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บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ เพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารในการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาและเพื่อศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา  และครูผูสอน  ของสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นการศึกษาปราจีนบุรี  ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในปการศึกษา 2547  จํานวน  275 คนและ 
3,314  คน โดยการสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิ  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัย
สรางข้ึนเอง แบงออกเปน 2 ตอน  คือขอมูลของผูตอบแบบสอบถามและแบบสอบถามเกี่ยวกับความ
คิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนตอบทบาทของ ผูบริหารในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ไดคา
ความเช่ือม่ัน  0.89  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี  คารอยละ คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานและ การวิเคราะหคาที ( t-test  แบบ independent ) 

ผลการวิจัยพบวา 
การศึกษาความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ตามความ

คิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรีภาพรวม
พบวา ความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับปานกลาง  โดย 

 
1) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  บณัฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                                          
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) อาจารยประจําหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ                                     
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
3) อาจารยประจําหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ                                
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ การเตรียมความพรอม รองลงมาคือ การกํากับติดตามประเมินผลและการ
รายงานผล และ การดําเนินการจัดทําและใชหลักสูตรสถานศึกษา   
 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
พบวา บทบาทของผูบริหารในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ไมแตกตางกันตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครูผูสอน 
 

ABSTRACT 
The research objects were  to study the perspective of educational administrators and teachers 

who had  been working under the Prachinburi educational area since the academic year of 2004. The 508 
samples of 3,314 of those were either educational administrators or teachers. These samples were 
selected by stratified random sampling method. The data was collected by the questionnaire that 
consisted of three main questions on the preparation, the implementation and monitoring and evaluation. 
And then, datas  were  analyzed by statistic of the percentage, arithemetic mean, standard deviation and 
t–test independence.  

The overall picture of the results showed  that both samples are difference to play a role on the 
management of the curriculum. There are in the medium level; the preparation, monitoring and 
evaluation, and implementation were respectively.  

When the comparison of role of educational administrators and teacher, it found that there was  
indifferent. From the result of study, it can claim that the perspective on the role of educational 
administrators and teachers are significant.  
 

ความสําคัญของปญหา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 27 ไดกําหนดใหสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานจัดทําสาระของหลักสูตรและกําหนดแนวทางในการจัดทํา หลักสูตรสถานศึกษา ข้ันพื้นฐานของ
สถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชนและสังคม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  
คุณลักษณะอันพึงประสงค  เพื่อความเปนไทย  ความเปนพลเมืองท่ีดีของชาติ การดํารงชีวิต และการ
ประกอบอาชีพตลอดจนเพ่ือการศึกษาตอ รวมท้ังการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองและ
เปนไปตามความตองการของผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 : 3-10) รวมท้ังสงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาในดานคุณธรรมจริยธรรมสังคม วัฒนธรรม มีความเขาใจศรัทธาในความเช่ือของตนและ
วัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน มีการระดมทรัพยากรทั้งในสถานศึกษาและชุมชนมาใชประโยชนอยางคุมคา
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โดยรวมกันกําหนดวิสัยทัศน (Vision) ภารกิจ (Mission) เปาหมาย (Goal) และลักษณะอันพึงประสงค
ของผูเรียน การจัดทําโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  จากหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 
กําหนดสาระ การเรียนรูและสาระเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนและผูเรียน โดยการ
วิเคราะหสาระและมาตรฐานการเรียนรูเพื่อเขียนคําอธิบายรายวิชา  การจัดทําหนวยการเรียนรู  
การออกแบบการเรียนรูในลักษณะยึดผูเรียนเปนสําคัญ การจัดทําส่ืออุปกรณการเรียนการสอน 
ท่ีเหมาะสมการใชส่ือการเรียนรูจากแหลงเรียนรูตางๆและออกแบบการใชเทคนิคการวัดและ 
การประเมินผลการเรียนรูอยางหลากหลาย 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหสถานศึกษาใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน         
พุทธศักราช 2544 เพื่อเปนกลยุทธในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสามารถตอบสนองความตองการ
ของผูเรียน  และชุมชน เพื่อใหผูเรียนมีศักยภาพในการแขงขันและรวมมืออยางสรางสรรคในสังคมโลก 
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540 และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติพุทธศักราช  2542 
 ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาระดับ         
ประถมศึกษา สถานศึกษานํารอง และสถานศึกษาเครือขายสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี
พบวา  การบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษายังมีปญหาในการดําเนินงานไดแกระยะเวลาในการจัดทํา
หลักสูตรมีจํากัดครูขาดความรูความเขาใจ และความไมชัดเจนในการดําเนินงานดานการวัดผลและ
ประเมินผล  ครูมีจํานวนตํ่ากวาเกณฑ ครูมีภาระงานธุรการมาก  การอบรมใหความรูและการให
คําแนะนําควรใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน การจัดสรรงบประมาณตลอดจนวัสดุครุภัณฑ  ส่ือ
เทคโนโลยีและเอกสารความรู คูมือตาง ๆ ยังไมเพียงพอ (สมพิศ  เอ่ียมนภา, 2547 : 2) 
 จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความคิดเห็นตอบทบาทในการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ตามข้ันตอนการบริหาร
จัดการหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 : 7-11) ใน 3 ดาน  คือ 

1. การเตรียมความพรอม 
2. การดําเนินการจัดทําและใชหลักสูตรสถานศึกษา 
3. การกํากับ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงาน 
ท้ังนี้เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับสถานใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ  

บริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง  และสภาพความตองการของผูเรียน ชุมชน สังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค  เพื่อใหผูเรียนสารถพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ  เปนทรัพยากร
บุคคลอันมีคา สอดคลองตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 ตอไป 
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คําสําคัญ 
 การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
 บทบาทของผูบริหารในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปราจีนบุรี แตกตางกันตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนหรือไมอยางไร 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี   
 2.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริหารซ่ึงประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษา  
รองผูอํานวยการสถานศึกษา  และผูปฏิบัติหนาท่ีเปนหัวหนาสายชวงช้ันท่ี 1–3 ของสถานศึกษาและ
ครูผูสอนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ท่ีปฏิบัติหนาท่ีปการศึกษา  
2547 ซ่ึงประกอบดวยประชากรจํานวน 3,314 คน ซ่ึงเปนผูบริหารจํานวน 275 คน และครูผูสอนจํานวน   
3,039 คน   

  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหารซึ่งประกอบดวย ผู อํานวยการ 
สถานศึกษา  รองผูอํานวยการสถานศึกษา  และผูปฏิบัติหนาท่ีเปนหัวหนาสายชวงช้ันที่ 1 – 3 ของ 
สถานศึกษา  และครูผูสอนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  ท่ีปฏิบัติหนาท่ี
ในปการศึกษา 2547  การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี และมอรแกน  (Krejcie 
and Morgan, 1970 : 608) ทําการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน (Statistified  Random  Sampling)  และกําหนด 
สัดสวนตามตําแหนงของ กลุมตัวอยาง แตละอําเภอและทําการสุมตัวอยางแบบงาย  (Simple Random 
Sampling) ไดกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  จํานวน 508 คน เปนผูบริหารจํานวน 162  คน ครูผูสอน
จํานวน 346  คน  
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 2.  ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
 2.1  ตัวแปรอิสระ ไดแก  ตําแหนงหนาท่ีในการปฏิบัติงาน  มี 2 ระดับ คือ 1) ผูบริหาร   
2)  ครูผูสอน 
 2.2 ตัวแปรตาม ไดแกความคิดเห็น ตอบทบาทในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาใน  
3  ดาน  คือ  ดาน  การเตรียมความพรอม  ดานการดําเนินงานจัดทําและใชหลักสูตรสถานศึกษา  และ
ดานกํากับติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
 3.  การหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี แบงเปน 2 ตอน คือ  
1)  ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  เปนแบบสอบถามแบบ
เลือกตอบ 4  ขอ 2) ตอนท่ี  2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  
ใน  3 ดาน คือ การเตรียมความพรอม  การดําเนินการจัดทําและใชหลักสูตรสถานศึกษา  และการกํากับ  
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล จํานวน 54 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน 
ประมาณคา (Rating  Scale) แบงเปน 5 ระดับ   
 3.1  การหาความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยนําแบบสอบถามท่ีแกไขแลว
เสนอผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน ตรวจพิจารณาความเท่ียงตรงตามเน้ือหา ดวยวิธีการหาคาดัชนีความ
สอดคลองระหวางคําถามกับนิยามศัพทเฉพาะ เลือกขอคําถามท่ีมีคามากกวา หรือเทากับ 0.50 สวนขอท่ี
มีคานอยกวา นํามาปรับปรุงแกไขไดแบบสอบถามท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย ไดคา 
I.O.C. อยูระหวาง 0.70 –1.00   

 3.2 การหาความเช่ือม่ัน (Reliability) นําแบบสอบถามไปทดลอง (Try Out) กับผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรีท่ีปฏิบัติหนาท่ี  
ปการศึกษา 2547 ท่ีไมใชกลุมตัวอยางแลวนําวิเคราะหความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามตาม
วิธีการของ Cronbach (1970: 16) โดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 
0.89 
 4.  การวิเคราะหขอมูล 
 4.1วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับบทบาทในการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษา  ตามกรอบ

แนวคิดโดยใชคาเฉล่ีย (Mean :
_
X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation : S.D.)  เปนรายขอ   

รายดาน และโดยภาพรวม แปลความหมายของคะแนนตามเกณฑ การแปลความหมายของ Best   
(ประคอง กรรณสูต, 2538 : 77)    
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 2. เปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ท้ังดานการเตรียมความพรอม การดําเนินการจัดทําและใชหลักสูตร
สถานศึกษา และการกํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล ตามความคิดเห็นของผูบริหารและ
ครูผูสอน การโดยการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียจากการวิเคราะหคาที (t–test แบบ independent)  
 
ผลการวิจัย 
 จากการวิจัย พบวา 
 1. จากผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการศึกษาความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารในการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษา คามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ภาพรวมพบวา ความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารในการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาในระดับปานกลาง โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ การเตรียมความพรอม     
รองลงมาคือ การกํากับติดตามประเมินผลและการรายงานผล และ การดําเนินการจัดทําและใชหลักสูตร
สถานศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1 คาเฉล่ียความคิดเห็นของผูบริหารตอบทบาทของผูบริหารในการบริหาร         
หลักสูตรสถานศึกษา พบวา ภาพรวมคิดเห็นของผูบริหารอยูในระดับนอย ดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 
ดานการเตรียม ความพรอม รองลงมาคือ ดานการดําเนินการจัดทําและใชหลักสูตรสถานศึกษา และดาน
การกํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลมีคาเฉล่ียเทากัน  
  1.2 เฉล่ียความคิดเห็นของครูผูสอนตอบทบาทของผูบริหารในการบริหาร         
หลักสูตรสถานศึกษาพบวา ภาพรวมคิดเห็นของครูผูสอนอยูในระดับปานกลาง ดานท่ีมีคาเฉล่ียมาก
ท่ีสุดคือ ดานการเตรียมความพรอม รองลงมาคือ ดานการดําเนินการจัดทําและใชหลักสูตรสถานศึกษา
และดานการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีคาเฉล่ียเทากัน  

 2. ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารในการบริหารหลักสูตร         
สถานศึกษาพบวา บทบาทของผูบริหารในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ไมแตกตางกันตามความ 
คิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาเร่ืองบทบาทของผูบริหารในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  ในคร้ังนี้  มีขอมูลท่ีนาสนใจ
และนํามาอภิปรายผลในประเด็นสําคัญดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการศึกษาความคิดเห็นตอบทบาทในการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษาปราจีนบุรี ภาพรวมพบวา ความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารในการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ การเตรียมความพรอม รองลงมาคือ 
การกํากับติดตามประเมินผลและการรายงานผล และ การดําเนินการจัดทําและใชหลักสูตรสถานศึกษา 

1. ดานการเตรียมความพรอม พบวา ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นตอบทบาทของ       
ผูบริหารในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาดานการเตรียมความพรอมอยูในระดับปานกลางและมี
คาเฉล่ียมากกวาดานอ่ืน ๆ ท้ังนี้อาจเนื่องมากจากกระทรวงศึกษาธิการ (2545 : คํานํา) ไดจัดทําเอกสาร
ประกอบหลักสูตรคูมือการจัดการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู การจัดอบรมสัมมนา อบรมปฏิบัติการ
ใหผูบริหารและครูผูสอนมีความรูความเขาใจถึงบทบาทของตนเองในการพัฒนาหลักสูตร รวมท้ังมี
ความรู  ความเขาใจถึงสาระสําคัญของหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียน และชุมชน  สอดคลองกับผลการวิจัยของบุญธรรม  แกวสาร (2539 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย
เร่ืองการบริหารโรงเรียนหลักสูตรประถมศึกษาตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียนและหัวหนากลุม
ประสบการณในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานครพบวา
ผูบริหารโรงเรียนและหัวหนากลุมประสบการณมีทัศนคติตอการบริหารหลักสูตรดานการเตรียมความ
พรอมในระดับมาก  เชนเดียวกับงานวิจัยของหนวยศึกษานิเทศกกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 5 (2545 : 
บทคัดยอ) เร่ืองการเตรียมความพรอมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในโรงเรียน
มัธยมศึกษาเขตการศึกษา 5 พบวา การเตรียมความพรอมของโรงเรียนในภาพรวมท้ังเขตการศึกษา 5 
โรงเรียนปฏิบัติมากท่ีสุดในดานการประชาสัมพันธ  หลักสูตร การสงเสริมใหครูเขารับการอบรม
สัมมนาศึกษาดูงาน 

 2. การกํากับติดตามประเมินผลและการรายงานผล ภาพรวมพบวา ผูบริหารและ          
ครูผูสอนมีความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาดานการกํากับ
ติดตามประเมินผลและการรายงานผล  อยูในระดับปานกลาง โดยผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็น
แตกตางกัน  ผูบริหารมีความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารในการบริหารหลักสูตร สถานศึกษาดาน
การกํากับติดตามประเมินผลและการรายงานผลอยูในระดับนอย  แตครูผูสอนมีความคิดเห็นตอบทบาท
ของผูบริหารในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้  อาจเปนเพราะผูบริหาร  
และครูผูสอนยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทของตนเองในการพัฒนาหลักสูตรและยังไม
สามารถดําเนินการกํากับติดตามประเมินผลและรายงานการใชหลักสูตรและงานวิชาการภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  รวมท้ังยังไมดําเนินการประกันคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการภายนอก
สถานศึกษาในระดับท่ีนาพอใจได  ซ่ึงสอดคลองกับผลการประกาศสถานศึกษาภายในจังหวัดปราจนีบุรี
ท่ีผานการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน)  มีจํานวนนอยมาก   
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 3. การดําเนินการจัดทําและใชหลักสูตรสถานศึกษา ภาพรวมพบวา ผูบริหารและ             
ครูผูสอนมีความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาดานการดําเนินการ
จัดทําและใชหลักสูตรสถานศึกษาอยูในระดับนอย   ท้ังนี้  อาจเนื่องมาจากขอจํากัดตามแนวทางการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 11) ท่ีเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวน
รวมในการจัดหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนรูตรงกับความตองการของชุมชน สังคมและ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน  ซ่ึงถือวาเปนขอจํากัดท่ีสําคัญสําหรับสถานศึกษาเปนอยางมาก  เพราะปจจัยสําคัญ
หลายประการอาทิ   คุณวุฒิ  ประสบการณและความไมเขาใจของบุคลากรภายในชุมชนท่ีจะเขามา 
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางจริงจัง   

 ตอนท่ี 2 ขอมูลเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรีตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนพบวา 
ผูบริหารและครูผูสอนความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ไมแตกตางกัน  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ศิรินภา พาที 
(2547 :104) เร่ืองความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพการนําหลักสูตรการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ไปใชในสถานศึกษานํารอง สังกัดสํานักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี 
นนทบุรี  นครปฐม สมุทรปราการและสมุทรสาคร พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน
เกี่ยวกับสภาพการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชในโรงเรียนนํารอง ไมแตกตางกันท้ังดาน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  กระบวนการจัดการเรียนรูและการประเมินผลหลักสูตร 

 ท้ังนี้การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ไดจัดทําหลักสูตรแกนกลางเพื่อใชเปนแนวทางการดําเนินในแตละสถานศึกษาศึกษาทําความเขาใจใน
การพัฒนาหลักสูตรอยางเปนข้ันตอนและเปนแนวคิดเดียวกันดังนั้น  เปาหมายในการจัดทํา           
หลักสูตรสถานศึกษาระหวางผูบริหารและครูผูสอนจึงมีเปาหมายการดําเนินงานท่ีชัดเจนและเปน
เอกภาพ  ซ่ึงการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาจะตองมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  
ซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากผูบริหารสถานศึกษาและมีผูบริหารสถานศึกษาหรือผูชวยผูบริหารฝายวิชาการ
รวมเปนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  ดังนั้นบทบาทในการการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาในแตละดานจึงใกลเคียงกัน  

 ดังนั้น หลักสูตรจึงถือวาเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาคนใหเปนทรัพยากรที่มีคุณภาพ   
แตอยางไรก็ตามในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษามีความสําคัญอยางมาก 
ลักษณะของผูบริหารที่ดีตองใหความสนใจในเร่ืองการพัฒนาคุณภาพวิชาการของสถานศึกษา และเปน
ผูนําทางวิชาการเพราะฉะนั้นหลักสูตรจึงถือเปนหัวใจสําคัญ  ท่ีสถานศึกษาจะตองดําเนินจัดมวลความรู
และมวลประสบการณใหกับนักเรียน ซ่ึงกรมวิชาการ (2545 ข : 1) ไดระบุถึงความสําคัญของหลักสูตร
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สถานศึกษาวา สามารถชวยช้ีแนะผูบริหาร ครูอาจารย ตลอดจนผูท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาให
พยายามจัดมวลประสบการณแกผูเรียน ผูบริหารสามารถที่จะพัฒนาตนเองใหเปนผูนําทางวิชาการได  
จําเปนตองตระหนักถึงความสําคัญของหลักสูตร  ศึกษาจุดมุงหมายของหลักสูตรใหชัดเจนเพ่ือท่ีจะ
สามารถบริหารหลักสูตร ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังนั้นงานวิชาการของสถานศึกษาจึง
เปนงานท่ีสําคัญ  สอดคลองกับปรียาพร วงศอนุตโรจน (2535) ท่ีใหความเห็นวา ความสําเร็จของ
สถานศึกษาอยูท่ีการบริหารงานวิชาการ  การบริหารงานวิชาการจึงมีบทบาทสําคัญตอความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวของการบริหารสถานศึกษา  นอกจากนี้  ใจทิพย  เช้ือรัตนพงษ (2539) ไดกลาววา ผูบริหาร
สถานศึกษาเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญในการใชหลักสูตรระดับสถานศึกษาและเปนตัวจักรสําคัญในการ
กระตุนและชักนําใหบุคลากรในสถานศึกษาไดใชความสามารถอยางเต็มศักยภาพ สวนเสรี ลาชโรจน  
กลาววา  หัวหนาสถานศึกษาเปนผูนําการใชหลักสูตร  มีอํานาจท่ีจะบริหารและจัดการหลักสูตรมากกวา
ผูอ่ืน สามารถท่ีจะตัดสินใจดําเนินการกับปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางฉับพลันทันที  จึงเปนหนาท่ีโดยตรง
ของหัวหนาสถานศึกษาท่ีจะตองเปนผูนําในการใชหลักสูตรดวยตนเองไมควรมอบหมายภาระนี้ให
ผูอ่ืนทําแทนท้ังหมด เพราะจะเปนสาเหตุใหเกิดความหางเหินหลักสูตร  มองเห็นงานอ่ืนเปนภาระหลัก  
ละท้ิงบทบาทผูนําทางวิชาการของสถานศึกษา ในท่ีสุดก็จะเกิดความไมเขาใจเม่ือนาน ๆ เขาผูบริหารจะ
เกิดความเคยชินไมเห็นความสําคัญของหลักสูตรสงผลใหผูบริหารมีบทบาทในการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษานอย   

 ส่ิงสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา นอกจากการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู 
ความสามารถอยางตอเนื่องเพื่อใหบุคลากรมีความพรอมตอการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาแลวผูบริหารยังตองเปนผูรวมคิด รวมทําและรวมแกไขปญหาตลอดกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของ วิชัย วงษใหญ (2537) ท่ีกลาวถึงกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรทุกข้ันตอนจะดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตองอาศัยความรวมมือจาก 
ทุกฝาย ผูบริหารถือวาเปนผูนําการเปล่ียนแปลง เปนผูท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะอํานวยการใหทุก ๆ กิจกรรม
ภายในสถานศึกษาดําเนินไปสู  เปาหมายท่ีวางไว  ท้ังนี้ วิชัย ดิสสระ (2535)  กลาววาการนําหลักสูตร 
ไปใชภายในสถานศึกษานั้น  คือ การที่ผูบริหารสถานศึกษาทําหนาท่ีการบริหารหลักสูตรนั้นเอง  

ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจะประสบความสําเร็จหรือไมนั้น ผูท่ีมีบทบาทมาก
ท่ีสุดคือผูบริหารสถานศึกษา  เพราะผูบริหารจะเปนผูนําการพัฒนาไปสูเปาหมาย เปนผูกระตุนและชัก
นําบุคลากรและพัฒนาทรัพยากร โดยมีความรวมมือและเกี่ยวของกับฝายตางๆ ดังท่ีอุทัย บุญประเสริฐ 
(2545) กลาววาบทบาทสําคัญของผูบริหารสถานศึกษา คือ ผูอํานวยความสะดวก (Facilitor) การเปนผูนํา 
(Leader) และ  ผูสนับสนุน (Supporter) เปนผูนํานวัตกรรม  (Innovation) เขาสูสถานศึกษา และเปน 
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ผูผลักดันการพัฒนาหลักสูตรใหกาวหนา พัฒนาอยางถูกทิศทาง สามารถสงเสริมใหการปฏิรูป
การศึกษาบรรลุจุดมุงหมายไดในท่ีสุด 

 
ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. ผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูนํามืออาชีพท่ีมีความรูความเช่ียวชาญดานหลักสูตรเพียง
พอท่ีจะใหความรูความเขาใจแกบุคลากร 
 2. ผูบริหารควรใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อสงเสริมใหบุคลากร
มี  ความรูความสามารถในเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การติดตามนิเทศ การนําผลการใช
หลักสูตรมาปรับปรุงแกไขรวมทั้งการเสริมสรางขวัญและกําลังใจบุคลากรอยางจริงจังและตอเนื่อง 
 3. ควรมีการพิจารณาใหความชวยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กในการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาสําหรับโรงเรียนท่ีมีความพรอมมากกวาเนื่องจากปจจัยขอจํากัดในหลาย ๆ ประการ 

 ขอเสนอแนะในการทําการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรวิจัยบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ 

สถานศึกษานํารองหรือสถานศึกษาเครือขายในระดับเขตพื้นท่ีหรือระดับประเทศ 
2. ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรทองถ่ินในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแตละเขต 
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