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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาระดับกระบวนการบริหารหลักสูตร

สถานศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยทีส่งผลต่อการบริหารหลักสตูรสถานศึกษาของโรงเรียน

ประถมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพังงา โดยใช้แบบสอบถาม

เป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตัวอย่างทีเป็นผู้บริหารสถานศึกษาครูฝ่าย

วิชาการ และครูผู้ สอนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาพังงาจํานวน 319 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขันตอนวิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยคํานวณค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย (X)     

ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์อย่างง่าย ค่าสัมประสิทธิ

สหสมัพนัธ์พหคุณูและการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขนัตอน 

ผลการวิจยัพบว่า 

 1. ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพังงา มีระดับการบริหารอยู่ในระดับมากทังใน

ภาพรวมและรายด้านเรียงลาํดบั จากมากไปหาน้อยได้ดงันคืีอ ด้านการจดัทําหลกัสตูร 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

1 วทิยานพินธ์ หลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 2556 
2 นกัศึกษาหลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
3 อาจารย์มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
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สถานศึกษา ด้านการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ด้านการวางแผนดําเนินการใช้

หลกัสตูรสถานศึกษา ด้านการดําเนินการใช้หลกัสตูรสถานศึกษา ด้านการสรุปผล          

การดําเนินงานด้านการปรับปรุงพฒันา และด้านการนิเทศ กํากบั ติดตาม ประเมินผล  

 2. ปัจจัยทีส่งผลต่อการบริหารหลักสตูรสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศึกษาพังงา พบว่าปัจจัยทีส่งผลต่อ การบริหาร

หลกัสตูร คือ ด้านอาคารสถานทีด้านผู้บริหาร ด้านครูผู้ สอน ด้านชุมชนและผู้ ปกครอง 

และด้านสืออุปกรณ์และวัสดุหลักสูตรโดยส่งผลต่อกระบวนการบริหารหลักสูตร

สถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

พังงา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยสามารถทํานายกระบวนการบริหาร

หลกัสตูรสถานศกึษาได้ร้อยละ 76.30 

คําสําคัญ : หลกัสตูรสถานศึกษา การบริหารหลกัสตูรสถานศึกษา ปัจจัยทีส่งผลต่อ   

การบริหารหลกัสตูร สถานศกึษา 

 

ABSTRCT 

 The objectives of the research were: 1)  to study the level of effectiveness in 

administering the curriculum in schools under the supervision of Pang-nga 

Primary Educational Service Area, and 2) to examine the factors affecting the 

curriculum administration.  The randomly   chosen sample group consisted of 319 

people which was divided into three groups: 32 school administrators, 32 teachers 

who were responsible for the school curriculum, and 255 teachers. 

Questionnaires were used to collect the data. The statistics employed to 

analyse the collected data included frequency, means, and s.d., multiple 

correlation coefficient, and stepwise multiple regression analysis. 

 The results of the study revealed as follow: 

 1. The overall effectiveness level of curriculum administration in the 

schools under the supervision of Pang-nga Primary Educational Service Area 

was found to be high. The areas of curriculum administration were ranked 
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respectively from the most effective to the least effective as follow : constructing 

the school curriculum, preparing for readiness, planning  for the implementation of 

the curriculum, implementing the curriculum, summarizing the outcomes of the 

implementation, developing the curriculum, and supervising, assessing, and 

following-up. 

 2. Factors affecting the curriculum administration consisted of the 

following:  buildings, administrators, teachers, community, students’ parents, and 

educational supplies and equipment. These factors could predict the success of 

the curriculum administration of the schools at the significant level of 76.30%. 

Keywords : Curriculum, Curriculum Administration in Schools, Factors 

Affecting the Curriculum  Administration in Schools 

 

บทนํา 

 การศกึษาเป็นองค์ประกอบสาํคญัในการพฒันาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า 

ทนัต่อการเปลยีนแปลงต่างๆ เป็นเครืองมือในการสร้างกําลงัคนของประเทศให้มีคุณภาพ

ตามทีมุ่งหวัง มนุษย์จะมีประสิทธิภาพเพียงใดนัน ขึนอยู่กับประสิทธิภาพในการจัด

การศกึษา บทบาทของการศกึษาจะแทรกซมึเข้าไปในกระบวนการถ่ายทอดค่านิยมและเจต

คติ ให้ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถตามความจําเป็น เพือพัฒนาความเป็นอยู่ และ

มาตรฐานการดํารงชีวิตให้ดีขึน (บุญเลียง ทุมทอง, 2553 : 2) ในการจัดการศึกษาจะต้อง

อาศยัหลกัสตูรซงึถือว่าเป็นหวัใจสาํคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน คุณภาพ

การเรียนการสอนทีดีสง่ผลในเชิงบวกต่อการพฒันาคณุภาพคนในประเทศนนัๆ ประเทศใดมี

หลกัสตูรทีเหมาะสม คนในประเทศนนัก็ย่อมมีความรู้และศักยภาพใน การพัฒนาประเทศ

ได้อย่างเต็มที โบแชมพ์ (Beauchamp, 1968: 102) วิธีการทีจะช่วยให้หลักสตูรบรรลุ

เป้าหมายและมีคณุภาพนนัต้องใช้กระบวน การบริหารหลกัสตูร ซึงกรมวิชาการ (2545 : 7) 

กําหนดให้ประกอบด้วย 7 ภารกิจ คือ การเตรียมความพร้อมการจดัทําหลกัสตูรสถานศึกษา 

การวางแผนดําเนินการใช้หลกัสตูร การดําเนินการใช้หลกัสตูร การนิเทศกํากับติดตาม

ประเมินผล การสรุปผลการดําเนินงาน และการปรับปรุงพฒันา 
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หลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลักสูตรทีโรงเรียนจัดทําขึนเพือเป็นแนวทางใน   

การจัดการศึกษาทีจะพัฒนาให้ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละ

บุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตน  รวมถึงลําดับชันของมวลประสบการณ์ที

ก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสมซึงจะช่วยให้ผู้ เรียนนําความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ประสบ

ความสําเร็จในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ชุมชนและสังคม  

อย่างมีความสขุ (ปริญญา วงศ์สินสขุ, 2547 : 3) โดยยึดหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน

พืนฐานพุทธศักราช 2551 ทีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดเป็นหลกัสตูรแกนกลางและ

เพิมเติมในส่วนทีสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิน โดยสถานศึกษาต้องมี       

การประสานสัมพันธ์และร่วมมือกับผู้ ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานในท้องถินให้     

การพฒันาคณุภาพการศกึษาเป็นไปอย่างต่อเนือง 

สาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศึกษาพังงา เป็นหน่วยงานทีมีภารกิจใน

การสง่เสริมสนบัสนนุการจดัการศกึษาขนัพืนฐาน พฒันาหลกัสตูรให้เหมาะสมกับการปฏิรูป

การเรียนรู้ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียนและท้องถิน ติดตามประเมินผล   

การใช้หลักสูตร สร้างระบบดูแลช่วยเหลือการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยมี

สถานศกึษาในความรับผิดชอบกํากบั ดแูล ทงัหมด 8 อําเภอ จํานวน 159 โรงเรียน และในปี

การศกึษา 2553 โรงเรียนทุกโรงเรียนได้ดําเนินการใช้หลกัสตูรสถานศึกษาครบทุกชันแล้ว 

จากการสมัภาษณ์ความคิดเห็นของนายสนุทร ขันภักดี (2555 : สมัภาษณ์) ศึกษานิเทศก์

ผู้ รับผิดชอบด้านหลกัสตูร ของจงัหวดัพงังา พบว่าโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดพังงา

มีปัญหาในการบริหารหลกัสตูรสถานศึกษา สรุปได้คือ ครูยังขาดความรู้ความเข้าใจใน

การจดัทําหลกัสตูรสถานศกึษาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทําให้หลกัสตูรสถานศึกษาที

แต่ละโรงเรียนจดัทําขนึมีลกัษณะคล้ายคลงึกัน แทนทีจะแตกต่างกันไปตามบริบทของ

โรงเรียน ชมุชนและท้องถินของโรงเรียนนนัๆ สาเหตเุกิดจากความไม่เข้าใจและการขาด

ความรู้ของครูผู้จัดทําหลักสตูร จึงเกิดการลอกเลียนแบบจากโรงเรียนต้นแบบการใช้

หลกัสูตรและโรงเรียนทีมีความพร้อมในการใช้หลกัสตูร เพือให้โรงเรียนได้มีหลักสตูร

สถานศกึษาใช้ตามทีกระทรวงกําหนด นอกจากนีเนืองจากหลกัสตูรมีการปรับปรุงบ่อย 

ทําให้ครูเกิดความสบัสนและเบือหน่ายทีจะต้องจัดทําหลกัสตูรสถานศึกษาใหม่อีกครัง 
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และบางโรงเรียนทีเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจํานวนครูในการจัดทําหลกัสตูรไม่เพียงพอ

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จําเป็นจะต้องจัดทําหลกัสตูรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีตัวเอง

สอนอยู่ด้วย ทําให้ครูหนงึคนมีภาระทีจะต้องรับผิดชอบในกลุม่สาระอืนๆเพิมมากขึนอีก

ทังครูมีภาระงานอืนๆมากมายนอกเหนือจาก   การสอน ทําให้ไม่สามารถทุ่มเทใน    

การจดัทําหลกัสตูรสถานศึกษาได้อย่างเต็มที เป็นผลทําให้หลกัสตูรในแต่ละกลุ่มสาระ

การเรียนรู้เกิดความผิดพลาดและขาดประสิทธิภาพ และเนืองจากระยะเวลาใน             

การดําเนินงานขับเคลือนการใช้หลักสูตรตังแต่การอบรมสร้างความเข้าใจจนกระทัง  

การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษามีระยะเวลาทีสันมาก ส่งผลให้เวลาไม่เพียงพอใน       

การจัดทํากรอบหลกัสูตรระดับท้องถินและหลักสตูรสถานศึกษาทําให้โรงเรียนแต่ละ

โรงเรียนจดัทําหลกัสตูรสถานศกึษาไม่เสร็จทนัใช้เมือเปิดภาคเรียน  นอกจากนียังมีด้าน

งบประมาณทีได้รับจดัสรรไม่เพียงพอต่อการพฒันาคณุภาพของหลกัสตูร ด้านความร่วมมือ

ของชมุชนและท้องถินซงึยงัเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําหลกัสตูรสถานศึกษาน้อยอยู่ ทําให้

การบริหารหลกัสตูรสถานศกึษาไม่ประสบผลสาํเร็จเป็นทีน่าพอใจเท่าทีควร 

จากเหตุผลดังกล่าวผู้ วิจัยจึงมีความสนใจทีจะศึกษาว่ามีปัจจัยอะไรบ้างทีมี

ผลทําให้การบริหารหลกัสตูรสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาประสบความสําเร็จ 

เพือนําผลการวิจยัในครังนีไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา และนําเสนอต่อหน่วยงานทีเกียวข้อง  อันจะเป็นประโยชน์ใน   

การนําไปใช้ปรับปรุงการจดัการศกึษาให้มีประสทิธิภาพและประสบความสาํเร็จต่อไป 

 

วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 

 1. เพือศกึษาระดบัการบริหารหลกัสตูรสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาพงังา 

2. เพือวิเคราะห์ปัจจยัทีสง่ผลต่อการบริหารหลกัสตูรสถานศึกษาของโรงเรียน

ประถมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาพงังา 
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วิธีการวิจยั 

 การวิจัยปัจจัยทีส่งผลต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพังงา เป็นการวิจัย

ประเภทสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี

ระเบียบวิธีการวิจยั ดงันี 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรทีใช้ในการศกึษาครังนี  ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูฝ่ายวิชาการ 

และครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

พังงา จํานวน 1,587 คน และกลุ่มตัวอย่างทีใช้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูฝ่าย

วิชาการ และครูผู้ สอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาพังงา จํานวน 319 คน ได้มาจากการคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

โดยใช้สตูรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ทีระดับความเชือมันร้อยละ 95 และ

ยอมให้มีความคลาดเคลอืนร้อยละ 5 (.05) 

 วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

 ผู้ วิจยัใช้วิธีการสุม่กลุม่ตวัอย่าง แบบหลายขนัตอนเพือให้ได้กลุ่มตัวอย่าง 319 

คน ตามทีกําหนดไว้ โดยมีขนัตอนการสุม่ ดงันี 

 ขันที 1 สุ่มผู้บริหารโรงเรียน โดยการสุ่มแบบแบ่งชัน เพือให้ได้จํานวนกลุ่ม

ตัวอย่างในแต่ละโรงเรียน ซึงได้โรงเรียนจํานวน 32 โรงเรียน หลังจากนันนํารายชือ

โรงเรียนแต่ละโรงเรียนมาสุม่อย่างง่ายโดยการจบัฉลาก 

 ขันที 2 สุ่มครูฝ่ายวิชาการ โดยการสุ่มแบบแบ่งชัน เพือให้ได้จํานวนกลุ่ม

ตัวอย่างในแต่ละโรงเรียน ซึงได้โรงเรียนจํานวน 32 โรงเรียน หลังจากนันนํารายชือ

โรงเรียนแต่ละโรงเรียนมาสุม่อย่างง่ายโดยการจบัฉลาก 

 ขนัที 3 สุม่ครูผู้สอนโดยการสุ่มแบบแบ่งชัน เพือให้ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างใน

แต่ละโรงเรียน ซึงได้จํานวนครูผู้สอน 255 คน หลงัจากนันนํารายชือครูผู้สอนในแต่ละ

โรงเรียนมาสุม่อย่างง่ายโดยการจบัฉลาก 
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เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 

 เครืองมือทีใ ช้ในการวิจ ัยเ ป็นแบบสอบถามทีผู้ ว ิจ ัยสร้างขึนเองแบ ่ง

ออกเป็น 3 ตอน คือ 

 ตอนที 1 แบบสอบถามเกียวกบัสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อาย ุ

ประสบการณ์ใน การปฏิบติังาน วฒุิการศึกษา ตําแหน่งในการปฏิบัติงาน และขนาดของ

โรงเรียน มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

 ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกับปัจจัยทีส่งผลต่อการบริหารหลักสูตร

สถานศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

พงังา เป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ครอบคลมุ

ปัจจัยทัง 6 ด้าน คือ ด้านผู้ บริหาร ด้านครูผู้ สอน ด้านชุมชนและผู้ ปกครอง ด้าน

งบประมาณ ด้านสอือปุกรณ์และวสัดหุลกัสตูร และด้านอาคารสถานที 

 ตอนที 3 แบบสอบถามเกียวกับกระบวนการบริหารหลกัสตูรสถานศึกษาของ

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพังงา เป็น

แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ครอบคลุม

กระบวนการบริหารหลักสูตร 7 ด้าน คือ ด้านการเตรียมความพร้อมด้านการจัดทํา

หลกัสตูรสถานศกึษา ด้านการวางแผนดําเนินการใช้หลกัสตูรสถานศึกษา การดําเนินการ

ใช้หลักสูตรสถานศึกษา ด้านการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล ด้านการสรุปผล       

การดําเนินงาน และด้านการปรับปรุงพฒันา 

 การทดสอบเครืองมือในการวิจยั 

 เนืองจากการวิจยัครังนีใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการวิจัย ผู้ วิจัยได้ทํา

การทดสอบหาความเทียงตรง (Validity) และหาความน่าเชือถือ (Reliability) ของ

แบบสอบถาม ดงันี 

 1. การหาค่าความเทียงตรง (Validity) นําแบบสอบถามทีสร้างเสร็จเสนอประธาน

และคณะกรรมการทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพือขอความเห็นชอบและเสนอต่อผู้ เชียวชาญ

ด้านการบริหารหลกัสตูรสถานศกึษาจํานวน 5 คน นําไปตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง

ข้อคําถามกับเนือหา หลงัจากนันผู้ วิจัยนํามาคํานวณ ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ

คําถามกับเนือหา (IOC : Index of Item Objective Congruence) โดยคัดเลือกข้อคําถามทีมี  
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ค่า IOC ตงัแต่ .50 ขนึไปมาเป็นข้อคําถาม (สวุรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, 2546 : 243 อ้างถึงใน อรุณ 

รุ่งเรือง, 2548 : 85) ซงึได้ค่า IOC ตงัแต่ 0.6 – 1.0 จากนนัจงึนําแบบสอบถาม มาปรับปรุงแก้ไข

ตามค่าดัชนีความสอดคล้องและคําแนะนําของผู้ ทรงคุณวุฒิก่อนทีจะนําไปทดสอบ

ความเชือมนัและเก็บข้อมลูภาคสนาม 

 2. การหาความเชือมัน (Reliability) ของแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามไป

ทดลองใช้ (Try Out) ก ับกลุ่มประชากรทีมีลกัษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างทีจะ

ทําการศึกษาจริงจํานวน 30 ชุด เพือทดสอบความน่าเชือถือของแบบสอบถาม โดยใช้

สตูรสมัประสิทธิ แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค ซึงได้ค่าความเชือมันของ

แบบสอบถามตอนที 2 ปัจจัยทีส่งผลต่อการบริหารหลักสตูรสถานศึกษาเท่ากับ .96 

และค่าความเชือมันของแบบสอบถามตอนที 3 กระบวนการบริหารหลกัสตูรสถานศึกษา

เท่ากบั .97 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้ วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป โดยวิเคราะห์ค่าความถี ค่า

ร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์อย่างง่าย ค่า

สัมประสิทธิ สหสัมพันธ์พหุคูณและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขันตอน       

แล้วนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี 

 1. แบบสอบถามตอนที 1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โดยหา

ค่าความถีและค่าร้อยละ 

 2. แบบสอบถามตอนที 2 นํามาตรวจสอบให้คะแนนตามนําหนักของตัวเลือกที

ได้กําหนดไว้แล้ว นําข้อมูลไปวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลีย (X) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) เพือหาระดบัความเห็นของปัจจยัทีสง่ผลต่อการบริหารหลกัสตูรสถานศึกษาของ

โรงเรียนประถมศกึษา เป็นรายข้อ รายด้าน และรวมทกุด้าน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สําเร็จรูปและนําค่าเฉลียทีได้มาทําการแปลผลระดับความเห็นของปัจจัยทีส่งผลต่อ  

การบริหารหลกัสตูรสถานศกึษา 

 3. แบบสอบถามตอนที 3 นํามาตรวจสอบให้คะแนนตามนําหนักของตัวเลือก

ทีได้กําหนดไว้ แล้วนําข้อมลูไปวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลยี (X)) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) เพือหาระดบัความเห็นในการบริหารหลกัสตูรสถานศกึษาของโรงเรียนประถมศึกษา 
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เป็นรายข้อ รายด้าน และรวมทกุด้าน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปและนําค่าเฉลีย

ทีได้มาทําการแปลผลระดบัความเหน็ในการบริหารหลกัสตูรสถานศกึษา 

 4. วิเคราะห์ปัจจัยทีส่งผลต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน

ประถมศกึษา โดยการหาค่าสมัประสิทธิ สหสมัพันธ์อย่างง่าย ค่าสมัประสิทธิ สหสมัพันธ์

พหคุณูและการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขนัตอน 

 

ผลการวิจยั 

 ผู้ วิ จัยไ ด้ศึกษ าระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเ รียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพังงา เป็นรายด้าน 

ปรากฏดงัตาราง 1 

ตาราง 1 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและการแปลความ ความคิดเห็นเกียวกับ

ระดับการบริหารหลกัสตูรโรงเรียนประถมศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาพังงาโดยรวมและเป็นรายด้าน 

 จากตาราง 1 พบว่า ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน

ประถมศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพังงา โดยรวมมีระดับ

การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (X=3.96) เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีระดับ         

การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับค่าเฉลียจากมากไปน้อย คือ ด้าน      

การจดัทําหลกัสตูรสถานศึกษา (X=4.05) ด้านการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา 

ข้อที กระบวนการบริหารหลักสูตรสถานศกึษา 
ระดับการปฏบัิติ 

 S.D. ความหมาย 

1 การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา   3.98 .63 มาก 

2 การจดัทําหลกัสตูรสถานศึกษา 4.05 .53 มาก 

3 การวางแผนดําเนนิการใช้หลกัสตูรสถานศึกษา 3.96 .56 มาก 

4 การดําเนนิการใช้หลกัสตูรสถานศึกษา 3.94 .53 มาก 

5 การนเิทศ  กํากบั  ติดตาม  ประเมินผล 3.91 .65 มาก 

6 การสรุปผลการดําเนนิงาน 3.93 .69 มาก 

7 การปรับปรุงพฒันา 3.92 .64 มาก 

 โดยรวม (Y) 3.96 .52 มาก 
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(X=3.98)  ด้านการวางแผนดําเนินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา (X=3.96)  ด้าน         

การดําเนินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา (X=3.94) ด้านการสรุปผลการดําเนินงาน 

(X=3.93) ด้านการปรับปรุงพัฒนา (X=3.92) และด้านการนิ เทศ กํากับ ติดตาม 

ประเมินผล (X=3.91) 

 

ตาราง 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนปัจจัยทีส่งผลต่อกระบวนการบริหารหลกัสตูร

สถานศึกษาของ โรงเรียนประถมศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศกึษาพงังา 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 

Regression 5 55.51 11.10 168.56** 

Residual 262 17.26 .07  

Total 267 72.77   

** p < .01 

 จากตาราง 2 พบว่า ปัจจัยทีส่งผลต่อการบริหารหลักสูตร 6 ตัวแปร ทีนํามา

วิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า มีปัจจัยทีส่งผลต่อการบริหารหลกัสตูร 5 ตัวแปร ได้แก่ 

ด้านผู้ บริหาร (X ) ด้านอาคารสถานที (X ) ด้านครูผู้ สอน (X ) ด้านชุมชนและ

ผู้ ปกครอง  (X )  ด้ านสืออุปกรณ์และวัสดุหลักสูตร ( X )  มีความสัมพัน ธ์กับ

กระบวนการบริหารหลกัสตูรสถานศกึษาอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
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ตาราง 3 การวิเคราะห์การถดถอยพห ุค ูณปัจจัยทีส่งผลต่อการบริหารหลกัสตูร

สถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศกึษาพงังา 

ตัวแปรทีได้รับการคัดเลือก 

ตามลาํดับการเข้าสมการ 

B Std. Error Beta   t 

1.  ด้านผู้บริหาร (X ) .20 .04 .24 4.55* 

2.  ด้านอาคารสถานที (X ) .25 .04 .31 6.36* 

3.  ด้านครูผู้สอน (X ) .26 .05 .24 5.29* 

4.  ด้านชุมชนและผู้ปกครอง(X ) .09 .04 .11 2.27* 

5.  ด้านสืออุปกรณ์และวสัดุหลกัสตูร (X ) .08 .04 .10 2.03* 

 

ค่าคงที (Constant) 

 

.46 

 

.13 

  

3.56* 

R Square = .763 Adjusted R Square = .758 Std. Error of the Estimate = .25665 

* p < .05 

 จากตาราง 3 พบว่า ปัจจยัทีส่งผลต่อการบริหารหลกัสตูรทัง 5 ด้าน ส่งผลต่อ

กระบวนการบริหารหลกัสตูรสถานศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 เรียง

ตามลําดับความสําคัญ คือ ด้านอาคารสถานที (X ) ด้านผู้บริหาร (X ) ด้านครูผู้สอน 

(X ) ด้านชุมชนและผู้ปกครอง (X ) ด้านสืออุปกรณ์และวัสดุหลกัสตูร (X ) โดยมีค่า

สมัประสทิธิ การตดัสนิใจ (R Square) เท่ากบั 0.76 และมีค่าสมัประสิทธิ  การตัดสินใจที

ปรับแล้ว (Adjusted R Square) เท่ากับ 0.76 แสดงว่าปัจจัยทีส่งผลต่อการบริหาร

หลกัสตูรด้านอาคารสถานที ด้านผู้บริหาร ด้านครูผู้สอน ด้านชุมชนและผู้ปกครอง ด้าน

สอือปุกรณ์และวัสดุหลกัสตูรสามารถทํานายกระบวนการบริหารหลกัสตูรสถานศึกษา

ของโรงเรียนประถมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาพงังาได้ร้อยละ 76.30 
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สรุปและอภิปรายผล 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัทีสง่ผลต่อการบริหารหลกัสตูรสถานศึกษาของโรงเรียน

ประถมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพังงา สามารถอภิปราย

ผลตามวตัถปุระสงค์และสมมติฐาน การวิจยัได้ดงัน ี

 1. จากผลการวิจยัทีพบว่าระดบักระบวนการบริหารหลกัสตูรสถานศึกษาของ

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพังงาตาม

ขอบข่ายกระบวนการบริหารหลกัสตูรสถานศึกษาของกรมวิชาการ (2545 : 7) ซึงมี 7 

ด้าน โดยรวมมีระดบัการบริหารอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของปริญญา 

วงศ์สขุสนิ (2547 : 132) ทีพบว่าระดบัของกระบวนการบริหารหลกัสตูรสถานศึกษาของ

โรงเรียนเครือข่ายการใช้หลกัสูตรการศึกษาขันพืนฐานพุทธศักราช 2544 ในจังหวัด 

นครราชสีมาตามทัศนะของผู้ บริหารโรงเรียนครูผู้ สอนและกรรมการสถานศึกษาขัน

พืนฐานในภาพรวมมี การปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก  

 ระดับกระบวนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพังงาทีมีการบริหารในระดับมากเป็น

อันดับสงูสุด คือ ด้านการจัดทําหลักสตูรสถานศึกษา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

เอนก อคัคีเดช (2549 : 88) ทีพบว่าการบริหารหลกัสตูรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาด

เล็ก สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษานครปฐม เขต 2 เมือพิจารณาเป็นรายด้าน   

การจดัทําสาระของหลกัสตูรสถานศกึษามีค่าเฉลยีมากทีสดุ เพราะผู้บริหารสถานศึกษา

และคณะครูในโรงเรียนขนาดเล็กได้ศึกษาและดําเนินการตามกรอบแนวทางการจัดทํา

หลกัสตูรสถานศกึษาของกรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ ซงึกําหนดให้โรงเรียนปฏิรูป

การศึกษา โดยการปฏิรูปหลกัสตูร เน้นงานวิชาการและ ผู้ เรียนเป็นสําคัญ สอดคล้อง

กบัผลการวิจยัของอรุณ รุ่งเรือง (2548 : 151) ทีพบว่าสภาพการบริหารจัดการหลกัสตูร

การศึกษาขันพืนฐานของสถานศึกษา ในสงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษานครสวรรค์ 

เขต 3 ด้านการจัดทําสาระของหลักสตูร ภาพรวมมีระดับการปฏิบัติมาก อาจเป็นเพราะ

ผู้สอนมีการกําหนดสาระการเรียนรู้ทีคาดหวังทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพือใช้ในการเรียน

การสอน ซึงเป็นผลมาจากคณะกรรมการได้กําหนดวิสยัทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายของ

การจัดการศึกษาหลักสูตรได้อย่างสอดคล้อง มีการกําหนดโครงสร้างหลักสูตรแต่ละ     
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ช่วงชัน กําหนดสดัส่วนเวลาเรียนทีเพียงพอ เหมาะสมกับผู้ เรียน ทําให้ผู้ เรียนได้เรียน

ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง และอาจเนืองจากผู้บริหาร ครู ชุมชนและ

ผู้ปกครองร่วมกนักําหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ เป้าหมายการจัดการศึกษาและคุณลกัษณะ

อันพึงประสงค์ของผู้ เรียน มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ

ชุมชน โรงเ รียนมีการนําข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาแต่ละระดับชันมีการจัดสัดส่วนเวลาเรียนตาม

โครงสร้างของหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน การจัดทําคําอธิบายรายวิชามี

ความเหมาะสมสอดคล้องกับตัวชีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง จุดมุ่งหมายและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทีสถานศึกษากําหนดมี การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนที

หลากหลายสอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของผู้ เ รียน การประเมินผล        

การปฏิบัติกิจกรรม ตามหลกัสตูรมีการจัดทําอย่างเป็นระบบ จึงเป็นเหตุให้ระดับของ

กระบวนการบริหารหลกัสตูรสถานศกึษาของโรงเรียนประถมศึกษา สงักัดสํานักงานเขต

พืนทีการศกึษาประถมศกึษาพงังาโดยรวมมีระดบัการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากทีสดุ 

 2. จากผลการวิจัยทีพบว่าปัจจัยทีส่งผลต่อการบริหารหลักสตูรสถานศึกษา

ของโรงเรียนประถมศกึษา สงักดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพังงา เรียง

ตามลาํดบัความสาํคญั คือ ด้านอาคารสถานที ด้านผู้บริหาร ด้านครูผู้สอน ด้านชุมชน

และผู้ปกครอง และด้านสอือปุกรณ์และวัสดุหลกัสตูร ซึงผู้ วิจัยนําเสนอการอภิปรายผล

เฉพาะประเด็นเด่นๆ ได้ดงันี 

     2.1 ด้านอาคารสถานที สอดคล้องกบัผลการวิจยัของปริญญา วงศ์สขุสิน (2548 : 

136) ทีพบว่าปัจจยัด้านอาคารสถานทีสง่ผลต่อกระบวนการบริหารหลกัสตูรสถานศึกษา

ของโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลกัสตูรการศึกษาขันพืนฐานพุทธศักราช 2544 ในจังหวัด

นครราชสมีา สอดคล้องกับวินัย ศรีจันทึก (2550 : 22) ทีกล่าวถึง การบริหารอาคารสถานที

และสิงแวดล้อมว่าเป็นกิจกรรมทีบุคลากรฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียนร่วมมือร่วมใจกัน

ควบคมุ ดแูล และพฒันาเกียวกับอาคาร สิงปลกูสร้าง บริเวณและสิงแวดล้อมในโรงเรียน 
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โดยใช้วัสดุอุปกรณ์และเงินค่าใช้จ่ายทีจําเป็น เพือให้อาคารสถานทีมีความเป็นระเบียบ

สวยงาม ร่มรืน น่าอยู่ มนัคง ปลอดภัยและเอือต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน   

     นอกจากนีอาจเนืองมาจากโรงเรียนประถมศกึษา สงักัดสํานักงานเขตพืนที

การศกึษาประถมศึกษาพังงามีการจัดระบบการดูแลรักษาอาคารสถานทีพร้อมใช้งาน

ตลอดเวลาและจัดกิจกรรม   การเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับอาคารสถานที 

บคุลากรฝ่ายต่างๆในโรงเรียนร่วมมือร่วมใจกนัควบคมุ  ดูแล และพัฒนาอาคารสถานที

ให้มีความเป็นระเบียบสวยงาม ร่มรืน น่าอยู่ มนัคง ปลอดภัยและเอือต่อการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ดังนันปัจจัยด้านอาคารสถานทีจึงส่งผลต่อการบริหารหลักสูตร

สถานศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

พงังาสงูทีสดุ 

     2.2 ด้านผู้บริหาร  สอดคล้องกบัผลการวิจยัของเอนก อัคคีเดช (2549 : 87) 

ทีพบว่า การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพืนที

การศึกษานครปฐม เขต 2 ในด้านผู้บริหารอยู่ในระดับมาก ซึงก็แสดงว่าปัจจัยด้าน

ผู้ บริหารส่งผลต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาและอาจเนืองมาจากกระบวน        

การบริหารหลักสตูรสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศกึษาประถมศกึษาพงังา ผู้บริหารเป็นผู้ มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายทิศ

ทางการปฏิบัติงานของหลกัสตูรสถานศึกษาสามารถบริหารหลกัสตูรให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมและความต้องการของผู้ เรียนและชุมชน เป็นผู้ทีมีความตระหนักและมี

ความรู้ความเข้าใจในหลกัสตูรสถานศึกษาเป็นผู้นําใน   การใช้หลกัสตูรและเป็นผู้ทีมี

วิสยัทศัน์กว้างไกล ด้วยเหตุนีจึงทําให้ปัจจัยด้านผู้บริหารส่งผลต่อกระบวน การบริหาร

หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศกึษาพงังา 

     2.3 ด้านครูผู้สอน สอดคล้องกับผลการวิจัยของปริญญา วงศ์สขุสิน (2548 : 

137) ทีพบว่า ระดับของปัจจัยการบริหารด้านครูผู้ สอนของโรงเรียนเครือข่ายการใช้

หลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานพุทธศักราช 2544 ในจังหวัดนครราชสีมามีสภาพที

ปรากฏอยู่ในระดับมากทังในภาพรวมและรายด้าน แสดงว่า ปัจจัยการบริหารด้าน
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ครูผู้ สอนส่งผลต่อกระบวนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา และยังสอดคล้องกับ

งานวิจัยของจารุวัลฐ์ สทุธิสานนท์ (2553 : 115) ทีพบว่าปัจจัยด้านครูผู้ ใช้หลกัสตูรมี

อิทธิพลทางตรงมากทีสดุต่อ การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาของโรงเรียนสงักัดสํานักงาน

เขตพืนทีการศึกษาเลยเขต 1 ทังนีเป็นเพราะว่าครูผู้ สอนมีความสําคัญยิงเพราะ         

การจดัการเรียนรู้เป็นกระบวนการทีสําคัญใน การนําหลกัสตูรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ

ในระดับชันเรียนโดยมีการวางแผนเตรียมการสอนทีเหมาะกับผู้ เรียนมีการออกแบบ            

การจัดการเรียนรู้ การจัดทําหน่วยการเรียนรู้ การจัดทําแผนการเรียนรู้ การเตรียมสือ

การสอนและเตรียมเครืองมือวัดและประเมินผล ซึงในกระบวนการดังกล่าวเป็น        

สว่นสาํคญัของการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา และการพัฒนาหลกัสตูรก็เป็นส่วนหนึง

ของการบริหารหลักสูตร และอาจเนืองจากครูผู้ สอนในโรงเรียนประถมศึกษา สงักัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพังงาได้รับการมอบหมายงานทีตรงกับ

ความรู้ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลกัสตูร จัดทํา

แผนการจัดการเรียนรู้  ใช้สือนวัตกรรมเทคนิคการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียน    

การสอนทีหลากหลายโดยยึดผู้ เรียนเป็นสําคัญ ใช้เอกสารหลกัสตูรและแหล่งค้นคว้า

ของโรงเรียนในการจดัการเรียนการสอนได้เหมาะสมมีความรู้ความเข้าใจในการวัดและ

ประเมินผลการจดัทําหลกัสตูรสถานศกึษา และการวดัและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 

เอาใจใสแ่ละช่วยเหลอืนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเต็มที พัฒนา

ตนเองโดยการแสวงหาความรู้เพิมเติมและใช้นวัตกรรมใหม่ๆในการจัดกิจกรรม           

การเรียนการสอนมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความก้าวหน้าในวิชาชีพ จาก

สาเหตุดังกล่าวจึงทําให้ปัจจัยด้านครูผู้ สอนส่งผลต่อกระบวนการบริหารหลักสูตร

สถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

พงังา 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนา 

     1.1 จากผลการวิจัยทีพบว่า ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของ

โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ด้าน  
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การนิเทศ กํากบั ติดตาม ประเมินผล มีระดับการบริหารตําสดุ ดังนันจึงควรปรับปรุงใน

เรืองการนิเทศ กํากบั ติดตาม ประเมินผล สถานศกึษาควรจัดประชุมทุกฝ่ายทีเกียวข้อง

เพือร่วมกันกําหนดกรอบการนิเทศกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารหลกัสูตรทัง

ภายในและภายนอกสถานศกึษาให้เป็นระบบและสอดคล้องกัน แต่งตังคณะกรรมการ

ประเมินภายในอย่างเป็นรูปธรรม และกําหนดบทบาทหน้าทีการปฏิบัติอย่างชัดเจน 

ค้นหาหรือสร้างเครืองมือในการนิเทศ  กํากับ ติดตาม ประเมินผลให้เป็นปัจจุบันและ

ทันสมัย จัดประชุมทําความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ นิเทศกับผู้ รับการนิเทศ ดําเนิน    

การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลให้ต่อเนืองอย่างสมําเสมอ มีการติดตามผล      

การนิเทศหลงัการนิเทศ และแจ้งผลการนิเทศให้ผู้ รับการนิเทศรับทราบเป็นระยะ พร้อม

ทังรายงานผล การนิเทศให้ผู้ทีเกียวข้องรับทราบ เพือทีจะได้ร่วมกันวางแผนปรับปรุง

และพฒันาในครังต่อๆ ไป 

 1.2 จากผลการวิจัยทีพบว่าปัจจัยทีส่งผลต่อบริหารหลักสูตร

สถานศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

พังงา เรียงตามลําดับความสําคัญคือด้านอาคารสถานที ด้านผู้บริหาร ด้านครูผู้สอน

ด้านชมุชนและผู้ปกครอง และด้านสอือปุกรณ์และวสัดหุลกัสตูร  ดังนันสถานศึกษาควร

มีการปรับปรุงและพฒันาปัจจยัทีสง่ผลต่อการบริหารด้านดงักลา่วเพิมขึน เพือให้เอือต่อ

ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารหลกัสตูรสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา 

ดงันี 

 1.2.1 ด้านอาคารสถานทีควรมีการวางแผนการใ ช้และ                

การควบคุมดูแลรักษาอาคารสถานทีจัดกิจกรรมรักษาความสะอาดอาคารสถานทีให้

เอือต่อการจัดการเรียนการสอนและพร้อมใช้งานตลอดเวลามีการควบคุมและรักษา

ความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารสถานทีให้อยู่ในสภาพดีและควรจัดกิจกรรม       

การเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัการใช้อาคารสถานท ี

 1.2.2 ด้านผู้บริหาร ผู้บริหารจะต้องเล็งเห็นถึงความสําคัญของ

หลกัสตูรสถานศกึษา พฒันาตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับหลกัสตูรและทันต่อ

การเปลยีนแปลง มีภาวะผู้นําในการใช้หลกัสตูร สามารถให้คําแนะนําปรึกษาบุคลากร
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เกียวกับการบริหารจัดการหลกัสตูรและการจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และผู้ บริหาร

จะต้องเป็นผู้ทีมีวิสยัทศัน์ 

  1.2.3 ด้านครูผู้ สอน ครูผู้ สอนต้องวิเคราะห์หลักสูตรจัดทําแผน   

การจดัการเรียนรู้ ใช้สอืนวตักรรมเทคนิคการสอนใหม่ๆ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที

หลากหลายโดยยดึผู้ เรียนเป็นสาํคญั ใช้เอกสารหลกัสตูรและแหล่งค้นคว้าของโรงเรียน

ในการจดัการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมตรงกับความสามารถและความถนัดของ

ผู้ เรียนครูผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผล การจัดทําหลกัสตูร

สถานศึกษา และการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ เอาใจใส่ ดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเต็มที มีความกระตือรือร้นใน         

การแสวงหาความก้าวหน้าในวิชาชีพอยู่ตลอดเวลา 

  1.2.4 ด้านชมุชนและผู้ปกครอง ชมุชนและผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วม

ในการกําหนดวิสยัทัศน์ การจัดทําหลักสตูรสถานศึกษาร่วมจัดประสบการณ์ให้กับ

นกัเรียนโดยอาจเป็นวิทยากรภายนอกให้ความรู้เรืองทีตนเองมีความรู้ความสามารถใน

ชุมชน บริการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนร่วมมือกับโรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนไปศึกษา

และแลกเปลยีนประสบการณ์กบับคุลากรในชมุชนและแหลง่เรียนรู้ในท้องถิน 

  1.2.5 ด้านสืออุปกรณ์และวัสดุหลักสูตร ควรสํารวจความต้อง     

การของครูในด้านเอกสารหลกัสตูรคู่มือครูวัสดุอุปกรณ์ประกอบหลกัสตูรจัดหาเอกสาร

แบบเรียนคู่มือครูหนังสืออ่านประกอบและวัสดุอุปกรณ์ประกอบหลักสตูรให้เพียงพอ

จดัเก็บและซ่อมแซมเอกสารหลกัสตูรและวัสดุอุปกรณ์ประกอบหลกัสตูรให้อยู่ในสภาพ

ใช้การได้ดีตลอดเวลา 

 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยัครังต่อไป 

     2.1 ควรศึกษาสภาพปัญหาการสนับสนุนและการส่งเสริมการบริหาร

หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศกึษาพงังาไว้เป็นแนวทางในการพฒันาการบริหารหลกัสตูรสถานศกึษา 

     2.2 ควรมีการศกึษาเปรียบเทียบการบริหารหลกัสตูรสถานศึกษาของโรงเรียน

ประถมศกึษาและโรงเรียนมธัยมศกึษา 
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     2.3 ควรมีงานวิจ ัยเกียวกับความพ ึงพอใจในการบริหารหลกัสตูร

สถานศ ึกษ าของโรง เ ร ียน ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศกึษาพงังา 

     2.4 ควรศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน

ประถมศกึษา สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาพังงาโดยใช้วิธีวิจัยเชิง

คณุภาพ 
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