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การบรหิารหลักสูตรสถานศกึษาของโรงเรยีน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศกึษาประถมศกึษาขอนแกน เขต 4 
 

สาคร มหาหิงค * 

  

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารหลักสูตร

สถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน 248 คน ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู

หัวหนางานวชิาการในสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 4 เครื่องมือใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา มีคาความ

เช่ือม่ันเทากับ 0.92 วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

การวเิคราะหเนื้อหา 

ผลการวจัิยพบวา สภาพการบรหิารหลักสูตรสถานศกึษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 ภาพรวมมีการดําเนินงานในระดับมาก หาก

พิจารณาเปนรายดานโดยเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก ดานการวางแผนหลักสูตร 

ดานการนําหลักสูตรไปใช ดานการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลหลักสูตร ดานการ

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามลําดับ แนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ผูบริหาร

สถานศึกษาควรเปนผูนําทางวิชาการโดยใหความสําคัญกับการวางแผนการกํากับดูแล

หลักสูตรสถานศกึษา ครูควรนําหลักสูตรไปสูการปฏบิัตกิับผูเรียนที่เปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง 

ควรประชุม อบรมช้ีแจงผูปกครองใหมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักสูตรและการประเมิน

หลักสูตรสถานศกึษา ควรมกีารวเิคราะหความตองการของผูเรียนเพื่อนํามาปรับปรุงหลักสูตร

สถานศกึษา 

 

คําหลัก :  การบรหิารหลักสตูรสถานศึกษา, สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา 

 ขอนแกน เขต 4  

 

 *ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบานศรีสุขสําราญ ตําบลศรีสุขสําราญ อําเภออุบลรัตน 

จังหวัดขอนแกน 40250 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 
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The School Curriculum Administration under Khon Kaen 

Primary Educational Service Area Office 4 
 

Sakorn Mahahing 

 

Abstract 
 

 This research aimed to study a condition and a guideline of the school curriculum 

administration under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 4. The sampling 

group for this research was 248 persons that included the basic educational 

administrators and the teachers responsible for an academic head at the basic 

educational institutes under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 4. The 

research instrument was a rating scale questionnaire which had reliability equal to 0.92.  

The data analysis used percentage, mean, standard deviation and content analysis. 

  The research result was found as followings: As for the condition of school 

curriculum administration under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 4, the 

general performance had a good level sorting by an average from most to least that 

included the following aspects: curriculum planning, curriculum implementation, 

orientation, supervision, curriculum monitoring and evaluation, curriculum improvement 

and development respectively. As for a guideline of the school curriculum administration, 

it was found as the following. The basic educational administrators should be an academic 

leader and focused on the curriculum planning, supervision. The teachers should 

implement the curriculum into concrete practice continuously. Plus, they should have a 

meeting and a training to clarify the student’s parents to have knowledge and 

understanding of the curriculum and the school curriculum assessment. In addition, it 

should analyze the learner needs to improve school curriculum as well. 

 

Keywords :  School Curriculum Administration, Khon Kaen Primary Educational  

                Service Area Office 4 

 

 

 



ปีที่ 12 ฉบบัที่ 23 มกราคม – มถุินายน 2560 (ฉบบัเพ่ิมเตมิ)                 วารสารศิลปศาสตร์ปริทศัน ์3 

บทนํา 

 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 ซึ่งพัฒนามาจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 โดยมี

การปรับปรุงแกไขจุดที่เปนปญหาอุปสรรคในการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติใหมีความชัดเจน

และเหมาะสมยิ่งขึ้นบนฐานขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยและติดตามประเมินผลการใช

หลักสูตรอยางตอเนื่อง ประกอบขอมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 

10-11 (พ.ศ. 2550-2559) ในสวนที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและจุดเนนของ

กระทรวงศกึษาธกิารในการพัฒนาเยาวชนสูศตวรรษที่ 21 จงึมกีารทบทวนหลักสูตรการศึกษา

ขัน้พื้นฐานพุทธศักราช 2551 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  2552 : 1) เพื่อ

นําไปสูการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่มีความ

เหมาะสม ชัดเจนทัง้เอกสารหลักสูตรและการนําหลักสูตรสูการปฏบิัต ิ

สําหรับหลักสูตรสถานศกึษา หมายถงึ แนวทางหรอืขอกําหนดของการจัดการศึกษาที่

จะพัฒนาใหผูเรียนมคีวามรู ความสามารถโดยสงเสรมิใหแตละบุคคลพัฒนาไปสูศักยภาพของ

ตน รวมถึงมวลประสบการณที่จะกอใหเกิดการเรียนรูสะสม ซึ่งจะชวยใหผูเรียนนําไปสูการ

ปฏบิัตไิด (กรมวชิาการ.  2550 : 5)
 การบรหิารงานดานหลักสูตรของสถานศกึษา สถานศึกษา

จะตองศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเปนหลักสูตร

แกนกลางที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนผูกําหนด จากนั้นสถานศึกษาจะตองทํา

หลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งเปนหลักสูตรที่เกิดจากความรวมมือรวมใจของบุคคลที่เกี่ยวของ

หลายฝาย เชน ผูบรหิาร ครูอาจารย นักเรยีน ผูปกครอง ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานไดรวมกันวางแผนกําหนดแนวทางในการพัฒนาดานการศึกษาของสถานศึกษา     

จัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ผูปกครองทองถิ่นและชุมชนเนนการ

ปฏิบัติ มีการประเมินผลตามสภาพจริงใหผูเรียนสรางองคความรูและสามารถนําไปใชใน

ชีวติประจําวันไดอยางมคีวามสุข
 (กระทรวง ศกึษาธกิาร.  2551 : 12) 

 จะเห็นไดวาผูบริหารสถานศึกษาและคณะครูจะชวยใหผูที่ เกี่ยวของไดเขาใจถึง

ความสําคัญ ทิศทางของหลักสูตรตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุ

วัตถุประสงคไดอยางแทจริงเพราะไดมีการอภิปราย การตรวจสอบ และการหาขอยุติอยาง

รอบคอบเปนที่แนชัดวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูที่ดําเนินตามหลักสูตร

สถานศกึษาที่ตนเองมีสวนรวมจะทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสนองความตองการ

ของผูเรยีนและบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไวสถานศกึษาซึ่งมีบทบาทสําคัญโดยตรงที่จะตอง

จัดทําหลักสูตรของตนเอง โดยเนนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับความสนใจของผูเรียน 

และความตองการของผูปกครองและชุมชน สําหรับในสวนของสภาพปญหาที่พบในการ

บริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 4 พบวา สถานศึกษาขาดการเตรียมความพรอมเนื่องจากหลักสูตรมีการ



ปีที่ 12 ฉบบัที่ 23 มกราคม – มถุินายน 2560 (ฉบบัเพ่ิมเตมิ)                 วารสารศิลปศาสตร์ปริทศัน ์4 

เปลี่ยนแปลงบอยครัง้ ทําใหบุคลากรขาดความม่ันใจในการเตรียมการ และไมไดรับการอบรม

ความรูดานหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลง การจัดทําสาระหลักสูตรสถานศึกษาขาดความ

ตอเนื่อง อาจเปนเพราะการจัดทําหลักสูตรจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการนาน 

สิ้นเปลืองงบประมาณและบุคลากร เนื่องจากบุคลากรสวนใหญมีภาระงานมาก ขาดการ

ดําเนินงานที่ตอเนื่อง ขาดการมีสวนรวมจากชุมชนและหนวยงานอื่น ๆ ขาดเครื่องมือที่มี

คุณภาพและเหมาะสมสําหรับการนิเทศและประเมินหลักสูตร (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาขอนแกนเขต 4.  2559 : 40)  

 จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาขอนแกน เขต 4 เปนกระบวนการที่มีความสําคัญใน

การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยเฉพาะผูบริหารจะตองเขาใจหลักสูตรและสงเสริม

ใหครูมีความเขาใจตรงกัน กระตุนใหครูทําแผนการสอนหรือที่เรียกวาแผนการจัดการเรียนรู 

คูมือครู สนับสนุนใหมีการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน เนนกระบวนการยึดผูเรียนเปน

ศูนยกลาง เนนคุณภาพความรูความสามารถที่มีตอเด็กเปาหมาย มีระบบการติดตามผลการ

ปฏบิัต ิตรวจสอบนําแนวทางแกไขปญหา อุปสรรค และมีการนิเทศภายใน เพื่อปรับปรุงแกไข

การปฏิบัติงานใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ผูบริหารและครูยังมีหนาที่ในการนําหลักสูตร

สถานศึกษาไปใชภายใตการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ถือวาการ

บริหารหลักสูตรเปนหนาที่สําคัญของผูบริหารและครูเพราะความสําเร็จหรือความลมเหลว 

ยอมมีผลโดยตรงจากการบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิผลของผูบริหารและครูใน

สถานศึกษา
 (วิรุฬ เกิดภักดี.  2551 : 2) ดังนั้นการบริหารหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช

อยางเปนระบบและครบวงจรจะทําใหการจัดการศกึษาของสถานศกึษาประสบผลสําเร็จ 

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา

ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 เพื่อนํา

ผลการวิ จัยไปใช เปนแนวทางในการปรับปรุงงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพ บังเกิดประโยชนสูงสุด และใชเปนขอมูลสารสนเทศในการบริหารหลักสูตร

สถานศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศกึษาของชาตติอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศกึษาประถมศกึษาขอนแกน เขต 4 

 2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาขอนแกน เขต 4 
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วิธดีําเนนิการวิจัย 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.1 ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาของรัฐ สังกัด

สํานักงาน เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแกน เขต  4 จํานวน 181 แหง จํานวน 181 คน 

ครูหัวหนางานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 จํานวน 181 แหง จํานวน 181 คน รวมประชากรทั้งสิ้น จํานวน 

362 คน 

  1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 124 คน และครู

หัวหนางานวชิาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 4 จํานวน 124 คน ไดใชเทคนคิกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง (Sample Size) โดยใช

ตารางสําเร็จรูปของของเครซี่และมอรแกน (Krejcie; & Morgan)
 (อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด.  

2553 : 43) ไดกลุมตัวอยางทั้งหมด จํานวน 248 คน ดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple 

Random Sampling) โดยการจับฉลาก 

 2. เครื่องมอืการวจัิย  

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร

หลักสูตรสถานศกึษาในโรงเรยีนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาขอนแกน เขต 

4 แบงเปน 2 ตอน คอื 

  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม คือ 

ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูหัวหนางานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาขอนแกน เขต 4 เปนผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการบริหารหลักสูตร

สถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 4 ใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 

จํานวน 4 ดาน ไดแก ดานการวางแผนหลักสูตร ดานการนําหลักสูตรไปใช ดานการนิเทศ 

กํากับ ตดิตามและประเมนิผลหลักสูตร ดานการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามลําดับ ซึ่งม ี

2 สวน คือ สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 เปนมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการบริหารหลักสูตร

สถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 

เปนแบบคําถามปลายเปด 

 3. การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมอื  

 ผูวิ จัยไดศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่ เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการสราง

แบบสอบถาม และไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้น เสนอผูเ ช่ียวชาญ จํานวน 3 คน เพื่อ
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ตรวจสอบคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง

ระหวางคําถามกับวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยเลือก

คําถามที่มคีา IOC ที่มคีาตัง้แต 0.67-1.00 ทุกขอ แลวนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) 

กับผูบรหิารสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน และครูหัวหนางานวชิาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 

คน หาความเช่ือม่ัน (Reliability) แบบสอบถามทั้งฉบับ โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธี

ของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดความเช่ือม่ันเทากับ 0.92 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูล  

 ผูวจัิยทําหนังสอืถงึผูบรหิารสถานศกึษาขั้นพื้นฐานและครูหัวหนางานวิชาการในสังกัด

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 ที่เปนกลุมตัวอยางขอความ

รวมมอืในการเก็บรวบรวมขอมูล และผูวจัิยไดเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง ไดแบบสอบถามที่

สมบูรณ จํานวน 241 ฉบับ คดิเปนรอยละ 97    

 5. การวเิคราะหขอมูล 

 ผูวจัิยนําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาทั้งหมด จํานวน 241 ฉบับ มาตรวจความสมบูรณ

แลวนํามาวเิคราะหและเสนอขอมูล ดังนี้ 

  5.1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจง

ความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage)  

  5.2 สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชเกณฑในการพิจารณาแปล

ความหมายของคาเฉลี่ยไดกําหนดขอบเขตคาเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด.  2553 : 121) ดังนี้  

     คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถงึ มกีารปฏบิัตอิยูในระดับมากที่สุด 

  คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถงึ มกีารปฏบิัตอิยูในระดับมาก  

  คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถงึ มกีารปฏบิัตอิยูในระดับปานกลาง 

  คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถงึ มกีารปฏบิัตอิยูในระดับนอย 

  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถงึ มกีารปฏบิัตอิยูในระดับนอยที่สุด 

 5.3 แนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา โดย

แจกแจงเปนความถี่ และคารอยละ  
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สรุปผลการวิจัย 

 1. สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 4  

 ภาพรวมมีการดําเนินงานในระดับมากหากพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงจาก

คาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก 1) ดานการวางแผนหลักสูตร ( x =3.88) 2) ดานการนําหลักสูตร

ไปใช ( x =3.70) 3) ดานการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลหลักสูตร( x =3.58) และ 4) 

ดานการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร( x =3.53) ตามลําดับ  

 2. แนวทางการบรหิารหลักสูตรสถานศึกษา  

  แนวทางการบรหิารหลักสูตรพบวา ม ี4 ดาน ไดแก  

  2.1 ดานการวางแผนหลักสูตร ผูบริหารสถานศึกษาควรเปนผูนําทางวิชาการโดย

ใหความสําคัญกับการวางแผนการกํากับดูแลหลักสูตรสถานศึกษา ควรจัดอบรมและพัฒนา

หลักสูตรสถานศกึษาเพื่อสรางความเขาใจและตระหนักในทศิทางเดยีวกันและสามารถนําไปใช

ในการเรียนการสอนที่เปนรูปธรรม ควรแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานบริหารหลักสูตร

สถานศกึษา  

  2.2 ดานการนําหลักสูตรไปใช ครูควรนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติกับผูเรียนที่เปน

รูปธรรมอยางตอเนื่อง ครูทุกคนตองมีเอกสารหลักสูตรตามกลุมสาระการเรียนรูเพื่อใชเปน

คูมือในการจัดการเรียนรู ควรสรางความตระหนักในการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชโดยให

ครูไดออกแบบหนวยการเรียนรูและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร

สถานศกึษา  

  2.3 ดานการนเิทศ กํากับ ตดิตามและประเมนิผลหลักสูตรสถานศกึษา ควรประชุม 

อบรมช้ีแจงผูปกครองใหมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักสูตรและการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษา ควรพัฒนาเครื่องมือ เทคนิคในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อติดตามผลการใช

หลักสูตรของสถานศกึษา ควรพัฒนาทีมงานนิเทศภายในใหมีประสิทธิภาพ และใชเทคนิคการ

นเิทศอยางหลากหลาย เพื่อสงเสรมิใหครูไดมกีารพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรูที่เกิด

ประโยชนตอผูเรยีนมากที่สุด  

  2.4 ดานการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ควรมีการวิเคราะหความตองการของ

ผูเรียนเพื่อนํามาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาควรมีการประเมินหลักสูตรใหครบทั้งเอกสาร

หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน และ

ประเมนิความพงึพอใจของผูเรยีน ผูปกครองเมื่อสิ้นปการศกึษาอยางตอเนื่อง ควรมีการนําผล

การดําเนินงาน ปญหา และแนวทางพัฒนามาใชเปนขอมูลในการวางแผนปรับปรุงพัฒนา

หลักสูตรสถานศกึษาอยางตอเนื่อง   
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อภปิรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยเรื่องการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 มีประเด็นเพื่อการอภิปรายผลจากขอคนพบ

ใหมที่ไดจาก การวจัิย ดังนี้ 

 1. สภาพการบรหิารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4  

 ภาพรวมมีการดําเนินงานในระดับมาก หากพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงจาก

คาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก 1) ดานการวางแผนหลักสูตร 2) ดานการนําหลักสูตรไปใช 3) 

ดานการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลหลักสูตร และ 4) ดานการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรตามลําดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสถานศึกษามีบทบาทสําคัญในการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา และดําเนินการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน

อยางมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาจึงตองออกแบบหลักสูตรใหครอบคลุมสวนที่เปนหลักสูตร

แกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใช ผูบริหารสถานศึกษา

และคณะกรรมการสถานศึกษาจึงตองศึกษาและทําความเขาใจหลักสูตร และการจัดทํา

หลักสูตรสถานศกึษา เปนกระบวนการที่อาศัยการมีสวนรวมของฝายตาง ๆ อาทิ ฝายบริหาร 

ครูผูสอน ผูปกครอง ชุมชน จึงมีการทํางานแบบรวมมือกันและลงปฏิบัติงานจริงทุกฝาย 

(กระทรวงศึกษาธิการ.  2552 : 35) สวนสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาอยูในระดับ

มากทุกดานอาจเปนเพราะวา โรงเรยีนอาจมศัีกยภาพในการดําเนินการ  ดานบริหารหลักสูตร

ดวยตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของวิริยะ สูเงี่ยม (2550 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องการ

บรหิารหลักสูตรสถานศกึษาขัน้พื้นฐานในโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี พบวา อยูในระดับ

มาก เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน สอดคลองกับงานวิจัยของทว ี

เพชรพะยอม (2551 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องสภาพและปญหาการบริหารหลักสูตรสถาน 

ศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา  

ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของมาลินี หมื่นไวย (2553 

: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขัน้พื้นฐาน 2551 ของโรงเรียนนํารองตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบวา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ซึ่ง

ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัฒนทําใหผูบริหารมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

บริหารงานเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาตองใหสอดคลองกับความตองการของ

ผูเรยีน ผูปกครอง และชุมชน 
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  2. แนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 

  2.1 ดานการวางแผนหลักสูตร ผูบริหารสถานศึกษาควรเปนผูนําทางวิชาการโดย

ใหความสําคัญกับการวางแผนการกํากับดูแลหลักสูตรสถานศึกษา ควรจัดอบรมและพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสรางความเขาใจและตระหนักในทิศทางเดียวกัน และสามารถ

นําไปใชในการเรียนการสอนที่เปนรูปธรรม ควรแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานบริหาร

หลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารมีนโยบายใหบุคลากร จัดทําแผนงาน 

โดยรวบรวมขอมูลตามบรบิทและจุดเนนของสถานศกึษา ซึ่งเปนไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

ไดกําหนดแนวทางในการนําหลักสูตรไปใชตามคูมือการใชหลักสูตรของกรมวิชาการวา 

โรงเรียนตองมีการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษาโดยจะตองดําเนินการรวบรวม

เอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง ตองดําเนินการใชหลักสูตรโดยมุงเนนตาม

หลักการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน สอดคลองกับงานวิจัยของวิภารัตน  กันทะมาศ (2557 

: บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอขุนยวม 

จังหวัดแมฮองสอน พบวา แนวทางการบริหารหลักสูตรที่ควรปฏิบัติคือการวางแผนงาน 

โครงการบรหิารหลักสูตรสถานศกึษา การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับ

การจัดทําหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดหา สื่อการเรียน

การสอนที่เพียงพอและทันสมัย และครูทุกคนควรมีสวนรวมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ

หลักสูตรสถานศึกษา ผูวิจัยเห็นวาสถานศึกษาควรมีการวางแผนและดําเนินการบริหารงาน

บุคคล สงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร การวางแผนพัฒนาการศึกษาและ

การใชงบประมาณ และสงเสรมิผูเรยีนตามเปาหมายจุดเนนของโรงเรยีน 

  2.2 ดานการนําหลักสูตรไปใช ครูควรนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติกับผูเรียนที่เปน

รูปธรรมอยางตอเนื่อง ครูทุกคนตองมีเอกสารหลักสูตรตามกลุมสาระการเรียนรูเพื่อใชเปน

คูมือในการจัดการเรียนรู ควรสรางความตระหนักในการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชโดยให

ครูไดออกแบบหนวยการเรียนรูและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร

สถานศึกษา สอดคลองกับการศึกษาของฆนัท ธาตุทอง (2552 : 98) ที่กลาวไววาการ

ดําเนนิการใชหลักสูตรสถานศกึษาตามขั้นตอนนี้คือการบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามการวาง

แผนการใชหลักสูตรสถานศกึษาที่วางไว ผูวจัิยเห็นวาสถานศึกษาควรมีการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนสนองความตองการและศักยภาพของนักเรียน ควรนําหลักสูตรไปทดลองสอนจริง 

สรางความตระหนักใหแกบุคลากร ครู และกรรมการฝายตาง ๆ ใหเห็นความสําคัญตอ

การศกึษาใหมาก มกีารวัดประเมนิผลตามสภาพความเปนจริง 

  2.3 ดานการนเิทศ กํากับ ตดิตามและประเมนิผลหลักสูตรสถานศกึษา ควรประชุม 

อบรมช้ีแจงผูปกครองใหมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักสูตรและการประเมินหลักสูตร

สถานศึกษา ควรพัฒนาเครื่องมือ เทคนิค ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อติดตามผลการใช
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หลักสูตรของสถานศกึษา ควรพัฒนาทีมงานนิเทศภายในใหมีประสิทธิภาพ และใชเทคนิคการ

นเิทศอยางหลากหลายเพื่อสงเสริมใหครูไดมีการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรูที่เกิด

ประโยชนตอผูเรียนมากที่สุด ทั้งนี้โรงเรียนตองดําเนินการประเมินผลการสอนของครูโดยมี

การนิเทศการสอน มีโครงการนิเทศการจัดการเรียนรูแบบกัลยาณมิตร เพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาการเรียนการสอน ควรแตงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรอยางเปนระบบ เปด

โอกาสใหบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ความเช่ียวชาญในการประเมินหลักสูตร 

สอดคลองกับการศึกษาของยอดชาย คําชาย (2557 : บทคัดยอ) ที่พบวา ควรมีการวิเคราะห

หลักสูตรทุกปการศึกษา ผูวิจัยเห็นวาผูบริหารควรสงเสริมการนิเทศ กํากับ ติดตาม และ

ประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา ควรสนับสนุนการนิเทศภายในโรงเรียนโดยผูบริหาร ครู

วิชาการ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานการใชหลักสูตร การประเมินผลการใช

หลักสูตร โดยสังเกตจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรยีน 

  2.4 ดานการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ควรมีการวิเคราะหความตองการของ

ผูเรียนเพื่อนํามาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาควรมีการประเมินหลักสูตรใหครบทั้งเอกสาร

หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน และ

ประเมนิความพงึพอใจของผูเรยีน ผูปกครองเมื่อสิ้นปการศกึษาอยางตอเนื่อง ควรมีการนําผล

การดําเนินงาน ปญหา และแนวทางพัฒนามาใชเปนขอมูลในการวางแผนปรับปรุงพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้สถานศึกษาตองมีการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยการนํากระบวนการ PDCA มาใชในการพัฒนากระบวนการ

บริหารหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งเปนไปตามที่กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดกลาวถึง

การปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตร และสถานศึกษาดําเนินการปรับปรุงและ

พัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับ 

ธนศักดิ์ เปารกิ (2550 : บทคัดยอ) ไดศกึษาสภาพและปญหาการบรหิารหลักสูตรสถานศึกษา

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 พบวา 

การปรับปรุงพัฒนาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาอยูในระดับปฏิบัติมาก ผูวิจัยเห็นวา

สถานศึกษาควรมีการประชุมแตงตั้งคณะกรรมการนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัด

การศึกษา นําปญหา อุปสรรคและขอที่ควรพัฒนามาประชุมวางแผนเมื่อสิ้นปการศึกษา 

ตดิตามการใชหลักสูตร มกีารจัดการประเมนิคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

สถานศกึษาและชุมชน นําผลการประเมนิเปนขอมูลในการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาตอไป  
 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช   

  1.1 สถานศึกษาควรอบรมใหความรู  สนับสนุนการมีสวนรวมในการวางแผน

ดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชนหรือ

ทองถิ่น 
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  1.2 สถานศึกษาควรสรางเครื่องมือวัดและประเมินผลใหเหมาะสมกับผูเรียนตาม

สภาพ ที่แทจรงิในสถานศกึษา 

  1.3 สถานศึกษาควรเชิญผูที่มีความรูดานหลักสูตรสถานศึกษา มาใหความรูและ

ดําเนินการนิเทศอยางตอเนื่อง มีการสรุปผลการนิเทศและนําผลการนิเทศไปพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษา 

  1.4 สถานศกึษาควรนําผลการประเมนิหลักสูตรสถานศกึษาในแตละปการศึกษามา

ปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ตัวผูเรียน และผูที่เกี่ยวของ ใหสามารถ

พัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาใหเกดิประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลในสถานศกึษา 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรวิจัยการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาอื่น เพื่อเปน

แนวทางในการบรหิารหลักสูตรสถานศกึษาใหมปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น  

  2.2 ควรวิจัยตัวแปรที่เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาใหกวางและ

ครอบคลุม เชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน ครูฝายวิชาการ เพื่อที่จะได

ผลการวจัิยที่ชัดเจนมากขึ้น 

  2.3 ควรวิจัยแนวทางการสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษา เพื่อศกึษาความกาวหนาในการใชหลักสูตรสถานศกึษา 

  2.4 ควรวิจัยเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา โดยใชการวิจัยประเภทอื่น ๆ 

เชน การวจัิยเชิงคุณภาพ การวจัิยและพัฒนาเพื่อใหผลการวจัิยที่ชัดเจนและมคีุณภาพมากยิ่งขึ้น 
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