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บทคัดยอ 
   การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการ ใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544  ของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครนายก  และเปรียบเทียบตามขนาด ของสถานศึกษา  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแกขาราชการ
ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก จํานวน 149  คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถามสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  สาระการ
เรียนรูพลศึกษา  ของครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก  ปการศึกษา 2552 
ประกอบดวย 3  ตอน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน
การทดสอบ คาที 

ผลการวิจัยพบวา 
1.  สภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544  ของครูผูสอนสาระ

การเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก 
       1.1 ความคิดเห็นของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาที่มีตอสภาพการใชหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก โดยภาพรวมครูมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง และเม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา การจัดอาคารสถานที่และแหลงวิทยาการเพ่ือสงเสริมการนําหลักสูตร                     
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มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมา คือ การประเมินดานการบริหารและบริการหลักสูตร และดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด
คือ การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
                              1.2  ระดับปญหาท่ีมีตอการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544   ของครูผูสอน
สาระการเรียนรูพลศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก โดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง  และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา การใชเอกสารและคูมือประกอบหลักสูตรมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด 
ระดับปญหาท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือการบริการส่ือและวัสดุอุปกรณ  
 2 .  การ เปรียบเทียบระดับความคิด เห็นที่มีตอสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษา                       
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544   ของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
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 ใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2544   สาระการเรียนรูพลศึกษา 
 
ความสําคัญของปญหา 

ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตาง  ๆ สงผลใหเกิดกระแสแหงการปรับเปล่ียนทางสังคม
และเศรษฐกิจคร้ังยิ่งใหญ ซ่ึงในปจจุบันประเทศตาง  ๆ รวมท้ังประเทศไทยไดใหความสําคัญตอการศึกษา
ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีสําคัญตอชีวิตมนุษยและสังคม สามารถชวยพัฒนาคนใหมีความรูความสามารถ
เสริมสรางสติปญญา ซ่ึงเปนแนวทางในการเล้ียงชีพท่ีสุจริตและเปนพลเมืองท่ีมีประสิทธิภาพของ
ประเทศชาติท่ีท่ัวโลกใหการยอมรับวาเปนเคร่ืองมือในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาและแกปญหา
ตาง  ๆของสังคม ดังท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542   กลาวไววา  การศึกษาตองเปนไปเพื่อ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม  ในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ตาม
เจตนารมณของแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแหงชาติ ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2550)                   
มุงพัฒนาคนไทย ใหเปนคนดี มีปญญา  มีความสุขและมุงพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่พึงประสงค           
มีความเขมแข็งและมีดุลยภาพในการพัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุลเพี่อเปนฐานหลักของการพัฒนา 
โดยมุงหมายใหคนทุกคนไดเขาถึงบริการทางการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยเรียนรูจากครอบครัว ชุมชน ซ่ึงสนับสนุน  การศึกษาข้ันพื้นฐาน อยางกวางไกลครอบคลุม
สถานการณของสังคมไทยและสังคมโลก เพื่อใหการศึกษาเปนยุทธศาสตรทางปญญา เพื่อพัฒนาคนไดเต็ม
ศักยภาพตลอดชีวิต ซ่ึงจะนําไปสูการเปนสังคมคุณภาพ ท้ังนี้การจัดการศึกษาตองอาศัยวาผูเรียน                  
มีความสําคัญท่ีสุด ( กรมวิชาการ, 2544 :13) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  กําหนดใหคณะกรรมการสถานศึกษา ข้ันพื้นฐาน             
เขามามีบทบาทหนาท่ีสําคัญในการกํากับติดตาม ดูแล และสงเสริม  กิจการ ของสถานศึกษาในฐานะท่ี
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเปนองคกรอยาง  เปนทางการ ท่ีจะมีสวนรวมกับชุมชนในการจัด
การศึกษาใหแกเด็กเยาวชนท่ีเปนสมาชิก  ของชุมชนโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542                 
ระบุไวในมาตรา 27 และ28  วาใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนการศึกษาตอโดยใหสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหนาท่ีจัดทําสาระของหลักสูตรในสวนท่ีเกี่ยวของกับ
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สภาพปญหา ในชุมชนและสังคมภูมิปญญาทองถ่ินคุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัว ชุมชนสังคม  ประเทศชาติ  และสาระของหลักสูตรท้ังท่ีเปนวิชาการและวิชาชีพตอง 

มุงพัฒนาคนใหมีความสมดุล ท่ังดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงามและความ
รับผิดชอบตอสังคม  (กรมวิชาการ, 2546 : 15 )  ดังนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  จึงมีหนาท่ีท่ีจะตอง
มีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรเพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาใหเปน ไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐานโดยจะตองดําเนินการจัดทําหลักสูตร กับติดตามวัดผลประเมินผลเพื่อใหไดขอมูลมาใชเปนสารสนเทศ
ในการแกไขปรับปรุง หรือพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและ
ชุมชนในการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามคําส่ัง         
ท่ี วก 1166/2544  กําหนดใหในปการศึกษา 2546  ใหทุกโรงเรียนใชหลักสูตรสถานศึกษา ในช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 1 และ 4 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 4 และปการศึกษา 2547 เพิ่มช้ันประถมศึกษาปท่ี 2  และ 5                                 
ช้ันมัธยมศึกษา  ปท่ี 2  และ 5  และใหครบทุกระดับช้ันในปการศึกษา 2548 โดยการจัดทําไดเร่ิมใชหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในโรงเรียนนํารองและโรงเรียนเครือขาย  เปนผูเผยแพรแกโรงเรียนท่ี
เหลือใหจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา   

จากเหตุผลสําคัญคือหลักสูตรการศึกษาของไทยท่ีใชอยู คือ หลักสูตรประถมศึกษา                     
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)  และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2533)             
ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการโดยกรมวิชาการไดติดตามผลและการดําเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักสูตรตลอดมา 
ผลการศึกษาพบวา หลักสูตรท่ีใชอยูในปจจุบันนานกวา  10  ป  มีขอจํากัดอยูหลายประการ  ไมสามารถสงเสริม
ใหสังคมไทยกาวสูสังคมความรูไดทันการณไมเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคม  จึงตองมีการปรับปรุง
แกไขหลักสูตรข้ึนใหม 

ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการใชหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544 กลุมสาระ            
การเรียนรูพลศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก 
เพื่อประโยชนในการนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
ใหบรรลุผลตามความมุงหมายของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 
โจทยวิจัย/ปญหาการวิจัย 

สถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน มีสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช   2544   สาระการเรียนรูพลศึกษา ตางกันหรือไม 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

                 1. เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการ ใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544                               
ของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก 

                        2.  เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544                
ตามขนาด ของสถานศึกษา 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
                   การศึกษาคนควาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและปญหาการใชหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ของครูผูสอนสาระ การเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาสังกัด 
สํานักงานพื้  นท่ีการศึกษานครนายกตามความคิดเห็นของครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษานครนายกและเพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา
พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครนายก จําแนกตามขนาดของสถานศึกษามีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
                            กลุมประชากรไดแกครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษานครนายกปการศึกษา 2552 โดยเปนครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาจํานวน 237 คน กลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดแกครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครนายก ปการศึกษา 2552 กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ซ่ึงไดมาโดยใชสูตรการคํานวณหาขนาดท่ี
เหมาะสมของกลุมตัวอยางของ TaroYamane (อางถึงในประคอง กรรณสูต, 2538: 10-11) ไดกลุมตัวอยาง
149 คนโดยแยกเปนสถานศึกษาขนาดใหญ41คนและสถานศึกษาขนาดเล็ก10 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือแบบสอบถามสภาพและปญหาการ
ใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  สาระการเรียนรูพลศึกษาของครูผูสอนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษานครนายกปการศึกษา  2 551  ประกอบดวย  3   ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนท่ี  1  แบบสอบถามสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะ
เปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เกี่ยวกับ เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณในกาทํางานและขนาด                       
ของสถานศึกษา 

                                   ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช  2544   ของครูผูสอนสาระ การเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาสังกัด สํานักงานพื้นท่ีการศึกษา
นครนายก มีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตรประมาณคา (Rating Scale) โดยกําหนดระดับสภาพ และ
ปญหาการใชลักสูตรการกศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544  ของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษา               
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เปน 5 ระดับ ตามแนวคิดของพวงรัตน ทวีรัตน (2538: 114 -115)  ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดคาคะแนนเปน                  
5  ระดับ ความหมาย ดังนี้ 

1    หมายถึง      มีความคิดเห็นในระดับนอยสุด                 
2    หมายถึง       มีความคิดเห็นในระดับนอย 
3    หมายถึง      มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
4    หมายถึง       มีความคิดเห็นในระดับมาก 
5    หมายถึง      มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 

โดยมีเกณฑในการแปลความหมายของระดับสภาพและปญหาการใชหลักสูตร
การศึกษา ข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544  ของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษา โดยนําคะแนนเฉล่ีย (X )           
ท่ี ไดนํ ามา เ ทียบกับ เกณฑน้ํ าหนัก คําถาม  เพื่ อหาค าระ ดับความคิด เห็น  5 ระดับ  ดั งนี้                              
(บุญชม ศรีสะอาด, 2543: 100) 

คาเฉล่ียต้ังแต  4.51 – 5.00  หมายถึง  มีระดับความคิดเหน็มากท่ีสุด 
คาเฉล่ียต้ังแต  3.51 – 4.50  หมายถึง  มีระดับความคิดเหน็มาก 
คาเฉล่ียต้ังแต  2.51 – 3.50  หมายถึง  มีระดับความคิดเหน็ปานกลาง 
คาเฉล่ียต้ังแต  1.51 – 2.50  หมายถึง  มีระดับความคิดเหน็นอย 
คาเฉล่ียต้ังแต  1.00 – 1.50  หมายถึง  มีระดับความคิดเหน็นอยท่ีสุด 
ตอนท่ี 3   เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษา

ข้ันพื้นฐานพุทธศักราช2544 ของครูผูสอนสาระ การเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาสังกัด 
สํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการพัฒนา
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยมีข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือและการหาคุณภาพ
เคร่ืองมือดังนี้ 

1. ศึกษาคนควา  เอกสาร  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตรและการใชหลักสูตรเพ่ือ 
ใชเปนแนวทางในการสรางเคร่ืองมือและการสรางแบบสอบถาม 

2. นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาประมวลเพ่ือกําหนดเปนโครงสรางของเคร่ืองมือและ
ขอบเขตใหครอบคลุมเนื้อหา เพื่อเปนเคร่ืองมือสําหรับเก็บขอมูล จํานวน  65 ขอ 

3. นํารางแบบสอบถามที่สรางข้ึนเสนอตอประธานและกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
เพื่อพิจารณาตรวจแกไขเนื้อหา ตลอดจนสํานวนภาษาใหถูกตองสมบูรณ  

4. นําขอเสนอแนะมาพิจารณาปรับปรุงแกไขเนื้อหาของแบบสอบถาม 
5. นําแบบสอบถามเสนอประธานและกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญ          

5 ทานเพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (ContentValidity) โดยพิจารณาขอความในแบบสอบถาม
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วามีความตรงตามเน้ือหาสาระครอบคลุมเพียงใดโดยใชเทคนิค IOC (Index of Item Objective 
Congruence)  ท่ีคํานวณไดมากกวาหรือเทียบเทา  .05    

6.   นําแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปทดลองใช (Try  out)   กับประชากร
ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  30  คน   

7.  นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาวิเคราะหคํานวณหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability)  โดยวิธีครอนบาค 
(นภาพรรณ  จิตตกระจาง, 2543:67) โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-Coefficient) ซ่ึงผลการวิเคราะห
แบบสอบถามไดคาความเช่ือม่ัน เทากับ  0.97 และจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ การเก็บ
รวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอนดังนี้ 
ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  ถึงผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดนครนายก เพื่อขออนุญาตเก็บเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย  
จากครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูและพลศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก    

สงหนังสือถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายกเพ่ือขออนุญาต              
เก็บขอมูลจากครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก    

ผูวิจัยนําแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครนายก    

สถิติท่ีใชในการวิจัย 
(1)  หาคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ  โดยใชวิธีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของครอนบัค 
(2)  หาความถ่ีของปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง (Percentage) 
(3) วิเคราะหระดับสภาพและปญหาโดยใชสถิติ 

1)  คาเฉล่ีย  (X )  
2)  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 

(4)  ทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พุทธศักราช  2544   ของครูผูสอนสาระ การเรียนรูพลศึกษา  ในสถานศึกษาสังกัด สํานักงานพื้นท่ีการศึกษา
นครนายก   วิเคราะหดวยการทดสอบคาที  (t -test independent) 
 
ผลการวิจัย 

1. สภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูผูสอน
สาระการเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก 
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1.1 ความคิดเห็นของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาที่มีตอสภาพการใชหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  ของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน                      
เขต พื้นท่ีการศึกษานครนายก โดยภาพรวมครูมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  และเม่ือพิจารณาเปนราย
ดาน  พบวา   การจัดอาคารสถานท่ีและแหลงวิทยาการเพื่อสงเสริมการนําหลักสูตรมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมา                
คือ การประเมินดานการบริหารและบริการหลักสูตร  และดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ การประเมินผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร  

1.2  ระดับปญหาท่ีมีตอการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544   ของครูผูสอน
สาระการเรียนรูพลศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก โดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา การใชเอกสารและคูมือประกอบหลักสูตรมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด
ระดับปญหาท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือการบริการส่ือและวัสดุอุปกรณ  
                           2.  การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นท่ีมีตอสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษา               
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก  จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา  พบวา  โรงเรียนขนาดเล็กมีการ                    
ใชหลักสูตร โดยรวมไมแตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ 
 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาเร่ือง สภาพและปญหาการใช หลักสูตรการศึกษา ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544            
ของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก  
มีประเด็นท่ีจะอภิปรายผล  ดังนี้ 

สภาพการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ของครูผูสอนสาระการเรียนรู
พลศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง   
และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา สภาพการใชหลักสูตรท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุดไดแก การจัดอาคาร
สถานท่ีและแหลงวิทยาการเพื่อสงเสริมการนําหลักสูตรไปใช รองลงมาคือ การวางแผนการ                
ใชหลักสูตร ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ การประเมินผลการจัดกิจกรรมการสอนตามหลักสูตร                 
ท้ังนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษาอาจใหความสําคัญกับการจัดอาคารและสถานท่ีและแหลงวิทยาการ          
เพื่อสงเสริมการนําหลักสูตร ไปใชซ่ึงเปนงานท่ีเห็นผลชัดเจนและรวดเร็ว จึงใหความสําคัญกับการประเมินผล
การจัดกิจกรรมการสอนนอย  

ปญหาการใชหลักสูตรการศึกษา ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูผูสอนสาระการเรียนรู                  
พลศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง                
ท้ังนี้อาจเปนเพราะครูในเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก มีระดับการศึกษาปริญญาตรีพลศึกษาจํานวน 96 คน               
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คิดเปนรอยละ 64.4   จึงใหทําใหระดับปญหาอยูในระดับปานกลาง ปญหาการใชคูมือประกอบหลักสูตร                      
มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมา คือการจัดเตรียมบุคลากร สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ การบริการส่ือและวัสดุ
อุปกรณประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แสดงใหเห็นวาสถานศึกษามีการวางแผนที่ดีแตยังขาดการ
สนับสนุนทางดานบุคลากร จากปญหาท่ีไดทําการสํารวจ พบวา ปญหาการขาดแคลนบุคลากรของสถานศึกษา 
เปนปญหาระดับตน  ๆโดยครูตองทําการสอนหลายวิชาในโรงเรียนขนาดเล็ก จึงทําใหปญหาการนิเทศและ
ติดตามผลการใชหลักสูตรมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด  และยังพบวาสถานศึกษาประสบปญหาขาดครูท่ีตรงกับสาขาวิชา
พลศึกษา จึงทําใหการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนนอยลง    

การเปรียบเทียบสภาพการใชหลักสูตรจําแนกตามสถานศึกษาไมตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของนิเวศ  คิดยาว  (บทคัดยอ,2542)  ทําการวิจัยเร่ืองความตองการใชหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภายใน
โรงเรียน  ของครูผูสอนเกี่ยวกับงานวิชาการภายในโรงเรียนขยายโอกาส  ทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน                            
สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร  ท่ีสอนอยูในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ                   
มีความตองการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานภายในโรงเรียนไมแตกตางกัน  การเปรียบเทียบปญหาการใช
หลักสูตรจําแนกตามสถานศึกษาตางกัน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของอํานวย  คาวัตถุ (2545: บทคัดยอ)                
ไดทําการวิจัยเร่ือง สภาพและปญหาการนําหลักสูตรวิชา พลศึกษาไปใชในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ความมุงหมายของการวิจัยเพื่อการศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปญหาการนําหลักสูตรวิชาพลศึกษาไปใชใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเม่ือเปรียบเทียบสภาพและปญหาในการนําหลักสูตรวิชาพลศึกษาไปใช                
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของครูผูสอนวิชาพลศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครและสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน ดานการใชวิธีสอน              
ใหสอดคลองกับหลักสูตร และดานการจัดปจจัยและสภาพตางๆ ภายในโรงเรียน แตกตางกัน   

ผลการวิเคราะหแบบสอบถามปลายเปดสภาพและปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา 
สถานศึกษาประสบปญหาขาดครูท่ีตรงกับสาขาวิชาพลศึกษา โดยภาพรวมสถานศึกษาครูผูสอน 1 คนตองสอน
หลายวิชา ทําใหประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนยังไมดีเทาท่ีควร และ ขาดวิทยากรหรือผูเช่ียวชาญมา
ฝกอบรมใหความรูกับนักเรียน ขาดการสนับสนุนใหครูผูสอนใชรูปแบบการประเมินผลที่หลากหลายรูปแบบ
ในการวัดประเมินผล  

 
ขอเสนอแนะ 

1. การใชคูมือประกอบหลักสูตรมีปญหาเปนลําดับแรก เปนเพราะสํานักงานเขตพื้นท่ีให
สถานศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรบอยคร้ัง ในการใชหลักสูตรอยางจริงจังและตอเนื่อง จึงเสนอ ใหผูบริหาร
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สถานศึกษาจัดใหความรูเกี่ยวกับการใชหลักสูตรเพิ่มมากข้ึน และมีระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร                     
ท่ีแนนอน 

2.  จากขอเสนอแนะในคําถามแบบปลายเปด พบวา สถานศึกษามีปญหาการขาดแคลนบุคลากร  
โดยเฉพาะครูสอนวิชาพลศึกษา จึงเสนอแนะใหผูบริหารจัดอบรมใหครูผูสอนท่ีไมจบ   พลศึกษาโดยตรงเขา
อบรมการสอนวิชาพลศึกษาเพิ่มเติม และเชิญวิทยากรที่มีความรูความชํานาญทางพลศึกษามาชวยอบรมใหกับ
ครูผูสอน เพื่อลดปญหาดังกลาวไดในระยะหนึ่ง  

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1.  ควรมีการศึกษาบทบาทของผูมีสวนเกี่ยวของในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาท่ี

ประสบความสําเร็จ เพื่อเปนแนวทางพัฒนาบุคลากรดานการบริหารและบริการหลักสูตร การจัดกิจกรรมตาม
หลักสูตรตอไป 

 2.  ควรมีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาเมื่อใชครบทุกช้ัน เพื่อใหรูเนื้อหา กิจกรรม   ของการ
บริหารและบริการหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามภารกิจตาง  ๆท่ี
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนจะนําไปเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาผลงานทางวิชาการตอไป 
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