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บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้	 มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อศึกษาความต้องการของครูที่มีต่อการจัดท�าหลักสูตร

สถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 2)	 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ 

เกี่ยวกับความต้องการของครูที่มีต่อการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการศึกษาจาก	หนังสือและงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง	ศึกษาภาคสนาม	(Field	study)	เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายจ�านวน	14	ท่าน	น�าไปวิเคราะห์

ประกอบงานวิจัยนี้	ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา

ผลการวิจัยพบว่า	

1.	 ผู้บริหารและครูโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ	 มีความต้องการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษา 

ทั้ง	 8	 ด้านโดย	 1)	 ด้านการออกแบบหลักสูตร	 ต้องการที่จะออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับกระทรวง

ศึกษาธิการก�าหนด	2)	ด้านการจัดท�าเอกสารหลักสูตร	ต้องการจะจัดท�าเอกสารให้มีสาระทันสมัย	3)	ด้าน

การบริหารจดัการหลกัสตูรสถานศึกษา	ต้องการจะให้มิการบรหิารท่ีโปร่งใสตามหลกัสตูรธรรมภบิาล	4)	ด้าน

การสนับสนุนส่งเสริมการใช้หลักสูตร	ต้องการให้ผู้บริหารและมีส่วนเกี่ยวข้องให้การสนับสนุน	5)	ด้านการ

จัดการเรียนการสอน	 ต้องการให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสิ่งส�าคัญ	 6)	 ด้านการประเมิน

ก่อนน�าหลักสูตรมาไปใช้	ต้องการที่จะให้ด�าเนินการดั่งกล่าว	7)	ด้านการประเมินการใช้หลักสูตร	ต้องการ

ให้มีการประเมินจริงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และการใช้หลักสูตรว่าต้องปรับปรุงแก้ไขส่วนไหน	8)	ด้านการ

ประเมินสัมฤทธิ์ผลการใช้หลักสูตร	ต้องการให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุกกลุ่มสาระและท�ารายงาน

ผลต่อสาธารณะ

2.	 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการของครูที่มีต่อการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน

เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ	 อ�าเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด	 คือต้องมีการระดมสมองของผู้มีส่วนร่วมในการจัดท�า

หลักสูตรสถานศึกษา	 และด�าเนินการตามภารกิจ	 7	 ประการคือ	 1)	 การเตรียมความพร้อม	 2)	 การจัดท�า

หลกัสูตรสถานศกึษา	3)	การวางแผนด�าเนนิการใช้หลกัสตูร	4)	การด�าเนนิการบรหิารหลกัสตูร	5)	การนเิทศ	

1	 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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ก�ากบัตดิตามประเมนิผล	6)	การสรปุผลการด�าเนนิงาน	7)	ข้อบกพร่องปรบัปรงุพฒันาให้เป็นหลกัสตูรสถาน

ศึกษา

ABSTRACT

The	objectives	of	this	research	were	1)	to	study	teachers’	requirements	for	drawing	

up	school	curricula	Wat	Rashadornuthis	in	Muang	district,	Roi	Et	province	2)	to	study	the	

suggestions	teachers	requirements	for	drawing	up	school	curricula	Wat	Rashadornuthis	in	

Muang	district,	Roi	Et	province.	This	research	was	the	qualitative	research	that	studied	from	

books,	related	research	and	field	study	to	interview	14	target	audiences	and	analyze	by	

descriptive	analysis.

Results	of	the	study	were	as	follows	:

1.		School	administrator	and	teacher	in	Wat	Rashadornuthis	school	want	to	raw	up	

8	school	curriculums	1)	curriculum	design;	need	design	courses	 in	accordance	with	the	

Ministry	of	Education,	2)	curriculum	documents	construction;	need	modern	documents	

construction,	3)	school	curriculum	management;	need	administration	in	transparency	by	

good	 governance,	 4)	 curriculum	 implementation	 promotion;	 need	 administrator	 and	 

stakeholders	to	support,	5)	teaching	and	learning	process;	need	teacher	teaching	as	child	

center,	6)	assessment	curriculums	before	coming	to	the	course,	7)	curriculum	evaluation;	

need	an	assessment	of	all	learning	groups	and	curriculum	that	need	an	improvement,	and	

8)	curriculum	outcomes	evaluation;	need	assessment	of	 students’	achievement	 for	all	

learning	groups	and	report	the	results	to	the	public.

2.		Suggestions	 of	 teachers’	 requirements	 for	 drawing	 up	 school	 curricula	Wat	 

Rashadornuthis	in	Muang	district,	Roi	Et	province	were	involvers	must	have	brainstorm	for	

school	 curriculum	 construction	 and	 implementation	 of	 7	missions	 seriously	 as	 follow:	 

1)	 preparation,	 2)	 curriculum	 construction,	 3)	 curriculum	 implementation	 planning,	 

4)	curriculum	management,	5)	supervision,	monitoring	and	evaluation,	6)	operations	results,	

and	7)	defects	improvements	to	curriculum.

1. ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

การศกึษาเป็นเครือ่งมอืทีส่�าคญัในการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ทีม่คุีณภาพ	สามารถลดช่องว่างของ

บคุคลในสงัคมลงได้	ในการจะขจดัหรอืลดช่องว่างของสงัคมนีจ้ะต้องสร้างโอกาสทางการศกึษาให้เท่าเทยีม

กัน	 โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนให้ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ	 

ได้มาตรฐานเทียบเคียงกับโรงเรียนชั้นน�า	ให้เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของนักเรียน	ชุมชน	ผู้ปกครอง	ซึ่งใน

สภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาของโรงเรียนระดับต่าง	 ๆ	 ยังมีความหลากหลายทั้งมาตรฐานและคุณภาพ	
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โรงเรียนที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูงมักจะอยู่เฉพาะในกรุงเทพมหานคร	หรืออยู่ในเขตอ�าเภอเมืองและมี

อยูจ่�านวนจ�ากดั	ไม่ครอบคลมุทกุพืน้ทีโ่ดยเฉพาะอ�าเภอในชนบทห่างไกล	ซึง่คนยากจนต้องเรยีนในเขตพืน้ที่

และส่วนมากยงัเป็นโรงเรยีนขนาดเลก็	มคีวามขาดแคลนในทุกด้าน	ท�าให้ไม่สามารถจัดการศกึษาได้อย่างมี

คุณภาพ	 ได้มาตรฐานตามที่ต้องการ	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	 2546	 ก,	 หน้า	 18)	 สภาพดังกล่าวก่อให้เกิด 

ช่องว่างทางสังคม	(Social	Divided)	และเป็นอปุสรรคต่อการสร้างสงัคมแห่งการเรยีนรูแ้ละระบบเศรษฐกจิ

ฐานความรู้	 (Learning	 Society	 and	 Knowledge-Based	 Economy)	 กระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนา

แนวคดิ	และด�าเนินโครงการต่อเน่ืองตลอดมา	โดยมหีลกัการและความเช่ือว่า	การศึกษาสามารถเปลีย่นแปลง

สถานภาพคนจากคนจนไปเป็นคนมีฐานะได้	 หากได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ	 มีพ้ืนฐานการเรียนรู้ที่ดี	 

ที่สามารถเรียนรู้	 และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต	 จะสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นแรงงานท่ีมีคุณภาพ	 

เป็นแรงงานที่มีฝีมือ	มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตสูงขึ้น	สามารถหลุดพ้นวงจรความยากจนได้	 อันเป็นความ

มุ่งม่ันของรัฐบาลโดยพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่ประชาชนใฝ่ฝัน	 อยากให้บุตรหลานได้เข้าเรียน	 

ในโรงเรียนดีที่มีคุณภาพ	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2546	ข,	หน้า	21)	

ในการด�าเนินการที่จะให้โรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลนั้น	 การพัฒนา

หลกัสูตรเพือ่ให้ได้หลกัสตูรทีส่ามารถปรบัใช้ได้อย่างเหมาะสมกบัสภาพของโรงเรยีนและชมุชน	จงึเป็นเรือ่ง

ส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งเพราะไม่มีหลักสูตรใด	 ๆ	 ที่ก�าหนดไว้จะสามารถใช้ได้เหมาะสมทุก	 ๆ	 โรงเรียน	

กระบวนการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรจะแปรเปลี่ยนไปตามระบบการศึกษา	ตามโรงเรียน	ตามชั้นเรียน	

และตามสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 หลักสูตรที่ใช้ได้ดีที่สุดส�าหรับโรงเรียนหรือในช้ันเรียนแห่งหนึ่ง	 อาจใช้ได้ไม่ด	ี 

ในอีกโรงเรียน	หรือชั้นเรียนอีกแห่งหนึ่ง	(บรรพต	สุวรรณประเสริฐ,	2544,	หน้า	13	-	14)	ดังนั้น	ในการจัด

ท�าสาระหลักสูตร	 และการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน	ท้องถิ่นและสังคม	 รวมท้ังต้องค�านึงธรรมชาติของผู้เรียน	 โดยมุ่ง 

ส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเต็มที่	(ธ�ารง	บัวศรี,	2542,	หน้า	83)	ได้ก�าหนด

ให้มมีาตรฐานและสาระการเรยีนรู้มุ่งสูค่วามเป็นเลศิ	(Advanced	Program)	ทีใ่ห้มอีสิระในการจดัการเรยีน

โดยเปิดโปรแกรมการเรยีนอย่างหลากหลาย	เชือ่มโยงกบัอาชีพในท้องถ่ิน	เน้นให้ผูเ้รยีนทุกคนสามารถสือ่สาร

ได้ด้วยภาษาอังกฤษ	และสามารถใช้เทคโนโลยีได้	เป็นตลาดความรู้ให้แก่ชุมชน	หลักสูตรสะท้อนภูมิปัญญา

ท้องถิน่สามารถเรยีนได้ทัง้นกัเรยีน	และบคุคลทัว่ไปเพ่ือให้หลักสตูรสถานศึกษามลีกัษณะโดดเด่นสมกับการ

เป็นโรงเรียน	 ของท้องถิ่นและชุมชน	 โรงเรียนจะต้องด�าเนินการศึกษา	 วิเคราะห์	 ตรวจสอบ	 และทบทวน

กระบวนการจัดท�าหลักสูตรตั้งแต่เริ่มต้น	 โดยกระทรวงศึกษาธิการ	 (2546	 ก,	 หน้า	 76	 -	 77)	 ได้ก�าหนด

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน	โดยใช้ผลการตรวจสอบสถานภาพของโรงเรียน	และ

ความต้องการของชมุชนและท้องถิน่	ปรบัแต่งวสิยัทัศน์และเป้าหมายของโรงเรยีนให้สอดรบักบัความต้องการ

ของชุมชนและสอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียน	 ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา	 ตรวจสอบศักยภาพของ 

ผู้บริหาร	 ครู	 และบุคลากร	 ทบทวนระบบบริหารจัดการ	 และการจัดปัจจัยเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน	 

ตรวจสอบระบบสนับสนุน	และส่งเสริมการด�าเนินงาน	ปรับแผนในการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับการ

พัฒนาโรงเรียนไปสูค่วามเป็นโรงเรยีน	ทบทวนระบบการประเมนิผลและระบบการประเมนิตนเอง	เน้นกลไก

การท�างานด้วยระบบคณุภาพ	จดุเน้นภาพความส�าเรจ็ของโรงเรยีน	การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาส�าหรบั	
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เป็นการตรวจสอบ	 และพัฒนาองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสถานศึกษาได้ท�าไว้แล้ว	 ให้มีความ

สมบูรณ์ครบถ้วนตามหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 และเพิ่ม

เอกลักษณ์ที่โดดเด่นตามจุดเน้นภาพความส�าเร็จของโรงเรียน	ซึ่งมีแนวด�าเนินการ	คือ	การตรวจสอบความ

สอดคล้องของหลักสูตรสถานศึกษากับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	

หลักสูตรสถานศึกษากับภาพความส�าเร็จของโรงเรียน	 ซึ่งมีภาพความส�าเร็จของนักเรียน	 คร	ู 

ผู้บริหารโรงเรียน	ผู้ปกครอง	ชุมชน	รวมทั้งวิสัยทัศน์และเป้าหมายของสถานศึกษาที่เกิดจากการมีส่วนร่วม

ของทุกฝ่าย	 โดยเฉพาะการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้รู้จักคิดวิเคราะห์	 มีนิสัยใฝ่รู้	 รักการอ่านและค้นคว้า	

สามารถแสวงหาความรูด้้วยตนเองเป็นคนดี	มคุีณธรรม	มทีกัษะการด�ารงชวีติในสงัคมยคุใหม่	สามารถสบืสาน

วิถีวัฒนธรรมไทยได้อย่างมั่นใจในตนเอง	ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	และการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้	สร้างงาน	

สร้างอาชีพ	และน�าเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์	การส�ารวจตรวจสอบข้อมูลสภาพปัญหาในชุมชน	สังคม	

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	คุณลักษณะอันพึงประสงค์	เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว	ชุมชน	สังคม	ประเทศชาติ	

เมื่อสถานศึกษาตรวจสอบหลักสูตรของตนเองกับหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

พุทธศักราช	2551	ภาพความส�าเร็จของโรงเรียน	และความเป็นท้องถิ่นแล้ว	หากพบว่า	องค์ประกอบของ

หลักสูตรสถานศึกษาองค์ประกอบใดที่ยังไม่สมบูรณ์	 ให้เติมเต็มให้ครบถ้วน	 และก�าหนดลักษณะเด่นของ

สถานศึกษา	เพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน	เนื่องจากสังคมไทยมีบริบทของสังคมแต่ละพื้นที่ที่

แตกต่างกัน	คือ	บริบทสังคมเมือง	บริบทสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท	และบริบทสังคมชนบท	ดังนั้น	โรงเรียนทุก

แห่งจึงควรได้พิจารณาถึงองค์ประกอบของบริบทต่าง	 ๆ	 เหล่านั้น	 เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาส�าหรับ

โรงเรียน	ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน	และเหมาะสมกับบริบทของสังคมที่สถานศึกษา

ตั้งอยู่	สถานศึกษาต้องวิเคราะห์บริบทของสังคม	ตรวจสอบ	พัฒนาองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา

ให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น	

หลักสูตรสถานศึกษาบริบทสังคมเมือง	 ต้องเป็นหลักสูตรท่ีสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้มีความ

สามารถในการคิดวิเคราะห์	 วิจารณ์เหตุการณ์ต่าง	 ๆ	 ท่ีมากกว่าในประเทศไทย	 เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล	

(Global	Child)	มีศักยภาพในการเรียนรู้	(Ability	to	Learn)	สามารถใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเพื่อ

การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	(Language	and	Technology	Fluency)	หลักสูตรสถานศึกษาส�าหรับ

โรงเรียนบริบทสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท	 ควรมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีความรู้	 ประสบการณ์	 และความสามารถ 

พืน้ฐานเพือ่ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ	หลกัสตูรสถานศกึษาส�าหรบัโรงเรยีน	บริบทสงัคมชนบท	ควรมรีปูแบบ 

พเิศษทีจ่งูใจให้ชมุชนเหน็คณุค่าของการส่งบตุรหลานให้ได้รบัการศึกษา	อย่างไรกต็าม	หลักสตูรสถานศกึษา

ส�าหรับโรงเรียนควรจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้	ทั้งวิชาการ	วิชางาน	และวิชาชีวิต	(ส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2547,	หน้า	70)	เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พุทธศักราช	2542	

แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 3)	พ.ศ.	2553	มาตรา	27	ที่ก�าหนดให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�าหนด

หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพือ่ความเป็นไทย	ความเป็นพลเมอืงทีด่ขีองชาต	ิการด�ารงชีวติและ

การประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ

โรงเรียนเทศบาลได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตั้งปี	 2520	 ล่วงเลยมานานดังนั้นการศึกษาความ

ต้องการของครูที่มีต่อการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศจะท�าให้มีข้อมูล
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ต่างกันต่อขบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศของคณะครูได้อย่าง 

กระตือรื้อร้น

ดงันัน้	ผูว้จัิยจึงมคีวามสนใจทีจ่ะวจัิยเรือ่งความต้องการของครูทีม่ต่ีอการจดัท�าหลกัสตูรสถานศกึษา

ของโรงเรยีนเทศบาลวัดราษฎรอทุศิ	อ�าเภอเมอืง.จังหวดัร้อยเอด็	ต้องการจดัท�าหลักสตูรสถานศกึษาโรงเรยีน

ให้มีประสิทธิภาพและสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นซึ่งมีบริบทสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		เพื่อศึกษาความต้องการของครูที่มีต่อการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 

วัดราษฎรอุทิศ	อ�าเภอเมือง.จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2		เพือ่ศึกษาข้อเสนอแนะเก่ียวกบัความต้องการของครท่ีูมต่ีอการจดัท�าหลกัสตูรสถานศกึษาของ

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  ขอบเขตของการวิจัย

การวจิยัครัง้นีมุ้ง่ศึกษาเรือ่ง	ความต้องการของครทูีม่ต่ีอการจดัท�าหลกัสตูรสถานศกึษาของโรงเรยีน

เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ	อ�าเภอเมือง.จังหวัดร้อยเอ็ด

 3.1 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย

	 	 ได้แก่	ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรครู

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	14	คน

 3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

	 	 ได้แก่	 ความต้องการของครูที่มีต่อการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 

วัดราษฎรอุทิศ	อ�าเภอเมือง.จังหวัดร้อยเอ็ด	ทั้งหมด	8	ด้านได้แก่

	 	 1)		 ด้านการออกแบบหลักสูตร	

	 	 2)		 ด้านการจัดท�าเอกสารหลักสูตร	

	 	 3)		 ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร	

	 	 4)		 ด้านการสนับสนุนส่งเสริมการใช้หลักสูตร

	 	 5)		 ด้านการจัดการเรียนการสอน	

	 	 6)		 ด้านการประเมินก่อนน�าไปใช้	

	 	 7)		 ด้านการประเมินการใช้หลักสูตร	

	 	 8)		 ด้านการประเมินสัมฤทธิ์ผลการใช้หลักสูตร

4.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	 4.1	ประโยชน์ต่อสถานศึกษา

	 	 4.1.1	ข้อมูลที่ได้เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน	 ใช้เป็นข้อมูลรายงานภาพรวมในการใช้หลักสูตร

สถานศึกษาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	และเกิดประสทิธผิลเพยีงใด	รวมทัง้เป็นข้อมลูในการก�าหนดทศิทางการ



Vol.4 No.2 July – December 20156

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

จัดการศึกษาของโรงเรียน

	 	 4.1.2	ข้อมลูทีไ่ด้เป็นประโยชน์ต่อผูบ้รหิารโรงเรียน	ใช้เป็นข้อมลูในการวางแผนอนาคตในการ

พัฒนาหลักสูตร	และการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ	และเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

	 	 4.1.3	ข้อมูลที่ได้เป็นประโยชน์ต่อครู	 ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	หรือแก้ไขจุดด้อยของหลักสูตรกลุ่มสาระต่อไป

	 	 4.1.4	เป็นข้อมูลสารสนเทศส�าหรับเขตพื้นที่การศึกษา	ที่จะน�าไปใช้ในการรายงานหน่วยงาน

ต้นสังกัด	และน�าไปเป็นข้อมูลในการนิเทศ	ติดตาม	และส่งเสริมให้โรงเรียนได้มีการน�าหลักสูตรไปใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6. วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่องความต้องการของครูที่มีต่อการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 

วัดราษฎรอุทิศ	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด”	 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	Research)	

ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีด�าเนินการวิจัย	ดังนี้

6.1	 การวิจัยคร้ังน้ี	 ผู้วิจัยได้ศึกษากลุ่มเป้าหมาย	 ได้แก่	 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรครู

โรงเรยีนเทศบาลวดัราษฎรอทุศิ	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็	จ�านวน	14	คนได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง

6.2	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์	 แบ่งออกเป็น	 

2	ตอน	ประกอบด้วย

 ตอนที่	 1	 ความต้องการของครูที่มีต่อการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดราษฎรอุทิศ	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด

 ตอนที่	2	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรสถานศึกษา

6.3	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	

	 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด�าเนินการตามขั้นตอน	ดังต่อไปนี้

	 6.3.1	 ขอหนังสือจากศูนย์บัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด	เพื่อขอความอนุเคราะห์	ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย

	 6.3.2		ผู้วิจัยส่งหนังสือมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตร้อยเอ็ด	 ไปยังกลุ่ม

ตัวอย่างเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยโดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

	 6.3.3		ผู้วิจัยได้น�าแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายจ�านวน	 14	 คน	 ด้วยตนเอง	 

ได้แบบสัมภาษณ์สมบูรณ์	100	เปอร์เซ็นต์

	 6.3.4		ผู้วิจัยติดตามเก็บรวบรวมแบบสัมภาษณ์คืนด้วยตนเอง

7.  ผลการวิจัย

7.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	พบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย	คิดเป็นร้อยละ	61.00	อายุไม่เกิน	29	ปีคิดเป็นร้อยละ	37.00	ส�าเร็จการศึกษาระดับประถม 
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ถึง	มัธยม	คิดเป็นร้อยละ	66.90	และมีประสบการณ์ในการท�างาน	ไม่เกิน	5	ปี	คิดเป็นร้อยละ	69.50

7.2  ผลการวเิคราะห์การบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การบรหิารส่วนต�าบลใน

เขตอ�าเภอล�าดวน จังหวัดสุรินทร์	พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	อยู่ใน

ระดบัปานกลางทัง้หก	ล�าดับจากด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากไปหาน้อย	คอื	ด้านหลกัความโปร่งใส,ด้านหลกันิติธรรม,	

ด้านหลกัคณุธรรม,ด้านหลกัการมส่ีวนร่วม,	ด้านหลกัความรบัผดิชอบ	และด้านหลกัความคุม้ค่า	เมือ่พจิารณา

เป็นรายด้านสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

	 1)		 ด้านหลกันติิธรรม	พบว่า	การบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	จังหวัดสุรินทร์	ด้านหลักนิติธรรม	โดยรวม	อยู่ในระดับปานกลาง	เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่า	 อยู่ในระดับปานกลาง	 ทั้งห้าข้อ	 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 คือ	 ข้อ	 2	 ที่ว่า	 “มีการ

ประชาสัมพันธ์กฎหมาย	 ระเบียบข้อบังคับให้เป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวกัน”ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ	 ข้อ	 5	 

ที่ว่า	“มีการรับฟังข้อเสนอแนะเรื่องกฎ	ระเบียบข้อบัญญัติจากประชาชน”

	 2)		 ด้านหลักคุณธรรม	 พบว่า	 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	 จังหวัดสุรินทร์	 ด้านหลักคุณธรรม	 โดยรวม	 อยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	อยู่ในระดับปานกลาง	ทั้งห้าข้อ	โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ข้อ	2	ที่ว่า	“มี

การจัดท�าจรรยาบรรณส�าหรับข้าราชการ	และติดตามส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตาม”	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุดคือ	ข้อ	3	ที่ว่า	“มีระบบการจัดท�าแผน	และสร้างตัวชี้วัดในการปฏิบัติ”

	 3)		 ด้านหลกัความโปร่งใส	พบว่า	การบรหิารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	จังหวัดสุรินทร์	ด้านหลักความโปร่งใส	โดยรวม	อยู่ในระดับปานกลาง	เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	 อยู่ในระดับปานกลาง	 ท้ังห้าข้อ	 โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด	 คือ	 ข้อ	 2	 ท่ีว่า	 

“มกีารสร้างจติส�านกึในการปฏบัิตงิานอย่างโปร่งใสสร้างวฒันธรรมใหม่ของการท�างาน”	ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่

น้อยที่สุดคือ	ข้อ	5	ที่ว่า	“มีการเสนอรายงานแผนงาน/โครงการ	ผลการด�าเนินงานที่ชัดเจนให้ผู้ปฏิบัติงาน

ทุกระดับในหน่วยงาน	รวมถึงประชาชนรับทราบ”

	 4)		 ด้านหลกัการมส่ีวนร่วม	พบว่า	การบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	จังหวัดสุรินทร์	ด้านหลักการมีส่วนร่วม	โดยรวม	อยู่ในระดับปานกลาง	เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	 อยู่ในระดับปานกลาง	 ท้ังห้าข้อ	 โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด	 คือ	 ข้อ	 1	 ท่ีว่า 

“จัดให้มีการท�าประชาคมเพื่อส�ารวจความต้องการและการมีส่วนร่วมเสนอโครงการพัฒนาชุมชนของ

ประชาชน”	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	ข้อ	3	ที่ว่า	“เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาเป็นสมาชิก	หรือ

กรรมการในการด�าเนินโครงการต่างๆ”

	 5)		 ด้านหลักความรับผิดชอบ	พบว่า	 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	จงัหวดัสริุนทร์	ด้านหลกัความรบัผดิชอบ	โดยรวม	อยู่ในระดับปานกลาง	 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	อยู่ในระดับปานกลาง	ทั้งห้าข้อ	โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ข้อ	1	ที่ว่า	

“มีการพัฒนาบุคลากรโดยการอบรมให้ความรู้	 ความเข้าใจสร้างจิตส�านึกของการเป็นข้าราชการท่ีดีในการ

ปฏิบัติงาน”	 ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	 ข้อ	 5	 ท่ีว่า	 “มีการสร้างขวัญและก�าลังใจให้ปฏิบัติงานตาม 

หลักการบริหารจัดการที่ดี”
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	 6)		 ด้านหลกัความคุม้ค่า	พบว่า	การบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	 จังหวัดสุรินทร์	 ด้านหลักความคุ้มค่า	 โดยรวม	 อยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	 อยู่ในระดับปานกลาง	 ท้ังห้าข้อ	 โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด	 คือ	 ข้อ	 5	 ท่ีว่า 

“มกีารใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกดิประโยชน์สงูสดุ”	ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุคอื	ข้อ3	ทีว่่า	“มกีารส่งเสรมิ

นโยบายการถ่ายโอนและใช้ประโยชน์ก�าลังคนเพื่อลดงบประมาณด้านบุคคล”

7.3	 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย	 โดยผู้วิจัยตั้งสมมติฐานการวิจัยว่า	 บุคลากรที่มีเพศ	 อายุ	

ระดับการศกึษา	และประสบการณ์ในการท�างานต่างกนั	มกีารน�าหลกัธรรมาภบิาลมาใช้ในการบรหิารจดัการ

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	จังหวัดสุรินทร์	แตกต่างกัน	ผลการวิจัย	พบว่า	บุคลากรที่มี

เพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา	 และประสบการณ์ในการท�างานต่างกัน	 มีการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ

บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน	จังหวัดสุรินทร์	มีการน�าหลักธรรมาภิบามาใช้	

โดยรวม	ไม่แตกต่างกัน

8.  อภิปรายผลการวิจัย

จากการวิจัยเรื่องความต้องการของครูที่มีต่อการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล

วัดราษฎรอุทิศ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	มีประเด็นส�าคัญที่จะน�ามาอภิปราย	ดังนี้

1.		 ด้านการออกแบบหลกัสตูร	การออกแบบหลักสูตรโรงเรยีนวดัราษฎรอุทิศท่ีมีต่อหลกัสตูรสถาน

ศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ	 อ�าเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด	 คือท้ังผู้บริหารและครูมีความต้องการ

เพราะ	 หลักสูตรสถานศึกษา	 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฏรอุทิศ	 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ประกอบด้วยความ

ส�าคัญ	วิสัยทัศน์	คุณภาพของผู้เรียน	สาระมาตรฐานการเรียนรู้	ค�าอธิบายรายวิชา	หน่วยการเรียนรู้	การวัด

และประเมนิผล	หลกัสตูรส�าเรจ็ลงด้วยด้วยความร่วมมอืจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบรหิาร	วชิาการ	ฯลฯ	

ได้ให้ความส�าคญัในการด�าเนนิการ	และทีส่�าคญัคณะกรรมการสถานศกึษามบีทบาทส�าคญัท�าให้การด�าเนนิ

การเป็นไปด้วยความเรยีบร้อยและสมัฤทธิผ์ลอย่างมคีณุภาพยิง่สอดคล้องกบัเสน่ห์ บญุช	ู(2547)	ได้ท�าการ

ศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	 โรงเรียนในฝัน	 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย	 เพื่อศึกษาการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	 และเพ่ือน�าเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้าน 

อ่างกะป่อง	จงัหวดัตราด	ตามแนวทางการจดัท�าหลกัสตูรสถานศึกษาของกรมวชิาการ	กระทรวงศกึษาธิการ	

โดยวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	(Participatory	Action	Research	-	PAR)	เก็บรวบรวมข้อมูล

โดยการสมัภาษณ์และวเิคราะห์เอกสาร	สรปุความ	ตคีวามโดยใช้การวเิคราะห์แบบสามเส้า	(Triangulation)	

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์	ได้แก่	ผู้บริหารสถานศึกษา	1	คน	ครูผู้สอน	6	คน	กรรมการสถานศึกษา	

2	คน	ผลการวิจัย	1)	ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์	ภารกิจ	 เป้าหมาย	และคุณลักษณะอันพึงประสงค์	พบว่า 

ครูขาดความรู้	ความเข้าใจ	มีภาระงานอื่นมาก	เวลาในการจัดท�ามีน้อย	และชุมชนมีส่วนร่วมน้อย	2)	ด้านการ 

ก�าหนดโครงสร้างหลักสูตรพบว่า	 การก�าหนดสัดส่วนเวลาระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้กับกิจกรรมพัฒนา 

ผู้เรียนยังไม่เหมาะสมกัน	และยังไม่มีรายวิชาเพิ่มในช่วงชั้นที่	2-3	3)	ด้านการจัดท�ารายวิชาตามกลุ่มสาระ

การเรยีนรู	้พบว่า	โรงเรยีนยงัไม่ได้ก�าหนด	สาระการเรยีนรูเ้พิม่ทีส่นองความต้องการของผูเ้รยีน	ชมุชน	และ

ตามศักยภาพของผู้เรียน	4)	ด้านการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	พบว่า	ยังจัดกิจกรรมได้ไม่หลากหลาย	
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

นักเรียนไม่ได้เลอืกตามความถนัด	ความสนใจ	และความต้องการของตนเอง	ครผููส้อนไม่เหน็ความส�าคญัของ

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน	5)	ด้านการจดัการเรยีนรูแ้ละการส่งเสรมิการเรยีนรู	้พบว่า	ครขูาดความมัน่ใจในการ

สอนวิชาภาษาอังกฤษ	 เนื่องจากไม่ได้จบวิชาเอก	 การผลิต	 การใช้สื่อ	 และการใช้แหล่งเรียนรู้ยังมีน้อย 

6)	ด้านการวดัผลและประเมนิผล	พบว่า	ยงัไม่มเีกณฑ์การผ่านช้ันปี	การออกแบบเอกสารหลกัฐานการศกึษา

ยงัไม่สอดคล้องกบัระเบยีบทีโ่รงเรยีนได้วางไว้	7)	ด้านการบรหิารการจดัหลกัสตูร	พบว่า	การก�าหนดเป้าหมาย 

ของโครงการไม่ชัดเจน	 ขาดการนิเทศ	 ติดตามโครงการ	 และก�าหนดโครงการมากเกินไป	 ปฏิบัติไม่ทัน 

8)	 ด้านการเรียบเรียงเป็นเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา	 พบว่า	 ยังไม่ทันก�าหนดวิสัยทัศน์และคุณภาพของ 

ผู้เรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้	 แนวทางแก้ไขในแต่ละด้าน	 คือ	 โรงเรียนก�าหนดนโยบาย	 ฝึกอบรมเชิง 

ปฏิบัติการ	ด�าเนินการตามนโยบาย	นิเทศ	ติดตาม	ประเมินผล	ปรับปรุง	และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2.		 ด้านการจัดท�าเอกสารหลกัสตูรทัง้ผู้บรหิารและครมูคีวามรต้องการเพราะว่า	การจดัท�าเอกสาร

หลักสตูรโดยการวเิคราะห์	สงัเคราะห์	ข้อมลูจากเอกสารและแหล่งข้อมลูต่างๆ	อาท	ิหลกัสตูรแกนกลางการ

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	พุทธศักราช	 2551	 รวมทั้งศึกษาสภาพ	 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง	 บริบท	 สภาพปัญหา	

ความต้องการของท้องถิ่น	 ชุมชน	 โดยมีการวางแผนงานที่ชัดเจน	 เพื่อให้เห็นภาพการท�างานตลอดแนว	 

ด้วยกระบวนการท�างานแบบมีส่วนร่วม	สอดคล้องกับ	วนิดา วงษ์นิล	(2546)	ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	รูปแบบ

การพฒันาหลกัสตูรการศึกษาขัน้พ้ืนฐานของภาคตะวนัออก	ผลการวจิยัพบว่า	1)	รปูแบบการพฒันาหลกัสตูร

การศึกษาขั้นพื้นฐานของภาคตะวันออก	แต่ละด้านที่มีความส�าคัญอันดับแรก	ได้แก่	การเตรียมความพร้อม	

ควรจัดให้มีการอบรม	 สัมมนา	 ประชุมเชิงปฏิบัติการ	 ชี้แจงให้ครู	 อาจารย์	 ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเกี่ยวกับ

หลกัสตูรการศกึษาข้ึนพืน้ฐาน	การจัดท�าสาระหลักสตูร	ควรวเิคราะห์สภาพแวดล้อม	ความพร้อมของโรงเรยีน	

ด้านบุคลากร	 อุปกรณ์	 สื่อการเรียนการสอน	 และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อท�าหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 

ท้องถิน่	การวางแผนด�าเนนิการใช้หลกัสตูร	ควรสร้างบรรยากาศการเรยีนรูโ้ดยจดัสภาพของโรงเรยีนให้เป็นแหล่ง 

เรียนรู้	 การด�าเนินการใช้หลักสูตร	 ควรด�าเนินการตามขั้นตอนที่ก�าหนดไว้ในการวางแผนด�าเนินการใช้

หลกัสตูร	การนเิทศ	ก�ากบั	ติดตาม	ประเมนิผล	ควรส่งเสรมิให้ครปูฏบิตังิานเป็นไปตามมาตรฐาน	และตดิตาม

ผลการเรียนของนักเรียน	 สรุปผลการด�าเนินงาน	 สถานศึกษาควรจัดท�าเอกสารรายงานผลการเรียนของ

นักเรียน	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองรับรู้	ปรับปรุงพัฒนา	ควรติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการแล้วน�ามา

ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ	 2)	 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานของภาคตะวันออก	พบว่า	มีความเป็นไปได้ในระดับมาก

3.		 ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรทั้งผู้บริหารและครูมีความต้องการเพราะว่า	 มีการก�าหนด

ภารกิจในการจัดท�าหลักสูตรอย่างเป็นขั้นตอนเป็นระบบ	 สอดคล้องกับกองการวิจัยทางการศึกษา	 กรม

วชิาการ	(2546	ข,	หน้า	94	-	95)	ได้วจิยัเรือ่ง	การรายงานการตดิตาม	และประเมนิผลการใช้หลกัสตูรสถาน

ศึกษา	ระดับมัธยมศึกษา	เกี่ยวกับสภาพปัญหาในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา	3	อันดับแรก	คือ

	 1.		 บริหารจัดการ	ได้แก่	ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรไม่ชัดเจน	มีภาระงานพิเศษมาก	

ท�าให้มีเวลาปรับปรุงหลักสูตรน้อย	 และขาดแคลนครูโดยเฉพาะวิชาหลัก	 เช่น	 คณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	

และภาษาต่างประเทศ
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	 2.		 การจัดท�าหลกัสตูรสถานศึกษา	ได้แก่	มเีวลาจดัท�าน้อย	ท�าให้งานไม่มคีณุภาพการก�าหนด

วิสัยทัศน์ไม่ชัดเจน	กว้างเกินไป	ปฏิบัติได้ยาก	ขาดข้อมูลสารสนเทศ	บุคลากรไม่เพียงพอ	ส�าหรับด้านการ

จัดโครงสร้าง/สาระการเรียนรู้	 ได้แก่	 ไม่สามารถจัดให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชนและนักเรียนได้	

เพราะขาดแคลนครู	ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรไม่ชัดเจน	โครงสร้างหลักสูตรไม่มีความสัมพันธ์กับสาระ

การเรียนรู้	และการก�าหนดเวลายังไม่เหมาะสม

	 3.		 การจดัการและบรหิารงบประมาณตามระเบียบของทางราชการและเป็นไปตามวตัถปุระสงค์	 

เพื่อส่วนรวมและพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักเรียนและโรงเรียน	 ผู้บริหารส่วนใหญ่จัดสวัสดิการ	 โดยได้รับ

เงนิสนับสนุนจากเงนินอกงบประมาณ	เช่น	จดัทศันศกึษา	และให้การสนบัสนนุ	ส่งเสรมิขวญัและก�าลงัใจแก่

ผู้ร่วมงาน	โดยการนิเทศและติดตามงานอย่างใกล้ชิดและสม�่าเสมอ

	 4.		 ด้านการสนับสนุนส่งเสริมการใช้หลักสูตร	 การสนับสนุนส่งเสริมการใช้หลักสูตรนั้นม ี

ขัน้ตอนขัน้ตอนในการพฒันาหลกัสตูรท้องถิน่ในการนัน้โรงเรยีนเทศบาลวดัราษฎรอทุศิ	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดั

ร้อยเอ็ด	 ด�าเนินการ	 12	ขั้นตอน	 คือ	 ขั้นที่	 1	 จัดตั้งคณะท�างานเพื่อจัดท�าหลักสูตร	 ข้ันท่ี	 2		ศึกษาและ

วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน	 ขั้นท่ี	 3	ก�าหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร	 ขั้นที่	 4	ก�าหนดเนื้อหาขั้นที่	 5	ก�าหนด

กจิกรรม	ขัน้ที	่6	ก�าหนดชัว่โมงการเรียน	ขัน้ที	่7	ก�าหนดเกณฑ์การวดัและประเมนิผลข้ันที	่8		จดัท�าเอกสาร

หลักสูตร	ขั้นที่	9	ตรวจสอบคุณภาพและการทดลองใช้หลักสูตร	ขั้นที่	10		เสนอขออนุมัติใช้หลักสูตร	ขั้นที่	

11	น�าหลักสตูรไปใช้	ขัน้ที	่12	ประเมนิผลหลักสตูร	สอดคล้องกบั	สอดคล้องกบั	กองการวจิยัทางการศกึษา	

กรมวิชาการ	(2546	ก,	หน้า	49	-	52)	ได้ท�าการวิจัยเรื่องการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถาน

ศึกษา	พบว่า	ด้านปัจจัยในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา	พบว่า	1)	ด้านบุคลากร	ผู้บริหารมีการบริหารจัดการ

และทักษะในการบริหารหลักสูตรในระดับมาก	มีความรู้	 และตระหนักในการจัดการบริหารหลักสูตร	 และ

เป็นผู้น�าทางวชิาการ	2)	ด้านสิง่อ�านวยความสะดวกต่อการใช้หลกัสตูร	พบว่า	สถานศกึษาส่วนใหญ่มจี�านวน

ห้องเรียน	มีเครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องอัดส�าเนา	เครื่องขยายเสียง	มีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถาน

ศึกษาเพียงพอในระดับปานกลาง	 ด้านกระบวนการในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา	 พบว่า	 1)	 การบริหาร

จัดการ	 พบว่า	 สถานศึกษาส่วนใหญ่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถานศึกษาให้แก่บุคคลท่ีเก่ียวข้อง	 จัดครูเข้า

สอนตรงตามวฒิุ	และตรงกบัความรูค้วามสามารถแต่โรงเรยีนส่วนใหญ่ยงัขาดแคลนคร	ู2)	การนเิทศตดิตาม	

และประเมนิผลการใช้หลกัสตูรสถานศกึษา	พบว่า	สถานศกึษามกีารวางแผนสภาพปัญหาในการใช้หลกัสตูร

สถานศึกษาร้อยละ	 94.4	 วางแผนนิเทศร้อยละ	 83.9	 3)	 การปฏิบัติงานของผู้บริหารด้านการใช้หลักสูตร	 

พบว่า	ผูบ้รหิารปฏบิตังิานตามหลกัสตูรหลงัการใช้หลกัสูตรสถานศกึษาสูงข้ึน	ได้แก่	ส่งเสรมิสนับสนนุครผูู้สอน 

ให้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	ส่งเสริมสนับสนุนผู้สอนให้ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการ

ที่หลากหลาย	และพัฒนาคุณธรรม	จริยธรรม	และค่านิยมที่พึงประสงค์ของครู	และนักเรียน	4)	การปฏิบัติ

เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้	พบว่า	ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้	ครูส่วนใหญ่มากกว่า	ร้อยละ	95.0	ได้

ก�าหนดเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับค�าอธิบายรายวิชา	ศึกษาเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา

ก่อนวางแผนการจดัการเรยีนรู	้และก�าหนดจดุประสงค์การเรยีนรูส้อดคล้องกับผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัของ

หลักสูตรสถานศึกษา	ด้านวิธีการจัดการเรียนรู้	ครูส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ	90.0	มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่

เน้นการคิด	ปฏิบัติจริงและส่งเสริมคุณธรรม	ส�าหรับวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ครูด�าเนินการ	คือ	ระดม
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

สมองค้นคว้า	ท�ารายงาน	บรรยาย	อภิปราย	และสาธิต	ด้านการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้	พบว่า	นักเรียน

มีส่วนร่วมในการผลิตและใช้สื่อ	และสื่อที่ใช้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้	ด้านการท�าวิจัย	พบว่าครูท�า

วิจัยในชั้นเรียนร้อยละ	68.5	และน�าผลการวิจัยในชั้นเรียนไปใช้	ร้อยละ	64.3	ด้านการวัดผลและประเมินผล	 

พบว่า	 ครูวัดผลและประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบอัตนัยและวัดภาคปฏิบัติ	 และแบบประเมินสภาพจริง	 

และส่วนใหญ่	ร้อยละ	93.3	เน้นการประเมนิครอบคลมุด้านความรู	้ทกัษะ	คณุธรรม	และค่านยิม	ด้านกจิกรรม

พัฒนาผู้เรียน	พบว่า	ส่วนใหญ่มีการจัดกิจกรรมแนะแนว	และกิจกรรมนักเรียนที่โรงเรียนจัด	ได้แก่	ลูกเสือ	

เนตรนาร	ีชมุนมุตามกลุม่สาระและชมรมตามความสนใจ	5)	การปฏบิตังิานหลงัการใช้หลกัสตูรสถานศกึษา	

พบว่า	ครูมกีารปฏบิติัสงูขึน้	ได้แก่	บรูณาการ/	สอดแทรกคุณธรรม	จริยธรรม	ค่านยิมท่ีดีงาม	และคณุลกัษณะ

อันพึงประสงค์ในการเรียนการสอนตลอดเวลา	 ศึกษาค้นคว้า	 และแสวงหาข้อมูลข่าวสารเพ่ือใช้ในการ

พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	 และเปิดให้ผู้เรียนเลือกท�ากิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติตามความสามารถ	 ความ

ถนัด	และความสนใจ	นอกจากนี้ชุมชนมีส่วนร่วมสูงขึ้น	เช่น	การจัดหาสื่อ	อุปกรณ์ต่าง	ๆ	ตลอดจนการจัด

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้	 และมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน	 ผลผลิตของการใช้หลักสูตรสถาน

ศกึษา	ความพึงพอใจต่อการใช้หลกัสตูรสถานศกึษา	พบว่า	ผูบ้รหิาร	คร	ูนกัเรยีน	และชมุชน	มคีวามพึงพอใจ

ต่อการใช้หลักสูตรสถานศึกษาในระดับมาก	และนักเรียนมากกว่าร้อยละ	95.0	ผ่านเกณฑ์การประเมินทุก

กลุ่มสาระ	 สภาพปัญหาเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรสถานศึกษา	 พบว่า	 ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร 

ไม่ชัดเจน	 มีภาระงานพิเศษมาก	 และขาดแคลนครูโดยเฉพาะวิชาหลัก	 ได้แก่	 คณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 

ขาดผู้นิเทศที่มีความรู้	ความช�านาญและประสบการณ์ในการนิเทศ	ครูไม่เข้าใจสาระการเรียนรู้	การจัดการ

ท�าแผนบูรณาการ	 วิธีการวัดผลและประเมินผล	 การจัดกิจกรรมยังไม่หลากหลาย	 และนักเรียนไม่ได้เลือก

ตามความสนใจ

	 5.		 ด้านการจัดการเรียนการสอนทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความต้องการเพราะว่า

หลกัสูตรท้องถิน่ยดึเนือ้หาเป็นศูนย์กลาง	จะมุง่การน�าเสนอเนือ้หาโดยครูจะมบีทบาทมาก	เน้นการบรรยาย

และการสาธิต	หลักสูตรยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางต้องตอบสนองต่อความสนใจและความต้องการของผู้เรียน

โดยผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากกว่าครูถ้าหลักสูตรยึดปัญหาเป็นศูนย์กลางการ

เรียนการสอนเน้นสร้างสภาพแวดล้อมให้ผูเ้รยีนแก้ปัญหา	โดยพจิารณาเทคนิคและวธิกีารเรยีนรู	้ท่ีสอดคล้อง

กับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และผู้เรียน	 สอดคล้องกับ	ธงชัย ถามะพันธ์	 (2549)	 ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	

การประเมนิหลกัสตูรนกัเรยีนจ่า	โรงเรยีน	ชมุพลทหารเรอื	กรมยทุธศกึษาทหารเรอื	พ.ศ.	2547	พบว่า	ด้าน

บริบท	ครูผู้สอนนักเรียนจ่า	และผู้ส�าเร็จการศึกษา	มีความเห็นว่า	จุดมุ่งหมายของหลักสูตรและโครงสร้าง

ของหลักสูตร	โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก	ด้านปัจจัยเบื้องต้น	ครูผู้สอน	นักเรียนจ่า	และผู้ส�าเร็จ

การศึกษามีความเห็นว่า	 ความพร้อมของครูผู้สอน	 ความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน	 ความพร้อมของ

อาคารสถานที่	 และสภาพแวดล้อมโดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก	 ส�าหรับความพร้อมของนักเรียน

จ่า	 ครูผู้สอนเห็นว่า	 มีความเหมาะสมในระดับน้อย	 ส่วนนักเรียนจ่าและผู้ส�าเร็จการศึกษา	 มีความเห็นว่า	

กระบวนการเรียนการสอน	 การบริหารและการจัดการหลักสูตร	 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน	

โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก	 ด้านผลผลิต	 ผู้บังคับบัญชาของผู้ส�าเร็จการศึกษา	 มีความเห็นว่า	

คุณลักษณะของผู้ส�าเร็จการศึกษา	 โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก	 ข้อเสนอแนะในการประเมิน
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หลักสูตร	 ควรเน้นการศึกษาทางด้านวิชาชีพตามพรรค-เหล่า	 และเน้นการฝึกปฏิบัติให้มากขึ้น	 ควรจัดหา

วัสดุ	อุปกรณ์	สื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยตามวิทยาการสมัยใหม่	และเพียงพอต่อความต้องการ

	 6.		 ด้านการประเมินก่อนน�าไปใช้	 ทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความต้องการเพราะว่า	

การประเมินหลักสูตรก่อนน�าหลักสูตรไปใช้	ในช่วงระหว่างที่มีการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตร	มีการด�าเนินการ 

ตรวจสอบทุกขั้นตอนของการจัดการ	 นับแต่การก�าหนดจุดมุ ่งหมายไปจนถึงการก�าหนดการวัดและ 

ประเมินผลการเรียน	 คือเมื่อสร้างสูตรร่างเสร็จแล้วก่อนจะน�าหลักสูตรไปใช้จริงสอดคล้องกับธีรชัย เนตร

ถนอมศักดิ์	 (2550)	 ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	 การพัฒนาระบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษาด้วยตนเองในระดับ

ประถมศึกษา	พบว่า	ระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาด้วยตนเองในระดับประถมศึกษา	ที่พัฒนาขึ้น

ภายใต้แนวคิดเชิงระบบ	 อันประกอบไปด้วย	 องค์ประกอบด้านตัวป้อน	 ได้แก่	 ตัวหลักสูตรสถานศึกษาท่ี

ด�าเนินการตามรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ	 องค์ประกอบด้านกระบวนการ	 

เป็นการบูรณาการแนวคิดในการประเมินตนเอง	 (Self-Evaluation)	 การประเมินเพื่อเสริมพลังอ�านาจ	

(Empowerment	Evaluation)	และการประเมินผลงานด้วยเทคนิค	Balanced	Scorecard	องค์ประกอบ

ด้านกลไกควบคุม	ใช้การประยกุต์แนวคดิการประเมนิอภมิานเชงิความก้าวหน้า	(Formative	Meta-Evalua 

tion)	และการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป	(Summative	Meta-Evaluation)	ผลที่เกิดขึ้นจากการก�าหนด

ตัวป้อนเข้าสู่กระบวนการ	และกลไกควบคุมของระบบท�าให้ได้องค์ประกอบด้านผลผลิต	ซึ่งได้แก่	 รูปแบบ

การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาด้วยตนเองในระดับประถมศึกษา	 และจากการศึกษาถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

จากการน�าผลผลิตไปสู่การปฏิบัติ	 โดยอาศัยการวิเคราะห์เนื้อหา	 จากเอกสารรายงานผลการประเมินเพื่อ

ตรวจสอบตนเองในการน�าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้	 การสัมภาษณ์	 การสนทนากลุ่ม	 กับกลุ่มเป้าหมาย	 

การวจิยัทัง้จากตัวนกัเรยีน	กระบวนการภายในของสถานศึกษา	การเรยีนรูแ้ละพฒันาของบุคลากรในสถาน

ศกึษา	รวมถงึงบประมาณและทรพัยากร	เพือ่น�าไปสูเ่ป้าหมายของการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาท่ีได้ก�าหนด

ไว้ร่วมกัน	ส่วนข้อมูลที่ได้จากองค์ประกอบด้านตัวป้อนกลับ	เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา	พบว่า	มีการปรับ

เปลี่ยนรายละเอียดในบางกิจกรรมของการวางระบบในแต่ละองค์ประกอบ	 เพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

ตามบริบทของกลุ่มเป้าหมายการวิจัยทั้งสองแห่ง	 โดยมีองค์ประกอบท่ีเพ่ิมข้ึนในระบบ	 ได้แก่	 ยุทธศาสตร์	 

การขับเคลื่อนผลผลิตสู่การปฏิบัติ

	 7.		 ด้านการประเมินการใช้หลักสูตรทั้งผู้บริหารและครูมีความต้องการเพระว่า	 ประเมิน

หลักสูตรในข้ันทดลองใช้	 เพื่อปรับปรุงแก้ไขส่วนท่ีขาดตกบกพร่องหรือเป็นปัญหา	 ให้มีความสมบูรณ์ 

เพือ่ประสทิธภิาพในการน�าไปใช้ต่อไป	เพือ่หาข้อบกพร่อง		อปุสรรค	จะได้แก้ไขให้เหมาะสมและมรีะสทิธภิาพ 

สอดคล้องกบักระทรวงศกึษาธกิาร	(2546	ก,	หน้า	26-27)	กล่าวถงึหลกัสตูรสถานศกึษาว่า	เมือ่สถานศึกษา

เป็นแหล่งของการแสวงหาความรู้	 สถานศึกษาจึงต้องมีหลักสูตรของตนเอง	 คือ	 หลักสูตรสถานศึกษา 

ซ่ึงประกอบด้วยการเรียนรูท้ัง้มวลและประสบการณ์อืน่	ๆ 	ทีส่ถานศกึษาแต่ละแห่งวางแผนเพือ่พฒันาผูเ้รยีน	

โดยจะต้องจัดท�าสาระการเรียนรู้	 ทั้งรายวิชาที่เป็นพื้นฐาน	และรายวิชาที่ต้องการเรียนเพิ่มเติม	 เป็นรายปี

หรือรายภาค	 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกภาคเรียน	 และก�าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากมาตรฐาน

การศกึษาขัน้พ้ืนฐาน	ซึง่เป็นส่วนประกอบทีส่�าคัญของการจดัหลกัสตูรสถานศกึษา	และหลกัสูตรสถานศึกษา

จะต้องเกิดจากการที่สถานศึกษาน�าสภาพต่าง	 ๆ	 ที่เป็นปัญหาจุดเด่น/เอกลักษณ์	 ของชุมชน	 สังคม	 
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	 คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว	 ชุมชน	

สังคม	และประเทศชาติ	มาก�าหนดเป็นสาระและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน	บนพื้นฐานของหลักสูตร

แกนกลาง	 และเพ่ิมเติมสาระและมาตรฐานการเรียนรู้	 หรือรายวิชาได้ตามความถนัดและความสนใจของ 

ผู้เรียน	โดยความร่วมมือของทุกคนในโรงเรียนและชุมชน	ร่วมกันก�าหนด	วิสัยทัศน์	ภารกิจ	เป้าหมาย	เพื่อ

น�าไปสู่การออกแบบหลกัสตูรสถานศึกษาให้มคีณุภาพ	ซึง่หลกัสตูรสถานศกึษาทีม่คีณุภาพ	ต้องเป็นหลกัสตูร

ที่พัฒนามาจากข้อมูล	ของสถานศึกษาและชุมชน	สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	

2544	ทีม่กีารระดมทรพัยากรทัง้ของสถานศึกษาและของชุมชนมาใช้อย่างคุม้ค่า	และใช้ศกัยภาพท่ีมอียู่อย่าง

เต็มที่ตามแผนภูมิการเชื่อมโยงระหว่างสาระการเรียนรู้แกนกลางกับการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษา

	 8.		 ด้านการประเมนิสัมฤทธิผ์ล	หลงัจากทีม่กีารใช้หลกัสตูรทัง้ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครมูี

ความต้องการเพราะว่า	 มีการจัดการหลักสูตรจนครบกระบวนการเรียบร้อยแล้ว	ท�าการประเมินหลักสูตร

ทั้งระบบ		 เพื่อสรุปผลการตัดสินว่าหลักสูตรที่จัดท�าขึ้นนั้นควรจะด�าเนินการใช้ต่อไป	 ซึ่งผลออกมาอยู่ใน

ระดบัดคีอืทัง้ครแูละนกัเรียนมคีวามเข้าใจหลกัสตูร	สอดคล้องกบั	สธุา พงศ์ถาวรภญิโญ	(2546)	ได้ท�าการ

ศึกษาการติดตามการใช้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เขตการศึกษา	 12	

พบว่า	 การบริหารจัดการหลักสูตรของโรงเรียนน�าร่อง	 โดยรวมแล้วมีค่าเฉลี่ยระดับมาก	 ส่วนโรงเรียน 

เครือข่ายอยูใ่นระดับปานกลางและโรงเรยีนทีเ่ริม่ใช้หลกัสตูร	ปีการศกึษา	2546	มค่ีาเฉลีย่การบรหิารจดัการ

สถานศึกษา	โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	

9.  ข้อเสนอแนะ

ความต้องการของครูที่มีต่อการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ	ดังนี้

 ความต้องการของครูที่มีต่อการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด	ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ	ดังนี้

 9.1  ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้

	 	 ความต้องการของครูที่มีต่อการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร

อุทิศ	อ�าเภอเมอืง	จังหวัดร้อยเอด็ทัง้ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครมูคีวามต้องการเนือ่งจากเป็นการแสดงความ

ร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	 ท�าให้หลักสูตรเป็นไปด้วยดี	 ดังนั้นในการน�าหลักสูตรไปใช้จึงเป็นสิ่งที่ดีและ 

มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของโรงเรียน	 	

 9.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 9.2.1)		 แรงจูงใจการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานกับการน�าหลักสูตรไปใช้ใน

สถานศึกษา

	 	 9.2.2)		 ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากับการมีส่วนร่วมของชุมชน

	 	 9.2.3)		 ปัญหาการวางแผนวเิคราะห์และรวบรวมข้อมลูพืน้ฐาน	ท่ีเป็นอปุสรรคในการพฒันา

หลักสูตรสถานศึกษา
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