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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ าแนกตามสถานภาพ ประสบการณ์ในการท างาน และขนาด
สถานศึกษา และรวบรวม ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของผู้บริหาร
สถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 346 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบค่าเอฟ 
(F-test) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ( X =3.64, S.D.=0.39) ยกเว้น

ด้านการปรับปรุงพัฒนา (Action) อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.31, S.D.= 0.46)  
2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานของผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกันตามสถานภาพ ประสบการณ์ในการท างานอย่างมีนัยส าคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ .01 แต่ไม่แตกต่างกันตามขนาดของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มี

สถานภาพต่างกันผู้บริหารสถานศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.97, S.D.=0.23) ส่วนครูผู้สอนมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.46, S.D.=0.34) จ าแนกตามประสบการณ์โดยภาพรวมแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย

มีค่าเฉลี่ยเรียงตามล าดับ ดังนี้ สถานศึกษาขนาดกลาง ( X = 3.68, S.D.=0.35) ขนาดใหญ่พิเศษ 

( X =3.64, S.D.=0.45) ขนาดใหญ่ ( X =3.64, S.D.=0.4) และขนาดเล็ก ( X =3.58, S.D.=0.27) 
ตามล าดับ 

3. ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการหลักสูตร คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเห็นว่าควร
ก าหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและขยายผลการประชุม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เพ่ือระดมความคิดเห็นในการจัดท าหลักสูตร มีการส ารวจสภาพปัญหาของผู้เรียนอย่าง
จริงจัง ให้ผู้ที่มีความรอบรู้มาอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องและผู้ที่มา
ให้ความรู้ควรเป็นผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือสร้างความตระหนักและให้ความส าคัญกับหลักสูตรต่อบุคลากร ควรมี
การจัดตั้งศูนย์ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรให้ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
ค าส าคัญ: บริหารจัดการ  หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้บริหารสถานศึกษา 
 
Abstract            

The objective of this research were: 1) to study and compare the curriculum 
management of School administrators in basic education institutions under the  
Secondary Educational Service Area Office 16 according to administrators and teachers 
classified by their statuses, work experiences and school’s sizes; and 2) to collect the 
suggestions made by administrators.   The sampling 346 Educational administrators and 
teachers under the  Secondary Educational service area Office 16 in the academic year 
2556 was chosen. The data of this study were collected by questionnaires, and statistical 
analysis methods were applied such as percentage, mean, standard deviation, t-test, F-
test, and Content Analysis 
   The results of the research were as follows: 
  1. The school administrators and teachers perceived the management curriculum 

of basic education as a whole and the income aspect at a high level ( X = 3.64, S.D. = 

0.39), except for the improvement (Action) was moderate ( X = 3.31, S.D. = 0.46). 
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  2. School administrators and teachers had different perceptions on the 
management curriculum of Basic Education based on different statuses and work 
experiences at the level of statistical significance. of 01, but they, according to the size of 
the schools, perceived the management similarly. School administrators and teachers 

with different statuses were at a high level ( X = 3.97, S.D. = 0.23). The teachers' opinions 

were moderate ( X = 3.46, S.D. = 0.34, regarding the overall experience, they perceived 
the management differently at the significance level. of 01. According the size of the 
schools, the overall perception was in a high level with the averages in descending 

order; medium-sized schools ( X = 3.68, S.D. = 0.35), extra large-sized schools ( X = 3.64, 

S.D. = 0.45), large-sized schools ( X = 3.64, S.D. = 0.4) and small-sized schools ( X = 3.58, 
S.D. = 0.27), respectively. 
  3. The findings of curriculum management suggested that school administrators 
and teachers agreed that the school board should be assigned to meeting with the 
Commission to set up basic education curriculum the basic education. Then they can 
elaborate the meeting, run a workshop for all learning groups to brainstorm ideas to set up a 
curriculum including explore the problems of the students seriously. Moreover school 
personnel should be trained by experts regularly to raise awareness of the curriculum to 
all personnel.  A center of curriculum should be established to disseminate the 
information of curriculum to teachers, staff, parents, guardians, school boards, and 
stakeholders. 
Keywords:  Curriculum Management, Curriculum of Basic education, School administrators 
 
บทน า 

การจัดการศึกษา นับเป็นพ้ืนฐานส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและเศรษฐกิจ ใน
ปัจจุบันรัฐบาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน การจัดการศึกษาให้เยาวชน และ
ประชาชน มีศักยภาพนั้น มีสิ่งส าคัญที่เป็นมาตรฐานในการก าหนดแนวทางการจัดการศึกษา คือ หลักสูตร 
เพราะหลักสูตรเป็นเครื่องชี้ทิศทางในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนานักเรียนไปสู่จุดหมายปลายทาง
ตามที่หลักสูตรก าหนด หลักสูตรจึงมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยอย่างยิ่งการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่รัฐจะต้องจัดการศึกษาให้แก่ปวงชนชาวไทยทุกคน ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542) การบริหารหลักสูตรเป็นกลไกและเป็น
กระบวนการที่ส าคัญอย่างหนึ่ง ในการน าหลักสูตรสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาได้ตรงตามเป้าหมาย
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ของการจัดการศึกษา และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน การจัดท าหลักสูตรถือเป็นบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยที่เป้าหมายและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรจะบรรลุผลตามที่
ระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับศักยภาพในการบริหารของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายอย่างจริงจัง จึงถือว่าเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องรับรู้
เรื่องราว และมีความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรเป็นอย่างดี (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน.2550: 35) 

ปี 2551 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ให้ใช้ในโรงเรียนทั่วประเทศ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 และจากการติดตามผลการใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนต้นแบบเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา พบว่าการ
พัฒนาผู้เรียนยังไม่สอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตร โดยเฉพาะการพัฒนาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง
หลากหลาย ทั้งในมิติของวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ประกอบสภาพปัญหาของ
ประเทศด้านผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน O-NET TIMSS PISA ต่ าในวิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะห์ ปัญหาด้านวิกฤตทางสังคมเกี่ยวกับความแตกแยก ความรุนแรง และปัญหา
ทุจริต ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จึง
ได้น านโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลและสภาพปัญหา
ของการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
โดยก าหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและแนวทาง การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2553: 1) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 รับผิดชอบการจัดการศึกษาจ านวน 16 อ าเภอในจังหวัด
สงขลา และจ านวน 7 อ าเภอ ในจังหวัดสตูล รวม 54 โรงเรียน ได้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตั้งแต่ปี 2553 และครบทุกชั้นปี ในปี 2555 และตั้งแต่มีการใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ผลจากการจัดการศึกษาที่ผ่านมา จากการรายงานผล
ของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 การใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับสถานศึกษาผลจากการติดตามการใช้หลักสูตร 
พบว่า ครูมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรน้อย จึงท าให้การแปลงหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การจัดการเรียน
การสอนไม่เกิดประสิทธิภาพ และครูไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการจัดการเรียนการสอนยึดการเรียนการ
สอนแบบเดิมๆ ท าให้การบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษาไม่เกิดผล (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 16. 2556:  18) 

ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ซึ่งหลักสูตรแกนกลาง
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรใหม่จึงอาจจะท าให้มีปัญหาและอุปสรรคต่อการ
บริหาร จัดการและการน าไปใช้เพ่ือเสนอแนะข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูลที่ได้จะน าไปสู่การวางแผน การบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากมากยิ่งขึ้น และเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานและผู้ที่
เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูล และแนวทางในการแก้ปัญหา การก าหนดนโยบาย และการพัฒนาผู้บริหารให้มี
ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป 
 
กรอบแนวคิดที่ใช้การวิจัย 
 

          ตัวแปรอิสระ                     ตัวแปรตาม 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อการบริหารจัดการหลักสูตร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อการบริหารจัดการ

หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16 จ าแนกตาม สถานภาพ ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดสถานศึกษา 

ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 16 จ าแนกตาม 
1. สถานภาพการด ารงต าแหน่ง 
 1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 
 1.2 ครูผู้สอน 
2. ประสบการณ์ในการท างาน 
 2.1 น้อยกว่า 10 ปี 
 2.2 10 ปีขึ้นไป 
3. ขนาดสถานศึกษา 
 3.1 ขนาดเล็ก   
 3.2 ขนาดกลาง 
 3.3 ขนาดใหญ่  
 3.4 ขนาดใหญ่พิเศษ 

การบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามแนวการบริหาร
จัดการหลักสูตร และกระบวนการบริหาร
วงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้ 
1. การวางแผน (Plan)  
2. การปฏิบัติตามแผน (Do)  
3. การก ากับ ติดตาม (Check)  
4. การปรับปรุงพัฒนา (Action)   
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3. เพ่ือเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
 
 
 
สมมติฐานการวิจัย   

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีสถานภาพ ประสบการณ์ในการท างาน และขนาด
สถานศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 แตกต่างกัน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จ านวน 3,300 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเคร็จซีและมอร์
แกน ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 346 คน แล้วสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตาม
ขนาดสถานศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) 
  
สรุปผลการวิจัย 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถาน ศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก ( X = 3.64, S.D. = 0.39) โดยมีการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาสูงสุด คือ ด้านการ

วางแผน (Plan) ( X = 3.67, S.D.= 0.48) รองลงมา ได้แก่ ด้านการก ากับติดตาม (Check) ( X = 3.63, 

S.D. = 0.46) และการปฏิบัติตามแผน (Do) ( X = 3.59, S.D. = 0.48) ตามล าดับ และมีการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา ด้านการปรับปรุงพัฒนา (Action) ต่ าสุดโดยมีการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง 

( X =3.32, S.D.= 0.46) 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีสถานภาพและประสบการณ์ในการท างานต่างกัน    มี

ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 แตข่นาดสถานศึกษาไม่มีผลให้มีความคิดเห็นแตกต่างกัน  
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2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของผู้บริหาร

สถานศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.97, S.D.= 0.23) ส่วนครูผู้สอนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

ปานกลาง ( X = 3.46, S.D.= 0.34) 
2.2  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร 

จัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ต่างกัน โดยมีความคิดเห็นด้านการวางแผน 
(Plan) และด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 
ตามล าดับ ส่วนรายด้านการก ากับ ติดตาม (Check)และด้านการปรับปรุงพัฒนา (Action) ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

2.3 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก  ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงตามล าดับดังนี้ สถานศึกษาขนาดกลาง ( X  = 3.68, S.D.=0.35) ขนาดใหญ่พิเศษ ( X = 

3.64, S.D.=0.45) ขนาดใหญ่ ( X = 3.64, S.D.=0.4) และขนาดเล็ก ( X  = 3.58, S.D.=0.27)ตามล าดับ 
2.4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อการบริหาร 

จัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16  จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ไม่แตกต่างกัน  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผน (Plan) ด้านการก ากับ ติดตาม (Check) และด้านการ
ปรับปรุงพัฒนา (Action) ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของผู้บริหารสถานศึกษา
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงต้องท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นราย
คู่ด้วยวิธีของ Scheffe ผลปรากฏ ดังนี้ 
 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16   
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาเป็นรายคู่ ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) พบว่ามีความแตกต่างรายคู่ 
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กล่าวคือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีความคิดเห็นแตกต่าง
กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนคู่อ่ืน ๆ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
 
 
 
 

3.  ข้อเสนอแนะ 
ผลการรวบรวมข้อเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการบริหาร

จัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 16 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีกระบวนการการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างชัดเจน 
มีการร่วมคิด ร่วมท า การจัดท าหลักสูตรกับหน่วยงานต้นสังกัดโดยและให้ความรู้กับบุคลากรอย่าง
สม่ าเสมอ มีคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการหลักสูตรมีการประชุมและหาแนวทางพัฒนา
หลักสูตรและปฏิบัติตามแผนอย่างจริงจัง  มีคณะกรรมการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้
หลักสูตรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการบริหารจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาและระดมความคิดของทุกกลุ่มสาระส่งเสริมงานด้านหลักสูตรอย่างจริงจัง เปิดโอกาสให้ครู
และผู้มีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและมีการวิจัยและน าผลการวิจัยมาปรับใช้ใน
การพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
 
อภิปรายผล 

1. การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการ
บริหารจัดการหลักสูตรเป็นหัวใจส าคัญที่จะท าให้คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2542) กล่าวว่าสิ่ง
ส าคัญที่เป็นมาตรฐานในการก าหนดแนวทางการจัดการศึกษา คือหลักสูตร เพราะหลักสูตรเป็นเครื่องชี้
ทิศทางในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนานักเรียนไปสู่จุดหมายปลายทางตามที่หลักสูตรก าหนด 
หลักสูตรจึงมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่รัฐจะต้องจัดการศึกษาให้แก่ปวงชนชาวไทยทุกคน ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 สอดรับกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550: 35) กล่าวว่าการ
บริหารหลักสูตรเป็นกลไกและเป็นกระบวนการที่ส าคัญอย่างหนึ่ง ในการน าหลักสูตรสู่การเรียนการสอนใน
สถานศึกษาได้ ตรงตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน การจัดท า
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หลักสูตร ถือเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง อาจกล่าวได้ว่า การบริหาร
หลักสูตรเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาหลักสูตร เป็นขั้นตอนในการน าแนวคิด ทฤษฎี 
ความเชื่อที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา โดยที่เป้าหมายและจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรจะบรรลุผลตามที่ระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับศักยภาพใน
การบริหารของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างจริงจัง จึงถือว่าเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องรับรู้เรื่องราว และมีความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของปิยะพร ท าบุญ (2546: บทคัดย่อ) ศึกษาการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544 ในสถานศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เขต 2 พบว่า การด าเนินงานบริหารหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ด้านการวางแผน (Plan) โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยอยู่ในล าดับสูงสุด
นั่นแสดงว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการ
หลักสู ตรสถานศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน ด้ านการวางแผน ( Plan)  อยู่ ในระดับมาก สอดคล้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการ  (2551: 3) กล่าวว่าผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องศึกษาและท าความเข้าใจหลักสูตร
และเตรียมความพร้อมในการใช้หลักสูตร พิจารณาถึงงบประมาณ การเตรียมบุคลากรเกี่ยวกับการใช้
หลักสูตรจะด าเนินการโดยวิธีใด เพ่ือการวางแผนงานการใช้หลักสูตรอย่างละเอียดรอบคอบและมีขั้นตอน
จะท าให้การใช้หลักสูตรให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการ
น าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติอย่างเหมาะสม เนื่องจากสถานศึกษาแต่ละแห่งมีบริบทต่างกัน ความพร้อม
ต่างกันอีกทั้งมีความแตกต่างกันในด้านงบประมาณ ทรัพยากร สถานที่ และบุคลากร รวมทั้งผู้เรียนใน
สถานศึกษาแต่ละสถานศึกษาก็มาจากพ้ืนเพครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมที่ต่างกัน มีความรู้
ความสามารถ ตลอดจนความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้น การวางแผนในการบริหาร จัดการหลักสูตรจึง
ควรพิจารณาให้สอดคล้องสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวด้วย นอกจากนั้น สถานศึกษาจะต้องติดตาม 
ดูแล คุณภาพการจัดท าหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและครบวงจร และน าผล
จากการติดตาม ก ากับดูแลคุณภาพนั้นมาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ วรภัทร  ภู่เจริญ (2544: 36) กล่าวถึงการวางแผน คือ 
การก าหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน วิธีการ และขั้นตอนที่จ าเป็นเพ่ือให้การด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายในการวางแผน จะต้องท าความเข้าใจกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เป้าหมายที่
ก าหนด ต้องเป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นไปใน
แนวเดียวกันทั่วทั้งองค์กร การวางแผนในบางด้านอาจจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานของวิธีการท างาน หรือ
เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ไปพร้อมกันด้วยข้อก าหนดที่เป็นมาตรฐานนี้จะช่วยให้การวางแผนมีความสมบูรณ์
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ยิ่งขึ้น เพราะใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ระบุไว้ในแผน
หรือไม ่

การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน  เขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเห็นว่าผู้บริหารมี การบริหาร
จัดการหลักสูตรในอันดับรองลงมาได้แก่ ด้านการก ากับ ติดตาม (Check) และด้านปฏิบัติตามแผน (Do) 
ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้านการก ากับติดตาม(Check) และด้านปฏิบัติตามแผน (Do) อยู่ในระดับมากซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ (รุ่งนภา นุตรวงศ์และคณะ 2553: 1) การก ากับดูแลคุณภาพการจัดหลักสูตร
และการเรียนการสอนของสถานศึกษา ให้บรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตรแกนกลาง
ระดับชาติ อีกทั้งจะต้องเป็นหน่วยงานที่ดูแลพัฒนาในเรื่องการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
บริบทและความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งสนองความต้องการของผู้เรียนในสถานศึกษาแต่ละแห่งซึ่งมี
บริบทแตกต่างกันไป และจุดที่ส าคัญอย่างยิ่งคือการน าหลักสูตรสู่การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ได้
เน้นและให้ความส าคัญในการส่งเสริมครูผู้สอนในการจัดท าหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานเพ่ือใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามความคาดหวังของหลักสูตร 

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ด้านการปรับปรุงพัฒนา (Action) โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางสอดคล้องกับ
งานวิจัยของศศิธร  อ่อนปุย (2546: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดยโสธร โดยการจัดอบรม
สัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิควิธีการที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแก่ครู
ผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการในโรงเรียนมหาชัยชนะวิทยาคม จ านวน 4 คน และด าเนินการตามขั้นตอนของ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตามวงจร PDCA ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ขั้นการวางแผน 
(P) คือ ขั้นเตรียมความพร้อมของครู ขั้นการลงมือปฏิบัติ (D) คือ ขั้นตอนฝึกอบรมเทคนิควิธีการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแก่ครู เพ่ือให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจแล้วน าไปจัดท าแผน การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ เพ่ือน าไปสอน ขั้นการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน (C) โดยการประเมินแผนการเรียนรู้ สังเกต
พฤติกรรมการสอนของครู ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) น าข้อมูลมาวิเคราะห์ท าความเข้าใจร่วมกัน 
วิพากษ์วิจารณ์หาทางพัฒนาปรับปรุงส่วนที่เป็นปัญหาและเสริมส่วนที่ดี เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
คือ แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน แบบประเมินแผน การเรียนรู้ แบบสังเกต
พฤติกรรมการสอนของครูและแบบสังเกต พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนการเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
ตรวจสอบข้อมูลใช้วิธีตรวจสอบแบบสามเส้า และการท าวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ ผล
การศึกษาค้นคว้าปรากฏผล ดังนี้ ก่อนการพัฒนา พบว่า ในการจัดการเรียนการสอนขาดความสามารถใน
การจัดกระบวนการสอนโดยยึดครูเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ หลังจากท่ีได้พัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรม
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การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 
และด าเนินตามวงจร PDCA ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 3 ด้าน คือ 1) ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ามีความรู้ความ
เข้าใจในเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมากยิ่งขึ้น 2) ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าสามารถเขียนแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ โดยน าเอาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่ได้จากการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการมาจัดกิจกรรมน า
แผนการเรียนรู้ไปใช้จัดการเรียนในห้องได้อย่างเหมาะสมกับสภาพกับวิชาที่สอนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2.  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ส่วนครูผู้สอนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหาร
สถานศึกษา ได้ตระหนักในการน าหลักสูตรไปใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนและได้
เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างต่อเนื่องแต่ในการด าเนินการ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูผู้สอนยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง จึงส่งผลให้
ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการหลักสูตรแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย ทวี  
เพชรพะยอม (2551: 104) ท าการวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า สภาพการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากส่วนครูผู้สอนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง แตกต่างกัน    
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า 10 ปีและตั้งแต่ 10 ปี 
ขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยภาพรวมแตกต่างกัน  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีความคิดเห็นด้านการวางแผน (Plan) และด้านการ
ปฏิบัติตามแผน (Do) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01และ .05 ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะความแตกต่างของบทบาทหน้าที่ซึ่งผู้บริหารจะเน้นท าความเข้าใจโดยยึดหลักหลักการ ทฤษฎีแต่ครู
จะเน้นการปฏิบัติ ส่วนรายด้านการก ากับ ติดตาม (Check) และด้านการปรับปรุงพัฒนา (Action) 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนส่วนใหญ่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องการติดตาม ประเมินผล 
รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาจึงท าให้แม้จะมีประสบการณ์การท างานแตกต่างกันแต่ก็มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน 
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4.  บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ที่มีขนาดต่างกันมี ความคิดเห็น
ต่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน 
โดยมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรสอดคล้องกับสภาพจริง  ทั้งในส่วนบริบทของ
ท้องถิ่นและตามสภาพจริงของผู้เรียนโดยให้ความส าคัญในการจัดรูปแบบ วิธีการวางแผนหลักสูตรที่
หลากหลาย มีการเชิญชวนบุคคลต่าง ๆ ในชุมชนที่มีความรู้ ความสามารถให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชริน ทับทิม (2549 : 74) ท าการศึกษาความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอนต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 พบว่าเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอนต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาไม่แตกต่างกันและเมื่อพิจารณารายด้าน ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของผู้บริหารสถานศึกษา ด้าน
การปฏิบัติตามแผน (Do) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นการเข้าใจใน
รายละเอียดของงาน รวมถึงขั้นตอนกระบวนการของการปฏิบัติตามแผน(Do) ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนมีการน าไปใช้ น าไปปฏิบัติตามความเข้าใจแตกต่างกัน จึงท าให้ด้านการปฏิบัติตามแผนผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe ปรากฏว่าโดยภาพรวมด้านการปฏิบัติ
ตามแผน (Do) พบว่า มีความแตกต่างรายคู่ จ านวน 1 คู่ กล่าวคือผู้บริหารและครูผู้สอน ที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้บริหารและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาด
กลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาขนาดเล็กมีจ านวนครูน้อย จึง
ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถด าเนินงานด้านการปฏิบัติตามแผนตามที่หลักสูตรก าหนดได้ รวมถึงการ
ให้ค าแนะน า และดูแลครูได้อย่างใกล้ชิด แตกต่างกับผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลางที่มีจ านวนครูและ
ปริมาณงานที่มากกว่า ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษามีเวลาปฏิบัติงานหรือดูแลงานด้านหลักสูตร ด้วยตนเอง
น้อยกว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1.  จากการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 16 มีการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการปรับปรุงพัฒนา (Action) อยู่ใน
ล าดับสุดท้าย โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
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สถานศึกษาดังนั้นควรเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา 

2.  จากการวิจัย พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16 มีการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการวางแผน (Plan) มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ล าดับมากที่สุด ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาน าเอากลยุทธ์ด้านการวางแผน (Plan) ไปปรับใช้ใน
กระบวนการท างานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้ดียิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1.  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ๆ เพ่ือน าผลการวิจัยมาเปรียบเทียบกับ
ผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในระดับอ่ืน หรือ
ระดับท่ีสูงขึ้น 

2.  สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา ควรส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้มีการวิจัย การ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาต่อไป 
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