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บทคัดยอ 
 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีจุดประสงค เพื่อประเมินการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 ในชวงชั้นที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน  
เขต 2 ในดานตางๆ ประกอบดวย ดานกระบวนการจัดการหลักสูตร ดานการดําเนินการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตร ดานการสนับสนุนและสงเสริมการใชหลักสูตร ดานการมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นการใหขอเสนอแนะตางๆ ดานปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการนํา
หลักสูตรไปใช และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน กรรมการ
สถานศึกษาและนักเรียน เกี่ยวกับการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในชวงชั้น
ที่ 3 ระหวางโรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แมฮองสอน เขต 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ครั้งนี้ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 9 
คน ครูผูสอน จํานวน 49 คน กรรมการสถานศึกษา จํานวน 82 คน และนักเรียน จํานวน 483 คน 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ผูวิจัยไดสรางขึ้น มี 4 ฉบับ ไดแก แบบสอบถาม
สําหรับผูบริหารสถานศึกษา แบบสอบถามสําหรับครูผูสอน แบบสอบถามสําหรับกรรมการ
สถานศึกษาและแบบสอบถามสําหรับนักเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย คารอยละ 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ คาที (t–test) ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในชวง
ช้ันที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ดานกระบวนการ
จัดการหลักสูตร ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ดานการดําเนินการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรครูผูสอนโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก สวนนักเรียนมี
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ระดับความคิดเห็น โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ดานการสนับสนุนสงเสริมการใชหลักสูตร ผูบริหาร
สถานศึกษามีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับมาก สวนครูผูสอนโดยภาพรวมมีความคิดเห็น
อยูในระดับปานกลาง ดานการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการใหขอเสนอแนะตางๆ 
ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับมาก สวนครูผูสอนมีความคิดเห็นโดย
ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และกรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน กรรมการสถานศึกษา
และนักเรียน เกี่ยวกับการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในชวงช้ันที่ 3 ระหวาง
โรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 
พบวา ดานกระบวนการจัดการหลักสูตรผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนขนาด
กลาง ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ดานการดําเนินการเรียน
การสอนตามหลักสูตร ครูผูสอนโรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนขนาดกลาง ความคิดเห็นของ
ครูผูสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญและความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียน
ขนาดกลาง ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ดานการสนับสนุนสงเสริมการใชหลักสูตร ความคิดเหน็
ของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนขนาดกลาง ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
และความคิดเห็นของครูผูสอนโรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนขนาดกลาง ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ ดานการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการใหขอเสนอแนะตางๆ ความคิดเห็นของ
ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนขนาดกลาง ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ และ
ความคิดเห็นของครูผูสอนโรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนขนาดกลาง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
สวนความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนขนาดกลาง ไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญ 
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ABSTRACT 
 
  

The purposes of this study were: 1) to evaluate the implementation of the Basic 
Educational Curriculum B.E. 2544 for the third class in selected schools attached to the Office of 
Mae Hong Son Educational Service Area 2 in various aspects including administration of 
curriculum, organization of instruction based on the curriculum, support and promotion of 
curriculum implementation, participation in the processes of sharing opinions and providing 
suggestions, problems and obstacles, and recommendations for curriculum implementation; and 
2) to compare the opinions of school administrators, teachers, education institution committee 
members and students from the large and medium size schools with regard to the implementation 
of Basic Educational Curriculum B.E. 2544. The samples used in this research were nine school 
administrators, 49 teachers, 82 education institution committee members and 483 students. The 
instrument used was a questionnaire with four different formats developed by the author: a 
questionnaire for the school administrators, teachers, education institution committee members 
and students. Data were statistically analyzed by means of mean, percentage, standard deviation 
and t-test. 

The findings were as follows: with regards to the administration of the curriculum, 
the overall opinions of school administrators was found to be at a high level, while that of the 
teachers was found to be at a high level in the aspect of the organization of instruction based on 
the curriculum. The students’ opinions was also observed to be at a high level. With regards to 
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aspects of support and promotion of curriculum implementation, the school administrators’ 
opinion was found to be at a high level, while that of the teachers was at a medium level. As for 
the aspects of participation in the processes of sharing opinions and providing suggestions, the 
overall opinion of the school administrators, teachers and education institution committee 
members was found to be at a high level. 

For comparison of the opinions of school administrators, teachers, education 
institution committee members and students from large and medium size schools with regard to 
the implementation of Basic Educational Curriculum B.E. 2544, it was found that the opinion of 
the school administrators as regards the administration of the curriculum was not significantly 
different. However, it was observed that the opinion of teachers from large and medium size 
schools with regards to the organization of instruction based on the curriculum was significantly 
different, while that of the students was not significantly different. For aspects of support and 
promotion of curriculum implementation, the opinion of the school administrators and teachers 
from large and medium size schools was found to be not significantly different. With regards to 
the participation in the processes of sharing opinions and providing suggestions, the opinions of 
school administrators from large and medium size schools was observed to be not significantly 
different, while that of the teachers was found to be significantly different. However, the opinions 
of the education institution committee members in this regard was not significantly different. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาและความชวยเหลือเปนอยางดียิ่ง
จากอาจารย ดร.สุนันทา เอี่ยมสําอางค ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ และผูชวยศาสตราจารย
เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ และใหคําแนะนําแกไขขอบกพรองตางๆ จนทํา
ใหวิทยานิพนธฉบับนี้สมบูรณ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้  

ขอกราบขอบพระคุณศึกษานิเทศกเกษม ฟุงกิติกุล อาจารยนิคม สิงหสูตร อาจารย
จินดา วงศเทพ อาจารยวาสนา กุลจิตร และอาจารยนิตยา สวาสดิ์ญาติ ที่กรุณาใหความชวยเหลือ
แนะนําในการตรวจสอบและปรับปรุงเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  

นอกจากนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณผูอํานวยการสถานศึกษา คุณครู กรรมการ
สถานศึกษา และขอขอบใจนักเรียน กลุมตัวอยาง ที่กรุณาใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล และ
ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

ทายสุดนี้ขอกราบขอบพระคุณคุณพอคุณแมซ่ึงเปนผูวางรากฐานการศึกษาเลาเรียน
และขอบคุณ คุณกิดดากาน ใจนันท ที่เปนกําลังใจเสมอมาและใหการสนับสนุนในการศึกษาครั้งนี้
เปนอยางดี 
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