วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2553

สภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูผูสอน
สาระการเรียนรู พลศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
STATES AND PROBLEMS ON THE IMPLEMENTATION OF BASIC EDUCATION
CURRICULUM IN B.E. 2544 AMONG TEACHERS TEACHING PHYSICAL
EDUCATION UNDER THE OFFICE OF THE NAKHON NAYOK EDUCATION
SERVICE AREA
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการ ใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครนายก และเปรียบเทียบตามขนาด ของสถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกขาราชการ
ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก จํานวน 149 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถามสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สาระการ
เรี ยนรู พลศึ กษา ของครู ผู สอนในสั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษานครนายก ป การศึ กษา 2552
ประกอบดวย 3 ตอน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบ คาที
ผลการวิจัยพบวา
1. สภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ของครูผูสอนสาระ
การเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
1.1 ความคิ ดเห็ นของครู ผู สอนสาระการเรี ยนรู พลศึ กษาที่ มี ต อสภาพการใช หลั กสู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก โดยภาพรวมครูมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิ จารณาเป นรายด าน พบว า การจั ดอาคารสถานที่ และแหล งวิทยาการเพื่อส งเสริ มการนํ าหลั กสู ตร
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มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ การประเมินดานการบริหารและบริการหลักสูตร และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
คือ การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร
1.2 ระดับปญหาที่มีตอการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูผูสอน
สาระการเรียนรูพลศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก โดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การใชเอกสารและคูมือประกอบหลักสูตรมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
ระดับปญหาที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือการบริการสื่อและวัสดุอุปกรณ
2. การเปรี ย บเที ย บระดั บ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต อ สภาพและป ญ หาการใช ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครนายก จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา โรงเรียนขนาดเล็กมีการ ใชหลักสูตร โดยรวม
ไมแตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ

ABSTRACT
The purposes of this research were to study nd compare the tates and problems on the
implementation of basic education curriculum n B.E. 2544 among teachers teaching physical
education under the office of the Nakhon Nayok Education Service Area.
The samples used were 149 physical education teachers and the tool used to collect data
was a questionnaire. Statistics used to analyze the data were percentage , mean , standard deviation
and ndependent).
The findings were as follows :
(1) States and problems on the implementation of basic education curriculum in B.E 2544
among teachers teaching physical education under the office of the Nakhon Nayok education
service area the opinions of physical education teachers.
1.1 The opinions of physical education teachers to the states on the implementation of
basic education curriculum in B.E. 2544 as a whole were at a moderate level. The highest mean was
shown on building arrangement and academic sources to promote curriculum Subsequently, the mean
of the aspect of administration and service curriculum was at a moderate level while the aspect of
evaluation on learning and teaching was the least.
1.2 The problems on the implementation of basic education curriculum in B.E.2544 from
physical education teachers were at a moderate level. The highest mean was shown on the
Aspect of an application of document and manual curriculum. Subsequently, the aspect of media and
equipment service was the least.
(2) The comparison of the states and problems on the implementation of basic education
curriculum in B.E. 2544 among teachers teaching physical education under the Office of the
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Nakhon Nayok education Service Area Classified by school size showed that there was no
significantly different
คําสําคัญ
สภาพและปญหาการ ใชหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 สาระการเรียนรูพ ลศึกษา
ความสําคัญของปญหา
ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตางๆ สงผลใหเกิดกระแสแหงการปรับเปลี่ยนทางสังคม
และเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ ซึ่งในปจจุบันประเทศตางๆ รวมทั้งประเทศไทยไดใหความสําคัญตอการศึกษา
ซึ่งเปนกระบวนการที่สําคัญตอชีวิตมนุษยและสังคม สามารถชวยพัฒนาคนใหมีความรูความสามารถ
เสริ มสรางสติ ป ญญา ซึ่งเปนแนวทางในการเลี้ยงชี พที่สุ จริตและเปนพลเมืองที่ มีประสิ ทธิ ภาพของ
ประเทศชาติที่ทั่วโลกใหการยอมรับวาเปนเครื่องมือในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาและแกปญหา
ตางๆ ของสังคม ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กลาวไววา การศึกษาตองเปนไปเพื่อ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ตาม
เจตนารมณของแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแหงชาติ ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2550)
มุงพัฒนาคนไทย ใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุขและมุงพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่พึงประสงค
มีความเขมแข็งและมีดุลยภาพในการพัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุลเพี่อเปนฐานหลักของการพัฒนา
โดยมุงหมายใหคนทุกคนไดเขาถึงบริการทางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยเรียนรูจากครอบครัว ชุมชน ซึ่งสนับสนุน การศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางกวางไกลครอบคลุม
สถานการณของสังคมไทยและสังคมโลก เพื่อใหการศึกษาเปนยุทธศาสตรทางปญญา เพื่อพัฒนาคนไดเต็ม
ศั กยภาพตลอดชี วิ ต ซึ่ งจะนํ าไปสู การเป นสั งคมคุ ณภาพ ทั้ งนี้ การจั ดการศึ กษาต องอาศั ยว าผู เรี ยน
มีความสําคัญที่สุด ( กรมวิชาการ, 2544 :13)
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดใหคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
เขามามีบทบาทหนาที่สําคัญในการกํากับติดตาม ดูแล และสงเสริม กิจการ ของสถานศึกษาในฐานะที่
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนองคกรอยาง เปนทางการ ที่จะมีสวนรวมกับชุมชนในการจัด
การศึกษาใหแกเด็กเยาวชนที่เปนสมาชิก ของชุมชนโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
ระบุไวในมาตรา 27 และ28 ว าใหคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานกํ าหนดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ
ตลอดจนการศึกษาตอโดยใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวของกับ
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สภาพป ญหา ในชุ มชนและสั งคมภูมิปญญาทองถิ่นคุณลั กษณะอั นพึ งประสงค เพื่ อเป นสมาชิ กที่ ดีของ
ครอบครัว ชุมชนสังคม ประเทศชาติ และสาระของหลักสูตรทั้งที่เปนวิชาการและวิชาชีพตอง
มุ งพั ฒนาคนให มี ความสมดุ ล ทั่ งด านความรู ความคิ ด ความสามารถ ความดี งามและความ
รับผิดชอบตอสังคม (กรมวิชาการ, 2546 : 15 ) ดังนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีหนาที่ที่จะตอง
มีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาใหเปน ไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยจะตองดําเนินการจัดทําหลักสูตร กับติดตามวัดผลประเมินผลเพื่อใหไดขอมูลมาใชเปนสารสนเทศ
ในการแกไขปรับปรุง หรือพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและ
ชุมชนในการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามคําสั่ง
ที่ วก 1166/2544 กําหนดใหในปการศึกษา 2546 ใหทุกโรงเรียนใชหลักสูตรสถานศึกษา ในชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 และ 4 และชั้นมั ธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 และป การศึกษา 2547 เพิ่มชั้นประถมศึ กษาป ที่ 2 และ 5
ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 2 และ 5 และใหครบทุกระดับชั้นในปการศึกษา 2548 โดยการจัดทําไดเริ่มใชหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในโรงเรียนนํารองและโรงเรียนเครือขาย เปนผูเผยแพรแกโรงเรียนที่
เหลือใหจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
จากเหตุ ผลสํ าคั ญคื อหลั กสู ตรการศึ กษาของไทยที่ ใช อยู คื อ หลั กสู ตรประถมศึ กษา
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดยกรมวิชาการไดติดตามผลและการดําเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักสูตรตลอดมา
ผลการศึกษาพบวา หลักสูตรที่ใชอยูในปจจุบันนานกวา 10 ป มีขอจํากัดอยูหลายประการ ไมสามารถสงเสริม
ใหสังคมไทยกาวสูสังคมความรูไดทันการณไมเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคม จึงตองมีการปรับปรุง
แกไขหลักสูตรขึ้นใหม
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการใชหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544 กลุมสาระ
การเรียนรูพลศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
เพื่อประโยชนในการนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
ใหบรรลุผลตามความมุงหมายของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
โจทยวิจัย/ปญหาการวิจัย
สถานศึ ก ษาที่ มี ข นาดต า งกั น มี สภาพและป ญหาการใช หลั กสู ตรการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน
พุทธศักราช 2544 สาระการเรียนรูพลศึกษา ตางกันหรือไม
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการ ใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ตามขนาด ของสถานศึกษา
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึ ก ษาค น คว า ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาสภาพและป ญ หาการใช ห ลั ก สู ต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ของครูผูสอนสาระ การเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานพื้ นที่การศึกษานครนายกตามความคิดเห็นของครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครนายกและเพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา
พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครนายก จําแนกตามขนาดของสถานศึกษามีขั้นตอนดังตอไปนี้
กลุ มประชากรได แก ครู ผู สอนสาระการเรี ยนรู พลศึ กษาสั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษานครนายกปการศึกษา 2552 โดยเปนครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาจํานวน 237 คน กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแกครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครนายก ปการศึกษา 2552 กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ซึ่งไดมาโดยใชสูตรการคํานวณหาขนาดที่
เหมาะสมของกลุมตัวอยางของ TaroYamane (อางถึงในประคอง กรรณสูต, 2538: 10-11) ไดกลุมตัวอยาง
149 คนโดยแยกเปนสถานศึกษาขนาดใหญ41คนและสถานศึกษาขนาดเล็ก10 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามสภาพและปญหาการ
ใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สาระการเรียนรูพลศึกษาของครูผูสอนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครนายกปการศึกษา 2551 ประกอบดวย 3 ตอน มีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะ
เปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เกี่ยวกับ เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณในกาทํางานและขนาด
ของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพและปญหาการใชหลัก สูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ของครูผูสอนสาระ การเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาสังกัด สํานักงานพื้นที่การศึกษา
นครนายก มีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตรประมาณคา (Rating Scale) โดยกําหนดระดับสภาพ และ
ปญหาการใชลักสูตรการกศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษา

72

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2553

เปน 5 ระดับ ตามแนวคิดของพวงรัตน ทวีรัตน (2538: 114 -115) ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดคาคะแนนเปน
5 ระดับ ความหมาย ดังนี้
1 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับนอยสุด
2 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับนอย
3 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
4 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก
5 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
โดยมี เ กณฑ ใ นการแปลความหมายของระดั บ สภาพและป ญหาการใช หลั กสู ตร
การศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษา โดยนําคะแนนเฉลี่ย ( X )
ที่ ไ ด นํ า มาเที ย บกั บ เกณฑ น้ํ า หนั ก คํ า ถาม เพื่ อ หาค า ระดั บ ความคิ ด เห็ น 5 ระดั บ ดั ง นี้
(บุญชม ศรีสะอาด, 2543: 100)
คาเฉลี่ยตั้งแต 4.51 – 5.00 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด
คาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 – 4.50 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมาก
คาเฉลี่ยตั้งแต 2.51 – 3.50 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นปานกลาง
คาเฉลี่ยตั้งแต 1.51 – 2.50 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นนอย
คาเฉลี่ยตั้งแต 1.00 – 1.50 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นนอยที่สุด
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานพุ ท ธศั ก ราช2544 ของครู ผู ส อนสาระ การเรี ย นรู พ ลศึ ก ษา ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
สํานักงานพื้นที่การศึกษานครนายก ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการพัฒนา
เครื่องมือที่ใ ชใ นการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัย มีขั้นตอนการสร างเครื่ องมือและการหาคุณ ภาพ
เครื่องมือดังนี้
1. ศึกษาคนควา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตรและการใชหลักสูตรเพื่อ
ใชเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือและการสรางแบบสอบถาม
2. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวลเพื่อกําหนดเปนโครงสรางของเครื่องมือและ
ขอบเขตใหครอบคลุมเนื้อหา เพื่อเปนเครื่องมือสําหรับเก็บขอมูล จํานวน 65 ขอ
3. นํารางแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
เพื่อพิจารณาตรวจแกไขเนื้อหา ตลอดจนสํานวนภาษาใหถูกตองสมบูรณ
4. นําขอเสนอแนะมาพิจารณาปรับปรุงแกไขเนื้อหาของแบบสอบถาม
5. นําแบบสอบถามเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ
5 ทานเพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (ContentValidity) โดยพิจารณาขอความในแบบสอบถาม
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วามีความตรงตามเนื้อหาสาระครอบคลุมเพียงใดโดยใชเทคนิค IOC (Index of Item Objective
Congruence) ที่คํานวณไดมากกวาหรือเทียบเทา .05
6. นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปทดลองใช (Try out) กับประชากร
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน
7. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาวิเคราะหคํานวณหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีครอนบาค
(นภาพรรณ จิตตกระจาง, 2543:67) โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ซึ่งผลการวิเคราะห
แบบสอบถามไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.97 และจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ การเก็บ
รวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังนี้
ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ถึงผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครนายก เพื่อขออนุญาตเก็บเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย
จากครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูและพลศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
ส ง หนั ง สื อ ถึ ง ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษานครนายกเพื่ อ ขออนุ ญ าต
เก็บขอมูลจากครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
ผูวิจัยนําแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
สถิติที่ใชในการวิจัย
(1) หาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยใชวิธีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบัค
(2) หาความถี่ของปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง (Percentage)
(3) วิเคราะหระดับสภาพและปญหาโดยใชสถิติ
1) คาเฉลี่ย ( X )
2) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
(4) ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ของครูผูสอนสาระ การเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาสังกัด สํานักงานพื้นที่การศึกษา
นครนายก วิเคราะหดวยการทดสอบคาที (t -test independent)
ผลการวิจัย
1. สภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูผูสอน
สาระการเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
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1.1 ความคิดเห็นของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาที่มีตอสภาพการใชหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขต พื้นที่การศึกษานครนายก โดยภาพรวมครูมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา การจัดอาคารสถานที่และแหลงวิทยาการเพื่อสงเสริมการนําหลักสูตรมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา
คือ การประเมินดานการบริหารและบริการหลักสูตร และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ การประเมินผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร
1.2 ระดับปญหาที่มีตอการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูผูสอน
สาระการเรียนรูพลศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก โดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การใชเอกสารและคูมือประกอบหลักสูตรมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
ระดับปญหาที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือการบริการสื่อและวัสดุอุปกรณ
2. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่มีตอสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้ นที่ การศึ กษานครนายก จํ าแนกตามขนาดของสถานศึ กษา พบว า โรงเรี ย นขนาดเล็ ก มี ก าร
ใชหลักสูตร โดยรวมไมแตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ
อภิปรายผล
ผลการศึกษาเรื่อง สภาพและปญหาการใช หลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
มีประเด็นที่จะอภิปรายผล ดังนี้
สภาพการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูผูสอนสาระการเรียนรู
พลศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สภาพการใชหลักสูตรที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดไดแก การจัดอาคาร
สถานที่ แ ละแหล ง วิ ท ยาการเพื่อ ส ง เสริ ม การนํา หลั ก สูต รไปใช รองลงมาคื อ การวางแผนการ
ใชหลักสูตร ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ การประเมินผลการจัดกิจกรรมการสอนตามหลักสูตร
ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษาอาจใหความสําคัญกับการจัดอาคารและสถานที่และแหลงวิทยาการ
เพื่อสงเสริมการนําหลักสูตร ไปใชซึ่งเปนงานที่เห็นผลชัดเจนและรวดเร็ว จึงใหความสําคัญกับการประเมินผล
การจัดกิจกรรมการสอนนอย
ปญหาการใชหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูผูสอนสาระการเรียนรู
พลศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูในเขตพื้นที่การศึกษานครนายก มีระดับการศึกษาปริญญาตรีพลศึกษาจํานวน 96 คน
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คิดเปนรอยละ 64.4 จึงใหทําใหระดับปญหาอยูในระดับปานกลาง ปญหาการใชคูมือประกอบหลักสูตร
มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือการจัดเตรียมบุคลากร สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ การบริการสื่อและวัสดุ
อุปกรณประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แสดงใหเห็นวาสถานศึกษามีการวางแผนที่ดีแตยังขาดการ
สนับสนุนทางดานบุคลากร จากปญหาที่ไดทําการสํารวจ พบวา ปญหาการขาดแคลนบุคลากรของสถานศึกษา
เปนปญหาระดับตนๆ โดยครูตองทําการสอนหลายวิชาในโรงเรียนขนาดเล็ก จึงทําใหปญหาการนิเทศและ
ติดตามผลการใชหลักสูตรมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด และยังพบวาสถานศึกษาประสบปญหาขาดครูที่ตรงกับสาขาวิชา
พลศึกษา จึงทําใหการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนนอยลง
การเปรียบเทียบสภาพการใชหลักสูตรจําแนกตามสถานศึกษาไมตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของนิเวศ คิดยาว (บทคัดยอ,2542) ทําการวิจัยเรื่องความตองการใชหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภายใน
โรงเรี ยน ของครู ผู สอนเกี่ ยวกั บงานวิ ชาการภายในโรงเรี ยนขยายโอกาส ทางการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน
สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร ที่สอนอยูในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ
มีความตองการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในโรงเรียนไมแตกตางกัน การเปรียบเทียบปญหาการใช
หลักสูตรจําแนกตามสถานศึกษาตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอํานวย คาวัตถุ (2545: บทคัดยอ)
ไดทําการวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการนําหลักสูตรวิชา พลศึกษาไปใชในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ความมุงหมายของการวิจัยเพื่อการศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปญหาการนําหลักสูตรวิชาพลศึกษาไปใชใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาในการนําหลักสูตรวิชาพลศึกษาไปใช
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของครูผูสอนวิชาพลศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครและสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ดานการใชวิธีสอน
ใหสอดคลองกับหลักสูตร และดานการจัดปจจัยและสภาพตางๆภายในโรงเรียน แตกตางกัน
ผลการวิเคราะหแบบสอบถามปลายเปดสภาพและปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา
สถานศึกษาประสบปญหาขาดครูที่ตรงกับสาขาวิชาพลศึกษา โดยภาพรวมสถานศึกษาครูผูสอน 1 คนตองสอน
หลายวิชา ทําใหประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนยังไมดีเทาที่ควร และ ขาดวิทยากรหรือผูเชี่ยวชาญมา
ฝกอบรมใหความรูกับนักเรียน ขาดการสนับสนุนใหครูผูสอนใชรูปแบบการประเมินผลที่หลากหลายรูปแบบ
ในการวัดประเมินผล
ขอเสนอแนะ
1. การใช คู มื อประกอบหลั กสู ตรมี ป ญหาเป นลํ าดั บแรก เป นเพราะสํ านั กงานเขตพื้ นที่ ให
สถานศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรบอยครั้ง ในการใชหลักสูตรอยางจริงจังและตอเนื่อง จึงเสนอ ใหผูบริหาร
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สถานศึกษาจัดใหความรูเกี่ ยวกับการใช หลักสูตรเพิ่มมากขึ้น และมี ระยะเวลาในการปรั บปรุงหลักสูตร
ที่แนนอน
2. จากขอเสนอแนะในคําถามแบบปลายเปด พบวา สถานศึกษามีปญหาการขาดแคลนบุคลากร
โดยเฉพาะครูสอนวิชาพลศึกษา จึงเสนอแนะใหผูบริหารจัดอบรมใหครูผูสอนที่ไมจบ พลศึกษาโดยตรงเขา
อบรมการสอนวิชาพลศึกษาเพิ่มเติม และเชิญวิทยากรที่มีความรูความชํานาญทางพลศึกษามาชวยอบรมใหกับ
ครูผูสอน เพื่อลดปญหาดังกลาวไดในระยะหนึ่ง
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาบทบาทของผูมีสวนเกี่ยวของในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่
ประสบความสําเร็จ เพื่อเปนแนวทางพัฒนาบุคลากรดานการบริหารและบริการหลักสูตร การจัดกิจกรรมตาม
หลักสูตรตอไป
2. ควรมีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาเมื่อใชครบทุกชั้น เพื่อใหรูเนื้อหา กิจกรรม ของการ
บริหารและบริการหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามภารกิจตางๆ ที่
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนจะนําไปเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาผลงานทางวิชาการตอไป
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