
บทที่  1 
 

บทนํา 
 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กําหนดใหบุคคลมีสิทธิ
เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมี
คุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกร
ปกครองทองถ่ินและชุมชน ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ได
กําหนดใหการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรู เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการ
ถายทอด การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคความกาวหนาทางวิชาการ 
การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอมสังคมแหงการเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนให
บุคคลเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข เปดโอกาสใหสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง อีกทั้งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 นับเปนกฎหมายแมบทในการจัดการศึกษาของประเทศที่
สอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 สาระสําคัญ คือ 
มุงเนนใหปฏิรูประบบบริหารและจัดการทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใหมี
เอกภาพในเชิงนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติมีการกระจายอํานาจไปสูพื้นที่เขต
การศึกษา สถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งสงเสริมใหเอกชนรวมจัดการศึกษา  
และใหมีความอิสระในการบริหารจัดการภายใตการกํากับดูแลจากรัฐ  
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ในดานหลักสูตรจัดใหมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอและใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่ จัดทําสาระของหลักสูตร
ตามวัตถุประสงคในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคมภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะ
อันพึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ ตลอดจนดานกระบวนการ
เรียนรู ที่มุงเนนใหผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได โดยถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ และใหเปนการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต อยางไรก็ตามนโยบายของรัฐบาลได
แสดงเจตนารมณที่จะปฏิรูปการศึกษา  เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู อันเปน
เงื่อนไขสูการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ใหคนไทยทั้งปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกันที่จะเรียนรูและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และมีปญญาเปนทุนไวสรางงานและสรางรายได นํา
ประเทศใหอยูรอดจากระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ผันแปรอยูตลอดเวลา โดยยึดหลักวาการศึกษา
สรางคน สรางงานและสรางชาติ อีกทั้งแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
มุงเนนที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาของผูเรียนและของสถานศึกษาใหมีคุณภาพสูงขึ้น ซ่ึง
จุดหมายปลายทางของการปฏิรูปการศึกษา ก็คือ  ผูเรียนเกิดการเรียนรู การเรียนรูที่ถูกตองยอม
กอใหเกิดประโยชนแกผูเรียน ตองนําทางใหผูเรียนเปนคนดีและการเรียนรูสมบูรณตองทําใหผูเรียน
เปนคนมีปญญา  

สําหรับการจัดการศึกษาทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนนโยบายสําคัญนโยบายหนึ่งของ
รัฐบาลที่มีความสําคัญและจําเปนตอการพัฒนาการศึกษาเศรษฐกิจและสังคม  ดังที่ไดกําหนดไวใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545–2549) มีแนวคิดที่ยึด “คนเปนศูนยกลาง
การพัฒนา” ในทุกมิติเปนองครวมและใหความสําคัญกับการพัฒนาที่สมดุล ทั้งดานตัวคน สังคม 
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางระบบการบริหารจัดการ ภายในที่ดีใหเกิดขึ้น
ทุกระดับอันเกิดใหมีการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มี “คน” เปนศูนยกลางไดอยางแทจริง 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาขึ้น โดยไดเร่ิม
ดําเนินการตั้งแต ปพุทธศักราช 2530 ในระยะแรกไดดําเนินการในเขตชนบทพื้นที่ยากจน 38 จังหวัด 
โดยใหกรมสามัญศึกษาเปนผูดําเนินการและไดขยายจํานวนโรงเรียนเพิ่มขึ้นทุกป ทั้งนี้ไดกําหนด
เปาหมายไววาจะพยายามใหนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ไดเรียนตอมัธยมศึกษาปที่ 1 ครบรอยละ 
100 ในป พุทธศักราช 2540 (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ,2535:1) ในสวนของคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาตินั้น ไดดําเนินการในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
เร่ิมจัดในลักษณะโครงการนํารองขยายการศึกษาภาคบังคับตอจากชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อีก 3 ป 
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ตั้งแตปการศึกษา 2533 และจัดเปนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปการศึกษา 
2534 (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,2534:1) และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 ไดประกาศใชทําใหการขยายการศึกษาภาคบังคับอีกสามป สําหรับโรงเรียนทุก
โรงที่พรอม จึงทําใหเปนภารกิจที่เพิ่มขึ้นจากภารกิจหลักของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในภารกิจตางๆ ที่เพิ่มขึ้น ทําใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จําเปนตองอาศัยบุคลากรที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนํา
หลักสูตรไปใชเปนอยางดี จึงจะสงผลใหการจัดการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน บรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตรได 

จากขอมูลดังที่ไดกลาวมาแลวนี้ พบวาหลังจากประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษา 
พุทธศักราช 2542 มาในระยะเวลา 7 ปการศึกษา ยังไมพบการวิจัยการใชหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในชวงชั้นที่ 3 แลวยังมีประเด็นนาสนใจและนาศึกษาเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาจากผูบริหาร และครูผูสอนผูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในโรงเรียนที่เปดการเรียนการสอน  
ในชวงชั้นที่ 3 ในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต2 วาจะตองนําหลักสูตรไปใชหรือนําหลักสูตร
ไปสูการปฏิบัตินั้น ผูบริหารและครูผูสอนมีวิธีดําเนินการในการนําหลักสูตรไปใชอยางไร จะประสบ
ปญหาและอุปสรรคในการนําหลักสูตรไปใชมากนอยเพียงใด ตลอดจนปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การใชหลักสูตรที่ผานมายังคงมีอยูหรือไม ส่ิงตางๆ เหลานี้นับวาเปนสิ่งที่นาสนใจ ซ่ึงทําใหผูวิจัย
สนใจที่จะศึกษาการประเมินใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในชวงชั้นที่ 3 เพื่อ
เปนประโยชนในการเสนอแนวทางการใชหลักสูตรใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 
1. ศึกษาความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอน กรรมการสถานศึกษาและนักเรียน

เพื่อประเมินการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ชวงชั้นที่ 3 ในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2   

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน กรรมการ
สถานศึกษาและนักเรียน เกี่ยวกับการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ชวงช้ันที่ 3 
ระหวางโรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน 
เขต 2 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากงานวิจัย 
 

1. ผูบริหารและผูที่มีสวนเกี่ยวของไดขอมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แมฮองสอน เขต 2 

2. ผูบริหารและผูที่มีสวนเกี่ยวของไดแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรชวงชั้น
ที่ 3 ในโรงเรียนที่เปดสอนในระดับชวงชั้นที่ 3  
 
ขอบเขตการวิจัย 
 

1. ขอบเขตเนื้อหา  
ไดแก การประเมินการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544 ชวงชั้น

ที่ 3 ของโรงเรียนใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ในดานตางๆ ดังนี้ 
1.1 กระบวนการจัดการหลักสูตร  
1.2 การดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร   
1.3 การสนับสนุนและสงเสริมการใชหลักสูตร 
1.4 การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการใหขอเสนอแนะตางๆ 
1.5 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการนําหลักสูตรไปใช  

2. ขอบเขตประชากร  
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน กรรมการ

สถานศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนที่เปดการสอนในชวงชั้นที่ 3 เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน 
เขต 2 จํานวน 39 โรง  
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการใช
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ชวงชั้นที่ 3 ของโรงเรียนใน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา แมฮองสอน เขต 2 ประกอบไปดวย 

1. ดานกระบวนการจัดการหลักสูตร  
2. ดานการดําเนนิการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร   
3. ดานการสนับสนุนและสงเสริมการใชหลักสูตร 
4. ดานการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการใหขอเสนอแนะตางๆ 
5. ดานปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการนําหลักสูตรไปใช  

ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบและแบบสอบถามปลายเปด จํานวน 4 ฉบับ   
ฉบับที่ 1  สําหรับผูบริหาร  
ฉบับที่ 2 สําหรับครูผูสอน   
ฉบับที่ 3   สําหรับกรรมการสถานศึกษา  
ฉบับที่ 4   สําหรับนักเรียน 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หมายถึง มวลประสบการณหรือ
กิจกรรมที่จัดใหแกผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 1 ถึง 4  

การใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หมายถึง การนําหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ชวงชั้นที่ 3 ไปสูการปฏิบัติ อันประกอบดวยกิจกรรม 5 
ลักษณะ คือ 

1. กระบวนการจัดการหลักสูตร ไดแก การเตรียมบุคลากรเพื่อใชหลักสูตร การ
จัดครูเขาสอนตามหลักสูตร การบริการวัสดุและสื่อการสอนประกอบหลักสูตร การบริการแหลง
วิทยาการในโรงเรียน 

2. การดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ไดแก การปรับหลักสูตรใช
สอดคลองกับทองถ่ิน การจัดทําแผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใชส่ือการสอน  
การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน 
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3. การสนับสนุนและสงเสริมการใชหลักสูตร ไดแก การนิเทศติดตามผลการใช
หลักสูตร การจัดกิจกรรมสนับสนุนการใชหลักสูตร 

4. การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการใหขอเสนอแนะตางๆ ไดแก การ
เสนอแนะใหขอคิดเห็นและมีสวนรวมในการประชุม สัมมนา จัดทําหลักสูตรสม่ําเสมอ 

5. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการนําหลักสูตรไปใช ไดแก ปญหาจาก
การใชหลักสูตรสถานศึกษา ชวงชั้นที่ 3 ในโรงเรียนที่เปดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2  

ชวงชั้นท่ี 3 หมายถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง 3 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ที่เปดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  

ผูบริหารโรงเรียน หมายถึง หัวหนาสถานศึกษา ในโรงเรียนที่เปดสอน ในชวงชั้นที่ 3 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 

ครูผูสอน หมายถึง ขาราชการครูที่ทําหนาที่ปฏิบัติการสอนใน 8 กลุมสาระ ตามโครงสราง
ของของหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่เปดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 ในชวงชั้นที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 

นักเรียน หมายถึง ผูเรียนในชวงชั้นที่ 3 ทุกคนในโรงเรียนที่เปดสอนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในชวงชั้นที่ 3 ทุกโรง ที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แมฮองสอน เขต 2  

กรรมการสถานศึกษา หมายถึง กรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนที่เปดสอนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในชวงช้ันที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน 
เขต 2 

ขนาดของโรงเรียน หมายถึง โรงเรียนที่ใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2544 ชวงชั้นที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน 
2 ลักษณะ คือ ขนาดใหญ มีนักเรียนมากกวา 300 คน และขนาดกลาง มีนักเรียนนอยกวา 300 คน   
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ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 

1. ตัวแปรอิสระ  ไดแก  ขนาดของโรงเรียนที่ใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 ชวงชั้นที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ในโรงเรียนที่มี
ขนาดตางกัน 2 ลักษณะ คือ 

1.1 ขนาดใหญ มีนักเรียนมากกวา 300 คน 
1.2 ขนาดกลาง มีนักเรียนนอยกวา 300 คน 

2. ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นเกี่ยวกับใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544 ชวงชั้นที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ในดานตางๆ 
ดังนี้ 

2.1 กระบวนการจัดการหลักสูตร  
2.2 การดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร   
2.3 การสนับสนุนและสงเสริมการใชหลักสูตร 
2.4 การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการใหขอเสนอแนะตางๆ 
2.5 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการนําหลักสูตรไปใช 
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