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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิง
วาณิชบ ารุง  จังหวัดเชียงใหม่  และเพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง จังหวัดเชียงใหม่ โดยศึกษาจากประชากร จ านวน  65  คน ได้แก่  ผู้อ านวยการ  หัวหน้า
ฝ่ายบริหารวิชาการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  และครูผู้สอน ในปีการศึกษา 2554 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า  การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง  จังหวัด
เชียงใหม่  โดยรวมทั้ง  3  ด้าน คือ  (1) ด้านการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  (2) ด้านการส่งเสริมสนับสนุนระดับ
สถานศึกษา และ (3) ด้านการก ากับดูแลคุณภาพระดับสถานศึกษา  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ทั้ง  3  ด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน โดยด้านการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษามีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค  ด้านการ
ส่งเสริมสนับสนุนระดับสถานศึกษา  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  จัดครูสอนตรงตามวิชาเอกหรือตามความถนัด  ด้านการ
ก ากับดูแลคุณภาพระดับสถานศึกษา  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ส าหรับปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง จังหวัดเชียงใหม่  
คือ ครูผู้สอนไม่เข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาอย่างแท้จริง  สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอและไม่
ทันสมัย  สื่อเทคโนโลยีภายในโรงเรียนยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร การประเมินคุณภาพภายในระดับสถานศึกษายังไม่
เป็นระบบและชัดเจนส่วนข้อเสนอแนะคือ  ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ  ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอ 
 

                                                           
* 
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และทันสมัย  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ควรท าให้เป็นระบบและชัดเจน  โดยคัดเลือกบุคลากรที่มี 
ความสามารถอย่างแท้จริง  และครูทุกคนควรมีส่วนร่วมในการก ากับดูแลคุณภาพระดับสถานศึกษา 
 
ค าส าคัญ 

การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา   โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง 
 
Abstract 
 The purpose of this study were to study the conditions of administration of  school 
curriculum of Chongfah Sinseung Wanichbamrung School, Chiang Mai Province and to study 
problems and suggestions of administration of school curriculum of Chongfah Sinseung 
Wanichbamrung School, Chiang Mai Province.  The populations of this study were 65 people 
who was the director, the head of academic affair, heads of departments, and teachers in 
academic year of 2011. The instrument of this study was 5-scale questionnaire concerning the 
conditions of administration of school curriculum of  Chongfah Sinseung Wanichbamrung School, 
Chiang Mai Province. The statistics used to analyze data were frequency, percentage, mean, and 
standard deviation. 
 The results of this study were as followed :   
 Administration of school curriculum of Chongfah Sinseung Wanichbamrung School, 
Chiang Mai Province, in all aspects were performed in high level. It was divided into 3 aspects that 
were making school curriculum, supporting of the school, and supervision of school quality. 
When each aspect was considered separately, it was found that all 3 aspects were performed 
in high level. Regarding as making school curriculum, the highest average score item was that the 
school stated expected learning outcomes for each academic year or each semester. Regarding 
as supporting of the school, the highest average score item was the teachers can teach in their 
own majors or capabilities. Regarding as supervision of quality assessment in school, the highest 
average score item was the school set committee of quality assessment in school. 

 Problem of administration of the school curriculum of Chongfah Sinseung 
Wanichbamrung School, Chiang Mai Province was the teachers did not understand  authentically 
about making school curriculum. Moreover, there were not enough visual aids for teaching and  
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they were not modern. In addition, school media and technology was not up to date. System of 
quality assessment in the school was not good and clear. In order to understand and learn how 
to create school curriculum, seminars and workshop should be put into action continually. 
Sufficient budget should be arranged for the purpose of purchasing modern teaching aids.  
School should operate the quality assessment systematically. School should employ high 
capable teachers in the field of school quality assessment and all teachers in value in school 
quality assurance of the school. 

 
Keywords 
 Administration  of  School  Curriculum, Chongfah  Sinseung Wanichbamrung  School 
 
บทน า 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพ  เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ทุกฝ่ายควรจะ
ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญ  ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ทันกับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวัตน์  จึงเกิดการปฏิรูปการศึกษาขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พุทธศักราช 2542 (ฉบับที่  1)  และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 2)  มาตรา 4  ระบุว่า "การศึกษา" 
หมายความว่า  กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้  การฝึก  
การอบรม  การสืบสานทางวัฒนธรรม  การสร้างสรรค์จรรโลง  ความก้าวหน้าทางวิชาการ  การสร้างองค์ความรู้
อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม  สังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ในโรงเรียนน าร่อง
และโรงเรียนเครือข่าย  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 และใช้ในโรงเรียนทั่วไปตั้งแต่ ปีการศึกษา 2546  เป็นต้นมา  
หน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโดยตรงและมีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้  ได้ติดตามและ
ประเมินผลการใช้หลักสูตรเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง  พบว่า  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2544  มี
จุดดีหลายประการ เช่นหลักสูตรช่วยส่งเสริมการกระจายอ านาจทางการศึกษา  ท าให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีส่วน
ร่วมและมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง  มีแนวคิดและหลักการใน
การส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาดังกล่าว ยังสะท้อนให้เห็นถึง
ประเด็นที่เป็นปัญหาและความไม่ชัดเจนของหลักสูตรหลายประการ  ทั้งในส่วนของเอกสารหลักสูตร  กระบวนการ
น าหลักสูตรสู่การปฏิบัติและผลผลิตที่เกิดจากการใช้หลักสูตร ได้แก่  ปัญหาความสับสนของผู้ปฏิบัติในระดับ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ซึ่งสถานศึกษาส่วนใหญ่ก าหนดสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่ 
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คาดหวังไว้มาก  การวัดและประเมินผลไม่สะท้อนมาตรฐานส่งผลต่อปัญหาการจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  
และการเทียบโอนผลการเรียน รวมทั้งปัญหาคุณภาพของผู้เรียนในด้านความรู้  ทักษะ  ความสามารถ  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ 
 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการทบทวน
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  เพื่อพัฒนาไปสู่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  2551  โดยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยดังกล่าว  และข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่  10 (พ.ศ.2550 – 2554)  มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น  ทั้ ง
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา  โดยให้มีการก าหนดวิสัยทัศน์  จุดหมาย  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  โครงสร้างเวลาเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปี  ตลอดจนเกณฑ์
การวัดประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  และมีความชัดเจนต่อการน าไปปฏิบัติ  เพ่ือใช้เป็น
ทิศทางในการจัดท าหลักสูตร  การเรียนการสอนในแต่ละระดับโดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพ่ิมเติมได้ตามความ
พร้อมและจุดเนน้ 

ดังนั้น โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง  จึงได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยยึด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ที่มีความเหมาะสมชัดเจน ทั้งเป็นเป้าหมายของ
หลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ  ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา โดยได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
มาตรฐานการเรียนรู้  ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ  ตัวชี้วัดที่ชัดเจน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   คือกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รวมถึงรายวิชาที่สถานศึกษา    จัด
เพ่ิมเติมตามความพร้อมและจุดเน้นโดยเริ่มใช้หลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 2552 จนถึง ปัจจุบัน โดยผู้วิจัยได้
ท าการศึกษารายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (2552, 24 - 25) รายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (2553,  198)  และการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา (2554,  2 - 4)  พบว่า การจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา  ได้แก่  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดหมายหลักสูตร  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  การก าหนดรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  การก าหนดการจัดการเรียนรู้  การ
ก าหนดการวัดและประเมินผล  และการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับดี  คิด
เป็นร้อยละ  65.55  แต่เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบในด้านพันธกิจ พบว่า  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้  คิดเป็น
ร้อยละ 59.26  ส่วนด้านอ่ืน ๆ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับดี และจากการวิเคราะห์พบปัญหา ดังนี้ (1) ครูผู้สอนบาง 
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คนมีประสบการณ์ในการท างานน้อยขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  (2) ด้านการจัดการเรียนการสอน  จากสภาพจริงการสอนของครูไม่ได้มีการออกแบบ
การเรียนรู้ที่น าพานักเรียนไปสู่การคิด  และลงมือปฏิบัติด้วยตัวของผู้เรียนเอง  ซึ่งส่วนใหญ่ยังเป็นการสอนแบบ
บรรยาย  คิดเป็นร้อยละ 72.54  เน้นการบอกเล่าให้ท่องจ าตามเนื้อหาที่ครูต้องการ ซึ่งไม่ได้ท าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้  การคิด  การปฏิบัติ  และการแก้ปัญหา  นักเรียนจึงไม่เรียนรู้  ไม่พัฒนา  และสร้างความรู้เองไม่เป็น   
(3) ด้านแผนการจัดการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  เวลาเรียน  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด
วิเคราะห์  และกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนค่อนข้างน้อย  (4) ด้านการวิจัยในชั้นเรียน พบว่า  ครูมีการ
พัฒนา การเรียนการสอนด้านวิชาการ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และแก้ไขข้อบกพร่องในส่วนต่าง ๆ  
และมีการพัฒนาการเรียนการสอนด้านพฤติกรรมให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่จะส่งผลการพัฒนาให้
เกิดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  อย่างเหมาะสม  และจากสถิติการส่งงานวิจัยในชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ  
78.69  พบว่า ครูผู้สอนบางคนยังไม่ให้ความส าคัญของการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียน
การสอน และการพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม   

จากปัญหาดังกล่าว  จะเห็นได้ว่าสถานศึกษา มีบทบาทส าคัญในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  และ
ด าเนินการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหาร
หลักสูตรจึงนับเป็นภารกิจที่ส าคัญของสถานศึกษาในทุกระดับชั้น  การน าหลักสูตรไปใช้   ให้เกิดประสิทธิภาพ
นั้น จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการบริหารจัดการที่ดี สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา การบริหาร
หลักสูตรนั้นผู้บริหารจะต้องเข้าใจหลักสูตรและส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีความเข้าใจตรงกัน  กระตุ้นให้ครูท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการส่งเสริมสนับสนุน  การติดตาม  ดูแลคุณภาพการจัดท าหลักสูตร  และ
การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และน าผลจากการติดตาม  ก ากับดูแลคุณภาพนั้นมาพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาสภาพการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง  จังหวัดเชียงใหม่   เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ และเป็น
แนวทางในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง จังหวัด 
เชียงใหม่ 
 2.  เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิช
บ ารุง จังหวัดเชียงใหม่ 
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วิธีการวิจัย 

ขอบเขตประชากร       
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  ผู้อ านวยการ  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
และครูผู้สอนของโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง  จ านวน  65  คน  ในปีการศึกษา 2554 
 ขอบเขตเนื้อหา 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง  จ านวน 
3 ด้าน คือ ด้านการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ด้านการส่งเสริมสนับสนุนระดับสถานศึกษา และด้านการก ากับ
ดูแลคุณภาพระดับสถานศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้า หลักการ  ทฤษฎี  
แนวคิด  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จากนั้นน ามาท าการวิเคราะห์และสร้าง
แบบสอบถาม  จ านวน  3  ตอน  คือ  ตอนที่  1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
ตอนที่  2  การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดับ  ตอนที่  3  ปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง  
เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลในการตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง  จ านวน  60  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  92.31  จากนั้น
ได้ท าการตรวจสอบพบว่าแบบสอบถามมีความสมบูรณ์ทุกฉบับ และน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทาง
สถิติเพ่ือน ามาแปลผลต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล   

  ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าสถิติดังนี้ 
 ตอนที่  1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี และร้อยละ น าเสนอในรูป
ของตารางประกอบการบรรยาย 
 ตอนที่  2  การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

ค่าเฉลี่ย ( )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ()  น าเสนอในรูปของตารางประกอบการบรรยาย   
 ตอนที่  3  ปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิช
บ ารุง  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ีประกอบการบรรยาย 

 
 



วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 1 ฉบับท่ี 1 มิถุนายน 2555 – พฤษภาคม 2556 

 

[83] 
 

 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง จังหวัดเชียงใหม่  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง  จังหวัดเชียงใหม่  
และเพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง  จังหวัด
เชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  ผู้อ านวยการ  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้  และครูผู้สอน ในปีการศึกษา  2554  ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบ 

ถามมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ( )  และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  ()  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุต่ ากว่า  40 ปี  
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีอายุการท างานน้อยกว่า  5  ปี  และมีต าแหน่งในสถานศึกษาเป็นครูผู้สอน  โดยเป็น
ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มากที่สุด การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนช่องฟ้า
ซินเซิงวาณิชบ ารุง  โดยรวม และรายด้าน  มีสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละด้านดังนี้   
 ส าหรับด้านการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า โดยรวมและรายข้อ  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3  อันดับแรก ดังนี้  สถานศึกษามีการก าหนดผล  การเรียนรู้ที่คาดหวังและ
สาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค  รองลงมาคือ สถานศึกษามีการก าหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และจัดท าค าอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังและสาระการเรียนรู้  ปัญหาที่พบ คือ ครูผู้สอนไม่เข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาอย่าง
แท้จริง  ท าให้การก าหนดตัวชี้วัด  หน่วยการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกันและการก าหนดเวลาเรียนไม่เหมาะสม  และ
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาในแต่ละรายวิชาจัดท าขึ้นโดยครูที่ไม่ได้เข้าสอนในรายวิชานั้น  ข้อเสนอแนะ  คือ 
ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือพัฒนา  
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ครูผู้สอนควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  และหลักสูตรสถานศึกษาอย่างละเอียด  และการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาควรสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน  
 ส าหรับด้านการส่งเสริมสนับสนุนระดับสถานศึกษา พบว่า โดยรวมและรายข้อ  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก  เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ จัดครูสอนตรงตามวิชาเอกหรือตามความถนัด  
รองลงมาคือ สนับสนุนให้ครูท าการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน  
และส่งเสริมการนิเทศการสอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ปัญหาที่พบคือ  สื่อการเรียนการสอน ไม่เพียงพอและไม่
ทันสมัย  ส่วนด้านสื่อเทคโนโลยีภายในโรงเรียนยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร  และครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 –  
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6  ส่วนใหญ่เป็นครูพิเศษจากภายนอก  ท าให้ขาดการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด  ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการ
จัดสรรงบประมาณในการจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอและทันสมัย  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนมาก
ที่สุด  และควรสรรหาครูผู้สอนประจ าวิชาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ให้เพียงพอต่อต้องการ 
 นอกจากนี้ ด้านการก ากับ ดูแลคุณภาพระดับสถานศึกษา พบว่า โดยรวมและรายข้อ  มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  3  อันดับแรก ดังนี้ แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  รองลงมาคือ จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก  และด าเนินการนิเทศการใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ปัญหาที่พบ คือ การประเมิน 
คุณภาพภายในระดับสถานศึกษา  ควรท าให้เป็นระบบและชัดเจน  โดยคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถอย่าง
แท้จริง  และครูทุกคนควรมีส่วนร่วมในการก ากับดูแลคุณภาพระดับสถานศึกษา  ข้อเสนอแนะ คือ ควรวางระบบ
ในการติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเป็นระยะ  เพ่ือพัฒนา  ปรับปรุงแก้ไข  พร้อมที่จะรับการประเมินจาก
การประเมินคุณภาพภายนอก 

 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย เรื ่อง การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิง วาณิชบ ารุง  
จังหวัดเชียงใหม่  มีข้อค้นพบและประเด็นที่น่าสนใจมาประกอบการอภิปราย ดังนี้ 
 การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง จังหวัดเชียงใหม่  โดยรวมและราย
ด้าน  มีสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ด้านการก ากับดูแลคุณภาพระดับสถานศึกษา  และด้านการส่งเสริมสนับสนุนระดับ
สถานศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรพิน  ไชยโวหาร (2549,  71) ได้ศึกษาสภาพการบริหารจัดการตาม
หลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาล าปาง  เขต 1 พบว่า สภาพการ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาโดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทั้ง  4  ด้าน เรียงตามล าดับ ได้แก่  ด้าน
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา (ใช้หลักสูตร)  ด้านการสรุปผลด าเนินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  ด้านการ
นิเทศ  ก ากับ  ติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  และด้านการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตสถานศึกษา และบังอร  
วิเศษศักดิ์ (2554, 132)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น  จังหวัด
มหาสารคาม พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และครูผู้สอนที่มีต่อการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษาโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก  คือ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา  ด้านพัฒนาและ การใช้หลักสูตร  และด้านการก ากับดูแลคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษา  ซึ่ง
ผู้วิจัยน ามาอภิปรายผลแต่ละด้าน ดังนี้ 
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 ด้านการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  พบว่า โดยรวมและรายข้อ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ  ซึ่งข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษามีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค  
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุงมีการวางแผน  จัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน  และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี  เพื ่อรองรับการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการจัดครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้ารับการอบรมสัมมนาใน
ด้านการพัฒนาหลักสูตร  รวมทั้งครูผู้สอนทุกคน  มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  และประเมินการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา  เพ่ือน าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการจัดท าหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไปซึ่งสอดคล้องกับ 
จรูญ  ศุภกาญจน์ (2547, 64) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนระดับประถมศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี  เขต 1 และเขต 2 กล่าวว่า ด้านการจัดท าหลักสูตรของสถานศึกษา   
โรงเรียนสามารถด าเนินการปฏิบัติได้อยู่ในระดับมาก  คือ การก าหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจ  และเป้าหมายการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาโดยคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องการก าหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา และสัดส่วนเวลา
เรียนของโรงเรียน สอดคล้องกับหลักการของหลักสูตรแต่ละช่วงชั้น และโรงเรียนด าเนินการปฏิบัติต ่าสุด  คือ การ
ออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้งภายในและข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้   เช่นเดียวกับ อุดร  กลิ่นชิด (2552,  74) 
ได้ศึกษาสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 
พบว่า  ด้านการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะเรื่องการก าหนดผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังรายปีในแต่ละช่วงชั้นสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ทุกช่วงชั้น  และการก าหนดสาระการเรียนรู้  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไว้ในเนื้อหาสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมของแต่ละช่วงชั้น  นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (2545, 9) 
ได้กล่าวว่า การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  ในด้านการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษานั้น  ต้องด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ก าหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจ  และเป้าหมายของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ก าหนด  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละช่วงชั้น  และสัดส่วนเวลาเรียน  ก าหนดผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง  และสาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค  จัดท าค าอธิบายรายวิชา  หน่วยการเรียนรู้  แผนการ
จัดการเรียนรู้  ก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ก าหนดสื่อการเรียนรู้แแหล่งการเรียนรู้  รวมถึงก าหนดการวัดผลและ
ประเมินผล  ทั้งนี้สถานศึกษาจะต้องจัดท าแนวปฏิบัติ และด าเนินการตามแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้     เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในการเรียนการสอน  ซึ่งน าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
 ด้านการส่งเสริมสนับสนุนระดับสถานศึกษา โดยรวมและรายข้อ มีการปฏิบัติในระดับมาก  ซึ่งข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ จัดครูสอนตรงตามวิชาเอกหรือตามความถนัด  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิง
วาณิชบ ารุงได้มีการวางแผนในการค านวณอัตรานักเรียนและสัดส่วนครูผู้สอนให้เป็นไปตามที่ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาก าหนด  ครูผู้สอนทุกคนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  และสอนตรง 
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ตามความถนัดและสาขาวิชาเอก  ซึ่งสอดคล้องกับ บังอร  วิเศษศักดิ์ (2554,  136)  พบว่า  ด้านการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  คือ สถานศึกษาแต่งตั้งคณะท างาน
ด้านการพัฒนาบุคลากร  สถานศึกษาบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น การจัดครูเข้าสอนตาม
ความรู้  ความสามารถ และความถนัด  มีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา   
 ด้านการก ากับดูแลคุณภาพระดับสถานศึกษา โดยรวมและรายข้อ มีการปฏิบัติในระดับมาก  ซึ่งข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  
หมวด 6  มาตรา  48  ได้ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน  เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
ดังนั้นโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง  ได้เล็งเห็นความส าคัญที่จะต้องน าไปปฏิบัติ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ  บรรลุผลตามเป้าหมาย  จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  เพ่ือด าเนินการประเมินภายในสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับ  สุดารัตน์  ชนะมาร (2550,  
170) ได้ท าการวิจัยเรื่อง สภาพปัญหาและผลส าเร็จในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเร ียน
ประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 พบว่า สภาพด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม
ประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ  การแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า  การนิเทศภายในสถานศึกษา เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการควบคู่กันไปทุกขั้นตอนในการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น เพ่ือปฏิบัติหน้าที่วางแผนการนิเทศ  สร้างเครื่องมือในการ
นิเทศ  รวบรวม  วิเคราะห์  สรุปผลและรายงานผลการนิเทศ  ก ากับ ติดตาม ประเมินผล   เป็นกระบวนการที่จะ
ช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา   
 จากข้อค้นพบดังกล่าว ถึงแม้ว่าผลการวิจัย การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิง
วาณิชบ ารุง  จังหวัดเชียงใหม่  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  แต่ยังพบประเด็นที่เป็นปัญหาที่โรงเรียนจะต้องน าไป
เป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
สรุป 
 การวิจัยครั้งนี้  พบว่า สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง  
จังหวัดเชียงใหม่  โดยรวมและรายด้าน  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  โดยการปฏิบัติด้านการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมา  คือ การปฏิบัติด้านการก ากับดูแลคุณภาพระดับสถานศึกษา  และการ
ปฏิบัติด้านการส่งเสริมสนับสนุนระดับสถานศึกษาตามล าดับ   
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 ทั้งนี้ผลที่ได้จากการศึกษาสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิง วาณิชบ ารุง 
จังหวัดเชียงใหม่  สามารถน าไปใช้ประโยชน์ และเป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา การบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเรื่อง การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง  จังหวัด
เชียงใหม่  มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
1.1 สถานศึกษาควรสร้างเครือข่ายให้เกิดการมีส่วนร่วมในการใช้  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   

และ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการจากครูผู้สอนภายในสถานศึกษา  และภายนอกสถานศึกษา 

 1.2  สถานศึกษาควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูเพ่ือสร้างความตระหนักและให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอและเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน     
 1.3  สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  อย่างชัดเจน                                                                        
 1.4  สถานศึกษาควรจัดให้มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้งภายในและข้ามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  เพ่ือเชื่อมโยงเนื้อหาด้านความรู้  ทักษะแกระบวนการ หรือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 1.5  สถานศึกษาควรคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างแท้จริง  และครูทุกคนควรมีส่วนร่วมในการก ากับดูแลคุณภาพระดับสถานศึกษา 
 1.6  สถานศึกษาควรจัดให้มีการสรุปรายงานผลการวิจัยและติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษาต่อ
ผู้เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบ เพ่ือจะได้มีส่วนร่วมในการน าไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรของ
สถานศึกษา 
 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  

2.1  ควรศึกษาสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์  สนทนากลุ่ม  เพ่ือ
สะท้อนให้เห็นสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาและปัญหาของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีความแตกต่างกัน   
 2.2  ควรศึกษาเปรียบเทียบสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ว่ามี
ความแตกต่างกันหรือไม่  อย่างไร 
 2.3  ควรศึกษาการก าหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน   
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