
 

บทที่  5 
 

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 
 

การวิจัยเร่ือง การประเมินการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544   
ชวงชั้นที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ผูวิจัยไดสรุปผล 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อประเมินการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 ชวงชั้นที่ 3 ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ใน
ดานกระบวนการจัดการหลักสูตร ดานการดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดานการ
สนับสนุนและสงเสริมการใชหลักสูตร ดานการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการให
ขอเสนอแนะตางๆ ดานปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการนําหลักสูตรไปใช และเพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน กรรมการสถานศึกษาและนักเรียน เกี่ยวกับการใช
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ชวงช้ันที่ 3 ระหวางโรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียน
ขนาดกลาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน กรรมการสถานศึกษา
และนักเรียนของโรงเรียนที่เปดสอนในชวงชั้นที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน
เขต 2 จํานวน 39โรง ดังนี้ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 39 คน ครูผูสอนจํานวน 212 คน กรรมการ
สถานศึกษา จํานวน 429 คน และนักเรียน จํานวน 4,709 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 9 คน 
ครูผูสอน จํานวน 49 คน กรรมการสถานศึกษา จํานวน 82 คน และนักเรียน 483 คน  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการใชหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ชวงชั้นที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 แบงเปน 4 ฉบับ   

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เปรียบเทียบความคิดเห็นโดยใชคาที (t-test) 
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สรุปผลการวิจัย 
 

1. สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตามระดับการศึกษา การ
ดํารงตําแหนง ประสบการณในการทํางาน 

ผูบริหารสถานศึกษาที่ตอบแบบสอบถามเปนเพศชายทั้งหมด 9 คน ระดับการศึกษา
ปริญญาโทมีมากที่สุด จํานวน 5 คน มีประสบการณระหวาง 26–30 ป มีมากที่สุด ผูบริหารสถานศึกษา
จากโรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 5 คน โรงเรียนขนาดใหญ จํานวน 4 คน  

ครูผูสอนที่ตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมีมากที่สุด จํานวน 34 คน ระดับ
การศึกษาปริญญาตรีมีมากที่สุด จํานวน 45 คน ประสบการณมากกวา 10 ปมีมากที่สุด จํานวน 22 
คน ครูผูสอนจากโรงเรียนขนาดใหญ จํานวน 25 คน และโรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 24 คน   

กรรมการสถานศึกษาที่ตอบแบบสอบถามเปนเพศชายมีมากที่สุด จํานวน 67 คน 
ระดับการศึกษาประถมศึกษามีมากที่สุด จํานวน 32 คน ประกอบอาชีพอาชีพเกษตรกรมีมากที่สุด 
จํานวน 47 คน กรรมการสถานศึกษาที่ตอบแบบสอบถามมาจากโรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 45 คน 
และโรงเรียนขนาดใหญ จํานวน 37 คน   

นักเรียนที่ตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมีมากที่สุด จํานวน 304 คน อยูระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 มีมากที่สุด จํานวน 176 คน นักเรียนที่ตอบแบบสอบถามมาจากโรงเรียนขนาดใหญ 
จํานวน 250 คน และโรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 233 คน   

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
ในชวงชั้นที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ดังตอไปนี้ 

2.1 ดานกระบวนการจัดการหลักสูตร 
ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นตอการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2544 ในชวงชั้นที่ 3 ดานกระบวนการจัดการหลักสูตร โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู
ในระดับมาก     

2.2 การดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
ครูผูสอนมีความคิดเห็นตอการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2544 ในชวงชั้นที่ 3 ดานการดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู
ในระดับมาก นักเรียนมีระดับความคิดเห็นที่มีตอการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544 ในชวงชั้นที่ 3 โดยภาพรวมอยูในมีความคิดเห็นในระดับมาก  
 
 

 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เชีย
งใ
หม
่



 101 

2.3 ดานการสนับสนุนสงเสริมการใชหลักสูตร 
ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นตอการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2544 ในชวงชั้นที่ 3 ดานการสนับสนุนสงเสริมการใชหลักสูตร โดยภาพรวมมีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก ครูผูสอนมีความคิดเห็นตอการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544 ในชวงชั้นที่ 3 ดานการสนับสนุนสงเสริมการใชหลักสูตร โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับปานกลาง    

2.4 ดานการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการใหขอเสนอแนะตางๆ   
ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นตอการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2544 ในชวงชั้นที่ 3 ดานการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการใหขอเสนอแนะ
ตางๆ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  

ครูผูสอนมีความคิดเห็นตอการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2544 ในชวงชั้นที่ 3 ดานการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการใหขอเสนอแนะตางๆ โดย
ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  

กรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็นที่มีตอการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 ในชวงชั้นที่ 3 ดานการสนับสนุนสงเสริมการใชหลักสูตร โดยภาพรวมอยูมีความ
คิดเห็นในระดับมาก  

2.5 ดานปญหาและขอเสนอแนะในการนําหลักสูตรไปใช  ซึ่งในแตละดานเรียงลําดับ
ปญหาจากมากไปหานอย สรุปไดดังนี้   

2.5.1 ดานปญหาในการนําหลักสูตรไปใช ดานการดําเนินงานจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตร ไดแก ขาดแคลนบุคลากรตามสาระการเรียนรู บุคลากรสอนไมตรงตามความ
ถนัดของตนเอง บุคลากรที่สอนขาดความกระตือรือรนในการทําความเขาใจหลักสูตรใหม     

2.5.2 ดานการสนับสนุนสงเสริมการใชหลักสูตร ไดแก ขาดการนิเทศติดตาม
การนําหลักสูตรไปใชอยางตอเนื่อง ขาดบุคลากรผูมีความรูทางดานหลักสูตร สงเสริมสนับสนุน
ดานงบประมาณในการสงเสริมการใชหลักสูตร   

2.5.3 ดานปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการดําเนินการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา ไดแก ครูผูสอนยังขาดความรูในการวัดผลประเมินผล ขาดแคลนบุคลากรตาม
สาระการเรียนรู บุคลากรสอนไมตรงตามความถนัดของตนเอง งบประมาณที่สนับสนุนงานวิชาการ
มีนอยเกินไป อุปกรณที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียน ขาด
ส่ือการสอนที่ทันสมัย ผูบริหารขาดความเปนผูนําทางวิชาการ พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถใน
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การผลิตส่ือการเรียนการสอนที่ทันสมัย บุคลากรที่สอนขาดความกระตือรือรนในการทําความเขาใจ
หลักสูตรใหม บุคลากรที่สอนขาดเทคนิคการสอนที่ทันสมัย  

2.5.4 สวนในดานขอคิดเห็น ขอเสนอแนะอื่นๆ ไดแก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เร่ืองการวัดผลประเมินผล จัดงบประมาณใหเพียงพอกับโรงเรียน ขอสนับสนุนงบประมาณจาก
องคการบริหารสวนทองถ่ิน จัดกิจกรรมในการหางบประมาณสนับสนุนงานวิชาการ จัดซื้ออุปกรณ
การเรียนการสอนใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียน จัดอบรมดานเทคนิคการสอนภาคเรียนละ 1 คร้ัง
จัดอบรมใหกับผูบริหารขาดความเปนผูนําทางวิชาการ 

3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน กรรมการสถานศึกษาและ
นักเรียนเกี่ยวกับการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ชวงชั้นที่ 3 ระหวาง
โรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 
ดังตอไปนี้ 

3.1 ดานกระบวนการจัดการหลักสูตร 
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2544 ในชวงชั้นที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ดาน
กระบวนการจัดการหลักสูตร พบวาโรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนขนาดกลาง ความคิดเห็นของ
ผูบริหารสถานศึกษา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3.2 การดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2544 ในชวงชั้นที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ดานการ
ดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร พบวาโรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนขนาดกลาง  
ความคิดเห็นของครูผูสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 ในชวงชั้นที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ดานการ
ดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร พบวาโรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนขนาดกลาง ความ
คิดเห็นของนักเรียนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.3 ดานการสนับสนุนสงเสริมการใชหลักสูตร 
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอการใชหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 ในชวงชั้นที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 
ดานการสนับสนุนสงเสริมการใชหลักสูตร พบวาโรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนขนาดกลาง 
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 ในชวงชั้นที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ดานการ
สนับสนุนสงเสริมการใชหลักสูตร พบวาโรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนขนาดกลาง ความคิดเห็น
ของครูผูสอนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.4 ดานการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการใหขอเสนอแนะตางๆ  
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอการใชหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในชวงชั้นที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 
ดานการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการใหขอเสนอแนะตางๆ พบวาโรงเรียนขนาดใหญ
และโรงเรียนขนาดกลาง ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  

ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 ในชวงชั้นที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ดานการมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการใหขอเสนอแนะตางๆ พบวาโรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียน
ขนาดกลาง ความคิดเห็นของครูผูสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

ความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษาที่มีตอการใชหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในชวงชั้นที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 
ดานการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการใหขอเสนอแนะตางๆ พบวาโรงเรียนขนาดใหญ
และโรงเรียนขนาดกลาง ความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

3.5 ดานปญหาและขอเสนอแนะในการนําหลักสูตรไปใช ผูวิจัยไดเปรียบเทียบ
ตามขนาดโรงเรียนดังนี้ 

ดานปญหาในการนําหลักสูตรไปใช ผูวิจัยไดเปรียบเทียบตามขนาดโรงเรียน 
ปญหาในการนําหลักสูตรไปใช  พบวาขาดแคลนบุคลากรตามสาระการเรียนรู บุคลากรสอนไมตรง
ตามความถนัดของตนเอง ซ่ึงมีปญหาทั้งโรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนขนาดกลาง สวนบุคลากร
ที่สอนขาดความกระตือรือรนในการทําความเขาใจหลักสูตรใหม ซ่ึงโรงเรียนขนาดใหญประสบ
ปญหานอยกวาโรงเรียนขนาดกลาง ปญหาดานการสนับสนุนสงเสริมการใชหลักสูตร พบวาการ
นิเทศติดตามการนําหลักสูตรไปใชอยางตอเนื่อง รวมถึงการสงเสริมสนับสนุนดานงบประมาณใน
การสงเสริมการใชหลักสูตรโรงเรียนขนาดใหญนอยกวาโรงเรียนขนาดกลาง สวนบุคลากรผูมี
ความรูทางดานหลักสูตร มีปญหาทั้งโรงเรียนขนาดใหญและขนาดกลาง ปญหาและอุปสรรคตางๆ 
ในการดําเนินการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา พบวางบประมาณที่สนับสนุนงานวิชาการมี
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นอยเกินไป อุปกรณที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียน  ผูบริหาร
ขาดความเปนผูนําทางวิชาการ ขาดแคลนบุคลากรตามสาระการเรียนรู บุคลากรสอนไมตรงตาม
ความถนัดของตนเอง บุคลากรที่สอนขาดเทคนิคการสอนที่ทันสมัย โรงเรียนขนาดใหญนอยกวา
โรงเรียนขนาดกลาง สวนปญหาการที่ครูผูสอนยังขาดความรูในการวัดผลประเมินผล ขาดสื่อการ
สอนที่ทันสมัย พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการผลิตส่ือการเรียนการสอนที่ทันสมัย  และ
บุคลากรที่สอนขาดความกระตือรือรนในการทําความเขาใจหลักสูตรใหม มีปญหาทั้งโรงเรียน
ขนาดใหญและขนาดกลาง สวนขอคิดเห็น ขอเสนอแนะอื่นๆ นั้นโรงเรียนขนาดใหญและขนาด
กลางไดใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะเหมือนกัน ดังนี้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวัดผลประเมินผล 
จัดงบประมาณใหเพียงพอกับโรงเรียน ขอสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนทองถ่ิน 
จัดกิจกรรมในการหางบประมาณสนับสนุนงานวิชาการ จัดซื้ออุปกรณการเรียนการสอนให
เพียงพอกับจํานวนนักเรียน จัดอบรมดานเทคนิคการสอนภาคเรียนละ 1 ครั้ง จัดอบรมใหกับ
ผูบริหารขาดความเปนผูนําทางวิชาการ 
 
อภิปรายผล 
 

การอภิปรายผลผูวิจัย อภิปรายดังตอไปนี้ 
1. การใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในชวงชั้นที่ 3 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 มีดังตอไปนี้ 
1.1 ดานกระบวนการจัดการหลักสูตร ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นตอ

การใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในชวงชั้นที่ 3 โดยพบวาสถานศึกษาใหการ
สนับสนุนใหมีการนําภูมิปญญาทองถ่ิน ทรัพยากรแหลงการเรียนรูในชุมชนมาใชประโยชนใหเกิด
การเรียนรู สถานศึกษามีการสงเสริมใหผูสอนมีความรู ความเขาใจ สามารถจัดทําและใชหลักสูตร
สถานศึกษาได และสถานศึกษามีการสอดคลองกับกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2535:1) 
กลาววา ควรมีการสงเสริมใหทองถ่ินพัฒนาหลักสูตรคํานึงถึงความตองการที่หลากหลายของแตละ
ทองถ่ินซึ่งมีความแตกตางดานสิ่งแวดลอมเศรษฐกิจและสังคม จึงเปดโอกาสใหพัฒนาหลักสูตรให
เหมาะสมกับเอกลักษณประจําทองถิ่น เพื่อใหผูเรียนไดรับประโยชน มีความรักและผูกพันกับ
ทองถ่ินของตน 

1.2 ดานการดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร ครูผูสอนมีความคิดเห็น
ตอการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในชวงช้ันที่ 3 โดยรวมพบวา สถานศึกษา
จัดกิจกรรมการสอนบูรณาการ สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึง
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ประสงคในการเรียน สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544:2) กลาววา
การศึกษาในปจจุบันใหยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู พัฒนาตนเองไดและถือ
วาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด และนักเรียนมีความคิดเห็นวาสถานศึกษาจัดใหมีปฏิสัมพันธที่ดีกับครู
และเพื่อน ชวยเหลือเอื้อเฟอเผ่ือแผซ่ึงกันและกัน และสถานศึกษาจัดสอนใหเปนผูรูวิธีแสวงหา
ความรูดวยตนเอง โดยสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนใหเปนผูมีความรับผิดชอบใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน บริหารจัดการเรียนรูของตนเองใหมีคุณภาพ   

1.3 ดานการสนับสนุนสงเสริมการใชหลักสูตร ผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูสอนมีความคิดเห็นตอการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในชวงชั้นที่ 3 
โดยพบวา สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรมาใชในการจัดการหลักสูตรและสถานศึกษาจัดใหมีส่ือ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสงเสริมการจัดการ และยังมีการสงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน โดยใหสถานศึกษาจัดใหมีการนิเทศ กํากับติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร ซ่ึง
สอดคลองกับ สุมล สุมังเกษตร (2536:160-164) ที่ทําการวิจัยเร่ืองการใชหลักสูตรประถมศึกษาฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2533 ในจังหวัดนครสวรรค กลาววาบุคลากรหลายฝายมีสวนรวมในการวางแผนแต
ครูที่รวมในการวางแผนยังขาดความรู ความเขาใจ การจัดครูเขาสอนพิจารณาตามความรูความสามารถ 
แตยังขาดครูที่มีความถนัดในการสอนที่ตองการใชความสามารถเฉพาะมีการบริการหลักสูตร ครู  
ผูสอนใชเอกสารประกอบหลักสูตรที่หลากหลายในการจัดทําแผนการสอนและกรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2535: 1) กลาววา ในการนําหลักสูตรไปใชนั้นควรมุงเนนการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชกระบวนการในโลกปจจุบัน เทคโนโลยีที่พัฒนารุดหนาไปเรื่อยๆ การจัดการเรียนการ
สอนควรเนนเนื้อหาวิชาตางๆ ที่กําหนดในหลักสูตรที่เปนการพัฒนาสติปญญาของผูเรียน 

1.4 ดานการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการใหขอเสนอแนะตางๆ
ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นตอการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
ในชวงชั้นที่ 3 พบวา สถานศึกษาจัดใหผูมีสวนเกี่ยวของกับหลักสูตรไดเสนอแนะวิสัยทัศนของ
สถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาจัดใหผูมีสวนเกี่ยวของกับหลักสูตรมี
สวนรวมเสนอแนะในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา สอดคลองกับ บันลือ พฤกษะวัน (2531:152) 
กลาววาผูบริหารโรงเรียนในฐานะผูนําและมีบทบาททางวิชาการ ควรทําความเขาใจในหลักสูตร
ใหม พยายามเขารับการอบรมสังเกตการณ การเรียนการสอน เพื่อเปนแนวทางในการบริหารและ
นิเทศการสอน 

1.5 สวนครูผูสอนเห็นวา สถานศึกษาจัดใหมีสวนรวมเสนอแนะในการจัดทํา
หลักสูตรทองถ่ิน และใหมีสวนรวมเสนอแนะในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเสมอ ซ่ึงสอดคลอง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 ในมาตรา 29 ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว 
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ชุมชน องคกรชุมชน สงเสริมใหจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพื่อใหชุมชนจัดการศึกษา  
อบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูลขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตาง เพื่อ
พัฒนาชุมชน 

1.6 ดานปญหาและขอเสนอแนะในการนําหลักสูตรไปใช  พบวาขาดแคลน
บุคลากรตามสาระการเรียนรู บุคลากรสอนไมตรงตามความถนัดของตนเอง บุคลากรที่สอนขาด
ความกระตือรือรนในการทําความเขาใจหลักสูตรใหม ขาดการนิเทศติดตามการนําหลักสูตรไปใช
อยางตอเนื่อง ขาดบุคลากรผูมีความรูทางดานหลักสูตร สงเสริมสนับสนุนดานงบประมาณในการ
สงเสริมการใชหลักสูตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวัดผลประเมินผล จัดงบประมาณให
เพียงพอกับโรงเรียนขนาดกลาง ขอสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนทองถ่ิน จัด
กิจกรรมในการหางบประมาณสนับสนุนงานวิชาการ จัดซ้ืออุปกรณการเรียนการสอนใหเพียงพอ
กับจํานวนนักเรียน จัดอบรมดานเทคนิคการสอนภาคเรียนละ 1 คร้ัง และจัดอบรมใหกับผูบริหาร
ขาดความเปนผูนําทางวิชาการ  

2. การเปรียบเทียบ เกี่ยวกับการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  
2544 ชวงชั้นที่  3 ระหวางโรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ดังตอไปนี้ 

2.1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 
ครูผูสอน กรรมการสถานศึกษาและนักเรียนเกี่ยวกับการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 ชวงชั้นที่ 3 ระหวางโรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนขนาดกลาง พบวาดาน
กระบวนการจัดการหลักสูตร ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษาไดมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษา 2544 ที่เกี่ยวกับกับดาน
กระบวนการจัดการหลักสูตร และยังสอดคลองกับ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544:38-39) 
ไดกําหนดหลักการบริหารหลักสูตรจะสําเร็จนั้นตองไดรับการสนับสนุนสงเสริมรวมมือจากบุคคล 
หนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับ จะตองมีการประเมินผลการใชหลักสูตร เพื่อปรับปรุงพัฒนาสาระ
หลักสูตรของสถานศึกษาใหทันสมัย สอดคลองกับความตองการของผูเรียน  ชุมชนและทองถ่ิน 

2.2 ดานการดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร ครูผูสอนมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ เปน
เพราะวาโรงเรียนขนาดใหญนั้นมีบุคคลากรเพียงพอ ตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึง
การพัฒนาการเรียนการสอนซึ่งไดรับจัดสรรงบประมาณมากกวาโรงเรียนขนาดกลางสอดคลองกับ  
มานพ ภัคเนียรนาท (2535:108) ทําการวิจัยเร่ืองความพรอมของโรงเรียนประถมศึกษาในการใช
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533 ในอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย กลาววา โรงเรียนขนาดใหญมี
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การเตรียมความพรอมในดานสื่อ วัสดุ อุปกรณ การประชาสัมพันธหลักสูตร และการประสานงาน
กับหนวยงานภายนอก สวนนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ เปนเพราะวาผูเรียนนั้นไดรับผลการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครูเหมือนกันเนื่องจากแนวการจัดการศึกษานั้นไดมุงเนนที่ผูเรียนเปนสําคัญ 

2.3 ดานการสนับสนุนสงเสริมการใชหลักสูตร พบวา ผูบริหารสถานศึกษา  
ครูผูสอนมีความคิดเห็นไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ สอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ (2545:32) กลาววา แนวทางการบริหารสนับสนุนการใชหลักสูตรนั้น ตองใหทุก
ฝายเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตองจัดใหมีการประเมินผลการเรียนเปน
รายป รายภาคและรายป เพื่อนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงสาระการเรียนรู เวลาเรียนและอื่นๆ ให
เหมาะสมกับผูเรียนและสภาพแวดลอม 

2.4 ดานการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการใหขอเสนอแนะตางๆ 
พบวา ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนและผูเรียนมีความคิดเห็นไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
เกี่ยวกับสถานศึกษาจัดใหผูมีสวนเกี่ยวของกับหลักสูตรไดเสนอแนะวิสัยทัศนของสถานศึกษา ให
สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาจัดใหผูมีสวนเกี่ยวของกับหลักสูตรมีสวนรวม
เสนอแนะในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับ ธวัชชัย เรวรรณ (2541:54 ) ไดศึกษา
เกี่ยวกับบทบาทการบริหารหลักสูตร พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ของผูบริหาร
โรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอเชียงของ จังหวัดเรียงราย ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
พบวา ผูบริหารและครูผูสอนควรทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร การวัดผลประเมินผล ความพรอม
ในการหาหนังสือ วัสดุ อุปกรณ ส่ือที่ใชในการจัดการเรียนการสอน และผูบริหารควรมีการวางแผน
กับครู คณะกรรมการโรงเรียน ทุกฝายมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการ
แกปญหาเกี่ยวกับหลักสูตร และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.5 ดานปญหาและขอเสนอแนะในการนําหลักสูตรไปใช ผูวิจัยไดเปรียบเทียบ
ตามขนาดโรงเรียน ปญหาในการนําหลักสูตรไปใชของสถานศึกษาไดแก ขาดแคลนบุคลากรตาม
สาระการเรียนรู บุคลากรสอนไมตรงตามความถนัดของตนเอง บุคลากรที่สอนขาดความกระตือรือรน
ในการทําความเขาใจหลักสูตรใหม ปญหาดานการสนับสนุนสงเสริมการใชหลักสูตรไดแก การ
นิเทศติดตามการนําหลักสูตรไปใชอยางตอเนื่อง รวมถึงการสงเสริมสนับสนุนดานงบประมาณใน
การสงเสริมการใชหลักสูตร ปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการดําเนินการบริหารงานวิชาการ ไดแก 
งบประมาณที่สนับสนุนงานวิชาการมีนอยเกินไป อุปกรณที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียน ผูบริหารขาดความเปนผูนําทางวิชาการ ขาดแคลนบุคลากรตามสาระ
การเรียนรู บุคลากรสอนไมตรงตามความถนัดของตนเอง บุคลากรที่สอนขาดเทคนิคการสอนที่
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ทันสมัย ซ่ึงปญหาดังที่กลาวมาโรงเรียนขนาดใหญประสบปญหานอยกวาโรงเรียนขนาดกลาง  
เนื่องจากในดานของการใหงบประมาณ จํานวนบุคลากร อาคารสถานที่หรือส่ือที่ชวยสนับสนุนการ
เรียนการสอน โรงเรียนขนาดใหญจะไดรับมากกวาโรงเรียนขนาดกลางในการจัดสรรดังกลาวมีการ
จัดใหตามรายหัวของผูเรียนในโรงเรียนนั้นๆ   

ในสวนของสภาพปญหาที่เกิดขึ้นทั้งโรงเรียนขนาดใหญและขนาดกลางใน
ดานการสนับสนุนสงเสริมการใชหลักสูตรไดแก บุคลากรยังขาดความเขาใจดานหลักสูตรอยางถองแท  
ปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการดําเนินการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ไดแก ครูผูสอนยัง
ขาดความรูในการวัดผลประเมินผล บุคลากรที่สอนขาดความกระตือรือรนในการทําความเขาใจ
หลักสูตรใหม สถานศึกษาขาดสื่อการสอนที่ทันสมัย และมีความตองการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความสามารถในการผลิตส่ือการเรียนการสอนที่ทันสมัย  

 
ขอเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาประเมินการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ใน 
ชวงชั้นที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 มีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช 
1.1 โรงเรียนควรใหการสนับสนุนสงเสริมครูในการนําหลักสูตรไปใช ใน

การจัดการเรียนการเรียนรูที่สงเสริมทักษะการคิดของผูเรียน โดยใชกระบวนการที่หลากหลาย 
1.2 โรงเรียนควรใหองคกรในชุมชนและชุมชน มีสวนรวมในการนิเทศ  

กํากับติดตามผลการใชหลักสูตร 
1.3 โรงเรียนควรมีการประเมินผลการใชหลักสูตรและนําเสนอตอชุมชน เพื่อ

หาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
1.4 โรงเรียนขนาดกลางควรสงเสริมใหครูไดสอนตรงตามความถนัดของ

ตนเอง และเทคนิคการสอนที่ทันสมัย 
1.5 โรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนขนาดกลางควรสงเสริมใหครูมีความ

กระตือรือรนในการทําความเขาใจในหลักสูตรใหม 
1.6 โรงเรียนขนาดกลางควรไดรับการสงเสริมใหครูไดมีความรูในการวัดผล

ประเมินผล 
1.7 โรงเรียนขนาดกลางควรไดรับการสงเสริมการนิเทศติดตามการนํา

หลักสูตรไปใช 
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1.8 โรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนขนาดกลาง สามารถนําผลการวิจัยไป
บริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในชวงชั้นที่ 3 

2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
2.1 ควรมีการศึกษาการบริหารจัดการหลักสูตรในโรงเรียนขนาดเล็กจาก

ผูเกี่ยวของทุกฝาย เชน กรรมการสถานศึกษา องคกรในชุมชน ชาวบานในชุมชน   
2.2 ควรมีการเก็บขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณ การสังเกตจากผูใชหลักสูตรเพื่อ

จะไดขอมูลเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากขอมูลจากแบบสอบถาม 
2.3 ควรประเมินการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ใน 

ชวงชั้นที่ 1 ชวงชั้นที่ 2 และชวงชั้นที่ 4 
2.4 ควรประเมินการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ใน 

โรงเรียนขนาดเล็ก  
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