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บทที่ 5 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 
  การวิจยัเร่ืองการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3   บทนี้กลาวถึง 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 อภิปรายผล 
5.3 ขอเสนอแนะ 

5.3.1  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
                      5.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจยัคร้ังตอไป 
               วัตถุประสงคของการวิจัย 
                1) เพื่อศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3    ตามความคดิเห็นของผูบริหารและครูผูสอน 
                2) เพื่อเปรียบเทยีบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา   สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุ รี  เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน  จําแนก
ตามตําแหนงและขนาดโรงเรียน 
               วิธีดาํเนินการวิจยั 

  1)  กลุมตัวอยางไดแกผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน จํานวน  389  คน   
2)  เครื่องมือที่ใชในการวิจยัแบงเปน  2  ตอนคือ 

         ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไป 
         ตอนที่2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของผูบริหาร

สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 3  ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวน
ประมาณคา  5   ระดับ 
         การเก็บรวบรวมขอมูล 
                     ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง และสงแบบสอบถามไปทั้งหมด 389 ฉบับ 
ไดกลับมาทั้งหมด  389  ฉบับ  เปนฉบับสมบูรณทั้งหมดคิดเปนรอยละ 100 
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5.1  สรุปผลการวิจัย 

                           
                จากการศึกษา  การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 3ผลการวิจัยปรากฏดังนี ้
               5.1.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  พบวา   
                ผูตอบแบบสอบถามเปนผูบริหาร รอยละ  19.54 โดยอยูในโรงเรียนขนาดใหญ รอยละ 
8.74  ขนาดกลาง  รอยละ  3.34  และขนาดเล็กรอยละ 7.46  
                          ผูตอบแบบสอบถามเปนครู ผูสอน  รอยละ 80.46  โดยอยูในโรงเรียนขนาดใหญ  
รอยละ  59.12   ขนาดกลางรอยละ  9.00   และขนาดเล็กรอยละ   12.34  

 5.1.2   การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา   สังกัดสํานักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3   ผลการวิจัยพบวา 
                                  การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาชลบรีุ เขต 3 ตามความเหน็ของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ในภาพรวม 7  ดาน  
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ การ
ปฏิบัติการบริหารจัดการหลกัสูตรของสถานศึกษา   การนิเทศ กํากับ    ติดตามผลการดําเนินการบริหาร
จัดการหลักสตูร การกําหนดแผนการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา  การสรุปผลการดําเนินการ
บริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา     การดําเนินการบริหารจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษา   
การเตรียมความพรอมของสถานศึกษาและการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจดัการหลักสูตร    
                          เมื่อพิจารณาในแตละดานโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยมรีายละเอียด
ดังนี ้
                                1) การปฏิบัติการบริหารจดัการหลักสูตรของสถานศึกษา 
                               เมื่อพิจารณารายขอพบวา   ขอที่มีความคิดเห็นสูงสดุ  คือ ผูบริหารใหมีการรายงาน
ผลการเรียนรูของผูเรียนตอ ผูปกครอง และชุมชน  ขอที่มีความคิดเหน็ต่ําสุด   คือ  ผูบริหารสงเสริม
การประเมินผลการเรียนการสอนตาม แนวทางของหลักสูตรสถานศึกษา   
                           2)  การนิเทศ กํากับ  ติดตามผล  การดําเนินการบริหารจัดการหลักสตูร 
                                เมื่อพิจารณารายขอพบวา   ขอที่มีความคิดเห็นสูงสดุ คือ ผูบริหาร กํากับ ติดตาม 
และประเมนิผลการบริหารหลักสูตรอยางเปนระบบ ขอที่มีความคิดเห็นต่ําสุด คอืผูบริหารจัดใหมี

คณะกรรมการนิเทศ  การบรหิารหลักสูตร ภายในของสถานศึกษา 
3)  การกําหนดแผนการบรหิารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา 
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                                  เมื่อพิจารณารายขอพบวา   ขอที่มีความคิดเห็นสูงสดุ คือผูบริหารสงเสริมใหครู
จัดทําวจิัยในชัน้เรียน ขอที่มีความคิดเหน็ต่าํสุดคือ ผูบริหารจัดระดมทรพัยากรในชุมชน สนับสนุน
การบริหารจัดการ หลักสูตรของสถานศึกษา   
                            4)  การสรุปผลการดําเนนิการบริหารจดัการหลักสูตรของสถานศึกษา  
                                 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอทีม่ีความคิดเหน็สงูสุดคือ ผูบริหารใหจดัทํา
รายงานผลการจัดการศึกษาประจําปเผยแพรตอสาธารณชน  ขอที่มีความคิดเห็นต่ําสดุ  คือ  ผูบริหาร
รายงานผลการดําเนินงานการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาตอผูเกีย่วของและชุมชน    
                            5)  การดําเนินการบริหารจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษา                  
                                 เมื่อพิจารณารายขอพบวา   ขอที่มีความคิดเห็นสูงสดุ    คือ  ผูบริหารกําหนด
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคของผูเรียนในการจัดทําสาระหลักสูตรของสถานศึกษา ขอที่มีความคิดเห็น
ต่ําสุดคือ ผูบริหารใหจดัทําแผนกิจกรรมพฒันาผูเรียนใหสอดคลอง สาระหลักสูตรของสถานศึกษา   
                          6)  การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา  
                               เมื่อพิจารณารายขอพบวา  ขอที่มีความคิดเห็นสูงสุด คือผูบริหารใหจัดเตรียมขอมูล 
ขาวสาร ดานจดัทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใหครูและบุคลากรไดศึกษา   ขอที่มีความ
คิดเห็นต่ําสุดคอื ผูบริหารจัดอบรม ใหความรูแกคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาใหเขาใจบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตน 
                         7)  การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตร   
                               เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีความคิดเห็นสูงสุด  คือ ผูบริหารนําขอมูลพื้นฐาน
ของผูบริหารและชุมชนมาใชในการกําหนดแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา ขอที่มีความคิดเห็นต่ําสุด  
คือผูบริหารรวมจัดทําแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยกาํหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และยุทธศาสตร
การพัฒนาลวงหนา              
                    5.1.3 เปรียบเทยีบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกดั
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน จําแนกตาม
ตําแหนง และตามขนาดของโรงเรียน 
                          1) จําแนกตามตําแหนงผลการวิจยัพบวา การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี เขต 3  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและ
ครูผูสอนจาํแนกตามตําแหนงโดยภาพรวมแตกตางกนัอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ ไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 
                         2) จําแนกตามขนาดของโรงเรียน ผลการวิจัยพบวาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
ของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 3    ตามความคิดเห็นของ
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ผูบริหารและครูผูสอน จําแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพจิารณารายดานพบวา การสรุปผลการดําเนินการ
บริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา การกําหนดแผนการบริหารจดัการหลักสูตรของสถานศึกษา  
และการนิเทศ กํากับ  ติดตามผลการดําเนนิการบริหารหลักสูตร แตกตางกันอยางมนียัสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ตามลําดับ  นอกนั้นแตกตางกนัอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ  
                             เมื่อพิจารณาเปนรายคูพบวา 
                                     การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสาํนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3   ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน โดยภาพรวม  โรงเรียน
ขนาดใหญ   แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติจากโรงเรียนขนาดกลาง  และโรงเรียนขนาด
เล็ก                  

                การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน  ดานการกําหนดการบริหาร
จัดการหลักสูตรของสถานศึกษา   โรงเรียนขนาดใหญ  แตกตางจากโรงเรียนขนาดเล็ก  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                             การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน  ดานการนิเทศ กํากับ  
ติดตามผลการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตร โรงเรียนขนาดใหญแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคญั
ทางสถิต ิจากโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก 

               การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3   ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู ผูสอน   การสรุปผลการ
ดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา    ผูบริหารและครูผูสอนโรงเรียนขนาดกลาง 
แตกตางจากโรงเรียนขนาดกลาง  และผูบริหารและครู ผูสอนโรงเรียนขนาดเล็กมีความคิดเห็น
แตกตางจากผูบริหารและครูผูสอนโรงเรียนขนาดใหญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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5.2 อภิปรายผล 
 

             จากผลของการวิจัย ผูวิจัยนําประเด็นที่สําคัญมาอภิปรายผลมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
                     5.2.1จากผลการวิจัยพบวาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาสังกดั
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ตามความเหน็ของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมือ่พิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน   โดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดงันี้   การปฏิบัติการบริหารจัดการหลกัสูตรของสถานศึกษา การนิเทศ 
กํากับ ติดตาม ผลการดําเนินการบริหารจดัการหลักสูตร  การกําหนดแผนการบริหารจัดการหลักสูตรของ
สถานศึกษา  การสรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา     การดําเนินการ
บริหารจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษา   การเตรยีมความพรอมของสถานศึกษา และการปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการบรหิารจัดการหลักสูตร   สอดคลองกับ   ปยะพร  ทําบุญ  (2546, บทคัดยอ)  
ไดศึกษาเรื่อง  การบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544  ในสถานศึกษาจังหวดั
ศรีสะเกษ  พบวา  การดําเนินงานบริหารหลักสูตร พุทธศักราช  2544  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

สอดคลองกับผลงานวิจัยของจินตนา  นันทปรีชา (2543, บทคัดยอ )ไดศึกษาพฤติกรรมการบริหาร
งานของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  จังหวัดสมุทรปราการ  
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารมีพฤติกรรมในการบริหารงานแตละงานทั้ง 6 งาน และโดยรวมทกุงาน
อยูในระดับปฏิบัติมาก  
                             นอกจากนีย้ังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ  เชษฐพงศ  สุขปาน  (2547, บทคัดยอ)  
ไดศึกษาเรื่อง  สภาพการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเหน็ตอสภาพการบริหารหลักสูตร
ขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  โดยภาพรวมมี
การปฏิบัติอยูในระดับมาก  สอดคลองกับผลงานวิจัยของบุปผา  แกวรักษ  (2546, บทคดัยอ) ได
ศึกษาเรื่อง  การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนคาทอลิก  สังกัดฝายการศกึษา  
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 3  ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
คาทอลิก สังกัดฝายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 3 โดยรวมทั้ง 6 ดาน มกีารปฏิบัติโดย
เฉลี่ยอยูในระดับมาก   สอดคลองกับผลงานวิจยัของ ยุทธวีร  แกวทองใหญ  (2546, บทคัดยอ)  ได
ศึกษาเรื่องการศึกษาความเปนผูนําในงานวชิาการของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนสายอาชีวศกึษา  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา  ความคิดเห็น
ของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับพฤติกรรมความเปนผูนําวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน 
รวมทั้ง 7  ดาน  มีการปฏิบตัิอยูในระดับมาก  และยังสอดคลองกับผลงานวิจยัของ พัทธรัตน  วิสูญ  
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(2548, บทคัดยอ)ไดศึกษาเรื่องบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตอการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของขาราชการครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษายโสธร เขต 1 พบวา  
ขาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกบับทบาทผูบริหารสถานศึกษาตอการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก  และยืนยันดวยผลงานวิจัยของ ไพชะยันต  พูนขวัญ  (2548,  บทคัดยอ)  ไดศกึษาเรือ่ง  
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สัมพันธกับการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษานครปฐม เขต 1  พบวา  การบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1  โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดบั
มาก ผลการวิจยัเปนเชนนี้เพราะผูบริหารสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 
ใหความสําคญัตอการปฏิบัติการบริหารจดัการหลักสูตรของสถานศึกษาผูบริหารใหมีการรายงาน

ผลการเรียนรูของผูเรียนตอ ผูปกครอง และชุมชน มีการนิเทศ กํากบั  ติดตามผล  การดําเนินการ
บริหารหลักสูตร โดยผูบริหาร กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารหลักสูตรอยางเปนระบบ  
ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจยัของ   อีเกอร  (Eager,  1987, p. 8-A)  ไดศกึษากลยุทธในการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารโรงเรียนเอกชน  ระดับมัธยมที่มีประสิทธิผล  โดยการสัมภาษณผูบริหารและครู  
ผลการวิจัยพบวากลยุทธที่สําคัญไดแก การใหโปรแกรมการเรียนที่มีคุณภาพตอนักเรยีน  จัดหลักสูตร
ที่สนองตอวัตถุประสงคของโรงเรียน และพัฒนาโปรแกรมการเรียนทีน่ักเรียนพอใจ   
                            ผูบริหารสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  มีการ

กําหนดการบรหิารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา โดยผูบริหารสงเสริมใหครูจัดทําวจิัยในชัน้เรียน 
มีการการสรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา ผูบริหารใหจัดทํารายงาน
ผลการจัดการศึกษาประจําปเผยแพรตอสาธารณชน มีการจดัทําหลักสูตรของสถานศึกษา   โดยผูบริหาร
กําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนในการจัดทําสาระหลักสูตรของ มีการการเตรียมความ

พรอมของสถานศึกษาโดยผูบริหารใหจัดเตรียมขอมูล ขาวสาร ดานจดัทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
เพื่อใหครูและบุคลากรไดศึกษา  และมีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ  โดยการที่ผูบริหารนํา
ขอมูลพื้นฐานของผูบริหารและชุมชนมาใชในการกําหนดแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา ผลการปฏิบัติ
เชนนี้สอดคลองกับผลงานวจิัยของ แคนเทรลล  (Cantrell,  1988, p. 2231-A)  ไดศึกษาเรื่อง  การ
วิเคราะหการตดิตามการใชหลักสูตร  WILD  in  One   Midwestem   State  ที่นํามาใชในชั้นเรียน
ของครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  พบวา การติดตามการใชหลักสูตรมี  7  ลักษณะ  คือ 1)  
การติดตามการใชหลักสูตรมีความเกีย่วพนัและเอื้อประโยชนซ่ึงกันและกัน  2)  การปฏิบัติงานใช
หลักสูตรเปนสิ่งสําคัญของการติดตาม  3)  เนนกระบวนการติดตามการใชหลักสูตรที่ซับซอน  4)  
ธรรมชาติของโครงการ  WILD  ทําใหการติดตามการใชหลักสูตรเปนไปดวยด ี  5)  ครูมีบทบาท



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

83 

สําคัญในการติดตามการใชหลักสูตร  7)  การติดตามการใชหลักสูตรแสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะ
ของมนุษยและ 6)  ความเกีย่วของระหวางการจัดทรัพยากรและการจดัการศึกษา และยังสอดคลอง
กับผลการวิจยัของ   เดลวิน  (Delvin,  1989,  Abstracts)  ไดศึกษา การสงเสริมกระบวนการพฒันา
หลักสูตรของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  ผลการวิจยัพบวา ผูบริหารควรมีเวลาในการปรับปรุง
หลักสูตรใหม  ทบทวนหลกัสูตรเกาใหมากขึ้น  จัดบรกิารวัสดุอุปกรณ  มีภาวะผูนํา  ปรับขยาย
โครงสรางการบริหาร  ใหคําปรึกษาในการใชหลักสูตรและจัดสภาพแวดลอมทางการเรียน ใหผูเรียน
มีความสุขในการเรียน รักในการแสวงหาความรูมากขึ้น 

                       5.2.2 จากผลการวิจยัพบวา การเปรียบเทยีบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของ

ผูบริหารสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
และครูผูสอน จําแนกตามตําแหนง และตามขนาดของโรงเรียน 

                  1) จําแนกตําแหนง ผลการวิจัยพบวา การบริหารหลักสูตรสถานศกึษาของ 
ผูบริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  ตามความคิดเหน็ของ

ผูบริหารและครูผูสอนจําแนกตามตําแหนงโดยภาพรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคญั  สอดคลอง
กับผลงานวิจยัของ  ดารัตน  พิมพอุบล  (2549,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรือ่ง  การศึกษาการบริหารงาน
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด 
ผลการวิจัยพบวาผลการวิเคราะหขอมูลเปรยีบเทียบการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด  จําแนกตามสถานภาพ  โดยรวมแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ  สอดคลองกับผลงานวจิัยของ คุนจิ  (Khunji,  1990, Abstracts)  ไดศกึษาเรื่อง  
การเขาไปมีปฏิสัมพันธของครูในการพัฒนาหลักสูตร : ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาใน
ชนบทเล็ก ๆ ผลการวิจัยพบวา ครูหลายคนที่เขาไปมีปฏิสัมพันธในการพัฒนาหลักสูตร   พึงพอใจ
ตอการเปลี่ยนแปลงใหการสนับสนุนอยางแข็งขันและเตม็ใจ ไมขัดขวางตอการเปลี่ยนแปลง  ความ
ใกลชิดระหวางสถานที่กับบุคคลและความสนิทสนมระหวางผูบริหารกับครูมีบทบาทอยางมาก

ตอการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาใหดําเนนิไปอยางราบรื่น  การปรับปรุงหลักสูตรในโรงเรียนสามารถ 
เกิดขึ้นไดและประสบผลสํา เร็จจากความรวมมือของครู   และยงัสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
แบต็ติสัน (Battison,  1991, Abstracts)  ไดศึกษาเรือ่ง บริบทในการพิจารณากรณีศึกษาในการ
พัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน โดยศึกษาโครงการปรับปรุงหลักสูตรทองถ่ินในโรงเรียนประจําทองถ่ิน  3  
แหง ในรัฐโอไฮโอ ผลการวิจัยพบวา  โรงเรียนประจําทองถ่ินทั้ง 3 แหง ที่เลือกศึกษาจะมีคณะ
ครูผูสอนและผูบริหารเปนคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  ซ่ึงครูผูสอนจัดวาเปนตัวแทนที่สําคัญ
เพราะครูผูสอนจะตองเกี่ ยวของกับการประชุมพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนแตละครั้ง
อยูแลว ตามหลักการปฏิบัติของหนวยงานการศึกษา  สวนรูปแบบการเปนผูนําของผูบริหารจะมี
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อิทธิพลอยางสูงตอการอภิปรายในประเด็นตางๆ เกี่ยวกบันโยบายซึ่งเปนสวนที่สําคญัที่สุดที่จะชีน้ํา
แนวทางการทาํงานของคณะกรรมการประจําถ่ิน ทั้งนี้เปนเพราะการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ทั้งผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูสอน ใหความสําคัญตอการบริหารจดัการหลักสูตรของสถานศึกษา  การนิเทศ กํากับ  ตดิตาม 
ผลการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตร การกําหนดการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา  
การสรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา การดําเนินการจัดทําสาระของหลักสูตร
สถานศึกษา การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา   และการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการหลักสตูร     
                         2) จําแนกตามขนาดของโรงเรียน ผลการวิจัยพบวาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
ของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 3    ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครูผูสอน จําแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลการวิจัยของ  วิลาวัลย  ไพโรจน  (2540 ; อางถึงใน ทัศนีย  ธรานนท, 
2543, หนา 46)  วิจัย เ ร่ือง   การบริหารโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญ
ศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยธุยา  พบวา อาจารยที่สอนในโรงเรียนทีม่ีขนาดตางกันมีความคิดเหน็
ตอการบริหารโรงเรียนของผูบริหารมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติใน

การบรหิารงานวิชาการ ทั้งนี้เปนเพราะขนาดของโรงเรียนตางกนัมีจํานวนครูผูสอนตางกันทาํให

การบริหารหลักสูตรของโรงเรียนตางกนัแสดงใหเห็นวาขนาดของโรงเรียนมีผลตอการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนผูนําการใชหลักสูตร และยังสอดคลองกับผลงานวจิัยของ เชษฐพงศ  สุขปาน  
(2547, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง  สภาพการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี    พบวา  ผูบริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาขนาดตางกนัมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05   
                           เมื่อพิจารณาเปนรายคูพบวา 
                                   การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาชลบรีุ เขต 3  ตามความคิดเหน็ของผูบริหารและครูผูสอน  การสรุปผลการดําเนินการบริหาร
จัดการหลักสตูรของสถานศึกษา โรงเรียนขนาดใหญแตกตางจากโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียน
ขนาดเล็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดบั.05 สอดคลองกับผลงานวจิัยของ   เชษฐพงศ  สุขปาน 
(2547, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง  สภาพการบริหารหลักสูตรการศกึษาขั้นพืน้ฐานในสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เมื่อพิจารณารายคูพบวาสถานศึกษาที่มนีักเรียน  120  
คนลงมากับสถานศึกษาที่มนีักเรียน  121-300  คน และสถานศึกษาที่มีนักเรียน 120 คนลงมากบั
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สถานศึกษาทีม่ีนักเรียน  301  คนขึ้นไป  มีความคิดเหน็แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ทั้งนี้
เปนเพราะโรงเรียนขนาดใหญมีความพรอมมากกวาโรงเรียนกลางและขนาดเล็ก ซ่ึงในการสรุปผล
การดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษานัน้ ผูบริหารสถานศึกษา จัดประเมินผลการ
ใชหลักสูตร จัดทํารายงานผลการดําเนินงานการบริหารหลักสูตรตอผูเกี่ยวของและชุมชนรับทราบ 
ซ่ึงโรงเรียนขนาดใหญจะทาํไดสมบูรณมากกวาโรงเรยีนขนาดกลางและขนาดเล็ก  
                           การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาชลบรีุ เขต 3  ตามความคิดเหน็ของผูบริหารและครูผูสอน การกําหนดการบริหารจัดการ
หลักสูตรของสถานศึกษา โรงเรียนขนาดใหญ  แตกตางจากโรงเรียนขนาดเล็ก  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  สอดคลองกับผลงานวิจยัของ เชษฐพงศ   สุขปาน  (2547, บทคัดยอ)  ไดศึกษา
เร่ือง สภาพการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี  พบวา สถานศึกษาที่มีนกัเรียน 120 คนลงมากับสถานศึกษาที่มีนกัเรียน  
301  คนขึ้นไป  มีความคิดเห็นแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ  ทั้งนี้อาจเปนเพราะการกําหนด
แผนการบริหารจัดการหลักสตูรของสถานศึกษานั้น  ผูบริหารสถานศึกษาตองดําเนินการกิจ
กรรมการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู การบริหารจดักิจกรรมพัฒนาผูเรียน  การสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการเรียนรูและกิจกรรมพฒันาผูเรียน   
                           การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบรีุ เขต 3  ตามความคิดเหน็ของผูบริหารและครู ผูสอน   การนิเทศ กํากับ  ติดตาม 
ผลการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตร  โรงเรียนขนาดใหญแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ จาก
โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก สอดคลองกับผลงานวิจยัของ  ดารัตน  พิมพอุบล  
(2549, บทคัดยอ) ไดศกึษาเรื่องการศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของคร ู สังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาตราด ผลการวิจัยพบวาผลการวิเคราะหขอมูล

เปรียบเทียบการบรหิารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตราด  จําแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมแตกตางกนัอยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติ ทั้งนี้เปนเพราะ

ไมวาโรงเรียนจะขนาดใหญ ขนาดกลาง หรือ ขนาดเล็กก็ตามตางก็ใหความสําคัญตอการนิเทศ 
กํากับ ติดตามผลการดําเนนิการบริหารจดัการหลักสูตรเหมือนๆ กัน นั่นคือผูบริหารสถานศึกษา
ตองดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการนิเทศ ติดตาม กํากับ การบริหารจัดการหลักสูตรใน
สถานศึกษา  โดยมีคณะกรรมการนิเทศการบริหารหลักสูตรภายในของสถานศึกษา การจดั
เอกสารแสดงผลการดําเนินงานบริหารจัดการหลักสูตรที่เปนปจจุบนัและรายงานการนิเทศ กํากับ 
ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการหลักสูตร แสดงใหเห็นวาการนิเทศ กํากับ ติดตามผลการ

ดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตร สําคัญตอโรงเรียนทกุระดับ  ดังผลงานวิจยัของ บินดา  (Binda,  
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1989, Abstracts)ไดศึกษาเรื่องหลักการของโรงเรียนประถมศึกษาและกระบวนการตดิตามหลักสูตร
ประถมศึกษาจากมหาวิทยาลยัมินิโทบาในประเทศแคนาดา  โดยมีจดุประสงคเพื่อศึกษาหลักการกบั
กระบวนการตดิตามการใชหลักสูตรใหม ในโรงเรียนประถมศึกษา  และศึกษากระบวนการตดิตาม
การใชหลักสูตร  โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากครูแตละโรงเรียนเปนชวงเวลา 2  เดือน  ผลการวิจัย
พบวา หลักสูตรใหมมีปญหาในการนําไปใชเกีย่วกับขอจํากัดทางกายภาพในดานการสอนของครู  
โดยบรรยากาศในการสอนของครูก็ยังคงเปนบรรยากาศที่มีความคิดสรางสรรค เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  นักเรยีนมีการอาน  การเขยีนที่ดีขึ้น  ศึกษาดวยตนเองมากขึ้น  พัฒนาความคิดของ
ตัวเองไดดีขึ้น  และมีความเชือ่มั่นในการเรยีนมากขึน้ 

 

5.3  ขอเสนอแนะ 
               
             5.3.1  ขอเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใช    
      จากผลการวิจัยการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3   ผูวิจัยไดเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชดังนี ้
                              1) การปฏิบั ติการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา ผูบริหารควรสงเสริม
การประเมินผลการเรียนการสอนตาม แนวทางของหลักสูตรสถานศึกษา   
                       2)  การนิเทศ กํากับ  ติดตามผล  การดําเนินการบริหารจดัการหลักสูตร ผูบริหารควรจัด
ใหมีคณะกรรมการนิเทศ  การบริหารหลักสูตร ภายในของสถานศึกษา 
                       3)  การกําหนดการบริหารจดัการหลักสูตรของสถานศึกษา  ผูบริหารควรจัดระดม
ทรัพยากรในชมุชน สนับสนุนการบริหารจดัการ หลักสตูรของสถานศึกษา   
                       4) การสรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา ผูบริหารควร
รายงานผลการดําเนินงานการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาตอผูเกีย่วของและชุมชน    
                       5)  การดํา เนินการบริหารจัดทาํสาระของหลักสูตรของสถานศึกษา  ผูบริหารควร
สงเสริมใหจัดทําแผนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหสอดคลอง สาระหลักสูตรของสถานศึกษา   
                      6)  การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา    ผูบริหารควรจัดอบรม ใหความรูแก
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาใหเขาใจบทบาทหนาที่ความ

รับผิดชอบของตน 
                      7) การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร ผูบริหารควรรวมจัดทํา
แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา  โดยกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และยุทธศาสตรการพัฒนาลวงหนา              
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     5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
            1) ควรศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 3 
                       2)  ควรศึกษาวิ จัยปจจัยที่ เกี่ยวของหรือปจจัยที่สงผลตอการบริหารหลักสูตร 
สถานศึกษา ของผูบริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 
                       3) ควรมีการศึกษาวจิัยเชิงลึกไปถึงคณุภาพการศึกษาที่ เปนผลมาจากการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษา ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 
 


