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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษา 1) การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคกับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐาน และ 4) ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคที่พยากรณการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 จํานวน 361 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5
ระดับ โดยตอนที่ 2 ดานการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .98 และตอนที่ 3 ดานภาวะผูนํา
เชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .99 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ
คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) การวิเคราะหสหสัมพันธอยางงาย ( Simple Correlation Analysis)
และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบหลายขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัยพบวา
1. การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมากดวยเชนกัน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยของ
คะแนนสูงสุด คือ ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา รองลงมา คือ ดานการสงเสริมสนับสนุน และดานการกํากับดูแล
คุณภาพตามลําดับ
2. ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมากดวยเชนกัน โดยดานที่มีคาเฉลี่ย
ของคะแนนสูงสุด คือ ดานการมีวิสัยทัศน รองลงมาคือ ดานความคิดสรางสรรค ดานการสรางแรงจูงใจ ดานการแกปญหา
และดานความยืดหยุน ตามลําดับ
3. ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคในแตละดานมีความสัมพันธกับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในทางบวก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกดาน โดยดานที่มีความสัมพันธสูงสุด คือ ดานความคิดสรางสรรค รองลงมาคือ ดาน
การแกปญหา ดานการมีวิสัยทัศน ดานความยืดหยุนและดานการสรางแรงจูงใจ ตามลําดับ
4. ตัวแปรที่สามารถพยากรณการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจํานวน 3 ตัวแปร คือ ดานการแกปญหา
ดานความคิดสรางสรรค และดานการมีวิสัยทัศน โดยตัวแปรทั้ง 3 ตัว สามารถรวมกันพยากรณการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดรอยละ 43.50 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัวแปร
คําสําคัญ : ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค, การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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Abstract

The purpose of this research were to 1) study the level of basic school curriculum management,
2) creative leadership levels of basic school administrators, 3) relationship between creative leadership
and basic school curriculum management and to 4) study creative leadership in predicting basic school
curriculum management under the Office of Secondary Education One. The research samples were three
hundred and sixty one basic educational teachers under the Office of the Secondary Education One. The
tool used for data collection was the five-point scale questionnaire, which comprised the second part of
the basic school curriculum management was .98 and the third part of the creative leadership of the
basic school administrators was reliability .99. The statistics used in data analysis include Percentage,
Mean, Standard Deviation (S.D.), Simple Correlation Analysis and Stepwise Multiple Regression Analysis.
The research found the following:
1. The study of basic school curriculum management level under the Office of the Secondary
Education One had an overall image rated at very high and when considering each side, it was found that
all sides were at a very high level as well. The highest average score side was the school curriculum, the
second was the promotion and quality supervision respectively.
2. The study of the creative leadership of basic school administrators level under the Office of
the Secondary Education, Region One in the overall image is very high, and when considering each side, it
was found that all sides were at very high level. By the highest average score side was for the vision, the
second was creativity, problem solving motivation, and flexibility respectively.
3. The study of relationship between creative leadership and basic school curriculum
management under the office of the Secondary Education One was found that creative leadership on
each side was positively correlated with administration of basic school curriculum a .01 level, on all sides.
The highest relevant aspect were creativity, problem solving, vision, flexibility and motivational aspects
respectively.
4. The study of creative leadership in predicting basic school curriculum management under the
Office of the Secondary Education One by Stepwise Multiple Regression Analysis. It was found that the
predicted variables of basic school curriculum were Three variables: problem solving, creativity and vision.
These three variables could predict 43.50 percent of basic school curriculum management and
statistically significant at a level of .01 level in every variable.
Keywords :Creative Leadership, CurriculumManagement in Basic Education

ภูมิหลัง

ในชวงทศวรรษที่ผานมา ประเทศตางๆ ในโลกไดมีการเคลื่อนไหวในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของตน โดยมีการ
กําหนดมาตรฐานการเรียนรูขึ้น เพื่อเปนเปาหมายและใชเปนเกณฑในการประเมินคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูทันกับ
การเปลี่ยนแปลงดานสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีในโลกยุคปจจุบัน [1] และเพื่อใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่ในการรับผิดชอบและจัดการศึกษาของประเทศโดยตรง จึงไดรางกรอบ
ทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 – 2574 โดยจุดมุงหมายที่สําคัญของแผนคือ การมุงเนนการประกันโอกาส และ
ความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการมีงานทําและสรางงานไดภายใตบริบท
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และของโลก ที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม และความคิดสรางสรรค รวมทั้งมีความเปนพลวัต
ภายใตสังคมแหงปญญาสังคมแหงการเรียนรูและการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู เพื่อใหพลเมืองสามารถแสวงหา
ความรู และเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต [2]
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ในการที่จะขับเคลื่อนทิศทางการศึกษาของประเทศใหสอดรับกับเปาหมายในการพัฒนาประเทศไดนั้น หลักสูตรถือ
เปนหัวใจสําคัญในการดําเนินงานตางๆ เนื่องจากจุดมุงหมาย แนวทาง วิธีการ และเนื้อหาสาระในการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนเพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถ ทัศนคติ และพฤติกรรมตามที่กําหนดในจุดมุงหมายของการศึกษา ปจจุบัน
โรงเรียนไดจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับ
การศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผล
การเรียนรูและประสบการณได โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูใหเปนคนดี เปนคนเกงและมี
ความสุข หากจากการศึกษายังพบปญหาในการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ในหลากหลาย
แงมุม เชน ครูยังขาดความรู ความเขาใจในการจัดทําหลักสูตรโรงเรียน ความสามารถการบริหารจัดการหลักสูตรโรงเรียน
ชุมชนขาดการมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น ขาดการนิเทศติดตามการใชหลักสูตรโรงเรียน โรงเรียนขาดการวางแผน
ประเมินการใชหลักสูตรโรงเรียนตามสภาพจริงทั้งกอนใช ระหวางใช และหลังใช [4] และปญหาการใชหลักสูตรเปนปญหาที่
เกี่ยวของกับการประสานงานที่ดีระหวางหนวยงานตางๆที่เกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช ผูบริหารในระดับตางๆ ไมใหความ
สนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและขาดการติดตามการใชหลักสูตรของครู นอกจากนี้หลักสูตรยังขาดประสิทธิภาพ
ขาดแคลนเอกสารหลักสูตร ตําราเรียนไมทันสมัย ขาดแคลนหนังสืออานประกอบ และศูนยพัฒนาหลักสูตรขาดการวางแผนที่
ดีในการนําหลักสูตรไปใช [5] นอกจากนี้การบริหารจัดการหลักสูตรมีปญหาระดับมากทุกขอ อันดับแรกคือ การนิเทศ กํากับ
ติดตามการใชหลักสูตร รองลงมาคือ การจัดทําหลักสูตร การวางแผนการใชหลักสูตร การใชหลักสูตร การสรุปผลการใช
หลักสูตร การประเมินผลการใชหลักสูตร การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และการเตรียมความพรอมในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา ตามลําดับ ดานการบริหารจัดการหลักสูตรควรปรับปรุง ดานการนิเทศ การกํากับติดตามการใชหลักสูตร การ
จัดทําหลักสูตร และการวางแผนการใชหลักสูตร ตามลําดับ ผูเกี่ยวของทุกฝายควรใหความสําคัญกับปญหาที่พบ เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพไดตามมาตรฐานของหลักสูตร [6]
ปญหาการดําเนินงานของหลักสูตรที่ผานมา การจะแกปญหาหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดกับการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาไดนั้น โรงเรียนจําเปนตองมีผูนําในการบริหารจัดการ ซึ่งจะนําไปสูการวางแผนและกําหนดแนวทางการ
บริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งยังสนับสนุนใหหลักสูตรสถานศึกษา
สามารถถูกนํามาปรับใชไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งผูนําดังกลาวจําเปนตองมีทักษะและภาวะผูนําที่
สามารถจะนําพาองคกรไปสูความสําเร็จได โดยเฉพาะภาวะผูนําเชิงสรางสรรคที่จําเปนอยางยิ่งตอการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงและสอดรับกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ดังที่ไดจัดทําเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
ไดกําหนดบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่จะชวยสนับสนุนการบริหารหลักสูตรใหประสบความสําเร็จไวประการหนึ่งคือ
ผูบริหารสถานศึกษาตองมีวิสัยทัศนกวางไกล ใฝรู ใฝเรียนและมุงแสวงหาความรูใหมๆ อยูเสมอ เพื่อที่จะเปนหลักในการ
ดําเนินการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนของครูใหเปนไปตามวิสัยทัศนและเปาหมายของหลักสูตร [7]
ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคนั้น ประกอบไปดวยองคประกอบหลายประการ ทั้งความสามารถในการแกปญหา ความ
ยืดหยุน การสรางแรงจูงใจ ความคิดสรางสรรคและการมีวิสัยทัศน ซึ่งแตละองคประกอบนั้นลวนแลวแตมีความสําคัญตอการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา [8] สืบเนื่องการดํารงชีวิตในโลกปจจุบันและอนาคตที่มีความ
หลากหลายทางความคิดที่นับวันจะแตกตางกันทางสังคม ตลอดจนความสัมพันธมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น ทุกคนตองดําเนิน
ชีวิตดวยความระมัดระวังและมีการแกปญหาที่ตองเผชิญและหาทางออกที่สรางสรรค โดยเฉพาะผูบริหารองคการที่ตอง
รับผิดชอบตอหนาที่ในการขับเคลื่อนองคกรไปยังทิศทางที่จะทําใหองคการบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวทุกองคการ ทุกสังคมตองมี
ผูบริหาร ไมเพียงแตมีหนาที่บริหารสั่งการเทานั้น แตความเปนผูนําในยุคแหงการเปลี่ยนแปลงที่มีความสลับซับซอน ผูนําตอง
อาศัยกระบวนการคิดและมุมมองที่แตกตางจากเดิม หรือการมองหาเสนทางใหมอยางมีวิสัยทัศน การมองโลกในแงดี มีความ
ยืดหยุน มีความคิดสรางสรรคและจินตนาการ [9] เพื่อฝาวงลอมและขยายขอบเขตการมองปญหาทะลวงไปจากแนวทาง
แบบเดิม ๆ จึงจะสามารถแกปญหาสรางสิ่งที่ดีและยั่งยืนไดในอนาคต การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาและภาวะผูนําเชิง
สรางสรรคนอกจากจะเปนปจจัยที่สําคัญที่สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษาแลว ในทางกลับกันทั้งสอง
ปจจัยตางมีความเชื่อมโยงและสัมพันธกันอยางไมอาจหลีกเลี่ยง เนื่องจากหลักสูตรเปนหัวใจของสถานศึกษา และภาวะผูนํา
เชิงสรางสรรคของผูบริหารศึกษาจะมีสวนชวยในการแกปญหาในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาควบคูไปกับการสราง
วิสัยทัศน และแรงจูงใจรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของใหสามารถดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาไปไดอยางราบรื่น
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จากเหตุผลและความสําคัญของการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาและภาวะผูนําเชิงสรางสรรคดังกลาวขางตนผูวิจัยจึง
มีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคที่พยากรณการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เนื่องจากโรงเรียนภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
มีจํานวนมากถึง 67 โรงเรียน มีบริบทของการบริหารจัดการที่หลากหลาย มีโรงเรียนตั้งแตขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ
และขนาดใหญพิเศษ รวมไปถึงโรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง อีกทั้งยังเปนเขตพื้นที่ที่เปนตนแบบในการนํารองใชหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งจากความแตกตางในหลายประการของโรงเรียนในเขตพื้นที่ทําใหมิติใน
การศึกษามีความนาสนใจ พรอมกันนั้นยังสามารถนําไปเปนแนวทางในการดําเนินงานของสถานศึกษาและหนวยงานที่
เกี่ยวของในบริบทตางๆ ไดอยางครอบคลุม ซึ่งจะนําไปสูการ เสริมสรางและพัฒนาการศึกษาไทยใหเปนไปอยางมีคุณภาพ
และยั่งยืน

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
2. เพื่อศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคกับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
4. เพื่อศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคที่พยากรณการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

สมมติฐานของการวิจัย

1. ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคมีความสัมพันธกับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
2. ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคอยางนอย 1 ดาน สามารถพยากรณการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

วิธีการดําเนินการวิจัย

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
1 จาก 67 โรงเรียน จํานวน 5,057 คน กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จํานวน 361 คน โดยกําหนดจากตารางสําเร็จรูปของเครจซี และมอรแกน จากนั้นทําการ
สุมแบบหลายขั้นตอน ( Multistage random Sampling) โดยแบงสถานศึกษาขั้นพื้นฐานออกตามขนาด กําหนดสัดสวนของ
กลุมตัวอยางตามขนาดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แลวทําการสุมอยางงาย ( Simple Random Sampling) สถานศึกษาดวยการ
จับฉลากแบบไมใสคืน และสุมอยางงายครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม
(Questionnaire) แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Scale) ผานการหาคุณภาพเครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน
ดวยการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) พบวามีคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) เทากับ .6 – 1.0 คา
ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เทากับ . 98 และคาความเชื่อมั่นของ
ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเทากับ . 99 การวิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย ( Simple Correlation Analysis) และคาถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
(Stepwise Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัย

1. ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมากดวยเชนกัน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยของ
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คะแนนสูงสุด คือ ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา รองลงมา คือ ดานการสงเสริมสนับสนุน และดานการกํากับดูแล
ตามลําดับ
2. ระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมากดวยเชนกัน โดยดาน
ที่มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด คือ ดานการมีวิสัยทัศน รองลงมาคือ ดานความคิดสรางสรรค ดานการสรางแรงจูงใจ ดานการ
แกปญหาและดานความยืดหยุน ตามลําดับ
3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคกับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 พบวา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคในแตละดานมีความสัมพันธกับการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . 01 ทุกดาน โดยดานที่มีความสัมพันธสูงสุด คือ ดาน
ความคิดสรางสรรค และดานการแกปญหา (r = .60) รองลงมาคือ ดานการมีวิสัยทัศน ( r = .58) ดานความยืดหยุน ( r = .51)
และดานการสรางแรงจูงใจ (r = .50) ตามลําดับ
4. ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคที่พยากรณการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พบวา ตัวแปรที่สามารถพยากรณการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจํานวน 3 ตัวแปร
คือ ดานการแกปญหา ดานความคิดสรางสรรค และดานการมีวิสัยทัศน โดยตัวแปรทั้ง 3 ตัว สามารถรวมกันพยากรณการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดรอยละ 43.50 ดังตารางดานลาง
ตัวแปรพยากรณ
ดานการมีวิสัยทัศน (VIS)
ดานความคิดสรางสรรค (CRE)
ดานการแกปญหา (PSA)

R = .660
= .435

b
.146
.205
.207

F = 8.627**
a = 1.937

.190
.254
.285

t
2.937**
3.803**
4.684**

P - value
<.01
<.01
<.01

** มีนัยสําคัญที่ระดับ .01
จากตารางการวิเคราะหสามารถนํามาเขียนในรูปของสมการพยากรณได 2 รูปแบบดังนี้
1) รูปของสมการคะแนนดิบ
= 1.937 + .146** (VIS) + .205** (CRE) + .207** (PSA)
2) รูปของสมการคะแนนมาตรฐาน
= .190** (VIS) + .254** (CRE) + .285** (PSA)

อภิปรายผลการวิจัย

1. จากการศึกษาระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 ใน 3 ดาน ไดแก 1) การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 2) การสงเสริมสนับสนุน 3) การกํากับดูแลคุณภาพ พบวา ครูมี
ความคิดเห็นตอการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา รองลงมา คือ ดานการสงเสริมสนับสนุน และดานการกํากับดูแลคุณภาพ
ตามลําดับ ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากสถานศึกษามีความตื่นตัวกับนโยบายการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมีการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาไวอยางชัดเจน ทั้งเอกสารหลักสูตร
และการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ เพื่อใหสถานศึกษาสามารถนํามาเปนกรอบทิศทางในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา มีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา และมี
การแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับ แนวทางการบริหารหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่กําหนดบทบาทหนาที่ของผูที่เกี่ยวของในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาไวชัดเจน และการใช
หลักสูตรสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายความสําเร็จได สถานศึกษาไดรับการสงเสริมสนับสนุนทั้งดานงบประมาณ ทรัพยากร
การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และความถนัดตรงตามสาขาวิชาเอก การสรางบรรยากาศและแหลงเรียนรูทาง
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วิชาการ ตลอดจนการพัฒนาสื่ออุปกรณการเรียนการสอน โดยการดําเนินงานแบบมีสวนรวมของผูบริหาร ครู ผูปกครอง
ชุมชนและนักเรียน และมีการกํากับดูแลคุณภาพ โดยการติดตามผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรูอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง เพื่อนํามาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษาและความตองการของชุมชนและทองถิ่น สงผลใหการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูในระดับ
มาก สอดคลองกับพิทักษ แกวในเมฆ [10] พบวา ระดับการปฏิบัติการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรังในดานการเตรียมความพรอม การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การดําเนินการใชหลักสูตรและ
การประเมินผลหลักสูตร มีคาเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับรังสันต โยศรีคุณ [11] พบวา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ มีระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในดานการสงเสริม
สนับสนุนการจัดทําและใชหลักสูตรสถานศึกษา ดานการจัดทําและการใชหลักสูตรสถานศึกษา และดานการกํากับดูแล
คุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน และเมื่อพิจารณาคะแนนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปน
รายขอ พบวา ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด คือ สถานศึกษามีการนิเทศติดตาม การใชหลักสูตรสถานศึกษาดวยเทคนิควิธีการ
ที่หลากหลาย ซึ่งอยูในดานการกํากับดูแลคุณภาพ
จากผลการวิจัยทําใหทราบวา การนิเทศติดตาม การใชหลักสูตรสถานศึกษา ยังมีการดําเนินงานอยูในระดับที่นอย
กวาการดําเนินงานในดานอื่นๆ ของสถานศึกษา ทั้งที่การนิเทศติดตาม การใชหลักสูตรสถานศึกษานั้นเปนกระบวนการสําคัญ
ที่สถานศึกษาใชในการควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อสรางความมั่นใจแกผูปกครองและชุมชน อีกทั้งเปนแนวทาง
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสมสอดคลองกับผูเรียน ตลอดจนความตองการของผูปกครองและชุมชน ซึ่ง
การนิเทศติดตาม การใชหลักสูตรสถานศึกษานั้น ตองอาศัยความเขาใจและรวมมือกันของบุคลากรทุกฝายในเชิงบวก รวมถึง
เทคนิควิธีการที่หลากหลายและทันสมัย ตลอดจนการสนับสนุนจากฝายบริหารอยางเปดกวาง ในการสรางกระบวนการนิเทศ
ใหเปนวัฒนธรรมอันดีในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันอยางเปนมิตร
ไมตรี แตพบวาสถานศึกษาสวนใหญใชวิธีการนิเทศติดตาม การใชหลักสูตรสถานศึกษายังไมเปนระบบและครบวงจร โดยมัก
เปนการตรวจแผนการจัดการเรียนรู การบันทึกรายงานหลังการสอน การสังเกตการณในชั้นเรียนและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่เปนการเขียนรายงานเอกสารเทานั้น อีกทั้งการวิจัยและประเมินการใชหลักสูตรสถานศึกษาตามสภาพจริงไม
สามารถนําขอมูลการวิเคราะหมาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาไดอยางเปนรูปธรรมอยางจริงจัง
นอกจากนี้ทัศนะคติของครูและบุคลากรทางการศึกษาตอการนิเทศ ติดตาม การใชหลักสูตรสถานศึกษายังเปนกระบวนการ
จับผิดมากกวากระบวนการดูแลชวยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อใหการใชหลักสูตรสถานศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคลองกับธัญญนภัส วิรัตนเกษม ที่ไดพบปญหาการบริหารจัดการหลักสูตรมีปญหาระดับมากทุกขอ อันดับแรกคือ การ
นิเทศ กํากับติดตามการใชหลักสูตร รองลงมาคือ การจัดทําหลักสูตร การวางแผนการใชหลักสูตร การใชหลักสูตร การสรุปผล
การใชหลักสูตร การประเมินผลการใชหลักสูตร การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และการเตรียมความพรอมในการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา และยังสอดคลองกับจักรกฤษณวงษวิทยานันทพบวาครูยังขาดความรูความเขาใจในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาความสามารถการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาชุมชนขาดการมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นขาด
การนิเทศติดตามการใชหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขาดการวางแผนประเมินการใชหลักสูตรสถานศึกษาตามสภาพจริงทั้ง
กอนใชระหวางใช และหลังใชการวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนยังไมมีการทําวิจัย
หลักสูตรสถานศึกษาอยางจริงจัง
2. การศึกษาระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ใน 5 ดาน ไดแก 1) การแกปญหา 2) ความยืดหยุน 3) การสรางแรงจูงใจ 4) ความคิดสรางสรรค
5) การมีวิสัยทัศน โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับกาญจนา ศิลา [12] พบวาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคโดยรวมอยูใน
ระดับมากทุกดาน อีกทั้งยังสอดคลองกับคมสัน เทพกลาง [13] พบวา ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด
นครราชสีมามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเชิงสรางสรรคโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของคะแนนเปน
รายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมากดวยเชนกัน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด คือ ดานการมีวิสัยทัศน รองลงมา
คือ ดานความคิดสรางสรรค ดานการสรางแรงจูงใจ ดานการแกปญหาและดานความยืดหยุน ตามลําดับ ทั้งนี้อาจสืบ
เนื่องมาจาก การพัฒนาคุณภาพศึกษาในยุคปจจุบันจําเปนตองมีผูบริหารสถานศึกษาที่มีวิสัยทัศนกวางไกล ใฝรู ใฝเรียน สราง
เจตคติที่ดีและมีความตั้งใจแนวแนในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมุงแสวงหาความรูและยอมรับสิ่งใหมๆ อยูเสมอใหเทาทันตอการ
เปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนยุคของความกาวหนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อที่จะเปนหลักในการดําเนินการ
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บริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปนไปตามเปาหมายและนําสถานศึกษาไปสูความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิผลสูงสุด
โดยผูบริหารสถานศึกษามีการวางแผนสงเสริมการพัฒนาและใชหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวมกับฝายตางๆ เพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเรียนใหมีความรู ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรคมีวิจารญาณ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑ
มาตรฐาน ตลอดจนเปนคนดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีระดับโลก ทําใหครูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสวนใหญมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับสมนึก
แซอึ้ง [14] พบวา ผูบริหารเปนผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจดําเนินงานตาง ๆ ของโรงเรียน หากผูบริหารมีวิสัยทัศนเปนผูนําใน
การเปลี่ยนแปลงจะชวยใหการพัฒนาและใชหลักสูตรประสบความสําเร็จไดโดยงาย ผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลที่มีสวนสําคัญ
ในการสงเสริมการพัฒนา และใชหลักสูตรระดับสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนกลไกสําคัญในการกระตุน
และชักนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดใชความสามารถอยางเต็มที่ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามที่ตองการ แตเมื่อพิจารณา
คะแนนเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยของคะแนนนอยที่สุด คือ ผูบริหารสถานศึกษาทราบถึงความตองการของครู ซึ่งอยูใน
ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคดานความยืดหยุนที่ไดคาเฉลี่ยของคะแนนต่ํากวาในดานอื่นๆ เชนกัน อาจเปนเพราะวาในมุมมองของ
ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นวาผูบริหารสถานศึกษายังใหความสนใจกับความตองการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
นอยกวาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคในประเด็นอื่นๆ ทั้งการที่ผูบริหารสถานศึกษามีความตั้งใจอยางแนวแนที่จะนําสถานศึกษา
ไปสูความสําเร็จและผูบริหารสถานศึกษากระตุนใหครูมองภาพความสําเร็จของสถานศึกษาที่มีคาเฉลี่ยของคะแนนมากกวา ทั้ง
ที่ความเปนจริงในการปฏิบัติงานถาผูบริหารสถานศึกษา ใหความสําคัญและดูแลเอาใจใสในเรื่องความตองการและสราง
ความสุขสบายใจในการปฏิบัติงานใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษาไดจะยิ่งสงเสริมใหการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและสถานศึกษาประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงจําเปนตองพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรค
ในดานความยืดหยุนของตนเองใหเพิ่มสูงขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการคิดแบบสรางสรรค และมุมมองใหมๆ ในการแกปญหา
อยางมีวิสัยทัศนและเนนความยืดหยุนตอการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการบริหารจัดการสถานศึกษาดาน
อื่นๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอันเปนเปาหมายสูงสุดของการจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด
ซึ่งสอดคลองกับสเติรนเบิรก [15] พบวา ผูนําในสถานศึกษาจําเปนตองมองใหเห็นถึงความตองการของบรรดาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งหลาย รวมถึงจําเปนตองเปดโอกาสใหพวกเขาไดแสดงความคิดเห็น และแสดงวิสัยทัศนไดอยางเต็มที่ใน
ลักษณะการเพิ่มพลังอํานาจ ที่สําคัญจะตองสามารถนําพาใหพวกเขารวมกันสรางบรรยากาศที่ดีของสถานศึกษาไดอยาง
สรางสรรคนั่นเอง
3. การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคกับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 พบวา มีความสัมพันธกันในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุก
ดาน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานในขอ 1 โดยภาวะผูนําเชิงสรางสรรคที่มีความสัมพันธกับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานดานที่มีความสัมพันธสูงสุด คือ ดานความคิดสรางสรรค รองลงมาคือ ดานการแกปญหา ดานการมีวิสัยทัศน ดาน
ความยืดหยุน และดานการสรางแรงจูงใจ ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากภาวะผูนําเชิงสรางสรรคทั้ง 5 ดาน เปนสวนชวยสงเสริม
และสนับสนุนใหการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดและบรรลุเปาหมาย
ความสําเร็จ โดยผูบริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูนําเชิงสรางสรรคยอมมีความรู ทักษะการวางแผนดําเนินงานอยางเปนระบบ
ตอเนื่อง ความสามารถในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแกปญหาตางๆ ดวยกระบวนการคิดหรือใชนวัตกรรม
ใหมๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปจจุบัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายอยางสรางสรรค
ดังนั้นภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารศึกษาจึงมีสวนชวยในการแกปญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน
ตลอดจนการบริหารจัดการการศึกษาควบคูไปกับการสรางวิสัยทัศน และแรงจูงใจรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของใหสามารถ
ดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปไดอยางราบรื่น เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูทันกับการเปลี่ยนแปลงดาน
สังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในโลกยุคปจจุบัน ทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของพิทักษ แกวในเมฆ [10] พบวาตัวแปรที่มี
ความสัมพันธทางบวกกันสูงกับการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแก
พฤติกรรมการบริหารความคาดหวังคุณภาพของนักเรียนและสอดคลองกับผลการวิจัยของวิรัตน พงษมิตร [16] พบวา ปจจัย
ดานบรรยากาศ ปจจัยดานทรัพยากร ปจจัยดานผูบริหาร ปจจัยดานครูผูสอน ปจจัยดานนักเรียน และปจจัยดานหลักสูตร มี
ความสัมพันธทางบวกระดับมากกับประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. การศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคที่พยากรณการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซึ่งภาวะผูนําเชิงสรางสรรคที่มีความสัมพันธและสามารถพยากรณการบริหารหลักสูตร
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียงลําดับตามสัมประสิทธิ์การทํานาย ไดแก ดานการแกปญหา ดานความคิดสรางสรรคและดานการมี
วิสัยทัศน โดยตัวแปรทั้ง 3 ดาน สามารถรวมกันพยากรณการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดรอยละ 43.50 ทั้งนี้
อาจสืบเนืองมาจากเปนบทบาทและพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา ในศตวรรษที่ 21 ตองนําสถานศึกษาไปสูการพัฒนา
การบริหารจัดการการศึกษาภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม และความคิดสรางสรรค
ไดอยางมีประสิทธิผล รวมทั้งมีความเปนพลวัต ภายใตสังคมแหงปญญา สังคมแหงการเรียนรู และการสรางสภาพแวดลอมที่
เอื้อตอการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรู เรียนรูไดดวยตนเอง และมีทักษะในการดําเนินชีวิต กาวทันความ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ผูบริหารสถานศึกษามีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็ม
ตามศักยภาพดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงตองมีความสามารถในการวิเคราะหสภาพปญหาที่เกิดขั้น สามารถสังเคราะหแนว
ทางการแกปญหาอยางมีวิสัยทัศน มีความคิดสรางสรรคในวางแผนการดําเนินงานตางๆ ภายในสถานศึกษา และเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงจึงจะทําใหการพัฒนาและการใชหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหประสบความสําเร็จไดโดยงาย และยังนํา
สถานศึกษาไปสูเปาหมายการบริหารจัดการสถานศึกษาบนความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับผลการวิจัยของ
สมหมาย อ่ําดอนกลอย [17] ผูบริหารตองมีการนําการเปลี่ยนแปลง ( Leading change) มีทักษะในการแกปญหา ( Problem
solving) มีความเชื่อมั่นในตนเอง เปนผูเรียนรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ รวมทั้งตองเปนผูนําทางและเปนผูสนับสนุนใหได
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสถานศึกษาเกิดความตื่นตัวและพรอมในการจัดการเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมใหนักเรียนมี
ทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรูเพื่อเด็กในศตวรรษที่
21 ทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของพิทักษแกวในเมฆพบวาตัวแปรที่สงผลตอการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มี 4 ตัวไดแกพฤติกรรมการบริหารความคาดหวังคุณภาพของนักเรียนคุณวุฒิทางการศึกษาและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงซึ่งมี
คาทํานายรวมรอยละ 48.90 และสอดคลองกับผลการวิจัยของนิตยา กาญจนารักษ [18] พบวา ปจจัยการบริหาร คือ ดาน
ชุมชนและผูปกครอง ดานวัสดุหลักสูตร และดานผูบริหาร มีคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 0.074 แสดงวาปจจัยการบริหาร ดาน
ชุมชนและผูปกครอง ดานวัสดุหลักสูตร และดานผูบริหาร สามารถทํานายกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ไดรอยละ 74

ขอเสนอแนะ

1. ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
1.1 จากการศึกษาระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยการดําเนินงานอยูในระดับมาก แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานนั้น ขอที่มีคะแนนเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ สถานศึกษามีการนิเทศติดตาม การใชหลักสูตรสถานศึกษาดวยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย ซึ่งอยูในดานการ
กํากับดูแลคุณภาพ หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาควรจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการดําเนินการนิเทศติดตาม การ
ใชหลักสูตรสถานศึกษา ใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู ความเขาใจในเชิงบวกตอการนิเทศติดตาม การใช
หลักสูตรสถานศึกษา โดยใชเทคนิควิธีการที่หลากหลายและทันสมัย เพื่อพัฒนาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ
1.2 จากการศึกษาระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พบวา ครูมีความคิดเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาทราบถึงความตองการของครู ซึ่งอยูใน
ดานความยืดหยุน อยูในระดับนอยกวาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคในดานอื่นๆ ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด
ควรใหความสําคัญกับการมีสวนรวมและความตองการของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดใหมีพื้นที่สําหรับการแสดง
ความคิดเห็นตอการพัฒนาตนเอง การปฏิบัติงานตามนโยบายของหนวยงานที่เกี่ยวของ และทิศทางการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหเกิดผลดีตอการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.3 จากผลการวิจัย พบวาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคสามารถพยากรณการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานได จึงควรสงเสริมและพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะในดานการแกปญหา
ดานความคิดสรางสรรคและดานการมีวิสัยทัศน โดยการจัดฝกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีภาวะผูนําเชิง
สรางสรรคอยางตอเนื่อง เพื่อนําสถานศึกษาไปสูเปาหมายการบริหารจัดการสถานศึกษาบนความสําเร็จ
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
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2.1 ควรมีการศึกษาตัวแปรของภาวะผูนําอื่นๆ ที่มีความสัมพันธเชิงบวกกับการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเชน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เปนตน
2.2 ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ของภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ที่ยังไมถูกนํามาศึกษา
2.3 ควรมีการศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคกับการบริหารหรือการพัฒนาหลักสูตรอื่นๆ เชน หลักสูตร
อาเซียนศึกษา หลักสูตรเพิ่มเติมหนาที่พลเมือง หลักสูตรการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู เปนตน
2.4 ควรศึกษารูปแบบอื่นๆ เชน การศึกษาเชิงคุณภาพ หรือการศึกษาเชิงปริมาณโดยการวิเคราะหแบบ
Path Analysis
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