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บทคัดย่อ

 การวจิยัครัง้นี ้มคีวามมุง่หมายเพือ่ศึกษาและเปรยีบเทียบความคดิเหน็ของครท่ีูมตีอ่การบรหิารจดัการหลกัสตูรสถาน

ศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 32 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูวิชาการ และครูผู้สอน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .9300 การเปรียบเทียบรายคู่

ในแต่ละด้านตามวิธีการของเชฟเฟ่ ผลการวิจัย พบว่า 

 1. ความคิดเห็นของครูอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา 

อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับปานกลาง 

 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูวิชาการและครูผู้สอน จำาแนกตามสถานภาพตำาแหน่ง โดยรวมแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษาและด้าน

การดำาเนนิการหรอืบรหิารหลกัสตูร (ใชห้ลกัสตูร) แตกต่างกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นดา้นอืน่ๆ แตกตา่งกนั

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูวิชาการและครูผู้สอน จำาแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการเตรียมความพร้อมในการจัดทำาหลักสูตร

สถานศึกษา ด้านการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา และด้านการวางแผนดำาเนินการใช้หลักสูตร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน 

  4. ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของครวูชิาการและครผููส้อน ทีม่จีำานวนมากทีส่ดุ คอื สถานศกึษาจดัสรรงบประมาณ

ในการเตรียมสื่อไม่เพียงพอ ผู้บริหารขาดการประเมินคุณภาพภายในอย่างสม่ำาเสมอ  

 คำาสำาคัญ	:  ความคิดเห็นของครูวิชาการและครูผู้สอน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

  สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32
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ABSTRACT

 The purposes of this research were to study and compare the teachers’ opinions towards the 
school curriculum management based on basic education core curriculum B.E. 2551 in schools under 
Educational Service Area Office 32. The samples were 66 academic teachers and 335 teachers, selected 
by stratified random sampling. The instrument used in this study was a 3-part questionnaire, including
check list, 5-rating scale, and open-ended form with its reliability at .9300. The statistics used for analyzing
the collected data were percentage, mean, and standard deviation. The hypotheses were tested by 
using independent samples t-test, and one-way ANOVA. The Scheffé method was used to compare 
each pair of the aspects. The significant difference was set at the level of .05.
The findings were as follows:
 1. The teachers’ opinions towards the school curriculum management based on basic educa-
tion core curriculum B.E. 2551 in schools under Educational Service Area Office 32 as a whole were at 
“moderate” levels. When considering at each aspect, it was found that the school curriculum making 
was at “high” level; whereas, the rest aspects were at “moderate” levels. The school curriculum making
was reported as the highest mean score, followed by the readiness preparation in making school 
curriculum, and the school curriculum administrative operation summarizing was reported as the lowest
mean score. 
 2. The comparison of the opinions of the academic teachers and teachers towards the school 
curriculum management based on basic education core curriculum B.E. 2551, classified by position 
as a whole was statistically significant difference at .05 levels. When considering at each aspect, it 
was found that the readiness preparation in making school curriculum, and the operational planning 
using curriculum were not different. In contrast, the school curriculum making, and the curriculum 
administrative operation (curriculum implementation) were statistically significant difference at .05 
levels; whereas, the rest aspects were statistically significant difference at .01 levels. 
 3. The comparison of the opinions of the academic teachers, and teachers towards the school 
curriculum management based on basic education core curriculum B.E. 2551, classified by school sizes 
as a whole was statistically significant difference at .01 level. When considering at each aspect, it was 
found that the readiness preparation in making school curriculum, the school curriculum making, and 
the operational planning using curriculum were statistically significant difference at .01 levels; whereas, 
the rest aspects were not different.
 4. The opinions and suggestions of the academic teachers and teachers towards the school curriculum
management based on basic education core curriculum B.E. 2551 in schools under Educational Service 
Area Office 32 with the highest percentages were the schools did not provide enough budget allocation; 
the administrators lacked of internal quality assurance regularly; the schools did not have committees
and school supervision plans; the administrators lacked of the operation of opinions collection of 
the administrators; and the schools did not have the result of the curriculum making evaluation to 
improve and develop. The suggestions with the highest percentages were the schools should have 
project making planning for taking the budget to make media appropriately with each learning strand, 
and the schools should appoint the committees in supervising, following-up, and internal evaluating 
for teachers to be proud in following students’ teaching-learning activities. 
	 Keywords	: Teachers’ opinions. Education core curriculum b.e.2551. Under secondary educational 
service area office 32.
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา 

  ทา่มกลางการเปลีย่นแปลงของกระแสโลกทีม่อียูอ่ยา่งตอ่เนือ่งในยคุข้อมลูข่าวสารทีร่วดเรว็ จำาเป็นตอ้งพฒันาตวัเอง

อยา่งตอ่เนือ่งเชน่กนั จะเหน็ได้วา่องค์กรและสถาบนัต่าง ๆ  ในปัจจบัุนนีไ้ดใ้หค้วามสำาคญัตอ่ “การพฒันาคน” เป็นอนัดบัแรก

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนามีหลากหลาย แต่ที่สำาคัญที่สุด คือ การศึกษา เพราะการศึกษาเป็นหัวใจสำาคัญในการพัฒนา

คนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคน เพราะ

หลักสูตรเป็นกระบวนการสร้างองค์ความรู้ให้กับคนได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา บุคลิกภาพ และ

คุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพได้นั้นจะต้องพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียน 

และให้ตรงกับความถนัด ความต้องการของผู้เรียน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้นำาองค์ความรู้

ไปใช้ประโยชน์ในการดำารงชีวิตประจำาวันได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย	

 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำาแนก

ตามตัวแปรต่อไปนี้  (1) สถานภาพตำาแหน่ง (2) ขนาดของโรงเรียน

ความสำาคัญของการวิจัย

  1. ทราบความคดิเหน็ของครูทีม่ต่ีอการบริหารจัดการหลกัสตูรสถานศกึษาตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพืน้ฐาน

พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

 2. ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

 3. ได้ผลการวิจัยไปใช้ในการให้ข้อเสนอแนะโรงเรียนในการวางแผน กำาหนดนโยบาย ตลอดจน การปรับปรุงหรือ

แก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ของโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 32 ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

วิธีการดำาเนินการวิจัย

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

   1. ประชากร ได้แก่ ครูในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จังหวัดบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 

2553 จำานวน 2,543 คน ประกอบด้วยครูวิชาการ จำานวน 66 คนและครูผู้สอน จำานวน 2,477 คน

   2. กลุม่ตวัอยา่ง กรณีครวูชิาการใชป้ระชากร จำานวน 66 คน สว่นครผููส้อนไดจ้ากการสุม่จากประชากรโดยกำาหนด

ขนาดกลุม่ตวัอยา่งตามตารางของเครจซ ีและมอร์แกน (ประสทิธิ ์สวุรรณรกัษ.์   2542 : 148) ไดก้ลุม่ตวัอยา่ง จำานวน 335 คน

แล้วทำาการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

   2.1 แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม ตามสถานภาพตำาแหน่งคือครูวิชาการและครูผู้สอน ซึ่งเป็นกลุ่มย่อย เรียกว่า

ระดับชั้นหรือชั้นภูมิ 

บทนำา
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   2.2 กรณีครูวิชาการ ใช้ประชากรซึ่งมีจำานวน 66 คน ส่วนครูผู้สอนมีจำานวน 335 คน จะทำา การสุ่มให้กระจาย

ไปแต่ละอำาเภอในโรงเรียนต่างๆ ตามสัดส่วนด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย รายละเอียดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม

  การเก็บรวบรวมข้อมูลทำาตามลำาดับขั้นตอน ดังนี้

 1. นำาหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ส่งถึงผู้อำานวยการ

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 2. นำาแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจากผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 32 ส่งถึงผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เพื่อขอความร่วม

มือในการตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง

 3. รวบรวมแบบสอบถามที่สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ด้วยตนเอง เพื่อนำามาดำาเนินการตาม

ขั้นตอนต่อไป

 4. กรณีไม่ได้รับแบบสอบถามคืนตามภายในกำาหนด ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเองเพื่อให้ได้

แบบสอบถามคืนทั้งหมด

 5. ผลปรากฏว่าแบบสอบถามจำานวน 401 ฉบับ เก็บรวบรวมมาได้ 401 ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 100

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้นำาข้อมูลที่เก็บได้ไปวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำาเร็จรูปและใช้สถิติวิเคราะห์ 

ดังนี้

 1. ข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ (Percentage) เสนอข้อมูลเป็นตารางแสดงจำานวน

ร้อยละ

 2. ศกึษาความคดิเหน็ของครทูีม่ตีอ่การบรหิารจดัการหลกัสตูรสถานศกึษาตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบคำาอธิบาย 

 3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ของโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 32 จำาแนกตามสถานภาพ

ตำาแหน่ง โดยการวิเคราะห์ด้วยค่า t-test แบบ Independent 

 4. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำาแนกขนาด

ของโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน

อย่างมีนัยสำาคัญทาง สถิติที่ .05 จะทำาการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ตามวิธีการของเชฟเฟ่ 

 5. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นคำาถามปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาโดยจัดคำาตอบเข้าประเด็นเดียวกัน

แล้วแจกแจงความถี่ เสนอข้อมูลประกอบคำาอธิบาย

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

 สรุปผลการวิจัย
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 จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตาม

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ของโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 32 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

 1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวม

อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านที่ 2 อยู่ในระดับมาก คือ 

ด้านการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา

 2.  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

จำาแนกตามสถานภาพตำาแหนง่โดยรวมแตกตา่งกนั อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05 เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้นพบวา่

ดา้นการจดัทำาหลกัสตูรสถานศึกษาและด้านการดำาเนนิการหรอืบรหิารหลกัสตูร (ใช้หลกัสตูร) แตกตา่งกนั อยา่งมนียัสำาคญั

ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการนิเทศ กำากับ ติดตามและประเมินผล ด้านการสรุปการดำาเนินงานการบริหารหลักสูตร

สถานศึกษาและด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 

ระดับ .01 ส่วน ด้านอื่นๆไม่แตกต่าง

 3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

จำาแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ด้านการเตรียมความพร้อมในการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษาและด้านการวางแผน

ดำาเนินการใช้หลักสูตร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

ใน 3 ด้าน ดังกล่าว จึงทำาการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ตามวิธีของ เชฟเฟ่ ดังนี้ 

   3.1 ด้านการเตรียมความพร้อมในการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา โดยจำาแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า 

โรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรยีนขนาดกลางและขนาดใหญม่คีวามคดิเหน็ทีแ่ตกตา่งกนั อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

โดยโรงเรียนขนาดกลางมีค่าเฉลี่ยมากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ส่วนคู่อื่นๆ มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกัน 

   3.2 ดา้นการจดัทำาหลกัสตูรสถานศึกษา โดยจำาแนกตามขนาดของโรงเรยีน พบวา่ ในโรงเรยีนขนาดเลก็กบัโรงเรยีน

ขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยโรงเรียนขนาด

กลางมีค่าเฉลี่ยมากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดเล็ก ส่วนคู่อื่นๆ มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกัน 

   3.3 ด้านการวางแผนดำาเนินการใช้หลักสูตร จำาแนกตามขนาดของโรงเรียนพบว่า โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียน

ขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยโรงเรียนขนาด

กลางมีค่าเฉลี่ยมากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดเล็ก ส่วนคู่อื่น ๆ มีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกัน

 4. ความคิดเห็นของครูวิชาการและครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีจำานวนมากที่สุด คือ สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณในการเตรียมสื่อไม่

เพียงพอ ผู้บริหารขาดการประเมินคุณภาพภายในอย่างสม่ำาเสมอ สถานศึกษาไม่มีคณะกรรมการและแผนการนิเทศใน

โรงเรียน ผู้บริหารขาดการดำาเนินการรวบรวมความคิดเห็นของผู้บริหาร สถานศึกษาไม่มีการนำาผลการประเมินการจัดทำา

หลักสูตรไปปรับปรุงและพัฒนา ส่วนข้อเสนอแนะที่มีจำานวนมากที่สุด คือ สถานศึกษาต้องมีการวางแผนการทำาโครงการ

เพื่อนำางบประมาณมาผลิตสื่อให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่มสาระและผู้บริหารควรแต่งตั้งคณะกรรมการในการนิเทศ กำากับ

ติดตามและประเมินผลภายในเพื่อให้ครูได้มีความภาคภูมิใจในการติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน
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ตาราง	แสดงจำานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ของคะแนนระดับความคิดเห็นของครูที่มี

ตอ่การบรหิารจดัการหลกัสตูรสถานศกึษาตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ของโรงเรยีนใน

สังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมและรายด้าน

ข้อความ
ระดับความคิดเห็น

S.D. ความหมาย อันดับที่

1.  ด้านการเตรียมความพร้อมในการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา

2.  ด้านการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา

3.  ด้านการวางแผนดำาเนินการใช้หลักสูตร

4.  ด้านการดำาเนินการบริหารหลักสูตร(ใช้หลักสูตร)

5.  ด้านการนิเทศ กำากับ ติดตามและประเมินผล

3.48

3.61

3.28

3.42

3.31

0.80

0.68

0.80

0.61

0.62

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

2

1

6

3

4

6. ด้านการสรุปการดำาเนินงานการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา

7. ด้านการปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 

    หลักสูตรสถานศึกษา

3.19

3.30

0.73

0.72

ปานกลาง

ปานกลาง

7

5

รวมเฉลี่ย 3.38 0.62 ปานกลาง

 จากตาราง พบว่า ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวม

อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ 2 อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ในระดับ

ปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา (  = 3.61) รองลงมาคือ ด้านด้านการเตรียม

ความพร้อมในการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา (  = 3.48) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุดคือ ด้านการสรุปการดำาเนินงานและการ

บริหารหลักสูตรสถานศึกษา (  = 3.19)

อภิปรายผล

  ผลจากการศกึษาความคิดเหน็ของครทูีม่ต่ีอการบรหิารจดัการหลกัสตูรสถานศกึษาตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ผู้วิจัยได้นำาประเด็น

ที่น่าสนใจมาอภิปรายผลได้ดังนี้
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 1. ครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณภา โพธิ์ศรี ( 2546 : บทคัดย่อ ) 

ที่ศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียนเครือข่าย เขต

การศึกษา 7 ซึง่พบวา่ มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัปานกลาง ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจาก ในการบรหิารจดัการหลกัสตูรสถานศกึษา 

บุคลากรและชุมชนขาดความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่และกระบวนการการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา โดยเฉพาะ

ครูต้องปฏิบัติหน้าที่ประจำาและภาระงานอื่นๆ ที่หนัก จึงทำาให้ครูไม่มีเวลาที่จะศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำา

หลกัสตูรสถานศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของผูเ้รยีนและสอดคลอ้งกบัวถิกีารดำาเนนิชวีติของชมุชน ดงันัน้การรว่ม

มอืกนักำาหนดทศิทางให้หลกัสตูรสถานศึกษาเหมาะสมกบัผูเ้รยีนและสอดคลอ้งกบับรบิทของชมุชน เพือ่ใหน้กัเรยีนสามารถ

นำาองค์ความรู้ไปพัฒนาชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังท่ีสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2551 : 5)

กล่าวว่าการจะจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายได้นั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่ายโดยเฉพาะ

บุคลากรภายในโรงเรียนและแรงสนับสนุนจากชุมชน 

 2. ครูวิชาการและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 จำาแนกตามสถานภาพตำาแหนง่ โดยรวมแตกตา่งกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ

ธนสาร บลัลังก์ปทัมา (2550 : บทคัดยอ่) ทีศึ่กษาเกีย่วกบัความคดิเหน็ของครวูชิาการและครผููส้อนท่ีมตีอ่การบรหิารจดัการ

หลกัสตูรสถานศกึษา ซึง่พบวา่ความคดิเหน็ของครวูชิาการและครผููส้อนในการบรหิารจดัการหลกัสตูรสถานศกึษาแตกตา่ง

กัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูวิชาการมีองค์ความรู้มากกว่าครูผู้สอนตามภาระงาน ดังนั้นจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มี

ความรู้ ความเข้าใจ ถึงบทบาท หน้าที่ ในการจัดกระบวนการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา ความต้องการของผู้เรียนและให้

สอดคลอ้งกบัการดำาเนนิชวีติของชมุชน ดงัทีส่ำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2551 : 3) กลา่ววา่การบรหิาร

จัดการหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 เพื่อให้สถานศึกษาได้ดำาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำาหนดกรอบการ

บริหารจดัการหลกัสูตรสถานศกึษาใหเ้ปน็ไปในทศิทางเดยีวกนัทัง้ประเทศ โดยเฉพาะบทบาท หนา้ที ่ความรบัผดิชอบของ

บคุลากรในการจดัทำาหลกัสตูรสถานศกึษาจะตอ้งใหต้รงกบัศกัยภาพของผูเ้รยีนโดยเนน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัและใหส้อดคลอ้ง

กบัวิถกีารดำาเนินชวีติของชมุชน สว่นความคดิเหน็จำาแนกตามขนาดโรงเรยีนโดยรวม แตกตา่งกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
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ของสุนทรี เล้าอรุณ (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นของครูวิชาการและครูผู้สอนที่มีต่อ

การบรหิารจดัการหลักสตูรสถานศกึษา ของกลุม่โรงเรยีนในเครอืข่าย พบวา่ มคีวามคดิเหน็ของโรงเรยีนในแตล่ะขนาดแตก

ต่างกนั ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากครวูชิาการและครผููส้อนในโรงเรยีนขนาดกลางและโรงเรยีนขนาดใหญ ่มปัีญหาในการสรา้งองค์

ความรู้ให้กับบุคลากรอย่างทั่วถึง ดังนั้นจะต้องมีการประชาสัมพันธ์และจัดทำาระบบสารสนเทศ โดยสร้างระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ทความเรว็สูงภายในโรงเรยีน เพือ่ใหค้รสูามารถสบืคน้ขอ้มลูในการจดัทำาหลกัสตูรสถานศกึษาไดส้ะดวก รวดเรว็ 

เทีย่งตรง ดงัทีส่ำานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2551 : บทคดัยอ่) ไดก้ลา่วไวว้า่ การจะพฒันาหลกัสตูรสถาน

ศึกษาจะต้องพัฒนาระบบสารสนเทศให้เหมาะสมกับความจำาเป็น ความต้องการ เพื่อความสะดวก รวดเร็วของบุคลากร

และผู้เรียน ให้สามารถสืบค้นข้อมูล รับข้อมูลต่างๆ ได้ไม่คลาดเคลื่อน

 3. ความคิดเห็นของครูวิชาการและครูผู้สอน ที่มีจำานวนมากที่สุดคือ ผู้บริหารขาดการประเมินคุณภาพภายในอย่าง

สม่ำาเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิชัย ฉัตรทินวัฒน์ (2546 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูวิชาการ

และครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 

การขาดภาวะผู้นำา โดยเฉพาะความตระหนกัถงึบทบาท หนา้ทีข่องตนเอง ดงันัน้ผูบ้รหิารจะตอ้งตระหนกัถงึบทบาท หนา้ที่

ในการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อสร้างขวัญและกำาลังใจให้แก่บุคลากรภายในโรงเรียน ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ (2542 : 10) กล่าวว่าบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของครู หมายถึงภาระงานที่ผู้เป็นครูจำาเป็นต้องกระทำา

ให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ซึ่งอาจเป็นความจำาเป็นโดยอาศัยหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม กฎหมายหรือ ด้วยความสำานึกใน

ความถูกต้องเหมาะสม ปฏิบัติงาน และประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครู 

ข้อเสนอแนะ

	 ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้

 จากผลการวิจัยความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินงานภายในโรงเรียน ดังนี้

  1. ครแูละบคุลากรทางการศกึษา ขาดความรู ้ความเขา้ใจในการจดัทำาหลกัสตูรสถานศกึษา ดงันัน้จงึควรมกีารอบรม

และพัฒนาครูในเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร โดยให้ครูสามารถสร้างและพัฒนาหลักสูตรที่มีความเหมาะสมและสอดคล้อง

กับตามความต้องการผู้เรียน ท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ ตลอดจนให้ครูสามารถประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

เพื่อนำาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

  2. ผู้บริหารและครมูกีารประชมุและรว่มกนักำาหนด ทศิทางในการวดั และประเมนิผลคอ่นข้างนอ้ย ดงันัน้จงึควรใหผู้้

บรหิารและครมูกีารประชมุ สมัมนา เกีย่วกบัการวางแผนการดำาเนนิงาน กำาหนดเกณฑต์า่งๆ ในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน

ร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการนิเทศภายใน เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับทราบและ

มีความพร้อมที่จะดำาเนินการตามที่กำาหนด และมีการประเมินผลเป็นระยะๆ เพื่อนำาไปปรับปรุงแก้ไขอย่างสมำ่าเสมอ  

  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจ ในการวัดและประเมินโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ดังนั้นจึง

ควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้วิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย ตามความถนัด ความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล ควรมีการวัดและประเมินผลอย่างสมำ่าเสมอควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามหลักการ

ของหลักสูตร โดยเน้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และควรจัดการอบรมวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเน้นผู้เรียน

เปน็สำาคญั เพ่ือชว่ยใหผู้้สอนนำาไปพฒันาการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน และสถานศกึษาในฐานะผูร้บัผดิชอบการจดัการ

ศกึษาจะตอ้งจดัทำาเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัใินการวดัและประเมนิผลของสถานศกึษา เพือ่ใหค้รแูละบคุลากรทางการศกึษาที่

เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกันและเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน

 4. สถานศึกษาขาดการวางแผนการจัดสรรงบประมาณในการผลิตสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้นจึง
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ควรกำาหนดแผนการจัดสรรงบประมาณในการผลิตสื่อทุกปีงบประมาณ และวางแผนการจัดทำาโครงการเพื่อขออนุมัติใช้

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน เพื่อให้การดำาเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ และสนับสนุนให้บุคลากรได้รับ

การอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการจัดทำาโครงการ การผลิตสื่อ นวัตกรรมต่างๆ จะทำาให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจมากยิ่ง

ขึ้น 

ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยต่อไป

 1. ควรศึกษาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเชิงคุณภาพ

 2. ควรมกีารวจิยัเกีย่วกบัการจัดทำาหลกัสตูรสถานศึกษาภายในโรงเรยีน สงักัดสำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 32

 3. ควรศึกษาถึงปัญหาของการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ท้ัง 7 ด้านของโรงเรียนในสำานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขตอื่น 

 4. ควรศึกษาความต้องการของชุมชนที่มีต่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา

 5. ควรเปรียบเทียบการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

ในสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาเขตอืน่ เพ่ือนำามาเปรยีบเทียบความคดิเหน็ของแตล่ะเขตพืน้ท่ีวา่มคีวามคดิเหน็ท่ี

แตกต่างกันอย่างไร 
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