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บทคัดย่อ 
 การวิจ ัยครั  งนี มีความมุ่งหมาย 1) เพื  อศึกษาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในตําบลดงใหญ่ อําเภอพิมาย 
สังกัดสํานักงานเขตพื นที การศึกษานครราชสีมา เขต 7 2) เพื  อเปรียบเทียบการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในตําบลดงใหญ่ 
อําเภอพิมาย สังกัดสํานักงานเขตพื นที การศึกษานครราชสีมา เขต 7 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจ ัยครั  งนี  ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนในโรงเรียน ตําบลดงใหญ่ อําเภอพิมาย สังกัดสํานักงาน
เขตพื นที การศึกษานครราชสีมา เขต 7 จํานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ     เครื  องมือที ใช้ในการวิจ ัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ แบบสอบถามในการวิจ ัยมีค่าความเชื  อมั  นทั  งฉบับเท่ากับ 0.881 แล้วนําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูล แล้วนํามาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นําไปหาค่าทางสถิติตามลําดับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี ย (Mean) ส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
ทดสอบค่าที (t-test) 
 ผลการวิจ ัย พบว่า 

1. สภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในตําบลดงใหญ่ อําเภอพิมาย สังกัดสํานักงานเขตพื  นที  
การศึกษานครราชสีมา เขต 7 ระดับความคิดเห็นที  มีต่อสภาพการบริหารจัดหลักสูตรสถานศึกษาพิจารณาโดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับ
มาก 

2. ระดับป ั ญหาการจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในตําบลดงใหญ่ อําเภอพิมายสํานักงานเขตพื นที  การศึกษา
นครราชสีมา เขต 7 ระดับป ั ญหาการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 

3. ผลสรุปการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี  ยวกับสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จําแนกตามเพศ วุฒ ิการศึกษา 
ตําแหน่งหน้าที   ประสบการณ์ ผลการวิเคราะห์ด้านการเปรียบเทียบ ตัวแปรแต่ละประเภทของครูและผู้บริหารพบทุกด้านมีระดับความ
คิดเห็นต่อสภาพและป ั ญหาด้านบริหารหลักสูตรสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to 1) study of school curriculum administration management at DongYai sub 
district, Phimai district, Nakhonratchasrima Educational Service Area Office 7, and 2) comparative Study of school curriculum 
administration management at DongYai sub district, Phimai district, Nakhonratchasrima Educational Service Area Office 7. 
 The samples of this research consisted of 81 administrators and teachers from school in DongYai sub district, 
Phimai district, Nakhonratchasrima evaluated to (   .  %). A 5-point rating scale questionnaire composed of items reflecting 
the five expects with reliability of 0.881 was administered and then the data were computational analyzed through percentage, 
mean, standard deviation, and t-test. 
 The research findings were as follow: 

1. Status of school curriculum administration management at DongYai sub district, Phimai district, 
Nakhonratchasrima Educational Service Area Office 7; the opinion for school curriculum administration management when 
considered in individual aspect and totally aspects were at the high level. 

2. The problem of school curriculum administration management at DongYai sub district, Phimai district, 
Nakhonratchasrima Educational Service Area Office 7; consideration of individual aspects and totally aspect were at medium 
level. 



 

3. Conclusion of the comparative opinion for school curriculum administration management classified by gender, 
qualification, position and working experience comparative analyzed each variable of administrator and teacher found had no 
significantly difference.  
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  
 การจัดการศึกษาเป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเราให้ดียิ งขึ น เพื  อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศให้มี
ศักยภาพทุกด้านต้องอาศัยหลักสูตรเป็นสําคัญ เพราะหลักสูตรเป็นตัวกําหนดเนื อหา การจัดการเรียนการสอนสู่การจัดประสบการณ์ให้
ผู้เรียนมีคุณสมบัติที  ต้องการและทันต่อการเปลี  ยนแปลงของสังคมโลก เมื  อมองจากการศึกษาที  ผ่านมาประเทศไทยได้มีการใช้หลักสูตรเป็น
แนวทางสําหรับการจัดการศึกษาของประเทศดังคํากล่าวของ วันเพ็ญ สุขเกษม (2547: บทคัดย่อ) กล่าวว่าหลักสตูรเป็นหัวใจของการศึกษา 
ถ้าไม่มีหลักสูตรการที  จะให้การศึกษาแก่เยาวชน และประชาชนของประเทศย่อมทําไม่ได้ เพราะหลักสูตรเป็นเครื  องมือถ่ายทอดเจตนารมณ์ หรือ
เป้ าประสงค์ของการศึกษาชาติลงสู่การปฏ ิบ ัติ โดยหลักสูตรจะเป็นแนวทางกําหนดในการปฏ ิบ ัติงานของครูเพื  อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที  มุ่ง
จุดหมายเดียวกัน และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม  
 ทั  งนี กระทรวงศึกษาธ ิการได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนว่าให้สถานศึกษาเป็นผู้จ ัดทําสาระรายละเอียดเป็นรายปี หรือรายภาคให้สอดคล้องกับ
สภาพป ั ญหาในชุมชน สังคม ภูมิป ั ญญาท้องถิ น คุณสมบัติอ ันพึงประสงค์ เพื  อเป็นสมาชิกที  ดีของชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
(กระทรวงศึกษาธ ิการ. 2544: 2) นอกจากนี เพื  อให้การใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั  นพื นฐานบรรลุจุดหมายที  กําหนดไว้ กระทรวงศึกษาธ ิการ 
ได้เสนอแนวทางไว้ว่า สถานศึกษาต้องประสานสัมพันธ ์และร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื  อง และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 27 วรรค 2 บัญญัติว่า ให้สถานศึกษาขั  นพื  นฐาน
มีหน้าที  จัดทําสาระของหลักสูตรในส่วนที  เกี  ยวข้องกับสภาพป ั ญหาในชุมชนและสังคม ภูมิป ั ญญาท้องถิ น คุณสมบัติอ ันพึงประสงค์เพื  อเป็น
สมาชิกที  ดีของชุมชน สังคมและประเทศชาต ิ(กระทรวงศึกษาธ ิการ. 2544: 2) ความเชื  อมโยงของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั  นพื  นฐาน
ซ ึ  งสถานศึกษาต้องวิเคราะห์กําหนดรายละเอียดที  จะนํามาจัดรายวิชา พร้อมทั  งเพิ มเติมสาระในส่วนที  เกี  ยวข้องสอดคล้องสนองความ
ต้องการของนักเรียน ชุมชน และท้องถิ น เป็นหลักสูตรสถานศึกษา การใช้หลักสูตรสถานศึกษาเป็นเรื  องสําหรับข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื นที  การศึกษาทุกแห่งทําให้เกิดป ั ญหาการปฏ ิบ ัติตามมา  
 อย่างไรก็ตาม วันเพ็ญ สุขเกษม (2547: บทคัดย่อ) ที  ไดท้ําการศึกษาป ั ญหาการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั  นพื  นฐานใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา พบว่า มีป ั ญหาหลายด้านโดยเฉพาะการบริหารจัดการ 
หลักสูตรสถานศึกษาขั  นพื นฐาน ด้านที  มีค่าเฉลี  ยเป็นป ั ญหาการดําเนินงานสูงสุด ได้แก่ ด้านการนิเทศ กํากับ และติดตามและประเมินผล 
 จากความสําคัญตามหลักการและเหตุผลดังที  กล่าวมาแล้ว ผู้ศึกษาจึงสนใจที  จะศึกษาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียน ในตําบลดงใหญ่ อําเภอพิมาย สังกัดสํานักงานเขตพื  นที  การศึกษานครราชสีมา เขต 7 ซ ึ  งผลการศึกษานี จะเป็นข้อมูลเบื  องต้นสําหรับ
ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้ที  เกี  ยวข้องนําไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษา 
ข ั  นพื  นฐาน ให้มีประสิทธ ิภาพ 
  จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจ ัยจึงสนใจที  ทําการวิจ ัย การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในตําบลดงใหญ่ 
อําเภอพิมาย สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษานครราชสีมา เขต 7 เพราะยังไม่มีวิจ ัยแพร่หลาย มีข้อมูลเพื  อการศึกษายังไม่เพียงพอต่อ
การศึกษาด้านหลักสูตรทอ้งถิ น หลักสูตรการศึกษาเพื  อให้การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาให้มีคุณภาพมีประสิทธ ิภาพ ด้านการ
บริหารหลักสตูรซ ึ  งเกี  ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การบริหารหลักสูตรในสถานศึกษาโดยให้เกิดประสิทธ ิภาพประสิทธ ิผล คุณภาพ
ทางการศึกษาที  ทําผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนในอนาคต 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย  
 การวิจ ัยครั  งนี ผู้วิจ ัยได้ตั  งความมุ่งหมายไว้ ดังนี  

1. เพื  อศึกษาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ในตําบลดงใหญ่ อําเภอพิมาย สังกัดสํานักงานเขตพื นที  
การศึกษานครราชสีมา เขต 7 

2. เพื  อเปรียบเทียบการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ในตําบลดงใหญ่ อําเภอพิมาย สังกัดสํานักงานเขต
พื นที  การศึกษานครราชสีมา เขต 7 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในโรงเรียน ตําบลดงใหญ่ อําเภอพิมาย สํานักงานเขตพื  นที  การศึกษา
นครราชสีมา เขต   เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน   คน และครูผู้สอน จํานวน    คน รวม     คน 



 

 กลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียน ตําบลดงใหญ่ อําเภอพิมาย สังกัดสํานักงานเขต
พื นที  การศึกษานครราชสีมา เขต   ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน   คน และครู จํานวน    คน รวมทั  งสิ น    คน ซ ึ  งวิธ ีเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างที  ใช้ในการวิจ ัย (กาญจนา วัฒายุ.     :    ) กําหนดโดยใช้ตารางของเครจซ ี   และ มอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้จํานวน    
คน คิดเป็นร้อยละ 100.   
 
การสร้างเครื องมือที ใช้ในการวิจัย 
 ลักษณะของเครื  องมือที  ใช้ในการวิจ ัยครั  งนี  เป็นแบบสอบถาม ซ ึ  งผู้ศึกษาสร้างขึ  นมี   ตอน คือ 
 ตอนที    สถานภาพของบุคลากร เป็นแบบสอบถามเกี  ยวกับสถานภาพของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จํานวน   ข้อ 
 ตอนที    แบบสอบถามและการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิดเลือกตอบ 
  ระดับ เพื  อสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในโรงเรียน ตําบลดงใหญ่ อําเภอพิมาย สังกัดสํานักงานเขตพื  นที  
การศึกษานครราชสีมา เขต   เกี  ยวกับสภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ใน   ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเตรียมความพร้อม
ของสถานศึกษา ด้านการจัดทําสาระหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการวางแผนการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ด้านการดําเนินการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาด้าน การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลหลักสูตร ด้านการสรุปผลการดําเนินงาน ด้านการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 
การหาคุณภาพของเครื องมือ 
 การสร้างและการหาคุณภาพของเครื  องมือสําหรับการวิจ ัยครั  งนี  ผู้ศึกษาได้ดําเนินการตามขั  นตอนดังต่อไปนี  

1. ศึกษาค้นควา้เอกสาร และงานที  เกี  ยวข้องกับการบริหารหลักสูตร เพื  อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
2. นําแบบสอบถามที  สร้างขึ นเสนออาจารย์ที  ปรึกษาสารนิพนธ ์ เพื  อตรวจสอบความถูกต้องและให้คําแนะนําเพื  อปรับปรุง

แก้ไข 
3. นําแบบสอบถามที  แก้ไขเรียบร้อยแล้วไปให้ผู้ทรงคุณวุฒ ิด้านหลักสูตร จํานวน   ท่าน ตรวจสอบความเที  ยงตรงเชิงเนื อหา 

เชิงโครงสร้าง และเชิงภาษา 
4. ปรับปรุงแก้ไข แบบสอบถามให้สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ 
5. นําแบบสอบถามที  ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จํานวนทั  งสิ น    คน ของ

โรงเรียนในตําบลดงใหญ่ อําเภอพิมาย สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษาราชสีมา เขต   ได้ค่าความเชื  อมั  นทั  งฉบับเท่ากับ 0.881 
 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑ ิตวิทยาลัย วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เพื  อขออนุญาตผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื  นที  
ก า ร ศึ ก ษ า น ค ร ร า ช สี ม า  เ ข ต    ใ น ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ข อ ง โ ร ง เ รี ย น 
ในตําบลดงใหญ่ อําเภอพิมาย สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษานครราชสีมา เขต   ทั  ง   โรงเรียน เมื  อได้รับอนุญาตจากผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื นที  การศึกษานครราชสีมา เขต   แล้วจึงทําหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้อํานวยการโรงเรียนทั  ง   โรงเรียนเพื  อให้ผู้บริหารและ
คณะครูกรอกแบบสอบถาม 

2. ผู้ศึกษานําแบบสอบถามที  ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์เพื  อวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจ ัยครั  งนี  ผู้วิจ ัยได้นําข้อมูลวิเคราะห์โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้สถิติตามลําดับ ดังนี  

1. การวิเคราะห์แจกแจงความถี   และค่าร้อยละ 
2. การวิเคราะห์จากการหาค่าเฉลี  ย และค่าเบี  ยงเบนมาตรฐาน 
3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบเกี  ยวกับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในตําบลดงใหญ่ อําเภอพิมาย สํานักงาน

เขตพื  นที  การศึกษานครราชสีมา เขต   วิเคราะห์หาค่าโดยใช้ t-test จําแนกตามตัวแปร เพศ วุฒ ิทางการศึกษา ตําแหน่งหน้าที   และ
ประสบการณ์ในตําแหน่ง 
 
สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลจากตอนที   1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง เพศชาย จํานวน    คน คิดเป็นร้อยละ 
  .   ส่วนเพศหญิง จํานวน    คน คิดเป็นร้อยละ   .   



 

 วุฒ ิทางการศึกษา พบว่า วุฒ ิปริญญาตรีสูงที  สุด จํานวน    คน คิดเป็นร้อยละ   .   รองลงมาวุฒ ิตํ  ากว่าปริญญาตรี จํานวน   
คน คิดเป็นร้อยละ  .   ส่วนปริญญาโทและสูงกว่า จํานวน   คน คิดเป็นร้อยละ  .   
 ตําแหน่งหน้าที   พบว่า ครูผู้สอนมากที  สุด จํานวน    คน คิดเป็นร้อยละ   .   รองลงมาเป็นผู้อํานวยการโรงเรียน จํานวน   
คน คิดเป็นร้อยละ  .   
 ประสบการณ์ในตําแหน่ง พบว่า ประสบการณ์   -   ปี มากที  สุด จํานวน    คน คิดเป็นร้อยละ   .   รองลงมาประสบการณ์    ปี
ขึ นไป จํานวน    คน คิดเป็นร้อยละ   .   ส่วนประสบการณ์  -   ปี จํานวน   คน คิดเป็นร้อยละ   .   
 สรุปผลจากตอนที   2 การวเิคราะห์สภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในตําบลดงใหญ่ อําเภอพิมาย 
สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษานครราชสีมา เขต   
 พบว่า สภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในตําบลดงใหญ่ อําเภอพิมาย สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษา
นครราชสีมา เขต   พจิารณาโดยรวมและรายด้าน พบว่า โดยรวม ค่าเฉลี  ย ( Χ = 4.21, S.D. =0.68) อยู่ในระดับมาก รายด้าน พบว่า 
ด้านการแนะนําก่อนการนิเทศ ขณะนิเทศ หลังการนิเทศ ทั  งวิธ ีการและกิจกรรม สื  อ เครื  องมือ และการติดตามผลการนิเทศ สูงสุด ค่าเฉลี  ย 
( Χ = 4.33, S.D. = 0.71) อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื อต่อการจัดการเรียนการสอนน้อยที  สุด ค่าเฉลี  ย 
( Χ = 3.66, S.D. = 0.57) อยู่ในระดับมาก พิจารณาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ การปฏ ิบ ัติอยู่ในระดับมาก 
 พบว่า ระดับคิดเห็นเกี  ยวกับป ั ญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา พิจารณาโดยรวม และรายด้าน พิจารณาโดยรวม 
ค่าเฉลี  ย (Χ = 4.86, S.D. = 0.98) อยู่ในระดับปานกลาง พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี  ยวกับการบริหารจัดการ
จัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษาขั  นพื นฐานไปยังนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และชุมชน สูงสุด ค่าเฉลี  ย (Χ = 3.07, S.D. = 1.09) อยู่ในระดับ
ปานกลาง ส่วนด้านผู้บริหารประชุมเพื  อระดมความคิดเห็น และเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ที  เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพน้อยที  สุด ค่าเฉลี  ย (Χ = 2.55, S.D. = 0.98) อยู่ในระดับปานกลาง ถ้าทําการพิจารณา
โดยรวมและรายด้าน พบความคิดที  มีต่อระดับป ั ญหาโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 
 สรุปวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเกี  ยวกับสภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ในตําบลดงใหญ่ 
อําเภอพิมาย สํานักงานเขตพื  นที  การศึกษานครราชสีมา เขต   จําแนกตามเพศ วุฒ ิทางการศึกษา ตําแหน่งหน้าที   ประสบการณ์ 
 พบว่า สภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในตําบลดงใหญ่ อําเภอพิมาย สํานักงานเขตพื  นที  การศึกษา
นครราชสีมา เขต   จําแนกตามเพศ พบว่า เพศชายกับเพศหญิง มีความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที  ระดับ .   
 พบว่า สภาพการบริหารการจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในตําบลดงใหญ่ อําเภอพิมาย สังกัดสํานักงานเขตพื นที  
การศึกษานครราชสีมา เขต   จําแนกตามวุฒ ิทางการศึกษา พบว่า วุฒ ิทางการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที  ระดับ .   
 พบว่า สภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในตําบลดงใหญ่ อําเภอพิมาย สํานักงานเขตพื  นที  การศึกษา
นครราชสีมา เขต   จําแนกตามตําแหน่งหน้าที   พบว่า ผู้อํานวยการโรงเรียนและครูผู้สอนมีความคิดเห็นด้านการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที  ระดับ .   
 พบว่า สภาพการบริหารการจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในตําบลดงใหญ่ อําเภอพิมาย สังกัดสํานักงานเขตพื นที  
การศึกษานครราชสีมา เขต   จําแนกตามประสบการณ์ในตําแหน่ง พบว่า สถานการณ์ในตําแหน่งต่างกัน มีความคิดด้านการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที  ระดับ .   
 พบว่า สภาพการบริหารการจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในตําบลดงใหญ่ อําเภอพิมาย สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษา
นครราชสีมา เขต   จําแนกตามวุฒ ิทาง การศึกษา พบว่า วุฒ ิทางการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อป ั ญหาการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัสําคัญทางสถิติที  ระดับ .   
 พบว่า ป ั ญหาการบริหารจัดการหลักสูตรศึกษาของโรงเรียนในตําบลดงใหญ่ อําเภอพิมาย สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษา
นครราชสีมา เขต   จําแนกตามเพศ พบว่า เพศชายกับเพศหญิง มีระดับความคิดเห็นต่อป ั ญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที  ระดับ .     
 พบว่า ป ั ญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในตําบลดงใหญ่ อําเภอพิมาย สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษา
นครราชสีมา เขต   จําแนกตามตําแหน่งหน้าที   พบว่า ตําแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อป ั ญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที  ระดับ .   
 พบว่า การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในตําบลดงใหญ่ อําเภอพิมาย สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษา
นครราชสีมา เขต   พบว่า ประสบการณ์ในตําแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อป ั ญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที  ระดับ .   



 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในตําบลดงใหญ่ อําเภอพิมาย สังกัดสํานักงานเขตพื  นที  การศึกษา
นครราชสีมา เขต   ผู้วิจ ัยได้วิเคราะห์สภาพการบริหาจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามตัวแปรที  วิจ ัย ได้แก่ เพศ วุฒ ิทางการศึกษา 
ตําแหน่งหน้าที   และประสบการณ์ในตําแหน่ง และได้วิจ ัยเกี  ยวกับป ั ญหาในการบริหารจัดการหลักสูตร เพื  อนําผลการวิจ ัยไปกําหนดทิศทาง
แก้ป ั ญหา ซ ึ  งผลการดําเนินงานใช้หลักสูตรสถานศึกษาที  กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช      มาตรา    ได้กําหนดไว้ว่าใหส้ถานศึกษาจัดให้มีระบบ การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือเป็นส่วนหนึ  งของกระบวนการบริหารการศึกษาที  ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื  อง โดยมกีารจัดทํารายงาน
ประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที  เกี  ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื  อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน และเพื  อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ดังนั  น การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาต้องดําเนินการสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี  
 มีการรายงานต่อผู้เกี  ยวข้องและชุมชนเป็นประจํา สถานศึกษาจะต้องจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา
ซ ึ  งจะสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอันเป็นผลจากการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและแผนการ
ปฏ ิบ ัติงานในรอบปี โดยมีผลลัพธ ์ที  สร้างความมั  นใจให้ผู้เกี  ยวข้อง   ประการ คือ คุณภาพผู้เรียน และศักยภาพของสถานศึกษาในการ
ดําเนินงานเพื  อพัฒนาผู้เรียน สําหรับสาระของการรายงาน ประกอบด้วย 
  ตอนที    ข้อมูลทั  วไป 
  ตอนที    สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษา 
  ตอนที    สภาพและผลการพฒันาสถานศึกษาตามเป้ าหมาย 
  ตอนที    เสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป (กรมวิชาการ.     :   -  ) 
 มีการประเมินผลการใช้หลักสูตร เป็นการประเมินผลสัมฤทธ ิ  ทางการเรียนของผู้เรียนด้วยแบบประเมินผลสัมฤทธ ิ  ทางการเรียน 
ที  เป็นมาตรฐานระดับชาติ ซ ึ  งดําเนินการโดยหน่วยงานที  จัดการศึกษาระดับชาติ มีจุดมุ่งหมายเพื  อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา และคุณภาพการศึกษาของชาติ สถานศึกษาจะต้องเตรียมผู้เรียนให้เข้ารับการประเมินด้วยความเข้าใจ และตระหนักถึงความสําคัญ
ของการประเมินซ ึ  งเป็นการประเมินระดับช่วงชั  นที  หลักสูตรกําหนด คือ ชั  นประถมศึกษาปีที     ชั  นประถมศึกษาปีที     ชั  นมัธยมศึกษาปีที     และ
ชั  นมัธยมศึกษาปีที     นักเรียนทุกคนในปีที  กําหนดจะต้องได้รับโอกาสเข้าสอบและเป็นการประเมินเฉพาะวิชาหรือสมรรถภาพที  จําเป็นและ
มีความสําคัญตามระดับชั  น เพื  อนําผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาสาระของหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ น (กรมวิชาการ.     :   -  ) 
 อย่างไรก็ตาม การดําเนินงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษาจัดทํารายงานสรุปผลให้มีองค์ประกอบครบทั  ง   ข ั  นตอนแล้วเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน หรือต้นสังกัด หรอืผู้ที  เกี  ยวข้องได้รับทราบการพัฒนาโรงเรียน เพื  อให้มองเห็นผลการพัฒนาผู้เรียน และแนวทางการพัฒนา
โรงเรียนที  ชัดเจน 
 ในการวิจ ัยการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในตําบลดงใหญ่ มีการวิจ ัยสอดคล้องอย่างมาก เช่น งานวิจ ัยของ
อาภรณ์ทิพย์ เชื  องยาง (    :   ) ได้ให้แนวคิดเกี  ยวกับ การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาว่าเป็นการดําเนินการนําผลการ
ติดตามและรายงานผลการประเมินไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาให้มีประสิทธ ิภาพ ผลการวิจ ัย
พ บ ว่ า  ก า ร ป รั บ ป รุ ง  แ ล ะ พัฒ น า ห ลั ก สู ต ร ส ถ า น ศึ ก ษ า เ ป็ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ น ก า ร พัฒ น า ส่ ว น ที  ผ่ า น เ ก ณ ฑ ์  
ทั  ง ก ร ะ บ ว น ก า ร  ทั  ง คุ ณ ภ า พ  เ พื  อ ใ ห้ ห ลั ก สู ต ร ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ป ร ะ สิ ท ธ ิ ภ า พ สู ง สุ ด  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ง า น วิ จ ั ย  
ณัฎธ ิดา แดงใหญ่ (    : บทคัดย่อ) การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.      ในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ พื  นที  เขตการศึกษา   ผลปรากฏดังนี  

1. ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.      ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา   เมื  อพิจารณาทั  งในภาพรวมตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร ครูผู้สอน เมื  อจําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่มีการปฏ ิบ ัติการบริหารหลักสูตรอยู่ในระดับมาก นอกนั  นมีการ
ปฏ ิบ ัติอยู่ในระดับปานกลาง และเมื  อพิจารณาเป็นด้าน พบว่า โรงเรียนมีการปฏ ิบ ัติการบริหารหลักสูตร ด้านการจัดตารางสอน อยู่ในระดับที  มี
ค่าเฉลี  ยสูงสุด และมีการปฏ ิบ ัติด้านการนิเทศการศึกษาอยู่ในระดับปานกลางที  มีค่าเฉลี  ยตํ  าสุด 

2. ความแตกต่างของค่าเฉลี  ยการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
แห่งชาติ เขตการศึกษา   เมื  อจําแนกตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน และขนาดโรงเรียนในภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างต่าง เมื  อ
พิจารณาเป็นด้าน พบว่า ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นเกี  ยวกับการปฏ ิบ ัติการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการจัดตารางสอนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที  ระดับ .   และโรงเรียนขนาดใหญ่มีการปฏ ิบ ัติการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาด้านนิเทศการศึกษาแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที  ระดับ .   



 

 น อ ก จ า ก นั  น ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ยั ง ไ ด้ วิ จ ั ย ส อ ด ค ล้ อ ง เ กี  ย ว กั บ ก า ร วิ จ ั ย พัฒ น า ก า ร เ รี ย น รู้  ( ก ร ะ ท ร ว ง 
ศึกษาธ ิการ.     :   ) วิจ ัยเพื  อพัฒนาการเรียนรู้ การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั  นพื  นฐาน มีรูปแบบและวิธ ีที  หลากหลาย 
เพื  อให้สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน โดยให้ผู้สอนนํากระบวนการวิจ ัยมาผสมผสานหรือบูรณาการใน
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น 
เพื  อพัฒนาผู้เรียนและเพื  อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถใช้กระบวนการวิจ ัยเป็นส่วนหนึ  งของกระบวนการเรียนรู้ โดยขั  นตอนการปฏ ิบ ัติเริ ม
ตั  งแต่การวิเคราะห์ป ั ญหา การวางแผนแก้ป ั ญหาหรือพัฒนารายงานผลการเรียนรู้ และนําผลวิจ ัยไปประยุกต์ใช้ ผลการวิจ ัยจะเป็นประโยชน์ต่อการ
แก้ป ั ญหาหรือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ทั  งนี  เน้นการวิจ ัยในห้องเรียนและการวิจ ัยในภาพรวมของสถานศึกษา  
 ส่วนกรมวิชาการได้เสนอแนวทางซ ึ  งสอดคล้องกับงานวิจ ัย กรมวิชาการ (    ค: 17) เสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาไว้ดังนี  
 สถานศึกษานําผลการดําเนินงาน รวมทั  งป ั ญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ มาใช้เป็นข้อมูลพื  นฐานในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนา
ก ร ะ บ ว น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ห ลั ก สู ต ร  แ ล ะ ดํ า เ นิ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง  แ ล ะ พั ฒ น า 
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา เพื  อให้มีประสิทธ ิภาพมากยิ งขึ น 
 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษานั  น เป็นส่วนหนึ  งของการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา และเป็นส่วนหนึ  งของงานวิชาการ 
ผู้บริหารจะต้องให้ความสําคัญในการจัดการศึกษา หลักสูตรเป็นหัวใจที  ผู้บริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษา จะต้องรับผิดชอบร่วมกัน และ
จัดระบบการบริหารหลักสูตรให้ชัดเจน เพราะเป็นกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และสามารถอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข 
ป ั ญหาและอุปสรรคที  ทําให้การบริหารหลักสูตรในสถานศึกษาไม่เป็นไปตามที  คาดหวัง เพราะผู้บริหารให้ความสําคัญงานด้านอื  นมากกว่า เช่น 
งานอาคารสถานที   งานธ ุรการ เป็นต้น ทั  งนี เพราะหลักสูตรเป็นงานวิชาการที  สลับซ ับซ ้อน ซ ึ  งผู้บริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษายังมีความรู้ 
ความ เข้า ใ จ เรื  องหลักสู ตรไม่ ชัด เจน ขาดความมั  นใจในกา รจัดทํ าและ นํ าหลักสู ตร ไปใช้  ตลอดจนผู้บริห ารส่ วนให ญ่ 
มีศักยภาพด้านบริหารงานทั  วไปแต่ด้านบริหารงานวิชาการมีน้อย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที ได้จากการวิจัย 

1. ควรนําข้อมูลของการจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั  นพื  นฐานของโรงเรียนเครือข่ายต่างๆ ให้ครอบคลุมในเขตพื  นที  
การศึกษา 

2. ควรเสนอแนะด้านสภาพป ั ญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตามสภาพจริง และแก้ป ั ญหาในโรงเรียนต่างๆ 
3. ประชาสัมพันธ ์ให้ชุมชนและผู้มีส่วนเกี  ยวข้องได้เข้าใจในเรื  องหลักสูตรและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื  อให้เกิด

ความร่วมมือที  แท้จริง 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั  งต่อไป 

1. ควรวิจ ัยสภาพและป ั ญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาด้านความสัมพันธ ์ของการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา กับผลสัมฤทธ ิ  ทางการศึกษาให้ครอบคลุม 

2. ควรวิจ ัยแบบประเมินผลในรูปแบบต่างๆ ขยายผลต่อโรงเรียนขนาดเลก็ กลาง ใหญ่ ว่าเป็นอย่างไร 
3. ควรวิจ ัยป ั ญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข ด้านบริหารหลักสูตรสถานศึกษากับโรงเรียนที  ได้รับการประเมินและรับรอง

มาตรฐานจากสํานักประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษากับโรงเรียนที  ไม่ได้รับการรับรอง 
4. ควรวิจ ัยเชิงคุณภาพเกี  ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเชิงเปรียบเทียบแต่ละกลุ่มตัวอย่าง 
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