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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคุม:
อาจารย์ ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์, อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ทองคาบรรจง.
การวิจยั ครัง้ นี้มคี วามมุ่งหมายดังนี้ 1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการหลักสูตรจินตคณิตของ
สถานศึกษา ใน 5 ด้าน คือ 1) การเตรียมความพร้อม 2) การวางแผนและเตรียมการนาหลักสูตร
ไปใช้ 3) การดาเนินการใช้หลักสูตร 4) การนิเทศกากับและประเมินผลหลักสูตร และ 5) การ
สรุป ผลการดาเนินงานการใช้หลักสูตรของสถานศึกษา 2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ครูผสู้ อนทีม่ ตี ่อการบริหารหลักสูตรจินตคณิตเบรนบาลานซิ่ง 3. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของครูผสู้ อนทีม่ ตี อ่ การบริหารหลักสูตรจินตคณิต เบรนบาลานซิง่ กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจยั ในครัง้
นี้ คือ ผูบ้ ริหารและครูผสู้ อนของโรงเรียนทีไ่ ด้นาหลักสูตร จินตคณิตไปจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 – 6 จานวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนงามมีศรี
พัฒนา โรงเรียนอนุบาลเปี่ ยมรัก และโรงเรียนประสารวิทยา เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็ นแบบสัมภาษณ์และ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ค่าร้อยละ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว
ผลการวิจยั พบว่า
1. การบริหารจัดการหลักสูตรจินตคณิตของสถานศึกษา ใน 5 ด้าน
1.1 ด้านการเตรียมความพร้อมโรงเรียนได้มกี ารเตรียมความพร้อมผูบ้ ริหาร
ครูผสู้ อน ด้วยการศึกษาเกีย่ วกับหลักสูตรจินคณิตโดยให้ วิทยากรจากสถาบันจินคณิตมาให้ความรู้
และประชาสัมพันธ์ให้ผปู้ กครองและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทราบ
1.2 ด้านการวางแผนและเตรียมการนาหลักสูตรไปใช้ โรงเรียนได้มกี ารจัดเตรียมสือ่
อุปกรณ์ การเรียนตามทีส่ ถาบันกาหนด โดยได้มกี ารนาหลักสูตรจินตคณิตไปใช้ประกอบการเรียน
การสอนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์โดยให้ครูผสู้ อนเป็ นผูบ้ ูรณาการกับการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ และจัดให้มกี ารทดสอบเพือ่ ดูความก้าวหน้าในการเรียนจินตคณิตของนักเรียน
1.3 ด้านการดาเนินการใช้หลักสูตร โรงเรียนได้ร่วมวางแผนกับสถาบันจินตคณิต
เพื่อจัดการเรีย นการสอนอย่า งเหมาะสม และดาเนิ น การประเมิน ผลและวัดผลภายในชัน้ เรีย น
ประเมินผลปลายภาคเรียน และดาเนินการทดสอบแข่งขันวัดความรูใ้ นระดับสายชัน้ เรียนเมือ่ สิน้ ปี
การศึกษา
1.4 ด้านการนิเทศกากับและประเมินผลหลักสูตร จัดให้มกี ารนิเทศภายในโรงเรียน
โดยคณะกรรมการโครงการนิเทศการเรียนรู้ และจัดให้มกี ารสังเกตการสอนโดยหัวหน้ากลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ สาหรับการนิเทศภายนอกนัน้ ได้รบั ความร่วมมือจากเจ้าหน้าทีส่ ถาบันจินตคณิต
ล้านนาเข้ามาดาเนินการสังเกตการสอนของคณะครู

1.5 ด้ า นการสรุ ป ผลการด าเนิ น งาน คณะครู ก ลุ่ ม สาระคณิ ต ศาสตร์ จ ะเป็ น
ผูด้ าเนินการสรุปผลการใช้หลักสูตรให้กบั ผูบ้ ริหารทราบเพื่อกาหนดนโยบายในการดาเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป
2. ความพึงพอใจของครูผสู้ อนทีม่ ตี ่อการบริหารหลักสูตรจินตคณิต เบรนบาลานซิง่ พบว่า
ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารหลักสูตรจินตคณิต เบรนบาลานซิง่ โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน
3.
เปรีย บเทีย บความพึง พอใจของครู ผู้ส อนที่ม ีต่ อ การบริห ารหลักสูต รจิน ตคณิ ต
เบรนบาลานซิง่ พบว่า
3.1 ครูทม่ี คี ณ
ุ วุฒกิ ารศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
จินตคณิต เบรนบาลานซิง่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี .05 ในด้านการเตรียมความพร้อม
และด้านการดาเนินการใช้หลักสูตร
3.2 ครูทม่ี ปี ระสบการณ์สอนต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
จินตคณิตเบรนบาลานซิง่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี .05 ในด้านการเตรียมความพร้อม
ด้านการวางแผนและเตรียมการนาหลักสูตรไปใช้ และด้านการดาเนินการใช้หลักสูตร
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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-ofcourse 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.
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ประสบการณ์และรูถ้ งึ คุณค่าของงานวิจยั ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ทีน่ ้ี
นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวฒ
ั นกุล คณบดี
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อาจารย์ ดร.ราชันย์ บุญธิมา ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กลิน่ กุหลาบ อาจารย์ ดร.สมชาย
เทพแสง อาจารย์ ดร.นิตย์ โรจน์รตั นวานิชย์ และคณาจารย์ทกุ ท่านทีเ่ สนอแนะแนวทางในการจัดทา
ปริญญานิพนธ์ จนทาให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงด้วยความสมบู รณ์
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทกุ ท่านทีก่ รุณาเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ
ทีไ่ ด้ให้ความอนุ เคราะห์สละเวลา ให้ขอ้ ชีแ้ นะ ให้คาปรึกษาและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการสร้าง
เครื่องมือการวิจยั รวมถึงให้ขอ้ เสนอแนะแนวทางแก้ไขในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูลทาให้สาเร็จเรียบร้อยไปด้วยดี
ขอขอบคุณ นางสาวอุษา งามมีศรี ผูอ้ านวยการโรงเรียนงามมีศรีพฒ
ั นา นายวิรชั สาริพฒ
ั น์
ผูอ้ านวยการโรงเรียนอนุ บาลเปี่ ยมรัก นางสาวปิ ยนุช ด่านกุล ผูอ้ านวยการโรงเรียนประสารวิทยา
นางสาวกนกวรรณ ภูชษิ า ผู้อานวยการโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา คณะครูทุกท่าน และบริษัท
จินตคณิตล้านนาจากัด ทีอ่ านวยความสะดวก ให้ขอ้ มูลต่างๆ ทาให้งานวิจยั ครัง้ นี้สาเร็จได้ดว้ ยดี
สุดท้ายขอขอบคุณ ครอบครัวแอศิร ิ ครอบครัวอาบ๊ะ ทีส่ นับสนุ นทุนในการทาวิจยั และ
ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ คณาจารย์และผูม้ พี ระคุณทุกท่านทีไ่ ด้ช่วยเหลือและให้ความรูใ้ ห้แก่
ผูว้ จิ ยั มาเป็นอย่างดีและเพือ่ นๆ ทุกคน ทีใ่ ห้กาลังใจทีด่ ตี ลอดระยะเวลาทีศ่ กึ ษาและทางานวิจยั
ประโยชน์และคุณค่าทัง้ ปวง อันเกิดจากการทาปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั ขอมอบคุณงาม
ความดีแด่ บิดา มารดา และคณาจารย์ทกุ ท่าน ทีอ่ บรมสังสอน
่
ประสิทธิ ์ ประสาทวิชาความรูใ้ ห้แก่
ผูว้ จิ ยั ตลอดระยะเวลาทีศ่ กึ ษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
สังคมใน ปจั จุบนั เป็ นสังคมทีไ่ ร้พรมแดนทัง้ นี้เป็ นผลสืบเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึง่ ส่งผลให้สงั คมต่างๆ มีการแลกเปลีย่ นรับรู้ และเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว สังคมไทยเป็นสังคมทีเ่ ปิดกว้าง
พร้อมทีจ่ ะยอมรับวัฒนธรรมและการ
เปลีย่ นแปลงจากภายนอกได้ตลอดเวลา จึงจาเป็นทีส่ งั คมไทยจะต้องพัฒนาศักยภาพของคนไทยให้
สามารถพร้อมรับรูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลง
และร่วมมือกับสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์
(กรมวิชาการ . 2539: 1) ซึง่ จะต้องมี การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ทงั ้ ทางร่างกาย จิตใจ สติปญั ญา ความรูแ้ ละคุณธรรม มีจริยธรรมในการดารงชีวติ สามารถ
อยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา . 2548: 5) การศึกษาจึงเป็น
กระบวนการสาคัญในการพัฒนาคนให้ม ี คุณภาพ มีความสามารถทีจ่ ะปรับตัวได้อย่างรูเ้ ท่าทันการ
เปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีจ่ ะมาถึง
เมือ่ พิจารณาการจัดการศึกษาของไทยตัง้ แต่อดีตจนถึงปจั จุบนั พบว่า คณิตศาสตร์ เป็น
กลุ่มสาระการเรียนรูท้ ม่ี คี วามสาคัญและสัมพันธ์กบั ชีวติ ประจาวัน เป็นรากฐานของวิทยาการทุก
แขนง ทีจ่ ะนาไปสู่การเรียนรูใ้ นกลุ่มประสบการณ์อ่นื และการเรียนรูใ้ นระดับสูง คณิตศาสตร์จงึ เป็น
วิชาทีส่ ร้างสรรค์จติ ใจมนุษย์ ซึง่ เกีย่ วข้องกับกระบวนการและเหตุผล
ทาให้มนุษย์มคี วามคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็ นระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปญั หาและ
สถานการณ์ได้อย่างถีถ่ ว้ นรอบคอบ ทาให้สามารถคาดการณ์ วางแผนตัดสินใจ และแก้ปญั หาได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม ยิง่ ไปกว่านัน้ คณิตศาสตร์ยงั ช่วยพัฒนามนุษย์ให้มคี วามสมบูรณ์ท ั ้ งทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปญั ญา และอารมณ์ สามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข
(กรมวิชาการ .
2545: 1) จากความสาคัญของคณิตศาสตร์ท่ี มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ หลักสูตรการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 2544 จึงได้กาหนดให้คณิตศาสตร์เป็นกลุ่มสาระการเรียนรูท้ เ่ี น้น ให้ผเู้ รียน
พัฒนาความสามารถในด้านความคิด การคานวณ สามารถนาคณิตศาสตร์ไปใช้เป็นเครือ่ งมือในการ
เรียนรูส้ งิ่ ต่าง ๆ ในการดารงชีวติ แต่สถานภาพและคุณภาพด้านการศึกษาของไทยนัน้ ทาให้เห็น
ปญั หาด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทเ่ี น้นให้นกั เรียนท่องจาสูตร มิได้ ปลูกฝงั
ให้มกี ระบวนการ การคิดวิเคราะห์ และแก้ปญั หา ทาให้นกั เรียนขาดทักษะในการวางแผน การ
ทางานและไม่มคี วามอดทนทีจ่ ะขบคิดปญั หาเป็ นเวลานานๆ
ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนของนักเรียน(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2544: 54)
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาของไทย ยังมีประสิทธิผลไม่ดี
เท่าทีค่ วร ดังจะเห็นจากการทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ดาเนินการประเมิน

2
คุณภาพการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 และชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ประจาปีการศึกษา
2551 พบว่า กลุ่ มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ มีผลการประเมิน อยูใ่ นเกณฑ์ท่ี ต่าคืออยูท่ ่ี ร้อยละ
48.39 และ 45.05 ซึง่ เมือ่ พิจารณาในเบือ้ งต้นแล้วเห็นว่าคะแนนค่าเฉลีย่ ทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์ทต่ี ่านัน้ น่าจะ
มีสาเหตุมาจากหลายส่วนทัง้ ขนาดของโรงเรียน พืน้ ที่ เวลาเรียน คุณภาพสื่อ คุณภาพครูผู้ สอน
ตลอดจนความพร้อมของเด็ก ซึง่ ทาให้หลาย ๆ ฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องต้องรีบเข้ามาเอาใจใส่ในเรือ่ งนี้อย่าง
เข้มงวด (สานักทดสอบทางการศึกษา.ออนไลน์. 2551)
การปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนดขึน้ นัน้ ครูผสู้ อน ผูบ้ ริหารหรือผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องในการจัดการศึกษา ควรมี
การปรับเปลีย่ นรูปแบบวิธกี ารสอนใหม่ โดยการจัดกระบวนการเรียนการสอนทีย่ ดึ ผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้คดิ และแก้ปญั หาด้วยตัวเอง ซึง่ สอดคล้องกับ บทบัญญัตใิ นพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 จัดให้มกี ารสอนโดยยึดผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง สามารถทาให้ผเู้ รียน
เรียนรูด้ ว้ ยตนเองสูงสุด บทบาทของครูผสู้ อนมาเป็นผูช้ น้ี าความรู้ ให้มรี ปู แบบการเรียนการสอนที่
หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพของบุคคล ให้การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและศูนย์การ
เรียนรูท้ จ่ี ะต้องพัฒนาให้เด็ กเป็นศูนย์กลาง ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศให้มมี าตร ฐานสูงขึน้ (กรมสามัญศึกษา . 2543 :
ภาคผนวก 8) และตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 ได้มงุ่ เน้นให้ผเู้ รียนเกิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ มีทกั ษะกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
(กรมวิชาการ. 2545: 1-4)
การนาหลักสูตรเสริมไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนถือเป็นวิธ ี หนึ่งของการเพิม่
ประสิทธิภาพให้การเรียนการสอน ดีขน้ึ ทัง้ นี้ในการจัดการศึกษาเพื่อให้มปี ระสิทธิภาพและบรรลุ
ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้นนั ้ ผูบ้ ริหารนับว่าเป็ นปจั จัยทีม่ คี วามสาคัญมากทีส่ ุด เพราะผูบ้ ริหารจะ
เป็นผูท้ ท่ี าหน้าทีค่ วบคุมกากับดูแลการจัดการศึกษาในโรงเรียน ร วมไปถึงการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่าง ๆ
ในโรงเรียน โดยผูบ้ ริหารจะต้องใช้ศลิ ปะและความสามารถในการจูงใจหรือใช้อทิ ธิพลต่อบุคคล ไม่ว่า
จะเป็นผูร้ ว่ มงานหรือผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อปฎิบตั กิ ารหรืออานวยการโดยใช้
กระบวนสื่อความหมายหรือการติดต่อซึง่ กัน และกัน ให้ร่วมใจกันดาเนินการจนกระทังบรรลุ
่
ผลสาเร็จ
ตามจุดประสงค์และเป้าหมายทีก่ า หนดไว้ (กิตติ ตยัคคานนท์ . 2543: 21) ดังนัน้ การนาหลักสูตร
เสริม มาใช้ในสถานศึกษา ผูบ้ ริหารจึงเป็นผูม้ คี วามสาคัญในการอานวยความสะดวก เพื่อให้การนา
หลักสูตรไปใช้ประสบผลสาเร็จ ด้วยการจัดประชุมให้ผทู้ าหน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้หลักสูตรได้
เข้าใจเกีย่ วกับสาระของหลักสูตร จัดบริการสื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบหลักสูตร รวมถึงจัดเตรียม
สถานที่ เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในการประกอบหลักสูตร
หลักสูตรสถานศึกษาทีใ่ ช้ในประเทศไทยเป็นหลักสูตรทีส่ ร้างขึน้ จากส่วนกลาง เพื่อให้
ผูเ้ รียนทัวประเทศมี
่
มาตรฐานทางด้านการศึกษาอยูใ่ นระดับเดียวกัน การบริหารหลักสูตร
ใน
ระดับประเทศจึงมีเนื้อหาสาระกว้าง ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสภาพปญั หาและความต้องการของท้องถิน่
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กระทรวงศึกษาธิการจึงได้เปิดโอกาสให้ทอ้ งถิน่ ร่วมกันบริหารหลักสูตรสถานศึกษาได้โดยการปรับ
เพิม่ ขยาย หรือสร้างหลักสูตรย่อยในระดับท้องถิน่ ขึน้ มาเสริมหลักสูตรแม่บท เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพปญั หาและความต้องการของท้องถิน่ (ใจทิพย์ เชือ้ รัตนพงษ์. 2548: ออนไลน์ ) สถานศึกษาแต่
ละแห่งจะต้องจัดทาหลักสูตรขึน้ เองให้สอดคล้อง และสัมพันธ์กบั หลักสูตรแกนกลางโดยสถานศึกษา
แต่ละแห่งจะต้องสร้างความตระหนักให้ผเู้ กีย่ วข้อง เห็นความสาคัญและยอมรับหลักการและแนว
ทางการจัดทาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจหลักสูตร การจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษาและการใช้หลักสูตร (กรมวิชาการ. 2545: 29)
ในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาจาเป็นต้องมีวสิ ยั ทัศน์ซง่ึ ทาได้โดยอาศัย
ความร่วมมือจากชุมชน ผูป้ กครอง ครูอาจารย์ ผู้ เรียน ภาคธุรกิจ ภาค รัฐในชุมชน ร่วมกันกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาแสดงความประสงค์อนั สูงส่งหรือวิสยั ทัศน์ทป่ี รารถนาให้สถานศึกษา เป็น
สถาบันทีพ่ ฒ
ั นาผูเ้ รียน ทีม่ พี นั ธกิจ หรือภาระหน้าทีร่ ว่ มกันในการกาหนดงานหลักทีส่ าคัญ ๆ ของ
สถานศึกษา พร้อมด้วยเป้าหมายมาตรฐานแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ าร แล ะการติดตามผล
ตลอดจนจัดทารายงานแจ้งต่อสาธารณชน และส่งผลย้อนกลับให้สถานศึกษาเพื่อปฏิบตั งิ านที่
เหมาะสมตามหลักสูตรของสถานศึกษา และมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีก่ าหนดไว้
(สุรพี ร วงศ์สวัสดิ ์สุข. 2551: 3)
หลักสูตรสถานศึกษาจะมีความสัมพันธ์กบั การบริหารหลักสูตร ผลผลิตจากการบริหาร
จัดการหลักสูตรจะมานาเสนอในหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้บุคคลทัง้ ภายในและภายนอก
สถานศึกษาทราบว่าสถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างไร ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการสร้างความ
เข้าใจ ความร่วมมือ การประสานง าน และการดาเนินงานในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(กรมวิชาการ. 2545: 4) การทีห่ ลักสูตรสถานศึกษาจะสัมฤทธิ ์ผลตามจุดมุง่ หมายของหลักสูตรมาก
น้อยเพียงใดนัน้ ขึน้ อยูก่ บั กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ดังนัน้ สถานศึกษาจึง
จาเป็นต้องมีการวางแผนบริหาร จัดการหลักสูตร เพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้การนาหลักสูตรไปใช้
บรรลุผลสูงสุด ซึง่ การจัดการศึกษาตามหลักสูตร ให้มปี ระสิทธิภาพนัน้ ผูบ้ ริหารและครูผสู้ อนต้องมี
ส่วนร่วมในการจัดบริหารจัดการดังนี้คอื ผูบ้ ริหารต้องมีวสิ ยั ทัศน์ มุง่ มันที
่ จ่ ะสร้างระบบคุณภาพให้
เกิดขึน้ ใ นสถานศึกษา กาหนดทิศทางและนโยบายทีช่ ดั เจน ปรับปรุงยกระดับมาตรฐาน กาหนด
ขัน้ ตอนการทางาน รวมทัง้ จัดทาคู่มอื การปฏิบตั งิ านให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ สร้างความร่วมมือและ
ประสานงานกับทุกส่วนทุกฝา่ ยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้องค์การ สร้างบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการ
เรียนรูข้ องผูเ้ รี ยนและการทางานของผูส้ อน (กรมวิชาการ. 2544: 5) และครูผสู้ อนต้องปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการสอนจากผูบ้ อกเป็นผูจ้ ดั การเรียนรู้ เป็นผูช้ ่วยให้ผเู้ รียนสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง เรียน
อย่างมีความสุข และคอยให้คาแนะนาผูเ้ รียนได้เป็นอย่างดี มียทุ ธศาสตร์การสอนทีจ่ ะพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้มคี ุณภาพตามมาตรฐานทีก่ าหนด(สุรรี ตั น์ คาฝอย. 2549: 3)
หลักสูตรจินตคณิต เบรนบาลานซิง่ (Brain Balancing) โดยสถาบันจินตคณิตล้านนา ซึง่
เป็นหลักสูตรเสริม ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการคิด ซึง่ จัด เป็นกิจกรรมให้นกั เรียน
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ศึกษาวิธกี ารบวก ลบ โดยใช้สมบัตทิ างคณิตศาสตร์และการคานวณ ซึง่ จะใช้ลกู คิดญีป่ นุ่ และแบบฝึก
การใช้ลกู คิดญีป่ นุ่ เป็ นสื่อประกอบการเรียนการสอน เป็ นการส่งเสริม ให้เด็ก ได้ มกี ารเตรียมความ
พร้อมในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทใ่ี ช้วธิ กี ารคิดคานวณกลายเป็นผูท้ ม่ี สี มาธิทด่ี ี และมีศกั ยภาพทาง
สมองทีด่ ใี นการคิดคานวณ และให้เด็กเกิดทักษะทางการคิดแก้ไขเรือ่ งราวต่างๆ ของโจทย์ปญั หาที่
เกิดขึน้ ทาตามกระบวนการของการแก้ปญั หาในเงือ่ นไขของสถานการณ์ต่างๆ ตามลาดับขัน้ โดย
อาศัยหลักการคิดคานวณ โดยการใช้ลกู คิดได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึง่ กระบวนการเหล่านี้ เป็น
การพัฒนาศักยภาพทางการคิดไปสู่การคิดวิเคราะห์ของเด็ก รูจ้ กั การแก้ปญั หาอย่างเป็ นขัน้ ตอน
และจากการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรจินตคณิต เบรนบาลานซิง่ (Brain Balancing)
โดยได้เริม่ เปิดทาการสอนตัง้ แต่ปี พ .ศ.2544 ซึง่ เป็นระยะเวลา 8 ปีนนั ้ ได้รบั ความสนใจจากผูบ้ ริหาร
โรงเรียนในการนาหลักสูตรเข้าบรรจุในโรงเรียนแล้วจานวน 33 แห่ง ได้แก่ ภาคเหนือ 1 แห่ง ภาค
กลาง 11 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แห่ง และภาคใต้ 19 แห่ง ดังนัน้ ผูบ้ ริหารโรงเรียนและ
ครูผสู้ อน ซึง่ เป็นผูท้ ม่ี หี น้าทีห่ ลักในการดาเนินการจัดหลักสู ตรทีใ่ ช้ในการเรียนการสอนให้แก่ผเู้ รียน
จึงต้องจัดการศึกษาตามแผนการบริหารวิชาการให้ได้ตามมาตรฐานทีห่ ลักสูตรกาหนด และ เอาใจใส่
ดูแลติดตามผลการเรียนของผูเ้ รียนให้ได้ตามมาตรฐานโดยเน้นการฝึกทักษะและเพิม่ พูนความรูใ้ ห้
เหมาะสม สนับสนุนสื่อการเรียนรูใ้ ห้พร้อมสาหรับก ารจัดการเรียนการสอน มีการติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อให้กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรจินตคณิตสอดคล้องกับการ
ดาเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนทีไ่ ด้นาหลักสูตรจินคณิตเข้าบรรจุในโรงเรียน จึง
ควรได้มกี ารติดตามผลและทบทวนศึกษาการบริหารหลักสูตรจินคณิตใน 5 ด้าน ได้แก่ 1 ) การ
เตรียมความพร้อมของสถานศึกษา 2) การวางแผนและเตรียมการนาหลักสูตรไปใช้ 3) การ
ดาเนินการใช้หลักสูตร 4) การนิเทศกากับและประเมินผลหลักสูตร และ 5) การสรุปผลการ
ดาเนินงาน
งานวิจ ั ยนี้มงุ่ ศึกษา การบริหารหลักสูตร จินตคณิต ในสถานศึกษา ว่าสถานศึกษาทีไ่ ด้นา
หลักสูตรจินตคณิตไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีการ ดาเนินงานการ บริหารหลักสูตรจินตคณิต
ในสถานศึกษาอย่างไรทีท่ าให้สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการศึกษาทัง้ ทางด้านบริหารและ
งานวิชาการทีด่ ที ส่ี ุด เพื่อ ใช้เป็น ข้อมูล พืน้ ฐานสาหรับผูบ้ ริหารและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ในการนาข้อมูลที่
ได้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรจินตคณิต ในสถานศึกษาให้ม ี
ความเหมาะสมกับความต้องการของสถานศึกษาต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการหลักสูตรจินตคณิตของสถานศึกษา ใน 5 ด้าน คือ 1)
การเตรียมความพร้อม 2) การวางแผนและเตรียมการนาหลักสูตรไปใช้ 3) การดาเนินการใช้
หลักสูตร 4) การนิเทศกากับและประเมินผลหลักสูตร และ 5) การสรุปผลการดาเนินงานการใช้
หลักสูตรของสถานศึกษา
2.
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผสู้ อนทีม่ ตี ่อการบริหารหลักสูตรจินตคณิต
เบรนบาลานซิง่
3. เพื่อเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของครูผสู้ อนทีม่ ตี ่อการบริหารหลักสูตรจินตคณิต
เบรนบาลานซิง่

ความสาคัญของการวิ จยั
ผลของการศึกษาค้นคว้าในครัง้ นี้ จะทาให้ทราบข้อมูลเกีย่ วกับการบริหารจัดการหลักสูตร
จินตคณิตของสถานศึกษา ในด้านการเตรียมความพร้อม การดาเนินการใช้หลักสูตร
การนิเทศ
กากับ ติดตามและประเมินผลหลักสูตร การสรุปผลการดาเนินงานการใช้หลักสูตร ของสถานศึกษาที่
ได้นาหลักสูตรจินตคณิตไป จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึง่ จะเป็นประโยชน์ต่อผูท้ เ่ี กีย่ วข้องได้นา
ข้อมูลไปใช้ในการวางแผน อบรม แก้ไขปรับปรุง เสนอแนะ และพัฒนาผูบ้ ริหารสถานศึก
ษา
ครูผสู้ อน ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจการบริหารจัดการหลักสูตรจินตคณิตในสถานศึกษา และเพื่อให้
การปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารสถานศึกษาได้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

ขอบเขตของการวิ จยั
ขอบเขตเนื้ อหา
การวิจยั ครัง้ นี้ มุง่ ศึกษาการบริหารหลักสูตรจินตคณิตในสถานศึกษา โรงเรียน
ระดับประถมศึกษา ทีไ่ ด้นาหลักสูตรจินตคณิตไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใน 5 ด้าน ได้แก่
1) การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
2) การวางแผนและเตรียมการนาหลักสูตรไปใช้
3) การดาเนินการใช้หลักสูตร
4) การนิเทศกากับและประเมินผลหลักสูตร
5) การสรุปผลการดาเนินงาน
ประชากรที่ใช้ในการวิ จยั คือ
1. ครูในโรงเรียนทีไ่ ด้นาหลักสูตรจินตคณิตไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่
นักเรียนระดับประถมศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 - 6 จานวน 82 คน จาก 34 โรงเรียน
2. ผูบ้ ริหารในโรงเรียนทีไ่ ด้นาหลักสูตรจินตคณิตไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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ให้แก่นกั เรียนระดับประถมศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 - 6 จานวน 3 คน จาก 34 โรงเรียน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั คือ
1. ครูในโรงเรียนทีไ่ ด้นาหลักสูตรจินตคณิตไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่
นักเรียนระดับประถมศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 - 6 จานวน 82 คน จาก 34 โรงเรียน
2. ผูบ้ ริหารในโรงเรียนทีไ่ ด้นาหลักสูตรจินตคณิตไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้แก่นกั เรียนระดับประถมศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 - 6 จานวน 3 คน จาก 34 โรงเรียน
ตัวแปรที่ศึกษา
การศึกษาครัง้ นี้เป็นการศึกษาการบริหารหลักสูตรจินตคณิต ในสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ทีไ่ ด้นาหลักสูตรจินตคณิตไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึง่ ประกอบด้วยตัวแปร
ดังนี้
1. ตัวแปรอิ สระ
1.1 คุณวุฒทิ างการศึกษา
1.1.1 ผูบ้ ริหารปริญญาตรี
1.1.2 ครู สูงกว่าปริญญาตรี
1.2 ประสบการณ์ในการทางาน
1.2.1 ประสบการณ์ต่ากว่า 10 ปี
1.2.2 ประสบการณ์ 10 ปีขน้ึ ไป
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของครูผสู้ อนที่มตี ่อการบริหารหลักสูตร
จินตคณิตเบรนบาลานซิง่ ใน 5 ด้าน ได้แก่
2.1 การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
2.2 การวางแผนและเตรียมการนาหลักสูตรไปใช้
2.3 การดาเนินการใช้หลักสูตร
2.4 การนิเทศกากับและประเมินผลหลักสูตร
2.5 การสรุปผลการดาเนินงาน
นิ ยามศัพท์เฉพาะ
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดนิยามศัพท์ทใ่ี ช้ในการวิจยั ไว้ดงั นี้
1. หลักสูตรจิ นตคณิ ต หมายถึง หลักสูตรทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทางการคิดโดยจัด เป็นกิจกรรมให้นกั เรียนศึกษาวิธกี ารบวก ลบ โดยใช้คุณสมบัตทิ างคณิตศาสตร์
และการคานวณ ซึง่ จะใช้ลกู คิดญีป่ นุ่ และแบบฝึกการใช้ลกู คิดญีป่ นุ่ เป็ นสื่อประกอบการเรียนการสอน
2. การบริ หารจัดการหลักสูตรจิ นตคณิ ตของสถานศึกษา หมายถึง การ
ดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย การบริหารหลักสูตรจินตคณิต ในสถานศึกษา 5 ด้าน
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คือ 1) การเตรียมความพร้อม 2) การวางแผนและเตรียมการนาหลักสูตรไปใช้ 3) การดาเนินการใช้
หลักสูตร 4) การประเมินผลหลักสูตร 5) การสรุปผลการดาเนินงาน
2.1 การเตรียมความพร้อม หมายถึง การสร้างความตระหนักให้แก่
ผูบ้ ริหาร ครูผสู้ อน ผูป้ กครอง ชุมชนและนักเรียน ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับหลักสูตรจินตคณิต
2.2 การวางแผนและเตรียมการนาหลักสูตรไปใช้ หมายถึง การ
วางแผนเป็นขัน้ ตอนของกระบวนการ การจัดทาแผนการสอน การวางแผนดา เนินงาน การร่วมกัน
ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใ้ นเรือ่ งของหลักสูตรจินตคณิต การจัดหาเลือกใช้ส่อื อุปกรณ์การ
เรียน
2.3 การดาเนิ นการใช้หลักสูตร หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนรู้
การจัดครูเข้าสอนตามหลักสูตร การบริการวัสดุหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล
2.4 การนิ เทศกากับและประเมิ นผลหลักสูตร หมายถึง กระบวนการ
พิจารณาถึงคุณค่า คุณภาพ ความสาคัญของหลักสูตร โดยการวางแผนการนิเทศ สร้างเครือ่ งมือ
ดาเนินการนิเทศ และประเมินผลการดาเนินงานการบริหารหลักสูต รจินตคณิตของสถานศึกษา
2.5 การสรุปผลการดาเนิ นงาน หมายถึง การวิเคราะห์ผลการใช้หลักสูตร
สรุปผลการดาเนินงาน การเขียนรายงาน การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ปรับปรุง รายงายผล
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝา่ ยได้รบั ทราบ
3. ความพึงพอใจของครู หมายถึง ความรูส้ กึ ทีด่ ขี องครูทเ่ี กีย่ วกับการบริหาร
หลักสูตรจินตคณิตเบรนบาลานซิง่ ของโรงเรียนระดับประถมศึกษา ซึง่ ความพอใจดังกล่าวเกิดจาก
การรับรูข้ องครูและประเมินการดาเนินงานการบริหารหลักสูตรจินตคณิตในโรงเรียน ซึง่ วัดจาก
แบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้
4. ผูบ้ ริ หาร หมายถึง ผูอ้ านวยการโรงเรียน ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ ในโรงเรียน
ประถมศึกษา ทีจ่ ดั การเรียนการสอนหลักสูตรจินตคณิต
5. ครู หมายถึง ครูทท่ี าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารสอนในวิชาต่าง ๆ ในโรงเรียน
ประถมศึกษาทีจ่ ดั การเรียนการสอนหลักสูตรจินตคณิต
6. คุณวุฒิทางการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดทีผ่ บู้ ริหารหรือครู
ได้รบั จะเป็นคุณวุฒทิ างการศึกษาหรือคุณวุฒสิ าขาใดก็ตาม แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ คือ
6.1 ปริ ญญาตรี คือ ผูบ้ ริหารหรือครูทจ่ี บการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี
ทางการศึกษาหรือปริญญาวิชาชีพอื่นทีเ่ ทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ซึง่ คณะกรรมการข้าราชการครูรบั รองว่า
เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งครู
6.2 สูงกว่าระดับปริ ญญาตรี คือ ผูบ้ ริหารหรือครูทจ่ี บการศึกษาสูงสุดใน
ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกทางการศึกษา หรือปริญญาวิชาชีพอื่นทีเ่ ทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ซง่ึ
คณะกรรมการข้าราชการครูรบั รองว่าเป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งครู
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7. ประสบการณ์ในการทางาน หมายถึง ระยะเวลาทีด่ ารงตาแหน่งหน้าทีเ่ ป็นครู
และผูบ้ ริหารสถานศึกษา นับเริม่ ตัง้ แต่เป็นครู ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผูอ้ านวยการสถานศึกษา
แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ
7.1 ประสบการณ์ต่ากว่า 10 ปี
7.2 ประสบการณ์ 10 ปีขน้ึ ไป
8. สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนทีไ่ ด้นาหลักสูตรจินตคณิตไปจัด กิจกรรมการ
เรียนการสอนให้แก่นกั เรียนระดับประถมศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 - 6

กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการศึกษาการดาเนินงานการบริหารหลักสูตรจินตคณิตใน
สถานศึกษา โรงเรียนระดับประถมศึกษา ทีไ่ ด้นาหลักสูตรจินตคณิตไปจัด กิจกรรมการเรียนการสอน
ให้แก่นกั เรียนระดับประถมศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 - 6 ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แนวคิดดังต่อไปนี้เป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจยั
1. การดาเนินการบริหารหลักสูตรจินคณิตในสถานศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาแนวคิดการ
ดาเนินการบริหารจัดการหลักสูตรใน 5 ด้าน โดยอาศัยแนวคิดของกรมวิชาการ (2544: 1-22) ทีไ่ ด้
ให้แนวทางและรายละเอียดขัน้ ตอนกระบวนการการจัดการหลักสูตรการศึกษาขึน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2544 เพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้เป็นหลักในการจัดทาหลักสูตรของสถานศึกษาใช้เอง
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา 2)
การวางแผนและเตรียมการนาหลักสูตรไปใช้ 3) การดาเนินการใช้หลักสูตร 4) การนิเทศกากับและ
ประเมินผลหลักสูตร 5) การสรุปผลการดาเนินงาน
2. ความพึงพอใจของครู ทีม่ ตี ่อการบริหารหลักสูตรจินตคณิตเบรนบาลานซิง่ ผูว้ จิ ยั ได้
ศึกษาแนวคิด นงนุ ช เอีย่ มสวัสดิ ์ เรือ่ ง ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของครูโรงเรียนเอกชน
:
โครงการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน พบว่า ค รูโรงเรียนเอกชนทีม่ ปี ระสบการณ์สอนต่างกัน
มีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 (2547:
99) และงานวิจยั ของ ถาวร ศรีเกตุ (2551: 97) เรือ่ งการศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนเอกชนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุร ี เขต 1 พบว่า ครูผสู้ อนมีความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารโรงเรียนเอกชน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.05 โดยครูผสู้ อนทีม่ ปี ระสบการณ์ในการสอ น 13 ปีขน้ึ ไปมีความคิดเห็นมากกว่าครูผสู้ อนทีม่ ี
ประสบการณ์ในการสอน 1-6 ปี
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กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ตัวแปรอิ สระ

1. คุณวุฒทิ างการศึกษา
2. ประสบการณ์ในการทางาน

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริ หาร
หลักสูตรจิ นตคณิ ตเบรนบาลานซิ่ ง
1 การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
2 การวางแผนและเตรียมการนาหลักสูตรไปใช้
3 การดาเนินการใช้หลักสูตร
4 การนิเทศกากับและประเมินผลหลักสูตร
5 การสรุปผลการดาเนินงาน

ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั

สมมติ ฐานในการวิ จยั
สมมติฐานในการวิจยั มีดงั นี้
1. ครูทม่ี คี ุณวุฒกิ ารศึกษาต่างกัน มีความ
ไม่แตกต่างกัน
2. ครูทม่ี ปี ระสบการณ์การทางานต่างกัน
จินตคณิตไม่แตกต่างกัน

พึงพอใจ ต่อการบริหารหลักสูตรจินตคณิต
มีความพึงพอใจ ต่ อการบริหารหลักสูตร

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาการบริหารหลักสูตรจินตคณิตของสถานศึกษา ซึง่ เป็ นการวิจยั เชิง
สารวจ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องโดยจาแนกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้
1. แนวคิดเกีย่ วกับหลักสูตรสถานศึกษา
1.1 ความหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
1.2 หลักสูตรเสริม
1.3 หลักสูตรจินตคณิต
2. การดาเนินงานการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
2.1 การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
2.2 การจัดทาสาระหลักสูตรสถานศึกษา
2.3 การวางแผนและเตรียมการนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้
2.4 การดาเนินการใช้หลักสูตร
2.5 การนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา
2.6 การสรุปผลการดาเนินของสถานศึกษา
3. แนวคิดเกีย่ วกับความพึงพอใจ
3.1 ความหมายของความพึงพอใจ
3.2 แนวคิด และทฤษฎีทเ่ี กีย่ วกับความพึงพอใจ
4. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
4.1 งานวิจยั ในประเทศ
4.2 งานวิจยั ต่างประเทศ

1. แนวคิ ดเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา
1.1 ความหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
หลัก สูต รสถานศึก ษามีค วามสาคัญ ต่ อ การจัดการศึกษาในสถานศึกษาเป็ นอย่างยิ่ง
สถานศึก ษาจึง ต้อ งท าความเข้า ใจในเรื่อ งความหมายของหลัก สูต รสถานศึก ษาให้ช ัด เจน ซึ่ง
นักวิชาการได้ให้ความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาดังนี้
กรมวิชาการ (2545: 5) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาว่าเป็นแผนหรือ
แนวทางหรือข้อกาหนดของการจัดการศึกษาทีจ่ ะพัฒนาให้ผเู้ รียนมีความรู้ ความสามารถ โดย
ส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศกั ยภาพสูงสุดของตน รวมถึงลาดับขัน้ ของมวลประสบการณ์
ทีก่ ่อให้เกิดการเรียนรูส้ ะสม ซึง่ จะช่วยให้ผเู้ รียนนาความรูไ้ ปสู่การปฏิบตั ไิ ด้ ประสบความสาเร็จ
ในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง รูจ้ กั ตนเอง มีชวี ติ อยูใ่ นโรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอย่างมีความสุข
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วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2545: 2-3) ได้สรุปไว้ว่า หลักสูตรสถานศึกษาประกอบด้วย
การเรียนรูแ้ ละประสบการณ์อ่นื ๆ ทีส่ ถานศึกษาแต่ละแห่งวางแผนเพื่อพัฒนาผูเ้ รียน โดยจะต้อง
จัดทาสาระการเรียนรูท้ งั ้ รายวิชาทีเ่ ป็ นพืน้ ฐานและรายวิชาทีต่ อ้ งการเรียนเพิม่ เติม เป็นรายปีหรือ
รายภาค จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนในแต่ละปีหรือภาค และกาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
จากจุดมุง่ หมายของหลักสูตรสถานศึกษา
สราวุธ อินทร์ต๊ะ (2545: 13) ให้ความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาว่า เป็ นแผนหรือ
แนวทางหรือข้อกาหนดของการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามรู้ ความสามารถ
และนาความรูไ้ ปสู่การปฏิบตั ไิ ด้ ซึง่ หลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นามาจากหลักสูตร
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพื่อจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
กองวิจยั ทางการศึกษา (2546: 4) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาว่า
หลักสูตรที่สถานศึกษาร่วมกับชุมชน ท้องถิน่ วัดและหน่ วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนจัดขึน้ โดยนา
สาระและมาตรฐานการเรียนรูท้ ก่ี าหนดในหลักสูตรสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 มาเป็ น
กรอบและนาข้อมูลของสถานศึกษาและชุมชนในส่วนทีเ่ กี่ยวกับปญั หา จุดเด่น/เอกลักษณ์ของชุมชน
และสังคมศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์มาประกอบในการกาหนด
เป็ นสาระและจัดการเรียนรูใ้ ห้ผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาสามารถเพิม่ เติมสาระและมาตรฐานการเรียนรู้
หรือ รายวิชาได้ตามความถนัดและความสนใจของผู้เ รียน ทัง้ นี้เ พื่อ ให้ผู้เรียนเป็ นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติ
สุรรี ตั น์ คาฝอย (2549: 16) ได้สรุปความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาว่า เป็ นแผน
หรือแนวทางเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียน โดยมีการจัดทาเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่
ผูเ้ รียนต้องเรียนในแต่ละปีหรือภาคไว้อย่างชัดเจน ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่าง
เต็ม ที่ ท าให้ ผู้เ รีย นมีค วามรู้ เจตคติแ ละพฤติก รรมที่ส อดคล้อ งกับ จุ ด มุ่ ง หมายของหลัก สู ต ร
สถานศึกษาได้เป็นอย่างดี
อรนันท์ นิ่มนุ ช (2550: 10) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาว่า หมายถึง
เนื้อหากิจกรรมประสบการณ์ทไ่ี ด้กาหนดไว้ เพื่อนามาใช้เป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมตามความ
เหมาะสมกับวัยของเด็ก ซึง่ เป็ นประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั ทัง้ ภายในและภายนอกห้องเรียนตอบสนองต่อ
ความต้องการ ความสนใจของเด็ก สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิน่ และสังคมและสามารถอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ฆนัท ธาตุทอง (2550) ได้กล่าวสรุปว่า หลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การบูรณาการ
ศิลปะการเรียนรู้ และมวลประสบการณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งสามารถนาไปสู่การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็ นไปตามสิง่ ที่สงั คมคาดหวัง และมีการกาหนดแผนงานไว้ล่วงหน้ า
โดยสามารถปรับ ปรุง พัฒ นา ให้เ อื้อ ประโยชน์ ต่ อ ผู้เ รีย นได้ม ีค วามรู้ ความสามารถสูง สุ ด ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล
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วิรุฬ เกิดภักดี (2551: 14) ได้กล่าวสรุปว่า หลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง หลักสูตรที่
โรงเรียนจัดทาขึน้ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ
คุ ณ ธรรมและจริย ธรรมของผู้เ รีย น โดยน าสาระและมาตรฐานการเรีย นรู้ท่ีก าหนดในหลัก สูต ร
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 2544 มาเป็นกรอบ นาข้อมูลของสถานศึกษาและชุมชนในส่วนที่
ั หา จุด เด่ น/เอกลัก ษณ์ ของชุ มชนและสัง คม ศิล ปวัฒนธรรม ภูมปิ ญั ญาท้อ งถิ่น มา
เกี่ยวกับป ญ
ประกอบในการกาหนดเป็ นสาระและมาตรฐานการเรียนรูข้ องสถานศึกษา บนพืน้ ฐานของการมีส่วน
ร่วมของสังคมและความเหมาะสมกับสภาพของแต่ละท้องถิน่
จากที่นัก การศึก ษาได้ก ล่ า วมา สามารถสรุป ได้ว่ า หลัก สูต รสถานศึก ษา หมายถึง
การบูรณาการการเรียนรู้ และมวลประสบการณ์ต่าง ๆ ตามที่สถานศึกษาได้จดั ซึ่งสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิน่ และสังคม เพื่อนามาพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามรูค้ วามสามารถ สามารถสร้าง
ความรูด้ ว้ ยตนเอง และสามารถประยุกต์ความรูไ้ ปใช้ในการแก้ปญั หาในชีวติ ประจาวันได้
1.2 หลักสูตรเสริ ม
1.2.1 ความหมาย หลักเกณฑ์และจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเสริ ม
ความหมายของหลักสูตรเสริ ม
หลัก สู ต รเสริม มีค วามหมายใน 2 ลัก ษณะคือ ลัก ษณะแรกเป็ น การเสนอแนะ
ทางเลือก การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมกับธรรมชาติและความต้องการของนักเรียนทีม่ ี
ความสามารถพิเศษ ลักษณะทีส่ อง เป็นการขยายและปรับปรุงหลักสูตรและวิธสี อนสาหรับนักเรียนที่
มีค วาม สามารถพิเ ศษในชัน้ เรียนปกติ (วิจติ ร์พร หล่ อ สุ ว รรณกุ ล . 2544: 81; อ้างอิงจาก
Passow.1985. Gifted and talented education.)
ปจั จุบนั หลักสูตรเสริมมีการขยายเพิม่ เติมสาระและกระบวนการทัง้ แนวกว้างและ
แนวลึก และเข้มข้นอย่างเหมาะสมกับความต้อ งการและความสามารถของนั กเรียนเพื่อ เพิ่มพูน
ความรู้แ ละทัก ษะให้มากยิง่ ขึ้นโดยเฉพาะทักษะการคิดยุ ท ธศาสตร์ท่สี าคัญ จึงเป็ น วิธ ีการบรรลุ
เป้าหมายของกระบวน การและสาระ ซึ่งเป้าหมายกระบวนการก็คอื การพัฒนาทักษะต่ างๆ เช่น
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ทกั ษะการแก้ปญั หาทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ขณะทีส่ าระจะเป็ นเนื้อหา
ในรายวิชา โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในการพัฒนากระบวนการหรือทักษะต่าง ๆ นอกจากนี้
หลักสูตรเสริมยังมุ่งพัฒนานักเรียนให้เกิดแรงจูงใจและเจตคติทางบวกต่อการเรียนรู้ มีความเชื่อมัน่
ในตนเอง สามารถชีน้ าตนเองได้
นอกจากนี้หลักสูตรเสริมยังพิจารณาที่เป็ นเนื้อหาและกระบวนการ อาจเป็ นการ
เพิม่ เนื้อหาของการเรียนรูท้ ่ไี ม่มใี นหลักสูตรปกติเนื้อหาที่ยากขึน้ มีความกว้างและความลึกมากขึน้
หรือขยายกลยุทธ์ในการสอนทีแ่ ตกต่างไปจากเดิมหลักสูทธ์เสริมจะมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ถ้าหาก
เป็นหลักสูตรทีข่ ยายจากหลักสูตรเดิมและครูผสู้ อนทราบความต้องการหรือทราบวัตถุประสงค์ว่าจะ
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ให้เกิดอะไรกับนักเรียน (วิจติ ร์พร หล่อสุวรณกุล. 2544: 81; อ้างอิงจาก Clark.1997. Growing up
gifted. p.204)
คลาร์ก (ปรียานุ ช สถาวรมณี. 2548: 59; อ้างอิงจาก Clark. 1997. Growing Up
Gifted. 5 th ed.Uappe River. p. 204-205,318-319)ได้กล่าวว่า หลักสูตรเสริมต้องมีความสอดคล้อง
กับต้อ งการของนัก เรียนและเพิ่มเสริมการเรียนรู้อ่ืน ๆและสาระและกระบวนการที่ไ ม่ปรากฏใน
หลักสูตรเดิม เช่น การคิดระดับสูงและสหวิทยาการ เป็ นต้น หลักสูตรเสริมจะส่งเสริมการเรียนรู้
หลัก สูต รแกนกลางการใช้ยุท ธศาสตร์ก ารสอนของครูและการใช้เ วลาในการเรีย นรู้น้อ ยลงโดย
นักเรียนสามารถจบการศึก ษาในระบบตามที่ได้กาหนดไว้เพระการเรียนรู้เ ป็ นเรื่อ งกระบวนการ
พัฒนาทีต่ ้องดาเนินอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ความสามารถในการเรียนรูข้ องนักเรียนแต่ละคนแตกต่าง
กัน ดังนัน้ เมือ่ เทียบกับทฤษฎีการคิดของบลูม (Bloom) หรือการจัดลาดับวัตถุประสงค์ทางการศึกษา
ของบลูม (Bloom’s Taxonomy) จากลาดับง่ายสู่ลาดับยาก จะพบว่าหลักสูตรสถานศึกษาจะมุ่งเน้น
การเรียนรูค้ วามรู้ความจาความเข้าใจ และด้านการนาไปใช้เป็ นส่วนใหญ่ขณะที่หลักสูตรเสริมจะ
มุง่ เน้นการเรียนรูท้ างด้านการวิเคราะห์ ด้านการสังเคราะห์ และด้านการประเมินค่า หลักสูตรเสริม
หมายถึง มวลประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อขยายหลักสูตรสถานการศึกษาโดยความมุ่งหมายของ
หลักสูตรเสริมจะกาหนดขึ้นตามคุณลักษณะที่ตอั งการให้เกิดกับผู้เรียนสาระอาจจะเป็ นเนื้อหาใน
รายวิชาหรือ กิจกรรมต่ างๆที่นอกเหนือจากหลักสูต รสถานการศึกษาหรือ มีเ นื้อหาควบเกี่ ยวกับ
หลักสูตรสถานศึกษาแต่จะมีความลึกและความหลากหลายมากกว่าหลักสูตรสถานศึกษาและมีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้นด้านการคิดระดับสูง
1.2.2 หลักเกณฑ์ของหลักสูตรเสริ ม
ไพเออร์โต (สมพร หลิมเจริญ.2552: 90; อ้างอิงจาก Piirto. 1994: 376-400) ได้
กาหนดหลักเกณฑ์ 5 ประการทีส่ าคัญสาหรับหลักสูตรเสริมไว้ดงั นี้
1. หลัก สูต รเสริม ควรอยู่บนพื้นฐานของการเรียนรู้ นัน่ คือ ความสามารถของ
ผูเ้ รียนจะพิจารณาจากความสามารถในการเรียนรู้ ความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์และการคิด
วิเคราะห์ ดัง นัน้ หลักสูตรเสริมจึงเป็ นหลักสูตรที่มลี กั ษณะหลักสูตรขยายออกหรือเพิม่ เนื้อหาตาม
ลักษณะการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน โดยพิจารณาทัง้ แนวกว้างและแนวลึกของเนื้อหา
2. หลักสูตรเสริมควรมีความน่าเชื่อถือในเชิงวิทยาการ ไม่ใช่เป็นเพียงหลักสูตรที่
มีเนื้อหาง่ายๆ
3. หลักสูตรเสริมควรเป็นสหวิทยาการ ทีป่ ระกอบด้วยหลากหลายวิชา เช่น
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์
4. หลักสูตรเสริมควรมุง่ เน้นความสาคัญ 6 ประการดังนี้
4.1 มุง่ เน้นความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
4.2 มุง่ เน้นวิทยาศาสตร์และประยุกต์เทคโนโลยี
4.3 มุง่ เน้นหลักการและเหตุผลทางวิชาการ
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4.4 มุง่ เน้นการปรับตัวและการสร้างสังคมใหม่
4.5 มุง่ เน้นการพัฒนากระบวนการทางปญั ญา
4.6 มุง่ เน้นวิธกี ารเข้าใจอย่างถ่องแท้
5. หลักสูตรเสริมควรมีความสมดุล มีการบูรณาการและมีความหมายหลักการ
สาคัญของหลักสูตรเสริม คือ วิธสี อนที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายทัง้ ทางด้านกระบวนการและเนื้อหา
โดยเป้าหมายทางกระบวนการจะหมายถึง การทีผ่ ู้เรียนสามารถพัฒนากระบวนการหรือทักษะต่าง
ๆ ได้ ในด้า นเป้ า หมายทางเนื้ อ หา หมายถึง เนื้ อ หาในรายวิช า โครงการหรือ กิจ กรรมต่ า ง ๆ
สามารถนาไปใช้ในการพัฒนากระบวนการหรือทักษะได้
หลัก สูต รเสริม จึง เป็ น หลักสูต รที่จดั ท าขึ้นเพื่อ ให้ค รูผู้ส อนหรือ ผู้ท่ีเ กี่ย วข้อ ง
สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนโดยใช้วธิ กี ารและเนื้อหาที่
หลากหลายได้ ดังนัน้ หลัก สูต รเสริม จึงเป็ นหลั กสูต รที่มลี ักษณะเด่น อยู่ท่ีค วามหลากหลายของ
เนื้อหาวิชาและหลากหลายในวิธกี ารสอนทีส่ ามารถพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนได้ จึงทาให้ใน
หลายๆ ประเทศมีการจัดทาหลักสูตรเสริมเพื่อให้ผเู้ รียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ
โดยมีการพัฒนาหลักสูตรเสริมตัง้ แต่ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานและทุกระดับชัน้ โดยหลักสูตรเสริม
จะมีลกั ษณะทีส่ าคัญดังนี้
1. เป็นหลักสูตรทีเ่ ปิดโอกาสให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องได้มสี ่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตรซึง่ ก่อให้เกิดรูปแบบทีห่ ลากหลาย
2. เป็นการพัฒนาทักษะชีวติ ทัง้ ในด้านการติดต่อสื่อสาร การตัดสินใจการ
ทางานเป็นทีม การเรียนรูต้ ลอดชีวติ และการเรียนรูจ้ ากสิง่ แวดล้อม
3. เป็นการพัฒนาคุณลักษณะทางจริยธรรมและมุมมองในด้านบวก วัฒนธรรม
ทีห่ ลากหลายและการปฏิสมั พันธ์
4. เป็นหลักสูตรทีอ่ อกแบบขึน้ จากความต้องการขัน้ พืน้ ฐานของผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
และผูเ้ ชีย่ วชาญ
1.2.3 จุดประสงค์ของหลักสูตรเสริ ม
ในด้านจุดประสงค์ของหลักสูตรเสริม การจัดทาหลักสูตรเสริมจะมีจุดประสงค์
สาคัญ 8 ประการดังนี้ (สมพร หลิมเจริญ.2552: 90; อ้างอิงจากTexas Agricultural Extension
Service. 2000: Online)
1. เพื่อการลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนทางการจัดการศึกษา ซึง่ เป็นความ
ต้องการขัน้ พืน้ ฐานทีส่ าคัญ โดยการจัดกิจกรรมทีเ่ ปิดโอกาสมากมาย
2. เพื่อการเตรียมผูเ้ รียนสู่ชวี ติ จริงในระบอบประชาธิปไตย โดยการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อส่งเสริมการเป็นตัวของตัวเองของนักเรียน โดยการเป็นนายตัวเอง
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4. เพื่อให้เกิดการเรียนรูแ้ ละร่วมมือทางสังคม โดยการส่งเสริมให้เห็นคุณค่าการ
แสดงออกโดยตนเอง
5. เพื่อเพิม่ ความสนใจให้แก่นกั เรียน โดยการเพิม่ โอกาสให้นกั เรียนเป็นผูใ้ ห้
มากกว่าเป็นผูร้ บั อันเป็นการเพิม่ จานวนผูเ้ รียนในการได้รบั ประโยชน์จากการจัดการศึกษา
6. เพื่อการพัฒนาขวัญกาลังใจ โดยการพัฒนาผูเ้ รียนให้เกิดความภาคภูมใจใน
สถานศึกษาและความผูกพันต่อสถานศึกษาด้วย
7. เพื่อการสนับสนุนกฎระเบียบ โดยการให้นกั เรียนเป็นผูต้ งั ้ กฎระเบียบ
มาตรฐานของตน ซึ่งหลัก สูตรจะประกอบด้วยกิจกรรมที่เ ปิ ดโอกาสให้นักเรียนได้พฒ
ั นาตนเอง
เกีย่ วกับกฎระเบียบต่างๆ ในโรงเรียนในระดับทีส่ งู ขึน้
8. เพื่อการค้นพบและการพัฒนาคุณภาพและความสามารถพิเศษ โดยการให้
โอกาสผูเ้ รียนค้นพบและพัฒนาร่วมกับกลุ่มเพื่อน อันเป็ นแนวพัฒนาให้ผเู้ รียนมีความรับผิดชอบและ
เป็นพลเมืองดี
กรมวิชาการ (2546: 34) ได้กาหนดวัตถุประสงค์การจัดหลักสูตรเสริมทีเ่ น้น
ความถนัดและความสนใจของผูเ้ รียนไว้ดงั นี้
1. เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้
เกิดทักษะประสบการณ์ทงั ้ วิชาการและอาชีพตามทักษะ
2. มีคุณธรรมและค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์
3. มีสุขภาพและบุคลิกภาพทางด้านร่างกายและจิตใจทีด่ ี
4. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
5. มีมนุษยสัมพันธ์ในการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ในระบอบประชาธิปไตย
จากจุดประสงค์ของหลักสูตรเสริมตัง้ แต่อดีตจนถึงปจั จุบนั จะเห็นได้ว่าหลักสูตรเสริมเป็ น
หลักสูตรทีม่ ุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียนเป็ นสาคัญดังนัน้ การจัดหลักสูตร
เสริมจึงควรคานึงถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทต่ี ้องการให้เกิดกับผูเ้ รียนโดยวิเคราะห์ คุณลักษณะ
ของนักเรียนอันพึงประสงค์เป็ นตัวตัง้ ซึง่ เป็ นการแสดงลักษณะที่เด่นของคน เช่น ระบบคิด การใฝ่รู้
ค่ า นิ ย ม และคุ ณ ธรรมจริย ธรรมที่ห ล่ อ หลอมเป็ น บุ ค ลิก ภาพ โดยนัก เรีย นจะได้ร บั การพัฒ นา
บุคลิกภาพเหล่านี้ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อบรรลุคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยสาระและ
กระบวนการในหลักสูตรเสริมควรเป็ นลักษณะแนวลึกกว้างและเข้มข้นเชิงวิชาการและสหวิทยาการ
อย่างเหมาะสมกับความต้องการและความสามารถของผู้เ รียน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะ
ต่างๆ เพื่อให้เกิดคุณลักษณะของผูเ้ รียนอันพึงประสงค์ตามความมุง่ หมายของหลักสูตรเสริม
1.3 หลักสูตรจิ นตคณิ ต
1.3.1 จิ นตคณิ ตและลูกคิ ดญี่ปนุ่
ลูกคิดเป็ นเครื่องคิดเลขชนิดแรกของโลก เริม่ แรกเรียกว่า ลูกคิดจีน มี
ลักษณะเป็ นระบบ 5 : 2 เม็ด สามารถคานวณได้ทงั ้ บวก ลบ คูณ หาร ต่อมาพัฒนาเป็ นระบบ 4:1
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เม็ด เพื่อการคานวณได้รวดเร็ว และทันสมัยยิง่ ขึน้ เชื่อกันว่าลูกคิดคือ ต้นแบบของเครื่องคิดเลขที่
ใช้ระบบคอมพิว เตอร์ใ นปจั จุบ ัน ประเทศจีนเป็ นชาติแ รกที่มกี ารเรียนการสอน และผลิต ลูก คิด
จาหน่ายไปทัวโลก
่
ซึง่ มีศพั ท์ใน Dictionary ภาษาอังกฤษ เรียกลูกคิดว่า abacus ลูกคิดญี่ปุ่นพัฒนา
มาจากลูกคิดจีนที่เข้าสู่ญ่ปี ่นในราวศตวรรษที่ 15 ลักษณะของลูกคิดมีขนาดเล็กพกพาได้สะดวก
คาณวนได้รวดเร็ว มีลกู คิด 5 เม็ด เหนือเส้นแบ่ง 1 เม็ด ใต้เส้นแบ่ง 4 เม็ด การใช้ลูกคิดญี่ปุ่นในการ
คาณวนพบว่า สามารถช่วยให้นกั เรียนคิดเลขได้เร็วขึน้ มีสมาธิในการเรียน ทาให้ผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนโดยรวมดีขน้ึ (วิสาเพ็ญ เรืองศรี.ออนไลน์)
ประโยชน์ ของการใช้ลกู คิ ด
จากการศึกษาการใช้ลูก คิด ญี่ปุ่น พบว่า เด็กในช่ ว งอายุระหว่าง 7-12 ปี จะ
เรียนรูไ้ ด้ดที ส่ี ุด ผลทีไ่ ด้รบั คือ
1. มีความสามารถในการคิดเลขเร็วขึน้
2. มีสมาธิในการเรียน
3. มีความจาดีขน้ึ
4. มีการวิเคราะห์ลาดับเหตุผล
ลูกคิด สามารถใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพ
เนื่องจากมีโครงสร้างที่ไม่ซบั ซ้อนและตัง้ อยู่บนพื้นฐานการคานวณเลยฐานสิบ นักเรียนสามารถ
เข้าใจหลักของตัวเลข ค่าประจาตาแหน่ งและเลขฐานสิบได้ง่าย เข้าใจกระบวนการคานวณอย่างเป็ น
ระบบ มีการจัดลาดับความคิด และถ้าได้ฝึกฝนอย่างต่อสม่าเสมอจะนาไปสู่การคิดคานวณในใจได้
อย่างรวดเร็วและแม่นยา และจากการประเมินผลของโรงเรียนบ้านนาดินดา อาเภอเมือง จังหวัดเลย
พบว่า ลูกคิดทาให้นกั เรียนมีเจตคติทด่ี ตี ่อวิชาคณิตศาสตร์ มีสมาธิในการเรียนดีขน้ึ (ชมจันทร์ ธารา.
ออนไลน์)
ในปี พ.ศ. 2538 รัฐบาลญี่ป่นุ ได้มอบทุนการศึกษา วิชาจินตคณิต ซึง่ ใช้ลูกคิด
เป็ นสื่อแก่รฐั บาลไทย โดยมอบให้กระทรวงศึกษาธิการจัดส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปศึกษาทีป่ ระเทศญี่ป่นุ คณะ
แรก 8 ท่าน ชาวญีป่ นุ่ เรียกลูกคิดว่า โซโรบัน เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า sorobun ลูกคิดญีป่ นุ่
ในปี 2541 สถาบัน ส่ ง เสริม การสอนวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการได้วจิ ยั ทดลองโดยอบรมครูเกี่ยวกับการนาลูกคิดมาใช้ในการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ โดยใช้วทิ ยากรจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้สามารถนาไปจัดกิจกรรมฝึ กทักษะ การคิด
ค านวณโดยใช้ลูก คิด ในลัก ษณะของชมรมลูก คิด ในโรงเรีย นทดลอง ในสัง กัด ต่ างๆ รวมทัง้ ใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ จานวน 13 แห่ง ในขณะเดียวกัน
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ก็ได้ดาเนินการทดลองให้เอกชนจัดค่ายจินต
คณิต ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 2 ค่ายจานวน 80 คน การดาเนินการดังกล่าวได้ผล
เป็ นที่น่าพอใจ สามารถกระตุ้นให้นักเรียนทัง้ ที่ร่วมกิจกรรมในชมรมลูกคิดและนักเรียนที่เข้าค่าย
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จินตคณิตสนใจกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์มากขึน้ มีทกั ษะในการคิดคาณวนและบวกลบเลขสอง
หลักได้อย่างรวมเร็ว การนาหลักสูตรจินตคณิตจึงได้รบั ความนิยมจากโรงเรียนที่มคี วามสนใจนา
นวัต กรรมใหม่ๆ ที่ส่ งเสริมให้เ ด็ก อยากเรียนรู้เ ข้าไปบรรจุใ นหลักสูต รของสถานศึกษา (สสวท.
ออนไลน์)
หลักสูตรจินตคณิต เป็ นหลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาจินตภาพของมนุ ษย์โดยใช้คุณสมบัติ
เด่นของลูกคิดเป็นเครือ่ งมือและอาศัยพฤติกรรมทีต่ อ้ งเรียนรูข้ องเด็กสร้างภาพในสมองเพื่อฝึกสมอง
ซีกซ้ายและซีกขวาให้เกิดดุลยภาพ หลักสูตรจินตคณิตจึงเป็ นหลักสูตรพิเศษโดยใช้ตวั เลข และ
ลูก คิด เป็ น สื่อ ในการสอน ซึ่ง เมื่อ มีก ารฝึ ก ฝนเป็ น ประจ าอย่า งต่ อ เนื่ องจะก่ อ ให้เ กิด การท างาน
ประสานกัน ของสมองทัง้ สองฝ งั ่ ซึ่ง เด็ก จะได้ฝึ ก ฝนให้รู้จ กั สร้า งภาพลู ก คิด ขึ้น ในสมองโดยใช้
คุณสมบัตเิ ด่นของลูกคิดเป็ นเครื่องมือและอาศัยพฤติกรรมที่ต้องเรียนรูข้ องเด็กสร้างภาพในสมอง
เพื่อฝึ กสมองซีกซ้าย และซีกขวาให้เกิดดุลยภาพและคิดคานวณเลขโดยการใช้ลูกคิดจาลองที่ถูก
สร้างขึน้ ในสมองแทนการคานวณโดยใช้ตวั เลข ทาให้เด็กมีพฒ
ั นาการทางความคิดสร้างสรรค์ เกิด
พลังแห่งการจดจา สมาธิต่อเนื่อง และสามารถนาไปพัฒนาใช้กบั วิชาต่าง ๆ อย่างได้ผล (สุนทร
ลิม้ ตระกูล และ สุทธิรกั นิ่มเนียม.ออนไลน์.) ซึง่ เมื่อเด็กได้รบั การฝึ กฝนจินตคณิตเป็ นเวลานาน จะ
ช่วยบริหารสมองส่วนขวา ซึ่งควบคุมด้านจิตใจ อารมณ์ มากกว่าสมองซีกซ้าย ที่ทางานด้านการ
วิเคราะห์ หรือการคานวณขัน้ พื้นฐาน การบริหารสมองซีกขวาจะเป็ นประโยชน์ในสถานการณ์ท่ไี ม่
เกีย่ วกับเรือ่ งของคณิตศาสตร์ แต่จะช่วยให้สามารถเรียนรูเ้ รื่องอื่นๆ ได้เร็วขึน้ ส่งผลให้เรียนวิชาอื่น
ๆ ได้ผลดีขน้ึ ด้วย
จินตคณิต จึงเป็ นวิชาทีว่ ่าด้วยการพัฒนาการทางานของสมอง ซึง่ สมองของ
คนเราแบ่งเป็ น 2 ซีก โดยซีกซ้ายมีหน้าที่ จาเป็นขัน้ เป็นตอนเกือบทุกวิชา เช่น วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ซีกขวาทาหน้าทีค่ วบคุมอารมณ์ สมาธิ สติ จินตนาการ ถ้าสมองซีกใดซีก
หนึ่งทางานมากเกินไป หรือไม่สมดุลกัน พัฒนาการของอัจฉริยภาพทีด่ กี ไ็ ม่เกิด แต่ถา้ สมอง 2 ซีก
ทางานสมดุลกัน จะทาให้เกิดการพัฒนาไปสู่ความเป็ นอัจฉริยภาพ หรือความเป็ นเลิศ (ชาญชัย บุญ
เฮ้า. 2547: 1-2)
ประโยชน์ของการเรียนจินตคณิต
1. สามารถคิดคานวณเลข บวก ลบ คูณ หาร ได้เร็ว
2. ทาให้มสี มาธิยาวขึน้ และมีสติในการควบคุมอารมณ์ดขี น้ึ
3. มีความเชื่อมันในตั
่ วเอง กล้าคิด กล้าทา กล้าตัดสินใจ ความคิดความจาดี
ขึน้
4. มีความสนุกสนานกับการคิดคานวณไม่เบื่อวิชาคณิตศาสตร์
5. ทาให้สมองทัง้ สองซีกได้ทาหน้าทีอ่ ย่างสมดุล
6. ทาให้ผลการเรียนในวิชาอื่นๆ ดีขน้ึ เป็นลาดับ
7. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคสมองฝอ่
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จินตคณิตเป็ นส่วนหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าคณิตศาสตร์
เป็ นความรู้พ้นื ฐานที่สาคัญยิง่ ในการคิดค้นและพัฒนาองค์ความรูใ้ หม่ๆ ประเทศใดมีบุคลากรที่ม ี
ศักยภาพเป็ นจานวนมากในด้านความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์อย่างดี ก็จะเป็ นเครื่องบ่งชี้
สาคัญประการหนึ่งว่าประเทศนัน้ มีความเจริญก้าวหน้ ามากกว่าประเทศอื่นๆ จึงส่งผลให้ประเทศ
ต่างๆ ให้ความสนใจกับการศึกษาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์เป็ นพิเศษ แต่สาหรับประเทศไทยการ
พัฒนากาลังคนทางด้านคณิตศาสตร์เป็ นอย่างมาก เมื่อเทียบกับประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว นอกจากนี้
ศักยภาพของกาลังคนที่มอี ยู่ก็ยงั ไม่เข้มแข็งพอที่จะแข่งขันกับนานาประเทศ เป็ นผลให้การเจิรญ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศยังจาเป็นต้องอาศัยและพึง่ พาเทคโนโลยีของต่างประเทศอยูม่ าก
ฉะนั ้น ในการพัฒ นาก าลัง คนในประเทศที่ ม ีค วามสามารถพิ เ ศษทาง
คณิต ศาสตร์จงึ ต้อ งทาอย่า งจริงจัง และเป็ นระบบเพื่อ สร้างเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ใ ห้พร้อ ม อยู่
ตลอดเวลา ถ้าเด็กและเยาวชนผูท้ ม่ี คี วามสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์เหล่านี้ได้รบั การพัฒนาเต็ม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล ประเทศไทยก็จะได้กลุ่มผูน้ าในการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีทเ่ี ป็ น
ประโยชน์ต่อประเทศ เพื่อการยืนหยัดด้วยตนเอง และก้าวสู่ความเป็นเลิศเทียบเท่ากับระดับสากลได้
ในอนาคต ทัง้ นี้ยงั เป็ นการสอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ทุกคนมี
เสรีภาพในการศึกษาเต็มตามศักยภาพของตนอีกด้วย
1.3.2 หลักสูตรจิ นตคณิ ต เบรนบาลานซิ่ ง (Brain Balancing Mental
Arithmetic curriculum)
สถาบันจินตคณิตล้านนา ดาเนินการสอนหลักสูตรจินตคณิต Brain Balancing
โดยใช้ลูกคิดญี่ป่นุ ระบบ 4:1 เป็ นสื่ออุปกรณ์ในการเรียนการสอน ดาเนินการถ่ายทอดหลักสูตรจินต
คณิต Brain Balancing ให้แก่ทางโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน ในนามสถาบันจินตคณิตล้านนามา
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2544 โดยการเปิดโอกาสให้กบั โรงเรียนทีม่ คี วามสนใจทีจ่ ะนาหลักสูตรจินตคณิต Brain
Balancing เข้าบรรจุทาการสอนในโรงเรียน ทางสถาบันจินตคณิตล้านนา จะเริม่ ดาเนินการจัดการ
อบรมหลักสูตรจินตคณิต Brain Balancing ให้แก่คณะครูในโรงเรียนเป็ นเวลา 2 วันโดยครูทุกคน
สามารถทีจ่ ะฝึกอบรมการเรียนการสอนหลักสูตรจินตคณิต Brain Balancing นี้ ด้วยการอบรมและ
ฝึกฝนกับวิทยากรที่มคี วามความรูค้ วามสามารถและเป็ นผู้ชานาญการโดยตรงที่มปี ระสบการณ์ใน
การสอนหลักสูตรหลักสูตรจินตคณิต กว่า 10 ปี สถาบันจินตคณิตล้านนา มีจุดมุ่งหมายทีจ่ ะเปิด
โอกาสให้แก่เด็กนักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้มโี อกาสเรียนหลักสูตรจินตคณิต Brain Balancing ที่
เต็มไปด้วยคุณภาพการเรียนการสอนที่มปี ระสิทธิภาพด้วยระบบการจัดการ การดูแลของทาง
สถาบันจินตคณิตล้านนา อย่างเป็ นระบบ และได้ผลจริง โดยมีตวั อย่างจากโรงเรียนที่ทาการสอน
หลักสูตร Brain Balancing และประสบผลสาเร็จมาแล้วในประเทศ
ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูข้ องนักเรียนนัน้ ทางสถาบันจินต
คณิตล้านนา มีการควบคุมคุณภาพของนักเรียนโดยการทาการทดสอบ วัด และ ประเมิณผล ตามแต่
ละจุดประสงค์ ในแต่ละเดือนตามที่หลักสูตรกาหนด และยังจัดให้มกี ารแข่งขันคณิตคิดเร็วภายใน
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โรงเรีย นภาคการศึก ษาละ1 ครัง้ ในแต่ ร ะดับ โดยสถาบัน จิน ตคณิ ต ล้ า นนาจะเป็ น ฝ่ า ยให้ก าร
สนับสนุ นแก่ ทางโรงเรียนตลอดการแข่งขันโดยการจัดส่ งทีมวิทยากรเข้าดาเนินการเพื่อจัดการ
แข่งขันรวม ถึงการสนับสนุ นรางวัลต่างๆ แก่นกั เรียนทีเ่ ข้าแข่งขัน
(http://www.jintakanitlanna.com. สืบค้นเมือ่ วันที่ 19 ตุลาคม 2552)
หลักการของหลักสูตรจิ นตคณิ ต เบรนบาลานซิ่ ง
เพื่อให้จดั การศึกษาเป็นไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ
จึงกาหนดหลักสูตรจินตคณิตดังนี้
1. เป็ นการศึกษาทีเ่ ป็นเอกภาพ มุง่ เน้นความเป็นไทยควบคู่กบั ความเป็นสากล
2. เป็นการศึกษาเพื่อปวงชน ครูและนักเรียนทุกคนจะได้รบั อย่างเสมอภาคและเท่า
เทียมกัน โดยสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3. ส่งเสริมให้ผเู้ รียน ได้พฒ
ั นาการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
โดยถือว่าผูเ้ รียนมีความสาคัญทีส่ ุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ
4. เป็นหลักสูตรทีม่ โี ครงสร้างยืดหยุน่ ทัง้ ด้านสาระ เวลา และการจัดการ
เรียนรู้
5. เป็ นหลักสูตรทีจ่ ดั การศึกษาได้ทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
จุดหมายของหลักสูตรจิ นตคณิ ต เบรนบาลานซิ่ ง
หลักสูตรจินตคณิต มุง่ เน้นพัฒนาผูเ้ รียนให้เป็นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์ เป็นคนดีม ี
ปญั ญา มีความสุข และมีความเป็ นไทย มีศกั ยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพจึงกาหนด
จุดหมายซึง่ ถือว่าเป็ นมาตรฐานการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนได้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1. มุง่ พัฒนาใหผูเ้ รียนเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข มีความรู้ ความสามารถ มี
ทักษะการเรียนรูท้ ส่ี าคัญๆ มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล
2. มุง่ พัฒนาให้ผเู้ รียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝร่ ู้ ใฝเ่ รียน รักการอ่าน รัก
การเขียน และรักการค้นคว้า
3. มุง่ พัฒนาให้ผเู้ รียนมีความรูอ้ นั เป็นสากล รูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลงและ
ความเจริญ
ก้าวหน้าทางด้านวิทยาการ มีทกั ษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและใช้เทคโนโลยี ปรับ
วิธกี ารคิดวิธกี ารทางานให้เหมาะสมกับสถานการณ์
4. มุง่ พัฒนาให้ผเู้ รียนมีทกั ษะและกระบวนการโดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์
ทักษะการคิด การสร้างปญั ญาและทักษะในการดาเนินชีวติ
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โครงสร้างและเนื้ อหาหลักสูตรจิ นตคณิ ต เบรนบาลานซิ่ ง
เพื่อให้การศึกษาเป็นไปตามหลักการ จุดมุง่ หมายและมาตรฐานการเรียนรูท้ ่ี
กาหนดไว้ในสถานศึกษาจึงได้กาหนดโครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตรจินตคณิต มีทงั ้ หมด 6 ระดับ
ดังนี้
ระดับที่ 1 มีเนื้ อหาการเรียนดังนี้
สัปดาห์ท่ี 1 พืน้ ฐานการนับจานวนตัวเลขโดยใช้สญ
ั ลักษณ์น้วิ มือเป็นสื่อ
สัปดาห์ท่ี 2 พืน้ ฐานการใช้ลกู คิด
สัปดาห์ท่ี 3 พืน้ ฐานการใช้ลกู คิด
สัปดาห์ท่ี 4 พืน้ ฐานการใช้ลกู คิด
สัปดาห์ท่ี 5 บวกฐาน 5
สัปดาห์ท่ี 6 ลบฐาน 5
สัปดาห์ท่ี 7 บวกฐาน 10
สัปดาห์ท่ี 8 บวกฐาน 10 (ทดสอบ)
สัปดาห์ท่ี 9 บวกฐาน 10 ผสมฐาน 5
สัปดาห์ท่ี 10 ลบฐาน 10
สัปดาห์ท่ี 11 ลบฐาน 10
สัปดาห์ท่ี 12 ลบฐาน 10 ผสมฐาน 5
สัปดาห์ท่ี 13 ทดสอบ
ระดับที่ 2 มีเนื้ อหาการเรียนดังนี้
สัปดาห์ท่ี 1 พืน้ ฐานการคานวณตัวเลขโดยใช้จนิ ตนาการ
สัปดาห์ท่ี 2 พืน้ ฐานการคานวณตัวเลขโดยใช้จนิ ตนาการ
สัปดาห์ท่ี 3 บวกฐาน 5
สัปดาห์ท่ี 4 ลบฐาน 5
สัปดาห์ท่ี 5 บวกฐาน 10
สัปดาห์ท่ี 6 บวกฐาน 10
สัปดาห์ท่ี 7 บวกฐาน 10 ผสมฐาน 5 (ทดสอบ)
สัปดาห์ท่ี 8 ลบฐาน 10
สัปดาห์ท่ี 9 ลบฐาน 10
สัปดาห์ท่ี 10 ลบฐาน 10 ผสมฐาน 5 (ทดสอบ)
สัปดาห์ท่ี 11 แบบฝึกหัด
สัปดาห์ท่ี 12 ทบทวน
สัปดาห์ท่ี 13 ทบทวน
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ระดับที่ 3 มีเนื้ อหาการเรียนดังนี้
สัปดาห์ท่ี 1 ทบทวนวิธกี าร +,- โดยใช้ลกู คิดและจินตนาการ
สัปดาห์ท่ี 2 พืน้ ฐานการคานวณตัวเลขโดยใช้วธิ กี ารคูณ
สัปดาห์ท่ี 3 พืน้ ฐานการคานวณตัวเลขโดยใช้วธิ กี ารคูณ
สัปดาห์ท่ี 4 พืน้ ฐานวิธกี ารคูณโดยใช้ลกู คิดในการคานวณ
สัปดาห์ท่ี 5 พืน้ ฐานวิธกี ารคูณโดยใช้ลกู คิดในการคานวณ
สัปดาห์ท่ี 6 การคานวณตัวเลขโดยการใช้ลกู คิดและการใช้จนิ ตนาการ
สัปดาห์ท่ี 7 การคานวณตัวเลขโดยการใช้ลกู คิดและการใช้จนิ ตนาการ
สัปดาห์ท่ี 8 การคานวณตัวเลขโดยการใช้ลกู คิดและการใช้จนิ ตนาการ
สัปดาห์ท่ี 9 การคานวณตัวเลขโดยการใช้ลกู คิดและการใช้จนิ ตนาการ
สัปดาห์ท่ี 10 การคานวณตัวเลขโดยการใช้ลกู คิดและการใช้จนิ ตนาการ
สัปดาห์ท่ี 11 การคานวณตัวเลขโดยการใช้ลกู คิดและการใช้จนิ ตนาการ
สัปดาห์ท่ี 12 การคานวณตัวเลขโดยการใช้ลกู คิดและการใช้จนิ ตนาการ
สัปดาห์ท่ี 13 การคานวณตัวเลขโดยการใช้ลกู คิดและการใช้จนิ ตนาการ
สัปดาห์ท่ี 14 ทบทวน
สัปดาห์ท่ี 15 ทบทวน
สัปดาห์ท่ี 16 ทบทวน
ระดับที่ 4 มีเนื้ อหาการเรียนดังนี้
สัปดาห์ท่ี 1 ทบทวนวิธกี าร +,- โดยใช้ลกู คิดและจินตนาการ
สัปดาห์ท่ี 2 พืน้ ฐานการคานวณตัวเลขโดยใช้วธิ กี ารคูณ
สัปดาห์ท่ี 3 พืน้ ฐานวิธกี ารคูณโดยใช้ลกู คิดเป็นสื่อในการคานวณ
สัปดาห์ท่ี 4 พืน้ ฐานวิธกี ารคูณโดยใช้ลกู คิดเป็นสื่อในการคานวณ
สัปดาห์ท่ี 5 พืน้ ฐานวิธกี ารคูณโดยใช้ลกู คิดเป็นสื่อในการคานวณ
สัปดาห์ท่ี 6 การคานวณตัวเลขโดยการใช้ลกู คิดและการใช้จนิ ตนาการ
สัปดาห์ท่ี 7 การคานวณตัวเลขโดยการใช้ลกู คิดและการใช้จนิ ตนาการ
สัปดาห์ท่ี 8 การคานวณตัวเลขโดยการใช้ลกู คิดและการใช้จนิ ตนาการ
สัปดาห์ท่ี 9 การคานวณตัวเลขโดยการใช้ลกู คิดและการใช้จนิ ตนาการ
สัปดาห์ท่ี 10 การคานวณตัวเลขโดยการใช้ลกู คิดและการใช้จนิ ตนาการ
สัปดาห์ท่ี 11 การคานวณตัวเลขโดยการใช้ลกู คิดและการใช้จนิ ตนาการ
สัปดาห์ท่ี 12 – 16 ทบทวน
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ระดับที่ 5 มีเนื้ อหาการเรียนดังนี้
สัปดาห์ท่ี 1 ทบทวน
สัปดาห์ท่ี 2 พืน้ ฐานการคานวณตัวเลขโดยใช้วธิ กี ารคูณและการหาร
สัปดาห์ท่ี 3 พืน้ ฐานการคานวณตัวเลขโดยใช้วธิ กี ารคูณและการหาร
สัปดาห์ท่ี 4 พืน้ ฐานการคานวณตัวเลขโดยใช้วธิ กี ารคูณและการหาร
สัปดาห์ท่ี 5 พืน้ ฐานการคานวณตัวเลขโดยใช้วธิ กี ารคูณและการหาร
สัปดาห์ท่ี 6 พืน้ ฐานการคานวณตัวเลขโดยใช้วธิ กี ารคูณและการหาร
สัปดาห์ท่ี 7 พืน้ ฐานการคานวณตัวเลขโดยใช้วธิ กี ารคูณและการหาร
สัปดาห์ท่ี 8 พืน้ ฐานการคานวณตัวเลขโดยใช้วธิ กี ารคูณและการหาร
สัปดาห์ท่ี 9 พืน้ ฐานการคานวณตัวเลขโดยใช้วธิ กี ารคูณและการหาร
สัปดาห์ท่ี 10 พืน้ ฐานการคานวณตัวเลขโดยใช้วธิ กี ารคูณและการหาร
สัปดาห์ท่ี 11 พืน้ ฐานการคานวณตัวเลขโดยใช้วธิ กี ารคูณและการหาร
สัปดาห์ท่ี 12 พืน้ ฐานการคานวณตัวเลขโดยใช้วธิ กี ารคูณและการหาร
สัปดาห์ท่ี 13 พืน้ ฐานการคานวณตัวเลขโดยใช้วธิ กี ารคูณและการหาร
สัปดาห์ท่ี 14 – 15 ทบทวน
ระดับที่ 6 มีเนื้ อหาการเรียนดังนี้
สัปดาห์ท่ี 1 ทบทวน
สัปดาห์ท่ี 2 พืน้ ฐานการคานวณตัวเลขโดยใช้วธิ กี ารคูณและการหาร
สัปดาห์ท่ี 3 พืน้ ฐานการคานวณตัวเลขโดยใช้วธิ กี ารคูณและการหาร
สัปดาห์ท่ี 4 พืน้ ฐานการคานวณตัวเลขโดยใช้วธิ กี ารคูณและการหาร
สัปดาห์ท่ี 5 พืน้ ฐานการคานวณตัวเลขโดยใช้วธิ กี ารคูณและการหาร
สัปดาห์ท่ี 6 พืน้ ฐานการคานวณตัวเลขโดยใช้วธิ กี ารคูณและการหาร
สัปดาห์ท่ี 7 พืน้ ฐานการคานวณตัวเลขโดยใช้วธิ กี ารคูณและการหาร
สัปดาห์ท่ี 8 พืน้ ฐานการคานวณตัวเลขโดยใช้วธิ กี ารคูณและการหาร
สัปดาห์ท่ี 9 พืน้ ฐานการคานวณตัวเลขโดยใช้วธิ กี ารคูณและการหาร
สัปดาห์ท่ี 10 พืน้ ฐานการคานวณตัวเลขโดยใช้วธิ กี ารคูณและการหาร
สัปดาห์ท่ี 11 พืน้ ฐานการคานวณตัวเลขโดยใช้วธิ กี ารคูณและการหาร
สัปดาห์ท่ี 12 พืน้ ฐานการคานวณตัวเลขโดยใช้วธิ กี ารคูณและการหาร
สัปดาห์ท่ี 13 พืน้ ฐานการคานวณตัวเลขโดยใช้วธิ กี ารคูณและการหาร
สัปดาห์ท่ี 14 – 15 ทบทวน
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ประโยชน์ ที่ได้รบั จากการเรียนหลักสูตรจิ นตคณิ ต เบรนบาลานซิ่ ง
หลักสูตรจินตคณิต เป็ นหลักสูตรคณิตคิดในใจโดยการใช้น้ิวมือ และลูกคิดระบบ
4:1 เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคานวณเลขด้วยความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยา หลักสูตรนี้
ั ่ ายและฝงขวา
ั่
จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้สมองทัง้ ฝงซ้
และช่วยให้นักเรียนมีกระบวนการคิดทีม่ ี
ประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากขึน้ ในขณะเดียวกันจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจและมี
ทัศ นคติท่ีดีต่ อ วิช าคณิ ต ศาสตร์ด้ว ย
การฝึ ก นับ นิ้ ว และการค านวณด้ว ยนิ้ ว มือ จะช่ ว ยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจา และสมาธิของนักเรียนได้เป็ นอย่างดี นักเรียนจะมีความสนใจอย่างเต็มที่ มี
ความสามารถในการฟงั และเข้าใจ ในสิง่ ทีก่ าลังเรียนรู้ ในทางจิตวิทยาเน้นเทคนิคการใช้น้ิวมือ จะ
ช่วยพัฒนาทักษะต่างๆของนักเรียน ดังนัน้ นักเรียนจะมีความเข้าใจในสิง่ ทีก่ าลังเรียนรูใ้ นทุกสิง่ ทุก
อย่าง หลังจากทีเ่ รียนการใช้น้วิ มือแล้ว นักเรียนจะได้เรียนทักษะการใช้ลกู คิด สิง่ นี้จะช่วยให้นักเรียน
พัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ดว้ ย
ประสิ ทธิ ผลในการเรียนการสอน หลักสูตรจิ นตคณิ ต เบรนบาลานซิ่ ง
หลักสูตรนี้จะช่วยสร้างให้ผเู้ รียนมีความสามารถในการคานวณ และคุณสมบัติ
ดังกล่าวจะช่วยส่งผลให้ผเู้ รียนเรียนในวิชาอื่นๆ ได้ดขี น้ึ ด้วย และผูเ้ รียนสามารถทีจ่ ะอดทนและ
สามารถเผชิญต่อความยากและกดดันต่างๆ ได้อย่างสบาย และทางสถาบันจัดมีการแนะนาแผนการ
สอน และจัดทดสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรให้กบั คณะครู เป็นเวลา 3 ชัวโมง
่ การกาหนดวัน
ทดสอบต้องเว้นระยะจากการอบรมเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน
1.3.3 การบริ หารหลักสูตรจิ นตคณิ ต เบรนบาลานซิ่ ง
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรจินตคณิต เป็นหลักสูตรทีม่ ขี นั ้ ตอนและ
กระบวนการในการจัดการหลักสูตรอย่างมีระบบ เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็ นแนวทางการดาเนินการ
จัดการหลักสูตรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพแล้วนัน้ สถาบันจินตคณิตล้านนาจึงได้
ดาเนินการบริหารจัดการหลักสูตรดังนี้
1.การเตรียมความพร้อม
1.1 ผูบ้ ริหารโรงเรียนร่วมกับสถาบันจินตคณิตล้านนา จัดอบรมหลักสูตร
จินตคณิต ให้แก่บุคลากรครูของโรงเรียน ให้ตระหนักถึงความสาคัญของคณิตศาสตร์และประโยชน์ท่ี
นักเรียนได้รบั จากการเรียนจินตคณิตโดยจัดให้มกี ารอบลมหลักสูตรพืน้ ฐานการใช้ลูกคิดระยะเวลา 2
วัน ตัง้ แต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
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วันที่ 1

หน่วย
การเรียนรูท้ ่ี
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
วันที่ 2
หน่วย
การเรียนรูท้ ่ี
12
13

เวลา
9.00 - 9.15
9.15 - 9.30
9.30 - 10.00
10.00 - 10.15
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.00
11.00 - 12.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00

เรือ่ ง
ประวัตคิ วามเป็นมาของลูกคิด
ความสาคัญของคณิตศาสตร์กบั ลูกคิด
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขกับจานวน
พืน้ ฐานการนับตัวเลขโดยใช้น้วิ มือ
การบวก ลบ ตัวเลขโดยใช้น้ิวมือพืน้ ฐาน
พืน้ ฐานการใช้ลกู คิด
การบวก ลบ ตัวเลขโดยใช้ลกู คิดพืน้ ฐาน
การบวกเลขฐาน 10 ( +9 +8 +7 +6 )
การบวกเลขฐาน 10 ( +5 +4 +3 +2 +1 )
การลบเลขฐาน 10 ( -9 -8 -7 -6 )
การลบเลขฐาน 10 ( -5 -4 -3 -2 -1 )

เวลา
09.00 - 10.00
10.00 -11.00
11.00 - 12.00
13.00 - 14.00
14.00 - 16.00

เรือ่ ง
การบวกเลขฐาน 5 ( +4 +3 +2 +1 )
การลบเลขฐาน 5 ( -4 -3 -2 -1 )
การบวกเลขฐาน 10 ผสมฐาน 5 ( +9 +8 +7 +6 )
การลบเลขฐาน 10 ผสมฐาน 5 ( -9 -8 -7 -6 )
ทบทวน/ทดสอบ

1.2 สถาบันจินตคณิตล้านนา จัดทาการวัดผล ครูผสู้ อนหลังจากการ
อบรมแล้ว 1 – 2 สัปดาห์โดยใช้วธิ กี ารสอบทีส่ ถาบันกาหนดไว้ประกอบด้วย 2 ส่วน
1.2.1 แบบทดสอบบวก ลบ ตัวเลข 1 หลัก 4 บรรทัด 50 ข้อ เวลา 10
นาที สอบผ่านทีร่ ะดับ 70 % (ข้อถูกไม่ต่ากว่า 35 ข้อ)
1.2. 2 ทดสอบการสอน (ทักษะการใช้ลกู คิด การนาเข้าสู่บทเรียน)
1.3 ผูบ้ ริหารและบุคลากรของสถาบันจินตคณิตล้านนา มีการเตรียมความ
พร้อมในเรือ่ งหลักสูตรจินตคณิต โดยจัดอบรมชีแ้ จงให้ความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับหลักสูตรจินต
คณิต พร้อมทัง้ ร่วมกันจัดทาหลักสูตรจินตคณิตของสถาบัน โดยได้มกี ารแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีท่ ่ี
รับผิดชอบในการดาเนินการ
1.4 จัดทาระบบสารสนเทศของสถาบันและจัดทาแผนการดาเนินงาน
ของสถาบัน
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1.5 ท าการเผยแพร่ แ ละประชาสัม พัน ธ์ ห ลัก สู ต รจิน ตคณิ ต ให้ แ ก่
ผู้ปกครอง ชุมชนและนัก เรียน และบุคคลทัวให้
่ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรจินตคณิต
ได้รบั ทราบ
1.6 ผูบ้ ริหารและบุคลากรของสถาบันร่วมกันประชุมเพื่อศึกษาหลักสูตร
จินตคณิต ร่วมกันจัดทาหลักสูตร โดยศึกษากระบวนการจากการทาหลักสูตรเสริมของสถานศึกษา
2. ด้านการวางแผนและเตรียมการนาหลักสูตรจิ นตคณิ ตไปใช้
2.1 สถาบันจินตคณิตล้านนาร่วมกับคณะครูในโรงเรียนร่วมจัดทาหลักสูตร
จินตคณิตเพื่อให้มคี วามเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
2.2 สถาบันจินตคณิตล้านนาร่วมกับคณะครูในโรงเรียนร่วมร่วมกันในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใ้ นเรือ่ งของหลักสูตรจินตคณิต การจัดหาเลือกใช้ส่อื อุปกรณ์การเรียน
2.3 ผูบ้ ริหารและบุคลากรของสถาบันจินตคณิตล้านนา ร่วมประชุมวางแผน
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรจินตคณิต
2.4 สถาบันจินตคณิตล้านนา ได้กาหนดระยะเวลาการจัดกะบวนการเรียนรู้
การสอนไว้ในแต่ละระดับมีระยะเวลา 36 ชัวโมง
่
ต่อ 1 เทอมการศึกษา โดยกาหนดแนวทางในการ
เรียนให้เรียนทุกวัน วันละ 20 นาทีตามแผนการสอนในหลักสูตร
2.5 ศึกษาเป้าหมายของหลักสูตร จัดทาโครงสร้างหลักสูตร และแผนการ
จัดการเรียนรูห้ ลักสูตรจินตคณิตของสถาบัน
3 . การดาเนิ นการใช้ หลักสูตร
3.1 สถาบันร่วมกับทางโรงเรียนในการบริการวัสดุหลักสูตร
3.2 สถาบันร่วมผูบ้ ริหารโรงเรียนและครู จัดครูเข้าทาการสอนตามทีห่ ลักสูตร
กาหนด
3.3 ดาเนินการกาหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมาย โครงสร้างของ
หลักสูตร จัดทาแผนการเรียนรู้ กาหนดเวลาเรียน และจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน พร้อมทัง้ จัดทาคู่มอื
หลักสูตร การวัดผลประเมินผล แบบประเมินผลสาหรับครูและนักเรียน
3.4 สถาบันร่วมกับทางโรงเรียนในการสร้างสิง่ แวดล้อมและบรรยากาศการ
เรียนรู้ จัดหาสื่อการเรียนให้ครบถ้วน จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน วัดและประเมินผลโดยทางสถาบัน
เป็นผูร้ ว่ มในการวัดและประเมินผลการเรียนรูข้ องนักเรียน
4. การนิ เทศกากับและประเมิ นผลหลักสูตร จิ นตคณิ ต
4.1 สถาบันจินตคณิตล้านนาได้จดั ให้มกี ารทดสอบประเมินผลทุก 1 เดือน
ตรงตามจุดประสงค์ทก่ี าหนดไว้ในหลักสูตร โดยใช้แบบทดสอบบวก ลบ ตัวเลข 1 หลัก 4 บรรทัด
50 ข้อ เวลา 10 นาที่ สอบผ่านทีร่ ะดับ 70 % (ข้อถูกไม่ต่ากว่า 35 ข้อ)
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4.2 สถาบันจัดนิเทศการสอนให้แก่คณะครูเทอมละ 2 ครัง้ เวลา
09.00 – 15.30 น.
4.3 สถาบันจัดทดสอบและประเมินผลนักเรียน เดือนละ 1 ครัง้ (เทอมละ
4 ครัง้ )
4.4 สถาบันจัดการแข่งขันภายในโรงเรียนเทอมละ 1 ครัง้ (ทางสถาบันเป็ น
ผูด้ าเนินการจัดกิจกรรมให้กบั โรงเรียนโดยทีโ่ รงเรียนไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย)
4.5 สถาบันจัดทดสอบให้กบั นักเรียนเพื่อรับประกาศนียบัตรในระดับต่างๆ ทุก
1 เทอมการศึกษา
4.6 สถาบันจัดอบรมหลักสูตร ระดับทีส่ งู ขึน้ ต่อไปให้แก่คณะครู ระดับละ 1 วัน
เวลา 09.00 - 15.30 น. จัดทาการทดสอบครูผสู้ อนหลังจากการอบรมแล้ว 1 – 2 สัปดาห์
5.การสรุปผลการดาเนิ นงาน
5.1 สถาบันร่วมกับทางโรงเรียนการวิเคราะห์ผลการใช้หลักสูตร สรุปผลการ
ดาเนินงาน การเขียนรายงาน การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ปรับปรุง รายงายผล เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝา่ ยได้รบั ทราบ
5.2 สถาบันร่วมประชุมหารือกับทางโรงเรียนเพื่อสรุปผลการดาเนินงาน
เกีย่ วกับหลักสูตรจินตคณิตของสถาบันจินตคณิตล้านนา
5.3 ผูบ้ ริหารและบุคลากรของสถาบันฯ ร่วมประชุมสรุปภาพรวมของการ
ดาเนินงานหลักสูตรจินตคณิต หาแนวทางแก้ไขปญั หาและแนวทางพัฒนาหลักสูตรเสริมจินตคณิต
ต่อไป
5.4 สถาบันร่วมกับทางโรงเรียนเพื่อร่วมประชุมหารือกับผูป้ กครองรับฟงั
ข้อเสนอแนะจากผูป้ กครองเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปญั หาและพัฒนาการใช้หลักสูตรต่อไป
2. การดาเนิ นงานการบริ หารหลักสูตรสถานศึกษา
การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเป็นการนาการบริหารงานมาประยุกต์ใช้เพื่อให้การ
ทางานบรรลุวตั ถุประสงค์ ช่วยให้การบริหารหลักสูตรสะดวกรวดเร็ว ผูบ้ ริหารสามารถนาเทคนิคต่าง
ๆ มาใช้ในการปรับปรุงการทางานให้ทนั ความเปลีย่ นแปลงและความก้าวหน้าของงาน ซึง่ ภารกิจใน
การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเป็นการดาเนินงานเกีย่ วกับหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ทีต่ งั ้ ไว้ โดยมีการกาหนดขัน้ ตอนต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารของสถานศึกษา
2.1 การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
สงัด อุทรานันท์ (2532: 263) กล่าวว่า ก่อนทีจ่ ะนาหลักสูตรไปใช้ ควรมีการ
ให้ความรูแ้ ละชีแ้ จงให้ผทู้ ใ่ี ช้หลักสูตรมีความเข้าใจถึงจุดมุง่ หมาย หลักการ โครงสร้างแนวการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล ซึง่ ในการเตรียมบุคลากรอาจทาได้หลายวิธ ี เช่น
การประชุมชีแ้ จง อบรม สัมมนา และการเผยแพร่เอกสารต่าง ๆ
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ธารง บัวศรี (2542: 305) กล่าวว่า การนาเอาหลักสูตรใหม่เข้าแทนทีห่ ลักสูตร
เดิมทีต่ อ้ งเตรียม ได้แก่ การประชาสัมพันธ์หลักสูตร การเตรียมบุคลากร การเตรียมวัสดุอุปกรณ์
การเตรียมอาคารสถานที่ การเตรียมระบบการบริหาร การเตรียมงบประมาณค่าใช้จ่าย การเตรียม
ปรับปรุงหลักสูตรและการเตรียมชุมชนและสังคม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษามีขนั ้ ตอน
ดังนี้
1. สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร ซึง่ ประกอบด้วย คณะกรรมการ
สถานศึกษาผูบ้ ริหาร ครูผสู้ อน ผูป้ กครอง ชุมชน นักเรียน ทัง้ นี้เพื่อให้เห็นความสาคัญความจาเป็น
ทีต่ อ้ งร่วมมือกันในการนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้
2. สารวจสภาพปจั จุบนั ของบุคลากรโดยการออกแบบสอบถามเกีย่ วกับ
ความรูค้ วามเข้าใจหลักสูตรสถานศึกษา
3. จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับหลักสูตรสถานศึกษา
4. ประชุมชีแ้ จง/ประชุมปฏิบตั กิ าร เพื่อทาความเข้าใจเกีย่ วกับหลักสูตร
สถานศึกษา
5. ศึกษาดูงานจากแหล่งความรูท้ ห่ี ลากหลายสื่อเอกสารหรือศึกษาจาก
โรงเรียนนาร่อง เป็นตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของการปฏิบตั งิ าน
6. กาหนดทิศทางนโยบายและแนวทางการดาเนินงานของสถานศึกษา
7. แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา และ
แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการระดับกลุ่มวิชารวมทัง้ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
8. ชีแ้ จงทิศทาง นโยบาย และแนวทางการดาเนินงาน รวมทัง้ บทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการและอนุกรรมการให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าทีข่ องตนเองสอดคล้องกับนโยบายของ
สถานศึกษา
ประยูร ลังกาพินธุ์ (2552: ออนไลน์) ให้ขอ้ สังเกตบางประการทีม่ ผี ลต่อ
คุณภาพของหลักสูตร และประสิทธิภาพการใช้หลักสูตรสถานศึกษา และอาจส่งผลต่อคุณภาพของ
ผูเ้ รียนในโรงเรียน ข้อสังเกตในการจัดทาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษามีดงั นี้
ข้อสังเกตช่วงการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
1. โรงเรียนให้เวลากับการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมาก ครูม ี
เข้าใจในเจตนารมณ์ของหลักสูตรเป็นอย่างดี มองเห็นภาพความสอดคล้องตลอดแนว
2. บุคลากรทีไ่ ด้รบั การประชุมชีแ้ จงทาความเข้าใจกระบวนการจัดทาหลักสูตร
โดยประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารครูทงั ้ โรงเรียน จัดทาหลักสูตรได้ดกี ว่าครูทไ่ี ด้รบั การอบรมแบบแม่ไก่ลกู ไก่
3. โรงเรียนให้ความสาคัญกับข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน กาหนดวิสยั ทัศน์
ภารกิจ เป้าหมาย หลักสูตรสถานศึกษาได้สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริงของโรงเรียน
4. โรงเรียนมีการวางแผนการวิจยั เชิงประเมินควบคู่ไปกับการเตรียมความ
พร้อมในการจัดทาหลักสูตร มีระบบการจัดทาหลักสูตรดีกว่าโรงเรียนทีไ่ ม่ได้เตรียมความพร้อม
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5. โรงเรียนมีศูนย์สบื ค้นทางหลักสูตรและการสอนมีเอกสารหลักสูตรอย่าง
เพียงพอมีเวลาให้ครูศกึ ษาล่วงหน้ามีประเด็นในการอภิปรายกว้างขวาง ทาให้การวางแผนการจัดทา
หลักสูตรเป็นไปด้วยดี และราบรื่น
6. โรงเรียนสามารถนาผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องหลายๆ ฝา่ ยมารับฟงั การ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ทาให้ได้รบั ความร่วมมือจากผูเ้ กีย่ วข้องเป็นอย่างดี
ผูว้ จิ ยั สามารถสรุปได้ว่า การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก็คอื การสร้าง
ความตระหนักให้แก่บุคลากร มีการดาเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการของสถานศึกษา เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ จัดทาข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ และสามารถนาความรูไ้ ปใช้
ในการจัดทาหลักสูตรของสถานศึกษา
2.2 การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็ นไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของ
ประเทศจึงกาหนดหลักการของหลักสูตรสถานศึกษาไว้ดงั นี้ (กรมวิชาการ. 2544: 4)
1. เป็นการศึกษาเพื่อความเป็ นเอกภาพของชาติ มุง่ เน้นความเป็ นไทย
ควบคู่กบั ความเป็ นสากล
2. เป็นการศึกษาเพื่อปวงชน ทีป่ ระชาชนทุกคนจะได้รบั การศึกษาอย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3. ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาและเรียนรูด้ ว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวติ โดยถือว่าผูเ้ รียนมีความสาคัญทีส่ ุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
4. เป็นหลักสูตรทีม่ โี ครงสร้างยืดหยุน่ ทัง้ ด้านสาระ เวลา และการจัดการ
เรียนรู้
5. เป็นหลักสูตรทีจ่ ดั การศึกษาได้ทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์
การจัดทาหลักสูตรมีแนวทางการดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้อง
2. กาหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายของการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
3. กาหนดโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละช่วงชัน้ และสัดส่วน
เวลาเรียน
4. กาหนดผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวังและสาระการเรียนรูร้ ายปีหรือรายภาค
5. จัดทาคาอธิบายรายวิชา
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6.
7.
8.
9.

กาหนดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
กาหนดสื่อการเรียนรู/้ แหล่งการเรียนรู้
กาหนดการวัดผลและประเมินผล
บริหารจัดการงบประมาณ อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากร
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของการ
ปฏิบตั งิ าน
ถวัล มาศจรัส (2545: 130) กล่าวถึงการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาว่ามี
ขัน้ ตอนดังนี้
1. กาหนดผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวังรายปีหรือรายภาค
2. กาหนดสาระการเรียนรูร้ ายปีหรือรายภาค
3. กาหนดเวลาและหรือจานวนหน่วยกิต
4. จัดทาคาอธิบายรายวิชา
5. จัดทาหน่วยการเรียนรู้
6. จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
สราวุธ อินทร์ต๊ะ (2545: 13-14) กล่าวถึงแนวทางการจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษาไว้ดงั นี้

หลักสูตรสถานศึกษา
มีดงั นี้

1. การกาหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ (พันธกิจ) เป้าหมาย
2. กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. การจัดทาโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
4. การจัดทาสาระของหลักสูตร
5. การออกแบบการเรียนรู้
6. การออกแบบกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
เอกรินทร์ สีม่ หาศาล (2545: 242-257) กล่าวถึงขัน้ ตอนการจัดทา

1. การกาหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย/จุดมุง่ หมาย และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียน
2. กาหนดโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา
3. การจัดหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
4. การผลิต การเลือก และการใช้ส่อื การเรียนรู้
5. การวัดผลและประเมินผลหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
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อาจสรุปได้ว่า การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา เป็นการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่
เกีย่ วข้องการกาหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจและเป้าหมาย การกาหนดโครงสร้างหลักสูตร การกาหนด
ผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวังและสาระการเรียนรูร้ ายปีหรือรายภาค มีการจัดทาคาอธิบายรายวิชา
กาหนดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน กาหนดสื่อการเรียนรู้ กาหนดการวัดและประเมินผล รวมถึง
การบริหารงบประมาณ อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรให้สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา
2.3 การวางแผนและการนาหลักสูตรไปใช้
การวางแผนเป็ นงานขัน้ ต้นของกระบวนการบริหารจัดการ และเป็ นรากฐาน
ของการบริหารทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต ผูบ้ ริหารจะต้องมีความกล้าทีจ่ ะตัดสินใจกาหนดเป้าหมาย และ
หาแนวทางในการดาเนินงานให้ประสบผลสาเร็จตามทีต่ ้องการ (ยงยุทธ เกษสาคร.2548: 85)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (2549: 20-21) ได้สรุปถึการ
วางแผนและการเตรียมการนาหลักสูตรไปใช้ ดังนี้
1. จัดกระบวนการเรียนรู้ ในการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มี
แนวทางการดาเนินงานโดยผูบ้ ริหารทาความเข้าใจกับครูให้พฒ
ั นาตนเองและวางแผนดาเนินการ
ร่วมกันในการออกแบบกิจกรรมการการเรียนรูใ้ นเรือ่ งของการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนสาคัญทีส่ ุด การใช้
แหล่งการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย การใช้ส่อื การเรียนรูน้ วัตกรรมและเทคโนโลยี การสร้างบรรยากาศ
การเรียนรูก้ ารสอนซ่อมเสริม และการวิจยั เพื่อพัฒนา
2. การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน การบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียน จะต้องร่วมกันวางแผนให้ครูทุกคนสามารถดาเนินการแนะแนวผูเ้ รียนทัง้ ในด้านการศึกษา
ต่อ อาชีพ และภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ อื่นๆ ให้กบั ผูเ้ รียนหรืออาจจัดตัง้ ศูนย์แนะแนวของสถานศึกษา
ร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมทีต่ อบสนองจุดเน้นของสถานศึกษาในลักษณะกิจกรรมบริการการ
ฝึกงานทีเ่ ป็นประโยชน์ กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรูต้ ่างๆ และกิจกรรมสนองความสนใจและความสามารถของผูเ้ รียน โดย
สถานศึกษาจะต้องส่งเสริมสนับสนุ นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ ระดมทรัพยากรมาใช้ให้คุม้ ค่า
จัดให้มเี ครือข่ายการเรียนรูใ้ นและนอกสถานศึกษา มีส่อื นวัตกรรมและเทคโนโลยี สร้างบรรยากาศ
ทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมการทาวิจยั เพื่อพัฒนา และนิเทศภายในอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
สุทธนู ศรีไสย์ (2549: 151) ได้กล่าวถึงการวางแผนพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาไว้ดงั นี้
1. พัฒนาความต้องการหรือเป้าหมายของหลักสูตร
2. พัฒนาเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3. พิจารณาทรัพยากรและข้อจากัดต่างๆ
4. จัดตัง้ คณะกรรมการหลักสูตร
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5. กาหนดบทบาทของกรรมการแต่ละคน
6. พิจารณาหลักสูตรใหม่
7. เลือกหลักสูตรใหม่
8. การออกแบบหลักสูตรใหม่
9. การนาหลักสูตรใหม่ไปใช้
10. วัดและประเมินผลหลักสูตร
ประยูร ลังกาพินธุ์ (2552: ออนไลน์) ให้ขอ้ สังเกตการใช้หลักสูตรหรือช่วงการ
นาไปจัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ ว้ดงั นี้
1. ครูทจ่ี ดั กิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้ดี คือครูทศ่ี กึ ษาคู่มอื หลักสูตรกลุ่ม
สาระอย่างละเอียดทาความเข้าใจอย่างถ่องแท้
2. ครูทม่ี องความเชื่อมโยงตลอดแนวจากจุดประสงค์การเรียนรูส้ ่ผู ล
การเรียนรูท้ ค่ี าดหวังรายปี เชื่อมโยงสู่มาตรฐานช่วงชัน้ มาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสู่
จุดหมายของหลักสูตร จัดทาแผนการเรียนรูไ้ ด้ดี มีจดุ มุ่งหมาย มีทศิ ทางการจัดการเรียนรูไ้ ด้ถูกต้อง
ตรงประเด็น
3. ครูทว่ี างแผนการเรียนรูเ้ ป็นระบบ จัดการเรียนรูไ้ ด้ดี และตอบ
คาถามของผูน้ ิเทศได้ดว้ ยความเข้าใจทุกคาถาม
3.1 ต้องการให้ผเู้ รียนเรียนรูอ้ ะไร
3.2 มีสาระหรือประสบการณ์ใดทีจ่ ะให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้
3.3 จะให้ผเู้ รียนเรียนรูโ้ ดยวิธใี ด
3.4 รูไ้ ด้อย่างไรว่าผูเ้ รียนได้เรียนรูแ้ ล้ว
4. ครูทร่ี วบรวมรูปแบบ วิธกี ารจัดการเรียนรูไ้ ว้มากมายหลากหลาย
เหมาะสมกับธรรมชาติของกลุ่มสาระทีต่ นเองรับผิดชอบทัง้ กระบวนการเรียนรูท้ วไปและกระบวนการ
ั่
เรียนรูเ้ ฉพาะ จัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้หลากหลายวิธ ี ผูเ้ รียน เรียนรูไ้ ด้อย่างมีความสุข
5. ผูส้ อนทีพ่ บปะพูดคุยกับเพื่อนๆ ต่างกลุ่มสาระรูว้ ่าขณะทีส่ อนเพื่อน
สอนสาระอะไรเรือ่ งใด สามารถเชื่อมโยงองค์ความรูก้ ลุ่มสาระของตนกับของเพื่อนได้ดี ผสม
กลมกลืน การเรียนรูม้ คี วามหมาย ผูเ้ รียนเห็นคุณค่าในสิง่ ทีเ่ รียนดีกว่าครูทต่ี ่างคนต่างสอน
6. การเรียนรูแ้ บบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระเกิดขึน้ น้อย คนูส่วนใหญ่ม ี
การบูรณาการในกลุ่มสาระมาก ยกเว้นโรงเรียนทีว่ างแผนการเรียนแบบหน่วยบูรณาการ เกิดการ
เรียนรูแ้ บบบูรณาการทีส่ มั พันธ์กบั สภาพชุมชนและชีวติ จริงของผูเ้ รียนได้ดี
7. ครูทม่ี ขี อ้ ตกลงร่วมกันในการเน้นผูเ้ รียนในเรือ่ งการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนมีจดุ เน้นและแนวร่วมในการใช้คาถามให้คดิ วิเคราะห์ และให้นกั เรียนเขียนสรุป
เป็นชิน้ งานได้ดแี ละทาหน้าทีว่ ดั ผลประเมินผลตามข้อตกลงร่วมกันได้ดกี ว่าครูทไ่ี ม่ได้ประชุมตกลง
กัน
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8. ครูทเ่ี ข้าใจจุดเน้นการจัดการเรียนรูต้ ามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 22-30 (หมวด 4) มีวธิ กี าร
จัดการเรียนรูห้ ลากหลายและเอาใจใส่ผเู้ รียนได้ดี มีรปู แบบการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลายแปลกใหม่
น่าสนใจ
9. ครูทว่ี างแผนการเรียนรูไ้ ด้ดโี ดยเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และวัดประเมินผลได้ครอบคลุม สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตร
10. ครูทส่ี รุปผลหลังสอนได้ครอบคลุมทัง้ ด้านผลการสอน ปญั หา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะมีแนวคิดให้การทาวิจยั ในชัน้ เรียนและมีผลการวิจยั เพื่อแก้ปญั หาการเรียน
การสอนทีห่ ลากหลาย
ใจทิพย์ เชือ้ รัตนพงษ์ (2539: 162) กล่าวว่า การวางแผนการสอนเป็นการ
เตรียมการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งล่วงหน้า โดยวิเคราะห์หลักสูตรและเอกสารต่าง ๆ แล้วนามาสร้าง
เป็นกาหนดการสอนและแผนการสอน เพื่อให้ผเู้ รียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตร
เอกรินทร์ สีม่ หาศาล (2545: 408) กล่าวว่า การจัดการเรียนรูใ้ ห้กบั ผูเ้ รียน
สามารถนาไปใช้ดาเนินการได้ดงั นี้
1. เลือกหาแนวคิดหรือแนวเรือ่ ง
2. พัฒนาแนวคิดให้สอดคล้องกับปญั หาและความสนใจของผูเ้ รียน
3. จัดหาแหล่งข้อมูลหรือแหล่งเรียนรูท้ ส่ี มั พันธ์กบั แนวเรือ่ งทีก่ าหนด
4. วางแผนการจัดการเรียนรูต้ ามลาดับขัน้ ตอนให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรูท้ ก่ี าหนด
5. สร้างกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแผนการเรียนรูแ้ ละกระบวนการเรียนรู้
6. ประเมินผลความก้าวหน้าแต่ละด้านของผูเ้ รียน ประเมินผลการ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมการเรียนรูแ้ ต่ละขัน้ ตอนเพื่อสังเกตพฤติกรรมการเรียนและการมีส่วนร่วมปฏิบตั ิ
กิจกรรมทุกขัน้ ตอนของผูเ้ รียนแลกเปลีย่ นข้อมูลและแสดงผลงานจากการปฏิบตั กิ จิ กรรมร่วมกันของ
ผูเ้ รียนจัดการเรียนการสอน
ผูว้ จิ ยั สามารถสรุปได้ว่า การวางแผนและการนาหลักสูตรไปใช้ หมายถึง การ
ดาเนินการโดยการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ จัดหา เลือกใช้ ทาและพัฒนาสื่อ จัดกระบวนการ
เรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนร วัดและประเมินผล มีการสอนซ่อมเสริม และการวิจยั ในชัน้ เรียน ที่
ผูบ้ ริหารและครูวางแผนดาเนินการร่วมกันในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนสาคัญ
ทีส่ ุด ใช้แหล่งการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย มีการใช้ส่อื การเรียนรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ร่วมกัน
วางแผนให้ครูทุกคนสามารถดาเนินการแนะแนวผูเ้ รียนทัง้ ในด้านการศึกษาต่ออาชีพ และปญั หา
ด้านอื่นๆ ให้กบั ผูเ้ รียนหรืออาจจัดตัง้ ศูนย์แนะแนวของสถานศึกษา รวมถึงมีการส่งเสริมและ
สนับสนุ นการจัดกิจกรรม เช่น จัดให้มเี ครือข่ายการเรียนรูท้ งั ้ ในและนอกสถานศึกษา มีส่อื การเรียนรู้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาทีเ่ พียงพอตามความเหมาะสมของสถานศึกษานัน้ ๆ
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2.4 การดาเนิ นการใช้หลักสูตร
หลัก สูต รสถานศึกษาจะบรรลุ ต ามจุดหมายหลักสูต รมากน้ อ ยเพียงใด
ขึน้ อยูก่ บั กระบวนการบริหารจัดการนาหลักสูตรไปใช้ แม้ว่าหลักสูตรสถานศึกษาจะจัดทาไว้อย่างดีม ี
คุณภาพแค่ไหนก็ตาม หากการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา (การนาหลักสูตรไปใช้) ไม่ม ี
ประสิทธิภาพคุ ณ ภาพ ก็ย่อมไม่บรรลุต ามมาตรฐานของหลักสูต ร เพราะหลักสูต รสถานศึกษามี
มาตรฐานเป็ น ตัว ก าหนดคุ ณ ภาพของผู้เ รียน ผู้น าหลัก สูต รไปใช้จ าเป็ น จะต้อ งศึก ษ าหลัก สูต ร
สถานศึก ษาที่ไ ด้จดั ทาและพัฒนาไว้แล้ว ให้ล ะเอียดถ่ อ งแท้ โดยการวางแผนการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อส่งเสริมสนับสนุ นการนาหลักสูตรไปใช้ให้บรรลุผลสูงสุด ดัง้
นัน้ การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาถือเป็ นการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาที่นับได้ ว่าเป็ น
หัวใจสาคัญของการบริหารงานของสถานศึกษาอีกด้านหนึ่ง
สงัด อุทรานันท์ (2532: 71) ได้กล่าวถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการนา
หลักสูตรไปใช้ว่ามีงานหลักอยู่ 3 งาน คือ
1. การบริหารและการบริการหลักสูตร ประกอบด้วย งานเตรียม
บุค ลากร การจัด ครูเ ข้า สอนตามหลัก สูต ร การบริห ารและบริก ารวัส ดุ ห ลัก สูต รและการบริก าร
หลักสูตรภายในโรงเรียน
2. งานดาเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร ประกอบด้วย การ
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิน่ จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม
การเรียนและการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
3. งานสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตร ประกอบด้วย การนิเทศ
และติดตามการใช้หลักสูตร การจัดตัง้ ศูนย์วชิ าการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตร
น้าทิพย์ งามสุทธา (2547: 39) ได้กล่าวถึง การนาหลักสูตรไปใช้ว่าเป็ น
กระบวนการนาหลักสูตรแม่บทหรือหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งทีส่ ร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไปใช้ใน
โรงเรียนเพื่อให้เกิดผลตามความมุ่งหมายของหลักสูตรทีว่ างไว้ โดยการแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนการจัดปจั จัยและสิง่ แวดล้อมภายในโรงเรียนเพื่อให้เอือ้ ต่อ
การเรียนการสอน
สุนีย์ ภู่พนั ธ์ (2546: 9-16) กล่าวถึงขัน้ ตอนการนาหลักสูตรไปใช้ให้บงั
เกิดผลซึง่ มีวธิ ปี ฏิบตั ทิ ม่ี หี ลักเกณฑ์และกระบวนการปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการนา
หลักสูตรไปใช้ดงั นี้
1. มีการวางแผนและเตรียมการในการนาหลักสูตรไปใช้ บุคลากรที่
เกีย่ วข้องควรศึกษา วิเคราะห์ ทาความเข้าใจหลักสูตรทีจ่ ะนาไปใช้ให้มคี วามเข้าใจตรงกัน เพื่อการ
ปฏิบตั ใิ นทานองเดียวกันและมีความสอดคล้องต่อเนื่องกัน
2. มีบุคลากรทาหน้าทีป่ ระสานงานแต่ละขัน้ ตอนของการนาหลักสูตร
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ไปใช้ นับแต่การเตรียมการ ด้านวิธกี าร สื่อ การประเมินผล การจัดอบรมผูท้ จ่ี ะพัฒนาครู อบรมผูใ้ ช้
หลักสูตรและการติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร
3. การนาหลักสูตรไปใช้ตอ้ งดาเนินการอย่างมีระบบ เป็นไปตาม
ขัน้ ตอนทีว่ างแผนและเตรียมการไว้
4. คานึงถึงปจั จัยสาคัญทีจ่ ะช่วยให้การนาหลักสูตรไปใช้ประสบ
ความสาเร็จปจั จัยนัน้ ได้แก่ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เอกสารหลักสูตร สถานทีเ่ ป็ นแหล่งความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ตอ้ งเตรียมอย่างดีและพร้อมทีจ่ ะให้การสนับสนุน
5. ครูตอ้ งได้รบั การพัฒนาอย่างเต็มทีแ่ ละจริงจังตัง้ แต่ การอบรมให้
ความรูค้ วามเข้าใจ ทักษะและเจตคติ การให้การสนับสนุ นด้านปจั จัยต่างๆ
6. การนาหลักสูตรไปใช้ ให้จดั ตัง้ หน่วยงานทีม่ ผี ชู้ านาญการพิเศษ
เพื่อให้การสนับสนุนและพัฒนาครู ทาหน้าทีน่ ิเทศติดตามผลการนาหลักสูตรไปใช้
7. หน่ วยงานและบุคลากรในฝ่ายต่าง ๆ ต้องปฏิบตั งิ านในบทบาท
หน้าทีข่ องตนเองอย่างเต็มความสามารถ จะเป็ นตัวบ่งชีว้ ่าการนาหลักสูตรไปใช้จะประสบ
ความสาเร็จหรือล้มเหลว
8. ผูท้ ม่ี บี ทบาทเกีย่ วข้องทุกฝา่ ยต้องมีการติดตามและประเมินผลเป็ น
ระยะ ๆ เพื่อจะได้นาข้อมูลต่าง ๆ มาประเมินวิเคราะห์ ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงและการวางแนวทางใน
การนาหลักสูตร
วิชยั วงศ์ใหญ่ (2538: 140-141) ได้ให้ความเห็นว่าในการนาหลักสูตรไปใช้
ให้บรรลุผลมากทีส่ ุดจะต้องศึกษาและวางแผนเกีย่ วกับหลักสูตรซึง่ มีขนั ้ ตอนดังนี้
1. การเตรียมวางแผนเพื่อใช้หลักสูตรใหม่ ผูบ้ ริหารจะต้องศึกษา
จุดมุง่ หมายทีแ่ ท้จริง ความสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผูเ้ รียนและชุมชน ความ
พร้อมของโรงเรียนต่อการเปลีย่ นแปลงหลักสูตร การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ หลักสูตรและแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ได้มกี ารจัดสรรงบประมาณได้กระทาไว้อย่างชัดเจนแน่นอนมีอยูใ่ นแผนนโยบายหรือไม่
อาคารสถานทีท่ จ่ี ะต้องปรับใช้กบั หลักสูตรมีเพียงพอแล้วหรือยัง การเตรียมบุคลากรจะกระทาโดยวิธ ี
ใด
2. การเตรียมการจัดการอบรมครูเพื่อใช้หลักสูตรใหม่ จะต้องพิจารณา
วางโครงการ ฝึกอบรมให้ชดั เจนและมีขนั ้ ตอน ควรจะกระทาในรูปแบบใดระยะเวลาเพียงใดและ
วิทยากรทีจ่ ะช่วยเหลือเกีย่ วกับการอบรมได้แก่บุคคลใดบ้าง
3. การครูเข้าสอน แม่ว่ครูจะผ่านการฝึกอบรมการใช้หลักสูตรมาแล้ว
ก็ตาม การจัดครูเข้าสอนเป็ นสิง่ ทีจ่ ะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ
4. การจัดตารางสอน สิง่ ทีจ่ ะต้องคานึงถึงคือ ความเหมาะสมในเรือ่ ง
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ต่อไปนี้ ระดับความยากง่ายของการเรียนรู้ วัย ความสามารถของผูเ้ รียน การแบ่งเวลาสาหรับวิชา
ต่าง ๆ รวมถึงอัตราเวลาเรียนแต่ละภาคการศึกษา และรวมทัง้ ปีการศึกษาตลอดจนชัวโมงการสอน
่
ของครูดว้ ย
5. การจัดบริการวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนอันได้แก่ การ
ทาโครงการสอน แผนการสอน พัฒนาคู่มอื ครูและสื่อการเรียนนัน้ การมีวสั ดุประกอบหลักสูตรและ
สื่อการเรียนมาบริการได้ตอ้ งอาศัยบุคคลหลายฝา่ ยช่วยเหลือซึง่ ก็จะต้องเริม่ ต้นจากการวิเคราะห์
หลักสูตร การวางรูปแบบ การเลือกและการจัดหาไม่ว่าจะซือ้ จัดทาเองหรือรับแจกจากราชการก็ต าม
ควรจะให้มขี อ้ บกพร่องน้อยทีส่ ุดสามารถแบ่งเบาภาระครูได้มากทีส่ ุดและผูเ้ รียนได้รบั ผลประโยชน์
มากทีส่ ุด
6.เพื่อให้ประชาชนในชุมชนทราบข่าวว่าการใช้หลักสูตรใหม่นนั ้
ลูกหลานของเขาหรือตัวเขาเองจะเกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างไร ในการเรียนรูเ้ จตคติ ค่านิยมและ
ความสามารถในการแก้ปญั หา สิง่ ทีจ่ ะต้องคานึงถึงอย่างมากในการประชาสัมพันธ์คอื การสื่อ
ความหมายเพราะชุมชนนัน้ ประกอบด้วยบุคคลหลายระดับทีม่ พี น้ื ฐานต่างกันและบางโรงเรียนจะขอ
ความช่วยเหลือหรือความร่วมมือจากบุคคลในชุมชนนัน้ เรือ่ งใดบ้างควรชีแ้ จงให้ชดั เจน
7. การจัดสภาพแวดล้อมและการเลือกสรรโครงการกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ถ้าได้เลือกอย่างดีจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อครูและผูเ้ รียนอันได้แก่
สภาพแวดล้อมและกิจกรรมภายนอกห้องเรียน เช่น การศึกษานอกสถานที่ การบริการด้านวิชาการ
แก่ครูอาจจัดทาได้หลายรูปแบบ เช่น การส่งครูไปศึกษาอบรมระยะสัน้ ในเรือ่ งที่กาลังปฏิบตั อิ ยูเ่ พื่อ
เสริมความเข้าใจให้มที ศั นะอันกว้างขึน้ การไปร่วมประชุมสัมมนา การไปศึกษาดูงานในโรงเรียนทีม่ ี
การพัฒนาหลักสูตรและการสอนในระดับเดียวกัน การเชิญวิทยากรมาสาธิตการฝึกปฏิบตั กิ าร
บรรยายของแต่ละหัวข้อทีค่ รูตอ้ งการ การส่งเสริมครูทม่ี คี วามชานาญเฉพาะด้านให้มโี อกาสเผยแพร่
ความรูซ้ ง่ึ กันและกัน
8. การจัดโครงการประเมินผลการใช้หลักสูตรและการปรับปรุง
หลักสูตรเป็นสิง่ สาคัญและต้องทาเป็นขัน้ ตอน ถ้าจุดมุง่ หมายของหลักสูตรกาหนดไว้อย่างชัดเจน
การประเมินผลเพื่อปรับปรุงก็จะทาได้ง่ายและตรงจุดว่าการปรับปรุงควรจะเริม่ ที่จดุ ใดบ้าง วิธกี ารที่
จะทานัน้ อย่างไรและการประเมินผลหลักสูตรควรจะคานึงถึงการประเมินผลทัง้ ในระยะสัน้ และระยะ
ยาวด้วย
ณัฐชยา นาคแนวดี (2549: 31) ได้กล่าวไว้ว่าในการนาหลักสูตรไปใช้ม ี 3 ขัน้ ตอน
ดังนี้
1. การเตรียมการใช้หลักสูตร เช่น ตรวจสอบ ทบทวนหลักสูตร ทา
โครงการวางแผน ประเมินโครงการ ศึกษาทดลอง ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เตรียมบุคลากรที่
เกีย่ วข้อง
2.การดาเนินการใช้หลักสูตร เช่น การจัดครูเข้าสอนตามหลักสูตร
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การบริการวัสดุหลักสูตร การบริการหลักสูตรภายในโรงเรียน การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
สภาพท้องถิน่ การจัดทาแผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล
การจัดงบประมาณ การใช้อาคารสถานที่ การอบรมเพิม่ เติม และการจัดตัง้ ศูนย์วชิ าการ
3.การติดตามผลและประเมินผลการใช้หลักสูตร เช่น การนิเทศ
ติดตามผลการใช้หลักสูตร การติดตามและการประเมินผลการใช้การหลักสูตร
ประยูร ลังกาพินธุ์ (2552: ออนไลน์) ได้ให้ขอ้ สังเกตหลักการใช้หลักสูตรหรือหลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ไว้ดงั นี้
1.โรงเรียนทีว่ างแผนให้ครูผสู้ อนรายงานผลการจัดการเรียนรูก้ ลุ่ม
สาระทีต่ นรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ (SSR รายบุคคล) ทาให้ผสู้ อนเห็นความสาคัญของการพัฒนา
งานการสอนทีเ่ ป็นระบบและมีขอ้ มูลในการพัฒนาอย่างชัดเจน
2.โรงเรียนทีว่ างแผนให้การวัดและประเมินผลเป็ นส่วนหนึ่งของการ
เรียนการสอนยืดหยุน่ เวลาได้ดแี ละมีเวลาให้กบั ผูเ้ รียนมากขึน้
3.โรงเรียนทีแ่ ต่งตัง้ คณะกรรมการการวบรวมผลการประเมิน 4
เกณฑ์การจบช่วงชัน้ อย่างชัดเจนและติดตามรวบรวมผลการประเมิน เมือ่ สิน้ ภาคเรียนหรือสิน้ ปี
การศึกษา มีการประชุมวางแผนการเก็บคะแนนครอบคลุม 4 เกณฑ์ มีขอ้ มูลการประเมินผลถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์และรายงานให้ผปู้ กครองทราบได้ทนั ตามกาหนดเวลา
4.โรงเรียนทีว่ างแผนการจัดทาหลักสูตรกลุ่มสาระในแต่ละปี
การศึกษาและปรับปรุงหลักสูตรทีจ่ ดั ทาไปแล้วพร้อมๆ กันมีหลักสูตรกลุ่มสาระทีม่ คี ุณภาพดีขน้ึ
จากทีน่ กั วิชาการได้กล่าวมานัน้ สามารถสรุปได้ว่า การดาเนินการใช้หลักสูตร
หมายถึง การดาเนินการโดยการประเมินคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก การรายงาน
ผล มีการจัดทาสาระหลักสูตร การวางแผนและเตรียมการนาหลักสูตรไปใช้
2.5 การนิ เทศ กากับ ติ ดตาม ประเมิ นผลหลักสูตรสถานศึกษา
การนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา ควรมี
การศึกษาสภาพปจั จุบนั ปญั หาและความต้องการของบุคลากรในสถานศึกษา วางแผนการนิเทศ
และสร้างเครือ่ งมือ ดาเนินการนิเทศเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงาน รวบรวม วิเคราะห์ สรุป
รายงาน การนิเทศกากับติดตามและประเมินผลจะเกิดความสาเร็จ สถานศึกษาควรมีคณะกรรมการ
นิเทศภายในของสถานศึกษา มีแผนงานหรือโครงการนิเทศติดตามกากับในสถานศึกษา มีเอกสาร
หลักฐานการดาเนินงานบริหารจัดการหลักสูตรทีเ่ ป็ นปจั จุบนั มีรายงานการนิเทศปรากฎเป็ น
หลักฐานและมีระบบกากับติดตามและประเมินผล
การนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
ทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษามีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
1. ศึกษาสภาพปจั จุบนั ปญั หาและความต้องการของบุคลากรใน
สถานศึกษา
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2. วางแผนการนิเทศ และสร้างเครือ่ งมือ
3. การดาเนินการนิเทศเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงาน
4. รวบรวม วิเคราะห์ สรุป และรายงาน
การนิเทศ กากับติดตามและประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาเป็ นกระบวนการ
รวบรวมหลักฐาน เพื่ออธิบายและตัดสินคุณค่า การแผนหลักสูตร กระบวนการนาหลักสูตรไปใช้และ
ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากหลักสูตร เพื่อนาผลทีไ่ ด้จากการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้ม ี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ (สุทธนู ศรีไสย์. 2549: 127)
สงัด อุทรานันท์ (2532: 30-31) กล่าวถึงการนิเทศภายในสถานศึกษา แบ่งเป็น
2 ประเภท ได้แก่
1. งานนิเทศทัวไป
่ เป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้มคี วามสามารถใน
การปฏิบตั งิ านต่าง ๆ ทีไ่ ม่ใช่การเรียนการสอน
2. งานนิเทศการสอน เป็นการพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้ ความสามารถ
เกีย่ วกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การใช้ส่อื และนวัตกรรมทางการศึกษา การวัดและ
ประเมินผล
สุนีย์ ภู่พนั ธ์ (2546: 250-251) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการประเมินผลหลักสูตร
ทีไ่ ด้ทาการประเมินผลแล้วสรุปผลเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเพื่อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ดงั ต่อไปนี้
1. เพื่อหาคุณค่าของหลักสูตรนัน้ โดยดูว่าหลักสูตรทีจ่ ดั ทาขึน้ นัน้
สามารถสนองวัตถุประสงค์ทห่ี ลักสูตรต้องการหรือไม่ สนองความต้องการของผูเ้ รียนและสังคม
อย่างไร
2. เพื่ออธิบายและพิจารณาว่า ลักษณะส่วนประกอบต่าง ๆ ของ
หลักสูตรในแง่ต่าง ๆ เช่น หลักการ จุดมุง่ หมาย เนื้อหาสาระ การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนและการวัดผล สอดคล้องกันหรือไม่ หรือสนองความต้องการหรือไม่
3. เพื่อตัดสินว่าหลักสูตรมีคุณภาพดีหรือไม่ เหมาะสมหรือไม่
เหมาะสมกับการนาไปใช้มขี อ้ บกพร่องทีต่ อ้ งปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้าง
4. เพื่อตัดสินว่าการบริหารงานด้านวิชาการและการบริหารงานด้าน
หลักสูตรเป็นไปตามทีถ่ ูกต้องหรือไม่ เพื่อหาแนวแก้ไขระบบบริหารหลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้
ให้มปี ระสิทธิภาพ
5. เพื่อติดตามผลผลิตจากหลักสูตร คือ ผูเ้ รียนมีการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมหลังจากผ่านกระบวนการทางการศึกษามาแล้วตามหลักสูตรว่าเป็นไปตามความมุ่งหวัง
หรือไม่
6. เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขสิง่ บกพร่องทีพ่ บในองค์ประกอบต่าง ๆ ใน
หลักสูตร
7. เพื่อช่วยในการตัดสินว่าควรใช้หลักสูตรต่อไป หรือควรปรับปรุง
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พัฒนาในสิง่ หนึ่งสิง่ ใดหรือเพื่อยกเลิกการใช้หลักสูตร
นอกจากนี้ยงั ได้กล่าวถึงขัน้ ตอนในการประเมินหลักสูตรไว้ดงั นี้
1. กาหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุง่ หมายในการประเมิน
2. กาหนดหลักเกณฑ์วธิ กี ารทีใ่ ช้ในการประเมิน
3. การสร้างเครือ่ งมือและวิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. การสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการรายงานผลการประเมิน
7. การนาผลทีไ่ ด้จากการประเมินไปใช้พฒ
ั นาหลักสูตรในโอกาสต่อไป
สุนีย์ ภู่พนั ธ์ (2546: 257-258) กล่าวถึงประโยชน์ของการประเมินหลักสูตรไว้ดงั นี้
1. ให้ทราบว่าหลักสูตรทีส่ ร้างหรือพัฒนาขึน้ นัน้ มีจดุ ดีหรือจุดเสียตรงไหน ซึง่ จะ
เป็นประโยชน์ในการวางแผน ปรับปรุงได้ถูกจุดส่งผลให้หลักสูตรมีคุณภาพดียงิ่ ขึน้
2. สร้างความน่าเชื่อถือและความมันใจและค่
่
านิยมทีม่ ตี ่อสถานศึกษาให้เกิดขึน้
ในหมูป่ ระชาชน
3. ช่วยในการบริหารทางด้านวิชาการ ผูบ้ ริหารจะได้รวู้ ่าควรตัดสินใจและสนับสนุ น
ช่วยเหลือหรือบริการทางใดบ้าง
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจในความสาคัญของการศึกษา
5. ส่งเสริมให้ผปู้ กครองมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับสถานศึกษามากยิง่ ขึน้
6. ให้ผปู้ กครองทราบความเป็ นไปอย่างสม่าเสมอเพื่อหาทางส่งเสริมและปรับปรุง
แก้ไขร่วมกัน
7. ช่วยให้การประเมินผลเป็นระบบ ระเบียบ
8. ช่วยชีใ้ ห้เห็นถึงคุณค่าของหลักสูตร
9. ช่วยให้สามารถวางแผนการเรียนในอนาคตได้
ยงยุทธ เกษสาคร (2548: 187) ได้กล่าวสรุปว่า การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง
การตรวจสอบคุณภาพงานเพื่อเปรียบเทียบว่า โครงการทีไ่ ด้ดาเนินการไปแล้วประสบความสาเร็จ
หรือบรรลุวตั ถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้เพียงใด มีผลกระทบเกิดขึน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมอย่างไรบ้าง มี
ปญั หาในการดาเนินงานมากน้อยเพียงใด ทัง้ นี้เพื่อจะนาผลการประเมินดังกล่าวไปเป็ นข้อมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการวางแผน และกาหนดนโยบายการบริหารองค์การในโอกาสต่อไป
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549: 6) ได้สรุปว่า การประเมินผล หมายถึง
กระบวนการทีม่ รี ะบบ ประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศโดยการวัด (Measurement) เพื่อ
อธิบายให้ความหมาย และตัดสินคุณค่าของสิง่ ทีป่ ระเมินว่ามีความสอดคล้องกับเกณฑ์ (Criteria)
มาตรฐาน (Standard) ทีก่ าหนดไว้หรือไม่อย่างไร รวมทัง้ การใช้ผลการประเมิน เพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงการดาเนินงาน
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สุทธนู ศรีไสย์ (2549: 129-130) ได้กล่าวไว้ว่า การประเมินผลหลักสูตรควรดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
1. การประเมินผลเพื่อตัดสินคุณค่า หรือตัดสินครัง้ สุดท้าย (Evaluation for
Justification) เป็นความต้องการประเมินผลหลักสูตรในภาพรวม เช่น ผลผลิตหรือผลลัพธ์ทไ่ี ด้จาก
หลักสูตร เป็ นไปตามความต้องการของผูใ้ ช้หรือไม่ หรือตรงตามเป้าหมายทีส่ ถานศึกษากาหนดไว้
หรือไม่ หรือตรงตามเกณฑ์การตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบของสถานศึกษาทัง้ ภายใน
หรือภายนอกหรือไม่
2. การประเมินผลเพื่อการปรับปรุง (Evaluation for Improvement) เป็น
กระบวนการประเมินผลทีม่ งุ่ พิจารณาเป็นบางด้านของหลักสูตร เช่น การประเมินเนื้อหา การเรียน
การสอนและวิธสี อนในรายวิชา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของผูเ้ รียนและผูส้ อนให้มคี ุณภาพ
หรือประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
ประยูร ลังกาพินธุ์ (2552: ออนไลน์) ได้กล่าวไว้ว่า การนิเทศการศึกษามี
จุดมุง่ หมายเพื่อให้ครูใช้หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจดุ เน้นทีก่ ารจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ าร
นิเทศการศึกษาในโรงเรียน หรือการนิเทศภายในโรงเรียน ถือว่าเป็นกระบวนการทีส่ าคัญ หากมีการ
วางแผนการนิเทศอย่างเป็ นระบบ จะช่วยให้ครูพฒ
ั นาหลักสูตรในระดับชัน้ เรียนได้ดี และจัดการ
เรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ การนิเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มีขนั ้ ตอนทีส่ าคัญ
ดังนี้
1. การศึกษาสภาพปญั หาการใช้หลักสูตร จุดเน้นการศึกษาสภาพปญั หาการใช้
หลักสูตรจะเน้นทีเ่ อกสารหลักสูตรของครู ว่ามีคุณภาพไหม มีองค์ประกอบต่าง ๆ ครบหรือไม่
คณะกรรมการนิเทศควรมีแนวทางการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรูห้ ลักสูตร
สาระเพิม่ เติม และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน เพื่อเป็นข้อมูลพืน้ ฐานเสียก่อน และทีจ่ าเป็นอย่างยิง่ ต้องมี
ข้อมูลด้านการจัดการเรียนรูข้ องครูว่ามีจดุ เด่น และข้อจากัดตรงไหน ครูมคี วามต้องการพัฒนาใน
เรือ่ งใดเพื่อวางแผนแก้ปญั หาต่อไป
2. วางแผนการนิเทศ คณะกรรมการนิเทศภายในทุกคนนาข้อมูลทีไ่ ด้จากขัน้ ตอน
ที่ 1 มาวางแผนจัดการนิเทศภายใน โดยจัดลาดับความสาคัญของปญั หา วางแผนพัฒนานวัตกรรม
การนิเทศเพื่อแก้ปญั หาให้ตรงประเด็น กิจกรรมการนิเทศภายในควรหลากหลาย ให้ผรู้ บั การนิเทศมี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น สร้างข้อตกลงร่วมกัน โดยยึดจุดมุ่งหมายการนิเทศภายในร่วมกัน คือ
“พัฒนาคน พัฒนางาน ประสานสัมพันธ์ สร้างขวัญแบะกาลังใจ”
3. สร้างสื่อและเครือ่ งมือการนิเทศ ขัน้ ตอนนี้เป็ นกิจกรรมต่อเนื่องจากขัน้ ที่ 2
คณะกรรมการนิเทศภายในจัดทาสื่อ เครือ่ งมือการนิเทศเป็น 2 ลักษณะ คือเป็นเครือ่ งมือประเมิน
ตรวจสอบ และเครือ่ งมือส่งเสริมโรงเรียนทีว่ างแผนการนิเทศได้ดนี นั ้ ไม่ควรมีแต่เครือ่ งมือตรวจสอบ
เพราะผูร้ ว่ มการนิเทศอาจจะมีเจตคติทไ่ี ม่ดตี ่อการนิเทศ เครือ่ งมือตรวจสอบเน้นให้ครูประเมิน
ตนเองเป็นสาคัญ คณะกรรมการนิเทศภายในควรเน้นการผลิตสื่อนิเทศประเภทส่งเสริมให้ครูม ี
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ความรู้ มีเทคนิคใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนรู้ และทีส่ าคัญให้ครูเกิดความตระหนักในตนเองว่าต้อง
พัฒนาสื่อประเภทส่งเสริมมีหลายประเภท เช่น ใบความรู้ เอกสารเทคนิคการจัดการเรียนต่าง ๆ วีดี
ทัศน์ ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เป็นต้น
เมือ่ คณะกรรมการนิเทศภายในผลิตสื่อและเครือ่ งมือการนิเทศแล้วจึงนาไป
ปฏิบตั กิ ารนิเทศขัน้ ตอนต่อไป
4. เป็นขัน้ ตอนการปฏิบตั กิ ารนิเทศ กิจกรรมการนิเทศทีก่ าหนดมาแล้วในขัน้ ตอน
ที่ 2 กาหนดเป็นปฏิทนิ ปฏิบตั กิ ารนิเทศตลอดปีการศึกษา โดยอาจทาเป็นกลุ่มใหญ่บา้ งเล็กบ้าง
เป็นรายบุคคลบ้าง มีกจิ กรรมทัง้ ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา เน้นการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ร่วมกันเป็นสาคัญ ทุกกิจกรรมจะมีผสู้ รุปผลการดาเนินการเมือ่ จบกิจกรรม
5. เป็นขัน้ สรุปผลการนิเทศ ขัน้ นี้ควรจัดทาปลายปีการศึกษา คือให้ผสู้ รุปกิจกรรม
ย่อยๆ ในขัน้ ตอนที่ 4 นาผลกิจกรรมมาประชุม เพื่อสรุปผลรวมของโครงการนิเทศภายใน เพื่อ
แสดงผลว่าเป็นอย่างไร มีจุดเด่นและข้อจากัดตรงไหน เพื่อจะได้นาไปวางแผนการนิเทศภายในปี
การศึกษาต่อไป
การวางแผนจัดการนิเทศภายใน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการจัด
กระบวนการเรียนรูท้ งั ้ 5 ขัน้ ตอน ควรปรากฎในแผนพัฒนาโรงเรียน 3-5 ปี หรือธรรมนูญโรงเรียน
และแผนปฏิบตั งิ านประจาปีดว้ ย ผลทีเ่ กิดจาการพัฒนาแต่ละปี โรงเรียนอาจจะจัดงานเวทีวชิ าการให้
ผูป้ กครอง ชุมชน หน่วยงานอื่นเข้ามาชมผลงานเมือ่ สิน้ ปีการศึกษา ถือเป็นการประกาศให้
สาธารณชนทราบถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สร้างความภาคภูมใิ จร่วมกันและ
กระบวนการนิเทศภายในควรดาเนินการต่อเนื่องไปตลอดทุกปีการศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
ต่อไป
ผูว้ จิ ยั สามารถสรุปได้ว่า การนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล หมายถึง สถานศึกษา
สามารถศึกษาปญั หาและความต้องการของบุคลากรจากการบริหารหลักสูตรภายในสถานศึกษา
มีการวางแผนการนิเทศและสร้างเครือ่ งมือทีน่ ามาใช้ในการประเมินผล รวมถึงสถานศึกษาสามารถ
ดาเนินการนิเทศได้ตามแผนทีว่ างไว้
2.6 การสรุปผลการดาเนิ นงานของสถานศึกษา
การดาเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามรูค้ วามสามารถทัง้ คุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ประกอบด้วยบุคคลหลายฝา่ ยมาร่วมมือประสานงานกันเพื่อ
พัฒนาผูเ้ รียนทัง้ ทางตรงและทางอ้อม บุคคลเหล่านัน้ จาเป็นต้องได้รบั การรายงานผลการประเมิน
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดาเนินงาน จึงจะสามารถทาการพัฒนาผูเ้ รียนให้บรรลุเป้าหมายได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพซึง่ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 27) ได้กล่าวถึงการสรุปผล
การดาเนินงานในการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา ดังนี้
1. มีการรายงานต่อผูท้ เ่ี กีย่ วข้องและชุมชนประจา
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2. มีการประเมินผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาสรุปผลการดาเนินงานและเขียนรายงาน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลผลการ
ดาเนินงาน รายงานผลการดาเนินงานพร้อมจัดส่งตามระยะเวลาทีก่ าหนด นาผลการายงานเผยแพร่
ให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องและสาธารณชนรับทราบและเขียนรายงานสรุปผลการดาเนินงาน ทัง้ นี้สถานศึกษา
ควรมีการรายงานต่อผูท้ เ่ี กีย่ วข้องและชุมชนเป็ นประจาตลอดจนมีการประเมินผลการใช้หลักสูตร
รุจริ ์ ภู่สาระ และจันทรานี สงวนนาม (2545: 122-124) กล่าวถึงการประเมินแล้ว
สรุปผลไว้ดงั นี้

1. กาหนดเป้าหมาย โดยการกาหนดสิง่ ทีจ่ ะประเมิน ทาความเข้าใจกับ
จุดมุง่ หมายในการประเมิน อธิบายข้อมูลทีจ่ าเป็นต้องใช้ กาหนดข้อมูลทีส่ ามารถหาได้ ให้คานิยาม
หลักการซึง่ ผูป้ ระเมินจะต้องดาเนินการ
2. การเตรียมการ โดยพิจารณาว่าจะได้ขอ้ มูลจากใคร และเมือ่ ไร เทคนิคและ
เครือ่ งมือทีจ่ ะต้องใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการประเมิน เลือกเครือ่ งมือที่
จาเป็ นต้องใช้
3. การดาเนินการ โดยการรวบรวมข้อมูลทัง้ หมดให้ตรงตามทีต่ อ้ งการประเมิน
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยพิจารณามาตรฐานหรือเกณฑ์ทเ่ี หมาะสมกับหลักสูตร
ศักยภาพทีเ่ กิดจากหลักสูตร ผลทีต่ ามมาจากการปฏิบตั กิ ารของหลักสูตร เหตุและผลทีเ่ กีย่ วกับ
หลักสูตร
5. การรายงานผลโดยการตีความหมายข้อมูลทีว่ เิ คราะห์ สรุปผลหรือข้อเสนอแนะ
เกีย่ วกับคุณภาพและความตรงของหลักสูตรตามเป้าหมาย บันทึกคณะบุคคล และแหล่งข้อมูล
ทีต่ อ้ งการจะทาให้ขอ้ เสนอแนะบังเกิดผลดี และนาเสนอข้อมูลต่อสาธารณชน
ฆนัท ธาตุทอง (2550: 258-259) กล่าวว่า การดาเนินงานของสถานศึกษา มี
แนวทางดาเนินการดังต่อไปนี้
1. กาหนดแนวปฏิบตั ิ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารให้สถานศึกษาปฏิบตั ไิ ด้ เช่น
แผนปฏิบตั กิ าร เพื่อรองรับการบริหารและการจัดการ ทัง้ ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ การ
กาหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษา
พืน้ ฐาน หลักสูตรแกนกลาง และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรท้องถิน่
2. จัดสรรทรัพยากรและงบประมาณทางการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และมีความยืดหยุ่นยึดเป้าหมาย และผลลัพธ์เป็ นหลัก
3. กากับ ติดตาม ประเมินผล การดาเนินงานตามนโยบาย แผนและมาตรฐานที่
กาหนด และสามารถเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกได้
4. เร่งรัดการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มคี วามพร้อมในการปฏิบตั งิ านตาม
แนวทางของการปฏิรปู การศึกษา ทัง้ ผูบ้ ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
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5. จัดระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสถานศึกษาทุก
แห่งทุกพืน้ ที่
6. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารกระจายอานาจการบริหาร และการจัดการศึกษา
ทัง้ ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และบริหารทัวไป
่ ให้บุคลากรและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องปฏิบตั ิ
ผูว้ จิ ยั สามารถสรุปได้ว่า การสรุปผลการดาเนินงานของสถานศึกษา หมายถึง การ
ดาเนินการประเมินผลการการใช้หลักสูตร สรุปผลการใช้หลักสูตร สรุปผลการดาเนินงานและเขียน
รายงานของสถานศึกษา โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานมาวิเคราะห์ สรุป ปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร และรายงานผลการดาเนินงาน ทาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ท่เี กี่ยวข้องและ
สาธารณชนรับทราบ

3. แนวคิ ดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
3.1 ความหมายของความพึงพอใจ มีหนังสือและนักวิชาการต่างๆ หลายท่าน ได้
ให้คานิยามของความพึงพอใจ ไว้ดงั นี้
ฮินชอว์ และแอดวู๊ด (Hinshaw; & Atwood,J.R. 1982) ได้ให้ความหมายของคาว่า
ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ เป็นความคิดเห็นของผูร้ บั บริการ และจัดเป็นเกณฑ์ประเมินผลด้าน
ผลลัพธ์ได้
ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นสภาวะของความรูส้ กึ ทีเ่ กิดร่วมกับการได้บรรลุผลสาเร็จ
ตามจุดมุง่ หมายใดๆ ก็ตาม หรือสภาพสุดท้ายของความรูส้ กึ ทีเ่ กิดร่วมกับการได้บรรลุผลสาเร็จโดย
แรงกระตุ้นของวัตถุประสงค์ของความรูส้ กึ นัน้ (Drever. 1983)
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคาว่า พอใจ คือ สมใจ ชอบใจ
เหมาะ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2542)
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547: 18) ให้ความหมายของความพึงพอใจ (customer
satisfaction) ไว้ว่า หมายถึง การทีล่ กู ค้าได้รบั การบริการทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการ
สรุป ความพึงพอใจ คือ ความคิดเห็นของผูท้ ถ่ี ูกกระทา หากผูก้ ระทาสามารถ
สนองตอบต่อความต้องการของผูถ้ ูกกระทาได้แล้ว จะทาให้ผถู้ ูกกระทาเกิดความพึงพอใจ
3.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ มีทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับความพึงพอใจของ
มนุษย์ ซึง่ นักวิชาการ นักการศึกษา นักวิจยั และผูท้ รงคุณวุฒ ิ ได้คดิ ค้นไว้จานวนหลายทฤษฎี ซึง่
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษา และรวบรวมได้ดงั นี้
ทฤษฎีการจูงใจในการทางาน ชุลทซ์และชุลทซ์ ได้กล่าวถึงทฤษฎีและการศึกษา
เรือ่ งการจูงใจไว้อย่างน่ าสนใจว่า นักจิตวิทยาองค์กรมุง่ ศึกษาเรือ่ งนี้กนั อย่างแพร่หลายด้วยเหตุผล
สาคัญ 2 ประการ คือ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของงาน และเพื่อช่วยผูป้ ฏิบตั งิ านได้ใช้เวลา 40-45
ปีของชีวติ การทางานอาชีพ ได้ดาเนินอาชีพด้วยความสุขความพอใจ ซึง่ ทฤษฎีการจูงใจในการ
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ทางานอาชีพแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้ (ปราณี รามสูต. 2548: 213; อ้างอิงจาก Schultz; & Schult.
1998. Psychology and work today : An introduction to industrial and organizational
psychology. p.237)
กลุ่มที่ 1 ทฤษฎีการจูงใจในการทางานทีเ่ น้นงานและความพอใจงานของผูป้ ฏิบตั ิ
(content theories) ซึง่ จะเป็ นทฤษฎีประเภททีม่ งุ่ ให้ผปู้ ฏิบตั เิ ห็นความสาคัญของงาน ความท้าทาย
ของงาน โอกาสเจริญก้าวหน้าของงาน และความรับผิดชอบงานของผูป้ ฏิบตั ิ ตัวอย่างทฤษฎีใน
กลุ่มนี้ เช่น ทฤษฎีลาดับขัน้ ความต้องการของมาสโลว์ ทฤษฎี อี.อาร์.จี ของแอลเดอร์เฟอร์ ทฤษฎี
แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ของแมคเคลล์แลนด์ ทฤษฎีสองปจั จัยของเฮอร์ซเบอร์ก ทฤษฎีลกั ษณะงานของ
แฮคแมนและโอลฮัม เป็นต้น ซึง่ ทฤษฎีเหล่านี้จะเน้นอธิบายเกีย่ วข้องกับความต้องการเฉพาะ
อย่างทีก่ ระตุน้ เร้าการกระทาของบุคคล
กลุ่มที่ 2 ทฤษฎีการจูงใจในการทางานทีเ่ น้นกระบวนการในการทางาน (process
theories) ซึง่ จะเป็ นทฤษฎีทเ่ี น้นกระบวนการใช้เหตุใช้ผล ใช้ความคิดในการตัดสินใจและการเลือก
แนวทางปฏิบตั งิ าน ตัวอย่างทฤษฎีในกลุ่มนี้ เช่น ทฤษฎีความคาดหวังของวรูม ทฤษฎีความเสมอ
ภาคของอดัมส์ ทฤษฎีตงั ้ เป้าหมายของลอค และทฤษฎีการเสริมแรงของสกินเนอร์ เป็นต้น ซึง่
ทฤษฎีเหล่านี้จะเน้นอธิบายกระบวนการทางความคิดและปญั ญาเพื่อสร้างกลยุทธ์จงู ใจในการ
ทางาน
ทฤษฎี X และ Y แมคเกรเกอร์ ได้ให้ทศั นะเกีย่ วกับพฤติกรรมของบุคคลไว้ในข้อ
สมมติ 2 ประการโดยได้ศกึ ษาถึงวิธกี ารทีผ่ บู้ ริหารมองตัวเองสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น ทัศนะนี้ตอ้ งการ
ความคิดในการรับรูธ้ รรมชาติของมนุษย์ ดังนี้ (Mc Gregor Douglas. 1960)
1. ข้อสมมติเกีย่ วกับทฤษฎี X (Theory X Assumptions) เกีย่ วกับลักษณะบุคคล
ของ McGregor ตามทฤษฎี X มีดงั นี้ โดยทัวไปมนุ
่
ษย์ไม่ชอบการทางาน และจะหลีกเหลีย่ งถ้า
สามารถทาได้ จากลักษณะของมนุษย์ทไ่ี ม่ชอบทางาน คนส่วนใหญ่จงึ ต้องถูกบังคับ สังการ
่ และ
ใช้วธิ กี ารลงโทษ เพื่อให้ใช้ความพยายามให้เพียงพอ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ
มนุษย์โดยเฉลีย่ พอใจการถูกบังคับ ต้องการเลีย่ งความรับผิดชอบ มีความทะเยอทะยานน้อย และ
ต้องการความปลอดภัย
2. ข้อสมมติเกีย่ วกับทฤษฎี Y (Theory Y Assumptions) เกีย่ วกับลักษณะบุคคล
ของ McGregor ตามทฤษฎี Y มีดงั นี้ การใช้ความพยายามทางกายภาพ และความพยายามด้าน
จิตใจ ในการทางานตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นหรือการพักผ่อน การควบคุมภายนอก และ
อุปสรรคของการลงโทษ ไม่ใช่วธิ กี ารเดียวในการใช้ความพยายามให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ
บุคคลจึงใช้การควบคุมตัวเองเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทต่ี อ้ งการ ระดับของการให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ขึน้ อยูก่ บั ขนาดของรางวัลทีส่ มั พันธ์กบั ความสาเร็จ มนุ ษย์โดยเฉลีย่ เรียนรูภ้ ายใต้สภาพทีเ่ หมาะสม
ไม่แต่เพียงการยอมรับความผิดชอบ แต่มกี ารแสวงหาด้วย สมรรถภาพขึน้ อยูก่ บั ระดับของการ
จินตนาการระดับสูง ความซื่อสัตย์ และความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้สภาพอุตสาหกรรมใหม่ ศักยภาพ
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ทีเ่ ฉลียวฉลาดของความเป็ นมนุษย์ โดยเฉลีย่ มีการใช้ประโยชน์บางส่วน
3. จากข้อสมมติ 2 ประการทีแ่ ตกต่างกัน ทฤษฎี X เป็ นการมองโลกในแง่รา้ ยไม่ยดื หยุน่
การควบคุมจึงเป็ นสิง่ สาคัญทีผ่ บู้ งั คับบัญชาใช้ควบคุมผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ในทางตรงข้ามทฤษฎี Y
เป็นการมองโลกในแง่ดี ยืดหยุน่ ได้ และเป็นกลไกทีม่ งุ่ ทีก่ ารควบคุมตนเองร่วมกับความต้องการ
ส่วนตัว และความต้องการขององค์การ เป็นทีน่ ่าสงสัยว่า แต่ละข้อสมมติจะมีผลกระทบต่อผูบ้ ริหาร
ทีจ่ ะแก้ปญั หาในหน้าทีแ่ ละกิจกรรมในการจัดการ
ทฤษฎีความต้องการประสบผลสาเร็จ ทฤษฎีน้เี ชื่อว่า มนุษย์ทุกคนต่างมีความต้องการ
เหมือนกัน แต่จะมีขนาดมากน้อยต่างกัน ความต้องการนัน้ มี 3 ชนิด ดังนี้ (McCelland. 1961:
100-110)
1. ความต้องการด้านอานาจ (Need for Power) คือ ความต้องการทีอ่ ยากจะมีอานาจเหนือ
บุคคลอื่น และพยายามแสดงออกเพื่อมีอทิ ธิพลและอานาจควบคุม มักแสวงหาตาแหน่งผูน้ าเสมอ
2. ความต้องการมีสายสัมพันธ์ (Need for Affiliation : N.AFF) เป็นความต้องการทีจ่ ะสร้าง
ความรัก ไมตรีจติ และความสัมพันธ์ระหว่างกัน และหวังว่าจะได้รบั การมีน้ าใจตอบแทนจากคนอื่น
3. ความต้องการด้านความสาเร็จ (Need for Achievement : N.ACH) เป็นความต้องการที่
จะประสบความสาเร็จในการทางานให้ได้ผลดีดว้ ยตนเอง บุคคลทีม่ คี วามต้องการด้านนี้จะต้อง
ท้าทายและชอบเสีย่ ง ชอบวิเคราะห์และประเมินปญั หา และจะสนใจความสาเร็จทีไ่ ด้ตงั ้ ใจไว้เป็น
สาคัญมากกว่า จะคานึงถึงความล้มเหลวหากจะเกิดขึน้
ทฤษฎีความต้องการสามประเภท (Trichotomy of Needs) ของแมคคิลแลนด์
แมคคิลแลนด์และคณะ ได้ศกึ ษาถึงความต้องการของมนุษย์ ซึง่ คล้ายคลึงกับความต้องการของ
มนุษย์ และคล้ายคลึงกับความต้องการระดับสูงของมาสโลว์ เขาอธิบายว่า มนุษย์มคี วามต้องการ
3 ประเภท ดังนี้ (รานี อิสชิ ยั กุล. 2535: 197-200)
1. ความต้องการความสัมพันธ์ (Need for Relation) หมายถึง ความต้องการ
ความรัก และการมีสมั พันธ์อนั ดีกบั ผูอ้ ่นื หรือการได้รบั การยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน บุคคล
ประเภทนี้จะประสบความสาเร็จในการทางานได้ ก็ตอ้ งได้รบั การสนับสนุ นจากพวกพ้อง แต่คน
เหล่านี้มกั ไม่ก่อปญั หาความขัดแย้งแต่อย่างใด
2. ความต้องการอานาจ (Need for Power) หมายถึง ความต้องการทีจ่ ะใช้อานาจควบคุม
หรือทาให้ผอู้ ่นื ประพฤติปฏิบตั ติ ามทีต่ นต้องการ ซึง่ เป็นลักษณะทีต่ รงกันข้ามกับประเภทแรก
ความต้องการอานาจแสดงถึงความปรารถนาทีจ่ ะมีอทิ ธิพลเหนือผูอ้ ่นื หรือมีอานาจควบคุม
สภาพแวดล้อมในการทางาน
3. ความต้องการความสาเร็จ (Need for Achievement) หมายถึง ความต้องการทาสิง่ หนึ่ง
สิง่ ใดให้ดที ส่ี ุด ต้องการมีความภูมใิ จในตัวเอง แข่งขันกับตัวเอง พยายามปรับปรุงตัวเองให้ดขี น้ึ
ต้องการประสบความสาเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การทางานทีย่ ากหรือท้าทายความสามารถบุคคลที่
มีความต้องการความสาเร็จมักจะเป็นคนมีเหตุ มีภาวะเสีย่ งในระดับทีเ่ ป็นไปได้ ทางานเพื่องานโดย
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ใช้วจิ ารณญาณอย่างรอบคอบ และทางานเพื่อความสาเร็จมากกว่าผลตอบแทนของความสาเร็จ
กล่าวโดยสรุป แมคคิลแลนด์ ชีใ้ ห้เห็นว่าแรงจูงใจในการทางานของมนุษย์โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การฝึกอบรมสามารถช่วยพัฒนาความต้องการความสาเร็จของมนุษย์ได้

4. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
4.1 งานวิ จยั ในประเทศ
จันทร์ทยั สุพฒ
ั นานนท์ (2545: บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ของครูผสู้ อนในยุคปฏิรปู การศึกษาตามความคาดหวังของผูบ้ ริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริหารโรงเรียนคาดหวังในคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของครูผสู้ อนในยุคปฏิรปู
การศึกษาใน 3 ด้าน โดยเรียงตามลาดังดังนี้ คุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม คือ การให้ความ
รักและความเอาใจใส่ต่อศิษย์เท่าเทียมกัน อุทศิ ตนและเวลาเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในทุกๆ
ด้าน คุณลักษณะส่วนตน คือ การมีภาวะผูน้ าในการวิเคราะห์ปญั หาและแก้ปญั หาได้ มีการ
พัฒนาการเรียนรูท้ ม่ี ุ่งให้ผเู้ รียนพึง่ ตนเอง คิดเอง ปฏิบตั เิ อง และตัดสินใจได้เอง และคุณลักษณะ
ด้านวิชาชีพ คือ การเลือกใช้กจิ กรรมทีเ่ หมาะสมและสนองความต้องการของผูเ้ รียน การจัดระบบ
การบริหารงาน การเก็บรวบรวมข้อมูลและการสื่อสาร สามารถใช้ทรัพยากรท้องถิน่ ให้เกิดประโยชน์
ต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรให้สนองความต้องการ ความถนัด และความสนใจ
ของผูเ้ รียนได้
วรรณี ศิรวิ ฒ
ั น์ (2545: บทคัดย่อ) ศึกษาการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ใน
โรงเรียนสังกัดสานักงานการศึกษาเมืองพัทยา ใน 3 ด้าน พบว่า 1) การเตรียมความพร้อมการจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษา ซึง่ ประกอบด้วยการสร้างความตระหนักแก่บุคลากรโดยจัดประชุมชีแ้ จง ให้
ความรูแ้ ก่บุคลากร ศึกษาดูงานและศึกษาเอกสาร เกีย่ วกับแนวทางการจัดทาหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา และคณะอนุกรรมการระดับกลุ่มวิชา
จัดทาข้อมูลสารสนเทศ โดยรวบรวมข้อมูลด้านนักเรียน บุคลากร อาคารสถานที่ สังคม เศรษฐกิจ
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ แหล่งการเรียนรูช้ ุมชน มีการจัดทาแผนการดาเนินงานคือ จัดทาแผนปฏิบตั กิ าร
ประจาปี แผนปฏิทนิ ปฏิบตั งิ านและโครงการ 2) การดาเนินการจัดทาสาระของหลักสูตร มีการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานผูเ้ รียน บุคลากร อาคารสถานที่ เศรษฐกิจ สังคมและชุมชน เพื่อนาข้อมูลมา
กาหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจและเป้าหมาย และกาหนดคุณลักษณะพึงประสงค์ โดยมีผบู้ ริหาร คณะครู
และคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกันกาหนด จัดทาโครงสร้างของหลักสูตร จัดทาผลการเรียนรูท้ ่ี
คาดหวังรายปี จัดหน่วยการเรียนรู้ มีการจัดทาแผนการเรียนรูร้ ายปี มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
และ 3) การดาเนินการบริหารหลักสูตร มีการเตรียมบุคลากร โดยการประชุมชีแ้ จง จัดครูเข้าสอน
ตามประสบการณ์ จัดบริการวัสดุหลักสูตร มีการนิเทศติดตามผลการใช้หลักสูตร โดยการสังเกต
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การสอน มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรทีห่ ลากหลายรูปแบบเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างโรงเรียน
ผูป้ กครอง และชุมชน
เสาวภาคย์ แหลมเพ็ชร (2545: บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาความพร้อมของสถานศึกษา
และศักยภาพของบุคลากรในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
นนทบุรซี ง่ึ เปรียบเทียบความพร้อมของสถานศึกษาใน 3 ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านการจัด
สิง่ อานวยความสะดวก และด้านการสนับสนุ นส่งเสริม จาแนกตามขนาดโรงเรียน และศักยภาพ
ของบุคลากรในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านการจัดทาสาระของหลักสูตร
ด้านการจัดทาหน่ วยการเรียนรู้ ด้านการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ และด้านการจัดการเรียนรู้
จาแนกตามวุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์การสอน และสังกัดกลุ่มวิชา ผลการศึกษาพบว่า ความพร้อม
ของสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทัง้ 3 ด้าน และศักยภาพของบุคลากร
ในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาทัง้ 4 ด้าน อยูใ่ นระดับปานกลาง ขนาดโรงเรียนมีผลต่อ
ความพร้อมของสถานศึกษาในภาพรวมทุกด้าน และศักยภาพของบุคลากรจาแนกตาม
วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์การสอน และสังกัดกลุ่มวิชามีผลต่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
รัชฎาภรณ์ ทองแป้น (2546: บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาสภาพปญั หาการจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษาและความพร้อมในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาสาระภูมศิ าสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1
และมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนนาร่องทดลองใช้หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 2544
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ ริหาร ผูช้ ่วยฝา่ ยวิชาการ และอนุคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เกีย่ วกับสภาพปญั หาการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
ความพร้อมในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา สาระภูมศิ าสตร์และความสามารถของครูผสู้ อน
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
สาระภูมศิ าสตร์ ผลการศึกษาพบว่า สภาพปญั หาในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาสาระภูมศิ าสตร์
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลางเช่นเดียวกับความพร้อมในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
สาระภูมศิ าสตร์ แต่ในรายด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านหลักสูตร และด้านงบประมาณมีความพร้อม
ในระดับมาก ขนาดของโรงเรียนนาร่องทดลองใช้หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 2544
มีผลต่อความพร้อมในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาสาระภูมศิ าสตร์ ส่วนครูผสู้ อนในกลุ่มสาระ
การเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีความสามารถในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
สาระภูมศิ าสตร์ในด้านความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระภูมศิ าสตร์อยูใ่ นระดับปานกลาง และ
ประสบการณ์ของครูผสู้ อนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 มีผลต่อความสามารถในการจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษาสาระภูมศิ าสตร์
เสาวภา จันทร์สงค์ (2547: บทคัดย่อ) ศึกษาการดาเนินงานการจัดหลักสูตร English
Program ในโรงเรียนสองภาษาระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน จานวน 10 แห่ง พบว่า 1) ด้านการเตรียมการจัดหลักสูตร โรงเรียนวางแผนการจัดหลักสูตร
โดยใช้ขอ้ ด้านความพร้อมของโรงเรียนและความพร้อมของผูป้ กครองจัดเตรียมอาจารย์ผสู้ อนชาว
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ไทยโดยการส่งเข้ารับการ อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ส่วนอาจารย์ผสู้ อนชาวต่างชาติ
จัดเตรียมโดยการจัดอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในโรงเรียนและส่งไปศึกษาดูงาน มี
การจัดทาแผนการสอนระยะสัน้ รายสัปดาห์ จัดเตรียมอาคารสถานทีโ่ ดยการปรับปรุงชัน้ เรียนใหม่
โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยการจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์ ปญั หาทีพ่ บ ได้แก่
ผูป้ กครองขาดความเชื่อมันในหลั
่
กสูตร บุคลากรชาวต่างชาติขาดแคลนและต้องการค่าตอบแทนสูง
ขาดบุคลากรชาวไทยทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถทางภาษาอังกฤษ บุคลากรชาวต่างชาติขาดความรู้
ความเข้าใจเรือ่ งการจัดทาแผนการสอน 2) ด้านการดาเนินการจัดหลักสูตร โรงเรียนจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนยึดผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง มีการจัดทัศนศึกษาและกิจกรรมกีฬาเป็ นกิจกรรมเสริม
หลักสูตร โรงเรียนมีส่อื การสอนหลากหลาย มีการวัดผลประเมินผล นิเทศการจัดการเรียนการสอน
ปญั หาทีพ่ บ คือ นักเรียนมีความรูพ้ น้ื ฐานแตกต่างกัน 3) การติดตามประเมินผลการจัดหลักสูตร
โดยการสอบถามบุคลากรในโครงการ สอบถามจากผูป้ กครอง มีการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินการจัดหลักสูตรโดยการพิจารณาจากผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน มีการติดตามผลการดาเนินการ
จัดหลักสูตรเมือ่ สิน้ ปีการศึกษา
ทรงเดช สิทธิประเสริฐ (2548: 97-105) ได้ทาการศึกษาเรือ่ ง การบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านปา่ สักน้อย โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อ หาแนวทางการ
พัฒนา และศึกษาผลการดาเนินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ผลการวิจยั พบว่า แนวทาง
การพัฒนาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านปา่ สักน้อย อาเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย มีแนวทางการพัฒนา 3 ด้าน ได้แก่ การกาหนดปญั หา การกาหนดแนวทาง การ
พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ซึง่ มีกระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา 4 ขัน้ ตอน ได้แก่ การวางแผนเตรียมการใช้หลักสูตรสถานศึกษา การดาเนินการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษา การตรวจสอบประเมินผลการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา การ
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา และการประชุมผูเ้ กีย่ วข้องกับการ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ส่วนผลการพัฒนาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
ชุมชนบ้านปา่ สักน้อย พบว่า ด้านการวางแผนเตรียมการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย การ
เตรียมความพร้อมของผูบ้ ริหาร การเตรียมความพร้อมของบุคลากร การเตรียมความพร้อมระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ การเตรียมความพร้อมด้านหลักสูตรสถานศึกษา การเตรียมความพร้อมด้าน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเตรียมความพร้อมด้านคณะกรรมการดาเนินงานฝ่ายต่างๆ
ของสถานศึกษา การดาเนินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย การบริหารงาน
บุคคล การบริหาร งานการเงินและพัสดุ การบริหารงานอาคารสถานที่ การบริหารงานหลักสูตร
(การนาหลัก สูตรไปใช้) ด้านการตรวจสอบประเมินผลการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ผลทีเ่ กิดกับนักเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี
นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คิดเป็ นร้อยละ 97.65 ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาร้อยละ 100 และผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนา
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ผูเ้ รียนร้อยละ 100 ผลทีเ่ กิดกับครูพบว่า สภาพขวัญและกาลังใจของครูเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาอยู่ในระดับดี และความพึงพอใจของครูต่อสภาพการพัฒนาการบริห ารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ผลที่เกิดขึน้ กับคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานและชุมชน
พบว่า มีความตระหนักเข้าใจบทบาท หน้าที่ และให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี
ส่วนการปรับปรุงพัฒนาประบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาดาเนินการดัง นี้ พัฒนา
ครูผสู้ อน พัฒนาผูบ้ ริหาร พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและชุมชน พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนาด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องช่วยให้
คาแนะนา
ณัฐชยา นาคแนวดี (2549: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือผูบ้ ริหารและครูในสานักงานเขตพระโขนง
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามครูและการสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร พบว่าโรงเรียนสังกัดสานัก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานครมีการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากเรียงตามลาดับ
คือ ด้านการเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร ด้านการบริหารและบริการหลักสูตร และด้านการ
สนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตร
ประพันธ์ สักยกุล (2549: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษา ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาของผูบ้ ริหารโรงเรียนกับคุณลักษณะของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาจันทบุร ี กลุ่มตัวอย่างได้แก่ครูผสู้ อนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจันทบุร ี
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้เ ป็ น แบบสอบถามวัด ความสัมพัน ธ์ระหว่ า งการบริห ารหลัก สูต รสถานศึกษาของ
ผู้บริหารโรงเรียนกับคุณลักษณะของนักเรียน พบว่า ระดับการบริหารหลักสูต รสถานศึกษาของ
ผู้บ ริห ารโรงเรีย นในสัง กัด เขตพื้น ที่ก ารศึก ษาจัน ทบุร ี ในภาพรวมอยู่ใ นระดับมากทุ ก ด้านและ
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของผูบ้ ริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับคุณลักษณะของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจันทบุรอี ย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
สุรรี ตั น์ ค าฝอย (2549: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปจั จัยที่สมั พันธ์ก ับความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานตามกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
จังหวัดนครนายก กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา เครือ่ งมือทีใ่ นในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม
คุณลักษณะของผูบ้ ริหาร คุณลักษณะของครูผสู้ อนและความสามารถในการปฏิบตั งิ านตามกระบวน
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนครนายก พบว่า อยู่
ในระดับสูงกว่าระดับปานกลางทุก ด้าน ได้แก่ ด้านการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ด้าน
การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการวางแผนดาเนินการบริหารหลักสูตร ด้านการดาเนินการ
บริหารหลักสูตร ด้านการนิเทศกากับติดตามและประเมินผล และด้านการสรุปผลการดาเนินงาน ผล
การ วิจยั ยังพบอีกว่า คุณลักษณะของผู้บริหารและครูผู้สอนสามารถทานายความสามารถในการ
ปฏิบตั งิ านตามกระบวนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ข้างต้นได้
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พิทกั ษ์ แก้วในเมฆ (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปจั จัยที่สมั พันธ์กบั การบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาตรัง กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารและครู
ในสถานศึกษาสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาตรัง เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปจั จัยทีส่ มั พันธ์กบั การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน พบว่า การปฏิบตั กิ ารบริหาร
จัดการหลัก สูต รสถานศึก ษาขัน้ พื้นฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรังทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ การ
เตรียมความพร้อม การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา การดาเนินการใช้หลักสูตรและการประเมินผล
หลักสูตร มีค่าเฉลีย่ คะแนนการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก
รจนา เตชะศรี (2550: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษา ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของ
ผูบ้ ริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาสระแก้ว เขต 1 กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นครูผสู้ อนกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึ กษาสระแก้ว เขต 1 ปี
การศึกษา 2550 พบว่า ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงายของผูบ้ ริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย
หนองหว้าโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการ
บริหารงานของผูบ้ ริหารโรงเรียนจาแนกตามวุฒกิ ารศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่ า ด้านการบริห ารงบประมาณ และด้านการบริห ารทัว่ ไป แตกต่ า งกัน โดยครูท่มี วี ุ ฒ ิ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมคี วามพึงพอใจต่อการบริหารของผู้บริหารสูงกว่าครูท่มี วี ุฒกิ ารศึกษา
ระดับปริญญาตรี ส่วนด้านการบริหารวิชาการ และด้านการบริหารบุคคลไม่แตกต่างกัน โดยครูท่มี ี
วุฒกิ ารศึก ษาระดับปริญ ญาตรีมคี วามพึงพอใจต่ อ การบริหารงานของผู้บริหารสูงกว่าครูท่มี วี ุ ฒ ิ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
ถาวร ศรีเกตุ (2551: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาการศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนเอกชนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุร ี เขต 1 พบว่า การบริหารงานวิชาการ
ของผูบ้ ริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุร ี เขต 1 ใน 4 งาน คือ งา
นบริหาหลักสูตร งานการสอนและการจัดการเรียนการสอน งานนิเทศการสอน และงานวัดและ
ประเมินผลการเรียน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบการบริหารงาน
วิชาการของผูบ้ ริหารโรงเรียนเอกชน เขตพื้นทีก่ ารศึกษาเพชรบุร ี เขต 1 ตามความคิดเห็นของ
ครูผู้สอน พบว่า การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูผู้สอน จาแนกตาม
ระดับช่วงชัน้ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันและเมื่อเปรียบเทียบ
การบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารตามความคิดเห็นของครูผสู้ อน จาแนกตาม ประสบการณ์ในการ
สอน โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านงานบริหารหลักสูตร งานการสอนและการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนงานนิเทศการสอน ไม่แตกต่างกัน
พัชรินทร์ วัชรกิตตานนท์ (2551: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาการใช้หลักสูตรภาษาและวัฒ นธรรม
ไทยในโรงเรียนนานาชาติท่ไี ด้รบั การรับรองมาตรฐานจากองค์กรต่างประเทศ ในกรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัว อย่างเป็ นบุค ลากรที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ใ นการบริหารหรือสอนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยใน

50
โรงเรียนนานาชาติ เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเป็ น แบบสอบถามการปฏิบตั งิ านการใช้หลักสูตรภาษาและ
วัฒ นธรรมไทยในโรงเรีย นนานาชาติ พบว่ า บุ ค ลากรในโรงเรีย นนานาชาติท่ีไ ด้ร บั การรับ รอง
มาตรฐานจากองค์กรต่างประเทศ ในกรุงเทพมหานคร มีระดับการปฏิบตั งิ านการใช้หลักสูตรภาษา
และวัฒนธรรมไทย ใน 3 ด้าน คือ ด้านงานบริหารและบริการหลักสูตร ด้านงานดาเนินการเรียนการ
สอนตามหลักสูตร และด้านงานสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านงานดาเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรอยู่ในระดับมาก
ส่วนด้านงานบริหารและบริการหลักสูตร และด้านงานสนับสนุ นและส่งเสริมการใช้หลักสูตรอยู่ใน
ระดับปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มตี ่อการใช้หลักสูตร จาแนกตาม
วุฒ ิก ารศึก ษาทางวิช าชีพ ครู ประสบการณ์ ใ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ ประเภทของบุ ค ลากร และการ
ฝึ กอบรมการใช้หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย พบว่า บุคลากรที่มปี ระสบการณ์ในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ต่างกัน ประเภทของบุคลากรต่างกัน การฝึ กอบรมการใช้หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย
ต่างกัน มีการปฎิบตั งิ านการใช้หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย โดยรวมต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนบุคลากรทีม่ วี ุฒกิ ารศึกษาทางวิชาชีพต่างกัน มีระดับการปฏิบตั งิ านการใช้
หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
วิรุฬ เกิดภักดี (2551: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
กรุงเทพมหานคร สานักงานเขตบางขุนเทียน กลุ่มตัวอย่างเป็ นครูผู้สอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
คือ แบบสอบถามการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตบาง
ขุนเทียน ใน 4 ขัน้ คือ การดาเนินการบริหารหลักสูตร การนิเทศกากับติดตามและประเมินผล การ
สรุปผลการดาเนินงาน และการปรับปรุงพัฒนาการบริหารหลักสูต ร พบว่าการบริหารหลักสูต ร
สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตบางขุนเทียน อยู่ในระดับมากทุกด้าน
เมือ่ เปรียบเทียบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตบาง
ขุนเทียน ของเครือข่ายที่ 71 กับเครือข่ายที่ 72 พบว่า การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตบางขุนเทียนของเครือข่าย 71 กับเครือข่าย 72 ไม่แตกต่างกัน
และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่มี มี โนทัศน์การสอนต่างกัน เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสานักงานเขตบางขุนเทียน พบว่า ครูท่มี มี โนทัศน์การ
สอนต่ างกัน มีค วามคิดเห็นในการบริหารหลักสูต รสถานศึกษาโรงเรียนสังกั ดกรุงเทพมหานคร
สานักงานเขตบางขุนเทียน ไม่แตกต่างกัน
สมชัย ทองกลึง (2551: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาการดาเนินงานการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุร ี เขต 1 กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผูบ้ ริหารและครูผสู้ อนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุร ี เขต 1 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ใน
การวิจยั แบบสอบถามเกี่ยวกับการดาเนินงานการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบุร ี เขต 1 ใน 7 ด้านได้แก่ การเตรียมความ
พร้อมของสถานศึกษา การจัดทาสาระหลักสูตรของสถานศึกษา การวางแผนและเตรียมการนา
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หลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ การดาเนินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศ กากับ ติดตาม และ
ประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา การสรุปผลการดาเนินงานของสถานศึกษา การปรับปรุง และ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า การดาเนินงานการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครูและผูบ้ ริหาร ทัง้ 7 ด้าน อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน และเมือ่ เปรียบเทียบความคิดเห็น
ของครูและผูบ้ ริหารทีม่ ตี ่อการดาเนินงานการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า ครูและผูบ้ ริหารมี
ความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดทาสาระ
หลักสูตรสถานศึกษา ด้านการวางแผนและเตรียมการการนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ ด้านการ
ดาเนินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา และด้านการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผล และเมือ่
เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ี พบว่า ครูทส่ี อนกลุ่มสาระต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดทาสาระหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการ
วางแผนและเตรียมการนาหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ ด้านการดาเนินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
และด้านการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา
4.2 งานวิ จยั ต่ างประเทศ
เคลลอน (Kellon. 1992: Abstract) ได้ทาการศึกษาเรือ่ ง การติดตามผลการใช้หลักสูตร
The Bunmbu (ฉบับปรับปรุง) ของมหาวิทยาลัยควีน เมืองคิงส์ตนั เป็นงานวิจยั เกี่ยวกับการใช้
หลักสูตรของครูโรงเรียนประถมศึกษาในเขตชานเมืองประเทศ Sierra Leon ซึง่ ทาการวิเคราะห์
ทัศนคติ ความคิดเห็นและความรูส้ กึ ของผูว้ างแผนโครงการ เพื่อทาการติดตามผลหลักสูตร
ฉบับปรับปรุงดังกล่าว จุดประสงค์ของการศึกษามี 3 ประการ คือ ทาให้หลักสูตรใหม่ของ Bunmbu
มีความชัดเจนในการนาไปปฏิบตั ิ เป็นตัวบ่งชีถ้ งึ ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรใหม่ของ Bunmbu
กับหลักสูตรเก่าของ Fullan ซึง่ เป็นผลมาจากการติดตามผลการใช้หลักสูตร ผลการวิจยั พบว่า
หลักสูตรใหม่ของ Bunmbu เป็นหลักสูตรทีด่ ี ประสบความสาเร็จในการใช้หลักสูตร เนื่องจาก
ลักษณะของหลักสูตรใหม่มสี ่วนช่วยเหลือสนับสนุ นชุมชนและครูผสู้ อนให้เกิดความเข้าใจในการใช้
หลักสูตร แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรใหม่มหี ลักการและมีลาดับขัน้ ตอนทีช่ ดั เจน
กาเลน โรสส์ (Galen Ross : 2000) ได้ศกึ ษาถึงความเข้มแข็งและความอ่อนแอของการ
พัฒนาหลักสูตร ด้านการวางแผน เรื่องเนื้อหาและการประเมินหลักสูตร พบว่า นักพัฒนาหลักสูตร
ต้องการให้มคี วามสัมพันธ์อนั ดีกบั ท้องถิ่น เน้นความสาคัญเรื่องกระบวนการเรียนรู้ การวางแผน
หลักสูตรและเทคนิคการประเมินหลักสูตร
อัลเลนและคณะ (Allen;at el: 2000) ได้ศกึ ษาปญั หาและความต้องการของ นักพัฒนา
หลักสูตร ผลการวิจยั พบว่า กิจกรรมทีม่ คี วามสาคัญมากทีส่ ุดคือ การจัดการและการ
บริหารหลักสูตร การเลือกและการจัดการเนื้อหาและการประเมินหลักสูตร
เฮิรด์ (Hurd. 2007: บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรือ่ ง ผูน้ าทางการปฏิรปู การศึกษา
ความเป็ นโลกาภิวตั น์ ในสหรัฐอเมริกา โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อบ่งชีถ้ งึ การเปลีย่ นแปลง
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กลยุทธให้กบั โรงเรียน ได้สร้างความเป็นสากลให้กบั โรงเรียน ผลการวิจยั พบว่า โลกาภิวตั น์ซง่ึ เป็น
การผสมผสานเชื่อมต่อระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมได้ให้บริบทอันจะทาให้สถาบัน
การศึกษาระดับสูงได้พจิ ารณาถึงการเปลีย่ นแปลงทางด้านวัฒนธรรม หลักสูตรสถานศึกษา และ
องค์ประกอบทางการศึกษาในปจั จุบนั ของตัวเอง การตอบสนองทีม่ ากขึน้ ทีจ่ ะก้าวเข้าสู่โลกาภิวตั น์
คือการนาความเป็นสากลมาสู่การสอน การวิจยั และการบริการของตัวเอง กระบวนการนี้รจู้ กั กันดี
ในชื่อ “กระบวนการความเป็ นสากล” (โลกาภิวตั น์) การออกแบบงานวิจยั ทีม่ คี ุณภาพมากขึน้ ได้
รวบรวมกลยุทธเข้ากับส่วนต่างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นผูน้ า ผูส้ นับสนุน และกระบวนการทีท่ าให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงนัน้ ๆ การเก็บรวบรวมข้อมูลได้มาจากการสัมภาษณ์ เอกสารต่างๆ และการสังเกต
โดยตรง ส่วนการวิเคราะห์นนั ้ ประกอบไปด้วยรูปแบบทีเ่ ป็นรากฐานง่ายๆ
ไอวี (Ivie. 2009: บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่องพฤติกรรมของหัวหน้าสถานศึกษาโดย
ใช้หลักความสามารถขัน้ พืน้ ฐานทางภาวะผูน้ าสถานศึกษา 13 ประการ และความสัมพันธ์กบั ความ
พึงพอใจในหน้าทีข่ องครูผสู้ อน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนดการตัดสินใจหากว่ามีความสัมพันธ์ทด่ี ี
เกิดขึน้ ระหว่าง “ความเข้าใจของผูส้ อนในเรื่องพฤติกรรมของหัวหน้าสถานศึกษา” ทีร่ ายงานโดยใช้
หลัก ความสามารถพื้ น ฐานทางภาวะผู้ น า 13 ประการ ตามที่ไ ด้ ป ระเมิน จาก Leadership
Competency Inventory (LCI) และความพึงพอใจของผูส้ อน ทีป่ ระเมินโดย the modified Purdue
Teacher Opinionaire (PTO) ผลการวิจยั พบว่า การศึกษาที่มคี ุณภาพ ประสิทธิภาพความเสมอ
ภาคทีเ่ ป็นรูปธรรม และหน้าทีร่ บั ผิดชอบไว้ดว้ ยกันโดยการเป็ นผูน้ าทีใ่ ห้การสนับสนุ น ให้ขอ้ แนะนา
และเป็ นผูน้ าทีม่ คี วามรับผิดชอบ เป็ นสิง่ สาคัญที่หวั หน้าสถานศึกษาจะต้องมีความเข้าใจมากขึน้ ใน
เรื่องระดับความสามารถและมาตรฐานที่จาเป็ น เป็ นสิง่ จาเป็ นที่หวั หน้ าสถานศึกษษจะต้องได้รบั
ความไว้ ว างใจ ช่ ว ยเหลือ ครู ผู้ ส อน สนั บ สนุ น ให้ บ รรลุ เ ป้ าหมายตามที่ส ถานศึ ก ษาต้ อ งการ
องค์ประกอบหนึ่งทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจในหน้าทีข่ องครูผสู้ อนคือ การทีผ่ นู้ าได้แสดงให้เห็นถึงหลัก
ความสามารถพืน้ ฐานทางภาวะผูน้ า 13 ประการ ซึง่ ประกอบด้วย การมีวสิ ยั ทัศน์ในความเป็ นภาวะ
ผูน้ า มีความเป็นเอกภาพ สร้างการเรียนรูส้ ่ชู ุมชน บริหารองค์การ มีความเป็ นผูน้ าทางการเรียนการ
สอน มีหลักสูตรสถานศึกษาและการสอนทีด่ ี มีการร่วมมือระหว่างกัน มีการประเมินทีห่ ลากหลาย มี
การพัฒนาอย่างมืออาชีพ มีการสะท้อนกลับ มีการสอบถาม และเป็ นมืออาชีพอย่างแท้จริง เป็ น
แบบสอบถามจานวน 39 ข้อ ที่จะถามผู้สอนในการให้คะแนนพฤติกรรมภาวะความเป็ นผู้นาของ
สถานศึกษาโดยใช้หลักความสามารถพื้นฐานทางภาวะผู้นา ส่วน the modified Purdue Teacher
Opinionaire (PTO) นัน้ เป็นแบบสอบถามจานวน 40 ข้อทีผ่ สู้ อนจะให้คะแนนความพึงพอใจเกี่ยวกับ
หน้าทีข่ องตนเอง การวิจยั นี้ได้มคี รูผสู้ อนเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม 1,093 คน จากสถานศึกษา 26
แห่ง
จากงานวิจยั ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศดังกล่าว พบว่า การบริหารจัดการหลักสูตร
ั หาการด าเนิ น งานในระดับน้ อ ย กระบวนการบริห ารหลัก สูต รสถานศึก ษาใน
สถานศึก ษามีป ญ
ภาพรวมมีก ารปฏิบ ัติใ นระดับ มาก การมีส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการบริห ารจัด การหลัก สู ต ร
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สถานศึก ษายังมีน้อยเนื่อ งจากขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา การ
ประชุ ม อบรม สัม มนา การประสานงาน การประชาสัม พัน ธ์ มีก ารรายงานผลต่ อ สาธารณชน
ค่อ นข้างน้ อย มีก ารนิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้หลักสูต รสถานศึกษาโดยผู้บริหารหรือผู้ท่ไี ด้รบั
มอบหมายแต่การดาเนินการนิเทศไม่ต่อเนื่องสม่าเสมอ ไม่ได้ดาเนินการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและ
ไม่ ม ีก ารน าผลการนิ เ ทศมาปรับ ปรุ ง ทัง้ นี้ ใ นการด าเนิ น การบริห ารหลัก สู ต รจิน ตคณิ ต ของ
สถานศึกษาผูว้ จิ ยั จึงสนใจการบริหารหลักสูตรจินตคณิตในสถานศึกษาเอกชน ว่าสถานศึกษามีการ
ดาเนินการบริหารหลักสูตรทีท่ าให้สถานศึกษามีกระบวนการจัดการศึกษาทัง้ ด้านการบริหารและงาน
วิชาการทีด่ ที ส่ี ุด (Best Practice) เพื่อใช้เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานสาหรับผูบ้ ริหารและทีเ่ กี่ยวข้องในการนา
ข้อ มูล ที่ไ ด้ม าเป็ น แนวทางในการปรับ ปรุ ง และพัฒ นาการบริห ารจัด การหลัก สู ต รจิน ตคณิต ใน
สถานศึกษาให้มคี วามเหมาะสมกับความต้องการของสถานศึกษาต่อไป

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interviews ) และแบบสอบถาม และ
การศึกษาเอกสารเกีย่ วกับการบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ม ี
วิธดี าเนินการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. การกาหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ขัน้ ตอนในการสร้างเครือ่ งมือ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประชากรที่ใช้ในการวิ จยั ครัง้ นี้ คือ
1. ครูในโรงเรียนที่ได้นาหลักสูตรจินตคณิตไปจัด กิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน
ระดับประถมศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 - 6 จานวน 82 คน จาก 34 โรงเรียน
2. ผู้บริหารในโรงเรียนที่ได้นาหลักสูตรจินตคณิตไปจัด กิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่
นักเรียนระดับประถมศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 - 6 จานวน 3 คน จาก 34 โรงเรียน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั ครัง้ นี้ คือ
1. ครูในโรงเรียนที่ได้นาหลักสูตรจินตคณิตไปจัด กิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน
ระดับประถมศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 - 6 จานวน 82 คน จาก 34 โรงเรียน
2. ผู้บริหารในโรงเรียนที่ได้นาหลักสูตรจินตคณิตไปจัด กิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่
นักเรียนระดับประถมศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 - 6 จานวน 3 คน จาก 34 โรงเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
1. ลักษณะของเครื่องมือ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ นอกจากตัวผูว้ จิ ยั ซึง่ เป็น
เครือ่ งมือสาคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้ใช้เครือ่ งมืออื่นๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 แบบสัมภาษณ์ ที่ผวู้ จิ ยั สร้างขึน้ เพื่อใช้เป็ นกรอบคาถามในการสัมภาษณ์ถงึ การ
บริหารหลักสูตรจินตคณิตของสถานศึกษา ในลักษณะปลายเปิ ด เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกให้กลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลหลักได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ โดยไม่มกี ารจากัด
ความคิดเห็นใดๆ โดยแนวคาถามทีใ่ ช้เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
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ส่วนที่ 1 เป็นคาถามเกีย่ วกับข้อมูลส่วนตัวและเหตุผลในการตัดสินใจเลือกหลักสูตร
จินตคณิตในสถานศึกษาได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียน เป็นต้น
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกีย่ วกับการบริหารหลักสูตรจินตคณิตของสถานศึกษา ได้แก่
1. การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
2. การวางแผนและเตรียมการนาหลักสูตรไปใช้
3. การดาเนินการใช้หลักสูตร
4. การนิเทศกากับและประเมินผลหลักสูตร
5. การสรุปผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
1.2 แบบสอบถาม เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการ
บริหารหลักสูตรจินตคณิต เบรนบาลานซิง่

ขัน้ ตอนการสร้างเครื่องมือ
การวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ ซึง่ เป็นการวิจยั โดยผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลด้วยตนเอง
เครือ่ งมือทีผ่ วู้ จิ ยั ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี้ สร้างและพัฒนาขึน้ โดยอาศัยการศึกษาค้นคว้า
จากตารา เอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องโดยการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
ต่างๆ ของการบริหารหลักสูตรจินตคณิตโดยมีขนั ้ ตอนการสร้างเครือ่ งมือ ดังนี้
1. แบบสัมภาษณ์
1.1 ศึกษาแนวคิด หลักการทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา และการ
จัดการเรียนรูท้ เ่ี กีย่ วกับหลักสูตรจินตคณิต จากเอกสาร ตาราและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
1.2 สร้างเครือ่ งมือโดยศึกษาวิธกี ารทีใ่ ช้ในวิจยั จาก นิศา ชูโต (2545); สุภางค์
จันทวานิช (2545); ชาย โพธิสติ า (2547)
1.3 สร้างแบบสัมภาษณ์และนาเสนอประธานกรรมการและกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ์เพื่อพิจารณา
1.4 นาแบบสัมภาษณ์ทป่ี ระธานกรรมการและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์
ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไปให้ผู้เชีย่ วชาญจานวน 5 ท่านพิจารณาตรวจสอบความ
เทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาและความถูกต้องด้านภาษา
1.5 นาแบบสัมภาษณ์ทไ่ี ด้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
2. แบบสอบถาม
1. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของครูต่อการบริหารหลักสูตรจินตคณิต เบรนบา
ลานซิ่ง ของสถานศึก ษาเอกชนให้ส อดคล้อ งกับจุดมุ่งหมายและครอบคลุ มเนื้อ หา ผู้ว ิจยั น า
แบบสอบถามให้ผทู้ รงคุณวุฒ ิ จานวน 5 ท่าน เป็ นผูพ้ จิ ารณาตรวจสอบคุณภาพ ด้านความเทีย่ งตรง
ของเนื้อหา (Content Validity) และนามาคานวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของข้อคาถามในแต่
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ละข้อเพื่อเลือกข้อคาถามที่มคี ่า (IOC) ตัง้ แต่ .50 ขึน้ ไป หากผู้ทรงคุณวุฒมิ คี าแนะนา แก้ไข
แบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั จะนามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒกิ ่อนนาไปทดลองใช้
2. ผูว้ จิ ยั จะนาแบบสอบถามซึง่ ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับครูผสู้ อน
จานวน 30 คน ทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จากนัน้ จะนาแบบสอบถามที่ทดลองใช้มาตรวจให้คะแนนตาม
เกณฑ์ทก่ี าหนด เพื่อหาอานาจจาแนกเป็ นรายข้อ (Item Total Correlation) ของแบบสอบถาม โดย
คัดเลือกข้อทีม่ คี ่าอานาจจาแนกเป็นรายข้อ ตัง้ แต่ .20 ขึน้ ไป นามาใช้เป็นแบบสอบถาม
3. ผู้ ว ิ จ ัย จะน าแบบสอบถามที่ ค ัด เลื อ กแล้ ว ตามข้ อ 3 มาหาค่ า ความเชื่ อ มัน่
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค
(Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามเท่
่
ากับ .96
4. นาแบบสอบถามมาปรับปรุงเป็นครัง้ สุดท้ายและนาไปเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง โดยดาเนินการ 2 ขัน้ ตอนดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การสัมภาษณ์
1. ผูว้ จิ ยั ติดต่อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อ
ขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารโรงเรียน
2. ผูว้ จิ ยั ติดต่อโรงเรียนทีเ่ ป็นกลุ่มตัวอย่าง บอกวัตถุประสงค์ และนัดหมายเพื่อขอ
สัมภาษณ์พร้อมนัด วัน เวลาและสถานที่
1. ผูว้ จิ ยั เตรียมแบบสัมภาษณ์ และเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เช่น สมุดจดบันทึก
ปากกา เทปบันทึกเสียง ตลอดจนเตรียมตัวผู้วจิ ยั ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการศึกษาถึง
วิธกี ารสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ขอ้ มูลมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างละเอียด
3.1 ผูว้ จิ ยั เดินทางไปเก็บข้อมูล ตามวัน เวลาและสถานทีท่ น่ี ดั หมายไว้ โดย
การขออนุ ญาตบันทึกเสียงในการสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ ผู้บริหารโรงเรียน แต่ละครัง้ จะใช้เวลา
โดยประมาณ 45 นาที เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของผูถ้ ูกสัมภาษณ์ นานเกินไปในแต่ละครัง้ โดยใช้
แบบสัมภาษณ์ทไ่ี ด้เตรียมไว้เบือ้ งต้นในการสัมภาษณ์หลังจากทีส่ มั ภาษณ์เสร็จแล้วในทุกครัง้ ผูว้ จิ ยั
จะทาการสรุปบันทึก และส่งข้อมูลทีส่ รุปได้กลับไปให้ผบู้ ริหารโรงเรียนเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล
4. ใช้อุปกรณ์ต่อไปนี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 สมุดจดบันทึก ใช้สาหรับจดบันทึกเกีย่ วกับแบบสัมภาษณ์
4.2 เครือ่ งบันทึกเสียง ใช้บนั ทึกการสัมภาษณ์
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ขัน้ ตอนที่ 2 การสารวจโดยใช้แบบสอบถาม
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผูอ้ านวยการ
โรงเรียน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผสู้ อนในโรงเรียน
ทีไ่ ด้นาหลักสูตรจินตคณิตไปจัด กิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาชัน้ ปี ท่ี
1 - 6 จานวน 82 คน จาก 34 โรงเรียน
2. นาหนังสือแนะนาตัวและหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจาก
ผูอ้ านวยการโรงเรียน ขออนุญาตเก็บรวบรวม ข้อมูลจาก ครูทเ่ี ป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 82 คน
3. ดาเนินการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองไปยังกลุ่มตัวอย่าง จานวน 82 ฉบับ
และนัดหมายวันรับแบบสอบถามคืน

การจัดกระทาและการวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการจัดกระทาและวิเคราะห์ขอ้ มูลของการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บข้อมูลด้วย
ตนเองอย่างละเอียดทุกขัน้ ตอนโดยการนาข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ การเก็บแบบสอบถามและ
การศึกษาเอกสารมาจัดกระทาและวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้

การจัดกระทาข้อมูล
1. แบบสัมภาษณ์ ในการจัดกระทาข้อมูลการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตาม
แนวทางของ ไมล์สและฮูเบอร์แมน (ชาย โพธิสติ า 2547: 353-392; อ้างอิงจาก Miles; , Huberman
1994. Qualitative Data Analysis; สุภางค์ จันทวานิช. 2546: 23-106; นิศา ชูโต. 2545: 201-213)
ดังนี้
1.1 จัดระเบียบข้อมูล (Data organizing) เป็นการจัดกระทาข้อมูลให้อยูใ่ นสภาพที่
พร้อมนามาวิเคราะห์ได้โดยสะดวกโดยจัดระเบียบข้อมูลใน 2 ด้าน คือด้านกายภาพและด้านเนื้อหา
เริม่ ทาตัง้ แต่การจัดเก็บข้อมูล โดยแบ่งเป็นช่วงๆดังนี้
1.1.1 การจัดระเบียบทางกายภาพ คือ การทาให้ขอ้ มูลเป็นระบบ ง่ายแก่
การใช้งานการจัดเก็บและการเรียกมาใช้ในภายหลัง
1.1.2 การจัดระเบียบทางด้านเนื้อหาข้อมูล คือ การค้นหาความหมาย
ต่างๆ ในข้อมูลเพื่อจัดประเภทของข้อมูล ตามความหมายทีป่ รากฏในข้อความ
1.2 ตรวจสอบข้อมูล
1.2.1 ตรวจสอบข้อมูลความครบถ้วน และคุณภาพของข้อมูล คือ การ
ประเมินว่าข้อมูลทีไ่ ด้มาครบถ้วนและมีคุณภาพเพียงพอทีจ่ ะตอบปญั หาของการวิจยั หรือไม่ เพื่อจะ
ได้ใช้ระยะเวลาระหว่างทีอ่ ยูใ่ นสนามเก็บข้อมูลทีย่ งั ไม่สมบูรณ์เพิม่ เติม
1.2.2 ทาสาเนาข้อมูล และตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้และความแม่นตรง
ของข้อมูลโดยการนาข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์แล้ว ส่งให้ผทู้ ใ่ี ห้ขอ้ มูลได้ตรวจสอบข้อสรุปและการ
ตีความของผูว้ จิ ยั ว่าถูกต้องหรือใช้ได้ในทัศนะของผูใ้ ห้ขอ้ มูลมากน้อยเพียงใด
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2. แบบสอบถาม
2.1 นาแบบสอบถามทัง้ หมดมาตรวจสอบและคัดเลือกเฉพาะชุดทีม่ คี วามสมบูรณ์ซ่งึ ได้
แบบสอบถามทีม่ คี วามสมบูรณ์จานวนทัง้ สิน้ 82 ฉบับ
2.2 นาข้อมูลจากแบบสอบถามที่คดั เลือกแล้วมาให้คะแนนตามเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ดงั นี้
(ชูศรี วงศ์รตั นะ. 2550: 17)
พึงพอใจมากทีส่ ุด
ให้
5
คะแนน
พึงพอใจมาก
ให้
4
คะแนน
พึงพอใจปานกลาง
ให้
3
คะแนน
พึงพอใจน้อย
ให้
2
คะแนน
พึงพอใจน้อยทีส่ ุด
ให้
1
คะแนน

การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. แบบสัมภาษณ์
1.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลตัง้ แต่ผวู้ จิ ยั ลงมือศึกษาปญั หาและลงเก็บข้อมูลภาคสนามและ
ทาการบันทึกในรูปของ Field note ซึง่ เป็นการวิเคราะห์เบือ้ งต้น
1.2 นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการจัดระเบียบเรียบร้อยแล้วมาเรียบเรียงตามกระบวนการที่
กาหนดไว้เพื่อหาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ต่างๆ หาความสัมพันธ์ของคาตอบและข้อสรุป
ทัง้ หมด เพื่อให้เห็นภาพรวมสิง่ ทีม่ งุ่ ศึกษาตามวัตถุประสงค์ซง่ึ จะสรุปเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ในการ
วิเคราะห์ จะโยงไปหาแนวทางทีก่ าหนดไว้
2. แบบสอบถาม
2.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเครือ่ งคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
2.2 ประมวลผลข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และแปลผลค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ ดังนี้
(พิสณุ ฟองศรี. 2549: 25)
ค่าเฉลีย่ 4.50 - 5.00 หมายถึง พึงพอใจในระดับมากทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ 3.50 - 4.49 หมายถึง พึงพอใจในระดับมาก
ค่าเฉลีย่ 2.50 - 3.49 หมายถึง พึงพอใจในระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย่ 1.50 - 2.49 หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อย
ค่าเฉลีย่ 1.00 - 1.49 หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อยทีส่ ุด
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3. สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลการสารวจ
1. สถิตพิ น้ื ฐาน คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean หรือ X ) และ
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.)
2. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม
2.1 หาความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)
ด้วยการหาดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence , IOC)
2.2 การหาความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
โดยการหาค่าสัมประสิทธิ ์
แอลฟาของครอนบัค (Cronbach)
3. สถิตทิ ใ่ี ช้ทดสอบสมมติฐาน
3.1 สมมติฐาน ข้อ 1 ครูทม่ี คี ุณวุฒกิ ารศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
บริหารหลักสูตรจินตคณิตไม่แตกต่างกัน ใช้การทดสอบค่าที (t-test) สาหรับทดสอบ
3.2 สมมติฐาน ข้อ 2 ครูทม่ี ปี ระสบการณ์การทางานต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อการบริหารหลักสูตร จินตคณิตไม่แตกต่างกัน ใช้การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) สาหรับทดสอบ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
การบริหารหลักสูตรจินตคณิตเบรนบาลานซิง่ ของโรงเรียนทีไ่ ด้นาหลักสูตรจินตคณิตบรรจุใน
โรงเรียนดังนี้
1. การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งคุณภาพ
การสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
สัมภาษณ์การบริหารหลักสูตรจินตคณิตเบรนบาลานซิง่ ของโรงเรียนทีไ่ ด้นาหลักสูตรจินตคณิต
บรรจุในโรงเรียนโดยแบ่งเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 เป็นคาถามเกีย่ วกับข้อมูลส่วนตัวและเหตุผลในการตัดสินใจเลือกหลักสูตร
จินตคณิตในสถานศึกษาได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียน เป็นต้น
ตอนที่ 2 การบริหารหลักสูตรจินตคณิตของสถานศึกษา ได้แก่
1. การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
2. การวางแผนและเตรียมการนาหลักสูตรไปใช้
3. การดาเนินการใช้หลักสูตร
4. การนิเทศกากับและประเมินผลหลักสูตร
5. การสรุปผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
ตอนที่ 1 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลทัวไปและเหตุ
่
จงู ใจที่ได้นาหลักสูตรจิ นตคณิ ตเข้า
บรรจุในโรงเรียน
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปและเหตุ
่
จงู ใจทีไ่ ด้นาหลักสูตรจินตคณิตเข้าบรรจุในโรงเรียน
ข้อมูล
ข้อมูลทัวไป
่

โรงเรียนที่ 1
เป็นโรงเรียนสังกัด
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ก่อตัง้ เมือ่ ปี
พ.ศ. 2548 เริม่ จัด
การศึกษาวันที่ 16
พฤษภาคม

โรงเรียนที่ 2
เป็นโรงเรียน สังกัด
สานักงานคณะกรรม
การส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ก่อตัง้ ขึน้ ใน
ปีพ.ศ. 2546

โรงเรียนที่ 3
เป็นโรงเรียน สังกัด
สานักงานคณะกรรม
การส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ก่อตัง้ ขึน้ ใน
ปีพ.ศ. 2523
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ตาราง 1 (ต่อ)
ข้อมูล
ข้อมูลทัวไป
่

เหตุผลที่นา
หลักสูตร
จิ นตคณิ ตเข้า
ในโรงเรียน

โรงเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2548 มีครู
จานวน 19 คน ครูพ่ี
เลีย้ ง จานวน 13 คนจัด
การศึกษาในระดับชัน้
อนุบาลปีท่ี 1 ถึงชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 6
ตามหลักสูตรการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2544
รวมระยะเวลา 5 ปี
1. โรงเรียนได้เล็งเห็น
ความสาคัญของการ
พัฒนาสมองของ
นักเรียนทัง้ ซีกซ้ายและ
ขวา ให้มกี ารฝึกและ
พัฒนาไปพร้อมๆ กัน

โรงเรียนที่ 2
ณ เลขที่ 48 หมู่ 6 ตาบล
ต้นยวน อาเภอพนม
จังหวัด สุราษฎร์ธานี เปิด
ทาการสอนนักเรียนเตรียม
อนุบาลถึง ระดับชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 6
ปจั จุบนั มีจานวนนักเรียน
494 คน จานวนครู 22
คน
1. พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 มาตรา 30 ให้
สถานศึกษาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพรวมทัง้
ส่งเสริมให้ผสู้ อนสามารถ
2. ผลสัมฤทธิ ์ทางการ ทาวิจยั เพื่อพัฒนาการ
เรียนของนักเรียนราย เรียนรูท้ เ่ี หมาะสมกับ
ชัน้ เรียนในกลุ่มสาระ
ผูเ้ รียนในทุกระดับ
การเรียนรูว้ ชิ า
การศึกษา จึงมีความจาเป็ น
คณิตศาสตร์ มีระดับต่า ทีจ่ ะต้องปรับเปลีย่ นวิธสี อน
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ให้เข้ากับยุคสมัยโดยยึด
ของโรงเรียน
ผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
2. นักเรียนมีเจตคติทไ่ี ม่ดี
ต่อวิชาคณิตศาสตร์
เนื่องจากเนื้อหาวิชา
คณิตศาสตร์มลี กั ษณะเป็น
นามธรรม ทาให้นกั เรียนไม่
สามารถทาความเข้าใจ
เนื้อหาได้ดี

โรงเรียนที่ 3
เปิดทาการสอน
นักเรียนระดับชัน้
เตรียมอนุบาลถึง
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 3
ปจั จุบนั มีจานวน
นักเรียนทัง้ สิน้ 1,451
คน จานวนค รู 68
คน
โรงเรียนมีปญั หาใน
การเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของ
นักเรียน นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนค่อนข้างต่าใน
รายวิชาคณิตศาสตร์
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ตอนที่ 2 การบริ หารหลักสูตรจิ นตคณิ ตของสถานศึกษา
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์การบริหารหลักสูตรจินตคณิตของสถานศึกษา
การบริ หารหลักสูตร
จิ นตคณิ ต
1.การเตรียมความ
พร้อม
1.1 การเตรียมความ
พร้อมในการนา
หลักสูตรจินตคณิตมาใช้
ในโรงเรียนของผูบ้ ริหาร
และครู
1.2 การดาเนินการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการ
หลักสูตรจินตคณิต

โรงเรียนที่ 1

โรงเรียนที่ 2

โรงเรียนที่ 3

จัดการศึกษาใน
ระดับชัน้ อนุบาลปี ท่ี 1
ถึงชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี
6 ตามหลักสูตร
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พ.ศ. 2544 รวม
ระยะเวลา 5 ปี

เตรียมอนุบาลถึง
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี
ที่ 6 ปจั จุบนั มีจานวน
นักเรียน 494 คน
จานวนครู 22 คน

ปจั จุบนั มีจานวน

ทาการศึกษา
เกีย่ วกับหลักสูตร
จินตคณิต และทา
การฝึกอบรม
เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมโดยให้
สถาบันมาให้การ
อบรม
มอบหมายให้หวั หน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ดาเนินการ

อบรม ให้ความรู้ แก่
คณะครูทุกท่าน
เกีย่ วกับหลักสูตรเสริม
และติดต่อสถาบันจินต
คณิตเพื่อดาเนินการจัด
อบรม เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการสอนก่อน
การเปิดภาคเรียน
มอบหมายให้
ครู
ผูร้ บั ผิดชอบกิจกรรม
หลักสูตรเสริมและ
คณะกรรมการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เป็น
ผูด้ าเนินการ

ติดต่อสถาบัน
จินตคณิต เพื่อให้ทา
การจัดอบรมให้
ความรูเ้ กีย่ วกับ
หลักสูตร จินตคณิต
ในช่วงปิดภาคเรียน

นักเรียนทัง้ สิน้ 1,451
คน จานวนครู 68
คน

มอบหมายให้หวั หน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และ
คณะกรรมการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เป็น
ผูด้ าเนินการ
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ตาราง 2 (ต่อ)
การบริ หารหลักสูตร
โรงเรียนที่ 1
จิ นตคณิ ต
1.3 การประชาสัมพันธ์ จัดทาสื่อ
การใช้หลักสูตรจินต
ประชาสัมพันธ์
คณิต
เกีย่ วกับประโยชน์
ของหลักสูตรจินต
คณิต
ประชุมผูป้ กครอง
นักเรียน ถึงเหตุผล
ของการใช้หลักสูตร
จินตคณิต
ประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา เพื่อแจ้ง
การนาหลักสูตรจินต
คณิตมาใช้ใน
โรงเรียน
2. การวางแผนและ บรรจุ หลักสูตร
จินตคณิตเป็น
เตรียมการนา
หลักสูตรเสริม ลงใน
หลักสูตรไปใช้
แผนปฏิบตั กิ ารของ
เตรียมการนา
โรงเรียน เกีย่ วกับ
หลักสูตรไปใช้
2.1 การวางแผนในการ กิจกรรมจินตคณิต
นาหลักสูตรจินตคณิต ทัง้ การวัด
ประเมินผล และการ
ไปใช้ในสถานศึกษา
จัดการแข่งขันคิดเลข
เร็ว

โรงเรียนที่ 2

โรงเรียนที่ 3

ทาหนังสือแจ้ง
ผูป้ กครองนักเรียน
เกีย่ วกับการใช้หลัก
หลักสูตรจินตคณิต
ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา เพื่อแจ้ง
การนาหลักสูตรจินต
คณิตมาใช้ในโรงเรียน

ประชุมผูป้ กครอง
นักเรียน ถึงเหตุผล
ของการใช้หลักสูตร
จินตคณิต
ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา เพื่อแจ้ง
การนาหลักสูตรจินต
คณิตมาใช้ในโรงเรียน

นาหลักสูตรจินตคณิต
ไปใช้ประกอบการเรียน
การสอนในกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์โดยให้
ครูผสู้ อนเป็นผูบ้ รู ณา
การกับการเรียนการ
สอนในกลุ่มสาระฯ และ
จัดให้มกี ารแข่งขัน
คณิตคิดเร็วเพื่อให้
นักเรียนมี
ความก้าวหน้าในการ
เรียนจินตคณิต

นาหลักสูตรจินตคณิต
ไปใช้ประกอบการ
เรียนการสอนในกลุ่ม
สาระคณิตศาสตร์โดย
ให้ครูผสู้ อนเป็นผู้
บูรณาการกับการ
เรียนการสอนในกลุ่ม
สาระฯ และจัดให้ม ี
การแข่งขันคณิตคิด
เร็วเพื่อให้นกั เรียนมี
ความก้าวหน้าในการ
เรียนจินตคณิต
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ตาราง 2 (ต่อ)
การบริ หารหลักสูตร
จิ นตคณิ ต
2.2 การออกแบบหน่วย
การเรียนรู้ การจัด
แผนการเรียนรู้ การ
เตรียมเครือ่ งมือในการ
วัดผล

โรงเรียนที่ 1

โรงเรียนที่ 2

โรงเรียนที่ 3

หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ ณิตศาสตร์
ได้รว่ มกับเจ้าหน้าที่
ของสถาบันจินต
คณิตล้านนาเป็นผู้
กาหนดแนวทางใน
การจัดกระบวนการ
เรียนรูใ้ ห้กบั นักเรียน

ครูผรู้ บั ผิดชอบ ร่วมกับ
เจ้าหน้าทีข่ องสถาบัน
จินตคณิตล้านนาใน
การออกแบบหน่วย
การเรียนรู้ การจัด
แผนการเรียนรู้ การ
เตรียมเครือ่ งมือในการ
วัดผล และกาหนด
แนวทางในการจัด
กระบวนการเรียนรู้
ให้แก่นกั เรียน

การเตรียมเครือ่ งมือ
ในการวัดผล ทาง
หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ ณิตศาสตร์ได้
ร่วมกับเจ้าหน้าทีข่ อง
สถาบันจินตคณิต
ล้านนาเป็นผูก้ าหนด
แนวทางในการจัด
กระบวนการเรียนรู้
ให้กบั นักเรียน

3.1 การจัดกิจกรรมการ จัดการเรียนรูใ้ น
ชัวโมงอบรม
่
เรียนรูห้ ลักสูตรจินต
จริยธรรมในเวลา
คณิต
ตอนเช้า 30 นาที
ทุกวัน ก่อนทีจ่ ะเริม่
เรียนในวิชาอื่น

จัดการเรียนรูใ้ นชัวโมง
่
อบรมจริยธรรมในเวลา
ตอนเช้า 30 นาที
ทุกวัน ก่อนทีจ่ ะเริม่
เรียนในวิชาอื่น

จัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้ศกึ ษา
หลักสูตร จินตคณิต
1 ชัวโมง/สั
่
ปดาห์

3.2 การจัดทาสื่อการ ใช้ส่อื การเรียนของ
เรียนรูส้ าหรับหลักสูตร สถาบันจินตคณิต
จินตคณิต
ล้านนาประกอบการ
เรียนการสอน

ใช้ส่อื การเรียนของ
สถาบันจินตคณิต
ล้านนาประกอบการ
เรียนการสอน

ใช้ส่อื การเรียนของ
สถาบันจินตคณิต
ล้านนา
จัดทาสูตรในการคิด
คานวณให้กบั นักเรียน
ทุกคนได้ฝึกฝน

3. การดาเนิ นการใช้
หลักสูตร
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ตาราง 2 (ต่อ)
การบริ หาร
โรงเรียนที่ 1
หลักสูตรจิ นต
คณิ ต
3.3 การประเมินผล วัดประเมินผล
และวัดผล
ภายในชัน้ เรียนทุก
สิน้ เดือน เพื่อดู
ความก้าวหน้า
และทาการทดสอบ
แข่งขันระดับสาย
ชัน้ เรียน เมือ่ สิน้ ปี
การศึกษา
4. การนิ เทศกากับ
และประเมิ นผล
หลักสูตร
ผูบ้ ริหารโรงเรียน
4.1 การนิเทศ
ภายในและภายนอก คณะกรรมการ
หลักสูตรฯ และ
วิทยากรภายนอก
ทาการ
สังเกตการณ์สอน
ของครู แนะนา
เทคนิควิธกี ารสอน
ต่างๆ

โรงเรียนที่ 2

โรงเรียนที่ 3

ดาเนินการประเมินผลและ
วัดผลภายในชัน้ เรียน
ประเมินผลปลายภาค
เรียน เพื่อ ติดตาม
ความก้าวหน้า ของ การ
เรียนจินตคณิต

ดาเนินการประเมินผล
และวัดผลภายในชัน้
เรียน ประเมินผล
ปลายภาคเรียน เพื่อ
ติดตาม พัฒนาการของ
การเรียนจินตคณิต

นิเทศภายในโรงเรียนโดย
คณะกรรมการโครงการ
นิเทศการเรียนรูเ้ ป็น
ผูด้ าเนินการนิเทศ ส่วน
การนิเทศภายนอกนัน้
ได้รบั ความร่วมมือจาก
เจ้าหน้าทีส่ ถาบันจินต
คณิตล้านนาเข้ามา
ดาเนินการสังเกตการสอน
ของคณะครู และการ
ทดสอบวัดควา มรูข้ อง
คณะครูและนักเรียน

นิเทศภายในโรงเรียน
โดยคณะกรรมการ
โครงการนิเทศการ
เรียนรูเ้ ป็นผูด้ าเนินการ
ส่วนการนิเทศภายนอก
นัน้ ได้รบั ความร่วมมือ
จากเจ้าหน้าทีส่ ถาบัน
จินตคณิตล้านนาเข้า
มาดาเนินการสังเกต
การสอนของคณะครู
และการทดสอบวัด
ความรูข้ องคณะครูและ
นักเรียน
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ตาราง 2 (ต่อ)
การบริ หารหลักสูตร
โรงเรียนที่ 1
จิ นตคณิ ต
4.2 การประเมินผลการ ประเมินจาก
ใช้หลักสูตร
ผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนของนักเรียน
เปรียบเทียบกับ
เกณฑ์สถานศึกษา
และการสอบทาง
การศึกษาใน
ระดับชาติ และ
สอบถาม ความพึง
พอใจของครู
นักเรียน
และ
ผูป้ กครอง
5. การสรุปผลการ
ดาเนิ นงานของ
สถานศึกษา
5.1 การสรุปผลการ
ดาเนินงานเกีย่ วกับ
หลักสูตรจินตคณิต

คณะครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์จะเป็น
ผูด้ าเนินการสรุปผล
การใช้หลักสูตรให้กบั
ผูบ้ ริหารทราบเพื่อ
กาหนดนโยบายใน
การดาเนินการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนในปี
การศึกษาต่อไป

โรงเรียนที่ 2

โรงเรียนที่ 3

ประเมินโดยวัด
ผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ ณิตศาสตร์

ประเมินโดยวัด
ผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ ณิตศาสตร์
และสอบถาม
ความพึงพอใจของ
ผูป้ กครองต่อการ
จัดการเรียนการสอน
วิชาจินตคณิต

คณะครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์จะเป็น
ผูด้ าเนินการสรุปผล
การใช้หลักสูตรให้กบั
ผูบ้ ริหารทราบเพื่อ
กาหนดนโยบายในการ
ดาเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในปี
การศึกษาต่อไป

คณะครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์จะเป็น
ผูด้ าเนินการสรุปผล
การใช้หลักสูตรให้กบั
ผูบ้ ริหารทราบเพื่อ
กาหนดนโยบาย ใน
การดาเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา
ต่อไป
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ตาราง 2 (ต่อ)
การบริ หารหลักสูตร
จิ นตคณิ ต
5.2 แนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรจินต
คณิตร่วมกับกลุ่มสาระ
ต่างๆ ของโรงเรียน

โรงเรียนที่ 1

โรงเรียนที่ 2

โรงเรียนที่ 3

เปิดโอกาสให้
ครูผสู้ อนเป็นผูบ้ รู ณา
การการเรียนวิชา
จินตคณิตกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทต่ี น
รับผิดชอบ

โรงเรียนเปิด
โอกาสให้ครูผสู้ อนเป็น
ผูบ้ รู ณาการการเรียน
โดยนาหลักสูตร จินต
คณิต บูรณาการ กับ
กลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ่นื

โรงเรียนเปิด
โอกาสให้ครูผสู้ อน
เป็นผูบ้ รู ณาการการ
เรียนวิชาจินตคณิต
กับกลุ่มสาระ การ
เรียนรู้ทต่ี นรับผิดชอบ
ได้อย่างอิสระ
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2. การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งปริ มาณ
สัญลักษณ์ ที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
n
แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง
แทน ค่าเฉลีย่ (Mean)
X
S.D. แทน ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
t
แทน ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ในการพิจารณาใน t-distribution
F
แทน ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ในการพิจารณาใน F-distribution
SS
แทน ค่าผลรวมกาลังสองของคะแนน (Sum of Squares)
MS แทน ค่าเฉลีย่ ของผลรวมกาลังสองของคะแนน (Mean Squares)
df
แทน ระดับความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom)
p
แทน ความน่าจะเป็นในการปฏิเสธสมมติฐาน
*
แทน นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
**
แทน นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในรูปแบบตารางพร้อมคาอธิบายโดยแบ่งการนาเสนอ
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถานภาพของครูผสู้ อน จาแนกตามวุฒกิ ารศึกษา และ
ประสบการณ์ในการทางาน
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารหลักสูตรจินตคณิต
เบรนบาลานซิง่ โดยรวม รายด้านและรายข้อ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารหลักสูตร
จินตคณิต เบรนบาลานซิง่ โดยรวมและรายด้าน
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถานภาพของครูผสู้ อน จาแนกตามคุณวุฒกิ ารศึกษา และ
ประสบการณ์ในการทางาน แสดงไว้ในตาราง 3
ตาราง 3 จานวนและร้อยละลักษณะของสถานภาพของครูผู้ สอน
สถานภาพ
1. คุณวุฒกิ ารศึกษา
1.1 ปริญญาตรี
1.2 สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
2. ประสบการณ์ในการทางาน
2.1 ประสบการณ์ต่ากว่า 10 ปี
2.2 ประสบการณ์ 10 ปีขน้ึ ไป
รวม
3. โรงเรียน
3.1 โรงเรียนที่ 1
3.2 โรงเรียนที่ 2
3.3 โรงเรียนที่ 3
รวม

จานวน
(n=82)

ร้อยละ

77
5

93.90
6.10

82

100.00

76
6
82

92.70
7.30
100.00

12
24
46
82

14.60
29.30
56.10
100.00

จากตาราง 3 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทีม่ คี ุณวุฒปิ ริญญาตรี ซึง่ เป็นครูผสู้ อน
จานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 93.90 และส่วนใหญ่เป็นครูผสู้ อนทีป่ ระสบการณ์ในการทางานต่า
กว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 92.70
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารหลักสูตรจินตคณิต
เบรนบาลานซิง่ โดยรวม รายด้านและรายข้อ แสดงไว้ในตาราง 4-10
ตาราง 4 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารหลักสูตร
จินตคณิต เบรนบาลานซิง่ โดยรวมและรายด้าน
ระดับความพึงพอใจ

การบริ หารหลักสูตรจิ นตคณิ ตเบรนบาลานซิ่ ง
1.
2.
3.
4.
5.

การเตรียมความพร้อม
การวางแผนและเตรียมการนาหลักสูตรไปใช้
การดาเนินการใช้หลักสูตร
การนิเทศกากับและประเมินผลหลักสูตร
การสรุปผลการดาเนินงาน
รวม

X

S.D.

แปลผล

4.23
4.13
4.30
4.20
4.17
4.20

0.40
0.60
0.40
0.45
0.45
0.41

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 4 แสดงว่า ความ พึงพอใจของครูต่อการบริหารหลักสูตรจินตคณิต
เบรนบาลานซิง่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.20, S.D. = 0.41) เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ความพึงพอใจของครูต่อการบริหา รหลักสูตรจินตคณิต เบรนบาลานซิง่ อยูใ่ นระดับ มากทุก
ด้าน โดยค่าเฉลีย่ เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการดาเนินการใช้หลักสูตร ( X = 4.30,
S.D. = 0.40) ด้านการเตรียมความพร้อม ( X = 4.23, S.D. = 0.40) ด้านการนิเทศกากับและ
ประเมินผลหลักสูตร ( X = 4.20, S.D. = 0.45) ด้านการสรุปผลการดาเนินงาน ( X = 4.17,
S.D. = 0.45) และด้านการวางแผนและเตรียมการนาหลักสูตรไปใช้ ( X = 4.13, S.D. = 0.60)
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ตาราง 5 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารหลักสูตร
จินตคณิต เบรนบาลานซิง่ ด้านการเตรียมความพร้อม โดยรวมและรายข้อ

ข้อ

การเตรียมความพร้อม

ผูบ้ ริหารสร้างความตระหนักแก่ครูผสู้ อนถึงความจาเป็น
ในการเตรียมความพร้อมเกีย่ วกับการนาหลักสูตร
จินตคณิตมาใช้ในสถานศึกษา
2 การแนะนาและให้คาปรึกษาในเรือ่ งการสอนหลักสูตร
จินตคณิตจากสถาบันจินตคณิต
3 ความเชีย่ วชาญและประสบการณ์สอนของวิทยากรที่
ผูบ้ ริหารคัดสรรมา
4 ความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอดความรูใ้ ห้ครู
เข้าใจ
5 การจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการอบรมหลักสูตร
จินตคณิตแก่ครูได้อย่างครบถ้วน
6 การให้ความสาคัญแก่บุคลากรครูอย่างเท่าเทียมกัน
7 ผูบ้ ริหารแต่งตัง้ คณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบหลักสูตร
จินตคณิตได้อย่างเหมาะสม
8 ผูบ้ ริหารให้ความสาคัญกับการศึกษา ปญั หาและความ
ต้องการของชุมชนและผูป้ กครองในการนาหลักสูตร
จินตคณิตมาใช้ในสถานศึกษา
9 ผูบ้ ริหารจัดให้มกี ารประชุม อบรม สัมมนาผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
เพื่อนาหลักสูตรจินตคณิตมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน
10 การประชาสัมพันธ์ การใช้หลักสูตรจินตคณิตในการ
จัดการเรียนการสอนให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องรับทราบ ด้วยวิธกี าร
ทีห่ ลากหลายรูปแบบ
รวม

ระดับความพึงพอใจ
X

S.D.

แปลผล

4.56

0.65

มากทีส่ ุด

3.98

0.58

มาก

4.51

0.61

มากทีส่ ุด

4.50

0.59

มากทีส่ ุด

4.37

0.64

มาก

4.45
4.13

0.69
0.66

มาก
มาก

4.31

0.65

มาก

3.80

0.46

มาก

3.77

0.71

มาก

4.23

0.40

มาก

1

จากตาราง 5 แสดงว่า ระดับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารหลักสูตรจินตคณิต
เบรนบาลานซิง่ ด้านการเตรียมความพร้อม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.23, S.D. = 0.40)
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เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารหลักสูตรจินตคณิต เบรน
บาลานซิง่ ด้านการเตรียมความพร้อม ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก โดยข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ เรียงจากลาดับ
มากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ดังนี้ ข้อ 6 การให้ความสาคัญแก่บุคลากรครูอย่างเท่าเทียมกั น
(
X = 4.45, S.D. = 0.69) รองลงมาคือ ข้อ 5 การจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการอบรมหลักสูตร
จินตคณิตแก่ครูได้อย่างครบถ้วน ( X = 4.37, S.D. = 0.64) และข้อ 8 ผูบ้ ริหารให้ความสาคัญกับ
การศึกษา ปญั หาและความต้องการของชุมชนและผูป้ กครองในการนาหลักสูตร จินตคณิตมาใช้ใน
สถานศึกษา ( X = 4.31, S.D. = 0.65) ส่วนข้อทีไ่ ด้รบั ความพึงพอใจมากทีส่ ุด 3 ข้อเรียงลาดับจาก
มากไปหา น้อยได้แก่ ข้อ 1 ผูบ้ ริหารสร้างความตระหนักแก่ครูผสู้ อนถึงความจาเป็นในการเตรียม
ความพร้อมเกีย่ วกับการนาหลักสูตร จินตคณิตมาใช้ในสถานศึกษา ( X = 4.56, S.D. = 0.65) ข้อ
3 ความเชีย่ วชาญและประสบการณ์สอนของวิทยากรทีผ่ บู้ ริหารคัดสรรมา ( X = 4.51, S.D. =
0.61 ) และข้อ 4 ความเชีย่ วชาญและประสบการณ์สอนของวิทยากรทีผ่ บู้ ริหารคัดสรรมา
( X = 4.50, S.D. = 0.59)
ตาราง 6 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารหลักสูตร
จินตคณิต เบรนบาลานซิง่ การวางแผนและเตรียมการนาหลักสูตรไปใช้ โดยรวมและรายข้อ

ข้อ การวางแผนและเตรียมการนาหลักสูตรไปใช้
1
2
3
4
5
6
7

การจัดครูเข้าสอนตรงตามความรู้ ความสามารถ
ความถนัด และความสมัครใจ
หัวหน้ากลุ่มสาระต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดตารางเรียน
หลักสูตรจินตคณิต
ผูบ้ ริหารจัดเตรียม หนังสือเรียน เอกสารประกอบการ
เรียนอย่างเพียงพอ
ความเพียงพอของอุปกรณ์สาหรับการศึกษาและปฏิบต้ ิ
แผนการฝึกภาคปฏิบตั เิ หมาะสมกับผูเ้ รียน
การเตรียมความพร้อมของนักเรียนด้านความรู้ ทักษะที่
จาเป็นต่อการเรียนรูห้ ลักสูตรจินตคณิต
การแนะนาและให้คาปรึกษาในเรือ่ งการสอนหลักสูตรจินต
คณิตแก่ผปู้ กครองและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
รวม

ระดับความพึงพอใจ
X

S.D.

แปลผล

3.82

0.82

มาก

3.77

0.81

มาก

4.50

0.65

มากทีส่ ุด

4.46
4.45
4.09

0.57
0.72
0.64

มาก
มาก
มาก

3.82

0.92

มาก

4.13

0.60

มาก
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จากตาราง 6 แสดงว่า ระดับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารหลักสูตรจินตคณิต เบรน
บาลานซิง่ ด้านการวางแผนและเตรียมการนาหลักสูตรไปใช้ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.13,
S.D. = 0.60) เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับความพึงพอใจของ ครูต่อการบริหารหลักสูตร
จินตคณิต เบรนบาลานซิง่ ด้านการวางแผนและเตรียมการนาหลักสูตรไปใช้ ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับ
มาก โดยข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ เรียงจากลาดับมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ดังนี้ ข้อ 4 ความเพียงพอของ
อุปกรณ์สาหรับการศึกษาและปฏิบต้ ิ ( X = 4.46, S.D. = 0.57) รองลงมาคือ ข้อ 5 แผนการฝึก
ภาคปฏิบตั เิ หมาะสมกับผูเ้ รียน ( X = 4.45, S.D. = 0.72) และข้อ 6 การเตรียมความพร้อมของ
นักเรียนด้านความรู้ ทักษะทีจ่ าเป็นต่อการเรียนรูห้ ลักสูตรจินตคณิต ( X = 4.09, S.D. = 0.64)
ยกเว้นข้อที่ 3 ผูบ้ ริหารจัดเตรียม หนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียนอย่างเพียงพอ ( X =
4.50, S.D. = 0.65) เป็นข้อทีอ่ ยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
ตาราง 7 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารหลักสูตร
จินตคณิต เบรนบาลานซิง่ การดาเนินการใช้หลักสูตรโดยรวมและรายข้อ

ข้อ

1
2
3
4
5
6
7
8

ระดับความพึงพอใจ

การดาเนิ นการใช้หลักสูตร
การบอกวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและชีแ้ จงแผนการเรียน
การสอนได้ชดั เจน
ความสอดคล้องกันของเนื้อหาของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
จัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาทีห่ ลักสูตร
กาหนด
การนาหลักสูตรจินตคณิตไปใช้ในการเรียนการสอน
เหมาะสมตามศักยภาพของผูเ้ รียน
ความสามารถในการใช้ส่อื การสอนและเทคโนโลยีมา
ประกอบการสอน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สอดแทรกการ
เสริมสร้างค่านิยมและพัฒนาจริยธรรมแก่นกั เรียน
สื่อการสอนหลักสูตรจินตคณิตสามารถนาไปใช้ได้ทุกๆ
กิจกรรมการเรียนการสอน
อุปกรณ์ในการฝึกและศึกษามีเพียงพอกับจานวนของผูเ้ รียน
รวม

X

S.D.

แปลผล

4.41

0.65

มาก

4.45
4.50

0.63 มากทีส่ ุด
0.63 มากทีส่ ดุ

4.17

0.60

มาก

3.80

0.73

มาก

4.23

0.67

มาก

4.40

0.56

มาก

4.50
4.30

0.60 มากทีส่ ุด
มาก
0.40
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ตาราง 7 (ต่อ)

ข้อ

9
10
11

ระดับความพึงพอใจ

การดาเนิ นการใช้หลักสูตร
การวัดและประเมินผลตามสภาพความเป็นจริง เป็นไปตามที่
สถาบันจินตคณิตกาหนด
การจัดระบบของข้อมูลเพื่อรองรับการใช้หลักสูตรเหมาะสม
การนาหลักสูตรจินตคณิตมาประยุกต์ใช้รว่ มกับวิชาอื่นๆ
สามารถทาได้อย่างเหมาะสม
รวม

X

S.D.

แปลผล

4.31

0.51

มาก

4.24
4.13

0.60
0.54

มาก
มาก

4.30

0.40

มาก

จากตาราง 7 แสดงว่า ระดับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารหลักสูตรจินตคณิต เบรน
บาลานซิง่ ด้านการดาเนินการใช้หลักสูตร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.30, S.D. = 0.40) เมือ่
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารหลักสูตรจินตคณิต เบรนบา
ลานซิง่ ด้านการดาเนินการใช้หลักสูตร ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก โดยข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ เรียงจากลาดับ
มากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ดังนี้ ข้อ 7 สื่อการสอนหลักสูตรจินตคณิตสามารถนาไปใช้ ได้ทุกๆ
กิจกรรมการเรียนการสอน ( X = 4.40, S.D. = 0.56) รองลงมาคือ ข้อ 9 การวัดและประเมินผลตาม
สภาพความเป็นจริง เป็นไปตามทีส่ ถาบัน จินตคณิตกาหนด ( X = 4.31, S.D. = 0.51) และข้อ 10
การจัดระบบของข้อมูลเพื่อรองรับการใช้หลักสูตรเหมาะสม ( X = 4.24 S.D. = 0.60) ส่วนข้อที่
ได้รบั ความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลีย่ เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ข้อ
3 จัด
กิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาทีห่ ลักสูตรกาหนด ( X = 4.50, S.D. = 0.63) ข้อ 8
อุปกรณ์ในการฝึกและศึกษามีเพียงพอกับจานวนของผูเ้ รียน ( X = 4.50, S.D. = 0.60) และข้อ 2
ความสอดคล้องกันของเนื้อหาของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ( X = 4.45, S.D. = 0.63)

75
ตาราง 8 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารหลักสูตร
จินตคณิต เบรนบาลานซิง่ การนิเทศ กากับ และประเมินผลหลักสูตร โดยรวมและรายข้อ

ข้อ
1
2
3
4

5
6
7
8
9

การนิ เทศ กากับ และประเมิ นผลหลักสูตร
ผูบ้ ริหารเปิดโอกาสให้ครูมสี ่วนร่วมในการแต่งตัง้
คณะกรรมการนิเทศ
ความเหมาะสมของการนิเทศติดตามผล
การประสานงานในการรับการนิเทศจากภายในโรงเรียน
และจากสถาบันจินตคณิตมีความเหมาะสม
การนิเทศภายในโรงเรียนโดยผูบ้ ริหาร ครูวชิ าการ เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานการใช้หลักสูตรจินต
คณิต
การประเมินผลการใช้หลักสูตร โดยสังเกตจากผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนของนักเรียนมีความเหมาะสม
ส่งเสริมครูผสู้ อนนาผลการสอบแต่ละชัน้ มาวิเคราะห์ผลที่
เกิดขึน้ กับผูเ้ รียน
ผูส้ อนประเมินผลการเรียนการสอนจินตคณิตได้ตรงตาม
จุดหมายของหลักสูตร
ข้อเสนอแนะจากการนิเทศสามารถนาไปปรับปรุงและ
พัฒนาการดาเนินงานการบริหารหลักสูตร
การแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทารายงานการประเมิน
ตนเอง เพื่อนาข้อมูลทีไ่ ด้มาปรับปรุงหลักสูตรให้ทนั สมัย
มากขึน้
รวม

ระดับความพึงพอใจ
X

S.D.

แปลผล

4.02

0.70

มาก

4.18
4.32

0.65
0.60

มาก
มาก

3.80

0.80

มาก

4.21

0.60

มาก

4.23

0.60

มาก

4.30

0.70

มาก

4.20

0.80

มาก

4.30

0.80

มาก

4.20

0.45

มาก

จากตาราง 8 แสดงว่า ระดับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารหลักสูตรจินตคณิต เบรน
บาลานซิง่ ด้านการนิเทศ กากับ และประเมินผลหลักสูตร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.20, S.D.
= 0.45) เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารหลักสูตรจินต
คณิต เบรนบาลานซิง่ ด้านการนิเทศ กากับ และประเมินผลหลักสูตร ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก โดย
ข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ เรียงจากลาดับมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ดังนี้ ข้อ 3 การประสานงานในการรับการ
นิเทศจากภายในโรงเรียนและจากสถาบันจินตคณิตมีความเหมาะสม ( X = 4.32, S.D. = 0.60)

76
รองลงมาคือ ข้อ 9 การแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทารายงานการประเมินตนเอง เพื่อนาข้อมูลทีไ่ ด้มา
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทนั สมัยมากขึน้ ( X = 4.30, S.D. = 0.80) และข้อ 7 ผูส้ อนประเมินผลการ
เรียนการสอนจินตคณิตได้ตรงตามจุดหมายของหลักสูตร ( X = 4.30, S.D. = 0.70)
ตาราง 9 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารหลักสูตร
จินตคณิต เบรนบาลานซิง่ ด้านการสรุปผลการดาเนินงาน โดยรวมและรายข้อ

ข้อ
1

2

3
4
5
6
7

การสรุปผลการดาเนิ นงาน
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการดาเนินงานสามารถ
นามาวิเคราะห์ สรุป ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร จินต
คณิต
การรวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้ เช่น ผลการดาเนินงานของ
สถานศึกษา ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เพื่อนามาวิเคราะห์
หาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
การวิเคราะห์ขอ้ มูล สารสนเทศด้านความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของนักเรียน
การสรุปผลการพัฒนา แนวทางแก้ไขปญั หา แนวทาง
พัฒนาการใช้หลักสูตรจินตคณิต ของครูและนักเรียน
การสรุปผลการดาเนินงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผทู้ ่ี
เกีย่ วข้องทราบ
การนาผลการดาเนินงานมาปรับปรุง และยกระดับการ
ดาเนินงานในส่วนทีด่ ใี ห้ดยี งิ่ ขึน้
วิทยากรของสถาบันจินตคณิต รับฟงั ความคิดเห็นและ
เหตุผลของผูบ้ ริหาร ครูผสู้ อน และผูป้ กครอง เพื่อนามา
ปรับปรุงแก้ไขในหลักสูตรจินตคณิต
รวม

ระดับความพึงพอใจ
X

S.D.

แปลผล

4.20

0.60

มาก

4.23

0.60

มาก

4.30

0.61

มาก

4.20

0.64

มาก

4.00

0.50

มาก

4.20

0.51

มาก

4.20

0.60

มาก

4.17

0.45

มาก

77
ตาราง 9 (ต่อ)

ข้อ
8

การสรุปผลการดาเนิ นงาน

การนาข้อมูลการวัดและประเมินผลของนักเรียนมาสรุป
พัฒนาการการเรียนหลักสูตรจินตคณิต
9 การร่วมกันประชุมกับครู ผูป้ กครอง เพื่อสรุปผลการ
ดาเนินงานเกีย่ วกับหลักสูตรจินตคณิต
10 การเขียนรายงานสรุปผลการดาเนินงานมีความชัดเจน
สามารถนาข้อมูลทีไ่ ด้มาพัฒนาศักยภาพการเรียนการ
สอนหลักสูตรจินตคณิต
รวม

ระดับความพึงพอใจ
X

S.D.

แปลผล

4.30

0.61

มาก

4.03

0.60

มาก

4.23

0.60

มาก

4.17

0.45

มาก

จากตาราง 9 แสดงว่า ระดับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารหลักสูตรจินตคณิต เบรน
บาลานซิง่ ด้านการสรุปผลการดาเนินงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.17, S.D. = 0.45) เมือ่
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารหลักสูตรจินตคณิต เบรนบา
ลานซิง่ ด้านการสรุปผลการดาเนินงาน ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก โดยข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ เรียงจากลาดับ
มากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ดังนี้ ข้อ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล สารสนเทศด้านความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของนักเรียน ( X = 4.30, S.D. = 0.61) กับข้อ 8 การนาข้อมูลการวัดและ
ประเมินผลของนักเรียนมาสรุปพัฒนาการการเรียนหลักสูตรจินตคณิต ( X = 4.30, S.D. = 0.61)
รองลงมาคือ ข้อ 2 การรวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้ เช่น ผลการดาเนินงานของสถานศึกษา ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน เพื่อนามาวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ( X = 4.23, S.D. = 0.60) กับ
ข้อ 10 การเขียนรายงานสรุปผลการดาเนินงานมีความชัดเจน สามารถนาข้อมูลทีไ่ ด้มาพัฒนา
ศักยภาพการเรียนการสอนหลักสูตรจินตคณิต ( X = 4.23, S.D. = 0.60) และข้อ 4 การสรุปผลการ
พัฒนา แนวทางแก้ไขปญั หา แนวทางพัฒนาการใช้หลักสูตรจินตคณิต ของครูและนักเรียน ( X =
4.20, S.D. = 0.64)

78
ตาราง 10 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารหลักสูตร
จินตคณิต เบรนบาลานซิง่ โดยรวมและรายด้าน จาแนกตามโรงเรียน

โรงเรียน 1
S.D.
X
4.38
0.40

โรงเรียน
โรงเรียน 2
S.D.
X
3.93
0.38

โรงเรียน 3
S.D.
X
4.36
0.33

2. การวางแผนและเตรียมการนา
หลักสูตรไปใช้
3. การดาเนินการใช้หลักสูตร

4.37

0.59

3.77

0.45

4.25

0.55

4.39

0.52

4.03

0.28

4.39

0.29

4. การนิเทศกากับและประเมินผล
หลักสูตร
5. การสรุปผลการดาเนินงาน

4.36

0.58

3.84

0.36

4.29

0.37

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

การบริ หารหลักสูตรจิ นตคณิ ต
เบรนบาลานซิ่ ง
1. การเตรียมความพร้อม

จากตาราง 10 แสดงว่า ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารหลักสูตรจินตคณิต
เบรนบาลานซิง่ ของโรงเรียน ทุกโรงเรียน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นราย ด้าน พบว่า
โรงเรียน 1 มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โรงเรียน 2 มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทุก
ด้าน และโรงเรียน 3 มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของครู ต่อการบริหารหลักสูตร จินตคณิต
เบรนบาลานซิง่ โดยรวมและรายด้าน ดังตาราง 11-14
ตาราง 11 วิเคราะห์เปรียบเทียบ ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารหลักสูตร จินตคณิต
เบรนบาลานซิง่ โดยรวมและรายด้าน จาแนกตามโรงเรียน
การบริ หารหลักสูตร
จิ นตคณิ ต
เบรนบาลานซิ่ ง
1. การเตรียมความ
พร้อม

แหล่งของ
ความ
แปรปรวน

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
2. การวางแผนและ ระหว่างกลุ่ม
เตรียมการนา
ภายในกลุ่ม
หลักสูตรไปใช้
รวม
3. การดาเนินการใช้ ระหว่างกลุ่ม
หลักสูตร
ภายในกลุ่ม
รวม
4. การนิเทศกากับ ระหว่างกลุ่ม
และประเมินผล
ภายในกลุ่ม
หลักสูตร
รวม
5. การสรุปผลการ ระหว่างกลุ่ม
ดาเนินงาน
ภายในกลุ่ม
รวม

ผลรวม ระดับขัน้
ค่าเฉลี่ย
ความ
ความ
ความ
F
p
แปรปรวน อิ สระ แปรปรวน
(SS)
(df)
(MS)
3.15
2.00
1.58
12.45* .000
10.00
79.00
0.13
13.15
81.00
4.44
2.00
2.22
7.95* .001
22.10
79.00
0.30
26.53
81.00
2.12
2.00
1.87
9.70* .000
8.63
79.00
0.16
10.75
81.00
2.22
2.00
1.11
11.58* .000
13.68
79.00
0.17
15.90
81.00
3.01
2.00
1.50
6.40* .000
10.50
79.00
0.13
13.51
81.00
*p < .05 , **p < .01

จากตาราง 11 แสดงว่า ครูผสู้ อนจากโรงเรียนต่างกัน มีความพึงพอใจ ต่อการบริหาร
หลักสูตรจินตคณิต เบรนบาลานซิง่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี .05 ทุกด้าน
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ตาราง 12 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารหลักสูตร จินตคณิต
เบรนบาลานซิง่ โดยรวมและรายด้าน จาแนกตามโรงเรียน ระหว่างคู่ดว้ ยวิธกี าร
ของเชฟเฟ่ (Scheffé’s method)
การบริ หารหลักสูตร
จิ นตคณิ ตเบรนบาลานซิ่ ง
1. การเตรียมความพร้อม

2. การวางแผนและ
เตรียมการนาหลักสูตรไปใช้

โรงเรียน
โรงเรียน 1
( X = 4.38 )
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)

โรงเรียน
3. การดาเนินการใช้หลักสูตร โรงเรียน 1
( X = 4.39)
โรงเรียน 2
( X = 4.03)
โรงเรียน 3
( X = 4.39)

โรงเรียน 1 โรงเรียน 2
( X = 4.38 ) ( X = 3.93)

โรงเรียน 3
( X = 4.36)

-

0.4500*

0.0246

-

-

-

-

-

-

โรงเรียน 1 โรงเรียน 2
( X = 4.37) ( X = 3.77)

โรงเรียน 3
( X = 4.25)

-

0.5952*

0.1144

-

-

-

-

0.4808*

-

โรงเรียน 1 โรงเรียน 2
( X = 4.39) ( X = 4.03)

โรงเรียน 3
( X = 4.39)

-

0.5952*

-

-

-

-

0.0010

03533*

-
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ตาราง 12 (ต่อ)
การบริ หารหลักสูตร
จิ นตคณิ ตเบรนบาลานซิ่ ง
4. การนิเทศกากับและ
ประเมินผลหลักสูตร

5. การสรุปผลการดาเนินงาน

ความพึงพอใจของครูต่อการ
บริหารหลักสูตร
จินตคณิตเบรนบาลานซิง่
โดยรวม

โรงเรียน
โรงเรียน 1
( X = 4.36)
โรงเรียน 2
( X = 3.84)
โรงเรียน 3
( X = 4.29)
โรงเรียน
โรงเรียน 1
( X = 4.44)
โรงเรียน 2
( X = 3.95)
โรงเรียน 3
( X = 4.24)
โรงเรียน
โรงเรียน 1
( X = 4.39)
โรงเรียน 2
( X = 3.90)
โรงเรียน 3
( X = 4.30)

โรงเรียน 1
( X = 4.36)

โรงเรียน 2
( X = 3.84)

โรงเรียน 3
( X = 4.29)

-

0.5231*

0.0713

-

-

0.1548

0.0010

0.3533*

-

โรงเรียน 1 โรงเรียน 2
( X = 4.44) ( X = 3.95)

โรงเรียน 3
( X = 4.24)

-

0.4875*

0.2004

-

-

-

-

0.2871*

-

โรงเรียน 1 โรงเรียน 2
( X = 4.39) ( X = 3.90)

โรงเรียน 3
( X = 4.30)

-

0.4816*

0.0819

-

-

-

-

0.3997*

-
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จากตาราง 12 แสดงว่า ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารหลักสูตร
จินตคณิต
เบรนบาลานซิง่ โดยรวม โรงเรียน 1 มีความพึงพอใจมากกว่าโรงเรียน 2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05
ด้าน การเตรียมความพร้อม โรงเรียน 1 มีความพึงพอใจ มากกว่าโรงเรียน 2 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ด้านการวางแผนและเตรียมการนาหลักสูตรไปใช้ โรงเรียน 1 และ โรงเรียน 3 มีความพึง
พอใจมากกว่าโรงเรียน 2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ด้านการดาเนินการใช้หลักสูตร โรงเรียน 1 และ โรงเรียน 3 มีความพึงพอใจ มากกว่า
โรงเรียน 2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และ โรงเรียน 1และโรงเรียน 3 มีความพึงพอใจไม่
แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สาคัญ
ด้านการนิเทศกากับและประเมินผลหลักสูตร โรงเรียน 1 และ โรงเรียน 3 มีความพึงพอใจ
มากกว่าโรงเรียน 2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดย โรงเรียน 1 มีความพึงพอใจมากกว่า
โรงเรียน 3 อย่างไม่มนี ยั สาคัญ และ โรงเรียน 3 มีความพึงพอใจมากกว่า โรงเรียน 2 อย่างไม่ม ี
นัยสาคัญ
ด้านการสรุปผลการดาเนินงาน โรงเรียน 1 และ โรงเรียน 3 มีความพึงพอใจ มากกว่า
โรงเรียน 2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และโรงเรียน 1 มีความพึงพอใจมากกว่า โรงเรียน
3 อย่างไม่มนี ยั สาคัญ
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ตาราง 13 วิเคราะห์เปรียบเทียบ ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารหลักสูตร
จินตคณิตเบรนบาลานซิง่ จาแนกตามคุณวุฒกิ ารศึกษาโดยรวมและรายด้าน
การบริ หารหลักสูตรจิ นตคณิ ต
เบรนบาลานซิ่ ง
1. การเตรียมความพร้อม
2. การวางแผนและเตรียมการนา
หลักสูตรไปใช้
3. การดาเนินการใช้หลักสูตร
4. การนิเทศกากับและประเมินผล
หลักสูตร
5. การสรุปผลการดาเนินงาน
รวม

คุณวุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี
S.D.
X
4.26 0.40
4.14 0.59

สูงกว่าปริ ญญาตรี
S.D.
X
3.82
0.20
3.90
0.14

t

p

2.47*
1.10

0.02
0.27

4.30
4.20

0.40
0.46

4.00
3.80

0.17
0.05

2.44*
1.91

0.02
0.10

4.20
4.22

0.45
0.41

4.00
3.90

0.10
0.08

1.08
1.88

0.29
0.06

*p < .05
จากตาราง 13 แสดงว่า ความพึงพอใจ ของครู ต่อการบริหารหลักสูตรจินตคณิต
เบรนบาลานซิง่ โดยรวมและรายด้านต่อไปนี้ คือ ด้านการวางแผนและเตรียมการนาหลักสูตรไปใช้
ด้านการนิเทศกากับและประเมินผลหลักสูตร และด้านการสรุปผลการดาเนินงาน ไม่แตกต่างกัน แต่
ในด้าน การเตรียมความพร้อม และด้านการดาเนินการใช้หลั กสูตร ครูทม่ี คี ุณวุฒกิ ารศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมคี วามพึงพอใจมากกว่าครูทม่ี คี ุณวุฒกิ ารศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี .05
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ตาราง 14 วิเคราะห์การเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารหลักสูตร จินตคณิต
เบรนบาลานซิง่ จาแนกตามประสบการณ์การทางานโดยรวมและรายด้าน
การบริ หารหลักสูตรจิ นตคณิ ต
เบรนบาลานซิ่ ง
1. การเตรียมความพร้อม
2. การวางแผนและเตรียมการนา
หลักสูตรไปใช้
3. การดาเนินการใช้หลักสูตร
4. การนิเทศกากับและประเมินผล
หลักสูตร
5. การสรุปผลการดาเนินงาน
รวม

ประสบการณ์
ตา่ กว่า 10 ปี
S.D.
X
4.28 0.38
4.20 0.54

10 ปี ขึ้นไป
S.D.
X
3.67
0.31
3.40
0.28

t

p

3.91*
3.57*

0.00
0.00

4.30
4.20

0.40
0.46

4.00
3.80

0.14
0.10

2.72*
1.92

0.01
0.60

4.20
4.23

0.45
0.40

4.10
3.80

0.22
0.03

0.78
2.81*

0.44
0.01

*p < .05
จากตาราง 14 แสดงว่า ความพึงพอใจ ของครู ต่อการบริหารหลักสูตรจินตคณิต
เบรนบาลานซิง่ โดยรวมและรายด้านต่อไปนี้ คือ ด้านการเตรียมความพร้อม ด้านการวางแผนและ
เตรียมการนาหลักสูตรไปใช้ และด้านการดาเนินการใช้หลักสูตร ครูทม่ี ปี ระสบการณ์ต่ากว่า 10 มี
ความพึงพอใจมากกว่าครูทม่ี ปี ระสบการณ์ 10 ปีขน้ึ ไป แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี .05
แต่ ในด้าน การนิเทศกากับและประเมินผลหลักสู ตรและด้าน การสรุปผลการดาเนินงาน ครูทม่ี ี
ประสบการณ์ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรจินตคณิตเบรนบาลานซิง่ ไม่แตกต่าง
กัน

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการหลักสูตรจินตคณิตของสถานศึกษา ใน 5 ด้าน คือ 1) การ
เตรียมความพร้อม 2) การวางแผนและเตรียมการนาหลักสูตรไปใช้ 3) การดาเนินการใช้หลักสูตร
4) การนิเทศกากับและประเมินผลหลักสูตร และ 5) การสรุปผลการดาเนินงานการใช้หลักสูตรของ
สถานศึกษา
2. เพื่อ ศึก ษาระดับความพึง พอใจของครูผู้ส อนที่มตี ่ อ การบริหารหลักสูต รจินตคณิต
เบรนบาลานซิง่
3. เพื่อ เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผู้ส อนที่มตี ่อ การบริหารหลักสูต รจินตคณิต
เบรนบาลานซิง่

สมมติ ฐานในการวิ จยั
สมมติฐานในการวิจยั มีดงั นี้
1. ครูทม่ี คี ุณวุฒกิ ารศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรจินตคณิต
ไม่แตกต่างกัน
2. ครูทม่ี ปี ระสบการณ์การทางานต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
จินตคณิตไม่แตกต่างกัน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ครูในโรงเรียนทีไ่ ด้นาหลักสูตรจินตคณิตไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นกั เรียน
ระดับประถมศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 - 6 จานวน 82 คน จาก 34 โรงเรียน
2. ผูบ้ ริหารในโรงเรียนทีไ่ ด้นาหลักสูตรจินตคณิตไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่
นักเรียนระดับประถมศึกษาชัน้ ปีท่ี 1 - 6 จานวน 3 คน จาก 34 โรงเรียน
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโดยใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบสัมภาษณ์ โดยมีแนวคาถามทีใ่ ช้เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบ่งออกเป็น 2
ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวและเหตุผลในการตัดสินใจเลือกหลักสูตร
จินตคณิตในสถานศึกษาได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียน เป็ นต้น
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ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกีย่ วกับการบริหารหลักสูตรจินตคณิตของสถานศึกษา ได้แก่
1. การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
2. การวางแผนและเตรียมการนาหลักสูตรไปใช้
3. การดาเนินการใช้หลักสูตร
4. การนิเทศกากับและประเมินผลหลักสูตร
5. การสรุปผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
2. แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับความพึงพอใจของครูผสู้ อนต่อการบริหาร
หลักสูตรจินตคณิต เบรนบาลานซิง่

การเก็บรวมรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ทาหนังสือพร้อมแนบหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัยและตัวอย่างแบบสัมภาษณ์
และแบบสอบถามไปยังโรงเรียนทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อแจ้งความประสงค์ในการเก็บข้อมูล เพื่อแจ้ง
ความประสงค์ในการเก็บข้อมูลและขอนัดหมายวันเวลาในการเก็บข้อมูลกับครูทเ่ี ป็ นกลุ่มตัวอย่าง
และผูอ้ านวยการโรงเรียนทีเ่ ป็นกลุ่มตัวอย่าง จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองได้รบั
แบบสอบถามคืนจานวน 82 ฉบับ เป็นแบบสอบถามทีม่ คี วามสมบูรณ์คดิ เป็ นร้อยละ 100 ของ
จานวนแบบสอบถามทัง้ หมด ส่วนการสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมข้อมูลทีส่ มั ภาษณ์จากผู้บริหาร
โรงเรียนทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการสร้างข้อสรุปจากการวิเคราะห์เนื้อหาทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์
ตามประเด็นหลักทีก่ าหนดไว้เพื่อหาข้อสรุปตามวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ในการวิจยั ครัง้ นี้

สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลการสารวจ
1. สถิตพิ น้ื ฐาน คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean หรือ X ) และ
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.)
2. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม
2.1 หาความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)
ด้วยการหาดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence , IOC)
2.2 การหาความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
โดยการหาค่าสัมประสิทธิ ์
แอลฟาของครอนบัค (Cronbach)
3. สถิตทิ ใ่ี ช้ทดสอบสมมติฐาน
3.1 สมมติฐาน ข้อ 1 ครูทม่ี คี ุณวุฒกิ ารศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
การบริหารหลักสูตรจินตคณิตไม่แตกต่างกัน ใช้การทดสอบค่าที (t-test) สาหรับทดสอบ
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3.2 สมมติฐาน ข้อ 2 ครูทม่ี ปี ระสบการณ์การทางานต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อการบริหารหลักสูตร จินตคณิตไม่แตกต่างกัน ใช้การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) สาหรับทดสอบ
สรุปผลการวิ จยั
ตอนที่ 1 ผลการวิ เคราะห์การบริ หารหลักสูตรจิ นตคณิ ตของสถานศึกษา
1. การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
โรงเรียนได้มกี ารเตรียมความพร้อมผูบ้ ริหาร ครูผสู้ อน ด้วยการศึกษา
เกีย่ วกับหลักสูตรจินคณิตโดยให้ วิทยากรจากสถาบันจินคณิตมาให้ความรูเ้ กีย่ วกับหลักสูตรว่าเป็น
หลักสูตรเสริมวิชาคณิตศาสตร์ ซึง่ เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ชีใ้ ห้เห็นถึงความจาเป็นทีจ่ ะต้องอาศัยความร่วมมือกันของผูบ้ ริหาร ครู และผูป้ กครองในการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรจินตคณิต มีการแต่งตัง้ กรรมการผูร้ บั ผิดชอบ โดยมอบหมายให้หวั หน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ และคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ เป็ นผูด้ าเนินการ
และจัดให้บุคลากรของโรงเรียนได้รบั การอบรมหลักสูตรจินตคณิตอย่างต่อเนื่อง และทาการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผปู้ กครองและชุมชนได้รบั ทราบ เพื่อรับฟงั ข้อเสนอแนะจากผูป้ กครองและชุมชน
2. การวางแผนและเตรียมการนาหลักสูตรไปใช้
โรงเรียนได้มกี ารจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์การเรียนตามที่สถาบันกาหนด โดยได้มกี ารนา
หลักสูตรจินตคณิตไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์โดยให้ครูผู้สอนเป็ นผู้
บูรณาการกับการเรียนการสอนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และจัดให้มกี ารทดสอบเพื่อดูความก้าวหน้า
ในการเรียนจินตคณิตของนักเรียน
ในการออกแบบหน่ วยการเรียนรู้ การจัดแผนการเรียนรู้ การเตรียมเครื่อ งมือ ในการ
วัดผล ทางหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ได้ร่วมกับเจ้าหน้าทีข่ องสถาบันจินตคณิตล้านนา
เป็นผูก้ าหนดแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรูใ้ ห้กบั นักเรียน
3. การดาเนิ นการใช้หลักสูตร
โรงเรียนได้ดาเนินการใช้หลักสูตรจินตคณิตตามที่ได้ร่วมวางแผนกับสถาบันจินต
คณิต ในการจัดการเรียนการสอนดาเนินการประเมินผลและวัดผลภายในชัน้ เรียน ประเมินผลปลาย
ภาคเรียนและดาเนินการทดสอบแข่งขันวัดความรูใ้ นระดับสายชัน้ เรียนเมือ่ สิน้ ปีการศึกษา
4. การนิ เทศกากับและประเมิ นผลหลักสูตร
จัดให้มกี ารนิเทศภายในโรงเรียนโดยคณะกรรมการโครงการนิเทศการเรียนรูเ้ ป็ น
ผู้ดาเนินการนิเทศ และจัดให้มกี ารสังเกตการสอนโดยหัวหน้ ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ สาหรับการ
นิเทศภายนอกนัน้ ได้รบั ความร่วมมือจากเจ้าหน้าทีส่ ถาบันจินตคณิตล้านนาเข้ามาดาเนินการสังเกต
การสอนของคณะครู และการทดสอบวัดความรูข้ องคณะครูและนักเรียน
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5. การสรุปผลการดาเนิ นงานของสถานศึกษา
การสรุปผลการดาเนินงานทางคณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์จะเป็ นผู้ดาเนินการ
สรุปผลการใช้หลักสูตรให้กบั ผู้บริหารทราบเพื่อกาหนดนโยบายในการดาเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป
ในการพัฒนาหลัก สูต รจินตคณิต ร่ว มกับ กลุ่ ม สาระต่ า ง ๆ ของโรงเรีย นนัน้ ทาง
โรงเรีย นเปิ ด โอกาสให้ค รูผู้ส อนเป็ น ผู้บู ร ณาการการเรีย นวิช าจิน ตคณิต กับ กลุ่ ม สาระฯ ที่ต น
รับผิดชอบได้อย่างอิสระ
ตอนที่ 2 ผลการวิ เคราะห์ความพึงพอใจของครูผส้ ู อนต่อการบริ หารหลักสูตร จิ นต
คณิ ตของสถานศึกษา
1. ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารหลักสูตรจินตคณิต เบรนบาลานซิง่ โดยรวมและราย
ด้านอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการดาเนินการ
ใช้หลักสูตร ด้านการเตรียมความพร้อม ด้านการนิเทศกากับและประเมินผลหลัก สูตร ด้านการ
สรุปผลการดาเนินงาน และด้านการวางแผนและเตรียมการนาหลักสูตรไปใช้
2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารหลักสูตรจินตคณิต เบรนบาลานซิง่
จาแนกตามคุณวุฒกิ ารศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนในด้านการเตรียมความพร้อม และด้าน
การดาเนินการใช้หลักสูต ร โดยครูท่มี วี ุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาตรีมคี วามพึงพอใจสูงกว่าครูท่มี ี
คุณวุฒสิ ูงกว่าปริญญาตรี ยกเว้น ด้านการวางแผนและเตรียมการนาหลักสูตรไปใช้ ด้านการนิเทศ
กากับและประเมินผลหลักสูตร และด้านการสรุปผลการดาเนินงาน ไม่แตกต่างกัน
3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารหลักสูตรจินตคณิต เบรนบาลานซิง่
จาแนกตามประสบการณ์ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน โดยครูทม่ี ปี ระสบการณ์สอนน้อยกว่า 10
ปี มีความพึงพอใจสูงกว่าครูทม่ี ปี ระสบการณ์มากกว่า 10 ปี ยกเว้นด้านการนิเทศ กากับ และ
ประเมินผลหลักสูตรและการสรุปผลการดาเนินงาน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
อภิ ปรายผล
ตอนที่ 1 การบริ หารหลักสูตรจิ นตคณิ ตของสถานศึกษา
1. การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
โรงเรียนได้มกี ารเตรียมความพร้อมผูบ้ ริหาร ครูผสู้ อน ด้วยการศึกษาเกีย่ วกับหลักสูตร
จินคณิตโดยให้ วิทยากรจากสถาบันจินคณิตมาให้ความรูเ้ กี่ยวกับหลักสูตรว่าเป็ นหลักสูตรเสริมวิชา
คณิต ศาสตร์ ซึ่งเป็ นอีก แนวทางหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ชี้ให้เห็นถึงความ
จาเป็ นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือกันของผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรจินตคณิต มีการแต่งตัง้ กรรมการผูร้ บั ผิดชอบ โดยมอบหมายให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ เป็นผูด้ าเนินการและจัดให้บุคลากร

89
ของโรงเรีย นได้ร ับ การอบรมหลัก สู ต รจิน ตคณิ ต อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และท าการประชาสัม พัน ธ์ใ ห้
ผูป้ กครองและชุมชนได้รบั ทราบ เพื่อรับฟงั ข้อเสนอแนะจากผูป้ กครองและชุมชน
โรงเรียนได้ก าหนดให้มกี ารส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่
เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโดยจัดประชุม ศึกษา นิเทศ เพื่อศึกษา วิเคราะห์หลักสูตร
สถานศึกษาแล้วนาผลทีไ่ ด้จากการศึกษาไปขยายผลให้แก่ผบู้ ริหาร ครูและผูท้ เ่ี กี่ยวข้องได้ทราบด้วย
การจัดฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารและนาผลที่ได้จากใช้หลักสูตรมาปรับปรุงและพัฒนาทุกปีการศึกษา
จึงทาให้การบริห ารหลักสูตรสถานศึกษาของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับรายงานการ
สัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจยั และระดมความคิดเพื่อหาแนวทางการขยายผลโครงการนาร่องโครงการ
โรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อ พัฒนาคุ ณภาพผู้เรียน ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ (2545: 30) ทีพ่ บว่าการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและครูอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้สามารถ
เชื่อมโยงการบริหารกับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของครู ผู้บริหารและของนักเรียน และกรม
วิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2545: 33) ยังพบว่า การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้การฝึกอบรมจะช่วยพัฒนาความรู้ ความเข้าใจได้มากทีส่ ุด
2. การวางแผนและเตรียมการนาหลักสูตรไปใช้
โรงเรียนได้มกี ารจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์การเรียนตามที่สถาบันกาหนด โดยได้มกี ารนา
หลักสูตรจินตคณิตไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์โดยให้ครูผู้สอนเป็ นผู้
บูรณาการกับการเรียนการสอนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และจัดให้มกี ารทดสอบเพื่อดูความก้าวหน้า
ในการเรียนจินตคณิตของนักเรียน
ในการออกแบบหน่ วยการเรียนรู้ การจัดแผนการเรียนรู้ การเตรียมเครื่องมือในการ
วัดผล ทางหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ได้ร่วมกับเจ้าหน้าทีข่ องสถาบันจินตคณิตล้านนา
เป็นผูก้ าหนดแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรูใ้ ห้กบั นักเรียน
การวางแผนและเตรียมการนาหลักสูตรไปใช้ เป็ นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และ
มาตรการของการเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้สถานศึกษาทุกแห่งร่วมมือ
กับเขตพื้นที่การศึก ษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน จัดทาหลักสูต ร
สถานศึกษาโดยบูรณาการกับหลักสูตรแกนกลาง และจัดให้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนื่องทัง้ ระยะสัน้
และระยะยาว (สานักปฏิรปู การศึกษา. 2546: 40-41)
3. การดาเนิ นการใช้หลักสูตร
โรงเรียนได้ดาเนินการใช้หลักสูต รจินตคณิตตามที่ได้ร่ว มวางแผนกับสถาบันจินต
คณิต และจัดเตรียมสื่อการสอน (ลูกคิด) ให้พร้อมสาหรับการจัดการเรียนการสอน
ดาเนินการประเมินผลและวัดผลภายในชัน้ เรียน ประเมินผลปลายภาคเรียน และ
ดาเนินการทดสอบแข่งขันวัดความรูใ้ นระดับสายชัน้ เรียนเมือ่ สิน้ ปีการศึกษา
โรงเรียนได้ดาเนินการใช้หลักสูตร ครูและผูบ้ ริหารจะต้องมีการตรวจสอบการใช้
หลักสูตร ทบทวนหลักสูตร ทาโครงการวางแผน ประเมินโครงการศึกษาทดลอง ประชาสัมพันธ์
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หลักสูตรเตรียมบุคลากรโดยจัดครูเข้าสอนตามหลักสูตร การบริการวัสดุหลักสูตร การบริการ
หลักสูตรภายในโรงเรียน การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิน่ (ณัฐชยา นาคแนวดี.
2549: 31) นอกจากนี้โรงเรียนจะต้องวางแผนให้ครูผสู้ อนรายงานผลการจัดการเรียนรูก้ ลุ่มสาระทีต่ น
รับผิดชอบอย่างเป็ นระบบ (SSR รายบุคคล) ทาให้ผสู้ อนเห็นความสาคัญของการพัฒนางานการ
สอนทีเ่ ป็นระบบและมีขอ้ มูลในการพัฒนาอย่างชัดเจน (ประยูร ลังกาพินธุ.์ 2550: ออนไลน์)
4. การนิ เทศกากับและประเมิ นผลหลักสูตร
จัดให้มกี ารนิเทศภายในโรงเรียนโดยคณะกรรมการโครงการนิเทศการเรียนรู้เป็ น
ผู้ดาเนินการนิเทศ และจัดให้มกี ารสังเกตการสอนโดยหัวหน้ ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ สาหรับการ
นิเทศภายนอกนัน้ ได้รบั ความร่วมมือจากเจ้าหน้าทีส่ ถาบันจินตคณิตล้านนาเข้ามาดาเนินการสังเกต
การสอนของคณะครู และการทดสอบวัดความรูข้ องคณะครูและนักเรียน
ในการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลหลักสูตรจินตคณิตของสถานศึกษา ได้
จัดให้มกี ารนิเทศภายใน และมีการนิเทศอย่างมีจุดมุ่งหมาย ซึง่ สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ ประยูร
ลังกาพินธุ์ (2550: ออนไลน์) การนิเทศการศึกษามีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ครูใช้หลักสูตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีจุดเน้นที่การจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ ารนิเทศการศึกษาในโรงเรียน หรือการ
นิเทศภายในโรงเรียน เป็นกระบวนการทีส่ าคัญ หากมีการวางแผน การนิเทศอย่างเป็ นระบบ จะช่วย
ให้ครูพฒ
ั นาหลักสูตรในระดับชัน้ เรียนได้ดี และจัดการเรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ การนิเทศเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิภารัตน์ ทิพโชติ (2550: 123)
ได้ศกึ ษาการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ช่วงชัน้ ที่ 1 และ2 : กรณีศกึ ษาโรงเรียนวัดบึงทองหลาง
เขตบางกะปิ กรุงเทพ มหานครพบว่า ผลการประเมินด้านการวัดและประเมินผลด้านการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาทัง้ หลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรท้องถิ่นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
เนื่องจากโรงเรียนมีการจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารให้กบั ครูผสู้ อนทุกคน และครูได้นาความรูท้ ไี ด้รบั จาก
การอบรมมาปรับปรุง พัฒนา และประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผูเ้ รียน
5. การสรุปผลการดาเนิ นงานของสถานศึกษา
การสรุปผลการดาเนินงานทางคณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์จะเป็ นผู้ดาเนินการ
สรุปผลการใช้หลักสูตรให้กบั ผู้บริหารทราบเพื่อกาหนดนโยบายในการดาเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป
ในการพัฒนาหลัก สูต รจินตคณิต ร่ว มกับกลุ่ มสาระต่ าง ๆ ของโรงเรียนนัน้ ทาง
โรงเรีย นเปิ ด โอกาสให้ ค รู ผู้ส อนเป็ น ผู้ บู ร ณาการการเรีย นวิช าจิน ตคณิ ต กับ กลุ่ ม สาระฯที่ต น
รับผิดชอบได้อย่างอิสระ
การสรุปผลการดาเนินงานของโรงเรียนได้มกี ารกาหนดแนวปฏิบตั ิ หลักเกณฑ์ และ
วิธกี ารให้สถานศึกษาปฏิบตั ไิ ด้ เช่น แผนปฏิบตั กิ าร เพื่อรองรับการบริหารและการจัดการศึกษา ทัง้
ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ การกาหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพ
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การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน หลักสูตรแกนกลาง และแนวการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิน่ มีการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณทางการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษามีความยืดหยุน่ ยึดเป้าหมายและผลลัพธ์เป็ นหลัก มีการกากับ ติดตาม ประเมินผล
การดาเนินงาน (ฆนัท ธาตุทอง. 2550: 258-259)
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของครูผส้ ู อนต่อการบริ หารหลักสูตรจิ นตคณิ ตของ
สถานศึกษา
1. ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารหลักสูตรจินตคณิต เบรนบาลานซิง่ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กาหนดให้มกี าร
ปฏิรปู การศึกษา ซึง่ การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรปู การศึกษาตามที่
กาหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 2544 ทีต่ อ้ งการให้โรงเรียนกาหนดสาระ
รายละเอียดการเรียนรูเ้ ป็ นรายปีและรายภาคให้สอดคล้องกับสภาพปญั หาชุมชน สังคม ภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ คุณสมบัตอิ นั พึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกทีด่ ขี องครอบครัว ชุมชน สังคม รวมถึงการจัดการ
เรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดความสนใจของผูเ้ รียนแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้
1.1 ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารหลักสูตรจินตคณิต เบรนบาลานซิง่ ด้าน
การเตรียมความพร้อมส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดุษดี เหมพงษ์ (2547:
79) ได้ได้ศกึ ษาการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของโรงเรียนเครือข่ายระดับ
ประถมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า การบริหารหลักสูตรด้านการเตรียมความพร้อมอยูใ่ น
ระดับมาก ในด้านการจัดเก็บระบบข้อมูลสารสนเทศทีเ่ ป็นระบบพร้อมนาไปใช้ ซึง่ สอดคล้องกับ
พิทกั ษ์ แก้วในเมฆ (2550: 97) ได้ศกึ ษาปจั จัยทีส่ มั พันธ์กบั การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาตรัง พบว่า ในด้านการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษามี
การปฏิบตั สิ งู สุด เนื่องจากสถานศึกษามีความตื่นตัวจากการนาหลักสูตรสถานศึกษามาใช้ในปี
การศึกษา 2545 เป็นปีแรก และดาเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปีการศึกษา 2548 ครูจงึ ได้รบั การ
พัฒนาอบรมในเรือ่ งหลักสูตสถานศึกษาทุกโรงเรียน เป็นผลมาจากการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
ทีไ่ ด้พฒ
ั นาอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบมาถึงปีการศึกษาในปจั จุบนั
1.2 ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารหลักสูตรจินตคณิต เบรนบาลานซิง่ ด้าน
การวางแผนและเตรียมการนาหลักสูตรไปใช้ ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก เนื่องจากจุดหมายหลักของ
สถานศึกษาอยูท่ ก่ี ารจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดและดาเนินการด้าน
การเรียนการสอนจะเป็นไปด้วยดี ด้วยการวางแผนการบริหารงาน ด้วยความร่วมมือของบุคลากรใน
สถานศึกษาทีจ่ ะทาให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ (ถาวร ศรีเกต. 2551: 99) และการจัดประสบ
การณ์ให้แก่ผเู้ รียนได้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างสมบูรณ์ และเกิดผลสัมฤทธิ ์ตามความมุ่งหมายของการจัด
การศึกษาผูบ้ ริหารจะต้องจัดให้มกี ารดาเนินการตามภารกิจในการจัดเตรียมและอานวยความสะดวก
ให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรืน่ และเรียบร้อย (นัยนา ตันติวสิ ุทธิ ์. 2546: 23)
1.3 ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารหลักสูตรจินตคณิต เบรนบาลานซิง่ ด้าน
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การดาเนินการใช้หลักสูตรส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นี้อาจเป็นเพราะว่า พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที2่ ) พ.ศ. 2545 ได้กาหนดบทบาทและ
หน้าทีข่ องโรงเรียนในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียนในประเด็นของการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ว่าควรจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม ให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัด
ของผูเ้ รียน ส่งเสริมสนับสนุ นให้ผสู้ อน สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ
อานวยความสะดวกเพื่อให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูแ้ ละมีความรอบรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 1122) ด้วยเหตุน้บี ทบาทสาคัญของครู จึงเป็ นการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา เพราะครูเป็นบุคคลทีส่ ามารถสร้างบรรยากาศของการเรียนรูท้ ม่ี ผี ลต่อนักเรียน
เป็นอย่างมาก
1.4 ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารหลักสูตรจินตคณิต เบรนบาลานซิง่ ด้าน
การนิเทศ กากับ และประเมินผลหลักสูตร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่า การ
นิเทศการสอนถือเป็ นกระบวนการที่สาคัญที่จะต้องได้รบั การส่งเสริมสนับสนุ นให้พฒ
ั นาก้าวหน้ า
ตลอดเวลา การศึกษาจะเกิดผลดีมคี ุณภาพตามเป้าหมายทีว่ างไว้ยอ่ มขึน้ อยู่กบั กระบวนการของการ
จัดและการดาเนินงานของโรงเรียน ซึง่ เป็ นหน่ วยงานสาคัญทีส่ ุดในการนานโยบายไปปฏิบตั ิ เพื่อให้
การศึกษาแก่เด็กโดยตรง และการที่โรงเรียนจะดาเนินการของโรงเรียน เพื่อให้เด็กบรรลุผลสาเร็จ
ตามเป้าหมาย นอกจากต้องอาศัยการบริหารแล้ว การนิเทศการสอนก็เป็ นกระบวนการทีช่ ่วยพัฒนา
ครูให้มปี ระสิทธิภาพ (ถาวร ศรีเกต. 2551: 100) ซึง่ สอดคล้องกับ แนวคิดของ ไพโรจน์ กลิน่
กุหลาบ (2542: 57) กล่าวว่า การนิเ ทศการศึกษามีความสาคัญต่ อการพัฒนาการศึกษา ทัง้ นี้
เนื่องจากกระบวนการนิเทศการศึกษาเป็ นการทางานร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
พัฒนาความรูค้ วามเข้าใจและปฏิบตั งิ านสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารหลักสูตรจินตคณิต เบรนบาลานซิง่
ด้านการสรุปผลการดาเนินงาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธนศักดิ ์ เปาริก
(2550: บทคัดย่อ ) ศึกษาสภาพและปญั หาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 เขต 2 พบว่า การสรุปผลการดาเนินงาน
สถานศึกษาอยู่ในระดับมาก เหตุทเ่ี ป็ นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารโรงเรียน จัดให้มกี ารอบรม
เกี่ยวกับการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ทาให้ครูและผูบ้ ริหารมีความรูเ้ ข้าใจ ในการประเมินผลการ
ใช้หลักสูตรปรับปรุงและพัฒนาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาอยูเ่ ป็นประจา
2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารหลักสูตรจินตคณิต
เบรนบาลานซิง่ จาแนกตามคุณวุฒกิ ารศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนในด้านการเตรียมความ
พร้อม และด้านการดาเนินการใช้หลักสูตร โดยครูทม่ี วี ุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาตรีมคี วามพึงพอใจ
สูงกว่าครูทม่ี คี ุณวุฒสิ งู กว่าปริญญาตรีสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ซึง่ สอดคล้องกับ นิภารัตน์ ทิพโชติ (2550: 126-127) ครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษา มีความพึง
พอใจต่อการใช้หลักสูตรสถานศึกษาแตกต่างกัน ทัง้ นี้อาจเนื่องจากบทบาท หน้าที่ และการมีส่วน
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ร่วมในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาของผู้บริหารและครูผู้สอนแตกต่างกัน โดยในการจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษาผูบ้ ริหารจะเป็ นผูท้ ใ่ี ห้ความช่วยเหลือ และให้คาแนะนา ซึง่ ไม่ได้เป็ นผูจ้ ดั ทา
หลักสูตรสถานศึกษาโดยตรง ส่วนครูผู้สอนเป็ นผู้ท่ที าหน้ าที่ในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
โดยตรงทุกขัน้ ตอน และยังเป็ นผูน้ าหลักสูตรไปใช้ ดังนัน้ จากบทบาทหน้าที่ในการจัดทาหลักสูตรที่
แตกต่างกันจึงอาจทาให้ผู้บริหารและครูผู้สอน มีความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
แตกต่างกัน
3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูต่อการบริหารหลักสูตรจินตคณิต เบรนบาลานซิง่
จาแนกตามประสบการณ์ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน โดยครูทม่ี ปี ระสบการณ์สอนน้อยกว่า 10
ปี มีความพึงพอใจสูงกว่าครูทม่ี ปี ระสบการณ์มากกว่า 10 ปี แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 ยกเว้นด้านการนิเทศ กากับ และประเมินผลหลักสูตรและการสรุปผลการดาเนินงาน มี
ความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่าผูบ้ ริหารโรงเรียนส่วนใหญ่ มีการวางแผนจัด
บุคคลเข้าปฏิบตั งิ านโดยยึดหลักตามความถนัด ความสนใจ และตรงตามวิชาเอกให้มากทีส่ ุด มีการ
ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมอบรมสัมนา การศึกษาดูงานทีเ่ กีย่ วกับการศึกษา สนับสนุ นให้
บุคลากรศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาตนเองและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในระดับทีส่ งู ขึน้ ซึง่ ตรง
กับความต้องการของบุคลากร (สมเกียรติ อินทร์ณรงค์. 2548: 84)
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาการดาเนินงานการบริหารหลักสูตรจินตคณิตของสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจยั ไปใช้ดงั นี้
1. ผูบ้ ริหารโรงเรียนและครูควรร่วมกันกาหนดนโยบาย และวางแผนการพัฒนาครูเกีย่ วกับ
การดาเนินงานการบริหารหลักสูตรจินตคณิตของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา คอยให้คาปรึกษา
แก่โรงเรียนทีก่ าลังดาเนินการพัฒนาการใช้หลักสูตรจินตคณิตอย่างต่อเนื่อง
2. ผูบ้ ริหารโรงเรียนควรส่งเสริมและพัฒนา การดาเนินงานการบริหารหลักสูตรจินตคณิต
ของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม และพัฒนาครูในโรงเรียน โดยมี
การจัดอบรมให้ความรูใ้ นการวัดและประเมินผลหลักสูตร
3. ครูนาผลการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาตนเองทัง้ ด้านความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะต่างๆ ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้นาหลักสูตรจินตคณิตมาบูรณา
การใช้รว่ มกับสาระการเรียนรูอ้ ่นื ๆ ในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ
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ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารหลักสูตรจินตคณิตของสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาของผูบ้ ริหารโรงเรียนกับคุณลักษณะของนักเรียนในโรงเรียนทีไ่ ด้นาหลักสูตรจินต
คณิตเข้าบรรจุในโรงเรียน
2. ควรมีการศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการนิเทศ กากับ ติดตามผลการใช้หลักสูตรจินตคณิตของ
สถานศึกษาทีไ่ ด้นาหลักสูตรจินตคณิตเข้าทาการสอนในโรงเรียน
3. ควรมีการศึกษาปญั หาและแนวทางแก้ปญั หา การสรุปผลการดาเนินงานการบริหาร
หลักสูตรจินตคณิตของสถานศึกษาทีไ่ ด้นาหลักสูตรจินตคณิตเข้าทาการสอนในโรงเรียน
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แบบสัมภาษณ์
เรือ่ ง การบริหารหลักสูตรจินตคณิตของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
กรอบคาถามในการสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวและเหตุผลในการตัดสิ นใจเลือกหลักสูตรจิ นตคณิ ตใน
สถานศึกษา
ส่วนที่ 2 การบริ หารหลักสูตรจิ นตคณิ ตของสถานศึกษา ได้แก่
1. การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
2. การวางแผนและเตรียมการนาหลักสูตรไปใช้
3. การดาเนินการใช้หลักสูตร
4. การนิเทศกากับและประเมินผลหลักสูตร
5. การสรุปผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวและเหตุผลในการตัดสิ นใจเลือกหลักสูตรจิ นตคณิ ตใน
สถานศึกษา
1. ข้อมูลส่วนตัวของผูบ้ ริหารโรงเรียน ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ
บริหารโรงเรียน
2. ประวัตขิ องโรงเรียนและข้อมูลบุคลากรในโรงเรียน
3. อะไรเป็นปจั จัยสาคัญทีท่ าให้ตดั สินใจนาหลักสูตรจินตคณิตมาบรรจุในหลักสูตรของ
โรงเรียน
ส่วนที่ 2 การบริ หารหลักสูตรจิ นตคณิ ตของสถานศึกษา ได้แก่
1. การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
1.1ผูบ้ ริหารและครูมกี ารเตรียมความพร้อมในเรือ่ งของการนาหลักสูตร
จินตคณิตมาใช้ในโรงเรียนอย่างไร
1.2 มีการดาเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการหลักสูตรจินตคณิตอย่างไร
1.2 ประชาสัมพันธ์การใช้หลักสูตรจินตคณิตให้ผู้ทเ่ี กีย่ วข้องทราบอย่างไร
2. การวางแผนและเตรียมการนาหลักสูตรไปใช้
2.1 มีการวางแผนในการนาหลักสูตรจินตคณิตไปใช้ในสถานศึกษาอย่างไร
2.2 ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การจัดแผนการเรียนรู้ การเตรียมเครือ่ งมือในการ
วัดผล ดาเนินการอย่างไร
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3. การดาเนิ นการใช้หลักสูตร
3.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูห้ ลักสูตรจินตคณิตอย่างไร
3.2 จัดทาสื่อการเรียนรูส้ าหรับหลักสูตรจินตคณิตอย่างไร
3.3 ดาเนินการประเมินผลและวัดผลอย่างไร
4. การนิ เทศกากับและประเมิ นผลหลักสูตร
4.1 มีการนิเทศภายในและภายนอกอย่างไร
4.2 มีการประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างไร
5. การสรุปผลการดาเนิ นงานของสถานศึกษา
5.1 มีการสรุปผลการดาเนินงานเกีย่ วกับหลักสูตรจินตคณิตอย่างไร
5.2 มีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรจินตคณิตร่วมกับกลุ่มสาระต่างๆของโรงเรียน
อย่างไร
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แบบสอบถาม
เรือ่ ง ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารหลักสูตรจินตคณิต เบรนบาลานซิง่
แบบสอบถามฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครูผสู้ อนทีม่ ตี ่อ
การบริหารหลักสูตรจินตคณิต เบรนบาลานซิง่ โดยข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากการตอบแบบสอบถามครัง้ นี้
ผูว้ จิ ยั เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทางการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องในการช่วยเหลือ
ส่งเสริม
สนับสนุนโรงเรียนในการดาเนินงานการบริหารหลักสูตร จินตคณิตเบรนบาลานซิง่ ให้สาเร็จลุล่วงไ ป
ได้ดว้ ยดี โดยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากทีส่ ุด และจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
การศึกษาให้มคี วามเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
ผูว้ จิ ยั จัดทาแบบสอบถาม เพื่อสอบ ครูผสู้ อนโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลส่วนตัว ของครูผสู้ อนซึง่ เป็นแบบสอบถามแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับความพึงพอใจของครูต่อการบริหารหลักสูตรจินตคณิต
เบรนบาลานซิง่ ใน 5 ด้าน ได้แก่
1. การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
2. การวางแผนและเตรียมการนาหลักสูตรไปใช้
3. การดาเนินการใช้หลักสูตร
4. การนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลหลักสูตร
5. การสรุปผลการดาเนินงาน
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงทีท่ ่านได้กรุณาเสียสละเวลาในการแสดงความคิดเห็นในการ
ตอบแบบสอบถาม คาตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ในการนาเสนอการดาเนินงานการ
บริหารหลักสูตรจินตคณิตของสถานศึกษาให้มคี ุณภาพต่อไป

นายคัมภีร์ แอศิร ิ
นิสติ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถาม ข้อมูล ส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม เมือ่ อ่านข้อความ
จบแล้วโปรดทาเครือ่ งหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความทีต่ รงกับตรงกับข้อเท็จจริงของท่าน
1. ประสบการณ์ในการทางาน
 ต่ากว่าหรือเท่ากับ 10 ปี
 10 ปี ขึน้ ไป
2. คุณวุฒกิ ารศึกษา
 ปริญญาตรี

 สูงกว่าปริญญาตรี
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของครูต่อการบริ หารหลักสูตรจิ นตคณิ ต เบรนบาลานซิ่ ง
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามเกีย่ ว กับ ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารหลักสูตร
จินตคณิต เบรนบาลานซิง่ เมือ่ อ่านข้อความแล้ว โปรดทาเครือ่ งหมาย  ลงในช่องขวามือ ช่องใด
ช่องหนึ่งใน 5 ช่องทีต่ รงกับข้อเท็จจริงของท่านมากทีส่ ุด ดังนี้
(5) หมายถึง
ท่านมีความพึงพอใจมากทีสุด
(4) หมายถึง
ท่านมีความพึงพอใจมาก
(3) หมายถึง
ท่านมีความพึงพอใจปานกลาง
(2) หมายถึง
ท่านมีความพึงพอใจน้อย
(1) หมายถึง
ท่านมีความพึงพอใจน้อยทีส่ ุด
ข้อที่ ความพึงพอใจของครูผสู้ อนทีม่ ตี ่อการ
บริหารหลักสูตรจินตคณิต
เบรนบาลานซิง่
การเตรียมความพร้อม
1. ผูบ้ ริหารสร้างความตระหนักแก่
ครูผสู้ อนถึงความจาเป็นในการเตรียม
ความพร้อมเกีย่ วกับการนาหลักสูตร
จินตคณิตมาใช้ในสถานศึกษา
2. การแนะนาและให้คาปรึกษาในเรือ่ ง
การสอนหลักสูตรจินตคณิตจาก
สถาบันจินตคณิต
3. ความเชีย่ วชาญและประสบการณ์สอน
ของวิทยากรทีผ่ บู้ ริหารคัดสรรมา
4. ความสามารถของวิทยากรในการ
ถ่ายทอดความรูใ้ ห้ครูเข้าใจ
5. การจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการ
อบรมหลักสูตรจินตคณิตแก่ครูได้อย่าง
ครบถ้วน
6. การให้ความสาคัญแก่บุคลากรครูอย่าง
เท่าเทียมกัน
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ข้อ
ที่

ความพึงพอใจของครูผสู้ อนทีม่ ตี ่อการ
บริหารหลักสูตรจินตคณิต
เบรนบาลานซิง่
7. ผูบ้ ริหารแต่งตัง้ คณะกรรมการเพื่อ
รับผิดชอบหลักสูตรจินตคณิตได้อย่าง
เหมาะสม
8. ผูบ้ ริหารให้ความสาคัญกับการศึกษา
ปญั หาและความต้องการของชุมชนและ
ผูป้ กครองในการนาหลักสูตร จินตคณิต
มาใช้ในสถานศึกษา
9.
ผูบ้ ริหารจัดให้มกี ารประชุม อบรม สัมมนา
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง (ได้แก่ ชุมชน ผูป้ กครอง
นักเรียน) เพื่อนาหลักสูตรจินตคณิตมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน
10. การประชาสัมพันธ์ การใช้หลักสูตรจินต
คณิตในการจัดการเรียนการสอนให้ผทู้ ่ี
เกีย่ วข้องรับทราบ ด้วยวิธกี ารที่
หลากหลายรูปแบบ
การวางแผนและเตรียมการนา
หลักสูตรไปใช้
1. การจัดครูเข้าสอนตรงตามความรู้
ความสามารถ ความถนัด และความสมัคร
ใจ
2. หัวหน้ากลุ่มสาระต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการ
จัดตารางเรียนหลักสูตรจินตคณิต
3. ผูบ้ ริหารจัดเตรียม หนังสือเรียน เอกสาร
ประกอบการเรียนอย่างเพียงพอ
4. ความเพียงพอของอุปกรณ์สาหรับ
การศึกษาและปฏิบต้ ิ
5. แผนการฝึกภาคปฏิบตั เิ หมาะสมกับผูเ้ รียน
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ข้อที่ ความพึงพอใจของครูผสู้ อนทีม่ ตี ่อการ
บริหารหลักสูตรจินตคณิต
เบรนบาลานซิง่
6. การเตรียมความพร้อมของนักเรียน
ด้านความรู้ ทักษะทีจ่ าเป็นต่อการ
เรียนรูห้ ลักสูตรจินตคณิต
7. การแนะนาและให้คาปรึกษาในเรือ่ ง
การสอนหลักสูตรจินตคณิตแก่
ผูป้ กครองและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
1.
2.
3.
4.

5.
6.

การดาเนิ นการใช้หลักสูตร
การบอกวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและ
ชีแ้ จงแผนการเรียนการสอนได้ชดั เจน
ความสอดคล้องกันของเนื้อหาของ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
จัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาทีห่ ลักสูตรกาหนด
การนาหลักสูตรจินตคณิตไปใช้ในการ
เรียนการสอนเหมาะสมตามศักยภาพ
ของผูเ้ รียน
ความสามารถในการใช้ส่อื การสอนและ
เทคโนโลยีมาประกอบการสอน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
สอดแทรกการเสริมสร้างค่านิยมและ
พัฒนาจริยธรรมแก่นกั เรียน
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ข้อที่ ความพึงพอใจของครูผสู้ อนทีม่ ตี ่อการ
บริหารหลักสูตรจินตคณิต
เบรนบาลานซิง่
7.
สื่อการสอนหลักสูตรจินตคณิตสามารถ
นาไปใช้ได้ทุกๆ กิจกรรมการเรียนการ
สอน
8. อุปกรณ์ในการฝึกและศึกษามีเพียงพอ
กับจานวนของผูเ้ รียน
9. การวัดและประเมินผลตามสภาพความ
เป็นจริง เป็นไปตามทีส่ ถาบัน
จินตคณิตกาหนด
10. การจัดระบบของข้อมูลเพื่อรองรับการ
ใช้หลักสูตรเหมาะสม
11. การนาหลักสูตรจินตคณิตมา
ประยุกต์ใช้รว่ มกับวิชาอื่นๆ สามารถ
ทาได้อย่างเหมาะสม
การนิ เทศ กากับ และประเมิ นผล
หลักสูตร
1. ผูบ้ ริหารเปิดโอกาสให้ครูมสี ่วนร่วมใน
การแต่งตัง้ คณะกรรมการนิเทศ
2. ความเหมาะสมของการนิเทศติดตาม
ผล
3. การประสานงานในการรับการนิเทศ
จากภายในโรงเรียนและจากสถาบัน
จินตคณิตมีความเหมาะสม
4. การนิเทศภายในโรงเรียนโดยผูบ้ ริหาร
ครูวชิ าการ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
ดาเนินงานการใช้หลักสูตรจินตคณิต
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ความพึงพอใจของครูผสู้ อนทีม่ ตี ่อการ
ข้อที่
บริหารหลักสูตรจินตคณิต
เบรนบาลานซิง่
5. การประเมินผลการใช้หลักสูตร โดย
สังเกตจากผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ของนักเรียนมีความเหมาะสม
6. ส่งเสริมครูผสู้ อนนาผลการสอบแต่ละ
ชัน้ มาวิเคราะห์ผลทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ รียน
7. ผูส้ อนประเมินผลการเรียนการสอน
จินตคณิตได้ตรงตามจุดหมายของ
หลักสูตร
8. ข้อเสนอแนะจากการนิเทศสามารถ
นาไปปรับปรุงและพัฒนาการ
ดาเนินงานการบริหารหลักสูตร
9. การแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทา
รายงานการประเมินตนเอง เพื่อนา
ข้อมูลทีไ่ ด้มาปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยมากขึน้
การสรุปผลการดาเนิ นงาน
1. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการ
ดาเนินงานสามารถนามาวิเคราะห์
สรุป ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
จินตคณิต
2. การรวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้ เช่น ผลการ
ดาเนินงานของสถานศึกษา ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน เพื่อนามาวิเคราะห์หา
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
จินตคณิต
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ความพึงพอใจของครูผสู้ อนทีม่ ตี ่อการ
ข้อที่
บริหารหลักสูตรจินตคณิต
เบรนบาลานซิง่
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล สารสนเทศด้าน
ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะทีพ่ งึ
ประสงค์ของนักเรียน
4. การสรุปผลการพัฒนา แนวทางแก้ไข
ปญั หา แนวทางพัฒนาการใช้หลักสูตร
จินตคณิต ของครูและนักเรียน
5. การสรุปผลการดาเนินงาน เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทราบ
6. การนาผลการดาเนินงานมาปรับปรุง
และยกระดับการดาเนินงานในส่วนทีด่ ี
ให้ดยี งิ่ ขึน้
7. วิทยากรของสถาบันจินตคณิต รับฟงั
ความคิดเห็นและเหตุผลของผูบ้ ริหาร
ครูผสู้ อน และผูป้ กครอง เพื่อนามา
ปรับปรุงแก้ไขในหลักสูตรจินตคณิต
8. การนาข้อมูลการวัดและประเมินผล
ของนักเรียนมาสรุปพัฒนาการการ
เรียนหลักสูตรจินตคณิต
9. การร่วมกันประชุมกับครู ผูป้ กครอง
เพื่อสรุปผลการดาเนินงานเกีย่ วกับ
หลักสูตรจินตคณิต
10. การเขียนรายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานมีความชัดเจน สามารถนา
ข้อมูลทีไ่ ด้มาพัฒนาศักยภาพการเรียน
การสอนหลักสูตรจินตคณิต

ระดับความพึงพอใจ
5

4

3

2

1

ขอขอบคุณในความร่วมมือ
นายคัมภีร ์ แอศิ ริ
นิ สิตปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิ ต สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิ ทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ

119

ภาคผนวก ข

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือ
รายชื่อผูต้ อบแบบสัมภาษณ์

120

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือ
1. ผศ.เรือโท ดร.ไพบูลย์ อ่อนมัง่

2. อาจารย์ ดร.สมชาย เทพแสง
3. อาจารย์ ดร.สุวมิ ล กฤชคฤหาสน์
4. อาจารย์ ดร.สรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์
5. อาจารย์ ประภาวัลย์ ชวนไชยะกุล

กรรมการบริหารหลักสูตร
ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ประจาภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ภาควิชาการวัดผลและวิจยั การศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ประจาภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผูร้ บั ใบอนุญาตโรงเรียนบ้านวิชากร

รายชื่อผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
1. นางสาวอุษา งามมีศรี
2. นายวิรชั สาริพฒ
ั น์
3. นางสาวปิยนุช ด่านกุล
4. นางสาวกนกวรรณ ภูชษิ า

ผูอ้ านวยการโรงเรียนงามมีศรีพฒ
ั นา
ผูอ้ านวยการโรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก
ผูอ้ านวยการโรงเรียนประสารวิทยา
ผูอ้ านวยการโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
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123

124

125

126

ประวัติย่อผูว้ ิ จยั

128

ประวัติย่อผูว้ ิ จยั
ชื่อสกุล
วันเดือนปีเกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยู่ปจั จุบนั
ตาแหน่ งหน้าทีก่ ารงานปจั จุบนั
สถานทีท่ างานปจั จุบนั
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2553

นายคัมภีร์ แอศิร ิ
5 เมษายน 2514
36 เจริญกรุง 34 บางรัก กรุงเทพมหานคร
36 เจริญกรุง 34 บางรัก กรุงเทพมหานคร
นักวิชาการ สถาบันจินตคณิตล้านนา
สถาบันจินตคณิตล้านนา ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ประถมศึกษาปีท่ี 6
จากโรงเรียนวัดม่วงแค กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาปีท่ี 3
จากโรงเรียนยานาเวศวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาศิลปกรรม
จากโรงเรียนศิลปกรรมกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
ครุศาตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาการบริหารการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา กรุงเทพมหานคร
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

