
 
บทที่  5 

 

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 
 

การวิจัยคร้ังนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอจอมทอง  
กับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา กับครู
วิชาการโรงเรียนในเรื่องบทบาทของผูบริหารกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  รวมไปถึงการศึกษา
ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาหลักสูตร และศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของโรงเรียนที่ใช
เปนกรณีศึกษา โดยเก็บขอมูลจากกลุมประชากรซึ่งเปนผูบริหารโรงเรียน จํานวน 39 โรงเรียน  
รวม 39 คน กลุมตัวอยางครูวิชาการโรงเรียนขนาดใหญ 3 โรงเรียน รวม 55 คน ครูวิชาการโรงเรียน
ขนาดกลาง 23 โรงเรียน รวม 114 คน และครูวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก 13 โรงเรียน รวม 24 คน 
รวมกลุมตัวอยางจากครูวิชาการทั้งหมด 193 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือแบบสอบถาม
และการศึกษารายกรณี โดยใชกรอบความคิดการวิจัยใหครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 7 ดานคือ ดานการเตรียม
ความพรอม  ดานการจัดทําสาระของหลักสูตร  ดานการวางแผนการดําเนินการใชหลักสูตร   
ดานการบริหารหลักสูตร ดานการนิเทศ กํากับ ติดตามและการประเมิน ดานการสรุปผลการดําเนินงาน  
และดานการปรับปรุงพัฒนา ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามคืนจากผูบริหารโรงเรียนครบตามจํานวนคือ  
39 ชุด และจากครูวิชาการ 187 ชุด คิดเปนรอยละ 96.89 ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามนํามาวิเคราะหโดย
การแจกแจงความถี่และใชคารอยละ ในสวนของปญหาการพัฒนาหลักสูตร วิเคราะหโดยใชคา   X 
และ S.D. ระดับของปญหา  5 ระดับ  สําหรับกรณีศึกษา (Case  Study)  วิเคราะหเนื้อหาของคําสัมภาษณ
และการสังเกต 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ความคิดเห็นของผูบริหาร ในเรื่องบทบาทของผูบริหารกับการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ปรากฏผลการวิจัย ดังนี้ 

1.1 ดานการเตรียมความพรอมของผูบริหารสถานศึกษานั้น ทุกโรงเรียนไดมีการ
จัดทําแผนพัฒนาเรียบรอยแลว  โดยผูบริหารและคณะครูเปนผูกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาที่
ชัดเจนเหมาะสมกับสถานการณ และสภาพแวดลอมของสถานศึกษา แลวนํามาวิเคราะหขอมูล
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พื้นฐานที่จําเปนตอกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   ไดแก สภาพของสังคมที่สถานศึกษา
ตั้งอยู และแนวโนมของการพัฒนา  ความตองการของทองถ่ิน  ศักยภาพของสถานศึกษา และการ
นําผลการดําเนินกิจกรรมตางๆ เบื้องตนมาวิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบ  เพื่อกําหนด
เปาหมายของการพัฒนาหลักสูตร  นอกจากนั้นยังไดมีการสงเสริมใหมีการศึกษาหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544  เพื่อใหคณะครูเกิดความรู ความเขาใจ  โดยการจัดใหมีการประชุม
ช้ีแจง / ประชุมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานจากแหลงความรูที่หลากหลาย  ส่ือ เอกสาร  หรือ
โรงเรียนนํารอง 

1.2 การจัดทําสาระของหลักสูตรนั้น  พบวาผูบริหารสถานศึกษาไดมีการสงเสริมให
คณะครูสามารถจัดทําสาระของหลักสูตร  โดยใหศึกษาหลักสูตรและเอกสารประกอบการจัดทํา
หลักสูตร  การเชิญวิทยากรมาใหความรู  การจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  การสรางเครือขาย
และแลกเปลี่ยนประสบการณการจัดการเรียนรู  นอกจากนั้นผูบริหารยังมีสวนใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒนาและการกําหนดโครงสรางของหลักสูตร โดยไดมีการประชุมชี้แจง จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  และการกําหนดสาระการเรียนรู  การจัดทําหนวยการเรียนรูและเวลาเรียนดวย 

1.3 ดานการวางแผนการดําเนินการใชหลักสูตรของผูบริหารสถานศึกษา  ผูบริหาร
ไดแสดงออกถึงภาวะผูนําในการประสานโดยตรงกับทุกฝาย  ตั้งแตเริ่มปฏิบัติงาน มีการเชื่อมโยง
บุคลากรทุกฝายเขาดวยกัน และมีการประสานอยางตอเนื่อง  มีการกําหนดใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตร สวนใหญจะเปนการวิจัยในชั้นเรียน  นอกจากนั้นยังไดมีการวางแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนดวย ไดแก กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  กิจกรรมชุมชนสัมพันธ  กิจกรรมแนะแนว  และ
กิจกรรมคุมครองผูบริโภคในโรงเรียน ดวยรอยละที่ใกลเคียงกัน 

1.4 ในดานการบริหารหลักสูตรนั้น พบวา ผูบริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน มีการ
สรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรในการพัฒนาหลักสูตร ไดแก การจัดสรรบุคลากรไดอยางถูกตอง 
เหมาะสมกับความสามารถ  การรวมแกไขปญหาและใหคําปรึกษา  การสงเสริมใหมีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการในแตละกลุมสาระวิชา  การจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอแกการดําเนินงานเปนตน  
นอกจากนั้นผูบริหารยังมีการสนับสนุนการใชส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียน
การสอน  โดยไดสนับสนุนใหบุคลากรมีความรู ความสามารถในการใชส่ือ นวัตกรรม  การผลิต
และการจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเพียงพอ  มีการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอยาง
จริงจัง เพื่อมุงประสิทธิผลของการพัฒนา  และทุกโรงเรียนจัดใหมีการประชาสัมพันธหลักสูตร   
แกผูปกครองและชุมชนโดยการจัดประชุมผูปกครอง ผูแทนชุมชน การเผยแพรผลงานทางวิชาการ
ของโรงเรียน  แกโรงเรียนอื่น ผูปกครอง ชุมชน ทองถ่ิน วิธีจัดพิมพเอกสารเผยแพรแกเด็กนักเรียน
ผูปกครองและชุมชนนั้นมีผูบริหารโรงเรียน เพียงรอยละ 20.51 ที่ดําเนินการ 
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1.5 บทบาทดานการนิเทศ กํากับ ติดตามและการประเมิน พบวา ผูบริหารของทุก
โรงเรียนมีการปฏิบัติ โดยใชวิธีเยี่ยมชั้นเรียน  สังเกตการเรียนการสอน เพื่อทราบปญหา  มีการแนะนํา
ชวยเหลือและการติดตามการใชหลักสูตรอยางมีระบบเปนไปอยางสม่ําเสมอ  การนิเทศ สงผลให
บุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจ ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และผูบริหารมีการประเมินผล
การจัดทําหลักสูตร ที่ทําอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง มีรอยละ 58.97 

1.6 ดานการสรุปผลการดําเนินงาน  พบวา  ผูบริหารโรงเรียน รอยละ 94.87  มีการ
นําผลการประเมินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษามาปรับปรุงแกไข  และผลของการแสดงภาวะผูนํา
ของผูบริหารในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กอใหเกิดความพึงพอใจ เกิดขวัญและกําลังใจแก
บุคลากรภายในโรงเรียน 

1.7 ดานการปรับปรุงพัฒนา สรุปไดวา ผูบริหารของ ทุกโรงเรียนไดเปดโอกาสให
ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  โดยรวมบริจาคทุนทรัพย เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมที่ เกี่ยวของ กับการจัดการเรียนการสอน และใหรวมเปนคณะกรรมการ 
อนุกรรมการ  นอกจากนั้น ยังไดเชิญผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเชี่ยวชาญในทองถ่ินมาใหความรู ภูมิ
ปญญาทองถ่ินแกนักเรียน ซ่ึงจะทําในโอกาสพิเศษ และทําอยางสม่ําเสมอ ดวยรอยละที่ใกลเคียงกัน  
ผลของการประสานสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน สงผลใหการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ประสบความสําเร็จ  และทําใหโรงเรียนมีการพัฒนาสิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

2. ความคิดเห็นของครูวิชาการโรงเรียนท้ัง 3 ขนาดคือ ครูวิชาการโรงเรียนขนาดใหญ  
ครูวิชาการโรงเรียนขนาดกลาง  และครูวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก  เก่ียวกับบทบาทของผูบริหารกับ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษานั้น สรุปในแตละดานไดดังนี้ 

2.1 ดานการเตรียมความพรอมนั้น  พบวาเกือบทุกโรงเรียน  ไดจัดทําแผนพัฒนา
เรียบรอยแลวโดยโรงเรียนทั้ง 3 ขนาดทั้งผูบริหารและคณะครูเปนผูกําหนดนโยบายและแผนพัฒนา 
ที่ชัดเจน เหมาะสมกับสถานการณ และเปดโอกาสใหคณะครูมีสวนรวมในการแสดงทัศนะ  
ดวยรอยละที่ใกลเคียงกัน  มีการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานที่จําเปนตอกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
โดยคํานึงถึงสภาพของสังคมที่สถานศึกษาตั้งอยู  ความตองการของทองถ่ิน และศักยภาพของ
สถานศึกษา  สวนการนําสรุปผลการดําเนินกิจกรรมตางๆ มาวิเคราะหและสังเคราะหอยางเปน
ระบบนั้น พบวา โรงเรียนขนาดใหญ มีการปฏิบัติมากกวาโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก  
ทุกโรงเรียนมีการสงเสริมใหมีการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544  เพื่อใหครูเกิด
ความรู ความเขาใจ โดยการประชุมชี้แจง และประชุมเชิงปฏิบัติการ ดวยรอยละที่ใกลเคียงกัน  
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เชนเดียวกับการศึกษาดูงาน จากแหลงความรูที่หลากหลาย สวนการจัดเอกสารประชาสัมพันธ
เผยแพรนั้น มีการปฏิบัติในโรงเรียนขนาดใหญ เพียงรอยละ 44.44 เทานั้น 

2.2 บทบาทดานการจัดทําสาระของหลักสูตร  พบวา โรงเรียนทั้ง 3 ขนาด   มีการสงเสริม    
ใหคณะครูสามารถจัดทําสาระของหลักสูตร  โดยใหศึกษาหลักสูตร  และเอกสารประกอบ  มีการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  แตการเชิญวิทยากรมาใหความรูนั้น  พบในโรงเรียนขนาดใหญถึงรอยละ 
62.96  สวนโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็กลดลงไป  ผูบริหารมีสวนรวมใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ของโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด  โดยการจัดใหมีการประชุมชี้แจง  การจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเชิญวิทยากรมาใหความรูนั้น โรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนขนาดเล็ก   
มีการปฏิบัติที่ตรงกันขามกัน  และเกือบทุกโรงเรียนผูบริหารมีสวนรวมในการกําหนดโครงสราง
ของหลักสูตร  ไดแก การจัดประชุมชี้แจง การกําหนดสาระการเรียนรู แตในเรื่องของการจัดทํา
หนวยการเรียนรูและเวลาเรียนนั้น โรงเรียนขนาดเล็กมีสวนรวมนอยกวาโรงเรียนขนาดกลางและ
โรงเรียนขนาดใหญ 

2.3 การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรนั้น  พบวา  การแสดงภาวะผูนําในการประสาน
บุคลากรในการพัฒนาหลักสูตรของผูบริหารโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด ไดมีการประสานโดยตรงกับทุก
ฝาย  ประสานตั้งแตเร่ิมปฏิบัติงาน และเชื่อมโยงตอเนื่อง ดวยรอยละที่ใกลเคียงกัน  การกําหนดให
มีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรนั้น พบในโรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนขนาดกลาง  และเปนการ
วิจัยในชั้นเรียน  สวนโรงเรียนขนาดเล็ก มีเพียงรอยละ 54.17   สําหรับการวางแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน โรงเรียนทั้ง 3 ขนาด มีการวางแผน โดยระบุกิจกรรมที่ใกลเคียงกัน ไดแก  กิจกรรม
ลูกเสือเนตรนารี  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมสัมพันธชุมชน และกิจกรรมคุมครองผูบริโภคใน
โรงเรียน ตามลําดับ 

2.4 ดานการบริหารหลักสูตร  ผูบริหารเกือบทุกโรงเรียนมีการสรางขวัญและกําลังใจ
แกบุคลากร โดย มีการจัดสรรบุคลากรไดอยางถูกตอง เหมาะสม  การรวมแกไขปญหาและให
คําปรึกษา  สงเสริมใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ สวนการจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอนั้น 
โรงเรียนขนาดเล็กจะพบไดเพียงรอยละ 37.5 เทานั้น  โรงเรียนสวนใหญมีการสนับสนุนการใชส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี  คือใหบุคลากรมีความรู ความสามารถในการใช และรวมไปถึงการผลิต
และการจัดหาสื่อนวัตกรรม อยางเพียงพอ ในทุกโรงเรียน  ในโรงเรียนขนาดใหญมีการดําเนินงาน
ดานการพัฒนาหลักสูตรอยางจริงจังเพื่อมุงประสิทธิผล  สวนโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียน
ขนาดเล็กมีการดําเนินการที่ใกลเคียงกัน  เชนเดียวกันโรงเรียนขนาดใหญ ทุกโรงเรียนจะมีการ
ประชาสัมพันธหลักสูตรแกผูปกครองและชุมชน  โดยวิธีจัดประชุมผูปกครอง ผูแทนชุมชน และ
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การเผยแพรผลงานทางวิชาการของโรงเรียนแกโรงเรียนอื่น ผูปกครอง ชุมชน ทองถ่ิน สวนโรงเรียน
ขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก มีการปฏิบัติลดนอยลงไป  

2.5 การนิเทศ กํากับ ติดตามและการประเมิน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ
ผูบริหารโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด มีการปฏิบัติโดยการเยี่ยมชั้นเรียน การสังเกตการเรียนการสอน   
การแนะนําชวยเหลือเมื่อมีปญหา สําหรับการติดตามการใชหลักสูตรอยางมีระบบ พบในโรงเรียน
ขนาดใหญ ถึงรอยละ 55.56 สวนโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก ลดนอยลงไป  
การนิเทศของผูบริหารโรงเรียนกอใหเกิดขวัญและกําลังใจแกบุคลากรในโรงเรียนขนาดกลางและ
โรงเรียนขนาดเล็ก  สวนโรงเรียนขนาดใหญมีเพียงรอยละ 5.56 เทานั้น และโรงเรียนสวนใหญมี
การประเมินผลการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

2.6 บทบาทดานการสรุปผลการดําเนินงาน การนําผลการประเมินการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษามาปรับปรุงแกไขนั้น พบในโรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนขนาดกลาง สวนโรงเรียน
ขนาดเล็กมีการปฏิบัตินอย สําหรับการแสดงภาวะผูนําในการพัฒนาหลักสูตรของผูบริหารโรงเรียน  
สงผลใหเกิดขวัญและกําลังใจแกบุคลากร ในโรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนขนาดกลางเชนเดียวกัน  
สําหรับโรงเรียนขนาดเล็กมีเพียงรอยละ 37.50 เทานั้น 

2.7 สวนในดานการปรับปรุงพัฒนา  ผูบริหารเกือบทุกโรงเรียนเปดโอกาสใหผูปกครอง
และชุมชนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยใหรวมเปนคณะกรรมการ อนุกรรมการ  
และการบริจาคทุนทรัพย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมดวยรอยละที่ใกลเคียงกัน สําหรับการเชิญผูทรง 
คุณวุฒิ หรือผูเชี่ยวชาญในทองถ่ินมาใหความรู ภูมิปญญาแกเด็กนักเรียนนั้น โรงเรียนสวนใหญมี
การปฏิบัติ โดยจะกระทําในโอกาสพิเศษ โรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนขนาดกลางผูบริหารมี
การประสานระหวางโรงเรียนกับชุมชน และสงผลใหการพัฒนาหลักสูตรประสบความสําเร็จ
ใกลเคียงกัน แตสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กมีการปฏิบัติที่แตกตางออกไปและครูวิชาการโรงเรียนทั้ง 
3 ขนาด มีความเห็นวาการพัฒนาหลักสูตรกอใหเกิดการพัฒนาแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนการสอน 
ดวยรอยละที่ใกลเคียงกัน 

3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษากับครูวิชาการ ในเรื่องบทบาท
ของผูบริหารกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาวาไดปฏิบัติมาคิดเปนรอยละและนํามาเปรียบเทียบ 
โดยใหครอบคลุมขอบเขตของเนื้อหา ท้ัง 7 ดาน สรุปไดดังตอไปนี้ 

3.1 เปรียบเทียบดานการเตรียมความพรอม พบวา ทั้งผูบริหารและครูวิชาการ  
มีความเห็นที่สอดคลองกันในเรื่องการจัดทําแผนเพื่อพัฒนา โดยผูบริหารและคณะครูเปนผูกําหนด
นโยบายและแผนพัฒนาที่ชัดเจนเหมาะสมกับสถานการณ แตมีโรงเรียนสวนหนึ่งที่คณะครูไมมี
สวนรวมในการจัดทํา สวนการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปนตอกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
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โดยไดวิเคราะหตามสภาพของสังคมที่สถานศึกษาตั้งอยู  ตลอดถึงการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2544  เพื่อใหครูเกิดความรู ความเขาใจ สวนใหญจะทําในรูปของการประชุมชี้แจงและ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนตน 

3.2 ดานการจัดทําสาระของหลักสูตร  พบวา  การจัดทําสาระของหลักสูตร  ทั้งผูบริหาร 
และครูวิชาการ  มีความเห็นที่สอดคลองกันในเรื่อง  การสงเสริมและสนับสนุนใหคณะครู สามารถ
จัดทําสาระของหลักสูตร  โดยใหศึกษาหลักสูตรและเอกสารประกอบ การเชิญวิทยากรมาใหความรู 
ตลอดถึงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การมีสวนรวมในการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 
การกําหนดโครงสรางของหลักสูตร สวนใหญจะดําเนินการโดยจัดประชุมชี้แจงและอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

3.3 การเปรียบเทียบดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร  ในความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครูวิชาการนั้น สวนใหญมีความคิดเห็นที่สอดคลองกัน ทั้งในเรื่องการแสดงภาวะผูนํา
ในการประสานบุคลากร คือจะประสานโดยตรงกับทุกฝาย  การกําหนดใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตร  โดย จะเปนการวิจัยในชั้นเรียน และการวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยเฉพาะ
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และกิจกรรมแนะแนว  จะมีเพียงบางเรื่องเทานั้นที่มีความเห็นแตกตาง  
ไดแก  การประสานงานอยางตอเนื่อง  กิจกรรมสัมพันธชุมชน และกิจกรรมคุมครองผูบริโภคใน
โรงเรียน 

3.4 ในดานการบริหารหลักสูตร ในความคิดเห็นของผูบริหารและครูวิชาการนั้น 
พบวา  มีความเห็นที่สอดคลองกัน ในเรื่อง  การสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรในการพัฒนา
หลักสูตร โดยจัดสรรบุคลากรไดอยางถูกตองเหมาะสม  รวมแกไขปญหาและใหคําปรึกษาตลอด
ถึงจัดสรรงบประมาณ ในการดําเนินการ   การสนับสนุนการใชส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี พรอม
ใหบุคลากรมีความรู ความสามารถในการใชส่ือ  การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอยางจริงจังเพื่อมุง
ประสิทธิผล และการประชาสัมพันธหลักสูตร เปนตน จะมีความเห็นที่แตกตางกันบางก็มี ไดแก        
การประชุมเชิงปฏิบัติการแตละกลุมสาระ หรือการเผยแพรผลงานทางวิชาการของโรงเรียน คือ
ผูบริหารมีความเห็นวาไดปฏิบัติ แตครูวิชาการวาไดปฏิบัตินอย 

3.5 สวนการนิเทศ กํากับ ติดตามและการประเมินนั้น  ผูบริหารและครูวิชาการมี
ความคิดเห็นที่สอดคลองกัน วามีการนิเทศการพัฒนาหลักสูตร โดยการเยี่ยมชั้นเรียนและแนะนํา
ชวยเหลือเมื่อมีปญหา  นอกจากนั้นยังไดมีการประเมินผลการจัดทําหลักสูตร  แตมีความเห็นที่
แตกตางกันเล็กนอยในเรื่องของ ผลของการนิเทศไมกอใหเกิดขวัญและกําลังใจ  รวมไปถึงการ
ประเมินการจัดทําหลักสูตรที่ทําอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เปนตน 
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3.6 ดานการสรุปผลการดําเนินงาน  ในความคิดเห็นของผูบริหารและครูวิชาการนั้น  
มีความเห็นที่สอดคลองกัน ในเรื่องการนําผลการประเมินการจัดทําหลักสูตรมาปรับปรุงแกไข  
และผลของการแสดงภาวะผูนําในการพัฒนาหลักสูตร  ทําใหเกิดความพึงพอใจ เกิดขวัญและ
กําลังใจในการพัฒนา 

3.7 ในสวนของการปรับปรุงพัฒนา ในความคิดเห็นของผูบริหารและครูวิชาการ 
สวนใหญมีความเห็นที่สอดคลองกัน  ในเรื่อง การเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมใน
การจัดทําหลักสูตร  การเชิญผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในทองถ่ินมาใหความรู  และโรงเรียนมี
การพัฒนาสิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนการสอน  แตมีความเห็นที่แตกตางกัน
เล็กนอยในเรื่องการมีสวนรวมเปนคณะกรรมการ อนุกรรมการ  ตลอดถึงการประสานระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน สงผลใหการพัฒนาประสบผลสําเร็จ เปนตน 

4. ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนในอําเภอจอมทอง 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 5  โดยไดแยกเปนปญหาที่ไดจาก ผูบริหาร
สถานศึกษาและจากครูวิชาการโรงเรียนท้ัง 3 ขนาด ไดดังตอไปนี้ 

4.1 ปญหาของผูบริหารสถานศึกษา ตามขอบเขตของเนื้อหาทั้ง 7 ดาน สรปุไดดังนี ้
4.1.1 ปญหาดานการเตรียมความพรอม ของผูบริหารสถานศึกษา นั้นพบวาอยู

ในระดับปานกลาง ไมวาจะเปนในเรื่องของคณะกรรมการที่แตงตั้งขึ้นมาไมเขาใจบทบาทหนาที่
ของตนเอง ขาดการวิเคราะหสภาพแวดลอม ขาดสื่อวัสดุอุปกรณคูมือ ตลอดถึงงบประมาณ  ในสวน
ของความรู ความเขาใจหรือทักษะการทํางานเปนทีมนั้น อยูในระดับนอย  แตที่เปนปญหามาก
สําหรับผูบริหารคือ บุคลากรไมเพียงพอที่จะดําเนินการพัฒนา เนื่องจากเนื้อหาสาระการเรียนรูของ
หลักสูตรมีมาก 

4.1.2 ดานการจัดทําสาระของหลักสูตร  ของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับ
ปานกลาง  ไดแก ในเรื่องของระยะเวลา การวิเคราะหสาระหลักสูตร วิเคราะหขอมูลหรือการประเมิน
ผูเรียน รวมถึงสภาพความตองการของชุมชน  

4.1.3 สวนการวางแผนการดําเนินการใชหลักสูตรนั้น พบวามีปญหาคอนขางนอย 
ไมวาจะเปนในเรื่องของการวางแผน การกําหนดชั่วโมงสอนหรือครูและบุคลากรทางการศึกษาไม
มีความรู ความสามารถ  แตในสวนของการวิจัย  และสื่อ วัสดุ  อุปกรณที่ทันสมัย  มีปญหาอยูบาง  
ในระดับ  ปานกลาง 

4.1.4 การดําเนินการบริหารหลักสูตรของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก  ครูและ
บุคลากรไมทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดครูเขาสอนประจําชั้น ประจําวิชา  การมีครูอัตรา
จางหรือการประชาสัมพันธนั้นเปนปญหา ในระดับนอย  แตในสวนของครูและบุคลากรมีความรู 
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ความสามารถไมตรงกับสาระการเรียนรู  หรือมีบุคลากรไมเพียงพอ  มีปญหาอยูในระดับปานกลาง 
ถึงมาก 

4.1.5 เรื่องการนิเทศ กํากับ ติดตาม และการประเมินของผูบริหารสถานศึกษา 
ซ่ึงไดแก  การนิเทศ กํากับ ติดตามอยางตอเนื่อง หรือความรวมมือที่จะพัฒนาอยูในระดับนอย   
แตในสวนของความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการประเมินผลการใชหลักสูตร การจัดทําระบบขอมูล
พื้นฐาน  การวิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดเปนความตองการและความจําเปนของสถานศึกษา   
หรือแมกระทั่งความรู ความเขาใจ  เกี่ยวกับการจัดทําเคร่ืองมือ หรือการประเมินที่หลากหลาย   
ยังเปนปญหาอยูในระดับปานกลาง 

4.1.6 ปญหาดานการสรุปผลการดําเนินงานของ ผูบริหารสถานศึกษานั้น  ไมวา
จะเปนเรื่องเกี่ยวกับ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาสวนใหญยังมีวัฒนธรรม การเรียนการสอนแบบ
ดั้งเดิม คือ ครูเปนผูใหความรูแกเด็กฝายเดียว  ครูและบุคลากรทางการศึกษายังขาดความกระตือรือรน          
ในการที่จะศึกษาหาความรูเพิ่มเติม ขาดการวิจัยดานการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การสรุปผล
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเปนไปไดคอนขางยากเนื่องจากหลักสูตรที่มีอยูไมสมบูรณ  
บุคลากรไมมีความรู ความเขาใจในจุดหมาย หลักการ โครงสรางและวิธีการจัดการเรียนการสอน  
เปนปญหาในระดับปานกลาง แต สถานศึกษาขาดการประชาสัมพันธหลักสูตร แก บุคลากร 
ผูปกครอง และชุมชน  เปนปญหาในระดับนอย สําหรับผูบริหาร 

4.1.7 ดานการปรับปรุงพัฒนาของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก  การวิเคราะห
ขอมูลเกี่ยวกับแนวโนมของการพัฒนา ความขาดแคลนหลายๆ อยาง การปรับปรุงพัฒนาไมตรง
ประเด็นปญหา เนื้อหาสาระของผลการเรียนรูที่คาดหวังมีมากเกินไป  เปนปญหาอยูในระดับปาน
กลาง  และปญหาในการกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรม เพื่อจะนําไปสูการพัฒนาหลักสูตร เปน
ปญหาในระดับนอย  

4.2  ปญหาของครูวิชาการโรงเรียนขนาดเลก็ สรุปในแตละดาน ไดดงันี ้
4.2.1 ดานการเตรียมความพรอม พบวา  ในความคิดเห็นของครูวิชาการ โรงเรียน

ขนาดเล็กนั้นพบวามีปญหาเปนอยางมาก โดยเฉพาะในเรื่องคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่แตงตั้ง
ขึ้นมาไมเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง  สถานศึกษามีบุคลากรไมเพียงพอในการดําเนินการพัฒนา 
ครูและบุคลากรไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษามีงบประมาณไม
เพียงพอ ตลอดถึงขาดการวิเคราะหสภาพแวดลอมและความตองการของชุมชน ในสวนของ
สถานศึกษาที่ขาดสื่อ วัสดุ อุปกรณ คูมือครูที่จะใชเปนแนวทาง หรือบุคลากรไมมีทักษะในการ
ทํางานเปนทีมและขาดการมีสวนรวมของชุมชนนั้น มีปญหาอยูในระดับปานกลาง 
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4.2.2 การจัดทําสาระของหลักสูตร  ในความคิดเห็นของครูวิชาการโรงเรียน
ขนาดเล็ก   อยูในระดับคอนขางสูง คือเปนปญหาอยางมาก  เรียงตามลําดับไดแก  ครูและบุคลากร
ไมไดศึกษา วิเคราะหขอมูลของหลักสูตรสถานศึกษาอยางทองแท  การจัดทําสาระและผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง ไมมีการปรับสภาพใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของทองถ่ิน  มีระยะเวลาใน
การจัดทํานอยทําใหตองเรงรีบทําและไมมีเวลาทบทวน ตรวจสอบ  ตลอดถึงขาดการวิเคราะหสาระ
ของหลักสูตรที่จะดําเนินการพัฒนา  และสุดทายครูและบุคลากรขาดการประเมินผูเรียน รวมทั้ง
สภาพความตองการของชุมชน เปนตน  

4.2.3 ปญหาดานการวางแผนการดําเนินการใชหลักสูตร ในความคิดเห็นของ
ครูวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก สรุปไดวา  เปนปญหามาก คือสถานศึกษาขาดสื่อ วัสดุ อุปกรณที่
ทันสมัย ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดการวิจัยกิจกรรม  และเนื้อหาสาระการเรียนรู  ขาดความรู  
ไมไดรับการอบรมชี้แจงที่จะใชหลักสูตรใหม และขาดการวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
ตอเนื่อง  ในสวนของการกําหนดชั่วโมงสอนอยูในอัตราสวนที่ไมเหมาะสมกับเนื้อหา และเวลานั้น     
อยูในระดับปานกลาง 

4.2.4 การดําเนินการบริหารหลักสูตรในความคิดเห็นของครูวิชาการโรงเรียน
ขนาดเล็กชี้ใหเห็นวา  เปนปญหามากเชนกัน  เรียงตามลําดับคือ  ครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ขาดการทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและเอกสารหลักสูตร  สถานศึกษามีบุคลากรที่มีความรู 
ความสามารถไมตรงกับสาระการเรียนรูและความตองการของผูเรียน  มีครูและบุคลากรไมเพียงพอ
ตองรับผิดชอบหลายชั้นและตองสอนหลายกลุมสาระ  การจัดครูเขาสอนประจําชั้น/ประจําวิชาไม
เหมาะสมกับความรู ความสามารถ  ในสวนของการประชาสัมพันธหลักสูตร  เปนปญหาระดับปานกลาง      
แตสวนหนึ่งเปนปญหานอย ในเรื่องของบุคลากรของสถานศึกษาบางแหงเปนครูอัตราจางชั่วคราว 
มักจะลาออกกลางคัน ทําใหงานไมตอเนื่อง 

4.2.5 ดานการนิเทศ กํากับ ติดตามและการประเมิน  ในความคิดเห็นของครู
วิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก พบวา เปนปญหามากทั้งหมด ไดแก การจัดทําระบบขอมูลพ้ืนฐานของ
สถานศึกษาไมครอบคลุมสภาพแวดลอม แหลงเรียนรู  และภูมิปญญาทองถ่ิน  ครูและบุคลากรขาด
การวิเคราะหขอมูล  ผูบริหารขาดการนิเทศ กํากับ ติดตาม อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  ครูและ
บุคลากรไมรู ไมเขาใจวิธีการจัดทําเครื่องมือและการประเมินผล สุดทาย ขาดความรวมมือในการ
พัฒนาอยางจริงจัง 

4.2.6 การสรุปผลการดําเนินงาน  ในความคิดเห็นของครูวิชาการโรงเรียน
ขนาดเล็กนั้น   เปนปญหามาก คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาสวนใหญยังมีวัฒนธรรมการเรียน
การสอนแบบดั้งเดิม  การสรุปผลการพัฒนาเปนไปไดคอนขางยาก เนื่องจากหลักสูตรที่มีอยูไม
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สมบูรณ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความกระตือรือรน  และไมมีความรู ความเขาใจใน
หลักการ โครงสราง และวิธีการจัดการเรียนการสอน   เปนปญหาระดับปานกลางในเรื่องของ
สถานศึกษาขาดการประชาสัมพันธหลักสูตร แก บุคลากร ผูปกครอง และชุมชน 

4.2.7 สวนใน ดานการปรับปรุงพัฒนา  ในความคิดเห็นของครูวิชาการโรงเรยีน
ขนาดเล็ก  เปนปญหาในระดับมากทั้งหมด คือ สถานศึกษามีความขาดแคลนหลายๆ อยางในการ
ปรับปรุงพัฒนา  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไมมีการศึกษา วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวโนมของ
การพัฒนา  มีเนื้อหาสาระและผลการเรียนรูที่คาดหวังมากเกินไป  ไมมีการกําหนดแนวทางในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และสุดทายคือการปรับปรุงพัฒนาแตละกลุมสาระไมตรงกับ
ประเด็นปญหา เชน โครงสราง เนื้อหา สาระ และ กิจกรรมการเรียนรู เปนตน 

4.3  ปญหาของครูวิชาการโรงเรียนขนาดกลาง   สรุป ในแตละดานไดดงัตอไปน้ี 
4.3.1 ดานการเตรียมความพรอม  ในความคิดเห็นของครูวิชาการโรงเรียนขนาด

กลาง พบวา  เปนปญหาในระดับปานกลาง ไดแก  สถานศึกษาขาดสื่อ  วัสดุ  อุปกรณ  คูมือครูที่จะ
เปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  คณะกรรมการที่แตงตั้งขึ้นมาไมเขาใจบทบาท
หนาที่ของตนเอง มีงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินการพัฒนา เนื่องจากไมมีการวางแผน
ลวงหนา  ขาดการวิเคราะหสภาพแวดลอม  และความตองการของชุมชน และอีกอยางหนึ่ง ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  แตที่เปนปญหามาก คือ  
สถานศึกษามีบุคลากรไมเพียงพอในการดําเนินการพัฒนา เนื่องจากเนื้อหาสาระการเรียนรูมีมาก  
สวนปญหาดานบุคลากรไมมีทักษะในการทํางานเปนทีม   และขาดการมีสวนรวมของชุมชน   
เปนปญหาในระดับนอย 

4.3.2 การจัดทําสาระของหลักสูตร  ในความคิดเห็นของครูวิชาการโรงเรียน
ขนาดกลางนั้น  เปนปญหาในระดับปานกลาง ทุกรายการเรียงตามลําดับดังตอไปนี้ สถานศึกษามี
ระยะเวลาในการจัดทํานอย ทําใหตองเรงรีบทํา  และไมมีเวลาทบทวนตรวจสอบ  รองลงไปคือ 
ขาดการวิเคราะหขอมูล  สาระหลักสูตรที่จะดําเนินการพัฒนา  ขาดการประเมินผูเรียนรวมทั้งสภาพ
ความตองการของชุมชนและการจัดทําสาระและผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป /รายภาค  
ตามมาตรฐานและหลักสูตรแกนกลาง  ไมมีการปรับใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของทองถ่ิน  

4.3.3 ปญหาดานการวางแผนการดําเนินการใชหลักสูตร  ในความคิดเห็นของ
ครูวิชาการโรงเรียนขนาดกลาง นั้นพบวาเปนปญหาในระดับปานกลางคือ สถานศึกษาขาดสื่อ วัสดุ 
อุปกรณที่ทันสมัยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูและบุคลากรขาดการวิจัยกิจกรรมและ
เนื้อหาสาระการเรียนรูเพื่อพัฒนาอยางตอเนื่อง  ขาดการวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  และ
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ขาดความรู ไมไดรับการอบรมชี้แจงในการที่จะใชหลักสูตรใหม  ในสวนของการกําหนดชั่วโมง
สอนอยูในอัตราสวนที่ไมเหมาะสมกับเนื้อหาและเวลานั้น  เปนปญหานอย 

4.3.4 ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร  ในความคิดเห็นของครูวิชาการ
โรงเรียนขนาดกลาง ช้ีใหเห็นวา  เปนปญหาในระดับปานกลาง ไดแก สถานศึกษามีครูและบคุลากร
ไม เพียงพอ  ตองรับผิดชอบหลายชั้น  และตองสอนหลายกลุมสาระ  บุคลากรที่มีความรู 
ความสามารถไมตรงกับสาระการเรียนรูและความตองการของผูเรียน  ขาดการทําความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรและเอกสารหลักสูตร  การจัดครูเขาสอนประจําชั้น/ประจําวิชาไมเหมาะสมกับ
ความรู ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและประสบการณ  ตลอดถึงขาดการประชาสัมพันธ
หลักสูตร  และที่เปนปญหานอย คือ บุคลากรของสถานศึกษาสวนหนึ่งเปนครูอัตราจางชั่วคราว 
มักจะลาออกกลางคันทําใหงานไมตอเนื่อง  

4.3.5 การนิเทศ กํากับ ติดตาม และการประเมิน  ในความคิดเห็นของครูวิชาการ
โรงเรียนขนาดกลาง เห็นวา  ทั้งหมดเปนปญหาในระดับปานกลาง ไดแก ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ไมรู ไมเขาใจวิธีการจัดทําเครื่องมือ  ขาดแนววิธีสรางแบบประเมินที่หลากหลาย  ขาดการ
วิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดเปนความตองการ และความจําเปนของสถานศึกษา  ครูขาดความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินผลการใชหลักสูตร  ผูบริหารขาดการนิเทศ กํากับ ติดตาม
ประเมินผลอยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ    การจัดทําระบบขอมูลพื้นฐานไมครอบคลุมสภาพแวดลอม 
แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน  และสุดทายคือครูและบุคลากรไมใหความรวมมือในการพัฒนา
อยางจริงจัง  

4.3.6 ดานการสรุปผลการดําเนินงาน  ในความคิดเห็นของครูวิชาการโรงเรียน 
ขนาดกลางนั้น พบวา  เปนปญหาในระดับปานกลาง  เรียงตามลําดับคือ ครูและบุคลากรสวนใหญ
ยังมีวัฒนธรรมการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม คือ   ครูเปนผูใหความรูแกเด็กฝายเดียว   รองลงไป  
บุคลากรขาดความกระตือรือรนในการที่จะศึกษาหาความรูเพิ่มเติม  ขาดการวิจัยดานการพัฒนา 
และการพัฒนาเปนไปไดคอนขางยากเนื่องจากหลักสูตรที่มีอยูไมสมบูรณ  ขาดการประชาสัมพันธ 
ตลอดถึงบุคลากรไมมีความรู ความเขาใจ ในจุดหมาย หลักการ โครงสราง และวิธีการจัดการเรียน
การสอน 

4.3.7 ในดานการปรับปรุงพัฒนา  หลักสูตรสถานศึกษา  ในความคิดเห็นของ
ครูวิชาการโรงเรียนขนาดกลาง  ไดแก สาระการเรียนรูแตละกลุมมีเนื้อหาสาระบรรจุผลการเรียนรู
ที่คาดหวังมากเกินไป  ความที่ตองขาดแลนหลายๆ อยาง ไมมีการศึกษาวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ
แนวโนมของการพัฒนา  การปรับปรุงพัฒนาแตละกลุมสาระ  ไมตรงกับประเด็นปญหา เชน  
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โครงสราง เนื้อหาสาระ   กิจกรรมการเรียนรู   ไมมีการกําหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เพื่อจะนําไปสูการพัฒนา  ทั้งหมดที่กลาวมาเปนปญหาในระดับปานกลาง 

4.4   ปญหาของครูวิชาการโรงเรียนขนาดใหญ จํานวน   สรุปในแตละดาน  ไดดังนี ้
4.4.1 ดานการเตรียมความพรอม   ในความคิดเห็นของครูวิชาการโรงเรียน

ขนาดใหญ นั้น  เปนปญหาในระดับนอย  ถึงนอยที่สุด เรียงตามลําดับคือ  สถานศึกษามีบุคลากรไม
เพียงพอ  ขาดการวิเคราะหสภาพแวดลอมและความตองการของชุมชน  เรื่องของงบประมาณไม
เพียงพอ  การขาดสื่อ วัสดุ อุปกรณ คูมือครู  คณะกรรมการที่แตงตั้งขึ้นมาไมเขาใจบทบาทหนาที่
ของตนเอง  ซ่ึงโรงเรียนขนาดใหญจะไมคอยพบปญหาเหลานี้  และที่เปนปญหานอยที่สุดคือ  ครู
และบุคลากรไมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนา  และบุคลากรไมมีทักษะในการทํางานเปนทีม 
ตลอดถึงการมีสวนรวมของชุมชน  เปนตน 

4.4.2 การจัดทําสาระของหลักสูตร  ในความคิดเห็นของครูวิชาการโรงเรียน
ขนาดใหญ  เกือบทั้งหมด พบวา เปนปญหาอยูในระดับนอยที่สุด เรียงตามลําดับคือ ระยะเวลาใน
การจัดทํา  ครูและบุคลากรขาดการประเมินผูเรียน รวมท้ังสภาพความตองการของชุมชน  ขาดการ
วิเคราะหสาระหลักสูตรที่จะดําเนินการพัฒนา  การจัดทําสาระและผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตาม
มาตรฐานและหลักสูตรแกนกลาง การวิเคราะหขอมูลเปนตน  

4.4.3 ดานการวางแผนการดําเนินการใชหลักสูตร  ในความคิดเห็นของครู
วิชาการโรงเรียนขนาดใหญ  เห็นวาเปนปญหาอยูในระดับนอยที่สุด  ก็สรุปไดวาโรงเรียนขนาด
ใหญจะไมคอยมีปญหาในเรื่องเหลานี้ ไดแก สถานศึกษาขาดสื่อ วัสดุ อุปกรณ  บุคลากรขาดความรู  
ขาดการวิจัยกิจกรรมและเนื้อหา  การกําหนดชั่วโมงสอนที่ไมเหมาะสมกับเนื้อหาและเวลา  หรือ
สถานศึกษาขาดการวางแผน   ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ตอเนื่อง เปนตน  

4.4.4 ในดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร  ในความคิดเห็น ของครูวิชาการ
โรงเรียนขนาดใหญนั้น พบวา  เปนปญหาอยูในระดับนอยที่สุด ในเรื่องตอไปนี้ ครูและบุคลากรไม
เพียงพอ  การจัดครูเขาสอนประจําชั้น / ประจําวิชา  การขาดการทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร  
การมีครูอัตราจางชั่วคราว  หรือความรู ความสามารถของบุคลากร ไมตรงกับสาระการเรียนรูและ
ความตองการของผูเรียน  ตลอดถึงการประชาสัมพันธ เร่ืองตางๆ เหลานี้จะไมคอยมีปญหาในดาน
การดําเนินการบริหารของโรงเรียนขนาดใหญ 

4.4.5 ปญหาดานการนิเทศ กํากับ ติดตามและการประเมิน  ในความคิดเห็นของ
ครูวิชาการโรงเรียนขนาดใหญทั้งหมด บอกไดวา  เปนปญหาอยูในระดับ นอยที่สุด  ไมวาจะเปน
ในเรื่องของ การขาดการนิเทศ ติดตาม กํากับ และประเมินผลอยางตอเนื่องของผูบริหาร  การจัดทํา
ระบบขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษาที่ไมครอบคลุมสภาพแวดลอม  แหลงเรียนรู และภูมิปญญา
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ทองถ่ิน บุคลากรขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินผลการใชหลักสูตร ขาดการวิเคราะห
ขอมูลเพื่อกําหนดเปนความตองการและความจําเปนของสถานศึกษา บุคลากรไมรูไมเขาใจวิธีการ
จัดทําเครื่องมือหรือความรวมมือในการพัฒนา เปนตน 

4.4.6 ดานการสรุปผลการดําเนินงาน  ในความคิดเห็นของครูวิชาการโรงเรียน 
ขนาดใหญ นั้น สรุปไดวาเปนปญหาอยูในระดับนอยที่สุด ไมวาจะเปนในเรื่องของครูและบุคลากร
มีวัฒนธรรมการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม  ขาดความกระตือรือรนในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม  
การสรุปผลการดําเนินการพัฒนา  ความรูความเขาใจในจุดหมาย หลักการ โครงสรางและวิธีการ
จัดการเรียนการสอน  ตลอดถึงเรื่องของการประชาสัมพันธหลักสูตร 

4.4.7 ปญหาดานการปรับปรุงพัฒนา  ในความคิดเห็นของครูวิชาการโรงเรียน
ขนาดใหญ ไดแก การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวโนมของการพัฒนา ความขาดแคลนหลายๆ อยาง 
การปรับปรุงพัฒนาไมตรงประเด็นปญหา หรือเนื้อหาสาระของผลการเรียนรูที่คาดหวังมีมากเกินไป  
การกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรม เพื่อจะนําไปสูการพัฒนาหลักสูตร เปนตน ทั้งหมดที่กลาวมา  
เปนปญหาในระดับนอยถึงนอยที่สุดสําหรับโรงเรียนขนาดใหญ 

5.  ผลจากกรณีศึกษา  (Case  Study)  โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทที่ทําใหการพัฒนาหลักสูตรประสบความสําเร็จนั้น   
สรุปไดดังตอไปนี้ 

5.1 ผูบริหารสถานศึกษา  เปนผูที่มีประสบการณ มีความรู ความสามารถ เอาจริง 
เอาจังมีความมุงมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาหลักสูตร 

5.2 จากการที่โรงเรียน ไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนนํารองในการใชหลักสูตร  
ซ่ึงเปนหลักสูตรใหม  ทําใหผูบริหาร ครูวิชาการและคณะครูทุกคนจําเปนตองใหความสําคัญกับ
การบริหารงานวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร 

5.3 ความใกลชิดและความเปนกันเองของผูบริหารกับบุคลากรภายในโรงเรียนทุก
คนและผูที่เกี่ยวของ  โดยเฉพาะการที่ผูบริหารไดอยู รวมคิด  รวมทํา รวมแกปญหา ทุกครั้งที่มีการ
นัดหมายในการจัดทําหลักสูตร  การประชุมปรึกษาหารือบอยๆ  และที่สําคัญอีกประการหนึ่ง  
ผูบริหารมีเวลาใหกับคณะครูคือผูบริหารจะพักนอนอยูในโรงเรียน 

5.4 ความจริงจังและจริงใจของผูบริหาร  ทําใหคณะครูและบุลากร เกิดความรัก 
ความสามัคคีและเปนจุดเริ่มตนของการใหความรวมมือ ที่จะเกิดการพัฒนา 

5.5 การเปนนิติบุคคลของโรงเรียน  จากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกระทรวง 
ศึกษาธิการ  ทําใหผูบริหารโรงเรียนมีเอกภาพและเอกเทศ  ที่จะบริหารจัดการ  ทําใหเกิดความสะดวก 
เกิดความคลองตัวที่จะดําเนินการดานงานวิชากาไดมากยิ่งขึ้น 
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ทําใหทราบถึงบทบาทของผูบริหารกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ของโรงเรียนในอําเภอจอมทอง สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 5 ตามความคิดเห็นของ
ผ ูบริหาร และครูวิชาการของโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด มีประเด็นที่นาสนใจนํามาอภิปรายผล ดังตอไปนี้ 

1.  ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ในเรื่องบทบาทของผูบริหารกับการพัฒนาหลักสูตร   
ผูบริหารจะมีบทบาททั้งในดานการเตรียมความพรอม โดยเฉพาะไดมีการจัดทําแผน 

พัฒนา ซ่ึงผูบริหาร  คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวของ จะรวมกันในการกําหนดนโยบาย  มีการวิเคราะห
ขอมูลพื้นฐาน  ความตองการของทองถ่ิน  ในปจจุบันนี้ตอเนนหนักในเรื่องการมีสวนรวม  เพื่อเปน
การสรางความตระหนักและใหเกิดการพัฒนา  ซ่ึงอาจจะขัดแยงกับผลการวิจัยของ สุชาดา บุญฤทธิ์  
(2538)  ที่ไดศึกษาสภาพการใชหลักสูตรทองถ่ิน ของจังหวัดแมฮองสอน  ที่วา  การแตงตั้งบุคลากร
ไมครอบคลุมทุกฝายที่เกี่ยวของ  ไมมีการประเมินผลหลังใชแผนการสอน  เพราะคณะผูจัดทําไม
เขาใจกระบวนการพัฒนาหลักสูตร จึงไมไดวางแผนไวลวงหนา  ไมมีบุคลากรในการติดตามผล  
และมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารบอย  นโยบายจึงไมตอเนื่อง  ทําใหปญหาและขอบกพรองของ
แผนการสอน  ไมไดรับการพัฒนา  ครูจึงไมเห็นความสําคัญของหลักสูตรทองถ่ิน  และไมใช
แผนการสอนอยางแทจริง  

สวนในดานการจัดทําสาระของหลักสูตร  การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรและ
การบริหารหลักสูตรนั้น  ก็พบเชนเดียวกันวาผูบริหารไดมีการสงเสริมคณะครูใหสามารถจัดทํา
สาระของหลักสูตร  มีการจัดหาจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร มีการอบรมสัมมนา ประชุม
ช้ีแจง  สรางขวัญและใหกําลังใจแกบุคลากร  ผูบริหารมีภาวะผูนําในการประสานงาน เปนผูนําทาง
วิชาการ รวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหาและใหคําปรึกษา  สงเสริมใหมีการใชส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี  เพื่อการจัดการเรียนการสอน  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ วิรัช  สุเมธาพันธ (2531) 
ไดศึกษาบทบาทของการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร ผูนําการใชหลักสูตร พบวา บทบาทการ
บริหารงานของผูบริหาร ผูนําการใชหลักสูตรครอบคลุมลักษณะงาน ทั้ง 10 ดาน ที่ปฏิบัติจริงมาก
คือ  การวางแผนงานวิชาการ  การจัดการเรียนการสอนและวิธีสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
การใชส่ือการเรียนการสอน ที่เปนเทคโนโลยีสมัยใหม เปนตน   

ดานการนิเทศ กํากับ ติดตามและการประเมิน  การสรุปผลการดําเนินงาน  และการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรนั้น  ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทเปนอยางมาก   โดยเฉพาะไดมีการแนะนํา 
ชวยเหลือ และการติดตามการใชหลักสูตรอยางมีระบบ เปนไปอยางสม่ําเสมอ  เมื่อพบปญหาก็มี
การนําปรับปรุงแกไข  มีการเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดทํา  มีการ
ประสานเชื่อมโยงระหวางโรงเรียนกับชุมชน สงผลใหการพัฒนาหลักสูตรประสบความสําเร็จและ
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โรงเรียนมีการพัฒนาสิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรู ที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ  เพ็ญจันทร  ธนาวิภาส  (2535)  ไดศึกษาเรื่อง สภาพและปญหา
ของการพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนรวมพัฒนาการใชหลักสูตร พบวา โรงเรียนสวนใหญได
สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  โดยกําหนดนโยบาย จัดเตรียมบุคลากร จัดเตรียม
สถานที่ งบประมาณ มีการจัดทําขอมูลพื้นฐานเพื่อใชในการพัฒนาหลักสูตร มีการประชาสัมพันธ
หลักสูตร จัดหาวัสดุหลักสูตรไวบริการแกครู  แนะนําใหครูใชทรัพยากรจากทองถ่ิน จัดใหมีการ
นิเทศ ติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติการสอนของครู โดยหัวหนากลุม/หมวดวิชาที่มีสวนรวม 
ในการเตรียมการแตละดาน 

2.  ความคิดเห็นของครูวิชาการโรงเรียน ทั้ง 3 ขนาด  เกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารกับการ
พัฒนาหลักสูตรสถนศึกษา  

การเตรียมความพรอมของผูบริหาร ซ่ึงไดมีการจัดทําแผนพัฒนา โดยคณะครูและ
ผูบริหารเปนผูกําหนดนโยบายรวมกัน  มีการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานที่จําเปน โดยคํานึงถึงสภาพ
ของสังคมที่สถานศึกษาตั้งอยู ความตองการของทองถ่ินและศักยภาพของสถานศึกษา  แตเร่ืองของ
การนําสรุปผลการดําเนินกิจกรรมตางๆ มาวิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบ  โรงเรียนขนาด
ใหญจะมีการปฏิบัติมากกวาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก  ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากความพรอม 
ในดานตางๆ จะดีกวา ไดแก  ดานวัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยี  งบประมาณตลอดถึงจํานวน
บุคลากร เปนตน   

การจัดทําสาระของหลักสูตร  ผูบริหารของโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด จัดใหมีการสงเสริม
และสนับสนุนใหคณะครูสามารถทําได  โดยศึกษาหลักสูตร  เอกสารประกอบ  จัดอบรมใหความรู  
ใหคําปรึกษาอยางใกลชิด  สําหรับการเชิญวิทยากรมาใหความรูนั้น มีการปฏิบัติมากในโรงเรียน
ขนาดใหญ  ทั้งนี้ ทั้งนั้นก็นาจะเกี่ยวของกับความพรอมของโรงเรียนและชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู  
นอกจากนั้นผูบริหารยังมีสวนรวมในการกําหนดโครงสรางของหลักสูตร  มีการจัดประชุมชี้แจง 
การกําหนดสาระการเรียนรู  แตในเรื่องของการจัดทําหนวยการเรียนรูและเวลาเรียน  ในโรงเรียน
ขนาดเล็ก ผูบริหารจะมีสวนรวมนอยที่สุด  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  ผูบริหารมีงานอื่นทํามาก ไมคอย
มีเวลา หรือมีบุคลากรนอย จึงเกิดมีการอาสาสมัครเพียงคนใดคนหนึ่งเกิดขึ้น แลวอาสาทําเอง 

การดําเนินและการบริหารหลักสูตร  ผูบริหารของทั้ง 3 โรงเรียนไดแสดงภาวะผูนํา 
การสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร  มีการรวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหา   และใหคําปรึกษา 
สงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความสามารถในการใชส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมไปถึงการ
จัดหา  นอกจากนั้นยังพบวาการวิจัยและการประชาสัมพันธหลักสูตร  โรงเรียนขนาดใหญมีการ
ปฏิบัติมากกวา  ทั้งนี้อาจเปนเพราะความพรอมทางดานเทคโนโลยี ชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู และ
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เกิดการแขงขันในหมูคณะครูดวยกัน ซ่ึงทั้งหมดที่กลาวมา สอดคลองกับผลการวิจัยของ  อําไพ     
ตินะมาส (2535)  ไดศึกษาเรื่อง การเตรียมการใชหลักสูตร พบวา  ผูบริหารโรงเรียนและหัวหนา
หมวด เห็นดวยอยางมากวาหลักสูตรมีความเหมาะสมทุกดาน โดยเฉพาะการกําหนดใหนักเรียน
เปนศูนยกลางการเรียน  มีการศึกษาจุดประสงคและคําอธิบายรายวิชา  มีการประชาสัมพันธ
หลักสูตรใหกับผูเรียนและผูปกครอง  แตก็มีสวนหนึ่งของผลการวิจัยที่สนับสนุนความไมพรอม
ของโรงเรียนขนาดเล็กคือ  โรงเรียนมีเอกสารหลักสูตรและหนังสือเรียนไมครบ  หนังสือคูมือ  
หนังสือประกอบการสอนยังมีไมเพียงพอ มีความขาดแคลนมาก ในสวนสื่อการเรียนการสอนและ
แหลงวิทยาการในทองถ่ิน 
                  การนิเทศ กํากับ ติดตามและการประเมิน พรอมดวยการสรุปผลการดําเนินงานและการ
ปรับปรุงพัฒนา  ในความคิดเห็นของผูบริหาร ตอบทบาทของผูบริหารนั้น ถึงแมวาจะมีการปฏิบัติ 
มีการติดตามการใชหลักสูตรอยางมีระบบ มีการนําผลการจัดทํามาปรับปรุงแกไข หรือการเปดโอกาส
ใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรก็ตามแตก็พบการปฏิบัติไดดี ปฏิบัติ
ไดมากในโรงเรียนขนาดใหญ  แตสําหรับโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก  โดยเฉพาะ
ในเรื่องของการนิเทศ กํากับ ติดตามและการประเมิน หรือการเชิญผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญใน
ทองถ่ิน  มีการปฏิบัตินอย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ความพรอมในดานตางๆ ของโรงเรียน เชน
โรงเรียนขนาดใหญ มักจะตั้งอยูในชุมชนขนาดใหญเชนเดียวกัน 

3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารกับครูวิชาการในเรื่อง บทบาทของผูบริหาร
กับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา              

เนื้อหาสาระทั้ง 7 ดาน คือ การเตรียมความพรอม  การจัดทําเนื้อหาสาระของหลักสูตร  
การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร  การบริหารหลักสูตร  การนิเทศ กํากับ ติดตามและการประเมิน  
การสรุปผลการดําเนินงาน และการปรับปรุงพัฒนา  ถึงแมวาทั้งหมดที่กลาวมา ทั้งผูบริหารและครู
วิชาการมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันทุกเรื่อง  แตก็มีเพียงบางสวนที่ความคิดเห็นไมตรงกัน ไดแก  
คณะครูไมมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร  การกําหนดใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร  การ
ประสานงานอยางตอเนื่อง  การเผยแพรผลงานทางวิชากรของโรงเรียน  การประเมินการจัดทํา
หลักสูตรที่ทําอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ  สวัสดิ์  เมฆพยัพ  
(2534)  ที่ไดศึกษาเรื่อง บทบาทที่เปนจริง และบทบาทที่คาดหวังในการบริหารงานวิชาการ พบวา  
ผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการ มีความเห็นสอดคลองกันวา  ผูบริหารโรงเรียนปฏิบัติในบทบาทที่
เปนจริงมาก  และคาดหวังวาคงปฏิบัติมากเชนกัน  แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานปรากฏวาผูบริหาร
โรงเรียน เห็นวา งานนิเทศการศึกษาปฏิบัติจริงปานกลาง  สวนงานอื่น ๆ อีก  8 งานนั้น  ปฏิบัติมาก  
สําหรับครูวิชาการเห็นวา  ผูบริหารไดปฏิบัติจริงมาก 5 งาน  ไดแก  งานดานหลักสูตร  และการนํา
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หลักสูตรไปใช  งานวัดและประเมินผล  งานวางแผน  การกําหนดวิธีการดําเนินงาทางวิชาการ และ
งานเพื่อสงเสริมการเรียนการสอน  ปฏิบัติปานกลาง 4 งาน  ไดแก  งานดานวัสดุประกอบหลักสูตร
และส่ือการเรียนการสอน  งานหองสมุด  งานนิเทศการศึกษาและงานประชุมอบรมทางวิชาการ  
สวนบทบาทที่คาดหวัง ทั้งผูบริหารและครูวิชาการ เห็นวา  ควรปฏิบัติมากทุก ๆ ดาน 

4. ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาหลักสูตร ในสวนของผูบริหารสถานศึกษา ตามขอบเขต
ของเนื้อหาทั้ง 7 ดาน คือ ดานการเตรียมความพรอม การจัดทําสาระของหลักสูตร การวางแผน
ดําเนินการใชหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การนิเทศ กํากับ ติดตามและการประเมิน การสรุปผล 
การดําเนินงาน และการปรับปรุงพัฒนา ซ่ึงปญหาทั้งหมด  แยกออกตามระดับ ไดดังตอไปนี้ 

1. ระดับมาก  ไดแก  บุคลากรไมเพียงพอที่จะดําเนินการพัฒนา  เนื่องจากเนื้อหา
สาระการเรียนรูของหลักสูตรมีมาก  บุคลากรมีความรู ความสามารถไมตรงกับสาระการเรียนรู   
ซ่ึงปญหาดังกลาวจะพบในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง 

2. ระดับปานกลาง  ไดแก  คณะกรรมการที่แตงตั้งขึ้นมาไมเขาใจบทบาทหนาที่
ของตนเอง  ขาดการวิเคราะหสภาพแวดลอม  ขาดสื่อวัสดุอุปกรณที่ทันสมัย  คูมือครู งบประมาณ 
การวิเคราะหสาระหลักสูตร วิเคราะหขอมูล หรือการประเมินผูเรียน  ความตองการของชุมชน การ
วิจัยเพื่อพัฒนา  ครูขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินผลการใชหลักสูตร  การจัดทําระบบ
ขอมูลพื้นฐาน  การวิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดเปนความตองการ และความจําเปนของสถานศึกษา 
รวมไปถึงการจัดทําเครื่องมือหรือการประเมินที่หลากหลาย  ครูสวนใหญยังมีวัฒนธรรมการสอน
แบบดั้งเดิม  การความกระตือรือรนที่จะศึกษาหาความรูเพิ่มเติม  และการปรับปรุงพัฒนาไมตรงกับ
ประเด็นปญหา  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ  สุเมธ  ประภาสวัสดิ์  (2531) ที่ไดศึกษาเรื่อง  
ปญหางานวิชาการตามความคิดเห็นของครูวิชาการและผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา พบวา  ดาน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ดานการนิเทศการศึกษา และดานการวัดประเมินผล   
มีปญหาปานกลาง  สาเหตุที่กอใหเกิดปญหาการบริหารงานวิชาการดานหลักสูตรและการสอน คือ 
ครูมีงานที่ตองรับผิดชอบมากเกินไป  ครูขาดความกระตือรือรน  บุคลากรในโรงเรียนมีนอย  และ
ขาดแคลนครูที่มีความรูความสามารถเฉพาะทาง  ขาดการวางแผนอยางตอเนื่อง  ทั้งในระดับ
จังหวัด ระดับอําเภอ  ระดับกลุมโรงเรียนและระดับโรงเรียน  ครูขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรประถมศึกษา 2521  และผูบริหารไมเห็นความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ 

3. ระดับนอย  ไดแก  การวางแผน การกําหนดชั่วโมงสอน ครูไมทําความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดครูเขาสอนประจําชั้น ประจําวิชา การมีครูอัตราจางชั่วคราว  การประชาสัมพันธ 
หลักสูตร  การนิเทศ กํากับ ติดตามอยางตอเนื่อง  ความรวมมือในการพัฒนาและการกําหนด
แนวทางในการจัดกิจกรรม เพื่อจะนําไปสูการพัฒนาหลักสูตร   
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จากปญหาทั้งหมดทุกดานที่กลาวมาจะเห็นวา ในความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา
นั้นจะมีเพียงระดับมาก ระดับปานกลางและระดับนอยเทานั้น จะไมมีในระดับมากที่สุดหรือนอย
ที่สุด  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา โครงสรางของการบริหารจัดการในปจจุบันก็ดี  ความรู ความสามารถ  
การกระจายอํานาจ  การบังคับบัญชาใหผูบริหารไดปฏิบัติไดสะดวกยิ่งขึ้น จึงทําใหคณะครูใหความ
รวมมือและสนับสนุน ปฏิบัติตามคําสั่ง  และที่สําคัญคือครูจะตองพัฒนาตนเองอยูเสมอ เพื่อที่จะ
ยกระดับมาตรฐานของการศึกษาและเลื่อนวิทยฐานะของตนเองใหสูงขึ้น 
                  5.  ปญหาและอุปสรรคตามความคิดเห็นของครูวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก  ตามเนื้อหาสาระ
ครอบคลุมทั้ง 7 ดานและแยกตามระดับของปญหา ไดดงันี้ 

1. ระดับมาก ไดแก คณะกรรมการที่แตงตั้งขึ้นมาไมเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง  
สถานศึกษามีบุคลากรไมเพียงพอและไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร มีงบประมาณ
ไมเพียงพอ ขาดการวิเคราะหสภาพแวดลอมและความตองการของชุมชน การจัดทําสาระและผล
การเรียนรูที่คาดหวัง ไมมีการปรับสภาพใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของทองถ่ิน มีเวลาในการ
จัดทํานอย  ครูขาดการประเมินผูเรียนรวมไปถึงความตองการของผูเรียนและชุมชน สถานศึกษา
ขาดสื่อและวัสดุอุปกรณที่ทันสมัย ขาดการวิจัยกิจกรรม ไมไดรับการอบรมชี้แจงที่จะใชหลักสูตรใหม 
ขาดการวางแผนที่ตอเนื่อง การจัดทําระบบขอมูลพื้นฐานไมครอบคลุมสภาพแวดลอมและแหลง
เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน ผูบริหารขาดการนิเทศ กํากับ ติดตามอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ครูไม
เขาใจวิธีการจัดทําเครื่องมือและการประเมินผล และยังมีวัฒนธรรมการสอนแบบดั้งเดิมขาดความ
กระตือรือรน ไมเขาใจในหลักการ โครงสรางของหลักสูตร  นอกจากนั้นยังมีความขาดแคลนหลายๆ 
อยางในการปรับปรุงพัฒนา ขาดการวิเคราะหเกี่ยวกับแนวโนมของการพัฒนา  ไมมีการกําหนด
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสุดทายคือการปรับปรุงพัฒนา แตละกลุมสาระ 
ไมตรงกับประเด็นปญหา เชน โครงสราง เนื้อหา สาระและกิจกรมการเรียนรูเปนตน ซ่ึงตรงกับ
ผลการวิจัยของ สุชาดา บุญฤทธ์ิ (2538) ไดศึกษาเรื่อง สภาพการใชหลักสูตรทองถ่ิน ของจังหวัด
แมฮองสอน พบวา ครูจัดกิจกรรมที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง มีกิจกรรมที่หลากหลายแตยังขาด
แคลนวัสดุหลักสูตร บุคลากรที่เปนผูพัฒนาหลักสูตรขาดความรู มีเวลาในการพัฒนาหลักสูตรนอย 
เพราะตองมีงานประจํา การแตงตั้งบุคลากรไมครอบคลุมทุกฝายที่เกี่ยวของ ไมมีการประเมินผล
หลังใชแผนการสอน เพราะคณะครูที่จัดทําไมเขาใจกระบวนการพัฒนาหลักสูตร จึงไมไดวางแผน
ไวลวงหนา ไมมีบุคลากรในการติดตามผล และมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารบอย นโยบายจึงไมตอเนื่อง 
ทําใหปญหาและขอบกพรองของแผนการสอน ไมไดรับการพิจารณา  ครูจึงไมเห็นความสําคัญของ
หลักสูตรทองถ่ิน และไมใชแผนการสอนอยางแทจริง 
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2. ระดับปานกลาง ไดแก สถานศึกษาขาดสื่อ วัสดุอุปกรณคูมือครูที่จะใชเปนแนวทาง  
บุคลากรไมมีทักษะในการทํางานเปนทีม ขาดการมีสวนรวมของชุมชน การกําหนดชั่วโมงสอนอยู
ในอัตราสวนที่ไมเหมาะสมกับเนื้อหาและเวลา  ขาดการประชาสัมพันธหลักสูตร ถึงแมวาปญหาใน
ระดับปานกลางจะมีนอย แตก็เปนเรื่องที่สําคัญ เชน การมีสวนรวม การทํางานเปนทีมเพราะ
โรงเรียนขนาดเล็กมีบุคลากรนอยพูดคุยและตกลงกันไดงาย 

3. ระดับนอย  จะมีอยูเร่ืองเดียวคือ  บุคลากรของสถานศึกษาบางแหง เปนครูอัตรา
จางชั่วคราว มักจะลาออกกลางคัน  ทําใหงานไมตอเนื่อง  แตทั้งนี้ สวนใหญแลว ครูอัตราจาจะเปน
บุคลากรที่มีความตั้งใจ เอาจริง เอาจัง มีการตื่นตัวอยูตลอดเวลา และสวนมากจะมาจากคนที่เรียน
จบมาใหมๆ ไฟแรง จึงไมมีปญหา 

6.  ปญหาและอุปสรรคตามความคิดเห็นของครูวิชาการโรงเรียนขนาดกลาง  ตามเนื้อหา
สาระครอบคลุมทั้ง 7  ดาน และแยกตามระดับของปญหาได ดังตอไปนี้   

1. ระดับมาก  จะมีเพียงปญหาเดียว คือ  สถานศึกษามีบุคลากรไมเพียงพอในการ
ดําเนินการพัฒนา เนื่องจากเนื้อหาสาระการเรียนรูมีมาก  ซ่ึงเปนปญหาที่คลายกับโรงเรียนขนาดเล็ก 

2. ระดับปานกลาง  ไดแก  สถานศึกษาขาดสื่อ วัสดุอุปกรณ  คูมือครู คณะกรรมการ 
ที่แตงตั้งขึ้นมาไมเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง งบประมาณไมเพียงพอ  ขาดการวิเคราะห
สภาพแวดลอม และความตองการของชุมชน  มีเวลาในการจัดทํานอยขาดการวิเคราะหขอมูลสาระ
ของหลักสูตร  ขาดการประเมินผูเรียน การจัดทําสาระและผลการเรียนรูที่คาดหวัง ไมมีการปรับ
สภาพใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน  ขาดการวิจัยกิจกรรมและเนื้อหา ขาดการวางแผนในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ไมไดรับการอบรมชี้แจงในการที่จะใชหลักสูตรใหม บุคลากรมีความรูความ 
สามารถไมตรงกับสาระการเรียนรูและความตองการของผูเรียน  ครูไมเขาใจวิธีการจัดทําเครื่องมือ
และวิธีสรางแบบประเมินที่หลากหลาย  ผูบริหารขาดการนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง  
ขอมูลพื้นฐานไมครอบคลุมสภาพแวดลอม แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน บุคลากรไมใหความ
รวมมือ และยังมีวัฒนธรรมการสอนแบบดั้งเดิม ขาดความกระตือรือรน การที่ตองขาดแคลนหลายๆ 
อยาง ไมมีการศึกษาวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวโนมของการพัฒนา การปรับปรุงพัฒนาแตละกลุม
สาระไมตรงประเด็นปญหา ไมมีการกําหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อจะ
นําไปสูการพัฒนา  ซ่ึงก็สอดคลองกับผลการวิจัยของ เพ็ญจันทร ธนาวิภาส (2535) ไดศึกษาเรื่อง 
สภาพและปญหาของการพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนรวมพัฒนาการใชหลักสูตร พบวา ปญหาสวนใหญ
ไดแก ความไมพรอมของโรงเรียนในดานบุคลากร อาคารสถานที่วัสดุอุปกรณที่ทันสมัย งบประมาณ
ไมเพียงพอ ครูขาดความรูความเขาใจในการเก็บรวบรวมขอมูล ขาดขอมูลที่เกี่ยวกับแหลงทรัพยากร
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ทองถ่ินและขาดความรูทักษะในการนิเทศหลักสูตร โรงเรียนสวนใหญสงเสริมและดําเนินการโดย
ปรับกิจกรรการเรียนการสอน  ครูไมมีความรูเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร เปนตน 

3. ระดับนอย  ไดแก บุคลากรไมมีทักษะในการทํางานเปนทีม ขาดการมีสวนรวม
ของชุมชน การกําหนดชั่วโมงสอนอยูในอัตราสวนที่ไมเหมาะสมกับเนื้อหาและเวลา และบุคลากร
สวนหนึ่งเปนครูอัตราจางชั่วคราว มักจะลาออกกลางคัน 

7.  ปญหาและอุปสรรคตามความคิดเห็นของครูวิชาการโรงเรียนขนาดใหญ  ตามเนื้อหา
สาระครอบคลุมทั้ง 7  ดาน และแยกตามระดับของปญหา  ซ่ึงมีเพียง  2 ระดับไดดังตอไปนี้   

1. ระดับนอย ไดแก  สถานศึกษามีบุคลากรไมเพียงพอ  ขาดการวิเคราะหสภาพ 
แวดลอมและความตองการของชุมชน เร่ืองงบประมาณไมเพียงพอ  การขาดสื่อวัสดุอุปกรณ  คูมือ
ครู และคณะกรรมการที่แตงตั้งขึ้นมาไมเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง  ซ่ึงในโรงเรียนขนาดใหญ 
ดังที่กลาวมาถือวาเปนปญหาเพียงเล็กนอยเทานั้น  ซ่ึงจะแตกตางจากโรงเรียนขนาดกลางและ
โรงเรียนขนาดเล็ก  

2. ระดับนอยที่สุด  ซ่ึงที่เหลือนอกจากนั้น ไดแก  การเตรียมความพรอม ในสวน
ของครูและบุคลากรไมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร บุคลากรไมมีทักษะในการ
ทํางานเปนทีมและการมีสวนรวมของชุมชน  นอกจากนั้น ไมวาจะเปนในเรืองเกี่ยวกับ การจัดทํา
สาระของหลักสูตร การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การนิเทศ กํากับติดตาม
และการประเมิน  การสรุปผลการดําเนินงานและการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร  ทั้งหมดที่กลาวมาถือวา
เปนเรื่องที่มีปญหานอยที่สุด สําหรับโรงเรียนขนาดใหญ  ทั้งนี้ ทั้งนั้น อาจเปนเพราะวาโรงเรียน
ขนาดใหญจะมีความพรอมในทุกๆ ดานโดยเฉพาะความพรอมดานบุคลากร และงบประมาณ แหลงที่มา
ของงบประมาณ ความรวมมือและสนับสนุนจากชุมชน ทําใหการบริหารจัดการในโรงเรียนขนาดใหญ 
คอนขางจะประสบความสําเร็จ และที่สําคัญที่สุดประสบการณ ความรู ความสามารถ  และบทบาท
ที่แทจริงในการเปนผูนําที่จะพัฒนางานวิชาการ พัฒนาหลักสูตร ของผูบริหารสถานศึกษา 
 
ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ควรจะมีการดําเนินการพัฒนาทุกป  เนื่องจาก

การจัดกิกรรมการเรียนการสอน  แนวคิด หลักการ ภาวะเหตุการณ ในปจจุบันยอมมีการปรับเปลี่ยน
และเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

1.2 ควรมีการพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียนอยางตอเนื่อง  เพื่อใหมีความพรอม 
ความสามารถในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  มีการนิเทศ กํากับ ติดตามและการ
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ประเมิน  ชวยเหลือ ช้ีแนะ เสริมสรางขวัญ กําลังใจแกบุคลากรอยางจริงจังและจริงใจ และตอเนื่อง 
เปนสิ่งจําเปนของผูบริหารสถานศึกษา   

1.3 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ถือเปนผลงานทางวิชาการของทั้งผูบริหาร
โรงเรียนและคณะครู บุคลากร  สามารถนําไปประกอบผลงาน เพื่อขอกําหนดและเลื่อนตําแหนง 
หรือวิทยฐานะใหสูงขึ้นได   

2.  ขอเสนอแนะ การทําวิจยัครั้งตอไป  
2.1 ควรไดมีการศึกษาวิจัย เร่ืองมาตรฐานในการประเมินภายนอกของ สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่ผานมา   
2.2 การศึกษารายกรณีหรือกรณีศึกษา (Case  Study) ควรจะศึกษากับโรงเรียนขนาดเล็ก

หรือโรงเรียนอื่นๆ บาง หรือโรงเรียนที่ยังไมประสบความสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2.3 ควรมีการศึกษารูปแบบของการจัดทํา และการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของโรงเรียน

ในสวนที่โรงเรียนเปนผูจัดทํา   
2.4 ควรศึกษา การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนที่มี

สภาพพื้นที่ ขนาดที่ตั้งไมเหมือนกัน   
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