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บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความต้องการของครูที่มีต่อการจัดท�ำหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับความต้องการของครูที่มีต่อการจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการศึกษาจาก หนังสือและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาภาคสนาม (Field study) เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายจ�ำนวน 14 ท่าน น�ำไปวิเคราะห์
ประกอบงานวิจัยนี้ ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผู้บริหารและครูโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ มีความต้องการจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษา
ทั้ง 8 ด้านโดย 1) ด้านการออกแบบหลักสูตร ต้องการที่จะออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับกระทรวง
ศึกษาธิการก�ำหนด 2) ด้านการจัดท�ำเอกสารหลักสูตร ต้องการจะจัดท�ำเอกสารให้มีสาระทันสมัย 3) ด้าน
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ต้องการจะให้มกิ ารบริหารทีโ่ ปร่งใสตามหลักสูตรธรรมภิบาล 4) ด้าน
การสนับสนุนส่งเสริมการใช้หลักสูตร ต้องการให้ผู้บริหารและมีส่วนเกี่ยวข้องให้การสนับสนุน 5) ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ต้องการให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสิ่งส�ำคัญ 6) ด้านการประเมิน
ก่อนน�ำหลักสูตรมาไปใช้ ต้องการที่จะให้ด�ำเนินการดั่งกล่าว 7) ด้านการประเมินการใช้หลักสูตร ต้องการ
ให้มีการประเมินจริงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และการใช้หลักสูตรว่าต้องปรับปรุงแก้ไขส่วนไหน 8) ด้านการ
ประเมินสัมฤทธิ์ผลการใช้หลักสูตร ต้องการให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุกกลุ่มสาระและท�ำรายงาน
ผลต่อสาธารณะ
2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการของครูที่มีต่อการจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ อ�ำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด คือต้องมีการระดมสมองของผู้มีส่วนร่วมในการจัดท�ำ
หลักสูตรสถานศึกษา และด�ำเนินการตามภารกิจ 7 ประการคือ 1) การเตรียมความพร้อม 2) การจัดท�ำ
หลักสูตรสถานศึกษา 3) การวางแผนด�ำเนินการใช้หลักสูตร 4) การด�ำเนินการบริหารหลักสูตร 5) การนิเทศ
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ก�ำกับติดตามประเมินผล 6) การสรุปผลการด�ำเนินงาน 7) ข้อบกพร่องปรับปรุงพัฒนาให้เป็นหลักสูตรสถาน
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�ำคัญของปัญหา
การศึกษาเป็นเครือ่ งมือทีส่ ำ� คัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ สามารถลดช่องว่างของ
บุคคลในสังคมลงได้ ในการจะขจัดหรือลดช่องว่างของสังคมนีจ้ ะต้องสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เท่าเทียม
กัน โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานเทียบเคียงกับโรงเรียนชั้นน�ำ ให้เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของนักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง ซึ่งใน
สภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาของโรงเรียนระดับต่าง ๆ ยังมีความหลากหลายทั้งมาตรฐานและคุณภาพ
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โรงเรียนที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูงมักจะอยู่เฉพาะในกรุงเทพมหานคร หรืออยู่ในเขตอ�ำเภอเมืองและมี
อยูจ่ ำ� นวนจ�ำกัด ไม่ครอบคลุมทุกพืน้ ทีโ่ ดยเฉพาะอ�ำเภอในชนบทห่างไกล ซึง่ คนยากจนต้องเรียนในเขตพืน้ ที่
และส่วนมากยังเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีความขาดแคลนในทุกด้าน ท�ำให้ไม่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ ได้มาตรฐานตามที่ต้องการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 ก, หน้า 18) สภาพดังกล่าวก่อให้เกิด
ช่องว่างทางสังคม (Social Divided) และเป็นอุปสรรคต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ (Learning Society and Knowledge-Based Economy) กระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนา
แนวคิด และด�ำเนินโครงการต่อเนือ่ งตลอดมา โดยมีหลักการและความเชือ่ ว่า การศึกษาสามารถเปลีย่ นแปลง
สถานภาพคนจากคนจนไปเป็นคนมีฐานะได้ หากได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีพื้นฐานการเรียนรู้ที่ดี
ที่สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต จะสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ
เป็นแรงงานที่มีฝีมือ มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตสูงขึ้น สามารถหลุดพ้นวงจรความยากจนได้ อันเป็นความ
มุ่งมั่นของรัฐบาลโดยพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่ประชาชนใฝ่ฝัน อยากให้บุตรหลานได้เข้าเรียน
ในโรงเรียนดีที่มีคุณภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 ข, หน้า 21)
ในการด�ำเนินการที่จะให้โรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลนั้น การพัฒนา
หลักสูตรเพือ่ ให้ได้หลักสูตรทีส่ ามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนและชุมชน จึงเป็นเรือ่ ง
ส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิ่งเพราะไม่มีหลักสูตรใด ๆ ที่ก�ำหนดไว้จะสามารถใช้ได้เหมาะสมทุก ๆ โรงเรียน
กระบวนการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรจะแปรเปลี่ยนไปตามระบบการศึกษา ตามโรงเรียน ตามชั้นเรียน
และตามสถานการณ์ต่าง ๆ หลักสูตรที่ใช้ได้ดีที่สุดส�ำหรับโรงเรียนหรือในชั้นเรียนแห่งหนึ่ง อาจใช้ได้ไม่ดี
ในอีกโรงเรียน หรือชั้นเรียนอีกแห่งหนึ่ง (บรรพต สุวรรณประเสริฐ, 2544, หน้า 13 - 14) ดังนั้น ในการจัด
ท�ำสาระหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม รวมทั้งต้องค�ำนึงธรรมชาติของผู้เรียน โดยมุ่ง
ส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเต็มที่ (ธ�ำรง บัวศรี, 2542, หน้า 83) ได้ก�ำหนด
ให้มมี าตรฐานและสาระการเรียนรูม้ งุ่ สูค่ วามเป็นเลิศ (Advanced Program) ทีใ่ ห้มอี สิ ระในการจัดการเรียน
โดยเปิดโปรแกรมการเรียนอย่างหลากหลาย เชือ่ มโยงกับอาชีพในท้องถิน่ เน้นให้ผเู้ รียนทุกคนสามารถสือ่ สาร
ได้ด้วยภาษาอังกฤษ และสามารถใช้เทคโนโลยีได้ เป็นตลาดความรู้ให้แก่ชุมชน หลักสูตรสะท้อนภูมิปัญญา
ท้องถิน่ สามารถเรียนได้ทงั้ นักเรียน และบุคคลทัว่ ไปเพือ่ ให้หลักสูตรสถานศึกษามีลกั ษณะโดดเด่นสมกับการ
เป็นโรงเรียน ของท้องถิ่นและชุมชน โรงเรียนจะต้องด�ำเนินการศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และทบทวน
กระบวนการจัดท�ำหลักสูตรตั้งแต่เริ่มต้น โดยกระทรวงศึกษาธิการ (2546 ก, หน้า 76 - 77) ได้ก�ำหนด
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน โดยใช้ผลการตรวจสอบสถานภาพของโรงเรียน และ
ความต้องการของชุมชนและท้องถิน่ ปรับแต่งวิสยั ทัศน์และเป้าหมายของโรงเรียนให้สอดรับกับความต้องการ
ของชุมชนและสอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียน ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา ตรวจสอบศักยภาพของ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ทบทวนระบบบริหารจัดการ และการจัดปัจจัยเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
ตรวจสอบระบบสนับสนุน และส่งเสริมการด�ำเนินงาน ปรับแผนในการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับการ
พัฒนาโรงเรียนไปสูค่ วามเป็นโรงเรียน ทบทวนระบบการประเมินผลและระบบการประเมินตนเอง เน้นกลไก
การท�ำงานด้วยระบบคุณภาพ จุดเน้นภาพความส�ำเร็จของโรงเรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาส�ำหรับ
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เป็นการตรวจสอบ และพัฒนาองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาที่สถานศึกษาได้ท�ำไว้แล้ว ให้มีความ
สมบูรณ์ครบถ้วนตามหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเพิ่ม
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นตามจุดเน้นภาพความส�ำเร็จของโรงเรียน ซึ่งมีแนวด�ำเนินการ คือ การตรวจสอบความ
สอดคล้องของหลักสูตรสถานศึกษากับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรสถานศึกษากับภาพความส�ำเร็จของโรงเรียน ซึ่งมีภาพความส�ำเร็จของนักเรียน ครู
ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน รวมทั้งวิสัยทัศน์และเป้าหมายของสถานศึกษาที่เกิดจากการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่าย โดยเฉพาะการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้รู้จักคิดวิเคราะห์ มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านและค้นคว้า
สามารถแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองเป็นคนดี มีคณ
ุ ธรรม มีทกั ษะการด�ำรงชีวติ ในสังคมยุคใหม่ สามารถสืบสาน
วิถีวัฒนธรรมไทยได้อย่างมั่นใจในตนเอง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ สร้างงาน
สร้างอาชีพ และน�ำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ การส�ำรวจตรวจสอบข้อมูลสภาพปัญหาในชุมชน สังคม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ
เมื่อสถานศึกษาตรวจสอบหลักสูตรของตนเองกับหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ภาพความส�ำเร็จของโรงเรียน และความเป็นท้องถิ่นแล้ว หากพบว่า องค์ประกอบของ
หลักสูตรสถานศึกษาองค์ประกอบใดที่ยังไม่สมบูรณ์ ให้เติมเต็มให้ครบถ้วน และก�ำหนดลักษณะเด่นของ
สถานศึกษา เพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน เนื่องจากสังคมไทยมีบริบทของสังคมแต่ละพื้นที่ที่
แตกต่างกัน คือ บริบทสังคมเมือง บริบทสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท และบริบทสังคมชนบท ดังนั้น โรงเรียนทุก
แห่งจึงควรได้พิจารณาถึงองค์ประกอบของบริบทต่าง ๆ เหล่านั้น เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาส�ำหรับ
โรงเรียน ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และเหมาะสมกับบริบทของสังคมที่สถานศึกษา
ตั้งอยู่ สถานศึกษาต้องวิเคราะห์บริบทของสังคม ตรวจสอบ พัฒนาองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา
ให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น
หลักสูตรสถานศึกษาบริบทสังคมเมือง ต้องเป็นหลักสูตรที่สร้างผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้มีความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มากกว่าในประเทศไทย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล
(Global Child) มีศักยภาพในการเรียนรู้ (Ability to Learn) สามารถใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Language and Technology Fluency) หลักสูตรสถานศึกษาส�ำหรับ
โรงเรียนบริบทสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท ควรมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถ
พืน้ ฐานเพือ่ ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ หลักสูตรสถานศึกษาส�ำหรับโรงเรียน บริบทสังคมชนบท ควรมีรปู แบบ
พิเศษทีจ่ งู ใจให้ชมุ ชนเห็นคุณค่าของการส่งบุตรหลานให้ได้รบั การศึกษา อย่างไรก็ตาม หลักสูตรสถานศึกษา
ส�ำหรับโรงเรียนควรจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ทั้งวิชาการ วิชางาน และวิชาชีวิต (ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547, หน้า 70) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 27 ที่ก�ำหนดให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�ำหนด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพือ่ ความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองทีด่ ขี องชาติ การด�ำรงชีวติ และ
การประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ
โรงเรียนเทศบาลได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตั้งปี 2520 ล่วงเลยมานานดังนั้นการศึกษาความ
ต้องการของครูที่มีต่อการจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศจะท�ำให้มีข้อมูล
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ต่างกันต่อขบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศของคณะครูได้อย่าง
กระตือรื้อร้น
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะวิจยั เรือ่ งความต้องการของครูทมี่ ตี อ่ การจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทศิ อ�ำเภอเมือง.จังหวัดร้อยเอ็ด ต้องการจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
ให้มีประสิทธิภาพและสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นซึ่งมีบริบทสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความต้องการของครูที่มีต่อการจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล
วัดราษฎรอุทิศ อ�ำเภอเมือง.จังหวัดร้อยเอ็ด
2.2 เพือ่ ศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่ วกับความต้องการของครูทมี่ ตี อ่ การจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
3. ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีม้ งุ่ ศึกษาเรือ่ ง ความต้องการของครูทมี่ ตี อ่ การจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลวัดราษฎรอุทิศ อ�ำเภอเมือง.จังหวัดร้อยเอ็ด
3.1 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรครู
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 14 คน
3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ได้แก่ ความต้องการของครูที่มีต่อการจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล
วัดราษฎรอุทิศ อ�ำเภอเมือง.จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งหมด 8 ด้านได้แก่
1) ด้านการออกแบบหลักสูตร
2) ด้านการจัดท�ำเอกสารหลักสูตร
3) ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร
4) ด้านการสนับสนุนส่งเสริมการใช้หลักสูตร
5) ด้านการจัดการเรียนการสอน
6) ด้านการประเมินก่อนน�ำไปใช้
7) ด้านการประเมินการใช้หลักสูตร
8) ด้านการประเมินสัมฤทธิ์ผลการใช้หลักสูตร
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
4.1 ประโยชน์ต่อสถานศึกษา
4.1.1 ข้อมูลที่ได้เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ใช้เป็นข้อมูลรายงานภาพรวมในการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเพียงใด รวมทัง้ เป็นข้อมูลในการก�ำหนดทิศทางการ
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
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จัดการศึกษาของโรงเรียน
4.1.2 ข้อมูลทีไ่ ด้เป็นประโยชน์ตอ่ ผูบ้ ริหารโรงเรียน ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนอนาคตในการ
พัฒนาหลักสูตร และการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป
4.1.3 ข้อมูลที่ได้เป็นประโยชน์ต่อครู ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือแก้ไขจุดด้อยของหลักสูตรกลุ่มสาระต่อไป
4.1.4 เป็นข้อมูลสารสนเทศส�ำหรับเขตพื้นที่การศึกษา ที่จะน�ำไปใช้ในการรายงานหน่วยงาน
ต้นสังกัด และน�ำไปเป็นข้อมูลในการนิเทศ ติดตาม และส่งเสริมให้โรงเรียนได้มีการน�ำหลักสูตรไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องความต้องการของครูที่มีต่อการจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล
วัดราษฎรอุทิศ อ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีด�ำเนินการวิจัย ดังนี้
6.1 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษากลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรครู
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทศิ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 14 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
6.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น
2 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ความต้องการของครูที่มีต่อการจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดราษฎรอุทิศ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรสถานศึกษา
6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด�ำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
6.3.1 ขอหนังสือจากศูนย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ร้อยเอ็ด เพื่อขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
6.3.2 ผู้วิจัยส่งหนังสือมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ไปยังกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยโดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
6.3.3 ผู้วิจัยได้น�ำแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายจ�ำนวน 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�ำเร็จการศึกษาระดับประถม
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ถึง มัธยม คิดเป็นร้อยละ 66.90 และมีประสบการณ์ในการท�ำงาน ไม่เกิน 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 69.50
7.2 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�ำบลใน
เขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ใน
ระดับปานกลางทัง้ หก ล�ำดับจากด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากไปหาน้อย คือ ด้านหลักความโปร่งใส,ด้านหลักนิตธิ รรม,
ด้านหลักคุณธรรม,ด้านหลักการมีสว่ นร่วม, ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุม้ ค่า เมือ่ พิจารณา
เป็นรายด้านสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1) ด้านหลักนิตธิ รรม พบว่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์ ด้านหลักนิติธรรม โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งห้าข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “มีการ
ประชาสัมพันธ์กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน”ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 5
ที่ว่า “มีการรับฟังข้อเสนอแนะเรื่องกฎ ระเบียบข้อบัญญัติจากประชาชน”
2) ด้านหลักคุณธรรม พบว่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์ ด้านหลักคุณธรรม โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งห้าข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “มี
การจัดท�ำจรรยาบรรณส�ำหรับข้าราชการ และติดตามส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตาม” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ ข้อ 3 ที่ว่า “มีระบบการจัดท�ำแผน และสร้างตัวชี้วัดในการปฏิบัติ”
3) ด้านหลักความโปร่งใส พบว่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์ ด้านหลักความโปร่งใส โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งห้าข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า
“มีการสร้างจิตส�ำนึกในการปฏิบตั งิ านอย่างโปร่งใสสร้างวัฒนธรรมใหม่ของการท�ำงาน” ส่วนข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่
น้อยที่สุดคือ ข้อ 5 ที่ว่า “มีการเสนอรายงานแผนงาน/โครงการ ผลการด�ำเนินงานที่ชัดเจนให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทุกระดับในหน่วยงาน รวมถึงประชาชนรับทราบ”
4) ด้านหลักการมีสว่ นร่วม พบว่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์ ด้านหลักการมีส่วนร่วม โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งห้าข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า
“จัดให้มีการท�ำประชาคมเพื่อส�ำรวจความต้องการและการมีส่วนร่วมเสนอโครงการพัฒนาชุมชนของ
ประชาชน” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 3 ที่ว่า “เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาเป็นสมาชิก หรือ
กรรมการในการด�ำเนินโครงการต่างๆ”
5) ด้านหลักความรับผิดชอบ พบว่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรนิ ทร์ ด้านหลักความรับผิดชอบ โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งห้าข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า
“มีการพัฒนาบุคลากรโดยการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจสร้างจิตส�ำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 5 ที่ว่า “มีการสร้างขวัญและก�ำลังใจให้ปฏิบัติงานตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี”
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
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6) ด้านหลักความคุม้ ค่า พบว่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์ ด้านหลักความคุ้มค่า โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งห้าข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า
“มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สงู สุด” ส่วนข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ ข้อ3 ทีว่ า่ “มีการส่งเสริม
นโยบายการถ่ายโอนและใช้ประโยชน์ก�ำลังคนเพื่อลดงบประมาณด้านบุคคล”
7.3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยผู้วิจัยตั้งสมมติฐานการวิจัยว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ
ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท�ำงานต่างกัน มีการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกัน ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท�ำงานต่างกัน มีการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์ มีการน�ำหลักธรรมาภิบามาใช้
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
8. อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องความต้องการของครูที่มีต่อการจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล
วัดราษฎรอุทิศ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีประเด็นส�ำคัญที่จะน�ำมาอภิปราย ดังนี้
1. ด้านการออกแบบหลักสูตร การออกแบบหลักสูตรโรงเรียนวัดราษฎรอุทศิ ทีม่ ตี อ่ หลักสูตรสถาน
ศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ อ�ำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด คือทั้งผู้บริหารและครูมีความต้องการ
เพราะ หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดราษฏรอุทิศ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ประกอบด้วยความ
ส�ำคัญ วิสัยทัศน์ คุณภาพของผู้เรียน สาระมาตรฐานการเรียนรู้ ค�ำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล หลักสูตรส�ำเร็จลงด้วยด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่ายไม่วา่ จะเป็นฝ่ายบริหาร วิชาการ ฯลฯ
ได้ให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินการ และทีส่ ำ� คัญคณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทส�ำคัญท�ำให้การด�ำเนิน
การเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสัมฤทธิผ์ ลอย่างมีคณ
ุ ภาพยิง่ สอดคล้องกับเสน่ห์ บุญชู (2547) ได้ทำ� การ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนในฝัน การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และเพื่อน�ำเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้าน
อ่างกะป่อง จังหวัดตราด ตามแนวทางการจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษาของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
โดยวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research - PAR) เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์และวิเคราะห์เอกสาร สรุปความ ตีความโดยใช้การวิเคราะห์แบบสามเส้า (Triangulation)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน ครูผู้สอน 6 คน กรรมการสถานศึกษา
2 คน ผลการวิจัย 1) ด้านการก�ำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่า
ครูขาดความรู้ ความเข้าใจ มีภาระงานอื่นมาก เวลาในการจัดท�ำมีน้อย และชุมชนมีส่วนร่วมน้อย 2) ด้านการ
ก�ำหนดโครงสร้างหลักสูตรพบว่า การก�ำหนดสัดส่วนเวลาระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้กับกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนยังไม่เหมาะสมกัน และยังไม่มีรายวิชาเพิ่มในช่วงชั้นที่ 2-3 3) ด้านการจัดท�ำรายวิชาตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ พบว่า โรงเรียนยังไม่ได้กำ� หนด สาระการเรียนรูเ้ พิม่ ทีส่ นองความต้องการของผูเ้ รียน ชุมชน และ
ตามศักยภาพของผู้เรียน 4) ด้านการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พบว่า ยังจัดกิจกรรมได้ไม่หลากหลาย
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นักเรียนไม่ได้เลือกตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการของตนเอง ครูผสู้ อนไม่เห็นความส�ำคัญของ
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน 5) ด้านการจัดการเรียนรูแ้ ละการส่งเสริมการเรียนรู้ พบว่า ครูขาดความมัน่ ใจในการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ เนื่องจากไม่ได้จบวิชาเอก การผลิต การใช้สื่อ และการใช้แหล่งเรียนรู้ยังมีน้อย
6) ด้านการวัดผลและประเมินผล พบว่า ยังไม่มเี กณฑ์การผ่านชัน้ ปี การออกแบบเอกสารหลักฐานการศึกษา
ยังไม่สอดคล้องกับระเบียบทีโ่ รงเรียนได้วางไว้ 7) ด้านการบริหารการจัดหลักสูตร พบว่า การก�ำหนดเป้าหมาย
ของโครงการไม่ชัดเจน ขาดการนิเทศ ติดตามโครงการ และก�ำหนดโครงการมากเกินไป ปฏิบัติไม่ทัน
8) ด้านการเรียบเรียงเป็นเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า ยังไม่ทันก�ำหนดวิสัยทัศน์และคุณภาพของ
ผู้เรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ แนวทางแก้ไขในแต่ละด้าน คือ โรงเรียนก�ำหนดนโยบาย ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ด�ำเนินการตามนโยบาย นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. ด้านการจัดท�ำเอกสารหลักสูตรทัง้ ผูบ้ ริหารและครูมคี วามรต้องการเพราะว่า การจัดท�ำเอกสาร
หลักสูตรโดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ หลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รวมทั้งศึกษาสภาพ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง บริบท สภาพปัญหา
ความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน โดยมีการวางแผนงานที่ชัดเจน เพื่อให้เห็นภาพการท�ำงานตลอดแนว
ด้วยกระบวนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม สอดคล้องกับ วนิดา วงษ์นิล (2546) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง รูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของภาคตะวันออก ผลการวิจยั พบว่า 1) รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานของภาคตะวันออก แต่ละด้านที่มีความส�ำคัญอันดับแรก ได้แก่ การเตรียมความพร้อม
ควรจัดให้มีการอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงให้ครู อาจารย์ ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเกี่ยวกับ
หลักสูตรการศึกษาขึน้ พืน้ ฐาน การจัดท�ำสาระหลักสูตร ควรวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ความพร้อมของโรงเรียน
ด้านบุคลากร อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อท�ำหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ท้องถิน่ การวางแผนด�ำเนินการใช้หลักสูตร ควรสร้างบรรยากาศการเรียนรูโ้ ดยจัดสภาพของโรงเรียนให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ การด�ำเนินการใช้หลักสูตร ควรด�ำเนินการตามขั้นตอนที่ก�ำหนดไว้ในการวางแผนด�ำเนินการใช้
หลักสูตร การนิเทศ ก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล ควรส่งเสริมให้ครูปฏิบตั งิ านเป็นไปตามมาตรฐาน และติดตาม
ผลการเรียนของนักเรียน สรุปผลการด�ำเนินงาน สถานศึกษาควรจัดท�ำเอกสารรายงานผลการเรียนของ
นักเรียน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองรับรู้ ปรับปรุงพัฒนา ควรติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการแล้วน�ำมา
ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ 2) ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของภาคตะวันออก พบว่า มีความเป็นไปได้ในระดับมาก
3. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรทั้งผู้บริหารและครูมีความต้องการเพราะว่า มีการก�ำหนด
ภารกิจในการจัดท�ำหลักสูตรอย่างเป็นขั้นตอนเป็นระบบ สอดคล้องกับกองการวิจัยทางการศึกษา กรม
วิชาการ (2546 ข, หน้า 94 - 95) ได้วจิ ยั เรือ่ ง การรายงานการติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรสถาน
ศึกษา ระดับมัธยมศึกษา เกี่ยวกับสภาพปัญหาในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 3 อันดับแรก คือ
1. บริหารจัดการ ได้แก่ ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรไม่ชัดเจน มีภาระงานพิเศษมาก
ท�ำให้มีเวลาปรับปรุงหลักสูตรน้อย และขาดแคลนครูโดยเฉพาะวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาต่างประเทศ
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
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2. การจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษา ได้แก่ มีเวลาจัดท�ำน้อย ท�ำให้งานไม่มคี ณ
ุ ภาพการก�ำหนด
วิสัยทัศน์ไม่ชัดเจน กว้างเกินไป ปฏิบัติได้ยาก ขาดข้อมูลสารสนเทศ บุคลากรไม่เพียงพอ ส�ำหรับด้านการ
จัดโครงสร้าง/สาระการเรียนรู้ ได้แก่ ไม่สามารถจัดให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชนและนักเรียนได้
เพราะขาดแคลนครู ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรไม่ชัดเจน โครงสร้างหลักสูตรไม่มีความสัมพันธ์กับสาระ
การเรียนรู้ และการก�ำหนดเวลายังไม่เหมาะสม
3. การจัดการและบริหารงบประมาณตามระเบียบของทางราชการและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
เพื่อส่วนรวมและพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักเรียนและโรงเรียน ผู้บริหารส่วนใหญ่จัดสวัสดิการ โดยได้รับ
เงินสนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ เช่น จัดทัศนศึกษา และให้การสนับสนุน ส่งเสริมขวัญและก�ำลังใจแก่
ผู้ร่วมงาน โดยการนิเทศและติดตามงานอย่างใกล้ชิดและสม�่ำเสมอ
4. ด้านการสนับสนุนส่งเสริมการใช้หลักสูตร การสนับสนุนส่งเสริมการใช้หลักสูตรนั้นมี
ขัน้ ตอนขัน้ ตอนในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิน่ ในการนัน้ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทศิ อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด ด�ำเนินการ 12 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 จัดตั้งคณะท�ำงานเพื่อจัดท�ำหลักสูตร ขั้นที่ 2  ศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ขั้นที่ 3 ก�ำหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร ขั้นที่ 4 ก�ำหนดเนื้อหาขั้นที่ 5 ก�ำหนด
กิจกรรม ขัน้ ที่ 6 ก�ำหนดชัว่ โมงการเรียน ขัน้ ที่ 7 ก�ำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลขัน้ ที่ 8  จัดท�ำเอกสาร
หลักสูตร ขั้นที่ 9 ตรวจสอบคุณภาพและการทดลองใช้หลักสูตร ขั้นที่ 10  เสนอขออนุมัติใช้หลักสูตร ขั้นที่
11 น�ำหลักสูตรไปใช้ ขัน้ ที่ 12 ประเมินผลหลักสูตร สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ กองการวิจยั ทางการศึกษา
กรมวิชาการ (2546 ก, หน้า 49 - 52) ได้ท�ำการวิจัยเรื่องการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถาน
ศึกษา พบว่า ด้านปัจจัยในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา พบว่า 1) ด้านบุคลากร ผู้บริหารมีการบริหารจัดการ
และทักษะในการบริหารหลักสูตรในระดับมาก มีความรู้ และตระหนักในการจัดการบริหารหลักสูตร และ
เป็นผูน้ ำ� ทางวิชาการ 2) ด้านสิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่อการใช้หลักสูตร พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่มจี ำ� นวน
ห้องเรียน มีเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอัดส�ำเนา เครื่องขยายเสียง มีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถาน
ศึกษาเพียงพอในระดับปานกลาง ด้านกระบวนการในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา พบว่า 1) การบริหาร
จัดการ พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถานศึกษาให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง จัดครูเข้า
สอนตรงตามวุฒิ และตรงกับความรูค้ วามสามารถแต่โรงเรียนส่วนใหญ่ยงั ขาดแคลนครู 2) การนิเทศติดตาม
และประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษามีการวางแผนสภาพปัญหาในการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาร้อยละ 94.4 วางแผนนิเทศร้อยละ 83.9 3) การปฏิบัติงานของผู้บริหารด้านการใช้หลักสูตร
พบว่า ผูบ้ ริหารปฏิบตั งิ านตามหลักสูตรหลังการใช้หลักสูตรสถานศึกษาสูงขึน้ ได้แก่ ส่งเสริมสนับสนุนครูผสู้ อน
ให้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ส่งเสริมสนับสนุนผู้สอนให้ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของครู และนักเรียน 4) การปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ พบว่า ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ครูส่วนใหญ่มากกว่า ร้อยละ 95.0 ได้
ก�ำหนดเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับค�ำอธิบายรายวิชา ศึกษาเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา
ก่อนวางแผนการจัดการเรียนรู้ และก�ำหนดจุดประสงค์การเรียนรูส้ อดคล้องกับผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวังของ
หลักสูตรสถานศึกษา ด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ ครูส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 90.0 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นการคิด ปฏิบัติจริงและส่งเสริมคุณธรรม ส�ำหรับวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ครูด�ำเนินการ คือ ระดม
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สมองค้นคว้า ท�ำรายงาน บรรยาย อภิปราย และสาธิต ด้านการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียน
มีส่วนร่วมในการผลิตและใช้สื่อ และสื่อที่ใช้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ ด้านการท�ำวิจัย พบว่าครูท�ำ
วิจัยในชั้นเรียนร้อยละ 68.5 และน�ำผลการวิจัยในชั้นเรียนไปใช้ ร้อยละ 64.3 ด้านการวัดผลและประเมินผล
พบว่า ครูวัดผลและประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบอัตนัยและวัดภาคปฏิบัติ และแบบประเมินสภาพจริง
และส่วนใหญ่ ร้อยละ 93.3 เน้นการประเมินครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยม ด้านกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน พบว่า ส่วนใหญ่มีการจัดกิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมนักเรียนที่โรงเรียนจัด ได้แก่ ลูกเสือ
เนตรนารี ชุมนุมตามกลุม่ สาระและชมรมตามความสนใจ 5) การปฏิบตั งิ านหลังการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
พบว่า ครูมกี ารปฏิบตั สิ งู ขึน้ ได้แก่ บูรณาการ/ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีด่ งี าม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ในการเรียนการสอนตลอดเวลา ศึกษาค้นคว้า และแสวงหาข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเปิดให้ผู้เรียนเลือกท�ำกิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติตามความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจ นอกจากนี้ชุมชนมีส่วนร่วมสูงขึ้น เช่น การจัดหาสื่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน ผลผลิตของการใช้หลักสูตรสถาน
ศึกษา ความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรสถานศึกษา พบว่า ผูบ้ ริหาร ครู นักเรียน และชุมชน มีความพึงพอใจ
ต่อการใช้หลักสูตรสถานศึกษาในระดับมาก และนักเรียนมากกว่าร้อยละ 95.0 ผ่านเกณฑ์การประเมินทุก
กลุ่มสาระ สภาพปัญหาเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรสถานศึกษา พบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร
ไม่ชัดเจน มีภาระงานพิเศษมาก และขาดแคลนครูโดยเฉพาะวิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ขาดผู้นิเทศที่มีความรู้ ความช�ำนาญและประสบการณ์ในการนิเทศ ครูไม่เข้าใจสาระการเรียนรู้ การจัดการ
ท�ำแผนบูรณาการ วิธีการวัดผลและประเมินผล การจัดกิจกรรมยังไม่หลากหลาย และนักเรียนไม่ได้เลือก
ตามความสนใจ
5. ด้านการจัดการเรียนการสอนทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความต้องการเพราะว่า
หลักสูตรท้องถิน่ ยึดเนือ้ หาเป็นศูนย์กลาง จะมุง่ การน�ำเสนอเนือ้ หาโดยครูจะมีบทบาทมาก เน้นการบรรยาย
และการสาธิต หลักสูตรยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางต้องตอบสนองต่อความสนใจและความต้องการของผู้เรียน
โดยผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากกว่าครูถ้าหลักสูตรยึดปัญหาเป็นศูนย์กลางการ
เรียนการสอนเน้นสร้างสภาพแวดล้อมให้ผเู้ รียนแก้ปญ
ั หา โดยพิจารณาเทคนิคและวิธกี ารเรียนรู้ ทีส่ อดคล้อง
กับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และผู้เรียน สอดคล้องกับ ธงชัย ถามะพันธ์ (2549) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง
การประเมินหลักสูตรนักเรียนจ่า โรงเรียน ชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ พ.ศ. 2547 พบว่า ด้าน
บริบท ครูผู้สอนนักเรียนจ่า และผู้ส�ำเร็จการศึกษา มีความเห็นว่า จุดมุ่งหมายของหลักสูตรและโครงสร้าง
ของหลักสูตร โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ด้านปัจจัยเบื้องต้น ครูผู้สอน นักเรียนจ่า และผู้ส�ำเร็จ
การศึกษามีความเห็นว่า ความพร้อมของครูผู้สอน ความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน ความพร้อมของ
อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมโดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ส�ำหรับความพร้อมของนักเรียน
จ่า ครูผู้สอนเห็นว่า มีความเหมาะสมในระดับน้อย ส่วนนักเรียนจ่าและผู้ส�ำเร็จการศึกษา มีความเห็นว่า
กระบวนการเรียนการสอน การบริหารและการจัดการหลักสูตร การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ด้านผลผลิต ผู้บังคับบัญชาของผู้ส�ำเร็จการศึกษา มีความเห็นว่า
คุณลักษณะของผู้ส�ำเร็จการศึกษา โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ข้อเสนอแนะในการประเมิน
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11

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

หลักสูตร ควรเน้นการศึกษาทางด้านวิชาชีพตามพรรค-เหล่า และเน้นการฝึกปฏิบัติให้มากขึ้น ควรจัดหา
วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยตามวิทยาการสมัยใหม่ และเพียงพอต่อความต้องการ
6. ด้านการประเมินก่อนน�ำไปใช้ ทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความต้องการเพราะว่า
การประเมินหลักสูตรก่อนน�ำหลักสูตรไปใช้ ในช่วงระหว่างที่มีการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตร มีการด�ำเนินการ
ตรวจสอบทุกขั้นตอนของการจัดการ นับแต่การก�ำหนดจุดมุ่งหมายไปจนถึงการก�ำหนดการวัดและ
ประเมินผลการเรียน คือเมื่อสร้างสูตรร่างเสร็จแล้วก่อนจะน�ำหลักสูตรไปใช้จริงสอดคล้องกับธีรชัย เนตร
ถนอมศักดิ์ (2550) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษาด้วยตนเองในระดับ
ประถมศึกษา พบว่า ระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาด้วยตนเองในระดับประถมศึกษา ที่พัฒนาขึ้น
ภายใต้แนวคิดเชิงระบบ อันประกอบไปด้วย องค์ประกอบด้านตัวป้อน ได้แก่ ตัวหลักสูตรสถานศึกษาที่
ด�ำเนินการตามรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ องค์ประกอบด้านกระบวนการ
เป็นการบูรณาการแนวคิดในการประเมินตนเอง (Self-Evaluation) การประเมินเพื่อเสริมพลังอ�ำนาจ
(Empowerment Evaluation) และการประเมินผลงานด้วยเทคนิค Balanced Scorecard องค์ประกอบ
ด้านกลไกควบคุม ใช้การประยุกต์แนวคิดการประเมินอภิมานเชิงความก้าวหน้า (Formative Meta-Evalua
tion) และการประเมินอภิมานเชิงรวมสรุป (Summative Meta-Evaluation) ผลที่เกิดขึ้นจากการก�ำหนด
ตัวป้อนเข้าสู่กระบวนการ และกลไกควบคุมของระบบท�ำให้ได้องค์ประกอบด้านผลผลิต ซึ่งได้แก่ รูปแบบ
การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาด้วยตนเองในระดับประถมศึกษา และจากการศึกษาถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จากการน�ำผลผลิตไปสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยการวิเคราะห์เนื้อหา จากเอกสารรายงานผลการประเมินเพื่อ
ตรวจสอบตนเองในการน�ำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม กับกลุ่มเป้าหมาย
การวิจยั ทัง้ จากตัวนักเรียน กระบวนการภายในของสถานศึกษา การเรียนรูแ้ ละพัฒนาของบุคลากรในสถาน
ศึกษา รวมถึงงบประมาณและทรัพยากร เพือ่ น�ำไปสูเ่ ป้าหมายของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทีไ่ ด้กำ� หนด
ไว้ร่วมกัน ส่วนข้อมูลที่ได้จากองค์ประกอบด้านตัวป้อนกลับ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา พบว่า มีการปรับ
เปลี่ยนรายละเอียดในบางกิจกรรมของการวางระบบในแต่ละองค์ประกอบ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ตามบริบทของกลุ่มเป้าหมายการวิจัยทั้งสองแห่ง โดยมีองค์ประกอบที่เพิ่มขึ้นในระบบ ได้แก่ ยุทธศาสตร์
การขับเคลื่อนผลผลิตสู่การปฏิบัติ
7. ด้านการประเมินการใช้หลักสูตรทั้งผู้บริหารและครูมีความต้องการเพระว่า ประเมิน
หลักสูตรในขั้นทดลองใช้ เพื่อปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ขาดตกบกพร่องหรือเป็นปัญหา ให้มีความสมบูรณ์
เพือ่ ประสิทธิภาพในการน�ำไปใช้ตอ่ ไป เพือ่ หาข้อบกพร่อง  อุปสรรค จะได้แก้ไขให้เหมาะสมและมีระสิทธิภาพ
สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2546 ก, หน้า 26-27) กล่าวถึงหลักสูตรสถานศึกษาว่า เมือ่ สถานศึกษา
เป็นแหล่งของการแสวงหาความรู้ สถานศึกษาจึงต้องมีหลักสูตรของตนเอง คือ หลักสูตรสถานศึกษา
ซึง่ ประกอบด้วยการเรียนรูท้ งั้ มวลและประสบการณ์อนื่ ๆ ทีส่ ถานศึกษาแต่ละแห่งวางแผนเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน
โดยจะต้องจัดท�ำสาระการเรียนรู้ ทั้งรายวิชาที่เป็นพื้นฐาน และรายวิชาที่ต้องการเรียนเพิ่มเติม เป็นรายปี
หรือรายภาค จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกภาคเรียน และก�ำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากมาตรฐาน
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ เป็นส่วนประกอบทีส่ ำ� คัญของการจัดหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรสถานศึกษา
จะต้องเกิดจากการที่สถานศึกษาน�ำสภาพต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาจุดเด่น/เอกลักษณ์ ของชุมชน สังคม
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ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ มาก�ำหนดเป็นสาระและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน บนพื้นฐานของหลักสูตร
แกนกลาง และเพิ่มเติมสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ หรือรายวิชาได้ตามความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน โดยความร่วมมือของทุกคนในโรงเรียนและชุมชน ร่วมกันก�ำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย เพื่อ
น�ำไปสูก่ ารออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพ ซึง่ หลักสูตรสถานศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ต้องเป็นหลักสูตร
ที่พัฒนามาจากข้อมูล ของสถานศึกษาและชุมชน สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544 ทีม่ กี ารระดมทรัพยากรทัง้ ของสถานศึกษาและของชุมชนมาใช้อย่างคุม้ ค่า และใช้ศกั ยภาพทีม่ อี ยูอ่ ย่าง
เต็มที่ตามแผนภูมิการเชื่อมโยงระหว่างสาระการเรียนรู้แกนกลางกับการจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษา
8. ด้านการประเมินสัมฤทธิผ์ ล หลังจากทีม่ กี ารใช้หลักสูตรทัง้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูมี
ความต้องการเพราะว่า มีการจัดการหลักสูตรจนครบกระบวนการเรียบร้อยแล้ว ท�ำการประเมินหลักสูตร
ทั้งระบบ   เพื่อสรุปผลการตัดสินว่าหลักสูตรที่จัดท�ำขึ้นนั้นควรจะด�ำเนินการใช้ต่อไป ซึ่งผลออกมาอยู่ใน
ระดับดีคอื ทัง้ ครูและนักเรียนมีความเข้าใจหลักสูตร สอดคล้องกับ สุธา พงศ์ถาวรภิญโญ (2546) ได้ทำ� การ
ศึกษาการติดตามการใช้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตการศึกษา 12
พบว่า การบริหารจัดการหลักสูตรของโรงเรียนน�ำร่อง โดยรวมแล้วมีค่าเฉลี่ยระดับมาก ส่วนโรงเรียน
เครือข่ายอยูใ่ นระดับปานกลางและโรงเรียนทีเ่ ริม่ ใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 2546 มีคา่ เฉลีย่ การบริหารจัดการ
สถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
9. ข้อเสนอแนะ
ความต้องการของครูที่มีต่อการจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ความต้องการของครูที่มีต่อการจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
9.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการน�ำไปใช้
ความต้องการของครูที่มีต่อการจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร
อุทศิ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดทัง้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูมคี วามต้องการเนือ่ งจากเป็นการแสดงความ
ร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ท�ำให้หลักสูตรเป็นไปด้วยดี ดังนั้นในการน�ำหลักสูตรไปใช้จึงเป็นสิ่งที่ดีและ
มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของโรงเรียน
9.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
9.2.1) แรงจูงใจการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับการน�ำหลักสูตรไปใช้ใน
สถานศึกษา
9.2.2) ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากับการมีส่วนร่วมของชุมชน
9.2.3) ปัญหาการวางแผนวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลพืน้ ฐาน ทีเ่ ป็นอุปสรรคในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
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11. ค�ำขอบคุณ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส�ำเร็จขึน้ ได้ดว้ ยความกรุณาจากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย ที่ให้ความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาครั้งนี้
ผู้วิจัยขออนุโมทนาขอบคุณ ดร.จ�ำนง กมลศิลป์ ที่กรุณาให้ค�ำแนะน�ำทั้งในด้านวิชาการและแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ ดร.อุทัย กมลศิลป์ ที่กรุณาให้ค�ำแนะน�ำติดตาม ให้ข้อชี้แนะแนวทางด้านวิชาการ และ
ข้อคิดเห็นทีเ่ ป็นประโยชน์อย่างมากรวมทัง้ ได้ตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่อง จนกระทัง่ รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
สมบูรณ์
ขออนุโมทนาขอบคุณ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายเรียบ สวัสดิผล
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ อ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และ พระครูวิจิตร
ปัญญาภรณ์ ดร. อาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
วิทยาเขตร้อยเอ็ด ที่กรุณาให้การช่วยเหลือให้ค�ำแนะน�ำให้ความอนุเคราะห์ในการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการ
สร้างแบบสัมภาษณ์
ขออนุโมทนาขอบคุณ ดร.สัมฤทธิ์ แก้วสมบัติ ประธานกรรมการและ ผศ.ดร.เอนก ศิลปนิลมาลย์
กรรมการ ที่กรุณาตรวจรูปแบบ ให้ค�ำแนะน�ำ  แก้ไขรูปแบบ และรูปเล่มจนท�ำให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�ำเร็จ
สมบูรณ์
ขออนุโมทนาขอบคุณ ผู้บริหาร ครู-นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ อ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด ทุกท่านที่มิได้ระบุนามไว้ ณ ที่นี้ในการประสาทวิชาให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาและอ�ำนวยความ
สะดวกทางด้านการเรียนการสอนความต้องการการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
ขออนุโมทนาขอบคุณ ทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสัมภาษณ์ท�ำให้ข้อมูลงานวิจัย เป็นอย่างดียิ่ง และ
ก�ำลังใจจากเจ้าอาวาสวัดราษฎรอุทิศ ญาติโยม และเพื่อนนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้
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