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บทคดัยอ 
 งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ของโรงเรียนประถม ศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี และเพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา 
พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ของโรงเรียนประถม ศึกษา  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี  จําแนกตามขนาดของโรงเรียน  ประสบการณการสอน วุฒิทางการศึกษาและ
สาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา  ประชากร คือ ครูผูสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนประถมศึกษาเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระบุรี เขต 1 และเขต  2  จํานวน 274  คน  สุมตัวอยางโดยใชวิธี การสุมแบบแบงช้ันภูมิ และ
การสุมอยางงาย  ไดกลุมตัวอยางจํานวน 159  คน  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  คือ  แบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5  ระดับ  ซ่ึงมีคาความเท่ียงท้ังฉบับเปน .93  วิเคราะหขอมูลโดย คารอยละ  
คาเฉล่ีย  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบคา t – test  
 ผลการวิจัยสรุปได 
 1. สภาพการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  ตามความคิดเห็นของครูผูสอนภาษาอังกฤษ  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
และเม่ือพิจารณา รายดาน คือ ดานการบริหารและบริการหลักสูตร  ดานงานดําเนินการสอนตาม
หลักสูตร และดานงานสนับสนุนการสงเสริมการใชหลักสูตร พบวา ทุกดานอยูในระดับปานกลาง   

2.  ปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียรู
ภาษาตางประเทศ   ตามความคิดเห็นของครูผูสอนภาษาอังกฤษ  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  และ
เม่ือพิจารณารายดาน คือ ดานการบริหารและบริการหลักสูตร  ดานงานดําเนินการสอนตามหลักสูตร 
และดานงานสนับสนุนการสงเสริมการใชหลักสูตร พบวา ทุกดานอยูในระดับปานกลาง 
      
1)นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ     
  ในพระบรมราชูปถัมภ  

2)อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ  
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
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  3.  ผลการเปรียบเทียบสภาพการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  กลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ตามความคิดเห็นของครูผูสอนภาษาตางประเทศ  พบวา  สภาพการใช
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานตามขนาดของโรงเรียน  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั 
.05  ในดานการบริหารและบริการตามหลักสูตร และดานสนับสนุนการสงเสริมการใชหลักสูตร  สวน
ประสบการณการสอน  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ในดานการดําเนินการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร  และวุฒิทางการศึกษาและสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา  มีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ในดานการบริหารและบริการหลักสูตร  สวนดานอ่ืนไมแตกตางกัน 

4.  ผลการเปรียบเทียบปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  กลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ตามความคิดเห็นของครูผูสอนภาษาตางประเทศ  พบวา  ปญหาการใช
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จําแนกตามสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา  ครูผูสอนมีปญหาการใชหลักสูตร
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ในทุกดาน คือ ดานการบริหารและบริการหลักสูตร  ดาน
การดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรและดานการสนับสนุนการสงเสริมการใชหลักสูตร  สวนจาํแนก
ตามขนาดของโรงเรียน  ประสบการณการสอนและวุฒิทางการศึกษามีปญหาการดําเนิการใชหลักสูตรไม
แตกตางกัน 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study the states and the problems of  
implementation of the Basic Educational Curriculum of B.E. 2544 about the foreign language in 
primary schools of  Saraburi’s educational service area and to compare the states and problems of 
implementation of the Basic Educational Curriculum of B.E. 2544 about the foreign language in 
primary Schools of  Saraburi’s educational service area. with school’s size , teaching experience , 
educational degree and major subject of teachers. The sample consisted of  159 teachers, teaching 
English language in primary school of Saraburi’s educational service area, setected by stratified 
random sampling and simple random sampling. The instrument were the rating scales 
questionnaires. The statistical analysis included percentage, mean, standard division and t-test 
independent. 

 The results were as the  follows : 
 1.  The states of implementation of the Basic Educational Curriculum of B.E. 2544 
about the foreign language in primary schools of  Saraburi’s educational service area, considered 
by total aspects was “moderate” level. And when, considered each aspects was “moderate” level 
as the aspects of curriculum administration and service, the instructional management  according  
to  the  curriculum,  and  the  supporting for curriculum  implementation. 
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 2.  The problems of implementation of the basic Educational Curriculum of B.E. 2544 
about the foreign language in primary schools of  Saraburi’s educational Service area, considered 
by total aspects was “moderate” level. And when, considered each aspects was “moderate” level 
as the aspect of the curriculum administration and service, the instructional management  
according to the curriculum, and the supporting for curriculum implementation. 
 3.  The comparison  of  the status of  implementation of  the  Basic  Educational  
Curriculum  of B.E. 2544 about the foreign language  in the opinions of teachers with school’s 
size, teaching experience, educational degree and major subject of teachers showed that 1) in 
aspect of  curriculum administration and service and the supporting for curriculum 
implementation significantly at .05 for comparison with school’s size. 2) In aspect of the 
instructional management  according to the curriculum significantly at .05 for comparison with 
teaching experience. 3) In aspect of  the curriculum administration and service significantly at .05 
for compassion with  educational degree. 4) In aspect of  the curriculum administration and 
service significantly at .05 for comparison with major subject of  teachers. 
 4.  The comparison of the problems of implementation of the Basic Educational 
Curriculum of B.E. 2544 about the foreign language in the opinions of teacher with school’s size, 
teaching experience, educational degree and major subject of teachers showed that in aspects the 
curriculum administration and service, the instructional   management  according to the 
curriculum and the supporting for curriculum implementation significantly at .05 for comparison 
with  major  subject  of  teachers. 
 
ความสําคัญของปญหา 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเปนกลุมสาระการเรียนรูพื้นฐานหน่ึงใน 8 กลุม ท่ีกาํหนด
องคความรูและกระบวนการเรียนรูท่ีจะเสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษยและสรางศักยภาพ ใหการคิด
และการทํางานอยางสรางสรรคโดยนําจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมาจัดเปน สาระและ
มาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศประกอบดวยสาระการเรียนรูพื้นฐานและสาระ
การเรียนรูเพิ่มเติม หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดใหภาษาอังกฤษเปนสาระการเรียนรูพื้นฐานของ
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศท่ีสถานศึกษาจะตองจัดใหผูเรียนทุกชวงช้ันตลอด
หลักสูตร  ฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความ
คาดหวังวาเม่ือผูเรียนเรียนภาษาตางประเทศอยางตอเนื่องต้ังแตประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา ผูเรียนจะมีเจต
คติท่ีดีตอภาษาตางประเทศ  สามารถใชภาษาตางประเทศส่ือสารในสถานการณตาง ๆ แสวงหาความรู
ประกอบอาชีพและศึกษาตอในระดับสูง รวมท้ังมีความรูความเขาใจในเร่ืองภาษาและวัฒนธรรมอัน
หลากหลายของประชาคมโลกไดอยางสรางสรรค (กรมวิชาการ, 2545 : 4)   
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 ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ นั้น ผูท่ีเกี่ยวของโดยตรงท่ีสําคัญคือ ครูผูสอน  โดยครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศมีความแตกตางกันในดานขนาดของโรงเรียน  ดานวุฒิการศึกษา  ดานประสบการณใน
การสอนและวิชาที่จบการศึกษา  ผูวิจัยจึงเกิดคําถามในการวิจัย คือ หลังจากโรงเรียนในระดับประถมศึกษา
ไดจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศมาต้ังแตป พ.ศ.2546  ครูผูสอนมีสภาพและปญหาการดําเนนิการใชหลักสูตรหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานเปนอยางไรบาง  เพื่อใหไดขอมูลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของโรงเรียนและชุมชนอยางประสิทธิภาพ   
โดยเฉพาะจังหวัดสระบุรี  ซ่ึงจากการท่ีผูวิจัยศึกษาและคนควาขอมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับชาติ  วิชาภาษาอังกฤษ  ของโรงเรียนประถมศึกษา  ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสระบุรี  ปการศึกษา 2547  ท้ังในระดับประถมศึกษาปท่ี 6  ปรากฎวาคะแนนวชิาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนอยูในเกณฑตองปรับปรุงเปนสวนใหญ โดยแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ
ระดับประเทศของระดับประถมศึกษาปท่ี 6  มีคะแนนเฉล่ียรอยละ  37.34  อยูในเกณฑดี รอยละ  9.04    
เกณฑพอใช  รอยละ 46.50 และเกณฑควรปรับปรุง รอยละ 44.46  (รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิ ป
การศึกษา 2547 , 2549)    
 เม่ือพิจารณาถึงสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนระดับช้ันประถมศึกษา  ซ่ึงในอดีต
กระทรวงกําหนดใหนักเรียนช้ันประถมปท่ี 5  เร่ิมเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  ปญหาท่ีพบ ครูผูสอนจะเนน
ไวยากรณ ครูผูสอนไมไดจบเอกภาษาอังกฤษ พฤติกรรมกรรมการเรียนการสอนไมสอดคลองกับความ
ตองการของนักเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากวาเกณฑมาก ทําใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ลมเหลว ตอมากระทรวงศึกษาธิการไดเปล่ียนแปลงหลักสูตรใหมใหมีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ต้ังแตประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษาปท่ี 6   ถึงแมวาหลักสูตรจะเปล่ียนไปแลวแตถาพฤติกรรมของ
ครูผูสอนไมเปล่ียน ไมไดปรับวิธีการเรียนการสอนใหม สอนตามความตองการของครูการเรียน
ภาษาอังกฤษก็จะไมพัฒนาข้ึนได  การเรียนการสอนควรจะใหเร่ิมเรียนต้ังแตอนุบาลเพราะวาเด็กกําลัง
สมองเปดเปนชวงกําลังเรียนรูของเด็ก  และในการเรียนการสอนควรจะเนนส่ือสาร การจัดการเรียนการ
สอนไมถูกทิศทางทําใหไมรูวาจะจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ใหเกิดความคลองแคลวทางภาษาใน
ทักษะท้ังส่ีดานไดอยางไร (เชาวศิลป จินดาละออง,  2548 : 142)    
 จากการศึกษาขอมูลดังกลาวขางตน  ในการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงมีการจัดการเรียนการสอนต้ังแตชวงช้ันท่ี 2 มาต้ังแตอดีดจนถึงปจจุบันแตทําไมนักเรียน
เม่ือจบช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จึงยังมีผลสัมฤทธทางการเรียนตํ่าอยู ดังนั้น  ผูวิจัยมีความสนใจศึกษาวา
ครูผูสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศของแตละโรงเรียนมีสภาพและปญหาการใชหลักสูตรมีผลเปน
อยางไร   เพื่อจะไดผลการวิจัยและทราบถึงสภาพและปญหาการใชหลักสูตรแลวนําไปพัฒนา  แกไขและ
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ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดตอผูเรียนตอไป 
 

คําสําคัญ 
 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
สภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ  ตามความเห็นของครู จําแนกตามขนาดของโรงเรียน  ประสบการณการสอน  
วุฒิการศึกษา และสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาของครูแตกตางกันหรือไม 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช2544 กลุมสาระ

การเรียนรูภาษาตางประเทศ ของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ของโรงเรียนประถมศึกษา ตามความคิดเห็นของครูกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ  จําแนกตามขนาดของโรงเรียน   ประสบการณในการสอน  วุฒิการศึกษาและ
สาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
    ประชากร ไดแก  ครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 – 6 ของโรงเรียน
ประถมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี  เขตพื้นท่ีการศึกษา  เขต 1  และเขต  2   
จํานวน  274   คน  กลุมตัวอยางไดแก  ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษาเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระบุรี เขตพื้นท่ีการศึกษา เขต  1  และเขต  2  จํานวน  159   คน ใชวิธีแบบแบงช้ัน (Stratified 
Random Sampling)  และทําการสุมอยางงาย (Simple random Sampling) 
 2.  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ   เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 

      ตอนท่ี 1    เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ขนาดของ
โรงเรียน ประสบการณการสอน  วุฒิทางการศึกษา  และสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา แบบสอบ ถามเปน
แบบตรวจสอบรายการ (Check List)   
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     ตอนท่ี 2    เปนแบบสอบถามสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของ
กลุมตัวอยาง  แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวน  (Rating  Scale) มี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก 
ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3    เปนแบบสอบถามปลายเปด  ถามเกี่ยวกับสภาพและปญหาในการใชหลักสูตร
และขอเสนอแนะการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตาง 
ประเทศ   
 2.1  การหาคาความตรงเชิงเนื้อหา (Validity)  โดยนําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาแบบสอบถามเพื่อหาคาความเท่ียงตรงตาม
เนื้อหา โดยหาคา IOC  ไดเลือกขอท่ีมีคามากกวาหรือเทียบเทา  0.80  โดยผลที่ได  IOC  ไดคา 0.92 
 2.2   การหาคาความเช่ือม่ัน(Reliability)  โดยนําแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุงแกไข
เรียบรอยแลวไปทดลองใช (Try out) ครูผูสอนกลุมสาระภาษาตางประเทศ  ของโรงเรียนประถมศึกษา 
ชวงช้ันท่ี 2  กับประชากรท่ีไมไดเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 30  คน โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธอัลฟา
ของ  ครอนบาค ผลปรากฎวาแบบสอบถามตามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปญหาการใชหลักสูตรมี
ความเช่ือม่ัน 0.93 
 3.   การวิเคราะหขอมูล 
    1. การศึกษาสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  
กลุมสาระการเรียนภาษาตางประเทศ ของโรงเรียนประถมศึกษา ใชวิธีการหาคาเฉล่ียและคาความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   2. การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โดยใชการทดสอบคา t - test 
 

ผลการวิจัย 
  1.  ผลการศึกษาการดําเนินการตามสภาพการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามความ
คิดเห็นของครูผูสอน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ทุกดานมีอยู
ในระดับปานกลาง  สวนผลการศึกษาปญหาการดําเนินการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามความ
คิดเห็นของครูผูสอน   โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ทุกดานอยู
ในระดับปานกลางเชนกัน   
 2.  ผลการเปรียบเทียบสภาพการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามความคิดเห็น
ของครูผูสอนภาษาตางประเทศ  พบวา  สภาพการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามขนาดของ
โรงเรียน  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ในดานการบริหารและบริการ
ตามหลักสูตร และดานสนับสนุนการสงเสริมการใชหลักสูตร  สวนประสบการณการสอน  มีความ
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ในดานการดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร  
และวุฒิทางการศึกษาและสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  ในดานการบริหารและบริการหลักสูตร  ในสวนผลการเปรียบเทียบปญหาการใช
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ตามความคิดเห็นของครูผูสอนภาษาตางประเทศ  พบวา  ปญหา
การใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จําแนกตามสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา  ครูผูสอนมีปญหาการ
ใชหลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ในทุกดาน คือ ดานการบริหารและ
บริการหลักสูตร  ดานการดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรและดานการสนับสนุนการสงเสริม
การใชหลักสูตร   สวนจําแนกตามขนาดของโรงเรียน  ประสบการณการสอนและวุฒิทางการศึกษา
มีปญหาการดําเนิการใชหลักสูตรไมแตกตางกัน 
 

อภปิรายผลการวิจัย 
  1.   การศึกษาสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอนโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  สภาพและปญหาการ
ดําเนินการทุกดานอยูในระดับปานกลางเชนกัน  ท้ังนี้เนื่องจากสภาพการดาํเนนิการของครูผูสอนกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ  ของโรงเรียนประถมศึกษาตางๆ สวนใหญเปนบุคคลหลัก มีสวนเก่ียวของ
รับผิดชอบโดยตรงและเปนผูมีบทบาทสําคัญ  ท่ีผลักดันใหการเรียนการสอนในสถานศึกษาบรรลุผล  
มุงม่ันจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรภายในสถานศึกษา  อันเปนกลไกลสําคัญอยางหน่ึง  ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  ไดกําหนด
แนวทาง  การปฏิรูประบบบริหารและการจัดการศึกษา  การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา  การ
ประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544)  จึงสงผลให
หนวยงานตนสังกัดมีนโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนาท่ีชัดเจน  โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรและ
การประกันคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงเปนยุทธศาสตรท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรีนําเขาสู
สถานศึกษาในสังกัด  จึงทําใหครูผูสอนเกิดความตระหนัก  และมีความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรภายในสถานศึกษา  มีความกระตือรือรนในการทํางานมากข้ึน  สวนปญหาการ
ดาํเนินการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการจัดการเรียนการสอนในสภาพปจจบัุน  ปญหาและความ
ตองการของสถานศึกษานั้นผูบริหารสถานศึกษามีการดําเนินงานอยางเปนข้ันตอนและเปนระบบ  มีการ
ประสานงานภายในองคกรอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  มีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจน  แตงต้ังคณะทํางาน  
กําหนดกรอบ  แผนงาน  ตัวบงช้ี  จุดเดนและจุดพัฒนาของสถานศึกษา  โดยมีการประสานความรวมมือกับ
ทุกคนในหนวยงานใหรวมมือกันดําเนินงาน  จึงทําใหการดําเนินการใชหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนบรรลุผลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลองกับเจตนารมณของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พุทธศักราช  2544  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (แนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา, 
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กระทรวงศึกษาธิการ)  จากเหตุผลดังกลาว  จึงเปนสาเหตุท่ีทําใหการดําเนินตามสภาพและปญหาการใช
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ของโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรีอยูในระดับปานกลาง  
 2.    ผลการเปรียบเทียบสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  
2544  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสระบุรี  จําแนกตาม ขนาดของโรงเรียน  ประสบการณการสอน  วุฒิทางการศึกษาและสาขาวิชาท่ี
สําเร็จการศึกษา  
 การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน เม่ือจําแนกตามขนาด
ของโรงเรียน  ระหวางครูผูสอนท่ีอยูโรงเรียนขนาดใหญกับครูผูสอนท่ีอยูโรงเรียนขนาดเล็ก ในดานการ
บริหารและบริการหลักสูตรและดานสนับสนุนการสงเสริมการใชหลักสูตร ครูผูสอนมีความคิดเห็นท่ี
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้เนื่องมาจากสภาพการดําเนินการใชหลักสูตรของ
โรงเรียนขนาดใหญกับโรงเรียนขนาดเล็กแตกตางกัน อาจมาจากงบประมาณ  บุคลากรสอนภาษาอังกฤษ 
ความพรอมของส่ืออุปกรณการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  อรวรรณ  หอมขจร  (2546)  ได
ศึกษาเร่ือง  การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนแกนนํา สังกัด
กรมสามัญศึกษา จังหวัดแพร  พบวา  การเปรียบเทียบสภาพการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนแกนนําขนาดใหญและขนาดกลาง ตามความเห็นของครูผูสอนในดานหลักสูตร มี
สภาพการจัดการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 คือ โรงเรียนขนาดใหญ มีการจัด
หลักสูตร โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญมากกวาโรงเรียนขนาดกลาง ดานกระบวนการเรียนรู ดานการจัดหาส่ือ
และพัฒนาแหลงเรียนรู และดานการวัดและประเมินผล โรงเรียนแกนนําขนาดใหญและขนาดกลาง ตาม
ความเห็นของครูผูสอนมีสภาพการจัด ไมแตกตางกัน  สวนการเปรียบเทียบปญหาการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนแกนนําขนาดใหญและขนาดกลาง ตามความเห็นขอบครูผูสอน
ในดานหลักสูตร ดานกระบวนการเรียนรู ดานการจัดหาส่ือและแหลงเรียนรู และดานการวัดและ
ประเมินผลในภาพรวม ไมแตกตางกัน 
  การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เม่ือจําแนกตาม
ประสบการณการสอน  ระหวางครูผูสอนท่ีมีประสบการณการสอนตํ่ากวา 10 ปกับครูผูสอนท่ีมี
ประสบการณการสอน  10  ปข้ึนไป  ในภาพรวมมีการดําเนินการตามสภาพและปญหาอยูในระดับปาน
กลาง  แตสภาพการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในดานการดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
ครูผูสอนมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาครูผูสอน
ท่ีมีประสบการณการสอนต้ังแต 10 ปข้ึนไปมีวัยวุฒิการทํางานสูง  มีประสบการณทํางานยาวนานกวา จึง
เห็นชัดเจนวาการดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร เปนกิจกรรมในช้ันเรียนมีความสําคัญมาก 
อยางเชน การปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพของทองถ่ิน  การจัดแผนการเรียนรู  การจัดกจิกรรม
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การเรียนรูและการวัดและประเมินผลการใชหลักสูตร  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย  วราภรณ  อมรประสิทธ 
(2548) เร่ือง สภาพและปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา สังกัดสักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สิงหบุรี 
ผลการวิจัยวา สภาพและปญหาการใหลักสูตรสภานศึกษาตามประสบการณในการทํางาน พบวา มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในดานการเตรียมความพรอมในการใชหลักสูตรและดาน
การประเมินผลการใชหลักสูตรระหวางผูมีประสบการณในการทํางานมากกวา 15 ป กับผูท่ีมีประสบการณ
ในการทํางานตํ่ากวา 10 ป   และสอดคลองกับงานวิจัย  อรวรรณ หอมขจร (2546) ไดวิจัยเร่ือง การศึกษา
สภาพการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนแกนนํา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดแพร  พบวา ดานการจัดหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนการนํา
ภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการในกระบวนการเรียนรูในทุกกลุมสาระและการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา
หลักสูตรใหเหมาะสมกับภาพความจําเปนของทองถ่ินและมีศักยภาพ   
 การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เม่ือจําแนกตามวุฒิ
ทางการศึกษา  ระหวางครูผูสอนท่ีมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีและตํ่ากวากับครูผูสอนท่ีมีวุฒิทาง
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี  ในภาพรวมมีการดําเนินการตามสภาพและปญหาอยูในระดับปานกลาง  แต
สภาพการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในดานการบริหารและบริการหลักสูตร  ครูผูสอนมีความ
คิดเห็นท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ท้ังนี้เนื่องจากเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  กําหนดวุฒิการศึกษาของผูบริหารและครูผูสอน ท่ีปฏิบัติในสถานศึกษาท่ีใชหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  เกณฑข้ันตํ่าวุฒิปริญญาตรี  แตผลการวิจัย พบวา ครูวุฒิสูงกวา
ปริญญาตรีจะมีการบริหารและบริการหลักสูตร แตกตางกับวุฒิปริญญาตรีและตํ่ากวาปริญญาตรี ซ่ึงเปน
งานเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร อยางเชนการเตรียมบุคลากร  การจัดครูเขาสอนตามหลักสูตร  การบริการ
วัสดุหลักสูตรและการบริการหลักสูตรภายในโรงเรียน  สอดคลองกับ  ธวัชชัย  นาจําปา (2542)  ในการจัด
ครูเขาสอน นอกจากการที่ผูบริหารจัดครูผูสอนตรงกับความรู  ความสามารถตามวุฒิทางการศึกษา  ตาม
ความถนัด  ตามความสมัครใจแลวตองยึดหลักใหทุกคนทํางานไดอยางคลองตัว มีขวัญและกําลังใจในการ
ทํางาน จะทําใหหลักสูตรแตละคนมีโอกาสไดใชศักยภาพของตนใหเปนประโยชนตอการใชหลักสูตร
ไดมากท่ีสุด  และสอดคลองกับงานวิจัย  อุดมศักดิ์  สมบัติหอม (2549) ไดศึกษาเร่ือง  เร่ือง  การศึกษาสภาพ
และปญหาการจัดทําสารสนเทศงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต  
2   จําแนกตามวุฒิทางการศึกษา  ประสบการณในการบริหารการศึกษา พบวา โดยภาพรวมมีสภาพการ
จัดทําสารสนเทศงานวิชาการในสถานศึกษาแตกตางกัน  
  การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตามสาขาวิชาท่ี
สําเร็จการศึกษา  ระหวางครูผูสอนท่ีสําเร็จสาขาวิชาทางดานภาษาอังกฤษ(เอก/โท)กับครูผูสอนท่ีไมสําเร็จ
การศึกษาสาขาวิชาทางดานภาษาอังกฤษ(เอก/โท)  มีสภาพการดําเนินการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ในดานการบริหารและบริการหลักสูตร    สวนของปญหา
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การใชหลักสูตร ระหวางครูผูสอนท่ีสําเร็จสาขาวิชาทางดานภาษาอังกฤษ(เอก/โท)กับครูผูสอนท่ีไมสําเร็จ
การศึกษาสาขาวิชาทางดานภาษาอังกฤษ(เอก/โท มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  ท้ัง 3 ดาน คือ ดานบริหารและบริการหลักสูตร  ดานดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร และ
ดานการสนับสนุนการสงเสริมการใชหลักสูตร ท้ังนี้เนื่องมาจาก ครูท่ีสําเร็จสาขาวิชาทางดานภาษาอังกฤษ
โดยตรงจะมีแนวทางการจัดการเรียนรูไดเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย  วรรณดี  
เกตุแกว (2547)  ไดวิจัยเร่ือง  สภาพและปญหาการบริหารหลักสูตรการศึกษา สาระการเรียนรูพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ ในหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษากระบ่ี  
พบวามีปญหาการบริหารหลักสูตรในโรงเรียน อยูในระดับปานกลาง ดานการเตรียมพรอมของสถานศึกษา  
การจัดทําหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  การวางแผนและการดําเนินการใชหลักสูตรการ
ปรับปรุงพัฒนา  แลวสอดคลองกับงานวิจัย  ทวี  เหลาเก้ิมฮุง  (2547)  ไดศึกษาเร่ือง  การศึกษาสภาพการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  จังหวัดรอยเอ็ด  เม่ือเปรียบเทียบสภาพการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามขนาดสถานศึกษา  พบวาแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ในดานความสําคัญของการสอนภาษาอังกฤษ  ดานทักษะ 4 ดานในการ
สอนภาษาอังกฤษ  ดานเทคนิคและวิธีสอนภาษาอังกฤษ  ดานความมุงหวังในการสอนภาษาอังกฤษ และ
ดานการจัดการปญหาเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ  และส่ิงสําคัญจาการปฏิรูปการเรียนการสอนของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี  ไดศึกษาสภาพและปญหาการใชหลักสูตรในระดับหนึ่งและกําลัง
ดําเนินการแกไขปญหา กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ทางเขตพ้ืนท่ีการศึกษาก็พยายามหาสาเหตุ
ของปญหาและดําเนินการแกไข อยางเชน การปรับปรุงการเรียนการสอน ภาษาตางประเทศ ภาษาอังกฤษ 
พบวา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรีมีความพยายามในการสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาได
พัฒนา  ปรับปรุงการสอนในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดใหมีการประเมินนักเรียนเพื่อจัดกลุมสําหรับ
แกปญหา และการแกปญหาการขาดครูท่ีจบเอกตรงกับวิชาท่ีสอนโดยเฉพาะครูภาษาอังกฤษ  และ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรีใชยุทธศาสตรตาง ๆ  เพื่อเรงพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก เชน การใชส่ือ
นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อชวยการจัดการเรียนรู การสอนแบบบูรณาการและการใชรูปแบบการเรียนรวมนัน้ 
ซ่ึงผลการดําเนินงานพบวา ในแงของการบริหารจัดการสามารถชวยแกปญหาครูไมครบชั้นของ
สถานศึกษาไดในระดับหนึ่ง  และชวยใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางคุมคามากข้ึน เชน การหมุนเวียนครู
ชวยสอน การจัดศูนยการเรียน  หองสมุดเคล่ือนท่ี และมีโรงเรียนหลายแหงท่ีใชการเรียนการสอนโดยใช
ส่ือทางไกลผานดาวเทียมทางไกลจากโรงเรียนกังวลในการแกไขปญหาการขาดแคลนครู แตอยางไรก็ตาม
เม่ือดําเนินงานไประยะหนึ่งพบวายังมีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการไดแก การใหความรวมมือ
ระหวางสถานศึกษา และการเกล่ียอัตรากําลังครูยังไมสามารถดําเนินการได (เอกสารรายงานผลการตรวจ
ราชการประจําปงบประมาณ 2549 งวดท่ี 1/2549, กระทรวงศึกษาธิการ) 
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ขอเสนอแนะ 
1.    ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

       1.  โรงเรียนควรพิจารณาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศใหสอดคลองกับ
สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา  โดยคํานึงถึงคุณวุฒิและวิชาเอก- โท 
      2 .  โรงเรียนและครูผูสอนควรรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวกับทรัพยากรในทองถ่ินเกี่ยวกับสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ เชน การนําวิทยาการและแหลงวิชาการในทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชนใน
การจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   3.  โรงเรียนควรเปดโอกาสใหชุมชนและทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตาง  ๆท่ีจัดข้ึนในทองถ่ิน  
เพื่อสรางความสัมพันธท่ีดีและประสานความรวมมือกับชุมชนและทองถ่ิน อาจทําใหไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากทองถ่ินมาจัดการเรียนการสอนมีความเปนไปไดมากข้ึน 
   4.   ครูผูสอนควรวางแผนการจัดหองเรียน หองปฏิบัติการใหเอ้ืออํานวยตอการจัดกิจกรรม
ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากประสบการณจริง 

 

2.    ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
             1.    ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับสภาพและปญหาใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานในกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศในชวงช้ันอ่ืนๆ  เพื่อจะไดนําผลการวิจัยไปพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน
ใหมี ประสิทธิภาพตอไป 

        2.    ควรศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศแตละโรงเรียนในเชิงคุณภาพเพ่ือใหไดขอมูลท่ีชัดเจนมากข้ึนเพื่อเปน
ประโยชนในการพัฒนาหลักสูตรของแตละโรงเรียน 
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