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บทที่  1
บทนํา

1.1 ความเปนมา  และความสําคัญของปญหา

                   กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปจจุบัน ทั้งดานการเมือง  การปกครอง  และการ
มีสวนรวมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย    การเคารพสิทธิมนุษยชนและคุณภาพชีวิตอยาง
เทาเทียมกันความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในยุคขอมูลขาวสารเปนตัวแปร
สําคัญที่สุดของความไดเปรียบเหนือผูอ่ืนในการแขงขันทุกกรณี  จะเห็นวาชาติที่มีศักยภาพสูงทาง
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี  จะแขงขันกันใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการแสวงหาผลประโยชนและ
ชวงชิงความไดเปรียบอยูเสมอ  อีกทั้งความตกต่ําของเศรษฐกิจโลก  สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของ
ประชาชน ทําใหเกิดปญหาสังคม  ประเทศที่มีรากฐานทางสังคม และวัฒนธรรมดานการศึกษาที่
แข็งแกรงก็จะปรับตัวและสรางความอยูรอดได ในทางกลบักนัประเทศทีสั่งคมและกระบวนการทาง
การศึกษาออนแอจะเกิดความวุนวายและเกิดปญหาอยางตอเนื่อง การแกปญหาจึงเปนการแกปญหา
เฉพาะหนาหรือแกปญหาไมตรงจุด ทําใหเกิดปญหาใหมๆข้ึนอยางตอเนื่องไมรูจบ ( ณรงค  สรรพศรี

และคนอื่นๆ.   2542 : 2 )

                  ประเทศไทยไดรับผลกระทบและแรงกดดันจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก เริ่ม
ปรับเปลี่ยนเขาสูสังคมยุคพัฒนา   และการแพรกระจายเทคโนโลยีดังกลาวออกไปอยางรวดเร็ว
ครอบคลุมสังคมทุกระดับตั้งแตระดับชาติลงมาจนกระทั่งถึงประชาชน  สภาวการณ  “โลกาภิวัฒน”

ทําใหเกิดเหตุการณที่มีผลกระทบตอสังคมของโลกดานตางๆ  ตามมาอีกหลายประการ  เชน  การ
ถายโอนวัฒนธรรมขามชาติ   การเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิต   การแขงขันในระบบธรุกิจการคา
อิสระเสรีของบุคคลที่จะเรียนรูและกําหนดวิถีชีวิตของตนหรือการแยงชิงกันใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาต ิ ลักษณะดงักลาวกอใหเกดิความเปลีย่นแปลงทัง้ทีพ่งึประสงคและไมพงึประสงคขึ้น
ในสังคมทุกระดับของประเทศไทย อยางหลีกเลี่ยงไมได และมีผลทําใหเกิดปญหาตางๆ ตามมาไม
วาจะเปนปญหาสังคม  เศรษฐกิจหรือการเมือง  บอเกิดแหงปญหาที่สําคัญคือ  คน  โดยเฉพาะคนที่
ยังไมไดพัฒนา  ดังนั้นการแกปญหาก็คือตองพัฒนาคนใหสามารถปรับตัวรับกับความเปลี่ยนแปลง
เหลานั้นอยางรูเทาทัน   เพื่อใหสามารถดํารงอยูในสังคมโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ
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                   การพฒันาดงักลาวนี ้ ตองอาศยัการศกึษาเปนสาํคญั  สงผลใหมรัีฐธรรมนญูฉบบัประชาชน
เปนครั้งแรก  ดวยเจตนารมณในการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ  เพื่อยกระดับคุณภาพของประชาชน
อันเปนที่มาของการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   พ.ศ.  2542   ซ่ึงเปนการปฏิรูป

การศึกษาโดยออกเปนกฏหมายเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรการศึกษาของไทย
                    เกษม วัฒนชัย  (2542 : 2)  กลาววา  การปฏิรูประบบการศึกษามิใชกําลังเกิดขึ้นเฉพาะ
ในประเทศไทยเทานั้น หากแตกําลังเกิดขึ้นทั่วโลกเพราะประเทศตางๆลวนตระหนักดีวาความ
เขมแข็งและความมั่นคงของประเทศมาจากการพัฒนาศักยภาพคนในชาติและการจะพัฒนาคนตอง
อาศัยระบบการศึกษาที่ครอบคลุม  เขมแข็ง  มีคุณภาพโดยประชาชนมีสวนรวมปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  จึงเปนวาระแหงชาติในการปรับเปลี่ยนการศึกษาครั้ง

สําคัญที่สงผลตอการจัดการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมทั้งระบบเพราะเปนการกระจายอํานาจ
บริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารบุคคลและการบริหารทั่วไป
ไปยังเขตพื้นที่การศึกษา    และสถานศึกษาโดยตรง   โดยยึดหลักการมีสวนรวมของสังคมในการจัด
การศึกษาและกระจายโอกาสทางการศึกษาโดยใหเยาวชนมีสิทธิเสมอกันในการไดรับการศึกษาที่มี
คุณภาพอยางทั่วถึง โดยไมเสียคาใชจายอยางนอย 12 ป และใหถือวาผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองได  จึงใหจัดการศึกษาโดยยึดผูเรียนเปนคนสําคัญที่สุด  รวมทั้งใหมีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อใหผูรับบริการเกิดความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
                   การศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงเปนเครื่องมือที่ชวยใหคนสามารถพัฒนาตนเองทั้งดานความรู
ความสามารถที่จะใชในการดํารงอยูในสังคมไดอยางมีความสุขมีศักดิ์ศรีและมีคุณธรรมที่ทําใหรูจัก
ชวยกนัทาํนบุาํรงุสงัคมของตนใหคงอยูไดอยางสงบสขุและมดีลุยภาพ  กลาวไดวา การศกึษาขัน้พืน้ฐาน
มีความสําคัญกับมนุษยเพราะตองใชเปนเครื่องมือพื้นฐานสําหรับการดํารงชีวิตอยูรวมกันเปนสังคม
อยางมีดุลยภาพ  นอกจากนั้นหากบุคคลใดไมไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคคลนั้นจะเปนผูที่ผิด
ปกติตองมีความเปนอยูเดือดรอนลําบากดังนั้นการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเปนสิ่งจําเปนและมีประโยชน
ตอการดํารงชีวิตของมนุษยไมยิ่งหยอนไปกวาปจจัย 4 จึงมีความคาดหวังกันวาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่มีคุณภาพมีมาตรฐานจะสงผลตอการพัฒนาทางดานสติปญญาอยางเพียงพอสําหรับมนุษยที่จะ
ดํารงชีพอยูในสังคมยุคโลกาภิวัฒน (กระทรวงศึกษาธิการ.  2544 : 2 )

                   แตอยางไรก็ตามระบบการศึกษาไทยในปจจุบันก็ไมสามารถตอบสนองความตองการ
ของสังคมซึ่งเปลี่ยนแปลงรวดเร็วอยูเสมอได   โดยเฉพาะเมื่อสังคมใหความหวังกับการศึกษาเตรียม
คนใหพรอมกับการแขงขันในสังคมโลกดวยแลว  ยิ่งทําใหมองเห็นความลมเหลวของการศึกษาไทย
ไดอยางชัดเจน  ทั้งนี้เนื่องจากระบบบริหารการศึกษาของไทยที่ผานมาจนถึงปจจุบันมีระบบบริหาร
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แบบราชการลักษณะเปนองคการระบบปดแบบรวมอํานาจไวที่สวนกลาง  มีสายการบังคับบัญชาที่
ไมคลองตัวไมสัมพันธเชื่อมโยงกับองคการภายนอกและสภาพแวดลอมตางๆ  การทํางานจึงมีความ
ลาชาและไมสามารถตอบสนองปญหาของสังคมไดทันเวลา  เพราะการตัดสินใจในการทํางานตอง
ยึดติดอยูกับกฏระเบียบราชการที่มีอยูมากมายและยุงยากซับซอน  ระบบการศึกษาของไทยจึงไม
ประสบผลสําเร็จตามที่สังคมคาดหวังไวนัก จากการศึกษาปญหาขอนี้ของหลายฝายพบวาวิธีแกไข
ปญหาที่เหมาะสมที่สุดในปจจุบันคือ  การกระจายอํานาจใหหนวยงานระดับปฏิบัติการและทองถ่ิน
มีอิสระในการจัดการศึกษาใหมากที่สุด  แนวคิดนี้ไดรับการยอมรับจากทั้งภาครัฐและประชาชน 
โดยตางก็มีความตระหนักถึงความจําเปนของการกระจายอํานาจอยางแทจริงเห็นไดจากรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช  2540  ที่ถือวาเปนรัฐธรรมนูญของมหาชนไดบัญญัติไวใน
มาตรา 78   มาตรา 81  และมาตรา 289   เห็นไดชัดวา  ทุกฝายของสังคมตระหนักในความขาด
ประสิทธิภาพของระบบการศึกษา  ซ่ึงจําเปนที่จะตองไดรับการแกไขโดยเรงดวน  โดยเฉพาะมาตรา 
81 ที่กําหนดใหมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติเปนกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปฏิรูป
การศกึษาอนัมผีลบงัคบัใหตองดาํเนนิการอยางจรงิจงัและพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาตดิงักลาวนั้น  
มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.  2542   เรียกวา  “ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542”โดยมีสาระที่แสดงถึงการกระจายอํานาจทางการศึกษาอยาง
ชัดเจน เชน  หมวดที่ 1 บททั่วไป ที่กลาวถึงความมุงหมายและหลักการในการศึกษาไวตามมาตรา ๘ 
(๒) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  และมาตรา ๙(๑)  มีเอกภาพดานนโยบาย และมีความ
หลากหลายในการปฏิบัติ  (๒) มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  (๕) ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา  (๖) การมี
สวนรวมของบคุคล  ครอบครวั  ชุมชน  องคกรชมุชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน  องคกร
เอกชน  องคกรวชิาชพี  สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบนัสงัคมอืน่ ( ราชกจิจานเุบกษา  ฉบบั
กฤษฎกีา.  2542 : 2 )
                   จากบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542   ดังกลาว
การกระจายอํานาจทางการศึกษา  จึงเปนหนาที่ที่รัฐบาลจะตองดําเนินการอยางไรก็ตามการกระจาย
อํานาจลงไป  โดยไมคํานึงถึงความพรอมของผูรับ  การกระจายอํานาจก็เปนเรื่องที่ตองระมัดระวัง
เพราะความพรอมดานตาง ๆ ในการนําไปใชของผูรับการกระจายอํานาจ จะเปนตัวแปรสําคัญของ
ความสําเร็จหรือความลมเหลวของการปฏิบัติในทุกเรื่อง เชน  ดานบุคคลและทรัพยากร  ถาอํานาจ
นั้นตกไปอยูกับบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่ง  การกระจายอํานาจทางการเมืองจึงยังไมบรรลุจุดมุงหมาย
เทาที่ควร  ทั้งนี้เพราะประชาชนยังไมเขาใจในสิทธิและหนาที่ของตนตอระบบการกระจายอํานาจ
เปนผลอันเนื่องมาจากความเขาใจอยางเพียงพอของประชาชนตอการนําไปใชอยางแทจริง



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

4

                   ในการจดัการศกึษากเ็ชนกนั  หากไมตระหนกัถึงความสาํคญัของกระบวนการนาํหลักสตูร
ไปใชอาจจะเกิดปญหาและสรางความเสียหายที่นาวิตกใหกับประเทศชาติได  ดังนั้นการทําใหการ
ปฏิรูปการศกึษาเปนไปอยางยั่งยืนไดนั้น  ส่ิงสําคัญอยางหนึ่ง  คือ  ตองยึดเงื่อนไขอันเปนหลักการ
สําคญัของการปฏรูิปการศกึษา  คอื  ความเปนเอกภาพ  (Unity)   การกระจายอาํนาจ  (Decentralization)
การมีสวนรวม ( Participation )  และความรับผิดชอบ(Responsibility)   สามารถตรวจสอบได
(Accountability) ( กระทรวงศึกษาธิการ.2544 :1)
                   ตามมาตรา37แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   กําหนดใหการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตองดําเนินการโดยยึดเขตพ้ืนที่การศึกษาและในมาตรา 39 กําหนดให
กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหาร
งานบุคคล  และการบริหารงานทั่วไปไปยังคณะกรรมการ  และสํานักงานการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง  ซ่ึงจะมีลักษณะเขต
พิเศษแตกตางจากการแบงเขตการบริหารอยางที่เคยมีมากอน  กลาวคือนอกจากเขตพื้นที่การศึกษา
จะปฏิบัติงานรองรับการกระจายอํานาจทางการศึกษาทั้ง 4  ดานดังกลาวแลว ยังตองปฏิบัติงานใน
ฐานะเปนผูแทนกระทรวงปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับสวนราชการ องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนอื่นๆ   
รวมทั้งใหบริการทางการศึกษาแกประชาชนในพื้นที่อีกดวย  เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จึง
เปนหนวยปฏิบัติการทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่สําคัญที่สุดของกระทรวงศึกษาธิการ
                   ดวยความสาํคัญของการบริหารการศึกษาในระดับเขตพื้นที่และสถานศกึษาประกอบกบั
เปนลักษณะการบริหารการศึกษารูปแบบใหม ไมเคยดําเนินการในบริบทการจัดการศึกษาของ
ประเทศมากอน  รวมทั้งแนวคิดขอเสนอเกี่ยวกับการแบงเขตพื้นที่การศึกษายังแตกตางกัน  จึงเกิด
ขอคําถามที่คลายๆกันวา   เขตพื้นที่การศึกษาที่เล็กที่สุดของการกระจายอํานาจที่อิสระและเปนไป
ไดที่จะทําใหการจัดบริการทางการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ควรจะมีขนาด
และรูปแบบการบริหารอยางไร จากเหตุผลและขอสงสัยดังกลาวประกอบกับความจําเปนที่ตอง
เตรียมการปรับเปลี่ยนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542   กระทรวงศึกษาธิการโดย
ความเห็นชอบของที่ประชุมผูบริหารระดับสูงของกระทรวง เมื่อ วันที่ 11 กรกฎาคม  2544  ซ่ึงมี 
ฯพณฯนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น  คือ   พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ 
ชินวัตร  เปนประธาน จึงกําหนดใหดําเนินการนํารองปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา โดยให
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนผูรับผิดชอบ ( กระทรวงศึกษาธิการ.2544 : 2-3 )
                   เพือ่ใหเกดิความพรอมตอการเปลีย่นแปลงโครงสรางการบรหิารตามแนวปฏรูิปการศกึษา
ของกระทรวงศึกษาธิการดังกลาว  จึงไดกําหนดใหมีการทดลองนํารองปฏิรูปการศึกษาใน 5 จังหวัด
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  ประกอบดวย  จงัหวดัภเูกต็   เพชรบรีุ   อํานาจเจรญิ   พษิณโุลก   และจงัหวดัชลบรีุ  โดยศกึษาผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจและพันธกิจที่เกี่ยวของในเรื่องของโอกาส   คุณภาพและประสิทธิภาพการ
จดัการศกึษา ความเปนไปไดและรูปแบบการบรหิารแนวใหม  รวมทัง้รูปแบบการกระจายอาํนาจการ
จดัการศกึษา จงึเปนเหตใุหมกีารจดัตัง้สํานกังานการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม เขตพืน้ทีน่ํารอง
ปฏิรูปการศึกษาชลบุรีในครั้งนี้ดวย การนํารองปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาจึงเปน
นโยบายเรงดวนของกระทรวงศึกษาธิการและเปนสวนหนึ่งของการเตรียมการปฏิรูปการศึกษา ซ่ึง
ดําเนินการเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเปาหมายที่เปนตัวแทนของเขตพื้นที่และจังหวัดทั่วไป จังหวัด
ชลบุรี  เปนจังหวัดหนึ่งที่ไดทดลองนํารองปฏิรูปการศึกษา  จึงมุงเนนการนําแนวคิดการปฏิรูปใน
พันธกิจที่สําคัญลงสูการปฏิบัติในเขตพื้นที่อยางเปนรูปธรรมใหมากท่ีสุดภายใตขอจํากัดของ
กฏหมายและเงื่อนเวลา
                    ในการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาดังกลาว องคกรสําคัญที่ทําหนาที่ในการ
บริหารการศึกษาก็คือสถานศึกษา   ดังนั้นภาระงานของการนํารองดําเนินการปฏิรูปการศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษาก็คือ   สรรหาโรงเรียนเพื่อการทดลองนํารองในการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544  ซ่ึงจังหวัดชลบุรีมีโรงเรียนที่เขาโครงการนํารองทั้งสิ้น 45 แหง มาจากสังกัด
สํานกังานคณะกรรมการประถมศกึษา กรมสามญัศกึษาและสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน
                  วิจิตร  ศรีสะอาน (อางถึงในเฉลิมพล  พินทอง  2544 : 4) ไดกลาวถึงความพรอม
ของหนวยงานหรือผูที่จะรับการกระจายอํานาจตอการจัดการศึกษาไวในแนวทางการปฏิรูป
โครงสรางและระบบบริหารการศึกษา ดังนี้ การกระจายอํานาจบริหารการศึกษาสูทองถ่ินตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญตองมีเอกภาพทั้งในเชิงนโยบายมาตรฐานและมีการบํารุงรักษาสืบสาน
งานดานศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อประโยชนตอทั้ง ผูรับบริก ารและเพื่อการพัฒนาประเทศ
โครงสรางและระบบใหม จะตองมีหนวยงานระดับอํานวยการที่ทําหนาที่กําหนดนโยบาย  แผน  
มาตรฐานการศึกษา  การดูแลงานดานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   การประเมินความพรอมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพื่อใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
                   ในชวงระยะเวลาที่ทองถ่ินยังไมพรอมที่จะจัดการศึกษาไดเองทั้งหมดหรือบางสวน ให
หนวยงานกลางเขารับผิดชอบจัดใหมีองคกรทําหนาที่จัดการศึกษา กํากับ ดูแลงานดานศาสนา ศิลป
วัฒนธรรมทองถ่ินแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินไปกอน ตอเมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พรอมแลวจึงโอนความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาตอไป.
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                   จากที่กลาวมาสรุปไดวาความพรอมของการจัดการศึกษามีความสําคัญตอการกระจาย
อํานาจมาก   ผูที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจจําเปนตองมีความพรอม   ดังที่ประหยัด หงษทองคํา 
(อางถึงในเฉลิมพล  พินทอง  2544 : 5)    กลาววาการดําเนินการเพื่อกระจายอํานาจนั้นตองพิจารณา
ความพรอมและความสามารถของประชาชนและทองถ่ินในเรื่องตอไปนี้   1). ความพรอมดาน
การเมือง  2). ความพรอมดานการเงินการคลัง  และ 3). ความพรอมในการบริหารกิจการ  และ
เกรียง  เอ่ียมสกุล  ( อางถึงในภาณุวัฒน ภักดีวงศ. 2540 :18)   กลาวถึงปจจัยความพรอมในการจัด
การศึกษาวา  ความรูความเขาใจของครูในเจตนารมณของการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษา  
ความศรัทธา   ความรวมมือของครูและประชาชนและกําลังงบประมาณของทองถ่ิน   นอกจากนั้น
ผลการวิจัยของพงษลดา  จิตติวัฒนพงศ  ( อางถึงใน เฉลิมพล  พินทอง  2544 : 5)   เกี่ยวกับการ
กระจายอํานาจการศึกษาของประเทศญี่ปุน  พบวา  ปจจัยสําคัญคือจิตสํานึกในการมีสวนรวมและ
งบประมาณของประชาชนที่จะใชในการจัดการศึกษา
                   จากแนวคิดและผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจทางการบริหารสรุปไดวา
ผูที่จะรับการกระจายอํานาจในประเด็นตางๆที่กลาวขางตน   จําเปนตองมีความพรอมเพราะจะสง
ผลตอความสําเร็จของการกระจายอํานาจการศึกษามาก   และเมื่อพิจารณาถึงระบบการศึกษาไทย
แลว จะพบวาระบบหลักคือ  การศึกษาในระบบโรงเรียน ซ่ึงในระบบดังกลาวนั้น ไมวาจะมีการจัด
โดยใชกิจกรรมทางการเรียนการสอนที่หลากหลายเพียงใดก็ตาม  โรงเรียนหรือสถานศึกษาก็ยังคง
ความสําคัญและเปนศูนยกลางของระบบอยูเสมอ  (เฉลิมพล  พินทอง.  2544 : 5)
                   ในเรื่องนี้ รุง แกวแดง (2542 : 5)  กลาวไววา  การศึกษาในระบบโรงเรียน  หนวยงานที่
มีบทบาทและความสําคัญมากที่สุดคือโรงเรียนหรือสถานศึกษาเพราะกิจกรรมการศึกษาที่แทจริง
หรือการเรียนการสอนเกิดขึ้นที่โรงเรียน  ถาตองการปรับปรุงคุณภาพการเรียนของนักเรียนใหดีขึ้น     
จุดที่จะตองปฏิวัติ คือ โรงเรียนหรือสถานศึกษา  การปฏิวัติในระดับนี้เทานั้นที่จะทําใหคุณภาพ
การเรียนการสอนของคนทั้งประเทศประสบความสําเร็จ  ทําใหเห็นชัดวา พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ. 2542  ใหความสําคัญแกโรงเรียนหรือสถานศึกษามากจึงกระจายอํานาจหนาที่ให
ดังนั้นความพรอมของโรงเรียนหรือสถานศึกษา  จึงมีความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนเปน
อยางยิ่ง โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนเปนการปฏิรูปการศึกษาจากระบบเดิมแทบจะทั้งหมด
โรงเรียนหรือสถานศึกษาจึงจําเปนจะตองมีความพรอมในทุกดานที่เกี่ยวของหรือท่ีเปนภาระหนาที่ 
เพราะความพรอมดังกลาวจะเปนตัวแปรที่จะนําไปสูความสําเร็จตามความมุงหมาย หรืออาจนําไปสู
ความลมเหลวก็ได ถาหากโรงเรียนไมมีความพรอมในการดําเนินการ สภาพการดําเนินการจะเกิด
ปญหาขึ้นได
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                   ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวาสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  ในเขตพื้นที่นํารองปฏิรูปการศึกษาชลบุรีเปนอยางไร  มี
ปญหาอะไรบาง   และแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาตามเจตนารมณที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  คาดหวังควรเปนอยางไร  
แตเนื่องจากการปรับเปลี่ยนหลักสูตรดังกลาวเปนเรื่องใหม   เพราะกําหนดใหสถานศึกษาเปน
ผูดําเนินการในการจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษาดวยตนเอง  ทั้งนี้โดยมีหลักสูตรแกนกลางคือ 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  เปนกรอบทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
(จรูญ ชูลาภ. อางถึงในกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ.  2544 : ก ) โดยเนนความสอดคลองกับ
บริบทของทองถ่ิน  กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหทุกโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตอง
ดําเนินการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  เปนเหตุผลที่ผูวิจัยใครศึกษาสภาพและ
ปญหาการบรหิารจดัการหลักสตูรสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีโ่รงเรียนในโครงการนาํรองการใชหลักสตูร
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาของเขตพื้นที่นํารองปฏิรูปการศึกษาชลบุรี ซ่ึงอยู
ในระหวางการดําเนินการทดลองใชอยูในปการศึกษา2545 ทั้งนี้เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับโรง
เรียนทั่วประเทศที่ตองใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในปการศึกษา 2546   ในการนําไปเปนแนว
ทางการวางแผนบริหารจัดการและพัฒนาปจจัยดานตางๆของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้นๆใหสอด
คลองกับสภาพของแตละโรงเรียนหรือเขตพื้นที่การศึกษาที่จะจัดตั้งขึ้นตอไปดวย

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย
                   วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้
                          1.2.1  เพื่อศึกษาสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนํารองการใช
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  เขตพื้นที่นํารองปฏิรูปการศึกษาชลบุรี
                          1.2.2  เพือ่ศกึษาปญหาทีเ่กดิจากการบรหิารหลกัสตูรสถานศกึษาของโรงเรยีนนาํรอง
การใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เขตพื้นที่นํารองปฏิรูปการศึกษาชลบุรี
                          1.2.3  เพื่อนําเสนอแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี
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1.3  ความสําคัญของการวิจัย
                   ผลของการศึกษาวิจัย สามารถนําไปใชประโยชนดังนี้
                          3.1  ขอคนพบจากการวิจัยจะเปนขอมูลสําหรับผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี  เพื่อเปนแนวทางพัฒนาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  และการวางแผนพัฒนา
โรงเรียนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป
                          3.2  ขอคนพบจากการวิจัยจะเปนขอมูล  สําหรับผูบริหารการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี  ในการกําหนดแนวทางใหความชวยเหลือและการจัดสรรทรัพยากร  เพื่อสนับสนุน
การจัดการศึกษาแกโรงเรียน
                          3.3  ขอคนพบจากการวิจัยจะเปนขอมูล  สําหรับผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหาร
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ ใชเปนแนวทางพัฒนาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาและการ
วางแผนพฒันาโรงเรยีนในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ตลอดจนการกาํหนดแนวทางใหความชวยเหลือ
และการจัดสรรทรัพยากร  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน

1.4  ขอบเขตของการวิจัย
                   ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวจิยัศกึษาสภาพและปญหาการบรหิารหลักสตูรสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ของโรงเรียนโครงการนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  เขตพื้นที่
นํารองปฏิรูปการศึกษาชลบุรี
                    1.4.1  ประชากร
                            ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก โรงเรียนในโครงการนํารองการใชหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  เขตพื้นที่นํารองปฏิรูปการศึกษาชลบุรีเปนหนวยวิเคราะห(Unit of 
Analysis)  ซ่ึงมีจํานวน 45 โรงเรียนโดยแตละโรงเรียนมีผูใหขอมูลประกอบดวย
                          1)   ผูอํานวยการ อาจารยใหญหรือครูใหญ  โรงเรียนละ1 คน
                          2)   ผูชวยผูอํานวยการฝายวชิาการ  ผูชวยอาจารยใหญฝายวชิาการ  และผูชวยครูใหญ
ฝายวิชาการ  โรงเรียนละ 45 คน
                          3)  หัวหนา / ผูรับผิดชอบ / ครูผูสอนซ่ึงผูบริหารมอบหมายใหดูแล กลุมสาระการ
เรียนรู 8  กลุม  ประกอบดวย  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สุขศึกษาและ
พลานามัย  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ศิลป  ภาษาตางประเทศ สาระละ 1 คนโรงเรียนละ  8  คน
                          4)  หัวหนา/ผูรับผิดชอบ/ครูผูสอนซ่ึงผูบริหารโรงเรียนมอบหมายใหดูแล กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน โรงเรียนละ1  คน
                          รวมผูใหขอมูลที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  จํานวนทั้งสิ้น   495   คน
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                    14.2  ตัวแปรที่ศึกษา
                   ผูวิจัยตองการศึกษา สภาพและปญหาที่เกิดจากการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรยีนในโครงการนาํรองการใชหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  เขตพืน้ทีน่าํรองปฏิรูปการศกึษาชลบรีุ
โดยการนาํแนวทางการบรหิารจดัการหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษาของกรมวชิาการ
เปนกรอบแนวคิดในการวิจัย  ประกอบดวย 7 ภารกิจ  ดังนี้   ( กรมวิชาการ.2541:1)
                        1)  การเตรียมความพรอมในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                        2)  การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                        3)  การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                        4)  การดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                        5)  การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                        6)  สรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                        7)  ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย

ปญหาการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษา

1.การเตรียมความพรอมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.การดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.สรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รูปแบบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาสภาพการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษา

นําเสนอแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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1. 6  คํานิยามคําศัพทเฉพาะ
                   ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดนิยามศัพทเฉพาะที่เกี่ยวของกับการวิจัยไว ดังนี้
                 สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  ส่ิงที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งที่สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมาย และไมบรรลุเปาหมายตามแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศกึษา ตามเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
                   ปญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา   หมายถึง  อุปสรรคหรือขอขัดของตางๆที่พบใน
การดาํเนนิงาน  ทัง้ทีท่าํใหไมสามารถปฏบิตังิานใหบรรลุเปาหมาย  ตามแนวทางการบรหิารหลักสตูร
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาตามเจตนารมณพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
                   แนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง ขอเสนอแนะวิธีการ
ดําเนินงาน  ในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการนํารองการใชหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่นํารองปฏิรูปการศึกษาชลบุรี ที่กอใหเกิดคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา
                   การเตรียมความพรอมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   หมายถึง  กระบวน
การในการสรางความตระหนกัใหแกบคุลากรทีเ่กีย่วของกบัการบรหิารหลกัสตูรสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน  
และองคประกอบตางๆที่สงเสริมสนับสนุนใหการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
                   การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  หมายถึง   กระบวนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานทุกขั้นตอน  ซ่ึงตองมีองคประกอบตางๆที่เกื้อหนุนตอการวิเคราะหและสรางหลักสูตร
สถานศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและทองถ่ิน
                   การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง กระบวนการ
กําหนดกรอบหรือออกแบบในการบริหารกิจกรรมการเรียนรูที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน
                   การดําเนินการบริหารหลักสูตร หมายถึง กระบวนการสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากร
สามารถนําหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปใชเพื่อใหเกิดคุณภาพการศึกษาดวยการปฏิรูปการ
บริหารหรือประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ
                   การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล  หมายถึง   กระบวนการในการใหความชวยเหลือ 
แนะนํา  ตรวจสอบ  และตัดสินคุณคาของนําหลักสูตรไปใช
                   สรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  หมายถึง  การรวบรวมประมวลผล
ส่ิงที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการบริหารตามแผนพัฒนาของโรงเรียน เพื่อรายงานประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจากการบริหารตลอดปการศึกษา
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                   การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา  หมายถึง  การนํา
ขอมลูสารสนเทศทีไ่ดจากการดาํเนนิการบรหิารหลักสตูรสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานไปพฒันากระบวนการ
บริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในปการศึกษาตอไป
                   การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา หมายถึง  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2542
                   การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  หมายถงึ  การศกึษาระดบักอนอดุมศกึษา 12 ป   ซ่ึงอยูในความรบัผิดชอบ
ของโรงเรียนทุกสังกัด ในเขตพื้นที่ปฏิรูปการศึกษาชลบุรี
                   โรงเรียน หมายถึงโรงเรียนในโครงการนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เขตพื้นที่นํารองการปฏิรูปการศึกษาชลบุรี
                 ผูบริหารโรงเรยีน หมายถงึ  ครใูหญ  อาจารยใหญ  ผูอํานวยการโรงเรยีน หรือผูทีรั่กษาการ
ในตําแหนงนั้นๆ และผูชวยผูอํานวยการหรือผูชวยอาจารยใหญผายวิชาการหรือผูชวยครูใหญของ
โรงเรียนในโครงการนํารองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2542 เขตพื้นที่นํารอง
การปฏิรูปการศึกษาชลบุรี ฝายวิชาการ จํานวน 45 คน
                    หัวหนา / ผูรับผิดชอบกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนผูเรียน หมายถึง ผูที่ได
รับมอบหมายใหมีหนาที่ดูแล ดําเนินการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ดําเนินการจัดทําสาระมาตรฐานการเรียนรูแตละกลุมสาระทั้ง 8 สาระ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
โดยเนนการมีสวนรวมของคณะครูในกลุมสาระ   ตลอดจนนิเทศ  ติดตาม   กํากับ  ดูแล   ตรวจสอบ
ใหการดําเนินการใชหลักสูตรเปนไปตามแผนงานที่กําหนดอยางมีคุณภาพจากโรงเรียนในโครงการ
นํารองการใชหลักสูตรของเขตพื้นที่นํารองปฏิรูปการศึกษาทั้ง 45 แหง
                   ครูผูสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หมายถึง ครูผูสอนที่ทําหนาที่ในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูใหแกผูเรียนตามกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนในโครงการนํารองการใชหลักสูตร
การศึกษานพื้นฐาน   พ.ศ. 2544    เขตพื้นที่นํารองการปฏิรูปการศึกษาชลบุรี ทั้ง 45 แหง
                   โครงการทดลองรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง   
โครงการทีก่รมวชิาการจดัดาํเนนิการ  เพือ่ศกึษารปูแบบการบรหิารจดัการหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ที่มุงเนนการกระจายอํานาจใหสถานศึกษาพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของตนเอง
                   ผูบริหารการศึกษา  หมายถึง  บุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปน
ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี  ในที่นี้หมายรวมถึงนักวิชาการในเขตพื้นที่ที่มีหนาที่
ในการใหการสนับสนุนสงเสริมทางดานการศึกษาขั้นพื้นฐานดวย  เชน  ศึกษานิเทศก   เจาหนาที่
วิชาการ เปนตน




