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 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายดงันี้ 1. เพื่อศกึษาการบรหิารจดัการหลกัสตูรจนิตคณิตของ
สถานศกึษา ใน 5 ด้าน  คอื  1) การเตรยีมความพรอ้ม 2) การวางแผนและเตรยีมการน าหลกัสตูร
ไปใช้  3)  การด าเนินการใชห้ลกัสูตร 4) การนิเทศก ากบัและประเมนิผลหลกัสูตร และ 5)  การ
สรุปผลการด าเนินงานการใชห้ลักสูตรของสถานศึกษา 2. เพื่อศกึษาระดบัความพงึพอใจของ
ครูผูส้อนทีม่ตี่อการบรหิารหลกัสูตรจนิตคณิตเบรนบาลานซิ่ง  3. เพื่อเปรยีบเทยีบความพงึพอใจ
ของครผููส้อนทีม่ตีอ่การบรหิารหลกัสตูรจนิตคณิต เบรนบาลานซิง่ กลุ่มตวัอย่างใชใ้นการวจิยัในครัง้
นี้ คอื ผูบ้รหิารและครูผูส้อนของโรงเรยีนทีไ่ดน้ าหลกัสตูร  จนิตคณิตไปจดักจิกรรมการเรยีนการ
สอนใหแ้ก่นักเรยีนระดบัประถมศกึษาชัน้ปีที ่1 – 6 จ านวน  3 โรงเรยีน ไดแ้ก่  โรงเรยีนงามมศีรี
พฒันา โรงเรยีนอนุบาลเป่ียมรกั และโรงเรยีนประสารวทิยา เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
เป็นแบบสมัภาษณ์และ แบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มลู ไดแ้ก ่คา่เฉลีย่ คา่รอ้ยละ และคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ีและการวเิคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดยีว 

ผลการวจิยัพบวา่ 
1. การบรหิารจดัการหลกัสตูรจนิตคณิตของสถานศกึษา ใน 5 ดา้น  
  1.1 ดา้นการเตรยีมความพรอ้มโรงเรยีนไดม้กีารเตรยีมความพรอ้มผูบ้รหิาร 

ครผููส้อน ดว้ยการศกึษาเกีย่วกบัหลกัสตูรจนิคณิตโดยให ้วทิยากรจากสถาบนัจนิคณิตมาใหค้วามรู ้
และประชาสมัพนัธใ์หผู้ป้กครองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ 

1.2 ดา้นการวางแผนและเตรยีมการน าหลกัสตูรไปใช ้โรงเรยีนไดม้กีารจดัเตรยีมสือ่ 
อุปกรณ์การเรยีนตามทีส่ถาบนัก าหนด โดยได้มกีารน าหลกัสตูรจนิตคณิตไปใชป้ระกอบการเรยีน
การสอนในกลุ่มสาระคณิตศาสตรโ์ดยใหค้รูผูส้อนเป็นผูบู้รณาการกบัการเรยีนการสอนในกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร ์และจดัใหม้กีารทดสอบเพือ่ดคูวามกา้วหน้าในการเรยีนจนิตคณิตของนักเรยีน 
  1.3 ด้านการด าเนินการใชห้ลกัสตูร โรงเรยีนได้ร่วมวางแผนกบัสถาบนัจนิตคณิต
เพื่อจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม และด าเนินการประเมินผลและวัดผลภายในชัน้เรียน  
ประเมนิผลปลายภาคเรยีน  และด าเนินการทดสอบแขง่ขนัวดัความรูใ้นระดบัสายชัน้เรยีนเมือ่สิน้ปี
การศกึษา 
   1.4 ดา้นการนิเทศก ากบัและประเมนิผลหลกัสตูร จดัใหม้กีารนิเทศภายในโรงเรยีน
โดยคณะกรรมการโครงการนิเทศการเรยีนรู้  และจดัใหม้กีารสงัเกตการสอนโดยหวัหน้ากลุ่มสาระ
คณิตศาสตร ์ ส าหรบัการนิเทศภายนอกนัน้ไดร้บัความรว่มมอืจากเจา้หน้าทีส่ถาบนัจนิตคณิต
ลา้นนาเขา้มาด าเนนิการสงัเกตการสอนของคณะครู 



  1.5 ด้านการสรุปผลการด าเนินงาน คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์จะเป็น
ผูด้ าเนินการสรุปผลการใชห้ลักสูตรใหก้บัผูบ้รหิารทราบเพื่อก าหนดนโยบายในการด าเนินการจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนในปีการศกึษาต่อไป 
 2. ความพงึพอใจของครผููส้อนทีม่ตี่อการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณิต เบรนบาลานซิง่ พบว่า
ความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณิต เบรนบาลานซิง่ โดยรวมและรายดา้นอยู่ใน
ระดบัมากทุกดา้น 

3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารหลักสูตรจินตคณิต              
เบรนบาลานซิง่ พบว่า  

3.1 ครทูีม่คีณุวุฒกิารศกึษาแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการบรหิารหลกัสตูร 
จนิตคณิต เบรนบาลานซิง่แตกตา่งกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05 ในดา้นการเตรยีมความพรอ้ม 
และดา้นการด าเนินการใชห้ลกัสตูร  

3.2 ครทูีม่ปีระสบการณ์สอนต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการบรหิารหลกัสตูร 
จนิตคณิตเบรนบาลานซิง่แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05 ในดา้นการเตรยีมความพรอ้ม 
ดา้นการวางแผนและเตรยีมการน าหลกัสตูรไปใช ้และดา้นการด าเนินการใชห้ลกัสตูร  
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 The purposes of this research were: 1) To study five aspects of the management 
of Mental Arithmetic curriculum in primary schools; preparation, planning and execution, 
implementation, supervision and evaluation, and performance summary. 2) To study 
teacher’s satisfaction about the management of Brain Balancing Mental Arithmetic 
curriculum. 3) To compare teacher’s satisfaction about the management of Brain Balancing 
Mental Arithmetic curriculum. The sample were administrators and teachers of three primary 
schools; Ngammeesri, Piamrak kindergarten, and Prasarnvittaya. The employed research 
instruments were interviewing and questionnaire. The tools used for data analysis included 
calculations of percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test, and one way 
analysis of variance. 
 The findings revealed that: 
  1) Five aspects of the management of Mental Arithmetic curriculum; 
   1.1 For preparation aspect, there was preparation for administrators and 
teachers by invited an expert from Jintakanit institute to schools to shared the knowledge 
and informed to parents and concerned people. 
   1.2 For planning and execution aspect, there was a preparation of study 
materials, teaching integrated between Mental Arithmetic curriculum and mathematic group 
by teachers, and learning progress test. 
   1.3 For implementation aspect, there was coordination between schools and 
Jintakanit institute in the area of instructional media preparation, evaluation, and end-of-
course competency testing contest.  
   1.4 For supervision and evaluation aspect, there was internal school 
supervision by committee, teaching observation by head of mathematic group, and there 
was external school supervision by Jintakanit institute. 
   1.5 For performance summary aspect, there was performance summary 
prepared by teachers and was reported to administrators for using to set the instructional 
policy in the next academic year.   



  2) Teacher’s satisfaction about the management of Brain Balancing Mental 
Arithmetic curriculum, overall and individually were at a high level. 
  3) The comparison of teacher’s satisfaction about the management of Brain 
Balancing Mental Arithmetic curriculum revealed that: 
   3.1 Teachers with different educational qualification perform differently in 
preparation and implementation aspect with a statistical significance level of .05. 
   3.2 Teachers with different experience of teaching perform differently in 
preparation, planning and execution and implementation aspect with a statistical 
significance level of .05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ประกาศคณูุปการ 
 

ปรญิญานิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ไดด้ว้ยด ีเป็นเพราะผูว้จิยัไดร้บัความกรณุาและความอนุเคราะห์ 
อย่างยิง่จาก อาจารย์ ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรตัน์  ประธานกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ์     
และจากอาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ทองค าบรรจง กรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ์ ท่านทัง้สองได้
เสยีสละ เวลาทีใ่หค้ าปรกึษา แนะน า ในการจดัท างานวจิยัฉบบันี้ทุกข ัน้ตอน อกีทัง้ท าใหผู้ว้จิยัไดร้บั
ประสบการณ์และรูถ้งึคณุคา่ของงานวจิยั ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว้ ณ ทีน่ี้ 

นอกจากนี้ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สนัตวิฒันกุล คณบด ี  
บณัฑติวทิยาลยั ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.พวงรตัน์ เกษรแพทย ์ประธานกรรมการพจิารณาโครงการ
ปรญิญานิพนธ์ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วรีะ  สุภากจิ  รองศาสตราจารย์ ดร.ทศันา แสวงศกัดิ ์      
อาจารย์ ดร.มารศรี สุธานิธิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ไพบูลย์  อ่อนมัง่                      
อาจารย ์ ดร.ราชนัย ์บุญธมิา  ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กลิน่กุหลาบ อาจารย ์ ดร.สมชาย 
เทพแสง อาจารย ์ดร.นิตย ์โรจน์รตันวานิชย ์และคณาจารยท์กุทา่นทีเ่สนอแนะแนวทางในการจดัท า
ปรญิญานิพนธ์ จนท าใหป้รญิญานิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลลุ่วงดว้ยความสมบูรณ์ 

ขอกราบขอบพระคณุคณาจารยท์กุทา่นทีก่รณุาเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบเครื่องมอื 
ทีไ่ดใ้หค้วามอนุเคราะหส์ละเวลา ใหข้อ้ชีแ้นะ ใหค้ าปรกึษาและแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ในการสรา้ง
เครื่องมอืการวจิยั รวมถงึให้ขอ้เสนอแนะแนวทางแก้ไขในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและการวเิคราะห์
ขอ้มลูท าใหส้ าเรจ็เรยีบรอ้ยไปดว้ยด ี

ขอขอบคณุ นางสาวอษุา งามมศีร ีผูอ้ านวยการโรงเรยีนงามมศีรพีฒันา นายวริชั สารพิฒัน์ 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนอนุบาลเป่ียมรกั นางสาวปิยนุช ด่านกุล ผูอ้ านวยการโรงเรยีนประสารวทิยา  
นางสาวกนกวรรณ ภูชษิา ผู้อ านวยการโรงเรยีนเสรมิมติรวิทยา คณะครูทุกท่าน และบริษัท      
จนิตคณิตลา้นนาจ ากดั ทีอ่ านวยความสะดวก ใหข้อ้มลูต่างๆ ท าใหง้านวจิยัครัง้นี้ส าเรจ็ไดด้ว้ยด ี

สุดทา้ยขอขอบคุณ ครอบครวัแอศริ ิ ครอบครวัอาบ๊ะ ทีส่นับสนุนทุนในการท าวจิยั และ
ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ คณาจารยแ์ละผูม้พีระคุณทุกท่านทีไ่ด้ช่วยเหลอืและใหค้วามรูใ้หแ้ก่
ผูว้จิยัมาเป็นอยา่งดแีละเพือ่นๆ ทกุคน ทีใ่หก้ าลงัใจทีด่ตีลอดระยะเวลาทีศ่กึษาและท างานวจิยั 

ประโยชน์และคณุคา่ทัง้ปวง อนัเกดิจากการท าปรญิญานิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอมอบคณุงาม 
ความดแีด่ บดิา มารดา และคณาจารยท์กุทา่น ทีอ่บรมสัง่สอน ประสทิธิ ์ประสาทวชิาความรูใ้หแ้ก ่
ผูว้จิยัตลอดระยะเวลาทีศ่กึษาในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ภมิูหลงั 
   สงัคมในปจัจบุนัเป็นสงัคมทีไ่รพ้รมแดนทัง้น้ีเป็นผลสบืเน่ืองมาจากความเจรญิกา้วหน้า
ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีซึง่ส่งผลใหส้งัคมต่างๆ มกีารแลกเปลีย่นรบัรู ้และเขา้ถงึขอ้มลู
ขา่วสารไดอ้ยา่งรวดเรว็ สงัคมไทยเป็นสงัคมทีเ่ปิดกวา้ง พรอ้มทีจ่ะยอมรบัวฒันธรรมและการ
เปลีย่นแปลงจากภายนอกไดต้ลอดเวลา จงึจ าเป็นทีส่งัคมไทยจะตอ้งพฒันาศกัยภาพของคนไทยให้
สามารถพรอ้มรบัรูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลง  และรว่มมอืกบัสงัคมโลกไดอ้ยา่งสรา้งสรรค์             
(กรมวชิาการ . 2539: 1) ซึง่จะตอ้งมีการพฒันาและยกระดบัคุณภาพของคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ี่
สมบรูณ์ทัง้ทางรา่งกาย จติใจ สตปิญัญา ความรูแ้ละคุณธรรม มจีรยิธรรมในการด ารงชวีติ สามารถ
อยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข (ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา . 2548: 5)  การศกึษาจงึเป็น
กระบวนการส าคญัในการพฒันาคนใหม้ี คุณภาพ มคีวามสามารถทีจ่ะปรบัตวัไดอ้ยา่งรูเ้ท่าทนัการ
เปลีย่นแปลงต่างๆ ทีจ่ะมาถงึ  

  เมือ่พจิารณาการจดัการศกึษาของไทยตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจบุนั พบว่า คณติศาสตร์ เป็น
กลุ่มสาระการเรยีนรูท้ีม่คีวามส าคญัและสมัพนัธก์บัชวีติประจ าวนั เป็นรากฐานของวทิยาการทุก
แขนง ทีจ่ะน าไปสู่การเรยีนรูใ้นกลุ่มประสบการณ์อื่นและการเรยีนรูใ้นระดบัสงู คณติศาสตรจ์งึเป็น
วชิาทีส่รา้งสรรคจ์ติใจมนุษย ์ซึง่เกีย่วขอ้งกบักระบวนการและเหตุผล ท าใหม้นุษยม์คีวามคดิ
สรา้งสรรค ์คดิอยา่งมเีหตุผล เป็นระบบระเบยีบ มแีบบแผน สามารถวเิคราะหป์ญัหาและ
สถานการณ์ไดอ้ยา่งถีถ่ว้นรอบคอบ ท าใหส้ามารถคาดการณ์ วางแผนตดัสนิใจ และแกป้ญัหาได้
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  ยิง่ไปกว่านัน้คณติศาสตรย์งัช่วยพฒันามนุษยใ์หม้คีวามสมบรูณ์ทั ้ งทาง
รา่งกาย จติใจ สตปิญัญา และอารมณ์ สามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข (กรมวชิาการ . 
2545: 1) จากความส าคญัของคณติศาสตรท์ี่ มผีลต่อการพฒันาคุณภาพมนุษย ์หลกัสตูรการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2544 จงึไดก้ าหนดใหค้ณติศาสตรเ์ป็นกลุ่มสาระการเรยีนรูท้ีเ่น้น ใหผู้เ้รยีน
พฒันาความสามารถในดา้นความคดิ การค านวณ สามารถน าคณติศาสตรไ์ปใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการ
เรยีนรูส้ ิง่ต่าง ๆ ในการด ารงชวีติ แต่สถานภาพและคุณภาพดา้นการศกึษาของไทยนัน้ท าใหเ้หน็
ปญัหาดา้นการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตรท์ีเ่น้นใหน้กัเรยีนท่องจ าสตูร มไิด้ ปลกูฝงั
ใหม้กีระบวนการ การคดิวเิคราะห ์และแกป้ญัหา ท าใหน้กัเรยีนขาดทกัษะในการวางแผน การ
ท างานและไมม่คีวามอดทนทีจ่ะขบคดิปญัหาเป็นเวลานานๆ ซึง่จะส่งผลกระทบต่อผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของนกัเรยีน(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ 2544: 54)  
   การเรยีนการสอนคณติศาสตรใ์นระดบัประถมศกึษาของไทย ยงัมปีระสทิธผิลไมด่ี
เท่าทีค่วร ดงัจะเหน็จากการทีส่ านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ด าเนินการประเมนิ
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คุณภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 และชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 ประจ าปีการศกึษา 
2551 พบว่า กลุ่ มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์มผีลการประเมนิ อยูใ่นเกณฑท์ี่ ต ่าคอือยูท่ี ่รอ้ยละ 
48.39 และ 45.05  ซึง่เมือ่พจิารณาในเบือ้งตน้แลว้เหน็ว่าคะแนนค่าเฉลีย่ทีอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่ ่านัน้ น่าจะ
มสีาเหตุมาจากหลายส่วนทัง้ขนาดของโรงเรยีน พืน้ที ่เวลาเรยีน คุณภาพสื่อ คุณภาพครผูู้ สอน
ตลอดจนความพรอ้มของเดก็ ซึง่ท าใหห้ลาย ๆ ฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งรบีเขา้มาเอาใจใส่ในเรือ่งน้ีอยา่ง
เขม้งวด (ส านกัทดสอบทางการศกึษา.ออนไลน์. 2551) 

  การปรบัปรงุการจดักระบวนการเรยีนการสอนคณติศาสตรเ์พื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพตาม
เกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดขึน้นัน้ ครผููส้อน ผูบ้รหิารหรอืผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งในการจดัการศกึษา ควรมี
การปรบัเปลีย่นรปูแบบวธิกีารสอนใหม ่โดยการจดักระบวนการเรยีนการสอนทีย่ดึผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดค้ดิและแกป้ญัหาดว้ยตวัเอง ซึง่สอดคลอ้งกบั บทบญัญตัใินพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแห่งชาต ิพ .ศ.2542 จดัใหม้กีารสอนโดยยดึผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง สามารถท าใหผู้เ้รยีน
เรยีนรูด้ว้ยตนเองสงูสุด บทบาทของครผููส้อนมาเป็นผูช้ีน้ าความรู ้ใหม้รีปูแบบการเรยีนการสอนที่
หลากหลายเหมาะสมตามศกัยภาพของบุคคล ใหก้ารสนบัสนุนสื่อการเรยีนการสอนและศูนยก์าร
เรยีนรูท้ีจ่ะตอ้งพฒันาใหเ้ด็ กเป็นศูนยก์ลาง ยกระดบัคุณภาพการเรยีนการสอน คณติศาสตร ์
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและภาษาต่างประเทศใหม้มีาตร ฐานสงูขึน้ (กรมสามญัศกึษา . 2543 : 
ภาคผนวก 8) และตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544 ไดมุ้ง่เน้นใหผู้เ้รยีนเกดิ
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คอื มทีกัษะกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณติศาสตร ์ และวทิยาศาสตร ์
(กรมวชิาการ. 2545: 1-4) 

  การน าหลกัสตูรเสรมิไปใชใ้นกระบวนการจดัการเรยีนการสอนถอืเป็นวธิี หนึ่งของการเพิม่
ประสทิธภิาพใหก้ารเรยีนการสอน ดขีึน้  ทัง้นี้ในการจดัการศกึษาเพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพและบรรลุ
ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไวน้ัน้ ผูบ้รหิารนบัว่าเป็นปจัจยัทีม่คีวามส าคญัมากทีสุ่ด เพราะผูบ้รหิารจะ
เป็นผูท้ีท่ าหน้าทีค่วบคุมก ากบัดแูลการจดัการศกึษาในโรงเรยีน ร วมไปถงึการปฏบิตักิจิกรรมต่าง ๆ 
ในโรงเรยีน โดยผูบ้รหิารจะตอ้งใชศ้ลิปะและความสามารถในการจงูใจหรอืใชอ้ทิธพิลต่อบุคคล ไมว่่า
จะเป็นผูร้ว่มงานหรอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อปฎบิตักิารหรอือ านวยการโดยใช้
กระบวนสื่อความหมายหรอืการตดิต่อซึง่กนั และกนัใหร้่วมใจกนัด าเนินการจนกระทัง่บรรลุผลส าเรจ็
ตามจดุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ า หนดไว ้(กติต ิ ตยคัคานนท์ . 2543: 21) ดงันัน้การน าหลกัสตูร
เสรมิมาใชใ้นสถานศกึษา ผูบ้รหิารจงึเป็นผูม้คีวามส าคญัในการอ านวยความสะดวก เพื่อใหก้ารน า
หลกัสตูรไปใชป้ระสบผลส าเรจ็  ดว้ยการจดัประชุมใหผู้ท้ าหน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชห้ลกัสตูรได้
เขา้ใจเกีย่วกบัสาระของหลกัสตูร จดับรกิารสื่อวสัดุอุปกรณ์ประกอบหลกัสตูร รวมถงึจดัเตรยีม
สถานที ่เครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นการประกอบหลกัสตูร  
   หลกัสตูรสถานศกึษาทีใ่ชใ้นประเทศไทยเป็นหลกัสตูรทีส่รา้งขึน้จากส่วนกลาง เพื่อให้
ผูเ้รยีนทัว่ประเทศมมีาตรฐานทางดา้นการศกึษาอยูใ่นระดบัเดยีวกนั การบรหิารหลกัสตูร ใน
ระดบัประเทศจงึมเีนื้อหาสาระกวา้ง ซึง่ไมส่อดคล้ องกบัสภาพปญัหาและความตอ้งการของทอ้งถิน่ 
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กระทรวงศกึษาธกิารจงึไดเ้ปิดโอกาสใหท้อ้งถิน่รว่มกนับรหิารหลกัสตูรสถานศกึษาไดโ้ดยการปรบั 
เพิม่ ขยาย หรอืสรา้งหลกัสตูรยอ่ยในระดบัทอ้งถิน่ขึน้มาเสรมิหลกัสตูรแมบ่ท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพปญัหาและความตอ้งการของทอ้งถิน่ (ใจทพิย ์เชือ้รตันพงษ์. 2548: ออนไลน์) สถานศกึษาแต่
ละแห่งจะตอ้งจดัท าหลกัสตูรขึน้เองใหส้อดคลอ้ง และสมัพนัธก์บัหลกัสตูรแกนกลางโดยสถานศกึษา
แต่ละแห่งจะตอ้งสรา้งความตระหนกัใหผู้เ้กีย่วขอ้ง เหน็ความส าคญัและยอมรบัหลกัการและแนว
ทางการจดัท าหลกัสตูร  การพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัสตูร การจดัท าหลกัสตูร
สถานศกึษาและการใชห้ลกัสตูร (กรมวชิาการ. 2545: 29)  
   ในการสรา้งหลกัสตูรสถานศกึษา สถานศกึษาจ าเป็นตอ้งมวีสิยัทศัน์ซึง่ท าไดโ้ดยอาศยั
ความรว่มมอืจากชุมชน ผูป้กครอง ครอูาจารย ์ผู้ เรยีน ภาคธุรกจิ ภาค รฐัในชุมชน รว่มกนักบั
คณะกรรมการสถานศกึษาแสดงความประสงคอ์นัสงูส่งหรอืวสิยัทศัน์ทีป่รารถนาใหส้ถานศกึษา เป็น
สถาบนัทีพ่ฒันาผูเ้รยีน ทีม่พีนัธกจิ หรอืภาระหน้าทีร่ว่มกนัในการก าหนดงานหลกัทีส่ าคญั ๆ ของ
สถานศกึษา พรอ้มดว้ยเป้าหมายมาตรฐานแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิาร แล ะการตดิตามผล 
ตลอดจนจดัท ารายงานแจง้ต่อสาธารณชน และส่งผลยอ้นกลบัใหส้ถานศกึษาเพื่อปฏบิตังิานที่
เหมาะสมตามหลกัสตูรของสถานศกึษา และมาตรฐานหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีก่ าหนดไว ้   
(สุรพีร วงศส์วสัดิส์ุข. 2551: 3) 
   หลกัสตูรสถานศกึษาจะมคีวามสมัพนัธก์บัการบรหิารหลกัสตูร ผลผลติจากการบรหิาร
จดัการหลกัสตูรจะมาน าเสนอในหลกัสตูรสถานศกึษา เพื่อใหบุ้คคลทัง้ภายในและภายนอก
สถานศกึษาทราบว่าสถานศกึษาจดัการศกึษาอยา่งไร  ก่อใหเ้กดิประโยชน์ในดา้นการสรา้งความ
เขา้ใจ ความรว่มมอื การประสานง าน และการด าเนินงานในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
(กรมวชิาการ . 2545: 4) การทีห่ลกัสตูรสถานศกึษาจะสมัฤทธิผ์ลตามจดุมุง่หมายของหลกัสตูรมาก
น้อยเพยีงใดนัน้ขึน้อยูก่บักระบวนการบรหิารจดัการหลกัสตูรสถานศกึษา ดงันัน้ สถานศกึษาจงึ
จ าเป็นตอ้งมกีารวางแผนบรหิาร จดัการหลกัสตูร เพื่อช่วยส่งเสรมิสนบัสนุนใหก้ารน าหลกัสตูรไปใช้
บรรลุผลสงูสุด ซึง่การจดัการศกึษาตามหลกัสตูร ใหม้ปีระสทิธภิาพนัน้ ผูบ้รหิารและครผููส้อนตอ้งมี
ส่วนรว่มในการจดับรหิารจดัการดงันี้คอื ผูบ้รหิารตอ้งมวีสิยัทศัน์ มุง่มัน่ทีจ่ะสรา้งระบบคุณภาพให้
เกดิขึน้ใ นสถานศกึษา ก าหนดทศิทางและนโยบายทีช่ดัเจน ปรบัปรงุยกระดบัมาตรฐาน ก าหนด
ขัน้ตอนการท างาน รวมทัง้จดัท าคู่มอืการปฏบิตังิานใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ สรา้งความรว่มมอืและ
ประสานงานกบัทุกส่วนทุกฝา่ยเพื่อสรา้งความเขม้แขง็ใหอ้งคก์าร สรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการ
เรยีนรูข้องผูเ้รียนและการท างานของผูส้อน (กรมวชิาการ . 2544: 5) และครผููส้อนตอ้งปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมการสอนจากผูบ้อกเป็นผูจ้ดัการเรยีนรู ้เป็นผูช้่วยใหผู้เ้รยีนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง เรยีน
อยา่งมคีวามสุข และคอยใหค้ าแนะน าผูเ้รยีนไดเ้ป็นอยา่งด ีมยีทุธศาสตรก์ารสอนทีจ่ะพฒันาผูเ้รี ยน
ใหม้คีุณภาพตามมาตรฐานทีก่ าหนด(สุรรีตัน์ ค าฝอย. 2549: 3) 

  หลกัสตูรจนิตคณติ  เบรนบาลานซิง่ (Brain Balancing) โดยสถาบนัจนิตคณติลา้นนา ซึง่
เป็นหลกัสตูรเสรมิ ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาศกัยภาพทางการคดิ ซึง่จดั เป็นกจิกรรมใหน้กัเรยีน
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ศกึษาวธิกีารบวก ลบ โดยใชส้มบตัทิางคณติศาสตรแ์ละการค านวณ ซึง่จะใชล้กูคดิญีปุ่น่และแบบฝึก
การใชล้กูคดิญีปุ่น่เป็นสื่อประกอบการเรยีนการสอน เป็นการส่งเสรมิ ใหเ้ดก็ ได้มกีารเตรยีมความ
พรอ้มในการเรยีนวชิาคณติศาสตรท์ีใ่ชว้ธิกีารคดิค านวณกลายเป็นผูท้ีม่สีมาธทิีด่ ีและมศีกัยภาพทาง
สมองทีด่ใีนการคดิค านวณ และใหเ้ดก็เกดิทกัษะทางการคดิแกไ้ขเรือ่งราวต่างๆ ของโจทยป์ญัหาที่
เกดิขึน้ ท าตามกระบวนการของการแกป้ญัหาในเงือ่นไขของสถานการณ์ต่างๆ ตามล าดบัขัน้โดย
อาศยัหลกัการคดิค านวณ  โดยการใชล้กูคดิไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเรว็  ซึง่กระบวนการเหล่าน้ี เป็น
การพฒันาศกัยภาพทางการคดิไปสู่การคดิวเิคราะหข์องเดก็  รูจ้กัการแกป้ญัหาอยา่งเป็นขัน้ตอน 
และจากการตดิตามและประเมนิผลการใชห้ลกัสตูรจนิตคณติ เบรนบาลานซิง่ (Brain Balancing) 
โดยไดเ้ริม่เปิดท าการสอนตัง้แต่ปี พ .ศ.2544 ซึง่เป็นระยะเวลา 8 ปีนัน้ ไดร้บัความสนใจจากผูบ้รหิาร
โรงเรยีนในการน าหลกัสตูรเขา้บรรจใุนโรงเรยีนแลว้จ านวน 33 แห่ง ไดแ้ก่ ภาคเหนือ 1 แห่ง  ภาค
กลาง 11 แห่ง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  2 แห่ง  และภาคใต ้ 19 แห่ง ดงันัน้ผูบ้รหิารโรงเรยีนและ
ครผููส้อน ซึง่เป็นผูท้ีม่หีน้าทีห่ลกัในการด าเนินการจดัหลกัสู ตรทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอนใหแ้ก่ผูเ้รยีน 
จงึตอ้งจดัการศกึษาตามแผนการบรหิารวชิาการใหไ้ดต้ามมาตรฐานทีห่ลกัสตูรก าหนด และ เอาใจใส่
ดแูลตดิตามผลการเรยีนของผูเ้รยีนใหไ้ดต้ามมาตรฐานโดยเน้นการฝึกทกัษะและเพิม่พนูความรูใ้ห้
เหมาะสม สนบัสนุนสื่อการเรยีนรูใ้หพ้รอ้มส าหรบัก ารจดัการเรยีนการสอน มกีารตดิตามประเมนิผล
อยา่งต่อเนื่องและเป็นระบบ  เพื่อใหก้ระบวนการบรหิารจดัการหลกัสตูรจนิตคณติสอดคลอ้งกบัการ
ด าเนินการบรหิารหลกัสตูรสถานศกึษาของโรงเรยีนทีไ่ดน้ าหลกัสตูรจนิคณติเขา้บรรจใุนโรงเรยีน จงึ
ควรไดม้กีารตดิตามผลและทบทวนศกึษาการบรหิารหลกัสตูรจนิคณติใน 5 ดา้น ไดแ้ก่  1 ) การ
เตรยีมความพรอ้มของสถานศกึษา 2) การวางแผนและเตรยีมการน าหลกัสตูรไปใช ้ 3)  การ
ด าเนินการใชห้ลกัสตูร 4)  การนิเทศก ากบัและประเมนิผลหลกัสตูร และ 5) การสรปุผลการ
ด าเนินงาน  

  งานวจิัยน้ีมุง่ศกึษา การบรหิารหลกัสตูร จนิตคณติในสถานศกึษา  ว่าสถานศกึษาทีไ่ดน้ า
หลกัสตูรจนิตคณติไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนมกีาร ด าเนินงานการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติ
ในสถานศกึษาอยา่งไรทีท่ าใหส้ถานศกึษามกีระบวนการบรหิารจดัการศกึษาทัง้ทางดา้นบรหิารและ
งานวชิาการทีด่ทีีสุ่ด เพื่อใช้เป็นขอ้มลูพืน้ฐานส าหรบัผูบ้รหิารและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ในการน าขอ้มลูที่
ไดม้าเป็นแนวทางในการปรบัปรงุและพฒันาการบรหิารจดัการหลกัสตูรจนิตคณติในสถานศกึษาใหม้ี
ความเหมาะสมกบัความตอ้งการของสถานศกึษาต่อไป  
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
    1. เพื่อศกึษาการบรหิารจดัการหลกัสตูรจนิตคณติของสถานศกึษา ใน 5 ดา้น  คอื  1) 

การเตรยีมความพรอ้ม 2) การวางแผนและเตรยีมการน าหลกัสตูรไปใช ้ 3)  การด าเนินการใช้
หลกัสตูร  4) การนิเทศก ากบัและประเมนิผลหลกัสตูร และ 5)  การสรปุผลการด าเนินงานการใช้
หลกัสตูรของสถานศกึษา 
   2. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของครผููส้อนทีม่ต่ีอการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติ               
เบรนบาลานซิง่ 

  3. เพื่อเปรยีบเทยีบ ความพงึพอใจของครผููส้อนทีม่ต่ีอการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติ         
เบรนบาลานซิง่ 
 
ความส าคญัของการวิจยั 
   ผลของการศกึษาคน้ควา้ในครัง้นี้ จะท าใหท้ราบขอ้มลูเกีย่วกบัการบรหิารจดัการหลกัสตูร
จนิตคณติของสถานศกึษา ในดา้นการเตรยีมความพรอ้ม การด าเนินการใชห้ลกัสตูร การนิเทศ
ก ากบั ตดิตามและประเมนิผลหลกัสตูร การสรปุผลการด าเนินงานการใชห้ลกัสตูร ของสถานศกึษาที่
ไดน้ าหลกัสตูรจนิตคณติไป จดักจิกรรมการเรยีนการสอน  ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดน้ า
ขอ้มลูไปใชใ้นการวางแผน อบรม แกไ้ขปรบัปรงุ เสนอแนะ และพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึ ษา 
ครผููส้อน ใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจการบรหิารจดัการหลกัสตูรจนิตคณติในสถานศกึษา และเพื่อให้
การปฏบิตังิานของผูบ้รหิารสถานศกึษาไดม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
   ขอบเขตเน้ือหา 

  การวจิยัครัง้นี้ มุง่ศกึษาการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติในสถานศกึษา โรงเรยีน
ระดบัประถมศกึษา ทีไ่ดน้ าหลกัสตูรจนิตคณติไปจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่  

1) การเตรยีมความพรอ้มของสถานศกึษา   
2) การวางแผนและเตรยีมการน าหลกัสตูรไปใช ้  
3)  การด าเนินการใชห้ลกัสตูร  
4) การนิเทศก ากบัและประเมนิผลหลกัสตูร  
5) การสรปุผลการด าเนินงาน 

 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คอื 

1. ครใูนโรงเรยีนทีไ่ดน้ าหลกัสตูรจนิตคณติไปจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหแ้ก่  
นกัเรยีนระดบัประถมศกึษาชัน้ปีที ่1 - 6 จ านวน 82 คน จาก 34 โรงเรยีน 

2. ผูบ้รหิารในโรงเรยีนทีไ่ดน้ าหลกัสตูรจนิตคณติไปจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 
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ใหแ้ก่นกัเรยีนระดบัประถมศกึษาชัน้ปีที ่1 - 6 จ านวน 3 คน จาก 34 โรงเรยีน 
 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คอื 
1. ครใูนโรงเรยีนทีไ่ดน้ าหลกัสตูรจนิตคณติไปจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหแ้ก่  

นกัเรยีนระดบัประถมศกึษาชัน้ปีที ่1 - 6 จ านวน 82 คน จาก 34 โรงเรยีน 
2. ผูบ้รหิารในโรงเรยีนทีไ่ดน้ าหลกัสตูรจนิตคณติไปจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 

ใหแ้ก่นกัเรยีนระดบัประถมศกึษาชัน้ปีที ่1 - 6 จ านวน 3 คน จาก 34 โรงเรยีน 
 ตวัแปรท่ีศึกษา 
     การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติ ในสถานศกึษาระดบั
ประถมศกึษา ทีไ่ดน้ าหลกัสตูรจนิตคณติไปจดักจิกรรมการเรยีนการสอน  ซึง่ประกอบดว้ยตวัแปร
ดงันี้ 
  1.  ตวัแปรอิสระ  
       1.1 คุณวุฒทิางการศกึษา 
                             1.1.1  ผูบ้รหิารปรญิญาตร ี
                             1.1.2  คร ูสงูกว่าปรญิญาตร ี
           1.2  ประสบการณ์ในการท างาน 
           1.2.1  ประสบการณ์ต ่ากว่า 10  ปี 
           1.2.2  ประสบการณ์  10 ปีขึน้ไป 
            2.  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความพงึพอใจของครผููส้อนที่มต่ีอการบรหิารหลกัสตูร  
จนิตคณติเบรนบาลานซิง่ ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

          2.1  การเตรยีมความพรอ้มของสถานศกึษา 
          2.2  การวางแผนและเตรยีมการน าหลกัสตูรไปใช้ 
          2.3  การด าเนินการใชห้ลกัสตูร 
          2.4  การนิเทศก ากบัและประเมนิผลหลกัสตูร 
          2.5  การสรปุผลการด าเนินงาน 

 
 นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
                ผูว้จิยัไดก้ าหนดนิยามศพัทท์ีใ่ชใ้นการวจิยัไวด้งันี้ 
             1.  หลกัสตูรจินตคณิต  หมายถงึ หลกัสตูรทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาศกัยภาพ
ทางการคดิโดยจดั เป็นกจิกรรมใหน้กัเรยีนศกึษาวธิกีารบวก ลบ โดยใช้คุณสมบตัทิางคณติศาสตร์
และการค านวณ ซึง่จะใชล้กูคดิญีปุ่น่และแบบฝึกการใชล้กูคดิญีปุ่น่เป็นสื่อประกอบการเรยีนการสอน 

             2.  การบริหารจดัการหลกัสตูรจินตคณิตของสถานศึกษา   หมายถงึ     การ
ด าเนินงานของสถานศกึษาใหบ้รรลุเป้าหมาย การบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติในสถานศกึษา 5 ดา้น 
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คอื 1) การเตรยีมความพรอ้ม 2) การวางแผนและเตรยีมการน าหลกัสตูรไปใช้ 3) การด าเนินการใช้
หลกัสตูร  4) การประเมนิผลหลกัสตูร 5) การสรปุผลการด าเนินงาน 
                2.1  การเตรียมความพร้อม   หมายถงึ  การสรา้งความตระหนกัใหแ้ก่ 
ผูบ้รหิาร ครผููส้อน ผูป้กครอง ชุมชนและนกัเรยีน ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกบัหลกัสตูรจนิตคณติ  
          2.2  การวางแผนและเตรียมการน าหลกัสตูรไปใช้  หมายถงึ การ
วางแผนเป็นขัน้ตอนของกระบวนการ การจดัท าแผนการสอน การวางแผนด า เนินงาน การรว่มกนั
ในการออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูใ้นเรือ่งของหลกัสตูรจนิตคณติ การจดัหาเลอืกใชส้ื่ออุปกรณ์การ
เรยีน 
               2.3  การด าเนินการใช้หลกัสตูร   หมายถงึ  การจดักระบวนการเรยีนรู ้
การจดัครเูขา้สอนตามหลกัสตูร การบรกิารวสัดุหลกัสตูร การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน การวดั
และประเมนิผล 

              2.4  การนิเทศก ากบัและประเมินผลหลกัสตูร  หมายถงึ  กระบวนการ
พจิารณาถงึคุณค่า คุณภาพ ความส าคญัของหลกัสตูร โดยการวางแผนการนิเทศ สรา้งเครือ่งมอื 
ด าเนินการนิเทศ และประเมนิผลการด าเนินงานการบรหิารหลกัสตู รจนิตคณติของสถานศกึษา 

       2.5  การสรปุผลการด าเนินงาน หมายถงึ การวเิคราะหผ์ลการใชห้ลกัสตูร 
สรปุผลการด าเนินงาน การเขยีนรายงาน การจดัเกบ็รวบรวมขอ้มลู วเิคราะห ์ปรบัปรงุ รายงายผล  
เผยแพรป่ระชาสมัพนัธใ์หผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝา่ยไดร้บัทราบ 
   3. ความพึงพอใจของคร ู หมายถงึ ความรูส้กึทีด่ขีองครทูีเ่กีย่วกบัการบรหิาร
หลกัสตูรจนิตคณติเบรนบาลานซิง่ ของโรงเรยีนระดบัประถมศกึษา ซึง่ความพอใจดงักล่าวเกดิจาก
การรบัรูข้องครแูละประเมนิการด าเนินงานการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติในโรงเรยีน ซึง่วดัจาก
แบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 
        4.  ผูบ้ริหาร   หมายถงึ  ผูอ้ านวยการโรงเรยีน ผูช้่วยผูอ้ านวยการ ในโรงเรยีน
ประถมศกึษา ทีจ่ดัการเรยีนการสอนหลกัสตูรจนิตคณติ  
            5.  ครู   หมายถงึ  ครทูีท่ าหน้าทีป่ฏบิตักิารสอนในวชิาต่าง ๆ ในโรงเรยีน
ประถมศกึษาทีจ่ดัการเรยีนการสอนหลกัสตูรจนิตคณติ 
            6.  คณุวฒิุทางการศึกษา   หมายถงึ  ระดบัการศกึษาสงูสุดทีผู่บ้รหิารหรอืครู
ไดร้บั จะเป็นคุณวุฒทิางการศกึษาหรอืคุณวุฒสิาขาใดกต็าม แบ่งออกเป็น 2 ระดบั คอื 
             6.1  ปริญญาตรี   คอื ผูบ้รหิารหรอืครทูีจ่บการศกึษาสงูสุดระดบัปรญิญาตรี
ทางการศกึษาหรอืปรญิญาวชิาชพีอื่นทีเ่ทยีบไดไ้มต่ ่ากว่านี้ ซึง่คณะกรรมการขา้ราชการครรูบัรองว่า
เป็นคุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่งคร ู
             6.2  สงูกว่าระดบัปริ ญญาตรี  คอื ผูบ้รหิารหรอืครทูีจ่บการศกึษาสงูสุดใน
ระดบัปรญิญาโท หรอืปรญิญาเอกทางการศกึษา หรอืปรญิญาวชิาชพีอื่นทีเ่ทยีบไดไ้มต่ ่ากว่านี้ซึง่
คณะกรรมการขา้ราชการครรูบัรองว่าเป็นคุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่งครู 
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            7.  ประสบการณ์ในการท างาน หมายถงึ ระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่งหน้าทีเ่ป็นครู
และผูบ้รหิารสถานศกึษา นบัเริม่ตัง้แต่เป็นคร ูครใูหญ่  อาจารยใ์หญ่ หรอืผูอ้ านวยการสถานศกึษา 
แบ่งออกเป็น 2 ระดบั คอื 
            7.1  ประสบการณ์ต ่ากว่า  10  ปี 
            7.2  ประสบการณ์ 10 ปีขึน้ไป 
              8.  สถานศึกษา   หมายถงึ โรงเรยีนทีไ่ดน้ าหลกัสตูรจนิตคณติไปจดั กจิกรรมการ
เรยีนการสอนใหแ้ก่นกัเรยีนระดบัประถมศกึษาชัน้ปีที ่1 - 6  
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ เป็นการศกึษาการด าเนินงานการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติใน
สถานศกึษา โรงเรยีนระดบัประถมศกึษา ทีไ่ดน้ าหลกัสตูรจนิตคณติไปจดักจิกรรมการเรยีนการสอน
ใหแ้ก่นกัเรยีนระดบัประถมศกึษาชัน้ปีที ่1 - 6 ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคดิดงัต่อไปนี้เป็นกรอบแนวคดิในการ
วจิยั 

1. การด าเนินการบรหิารหลกัสตูรจนิคณติในสถานศกึษา ผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวคดิการ
ด าเนินการบรหิารจดัการหลกัสตูรใน  5  ดา้น โดยอาศยัแนวคดิของกรมวชิาการ (2544: 1-22) ทีไ่ด้
ใหแ้นวทางและรายละเอยีดขัน้ตอนกระบวนการการจดัการหลกัสตูรการศกึษาขึน้พืน้ฐาน
พุทธศกัราช 2544 เพื่อใหส้ถานศกึษาไดใ้ชเ้ป็นหลกัในการจดัท าหลกัสตูรของสถานศกึษาใชเ้อง
อยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่ประกอบดว้ย  5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การเตรยีมความพรอ้มของสถานศกึษา  2) 
การวางแผนและเตรยีมการน าหลกัสตูรไปใช ้3)  การด าเนินการใชห้ลกัสตูร   4) การนิเทศก ากบัและ
ประเมนิผลหลกัสตูร  5)  การสรปุผลการด าเนินงาน 
  2. ความพงึพอใจของครู ทีม่ต่ีอการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติเบรนบาลานซิง่   ผูว้จิยัได้
ศกึษาแนวคดิ นงนุช เอีย่มสวสัดิ ์เรือ่ง ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของครโูรงเรยีนเอกชน : 
โครงการใชภ้าษาองักฤษเป็นสื่อในการสอน พบว่า ค รโูรงเรยีนเอกชนทีม่ปีระสบการณ์สอนต่างกนั 
มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 (2547: 
99) และงานวจิยัของ ถาวร ศรเีกตุ  (2551: 97) เรือ่งการศกึษาการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิาร
โรงเรยีนเอกชนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพชรบุร ีเขต 1 พบว่า ครผููส้อนมคีวามคดิเหน็ต่อ
การบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชน  แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  
.05 โดยครผููส้อนทีม่ปีระสบการณ์ในการสอ น 13 ปีขึน้ไปมคีวามคดิเหน็มากกว่าครผููส้อนทีม่ ี
ประสบการณ์ในการสอน 1-6 ปี 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
  ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 สมมตฐิานในการวจิยัมดีงันี้ 

1. ครทูีม่คีุณวุฒกิารศกึษาต่างกนั มคีวาม พงึพอใจ ต่อการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติ        
ไมแ่ตกต่างกนั 

2. ครทูีม่ปีระสบการณ์การท างานต่างกนั มคีวามพงึพอใจ ต่อการบรหิารหลกัสตูร       
จนิตคณติไมแ่ตกต่างกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
1. คุณวุฒทิางการศกึษา 
2. ประสบการณ์ในการท างาน 

ความพึงพอใจของครท่ีูมีต่อการบริหาร
หลกัสตูรจินตคณิตเบรนบาลานซ่ิง   
1  การเตรยีมความพรอ้มของสถานศกึษา 
2  การวางแผนและเตรยีมการน าหลกัสตูรไปใช้ 
3  การด าเนินการใชห้ลกัสตูร 
4  การนิเทศก ากบัและประเมนิผลหลกัสตูร 
5  การสรปุผลการด าเนินงาน 

 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
งานวจิยันี้เป็นการศกึษาการบรหิารหลกัสูตรจนิตคณิตของสถานศกึษา ซึง่เป็นการวจิยัเชงิ

ส ารวจ  ผูว้จิยัไดศ้กึษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งโดยจ าแนกเป็นหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 
1.  แนวคดิเกีย่วกบัหลกัสตูรสถานศกึษา 

1.1  ความหมายของหลกัสูตรสถานศกึษา 
1.2  หลกัสตูรเสรมิ 
1.3  หลกัสตูรจนิตคณติ  

2. การด าเนินงานการบรหิารหลกัสตูรสถานศกึษา 
2.1  การเตรยีมความพรอ้มของสถานศกึษา 
2.2  การจดัท าสาระหลกัสตูรสถานศกึษา 
2.3  การวางแผนและเตรยีมการน าหลกัสตูรสถานศกึษาไปใช้ 
2.4  การด าเนินการใชห้ลกัสตูร 
2.5  การนิเทศ ก ากบั ตดิตาม และประเมนิผลหลกัสตูรสถานศกึษา 
2.6  การสรปุผลการด าเนินของสถานศกึษา 

 3. แนวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
       3.1 ความหมายของความพงึพอใจ 
       3.2 แนวคดิ และทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัความพงึพอใจ 
4.  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.1  งานวจิยัในประเทศ 
4.2  งานวจิยัต่างประเทศ 

 

1.  แนวคิดเก่ียวกบัหลกัสตูรสถานศึกษา 
1.1 ความหมายของหลกัสูตรสถานศึกษา 

      หลกัสูตรสถานศึกษามคีวามส าคัญต่อการจดัการศึกษาในสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 
สถานศึกษาจึงต้องท าความเข้าใจในเรื่องความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาให้ชัดเจน ซึ่ง
นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของหลกัสตูรสถานศกึษาดงันี้ 

     กรมวชิาการ (2545: 5) ไดใ้หค้วามหมายของหลกัสตูรสถานศกึษาว่าเป็นแผนหรอื 
แนวทางหรอืขอ้ก าหนดของการจดัการศกึษาทีจ่ะพฒันาใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้ความสามารถ โดย 
ส่งเสรมิใหแ้ต่ละบุคคลพฒันาไปสู่ศกัยภาพสงูสุดของตน รวมถงึล าดบัขัน้ของมวลประสบการณ์ 
ทีก่่อใหเ้กดิการเรยีนรูส้ะสม ซึง่จะช่วยใหผู้เ้รยีนน าความรูไ้ปสู่การปฏบิตัไิด้ ประสบความส าเรจ็ 
ในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง รูจ้กัตนเอง มชีวีติอยูใ่นโรงเรยีน ชุมชน สงัคม และโลกอยา่งมคีวามสุข 
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    วฒันาพร ระงบัทุกข ์(2545: 2-3) ไดส้รปุไวว้่า หลกัสตูรสถานศกึษาประกอบดว้ย 
การเรยีนรูแ้ละประสบการณ์อื่น ๆ ทีส่ถานศกึษาแต่ละแห่งวางแผนเพื่อพฒันาผูเ้รยีน โดยจะตอ้ง 
จดัท าสาระการเรยีนรูท้ ัง้รายวชิาทีเ่ป็นพืน้ฐานและรายวชิาทีต่อ้งการเรยีนเพิม่เตมิ เป็นรายปีหรอื 
รายภาค จดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนในแต่ละปีหรอืภาค และก าหนดคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
จากจดุมุง่หมายของหลกัสตูรสถานศกึษา 

    สราวุธ อนิทรต๊์ะ (2545: 13) ใหค้วามหมายของหลกัสตูรสถานศกึษาว่า เป็นแผนหรอื 
แนวทางหรอืขอ้ก าหนดของการจดัการศกึษา เพื่อพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรู้ ความสามารถ 
และน าความรูไ้ปสู่การปฏบิตัไิด้ ซึง่หลกัสตูรสถานศกึษาเป็นหลกัสตูรทีพ่ฒันามาจากหลกัสตูร 
การศกึษาขัน้พืน้ฐานเพื่อจดัการเรยีนการสอนในโรงเรยีน  
 กองวจิยัทางการศึกษา (2546: 4) ได้ให้ความหมายของหลกัสูตรสถานศึกษาว่า 
หลกัสูตรที่สถานศกึษาร่วมกบัชุมชน ท้องถิน่ วดัและหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนจดัขึน้ โดยน า
สาระและมาตรฐานการเรยีนรูท้ีก่ าหนดในหลกัสตูรสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544 มาเป็น
กรอบและน าขอ้มลูของสถานศกึษาและชุมชนในส่วนทีเ่กี่ยวกบัปญัหา จุดเด่น/เอกลกัษณ์ของชุมชน
และสงัคมศลิปวฒันธรรม ภมูปิญัญาทอ้งถิน่และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคม์าประกอบในการก าหนด
เป็นสาระและจดัการเรยีนรูใ้หผู้้เรยีน ซึ่งสถานศกึษาสามารถเพิม่เตมิสาระและมาตรฐานการเรยีนรู้
หรอืรายวิชาได้ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรยีน ทัง้นี้เพื่อให้ผู้เรยีนเป็นสมาชกิที่ดีของ
ครอบครวัชุมชนสงัคมและประเทศชาต ิ
 สุรรีตัน์ ค าฝอย (2549: 16) ไดส้รุปความหมายของหลกัสูตรสถานศกึษาว่า เป็นแผน
หรอืแนวทางเกี่ยวกบัการจดัการศึกษาส าหรบัผู้เรยีน โดยมกีารจดัท าเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่
ผูเ้รยีนต้องเรยีนในแต่ละปีหรอืภาคไวอ้ย่างชดัเจน ส่งผลใหผู้้เรยีนสามารถพฒันาศกัยภาพไดอ้ย่าง
เต็มที่ ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ เจตคติและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
สถานศกึษาไดเ้ป็นอยา่งด ี

    อรนันท์ นิ่มนุช (2550: 10)  ได้ให้ความหมายของหลกัสูตรสถานศกึษาว่า หมายถงึ 
เนื้อหากจิกรรมประสบการณ์ทีไ่ด้ก าหนดไว้ เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการจดักจิกรรมตามความ
เหมาะสมกบัวยัของเดก็ ซึง่เป็นประสบการณ์ทีไ่ดร้บัทัง้ภายในและภายนอกหอ้งเรยีนตอบสนองต่อ
ความตอ้งการ ความสนใจของเดก็ สอดคลอ้งกบัความต้องการของทอ้งถิน่และสงัคมและสามารถอยู่
ในสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข 
 ฆนทั  ธาตุทอง (2550)  ไดก้ล่าวสรุปว่า หลกัสูตรสถานศกึษา หมายถงึ การบูรณาการ
ศลิปะการเรยีนรู ้และมวลประสบการณ์ต่างๆ เขา้ด้วยกนั ซึ่งสามารถน าไปสู่การจดักิจกรรมการ
เรยีนรู้ เพื่อพฒันาผู้เรยีนให้เป็นไปตามสิง่ที่สงัคมคาดหวงั และมกีารก าหนดแผนงานไว้ล่วงหน้า 
โดยสามารถปรบัปรุง พัฒนา ให้เอื้อประโยชน์ต่อผู้เรียนได้มีความรู้ ความสามารถสูงสุดตาม
ศกัยภาพของแต่ละบุคคล 
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วริุฬ  เกดิภกัด ี(2551: 14) ไดก้ล่าวสรุปว่า หลกัสูตรสถานศึกษา หมายถงึ หลกัสูตรที่
โรงเรยีนจดัท าขึน้เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้เพื่อพฒันาความรู ้ความสามารถ 
คุณธรรมและจรยิธรรมของผู้เรยีน โดยน าสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2544 มาเป็นกรอบ น าขอ้มลูของสถานศกึษาและชุมชนในส่วนที่
เกี่ยวกับปญัหา จุดเด่น/เอกลักษณ์ของชุมชนและสังคม ศิลปวฒันธรรม ภูมปิญัญาท้องถิ่น มา
ประกอบในการก าหนดเป็นสาระและมาตรฐานการเรยีนรูข้องสถานศกึษา บนพืน้ฐานของการมสี่วน
รว่มของสงัคมและความเหมาะสมกบัสภาพของแต่ละทอ้งถิน่  

จากที่นักการศึกษาได้กล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า หลกัสูตรสถานศึกษา หมายถึง 
การบูรณาการการเรยีนรู้ และมวลประสบการณ์ต่าง ๆ ตามที่สถานศกึษาได้จดั ซึ่งสอดคล้องกบั
ความตอ้งการของทอ้งถิน่และสงัคม เพื่อน ามาพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรูค้วามสามารถ สามารถสรา้ง
ความรูด้ว้ยตนเอง และสามารถประยกุตค์วามรูไ้ปใชใ้นการแกป้ญัหาในชวีติประจ าวนัได ้
 
 1.2  หลกัสตูรเสริม 
         1.2.1  ความหมาย หลกัเกณฑแ์ละจดุมุ่งหมายของหลกัสตูรเสริม 
                ความหมายของหลกัสตูรเสริม 

            หลักสูตรเสริมมีความหมายใน 2 ลักษณะคือลักษณะแรกเป็นการเสนอแนะ
ทางเลอืก การจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัธรรมชาตแิละความต้องการของนักเรยีนทีม่ ี
ความสามารถพเิศษ ลกัษณะทีส่อง เป็นการขยายและปรบัปรงุหลกัสตูรและวธิสีอนส าหรบันักเรยีนที่
มคีวาม สามารถพิเศษในชัน้เรยีนปกติ (วิจติร์พร หล่อสุวรรณกุล. 2544: 81; อ้างอิงจาก 
Passow.1985. Gifted and talented education.)  

            ปจัจุบนัหลกัสูตรเสรมิมกีารขยายเพิม่เตมิสาระและกระบวนการทัง้แนวกว้างและ
แนวลึกและเข้มข้นอย่างเหมาะสมกับความต้องการและความสามารถของนักเรยีนเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และทกัษะให้มากยิง่ขึ้นโดยเฉพาะทกัษะการคิดยุทธศาสตร์ที่ส าคญัจึงเป็นวิธีการบรรลุ
เป้าหมายของกระบวน การและสาระ ซึ่งเป้าหมายกระบวนการก็คอื การพฒันาทกัษะต่างๆ เช่น 
ทกัษะการคดิสรา้งสรรคท์กัษะการแก้ปญัหาทกัษะการคดิเชงิวทิยาศาสตรข์ณะทีส่าระจะเป็นเน้ือหา 
ในรายวชิา โครงการหรอืกจิกรรมต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการพฒันากระบวนการหรอืทกัษะต่าง ๆ นอกจากนี้
หลกัสูตรเสรมิยงัมุ่งพฒันานักเรยีนใหเ้กดิแรงจงูใจและเจตคตทิางบวกต่อการเรยีนรู ้มคีวามเชื่อมัน่
ในตนเอง สามารถชีน้ าตนเองได ้
               นอกจากนี้หลกัสูตรเสรมิยงัพจิารณาที่เป็นเนื้อหาและกระบวนการ อาจเป็นการ
เพิม่เนื้อหาของการเรยีนรูท้ี่ไม่มใีนหลกัสูตรปกตเินื้อหาที่ยากขึน้มคีวามกว้างและความลกึมากขึน้
หรอืขยายกลยทุธใ์นการสอนทีแ่ตกต่างไปจากเดมิหลกัสูทธเ์สรมิจะมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ถ้าหาก
เป็นหลกัสตูรทีข่ยายจากหลกัสตูรเดมิและครผููส้อนทราบความตอ้งการหรอืทราบวตัถุประสงคว์่าจะ 
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ใหเ้กดิอะไรกบันักเรยีน (วจิติรพ์ร หล่อสุวรณกุล. 2544: 81; อ้างองิจาก Clark.1997. Growing up 
gifted. p.204) 

คลารก์ (ปรยีานุช สถาวรมณี. 2548: 59; อ้างองิจาก Clark. 1997. Growing Up 
Gifted. 5 th ed.Uappe River. p. 204-205,318-319)ไดก้ล่าวว่า หลกัสตูรเสรมิตอ้งมคีวามสอดคลอ้ง
กับต้องการของนักเรียนและเพิ่มเสรมิการเรยีนรู้อื่นๆและสาระและกระบวนการที่ไม่ปรากฏใน
หลกัสูตรเดมิ เช่น การคดิระดบัสูงและสหวทิยาการ เป็นต้น หลกัสูตรเสรมิจะส่งเสรมิการเรยีนรู้
หลกัสูตรแกนกลางการใช้ยุทธศาสตร์การสอนของครูและการใช้เวลาในการเรยีนรู้น้อยลงโดย
นักเรยีนสามารถจบการศึกษาในระบบตามที่ได้ก าหนดไว้เพระการเรยีนรู้เป็นเรื่อ งกระบวนการ 
พฒันาทีต่้องด าเนินอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ความสามารถในการเรยีนรูข้องนักเรยีนแต่ละคนแตกต่าง
กนั ดงันัน้เมือ่เทยีบกบัทฤษฎกีารคดิของบลมู (Bloom) หรอืการจดัล าดบัวตัถุประสงคท์างการศกึษา
ของบลูม (Bloom’s Taxonomy) จากล าดบัง่ายสู่ล าดบัยาก จะพบว่าหลกัสูตรสถานศกึษาจะมุ่งเน้น
การเรยีนรูค้วามรู้ความจ าความเข้าใจ และด้านการน าไปใช้เป็นส่วนใหญ่ขณะที่หลกัสูตรเสรมิจะ
มุง่เน้นการเรยีนรูท้างดา้นการวเิคราะห ์ดา้นการสงัเคราะห ์และดา้นการประเมนิค่า   หลกัสูตรเสรมิ
หมายถงึ มวลประสบการณ์การเรยีนรู้เพื่อขยายหลกัสูตรสถานการศึกษาโดยความมุ่งหมายของ
หลกัสูตรเสรมิจะก าหนดขึ้นตามคุณลกัษณะที่ตอังการให้เกดิกบัผู้เรยีนสาระอาจจะเป็นเนื้อหาใน
รายวิชาหรอืกิจกรรมต่างๆที่นอกเหนือจากหลกัสูตรสถานการศึกษาหรอืมเีนื้อหาควบเกี่ ยวกับ
หลกัสูตรสถานศกึษาแต่จะมคีวามลกึและความหลากหลายมากกว่าหลกัสูตรสถานศกึษาและมกีาร
จดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นดา้นการคดิระดบัสงู 
         1.2.2 หลกัเกณฑข์องหลกัสตูรเสริม 
              ไพเออรโ์ต (สมพร หลมิเจรญิ.2552: 90; อ้างองิจาก Piirto. 1994: 376-400) ได้
ก าหนดหลกัเกณฑ ์5 ประการทีส่ าคญัส าหรบัหลกัสตูรเสรมิไวด้งันี้ 
     1. หลกัสูตรเสรมิควรอยู่บนพื้นฐานของการเรียนรู้ นัน่คือความสามารถของ
ผูเ้รยีนจะพจิารณาจากความสามารถในการเรยีนรู ้ความสามารถในการคดิเชงิสรา้งสรรคแ์ละการคดิ
วเิคราะห์ ดงันัน้หลกัสูตรเสรมิจงึเป็นหลกัสูตรที่มลีกัษณะหลกัสูตรขยายออกหรอืเพิม่เนื้อหาตาม
ลกัษณะการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน โดยพจิารณาทัง้แนวกวา้งและแนวลกึของเนื้อหา 
                        2. หลกัสตูรเสรมิควรมคีวามน่าเชื่อถอืในเชงิวทิยาการ ไมใ่ช่เป็นเพยีงหลกัสูตรที่
มเีนื้อหางา่ยๆ  
                        3. หลกัสตูรเสรมิควรเป็นสหวทิยาการ ทีป่ระกอบดว้ยหลากหลายวชิา เช่น 
 คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์สงัคมศาสตร ์
                        4. หลกัสตูรเสรมิควรมุง่เน้นความส าคญั 6 ประการดงันี้ 

4.1 มุง่เน้นความสมัพนัธส์่วนบุคคล 
4.2 มุง่เน้นวทิยาศาสตรแ์ละประยกุตเ์ทคโนโลย ี
4.3 มุง่เน้นหลกัการและเหตุผลทางวชิาการ 
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4.4 มุง่เน้นการปรบัตวัและการสรา้งสงัคมใหม่ 
4.5 มุง่เน้นการพฒันากระบวนการทางปญัญา 
4.6 มุง่เน้นวธิกีารเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้

                         5. หลกัสตูรเสรมิควรมคีวามสมดุล มกีารบรูณาการและมคีวามหมายหลกัการ 
ส าคญัของหลกัสูตรเสรมิ คอื วธิสีอนที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายทัง้ทางด้านกระบวนการและเน้ือหา
โดยเป้าหมายทางกระบวนการจะหมายถงึ การทีผู่้เรยีนสามารถพฒันากระบวนการหรอืทกัษะต่าง 
ๆ ได้ ในด้านเป้าหมายทางเน้ือหา หมายถึง เน้ือหาในรายวิชา โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ 
สามารถน าไปใชใ้นการพฒันากระบวนการหรอืทกัษะได ้ 

               หลักสูตรเสริมจงึเป็นหลักสูตรที่จดัท าขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนหรอืผู้ที่เกี่ยวข้อง
สามารถน าไปใช้ในการพฒันาการเรยีนรู้และประสบการณ์ของผู้เรยีนโดยใช้วธิกีารและเนื้อหาที่
หลากหลายได้ ดงันัน้หลกัสูตรเสรมิจงึเป็นหลักสูตรที่มลี ักษณะเด่นอยู่ที่ความหลากหลายของ
เนื้อหาวชิาและหลากหลายในวธิกีารสอนทีส่ามารถพฒันาทกัษะการคดิของนักเรยีนได ้ จงึท าใหใ้น
หลายๆ ประเทศมกีารจดัท าหลกัสูตรเสรมิเพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้ลอืกเรยีนตามความถนัดและความสนใจ 
โดยมกีารพฒันาหลกัสูตรเสรมิตัง้แต่ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐานและทุกระดบัชัน้ โดยหลกัสูตรเสรมิ
จะมลีกัษณะทีส่ าคญัดงันี้ 

1. เป็นหลกัสตูรทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งไดม้สี่วนรว่มในการพฒันา 
หลกัสตูรซึง่ก่อใหเ้กดิรปูแบบทีห่ลากหลาย 

2. เป็นการพฒันาทกัษะชวีติทัง้ในดา้นการตดิต่อสื่อสาร การตดัสนิใจการ 
ท างานเป็นทมี การเรยีนรูต้ลอดชวีติ และการเรยีนรูจ้ากสิง่แวดลอ้ม 

3. เป็นการพฒันาคุณลกัษณะทางจรยิธรรมและมมุมองในดา้นบวก วฒันธรรม 
ทีห่ลากหลายและการปฏสิมัพนัธ ์

4. เป็นหลกัสตูรทีอ่อกแบบขึน้จากความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
และผูเ้ชีย่วชาญ 
 

         1.2.3 จดุประสงคข์องหลกัสตูรเสริม 
                ในด้านจุดประสงค์ของหลกัสูตรเสรมิ การจดัท าหลกัสูตรเสรมิจะมจีุดประสงค์
ส าคญั 8 ประการดงันี้ (สมพร หลมิเจรญิ.2552: 90; อ้างองิจากTexas Agricultural Extension 
Service. 2000: Online) 

1. เพื่อการลงทุนเพื่อใหผ้ลตอบแทนทางการจดัการศกึษา ซึง่เป็นความ 
ตอ้งการขัน้พืน้ฐานทีส่ าคญั โดยการจดักจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสมากมาย 

2. เพื่อการเตรยีมผูเ้รยีนสู่ชวีติจรงิในระบอบประชาธปิไตย โดยการมสี่วนรว่ม 
ในการจดัการศกึษาอยา่งต่อเนื่อง 

3. เพื่อส่งเสรมิการเป็นตวัของตวัเองของนกัเรยีน โดยการเป็นนายตวัเอง 
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4. เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละรว่มมอืทางสงัคม โดยการส่งเสรมิใหเ้หน็คุณค่าการ 
แสดงออกโดยตนเอง 

5. เพื่อเพิม่ความสนใจใหแ้ก่นกัเรยีน โดยการเพิม่โอกาสใหน้กัเรยีนเป็นผูใ้ห้ 
มากกว่าเป็นผูร้บัอนัเป็นการเพิม่จ านวนผูเ้รยีนในการไดร้บัประโยชน์จากการจดัการศกึษา 

6. เพื่อการพฒันาขวญัก าลงัใจ  โดยการพฒันาผูเ้รยีนใหเ้กดิความภาคภมูใจใน 
สถานศกึษาและความผกูพนัต่อสถานศกึษาดว้ย 

7. เพื่อการสนบัสนุนกฎระเบยีบ โดยการใหน้กัเรยีนเป็นผูต้ ัง้กฎระเบยีบ 
มาตรฐานของตน ซึ่งหลกัสูตรจะประกอบด้วยกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรยีนได้พฒันาตนเอง
เกีย่วกบักฎระเบยีบต่างๆ ในโรงเรยีนในระดบัทีส่งูขึน้ 

8. เพื่อการคน้พบและการพฒันาคุณภาพและความสามารถพเิศษ โดยการให้ 
โอกาสผูเ้รยีนคน้พบและพฒันารว่มกบักลุ่มเพื่อน อนัเป็นแนวพฒันาใหผู้เ้รยีนมคีวามรับผดิชอบและ
เป็นพลเมอืงด ี

               กรมวชิาการ (2546: 34) ไดก้ าหนดวตัถุประสงคก์ารจดัหลกัสตูรเสรมิทีเ่น้น 
ความถนดัและความสนใจของผูเ้รยีนไวด้งันี้ 

1.  เพื่อพฒันาความรู ้ความสามารถดา้นการคดิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์เพื่อให้ 
เกดิทกัษะประสบการณ์ทัง้วชิาการและอาชพีตามทกัษะ 

 2. มคีุณธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค ์
3. มสีุขภาพและบุคลกิภาพทางดา้นรา่งกายและจติใจทีด่ ี
4. ใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สงัคมและประเทศชาต ิ
5. มมีนุษยสมัพนัธใ์นการท างานรว่มกบัผูอ้ื่นในระบอบประชาธปิไตย 

  จากจดุประสงคข์องหลกัสตูรเสรมิตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจบุนัจะเหน็ไดว้่าหลกัสตูรเสรมิเป็น 
หลกัสูตรทีมุ่่งเน้นการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีนเป็นส าคญัดงันัน้การจดัหลกัสูตร
เสรมิจงึควรค านึงถงึคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีต่้องการใหเ้กดิกบัผูเ้รยีนโดยวเิคราะห์คุณลกัษณะ
ของนักเรยีนอนัพงึประสงคเ์ป็นตวัตัง้ซึง่เป็นการแสดงลกัษณะที่เด่นของคน เช่น ระบบคดิ การใฝ่รู ้
ค่านิยม  และคุณธรรมจริยธรรมที่หล่อหลอมเป็นบุคลิกภาพ โดยนักเรียนจะได้รบัการพัฒนา
บุคลกิภาพเหล่านี้ผ่านกจิกรรมการเรยีนการสอน เพื่อบรรลุคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดยสาระและ
กระบวนการในหลกัสูตรเสรมิควรเป็นลกัษณะแนวลกึกวา้งและเขม้ขน้เชงิวชิาการและสหวทิยาการ
อย่างเหมาะสมกบัความต้องการและความสามารถของผู้เรยีน โดยมเีป้าหมายเพื่อพฒันาทกัษะ
ต่างๆ เพื่อใหเ้กดิคุณลกัษณะของผูเ้รยีนอนัพงึประสงคต์ามความมุง่หมายของหลกัสตูรเสรมิ 

         1.3  หลกัสตูรจินตคณิต 
                1.3.1 จินตคณิตและลกูคิดญ่ีปุ่ น 

                 ลูกคดิเป็นเครื่องคิดเลขชนิดแรกของโลก เริม่แรกเรยีกว่า ลูกคดิจนี มี
ลกัษณะเป็นระบบ 5 : 2  เมด็ สามารถค านวณไดท้ัง้ บวก ลบ คูณ หาร ต่อมาพฒันาเป็นระบบ 4:1  
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เมด็ เพื่อการค านวณไดร้วดเรว็  และทนัสมยัยิง่ขึน้ เชื่อกนัว่าลูกคดิคอื ต้นแบบของเครื่องคดิเลขที่
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในปจัจุบัน ประเทศจนีเป็นชาติแรกที่มกีารเรยีนการสอน และผลิตลูกคิด
จ าหน่ายไปทัว่โลก ซึง่มศีพัทใ์น Dictionary ภาษาองักฤษ เรยีกลูกคดิว่า abacus ลูกคดิญี่ปุ่นพฒันา
มาจากลูกคดิจนีที่เข้าสู่ญี่ป่นในราวศตวรรษที่ 15 ลกัษณะของลูกคดิมขีนาดเล็กพกพาได้สะดวก 
ค าณวนไดร้วดเรว็ มลีกูคดิ 5 เมด็ เหนือเสน้แบ่ง 1 เมด็ ใต้เสน้แบ่ง 4 เมด็ การใชลู้กคดิญี่ปุ่นในการ
ค าณวนพบว่า สามารถช่วยใหน้กัเรยีนคดิเลขไดเ้รว็ขึน้ มสีมาธใินการเรยีน ท าใหผ้ลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนโดยรวมดขีึน้ (วสิาเพญ็ เรอืงศร.ีออนไลน์)  
 
 ประโยชน์ของการใช้ลกูคิด 
 จากการศึกษาการใช้ลูกคดิญี่ปุ่น พบว่า เด็กในช่วงอายุระหว่าง 7-12 ปี จะ
เรยีนรูไ้ดด้ทีีสุ่ด ผลทีไ่ดร้บัคอื  

           1. มคีวามสามารถในการคดิเลขเรว็ขึน้ 
2. มสีมาธใินการเรยีน 
3. มคีวามจ าดขีึน้ 
4. มกีารวเิคราะหล์ าดบัเหตุผล 

                ลกูคดิ สามารถใชเ้ป็นอุปกรณ์การเรยีนการสอนคณติศาสตรท์ีม่ปีระสทิธภิาพ 
เนื่องจากมโีครงสร้างที่ไม่ซบัซ้อนและตัง้อยู่บนพื้นฐานการค านวณเลยฐานสบิ นักเรยีนสามารถ
เขา้ใจหลกัของตวัเลข ค่าประจ าต าแหน่งและเลขฐานสบิไดง้่าย เขา้ใจกระบวนการค านวณอย่างเป็น
ระบบ มกีารจดัล าดบัความคดิ และถ้าได้ฝึกฝนอย่างต่อสม ่าเสมอจะน าไปสู่การคดิค านวณในใจได้
อยา่งรวดเรว็และแมน่ย า และจากการประเมนิผลของโรงเรยีนบา้นนาดนิด า อ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย 
พบว่า ลกูคดิท าใหน้กัเรยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอวชิาคณติศาสตร ์มสีมาธใินการเรยีนดขีึน้ (ชมจนัทร ์ธารา.
ออนไลน์) 
 ในปี พ.ศ. 2538 รฐับาลญี่ปุ่นไดม้อบทุนการศกึษา วชิาจนิตคณิต ซึง่ใชลู้กคดิ
เป็นสื่อแก่รฐับาลไทย โดยมอบใหก้ระทรวงศกึษาธกิารจดัส่งเจา้หน้าทีไ่ปศกึษาทีป่ระเทศญี่ปุ่น คณะ
แรก 8 ท่าน ชาวญีปุ่น่เรยีกลกูคดิว่า โซโรบนั เขยีนเป็นภาษาองักฤษว่า sorobun ลกูคดิญีปุ่น่ 
 ในปี 2541 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
กระทรวงศึกษาธกิารได้วจิยัทดลองโดยอบรมครูเกี่ยวกบัการน าลูกคดิมาใช้ในการเรยีนการสอน
คณิตศาสตร ์โดยใช้วทิยากรจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้สามารถน าไปจดักจิกรรมฝึกทกัษะ การคดิ
ค านวณโดยใช้ลูกคิดในลักษณะของชมรมลูกคิดในโรงเรียนทดลอง ในสังกัดต่างๆ รวมทัง้ใน
โรงเรยีนสงักดัส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ จ านวน 13 แห่ง ในขณะเดียวกัน
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ก็ได้ด าเนินการทดลองให้เอกชนจดัค่ายจนิต
คณิต ให้แก่นักเรยีนในโรงเรยีนประถมศกึษา 2 ค่ายจ านวน 80 คน การด าเนินการดงักล่าวได้ผล
เป็นที่น่าพอใจ สามารถกระตุ้นให้นักเรยีนทัง้ที่ร่วมกิจกรรมในชมรมลูกคดิและนักเรยีนที่เข้าค่าย
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จนิตคณติสนใจกจิกรรมการเรยีนคณิตศาสตรม์ากขึน้ มทีกัษะในการคดิค าณวนและบวกลบเลขสอง
หลกัได้อย่างรวมเรว็ การน าหลกัสูตรจนิตคณิตจงึได้รบัความนิยมจากโรงเรยีนที่มคีวามสนใจน า
นวตักรรมใหม่ๆ ที่ส่งเสรมิให้เด็กอยากเรยีนรู้เข้าไปบรรจุในหลกัสูตรของสถานศึกษา (สสวท. 
ออนไลน์) 

               หลกัสูตรจนิตคณิต เป็นหลกัสูตรทีพ่ฒันาจนิตภาพของมนุษยโ์ดยใชคุ้ณสมบตัิ
เด่นของลกูคดิเป็นเครือ่งมอืและอาศยัพฤตกิรรมทีต่อ้งเรยีนรูข้องเดก็สรา้งภาพในสมองเพื่อฝึกสมอง
ซกีซ้ายและซกีขวาให้เกิดดุลยภาพ หลกัสูตรจนิตคณิตจงึเป็นหลกัสูตรพเิศษโดยใช้ตวัเลข และ
ลูกคิดเป็นสื่อในการสอน ซึ่งเมื่อมีการฝึกฝนเป็นประจ าอย่างต่อเนื่ องจะก่อให้เกิดการท างาน
ประสานกันของสมองทัง้สองฝ ัง่ ซึ่งเด็กจะได้ฝึกฝนให้รู้จกัสร้างภาพลูกคิดขึ้นในสมองโดยใช้
คุณสมบตัเิด่นของลูกคดิเป็นเครื่องมอืและอาศยัพฤตกิรรมที่ต้องเรยีนรูข้องเดก็สรา้งภาพในสมอง
เพื่อฝึกสมองซกีซ้าย และซกีขวาให้เกิดดุลยภาพและคดิค านวณเลขโดยการใช้ลูกคดิจ าลองที่ถูก
สรา้งขึน้ในสมองแทนการค านวณโดยใช้ตวัเลข  ท าใหเ้ดก็มพีฒันาการทางความคดิสรา้งสรรค ์เกดิ
พลงัแห่งการจดจ า สมาธต่ิอเนื่อง และสามารถน าไปพฒันาใช้กบัวชิาต่าง ๆ อย่างได้ผล (สุนทร     
ลิม้ตระกูล และ สุทธริกั นิ่มเนียม.ออนไลน์.) ซึง่เมื่อเดก็ไดร้บัการฝึกฝนจนิตคณิตเป็นเวลานาน จะ
ช่วยบรหิารสมองส่วนขวา ซึ่งควบคุมด้านจติใจ อารมณ์ มากกว่าสมองซกีซ้าย ที่ท างานด้านการ
วเิคราะห์ หรอืการค านวณขัน้พื้นฐาน การบรหิารสมองซกีขวาจะเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ที่ไม่
เกีย่วกบัเรือ่งของคณติศาสตร ์แต่จะช่วยให้สามารถเรยีนรูเ้รื่องอื่นๆ ไดเ้รว็ขึน้ ส่งผลใหเ้รยีนวชิาอื่น 
ๆ ไดผ้ลดขีึน้ดว้ย 
 จนิตคณติ จงึเป็นวชิาทีว่่าดว้ยการพฒันาการท างานของสมอง ซึง่สมองของ
คนเราแบ่งเป็น 2 ซกี โดยซกีซา้ยมหีน้าที ่จ าเป็นขัน้เป็นตอนเกอืบทุกวชิา เช่น วทิยาศาสตร ์
คณติศาสตร ์ภาษาศาสตร ์ซกีขวาท าหน้าทีค่วบคุมอารมณ์ สมาธ ิสต ิ จนิตนาการ  ถา้สมองซกีใดซกี
หนึ่งท างานมากเกนิไป หรอืไมส่มดุลกนั พฒันาการของอจัฉรยิภาพทีด่กีไ็มเ่กดิ แต่ถา้สมอง 2 ซกี 
ท างานสมดุลกนั จะท าใหเ้กดิการพฒันาไปสู่ความเป็นอจัฉรยิภาพ หรอืความเป็นเลศิ (ชาญชยั บุญ
เฮา้. 2547: 1-2) 
 ประโยชน์ของการเรยีนจนิตคณติ 

          1. สามารถคดิค านวณเลข บวก ลบ คณู หาร ไดเ้รว็ 
          2. ท าใหม้สีมาธยิาวขึน้ และมสีตใินการควบคุมอารมณ์ดขีึน้ 

3. มคีวามเชื่อมัน่ในตวัเอง กลา้คดิ กลา้ท า กลา้ตดัสนิใจ ความคดิความจ าดี 
ขึน้ 

4. มคีวามสนุกสนานกบัการคดิค านวณไมเ่บื่อวชิาคณติศาสตร์ 
5. ท าใหส้มองทัง้สองซกีไดท้ าหน้าทีอ่ยา่งสมดุล 
6. ท าใหผ้ลการเรยีนในวชิาอื่นๆ ดขีึน้เป็นล าดบั 
7. เพื่อป้องกนัไมใ่หเ้กดิโรคสมองฝอ่ 
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                จนิตคณิตเป็นส่วนหนึ่งของวชิาคณิตศาสตร์ คงปฏเิสธไม่ได้ว่าคณิตศาสตร์
เป็นความรู้พื้นฐานที่ส าคญัยิง่ในการคดิค้นและพฒันาองค์ความรูใ้หม่ๆ ประเทศใดมบีุคลากรที่มี
ศกัยภาพเป็นจ านวนมากในด้านความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตรอ์ย่างด ีก็จะเป็นเครื่องบ่งชี้
ส าคญัประการหนึ่งว่าประเทศนัน้มคีวามเจรญิก้าวหน้ามากกว่าประเทศอื่นๆ จงึส่งผลให้ประเทศ
ต่างๆ ให้ความสนใจกบัการศึกษาในสาขาวชิาคณิตศาสตร์เป็นพเิศษ แต่ส าหรบัประเทศไทยการ
พฒันาก าลงัคนทางด้านคณิตศาสตรเ์ป็นอย่างมาก เมื่อเทยีบกบัประเทศที่พฒันาแล้ว นอกจากนี้
ศกัยภาพของก าลงัคนที่มอียู่ก็ยงัไม่เขม้แขง็พอที่จะแข่งขนักบันานาประเทศ เป็นผลให้การเจริญ
เตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศยงัจ าเป็นตอ้งอาศยัและพึง่พาเทคโนโลยขีองต่างประเทศอยูม่าก 

                ฉะนั ้น ในการพัฒนาก าลังคนในประเทศที่มีความสามารถพิเศษทาง
คณิตศาสตร์จงึต้องท าอย่างจรงิจงั และเป็นระบบเพื่อสร้างเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ให้พร้อมอยู่
ตลอดเวลา ถา้เดก็และเยาวชนผูท้ีม่คีวามสามารถพเิศษทางคณิตศาสตรเ์หล่านี้ไดร้บัการพฒันาเตม็
ศกัยภาพของแต่ละบุคคล ประเทศไทยกจ็ะไดก้ลุ่มผูน้ าในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยทีีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อประเทศ เพื่อการยนืหยดัดว้ยตนเอง และกา้วสู่ความเป็นเลศิเทยีบเท่ากบัระดบัสากลได้
ในอนาคต ทัง้นี้ยงัเป็นการสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ .ศ. 2542 ที่ทุกคนมี
เสรภีาพในการศกึษาเตม็ตามศกัยภาพของตนอกีดว้ย 

                  1.3.2 หลกัสูตรจินตคณิต เบรนบาลานซ่ิง (Brain Balancing Mental 
Arithmetic curriculum) 
                          สถาบนัจนิตคณิตลา้นนา ด าเนินการสอนหลกัสูตรจนิตคณิต Brain Balancing 
โดยใชลู้กคดิญี่ปุ่นระบบ 4:1 เป็นสื่ออุปกรณ์ในการเรยีนการสอน ด าเนินการถ่ายทอดหลกัสูตรจนิต
คณิต Brain Balancing ใหแ้ก่ทางโรงเรยีนรฐับาลและเอกชน ในนามสถาบนัจนิตคณิตล้านนามา
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2544  โดยการเปิดโอกาสใหก้บัโรงเรยีนทีม่คีวามสนใจทีจ่ะน าหลกัสูตรจนิตคณิต Brain 
Balancing เขา้บรรจุท าการสอนในโรงเรยีน ทางสถาบนัจนิตคณิตลา้นนา จะเริม่ด าเนินการจดัการ
อบรมหลกัสูตรจนิตคณิต Brain Balancing ใหแ้ก่คณะครใูนโรงเรยีนเป็นเวลา 2 วนัโดยครทูุกคน
สามารถทีจ่ะฝึกอบรมการเรยีนการสอนหลกัสูตรจนิตคณิต Brain Balancing นี้ ดว้ยการอบรมและ
ฝึกฝนกบัวทิยากรที่มคีวามความรูค้วามสามารถและเป็นผู้ช านาญการโดยตรงที่มปีระสบการณ์ใน
การสอนหลกัสูตรหลกัสูตรจนิตคณิต กว่า 10 ปี  สถาบนัจนิตคณิตลา้นนา มจีุดมุ่งหมายทีจ่ะเปิด
โอกาสใหแ้ก่เดก็นักเรยีนทุกคนในโรงเรยีนไดม้โีอกาสเรยีนหลกัสูตรจนิตคณิต Brain Balancing ที่
เต็มไปด้วยคุณภาพการเรยีนการสอนที่มปีระสทิธภิาพด้วยระบบการจดัการ  การดูแลของทาง
สถาบนัจนิตคณิตลา้นนา อย่างเป็นระบบ และได้ผลจรงิ โดยมตีวัอย่างจากโรงเรยีนที่ท าการสอน
หลกัสตูร Brain Balancing และประสบผลส าเรจ็มาแลว้ในประเทศ  

                 ในส่วนของการพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูข้องนักเรยีนนัน้ ทางสถาบนัจนิต
คณติลา้นนา มกีารควบคุมคุณภาพของนกัเรยีนโดยการท าการทดสอบ วดั และ ประเมณิผล ตามแต่
ละจุดประสงค์ ในแต่ละเดอืนตามที่หลกัสูตรก าหนด และยงัจดัให้มกีารแข่งขนัคณิตคดิเรว็ภายใน
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โรงเรียนภาคการศึกษาละ1 ครัง้ในแต่ระดับ โดยสถาบันจินตคณิตล้านนาจะเป็นฝ่ายให้การ
สนับสนุนแก่ทางโรงเรยีนตลอดการแข่งขนัโดยการจดัส่งทีมวิทยากรเข้าด าเนินการเพื่อจดัการ
แขง่ขนัรวม ถงึการสนบัสนุนรางวลัต่างๆ แก่นกัเรยีนทีเ่ขา้แขง่ขนั   
 (http://www.jintakanitlanna.com. สบืคน้เมือ่วนัที ่19 ตุลาคม 2552) 

 
                       หลกัการของหลกัสตูรจินตคณิต เบรนบาลานซ่ิง 
                  เพื่อใหจ้ดัการศกึษาเป็นไปตามแนวนโยบายการจดัการศกึษาของประเทศ  

จงึก าหนดหลกัสตูรจนิตคณิตดงันี้  
                    1. เป็นการศกึษาทีเ่ป็นเอกภาพ มุง่เน้นความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 
                    2. เป็นการศกึษาเพื่อปวงชน  ครแูละนกัเรยีนทุกคนจะไดร้บัอยา่งเสมอภาคและเท่า 

เทยีมกนั โดยสงัคมมสี่วนร่วมในการจดัการศกึษา 
            3. ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีน  ไดพ้ฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตนเองอยา่งต่อเนื่องตลอดชวีติ 

โดยถอืว่าผูเ้รยีนมคีวามส าคญัทีสุ่ด  สามารถพฒันาตามธรรมชาต ิ และเตม็ศกัยภาพ 
                            4. เป็นหลกัสตูรทีม่โีครงสรา้งยดืหยุน่  ทัง้ดา้นสาระ เวลา  และการจดัการ
เรยีนรู ้

                 5. เป็นหลกัสตูรทีจ่ดัการศกึษาไดทุ้กรปูแบบ  ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

                      จดุหมายของหลกัสตูรจินตคณิต เบรนบาลานซ่ิง 
                 หลกัสตูรจนิตคณติ มุง่เน้นพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ เป็นคนดมีี

ปญัญา มคีวามสุข  และมคีวามเป็นไทย  มศีกัยภาพในการศกึษาต่อ  และประกอบอาชพีจงึก าหนด
จดุหมายซึง่ถอืว่าเป็นมาตรฐานการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนไดเ้กดิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคด์งัต่อไปนี้ 

                 1.  มุง่พฒันาใหผูเ้รยีนเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสุข  มคีวามรู ้ความสามารถ มี
ทกัษะการเรยีนรูท้ีส่ าคญัๆ มกีระบวนการคดิอย่างมเีหตุผล 

                 2.  มุง่พฒันาใหผู้เ้รยีนมคีวามคดิสรา้งสรรค ์ ใฝรู่ ้ ใฝเ่รยีน  รกัการอ่าน  รกั
การเขยีน  และรกัการคน้ควา้ 

                 3.  มุง่พฒันาใหผู้เ้รยีนมคีวามรูอ้นัเป็นสากล  รูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลงและ
ความเจรญิ 
กา้วหน้าทางดา้นวทิยาการ  มทีกัษะและศกัยภาพในการจดัการ  การสื่อสารและใชเ้ทคโนโลย ี ปรบั
วธิกีารคดิวธิกีารท างานใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 

                  4.  มุง่พฒันาใหผู้เ้รยีนมทีกัษะและกระบวนการโดยเฉพาะทางคณติศาสตร ์ 
ทกัษะการคดิ การสรา้งปญัญาและทกัษะในการด าเนินชวีติ 
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                         โครงสร้างและเน้ือหาหลกัสตูรจินตคณิต เบรนบาลานซ่ิง 
             เพื่อใหก้ารศกึษาเป็นไปตามหลกัการ  จดุมุง่หมายและมาตรฐานการเรยีนรูท้ี่

ก าหนดไวใ้นสถานศกึษาจงึไดก้ าหนดโครงสรา้งและเนื้อหาหลกัสตูรจนิตคณติ มทีัง้หมด 6 ระดบั 
ดงันี้ 

           ระดบัท่ี 1 มีเน้ือหาการเรียนดงัน้ี 
สปัดาหท์ี ่1 พืน้ฐานการนบัจ านวนตวัเลขโดยใชส้ญัลกัษณ์นิ้วมอืเป็นสื่อ 
สปัดาหท์ี ่2 พืน้ฐานการใชล้กูคดิ 
สปัดาหท์ี ่3 พืน้ฐานการใชล้กูคดิ 
สปัดาหท์ี ่4 พืน้ฐานการใชล้กูคดิ 
สปัดาหท์ี ่5 บวกฐาน 5 
สปัดาหท์ี ่6 ลบฐาน 5 
สปัดาหท์ี ่7 บวกฐาน 10  
สปัดาหท์ี ่8 บวกฐาน 10 (ทดสอบ) 
สปัดาหท์ี ่9 บวกฐาน 10 ผสมฐาน 5 
สปัดาหท์ี ่10 ลบฐาน 10 
สปัดาหท์ี ่11 ลบฐาน 10 
สปัดาหท์ี ่12 ลบฐาน 10 ผสมฐาน 5 
สปัดาหท์ี ่13 ทดสอบ 

 
          ระดบัท่ี 2 มีเน้ือหาการเรียนดงัน้ี 

สปัดาหท์ี ่1 พืน้ฐานการค านวณตวัเลขโดยใชจ้นิตนาการ 
สปัดาหท์ี ่2 พืน้ฐานการค านวณตวัเลขโดยใชจ้นิตนาการ 
สปัดาหท์ี ่3 บวกฐาน 5 
สปัดาหท์ี ่4 ลบฐาน 5 
สปัดาหท์ี ่5 บวกฐาน 10 
สปัดาหท์ี ่6 บวกฐาน 10 
สปัดาหท์ี ่7 บวกฐาน 10 ผสมฐาน 5 (ทดสอบ) 
สปัดาหท์ี ่8 ลบฐาน 10  
สปัดาหท์ี ่9 ลบฐาน 10  
สปัดาหท์ี ่10 ลบฐาน 10 ผสมฐาน 5 (ทดสอบ) 
สปัดาหท์ี ่11 แบบฝึกหดั 
สปัดาหท์ี ่12 ทบทวน 
สปัดาหท์ี ่13 ทบทวน 
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          ระดบัท่ี 3 มีเน้ือหาการเรียนดงัน้ี 

สปัดาหท์ี ่1 ทบทวนวธิกีาร +,- โดยใชล้กูคดิและจนิตนาการ 
สปัดาหท์ี ่2 พืน้ฐานการค านวณตวัเลขโดยใชว้ธิกีารคณู 
สปัดาหท์ี ่3 พืน้ฐานการค านวณตวัเลขโดยใชว้ธิกีารคณู 
สปัดาหท์ี ่4 พืน้ฐานวธิกีารคณูโดยใชล้กูคดิในการค านวณ 
สปัดาหท์ี ่5 พืน้ฐานวธิกีารคณูโดยใชล้กูคดิในการค านวณ 
สปัดาหท์ี ่6 การค านวณตวัเลขโดยการใชล้กูคดิและการใชจ้นิตนาการ 
สปัดาหท์ี ่7 การค านวณตวัเลขโดยการใชล้กูคดิและการใชจ้นิตนาการ 
สปัดาหท์ี ่8 การค านวณตวัเลขโดยการใชล้กูคดิและการใชจ้นิตนาการ 
สปัดาหท์ี ่9 การค านวณตวัเลขโดยการใชล้กูคดิและการใชจ้นิตนาการ 
สปัดาหท์ี ่10 การค านวณตวัเลขโดยการใชล้กูคดิและการใชจ้นิตนาการ 
สปัดาหท์ี ่11 การค านวณตวัเลขโดยการใชล้กูคดิและการใชจ้นิตนาการ 
สปัดาหท์ี ่12 การค านวณตวัเลขโดยการใชล้กูคดิและการใชจ้นิตนาการ 
สปัดาหท์ี ่13 การค านวณตวัเลขโดยการใชล้กูคดิและการใชจ้นิตนาการ 
สปัดาหท์ี ่14 ทบทวน 
สปัดาหท์ี ่15 ทบทวน 
สปัดาหท์ี ่16 ทบทวน 

 
           ระดบัท่ี 4 มีเน้ือหาการเรียนดงัน้ี 

สปัดาหท์ี ่1 ทบทวนวธิกีาร +,- โดยใชล้กูคดิและจนิตนาการ 
สปัดาหท์ี ่2 พืน้ฐานการค านวณตวัเลขโดยใชว้ธิกีารคณู 
สปัดาหท์ี ่3 พืน้ฐานวธิกีารคณูโดยใชล้กูคดิเป็นสื่อในการค านวณ 
สปัดาหท์ี ่4 พืน้ฐานวธิกีารคณูโดยใชล้กูคดิเป็นสื่อในการค านวณ 
สปัดาหท์ี ่5 พืน้ฐานวธิกีารคณูโดยใชล้กูคดิเป็นสื่อในการค านวณ 
สปัดาหท์ี ่6 การค านวณตวัเลขโดยการใชล้กูคดิและการใชจ้นิตนาการ 
สปัดาหท์ี ่7 การค านวณตวัเลขโดยการใชล้กูคดิและการใชจ้นิตนาการ 
สปัดาหท์ี ่8 การค านวณตวัเลขโดยการใชล้กูคดิและการใชจ้นิตนาการ 
สปัดาหท์ี ่9 การค านวณตวัเลขโดยการใชล้กูคดิและการใชจ้นิตนาการ 
สปัดาหท์ี ่10 การค านวณตวัเลขโดยการใชล้กูคดิและการใชจ้นิตนาการ 
สปัดาหท์ี ่11 การค านวณตวัเลขโดยการใชล้กูคดิและการใชจ้นิตนาการ 
สปัดาหท์ี ่12 – 16 ทบทวน 
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           ระดบัท่ี 5 มีเน้ือหาการเรียนดงัน้ี 
สปัดาหท์ี ่1 ทบทวน 
สปัดาหท์ี ่2 พืน้ฐานการค านวณตวัเลขโดยใชว้ธิกีารคณูและการหาร 
สปัดาหท์ี ่3 พืน้ฐานการค านวณตวัเลขโดยใชว้ธิกีารคณูและการหาร 
สปัดาหท์ี ่4 พืน้ฐานการค านวณตวัเลขโดยใชว้ธิกีารคณูและการหาร 
สปัดาหท์ี ่5 พืน้ฐานการค านวณตวัเลขโดยใชว้ธิกีารคณูและการหาร 
สปัดาหท์ี ่6 พืน้ฐานการค านวณตวัเลขโดยใชว้ธิกีารคณูและการหาร  
สปัดาหท์ี ่7 พืน้ฐานการค านวณตวัเลขโดยใชว้ธิกีารคณูและการหาร   
สปัดาหท์ี ่8 พืน้ฐานการค านวณตวัเลขโดยใชว้ธิกีารคณูและการหาร  
สปัดาหท์ี ่9 พืน้ฐานการค านวณตวัเลขโดยใชว้ธิกีารคณูและการหาร  
สปัดาหท์ี ่10 พืน้ฐานการค านวณตวัเลขโดยใชว้ธิกีารคณูและการหาร  
สปัดาหท์ี ่11 พืน้ฐานการค านวณตวัเลขโดยใชว้ธิกีารคณูและการหาร  
สปัดาหท์ี ่12 พืน้ฐานการค านวณตวัเลขโดยใชว้ธิกีารคณูและการหาร  
สปัดาหท์ี ่13 พืน้ฐานการค านวณตวัเลขโดยใชว้ธิกีารคณูและการหาร  
สปัดาหท์ี ่14 – 15  ทบทวน  

 
           ระดบัท่ี 6 มีเน้ือหาการเรียนดงัน้ี 

สปัดาหท์ี ่1 ทบทวน 
สปัดาหท์ี ่2 พืน้ฐานการค านวณตวัเลขโดยใชว้ธิกีารคณูและการหาร 
สปัดาหท์ี ่3 พืน้ฐานการค านวณตวัเลขโดยใชว้ธิกีารคณูและการหาร 
สปัดาหท์ี ่4 พืน้ฐานการค านวณตวัเลขโดยใชว้ธิกีารคณูและการหาร 
สปัดาหท์ี ่5 พืน้ฐานการค านวณตวัเลขโดยใชว้ธิกีารคณูและการหาร 
สปัดาหท์ี ่6 พืน้ฐานการค านวณตวัเลขโดยใชว้ธิกีารคณูและการหาร  
สปัดาหท์ี ่7 พืน้ฐานการค านวณตวัเลขโดยใชว้ธิกีารคณูและการหาร   
สปัดาหท์ี ่8 พืน้ฐานการค านวณตวัเลขโดยใชว้ธิกีารคณูและการหาร  
สปัดาหท์ี ่9 พืน้ฐานการค านวณตวัเลขโดยใชว้ธิกีารคณูและการหาร  
สปัดาหท์ี ่10 พืน้ฐานการค านวณตวัเลขโดยใชว้ธิกีารคณูและการหาร  
สปัดาหท์ี ่11 พืน้ฐานการค านวณตวัเลขโดยใชว้ธิกีารคณูและการหาร  
สปัดาหท์ี ่12 พืน้ฐานการค านวณตวัเลขโดยใชว้ธิกีารคณูและการหาร  
สปัดาหท์ี ่13 พืน้ฐานการค านวณตวัเลขโดยใชว้ธิกีารคณูและการหาร  
สปัดาหท์ี ่14 – 15  ทบทวน  
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               ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการเรียนหลกัสตูรจินตคณิต เบรนบาลานซ่ิง 
             หลกัสูตรจนิตคณิต เป็นหลกัสูตรคณิตคดิในใจโดยการใชน้ิ้วมอื และลูกคดิระบบ 

4:1 เพื่อเสรมิสรา้งความสามารถในการค านวณเลขดว้ยความรวดเรว็และถูกต้องแม่นย า  หลกัสูตรนี้
จะช่วยกระตุ้นใหน้ักเรยีนไดใ้ชส้มองทัง้ฝ ัง่ซา้ยและฝ ัง่ขวา และช่วยใหน้ักเรยีนมกีระบวนการคดิทีม่ ี
ประสทิธภิาพ และรวดเรว็มากขึน้ในขณะเดยีวกนัจะช่วยกระตุ้นให้นักเรยีนมคีวามสนใจและมี
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ด้วย  การฝึกนับนิ้วและการค านวณด้วยนิ้วมือจะช่วยเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการจ า และสมาธขิองนักเรยีนไดเ้ป็นอย่างด ีนักเรยีนจะมคีวามสนใจอย่างเตม็ที่ มี
ความสามารถในการฟงัและเขา้ใจ ในสิง่ทีก่ าลงัเรยีนรู ้ ในทางจติวทิยาเน้นเทคนิคการใช้นิ้วมอื จะ
ช่วยพฒันาทกัษะต่างๆของนักเรยีน ดงันัน้นักเรยีนจะมคีวามเขา้ใจในสิง่ทีก่ าลงัเรยีนรูใ้นทุกสิง่ ทุก
อยา่ง หลงัจากทีเ่รยีนการใชน้ิ้วมอืแลว้ นกัเรยีนจะไดเ้รยีนทกัษะการใชล้กูคดิ สิง่นี้จะช่วยใหน้ักเรยีน
พฒันาความสามารถในการวเิคราะหด์ว้ย  

 
               ประสิทธิผลในการเรียนการสอน หลกัสตูรจินตคณิต เบรนบาลานซ่ิง 
            หลกัสตูรน้ีจะช่วยสรา้งใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถในการค านวณ และคุณสมบตัิ

ดงักล่าวจะช่วยส่งผลใหผู้เ้รยีนเรยีนในวชิาอื่นๆ ไดด้ขีึน้ดว้ย และผูเ้รยีนสามารถทีจ่ะอดทนและ
สามารถเผชญิต่อความยากและกดดนัต่างๆ ไดอ้ยา่งสบาย และทางสถาบนัจดัมกีารแนะน าแผนการ
สอน และจดัทดสอบเพื่อรบัใบประกาศนียบตัรใหก้บัคณะคร ูเป็นเวลา 3 ชัว่โมง การก าหนดวนั
ทดสอบตอ้งเวน้ระยะจากการอบรมเป็นเวลาประมาณ 1 เดอืน 

             1.3.3  การบริหารหลกัสตูรจินตคณิต เบรนบาลานซ่ิง 
                การจดัการศกึษาตามหลกัสตูรจนิตคณติ เป็นหลกัสตูรทีม่ขี ัน้ตอนและ

กระบวนการในการจดัการหลกัสตูรอยา่งมรีะบบ เพื่อใหส้ถานศกึษาใชเ้ป็นแนวทางการด าเนินการ
จดัการหลกัสตูรของสถานศกึษาอยา่งมปีระสทิธภิาพแลว้นัน้ สถาบนัจนิตคณติลา้นนาจงึได้
ด าเนินการบรหิารจดัการหลกัสตูรดงันี้ 

                    1.การเตรียมความพร้อม    
                     1.1 ผูบ้รหิารโรงเรยีนร่วมกบัสถาบนัจนิตคณิตลา้นนา จดัอบรมหลกัสูตร

จนิตคณติ ใหแ้ก่บุคลากรครขูองโรงเรยีน ใหต้ระหนกัถงึความส าคญัของคณิตศาสตรแ์ละประโยชน์ที่
นกัเรยีนไดร้บัจากการเรยีนจนิตคณติโดยจดัใหม้กีารอบลมหลกัสตูรพืน้ฐานการใชลู้กคดิระยะเวลา 2 
วนั ตัง้แต่เวลา 09.00 – 16.00 น. 
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วนัที ่1 หน่วย 
   

 
การเรยีนรูท้ี ่ เวลา 

 
                        เรือ่ง 

 
1 9.00 - 9.15 

 
ประวตัคิวามเป็นมาของลกูคดิ 

 
2 9.15 - 9.30 

 
ความส าคญัของคณติศาสตรก์บัลกูคดิ 

 
3 9.30 - 10.00 

 
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัเลขกบัจ านวน 

 
4 10.00 - 10.15 

 
พืน้ฐานการนับตวัเลขโดยใชน้ิ้วมอื 

 
5 10.15 - 10.30 

 
การบวก ลบ ตวัเลขโดยใชน้ิ้วมอืพืน้ฐาน 

 
6 10.30 - 10.45 

 
พืน้ฐานการใชล้กูคดิ 

 
7 10.45 - 11.00 

 
การบวก ลบ ตวัเลขโดยใชล้กูคดิพืน้ฐาน 

 
8 11.00 - 12.00 

 
การบวกเลขฐาน 10    ( +9  +8  +7  +6  ) 

 
9 13.00 - 14.00 

 
การบวกเลขฐาน 10    ( +5  +4  +3  +2  +1  ) 

 
10 14.00 - 15.00 

 
การลบเลขฐาน   10    ( -9  -8  -7  -6  ) 

 
11 15.00 - 16.00 

 
การลบเลขฐาน   10    ( -5  -4  -3  -2  -1  ) 

วนัที ่2 หน่วย 
   

 
การเรยีนรูท้ี ่ เวลา 

 
                        เรือ่ง 

 
12 09.00 - 10.00 

 
การบวกเลขฐาน 5    ( +4  +3  +2  +1  ) 

 
13 10.00 -11.00 

 
การลบเลขฐาน   5     ( -4  -3  -2  -1  ) 

  
11.00 - 12.00 

 
การบวกเลขฐาน 10 ผสมฐาน 5 ( +9 +8 +7 +6  ) 

  
13.00 - 14.00 

 
การลบเลขฐาน 10 ผสมฐาน 5  ( -9  -8  -7  -6  ) 

  
14.00 - 16.00 

 
ทบทวน/ทดสอบ 

  
                  1.2  สถาบนัจนิตคณติลา้นนา จดัท าการวดัผล ครผููส้อนหลงัจากการ
อบรมแลว้ 1 – 2 สปัดาหโ์ดยใชว้ธิกีารสอบทีส่ถาบนัก าหนดไว้ประกอบดว้ย 2 ส่วน 

                         1.2.1 แบบทดสอบบวก ลบ ตวัเลข 1 หลกั 4 บรรทดั 50 ขอ้ เวลา 10 
นาท ีสอบผ่านทีร่ะดบั 70 % (ขอ้ถูกไมต่ ่ากว่า 35 ขอ้)  

                         1.2. 2 ทดสอบการสอน (ทกัษะการใชล้กูคดิ การน าเขา้สู่บทเรยีน) 
                      1.3 ผูบ้รหิารและบุคลากรของสถาบนัจนิตคณติลา้นนา มกีารเตรยีมความ

พรอ้มในเรือ่งหลกัสตูรจนิตคณติ โดยจดัอบรมชีแ้จงใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกบัหลกัสตูรจนิต
คณติ พรอ้มทัง้รว่มกนัจดัท าหลกัสตูรจนิตคณติของสถาบนั โดยไดม้กีารแต่งตัง้เจา้หน้าทีท่ี่
รบัผดิชอบในการด าเนินการ 

                       1.4  จดัท าระบบสารสนเทศของสถาบนัและจดัท าแผนการด าเนินงาน
ของสถาบนั 



 25 

                        1.5  ท าการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรจินตคณิตให้แก่
ผู้ปกครอง ชุมชนและนักเรยีน และบุคคลทัว่ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกบัหลกัสูตรจนิตคณิต  
ไดร้บัทราบ 

                       1.6  ผูบ้รหิารและบุคลากรของสถาบนัรว่มกนัประชุมเพื่อศกึษาหลกัสตูร
จนิตคณติ รว่มกนัจดัท าหลกัสตูร โดยศกึษากระบวนการจากการท าหลกัสตูรเสรมิของสถานศกึษา 
 
              2. ด้านการวางแผนและเตรียมการน าหลกัสตูรจินตคณิตไปใช้ 

                2.1 สถาบนัจนิตคณิตลา้นนาร่วมกบัคณะครใูนโรงเรยีนร่วมจดัท าหลกัสูตร
จนิตคณติเพื่อใหม้คีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีน 
                2.2 สถาบนัจนิตคณิตลา้นนาร่วมกบัคณะครูในโรงเรยีนร่วมร่วมกนัในการ
ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูใ้นเรือ่งของหลกัสตูรจนิตคณติ การจดัหาเลอืกใชส้ื่ออุปกรณ์การเรยีน 

               2.3 ผูบ้รหิารและบุคลากรของสถาบนัจนิตคณิตลา้นนา ร่วมประชุมวางแผน 
บุคลากรทุกคนมสี่วนรว่มในการจดัท าหลกัสตูรจนิตคณติ 
                   2.4 สถาบนัจนิตคณติลา้นนา ไดก้ าหนดระยะเวลาการจดักะบวนการเรยีนรู้
การสอนไวใ้นแต่ละระดบัมรีะยะเวลา 36  ชัว่โมง  ต่อ 1 เทอมการศกึษา โดยก าหนดแนวทางในการ
เรยีนใหเ้รยีนทุกวนั วนัละ 20 นาทตีามแผนการสอนในหลกัสตูร 

                  2.5  ศกึษาเป้าหมายของหลกัสตูร จดัท าโครงสรา้งหลกัสตูร และแผนการ
จดัการเรยีนรูห้ลกัสตูรจนิตคณติของสถาบนั 
                 3  . การด าเนินการใช้หลกัสตูร   
              3.1 สถาบนัรว่มกบัทางโรงเรยีนในการบรกิารวสัดุหลกัสตูร 
              3.2 สถาบนัรว่มผูบ้รหิารโรงเรยีนและคร ูจดัครเูขา้ท าการสอนตามทีห่ลกัสตูร
ก าหนด 

                  3.3  ด าเนินการก าหนดวสิยัทศัน์ ภารกจิ และเป้าหมาย โครงสรา้งของ
หลกัสตูร จดัท าแผนการเรยีนรู ้ก าหนดเวลาเรยีน และจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน พรอ้มทัง้จดัท าคู่มอื
หลกัสตูร การวดัผลประเมนิผล แบบประเมนิผลส าหรบัครแูละนกัเรยีน 
              3.4 สถาบนัรว่มกบัทางโรงเรยีนในการสรา้งสิง่แวดลอ้มและบรรยากาศการ
เรยีนรู ้จดัหาสื่อการเรยีนใหค้รบถว้น จดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน วดัและประเมนิผลโดยทางสถาบนั
เป็นผูร้ว่มในการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 

        4. การนิเทศก ากบัและประเมินผลหลกัสตูร  จินตคณิต 
                        4.1 สถาบนัจนิตคณติลา้นนาไดจ้ดัใหม้กีารทดสอบประเมนิผลทุก 1 เดอืน 
ตรงตามจดุประสงคท์ีก่ าหนดไวใ้นหลกัสตูร โดยใชแ้บบทดสอบบวก ลบ ตวัเลข 1 หลกั 4 บรรทดั 
50 ขอ้ เวลา 10 นาที ่สอบผ่านทีร่ะดบั 70 % (ขอ้ถูกไมต่ ่ากว่า 35 ขอ้)  
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            4.2 สถาบนัจดันิเทศการสอนใหแ้ก่คณะครเูทอมละ 2 ครัง้ เวลา   
09.00 – 15.30 น. 

             4.3 สถาบนัจดัทดสอบและประเมนิผลนกัเรยีน เดอืนละ 1 ครัง้ (เทอมละ  
4 ครัง้) 
                      4.4 สถาบนัจดัการแขง่ขนัภายในโรงเรยีนเทอมละ 1 ครัง้ (ทางสถาบนัเป็น
ผูด้ าเนินการจดักจิกรรมใหก้บัโรงเรยีนโดยทีโ่รงเรยีนไม่ตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ย) 
                4.5 สถาบนัจดัทดสอบใหก้บันกัเรยีนเพื่อรบัประกาศนียบตัรในระดบัต่างๆ ทุก 
1 เทอมการศกึษา 

               4.6 สถาบนัจดัอบรมหลกัสตูร ระดบัทีส่งูขึน้ต่อไปให้แก่คณะคร ูระดบัละ 1 วนั  
เวลา 09.00 - 15.30 น. จดัท าการทดสอบครผููส้อนหลงัจากการอบรมแลว้ 1 – 2 สปัดาห ์

               5.การสรปุผลการด าเนินงาน  
             5.1 สถาบนัรว่มกบัทางโรงเรยีนการวเิคราะหผ์ลการใชห้ลกัสตูร สรปุผลการ 

ด าเนินงาน การเขยีนรายงาน การจดัเก็บรวบรวมข้อมูล วเิคราะห์ ปรบัปรุง รายงายผล เผยแพร่
ประชาสมัพนัธใ์หผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝา่ยไดร้บัทราบ 
                       5.2 สถาบนัรว่มประชุมหารอืกบัทางโรงเรยีนเพื่อสรปุผลการด าเนินงาน
เกีย่วกบัหลกัสตูรจนิตคณติของสถาบนัจนิตคณติลา้นนา 

             5.3 ผูบ้รหิารและบุคลากรของสถาบนัฯ รว่มประชุมสรปุภาพรวมของการ 
ด าเนินงานหลกัสตูรจนิตคณติ หาแนวทางแกไ้ขปญัหาและแนวทางพฒันาหลกัสตูรเสรมิจนิตคณติ
ต่อไป 
            5.4 สถาบนัรว่มกบัทางโรงเรยีนเพื่อรว่มประชุมหารอืกบัผูป้กครองรบัฟงั
ขอ้เสนอแนะจากผูป้กครองเพื่อรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขปญัหาและพฒันาการใชห้ลกัสตูรต่อไป 
  2.  การด าเนินงานการบริหารหลกัสตูรสถานศึกษา  
              การบรหิารหลกัสตูรสถานศกึษาเป็นการน าการบรหิารงานมาประยกุตใ์ชเ้พื่อใหก้าร
ท างานบรรลุวตัถุประสงค ์ช่วยใหก้ารบรหิารหลกัสตูรสะดวกรวดเรว็ ผูบ้รหิารสามารถน าเทคนิคต่าง 
ๆ มาใชใ้นการปรบัปรงุการท างานใหท้นัความเปลีย่นแปลงและความก้าวหน้าของงาน ซึง่ภารกจิใน
การบรหิารหลกัสตูรสถานศกึษาเป็นการด าเนินงานเกีย่วกบัหลกัสตูรเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์
ทีต่ ัง้ไว ้โดยมกีารก าหนดขัน้ตอนต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการบรหิารของสถานศกึษา  

             2.1  การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา 
                 สงดั อุทรานนัท ์(2532: 263) กล่าวว่า ก่อนทีจ่ะน าหลกัสตูรไปใช้ ควรมกีาร

ใหค้วามรูแ้ละชีแ้จงใหผู้ท้ีใ่ชห้ลกัสตูรมคีวามเขา้ใจถงึจดุมุง่หมาย หลกัการ โครงสรา้งแนวการจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนและการวดัประเมนิผล ซึง่ในการเตรยีมบุคลากรอาจท าไดห้ลายวธิ ีเช่น 
การประชุมชีแ้จง อบรม สมัมนา และการเผยแพรเ่อกสารต่าง ๆ 
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                ธ ารง บวัศร ี(2542: 305) กล่าวว่า การน าเอาหลกัสตูรใหมเ่ขา้แทนทีห่ลกัสตูร
เดมิทีต่อ้งเตรยีม ไดแ้ก่ การประชาสมัพนัธห์ลกัสตูร การเตรยีมบุคลากร การเตรยีมวสัดุอุปกรณ์ 
การเตรยีมอาคารสถานที ่การเตรยีมระบบการบรหิาร การเตรยีมงบประมาณค่าใชจ้่าย การเตรยีม 
ปรบัปรงุหลกัสตูรและการเตรยีมชุมชนและสงัคม การเตรยีมความพรอ้มของสถานศกึษามขีัน้ตอน
ดงันี้ 

1. สรา้งความตระหนกัใหแ้ก่บุคลากร ซึง่ประกอบดว้ย คณะกรรมการ 
สถานศกึษาผูบ้รหิาร ครผููส้อน ผูป้กครอง ชุมชน นกัเรยีน ทัง้นี้เพื่อใหเ้หน็ความส าคญัความจ าเป็น
ทีต่อ้งรว่มมอืกนัในการน าหลกัสตูรสถานศกึษาไปใช ้

2. ส ารวจสภาพปจัจบุนัของบุคลากรโดยการออกแบบสอบถามเกีย่วกบั 
ความรูค้วามเขา้ใจหลกัสตูรสถานศกึษา 

           3. จดัท าเอกสารประชาสมัพนัธเ์ผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกบัหลกัสตูรสถานศกึษา 
           4. ประชุมชีแ้จง/ประชุมปฏบิตักิาร เพื่อท าความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัสตูร 

สถานศกึษา 
5. ศกึษาดงูานจากแหล่งความรูท้ีห่ลากหลายสื่อเอกสารหรอืศกึษาจาก 

โรงเรยีนน ารอ่ง เป็นตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของการปฏบิตังิาน 
6. ก าหนดทศิทางนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของสถานศกึษา 
7. แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและงานวชิาการสถานศกึษา และ 

แต่งตัง้คณะอนุกรรมการระดบักลุ่มวชิารวมทัง้กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
8. ชีแ้จงทศิทาง นโยบาย และแนวทางการด าเนินงาน รวมทัง้บทบาทหน้าที ่

ของคณะกรรมการและอนุกรรมการใหเ้ขา้ใจถงึบทบาทหน้าทีข่องตนเองสอดคลอ้งกบันโยบายของ
สถานศกึษา 
                ประยรู  ลงักาพนิธุ ์(2552: ออนไลน์) ใหข้อ้สงัเกตบางประการทีม่ผีลต่อ
คุณภาพของหลกัสตูร และประสทิธภิาพการใชห้ลกัสตูรสถานศกึษา และอาจส่งผลต่อคุณภาพของ
ผูเ้รยีนในโรงเรยีน ขอ้สงัเกตในการจดัท าและการใชห้ลกัสตูรสถานศกึษามดีงันี้ 

    ขอ้สงัเกตช่วงการเตรยีมความพรอ้มของสถานศกึษา 
1. โรงเรยีนใหเ้วลากบัการศกึษาหลกัสตูรสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมาก ครมู ี

เขา้ใจในเจตนารมณ์ของหลกัสตูรเป็นอย่างด ีมองเหน็ภาพความสอดคลอ้งตลอดแนว 
2. บุคลากรทีไ่ดร้บัการประชุมชีแ้จงท าความเขา้ใจกระบวนการจดัท าหลกัสตูร 

โดยประชุมเชงิปฏบิตักิารครทูัง้โรงเรยีน จดัท าหลกัสตูรไดด้กีว่าครทูีไ่ดร้บัการอบรมแบบแมไ่ก่ลกูไก่ 
3. โรงเรยีนใหค้วามส าคญักบัขอ้มลูสารสนเทศของโรงเรยีน ก าหนดวสิยัทศัน์ 

 ภารกจิ เป้าหมาย หลกัสตูรสถานศกึษาไดส้อดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิของโรงเรยีน 
4. โรงเรยีนมกีารวางแผนการวจิยัเชงิประเมนิควบคู่ไปกบัการเตรยีมความ 

พรอ้มในการจดัท าหลกัสตูร มรีะบบการจดัท าหลกัสตูรดกีว่าโรงเรยีนทีไ่มไ่ดเ้ตรยีมความพรอ้ม 
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5. โรงเรยีนมศีูนยส์บืคน้ทางหลกัสตูรและการสอนมเีอกสารหลกัสตูรอยา่ง 
เพยีงพอมเีวลาใหค้รศูกึษาล่วงหน้ามปีระเดน็ในการอภปิรายกวา้งขวาง ท าใหก้ารวางแผนการจดัท า
หลกัสตูรเป็นไปดว้ยด ีและราบรื่น 

6. โรงเรยีนสามารถน าผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งหลายๆ ฝา่ยมารบัฟงัการ 
ประชาสมัพนัธห์ลกัสตูร ท าใหไ้ดร้บัความรว่มมอืจากผูเ้กีย่วขอ้งเป็นอย่างดี 

               ผูว้จิยัสามารถสรปุไดว้่า การเตรยีมความพรอ้มของสถานศกึษากค็อื การสรา้ง
ความตระหนกัใหแ้ก่บุคลากร มกีารด าเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการของสถานศกึษา เผยแพร่ 
ประชาสมัพนัธ ์จดัท าขอ้มลูสารสนเทศของสถานศกึษาและจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา 
รวมถงึการพฒันาบุคลากรของสถานศกึษาใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถน าความรูไ้ปใช ้
ในการจดัท าหลกัสตูรของสถานศกึษา 
 

                   2.2 การจดัท าหลกัสตูรสถานศึกษา  
                เพื่อใหก้ารจดัการศกึษาเป็นไปตามแนวนโยบายการจดัการศกึษาของ

ประเทศจงึก าหนดหลกัการของหลกัสตูรสถานศกึษาไวด้งันี้ (กรมวชิาการ. 2544: 4) 
1. เป็นการศกึษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาต ิมุง่เน้นความเป็นไทย 

ควบคู่กบัความเป็นสากล 
2. เป็นการศกึษาเพื่อปวงชน ทีป่ระชาชนทุกคนจะไดร้บัการศกึษาอยา่ง 

เสมอภาคและเท่าเทยีมกนั โดยสงัคมมสี่วนรว่มในการจดัการศกึษา 
3. ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาและเรยีนรูด้ว้ยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด 

ชวีติ โดยถอืว่าผูเ้รยีนมคีวามส าคญัทีสุ่ด สามารถพฒันาตามธรรมชาต ิและเตม็ตามศกัยภาพ 
4. เป็นหลกัสตูรทีม่โีครงสรา้งยดืหยุน่ทัง้ดา้นสาระ เวลา และการจดัการ 

เรยีนรู ้
5. เป็นหลกัสตูรทีจ่ดัการศกึษาไดทุ้กรปูแบบ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  

สามารถเทยีบโอนผลการเรยีนรู ้และประสบการณ์ 
                                       การจดัท าหลกัสตูรมแีนวทางการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
                                 1.  ศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

                  2. ก าหนดวสิยัทศัน์ ภารกจิ และเป้าหมายของการจดัการศกึษาของ 
สถานศกึษา 

   3. ก าหนดโครงสรา้งของหลกัสตูรสถานศกึษาแต่ละช่วงชัน้ และสดัส่วน 
เวลาเรยีน 

                  4. ก าหนดผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัและสาระการเรยีนรูร้ายปีหรอืรายภาค 
                  5. จดัท าค าอธบิายรายวชิา 
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6. ก าหนดกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
7. ก าหนดสื่อการเรยีนรู/้แหล่งการเรยีนรู ้
8. ก าหนดการวดัผลและประเมนิผล 
9. บรหิารจดัการงบประมาณ อาคารสถานที ่วสัดุ อุปกรณ์ และบุคลากร

ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรสถานศกึษาตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของการ
ปฏบิตังิาน 

ถวลั มาศจรสั (2545: 130) กล่าวถงึการจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาว่าม ี
ขัน้ตอนดงันี้ 

1. ก าหนดผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัรายปีหรอืรายภาค 
2.      ก าหนดสาระการเรยีนรูร้ายปีหรอืรายภาค 
3. ก าหนดเวลาและหรอืจ านวนหน่วยกติ 
4. จดัท าค าอธบิายรายวชิา 
5. จดัท าหน่วยการเรยีนรู ้
6. จดัท าแผนการจดัการเรยีนรู ้
สราวุธ อนิทรต๊์ะ (2545: 13-14) กล่าวถงึแนวทางการจดัท าหลกัสตูร

สถานศกึษาไวด้งันี้ 
1. การก าหนดวสิยัทศัน์ ภารกจิ (พนัธกจิ) เป้าหมาย 
2. ก าหนดคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
3. การจดัท าโครงสรา้งหลกัสตูรสถานศกึษา 
4. การจดัท าสาระของหลกัสตูร 
5. การออกแบบการเรยีนรู ้
6. การออกแบบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
เอกรนิทร ์สีม่หาศาล (2545: 242-257) กล่าวถงึขัน้ตอนการจดัท า

หลกัสตูรสถานศกึษา 
มดีงันี้ 

1. การก าหนดวสิยัทศัน์ ภารกจิ เป้าหมาย/จดุมุง่หมาย และ
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน 

2. ก าหนดโครงสรา้งของหลกัสูตรสถานศกึษา 
3. การจดัหลกัสตูรกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
4. การผลติ การเลอืก และการใชส้ื่อการเรยีนรู ้
5. การวดัผลและประเมนิผลหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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อาจสรุปไดว้่า การจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา เป็นการวเิคราะหข์อ้มลูที่
เกีย่วขอ้งการก าหนดวสิยัทศัน์ ภารกจิและเป้าหมาย การก าหนดโครงสรา้งหลกัสตูร การก าหนด 
ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัและสาระการเรยีนรูร้ายปีหรอืรายภาค มกีารจดัท าค าอธบิายรายวชิา 
ก าหนดกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ก าหนดสื่อการเรยีนรู ้ก าหนดการวดัและประเมนิผล รวมถงึ 
การบรหิารงบประมาณ อาคารสถานที ่วสัดุ อุปกรณ์ และบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูร 
สถานศกึษา 
 

2.3 การวางแผนและการน าหลกัสตูรไปใช้ 
   การวางแผนเป็นงานขัน้ตน้ของกระบวนการบรหิารจดัการ และเป็นรากฐาน 

ของการบรหิารทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต ผูบ้รหิารจะตอ้งมคีวามกลา้ทีจ่ะตดัสนิใจก าหนดเป้าหมาย และ
หาแนวทางในการด าเนินงานใหป้ระสบผลส าเรจ็ตามทีต่้องการ (ยงยุทธ เกษสาคร.2548: 85) 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2549: 20-21) ไดส้รปุถกึาร 
วางแผนและการเตรยีมการน าหลกัสตูรไปใช ้ดงันี้ 

1. จดักระบวนการเรยีนรู ้ในการบรหิารการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ ม ี
แนวทางการด าเนินงานโดยผูบ้รหิารท าความเขา้ใจกบัครใูหพ้ฒันาตนเองและวางแผนด าเนินการ
รว่มกนัในการออกแบบกจิกรรมการการเรยีนรูใ้นเรือ่งของการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนส าคญัทีสุ่ด การใช้
แหล่งการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย การใชส้ื่อการเรยีนรูน้วตักรรมและเทคโนโลย ีการสรา้งบรรยากาศ
การเรยีนรูก้ารสอนซ่อมเสรมิ และการวจิยัเพื่อพฒันา 

2. การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน การบรหิารจดัการกจิกรรมพฒันา
ผูเ้รยีน จะตอ้งรว่มกนัวางแผนใหค้รทูุกคนสามารถด าเนินการแนะแนวผูเ้รยีนทัง้ในดา้นการศกึษา
ต่อ อาชพี และภูมปิญัญาทอ้งถิน่อื่นๆ ใหก้บัผูเ้รยีนหรอือาจจดัตัง้ศูนยแ์นะแนวของสถานศกึษา 
รว่มกนัวางแผนการจดักจิกรรมทีต่อบสนองจุดเน้นของสถานศกึษาในลกัษณะกจิกรรมบรกิารการ
ฝึกงานทีเ่ป็นประโยชน์ กจิกรรมส่งเสรมิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์กจิกรรมสนบัสนุนการเรยีนรู้
กลุ่มสาระการเรยีนรูต่้างๆ และกจิกรรมสนองความสนใจและความสามารถของผูเ้รยีน โดย
สถานศกึษาจะตอ้งส่งเสรมิสนบัสนุนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ ระดมทรพัยากรมาใชใ้หคุ้ม้ค่า 
จดัใหม้เีครอืขา่ยการเรยีนรูใ้นและนอกสถานศกึษา มสีื่อนวตักรรมและเทคโนโลย ีสรา้งบรรยากาศ
ทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้ส่งเสรมิการท าวจิยัเพื่อพฒันา และนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

สุทธนู ศรไีสย ์(2549: 151) ไดก้ล่าวถงึการวางแผนพฒันาหลกัสตูร 
สถานศกึษาไวด้งันี้ 

1. พฒันาความตอ้งการหรอืเป้าหมายของหลกัสตูร 
2. พฒันาเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 
3. พจิารณาทรพัยากรและขอ้จ ากดัต่างๆ 
4. จดัตัง้คณะกรรมการหลกัสตูร 
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5. ก าหนดบทบาทของกรรมการแต่ละคน 
6. พจิารณาหลกัสตูรใหม่ 
7. เลอืกหลกัสตูรใหม ่
8. การออกแบบหลกัสตูรใหม่ 
9. การน าหลกัสตูรใหมไ่ปใช้ 
10. วดัและประเมนิผลหลกัสตูร 

ประยรู ลงักาพนิธุ ์(2552: ออนไลน์) ใหข้อ้สงัเกตการใชห้ลกัสตูรหรอืช่วงการ 
น าไปจดักจิกรรมการเรยีนรูไ้วด้งันี้ 

1. ครทูีจ่ดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ดด้ ีคอืครทูีศ่กึษาคู่มอืหลกัสตูรกลุ่ม 
สาระอย่างละเอยีดท าความเขา้ใจอย่างถ่องแท้ 

2. ครทูีม่องความเชื่อมโยงตลอดแนวจากจดุประสงคก์ารเรยีนรูสู้่ผล 
การเรยีนรูท้ีค่าดหวงัรายปี เชื่อมโยงสู่มาตรฐานช่วงชัน้ มาตรฐานกลุ่มสาระการเรยีนรู ้และสู่
จดุหมายของหลกัสตูร จดัท าแผนการเรยีนรูไ้ดด้ ีมจีดุมุ่งหมาย มทีศิทางการจดัการเรยีนรูไ้ดถู้กตอ้ง
ตรงประเดน็ 

3. ครทูีว่างแผนการเรยีนรูเ้ป็นระบบ จดัการเรยีนรูไ้ดด้ ีและตอบ 
ค าถามของผูน้ิเทศไดด้ว้ยความเขา้ใจทุกค าถาม 

3.1 ตอ้งการใหผู้เ้รยีนเรยีนรูอ้ะไร 
3.2 มสีาระหรอืประสบการณ์ใดทีจ่ะใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู้ 
3.3 จะใหผู้เ้รยีนเรยีนรูโ้ดยวธิใีด 
3.4 รูไ้ดอ้ยา่งไรว่าผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูแ้ลว้ 

4. ครทูีร่วบรวมรปูแบบ วธิกีารจดัการเรยีนรูไ้วม้ากมายหลากหลาย 
เหมาะสมกบัธรรมชาตขิองกลุ่มสาระทีต่นเองรบัผดิชอบทัง้กระบวนการเรยีนรูท้ ัว่ไปและกระบวนการ
เรยีนรูเ้ฉพาะ จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดห้ลากหลายวธิ ีผูเ้รยีน เรยีนรูไ้ดอ้ย่างมคีวามสุข 

5. ผูส้อนทีพ่บปะพดูคุยกบัเพื่อนๆ ต่างกลุ่มสาระรูว้่าขณะทีส่อนเพื่อน 
สอนสาระอะไรเรือ่งใด สามารถเชื่อมโยงองคค์วามรูก้ลุ่มสาระของตนกบัของเพื่อนไดด้ ีผสม
กลมกลนื การเรยีนรูม้คีวามหมาย ผูเ้รยีนเหน็คุณค่าในสิง่ทีเ่รยีนดกีว่าครทูีต่่างคนต่างสอน 

6. การเรยีนรูแ้บบบรูณาการขา้มกลุ่มสาระเกดิขึน้น้อย คนูส่วนใหญ่ม ี
การบูรณาการในกลุ่มสาระมาก ยกเวน้โรงเรยีนทีว่างแผนการเรยีนแบบหน่วยบูรณาการ เกดิการ
เรยีนรูแ้บบบรูณาการทีส่มัพนัธก์บัสภาพชุมชนและชวีติจรงิของผูเ้รยีนไดด้ี 

7. ครทูีม่ขีอ้ตกลงรว่มกนัในการเน้นผูเ้รยีนในเรือ่งการอ่าน คดิ 
วเิคราะห ์และเขยีนมจีดุเน้นและแนวรว่มในการใชค้ าถามใหค้ดิวเิคราะห ์และใหน้กัเรยีนเขยีนสรปุ
เป็นชิน้งานไดด้แีละท าหน้าทีว่ดัผลประเมนิผลตามขอ้ตกลงรว่มกนัไดด้กีว่าครทูีไ่มไ่ดป้ระชุมตกลง
กนั 
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8. ครทูีเ่ขา้ใจจุดเน้นการจดัการเรยีนรูต้ามพระราชบญัญตักิารศกึษา 
แห่งชาต ิพ.ศ.2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2545 มาตรา 22-30 (หมวด 4) มวีธิกีาร
จดัการเรยีนรูห้ลากหลายและเอาใจใส่ผูเ้รยีนไดด้ ีมรีปูแบบการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายแปลกใหม ่
น่าสนใจ 

9. ครทูีว่างแผนการเรยีนรูไ้ดด้โีดยเขยีนจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้จดั 
กจิกรรมการเรยีนรู ้และวดัประเมนิผลไดค้รอบคลุม สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของหลกัสตูร 

10. ครทูีส่รุปผลหลงัสอนไดค้รอบคลุมทัง้ดา้นผลการสอน ปญัหา  
อุปสรรคและขอ้เสนอแนะมแีนวคดิใหก้ารท าวจิยัในชัน้เรยีนและมผีลการวจิยั เพื่อแกป้ญัหาการเรยีน
การสอนทีห่ลากหลาย 

ใจทพิย ์เชือ้รตันพงษ์ (2539: 162) กล่าวว่า การวางแผนการสอนเป็นการ
เตรยีมการสอนวชิาใดวชิาหนึ่งล่วงหน้า โดยวเิคราะหห์ลกัสตูรและเอกสารต่าง ๆ แลว้น ามาสรา้ง 
เป็นก าหนดการสอนและแผนการสอน เพื่อใหผู้เ้รยีนบรรลุตามจดุมุ่งหมายทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสตูร 

เอกรนิทร ์สีม่หาศาล (2545: 408) กล่าวว่า การจดัการเรยีนรูใ้หก้บัผูเ้รยีน 
สามารถน าไปใชด้ าเนินการไดด้งันี้ 

1. เลอืกหาแนวคดิหรอืแนวเรือ่ง 
2. พฒันาแนวคดิใหส้อดคลอ้งกบัปญัหาและความสนใจของผูเ้รยีน 
3. จดัหาแหล่งขอ้มลูหรอืแหล่งเรยีนรูท้ีส่มัพนัธก์บัแนวเรือ่งทีก่ าหนด 
4. วางแผนการจดัการเรยีนรูต้ามล าดบัขัน้ตอนใหส้อดคลอ้งกบั

มาตรฐานการเรยีนรูท้ีก่ าหนด 
5. สรา้งกจิกรรมการเรยีนรูต้ามแผนการเรยีนรูแ้ละกระบวนการเรยีนรู้ 
6. ประเมนิผลความกา้วหน้าแต่ละดา้นของผูเ้รยีน ประเมนิผลการ

ปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนรูแ้ต่ละขัน้ตอนเพื่อสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนและการมสี่วนรว่มปฏบิตัิ
กจิกรรมทุกขัน้ตอนของผูเ้รยีนแลกเปลีย่นขอ้มลูและแสดงผลงานจากการปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนัของ
ผูเ้รยีนจดัการเรยีนการสอน 

ผูว้จิยัสามารถสรุปไดว้่า การวางแผนและการน าหลกัสตูรไปใช้ หมายถงึ การ
ด าเนินการโดยการสรา้งบรรยากาศการเรยีนรู ้จดัหา เลอืกใช ้ท าและพฒันาสื่อ จดักระบวนการ
เรยีนรู ้กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนร วดัและประเมนิผล มกีารสอนซ่อมเสรมิ และการวจิยัในชัน้เรยีน ที่
ผูบ้รหิารและครวูางแผนด าเนินการรว่มกนัในการออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนส าคญั
ทีสุ่ด ใชแ้หล่งการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย มกีารใชส้ื่อการเรยีนรู ้นวตักรรม และเทคโนโลย ีรว่มกนั
วางแผนใหค้รทูุกคนสามารถด าเนินการแนะแนวผูเ้รยีนทัง้ในดา้นการศกึษาต่ออาชพี และปญัหา
ดา้นอื่นๆ ใหก้บัผูเ้รยีนหรอือาจจดัตัง้ศูนยแ์นะแนวของสถานศกึษา รวมถงึมกีารส่งเสรมิและ
สนบัสนุนการจดักจิกรรม เช่น จดัใหม้เีครอืขา่ยการเรยีนรูท้ ัง้ในและนอกสถานศกึษา มสีื่อการเรยีนรู ้
นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษาทีเ่พยีงพอตามความเหมาะสมของสถานศกึษานัน้ๆ   



 33 

 
   2.4  การด าเนินการใช้หลกัสตูร 

                             หลกัสูตรสถานศึกษาจะบรรลุตามจุดหมายหลกัสูตรมากน้อยเพียงใด
ขึน้อยูก่บักระบวนการบรหิารจดัการน าหลกัสตูรไปใช ้แมว้่าหลกัสตูรสถานศกึษาจะจดัท าไวอ้ย่างดมีี
คุณภาพแค่ไหนก็ตาม หากการบรหิารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา (การน าหลกัสูตรไปใช้) ไม่มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ ก็ย่อมไม่บรรลุตามมาตรฐานของหลกัสูตร เพราะหลกัสูตรสถานศึกษามี
มาตรฐานเป็นตัวก าหนดคุณภาพของผู้เรียน ผู้น าหลกัสูตรไปใช้จ าเป็นจะต้องศึกษาหลกัสูตร
สถานศึกษาที่ได้จดัท าและพฒันาไว้แล้วให้ละเอียดถ่องแท้ โดยการวางแผนการบรหิารจดัการ
หลกัสตูรสถานศกึษาอยา่งเป็นระบบเพื่อส่งเสรมิสนับสนุนการน าหลกัสูตรไปใชใ้หบ้รรลุผลสูงสุด ดัง้
นัน้การบรหิารหลกัสูตรสถานศึกษาถือเป็นการบรหิารงานวชิาการของสถานศกึษาที่นับได้ว่าเป็น
หวัใจส าคญัของการบรหิารงานของสถานศกึษาอกีดา้นหน่ึง  
                        สงดั อุทรานันท์ (2532: 71) ได้กล่าวถึงงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการน า
หลกัสตูรไปใชว้่ามงีานหลกัอยู ่3 งาน คอื 

1. การบรหิารและการบรกิารหลกัสตูร ประกอบดว้ย งานเตรยีม 
บุคลากร การจดัครูเข้าสอนตามหลักสูตร การบริหารและบริการวสัดุหลักสูตรและการบริการ
หลกัสตูรภายในโรงเรยีน 

2. งานด าเนินการเรยีนการสอนตามหลกัสตูร ประกอบดว้ย การ 
ปรบัปรุงหลกัสูตรให้สอดคล้องกบัสภาพของท้องถิน่ จดัท าแผนการจดัการเรยีนรู ้การจดักจิกรรม
การเรยีนและการวดัและประเมนิผลการเรยีนการสอน 

3. งานสนบัสนุนและส่งเสรมิการใชห้ลกัสตูร ประกอบดว้ย การนิเทศ 
และตดิตามการใชห้ลกัสตูร การจดัตัง้ศูนยว์ชิาการเพื่อสนบัสนุนและส่งเสรมิการใชห้ลกัสตูร 
 น ้าทพิย ์ งามสุทธา (2547: 39) ไดก้ล่าวถงึ การน าหลกัสตูรไปใชว้่าเป็น
กระบวนการน าหลกัสตูรแม่บทหรอืหลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึ่งทีส่รา้งเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ไปใชใ้น
โรงเรยีนเพื่อใหเ้กดิผลตามความมุ่งหมายของหลกัสตูรทีว่างไว ้โดยการแปลงหลกัสตูรไปสู่การสอน 
การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนตลอดจนการจดัปจัจยัและสิง่แวดลอ้มภายในโรงเรยีนเพื่อใหเ้อือ้ต่อ
การเรยีนการสอน 
                      สุนีย ์ภู่พนัธ ์(2546: 9-16) กล่าวถงึขัน้ตอนการน าหลกัสตูรไปใชใ้หบ้งั
เกดิผลซึง่มวีธิปีฏบิตัทิีม่หีลกัเกณฑแ์ละกระบวนการปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยมหีลกัการน า
หลกัสตูรไปใชด้งันี้ 

1.  มกีารวางแผนและเตรยีมการในการน าหลกัสตูรไปใช ้บุคลากรที่ 
เกีย่วขอ้งควรศกึษา วเิคราะห ์ท าความเขา้ใจหลกัสตูรทีจ่ะน าไปใชใ้หม้คีวามเขา้ใจตรงกนั เพื่อการ
ปฏบิตัใินท านองเดยีวกนัและมคีวามสอดคลอ้งต่อเนื่องกนั 

2. มบีุคลากรท าหน้าทีป่ระสานงานแต่ละขัน้ตอนของการน าหลกัสตูร 
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ไปใช ้นบัแต่การเตรยีมการ ดา้นวธิกีาร สื่อ การประเมนิผล การจดัอบรมผูท้ีจ่ะพฒันาคร ูอบรมผูใ้ช้
หลกัสตูรและการตดิตามประเมนิผลการใชห้ลกัสตูร 

3. การน าหลกัสตูรไปใชต้อ้งด าเนินการอย่างมรีะบบ เป็นไปตาม 
ขัน้ตอนทีว่างแผนและเตรยีมการไว ้

4.  ค านึงถงึปจัจยัส าคญัทีจ่ะช่วยใหก้ารน าหลกัสตูรไปใชป้ระสบ 
ความส าเรจ็ปจัจยันัน้ไดแ้ก่ งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ เอกสารหลกัสตูร สถานทีเ่ป็นแหล่งความรูแ้ละ
ประสบการณ์ตอ้งเตรยีมอย่างดแีละพรอ้มทีจ่ะใหก้ารสนับสนุน 

5. ครตูอ้งไดร้บัการพฒันาอยา่งเตม็ทีแ่ละจรงิจงัตัง้แต่ การอบรมให้ 
ความรูค้วามเขา้ใจ ทกัษะและเจตคต ิการใหก้ารสนบัสนุนดา้นปจัจยัต่างๆ 

6. การน าหลกัสตูรไปใช ้ใหจ้ดัตัง้หน่วยงานทีม่ผีูช้ านาญการพเิศษ 
เพื่อใหก้ารสนบัสนุนและพฒันาคร ูท าหน้าทีน่ิเทศตดิตามผลการน าหลกัสตูรไปใช้ 

7. หน่วยงานและบุคลากรในฝ่ายต่าง ๆ ตอ้งปฏบิตังิานในบทบาท 
หน้าทีข่องตนเองอยา่งเตม็ความสามารถ จะเป็นตวับ่งชีว้่าการน าหลกัสตูรไปใชจ้ะประสบ
ความส าเรจ็หรอืลม้เหลว 

8. ผูท้ีม่บีทบาทเกีย่วขอ้งทุกฝา่ยตอ้งมกีารตดิตามและประเมนิผลเป็น 
ระยะ ๆ เพื่อจะไดน้ าขอ้มลูต่าง ๆ มาประเมนิวเิคราะห ์ปรบัปรงุเปลีย่นแปลงและการวางแนวทางใน
การน าหลกัสตูร 
                    วชิยั  วงศใ์หญ่ (2538: 140-141) ไดใ้หค้วามเหน็ว่าในการน าหลกัสูตรไปใช้
ใหบ้รรลุผลมากทีสุ่ดจะตอ้งศกึษาและวางแผนเกีย่วกบัหลกัสตูรซึง่มขี ัน้ตอนดงันี้ 

1.  การเตรยีมวางแผนเพื่อใชห้ลกัสตูรใหม ่ผูบ้รหิารจะตอ้งศกึษา 
จดุมุง่หมายทีแ่ทจ้รงิ ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รยีนและชุมชน ความ
พรอ้มของโรงเรยีนต่อการเปลีย่นแปลงหลกัสตูร การจดัหาวสัดุอุปกรณ์ หลกัสตูรและแหล่งขอ้มลู
ต่าง ๆ ไดม้กีารจดัสรรงบประมาณไดก้ระท าไวอ้ย่างชดัเจนแน่นอนมอียูใ่นแผนนโยบายหรอืไม ่
อาคารสถานทีท่ีจ่ะตอ้งปรบัใชก้บัหลกัสตูรมเีพยีงพอแลว้หรอืยงั การเตรยีมบุคลากรจะกระท าโดยวธิี
ใด 

2. การเตรยีมการจดัการอบรมครเูพื่อใชห้ลกัสตูรใหม ่จะต้องพจิารณา 
วางโครงการ ฝึกอบรมใหช้ดัเจนและมขีัน้ตอน ควรจะกระท าในรปูแบบใดระยะเวลาเพยีงใดและ
วทิยากรทีจ่ะช่วยเหลอืเกีย่วกบัการอบรมไดแ้ก่บุคคลใดบา้ง 

3. การครเูขา้สอน แมว่่ครจูะผ่านการฝึกอบรมการใชห้ลกัสตูรมาแลว้ 
กต็าม การจดัครเูขา้สอนเป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งพจิารณาอยา่งรอบคอบ 

4. การจดัตารางสอน สิง่ทีจ่ะต้องค านึงถงึคอื ความเหมาะสมในเรือ่ง 
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ต่อไปนี้ ระดบัความยากงา่ยของการเรยีนรู ้วยั ความสามารถของผูเ้รยีน การแบ่งเวลาส าหรบัวชิา
ต่าง ๆ รวมถงึอตัราเวลาเรยีนแต่ละภาคการศกึษา และรวมทัง้ปีการศกึษาตลอดจนชัว่โมงการสอน
ของครดูว้ย 

5. การจดับรกิารวสัดุประกอบหลกัสตูรและสื่อการเรยีนอนัไดแ้ก่ การ 
ท าโครงการสอน แผนการสอน พฒันาคู่มอืครแูละสื่อการเรยีนนัน้ การมวีสัดุประกอบหลกัสตูรและ
สื่อการเรยีนมาบรกิารไดต้อ้งอาศยับุคคลหลายฝา่ยช่วยเหลอืซึง่กจ็ะตอ้งเริม่ต้นจากการวเิคราะห์
หลกัสตูร การวางรปูแบบ การเลอืกและการจดัหาไมว่่าจะซือ้ จดัท าเองหรอืรบัแจกจากราชการกต็าม
ควรจะใหม้ขีอ้บกพรอ่งน้อยทีสุ่ดสามารถแบ่งเบาภาระครไูดม้ากทีสุ่ดและผูเ้รยีนไดร้บัผลประโยชน์
มากทีสุ่ด 

6. เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชนทราบขา่วว่าการใชห้ลกัสตูรใหมน่ัน้  
ลกูหลานของเขาหรอืตวัเขาเองจะเกดิการเปลีย่นแปลงอยา่งไร ในการเรยีนรูเ้จตคต ิค่านิยมและ
ความสามารถในการแกป้ญัหา สิง่ทีจ่ะตอ้งค านึงถงึอย่างมากในการประชาสมัพนัธค์อืการสื่อ
ความหมายเพราะชุมชนนัน้ประกอบดว้ยบุคคลหลายระดบัทีม่พีืน้ฐานต่างกนัและบางโรงเรยีนจะขอ
ความช่วยเหลอืหรอืความรว่มมอืจากบุคคลในชุมชนนัน้เรือ่งใดบา้งควรชีแ้จงใหช้ดัเจน 

7. การจดัสภาพแวดลอ้มและการเลอืกสรรโครงการกจิกรรมเสรมิ 
หลกัสตูร ถา้ไดเ้ลอืกอยา่งดจีะก่อใหเ้กดิประโยชน์อย่างมากต่อครแูละผูเ้รยีนอนัไดแ้ก่ 
สภาพแวดลอ้มและกจิกรรมภายนอกหอ้งเรยีน เช่น การศกึษานอกสถานที ่การบรกิารดา้นวชิาการ
แก่ครอูาจจดัท าไดห้ลายรปูแบบ เช่น การส่งครไูปศกึษาอบรมระยะสัน้ในเรือ่งที่ก าลงัปฏบิตัอิยูเ่พื่อ
เสรมิความเขา้ใจใหม้ทีศันะอนักวา้งขึน้ การไปรว่มประชุมสมัมนา การไปศกึษาดงูานในโรงเรยีนทีม่ ี
การพฒันาหลกัสตูรและการสอนในระดบัเดยีวกนั การเชญิวทิยากรมาสาธติการฝึกปฏบิตักิาร
บรรยายของแต่ละหวัขอ้ทีค่รตูอ้งการ การส่งเสรมิครทูีม่คีวามช านาญเฉพาะดา้นใหม้โีอกาสเผยแพร่
ความรูซ้ึง่กนัและกนั 

8. การจดัโครงการประเมนิผลการใชห้ลกัสตูรและการปรบัปรงุ 
หลกัสตูรเป็นสิง่ส าคญัและต้องท าเป็นขัน้ตอน ถา้จดุมุง่หมายของหลกัสตูรก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 
การประเมนิผลเพื่อปรบัปรงุกจ็ะท าไดง้่ายและตรงจดุว่าการปรบัปรงุควรจะเริม่ที่จดุใดบา้ง วธิกีารที่
จะท านัน้อย่างไรและการประเมนิผลหลกัสตูรควรจะค านึงถงึการประเมนิผลทัง้ในระยะสัน้และระยะ
ยาวดว้ย 

ณฐัชยา นาคแนวด ี(2549: 31) ไดก้ล่าวไวว้่าในการน าหลกัสตูรไปใชม้ ี3 ขัน้ตอน 
ดงันี้ 

1. การเตรยีมการใชห้ลกัสตูร เช่น ตรวจสอบ ทบทวนหลกัสตูร ท า 
โครงการวางแผน ประเมนิโครงการ ศกึษาทดลอง ประชาสมัพนัธห์ลกัสตูร เตรยีมบุคลากรที่
เกีย่วขอ้ง 

2. การด าเนินการใชห้ลกัสตูร เช่น การจดัครเูขา้สอนตามหลกัสตูร 
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การบรกิารวสัดุหลกัสตูร การบรกิารหลกัสตูรภายในโรงเรยีน การปรบัปรงุหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพทอ้งถิน่ การจดัท าแผนการสอน การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน การวดัผลและประเมนิผล 
การจดังบประมาณ การใชอ้าคารสถานที ่การอบรมเพิม่เตมิ และการจดัตัง้ศูนยว์ชิาการ 

3. การตดิตามผลและประเมนิผลการใชห้ลกัสตูร เช่น การนิเทศ 
ตดิตามผลการใชห้ลกัสตูร การตดิตามและการประเมนิผลการใชก้ารหลกัสตูร 
 ประยรู  ลงักาพนิธุ ์(2552: ออนไลน์) ไดใ้หข้อ้สงัเกตหลกัการใชห้ลกัสตูรหรอืหลงั
การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ไวด้งันี้ 

1. โรงเรยีนทีว่างแผนใหค้รผููส้อนรายงานผลการจดัการเรยีนรูก้ลุ่ม 
สาระทีต่นรบัผดิชอบอย่างเป็นระบบ (SSR รายบุคคล) ท าใหผู้ส้อนเหน็ความส าคญัของการพฒันา
งานการสอนทีเ่ป็นระบบและมขีอ้มลูในการพฒันาอย่างชดัเจน 

2. โรงเรยีนทีว่างแผนใหก้ารวดัและประเมนิผลเป็นส่วนหนึ่งของการ 
เรยีนการสอนยดืหยุน่เวลาไดด้แีละมเีวลาใหก้บัผูเ้รยีนมากขึน้ 

3. โรงเรยีนทีแ่ต่งตัง้คณะกรรมการการวบรวมผลการประเมนิ 4  
เกณฑก์ารจบช่วงชัน้อย่างชดัเจนและตดิตามรวบรวมผลการประเมนิ เมือ่สิน้ภาคเรยีนหรอืสิน้ปี
การศกึษา มกีารประชุมวางแผนการเกบ็คะแนนครอบคลุม 4 เกณฑ ์มขีอ้มลูการประเมนิผลถูกตอ้ง
ตามหลกัเกณฑแ์ละรายงานใหผู้ป้กครองทราบไดท้นัตามก าหนดเวลา 

4. โรงเรยีนทีว่างแผนการจดัท าหลกัสตูรกลุ่มสาระในแต่ละปี 
การศกึษาและปรบัปรงุหลกัสตูรทีจ่ดัท าไปแลว้พรอ้มๆ กนัมหีลกัสตูรกลุ่มสาระทีม่คีุณภาพดขีึน้ 
  จากทีน่กัวชิาการไดก้ล่าวมานัน้ สามารถสรปุไดว้่า การด าเนินการใชห้ลกัสตูร 
หมายถงึ การด าเนินการโดยการประเมนิคุณภาพภายใน การประเมนิคุณภาพภายนอก การรายงาน
ผล มกีารจดัท าสาระหลกัสตูร การวางแผนและเตรยีมการน าหลกัสตูรไปใช้ 

2.5  การนิเทศ ก ากบั ติดตาม ประเมินผลหลกัสูตรสถานศึกษา 
                          การนิเทศ ก ากบั ตดิตามและประเมนิผลหลกัสตูรสถานศกึษา ควรมี

การศกึษาสภาพปจัจบุนั ปญัหาและความตอ้งการของบุคลากรในสถานศกึษา วางแผนการนิเทศ
และสรา้งเครือ่งมอื ด าเนินการนิเทศเพื่อพฒันาและปรบัปรงุการด าเนินงาน รวบรวม วเิคราะห ์สรปุ
รายงาน การนิเทศก ากบัตดิตามและประเมนิผลจะเกดิความส าเรจ็ สถานศกึษาควรมคีณะกรรมการ
นิเทศภายในของสถานศกึษา มแีผนงานหรอืโครงการนิเทศตดิตามก ากบัในสถานศกึษา มเีอกสาร
หลกัฐานการด าเนินงานบรหิารจดัการหลกัสตูรทีเ่ป็นปจัจุบนั มรีายงานการนิเทศปรากฎเป็น
หลกัฐานและมรีะบบก ากบัตดิตามและประเมนิผล 

                    การนิเทศ ก ากบั ตดิตาม ประเมนิผลการบรหิารหลกัสตูรและงานวชิาการ
ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษามแีนวทางการด าเนินงาน ดงันี้ 

1. ศกึษาสภาพปจัจบุนัปญัหาและความตอ้งการของบุคลากรใน 
สถานศกึษา 
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                   2. วางแผนการนิเทศ และสรา้งเครือ่งมอื 
                                  3. การด าเนินการนิเทศเพื่อพฒันาและปรบัปรงุการด าเนินงาน 

              4. รวบรวม วเิคราะห ์สรปุ และรายงาน 
                         การนิเทศ ก ากบัตดิตามและประเมนิผลหลกัสตูรสถานศกึษาเป็นกระบวนการ
รวบรวมหลกัฐาน เพื่ออธบิายและตดัสนิคุณค่า การแผนหลกัสตูร กระบวนการน าหลกัสตูรไปใชแ้ละ
ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากหลกัสตูร เพื่อน าผลทีไ่ดจ้ากการประเมนิไปพฒันา ปรบัปรงุหลกัสตูรใหม้ี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ (สุทธนู ศรไีสย.์ 2549: 127) 

              สงดั อุทรานันท ์(2532: 30-31) กล่าวถงึการนิเทศภายในสถานศกึษา แบ่งเป็น 
2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. งานนิเทศทัว่ไป เป็นกระบวนการพฒันาบุคลากรใหม้คีวามสามารถใน 
การปฏบิตังิานต่าง ๆ ทีไ่มใ่ช่การเรยีนการสอน 

2. งานนิเทศการสอน เป็นการพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรู ้ความสามารถ 
เกีย่วกบัหลกัสตูร การจดัการเรยีนการสอน การใชส้ื่อและนวตักรรมทางการศกึษา การวดัและ
ประเมนิผล 

              สุนีย ์ภู่พนัธ ์(2546: 250-251) กล่าวถงึจดุมุ่งหมายของการประเมนิผลหลกัสตูร
ทีไ่ดท้ าการประเมนิผลแลว้สรปุผลเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเพื่อน าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ดงัต่อไปนี้ 

1. เพื่อหาคุณค่าของหลกัสตูรนัน้โดยดวู่าหลกัสตูรทีจ่ดัท าขึน้นัน้  
สามารถสนองวตัถุประสงคท์ีห่ลกัสตูรตอ้งการหรอืไม่ สนองความตอ้งการของผูเ้รยีนและสงัคม
อยา่งไร 

2. เพื่ออธบิายและพจิารณาว่า ลกัษณะส่วนประกอบต่าง ๆ ของ 
หลกัสตูรในแงต่่าง ๆ เช่น หลกัการ จดุมุง่หมาย เนื้อหาสาระ การเรยีนรู ้กจิกรรมการเรยีนการสอน 
สื่อการเรยีนการสอนและการวดัผล สอดคลอ้งกนัหรอืไม่ หรอืสนองความตอ้งการหรอืไม่ 

3. เพื่อตดัสนิว่าหลกัสตูรมคีุณภาพดหีรอืไม่ เหมาะสมหรอืไม่  
เหมาะสมกบัการน าไปใชม้ขีอ้บกพรอ่งทีต่อ้งปรบัปรงุแก้ไขอะไรบา้ง 

4. เพื่อตดัสนิว่าการบรหิารงานดา้นวชิาการและการบรหิารงานดา้น 
หลกัสตูรเป็นไปตามทีถู่กตอ้งหรอืไม่ เพื่อหาแนวแกไ้ขระบบบรหิารหลกัสตูร การน าหลกัสตูรไปใช้
ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

5. เพื่อตดิตามผลผลติจากหลกัสตูร คอื ผูเ้รยีนมกีารเปลีย่นแปลง 
พฤตกิรรมหลงัจากผ่านกระบวนการทางการศกึษามาแลว้ตามหลกัสตูรว่าเป็นไปตามความมุ่งหวงั
หรอืไม่ 

6. เพื่อหาทางปรบัปรงุแกไ้ขสิง่บกพรอ่งทีพ่บในองคป์ระกอบต่าง ๆ ใน 
หลกัสตูร 

7. เพื่อช่วยในการตดัสนิว่าควรใชห้ลกัสตูรต่อไป หรอืควรปรบัปรงุ 
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พฒันาในสิง่หนึ่งสิง่ใดหรอืเพื่อยกเลกิการใชห้ลกัสตูร 
นอกจากนี้ยงัไดก้ล่าวถงึขัน้ตอนในการประเมนิหลกัสตูรไวด้งันี้ 
1.  ก าหนดวตัถุประสงคห์รอืจดุมุง่หมายในการประเมนิ 
2.  ก าหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารทีใ่ชใ้นการประเมนิ 
3.  การสรา้งเครือ่งมอืและวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
4.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
5. การวเิคราะหข์อ้มลู 
6. การสรุปผลการวเิคราะหข์อ้มลูและการรายงานผลการประเมนิ 
7. การน าผลทีไ่ดจ้ากการประเมนิไปใชพ้ฒันาหลกัสตูรในโอกาสต่อไป 

สุนีย ์ภู่พนัธ ์(2546: 257-258) กล่าวถงึประโยชน์ของการประเมนิหลกัสตูรไวด้งันี้ 
1.  ใหท้ราบว่าหลกัสตูรทีส่รา้งหรอืพฒันาขึน้นัน้ มจีดุดหีรอืจดุเสยีตรงไหน ซึง่จะ 

เป็นประโยชน์ในการวางแผน ปรบัปรงุไดถู้กจดุส่งผลใหห้ลกัสตูรมคีุณภาพดยีิง่ขึน้ 
                    2.  สรา้งความน่าเชื่อถอืและความมัน่ใจและค่านิยมทีม่ต่ีอสถานศกึษาใหเ้กดิขึน้ 
ในหมูป่ระชาชน 

3. ช่วยในการบรหิารทางดา้นวชิาการ ผูบ้รหิารจะไดรู้ว้่าควรตดัสนิใจและสนับสนุน 
ช่วยเหลอืหรอืบรกิารทางใดบา้ง 

4. ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมคีวามเขา้ใจในความส าคญัของการศกึษา 
5. ส่งเสรมิใหผู้ป้กครองมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัสถานศกึษามากยิง่ขึน้ 
6. ใหผู้ป้กครองทราบความเป็นไปอย่างสม ่าเสมอเพื่อหาทางส่งเสรมิและปรบัปรงุ 

แกไ้ขรว่มกนั 
7. ช่วยใหก้ารประเมนิผลเป็นระบบ ระเบยีบ 
8. ช่วยชีใ้หเ้หน็ถงึคุณค่าของหลกัสตูร 
9. ช่วยใหส้ามารถวางแผนการเรยีนในอนาคตได้ 

 ยงยทุธ  เกษสาคร (2548: 187) ไดก้ล่าวสรปุว่า การประเมนิผล (Evaluation) หมายถงึ 
การตรวจสอบคุณภาพงานเพื่อเปรยีบเทยีบว่า โครงการทีไ่ดด้ าเนินการไปแลว้ประสบความส าเรจ็
หรอืบรรลุวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไวเ้พยีงใด มผีลกระทบเกดิขึน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มอย่างไรบา้ง มี
ปญัหาในการด าเนินงานมากน้อยเพยีงใด ทัง้น้ีเพื่อจะน าผลการประเมนิดงักล่าวไปเป็นขอ้มลูเพื่อ
ประกอบการตดัสนิใจในการวางแผน และก าหนดนโยบายการบรหิารองคก์ารในโอกาสต่อไป 
 ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา (2549: 6) ไดส้รปุว่า การประเมนิผล หมายถงึ 
กระบวนการทีม่รีะบบ ประกอบดว้ยการรวบรวมขอ้มลูสารสนเทศโดยการวดั (Measurement) เพื่อ
อธบิายใหค้วามหมาย และตดัสนิคุณค่าของสิง่ทีป่ระเมนิว่ามคีวามสอดคลอ้งกบัเกณฑ ์(Criteria) 
มาตรฐาน (Standard) ทีก่ าหนดไวห้รอืไมอ่ย่างไร รวมทัง้การใชผ้ลการประเมนิ เพื่อการพฒันาและ
ปรบัปรงุการด าเนินงาน 
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 สุทธนู ศรไีสย ์(2549: 129-130) ไดก้ล่าวไวว้่า การประเมนิผลหลกัสตูรควรด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 

1.  การประเมนิผลเพื่อตดัสนิคุณค่า หรอืตดัสนิครัง้สุดทา้ย (Evaluation for  
Justification) เป็นความตอ้งการประเมนิผลหลกัสตูรในภาพรวม เช่น ผลผลติหรอืผลลพัธท์ีไ่ดจ้าก
หลกัสตูร เป็นไปตามความตอ้งการของผูใ้ชห้รอืไม ่หรอืตรงตามเป้าหมายทีส่ถานศกึษาก าหนดไว้
หรอืไม ่หรอืตรงตามเกณฑก์ารตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบของสถานศกึษาทัง้ภายใน
หรอืภายนอกหรอืไม่ 

2. การประเมนิผลเพื่อการปรบัปรงุ (Evaluation for Improvement) เป็น 
กระบวนการประเมนิผลทีมุ่ง่พจิารณาเป็นบางดา้นของหลกัสตูร เช่น การประเมนิเนื้อหา การเรยีน 
การสอนและวธิสีอนในรายวชิา เพื่อปรบัปรงุการเรยีนการสอนของผูเ้รยีนและผูส้อนใหม้คีุณภาพ
หรอืประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

ประยรู ลงักาพนิธุ ์(2552: ออนไลน์) ไดก้ล่าวไวว้่า การนิเทศการศกึษาม ี
จดุมุง่หมายเพื่อใหค้รใูชห้ลกัสตูรอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยมจีดุเน้นทีก่ารจดักจิกรรมการเรยีนรูก้าร
นิเทศการศกึษาในโรงเรยีน หรอืการนิเทศภายในโรงเรยีน ถอืว่าเป็นกระบวนการทีส่ าคญั หากมกีาร
วางแผนการนิเทศอยา่งเป็นระบบ จะช่วยใหค้รพูฒันาหลกัสตูรในระดบัชัน้เรยีนไดด้ ีและจดัการ
เรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ การนิเทศเพื่อพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู ้มขี ัน้ตอนทีส่ าคญั 
ดงันี้ 

1.  การศกึษาสภาพปญัหาการใชห้ลกัสตูร จดุเน้นการศกึษาสภาพปญัหาการใช ้
หลกัสตูรจะเน้นทีเ่อกสารหลกัสตูรของคร ูว่ามคีุณภาพไหม มอีงคป์ระกอบต่าง ๆ ครบหรอืไม ่
คณะกรรมการนิเทศควรมแีนวทางการตรวจสอบหลกัสตูรสถานศกึษา กลุ่มสาระการเรยีนรูห้ลกัสตูร
สาระเพิม่เตมิ และกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน เพื่อเป็นขอ้มลูพืน้ฐานเสยีก่อน และทีจ่ าเป็นอย่างยิง่ตอ้งมี
ขอ้มลูดา้นการจดัการเรยีนรูข้องครวู่ามจีดุเด่น และขอ้จ ากดัตรงไหน ครมูคีวามตอ้งการพฒันาใน
เรือ่งใดเพื่อวางแผนแกป้ญัหาต่อไป 

2.  วางแผนการนิเทศ คณะกรรมการนิเทศภายในทุกคนน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากขัน้ตอน 
ที ่1 มาวางแผนจดัการนิเทศภายใน โดยจดัล าดบัความส าคญัของปญัหา วางแผนพฒันานวตักรรม
การนิเทศเพื่อแกป้ญัหาใหต้รงประเดน็ กจิกรรมการนิเทศภายในควรหลากหลาย ใหผู้ร้บัการนิเทศมี
ส่วนรว่มแสดงความคดิเหน็ สรา้งขอ้ตกลงรว่มกนั โดยยดึจดุมุ่งหมายการนิเทศภายในรว่มกนั คอื 
“พฒันาคน พฒันางาน ประสานสมัพนัธ ์สรา้งขวญัแบะก าลงัใจ” 

3.  สรา้งสื่อและเครือ่งมอืการนิเทศ ขัน้ตอนน้ีเป็นกจิกรรมต่อเนื่องจากขัน้ที ่2  
คณะกรรมการนิเทศภายในจดัท าสื่อ เครือ่งมอืการนิเทศเป็น 2 ลกัษณะ คอืเป็นเครือ่งมอืประเมนิ
ตรวจสอบ และเครือ่งมอืส่งเสรมิโรงเรยีนทีว่างแผนการนิเทศไดด้นีัน้ ไมค่วรมแีต่เครือ่งมอืตรวจสอบ
เพราะผูร้ว่มการนิเทศอาจจะมเีจตคตทิีไ่มด่ต่ีอการนิเทศ เครือ่งมอืตรวจสอบเน้นใหค้รปูระเมนิ
ตนเองเป็นส าคญั คณะกรรมการนิเทศภายในควรเน้นการผลติสื่อนิเทศประเภทส่งเสรมิใหค้รมูี
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ความรู ้มเีทคนิคใหม ่ๆ ในการจดัการเรยีนรู ้และทีส่ าคญัใหค้รเูกดิความตระหนกัในตนเองว่าตอ้ง
พฒันาสื่อประเภทส่งเสรมิมหีลายประเภท เช่น ใบความรู ้เอกสารเทคนิคการจดัการเรยีนต่าง ๆ วดีี
ทศัน์ ตวัอยา่งแผนการจดัการเรยีนรู ้ชุดฝึกอบรมดว้ยตนเอง เป็นตน้ 
  เมือ่คณะกรรมการนิเทศภายในผลติสื่อและเครือ่งมอืการนิเทศแลว้จงึน าไป
ปฏบิตักิารนิเทศขัน้ตอนต่อไป 

4.  เป็นขัน้ตอนการปฏบิตักิารนิเทศ กจิกรรมการนิเทศทีก่ าหนดมาแลว้ในขัน้ตอน 
ที ่2 ก าหนดเป็นปฏทินิ ปฏบิตักิารนิเทศตลอดปีการศกึษา โดยอาจท าเป็นกลุ่มใหญ่บา้งเลก็บา้ง 
เป็นรายบุคคลบา้ง มกีจิกรรมทัง้ในสถานศกึษาและนอกสถานศกึษา เน้นการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
รว่มกนัเป็นส าคญั  ทุกกจิกรรมจะมผีูส้รปุผลการด าเนินการเมือ่จบกจิกรรม 

5. เป็นขัน้สรปุผลการนิเทศ ขัน้นี้ควรจดัท าปลายปีการศกึษา คอืใหผู้ส้รปุกจิกรรม 
ยอ่ยๆ ในขัน้ตอนที ่4 น าผลกจิกรรมมาประชุม เพื่อสรปุผลรวมของโครงการนิเทศภายใน เพื่อ
แสดงผลว่าเป็นอย่างไร มจีุดเด่นและขอ้จ ากดัตรงไหน เพื่อจะไดน้ าไปวางแผนการนิเทศภายในปี
การศกึษาต่อไป 
  การวางแผนจดัการนิเทศภายใน เพื่อส่งเสรมิการพฒันาหลกัสตูรและการจดั
กระบวนการเรยีนรูท้ ัง้ 5 ขัน้ตอน ควรปรากฎในแผนพฒันาโรงเรยีน 3-5 ปี หรอืธรรมนูญโรงเรยีน
และแผนปฏบิตังิานประจ าปีดว้ย ผลทีเ่กดิจาการพฒันาแต่ละปี โรงเรยีนอาจจะจดังานเวทวีชิาการให้
ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงานอื่นเขา้มาชมผลงานเมือ่สิน้ปีการศกึษา ถอืเป็นการประกาศให้
สาธารณชนทราบถงึคุณภาพของการจดัการศกึษาของสถานศกึษา สรา้งความภาคภมูใิจรว่มกนัและ
กระบวนการนิเทศภายในควรด าเนินการต่อเนื่องไปตลอดทุกปีการศกึษาเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื
ต่อไป 

ผูว้จิยัสามารถสรุปไดว้่า การนิเทศ ก ากบั ตดิตาม ประเมนิผล หมายถงึ สถานศกึษา 
สามารถศกึษาปญัหาและความตอ้งการของบุคลากรจากการบรหิารหลกัสตูรภายในสถานศกึษา 
มกีารวางแผนการนิเทศและสรา้งเครือ่งมอืทีน่ ามาใชใ้นการประเมนิผล รวมถงึสถานศกึษาสามารถ 
ด าเนินการนิเทศไดต้ามแผนทีว่างไว้ 
 

2.6 การสรปุผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
     การด าเนินการจดัการศกึษาเพื่อพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรูค้วามสามารถทัง้คุณธรรม

จรยิธรรมและค่านิยมอนัพงึประสงค ์ประกอบดว้ยบุคคลหลายฝา่ยมารว่มมอืประสานงานกนัเพื่อ
พฒันาผูเ้รยีนทัง้ทางตรงและทางออ้ม บุคคลเหล่านัน้จ าเป็นตอ้งไดร้บัการรายงานผลการประเมนิ
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการด าเนินงาน จงึจะสามารถท าการพฒันาผูเ้รยีนใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพซึง่ กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร (2545: 27) ไดก้ล่าวถงึการสรุปผล
การด าเนินงานในการบรหิารหลกัสตูรของสถานศกึษา ดงันี้ 

1. มกีารรายงานต่อผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและชุมชนประจ า 
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2. มกีารประเมนิผลการใชห้ลกัสตูร   
สถานศกึษาสรุปผลการด าเนินงานและเขยีนรายงาน โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูผลการ 

ด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงานพรอ้มจดัส่งตามระยะเวลาทีก่ าหนด น าผลการายงานเผยแพร่
ใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งและสาธารณชนรบัทราบและเขยีนรายงานสรปุผลการด าเนินงาน ทัง้นี้สถานศกึษา
ควรมกีารรายงานต่อผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและชุมชนเป็นประจ าตลอดจนมกีารประเมนิผลการใชห้ลกัสตูร 
 

รจุริ ์ภู่สาระ และจนัทรานี สงวนนาม (2545: 122-124) กล่าวถงึการประเมนิแลว้ 
สรปุผลไวด้งันี้ 

1. ก าหนดเป้าหมาย โดยการก าหนดสิง่ทีจ่ะประเมนิ ท าความเขา้ใจกบั 
จดุมุง่หมายในการประเมนิ อธบิายขอ้มลูทีจ่ าเป็นตอ้งใช ้ก าหนดขอ้มลูทีส่ามารถหาได้ ใหค้ านิยาม
หลกัการซึง่ผูป้ระเมนิจะตอ้งด าเนินการ 

2. การเตรยีมการ โดยพจิารณาว่าจะไดข้อ้มลูจากใคร และเมือ่ไร เทคนิคและ 
เครือ่งมอืทีจ่ะตอ้งใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการประเมนิ เลอืกเครือ่งมอืที่
จ าเป็นตอ้งใช ้

3. การด าเนินการ โดยการรวบรวมขอ้มลูทัง้หมดใหต้รงตามทีต่อ้งการประเมนิ 
4. การวเิคราะหข์อ้มลู โดยพจิารณามาตรฐานหรอืเกณฑท์ีเ่หมาะสมกบัหลกัสตูร 

ศกัยภาพทีเ่กดิจากหลกัสตูร ผลทีต่ามมาจากการปฏบิตักิารของหลกัสตูร เหตุและผลทีเ่กีย่วกบั
หลกัสตูร 

5. การรายงานผลโดยการตคีวามหมายขอ้มลูทีว่เิคราะห์ สรปุผลหรอืขอ้เสนอแนะ 
เกีย่วกบัคุณภาพและความตรงของหลกัสตูรตามเป้าหมาย บนัทกึคณะบุคคล และแหล่งขอ้มลู 
ทีต่อ้งการจะท าใหข้อ้เสนอแนะบงัเกดิผลด ีและน าเสนอขอ้มลูต่อสาธารณชน 
  ฆนทั ธาตุทอง (2550: 258-259) กล่าวว่า การด าเนินงานของสถานศกึษา มี
แนวทางด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1.  ก าหนดแนวปฏบิตั ิหลกัเกณฑ ์และวธิกีารใหส้ถานศกึษาปฏบิตัไิด ้เช่น  
แผนปฏบิตักิาร เพื่อรองรบัการบรหิารและการจดัการ ทัง้ของรฐั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ การ
ก าหนดระบบ หลกัเกณฑ ์และวธิกีารประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาระดบัการศกึษา
พืน้ฐาน หลกัสตูรแกนกลาง และแนวทางการพฒันาหลกัสตูรทอ้งถิน่ 

2. จดัสรรทรพัยากรและงบประมาณทางการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันา 
คุณภาพการศกึษา และมคีวามยดืหยุ่นยดึเป้าหมาย และผลลพัธเ์ป็นหลกั 

3.  ก ากบั ตดิตาม ประเมนิผล การด าเนินงานตามนโยบาย แผนและมาตรฐานที่ 
ก าหนด และสามารถเชื่อมโยงกบัระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายนอกได้ 

4. เรง่รดัการพฒันาบุคลากรทางการศกึษา ใหม้คีวามพรอ้มในการปฏบิตังิานตาม 
แนวทางของการปฏริปูการศกึษา ทัง้ผูบ้รหิาร ครแูละบุคลากรทางการศกึษาอื่น 
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5. จดัระบบสารสนเทศและเทคโนโลยทีางการศกึษา ใหค้รอบคลุมสถานศกึษาทุก 
แห่งทุกพืน้ที ่

6. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารกระจายอ านาจการบรหิาร และการจดัการศกึษา 
ทัง้ดา้นวชิาการ งบประมาณ การบรหิารบุคคล และบรหิารทัว่ไป ใหบุ้คลากรและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งปฏบิตั ิ 
  ผูว้จิยัสามารถสรุปไดว้่า การสรุปผลการด าเนินงานของสถานศกึษา หมายถงึ การ
ด าเนินการประเมนิผลการการใชห้ลกัสูตร สรุปผลการใช้หลกัสูตร สรุปผลการด าเนินงานและเขยีน
รายงานของสถานศกึษา โดยมกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูลผลการด าเนินงานมาวเิคราะห์ สรุป ปรบัปรุง 
พฒันาหลกัสูตร และรายงานผลการด าเนินงาน ท าการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวขอ้งและ
สาธารณชนรบัทราบ 
 
3. แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

3.1 ความหมายของความพึงพอใจ มหีนงัสอืและนกัวชิาการต่างๆ หลายท่าน ได ้
ใหค้ านิยามของความพงึพอใจ ไวด้งันี้ 

ฮนิชอว ์และแอดวู๊ด (Hinshaw; & Atwood,J.R. 1982) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า 
ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร เป็นความคดิเหน็ของผูร้บับรกิาร และจดัเป็นเกณฑป์ระเมนิผลดา้น 
ผลลพัธไ์ด ้

ความพงึพอใจ (Satisfaction) เป็นสภาวะของความรูส้กึทีเ่กดิรว่มกบัการไดบ้รรลุผลส าเรจ็ 
ตามจุดมุง่หมายใดๆ กต็าม หรอืสภาพสุดทา้ยของความรูส้กึทีเ่กดิรว่มกบัการไดบ้รรลุผลส าเรจ็โดย 
แรงกระตุ้นของวตัถุประสงคข์องความรูส้กึนัน้ (Drever. 1983) 

พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน ใหค้วามหมายของค าว่า พอใจ คอื สมใจ  ชอบใจ 
เหมาะ (ราชบณัฑติยสถาน. 2542) 

ชยัสมพล ชาวประเสรฐิ (2547: 18) ใหค้วามหมายของความพงึพอใจ (customer 
satisfaction) ไวว้่า หมายถงึ การทีล่กูคา้ไดร้บัการบรกิารทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการ 

สรปุ ความพงึพอใจ คอื ความคดิเหน็ของผูท้ีถู่กกระท า หากผูก้ระท าสามารถ 
สนองตอบต่อความตอ้งการของผูถู้กกระท าไดแ้ลว้ จะท าใหผู้ถู้กกระท าเกดิความพงึพอใจ 
 

3.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความพึงพอใจ มทีฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจของ 
มนุษย ์ซึง่นกัวชิาการ นกัการศกึษา นกัวจิยั และผูท้รงคุณวุฒ ิไดค้ดิคน้ไวจ้ านวนหลายทฤษฎ ีซึง่ 
ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษา และรวบรวมไดด้งันี้ 

ทฤษฎีการจงูใจในการท างาน ชุลทซแ์ละชุลทซ ์ไดก้ล่าวถงึทฤษฎแีละการศกึษา 
เรือ่งการจงูใจไวอ้ย่างน่าสนใจว่า นกัจติวทิยาองคก์รมุง่ศกึษาเรือ่งนี้กนัอย่างแพรห่ลายดว้ยเหตุผล 
ส าคญั 2 ประการ คอื เพื่อพฒันาประสทิธภิาพของงาน และเพื่อช่วยผูป้ฏบิตังิานไดใ้ชเ้วลา 40-45 
ปีของชวีติการท างานอาชพี ไดด้ าเนินอาชพีดว้ยความสุขความพอใจ ซึง่ทฤษฎกีารจงูใจในการ 
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ท างานอาชพีแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงันี้ (ปราณี รามสตู. 2548: 213; อา้งองิจาก Schultz; & Schult. 
1998. Psychology and work today : An introduction to industrial and organizational 
psychology. p.237) 

กลุ่มที ่1 ทฤษฎกีารจงูใจในการท างานทีเ่น้นงานและความพอใจงานของผูป้ฏบิตัิ 
(content theories) ซึง่จะเป็นทฤษฎปีระเภททีมุ่ง่ใหผู้ป้ฏบิตัเิหน็ความส าคญัของงาน ความทา้ทาย 
ของงาน โอกาสเจรญิก้าวหน้าของงาน และความรบัผดิชอบงานของผูป้ฏบิตั ิตวัอยา่งทฤษฎใีน 
กลุ่มนี้ เช่น ทฤษฎลี าดบัขัน้ความตอ้งการของมาสโลว์ ทฤษฎ ีอ.ีอาร.์จ ีของแอลเดอรเ์ฟอร ์ทฤษฎ ี
แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิข์องแมคเคลลแ์ลนด ์ทฤษฎสีองปจัจยัของเฮอรซ์เบอรก์ ทฤษฎลีกัษณะงานของ 
แฮคแมนและโอลฮมั เป็นต้น ซึง่ทฤษฎเีหล่านี้จะเน้นอธบิายเกีย่วขอ้งกบัความตอ้งการเฉพาะ 
อยา่งทีก่ระตุน้เรา้การกระท าของบุคคล 

กลุ่มที ่2 ทฤษฎกีารจงูใจในการท างานทีเ่น้นกระบวนการในการท างาน (process 
theories) ซึง่จะเป็นทฤษฎทีีเ่น้นกระบวนการใชเ้หตุใชผ้ล ใชค้วามคดิในการตดัสนิใจและการเลอืก 
แนวทางปฏบิตังิาน ตวัอยา่งทฤษฎใีนกลุ่มนี้ เช่น ทฤษฎคีวามคาดหวงัของวรมู ทฤษฎคีวามเสมอ 
ภาคของอดมัส ์ทฤษฎตีัง้เป้าหมายของลอค และทฤษฎกีารเสรมิแรงของสกนิเนอร ์เป็นตน้ ซึง่ 
ทฤษฎเีหล่าน้ีจะเน้นอธบิายกระบวนการทางความคดิและปญัญาเพื่อสรา้งกลยทุธจ์งูใจในการ 
ท างาน 

ทฤษฎี X และ Y แมคเกรเกอร ์ไดใ้หท้ศันะเกีย่วกบัพฤตกิรรมของบุคคลไวใ้นขอ้ 
สมมต ิ2 ประการโดยไดศ้กึษาถงึวธิกีารทีผู่บ้รหิารมองตวัเองสมัพนัธก์บับุคคลอื่น ทศันะนี้ตอ้งการ 
ความคดิในการรบัรูธ้รรมชาตขิองมนุษย์ ดงันี้ (Mc Gregor Douglas. 1960) 

1. ขอ้สมมตเิกีย่วกบัทฤษฎ ีX (Theory X Assumptions) เกีย่วกบัลกัษณะบุคคล 
ของ McGregor ตามทฤษฎ ีX มดีงันี้ โดยทัว่ไปมนุษยไ์มช่อบการท างาน และจะหลกีเหลีย่งถา้ 
สามารถท าได ้จากลกัษณะของมนุษยท์ีไ่ม่ชอบท างาน คนส่วนใหญ่จงึตอ้งถูกบงัคบั สัง่การ และ 
ใชว้ธิกีารลงโทษ เพื่อใหใ้ชค้วามพยายามใหเ้พยีงพอ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
มนุษยโ์ดยเฉลีย่พอใจการถูกบงัคบั ตอ้งการเลีย่งความรบัผดิชอบ มคีวามทะเยอทะยานน้อย และ 
ตอ้งการความปลอดภยั 

2. ขอ้สมมตเิกีย่วกบัทฤษฎ ีY (Theory Y Assumptions) เกีย่วกบัลกัษณะบุคคล 
ของ McGregor ตามทฤษฎ ีY มดีงันี้ การใชค้วามพยายามทางกายภาพ และความพยายามดา้น 
จติใจ ในการท างานตามธรรมชาต ิไมว่่าจะเป็นการเล่นหรอืการพกัผ่อน การควบคุมภายนอก และ 
อุปสรรคของการลงโทษ ไมใ่ช่วธิกีารเดยีวในการใชค้วามพยายามใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
บุคคลจงึใชก้ารควบคุมตวัเองเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการ ระดบัของการใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ 
ขึน้อยูก่บัขนาดของรางวลัทีส่มัพนัธก์บัความส าเรจ็ มนุษยโ์ดยเฉลีย่เรยีนรูภ้ายใตส้ภาพทีเ่หมาะสม 
ไมแ่ต่เพยีงการยอมรบัความผดิชอบ แต่มกีารแสวงหาดว้ย สมรรถภาพขึน้อยูก่บัระดบัของการ 
จนิตนาการระดบัสงู ความซื่อสตัย ์และความคดิสรา้งสรรค ์ภายใตส้ภาพอุตสาหกรรมใหม ่ศกัยภาพ 
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ทีเ่ฉลยีวฉลาดของความเป็นมนุษย ์โดยเฉลีย่มกีารใชป้ระโยชน์บางส่วน 
3. จากขอ้สมมต ิ2 ประการทีแ่ตกต่างกนั ทฤษฎ ีX เป็นการมองโลกในแง่รา้ยไม่ยดืหยุน่ 

การควบคุมจงึเป็นสิง่ส าคญัทีผู่บ้งัคบับญัชาใชค้วบคุมผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ในทางตรงขา้มทฤษฎ ีY 
เป็นการมองโลกในแงด่ ียดืหยุน่ได ้และเป็นกลไกทีมุ่ง่ทีก่ารควบคุมตนเองรว่มกบัความตอ้งการ 
ส่วนตวั และความตอ้งการขององคก์าร เป็นทีน่่าสงสยัว่า แต่ละขอ้สมมตจิะมผีลกระทบต่อผูบ้รหิาร 
ทีจ่ะแก้ปญัหาในหน้าทีแ่ละกจิกรรมในการจดัการ 

ทฤษฎีความต้องการประสบผลส าเรจ็ ทฤษฎนีี้เชื่อว่า มนุษยท์ุกคนต่างมคีวามต้องการ 
เหมอืนกนั แต่จะมขีนาดมากน้อยต่างกนั ความตอ้งการนัน้ม ี3 ชนิด ดงันี้ (McCelland. 1961: 
100-110) 

1. ความตอ้งการดา้นอ านาจ (Need for Power) คอื ความตอ้งการทีอ่ยากจะมอี านาจเหนือ 
บุคคลอื่น และพยายามแสดงออกเพื่อมอีทิธพิลและอ านาจควบคุม มกัแสวงหาต าแหน่งผูน้ าเสมอ 

2. ความตอ้งการมสีายสมัพนัธ ์(Need for Affiliation : N.AFF) เป็นความตอ้งการทีจ่ะสรา้ง 
ความรกั ไมตรจีติ และความสมัพนัธร์ะหว่างกนั และหวงัว่าจะไดร้บัการมนี ้าใจตอบแทนจากคนอื่น 

3. ความตอ้งการดา้นความส าเรจ็ (Need for Achievement : N.ACH) เป็นความต้องการที่ 
จะประสบความส าเรจ็ในการท างานใหไ้ดผ้ลดดีว้ยตนเอง บุคคลทีม่คีวามตอ้งการดา้นน้ีจะตอ้ง 
ทา้ทายและชอบเสีย่ง ชอบวเิคราะหแ์ละประเมนิปญัหา และจะสนใจความส าเรจ็ทีไ่ดต้ัง้ใจไวเ้ป็น 
ส าคญัมากกว่า จะค านึงถงึความลม้เหลวหากจะเกดิขึน้ 

ทฤษฎีความต้องการสามประเภท (Trichotomy of Needs) ของแมคคลิแลนด ์
แมคคลิแลนดแ์ละคณะ ไดศ้กึษาถงึความตอ้งการของมนุษย ์ซึง่คลา้ยคลงึกบัความตอ้งการของ 
มนุษย ์และคลา้ยคลงึกบัความตอ้งการระดบัสงูของมาสโลว์ เขาอธบิายว่า มนุษยม์คีวามตอ้งการ 
3 ประเภท ดงันี้ (รานี อสิชิยักุล. 2535: 197-200) 

1. ความตอ้งการความสมัพนัธ ์(Need for Relation) หมายถงึ ความตอ้งการ 
ความรกั และการมสีมัพนัธอ์นัดกีบัผูอ้ื่น หรอืการไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อนรว่มงาน บุคคล 
ประเภทนี้จะประสบความส าเรจ็ในการท างานได้ กต็อ้งไดร้บัการสนับสนุนจากพวกพอ้ง แต่คน 
เหล่านี้มกัไมก่่อปญัหาความขดัแยง้แต่อยา่งใด 

2. ความตอ้งการอ านาจ (Need for Power) หมายถงึ ความตอ้งการทีจ่ะใชอ้ านาจควบคุม 
หรอืท าใหผู้อ้ื่นประพฤตปิฏบิตัติามทีต่นตอ้งการ ซึง่เป็นลกัษณะทีต่รงกนัขา้มกบัประเภทแรก 
ความตอ้งการอ านาจแสดงถงึความปรารถนาทีจ่ะมอีทิธพิลเหนือผูอ้ื่น หรอืมอี านาจควบคุม 
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

3. ความตอ้งการความส าเรจ็ (Need for Achievement) หมายถงึ ความตอ้งการท าสิง่หนึ่ง 
สิง่ใดใหด้ทีีสุ่ด ตอ้งการมคีวามภมูใิจในตวัเอง แขง่ขนักบัตวัเอง พยายามปรบัปรงุตวัเองใหด้ขีึน้ 
ตอ้งการประสบความส าเรจ็ โดยเฉพาะอย่างยิง่การท างานทีย่ากหรอืทา้ทายความสามารถบุคคลที่ 
มคีวามตอ้งการความส าเรจ็มกัจะเป็นคนมเีหตุ มภีาวะเสีย่งในระดบัทีเ่ป็นไปได้ ท างานเพื่องานโดย 
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ใชว้จิารณญาณอย่างรอบคอบ และท างานเพื่อความส าเรจ็มากกว่าผลตอบแทนของความส าเรจ็ 
กล่าวโดยสรุป แมคคลิแลนด ์ชีใ้หเ้หน็ว่าแรงจงูใจในการท างานของมนุษยโ์ดยเฉพาะ 

อยา่งยิง่ การฝึกอบรมสามารถช่วยพฒันาความตอ้งการความส าเรจ็ของมนุษยไ์ด้ 
 

4.  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
4.1 งานวิจยัในประเทศ  
จนัทรท์ยั สุพฒันานนท ์(2545: บทคดัยอ่) ไดท้ าการศกึษาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

ของครผููส้อนในยคุปฏริปูการศกึษาตามความคาดหวงัของผูบ้รหิารโรงเรยีน สงักดักรงุเทพมหานคร 
ผลการศกึษาพบว่า ผูบ้รหิารโรงเรยีนคาดหวงัในคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องครผููส้อนในยคุปฏริปู 
การศกึษาใน 3 ดา้น โดยเรยีงตามล าดงัดงันี้ คุณลกัษณะดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คอื การใหค้วาม 
รกัและความเอาใจใส่ต่อศษิยเ์ท่าเทยีมกนั อุทศิตนและเวลาเพื่อส่งเสรมิและพฒันานกัเรยีนในทุกๆ 
ดา้น คุณลกัษณะส่วนตน คอื การมภีาวะผูน้ าในการวเิคราะหป์ญัหาและแกป้ญัหาได ้มกีาร 
พฒันาการเรยีนรูท้ีมุ่่งใหผู้เ้รยีนพึง่ตนเอง คดิเอง ปฏบิตัเิอง และตดัสนิใจไดเ้อง และคุณลกัษณะ 
ดา้นวชิาชพี คอื การเลอืกใชก้จิกรรมทีเ่หมาะสมและสนองความตอ้งการของผูเ้รยีน การจดัระบบ 
การบรหิารงาน การเกบ็รวบรวมขอ้มลูและการสื่อสาร สามารถใชท้รพัยากรทอ้งถิน่ใหเ้กดิประโยชน์ 
ต่อการจดักระบวนการเรยีนรู ้พฒันาหลกัสตูรใหส้นองความตอ้งการ ความถนดั และความสนใจ 
ของผูเ้รยีนได ้
 วรรณ ี ศริวิฒัน์ (2545: บทคดัยอ่) ศกึษาการจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ใน
โรงเรยีนสงักดัส านกังานการศกึษาเมอืงพทัยา ใน 3 ดา้น พบว่า 1) การเตรยีมความพรอ้มการจดัท า
หลกัสตูรสถานศกึษา ซึง่ประกอบดว้ยการสรา้งความตระหนกัแก่บุคลากรโดยจดัประชุมชีแ้จง ให้
ความรูแ้ก่บุคลากร ศกึษาดงูานและศกึษาเอกสาร เกีย่วกบัแนวทางการจดัท าหลกัสูตร การจดัการ
เรยีนการสอน การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้การจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา มกีารแต่งตัง้
คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรและงานวชิาการสถานศกึษา และคณะอนุกรรมการระดบักลุ่มวชิา 
จดัท าขอ้มลูสารสนเทศ โดยรวบรวมขอ้มลูดา้นนกัเรยีน บุคลากร อาคารสถานที ่ สงัคม เศรษฐกจิ 
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ แหล่งการเรยีนรูชุ้มชน มกีารจดัท าแผนการด าเนินงานคอื จดัท าแผนปฏบิตักิาร
ประจ าปี แผนปฏทินิปฏบิตังิานและโครงการ 2) การด าเนินการจดัท าสาระของหลกัสตูร มกีาร
วเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานผูเ้รยีน บุคลากร อาคารสถานที ่เศรษฐกจิ สงัคมและชุมชน เพื่อน าขอ้มลูมา
ก าหนดวสิยัทศัน์ ภารกจิและเป้าหมาย และก าหนดคุณลกัษณะพงึประสงค ์โดยมผีูบ้รหิาร คณะครู
และคณะกรรมการสถานศกึษารว่มกนัก าหนด จดัท าโครงสรา้งของหลกัสตูร จดัท าผลการเรยีนรูท้ี่
คาดหวงัรายปี จดัหน่วยการเรยีนรู ้มกีารจดัท าแผนการเรยีนรูร้ายปี มกีารจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
และ 3) การด าเนินการบรหิารหลกัสตูร มกีารเตรยีมบุคลากร โดยการประชุมชีแ้จง จดัครเูขา้สอน
ตามประสบการณ์ จดับรกิารวสัดุหลกัสตูร  มกีารนิเทศตดิตามผลการใชห้ลกัสตูร โดยการสงัเกต
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การสอน มกีารประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรทีห่ลากหลายรปูแบบเพื่อสรา้งความเขา้ใจระหว่างโรงเรยีน  
ผูป้กครอง และชุมชน  

เสาวภาคย ์แหลมเพช็ร (2545: บทคดัยอ่) ไดท้ าการศกึษาความพรอ้มของสถานศกึษา 
และศกัยภาพของบุคลากรในการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา ในโรงเรยีนมธัยมศกึษา จงัหวดั
นนทบุรซีึง่เปรยีบเทยีบความพรอ้มของสถานศกึษาใน 3 ดา้น คอื ดา้นบุคลากร ดา้นการจดั 
สิง่อ านวยความสะดวก และดา้นการสนบัสนุนส่งเสรมิ จ าแนกตามขนาดโรงเรยีน และศกัยภาพ 
ของบุคลากรในการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 4 ดา้น คอื ดา้นการจดัท าสาระของหลกัสตูร 
ดา้นการจดัท าหน่วยการเรยีนรู ้ดา้นการจดัท าแผนการจดัการเรยีนรู้ และดา้นการจดัการเรยีนรู ้
จ าแนกตามวุฒกิารศกึษา ประสบการณ์การสอน และสงักดักลุ่มวชิา ผลการศกึษาพบว่า ความพรอ้ม 
ของสถานศกึษาในการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาทัง้ 3 ดา้น และศกัยภาพของบุคลากร 
ในการพฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษาทัง้ 4 ดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง ขนาดโรงเรยีนมผีลต่อ 
ความพรอ้มของสถานศกึษาในภาพรวมทุกดา้น และศกัยภาพของบุคลากรจ าแนกตาม 
วุฒกิารศกึษา ประสบการณ์การสอน และสงักดักลุ่มวชิามผีลต่อการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 

รชัฎาภรณ์ ทองแป้น (2546: บทคดัยอ่) ไดท้ าการศกึษาสภาพปญัหาการจดัท าหลกัสตูร 
สถานศกึษาและความพรอ้มในการใชห้ลกัสตูรสถานศกึษาสาระภูมศิาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษาปีที่ 1 
และมธัยมศกึษาปีที ่4 ของโรงเรยีนน ารอ่งทดลองใชห้ลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2544 
เพื่อศกึษาความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร ผูช่้วยฝา่ยวชิาการ และอนุคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม เกีย่วกบัสภาพปญัหาการจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา 
ความพรอ้มในการใชห้ลกัสูตรสถานศกึษา สาระภมูศิาสตรแ์ละความสามารถของครผููส้อน 
กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมในการจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา 
สาระภูมศิาสตร ์ผลการศกึษาพบว่า สภาพปญัหาในการจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาสาระภูมศิาสตร ์
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดยีวกบัความพรอ้มในการใชห้ลกัสตูรสถานศกึษา 
สาระภูมศิาสตร ์แต่ในรายดา้น คอื ดา้นบุคลากร ดา้นหลกัสตูร และดา้นงบประมาณมคีวามพรอ้ม 
ในระดบัมาก ขนาดของโรงเรยีนน ารอ่งทดลองใชห้ลกัสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2544 
มผีลต่อความพรอ้มในการใชห้ลกัสตูรสถานศกึษาสาระภมูศิาสตร์ ส่วนครผููส้อนในกลุ่มสาระ 
การเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมมคีวามสามารถในการจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา 
สาระภูมศิาสตรใ์นดา้นความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัเนื้อหาสาระภูมศิาสตรอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง และ 
ประสบการณ์ของครผููส้อนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 และ 4 มผีลต่อความสามารถในการจดัท า 
หลกัสตูรสถานศกึษาสาระภูมศิาสตร ์
 เสาวภา จนัทรส์งค ์(2547: บทคดัยอ่) ศกึษาการด าเนินงานการจดัหลกัสตูร English 
Program ในโรงเรยีนสองภาษาระดบัประถมศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน จ านวน 10 แห่ง พบว่า 1) ดา้นการเตรยีมการจดัหลกัสตูร โรงเรยีนวางแผนการจดัหลกัสตูร
โดยใชข้อ้ดา้นความพรอ้มของโรงเรยีนและความพรอ้มของผูป้กครองจดัเตรยีมอาจารยผ์ูส้อนชาว
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ไทยโดยการส่งเขา้รบัการ อบรม ประชุม สมัมนา ศกึษาดงูาน ส่วนอาจารยผ์ูส้อนชาวต่างชาติ
จดัเตรยีมโดยการจดัอบรมการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนภายในโรงเรยีนและส่งไปศกึษาดงูาน มี
การจดัท าแผนการสอนระยะสัน้รายสปัดาห ์จดัเตรยีมอาคารสถานทีโ่ดยการปรบัปรงุชัน้เรยีนใหม ่
โรงเรยีนมกีารประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรโดยการจดัท าเอกสารประชาสมัพนัธ ์ปญัหาทีพ่บ ไดแ้ก่ 
ผูป้กครองขาดความเชื่อมัน่ในหลกัสตูร บุคลากรชาวต่างชาตขิาดแคลนและตอ้งการค่าตอบแทนสงู 
ขาดบุคลากรชาวไทยทีม่คีวามรูค้วามสามารถทางภาษาองักฤษ บุคลากรชาวต่างชาตขิาดความรู้
ความเขา้ใจเรือ่งการจดัท าแผนการสอน  2) ดา้นการด าเนินการจดัหลกัสตูร โรงเรยีนจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอนยดึผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง มกีารจดัทศันศกึษาและกจิกรรมกฬีาเป็นกจิกรรมเสรมิ
หลกัสตูร โรงเรยีนมสีื่อการสอนหลากหลาย มกีารวดัผลประเมนิผล นิเทศการจดัการเรยีนการสอน 
ปญัหาทีพ่บ คอื นกัเรยีนมคีวามรูพ้ืน้ฐานแตกต่างกนั 3) การตดิตามประเมนิผลการจดัหลกัสตูร 
โดยการสอบถามบุคลากรในโครงการ สอบถามจากผูป้กครอง มกีารตดิตามประเมนิผลการ
ด าเนินการจดัหลกัสตูรโดยการพจิารณาจากผลสมัฤทธิท์างการเรยีน มกีารตดิตามผลการด าเนินการ
จดัหลกัสตูรเมือ่สิน้ปีการศกึษา 

ทรงเดช สทิธปิระเสรฐิ (2548: 97-105) ไดท้ าการศกึษาเรือ่ง การบรหิารหลกัสตูร 
สถานศกึษาของโรงเรยีนชุมชนบา้นปา่สกัน้อย โดยมวีตัถุประสงคข์องการวจิยัเพื่อ หาแนวทางการ 
พฒันา และศกึษาผลการด าเนินการบรหิารจดัการหลกัสตูรสถานศกึษา ผลการวจิยั พบว่า แนวทาง 
การพฒันาการบรหิารหลกัสตูรสถานศกึษาของโรงเรยีนชุมชนบา้นปา่สกัน้อย อ าเภอเชยีงแสน 
จงัหวดัเชยีงราย มแีนวทางการพฒันา 3 ดา้น ไดแ้ก่ การก าหนดปญัหา การก าหนดแนวทาง การ 
พฒันาการบรหิารจดัการหลกัสตูรสถานศกึษา ซึง่มกีระบวนการพฒันาการบรหิารจดัการหลกัสตูร 
สถานศกึษา 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การวางแผนเตรยีมการใชห้ลกัสตูรสถานศกึษา การด าเนินการบรหิาร 
จดัการหลกัสตูรสถานศกึษา การตรวจสอบประเมนิผลการบรหิารจดัการหลกัสตูรสถานศกึษา การ 
ปรบัปรงุพฒันากระบวนการบรหิารจดัการหลกัสตูรสถานศกึษา และการประชุมผูเ้กีย่วขอ้งกบัการ 
บรหิารจดัการหลกัสูตรสถานศกึษา ส่วนผลการพฒันาการบรหิารหลกัสูตรสถานศกึษาของโรงเรยีน
ชุมชนบา้นปา่สกัน้อย พบว่า ดา้นการวางแผนเตรยีมการใชห้ลกัสูตรสถานศกึษา ประกอบดว้ย การ
เตรยีมความพรอ้มของผูบ้รหิาร การเตรยีมความพรอ้มของบุคลากร การเตรยีมความพรอ้มระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศ การเตรยีมความพรอ้มด้านหลกัสูตรสถานศกึษา การเตรยีมความพรอ้มด้าน
แผนพฒันาคุณภาพการศกึษาและการเตรยีมความพรอ้มด้านคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่างๆ 
ของสถานศกึษา การด าเนินการบรหิารจดัการหลกัสูตรสถานศกึษา ประกอบดว้ย การบรหิารงาน
บุคคล การบรหิาร งานการเงนิและพสัดุ การบรหิารงานอาคารสถานที่ การบรหิารงานหลกัสูตร 
(การน าหลกัสูตรไปใช้) ด้านการตรวจสอบประเมนิผลการบรหิารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา 
ประกอบดว้ย 3 ตวับ่งชี ้ ไดแ้ก่ ผลทีเ่กดิกบันักเรยีน พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนอยู่ในระดบัด ี
นักเรยีนผ่านการประเมนิการอ่าน คดิวเิคราะห์ และเขยีน คดิเป็นรอ้ยละ 97.65 ผ่านการประเมนิ
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องหลกัสตูรสถานศกึษารอ้ยละ 100 และผ่านการประเมนิกจิกรรมพฒันา
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ผูเ้รยีนรอ้ยละ 100 ผลทีเ่กดิกบัครพูบว่า สภาพขวญัและก าลงัใจของครเูกี่ยวกบัการพฒันาหลกัสูตร
สถานศกึษาอยู่ในระดบัด ี และความพงึพอใจของครตู่อสภาพการพฒันาการบรหิารจดัการหลกัสูตร
สถานศกึษาอยู่ในระดบัปานกลาง ผลที่เกดิขึน้กบัคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานและชุมชน 
พบว่า มคีวามตระหนักเขา้ใจบทบาท หน้าที ่และใหค้วามร่วมมอืในการจดัการศกึษา อยู่ในระดบัด ี
ส่วนการปรบัปรุงพฒันาประบวนการบรหิารจดัการหลกัสูตรสถานศกึษาด าเนินการดงันี้ พฒันา
ครผููส้อน พฒันาผูบ้รหิาร พฒันาคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานและชุมชน พฒันาระบบการ
ประกนัคุณภาพภายใน พฒันาหลกัสูตรสถานศกึษา และพฒันาด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งช่วยให้
ค าแนะน า 

ณฐัชยา  นาคแนวด ี(2549: บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาการใชห้ลกัสูตรสถานศกึษา โรงเรยีนสงักดั
ส านกังานเขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งคอืผูบ้รหิารและครใูนส านักงานเขตพระโขนง 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั เป็นแบบสอบถามครแูละการสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร พบว่าโรงเรยีนสงักดัส านกั 
เขตพระโขนง กรงุเทพมหานครมกีารใชห้ลกัสตูรสถานศกึษาโดยรวมอยู่ในระดบัมากเรยีงตามล าดบั
คอื ด้านการเนินการเรยีนการสอนตามหลกัสูตร ด้านการบรหิารและบรกิารหลกัสูตร และด้านการ
สนบัสนุนและส่งเสรมิการใชห้ลกัสตูร 
 ประพนัธ ์สกัยกุล (2549: บทคดัย่อ) ไดศ้กึษา ความสมัพนัธร์ะหว่างการบรหิารหลกัสูตร
สถานศกึษาของผูบ้รหิารโรงเรยีนกบัคุณลกัษณะของนักเรยีน ในโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาจนัทบุร ีกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ครผููส้อนในโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจนัทบุร ี
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามวัดความสัมพันธ์ระหว่างการบรหิารหลกัสูตรสถานศึกษาของ
ผู้บรหิารโรงเรยีนกบัคุณลกัษณะของนักเรยีน พบว่า ระดบัการบรหิารหลกัสูตรสถานศึกษาของ
ผู้บริหารโรงเรยีนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจนัทบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้านและ
ความสมัพนัธร์ะหว่างการบรหิารหลกัสูตรสถานศกึษาของผูบ้รหิารโรงเรยีนมคีวามสมัพนัธท์างบวก
กบัคุณลกัษณะของนักเรยีนในโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจนัทบุรอีย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 สุรรีตัน์ ค าฝอย (2549: บทคดัย่อ)  ได้ศึกษาปจัจยัที่สมัพนัธ์กับความสามารถในการ
ปฏบิตัิงานตามกระบวนการบรหิารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษาในสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
จงัหวดันครนายก กลุ่มตวัอยา่ง คอื ผูบ้รหิารสถานศกึษา เครือ่งมอืทีใ่นในการวจิยัเป็นแบบสอบถาม
คุณลกัษณะของผูบ้รหิาร คุณลกัษณะของครผููส้อนและความสามารถในการปฏบิตังิานตามกระบวน 
การบรหิารจดัการหลกัสตูรสถานศกึษาในสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษาจงัหวดันครนายก พบว่า อยู่
ในระดบัสูงกว่าระดบัปานกลางทุกด้าน ได้แก่ ด้านการเตรยีมความพร้อมของสถานศึกษา ด้าน        
การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา ด้านการวางแผนด าเนินการบรหิารหลกัสูตร ด้านการด าเนินการ
บรหิารหลกัสตูร ดา้นการนิเทศก ากบัตดิตามและประเมนิผล และดา้นการสรุปผลการด าเนินงาน ผล
การ วจิยัยงัพบอกีว่า คุณลกัษณะของผู้บรหิารและครูผู้สอนสามารถท านายความสามารถในการ
ปฏบิตังิานตามกระบวนการบรหิารหลกัสตูรสถานศกึษาในดา้นต่าง ๆ ขา้งตน้ได้ 
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  พทิกัษ์ แก้วในเมฆ  (2550: บทคดัย่อ)  ได้ศึกษาปจัจยัที่สมัพนัธ์กบัการบรหิารจดัการ
หลกัสูตรสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาตรงั กลุ่มตวัอย่างคอื ผู้บรหิารและครู
ในสถานศกึษาส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาตรงั เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบั
ปจัจยัทีส่มัพนัธ์กบัการบรหิารจดัการหลกัสูตรสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน พบว่า การปฏบิตักิารบรหิาร
จดัการหลกัสูตรสถานศึกษาขัน้พื้นฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรงัทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ การ
เตรยีมความพรอ้ม การจดัท าหลกัสูตรสถานศกึษา การด าเนินการใช้หลกัสูตรและการประเมนิผล
หลกัสตูร มคี่าเฉลีย่คะแนนการปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก 

รจนา เตชะศร ี (2550: บทคดัย่อ) ได้ศกึษา ความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารงานของ
ผูบ้รหิารโรงเรยีนกลุ่มเครอืข่ายหนองหว้า สงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาสระแก้ว เขต 1 กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นครผููส้อนกลุ่มเครอืข่ายหนองหวา้ สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสระแก้ว เขต 1 ปี
การศกึษา 2550 พบว่า ความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารงายของผูบ้รหิารโรงเรยีนกลุ่มเครอืข่าย
หนองหว้าโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก และเมื่อเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของครูต่อการ
บรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรยีนจ าแนกตามวุฒกิารศกึษา โดยรวมไม่แตกต่างกนั เมื่อพจิารณาราย
ด้าน พบว่า ด้านการบรหิารงบประมาณ และด้านการบรหิารทัว่ไป แตกต่างกัน โดยครูที่มวีุฒิ
การศกึษาสูงกว่าปรญิญาตรมีคีวามพงึพอใจต่อการบรหิารของผู้บรหิารสูงกว่าครูที่มวีุฒกิารศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีส่วนด้านการบรหิารวชิาการ และดา้นการบรหิารบุคคลไม่แตกต่างกนั โดยครูที่มี
วุฒกิารศึกษาระดบัปรญิญาตรมีคีวามพึงพอใจต่อการบรหิารงานของผู้บรหิารสูงกว่าครูที่มวีุฒิ
การศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี

ถาวร  ศรเีกตุ (2551: บทคดัย่อ)  ไดศ้กึษาการศกึษาการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิาร
โรงเรยีนเอกชนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพชรบุรี เขต 1 พบว่า การบรหิารงานวชิาการ
ของผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชน สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพชรบุรี เขต 1 ใน 4 งาน คอื งา
นบรหิาหลกัสูตร งานการสอนและการจดัการเรยีนการสอน งานนิเทศการสอน และงานวดัและ
ประเมนิผลการเรยีน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก เมื่อเปรยีบเทยีบการบรหิารงาน
วชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชน เขตพื้นทีก่ารศกึษาเพชรบุร ี เขต 1 ตามความคดิเหน็ของ
ครผูู้สอน พบว่า การบรหิารงานวชิาการของผู้บรหิารตามความคดิเหน็ของครผูู้สอน จ าแนกตาม
ระดบัช่วงชัน้และกลุ่มสาระการเรยีนรู ้โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนัและเมื่อเปรยีบเทยีบ 
การบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารตามความคดิเหน็ของครผููส้อน จ าแนกตาม ประสบการณ์ในการ
สอน โดยภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า
ด้านงานบรหิารหลกัสูตร งานการสอนและการจดัการเรยีนการสอนและการวดัและประเมนิผล 
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนงานนิเทศการสอน ไมแ่ตกต่างกนั 
 พชัรนิทร ์วชัรกติตานนท ์ (2551: บทคดัย่อ)  ไดศ้กึษาการใชห้ลกัสูตรภาษาและวฒันธรรม 
ไทยในโรงเรยีนนานาชาตทิี่ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานจากองค์กรต่างประเทศ ในกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตวัอย่างเป็นบุคลากรที่ปฏิบตัิหน้าที่ในการบรหิารหรอืสอนวิชาภาษาและวฒันธรรมไทยใน
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โรงเรยีนนานาชาต ิเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเป็น แบบสอบถามการปฏบิตังิานการใชห้ลกัสูตรภาษาและ
วฒันธรรมไทยในโรงเรียนนานาชาติ พบว่า บุคลากรในโรงเรียนนานาชาติที่ได้รบัการรบัรอง
มาตรฐานจากองค์กรต่างประเทศ ในกรุงเทพมหานคร มรีะดบัการปฏบิตังิานการใชห้ลกัสูตรภาษา
และวฒันธรรมไทย ใน 3 ดา้น คอื ดา้นงานบรหิารและบรกิารหลกัสูตร ดา้นงานด าเนินการเรยีนการ
สอนตามหลกัสตูร และดา้นงานสนบัสนุนและส่งเสรมิการใชห้ลกัสูตร  โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านงานด าเนินการเรยีนการสอนตามหลกัสูตรอยู่ในระดบัมาก 
ส่วนด้านงานบรหิารและบรกิารหลกัสูตร และด้านงานสนับสนุนและส่งเสรมิการใช้หลกัสูตรอยู่ใน
ระดบัปานกลาง และเมื่อเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของบุคลากรที่มต่ีอการใช้หลกัสูตร จ าแนกตาม
วุฒิการศึกษาทางวิชาชีพครู ประสบการณ์ในการปฏิบตัิหน้าที่ ประเภทของบุคลากร และการ
ฝึกอบรมการใช้หลกัสูตรภาษาและวฒันธรรมไทย พบว่า บุคลากรที่มปีระสบการณ์ในการปฏบิตัิ
หน้าที่ต่างกนั ประเภทของบุคลากรต่างกนั การฝึกอบรมการใช้หลกัสูตรภาษาและวฒันธรรมไทย
ต่างกนั  มกีารปฎบิตังิานการใชห้ลกัสูตรภาษาและวฒันธรรมไทย โดยรวมต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนบุคลากรทีม่วีุฒกิารศกึษาทางวชิาชพีต่างกนั มรีะดบัการปฏบิตังิานการใช้
หลกัสตูรภาษาและวฒันธรรมไทย โดยรวมและรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั 
 วริุฬ เกดิภกัด ี (2551: บทคดัย่อ)  ได้ศกึษาการบรหิารหลกัสูตรสถานศกึษาโรงเรยีน
กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตบางขุนเทยีน กลุ่มตวัอย่างเป็นครูผู้สอน เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั 
คอื แบบสอบถามการบรหิารหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตบาง
ขุนเทยีน ใน 4 ขัน้ คอื การด าเนินการบรหิารหลกัสูตร การนิเทศก ากบัตดิตามและประเมนิผล การ
สรุปผลการด าเนินงาน และการปรบัปรุงพฒันาการบรหิารหลกัสูตร พบว่าการบรหิารหลกัสูตร
สถานศึกษาโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตบางขุนเทยีน อยู่ในระดบัมากทุกด้าน 
เมือ่เปรยีบเทยีบการบรหิารหลกัสูตรสถานศกึษาโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตบาง
ขุนเทยีน ของเครอืข่ายที่  71 กบัเครอืข่ายที่ 72 พบว่า การบรหิารหลกัสูตรสถานศกึษาโรงเรยีน
สงักดักรงุเทพมหานคร ส านกังานเขตบางขนุเทยีนของเครอืขา่ย 71 กบัเครอืขา่ย 72 ไมแ่ตกต่างกนั 
และเมื่อเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของครทูี่มมีโนทศัน์การสอนต่างกนั เกี่ยวกบัการบรหิารหลกัสูตร
สถานศกึษาโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครส านักงานเขตบางขุนเทยีน พบว่า ครทูี่มมีโนทศัน์การ
สอนต่างกัน มคีวามคิดเห็นในการบรหิารหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนสงักัดกรุงเทพมหานคร
ส านกังานเขตบางขนุเทยีน ไมแ่ตกต่างกนั 

สมชยั ทองกลงึ (2551: บทคดัยอ่)  ไดศ้กึษาการด าเนินงานการบรหิารหลกัสตูรสถานศกึษา
ในโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพชรบุร ีเขต 1  กลุ่มตวัอยา่งเป็น
ผูบ้รหิารและครผููส้อนในโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพชรบุร ีเขต 1 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้น
การวจิยัแบบสอบถามเกี่ยวกบัการด าเนินงานการบรหิารหลกัสตูรสถานศกึษาในโรงเรยีน
ประถมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพชรบุร ีเขต 1 ใน 7 ดา้นไดแ้ก่ การเตรยีมความ
พรอ้มของสถานศกึษา การจดัท าสาระหลกัสตูรของสถานศกึษา การวางแผนและเตรยีมการน า
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หลกัสตูรสถานศกึษาไปใช ้การด าเนินการใชห้ลกัสตูรสถานศกึษา การนิเทศ ก ากบั ตดิตาม และ
ประเมนิผลหลกัสตูรสถานศกึษา การสรุปผลการด าเนินงานของสถานศกึษา การปรบัปรงุ และ
พฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา พบว่า การด าเนินงานการบรหิารหลกัสตูรสถานศกึษา ตามความ
คดิเหน็ของครแูละผูบ้รหิาร ทัง้ 7 ดา้น อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น และเมือ่เปรยีบเทยีบความคดิเหน็
ของครแูละผูบ้รหิารทีม่ต่ีอการด าเนินงานการบรหิารหลกัสตูรสถานศกึษา พบว่า ครแูละผูบ้รหิารมี
ความคดิเหน็แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจดัท าสาระ
หลกัสตูรสถานศกึษา ดา้นการวางแผนและเตรยีมการการน าหลกัสตูรสถานศกึษาไปใช ้ดา้นการ
ด าเนินการใชห้ลกัสตูรสถานศกึษา และดา้นการนิเทศ ก ากบั ตดิตาม และประเมนิผล และเมือ่
เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของครทูี ่พบว่า ครทูีส่อนกลุ่มสาระต่างกนัมคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัอย่าง
มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจดัท าสาระหลกัสตูรสถานศกึษา ดา้นการ
วางแผนและเตรยีมการน าหลกัสตูรสถานศกึษาไปใช ้ดา้นการด าเนินการใชห้ลกัสตูรสถานศกึษา 
และดา้นการนิเทศ ก ากบั ตดิตามและประเมนิผลหลกัสูตรสถานศกึษา 
  

4.2  งานวิจยัต่างประเทศ 
      เคลลอน (Kellon. 1992: Abstract) ไดท้ าการศกึษาเรือ่ง การตดิตามผลการใชห้ลกัสตูร 

The Bunmbu (ฉบบัปรบัปรุง) ของมหาวทิยาลยัควนี เมอืงคงิสต์นั เป็นงานวจิยัเกี่ยวกบัการใช้ 
หลกัสตูรของครโูรงเรยีนประถมศกึษาในเขตชานเมอืงประเทศ Sierra Leon ซึง่ท าการวเิคราะห์ 
ทศันคต ิความคดิเหน็และความรูส้กึของผูว้างแผนโครงการ เพื่อท าการตดิตามผลหลกัสตูร 
ฉบบัปรบัปรงุดงักล่าว จดุประสงคข์องการศกึษาม ี3 ประการ คอื ท าใหห้ลกัสตูรใหมข่อง Bunmbu 
มคีวามชดัเจนในการน าไปปฏบิตั ิเป็นตวับ่งชีถ้งึความสมัพนัธร์ะหว่างหลกัสตูรใหม่ของ Bunmbu 
กบัหลกัสตูรเก่าของ Fullan ซึง่เป็นผลมาจากการตดิตามผลการใชห้ลกัสตูร ผลการวจิยัพบว่า 
หลกัสตูรใหมข่อง Bunmbu เป็นหลกัสตูรทีด่ ีประสบความส าเรจ็ในการใชห้ลกัสตูร เนื่องจาก 
ลกัษณะของหลกัสตูรใหมม่สี่วนช่วยเหลอืสนบัสนุนชุมชนและครผููส้อนใหเ้กดิความเขา้ใจในการใช้ 
หลกัสตูร แสดงใหเ้หน็ว่าหลกัสตูรใหมม่หีลกัการและมลี าดบัขัน้ตอนทีช่ดัเจน 
      กาเลน โรสส ์(Galen Ross : 2000) ไดศ้กึษาถงึความเขม้แขง็และความอ่อนแอของการ
พฒันาหลกัสูตร ด้านการวางแผน เรื่องเนื้อหาและการประเมนิหลกัสูตร พบว่า นักพฒันาหลกัสูตร
ต้องการให้มคีวามสมัพนัธ์อนัดกีบัท้องถิ่น เน้นความส าคญัเรื่องกระบวนการเรยีนรู้ การวางแผน
หลกัสตูรและเทคนิคการประเมนิหลกัสตูร 
      อลัเลนและคณะ (Allen;at el: 2000) ไดศ้กึษาปญัหาและความต้องการของ นักพฒันา
หลกัสตูร ผลการวจิยั พบว่า กจิกรรมทีม่คีวามส าคญัมากทีสุ่ดคอื การจดัการและการ 
บรหิารหลกัสตูร การเลอืกและการจดัการเน้ือหาและการประเมนิหลกัสตูร 

    เฮริด์ (Hurd. 2007: บทคดัยอ่) ไดท้ าการศกึษาเรือ่ง ผูน้ าทางการปฏริปูการศกึษา 
ความเป็นโลกาภวิตัน์ ในสหรฐัอเมรกิา โดยมวีตัถุประสงคข์องการวจิยั เพื่อบ่งชีถ้งึการเปลีย่นแปลง 
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กลยทุธใหก้บัโรงเรยีน ไดส้รา้งความเป็นสากลใหก้บัโรงเรยีน ผลการวจิยั พบว่า โลกาภวิตัน์ซึง่เป็น 
การผสมผสานเชื่อมต่อระหว่างกนัไมว่่าจะเป็นนามธรรมหรอืรปูธรรมไดใ้หบ้รบิทอนัจะท าใหส้ถาบนั 
การศกึษาระดบัสงูไดพ้จิารณาถงึการเปลีย่นแปลงทางดา้นวฒันธรรม หลกัสตูรสถานศกึษา และ 
องคป์ระกอบทางการศกึษาในปจัจบุนัของตวัเอง การตอบสนองทีม่ากขึน้ทีจ่ะก้าวเขา้สู่โลกาภวิตัน์ 
คอืการน าความเป็นสากลมาสู่การสอน การวจิยั และการบรกิารของตวัเอง กระบวนการนี้รูจ้กักนัด ี
ในชื่อ “กระบวนการความเป็นสากล” (โลกาภวิตัน์) การออกแบบงานวจิยัทีม่คีุณภาพมากขึน้ได้ 
รวบรวมกลยุทธเขา้กบัส่วนต่างๆ ทัง้ทีเ่ป็นผูน้ า ผูส้นบัสนุน และกระบวนการทีท่ าใหเ้กดิการ 
เปลีย่นแปลงนัน้ๆ การเกบ็รวบรวมขอ้มลูไดม้าจากการสมัภาษณ์ เอกสารต่างๆ และการสงัเกต 
โดยตรง ส่วนการวเิคราะหน์ัน้ประกอบไปดว้ยรปูแบบทีเ่ป็นรากฐานง่ายๆ 
     ไอว ี(Ivie. 2009: บทคดัยอ่) ไดท้ าการศกึษาเรื่องพฤตกิรรมของหวัหน้าสถานศกึษาโดย
ใชห้ลกัความสามารถขัน้พืน้ฐานทางภาวะผูน้ าสถานศกึษา 13 ประการ และความสมัพนัธก์บัความ
พงึพอใจในหน้าทีข่องครผููส้อน โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดการตดัสนิใจหากว่ามคีวามสมัพนัธท์ีด่ ี
เกดิขึน้ระหว่าง “ความเขา้ใจของผูส้อนในเรื่องพฤตกิรรมของหวัหน้าสถานศกึษา” ทีร่ายงานโดยใช้
หลักความสามารถพื้นฐานทางภาวะผู้น า 13 ประการ ตามที่ได้ประเมินจาก Leadership 
Competency Inventory (LCI) และความพงึพอใจของผูส้อน ทีป่ระเมนิโดย the modified Purdue 
Teacher Opinionaire (PTO) ผลการวจิยัพบว่า การศึกษาที่มคีุณภาพ ประสทิธภิาพความเสมอ
ภาคทีเ่ป็นรปูธรรม และหน้าทีร่บัผดิชอบไวด้ว้ยกนัโดยการเป็นผูน้ าทีใ่หก้ารสนับสนุน ใหข้อ้แนะน า
และเป็นผูน้ าทีม่คีวามรบัผดิชอบ เป็นสิง่ส าคญัที่หวัหน้าสถานศกึษาจะต้องมคีวามเขา้ใจมากขึน้ใน
เรื่องระดบัความสามารถและมาตรฐานที่จ าเป็น เป็นสิง่จ าเป็นที่หวัหน้าสถานศกึษษจะต้องได้รบั
ความไว้วางใจ ช่วยเหลือครูผู้สอน สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายตามที่สถานศึกษาต้องการ 
องคป์ระกอบหนึ่งทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในหน้าทีข่องครผููส้อนคอื การทีผู่น้ าไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึหลกั
ความสามารถพืน้ฐานทางภาวะผูน้ า 13 ประการ ซึง่ประกอบดว้ย การมวีสิยัทศัน์ในความเป็นภาวะ
ผูน้ า มคีวามเป็นเอกภาพ สรา้งการเรยีนรูสู้่ชุมชน บรหิารองคก์าร มคีวามเป็นผูน้ าทางการเรยีนการ
สอน มหีลกัสตูรสถานศกึษาและการสอนทีด่ ีมกีารร่วมมอืระหว่างกนั มกีารประเมนิทีห่ลากหลาย มี
การพฒันาอย่างมอือาชพี มกีารสะท้อนกลบั มกีารสอบถาม และเป็นมอือาชพีอย่างแท้จรงิ เป็น
แบบสอบถามจ านวน 39 ข้อ ที่จะถามผู้สอนในการให้คะแนนพฤติกรรมภาวะความเป็นผู้น าของ
สถานศกึษาโดยใช้หลกัความสามารถพื้นฐานทางภาวะผู้น า ส่วน the modified Purdue Teacher 
Opinionaire (PTO) นัน้เป็นแบบสอบถามจ านวน 40 ขอ้ทีผู่ส้อนจะใหค้ะแนนความพงึพอใจเกี่ยวกบั
หน้าทีข่องตนเอง การวจิยันี้ไดม้คีรผููส้อนเขา้ร่วมตอบแบบสอบถาม 1,093 คน จากสถานศกึษา 26 
แห่ง 
     จากงานวจิยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศดงักล่าว พบว่า การบรหิารจดัการหลกัสูตร
สถานศึกษามีปญัหาการด าเนินงานในระดับน้อย กระบวนการบรหิารหลักสูตรสถานศึกษาใน
ภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการหลักสูตร
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สถานศึกษายงัมน้ีอยเนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการบรหิารหลกัสูตรสถานศึกษา การ
ประชุม อบรม สัมมนา การประสานงาน การประชาสัมพันธ์ มีการรายงานผลต่อสาธารณชน
ค่อนข้างน้อย มกีารนิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้หลกัสูตรสถานศึกษาโดยผู้บรหิารหรอืผู้ที่ได้รบั
มอบหมายแต่การด าเนินการนิเทศไม่ต่อเนื่องสม ่าเสมอ ไม่ไดด้ าเนินการเป็นลายลกัษณ์อกัษรและ
ไม่มีการน าผลการนิเทศมาปรับปรุง ทัง้นี้ ในการด าเนินการบริหารหลักสูตรจินตคณิตของ
สถานศกึษาผูว้จิยัจงึสนใจการบรหิารหลกัสูตรจนิตคณิตในสถานศกึษาเอกชน ว่าสถานศกึษามกีาร
ด าเนินการบรหิารหลกัสตูรทีท่ าใหส้ถานศกึษามกีระบวนการจดัการศกึษาทัง้ดา้นการบรหิารและงาน
วชิาการทีด่ทีีสุ่ด (Best Practice) เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพืน้ฐานส าหรบัผูบ้รหิารและทีเ่กี่ยวขอ้งในการน า
ข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจดัการหลักสูตรจินตคณิตใน
สถานศกึษาใหม้คีวามเหมาะสมกบัความตอ้งการของสถานศกึษาต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 
การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเกบ็รวบรวม 

ขอ้มลูดว้ยตนเอง จากการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth Interviews ) และแบบสอบถาม และ
การศกึษาเอกสารเกีย่วกบัการบรหิารหลกัสตูรในสถานศกึษา ในการศกึษาครัง้นี้ ผูว้จิยัไดม้ ี
วธิดี าเนินการวจิยัดงัต่อไปนี้ 

1. การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
3. ขัน้ตอนในการสรา้งเครือ่งมอื 
4. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
5. การจดักระท าและการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอื 
1. ครูในโรงเรยีนที่ไดน้ าหลกัสูตรจนิตคณิตไปจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหแ้ก่นักเรยีน

ระดบัประถมศกึษาชัน้ปีที ่1 - 6 จ านวน 82 คน จาก 34 โรงเรยีน 
2. ผู้บรหิารในโรงเรยีนที่ได้น าหลกัสูตรจนิตคณิตไปจดักจิกรรมการเรยีนการสอนให้แก่

นกัเรยีนระดบัประถมศกึษาชัน้ปีที ่1 - 6 จ านวน 3 คน จาก 34 โรงเรยีน 
 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอื 

1. ครูในโรงเรยีนที่ไดน้ าหลกัสูตรจนิตคณิตไปจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหแ้ก่นักเรยีน
ระดบัประถมศกึษาชัน้ปีที ่1 - 6 จ านวน 82 คน จาก 34 โรงเรยีน 

2. ผู้บรหิารในโรงเรยีนที่ได้น าหลกัสูตรจนิตคณิตไปจดักจิกรรมการเรยีนการสอนให้แก่
นกัเรยีนระดบัประถมศกึษาชัน้ปีที ่1 - 6 จ านวน 3 คน จาก 34 โรงเรยีน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

1. ลกัษณะของเครื่องมือ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ นอกจากตวัผูว้จิยัซึง่เป็น 
เครือ่งมอืส าคญัในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูแลว้ ผูว้จิยัไดใ้ชเ้ครือ่งมอือื่นๆ ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1.1 แบบสมัภาษณ์ ที่ผูว้จิยัสรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นกรอบค าถามในการสมัภาษณ์ถงึการ
บรหิารหลกัสูตรจนิตคณิตของสถานศกึษา ในลกัษณะปลายเปิด เพื่อใช้เป็นเครื่องมอืในการ
สมัภาษณ์แบบเจาะลกึให้กลุ่มผู้ให้ขอ้มูลหลกัได้แสดงความคดิเหน็อย่างเต็มที่ โดยไม่มกีารจ ากดั
ความคดิเหน็ใดๆ โดยแนวค าถามทีใ่ชเ้ป็นการสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงันี้ 
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ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเกีย่วกบัขอ้มลูส่วนตวัและเหตุผลในการตดัสนิใจเลอืกหลกัสตูร 
จนิตคณติในสถานศกึษาไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศกึษา ประสบการณ์ในการบรหิารโรงเรยีน เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเกีย่วกบัการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติของสถานศกึษา ไดแ้ก่  
1.  การเตรยีมความพรอ้มของสถานศกึษา 

      2. การวางแผนและเตรยีมการน าหลกัสตูรไปใช ้
      3. การด าเนินการใชห้ลกัสตูร 
      4. การนิเทศก ากบัและประเมนิผลหลกัสตูร 
     5. การสรปุผลการด าเนินงานของสถานศกึษา 

1.2 แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจของครูผู้สอนต่อการ
บรหิารหลกัสตูรจนิตคณติ เบรนบาลานซิง่  
 
ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

การวจิยัครัง้นี้ เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ ซึง่เป็นการวจิยัโดยผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเอง 
เครือ่งมอืทีผู่ว้จิยัใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูครัง้นี้ สรา้งและพฒันาขึน้โดยอาศยัการศกึษาคน้ควา้ 
จากต ารา เอกสาร และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งโดยการสมัภาษณ์และเกบ็ขอ้มลูจากเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง
ต่างๆ ของการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติโดยมขีัน้ตอนการสรา้งเครือ่งมอื ดงันี้ 
 1. แบบสมัภาษณ์ 

1.1 ศกึษาแนวคดิ หลกัการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารหลกัสตูรสถานศกึษา และการ 
จดัการเรยีนรูท้ีเ่กีย่วกบัหลกัสตูรจนิตคณติ จากเอกสาร ต าราและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

1.2 สรา้งเครือ่งมอืโดยศกึษาวธิกีารทีใ่ชใ้นวจิยัจาก นิศา ชโูต (2545); สุภางค ์ 
จนัทวานิช (2545); ชาย โพธสิติา (2547) 

1.3 สรา้งแบบสมัภาษณ์และน าเสนอประธานกรรมการและกรรมการควบคุม 
ปรญิญานิพนธเ์พื่อพจิารณา 

1.4 น าแบบสมัภาษณ์ทีป่ระธานกรรมการและกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ ์
ตรวจสอบปรบัปรุงแก้ไขเรยีบรอ้ยแลว้ ไปใหผู้้เชีย่วชาญจ านวน 5 ท่านพจิารณาตรวจสอบความ
เทีย่งตรงเชงิเนื้อหาและความถูกตอ้งดา้นภาษา  

1.5 น าแบบสมัภาษณ์ทีไ่ดป้รบัปรงุแกไ้ขแลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
2. แบบสอบถาม 

1. สรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารหลกัสูตรจนิตคณิต เบรนบา
ลานซิ่ง ของสถานศึกษาเอกชนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและครอบคลุมเนื้อหา ผู้วิจยัน า
แบบสอบถามใหผู้ท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 5 ท่าน เป็นผูพ้จิารณาตรวจสอบคุณภาพ ดา้นความเทีย่งตรง
ของเนื้อหา (Content Validity) และน ามาค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของขอ้ค าถามในแต่
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ละขอ้เพื่อเลอืกขอ้ค าถามที่มคี่า (IOC) ตัง้แต่ .50 ขึน้ไป หากผู้ทรงคุณวุฒมิคี าแนะน า แก้ไข
แบบสอบถาม ผูว้จิยัจะน ามาปรบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒก่ิอนน าไปทดลองใช้  

2. ผูว้จิยัจะน าแบบสอบถามซึง่ปรบัปรุงแก้ไขแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบัครผููส้อน 
จ านวน 30 คน ทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จากนัน้จะน าแบบสอบถามที่ทดลองใช้มาตรวจให้คะแนนตาม
เกณฑท์ีก่ าหนด เพื่อหาอ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้ (Item Total Correlation)  ของแบบสอบถาม โดย
คดัเลอืกขอ้ทีม่คี่าอ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้ ตัง้แต่ .20 ขึน้ไป น ามาใชเ้ป็นแบบสอบถาม 

3. ผู้วิจ ัยจะน าแบบสอบถามที่คัด เลือกแล้วตามข้อ  3 มาหาค่าความเชื่ อมัน่ 
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยหาค่าสมัประสิทธิแ์อลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) ไดค้่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั .96 

4. น าแบบสอบถามมาปรบัปรงุเป็นครัง้สุดทา้ยและน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูส าหรบัการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
ดว้ยตนเอง โดยด าเนินการ 2 ขัน้ตอนดงันี้ 

 
ขัน้ตอนท่ี 1 การสมัภาษณ์ 

1. ผูว้จิยัตดิต่อขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพื่อ 
ขอความอนุเคราะหใ์นการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารโรงเรยีน  

2. ผูว้จิยัตดิต่อโรงเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง บอกวตัถุประสงค ์และนดัหมายเพื่อขอ 
สมัภาษณ์พรอ้มนดั วนั เวลาและสถานที ่

1. ผูว้จิยัเตรยีมแบบสมัภาษณ์ และเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั เช่น สมดุจดบนัทกึ 
ปากกา เทปบนัทกึเสยีง ตลอดจนเตรยีมตวัผู้วจิยัในการเก็บขอ้มลูภาคสนาม โดยการศกึษาถงึ
วธิกีารสมัภาษณ์เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูมาใชใ้นการวเิคราะหอ์ยา่งละเอยีด 

3.1 ผูว้จิยัเดนิทางไปเกบ็ขอ้มลู ตามวนั เวลาและสถานทีท่ีน่ดัหมายไว ้โดย 
การขออนุญาตบนัทกึเสยีงในการสมัภาษณ์ สมัภาษณ์ผู้บรหิารโรงเรยีน แต่ละครัง้จะใช้เวลา
โดยประมาณ 45 นาท ีเพื่อไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของผูถู้กสมัภาษณ์ นานเกนิไปในแต่ละครัง้โดยใช้
แบบสมัภาษณ์ทีไ่ดเ้ตรยีมไวเ้บือ้งต้นในการสมัภาษณ์หลงัจากทีส่มัภาษณ์เสรจ็แลว้ในทุกครัง้ผูว้จิยั
จะท าการสรุปบนัทกึ และส่งขอ้มลูทีส่รุปไดก้ลบัไปให้ผูบ้รหิารโรงเรยีนเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของขอ้มลู 

4. ใชอุ้ปกรณ์ต่อไปนี้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
          4.1 สมดุจดบนัทกึ ใชส้ าหรบัจดบนัทกึเกีย่วกบัแบบสมัภาษณ์ 
          4.2 เครือ่งบนัทกึเสยีง ใชบ้นัทกึการสมัภาษณ์ 
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ขัน้ตอนท่ี 2 การส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม 
  1. ขอหนังสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ถงึผูอ้ านวยการ
โรงเรยีน เพื่อขอความอนุเคราะหใ์นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง คอื ครผููส้อนในโรงเรยีน
ทีไ่ดน้ าหลกัสูตรจนิตคณิตไปจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหแ้ก่นักเรยีนระดบัประถมศกึษาชัน้ปีที ่  
1 - 6 จ านวน 82 คน จาก 34 โรงเรยีน 
  2. น าหนงัสอืแนะน าตวัและหนงัสอืขอความรว่มมอืในการตอบแบบสอบถามจาก 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีน ขออนุญาตเกบ็รวบรวม ขอ้มลูจาก ครทูีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 82 คน 
  3. ด าเนินการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองไปยงักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 82 ฉบบั 
และนดัหมายวนัรบัแบบสอบถามคนื  

 
การจดักระท าและการวิเคราะหข้์อมลู 

ในการจดักระท าและวเิคราะหข์อ้มลูของการศกึษาครัง้นี้ ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็ขอ้มลูดว้ย 
ตนเองอย่างละเอยีดทุกขัน้ตอนโดยการน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ การเกบ็แบบสอบถามและ
การศกึษาเอกสารมาจดักระท าและวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 
การจดักระท าข้อมลู 

1. แบบสมัภาษณ์  ในการจดักระท าขอ้มลูการวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตาม 
แนวทางของ ไมลส์และฮูเบอรแ์มน (ชาย โพธสิติา 2547: 353-392; อ้างองิจาก Miles; , Huberman 
1994. Qualitative Data Analysis; สุภางค ์จนัทวานิช. 2546: 23-106; นิศา ชูโต. 2545: 201-213) 
ดงันี้ 

1.1 จดัระเบยีบขอ้มลู (Data organizing) เป็นการจดักระท าขอ้มลูใหอ้ยูใ่นสภาพที่ 
พรอ้มน ามาวเิคราะหไ์ดโ้ดยสะดวกโดยจดัระเบยีบขอ้มลูใน 2 ดา้น คอืดา้นกายภาพและดา้นเน้ือหา 
เริม่ท าตัง้แต่การจดัเกบ็ขอ้มลู โดยแบ่งเป็นช่วงๆดงันี้ 

1.1.1  การจดัระเบยีบทางกายภาพ คอื การท าใหข้อ้มลูเป็นระบบ งา่ยแก่ 
การใชง้านการจดัเกบ็และการเรยีกมาใชใ้นภายหลงั 

1.1.2 การจดัระเบยีบทางดา้นเน้ือหาขอ้มลู คอื การคน้หาความหมาย 
ต่างๆ ในขอ้มลูเพื่อจดัประเภทของขอ้มลู ตามความหมายทีป่รากฏในขอ้ความ 

1.2 ตรวจสอบขอ้มลู 
1.2.1  ตรวจสอบขอ้มลูความครบถว้น และคุณภาพของขอ้มลู คอื การ 

ประเมนิว่าขอ้มลูทีไ่ดม้าครบถ้วนและมคีุณภาพเพยีงพอทีจ่ะตอบปญัหาของการวจิยัหรอืไม่ เพื่อจะ
ไดใ้ชร้ะยะเวลาระหว่างทีอ่ยูใ่นสนามเกบ็ขอ้มลูทีย่งัไมส่มบรูณ์เพิม่เตมิ 

1.2.2 ท าส าเนาขอ้มลู และตรวจสอบความน่าเชื่อถอืไดแ้ละความแมน่ตรง 
ของขอ้มลูโดยการน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหแ์ลว้ ส่งใหผู้ท้ ีใ่หข้อ้มลูไดต้รวจสอบขอ้สรุปและการ
ตคีวามของผูว้จิยัว่าถูกตอ้งหรอืใชไ้ดใ้นทศันะของผูใ้หข้อ้มลูมากน้อยเพยีงใด 
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 2. แบบสอบถาม  
     2.1 น าแบบสอบถามทัง้หมดมาตรวจสอบและคดัเลอืกเฉพาะชุดทีม่คีวามสมบูรณ์ซึ่งได้
แบบสอบถามทีม่คีวามสมบรูณ์จ านวนทัง้สิน้ 82 ฉบบั 
     2.2 น าขอ้มูลจากแบบสอบถามที่คดัเลอืกแล้วมาให้คะแนนตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ดงันี้   
(ชศูร ีวงศร์ตันะ. 2550: 17) 

พงึพอใจมากทีสุ่ด  ให ้ 5  คะแนน 
พงึพอใจมาก  ให ้ 4  คะแนน 
พงึพอใจปานกลาง  ให ้ 3  คะแนน 
พงึพอใจน้อย  ให ้ 2  คะแนน 
พงึพอใจน้อยทีสุ่ด  ให ้ 1  คะแนน 

   
การวิเคราะหข้์อมลู 

1. แบบสมัภาษณ์ 
 1.1 วเิคราะหข์อ้มลูตัง้แต่ผูว้จิยัลงมอืศกึษาปญัหาและลงเกบ็ขอ้มลูภาคสนามและ 

ท าการบนัทกึในรปูของ Field note ซึง่เป็นการวเิคราะหเ์บือ้งตน้ 
1.2 น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการจดัระเบยีบเรยีบรอ้ยแลว้มาเรยีบเรยีงตามกระบวนการที่ 

ก าหนดไวเ้พื่อหาความสมัพนัธข์องปรากฏการณ์ต่างๆ หาความสมัพนัธข์องค าตอบและขอ้สรปุ 
ทัง้หมด เพื่อใหเ้หน็ภาพรวมสิง่ทีมุ่ง่ศกึษาตามวตัถุประสงคซ์ึง่จะสรปุเป็นขอ้มลูเชงิพรรณนา ในการ 
วเิคราะห ์จะโยงไปหาแนวทางทีก่ าหนดไว ้

2. แบบสอบถาม 
2.1 วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยเครือ่งคอมพวิเตอรโ์ดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู 
2.2 ประมวลผลขอ้มลู โดยการหาค่ารอ้ยละ(Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่า 

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และแปลผลค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ ดงันี้            
(พสิณุ ฟองศร.ี 2549: 25) 

ค่าเฉลีย่ 4.50 - 5.00 หมายถงึ  พงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่ 3.50 - 4.49 หมายถงึ พงึพอใจในระดบัมาก 
ค่าเฉลีย่ 2.50 - 3.49 หมายถงึ พงึพอใจในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉลีย่ 1.50 - 2.49 หมายถงึ พงึพอใจในระดบัน้อย 
ค่าเฉลีย่ 1.00 - 1.49 หมายถงึ พงึพอใจในระดบัน้อยทีสุ่ด 
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3. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
               สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูการส ารวจ 

1. สถติพิืน้ฐาน คอื ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean หรอื X ) และ     
 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรอื S.D.) 

2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
      2.1 หาความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (Content validity)  

ดว้ยการหาดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence , IOC) 
    2.2 การหาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสมัประสทิธิ ์

แอลฟาของครอนบคั (Cronbach) 
3. สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน 

3.1 สมมตฐิาน ขอ้ 1 ครทูีม่คีุณวุฒกิารศกึษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการ 
บรหิารหลกัสตูรจนิตคณติไมแ่ตกต่างกนั ใชก้ารทดสอบค่าท ี(t-test) ส าหรบัทดสอบ 

      3.2 สมมตฐิาน ขอ้ 2 ครทูีม่ปีระสบการณ์การท างานต่างกนั มคีวามพงึ 
พอใจต่อการบรหิารหลกัสตูร จนิตคณิตไม่แตกต่างกนั ใชก้ารทดสอบค่าท ี(t-test) และการวเิคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดยีว (One-Way ANOVA) ส าหรบัทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 

การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบั
การบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติเบรนบาลานซิง่ ของโรงเรยีนทีไ่ดน้ าหลกัสตูรจนิตคณติบรรจใุน
โรงเรยีนดงันี้  

1. การวิเคราะหข้์อมลูเชิงคณุภาพ 
การสมัภาษณ์ ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบั

สมัภาษณ์การบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติเบรนบาลานซิง่ ของโรงเรยีนทีไ่ดน้ าหลกัสตูรจนิตคณติ
บรรจใุนโรงเรยีนโดยแบ่งเป็น 2 ตอน 

ตอนท่ี 1 เป็นค าถามเกีย่วกบัขอ้มลูส่วนตวัและเหตุผลในการตดัสนิใจเลอืกหลกัสตูร 
จนิตคณติในสถานศกึษาไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศกึษา ประสบการณ์ในการบรหิารโรงเรยีน เป็นตน้ 

ตอนท่ี 2 การบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติของสถานศกึษา ไดแ้ก่  
1.  การเตรยีมความพรอ้มของสถานศกึษา 

      2. การวางแผนและเตรยีมการน าหลกัสตูรไปใช ้
      3. การด าเนินการใชห้ลกัสตูร 
      4. การนิเทศก ากบัและประเมนิผลหลกัสตูร 
     5. การสรปุผลการด าเนินงานของสถานศกึษา 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข้์อมลูทัว่ไปและเหตจุงูใจท่ีได้น าหลกัสตูรจินตคณิตเข้า
บรรจใุนโรงเรียน 

 
ตาราง 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปและเหตุจงูใจทีไ่ดน้ าหลกัสตูรจนิตคณติเขา้บรรจใุนโรงเรยีน  

 

ข้อมลู โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ี 3 
ข้อมลูทัว่ไป 
 

เป็นโรงเรยีนสงักดั
ส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน
ก่อตัง้เมือ่ปี  
พ.ศ. 2548  เริม่จดั
การศกึษาวนัที ่ 16
พฤษภาคม 

เป็นโรงเรยีน สงักดั 
ส านกังานคณะกรรม 
การส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน   ก่อตัง้ขึน้ใน  
ปีพ.ศ. 2546   

เป็นโรงเรยีน สงักดั 
ส านกังานคณะกรรม 
การส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน  ก่อตัง้ขึน้ใน  
ปีพ.ศ. 2523   
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ตาราง 1 (ต่อ)  
 

ข้อมลู โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ี 3 
ข้อมลูทัว่ไป 
 

ปีการศกึษา 2548  มคีรู
จ านวน 19 คน    ครพูี่
เลีย้ง จ านวน 13 คนจดั
การศกึษาในระดบัชัน้
อนุบาลปีที ่1 ถงึชัน้
ประถมศกึษาปีที ่6  
ตามหลกัสตูรการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2544  
รวมระยะเวลา 5 ปี 

ณ เลขที ่48 หมู ่6 ต าบล
ตน้ยวน อ าเภอพนม 
จงัหวดั   สุราษฎรธ์านี เปิด
ท าการสอนนกัเรยีนเตรยีม
อนุบาลถงึ ระดบัชัน้
ประถมศกึษาปีที ่  6  
ปจัจบุนัมจี านวนนกัเรยีน 
494  คน  จ านวนคร ู 22  
คน 

เปิดท าการสอน
นกัเรยีนระดบัชัน้
เตรยีมอนุบาลถงึ 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่  3   
ปจัจบุนัมจี านวน 
นกัเรยีนทัง้สิน้  1,451  
คน  จ านวนค ร ู 68  
คน    

เหตผุลท่ีน า
หลกัสตูร  
จินตคณิตเข้า
ในโรงเรียน 

1. โรงเรยีนไดเ้ลง็เหน็
ความส าคญัของการ
พฒันาสมองของ
นกัเรยีนทัง้ซกีซา้ยและ
ขวา ใหม้กีารฝึกและ 
พฒันาไปพรอ้มๆ กนั 
 
2. ผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนของนกัเรยีนราย
ชัน้เรยีนในกลุ่มสาระ
การเรยีนรูว้ชิา 
คณติศาสตร ์ มรีะดบัต ่า
กว่าเกณฑม์าตรฐาน
ของโรงเรยีน 

1. พระราชบญัญตัิ
การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 
2542  มาตรา 30 ให้
สถานศกึษาพฒันา 
กระบวนการเรยีนการสอน
ทีม่ปีระสทิธภิาพรวมทัง้
ส่งเสรมิใหผู้ส้อนสามารถ
ท าวจิยัเพื่อพฒันาการ
เรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบั
ผูเ้รยีนในทุกระดบั
การศกึษา จงึมคีวามจ าเป็น
ทีจ่ะตอ้งปรบัเปลีย่นวธิสีอน
ใหเ้ขา้กบัยคุสมยัโดยยดึ
ผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
2. นกัเรยีนมเีจตคตทิีไ่มด่ี
ต่อวชิาคณติศาสตร ์
เนื่องจากเนื้อหาวชิา
คณติศาสตรม์ลีกัษณะเป็น 
นามธรรม ท าใหน้กัเรยีนไม่
สามารถท าความเขา้ใจ
เนื้อหาไดด้ ี

โรงเรยีนมปีญัหาใน
การเรยีนวชิา
คณติศาสตรข์อง
นกัเรยีน   นกัเรยีนมี
ผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนค่อนขา้งต ่าใน
รายวชิาคณติศาสตร ์
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ตอนท่ี 2 การบริหารหลกัสตูรจินตคณิตของสถานศึกษา   
 
ตาราง 2 ผลการวเิคราะห์การบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติของสถานศกึษา 

 
การบริหารหลกัสตูร

จินตคณิต 
โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ี 3 

1.การเตรียมความ
พร้อม 
1.1 การเตรยีมความ
พรอ้มในการน า
หลกัสตูรจนิตคณติมาใช้
ในโรงเรยีนของผูบ้รหิาร
และคร ู
 

จดัการศกึษาใน
ระดบัชัน้อนุบาลปีที ่1 
ถงึชัน้ประถมศกึษาปีที ่
6  ตามหลกัสตูร
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พ.ศ. 2544  รวม
ระยะเวลา 5 ปี 

เตรยีมอนุบาลถงึ 
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปี
ที ่  6  ปจัจุบนัมจี านวน
นกัเรยีน 494  คน  
จ านวนคร ู 22  คน    

ปจัจบุนัมจี านวน 
นกัเรยีนทัง้สิน้  1,451  
คน  จ านวนคร ู 68  
คน    

1.2 การด าเนินการ
แต่งตัง้คณะกรรมการ
หลกัสตูรจนิตคณติ  
 

ท าการศกึษา
เกีย่วกบัหลกัสตูร
จนิตคณติ และท า
การฝึกอบรม  
เพื่อเป็นการเตรยีม
ความพรอ้มโดยให้
สถาบนัมาใหก้าร
อบรม 
มอบหมายใหห้วัหน้า
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
คณติศาสตร์
ด าเนินการ 
 
 

อบรม ใหค้วามรู้ แก่
คณะครทูุกท่าน
เกีย่วกบัหลกัสตูรเสรมิ
และตดิต่อสถาบนัจนิต
คณติเพื่อด าเนินการจดั
อบรม เพื่อเตรยีมความ
พรอ้มในการสอนก่อน
การเปิดภาคเรยีน  
มอบหมายให้ ครู
ผูร้บัผดิชอบกจิกรรม
หลกัสตูรเสรมิและ
คณะกรรมการกลุ่ม
สาระการเรยีนรู้
คณติศาสตร ์เป็น
ผูด้ าเนินการ 
 

ตดิต่อสถาบนั       
จนิตคณติ เพื่อใหท้ า
การจดัอบรมให้
ความรูเ้กีย่วกบั
หลกัสตูร  จนิตคณติ 
ในช่วงปิดภาคเรยีน 
 
 
มอบหมายใหห้วัหน้า
กลุ่มสาระการเรยีนรู้
คณติศาสตร ์และ
คณะกรรมการกลุ่ม
สาระการเรยีนรู้
คณติศาสตร ์เป็น
ผูด้ าเนินการ 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 
การบริหารหลกัสตูร

จินตคณิต 
โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ี 3 

1.3 การประชาสมัพนัธ์
การใชห้ลกัสตูรจนิต
คณติ 

จดัท าสื่อ
ประชาสมัพนัธ์
เกีย่วกบัประโยชน์
ของหลกัสตูรจนิต
คณติ  
ประชุมผูป้กครอง
นกัเรยีน ถงึเหตุผล
ของการใชห้ลกัสตูร
จนิตคณติ 
ประชุม
คณะกรรมการ
สถานศกึษา เพื่อแจง้
การน าหลกัสตูรจนิต
คณติมาใชใ้น
โรงเรยีน   

ท าหนงัสอืแจง้
ผูป้กครองนกัเรยีน 
เกีย่วกบัการใชห้ลกั
หลกัสตูรจนิตคณติ 
ประชุมคณะกรรมการ
สถานศกึษา เพื่อแจง้
การน าหลกัสตูรจนิต
คณติมาใชใ้นโรงเรยีน   

ประชุมผูป้กครอง
นกัเรยีน ถงึเหตุผล
ของการใชห้ลกัสตูร
จนิตคณติ 
ประชุมคณะกรรมการ
สถานศกึษา เพื่อแจง้
การน าหลกัสตูรจนิต
คณติมาใชใ้นโรงเรยีน   
 

2. การวางแผนและ
เตรียมการน า
หลกัสตูรไปใช้ 
เตรียมการน า
หลกัสตูรไปใช้ 
2.1 การวางแผนในการ
น าหลกัสตูรจนิตคณติ
ไปใชใ้นสถานศกึษา 
 

บรรจุ หลกัสตูร    
จนิตคณติเป็น
หลกัสตูรเสรมิ ลงใน
แผนปฏบิตักิารของ
โรงเรยีน เกีย่วกบั
กจิกรรมจนิตคณติ 
ทัง้การวดั 
ประเมนิผล และการ
จดัการแขง่ขนัคดิเลข
เรว็ 
 
 

น าหลกัสตูรจนิตคณติ
ไปใชป้ระกอบการเรยีน
การสอนในกลุ่มสาระ
คณติศาสตรโ์ดยให้
ครผููส้อนเป็นผูบ้รูณา
การกบัการเรยีนการ
สอนในกลุ่มสาระฯ และ 
จดัใหม้กีารแขง่ขนั
คณติคดิเรว็เพื่อให้
นกัเรยีนมี
ความกา้วหน้าในการ
เรยีนจนิตคณติ 
 

น าหลกัสตูรจนิตคณติ
ไปใชป้ระกอบการ
เรยีนการสอนในกลุ่ม
สาระคณติศาสตรโ์ดย
ใหค้รผููส้อนเป็นผู้
บรูณาการกบัการ
เรยีนการสอนในกลุ่ม
สาระฯ และจดัใหม้ี
การแขง่ขนัคณติคดิ
เรว็เพื่อใหน้กัเรยีนมี
ความกา้วหน้าในการ
เรยีนจนิตคณติ 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 
การบริหารหลกัสตูร

จินตคณิต 
โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ี 3 

2.2 การออกแบบหน่วย
การเรยีนรู ้การจดั
แผนการเรยีนรู ้การ
เตรยีมเครือ่งมอืในการ 
วดัผล  
 

หวัหน้ากลุ่มสาระการ
เรยีนรูค้ณติศาสตร์
ไดร้ว่มกบัเจา้หน้าที่
ของสถาบนัจนิต
คณติลา้นนาเป็นผู้
ก าหนดแนวทางใน
การจดักระบวนการ
เรยีนรูใ้หก้บันกัเรยีน 
 

ครผููร้บัผดิชอบ รว่มกบั
เจา้หน้าทีข่องสถาบนั
จนิตคณติลา้นนาใน
การออกแบบหน่วย
การเรยีนรู ้การจดั
แผนการเรยีนรู ้ การ
เตรยีมเครือ่งมอืในการ
วดัผล และก าหนด
แนวทางในการจดั
กระบวนการเรยีนรู้
ใหแ้ก่นกัเรยีน 
 

การเตรยีมเครือ่งมอื
ในการวดัผล ทาง
หวัหน้ากลุ่มสาระการ
เรยีนรูค้ณติศาสตรไ์ด้
รว่มกบัเจา้หน้าทีข่อง
สถาบนัจนิตคณติ
ลา้นนาเป็นผูก้ าหนด
แนวทางในการจดั
กระบวนการเรยีนรู้
ใหก้บันกัเรยีน 
 

3. การด าเนินการใช้
หลกัสตูร 
 
3.1 การจดักจิกรรมการ
เรยีนรูห้ลกัสตูรจนิต
คณติ 
 

 
 
 
จดัการเรยีนรูใ้น
ชัว่โมงอบรม
จรยิธรรมในเวลา 
ตอนเชา้ 30 นาท ี   
ทุกวนั ก่อนทีจ่ะเริม่
เรยีนในวชิาอื่น 
 

 
 
 
จดัการเรยีนรูใ้นชัว่โมง
อบรมจรยิธรรมในเวลา 
ตอนเชา้ 30 นาท ี   
ทุกวนั ก่อนทีจ่ะเริม่
เรยีนในวชิาอื่น 
 

 
 
 
จดักจิกรรมให้
นกัเรยีนไดศ้กึษา
หลกัสตูร   จนิตคณติ  
1  ชัว่โมง/สปัดาห ์
 

3.2 การจดัท าสื่อการ
เรยีนรูส้ าหรบัหลกัสตูร
จนิตคณติ 
 
 

ใชส้ื่อการเรยีนของ
สถาบนัจนิตคณติ
ลา้นนาประกอบการ
เรยีนการสอน 
 

ใชส้ื่อการเรยีนของ
สถาบนัจนิตคณติ
ลา้นนาประกอบการ
เรยีนการสอน 

ใชส้ื่อการเรยีนของ
สถาบนัจนิตคณติ
ลา้นนา  
จดัท าสตูรในการคดิ
ค านวณใหก้บันกัเรยีน
ทุกคนไดฝึ้กฝน 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

การบริหาร
หลกัสตูรจินต

คณิต 

โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ี 3 

3.3 การประเมนิผล
และวดัผล 
 

วดัประเมนิผล
ภายในชัน้เรยีนทุก
สิน้เดอืน เพื่อดู
ความกา้วหน้า 
และท าการทดสอบ
แขง่ขนัระดบัสาย
ชัน้เรยีน  เมือ่สิน้ปี
การศกึษา 
 

ด าเนินการประเมนิผลและ
วดัผลภายในชัน้เรยีน  
ประเมนิผลปลายภาค
เรยีน  เพื่อ  ตดิตาม
ความกา้วหน้า  ของ การ
เรยีนจนิตคณติ 
 

ด าเนินการประเมนิผล
และวดัผลภายในชัน้
เรยีน  ประเมนิผล
ปลายภาคเรยีน  เพื่อ  
ตดิตามพฒันาการของ
การเรยีนจนิตคณติ 
 

4. การนิเทศก ากบั
และประเมินผล
หลกัสตูร 
4.1 การนิเทศ
ภายในและภายนอก  
 

 
 
 
ผูบ้รหิารโรงเรยีน 
คณะกรรมการ
หลกัสตูรฯ และ
วทิยากรภายนอก  
ท าการ 
สงัเกตการณ์สอน
ของคร ู แนะน า
เทคนิควธิกีารสอน
ต่างๆ 
 

 
 
 
นิเทศภายในโรงเรยีนโดย
คณะกรรมการโครงการ
นิเทศการเรยีนรูเ้ป็น
ผูด้ าเนินการนิเทศ ส่วน
การนิเทศภายนอกนัน้
ไดร้บัความรว่มมอืจาก
เจา้หน้าทีส่ถาบนัจนิต
คณติลา้นนาเขา้มา
ด าเนินการสงัเกตการสอน
ของคณะคร ูและการ
ทดสอบวดัควา มรูข้อง
คณะครแูละนกัเรยีน 

 
 
 
นิเทศภายในโรงเรยีน
โดยคณะกรรมการ
โครงการนิเทศการ
เรยีนรูเ้ป็นผูด้ าเนินการ
ส่วนการนิเทศภายนอก
นัน้ไดร้บัความรว่มมอื
จากเจา้หน้าทีส่ถาบนั
จนิตคณติลา้นนาเขา้
มาด าเนินการสงัเกต
การสอนของคณะคร ู
และการทดสอบวดั
ความรูข้องคณะครแูละ
นกัเรยีน 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

การบริหารหลกัสตูร
จินตคณิต 

โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ี 3 

4.2 การประเมนิผลการ
ใชห้ลกัสตูร 

ประเมนิจาก
ผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนของนกัเรยีน 
เปรยีบเทยีบกบั
เกณฑส์ถานศกึษา 
และการสอบทาง
การศกึษาใน
ระดบัชาต ิและ
สอบถาม ความพงึ
พอใจของคร ู
นกัเรยีน  และ
ผูป้กครอง 
 

ประเมนิโดยวดั
ผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนในกลุ่มสาระการ
เรยีนรูค้ณติศาสตร ์  
 
 

ประเมนิโดยวดั
ผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนในกลุ่มสาระการ
เรยีนรูค้ณติศาสตร ์ 
และสอบถาม 
ความพงึพอใจของ
ผูป้กครองต่อการ
จดัการเรยีนการสอน
วชิาจนิตคณติ 
 
 

5. การสรปุผลการ
ด าเนินงานของ
สถานศึกษา 
5.1  การสรปุผลการ
ด าเนินงานเกีย่วกบั
หลกัสตูรจนิตคณติ 
 

 
 
 
คณะครกูลุ่มสาระ
คณติศาสตรจ์ะเป็น
ผูด้ าเนินการสรปุผล
การใชห้ลกัสตูรใหก้บั
ผูบ้รหิารทราบเพื่อ
ก าหนดนโยบายใน
การด าเนินการจดั
กจิกรรมการเรยีน
การสอนในปี
การศกึษาต่อไป 
 

 
 
 
คณะครกูลุ่มสาระ
คณติศาสตรจ์ะเป็น
ผูด้ าเนินการสรปุผล
การใชห้ลกัสตูรใหก้บั
ผูบ้รหิารทราบเพื่อ
ก าหนดนโยบายในการ
ด าเนินการจดักจิกรรม
การเรยีนการสอนในปี
การศกึษาต่อไป 
 

 
 
 
คณะครกูลุ่มสาระ
คณติศาสตรจ์ะเป็น
ผูด้ าเนินการสรปุผล
การใชห้ลกัสตูรใหก้บั
ผูบ้รหิารทราบเพื่อ
ก าหนดนโยบาย ใน
การด าเนินการจดั
กจิกรรมการเรยีนการ
สอนในปีการศกึษา
ต่อไป 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 
การบริหารหลกัสตูร

จินตคณิต 
โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ี 3 

5.2 แนวทางในการ
พฒันาหลกัสตูรจนิต
คณติรว่มกบักลุ่มสาระ
ต่างๆ ของโรงเรยีน 

เปิดโอกาสให้
ครผููส้อนเป็นผูบ้รูณา
การการเรยีนวชิา
จนิตคณติกบักลุ่ม
สาระการเรยีนรู้ทีต่น
รบัผดิชอบ 

โรงเรยีนเปิด 
โอกาสใหค้รผููส้อนเป็น
ผูบ้รูณาการการเรยีน
โดยน าหลกัสตูร จนิต
คณติ บรูณาการ กบั
กลุ่มสาระการเรยีนรูอ้ื่น 
 
 

โรงเรยีนเปิด 
โอกาสใหค้รผููส้อน
เป็นผูบ้รูณาการการ
เรยีนวชิาจนิตคณติ
กบักลุ่มสาระ การ
เรยีนรู้ทีต่นรบัผดิชอบ
ไดอ้ยา่งอสิระ  
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2. การวิเคราะหข้์อมลูเชิงปริมาณ  
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

 n  แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง        
 X   แทน ค่าเฉลีย่ (Mean) 
 S.D. แทน ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t  แทน  ค่าสถติทิีใ่ชใ้นการพจิารณาใน t-distribution 

F  แทน ค่าสถติทิีใ่ชใ้นการพจิารณาใน F-distribution 
SS  แทน ค่าผลรวมก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
MS  แทน ค่าเฉลีย่ของผลรวมก าลงัสองของคะแนน (Mean Squares) 
df  แทน ระดบัความเป็นอสิระ (Degrees of Freedom)  

 p   แทน ความน่าจะเป็นในการปฏเิสธสมมตฐิาน  
  *  แทน นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 **  แทน  นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

  
 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู  
 ผูว้จิยัน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูในรปูแบบตารางพรอ้มค าอธบิายโดยแบ่งการน าเสนอ
ออกเป็น 3 ตอน ดงันี้ 
 ตอนท่ี 1  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูสถานภาพของครผููส้อน จ าแนกตามวุฒกิารศกึษา และ
ประสบการณ์ในการท างาน 
 ตอนท่ี 2  ผลการวเิคราะหร์ะดบัความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติ   
เบรนบาลานซิง่ โดยรวม รายดา้นและรายขอ้ 
 ตอนท่ี 3  ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารหลกัสตูร     
จนิตคณติ เบรนบาลานซิง่ โดยรวมและรายดา้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 69 

ตอนท่ี 1  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูสถานภาพของครผููส้อน จ าแนกตามคุณวุฒกิารศกึษา และ
ประสบการณ์ในการท างาน แสดงไวใ้นตาราง 3 
 
ตาราง 3  จ านวนและรอ้ยละลกัษณะของสถานภาพของครผูู้สอน 
 

สถานภาพ 
จ านวน 

ร้อยละ (n=82) 
1.  คุณวุฒกิารศกึษา   
    1.1  ปรญิญาตร ี 77 93.90 
    1.2  สงูกว่าปรญิญาตร ี 5   6.10 
   

รวม 82 100.00 
2.  ประสบการณ์ในการท างาน   
     2.1  ประสบการณ์ต ่ากว่า  10  ปี 76 92.70 
     2.2  ประสบการณ์ 10 ปีขึน้ไป   6  7.30 

รวม 82 100.00 
3.  โรงเรยีน   
     3.1  โรงเรยีนที ่1 12 14.60 
     3.2  โรงเรยีนที ่2  24 29.30 
     3.3  โรงเรยีนที ่3  46 56.10 

รวม 82 100.00 

 
 จากตาราง 3  ผูใ้หข้อ้มลูส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทีม่คีุณวุฒปิรญิญาตร ี ซึง่เป็นครผููส้อน 
จ านวน 77 คน คดิเป็นรอ้ยละ 93.90  และส่วนใหญ่เป็นครผููส้อนทีป่ระสบการณ์ในการท างานต ่า
กว่า 10 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 92.70   
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ตอนท่ี 2  ผลการวเิคราะหร์ะดบัความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติ                
เบรนบาลานซิง่ โดยรวม รายดา้นและรายขอ้ แสดงไวใ้นตาราง 4-10 
 
ตาราง 4  ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารหลกัสตูร 
      จนิตคณติ   เบรนบาลานซิง่ โดยรวมและรายดา้น 
 

การบริหารหลกัสตูรจินตคณิตเบรนบาลานซ่ิง  
ระดบัความพึงพอใจ 

X  S.D. แปลผล 

    1.  การเตรยีมความพรอ้ม 4.23 0.40 มาก 

    2.  การวางแผนและเตรยีมการน าหลกัสตูรไปใช้ 4.13 0.60 มาก 

    3.  การด าเนินการใชห้ลกัสตูร 4.30 0.40 มาก 

    4.  การนิเทศก ากบัและประเมนิผลหลกัสตูร    4.20 0.45 มาก 

    5.  การสรปุผลการด าเนินงาน 4.17 0.45 มาก 

รวม 4.20 0.41 มาก 

 
 จากตาราง 4 แสดงว่า ความ พงึพอใจของครตู่อการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติ                
เบรนบาลานซิง่  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.20, S.D. = 0.41) เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ความพงึพอใจของครตู่อการบรหิา รหลกัสตูรจนิตคณติ เบรนบาลานซิง่  อยูใ่นระดบัมากทุก
ดา้น โดยค่าเฉลีย่เรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงันี้ ดา้นการด าเนินการใชห้ลกัสตูร ( X  = 4.30, 
S.D. = 0.40) ดา้นการเตรยีมความพรอ้ม ( X  = 4.23, S.D. = 0.40) ดา้นการนิเทศก ากบัและ
ประเมนิผลหลกัสตูร  ( X  = 4.20, S.D. = 0.45) ดา้นการสรปุผลการด าเนินงาน  ( X  = 4.17,     
S.D. = 0.45) และดา้นการวางแผนและเตรยีมการน าหลกัสตูรไปใช ้( X  = 4.13, S.D. = 0.60) 
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ตาราง 5  ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารหลกัสตูร 
      จนิตคณติ เบรนบาลานซิง่ ดา้นการเตรยีมความพรอ้ม โดยรวมและรายขอ้ 
 

ข้อ 
การเตรียมความพร้อม ระดบัความพึงพอใจ 

X  S.D. แปลผล 

1 ผูบ้รหิารสรา้งความตระหนกัแก่ครผููส้อนถงึความจ าเป็น
ในการเตรยีมความพรอ้มเกีย่วกบัการน าหลกัสตูร     
จนิตคณติมาใชใ้นสถานศกึษา 

 
4.56 

 
0.65 

 

 
มากทีสุ่ด 

2 การแนะน าและใหค้ าปรกึษาในเรือ่งการสอนหลกัสตูร 
จนิตคณติจากสถาบนัจนิตคณติ 

3.98 0.58 มาก 

3 ความเชีย่วชาญและประสบการณ์สอนของวทิยากรที่
ผูบ้รหิารคดัสรรมา 

4.51 0.61 มากทีสุ่ด 

4 ความสามารถของวทิยากรในการถ่ายทอดความรูใ้หค้รู
เขา้ใจ 

4.50 0.59 มากทีสุ่ด 

5      การจดัเตรยีมสื่อ อุปกรณ์เพื่อใชใ้นการอบรมหลกัสตูร
จนิตคณติแก่ครไูดอ้ยา่งครบถว้น 

4.37 0.64 มาก 

6 การใหค้วามส าคญัแก่บุคลากรครอูยา่งเท่าเทยีมกนั  4.45 0.69 มาก 
7 ผูบ้รหิารแต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อรบัผดิชอบหลกัสตูร

จนิตคณติไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4.13 0.66 มาก 

8 ผูบ้รหิารใหค้วามส าคญักบัการศกึษา ปญัหาและความ
ตอ้งการของชุมชนและผูป้กครองในการน าหลกัสตูร   
จนิตคณติมาใชใ้นสถานศกึษา 

4.31 0.65 มาก 

9 ผูบ้รหิารจดัใหม้กีารประชุม อบรม สมัมนาผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
เพื่อน าหลกัสตูรจนิตคณติมาใชใ้นการจดัการเรยีนการ
สอน 

3.80 0.46 มาก 

10 การประชาสมัพนัธ์ การใชห้ลกัสตูรจนิตคณติในการ
จดัการเรยีนการสอนใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบ ดว้ยวธิกีาร
ทีห่ลากหลายรปูแบบ 

3.77 0.71 มาก 

 รวม 4.23 0.40 มาก 

 
             จากตาราง 5 แสดงว่า ระดบัความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติ       
เบรนบาลานซิง่  ดา้นการเตรยีมความพรอ้ม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.23, S.D. = 0.40)  
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เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ระดบัความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติ เบรน
บาลานซิง่ ดา้นการเตรยีมความพรอ้ม   ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก  โดยขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่เรยีงจากล าดบั
มากไปหาน้อย  3 ล าดบัแรก ดงันี้ ขอ้ 6 การใหค้วามส าคญัแก่บุคลากรครอูยา่งเท่าเทยีมกั น       (
X  = 4.45, S.D. = 0.69)  รองลงมาคอื ขอ้ 5 การจดัเตรยีมสื่อ อุปกรณ์เพื่อใชใ้นการอบรมหลกัสตูร
จนิตคณติแก่ครไูดอ้ยา่งครบถว้น  ( X  = 4.37, S.D. = 0.64) และขอ้ 8  ผูบ้รหิารใหค้วามส าคญักบั
การศกึษา ปญัหาและความตอ้งการของชุมชนและผูป้กครองในการน าหลกัสตูร   จนิตคณติมาใชใ้น
สถานศกึษา  ( X  = 4.31, S.D. = 0.65) ส่วนขอ้ทีไ่ดร้บัความพงึพอใจมากทีสุ่ด 3 ขอ้เรยีงล าดบัจาก
มากไปหา น้อยไดแ้ก่ ขอ้ 1 ผูบ้รหิารสรา้งความตระหนกัแก่ครผููส้อนถงึความจ าเป็นในการเตรยีม
ความพรอ้มเกีย่วกบัการน าหลกัสตูร จนิตคณติมาใชใ้นสถานศกึษา  ( X  = 4.56, S.D. = 0.65)  ขอ้ 
3 ความเชีย่วชาญและประสบการณ์สอนของวทิยากรทีผู่บ้รหิารคดัสรรมา   ( X  = 4.51, S.D. = 
0.61 ) และขอ้ 4 ความเชีย่วชาญและประสบการณ์สอนของวทิยากรทีผู่บ้รหิารคดัสรรมา                 
( X  = 4.50, S.D. = 0.59) 
 
ตาราง 6  ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารหลกัสตูร  
     จนิตคณติ เบรนบาลานซิง่ การวางแผนและเตรยีมการน าหลกัสตูรไปใช้ โดยรวมและรายขอ้ 
 

ข้อ 

 
การวางแผนและเตรียมการน าหลกัสตูรไปใช้  

 

ระดบัความพึงพอใจ 

X  S.D. แปลผล 

1 การจดัครเูขา้สอนตรงตามความรู ้ความสามารถ        
ความถนดั และความสมคัรใจ 

3.82 0.82 
 

มาก 

2 หวัหน้ากลุ่มสาระต่าง ๆ มสี่วนรว่มในการจดัตารางเรยีน
หลกัสตูรจนิตคณติ 

3.77 0.81 มาก 

3 ผูบ้รหิารจดัเตรยีม หนงัสอืเรยีน เอกสารประกอบการ
เรยีนอยา่งเพยีงพอ 

4.50 0.65 มากทีสุ่ด 

4 ความเพยีงพอของอุปกรณ์ส าหรบัการศกึษาและปฏบิต้ิ 4.46 0.57 มาก 
5      แผนการฝึกภาคปฏบิตัเิหมาะสมกบัผูเ้รยีน 4.45 0.72 มาก 

6 การเตรยีมความพรอ้มของนกัเรยีนดา้นความรู ้ทกัษะที่
จ าเป็นต่อการเรยีนรูห้ลกัสตูรจนิตคณติ  

4.09 0.64 มาก 

7 การแนะน าและใหค้ าปรกึษาในเรือ่งการสอนหลกัสตูรจนิต
คณติแก่ผูป้กครองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

3.82 0.92 มาก 

 รวม 4.13 0.60 มาก 
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 จากตาราง 6 แสดงว่า ระดบัความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติ เบรน
บาลานซิง่ ดา้นการวางแผนและเตรยีมการน าหลกัสตูรไปใช้  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.13, 
S.D. = 0.60)  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ระดบัความพงึพอใจของ ครตู่อการบรหิารหลกัสตูร
จนิตคณติเบรนบาลานซิง่  ดา้นการวางแผนและเตรยีมการน าหลกัสตูรไปใช้  ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั
มาก โดยขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่เรยีงจากล าดบัมากไปหาน้อย  3 ล าดบัแรก ดงันี้  ขอ้ 4 ความเพยีงพอของ
อุปกรณ์ส าหรบัการศกึษาและปฏบิต้ิ  ( X  = 4.46, S.D. = 0.57) รองลงมาคอื ขอ้ 5 แผนการฝึก
ภาคปฏบิตัเิหมาะสมกบัผูเ้รยีน  ( X  = 4.45, S.D. = 0.72) และขอ้ 6 การเตรยีมความพรอ้มของ
นกัเรยีนดา้นความรู ้ทกัษะทีจ่ าเป็นต่อการเรยีนรูห้ลกัสตูรจนิตคณติ  ( X  = 4.09, S.D. = 0.64) 
ยกเวน้ขอ้ที ่ 3  ผูบ้รหิารจดัเตรยีม  หนงัสอืเรยีน  เอกสารประกอบการเรยีนอยา่งเพยีงพอ  ( X  = 
4.50, S.D. = 0.65) เป็นขอ้ทีอ่ยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
 
ตาราง 7 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารหลกัสตูร 
     จนิตคณติ เบรนบาลานซิง่ การด าเนินการใชห้ลกัสตูรโดยรวมและรายขอ้ 
 

ข้อ 

 

การด าเนินการใช้หลกัสตูร 

 

ระดบัความพึงพอใจ 

X  S.D. แปลผล 

1 การบอกวตัถุประสงคข์องหลกัสตูรและชีแ้จงแผนการเรยีน
การสอนไดช้ดัเจน 

4.41 0.65 
 

มาก 
 

2 ความสอดคลอ้งกนัของเนื้อหาของภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัิ 4.45 0.63 มากทีสุ่ด 
3 จดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ดส้อดคลอ้งกบัเนื้อหาวชิาทีห่ลกัสตูร

ก าหนด 
4.50 

 
0.63 มากทีสุ่ด 

4 การน าหลกัสตูรจนิตคณติไปใชใ้นการเรยีนการสอน
เหมาะสมตามศกัยภาพของผูเ้รยีน 

4.17 0.60 มาก 

5      ความสามารถในการใชส้ื่อการสอนและเทคโนโลยมีา
ประกอบการสอน 

3.80 0.73 มาก 

6 ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนไดส้อดแทรกการ
เสรมิสรา้งค่านิยมและพฒันาจรยิธรรมแก่นกัเรยีน  

4.23 0.67 มาก 

7 สื่อการสอนหลกัสตูรจนิตคณติสามารถน าไปใชไ้ดทุ้กๆ 
กจิกรรมการเรยีนการสอน 

4.40 0.56 มาก 

8 อุปกรณ์ในการฝึกและศกึษามเีพยีงพอกบัจ านวนของผูเ้รยีน  4.50 0.60 มากทีสุ่ด 
 รวม 4.30 0.40 มาก 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

ข้อ 

 

การด าเนินการใช้หลกัสตูร 

 

ระดบัความพึงพอใจ 

X  S.D. แปลผล 

9 การวดัและประเมนิผลตามสภาพความเป็นจรงิ เป็นไปตามที่
สถาบนัจนิตคณติก าหนด 

4.31 0.51 มาก 

10 การจดัระบบของขอ้มลูเพื่อรองรบัการใชห้ลกัสตูรเหมาะสม 4.24 0.60 มาก 
11 การน าหลกัสตูรจนิตคณติมาประยกุตใ์ชร้ว่มกบัวชิาอื่นๆ  

สามารถท าไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.13 0.54 มาก 

 รวม 4.30 0.40 มาก 

  
 จากตาราง 7 แสดงว่า ระดบัความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติ เบรน
บาลานซิง่ ดา้นการด าเนินการใชห้ลกัสตูร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.30, S.D. = 0.40)  เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ระดบัความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติ เบรนบา
ลานซิง่ ดา้นการด าเนินการใชห้ลกัสตูร  ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก  โดยขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่เรยีงจากล าดบั
มากไปหาน้อย  3 ล าดบัแรก  ดงันี้  ขอ้ 7 สื่อการสอนหลกัสตูรจนิตคณติสามารถน าไปใช้ ไดทุ้กๆ 
กจิกรรมการเรยีนการสอน ( X  = 4.40, S.D. = 0.56) รองลงมาคอื ขอ้ 9 การวดัและประเมนิผลตาม
สภาพความเป็นจรงิ เป็นไปตามทีส่ถาบนั จนิตคณติก าหนด  ( X  = 4.31, S.D. = 0.51) และขอ้10 
การจดัระบบของขอ้มลูเพื่อรองรบัการใชห้ลกัสตูรเหมาะสม  ( X  = 4.24 S.D. = 0.60) ส่วนขอ้ที่
ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อยดงันี้ ขอ้ 3 จดั
กจิกรรมการเรยีนรูไ้ดส้อดคลอ้งกบัเนื้อหาวชิาทีห่ลกัสตูรก าหนด  ( X  = 4.50, S.D. = 0.63) ขอ้ 8 
อุปกรณ์ในการฝึกและศกึษามเีพยีงพอกบัจ านวนของผูเ้รยีน  ( X  = 4.50, S.D. = 0.60) และขอ้ 2 
ความสอดคลอ้งกนัของเนื้อหาของภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัิ ( X  = 4.45, S.D. = 0.63) 
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ตาราง 8  ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารหลกัสตูร  
  จนิตคณติ เบรนบาลานซิง่ การนิเทศ ก ากบั และประเมนิผลหลกัสตูร โดยรวมและรายขอ้ 
 

ข้อ 

 
การนิเทศ ก ากบั และประเมินผลหลกัสตูร  

 

ระดบัความพึงพอใจ 

X  S.D. แปลผล 

1 ผูบ้รหิารเปิดโอกาสใหค้รมูสี่วนรว่มในการแต่งตัง้
คณะกรรมการนิเทศ 

4.02 0.70 
 

มาก 

2 ความเหมาะสมของการนิเทศตดิตามผล 4.18 0.65 มาก 

3 การประสานงานในการรบัการนิเทศจากภายในโรงเรยีน
และจากสถาบนัจนิตคณติมคีวามเหมาะสม 

4.32 0.60 มาก 

4 การนิเทศภายในโรงเรยีนโดยผูบ้รหิาร ครวูชิาการ เพื่อ
พฒันาและปรบัปรงุการด าเนินงานการใชห้ลกัสตูรจนิต
คณติ 

3.80 0.80 มาก 

5      การประเมนิผลการใชห้ลกัสตูร โดยสงัเกตจากผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของนกัเรยีนมคีวามเหมาะสม 

4.21 0.60 มาก 

6 ส่งเสรมิครผููส้อนน าผลการสอบแต่ละชัน้มาวเิคราะหผ์ลที่
เกดิขึน้กบัผูเ้รยีน 

4.23 0.60 มาก 

7 ผูส้อนประเมนิผลการเรยีนการสอนจนิตคณติไดต้รงตาม
จดุหมายของหลกัสตูร 

4.30 0.70 มาก 

8 ขอ้เสนอแนะจากการนิเทศสามารถน าไปปรบัปรงุและ
พฒันาการด าเนินงานการบรหิารหลกัสตูร  

4.20 0.80 มาก 

9 การแต่งตัง้คณะกรรมการจดัท ารายงานการประเมนิ
ตนเอง เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดม้าปรบัปรงุหลกัสตูรใหท้นัสมยั
มากขึน้ 

4.30 0.80 มาก 

 รวม 4.20 0.45 มาก 

 
 จากตาราง 8 แสดงว่า ระดบัความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติ เบรน
บาลานซิง่ ดา้นการนิเทศ ก ากบั และประเมนิผลหลกัสตูร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.20, S.D. 
= 0.45)  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ระดบัความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารหลกัสตูรจนิต
คณติ เบรนบาลานซิง่  ดา้นการนิเทศ ก ากบั และประเมนิผลหลกัสตูร  ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก  โดย
ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่เรยีงจากล าดบัมากไปหาน้อย 3 ล าดบัแรก ดงันี้  ขอ้ 3 การประสานงานในการรบัการ
นิเทศจากภายในโรงเรยีนและจากสถาบนัจนิตคณติมคีวามเหมาะสม  ( X  = 4.32, S.D. = 0.60) 
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รองลงมาคอื ขอ้ 9 การแต่งตัง้คณะกรรมการจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดม้า
ปรบัปรงุหลกัสตูรใหท้นัสมยัมากขึน้  ( X  = 4.30, S.D. = 0.80) และขอ้ 7 ผูส้อนประเมนิผลการ
เรยีนการสอนจนิตคณติไดต้รงตามจดุหมายของหลกัสตูร ( X  = 4.30, S.D. = 0.70)  
 
ตาราง 9  ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารหลกัสตูร  
     จนิตคณติ เบรนบาลานซิง่ ดา้นการสรปุผลการด าเนินงาน โดยรวมและรายขอ้ 
 

ข้อ 
การสรปุผลการด าเนินงาน  ระดบัความพึงพอใจ 

X  S.D. แปลผล 

1 การจดัเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผลการด าเนินงานสามารถ
น ามาวเิคราะห ์สรปุ ปรบัปรงุและพฒันาหลกัสตูร จนิต
คณติ 

4.20 0.60 
 

มาก 

2 การรวบรวมขอ้มลูทีไ่ด ้เช่น ผลการด าเนินงานของ
สถานศกึษา ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เพื่อน ามาวเิคราะห์
หาแนวทางในการพฒันาหลกัสตูร      

4.23 0.60 มาก 

3 การวเิคราะหข์อ้มลู สารสนเทศดา้นความรู ้ทกัษะและ
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน 

4.30 0.61 มาก 

4 การสรปุผลการพฒันา แนวทางแกไ้ขปญัหา แนวทาง
พฒันาการใชห้ลกัสตูรจนิตคณติ ของครแูละนกัเรยีน 

4.20 0.64 มาก 

5      การสรปุผลการด าเนินงาน เผยแพรป่ระชาสมัพนัธใ์หผู้ท้ ี่
เกีย่วขอ้งทราบ 

4.00 0.50 มาก 

6 การน าผลการด าเนินงานมาปรบัปรงุ และยกระดบัการ
ด าเนินงานในส่วนทีด่ใีหด้ยี ิง่ขึน้ 

4.20 0.51 มาก 

7 วทิยากรของสถาบนัจนิตคณติ รบัฟงัความคดิเหน็และ
เหตุผลของผูบ้รหิาร ครผููส้อน และผูป้กครอง เพื่อน ามา
ปรบัปรงุแกไ้ขในหลกัสตูรจนิตคณติ 

4.20 0.60 มาก 

 รวม 4.17 0.45 มาก 
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ตาราง 9  (ต่อ) 
 

ข้อ 
การสรปุผลการด าเนินงาน  ระดบัความพึงพอใจ 

X  S.D. แปลผล 

8 การน าขอ้มลูการวดัและประเมนิผลของนกัเรยีนมาสรปุ
พฒันาการการเรยีนหลกัสตูรจนิตคณติ  

4.30 0.61 มาก 

9 
 

การรว่มกนัประชุมกบัคร ูผูป้กครอง เพื่อสรปุผลการ
ด าเนินงานเกีย่วกบัหลกัสตูรจนิตคณติ 

4.03 0.60 มาก 

10 
 

การเขยีนรายงานสรปุผลการด าเนินงานมคีวามชดัเจน 
สามารถน าขอ้มลูทีไ่ดม้าพฒันาศกัยภาพการเรยีนการ
สอนหลกัสตูรจนิตคณติ 

4.23 0.60 มาก 

 รวม 4.17 0.45 มาก 

 
 
 
 จากตาราง 9 แสดงว่า ระดบัความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติ เบรน
บาลานซิง่ ดา้นการสรปุผลการด าเนินงาน  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.17, S.D. = 0.45)  เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ระดบัความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติ เบรนบา
ลานซิง่ ดา้นการสรปุผลการด าเนินงาน  ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก  โดยขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่เรยีงจากล าดบั
มากไปหาน้อย  3 ล าดบัแรก  ดงันี้  ขอ้ 3 การวเิคราะหข์อ้มลู  สารสนเทศดา้นความรู ้ทกัษะและ
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องนกัเรยีน  ( X  = 4.30, S.D. = 0.61) กบัขอ้ 8 การน าขอ้มลูการวดัและ
ประเมนิผลของนกัเรยีนมาสรปุพฒันาการการเรยีนหลกัสตูรจนิตคณติ  ( X  = 4.30, S.D. = 0.61)
รองลงมาคอื ขอ้ 2 การรวบรวมขอ้มลูทีไ่ด ้เช่น ผลการด าเนินงานของสถานศกึษา ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน เพื่อน ามาวเิคราะหห์าแนวทางในการพฒันาหลกัสตูร  ( X  = 4.23, S.D. = 0.60) กบั
ขอ้ 10 การเขยีนรายงานสรปุผลการด าเนินงานมคีวามชดัเจน สามารถน าขอ้มลูทีไ่ดม้าพฒันา
ศกัยภาพการเรยีนการสอนหลกัสตูรจนิตคณติ  ( X  = 4.23, S.D. = 0.60)  และขอ้4 การสรปุผลการ
พฒันา แนวทางแกไ้ขปญัหา แนวทางพฒันาการใชห้ลกัสตูรจนิตคณติ ของครแูละนกัเรยีน  ( X  = 
4.20, S.D. = 0.64)  
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ตาราง 10  ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน ความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารหลกัสตูร    
     จนิตคณติ เบรนบาลานซิง่ โดยรวมและรายดา้น จ าแนกตามโรงเรยีน  
 

การบริหารหลกัสตูรจินตคณิต    
เบรนบาลานซ่ิง 

โรงเรียน 
โรงเรียน 1 โรงเรียน 2 โรงเรียน 3 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
   1.  การเตรยีมความพรอ้ม                   4.38 

 
0.40 3.93 0.38 4.36 0.33 

   2.  การวางแผนและเตรยีมการน า   
หลกัสตูรไปใช ้

4.37 0.59 3.77 0.45 4.25 0.55 

   3.  การด าเนินการใชห้ลกัสตูร 
 

4.39 0.52 4.03 0.28 4.39 0.29 

   4.  การนิเทศก ากบัและประเมนิผล
หลกัสตูร    

4.36 0.58 3.84 0.36 4.29 0.37 

   5.  การสรปุผลการด าเนินงาน 
 

4.44 0.53 3.95 0.35 4.24 0.41 

รวม 4.39 0.50 3.90 0.32 4.30 0.34 

 
 จากตาราง 10   แสดงว่า ความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติ            
เบรนบาลานซิง่ ของโรงเรยีน ทุกโรงเรยีน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
โรงเรยีน 1 มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โรงเรยีน 2 มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทุก
ดา้น และโรงเรยีน 3 มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
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ตอนท่ี 3  ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความพงึพอใจของครู ต่อการบรหิารหลกัสตูร จนิตคณติ      
เบรนบาลานซิง่ โดยรวมและรายดา้น ดงัตาราง 11-14 
ตาราง 11  วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ ความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารหลกัสตูร จนิตคณติ 
      เบรนบาลานซิง่ โดยรวมและรายดา้น จ าแนกตามโรงเรยีน 
 

การบริหารหลกัสตูร
จินตคณิต              

เบรนบาลานซ่ิง 

แหล่งของ
ความ

แปรปรวน 

ผลรวม 
ความ 

แปรปรวน 
(SS) 

ระดบัขัน้
ความ
อิสระ 
(df) 

ค่าเฉล่ีย
ความ 

แปรปรวน 
(MS) 

F p 

1.  การเตรยีมความ ระหว่างกลุ่ม  3.15 2.00 1.58 12.45* .000 
พรอ้ม ภายในกลุ่ม 10.00 79.00 0.13   

 รวม 13.15 81.00    
2.  การวางแผนและ ระหว่างกลุ่ม  4.44 2.00 2.22 7.95* .001 

เตรยีมการน า ภายในกลุ่ม 22.10 79.00 0.30  
หลกัสตูรไปใช ้ รวม 26.53 81.00    

3.  การด าเนินการใช้ ระหว่างกลุ่ม  2.12 2.00 1.87 9.70* .000 
หลกัสตูร ภายในกลุ่ม 8.63 79.00 0.16   

 รวม 10.75 81.00    
4.  การนิเทศก ากบั ระหว่างกลุ่ม  2.22 2.00 1.11 11.58* .000 
และประเมนิผล ภายในกลุ่ม 13.68 79.00 0.17   

หลกัสตูร รวม 15.90 81.00    
5.  การสรปุผลการ ระหว่างกลุ่ม  3.01 2.00 1.50 6.40* .000 

ด าเนินงาน ภายในกลุ่ม 10.50 79.00 0.13   
 รวม 13.51 81.00    

      
      *p < .05  ,  **p < .01 
 
 จากตาราง 11 แสดงว่า ครผููส้อนจากโรงเรยีนต่างกนั มคีวามพงึพอใจ ต่อการบรหิาร
หลกัสตูรจนิตคณติ เบรนบาลานซิง่แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05 ทุกดา้น 
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ตาราง 12 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ ความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารหลกัสตูร จนิตคณติ  
      เบรนบาลานซิง่ โดยรวมและรายดา้น จ าแนกตามโรงเรยีน  ระหว่างคู่ดว้ยวธิกีาร  
      ของเชฟเฟ่ (Scheffé’s method) 

 
 
 
 

การบริหารหลกัสตูร       
จินตคณิตเบรนบาลานซ่ิง โรงเรียน 

โรงเรียน  1   
( X =  4.38  ) 

โรงเรียน 2 
( X  = 3.93) 

โรงเรียน 3     
( X  = 4.36) 

1.  การเตรยีมความพรอ้ม โรงเรียน 1    
( X =  4.38  ) - 0.4500* 0.0246 

 โรงเรียน 2    
( X  = 3.93) - - - 

 โรงเรียน 3    
( X  = 4.36) - - - 

 

โรงเรียน 

โรงเรียน 1 
( X  = 4.37) 

โรงเรียน 2 
( X  = 3.77) 

โรงเรียน 3    
( X  = 4.25) 

2.  การวางแผนและ
เตรยีมการน าหลกัสตูรไปใช้ 

โรงเรียน 1 
( X  = 4.37) - 0.5952* 0.1144 

  โรงเรียน 2 
( X  = 3.77) - - - 

 โรงเรียน 3 (
X  = 4.25) - 0.4808* - 

 

โรงเรียน 

โรงเรียน 1 
( X  = 4.39) 

โรงเรียน 2 
( X  = 4.03) 

โรงเรียน 3     
( X  = 4.39) 

3.  การด าเนินการใชห้ลกัสตูร โรงเรียน 1 
 ( X  = 4.39) - 0.5952* - 

 โรงเรียน 2 
( X  = 4.03) - - - 

 โรงเรียน 3    
( X  = 4.39) 0.0010 03533* - 
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ตาราง 12 (ต่อ)  
 

 
 
 
 
  

การบริหารหลกัสตูร       
จินตคณิตเบรนบาลานซ่ิง โรงเรียน 

โรงเรียน 1 
( X  = 4.36) 

โรงเรียน 2 
( X  = 3.84) 

โรงเรียน 3    
( X  = 4.29) 

4.  การนิเทศก ากบัและ
ประเมนิผลหลกัสตูร 

โรงเรียน 1     
( X  = 4.36) - 0.5231* 0.0713 

 โรงเรียน 2    
( X  = 3.84) - - 0.1548 

 โรงเรียน 3    
( X  = 4.29) 0.0010 0.3533* - 

 

โรงเรียน 

โรงเรียน 1 
( X  = 4.44) 

โรงเรียน 2 
( X  = 3.95) 

โรงเรียน 3     
( X  = 4.24) 

5.  การสรปุผลการด าเนินงาน โรงเรียน 1 
( X  = 4.44) - 0.4875* 0.2004 

  โรงเรียน 2 
( X  = 3.95) - - - 

 โรงเรียน 3    
( X  = 4.24) - 0.2871* - 

 

โรงเรียน 

โรงเรียน 1 
( X  = 4.39) 

โรงเรียน 2 
( X  = 3.90) 

โรงเรียน 3    
( X  = 4.30) 

ความพงึพอใจของครตู่อการ
บรหิารหลกัสตูร  

โรงเรียน 1 
( X  = 4.39) - 0.4816* 0.0819 

จนิตคณติเบรนบาลานซิง่
โดยรวม 

 โรงเรียน 2 
( X  = 3.90) - - - 

 โรงเรียน 3     
( X  = 4.30) - 0.3997* - 
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 จากตาราง 12  แสดงว่า ความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารหลกัสตูร  จนิตคณติ              
เบรนบาลานซิง่ โดยรวม โรงเรยีน 1 มคีวามพงึพอใจมากกว่าโรงเรยีน 2 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 
  ดา้นการเตรยีมความพรอ้ม  โรงเรยีน  1 มีความพงึพอใจ มากกว่าโรงเรยีน  2 อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ดา้นการวางแผนและเตรยีมการน าหลกัสตูรไปใช้ โรงเรยีน  1 และ โรงเรยีน 3 มคีวามพงึ
พอใจมากกว่าโรงเรยีน 2 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ดา้นการด าเนินการใชห้ลกัสตูร   โรงเรยีน  1 และ โรงเรยีน 3 มคีวามพงึพอใจ มากกว่า
โรงเรยีน 2 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ โรงเรยีน 1และโรงเรยีน  3 มคีวามพงึพอใจไม่
แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัส าคญั 
 ดา้นการนิเทศก ากบัและประเมนิผลหลกัสตูร โรงเรยีน  1 และ โรงเรยีน 3 มคีวามพงึพอใจ
มากกว่าโรงเรยีน 2 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดย โรงเรยีน 1 มคีวามพงึพอใจมากกว่า
โรงเรยีน 3 อยา่งไมม่นียัส าคญั และ โรงเรยีน 3 มคีวามพงึพอใจมากกว่า โรงเรยีน 2 อยา่งไมม่ี
นยัส าคญั 
 ดา้นการสรปุผลการด าเนินงาน โรงเรยีน  1 และ โรงเรยีน 3 มีความพงึพอใจ มากกว่า
โรงเรยีน 2 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และโรงเรยีน 1 มคีวามพงึพอใจมากกว่า โรงเรยีน 
3 อยา่งไมม่นียัส าคญั 
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ตาราง 13   วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ ความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารหลกัสตูร  
      จนิตคณติเบรนบาลานซิง่ จ าแนกตามคุณวุฒกิารศกึษาโดยรวมและรายดา้น 
 

การบริหารหลกัสตูรจินตคณิต              
เบรนบาลานซ่ิง 

คณุวฒิุการศึกษา     

ปริญญาตรี สงูกว่าปริญญาตรี t p 

X  S.D. X  S.D.   
1. การเตรยีมความพรอ้ม 4.26 0.40 3.82 0.20 2.47* 0.02 
2. การวางแผนและเตรยีมการน า
หลกัสตูรไปใช ้

4.14 0.59 3.90 0.14 1.10 0.27 

3. การด าเนินการใชห้ลกัสตูร 4.30 0.40 4.00 0.17 2.44* 0.02 
4.  การนิเทศก ากบัและประเมนิผล
หลกัสตูร 

4.20 0.46 3.80 0.05 1.91 0.10 

5. การสรปุผลการด าเนินงาน 4.20 0.45 4.00 0.10 1.08 0.29 
รวม 4.22 0.41 3.90 0.08 1.88 0.06 

 
        *p < .05 
 
 จากตาราง 13  แสดงว่า ความพงึพอใจ ของครู ต่อการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติ            
เบรนบาลานซิง่ โดยรวมและรายดา้นต่อไปนี้ คอื ดา้นการวางแผนและเตรยีมการน าหลกัสตูรไปใช้  
ดา้นการนิเทศก ากบัและประเมนิผลหลกัสตูร  และดา้นการสรปุผลการด าเนินงาน  ไมแ่ตกต่างกนัแต่
ในดา้นการเตรยีมความพรอ้ม และดา้นการด าเนินการใชห้ลั กสตูร ครทูีม่คีุณวุฒกิารศกึษาระดบั
ปรญิญาตรมีคีวามพงึพอใจมากกว่าครทูีม่คีุณวุฒกิารศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรี แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิี ่.05  
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ตาราง 14    วเิคราะหก์ารเปรยีบเทยีบ ความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารหลกัสตูร จนิตคณติ  
      เบรนบาลานซิง่ จ าแนกตามประสบการณ์การท างานโดยรวมและรายดา้น 
 

การบริหารหลกัสตูรจินตคณิต              
เบรนบาลานซ่ิง 

ประสบการณ์   

ต า่กว่า  10  ปี 10 ปี ขึ้นไป t p 

X  S.D. X  S.D.   
1. การเตรยีมความพรอ้ม 4.28 0.38 3.67 0.31 3.91* 0.00 
2. การวางแผนและเตรยีมการน า
หลกัสตูรไปใช ้

4.20 0.54 3.40 0.28 3.57* 0.00 

3. การด าเนินการใชห้ลกัสตูร 4.30 0.40 4.00 0.14 2.72* 0.01 
4.  การนิเทศก ากบัและประเมนิผล
หลกัสตูร 

4.20 0.46 3.80 0.10 1.92 0.60 

5. การสรปุผลการด าเนินงาน 4.20 0.45 4.10 0.22 0.78 0.44 
รวม 4.23 0.40 3.80 0.03 2.81* 0.01 

 
       *p < .05 
 

จากตาราง 14  แสดงว่า  ความพงึพอใจ ของครู ต่อการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติ               
เบรนบาลานซิง่ โดยรวมและรายดา้นต่อไปนี้ คอื ดา้นการเตรยีมความพรอ้ม ดา้นการวางแผนและ
เตรยีมการน าหลกัสตูรไปใช ้และดา้นการด าเนินการใชห้ลกัสตูร ครทูีม่ปีระสบการณ์ต ่ากว่า 10 มี
ความพงึพอใจมากกว่าครทูีม่ปีระสบการณ์ 10 ปีขึน้ไป แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่ .05 
แต่ ในดา้น การนิเทศก ากบัและประเมนิผลหลกัสู ตรและดา้น การสรปุผลการด าเนินงาน  ครทูีม่ ี
ประสบการณ์ต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติเบรนบาลานซิง่ ไมแ่ตกต่าง
กนั 

 



บทท่ี 5 
สรปุผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาการบรหิารจดัการหลกัสตูรจนิตคณติของสถานศกึษา ใน 5 ดา้น  คอื  1) การ

เตรยีมความพรอ้ม 2) การวางแผนและเตรยีมการน าหลกัสตูรไปใช ้ 3)  การด าเนินการใชห้ลกัสตูร     
4) การนิเทศก ากบัและประเมนิผลหลกัสตูร และ 5)  การสรปุผลการด าเนินงานการใชห้ลกัสตูรของ
สถานศกึษา 
 2. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มต่ีอการบรหิารหลกัสูตรจนิตคณิต          
เบรนบาลานซิง่ 

3. เพื่อเปรยีบเทยีบความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มต่ีอการบรหิารหลกัสูตรจนิตคณิต         
เบรนบาลานซิง่ 
 

สมมติฐานในการวิจยั 
 สมมตฐิานในการวจิยัมดีงันี้ 

1. ครทูีม่คีุณวุฒกิารศกึษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติ 
ไมแ่ตกต่างกนั 

2. ครทูีม่ปีระสบการณ์การท างานต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการบรหิารหลกัสตูร  
จนิตคณติไมแ่ตกต่างกนั 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1. ครใูนโรงเรยีนทีไ่ดน้ าหลกัสตูรจนิตคณติไปจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหแ้ก่นกัเรยีน
ระดบัประถมศกึษาชัน้ปีที ่1 - 6 จ านวน 82 คน จาก 34 โรงเรยีน 

2. ผูบ้รหิารในโรงเรยีนทีไ่ดน้ าหลกัสตูรจนิตคณติไปจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหแ้ก่
นกัเรยีนระดบัประถมศกึษาชัน้ปีที ่1 - 6 จ านวน 3 คน จาก 34 โรงเรยีน 

ผูว้จิยัไดท้ าการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงโดยใชป้ระชากรเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
1. แบบสมัภาษณ์ โดยมแีนวค าถามทีใ่ชเ้ป็นการสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง แบ่งออกเป็น 2 

ส่วน ดงันี้ 
ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเกี่ยวกบัขอ้มลูส่วนตวัและเหตุผลในการตดัสนิใจเลอืกหลกัสตูร 

จนิตคณติในสถานศกึษาไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศกึษา ประสบการณ์ในการบรหิารโรงเรยีน เป็นตน้ 
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ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเกีย่วกบัการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติของสถานศกึษา ไดแ้ก่  
1.  การเตรยีมความพรอ้มของสถานศกึษา 
2. การวางแผนและเตรยีมการน าหลกัสตูรไปใช ้
3. การด าเนินการใชห้ลกัสตูร 
4. การนิเทศก ากบัและประเมนิผลหลกัสตูร 
5. การสรปุผลการด าเนินงานของสถานศกึษา 

2.  แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัความพงึพอใจของครผููส้อนต่อการบรหิาร
หลกัสตูรจนิตคณติ เบรนบาลานซิง่  
 
การเกบ็รวมรวมข้อมลู 

 ผูว้จิยัท าหนงัสอืพรอ้มแนบหนงัสอืรบัรองจากบณัฑติวทิยาลยัและตวัอยา่งแบบสมัภาษณ์
และแบบสอบถามไปยงัโรงเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อแจง้ความประสงคใ์นการเกบ็ขอ้มลู เพื่อแจง้
ความประสงคใ์นการเกบ็ขอ้มลูและขอนดัหมายวนัเวลาในการเกบ็ขอ้มลูกบัครทูีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง
และผูอ้ านวยการโรงเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง จากนัน้ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเองไดร้บั
แบบสอบถามคนืจ านวน 82 ฉบบั เป็นแบบสอบถามทีม่คีวามสมบรูณ์คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของ
จ านวนแบบสอบถามทัง้หมด ส่วนการสมัภาษณ์ ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มลูทีส่มัภาษณ์จากผู้บรหิาร
โรงเรยีนท าการวเิคราะหข์อ้มลูโดยการสรา้งขอ้สรปุจากการวเิคราะหเ์นื้อหาทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์
ตามประเดน็หลกัทีก่ าหนดไวเ้พื่อหาขอ้สรปุตามวตัถุประสงคข์องการสมัภาษณ์ในการวจิยัครัง้นี้ 
 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูการส ารวจ 
1. สถติพิืน้ฐาน คอื ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean หรอื X ) และ         

ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรอื S.D.) 
2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพของแบบสอบถาม 

2.1 หาความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (Content validity)  
ดว้ยการหาดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence , IOC) 

2.2 การหาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสมัประสทิธิ ์
แอลฟาของครอนบคั (Cronbach) 

3. สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน 
    3.1 สมมตฐิาน ขอ้ 1 ครทูีม่คีุณวุฒกิารศกึษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อ 

การบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติไมแ่ตกต่างกนั ใชก้ารทดสอบค่าท ี(t-test) ส าหรบัทดสอบ 
 
 



 87 

3.2 สมมตฐิาน ขอ้ 2 ครทูีม่ปีระสบการณ์การท างานต่างกนั มคีวามพงึ 
พอใจต่อการบรหิารหลกัสตูร จนิตคณติไมแ่ตกต่างกนั ใชก้ารทดสอบค่าท ี(t-test) และการวเิคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดยีว (One-Way ANOVA) ส าหรบัทดสอบ 
 
สรปุผลการวิจยั 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์การบริหารหลกัสตูรจินตคณิตของสถานศึกษา 

1. การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา 
     โรงเรยีนไดม้กีารเตรยีมความพรอ้มผูบ้รหิาร ครผููส้อน ดว้ยการศกึษา 

เกีย่วกบัหลกัสตูรจนิคณติโดยให ้วทิยากรจากสถาบนัจนิคณติมาใหค้วามรูเ้กีย่วกบัหลกัสตูรว่าเป็น
หลกัสตูรเสรมิวชิาคณติศาสตร ์ซึง่เป็นอกีแนวทางหนึ่งในการจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีน 
ชีใ้หเ้หน็ถงึความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งอาศยัความรว่มมอืกนัของผูบ้รหิาร คร ูและผูป้กครองในการจดัการ
เรยีนการสอนหลกัสตูรจนิตคณติ มกีารแต่งตัง้กรรมการผูร้บัผดิชอบ โดยมอบหมายใหห้วัหน้ากลุ่ม
สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์และคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์เป็นผูด้ าเนินการ
และจดัใหบุ้คลากรของโรงเรยีนไดร้บัการอบรมหลกัสตูรจนิตคณติอยา่งต่อเนื่อง และท าการ
ประชาสมัพนัธใ์หผู้ป้กครองและชุมชนไดร้บัทราบ เพื่อรบัฟงัขอ้เสนอแนะจากผูป้กครองและชุมชน    
  2.  การวางแผนและเตรียมการน าหลกัสตูรไปใช้ 

    โรงเรยีนได้มกีารจดัเตรยีมสื่ออุปกรณ์การเรยีนตามที่สถาบนัก าหนด โดยได้มกีารน า
หลกัสูตรจนิตคณิตไปใช้ประกอบการเรยีนการสอนในกลุ่มสาระคณิตศาสตรโ์ดยให้ครูผู้สอนเป็นผู้
บรูณาการกบัการเรยีนการสอนในกลุ่มสาระคณติศาสตร ์และจดัใหม้กีารทดสอบเพื่อดูความก้าวหน้า
ในการเรยีนจนิตคณติของนกัเรยีน 

    ในการออกแบบหน่วยการเรยีนรู้ การจดัแผนการเรยีนรู้ การเตรยีมเครื่องมอืในการ
วดัผล ทางหวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตรไ์ดร้่วมกบัเจา้หน้าทีข่องสถาบนัจนิตคณิตลา้นนา
เป็นผูก้ าหนดแนวทางในการจดักระบวนการเรยีนรูใ้หก้บันกัเรยีน 
 3.  การด าเนินการใช้หลกัสตูร 
          โรงเรยีนได้ด าเนินการใช้หลกัสูตรจนิตคณิตตามที่ได้ร่วมวางแผนกบัสถาบนัจนิต
คณติ ในการจดัการเรยีนการสอนด าเนินการประเมนิผลและวดัผลภายในชัน้เรยีน  ประเมนิผลปลาย
ภาคเรยีนและด าเนินการทดสอบแขง่ขนัวดัความรูใ้นระดบัสายชัน้เรยีนเมือ่สิน้ปีการศกึษา 

       4.  การนิเทศก ากบัและประเมินผลหลกัสตูร 
           จดัให้มกีารนิเทศภายในโรงเรยีนโดยคณะกรรมการโครงการนิเทศการเรยีนรูเ้ป็น
ผู้ด าเนินการนิเทศ และจดัให้มกีารสงัเกตการสอนโดยหวัหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร ์ ส าหรบัการ
นิเทศภายนอกนัน้ไดร้บัความร่วมมอืจากเจา้หน้าทีส่ถาบนัจนิตคณิตลา้นนาเขา้มาด าเนินการสงัเกต
การสอนของคณะคร ูและการทดสอบวดัความรูข้องคณะครแูละนกัเรยีน 
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5.  การสรปุผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
            การสรุปผลการด าเนินงานทางคณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์จะเป็นผู้ด าเนินการ
สรุปผลการใช้หลกัสูตรให้กบัผู้บรหิารทราบเพื่อก าหนดนโยบายในการด าเนินการจดักิจกรรมการ
เรยีนการสอนในปีการศกึษาต่อไป 

          ในการพัฒนาหลักสูตรจินตคณิตร่วมกับกลุ่มสาระต่าง ๆ ของโรงเรยีนนัน้ทาง
โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนเป็นผู้บูรณาการการเรียนวิชาจินตคณิตกับกลุ่มสาระฯ ที่ตน
รบัผดิชอบไดอ้ยา่งอสิระ  
 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครผููส้อนต่อการบริหารหลกัสตูร จินต
คณิตของสถานศึกษา 

1. ความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณิต เบรนบาลานซิง่ โดยรวมและราย 
ดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรยีงตามล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ดงันี้ ดา้นการด าเนินการ
ใช้หลกัสูตร ดา้นการเตรยีมความพรอ้ม   ด้านการนิเทศก ากบัและประเมนิผลหลกัสูตร  ดา้นการ
สรปุผลการด าเนินงาน   และดา้นการวางแผนและเตรยีมการน าหลกัสตูรไปใช ้ 

2. เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติ เบรนบาลานซิง่  
จ าแนกตามคุณวุฒกิารศกึษา โดยรวมไม่แตกต่างกนั ส่วนในด้านการเตรยีมความพรอ้ม และด้าน
การด าเนินการใช้หลกัสูตร โดยครูที่มวีุฒกิารศึกษาระดบัปรญิญาตรมีคีวามพงึพอใจสูงกว่าครูที่มี
คุณวุฒสิูงกว่าปรญิญาตร ียกเว้น ด้านการวางแผนและเตรยีมการน าหลกัสูตรไปใช้ ด้านการนิเทศ
ก ากบัและประเมนิผลหลกัสตูร และดา้นการสรปุผลการด าเนินงาน ไมแ่ตกต่างกนั 

3. เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติ เบรนบาลานซิง่  
จ าแนกตามประสบการณ์ โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั โดยครทูีม่ปีระสบการณ์สอนน้อยกว่า 10 
ปี มคีวามพงึพอใจสงูกว่าครทูีม่ปีระสบการณ์มากกว่า 10 ปี ยกเวน้ดา้นการนิเทศ ก ากบั และ
ประเมนิผลหลกัสตูรและการสรปุผลการด าเนินงาน มคีวามพงึพอใจไมแ่ตกต่างกนั 
 
อภิปรายผล 

ตอนท่ี 1 การบริหารหลกัสตูรจินตคณิตของสถานศึกษา 
1. การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา 

      โรงเรยีนไดม้กีารเตรยีมความพรอ้มผูบ้รหิาร ครผููส้อน ดว้ยการศกึษาเกีย่วกบัหลกัสตูร 
จนิคณติโดยให ้วทิยากรจากสถาบนัจนิคณิตมาใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัหลกัสูตรว่าเป็นหลกัสูตรเสรมิวชิา
คณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีน ชี้ให้เห็นถึงความ
จ าเป็นที่จะต้องอาศยัความร่วมมอืกนัของผู้บรหิาร ครู และผู้ปกครองในการจดัการเรยีนการสอน
หลกัสตูรจนิตคณติ มกีารแต่งตัง้กรรมการผูร้บัผดิชอบ โดยมอบหมายใหห้วัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้
คณติศาสตร ์และคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์เป็นผูด้ าเนินการและจดัใหบุ้คลากร
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ของโรงเรียนได้ร ับการอบรมหลักสูตรจินตคณิตอย่างต่อเนื่ อง และท าการประชาสัมพันธ์ให้
ผูป้กครองและชุมชนไดร้บัทราบ เพื่อรบัฟงัขอ้เสนอแนะจากผูป้กครองและชุมชน   

โรงเรยีนได้ก าหนดให้มกีารส่งเสรมิประสิทธิภาพการบรหิารและการจดัการศึกษาที่
เกี่ยวกบัการบรหิารหลกัสูตรสถานศกึษาโดยจดัประชุม ศกึษา นิเทศ เพื่อศกึษา วเิคราะห์หลกัสูตร
สถานศกึษาแลว้น าผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาไปขยายผลใหแ้ก่ผูบ้รหิาร ครแูละผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งไดท้ราบดว้ย
การจดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารและน าผลที่ได้จากใช้หลกัสูตรมาปรบัปรุงและพฒันาทุกปีการศกึษา 
จงึท าให้การบรหิารหลกัสูตรสถานศึกษาของผู้บรหิารอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบัรายงานการ
สมัมนาเผยแพร่ผลงานวจิยัและระดมความคดิเพื่อหาแนวทางการขยายผลโครงการน าร่องโครงการ
โรงเรยีนปฏริูปการเรยีนรู้ เพื่อพฒันาคุณภาพผู้เรยีน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาต ิ(2545: 30) ทีพ่บว่าการพฒันาผู้บรหิารโรงเรยีนและครูอย่างต่อเนื่องจะช่วยใหส้ามารถ
เชื่อมโยงการบรหิารกบัการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของครู ผู้บรหิารและของนักเรยีน และกรม
วชิาการกระทรวงศึกษาธกิาร (2545: 33) ยงัพบว่า การพฒันาความรู้เกี่ยวกบัหลกัสูตรและการ
จดัการเรยีนการสอนโดยใชก้ารฝึกอบรมจะช่วยพฒันาความรู ้ความเขา้ใจไดม้ากทีสุ่ด  

2.  การวางแผนและเตรียมการน าหลกัสตูรไปใช้ 
โรงเรยีนได้มกีารจดัเตรยีมสื่ออุปกรณ์การเรยีนตามที่สถาบนัก าหนด โดยได้มกีารน า

หลกัสูตรจนิตคณิตไปใช้ประกอบการเรยีนการสอนในกลุ่มสาระคณิตศาสตรโ์ดยให้ครูผู้สอนเป็นผู้
บรูณาการกบัการเรยีนการสอนในกลุ่มสาระคณติศาสตร ์และจดัใหม้กีารทดสอบเพื่อดูความก้าวหน้า
ในการเรยีนจนิตคณติของนกัเรยีน 

ในการออกแบบหน่วยการเรยีนรู้ การจดัแผนการเรยีนรู ้การเตรยีมเครื่องมอืในการ
วดัผล ทางหวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตรไ์ดร้่วมกบัเจา้หน้าทีข่องสถาบนัจนิตคณิตลา้นนา
เป็นผูก้ าหนดแนวทางในการจดักระบวนการเรยีนรูใ้หก้บันกัเรยีน 

การวางแผนและเตรยีมการน าหลกัสูตรไปใช้ เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และ
มาตรการของการเร่งรดัปฏริูปการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร ที่ให้สถานศกึษาทุกแห่งร่วมมอื
กบัเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้เรยีน ผู้ปกครองและชุมชน จดัท าหลกัสูตร
สถานศกึษาโดยบูรณาการกบัหลกัสูตรแกนกลาง และจดัให้มกีารพัฒนาอย่างต่อเนื่องทัง้ระยะสัน้
และระยะยาว (ส านกัปฏริปูการศกึษา. 2546: 40-41)  

3.  การด าเนินการใช้หลกัสตูร 
โรงเรยีนได้ด าเนินการใช้หลกัสูตรจนิตคณิตตามที่ได้ร่วมวางแผนกับสถาบนัจนิต

คณติ และจดัเตรยีมสื่อการสอน (ลกูคดิ) ใหพ้รอ้มส าหรบัการจดัการเรยีนการสอน 
ด าเนินการประเมนิผลและวดัผลภายในชัน้เรยีน  ประเมนิผลปลายภาคเรยีน  และ 

ด าเนินการทดสอบแขง่ขนัวดัความรูใ้นระดบัสายชัน้เรยีนเมือ่สิน้ปีการศกึษา 
โรงเรยีนไดด้ าเนินการใชห้ลกัสตูร ครแูละผูบ้รหิารจะตอ้งมกีารตรวจสอบการใช้

หลกัสตูร ทบทวนหลกัสตูร ท าโครงการวางแผน ประเมนิโครงการศกึษาทดลอง ประชาสมัพนัธ์
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หลกัสตูรเตรยีมบุคลากรโดยจดัครเูขา้สอนตามหลกัสตูร การบรกิารวสัดุหลกัสตูร การบรกิาร
หลกัสตูรภายในโรงเรยีน การปรบัปรงุหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถิน่ (ณฐัชยา นาคแนวด.ี 
2549: 31) นอกจากนี้โรงเรยีนจะตอ้งวางแผนใหค้รผููส้อนรายงานผลการจดัการเรยีนรูก้ลุ่มสาระทีต่น
รบัผดิชอบอย่างเป็นระบบ (SSR รายบุคคล) ท าใหผู้ส้อนเหน็ความส าคญัของการพฒันางานการ
สอนทีเ่ป็นระบบและมขีอ้มลูในการพฒันาอย่างชดัเจน (ประยรู ลงักาพนิธุ.์ 2550: ออนไลน์) 

4.  การนิเทศก ากบัและประเมินผลหลกัสตูร 
จดัให้มกีารนิเทศภายในโรงเรยีนโดยคณะกรรมการโครงการนิเทศการเรยีนรู้เป็น

ผู้ด าเนินการนิเทศ และจดัให้มกีารสงัเกตการสอนโดยหวัหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร ์ ส าหรบัการ
นิเทศภายนอกนัน้ไดร้บัความร่วมมอืจากเจา้หน้าทีส่ถาบนัจนิตคณิตลา้นนาเขา้มาด าเนินการสงัเกต
การสอนของคณะคร ูและการทดสอบวดัความรูข้องคณะครแูละนกัเรยีน 

ในการนิเทศ ก ากบั ตดิตาม และประเมนิผลหลกัสูตรจนิตคณิตของสถานศกึษา ได้
จดัใหม้กีารนิเทศภายใน และมกีารนิเทศอย่างมจีุดมุ่งหมาย ซึง่สอดคลอ้งกบั สอดคลอ้งกบั ประยรู 
ลงักาพนิธุ์ (2550: ออนไลน์) การนิเทศการศกึษามจีุดมุ่งหมาย เพื่อให้ครูใชห้ลกัสูตรอย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยมจีุดเน้นที่การจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ารนิเทศการศกึษาในโรงเรยีน  หรอืการ
นิเทศภายในโรงเรยีน เป็นกระบวนการทีส่ าคญั หากมกีารวางแผน การนิเทศอย่างเป็นระบบ จะช่วย
ใหค้รพูฒันาหลกัสูตรในระดบัชัน้เรยีนไดด้ี และจดัการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ การนิเทศเพื่อ
พฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรยีนรู ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิภารตัน์ ทพิโชต ิ (2550: 123) 
ไดศ้กึษาการประเมนิหลกัสูตรสถานศกึษา ช่วงชัน้ที ่1 และ2 : กรณีศกึษาโรงเรยีนวดับงึทองหลาง 
เขตบางกะปิ กรุงเทพ มหานครพบว่า ผลการประเมนิดา้นการวดัและประเมนิผลดา้นการบรหิาร
หลกัสูตรสถานศกึษาทัง้หลกัสูตรแกนกลางและหลกัสูตรท้องถิ่นมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก  
เนื่องจากโรงเรยีนมกีารจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารใหก้บัครผููส้อนทุกคน และครไูดน้ าความรูท้ไีดร้บัจาก
การอบรมมาปรบัปรุง พฒันา และประยุกต์ใช้ในการเรยีนการสอนเพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดแก่
ผูเ้รยีน  

5.  การสรปุผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
            การสรุปผลการด าเนินงานทางคณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์จะเป็นผู้ด าเนินการ
สรุปผลการใช้หลกัสูตรให้กบัผู้บรหิารทราบเพื่อก าหนดนโยบายในการด าเนินการจดักิจกรรมการ
เรยีนการสอนในปีการศกึษาต่อไป 

           ในการพฒันาหลกัสูตรจินตคณิตร่วมกับกลุ่มสาระต่าง ๆ ของโรงเรยีนนัน้ทาง
โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนเป็นผู้บูรณาการการเรียนวิชาจินตคณิตกับกลุ่มสาระฯที่ตน
รบัผดิชอบไดอ้ยา่งอสิระ  
           การสรปุผลการด าเนินงานของโรงเรยีนไดม้กีารก าหนดแนวปฏบิตัิ หลกัเกณฑ ์และ
วธิกีารใหส้ถานศกึษาปฏบิตัไิด ้เช่น แผนปฏบิตักิาร เพื่อรองรบัการบรหิารและการจดัการศกึษา ทัง้
ของรฐั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ การก าหนดระบบ หลกัเกณฑ ์และวธิกีารประกนัคุณภาพ
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การศกึษาภายในสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน หลกัสตูรแกนกลาง และแนวการพฒันา
หลกัสตูรทอ้งถิน่มกีารจดัสรรทรพัยากรและงบประมาณทางการศกึษาให้สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
คุณภาพการศกึษามคีวามยดืหยุน่ยดึเป้าหมายและผลลพัธเ์ป็นหลกั มกีารก ากบั ตดิตาม ประเมนิผล
การด าเนินงาน (ฆนทั ธาตุทอง. 2550: 258-259) 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของครผููส้อนต่อการบริหารหลกัสูตรจินตคณิตของ
สถานศึกษา 

1.   ความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารหลกัสูตรจนิตคณติ เบรนบาลานซิง่ โดยรวมอยู่ 
ในระดบัมาก ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 ไดก้ าหนดใหม้กีาร
ปฏริปูการศกึษา ซึง่การจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาเป็นส่วนหน่ึงของการปฏริปูการศกึษาตามที่
ก าหนดไวใ้นหลกัสตูรการศกึษาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2544 ทีต่อ้งการใหโ้รงเรยีนก าหนดสาระ
รายละเอยีดการเรยีนรูเ้ป็นรายปีและรายภาคใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปญัหาชุมชน สงัคม ภมูปิญัญา
ทอ้งถิน่ คุณสมบตัอินัพงึประสงค ์เพื่อเป็นสมาชกิทีด่ขีองครอบครวั ชุมชน สงัคม รวมถงึการจดัการ
เรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนดัความสนใจของผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มเป้าหมายได ้ 

1.1 ความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติ เบรนบาลานซิง่ ดา้น 
การเตรยีมความพรอ้มส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดุษด ีเหมพงษ์ (2547: 
79) ไดไ้ดศ้กึษาการบรหิารจดัการหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีนเครอืข่ายระดบั
ประถมศกึษา จงัหวดัสมทุรสงคราม พบว่า การบรหิารหลกัสตูรดา้นการเตรยีมความพรอ้มอยูใ่น
ระดบัมาก ในดา้นการจดัเกบ็ระบบขอ้มลูสารสนเทศทีเ่ป็นระบบพรอ้มน าไปใช้ ซึง่สอดคลอ้งกบั 
พทิกัษ์ แกว้ในเมฆ (2550: 97) ไดศ้กึษาปจัจยัทีส่มัพนัธก์บัการบรหิารจดัการหลกัสตูรสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาตรงั พบว่า ในดา้นการเตรยีมความพรอ้มของสถานศกึษามี
การปฏบิตัสิงูสุด เนื่องจากสถานศกึษามคีวามตื่นตวัจากการน าหลกัสตูรสถานศกึษามาใชใ้นปี
การศกึษา 2545 เป็นปีแรก และด าเนินการอยา่งต่อเนื่องมาจนถงึปีการศกึษา 2548 ครจูงึไดร้บัการ
พฒันาอบรมในเรือ่งหลกัสตูสถานศกึษาทุกโรงเรยีน เป็นผลมาจากการบรหิารหลกัสตูรสถานศกึษา
ทีไ่ดพ้ฒันาอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบมาถงึปีการศกึษาในปจัจบุนั 

1.2 ความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติ เบรนบาลานซิง่ ดา้น 
การวางแผนและเตรยีมการน าหลกัสตูรไปใช้ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก เนื่องจากจุดหมายหลกัของ
สถานศกึษาอยูท่ีก่ารจดัการเรยีนการสอนใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ การจดัและด าเนินการดา้น
การเรยีนการสอนจะเป็นไปดว้ยด ีดว้ยการวางแผนการบรหิารงาน ดว้ยความรว่มมอืของบุคลากรใน
สถานศกึษาทีจ่ะท าใหก้ารเรยีนการสอนมคีุณภาพ (ถาวร ศรเีกต. 2551: 99)  และการจดัประสบ 
การณ์ใหแ้ก่ผูเ้รยีนไดเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่างสมบรูณ์ และเกดิผลสมัฤทธิต์ามความมุ่งหมายของการจดั
การศกึษาผูบ้รหิารจะตอ้งจดัใหม้กีารด าเนินการตามภารกจิในการจดัเตรยีมและอ านวยความสะดวก
ใหก้ารเรยีนการสอนเป็นไปอยา่งราบรืน่และเรยีบรอ้ย (นยันา ตนัตวิสิุทธิ.์ 2546: 23) 

1.3 ความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติ เบรนบาลานซิง่ ดา้น 
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การด าเนินการใชห้ลกัสตูรส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่า พระราชบญัญตัิ
การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที2่) พ.ศ. 2545 ไดก้ าหนดบทบาทและ
หน้าทีข่องโรงเรยีนในการจดัการศกึษาเพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีนในประเดน็ของการจดั
กระบวนการเรยีนรู ้ว่าควรจดัเนื้อหาสาระและกจิกรรม ใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ และความถนดั
ของผูเ้รยีน ส่งเสรมิสนับสนุนใหผู้ส้อน สามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม สื่อการเรยีน และ
อ านวยความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละมคีวามรอบรู ้(กระทรวงศกึษาธกิาร. 2546: 11-
22) ดว้ยเหตุนี้บทบาทส าคญัของคร ูจงึเป็นการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนมคีุณภาพตาม
มาตรฐานการศกึษา เพราะครเูป็นบุคคลทีส่ามารถสรา้งบรรยากาศของการเรยีนรูท้ีม่ผีลต่อนกัเรยีน
เป็นอยา่งมาก 

1.4 ความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติ เบรนบาลานซิง่ ดา้น 
การนิเทศ ก ากบั และประเมนิผลหลกัสูตร ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่า การ
นิเทศการสอนถือเป็นกระบวนการที่ส าคญัที่จะต้องได้รบัการส่งเสรมิสนับสนุนให้พฒันาก้าวหน้า
ตลอดเวลา การศกึษาจะเกดิผลดมีคีุณภาพตามเป้าหมายทีว่างไวย้อ่มขึน้อยู่กบักระบวนการของการ
จดัและการด าเนินงานของโรงเรยีน ซึง่เป็นหน่วยงานส าคญัทีสุ่ดในการน านโยบายไปปฏบิตั ิเพื่อให้
การศกึษาแก่เดก็โดยตรง และการที่โรงเรยีนจะด าเนินการของโรงเรยีน เพื่อใหเ้ดก็บรรลุผลส าเรจ็
ตามเป้าหมาย นอกจากตอ้งอาศยัการบรหิารแลว้ การนิเทศการสอนกเ็ป็นกระบวนการทีช่่วยพฒันา
ครใูหม้ปีระสทิธภิาพ (ถาวร ศรเีกต. 2551:  100) ซึง่สอดคลอ้งกบั แนวคดิของ ไพโรจน์  กลิน่
กุหลาบ (2542: 57) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษามคีวามส าคญัต่อการพฒันาการศึกษา ทัง้นี้
เนื่องจากกระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นการท างานร่วมกบัครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
พฒันาความรูค้วามเขา้ใจและปฏบิตังิานสอนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

1.5 ความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติ เบรนบาลานซิง่  
ดา้นการสรปุผลการด าเนินงาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนศกัดิ ์เปารกิ 
(2550: บทคดัย่อ) ศึกษาสภาพและปญัหาการบรหิารหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรยีนสงักดั
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาพระนครศรอียุธยา เขต1 เขต 2 พบว่า การสรุปผลการด าเนินงาน
สถานศกึษาอยู่ในระดบัมาก เหตุทีเ่ป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากผู้บรหิารโรงเรยีน จดัใหม้กีารอบรม
เกี่ยวกบัการจดัท าหลกัสูตรสถานศกึษา ท าใหค้รแูละผูบ้รหิารมคีวามรูเ้ขา้ใจ ในการประเมนิผลการ
ใชห้ลกัสตูรปรบัปรงุและพฒันาการบรหิารหลกัสตูรสถานศกึษาอยูเ่ป็นประจ า  

2.   เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติ  
เบรนบาลานซิง่ จ าแนกตามคุณวุฒกิารศกึษา โดยรวมไม่แตกต่างกนั ส่วนในด้านการเตรยีมความ
พรอ้ม และดา้นการด าเนินการใชห้ลกัสูตร โดยครทูีม่วีุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาตรมีคีวามพงึพอใจ
สงูกว่าครทูีม่คีุณวุฒสิงูกว่าปรญิญาตรสีถานศกึษา แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
ซึง่สอดคลอ้งกบั นิภารตัน์ ทพิโชต ิ(2550: 126-127) ครผููส้อนและผูบ้รหิารสถานศกึษา มคีวามพงึ
พอใจต่อการใชห้ลกัสูตรสถานศกึษาแตกต่างกนั ทัง้นี้อาจเนื่องจากบทบาท หน้าที ่ และการมสี่วน
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ร่วมในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาของผู้บรหิารและครูผู้สอนแตกต่างกนั  โดยในการจดัท า
หลกัสูตรสถานศกึษาผูบ้รหิารจะเป็นผูท้ีใ่หค้วามช่วยเหลอื และใหค้ าแนะน า ซึง่ไม่ไดเ้ป็นผูจ้ดั ท า
หลกัสูตรสถานศึกษาโดยตรง ส่วนครูผู้สอนเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา 
โดยตรงทุกขัน้ตอน และยงัเป็นผูน้ าหลกัสูตรไปใช้ ดงันัน้จากบทบาทหน้าที่ในการจดัท าหลกัสูตรที่
แตกต่างกนัจงึอาจท าให้ผู้บรหิารและครูผู้สอน มคีวามพงึพอใจต่อการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา
แตกต่างกนั 

3. เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติ เบรนบาลานซิง่ 
จ าแนกตามประสบการณ์ โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั โดยครทูีม่ปีระสบการณ์สอนน้อยกว่า 10 
ปี มคีวามพงึพอใจสงูกว่าครทูีม่ปีระสบการณ์มากกว่า 10 ปี แตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05  ยกเวน้ดา้นการนิเทศ ก ากบั และประเมนิผลหลกัสตูรและการสรุปผลการด าเนินงาน มี
ความพงึพอใจไมแ่ตกต่างกนั ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่าผูบ้รหิารโรงเรยีนส่วนใหญ่ มกีารวางแผนจดั
บุคคลเขา้ปฏบิตังิานโดยยดึหลกัตามความถนดั ความสนใจ และตรงตามวชิาเอกใหม้ากทีสุ่ด มกีาร
ส่งเสรมิใหบุ้คลากรเขา้รว่มประชุมอบรมสมันา การศกึษาดงูานทีเ่กีย่วกบัการศกึษา สนบัสนุนให้
บุคลากรศกึษาต่อ เพื่อพฒันาตนเองและสนบัสนุนใหบุ้คลากรมคีวามก้าวหน้าในระดบัทีส่งูขึน้ซึง่ตรง
กบัความตอ้งการของบุคลากร (สมเกยีรต ิอนิทรณ์รงค์. 2548: 84) 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษาการด าเนินงานการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติของสถานศกึษาระดบั
ประถมศกึษา ขอ้เสนอแนะเพื่อการน าผลการวจิยัไปใชด้งันี้ 

1. ผูบ้รหิารโรงเรยีนและครคูวรรว่มกนัก าหนดนโยบาย และวางแผนการพฒันาครเูกีย่วกบั 
การด าเนินงานการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติของสถานศกึษาระดบัประถมศกึษา คอยใหค้ าปรกึษา
แก่โรงเรยีนทีก่ าลงัด าเนินการพฒันาการใชห้ลกัสตูรจนิตคณติอยา่งต่อเนื่อง 

2. ผูบ้รหิารโรงเรยีนควรส่งเสรมิและพฒันา การด าเนินงานการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติ
ของสถานศกึษาระดบัประถมศกึษา เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสรมิ และพฒันาครใูนโรงเรยีน โดยมี
การจดัอบรมใหค้วามรูใ้นการวดัและประเมนิผลหลกัสตูร  

3. ครนู าผลการวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรงุ พฒันาตนเองทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะ 
และคุณลกัษณะต่างๆ ใหเ้หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ จะส่งผลใหน้ าหลกัสตูรจนิตคณติมาบูรณา
การใชร้ว่มกบัสาระการเรยีนรูอ้ื่นๆ ในโรงเรยีนไดอ้ยา่งมคีุณภาพ 
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ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรมกีารศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติของสถานศกึษา

ระดบัประถมศกึษาของผูบ้รหิารโรงเรยีนกบัคุณลกัษณะของนกัเรยีนในโรงเรยีนทีไ่ดน้ าหลกัสตูรจนิต
คณติเขา้บรรจใุนโรงเรยีน 

2. ควรมกีารศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการนิเทศ ก ากบั ตดิตามผลการใชห้ลกัสตูรจนิตคณติของ
สถานศกึษาทีไ่ดน้ าหลกัสตูรจนิตคณติเขา้ท าการสอนในโรงเรยีน 

3. ควรมกีารศกึษาปญัหาและแนวทางแกป้ญัหา การสรุปผลการด าเนินงานการบรหิาร
หลกัสตูรจนิตคณติของสถานศกึษาทีไ่ดน้ าหลกัสตูรจนิตคณติเขา้ท าการสอนในโรงเรยีน 
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แบบสมัภาษณ์ 
เรือ่ง    การบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติของสถานศกึษาระดบัประถมศกึษา 

กรอบค าถามในการสมัภาษณ์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูส่วนตวัและเหตผุลในการตดัสินใจเลือกหลกัสตูรจินตคณิตใน

สถานศึกษา 
 ส่วนท่ี 2 การบริหารหลกัสตูรจินตคณิตของสถานศึกษา ได้แก่  

1. การเตรยีมความพรอ้มของสถานศกึษา 
2. การวางแผนและเตรยีมการน าหลกัสตูรไปใช ้
3. การด าเนินการใชห้ลกัสตูร 
4. การนิเทศก ากบัและประเมนิผลหลกัสตูร 
5. การสรปุผลการด าเนินงานของสถานศกึษา 

 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูส่วนตวัและเหตผุลในการตดัสินใจเลือกหลกัสตูรจินตคณิตใน

สถานศึกษา 
1. ขอ้มลูส่วนตวัของผูบ้รหิารโรงเรยีน ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศกึษา ประสบการณ์ในการ

บรหิารโรงเรยีน 
2. ประวตัขิองโรงเรยีนและขอ้มลูบุคลากรในโรงเรยีน 
3. อะไรเป็นปจัจยัส าคญัทีท่ าใหต้ดัสนิใจน าหลกัสตูรจนิตคณติมาบรรจใุนหลกัสตูรของ

โรงเรยีน 
 
ส่วนท่ี 2 การบริหารหลกัสตูรจินตคณิตของสถานศึกษา ได้แก่ 
1. การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา 

1.1ผูบ้รหิารและครมูกีารเตรยีมความพรอ้มในเรือ่งของการน าหลกัสตูร 
จนิตคณติมาใชใ้นโรงเรยีนอยา่งไร 
1.2 มกีารด าเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการหลกัสตูรจนิตคณติอยา่งไร 
1.2 ประชาสมัพนัธก์ารใชห้ลกัสตูรจนิตคณติใหผู้้ทีเ่กีย่วขอ้งทราบอยา่งไร 
  

2. การวางแผนและเตรียมการน าหลกัสตูรไปใช้ 
2.1 มกีารวางแผนในการน าหลกัสตูรจนิตคณติไปใชใ้นสถานศกึษาอยา่งไร 
2.2 ในการออกแบบหน่วยการเรยีนรู ้การจดัแผนการเรยีนรู ้การเตรยีมเครือ่งมอืในการ
วดัผล ด าเนินการอยา่งไร 
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3. การด าเนินการใช้หลกัสตูร 

3.1 จดักจิกรรมการเรยีนรูห้ลกัสตูรจนิตคณติอยา่งไร 
3.2 จดัท าสื่อการเรยีนรูส้ าหรบัหลกัสตูรจนิตคณติอยา่งไร 
3.3 ด าเนินการประเมนิผลและวดัผลอยา่งไร 

4. การนิเทศก ากบัและประเมินผลหลกัสตูร 
4.1 มกีารนิเทศภายในและภายนอกอยา่งไร 
4.2 มกีารประเมนิผลการใชห้ลกัสตูรอยา่งไร 

5. การสรปุผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
5.1  มกีารสรปุผลการด าเนินงานเกีย่วกบัหลกัสูตรจนิตคณติอยา่งไร 
5.2 มแีนวทางในการพฒันาหลกัสตูรจนิตคณติรว่มกบักลุ่มสาระต่างๆของโรงเรยีน
อยา่งไร 
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แบบสอบถาม 
เรือ่ง   ความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติ เบรนบาลานซิง่  
แบบสอบถามฉบบัน้ีมวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาระดบัความพงึพอใจของครผููส้อนทีม่ต่ีอ 

การบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติ เบรนบาลานซิง่ โดยขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการตอบแบบสอบถามครัง้นี้  
ผูว้จิยัเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทางการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งในการช่วยเหลอื  ส่งเสรมิ
สนบัสนุนโรงเรยีนในการด าเนินงานการบรหิารหลกัสตูร จนิตคณติเบรนบาลานซิง่ ใหส้ าเรจ็ลุล่วงไ ป
ไดด้ว้ยดี โดยใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลมากทีสุ่ด  และจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
การศกึษาใหม้คีวามเจรญิกา้วหน้าต่อไปในอนาคต 

ผูว้จิยัจดัท าแบบสอบถาม เพื่อสอบ ครผููส้อนโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ดงันี้ 
ตอนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูส่วนตวั ของครผููส้อนซึง่เป็นแบบสอบถามแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check List) 
ตอนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารหลกัสตูรจนิตคณติ        

เบรนบาลานซิง่ ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
1. การเตรยีมความพรอ้มของสถานศกึษา 
2. การวางแผนและเตรยีมการน าหลกัสตูรไปใช้ 
3. การด าเนินการใชห้ลกัสตูร 
4. การนิเทศ ก ากบั ตดิตาม และประเมนิผลหลกัสตูร 
5. การสรปุผลการด าเนินงาน 

 
ผูว้จิยัขอขอบคุณเป็นอยา่งสงูทีท่่านไดก้รณุาเสยีสละเวลาในการแสดงความคดิเหน็ในการ  

ตอบแบบสอบถาม ค าตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการน าเสนอการด าเนินงานการ
บรหิารหลกัสตูรจนิตคณติของสถานศกึษาใหม้คีุณภาพต่อไป 
 
 
 
 
 

นายคมัภรี ์ แอศริ ิ
นิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 

สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ                                                       
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ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมลูส่วนตวั  
ค าช้ีแจง แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถาม ขอ้มลูส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม  เมือ่อ่านขอ้ความ
จบแลว้โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงในช่อง  หน้าขอ้ความทีต่รงกบัตรงกบัขอ้เทจ็จรงิของท่าน 
 
1.  ประสบการณ์ในการท างาน 

 ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10 ปี  
  10 ปี ขึน้ไป    
 

2.  คุณวุฒกิารศกึษา 
 ปรญิญาตร ี     สงูกว่าปรญิญาตร ี
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ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจของครตู่อการบริหารหลกัสตูรจินตคณิต เบรนบาลานซ่ิง 
ค าช้ีแจง แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามเกีย่ว กบัความพงึพอใจของครตู่อการบรหิารหลกัสตูร
จนิตคณติ เบรนบาลานซิง่  เมือ่อ่านขอ้ความแลว้ โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงในช่องขวามอื ช่องใด
ช่องหนึ่งใน 5 ช่องทีต่รงกบัขอ้เทจ็จรงิของท่านมากทีสุ่ด ดงันี้ 

(5) หมายถงึ ท่านมคีวามพงึพอใจมากทสีุด 
(4) หมายถงึ ท่านมคีวามพงึพอใจมาก 
(3) หมายถงึ ท่านมคีวามพงึพอใจปานกลาง 
(2) หมายถงึ ท่านมคีวามพงึพอใจน้อย 
(1) หมายถงึ ท่านมคีวามพงึพอใจน้อยทีสุ่ด 
 

ขอ้ที ่ ความพงึพอใจของครผููส้อนทีม่ต่ีอการ
บรหิารหลกัสตูรจนิตคณติ              

เบรนบาลานซิง่   

ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

 
1. 

การเตรียมความพร้อม 
ผูบ้รหิารสรา้งความตระหนกัแก่
ครผููส้อนถงึความจ าเป็นในการเตรยีม
ความพรอ้มเกีย่วกบัการน าหลกัสตูร
จนิตคณติมาใชใ้นสถานศกึษา 

     

2. การแนะน าและใหค้ าปรกึษาในเรือ่ง
การสอนหลกัสตูรจนิตคณติจาก
สถาบนัจนิตคณติ 

     

3. ความเชีย่วชาญและประสบการณ์สอน
ของวทิยากรทีผู่บ้รหิารคดัสรรมา 

     

4. ความสามารถของวทิยากรในการ
ถ่ายทอดความรูใ้หค้รเูขา้ใจ 

     

5. การจดัเตรยีมสื่อ อุปกรณ์เพื่อใชใ้นการ
อบรมหลกัสตูรจนิตคณติแก่ครไูดอ้ยา่ง
ครบถว้น 

     

6. การใหค้วามส าคญัแก่บุคลากรครอูยา่ง
เท่าเทยีมกนั 
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ขอ้
ที ่

ความพงึพอใจของครผููส้อนทีม่ต่ีอการ
บรหิารหลกัสตูรจนิตคณติ               

เบรนบาลานซิง่   

ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

7. ผูบ้รหิารแต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อ
รบัผดิชอบหลกัสตูรจนิตคณติไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

     

8. ผูบ้รหิารใหค้วามส าคญักบัการศกึษา 
ปญัหาและความตอ้งการของชุมชนและ
ผูป้กครองในการน าหลกัสตูร   จนิตคณติ
มาใชใ้นสถานศกึษา 

     

9. 
ผูบ้รหิารจดัใหม้กีารประชุม อบรม สมัมนา
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง (ไดแ้ก่ ชุมชน ผูป้กครอง 
นกัเรยีน) เพื่อน าหลกัสตูรจนิตคณติมาใช้
ในการจดัการเรยีนการสอน 

     

10. 
 

การประชาสมัพนัธ ์การใชห้ลกัสตูรจนิต
คณติในการจดัการเรยีนการสอนใหผู้ท้ี่
เกีย่วขอ้งรบัทราบ ดว้ยวธิกีารที่
หลากหลายรปูแบบ 

     

 
 

1. 

การวางแผนและเตรียมการน า
หลกัสตูรไปใช้ 
การจดัครเูขา้สอนตรงตามความรู ้
ความสามารถ ความถนดั และความสมคัร
ใจ 

     

2. หวัหน้ากลุ่มสาระต่าง ๆ มสี่วนรว่มในการ
จดัตารางเรยีนหลกัสตูรจนิตคณติ 

     

3. ผูบ้รหิารจดัเตรยีม หนงัสอืเรยีน เอกสาร
ประกอบการเรยีนอยา่งเพยีงพอ 

     

4. ความเพยีงพอของอุปกรณ์ส าหรบั
การศกึษาและปฏบิต้ิ 

     

5. แผนการฝึกภาคปฏบิตัเิหมาะสมกบัผูเ้รยีน      
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ขอ้ที ่ ความพงึพอใจของครผููส้อนทีม่ต่ีอการ
บรหิารหลกัสตูรจนิตคณติ              

เบรนบาลานซิง่   

ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

6. การเตรยีมความพรอ้มของนกัเรยีน
ดา้นความรู ้ทกัษะทีจ่ าเป็นต่อการ
เรยีนรูห้ลกัสตูรจนิตคณติ 

     

7. การแนะน าและใหค้ าปรกึษาในเรือ่ง
การสอนหลกัสตูรจนิตคณติแก่
ผูป้กครองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

     

 
1. 

การด าเนินการใช้หลกัสตูร 
การบอกวตัถุประสงคข์องหลกัสตูรและ
ชีแ้จงแผนการเรยีนการสอนไดช้ดัเจน  

     

2. 
ความสอดคลอ้งกนัของเนื้อหาของ
ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัิ 

     

3. 
จดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ดส้อดคลอ้งกบั
เนื้อหาวชิาทีห่ลกัสตูรก าหนด 

     

4. 
การน าหลกัสตูรจนิตคณติไปใชใ้นการ
เรยีนการสอนเหมาะสมตามศกัยภาพ
ของผูเ้รยีน 

     

5. ความสามารถในการใชส้ื่อการสอนและ
เทคโนโลยมีาประกอบการสอน 

     

6. ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนได้
สอดแทรกการเสรมิสรา้งค่านิยมและ
พฒันาจรยิธรรมแก่นกัเรยีน 
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ขอ้ที ่ ความพงึพอใจของครผููส้อนทีม่ต่ีอการ
บรหิารหลกัสตูรจนิตคณติ              

เบรนบาลานซิง่   

ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

7. 
สื่อการสอนหลกัสตูรจนิตคณติสามารถ
น าไปใชไ้ดทุ้กๆ กจิกรรมการเรยีนการ
สอน 

     

8. อุปกรณ์ในการฝึกและศกึษามเีพยีงพอ
กบัจ านวนของผูเ้รยีน 

     

9. 
 

การวดัและประเมนิผลตามสภาพความ
เป็นจรงิ เป็นไปตามทีส่ถาบนั       
จนิตคณติก าหนด 

     

10. การจดัระบบของขอ้มลูเพื่อรองรบัการ
ใชห้ลกัสตูรเหมาะสม 

     

11. การน าหลกัสตูรจนิตคณติมา
ประยกุตใ์ชร้ว่มกบัวชิาอื่นๆ สามารถ
ท าไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

 
 

1. 

การนิเทศ ก ากบั และประเมินผล
หลกัสตูร 

ผูบ้รหิารเปิดโอกาสใหค้รมูสี่วนรว่มใน
การแต่งตัง้คณะกรรมการนิเทศ 

     

2. ความเหมาะสมของการนิเทศตดิตาม
ผล 

     

3. การประสานงานในการรบัการนิเทศ
จากภายในโรงเรยีนและจากสถาบนั
จนิตคณติมคีวามเหมาะสม 

     

4. การนิเทศภายในโรงเรยีนโดยผูบ้รหิาร 
ครวูชิาการ เพื่อพฒันาและปรบัปรงุการ
ด าเนินงานการใชห้ลกัสตูรจนิตคณติ 
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ขอ้ที ่

ความพงึพอใจของครผููส้อนทีม่ต่ีอการ
บรหิารหลกัสตูรจนิตคณติ              

เบรนบาลานซิง่   

ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

5. การประเมนิผลการใชห้ลกัสตูร โดย
สงัเกตจากผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ของนกัเรยีนมคีวามเหมาะสม 

     

6. ส่งเสรมิครผููส้อนน าผลการสอบแต่ละ
ชัน้มาวเิคราะหผ์ลทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้รยีน 

     

7. ผูส้อนประเมนิผลการเรยีนการสอน
จนิตคณติไดต้รงตามจดุหมายของ
หลกัสตูร 

     

8. ขอ้เสนอแนะจากการนิเทศสามารถ
น าไปปรบัปรงุและพฒันาการ
ด าเนินงานการบรหิารหลกัสตูร 

     

9. การแต่งตัง้คณะกรรมการจดัท า
รายงานการประเมนิตนเอง เพื่อน า
ขอ้มลูทีไ่ดม้าปรบัปรงุหลกัสตูรให้
ทนัสมยัมากขึน้ 

     

 
  1. 

การสรปุผลการด าเนินงาน  

การจดัเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผลการ
ด าเนินงานสามารถน ามาวเิคราะห ์
สรปุ ปรบัปรงุและพฒันาหลกัสตูร 
จนิตคณติ 

     

2. การรวบรวมขอ้มลูทีไ่ด ้เช่น ผลการ
ด าเนินงานของสถานศกึษา ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน เพื่อน ามาวเิคราะหห์า
แนวทางในการพฒันาหลกัสตูร     
จนิตคณติ 
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ขอขอบคณุในความรว่มมือ 

                                                          นายคมัภีร ์ แอศิริ 
นิสิตปริญญาโทการศึกษามหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

                             มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ขอ้ที ่

ความพงึพอใจของครผููส้อนทีม่ต่ีอการ
บรหิารหลกัสตูรจนิตคณติ              

เบรนบาลานซิง่   

ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

3. การวเิคราะหข์อ้มลู สารสนเทศดา้น
ความรู ้ทกัษะและคุณลกัษณะทีพ่งึ
ประสงคข์องนกัเรยีน 

     

4. การสรปุผลการพฒันา แนวทางแกไ้ข
ปญัหา แนวทางพฒันาการใชห้ลกัสตูร
จนิตคณติ ของครแูละนกัเรยีน 

     

5. การสรปุผลการด าเนินงาน เผยแพร่
ประชาสมัพนัธใ์หผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งทราบ 

     

6. การน าผลการด าเนินงานมาปรบัปรงุ 
และยกระดบัการด าเนินงานในส่วนทีด่ี
ใหด้ยีิง่ขึน้ 

     

7. วทิยากรของสถาบนัจนิตคณติ รบัฟงั
ความคดิเหน็และเหตุผลของผูบ้รหิาร 
ครผููส้อน และผูป้กครอง เพื่อน ามา
ปรบัปรงุแกไ้ขในหลกัสตูรจนิตคณติ 

     

8. การน าขอ้มลูการวดัและประเมนิผล
ของนกัเรยีนมาสรปุพฒันาการการ
เรยีนหลกัสตูรจนิตคณติ 

     

9. 
   

การรว่มกนัประชุมกบัคร ูผูป้กครอง 
เพื่อสรปุผลการด าเนินงานเกีย่วกบั
หลกัสตูรจนิตคณติ 

     

10. การเขยีนรายงานสรปุผลการ
ด าเนินงานมคีวามชดัเจน สามารถน า
ขอ้มลูทีไ่ดม้าพฒันาศกัยภาพการเรยีน
การสอนหลกัสตูรจนิตคณติ 
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจคณุภาพเครื่องมือ 

รายช่ือผูต้อบแบบสมัภาษณ์ 
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