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บทคัดยอ 
 งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา
พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลปชวงช้ันท่ี 2) ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา 
พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลปชวงช้ันท่ี2) ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดปทุมธานี จําแนกตามตําแหนง เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน 
การพัฒนาประสบการณ และขนาดของสถานศึกษา   

ประชากรไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลป 
ชวงช้ันท่ี 2) จํานวน 352 คน สุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบแบงช้ันภูมิ ไดกลุมตัวอยางจํานวน  
162 คน เปนผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 81 คน ครูผูสอนจํานวน 81 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.89 สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาทดสอบ t (t-test independendt) 
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

 
 
1) นักศึกษาหลักสูตรการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
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สภาพการใชหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลป
ชวงช้ันท่ี2)  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาจังหวัดปทุมธานี ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอยูในระดับมาก ดานการบริหารและบริการตามหลักสูตรอยูในระดับ 
ปานกลาง 

ปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลป
ชวงช้ันท่ี2)  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาจังหวัดปทุมธานี ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณารายดานพบวา  ดานการบริหาร
และบริการตามหลักสูตรอยูในระดับปานกลาง  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยูในระดับนอย   

ผลการเปรียบเทียบสภาพการใชหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544 กลุมสาระ  
การเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลปชวงช้ันท่ี2) ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน  
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดปทุมธานี จําแนกตามตําแหนง เพศ  
วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน การพัฒนาประสบการณ ขนาดของสถานศึกษา พบวา
ตําแหนงการปฏิบัติงานและวุฒิการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และขนาดของสถานศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  
สวนดานการบริหาร บริการตามหลักสูตร  และดานอ่ืนไมแตกตางกัน 

ผลการเปรียบเทียบปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544 กลุมสาระ 
การเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลปชวงช้ันท่ี2) ตามวามคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดปทุมธานี จําแนกตาม ตําแหนง เพศ วุฒิ การศึกษา ประสบการณ 
ในการทํางาน การพัฒนาประสบการณ และขนาดของสถานศึกษา พบวาไมแตกตางกัน  

 
ABSTRACT 

 The objectives of this thesis study was 1) to study the situations and the problems of the 
implementation in School Curriculum B.E. 2544 Act in the Art Course Categories (Drama Art for 
Second Level) under the jurisdiction of the Pathumthani Educational Service Area. 2)to compare the 
findings the situations and the problems of the implementation in School Curriculum B.E. 2544 Act in 
the Art Course Categories (Drama Art for Second Level) under the jurisdiction of the Pathumthani 
Educational Service Area. To divide status group, sex group, degree testimonial group, experience group, 
development group, and school size group. 
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  The population used this study included quantitative method is designed groups namely the 
institution administrators and art instructors (Drama Art for Second Level) under the jurisdiction of  the 
Pathumthani Educational Service Area.  To taling at 162 samples are 81 institution administrators 81 art 
instructors (Drama Art for Second Level) from the total population of 352 people through the Stratified 
Random Sampling method. The tool used in data collection are 5 scales is the pre-structured 
questionnaire while The findings are presented in percentage and means value while the applied statistics 
involves the standard deviation and the t-test independent analysis with a confidence level at 0.89. 
 

The findings were as follows  
 The Situations Level From of The Implementation In School Curriculum B.E. 2544 Act 
In The Art Course Categories (Drama Art For Second Level) Under The Jurisdiction of The 
Pathumthani Educational Service Area. the finding in overall is found “Moderate” level however, 
when considering the sub aspects, the learning’s and teaching’s  activities is found “High” level 
while the administration and the services on school curriculum  is found “Moderate” level.    
 The Problem Level From of  The Implementation In School Curriculum B.E. 2544 Act 
In The Art Course Categories (Drama Art For Second Level) Under The Jurisdiction Of The 
Pathumthani  Educational  Service Area. the finding in overall is found “Moderate” level however, 
when considering the sub aspects, the administration and the services on school curriculum is 
“Moderate” level when considering the sub aspects, the learning’s and teaching’s  activities is 
found “deplete” level. 
 To compare the situations of the implementation in school curriculum B.E. 2544 act in 
the art course categories (drama art for second level) under the Jurisdiction of the Pathumthani 
educational service area. To divide status group, sex group, degree testimonial group, experience 
group, development group, and school size group. The finding of the status group, and the degree 
testimonial group are at .05 significant level. The other one’s with also no distance differences. 
 To compare the problem of the implementation in school curriculum B.E. 2544 act in the art 
course categories (drama art for second level) under the Jurisdiction of the Pathumthani educational 
service area. To divide status group, sex group, degree testimonial group, experience group, development 
group, and school size group. The findings with also no distance differences. 
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ความสําคัญของปญหา 

ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตาง ๆ  สงผลใหเกิดกระแสแหงการปรับเปล่ียนทาง
สังคมและเศรษฐกิจคร้ังยิ่งใหญ ซ่ึงในปจจุบันประเทศตาง ๆ รวมท้ังประเทศไทยไดใหความสําคัญตอ
การศึกษาซ่ึงเปนกระบวนการท่ีสําคัญตอชีวิตมนุษยและสังคม สามารถชวยพัฒนาคนใหมีความรู
ความสามารถเสริมสรางสติปญญา ซ่ึงเปนแนวทางในการเล้ียงชีพท่ีสุจริตและเปนพลเมืองท่ีมี
ประสิทธิภาพของประเทศชาติท่ี ท่ัวโลกใหการยอมรับวาเปนเคร่ืองมือในการสรางสรรค 
ความเจริญกาวหนาและแกปญหาตาง ๆ ของสังคม  ดังท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
กลาวไววา   การศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ในการดํารงชีวิต สามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ตามเจตนารมณของแผนการศึกษา  ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
แหงชาติ  ระยะท่ี 9 (พ.ศ. 2545 – 2550) มุงพัฒนาคนไทย ใหเปนคนดี  มีปญญา มีความสุข และมุง
พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่พึงประสงค  มีความเขมแข็งและมีดุลยภาพในการพัฒนาคนอยาง 
รอบดานและสมดุลเพี่อเปนฐานหลักของการพัฒนา โดยมุงหมายใหคนทุกคนไดเขาถึงบริการ 
ทางการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยโดยเรียนรูจากครอบครัว ชุมชน  
ซ่ึงสนับสนุนการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางกวางไกล ครอบคลุมสถานการณของสังคมไทยและสังคมโลก  
เพื่อใหการศึกษาเปนยุทธศาสตร ทางปญญา เพื่อพัฒนาคนไดเต็มศักยภาพตลอดชีวิต  ซ่ึงจะนําไปสู 
การเปนสังคมคุณภาพ ท้ังนี้การจัดการศึกษาตองอาศัยวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด (กรมวิชาการ,  
2544 :13) 

จากเหตุผลสําคัญคือหลักสูตรการศึกษาของไทยท่ีใชอยู คือ หลักสูตรประถมศึกษา     
พุทธศักราช  2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 
ซ่ึงกระทรวงศึกษาโดยกรมวิชาการไดติดตามผลและการดําเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักสูตรตลอดมา 
ผลการศึกษาพบวา หลักสูตรท่ีใชอยูในปจจุบันนานกวา 10 ป มีขอจํากัดอยูหลายประการ ไมสามารถ
สงเสริมใหสังคมไทยกาวสูสังคมความรูไดทันการณไมเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมจงึตองมี
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรข้ึนใหม 

 หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544 ใหความสําคัญตอกลุมสาระการเรียนรูศิลปะเปน
กลุมสาระท่ีมุงเนนการสงเสริมใหมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีจินตนาการทางศิลปะช่ืนชมความงาม  
สุนทรีภาพ  ความมีคุณคา  ซ่ึงมีผลตอคุณภาพชีวิตมนุษย ดังนั้นกิจกรรมศิลปะสามารถนําไปใชในการ
พัฒนาผูเรียนโดยตรงท้ังดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม ตลอดจนการพัฒนาส่ิงแวดลอม  
สงเสริมใหผูเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง และแสดงออกในเชิงสรางสรรค พัฒนากระบวนการรับรู 
ทางศิลปะการเห็นภาพรวม  การสังเกตรายละเอียด  สามารถคนพบศักยภาพของตนเองอันเปนพื้นฐาน
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ในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพไดดวยการมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัย สามารถทํางานรวมกัน
ไดอยางมีความสุข   

การจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  (นาฏศิลป)  ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
พุทธศักราช  2544  ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดปทุมธานี พบวายังไมเคยมี
ผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพการใชหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544 แตอยางใด ทําใหไมทราบไดวา
หลักสูตรสามารถนําไปใชไดดีเพียงใด การเรียนการสอนเปนไปตามความมุงหมายของหลักสูตรหรือ 
ไม  มีปญหาอุปสรรคหรือขอผิดพลาดประการใด ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนกลุมสาระ
การเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลปชวงช้ันท่ี 2) จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพและปญหาการใชหลักสูตร
สถานศึกษา พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลป  ชวงช้ันท่ี 2) ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหาร ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดปทุมธานีเพื่อประโยชนในการ
นําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนใหบรรลุผล
ตามความมุงหมายของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 
คําสําคัญ 
     หลักสูตรสถานศึกษา    กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 

ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฎศิลป
ชวงช้ันท่ี2)  เกี่ยวกับสภาพและปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฎศิลป 
ชวงช้ันท่ี2) ดานการบริหารและการบริการตามหลักสูตร  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรแตกตางกัน  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2544 กลุมสาระ 
การเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลปชวงช้ันท่ี 2) ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัด
ปทุมธานี 
  2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2544 กลุมสาระ 
การเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลปชวงช้ันท่ี2) ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัด
ปทุมธานี  
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากร และกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้จํานวน 352 คน ซ่ึงประกอบดวย 
 1.1   ผูบริหารสถานศึกษาท่ีเปดสอนในระดับชวงช้ันท่ี 2 ในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาจังหวัดปทุมธานี จํานวน 176 คน 
 1.2   ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลป ชวงช้ันท่ี 2) ในสังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นท่ีการศกึษาจังหวดัปทุมธานี จํานวน 176 คน 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนกลุมสาระ
การเรียนรูศิลปะ(นาฏศิลป ชวงช้ันท่ี 2) ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดปทุมธานีกําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางจากตาราง Krejcie and Morgan (พวงรัตน ทวีรัตน,  2543: 303) ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน  162  คน  และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) ประกอบดวย
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีเปดสอนในระดับชวงช้ันท่ี 2  ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัด
ปทุมธานี จํานวน 81 คนและครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ(นาฏศิลปชวงช้ันท่ี 2) ในสังกัด
สํานักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดปทุมธานี จํานวน 81 คน 

2.  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
    2.1    การตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยพิจารณาขอความ

ในแบบสอบถามวามีความตรงตามเน้ือหาสาระครอบคลุมเพียงใด โดยใชเทคนิค IOC (Index of 
Item Objective Congruence) คํานวณไดมากกวาหรือเทียบเทา .05 แลวนํามาพิจารณาปรับปรุงแกได
แบบสอบถามจํานวน 58 ขอ 
 2. 2    การหา คาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยวิธีครอนบาช (นภาพรรณ จิตตกระจาง, 
2543 : 67) โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient) ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ  0.89 

    3.   การวิเคราะหขอมูล 
  3.1   การศึกษาสภาพและปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2544 กลุม
สาระการเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลปชวงช้ันท่ี 2) ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
จังหวัดปทุมธานี ใชวิธีการหาคารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  3.2  การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544    
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลปชวงช้ันท่ี2) ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
จังหวัดปทุมธานี ใชวิธีการทดสอบคา t สําหรับกลุมตัวอยางสองกลุมท่ีเปนอิสระตอกัน (t–test 
Independent) 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 2  มิถุนายน – กันยายน 2550 

31 

ผลการวิจัย 
 1. สภาพการใชหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
(นาฏศิลปชวงช้ันท่ี 2) ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.47) 
และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรอยูในระดับ
มาก ( X =3.50) รองลงมาคือ ดานการบริหารและการบริการหลักสูตรท่ีอยูในระดับปานกลาง  
( X = 3.43)      
 2. ปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
(นาฏศิลปชวงช้ันท่ี 2) ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.52) 
และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการบริหารและการบริการหลักสูตรอยูในระดับปานกลาง 
( X = 2.56) รองลงมาคือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรท่ีอยูในระดับนอย 
( X = 2.47)     
  3. การเปรียบเทียบสภาพการใชหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2544 กลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ (นาฏศิลปชวงช้ันท่ี 2) เม่ือพิจารณาตามตําแหนงการปฏิบัติงานระหวางกลุมผูบริหาร
สถานศึกษา และกลุมครูผูสอนดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 4. การเปรียบเทียบสภาพการใชหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2544 กลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ (นาฏศิลปชวงช้ันท่ี 2) เม่ือพิจารณาตามวุฒิการศึกษาระหวางวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
เอกนาฏศิลปและวุฒิการศึกษาปริญญาตรีเอกอ่ืนๆ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความ       
แตกตางกันอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 5. การเปรียบเทียบสภาพการใชหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2544 กลุมสาระ 
การเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลปชวงช้ันท่ี 2) เม่ือ พิจารณาตามขนาดสถานศึกษาระหวางสถานศึกษา
ขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดใหญ ดานการบริหารและบริการตามหลักสูตรมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05  
 

อภิปรายผล 
 1. สภาพการใชหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลป
ชวงช้ันท่ี 2) ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาจังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 
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ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา หนวยงาน 
ตนสังกัดท่ีเกี่ยวของท้ังระดับกระทรวง ระดับจังหวัดใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนในสถานศึกษา โดยมีการจัดทําเอกสารเผยแพร จัดใหมีการประชุมสัมมนาผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูสอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ทําใหผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูสอนมีความเขาใจและ มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 
 2. ปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
(นาฏศิลปชวงช้ันท่ี 2) ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการบริหารและการบริการหลักสูตรอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้ 
อาจเปนเพราะวา ในการจัดการเรียนการสอนในสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการของ
สถานศึกษานั้นผูบริหารสถานศึกษามีการดําเนินงานอยางเปนข้ันตอนและเปนระบบ มีการ
ประสานงานภายในองคกรอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง มีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนแตงต้ัง
คณะทํางาน กําหนดกรอบ แผนงาน ตัวบงช้ี จุดเดนและจุดพัฒนาของสถานศึกษา สวนดานการ                   
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรมีปญหาอยูในระดับนอยท้ังนี้อาจเปนเพราะวา 
ท้ังผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนยังไมตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทหนาท่ีในการ
ปฏิบัติงานของตนเทาท่ีควร การกําหนดเปาหมาย การวางแผน การนิเทศติดตามผล การวัดผล
ประเมินผลในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนรวมท้ังการขอความรวมมือการสนับสนุนจาก
ชุมชน องคกรและหนวยงานตางๆ ยังมีนอย 

3. ผลการเปรียบเทียบสภาพการใชหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ (นาฏศิลปชวงช้ันท่ี 2) ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน 
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดปทุมธานี ดานการบริหารและบริการตาม
หลักสูตรและดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยจําแนกตาม ตําแหนง เพศ วุฒิการศึกษา  
ประสบการณในการทํางาน การพัฒนาประสบการณ ขนาดของสถานศึกษา พบวามีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไวดังนี้   

ความคิดเห็นเม่ือจําแนกตามตําแหนงระหวางกลุมผูบริหารสถานศึกษาและกลุมครูผูสอน
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีการ
ปฏิบัติตามสภาพการใชหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช  2544 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลป
ชวงช้ันท่ี  2) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรอยูในระดับนอยสอดคลองกับงานวิจัย
ของกิตติศักดิ์  เปรมสุข (กิตติศักดิ์  เปรมสุข, 2542 : 82) วิจัยเร่ืองปญหาการบริหารงานวิชาการในการใช
หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช  2541 ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดตาก ผลวิจัยพบวา
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ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดตาก มีปญหาการบริหารงานวิชาการดาน หลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนเม่ือเปรียบเทียบผูบริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณในการดํารงตําแหนงตางกัน  

วุฒิการศึกษาระหวางวุฒิการศึกษาปริญญาตรีเอกนาฏศิลปและวุฒิการศึกษาปริญญาตรี 
เอกอ่ืนๆ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท้ังเปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน 
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดปทุมธานีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี เอกนาฏศิลป 
ในสัดสวนท่ีตางกันมากเม่ือเทียบกับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีเอกอื่น ๆ จึงทําใหระดับการปฏิบัติตาม
สภาพการใชหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลปชวงช้ันท่ี 2) 
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรอยูในระดับนอย ซ่ึงสอดคลองกับใจทิพย  
เช้ือรัตนพงษ (ใจทิพย เช้ือรัตนพงษ, 2539 : 142-147) กลาววาบทบาทของผูท่ีเกี่ยวของในการนํา
หลักสูตรไปใชใหประสบผล สําเร็จข้ึนอยูกับความสามารถของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนซ่ึง 
ในบทบาทของผูบริหารตองจัดเตรียมบุคลากรและจัดครูเขาสอนใหเหมาะกับความรูความสามารถ 
ตามความถนัดเพื่อจะไดจัดมวลประสบการณความรูใหแกผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ แตในความ 
เปนจริงแลวสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดปทุมธานีมีขอจํากัดเร่ืองการจัดครู
เขาสอนใหตรงกับวุฒิการศึกษาของครูผูสอนจึงสงผลใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยูในระดับ
นอย ปญหาสวนใหญในการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน  คือบุคลากร 
ท่ีเกี่ยวของขาดทักษะในการพัฒนาหลักสูตรและแหลงความรูมีไมเพียงพอ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ศิริชัย  อนันตผล (ศิริชัย  อนันตผล, 2534 :18)  พบวาปญหาในดานตางๆท่ีพบในการพัฒนา
หลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินสวนใหญขาดเอกสารท่ีเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของถ่ิน ครูผูสอนสวนใหญไมมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรสวนกลาง  ในขณะเดียวกันก็ไมรูจักความตองการความจําเปนของทองถ่ินดีพอจะเห็น
ไดวานักเรียนไมสามารถนําส่ิงท่ีเรียนไปใชไดในชีวิตจริงเพราะไมสอดคลองกับทองถ่ิน 

ขนาดสถานศึกษาระหวางสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดใหญดานการบริหาร
และบริการตามหลักสูตรท้ังนี้อาจเปนเพราะวาท้ังผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีการปฏิบัติตาม
สภาพการใชหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช  2544  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลปชวงช้ันท่ี 2) 
ดานการบริหารและบริการตามหลักสูตรอยูในระดับนอยในเร่ืองของการจัดอาคารสถานท่ีการนิเทศ
ติดตามผลการประเมินผลดานการบริหารและบริการหลักสูตรการจัดการบริหารและบริการเอกสาร
ประกอบหลักสูตรและเอกสารประกอบการเรียนการสอนซ่ึงสอดคลองกับพิมพันธ  เตชะคุปต (พิมพันธ  
เตชะคุป, 2533 : 20) กลาววาความสําคัญของการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนมีอิธิพลตอการเรียนรู
ของนักเรียนเปนตัวแปรท่ีชวยสงเสริมใหนักเรียนมีสุขภาพจิตดีมีความตั้งใจเรียนดีสอดคลองกับ
งานวิจัยของสายสวาสด์ิ วิไลกุล (สายสวาสด์ิ  วิไลกุล, 2537 : 80) วิจัยเร่ืองปญหาการบริหารหลักสูตร
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มัธยมศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดอุดรธานี  
ผลวิจัยพบวาโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกันมีปญหาการบริหารหลักสูตรตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ  .05โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีปญหาการบริหารหลักสูตรมากกวาโรงเรียนขนาดใหญท้ังดาน
เตรียมความพรอมและดานการดําเนินการใชหลักสูตรและการประเมินหลักสูตรอีกประการหนึ่งคือ
สํานักงานเขตการศึกษาจังหวัดปทุมธานีมีสถานศึกษาขนาดเล็กมากกวาสถานศึกษาขนาดใหญจึงทําให
มีความแตกตางในดานการบริหารและบริการหลักสูตร 

ผลการเปรียบเทียบปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544 กลุมสาระ 
การเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลปชวงช้ันท่ี 2) ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน  
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดปทุมธานี ดานการบริหารและบริการตาม
หลักสูตรและดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจําแนกตาม ตําแหนง เพศ วุฒิการศึกษา  
ประสบการณในกาทํางาน การพัฒนาประสบการณ ขนาดของสถานศึกษาพบวาไมแตกตางกัน ซ่ึงไม
เปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว ในปจจุบันหนวยงานตนสังกัด ไดมีการกําหนดนโยบายใหผูบริหาร
สถานศึกษาตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง  มีการประชุมใหความรูในเร่ืองของ ข้ันตอนการปฏิบัติ
ตามสภาพและปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
(นาฏศิลปชวงช้ันท่ี 2) ไดอยางครบถวน ถูกตองตามข้ันตอน สงผลใหสถานศึกษามีการปฏิบัติตาม
สภาพและปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลป
ชวงช้ันท่ี 2) ภายในสถานศึกษาไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของสมเพียง กุลละวณิชย (2545 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตแกวปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ พบวาครูผูสอนในสถานศึกษามีการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการเรียน 
การสอนโดยนําหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2544 มาใชโดยรวมอยูในระดับมาก โดยครูผูสอนท่ีมี
ประสบการณในการทํางานตางกัน มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนภายใน
สถานศึกษาไมแตกตางกัน ครูผูสอนท่ีมีวุฒิทางการศึกษาตางกัน มีการปฏิบัติงานตามการจัดการเรียน
การสอนภายในสถานศึกษาไมแตกตาง  
 
ขอเสนอแนะ 
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดปทุมธานี ควรนําเอาขอมูลสารสนเทศท่ีไดจากงานวิจัย
ไปสํารวจความตองการชวยเหลือของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในการจัดทําและการใช
หลักสูตรสถานศึกษา กรณีสถานศึกษาในสังกัดมีสภาพและปญหาและนําประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ท่ีประสบผลสําเร็จในการจัดทําและการใชหลักสูตรสถานศึกษามาเผยแพร โดยเฉพาะในดาน 
การสงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือจะไดเปนขอมูลในการ
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วางแผนพัฒนาการใชหลักสูตรสถานศึกษาใหมีประสิทธิผลตรงตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ท่ีกําหนด  สอดคลองกับปญหาและความตองการของทองถ่ินอยางแทจริง 
 ดานสภาพการใชหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
(นาฏศิลปชวงช้ันท่ี  2)    
 ภาคการบริหารและบริการตามหลักสูตร สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี      
การศึกษาจังหวัดปทุมธานี ควรมีการบริการสงเสริมงานการจัดอาคารสถานท่ีและแหลงวิทยาการ
เพื่อสงเสริมการนําหลักสูตรไปใช การจัดครูเขาสอนตามความสามารถและความถนัด มีการติดตาม
วัดผลประเมินผลดานการบริการและการบริหารตามหลักสูตร    
 ภาคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีการสงเสริมใหจัดทําและใชส่ือและวัสดุ
อุปกรณประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดมุมประสบการณและจัดบรรยากาศใน    
หองเรียนการใชเอกสารและคูมือประกอบหลักสูตร 
 ดานปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
(นาฏศิลปชวงช้ันท่ี  2)   
  ภาคการบริหารและบริการตามหลักสูตร สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี     
การศึกษาจังหวัดปทุมธานี ควรมีการบริการสงเสริมงานการจัดอาคารสถานท่ีและแหลงวิทยาการเพ่ือ
สงเสริมการนําหลักสูตรไปใช   การวางแผนการใชหลักสูตร การจัดบริการเอกสารและคูมือประกอบ
หลักสูตรรวมท้ังการติดตอประสานงานการขอความรวมมือจากหนวยงานอ่ืน จากภูมิปญญาทองถ่ิน
และชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการบริหารและการบริการหลักสูตร 
     ภาคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรมีการจัดบริการสงเสริมงานการใชส่ือและวัสดุ
อุปกรณประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใชเอกสารและคูมือประกอบหลักสูตร การจัด 
มุมประสบการณและการจัดบรรยากาศในหองเรียนการติดตามประเมินผล วัดผลท้ังกอนเรียน ขณะท่ี
เรียนและหลังเรียนอยางเปนระบบ 
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