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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่องปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 เปนการศึกษาวิจัยใน 3 
ประเด็นคือ การศึกษาการใชปจจัยการบริหาร การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผูวิจัยไดสรุปกรอบแนวคิด ดานปจจัยการบริหาร และ
การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ที่ปรับมาจากแนวคิดของนักวิชาการหลายทานมาเปน

กรอบแนวคิดที่ใชในงานการวิจัยนี้ กลุมตัวอยางที่ใชคือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูวิชาการหรือ
ครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 จํานวน 192 คน ที่
ไดมาจากการสุมแบบชั้น เครื่องมือที่ใช เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นมี 3 ตอนคือ ตอนท่ี 1 
สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ปจจัยการบริหารของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และตอนที่ 3 การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณแบบการนําตัวแปรอิสระทั้งหมดมาสรางเปนสมการถดถอย (multiple regression analysis : 
method enter) 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

จากการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ผูวิจัยขอเสนอขอคนพบที่ไดจากการวิจัยซ่ึงสามารถสรุป

เปนประเด็นสําคัญไดดังนี้ 
5.1.1. สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามการวิจัยคร้ังนี้เปนผูบริหาร ครูวิชาการ

และครูผูสอนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุรี เขต 3 พบวาเปนผูบริหาร
สถานศึกษา รอยละ 50 เปนครูผูสอน รอยละ 33.46 และเปนครูวิชาการ รอยละ 16.54 ตามลําดับ โดย
ผูบริหารสวนใหญเปนเพศชาย ครูวิชาการและครูผูสอนสวนใหญเปนเพศหญิง สวนใหญมีอายุ

ระหวาง 46 ปขึ้นไปมากที่สุด ผูบริหารสวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สวนครูวิชาการและ
ครูผูสอนสวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และสวนใหญเคยมีประสบการณการอบรม

เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามากอน 
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5.1.2. ปจจัยการบริหารของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
ปจจัยการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3

โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ปจจัยดานนโยบายการบริหารและการ
ปฏิบัติ กับปจจัยดานสภาพแวดลอม อยูในระดับมาก สวนปจจัยดานบุคคล กับปจจัยดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก อยูในระดับปานกลาง 

5.1.3. การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวาอยูในระดับมาก 
5 ดานคือ ดานการกําหนดความตองการจาํเปนของทองถ่ิน ดานการกําหนดมาตรฐานการเรียนรูและ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ดานการจัดทําคําอธิบายรายวิชาหรือเนื้อหาหรือกิจกรรม ดานการจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรูคูมือครูและส่ือ ดานการปรับปรุงแกไขและพัฒนาหลักสูตรตามลําดับ สําหรับ
ดานการศึกษาวเิคราะหและจัดทําขอมูลพื้นฐาน อยูในระดับปานกลาง 

5.1.4. ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดาํเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
         1) ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดาน

การศึกษาวิเคราะหจัดทําขอมูลพื้นฐาน (Y1) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ปจจัยดาน
นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ (X 4) และปจจัยดานบุคคล (X1) ตามลําดับ 

         2) ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการ

กําหนดความตองการจําเปนของทองถ่ิน (Y2) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ปจจัยดาน
นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ (X4) และปจจัยดานบุคคล (X 1) ตามลําดับ 

          3) ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการ

กําหนดมาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Y3) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คอื 
ปจจัยดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ (X4) และปจจัยดานบุคคล (X1) ตามลําดับ 

         4) ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการ

จัดทําคําอธิบายรายวิชาเนื้อหาหรือกิจกรรม (Y4) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ปจจัยดาน
นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ (X4) และปจจัยดานบุคคล (X1) ตามลําดับ 

         5) ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการ

จัดทําแผนการจัดการเรียนรู คูมือครูและส่ือ (Y5) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ปจจัยดาน
นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ (X4) และปจจัยดานสภาพแวดลอม (X2) ตามลําดับ 
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         6) ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการ

ปรับปรุงแกไขและพัฒนาหลักสูตร (Y6) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ปจจัยดานนโยบาย
การบริหารและการปฏิบัติ(X4) และปจจัยดานบุคคล (X1) ตามลําดับ 

         7) ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยภาพรวม     
(Ytot) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือปจจัยดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ (X4) และ
ปจจัยดานบุคคล (X1) ตามลําดับ 

         8) ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งโดยภาพรวม และดานการศึกษาวิเคราะหจัดทําขอมูลพ้ืนฐาน (Y1) ดาน
กําหนดความตองการจําเปนของทองถ่ิน (Y2) ดานการกําหนดมาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูที่
คาดหวัง (Y3) ดานการจัดทําคําอธิบายรายวิชา หรือเนื้อหา หรือกิจกรรม (Y4) ดานการปรับปรุงแกไข
และพัฒนาหลักสูตร (Y6) คือ ปจจัยดานสภาพแวดลอม (X2) และปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
(X3) สวนปจจัยการบริหารที่ไมสงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดานการจัดทําแผนการเรียนรูคูมือครู และสื่อ (Y5) คือปจจัยดานบุคคล (X1) และปจจัย
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก (X3) 

ปจจัยการบริหารที่มีอํานาจการพยากรณดีที่สุดไดแกปจจัยดานนโยบายการบริหารและการ

ปฏิบัติ (X4) โดยมีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ .501 รองลงไปไดแกปจจัยการบริหารดาน
บุคคล (X1) โดยมีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ .261 คาประสิทธิภาพการพยากรณ (R2) เทากับ 
.576 หมายถึง ปจจัยการบริหารในดานตางๆนี้สามารถพยากรณการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาโดยภาพรวม (Ytot) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 
เขต 3 ไดรอยละ 57.60 แสดงวาปจจัยดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ (X4) และปจจัยการ
บริหารดานบุคคล (X1) สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยภาพรวม (Ytot) 
ตามลําดับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากความสัมพันธของปจจัยการบริหารกับการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดย

ภาพรวม (Ytot) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 สามารถ
เขียนเปนสมการพยากรณในรูปของคะแนนมาตรฐานไดดังนี้ 

ZYtot = .261ZX1 + .501ZX4 
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5.2 อภิปรายผล 
 

จากผลการวิจัย ทําใหทราบระดับปจจัยการบริหารและการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา ความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารกับการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
และปจจัยการบริหารที่สงผลตอการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3ซ่ึงสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
5.2.1 ปจจัยการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 

เขต 3 ซ่ึงประกอบดวยปจจัย 4 ดาน คือ 1) ปจจัยดานบุคคล 2) ปจจัยดานสภาพแวดลอม 3) ปจจัยดาน
ส่ิงอํานวยความสะดวก และ 4) ปจจัยดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ พบวา ปจจัยการบริหาร
โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ปจจัยการบริหารที่มีการปฏิบัติอยู
ในระดับปานกลางมีอยู 2 ดานคือปจจัยดานบุคคลและปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวก ตามลําดับ 
สําหรับปจจัยดานบุคคล ที่ประกอบดวยปจจัยยอยที่มีการใชอยูในระดับปานกลางคือ การพัฒนาครู
และผูบริหาร การรับรูนโยบายจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและความรวมมือของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามลําดับ สําหรับปจจัย
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ที่ประกอบดวยปจจัยยอยที่มีการใชอยูในระดับปานกลางคือ ส่ือ 
เทคโนโลยี อาคารสถานที่ และงบประมาณ วัสดุครุภัณฑ ตามลําดับ ยิ่งเปนการสนับสนุนใหเปนที่
ประจักษวาโรงเรียนยังขาดแคลนปจจัยสําคัญไมวาจะเปนอัตรากําลังครูที่มีความรูความเขาใจใน

ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การรับรูขาวสารและนโยบายจากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ขาดบุคลากรในทองถ่ินที่จะใหความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษายังไมเขาใจบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อีกทั้งยังขาดสิ่ง

อํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่เปนแรงจูงใจในการพัฒนางาน จึงทาํใหการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาพบกับปญหาและอุปสรรค ดังที่สงัด อุทรานันท (2532, หนา 319 – 320) กลาววาการ
พัฒนาหลักสูตรทองถ่ินในปจจุบันยังคงมีปญหาและอุปสรรคอยูมากเพราะครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาสวนมากยังไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรที่ดีพอ บุคลากรสวนใหญขาด
ประสบการณทางดานการจัดการศึกษา นอกจากนี้ผลการวิจัยของกรมวิชาการ (2534, หนา 75 – 76)  
ศิริชัย อนันตผล (2535, หนา 237 – 244) สงกรานต คําพิไสย (2535, หนา 147) เพ็ญจันทร ธนาวิภาส 
(2536, บทคัดยอ) และวิจิตร ไชยศิลป (2536, บทคัดยอ) ซ่ึงลวนแต พบวา ปญหาสวนมากที่พบใน
การพัฒนาหลักสูตร คือ โรงเรียนขาดแหลงคนควาทางวิชาการ งบประมาณสนับสนุน วัสดุอุปกรณ 
เอกสารในการคนควา วิทยากรทองถ่ินและขาดบุคลากรที่มีความรูในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 
แสดงใหเห็นวาสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 บริหารงานทามกลางการ
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ขาดแคลนไมวาจะเปนในดานบุคลากรและสิ่งอํานวยความสะดวก ถึงแมวาจะมีปจจัยการบริหารที่มี
การใชอยูในระดับมากมี2 ดาน คือ ปจจัยดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ กับปจจัยดาน

สภาพแวดลอมตามลําดับก็ตามเพราะปจจัยทั้ง 2 นี้จะมีการใชอยูในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ วารี สีบานเย็น. (2540 , บทคัดยอ) ที่ศึกษาปจจัยการบริหารที่สงผลตอการพัฒนา
หลักสูตรทองถ่ินของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด 
เขตการศึกษาที่ 1ผลการวิจัย พบวา ดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ มีการใชอยูในระดับมาก 
และสอดคลองกับผลการวิจัยของ สมศักดิ์ ทองเนียม. (2546 , บทคัดยอ) ที่ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยการบริหารกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญ
ศึกษา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย พบวา ดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ อยูในระดับมาก 
เชนกัน สวนสเตียร (Steers, 1977 , pp. 140 – 141) กลาวถึงความสําคัญของการกําหนดนโยบายวา 
นโยบายการบริหารและการปฏิบัติมีอิทธิพลตอความสําเร็จ แตเมื่อพิจารณารายดานยอย พบวา 
นโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อยูในระดับปานกลาง สําหรับดานสภาพแวดลอมก็เชนกัน ทาง
สถานศึกษาจําเปนตองเรงสรางสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน บรรยากาศในโรงเรียน การดูแลเอา
ใจใส การยกยองใหรางวัล รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู แตสภาพแวดลอม
ภายนอกสถานศึกษา เชน สภาพปญหาภายในครอบครัวของนักเรียน สภาพปญหาของชุมชน ดาน
เศรษฐกจิ สังคม แหลงอบายมุข ส่ิงเสพติด อาชญากรรม รวมถึงการติดตอประสานงาน การมี
ความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ผลการวิจัย พบวา อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงกย็งัเปน
ปญหาที่ไมเอื้อตอการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเทาที่ควร 

5.2.2 การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ซ่ึงประกอบดวย การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 6 ดาน คือ 1) 
การศึกษาวิเคราะหและจัดทําขอมูลพื้นฐาน 2) การกําหนดความตองการจําเปนของทองถ่ิน 3) การ
กําหนดมาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง 4) การจัดทําคําอธิบายรายวิชาหรือเนื้อหา
หรือกิจกรรม 5) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูคูมือครูและสื่อ6) การปรับปรุงแกไขและพัฒนา
หลักสูตร ผลการวิจัย พบวา การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมี
นโยบายใหโรงเรียนในสังกัดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่
โรงเรียนตองดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับทองถ่ิน การเตรียมความพรอมของ
โรงเรียนที่ตองรับการประเมินภายนอกทุก 5 ปเพื่อรับรองมาตรฐานของโรงเรียน การกําหนด

มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐาน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมาตรฐานของโรงเรียน โดยไดมีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ 
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ดานผูบริหาร ดานครู และดานผูเรียน เพื่อเปนแนวทางใหโรงเรียนตองปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหไดมาตรฐานมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ อีกทั้งยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ สมพิศ      
วงศแหยม (2534, บทคัดยอ) ปราณี เปยมคลา (2536, บทคัดยอ) และ รสริน เลปวิทย (2539, 
บทคัดยอ) ที่พบวา การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินในลักษณะการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือจัด
กิจกรรมเสริม เปนการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินที่มีผูปฏิบัติอยูในเกณฑมากเชนกัน นอกจากนี้ผูวิจัยได
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเพื่อยืนยันการปฏิบัติงานดานการพัฒนา

หลักสูตรทองถ่ินจริงของโรงเรียน พบวา โรงเรียนมีหลักสูตรทองถ่ินจริงจํานวนเฉลี่ย 1.37 หลักสูตร
ตอโรงเรียน โดยมีจํานวนหลักสูตรทองถ่ินที่รวบรวมได 170 หลักสูตร มีวิทยากรทองถ่ินที่รวบรวม
ได 218 คนเฉลี่ยโรงเรียนละ 1.75 คน และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา การดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ินที่มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก คือ ดานจัดทําแผนการเรียนรูคูมือครูและสื่อ ดานการกําหนด
มาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง ดานการจัดทําคําอธิบายรายวิชาหรือเนื้อหาหรือ

กิจกรรม ดานกําหนดความตองการจําเปนของทองถ่ิน และดานการปรับปรุงแกไขและพัฒนา

หลักสูตร ตามลําดับ ยิ่งเปนการยืนยันขอคนพบวาโรงเรียนมีการตื่นตัวในการพัฒนาในหลายดานไม
วาจะเปนดานครูที่ตองพัฒนาตัวเอง ดังจะเห็นไดจากผลการวิเคราะหเกี่ยวกับสถานภาพ และขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา บุคลากรในโรงเรียนที่เคยไดรับมอบหมายงานเกี่ยวกับการ

พัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เปนผูบริหาร รอยละ 71.77 ครูวิชาการ รอยละ 82.93 เปนครูผูสอน รอยละ 
65.06 อีกทั้งบุคลากรในโรงเรยีนตองพัฒนาตัวเองใหไดเล่ือนวิทยฐานะโดยการพัฒนาสมรรถนะ

ประจําสายงานโดยเฉพาะครูตองออกแบบการเรียนรู การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตามสภาพจริง
และเชื่อมโยงกับสภาพทองถ่ิน อีกทั้งยังตองสอดคลองกับวิสัยทัศนของหลักสูตรที่มุงเนนการปฏิบัติ
จริงของผูเรียน การวิเคราะหมาตรฐานรายวชิา ผลการเรียนรูที่คาดหวังในรายวิชาตาง ๆ ที่ตอง

สอดคลองกับวิถีชีวิตของผูเรียนและตอบสนองความตองการของทองถ่ิน ชุมชน ทรัพยากรของ

ทองถ่ิน โดยพิจารณาความสอดคลองระหวางปญหากับคําอธิบายรายวิชาของหลักสูตร รวมทั้งตองมี
การสํารวจความตองการจําเปนของทองถ่ินกับบุคคลที่เกี่ยวของคือ นักเรียน ผูปกครอง และผูที่อาศัย
ในทองถ่ิน สวนดานการศึกษาวิเคราะหและจัดทําขอมูลพ้ืนฐานมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง อาจ
เปนเพราะการจัดทําขอมูลพื้นฐานของโรงเรียนมีการปฏิบัติแตยังไมเปนระบบเทาท่ีควร แตอยางไรก็
ตามปจจุบันนี้ทางโรงเรียนทุกแหงตองเรงจัดทําขอมูลพื้นฐานลงในฐานขอมูลโรงเรียน ที่ทาง

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดใหจัดทําใหครบทุกโรงเรียน 
5.2.3 ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัย พบวา มีปจจัยการบริหารที่
เปนประเด็นนาสนใจนํามาอภิปรายผลดังนี้ 
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         1) ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3โดยภาพรวม มากที่สุดคือ
ปจจัยการบริหารดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ (X4) ทั้งนี้เนื่องจากการดําเนินการพัฒนา

หลักสูตรทองถ่ินของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จําเปนตองมีการรวมมือกันกําหนดนโยบายการบริหาร
และการปฏิบัติไวใหชัดเจน เชนการกําหนดเปาหมาย นโยบาย วิสัยทัศน ปรัชญา พันธกิจของ
โรงเรียนที่ตองมีความชดัเจน เปนไปไดในทางปฏิบัติ การกําหนดกระบวนการสรรหาและการใช
ทรัพยากรใหเกิดประโยชน คุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด การบริหารที่ยึดหลักการมีสวนรวมของ
ทุกฝายที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา การสรางสรรคและริเริ่มสิ่งใหมใหเขากับสภาพแวดลอมที่

เปลี่ยนแปลงไปของการปฏบิัติงาน รวมถึงการกําหนดนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มี
ความชัดเจนเกี่ยวกับการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดวย และ
เมื่อพิจารณารายดานยอย พบวา การกําหนดเปาหมาย (X41) สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3ทั้งใน
ภาพรวมและใน 6 ดานมากที่สุดดวยเชนกัน นอกจากนี้ ปจจัยรายขอยอย การมีสวนรวม (X43) และ
นโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (X45) ยังสงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3ดานการกําหนดมาตรฐาน
การเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง และดานการศึกษาวิเคราะหและจัดทําขอมูลพื้นฐาน ตามลําดับ
อีกดวย ยิ่งเปนการยืนยันใหเห็นวา ปจจัยการบริหารดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ (X4) 
สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 จริงโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการกําหนดเปาหมายที่ตองมีความชัดเจน
นั้นเอง 

นอกจากนั้นยังมีปจจัยการบริหารดานบุคคล (X1) สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ทั้งใน
ภาพรวมรองลงมาอีกปจจัยหนึ่ง ที่เปนเชนนี้เพราะการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจําเปนตองอาศัยบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษาของโรงเรียนที่ตองมี

องคประกอบสําคัญของบุคคลที่เกี่ยวของดังนี้คือ คุณลักษณะของครูและผูบริหารโรงเรียนที่ตองมี

วิสัยทัศนทันตอเหตุการณ รูเทาทันปญหาและอุปสรรค กลาตัดสินใจ คิดสรางสรรควิธีการทํางาน
ใหม ๆ มีเหตุผลบนฐานขอมูลที่ถูกตองและมีแนวทางที่จะแกไขปญหาได มีความสามารถทาง

วิชาการ มีความรูความเขาใจในการจัดทําหลักสูตร เปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการวางแผน
งาน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบและการประเมินผลเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฏ ี Y ของ แมกเกรเกอร (McGregor, 1960,pp. 47-48)ที่
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อธิบายความเชื่อที่วา บุคคลมีความสามารถ และความคิดสรางสรรครับผิดชอบพรอมที่จะทํางาน

อยางเต็มที่ เมื่ออยูในสภาพที่เอื้ออํานวย ผูบริหารในฐานะเปนหัวหนาหนวยงานและเปนผูนําในการ
ดําเนินงานตาง ๆ ขององคการ จึงมีบทบาทหนาที่ในการจัดระบบ กําหนดบทบาทหนาที่ของแตละ
บุคคลใหชัดเจน รวมทั้งการพัฒนาครูและผูบริหารที่ตองพัฒนาดานการจัดทําหลักสูตรทองถ่ินโดย
การอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการไดรับคําแนะนําจากผูที่เกี่ยวของในการจัดทําหรือ
พัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน รวมทั้งการเพิ่มพูนความรูที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินดวยตนเอง 
การรับรูนโยบายจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การไดรับทราบและเขาใจการชี้แจงที่เกี่ยวกับ

นโยบายแนวทางการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินลักษณะตาง ๆ จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้ง
การไดรับการกระตุนผลักดันและสงเสริมใหดําเนินการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน รวมถึงบทบาท

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีบทบาทหนาที่ในการกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่

เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของสถานศึกษา การมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท

หนาที่ การเห็นคุณคาและการใหความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการไดรับความรวมมือของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินที่
หมายถึงการที่ผูปกครองนักเรียนผูนําชุมชนและคนในทองถ่ินเห็นคุณคาในภูมิปญญาทองถ่ินและให

ความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเพราะทรัพยากรในทองถ่ินถือวาเปนผูใหขอมูลท่ีเปน

ประโยชนเกี่ยงกับเนื้อหาสาระที่เปนความตองการของทองถ่ินจะทําใหโรงเรียนสามารถพัฒนา

หลักสูตรที่มีความสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของทองถ่ินไดอยางแทจริงและทําให

การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินประสบความสําเร็จตามความมุงหวังและจุดเนนของหลักสูตร ซ่ึง

สอดคลองกับผลการวิจัยของกรมวิชาการ (2535, หนา 65) ที่พบวาปจจัยที่โรงเรียนควรพิจารณาใน
การจัดทําหลักสูตรทองถ่ินที่สําคัญคือทรัพยากรบุคคลนั้นเองผลการวิจัยของสมพิศ วงศแหยม   
(2534, บทคัดยอ) และผลการวิจัยของ เอนก ยารังษี (2536,บทคัดยอ) ที่พบวาทรัพยากรทองถ่ินที่
สําคัญที่มีการนํามาใชในการพัฒนาหลักสูตรคือทรัพยากรบุคคล และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา 
ปจจัยรายขอคุณลักษณะของครูและผูบริหาร (X11) สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ในภาพรวม
และ ดานการกําหนดมาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง ดานการจัดทําคําอธิบายรายวิชา
หรือเนื้อหาหรือกิจกรรม และดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูคูมือครูและสื่อ ปจจยัรายขอการ
พัฒนาครูและผูบริหาร (X12) สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3ดานการศึกษาวิเคราะหและจัดทําขอมูล
พื้นฐาน และปจจัยรายขอความรวมมือของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (X15) สงผลตอ
การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาชลบุรี  เขต 3 ดานการจัดทําคําอธิบายรายวิชาหรือเนื้อหาหรือกิจกรรม ดวยเชนกัน จึงเปน
ขอยืนยันชัดเจนวาปจจัยการบริหารดานบุคคลสงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 
         2) ปจจัยการบริหารที่ไมสงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยภาพรวม คือปจจัยการ
บริหารดานสภาพแวดลอม (X2) และปจจัยการบริหารดานสิ่งอํานวยความสะดวก (X3) 

สําหรับปจจัยการบริหารดานสภาพแวดลอม (X2) ถึงแมจะไมสงผลตอการดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดย
ภาพรวม แตสงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในราย

ดาน คือดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูคูมือครูและสื่อ ทั้งนี้เน่ืองจากการจัดทําแผนการเรียนรู 
คูมือครูและสื่อตองเปนเอกสารที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของหลักสูตร มุงเนน
การปฏิบัติจริงของผูเรียน เอื้อตอการเรียนรู มีการบูรณาการกับกลุมประสบการณหรือวิชาตาง ๆ และ
สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา จึงจําเปนตองมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ

ปฏิบัติงานซึ่งเปนสิ่งที่บุคลากรทุกคนปรารถนา ไมวาจะเปนสภาพแวดลอมภายนอกสถานศึกษา ดาน
เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการติดตอประสานงานการมีความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานที่

เกี่ยวของ สภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา ไดแกสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน บรรยากาศใน
โรงเรียน การดูแลเอาใจใส การยกยองใหรางวัลรวมถึงการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการจัดการ

ปฏิบัติงาน สเตียร (Steers , 1977 , pp. 140 – 141) เสนอวาการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัดการ
ปฏิบัติงานนั้นขึ้นอยูกับความเหมาะสมของงานในเรื่องของการเลือกสรรและบรรจุบุคคลใหตรงกับ

ความรูความสามารถ มีการฝกอบรม และพัฒนาการจัดงาน ประเมนิผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
ใหรางวัล ที่เปนแรงจูงใจที่สามารถทําใหการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ และเมื่อพิจารณารายดาน
ยอย พบวา สภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา (X22) สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ดานการศึกษาวิเคราะห
และจัดทําขอมูลพื้นฐาน ยิ่งเปนการประจักษวา สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานมีความสําคัญที่จะ
ชวยให การดาํเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประสบความสําเร็จได 

สําหรับปจจัยการบริหารดานสิ่งอํานวยความสะดวก (X3) ที่ไมสงผลตอการดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาโดยภาพรวมแสดงใหเห็นวาแทที่จริงแลวส่ิงอํานวยความสะดวกก็ไมไดเปน

ปจจัยที่มีความสําคัญในอันดับตน ๆ ตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในภาพรวม เทาใด
นัก ทั้งนี้อาจเปนเพราะการไดรับและการใช เงิน วัสดุ ครภุัณฑ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินจาก
ทางราชการ หนวยงานที่เกี่ยวของ ชุมชน ทองถ่ิน ผูบริจาค รวมถึงการแสวงหาความชวยเหลือดาน
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ตาง ๆ การใชส่ือ หนังสือ คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และบทเรียนสําเร็จรูป CAI ที่เกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา รวมถึงการใชอาคารเรียน อาคารประกอบหองปฏิบัติการตาง ๆ เชนหองสมุด 
หองคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต การจัดสถานที่ที่เอื้อตอการเรียนรู ไมใชปจจัยหลักที่ทําใหการ

ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรประสบความสําเร็จได แตเมื่อพิจารณารายดานยอย พบวา งบประมาณ 
วัสดุ ครุภัณฑ (X31) สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน ดานการกําหนดความตองการ
จําเปนของทองถ่ิน และส่ือ เทคโนโลยี (X32) สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดาน
การศึกษาวิเคราะหและจัดทําขอมูลพื้นฐานดวย แสดงใหเห็นวางบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ และสื่อ 
เทคโนโลยี ก็ยังมีความสําคัญและจําเปนตอการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยูซ่ึงสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ ปริญญา ศรีศิลป (2531,บทคัดยอ) ที่พบวาหนวยงานควรมีบุคลากรที่มีความชํานาญ
ทางดานเทคโนโลยี รวมถึงเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานและควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการ
ใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน สวนภรณี กีรติบุตร (2529, หนา 29) กลาวโดยสรุปวา เทคโนโลยี 
อุปกรณ และวิธีการใชในการแปรสภาพตัวปอนออกไปเปนผลผลิต มีผลกระทบตอความสําเร็จของ
องคการ จึงเปนการยืนยันวาสิ่งอํานวยความสะดวกก็สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน
ดวยเชนกัน 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 
 

5.3.1 ขอเสนอแนะทั่วไป 
จากขอคนพบของการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อใหสามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับ

การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาวาควรปฏิบัติตามปจจัยการบริหารดานใดจึงจะมี

ประสิทธิภาพสูงสุดในอันที่จะสงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
         1) จากผลการวิจัยที่พบวา ปจจัยการบริหารมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางและเมื่อ

พิจารณารายดาน พบวา ปจจัยดานบุคคลและดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีการปฏิบัติอยูในระดับ
ปานกลาง และอยูในลําดับต่ําสุดตามลําดับดวย แสดงใหเห็นวาปจจัยดานบุคคลและดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก เปนสาเหตุหลักที่ทําใหปจจัยการบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางและไมเปน
ที่นาพึงพอใจนั่นเอง ดังนั้นทางโรงเรียนจึงจําเปนตองใหความสําคัญและเพิ่มการปฏิบัติในปจจัยทั้ง 2 
ดานใหมากขึ้นไมวาจะเปนในดานคุณลักษณะของครูและผูบริหาร ดานการพัฒนาครูและผูบริหาร 
ดานบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และดานความรวมมือของชุมชนในการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา ซ่ึงเปนประเด็นหลักในปจจัยดานบุคคล พรอมทั้งตองใหความสนใจตอการใช
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ส่ือ เทคโนโลยี อาคารสถานที่ และการใชหรือไดรับงบประมาณ วัสดุครุภัณฑ ที่เปนประเด็นหลัก
ของปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวก ใหมีการพัฒนาและเปนตัวปอนใหมีการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาไดดียิ่งขึ้นตอไป 
         2) จากผลการวิจัยที่พบวา การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก จึงเปนสภาพที่นาพึงพอใจมาก เนื่องจากไดมีการสนับสนุน
ใหโรงเรียนดําเนินการในเรื่องนี้มานานนับสิบปแลว แสดงใหเห็นวาครูและบุคคลที่เกี่ยวของในการ
จัดการศึกษามีความสนใจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพิ่มขึ้นมากซึ่งอาจเปนเพราะการปฏิรูป

การศึกษาและการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่ ใหมีหลักสูตรสถานศึกษารอยละ30 หลักสูตร
แกนกลางรอยละ 70 ซ่ึงจากเดิมที่มีแตหลักสูตรแกนกลางเทานั้น แตเปนที่นาสังเกตวาขั้นตอนในการ
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 5 ดาน ยกเวนดานการศึกษา

วิเคราะหและจัดทําขอมูลพื้นฐานที่เปนขั้นตอนแรกของการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่

มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางและอยูในลําดับต่ําสุดดวย ฉะนั้นครูและผูที่เกี่ยวของในการจัด

การศึกษาควรใหความสําคัญตอการศึกษาวิเคราะหและจัดทําขอมูลพ้ืนฐานใหมากกวานี้เพราะขอมูล

ถือเปนปจจัยแรกที่จะเปนตัวกําหนดความพรอมในการพัฒนา ขอมูลเปนเสมือนหัวใจของการวาง

แผนการปฏิบัติงาน ถาโรงเรียนมีขอมูลท่ีดี เปนจริง ตรงกับความตองการของทองถ่ิน และมีระบบใน
การเก็บรวบรวมที่ดีแลวจะไดขอมูลที่ดีมีประโยชนตอการวิเคราะหเพื่อหาแนวทางในการวาง

แผนการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินตอไปในอนาคต 
         3) จากผลการวิจัยที่พบวา ปจจัยการบริหารดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติกับ

ดานบุคคลสงผลตอการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งโดยภาพรวมและรายดาน ยกเวนเพียงดาน
เดียวคือดานการจัดทําแผนการเรียนรู คูมือครู และสื่อ เทานั้น และเมื่อพิจารณารายดานยอยก็

เชนเดียวกัน พบวา ปจจัยรายดานยอย ดานการกําหนดเปาหมาย กับดานคุณลักษณะของครูและ
ผูบริหาร ซ่ึงเปนปจจัยรายดานยอยของปจจัยการบริหาร ดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติและ
ดานบุคคลตามลําดับ สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทั้งในภาพรวมและรายดาน
ในเกือบทุกดานเชนกัน ดังนั้นผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนควรใหความสําคัญตอ

ปจจัยที่กลาวมาแลวใหมาก โดยเฉพาะปจจัยการบริหารดานบุคคลซึ่งมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ
ปานกลางและอยูในอันดับรองสุดทายดวยแลว จึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารและครูรวมทั้งผูที่เกี่ยวของ
กับการศึกษาควรใหความสนใจที่จะพัฒนาปรับปรุงใหมีการปฏิบัติในดานนี้ใหเพิ่มมากขึ้นเปนพิเศษ 
ในเรื่องคุณลักษณะของครูและผูบริหารโรงเรียนที่ตองเรงพัฒนาใหมีวิสัยทัศนทันตอเหตุการณ รูเทา
ทันปญหาและอุปสรรค กลาตัดสินใจ คิดสรางสรรควิธีการทํางานใหม ๆ มีเหตุผลบนฐานขอมูลที่
ถูกตองและมีแนวทางที่จะแกไขปญหาได มีความสามารถทางวชิาการ มีความรูความเขาใจในการ
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จัดทําหลักสูตร เปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการวางแผนงาน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ
และการประเมินผลเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยการอบรม สัมมนา 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการไดรับคําแนะนําจากผูที่เกี่ยวของในการจัดทําหรือพัฒนาหลักสูตร

ทองถ่ิน รวมทั้งการสงเสริมและเปดโอกาสใหสามารถคนควาเพิ่มพูนความรูที่เกี่ยวกับการพัฒนา

หลักสูตรทองถ่ินดวยตนเอง การรับรูนโยบายจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวกับนโยบายแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาลักษณะตาง ๆ อีกทั้งตองพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานใหสามารถกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่เกี่ยวของกับทองถ่ินของตนตลอดจนการมี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ การเห็นคุณคาและการใหความรวมมือในการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาดวย นอกจากนั้นผูปกครอง นักเรียน ผูนําชุมชนและคนในทองถ่ินตองไดรับ
การพัฒนาใหเห็นคุณคาในภูมิปญญาทองถ่ินและใหความรวมมือในการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา

ดวยเชนกัน สําหรับปจจัยการบริหารดานสภาพแวดลอมและดานสิ่งอํานวยความสะดวกถึงแมจะไม
สงผลตอการพัฒนาหลักสูตรในภาพรวมก็ตาม แตผลการวิจัยพบวามีความสัมพันธกับการพัฒนา

หลักสูตรในทางบวก อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงก็ตองใหความสําคัญในการพัฒนาปจจัยเหลานี้ดวย
เชนกัน 

5.3.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
          1) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
        2) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยการบริหารดานอื่น ๆ ดวย เพราะปจจัยการบริหารมี

มากมายขึ้นอยูวาจะปรับใหเขากับบริบทของพื้นที่ ทองถ่ิน ชุมชนนั้นหรือไม ซ่ึงอาจคนพบปจจัยการ
บริหารที่สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ที่หลากหลายได เชนความเปนผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารและครูในโรงเรียน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน บรรยากาศในโรงเรียน เปนตน 

         3) ควรมีการศึกษาวิจัยหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนแตละแหงดวยวามีปจจัยใดบาง
ที่สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อที่จะไดผลการวิจัยที่ถูกตองชัดเจนและ

สามารถนําไปใชประโยชนไดจริงตรงประเด็น ประกอบกับผูบริหารและครูสามารถนําไปเปนผลงาน
ทางวิชาการไดอีกดวย 
 


