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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในอ าเภอรือเสาะ และ 2) เปรียบเทียบการบริหาร
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในอ าเภอรือ
เสาะ จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง
คือครูผู้สอน จ านวน 226 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครซี่และมอร์แกนเครื่องมือการ
วิจัยวิจัยเป็นแบบสอบถาม 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .980 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test)  
  ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ตาม
ความคิดเห็นของครูโรงเรียนในอ าเภอรือเสาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 พบว่า ครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไม่แตกต่างกัน ครูที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551ไม่แตกต่างกัน ครูที่มีวุฒิการศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551ไม่
แตกต่างกัน และครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไม่แตกต่างกัน ส่วนครูที่ท างานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมี
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ความคิดเห็นต่อการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
ค าส าคัญ: หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, ผู้บริหาร, คร ู
 
Abstract 
 The objectives of this study were 1) to investigate learning management following 
the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 of the schools in Ruso under the 
Narathiwat Primary Educational Service Area Office 1 and 2) to compare learning 
management following the Basic Core Curriculum B.E. 2551 of the schools in Ruso under 
the Narathiwat Primary Educational Service Area Office 1 based on their sex, age, the 
educational level, work experience and school size were consisted of 226 teachers’ 
sample. The research instrument was the questionnaire with a reliability of 0.980. The 
data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test, and One-way 
ANOVA. 
 The results of the study were as follows: 1) Learning management following the 
Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 of the schools in Ruso under the Narathiwat 
Primary Educational Service Area Office 1 was at a high level for both overall and each 
aspect. 2) Learning management following the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 
of  the schools in Ruso under the Narathiwat Primary Educational Service Area Office 1 
showedthat teachers who differed in sex, age, the educational level and work 
experience had no statistically significant. In contrast to the teachers who differed school 
size had a statistically significant differences of .01. 
Keywords: Basic Education Core Curriculum B.E. 2551, Administrator, Teacher 
 
บทน า 
 จากการรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในอ าเภอรือเสาะ  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจ าปีการศึกษา 2559 กล่าวถึงจุดที่ควร
พัฒนาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมัธยมศึกษา พบว่า ด้านผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรครอบคลุม ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้น และควรได้รับการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ ด้านครู ควรได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถออกแบบและจัดท าแผนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เน้นการใช้
สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ มีวิธีการจัดและประเมินผลการเรียนที่หลากหลาย เน้นพัฒนาการของ
ผู้เรียนและส่งเสริมให้ครูน าผลการประเมินพัฒนาการเรียนผู้เรียนมาใช้วางแผนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามศักยภาพและการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน ด้านผู้บริหาร สถานศึกษาควรจัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้
เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีการวิเคราะห์การใช้หลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูมีสื่อการเรียน
การสอน สื่อเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดให้มีแหล่งศึกษาค้นคว้า แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
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สถานศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมและการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการนิเทศติดตามประเมินผล
การด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1. 2558 : 18)  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียน ใน
อ าเภอรือเสาะ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 5 ด้าน ตามแนวทางของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2552 : 23 - 24) ดังนี้ 
  1.1 ด้านหลักการจัดการเรียนรู้  
  1.2 ด้านกระบวนการเรียนรู้  
  1.3 ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
  1.4 ด้านบทบาทของผู้สอน 
  1.5 ด้านบทบาทของผู้เรียน  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 1. ทราบแนวทางการก าหนดนโยบายและวางแผนการด าเนินงานของโรงเรียนในอ าเภอรือเสาะ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ให้เหมาะสมและสอดคล้องตามความ
ต้องการของสถานศึกษา 
 2. ใช้ในการบริหารหลักการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพของโรงเรียนในเขต
อ าเภอรือเสาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ตามความ
คิดเห็นของครูโรงเรียนในอ าเภอรือเสาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ตาม
ความคดิเห็นของครูโรงเรียนในอ าเภอรือเสาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 1 จ าแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดสถานศึกษา 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
  1. การบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามความคิดเห็นของ
ครูโรงเรียนในอ าเภอรือเสาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
  2. ครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 แตกต่างกัน 
  3. ครูที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 แตกต่างกัน  
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  4. ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 แตกต่างกัน 
  5. ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 แตกต่างกัน 
  6. ครูที่ท างานในสถานศึกษาที่มีขนาดสถานศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 แตกต่างกัน 
 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร 
 หลักการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้  สมรรถนะ
ส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยยึด
หลักว่า ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่
เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความส าคัญทั้งความรู้ และ
คุณธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ใช้สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์สื่อการเรียนรู้ 
ระบบสารสนเทศ เครือข่ายการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนา สถานศึกษาต้องมีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้และน าผลที่ได้ใช้เป็นข้อมูลเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพ
สูงสุดต่อผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 : 20 - 21) 
 กระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการ 
เรียนรู้ที่หลากหลายเป็นเครื่องมือที่จะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็น
ส าหรับผู้เรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือท าจริง กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้การ
เรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัยกระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทางใน การจัดการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน พัฒนา เพราะจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี บรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตร (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 : 20 - 21) 

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐาน การ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน แล้วจึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน เป็นการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด เป็นเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนต้องจัดท าโครงสร้างรายวิชาก่อน (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2552 : 20 - 21) 
 บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของ
หลักสูตร ทั้งผู้สอนและผู้เรียนควรมีบทบาท ดังนี้  บทบาทของผู้สอน 1) ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล  แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน  2) 
ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะกระบวนการ ที่เป็นความคิดรวบ
ยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3) ออกแบบการเรียนรู้และจัดการ
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เรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพ่ือน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย 4) 
จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 5) จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อ
ให้เหมาะสมกับกิจกรรม น าภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน.6).ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและ
ระดับพัฒนาการของผู้เรียน.7).วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง บทบาทของผู้เรียน .1).ก าหนดเป้าหมาย วางแผน และ
รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง.2).เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อความรู้ตั้งค าถาม คิดหาค าตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ 3).ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่
ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 4 ).มีปฏิสัมพันธ์ ท างาน ท า
กิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู .5).ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 : 20 – 21 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
                     ตัวแปรต้น                                                        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ 
   1.1 ชาย 
   1.2 หญิง 
2. อายุ 
   2.1 20 – 30 ปี 
   2.2 31 – 40 ปี 
   2.3 41 – 50 ปี  
   2.4 มากกว่า 50 ปี 
3. วุฒิการศึกษา 
   3.1 ปริญญาตรี 
   3.2 สูงกว่าปริญญาตร ี
4. ประสบการณ์ในการท างาน 
   4.1 น้อยกว่า 10 ปี 
   4.2 10 – 20 ปี 
   4.3 มากกว่า 20 ปี 
5. ขนาดสถานศึกษา 
   5.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 
   5.2 โรงเรียนขนาดกลาง 
  

การบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 5 ด้าน 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน. 2552 : 23 - 24) 

1. ด้านหลักการจัดการเรียนรู้ 
2. ด้านกระบวนการเรียนรู้ 
3. ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
4. ด้านบทบาทของผู้สอน 
5. ด้านบทบาทของผู้เรียน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  1. ประชากร ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนในเขตอ าเภอรือเสาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต1 และใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ในการจัดการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 533 คน 
  2. กลุ่มตัวอย่าง.ได้แก่.ครูที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนในอ าเภอรือเสาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต.1.และใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ในการจัดการเรียนรู้.จ านวน.226.คน.ซึ่งสุ่มมาโดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางเครซีและ 
มอแกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607 - 610) และใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
sampling) ตามขนาดสถานศึกษา จากนั้นใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการ
จับสลาก ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

ขนาดสถานศึกษา จ านวนสถานศึกษา ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง 

8 
32 

59 
474 

25 
201 

รวม 40 533 226 
 
เครื่องมือการวิจัย 
 เครื่องมือการวิจัย .ประกอบด้วย .แบบสอบถามการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน.พุทธศักราช.2551.ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในอ าเภอรือเสาะ.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส .เขต.1.แบ่งออกเป็น.2.ตอน.โดยจ าแนกลักษณะของเครื่องมือ .แต่ละส่วน 
ดังนี้ 
  ตอนที่.1.เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของครูผู้สอน  
  ตอนที่.2.เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช.2551.ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในอ าเภอรือเสาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต.1.มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ด้าน  
 
วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ขอหนังสือรับรองและแนะน าตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณถึงผู้อ านวยการ
โรงเรียนในอ าเภอรือเสาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2. น าหนังสือแนะน าตัวผู้วิจัย .ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนในอ าเภอรือเสาะ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เพ่ือขออนุญาตแจกแบบสอบถามให้ครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานอยู่
ในโรงเรียนในอ าเภอรือเสาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 226 คน 



 
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 9 
The 9th Hatyai National and International Conference 

1023 

 

  3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง ซึ่งส่งแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 226 ฉบับ
ได้รับแบบสอบถามคืน 215 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 95.13 
  4. ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามเพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. น าแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนเป็นรายข้อตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
    
ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 2 จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามตัวแปร เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน  

และขนาดสถานศึกษา  
ข้อที่ สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  (คน) ร้อยละ 

1 เพศ 
      ชาย 
      หญิง 

 
 60 
155 

 
27.91 
72.09 

รวม 215 100.00 
2 อายุ 

      น้อยกว่า 30 ปี 
      30 – 40 ปี 
      41 – 50 ปี 
      มากกว่า 50 ปี 

 19 
116 
 57 
 23 

 
 8.84 
53.95 
26.51 
10.70 

รวม 215            100.00 
3 วุฒิการศึกษา 

      ปริญญาตร ี
      สูงกว่าปริญญาตรี 

 
167 
 48 

 
77.67 
22.33 

รวม 215            100.00 
4 ประสบการณ์ในการท างาน 

      น้อยกว่า 10 ปี 
      10 – 20 ปี 
      มากกว่า 20 ปี 

 83 
104 
 28 

 
38.60 
48.37 
13.03 

รวม 215            100.00 
5 ขนาดสถานศึกษา 

    ขนาดเล็ก 
    ขนาดกลาง 

 
  25 
190 

 
11.63 
88.37 

รวม                  215                100.00 
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 จากตารางที.่2.พบว่า.สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง.จ านวน.155.คน 
คิดเป็นร้อยละ.72.09.เพศชาย.จ านวน.60.คน.คิดเป็นร้อยละ.27.91.ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงอายุ.30.-.40.ปี.จ านวน .116.คน.คิดเป็นร้อยละ.53.95.รองลงมาอายุ .41.-.50.ปี.จ านวน.57.คน 
คิดเป็นร้อยละ.26.51.อายุมากกว่า.50.ปี.จ านวน.23.คน.คิดเป็นร้อยละ.10.70.และน้อยที่สุด.คืออายุน้อย
กว่า.30.ปี จ านวน.19.คนคิดเป็นร้อยละ.8.84.ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี.จ านวน.167.คน.คิดเป็นร้อยละ.77.67.สูงกว่าปริญญาตรี.จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 22.33 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างาน .10.-.20.ปี.จ านวน.104.คน.คิดเป็นร้อยละ 
48.37.รองลงมีประสบการณ์ในการท างาน.น้อยกว่า.10.ปี.จ านวน.83 คน.คิดเป็นร้อยละ.38.60.และน้อย
ที่สุดคือมีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า .20.ปี .จ านวน .28.คน คิดเป็นร้อยละ .13.02 ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ท างานในสถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 88.37 และ
รองลงมาท างานในสถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 11.63 
 
ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารหลักสูตรแกนกลาง 
  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนในอ าเภอรือเสาะ สังกัดส านักงานเขต 
  พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ าแนกตามระดับขนาดสถานศึกษา 

ขนาดสถานศึกษา 
ขนาดเล็ก    
 (n=25) 

ขนาดกลาง(n=190) 
t Sig. 

X  S.D. X  S.D. 
1. ด้านหลักการจัดการเรียนรู้ 3.6327 0.1097 4.0665 0.5492 -9.536*** .000 
2. ด้านกระบวนการเรียนรู้ 3.7600 0.2132 3.9947 0.5563 -3.998*** .000 
3. ด้านการออกแบบการ   
จัดการเรียนรู้ 

 3.7400 0.2445 3.9612 0.5646 -3.467*** .001 

4. ด้านบทบาทของผู้สอน 
5. ด้านบทบาทของผู้เรียน 

3.4655 0.2964 3.9794 0.5548 -7.173*** .000 
3.7600 0.2255 3.9526 0.5543 -3.187** .002 

รวม 3.6716 0.1779 3.9909 0.5018 -6.270*** .000 
**     มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
***    มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .001 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูต่อการบริหาร
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนในอ าเภอรือเสาะ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ครูที่ท างานใน
สถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าด้านหลักการจัดการเรียนรู้ ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ และด้านบทบาทของผู้สอนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001.ส่วนด้านบทบาทของ
ผู้เรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ..01.และเมื่อพิจารณาตัวแปรพบว่า ครูที่ท างานใน
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สถานศึกษาขนาดกลางมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( x =3.9909) และที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือครูที่ท างานใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก ( x =3.6716)  
 
สรุปผล 
 1. ผลศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนในอ าเภอรือเสาะ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช .2551.ของโรงเรียนในอ าเภอรือเสาะ .สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต.1.จ าแนกตามเพศ พบว่า ครูที่มีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา.ประสบการณ์ในการ
ท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน .พุทธศักราช 2551 
ของโรงเรียนในอ าเภอรือเสาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต .1.โดย
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนในอ าเภอรือเสาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต.1.จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ครูที่ท างานในสถานศึกษาที่มีขนาด
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของ
โรงเรียนในอ าเภอรือเสาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยภาพรวม
และรายด้านแตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 1. การบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามความคิดเห็นของ
ครูโรงเรียนในอ าเภอรือเสาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส .เขต.1.โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก.สอดคล้องกับคาวี เจริญจิตต์ (2557 : 122) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะ
การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การ
ประถมศึกษาระยอง พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารวิชาการของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาระยอง โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
ซึ่งสอดคล้องกับ ประจักษ์ พรมโพธิ์ (2555 : 375 - 385) ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการ
จัดการความรู้ในงานบริหารวิชาการของโรงเรียนตามการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์เขต 3 พบว่า สภาพการจัดการความรู้ในงานบริหาร
วิชาการของโรงเรียนตามการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา บุรีรัมย์เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเป็น
เพราะว่าส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนในอ าเภอรือเสาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1.เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้าน
ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่
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จ าเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นให้ ผู้เรียนเป็นส าคัญบน
พ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ   
  2.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ การบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในอ าเภอรือเสาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1.จ าแนกตามเพศ พบว่า ครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนในอ าเภอรือเสาะ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านของเพศชาย และเพศหญิงไม่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ เมธี.ทองค า (2558 : 138) ศึกษาการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน
มาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 พบว่า 
การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลจ าแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับเฉลียว.เถื่อนเภา (2554 : 96 - 97) ศึกษาการด าเนินงานเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเครือข่ายศูนย์อาเซียนศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี พบว่า เพศชายและเพศหญิงโดยรวมมีระดับความคิดเห็นต่อการด าเนินงานเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเครือข่ายศูนย์อาเซียนศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนี้
อาจเป็นเพราะว่า การที่เพศหญิงและเพศชายมีความเท่าเทียมกันในสังคม มีความเสมอภาคในสิทธิ หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ และโอกาสมากขึ้น โดยเงื่อนไขทางสังคมเอ้ือต่อการมีและใช้สิทธิความเป็นมนุษย์ที่เท่า
เทียมกัน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้สังคมต่อการบริหารงานต่าง ๆ ในโรงเรียนและการ
จัดการบริหารสถานศึกษา 
   2.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ การบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในอ าเภอรือเสาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1.จ าแนกตามอายุ พบว่า ครูที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช.2551 ของโรงเรียนในอ าเภอรือเสาะ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1.โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ 
ลลิดา สาสาย (2550 : 112 - 114) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษาตามเวลาหลักสูตรของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช จ าแนกตามอายุ โดยรวมไม่แตกต่างกัน  แต่ไม่
สอดคล้องกับ ประจักษ์ พรมโพธิ์ (2555 : 375 - 385) ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการ
จัดการความรู้ในงานบริหารวิชาการของโรงเรียนตามการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์เขต 3 พบว่า อายุโดยภาพรวมแตกต่างกัน ผลการวิจัย
ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า อายุของผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีส่วนส าคัญต่อการบริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนในระดับต่าง ๆ เพราะปัจจุบันผู้บริหารมีการบริหารงานแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท างานเป็นศูนย์
เครือข่าย มีความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเท่าทันสังคมแห่ง
ยุคเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
  2.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ การบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551.ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในอ าเภอรือเสาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1.จ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ครูที่มีวุฒิการศึกษา มีความคิดเห็นต่อการ
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บริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนในอ าเภอรือเสาะ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1.โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับ อุไรวรรณ ฉัตรสุภางค์ (2550 : 24) ศึกษาบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ครูที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับ อดุสิทธิ์  คิดรัมย์ (2556 : 45) ศึกษาสภาพและ
ปัญหาการบริหารการจัดการความรู้ในสถานศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 
พบว่า ครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าระดับปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยการจัดการความรู้
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะว่า วุฒิการศึกษาของผู้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2521 ของโรงเรียน
ในอ าเภอรือเสาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1.ไม่ใช่สิ่งส าคัญที่ท าให้
ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนในอ าเภอรือเสาะเปลี่ยนแปลงไป .เพราะว่า
ผู้บริหารที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันย่อมมีความรู้ความสามารถศาสตร์ด้านการบริหารประสบการณ์การ
บริหารและมุมมองที่แตกต่างกันเก่ียวกับเรื่องการบริหารสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐานทั้ง 
5 ด้าน และผู้บริหารทุกคนต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันคือเพ่ือบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพมากที่สุดและ
เกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุดอีกทั้งยังต้องการให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนอีกด้วย 
  2.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ การบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในอ าเภอรือเสาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการ
ท างาน มีความคิดเห็นต่อการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของ
โรงเรียนในอ าเภอรือเสาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ประมวล ศรีขวัญใจ (2550 : 68) ศึกษาการจัดการความรู้ใน
โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 
1 พบว่า ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ต่างกันมีการจัดการความรู้โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง  แต่ไม่
สอดคล้องกับ สหพัฒน์ ไตรรัตนวนิช (2553 : 82 - 85) ศึกษาสภาพการจัดการความรู้ของบุคลากรศูนย์
เทคโนโลยีทางการศึกษา .สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ประสบการณ์ในการท างานของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีทาง
การศึกษาที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีระดับการปฏิบัติในการจัดการความรู้ที่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01.ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ประสบการณ์ในการท างานของ
ผู้บริหารเรื่องการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนใน
อ าเภอรือเสาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1.มีการจัดการเรียนรู้และ
บริหารงานวิชาการเป็นไปตามบริบทของโรงเรียนโดยมีการปฏิบัติงานด้านหลักสูตรที่เน้น ด้านหลักการ
จัดการเรียนรู้ ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านการออกแบบการเรียนรู้ ด้านบทบาทผู้สอนและด้านบทบาท
ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมท าให้ผู้บริหารสามารถบริหารวิชาการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์    
  2.5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ .การบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในอ าเภอรือเสาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ครูที่ท างานในสถานศึกษาที่มีขนาด
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของ
โรงเรียนในอ าเภอรือเสาะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และรายด้านแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบ ว่า 
ด้านหลักการจัดการเรียนรู้ ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ และด้านบทบาท
ผู้สอน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ส่วนด้านบทบาทของผู้เรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับวัฒนา ทองกัญชร (2553 : 114 - 118) ศึกษาสภาพและ
ปัญหาการจัดการความรู้ตามทัศนะของผู้บริหารและครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
อ่างทอง .พบว่า .ขนาดสถานศึกษาในภาพรวมแตกต่างกันอย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551.ที่มีขนาดสถานศึกษาแตกต่างกัน มีศักยภาพในการบริหารแตกต่างกันทั้งในด้านโครงสร้าง
สถานศึกษา งบประมาณ และที่ส าคัญบุคลากรที่สามารถพัฒนางานได้อย่างคล่องตัวและมีความช านาญ
ตรงตามสาขาวิชาเอกซึ่งขาดแคลนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สืบเนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กมีจ านวนนักเรียน
น้อย สัดส่วนครูที่มีก็น้อยตามจ านวนนักเรียนไปด้วย ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องมีการบริหารทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับนักเรียน และแน่นอนครูที่จะต้องจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาที่ไม่ตรงตามตามสาขาวิชาเอก หรือไม่ตรงกับวิชาที่ถนัด ย่อมส่งผลต่อการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งหากเทียบกับโรงเรียนขนาดกลางที่มีบุคลากรพร้อม ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการ
สอนนักเรียนได้เต็มตามศักยภาพ ดังนั้นจึงส่งผลให้โรงเรียนที่มีขนาดสถานศึกษาต่างกันมีการบริหาร
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แตกต่างกัน 
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