
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 ISSN 2408 - 0845
109

 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์ 1. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรชุมชนต่อการมสี่วนร่วมของชุมชนใน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากร
ชุมชน 2. เพื่อเปรียบเทียบความคดิเห็นของบุคลากรชุมชน ต่อการมสี่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2550 จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากรชุมชน 3. เพื่อศึกษา
ปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร  
4. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาของโรงเรยีนสังกัด
เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 5. เพื่อศึกษาผลการปฏิบตัิการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ของโรงเรียนสังกดัเทศบาลเมืองก าแพงเพชร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มบุคลากรโรงเรยีน (ผู้บริหารสถานศึกษา
พนักงานครูเทศบาล) กลุม่บุคลากรเทศบาล (นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล เทศมนตรสีมาชิกสภา
เทศบาล ปลดัเทศบาลและพนักงานเทศบาล) กลุม่กรรมการชุมชน จ านวน 27 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 160 คน วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าร้อยละ และการวิเคราะหเ์นื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเหน็ของบุคลากรโรงเรียน บุคลากรเทศบาล 
และกรรมการชุมชน ต่อการมสี่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองก าแพงเพชร ใน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านค่านิยม (2) ด้านความตอ้งการของชุมชนด้านการศึกษา (3) ด้านการ
วางแผน (4) ด้านการด าเนินงาน (5) ด้านการรับประโยชน์ พบว่า  ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ไม่แตกต่างกัน เช่นกัน 2) ความคิดเห็นของบุคลากรชุมชนต่อการมสี่วนร่วมของชุมชนในการ
พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2550 มาตรา 289 และพระราชบญัญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 58 ใน 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการบ ารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญัญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (2) ด้านระบบบริหารและสนับสนุนทางการศึกษา      
(3) ด้านหลักสูตร (4) ด้านกระบวนการเรยีนรู ้(5) ด้านทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา (6) ด้านปัญหา
และอุปสรรค พบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเปน็รายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันในทุกประเด็น 
เช่นกัน 3. ปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร มีดังนี้ (1) ด้านการรบัทราบและตัดสินใจในเรื่องที่จะท าและวิธีการท า พบว่า มีปญัหา คอื ขาดการ
ประสานงาน ความพร้อมของชุมชน ขาดความต่อเนื่อง ไมม่ีเวลาร่วมกิจกรรมการวางแผน ขาดความตระหนัก 
ความต้องการของชุมชน ขาดภาวะผู้น า ไม่ได้คิดกิจกรรมด้วยตนเอง การบีบบังคับ   
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(2) ด้านการด าเนินงาน พบว่า มีปญัหา คือ ขาดความร่วมมือขาดการประสานงาน ไมม่ีเวลาเข้าร่วมกจิกรรม 
ขาดสิ่งจูงใจ เข้าร่วมกิจกรรมไมต่อ่เนื่อง ไม่ต้องตามความต้องการ ไม่เหมาะสมตรงตามวิถีชีวิต (3) ด้านการรับ
ประโยชน์ตามความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานพบว่ามีปัญหา คือ ขาดการแนะน าและสร้างความเข้าใจ ไม่เข้าใจถึง
เปูาหมายที่แท้จริงในการจัดการศกึษา ไม่เข้าถึงสิทธิในการรับประโยชน์  คิดว่าไม่มีความจ าเป็นต่อการด าเนิน
ชีวิต ประชาชนได้รับประโยชน์ในการมีส่วนร่วมน้อยมาก 4. แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) ระดมความคดิเห็น ของบุคลากรโรงเรียน บุคลากรเทศบาล กรรมการชุมชนและภาคประชาชน 
สรุปสาระส าคญัได้ 32 ประเด็น มปีระเด็นที่ส าคญั คือ ประเด็นที ่11) โรงเรียนจะต้องเปิดโอกาสให้ชุมชนและ
เทศบาลมสี่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกขั้นตอน ประเด็นที่ 16) โรงเรียน เทศบาลและชุมชน  
ร่วมมือกันอย่างเตม็ก าลังจะท าใหก้ารมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษามีคณุภาพ ประเด็นที่ 18) 
โรงเรียน เทศบาลและชุมชนมสี่วนร่วมการรับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ
ชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประเด็นที่ 19) เทศบาล  โรงเรียนและชุมชน  ร่วมกันรื้อฟ้ืน
ขนบธรรมเนยีมประเพณีอันดีงามของไทย เช่น การทักทายด้วยการไหว้ เป็นต้น ประเด็นที่ 26) ยึดถือหลักสตูร
แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ควบคู่กับหลักสูตรความรู้ของท้องถิ่น 5. ผลการปฏิบัติการมสี่วนร่วมของ
ชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จากการประชุมเชิง
ปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Work Shop) ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร พบว่า (1) มีการร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมของโรงเรียน เพื่อก าหนดวิสัยทัศนข์อง
หลักสตูรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2)  มีการก าหนด
สมรรถนะส าคัญของผูเ้รียนและคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (3) มีการ
ก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาโดยก าหนดสดัส่วนเวลาเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช้ันปีตาม
หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (4) มีการจดัท าค าอธิบายรายวิชาของแต่ละกลุม่สาระการเรยีนรู้ทั้ง 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ท้ังรายวิชาพืน้ฐานและรายวิชาเพิ่มเติม (5) มีการก าหนดโครงสร้างรายวิชาและมกีารจัดท า
หน่วยการเรียนรู้และเวลาเรียน  ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ท้ังรายวิชาพื้นฐานและ
รายวิชาเพิ่มเติม      
 

ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วมของชมุชน / การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา / โรงเรียนสังกัดเทศบาล 
 

ABSTRACT 
 

This research aimed to 1. To compare the opinion’s community participants in each status 
towards the participation in school curriculum development of Maung Kamphaeng Phet 
municipal schools 2. To compare the opinion’s community participants in each status towards 
the participation in school curriculum development according to the Thailand constitution 
2007, section 289 and National Education Act 1999, section 8 , 9 and 58  3. To study the 
problems of the community’s participation towards participation in school curriculum 
development of Maung Kamphaeng Phet municipal schools 4. To find the development 
approach in the community’s participation towards participation in school curriculum 
development of Maung Kamphaeng Phet municipal schools 5. to study the workshop of in the 
community’s participation towards participation in school curriculum development of Maung 
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Kamphaeng Phet municipal schools. The sample were (1) The school officers divided into the 
administrators and municipal teachers (2) The municipal officers divided into the municipal 
officer, mayor and alderman and (3) the community committee included 27 communities all 
of sample were 160. The data was analyzed by mean , standard deviation, percentage and 
content analysis. The result were as follow : 1. The comparison of the over all review of the 
school personnel in municipal staff and community members. The involvement of the 
community in the development of curriculum of schools indent Kamphaeng Phet on 5 
aspects such as (1) the values (2) the educational needs of the community (3) planning        
(4) operation (5) the benefit. Found that most reviews were all agreed. And all are different. 
When considering individual items found not too different. 2. The comparison of the human 
community to engage the community in developing the curriculum. Pursuant to section 289 
of the Thailand constitution 2007 and National Education Act 1999, Section 8, Section 9 and 
Section 58 of a the status of personnel  community. on 6 aspects such as (1) the maintenance 
of local cultural, intellectual and artistic tradition, (2) management system and supports 
education, (3) Curriculum (4) learning process, (5) resources and educational enterprise         
(6) the barriers. Found that most reviews were all agreed. And all are different. But considering 
the item is found to be different in every issue as well. 3. The study  involve of the 
community in developing the curriculum of schools indent were as follow (1) the 
acknowledgment and decisions to be made and how to do found that the problem was the 
lack of coordination. The availability of community lack of continuity not time to plan 
activities, lack of awareness community needs, lack of leadership does not think things out for 
their oppression. (2) the operation found that the problem was  lack of cooperation, lack of 
coordination. There is not lack of incentives for participants to attend the event is ongoing. Do 
not demand which lifestyle is not appropriate (3) the beneficiary to find a basic necessity was 
lack of information and understanding. Do not understand the true goal of education. No 
access rights to the benefits. They thought that there is no need to make a living. Residents 
benefit to contribute very little. 4. The development of community participation in developing 
the curriculum of schools indent from focus group discussion and brainstorming School 
personnel Municipal staff Community members and public sector Gist had 32 points. The 
critical issue were issue 11) The school will be open to community and civic participation in 
the curriculum development process. The issue 16) School and Community cooperate fully to 
make participation in the development of curriculum and even higher quality. 18)  School and 
community involvement to benefit from participation in curriculum development, community 
development curriculum. The issue 19) Municipal, school and community together to revive 
the traditions of Thailand is a good example being greeted with respect. The issue 26) Upheld 
the core curriculum of the Ministry of Education. Coupled with knowledge of the local  
courses. 5. The performance of community involvement in the development of curriculum of 
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schools indent. The workshop participant (Work shop) to develop a curriculum of schools 
indent found. (1)  The joint analysis of the school environment. To define the vision of the 
school curriculum in line with the vision of the core curriculum for basic education. (2) 
Determining the importance of learners and desirable characteristics of the core curriculum for 
basic education. (3)  Be defined by the proportion of the curriculum for all students learning 
at all ages, the core curriculum for basic education. (4) Has prepared a description of each 
group learning past 8 learning Area . The basic courses and added course  (5)  Be defined 
subjects and prepare learning units and attendance by learning the past 8 learning Area both 
the basic courses and added course.  
 

Keywords : Participation of Community / School Curriculum Development / School   
                Municipal Government 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ให้เป็นหลักสตูร
แกนกลางของประเทศ แต่จากการวิจัยและติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรในช่วง 6 ปีท่ีผ่านมา พบว่า
หลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ยังมีประเด็นที่เป็นปัญหามาก แม้ว่าการปฏริูปการศกึษาจะมุ่ง
กระจายอ านาจให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทส าคญัในการพัฒนาหลักสตูร แต่ผู้เกี่ยวข้องใน
กระบวนการพัฒนาหลักสตูร ส่วนใหญ่ยังคงมีแนวปฏิบัติและวัฒนธรรมการท างานแบบเดมิ และการบริหาร
จัดการหลักสตูรยังคงเป็นแบบ Top Down ในลักษณะของการ สั่งการ และการรับค าสั่ง กล่าวคือ บุคลากรใน
ส่วนกลางยังคงยึดติดกับบทบาทของการบอกให้ผู้ปฏิบัติท าตาม โดยเปิดโอกาสทางเลือกให้ค่อนข้างนอ้ย ในขณะ
ที่ฝุายปฏิบตัิในระดับสถานศึกษาก็ยังเคยชินกับการเป็นผู้ตาม และขาดความมั่นใจในการคิดสร้างสรรค์ด้วย
ตนเอง มักจะพึ่งพาแหล่งข้อมูลที่จะใช้เป็นแบบอย่าง และไม่กล้าที่จะปฏิบัตินอกแบบอย่าง เป็นเหตุให้หลักสตูร
ของหลายโรงเรียนมลีักษณะเลียนแบบ มากกว่าจะจัดท าใหส้อดคลอ้งกับความต้องการและบริบทของแต่ละ
โรงเรียนอย่างแท้จริง 
 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร เป็นโรงเรยีนมีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ผู้บรหิารค านึงถึง
การท างานเพื่อให้เกิดผลกับนักเรียน เพราะการที่จะท าให้นักเรยีนประสบความส าเร็จได้นั้น บุคลากรทกุคนใน
โรงเรียนต้องร่วมแรงร่วมใจกันในการท างาน โรงเรยีนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จึงเห็นความส าคัญของ
หลักสตูรเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอน ถ้าบุคลากรมคีวามเข้าใจในเรื่องหลักสตูรเป็นอย่างดีแล้ว จะท าให้  
การจัดการศึกษาด าเนินด้วยดีแก่ผูเ้รียน (ส านักงานเทศบาลเมืองก าแพงเพชร, 2552, หน้า 12) ครูมีทศิทางที่
ชัดเจนในการจัดการเรียนการสอน จากการที่กระทรวงศึกษาธิการตอ้งเปลี่ยนแปลงหลักสตูรการศึกษาเพราะเหตุ
ว่า หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 มีปัญหาความสับสนของ ผู้ปฏิบตัิระดับสถานศึกษาใน   
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษามีส่วนก าหนดสาระการเรียนรู้และผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังไว้มาก   
ท าให้เกิดปัญหาหลักสูตรมีสาระการเรยีนรู้มากเกินไป การวัดผลประเมินผลไม่สะท้อนมาตรฐาน ส่งผลต่อปัญหา
การจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน รวมทั้งปัญหาคุณภาพของผู้เรียนในด้าน
ความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ยังไม่เปน็ท่ีน่าพอใจ จากปัญหาที่กล่าวมา 
กระทรวงศึกษาธิการได้จดัท าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้เขตพื้นที่
การศึกษา หน่วยงานระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้น าไปใช้เป็นกรอบและ
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ทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจดัการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรยีนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงต้องพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และในการพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษาน้ี ต้องไดร้ับความร่วมมือจากเทศบาล ชุมชน และบุคลากรในสถานศึกษา การพฒันา
หลักสตูรสถานศึกษาต้องค านึงถึงการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้น การท างานร่วมมือร่วมใจ
ของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในโรงเรียน และชุมชน จะช่วยเสริมพลังในการท างาน ท าให้การพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษาส าเร็จได้ เพราะทุกคนท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ร่วมกันด้วยความเต็มใจ โดยมีเปูาหมาย
เดียวกันเพื่อจะน าหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดท าข้ึนนี้ไปใช้และน าไปพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา ตาม
หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จาก
การวิจัยครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลและแนวทางในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย            
 1. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรชุมชน ต่อการมสี่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากรชุมชน 
               2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรชุมชน ต่อการมสี่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2550 (มาตรา 289 และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 58) จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากรชุมชน 
 3. เพื่อศึกษาปัญหาการมสี่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
 4. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
 5. เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติ การมสี่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
           การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้  
                ตอนท่ี 1 การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรชุมชน ต่อการมสี่วนร่วมของชุมชนในการ
พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จ าแนกตามสถานภาพของบคุลากร
ชุมชน   
                ตอนท่ี 2  การศึกษาเปรียบเทยีบความคดิเห็นของบุคลากรชุมชน ต่อการมสี่วนร่วมของชุมชนใน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 289 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 58  จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากรชุมชน   
                ตอนท่ี 3 การศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร โดยด าเนินการ ดังนี ้
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                 1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  1.1 ประชากร ประชากรกลุ่มเปูาหมาย (Target Population) ในการศึกษาวิจัยตามตอนที่ 
1 โดยการสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
   กลุ่มที่ 1 บุคลากรในโรงเรยีน จ านวน 186 คน  
    กลุ่มที่ 2 บุคลากรเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จ านวน 54 คน   
     กลุ่มที่ 3 คณะกรรมการชุมชน จ านวน  162 คน  
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ในการศึกษาวิจัยตามตอนที่ 1, 2, และตอนท่ี 3  
ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบ่งเปน็ 2 ประเภท คือ 1) กลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมดได้แก่ ผู้บรหิาร
สถานศึกษา 4 แห่ง นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลและประธานชุมชน 27 ชุมชน           
2) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sampling Size) โดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 
1970, pp. 608-609) ซึ่งได้กลุ่มตวัอย่างท้ังหมดจ านวน 160 คน    
 2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ข้อท่ี 2    
และข้อที่ 3 ใช้เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบสอบถาม   
ตามขั้นตอน ดังนี ้ 
    2.1 ก าหนดโครงสร้างของเครื่องมือ และขอบเขตเนื้อหาตามแนวคิดของการวิจัยที่ได้ศึกษา 
และร่างข้อค าถาม ให้มีสาระส าคญัของเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อท่ี 1 ข้อที ่2 ข้อที ่3 และ
นิยามศัพท์เฉพาะ 
    2.2 สร้างแบบสอบถาม  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 
       ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตัวของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ   
(Check List) มีลักษณะเป็นแบบก าหนดค าตอบให้เลือกตอบ จ านวน 8 ข้อ   

        ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของบุคลากรชุมชน ต่อการมสี่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร โดยให้แตล่ะระดับความคิดเห็นท่ีมคี่าน้ าหนัก
แตกต่างกัน 4 ระดับ  ดังนี ้      
    ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49  หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
    ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49  หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
    ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49  หมายถึง เห็นด้วย 
    ค่าเฉลี่ย 3.50-4.00  หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

      ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นของบุคลากรชุมชนต่อ การมสี่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 289 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเตมิ พ.ศ. 2545 มาตรา 9(6),  8(2), 22 และ 
58 เป็นแบบสอบถาม แบบเดยีวกับส่วนท่ี 2 จ านวนท้ังหมด 50 ข้อและเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Opened  
End) 
       ส่วนท่ี 4 ปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 3 ด้าน คือ         
1) ด้านการรับทราบและตัดสินใจในเรื่องที่จะท าและวิธีการท า 2) ด้านการด าเนินงาน 3) ด้านการรับประโยชน์  
และเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Opened End) 
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  2.3 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพดา้นความเที่ยงตรง ของ
เนื้อหา (Content Validity) และน าแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญไปค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของ
ข้อค าถามในแต่ละข้อเพื่อเลือกข้อค าถามที่มีค่า (IOC) ตั้งแต ่.60 ขึ้นไป ซึ่งมีผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน (ตาม
รายชื่อในภาคผนวก) 
  2.4 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับประชาชน และพนักงาน
เทศบาลต าบลนครชุม แล้วน าแบบสอบถาม ไปหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟุา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1984, p.161) ได้ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ .96 
  2.5 น าแบบสอบถามที่ผ่านการหาคุณภาพ มาจัดท าเป็นฉบับสมบรูณ์ส าหรับน าไปใช้ใน     
การเก็บข้อมูลจากลุม่ตัวอย่างจริง ต่อไป  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู ดังต่อไปนี ้

        3.1 ผู้วิจัยขอหนังสือราชการจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร น าเสนอ
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองก าแพงเพชร เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือในการแจกแบบสอบถาม ต่อกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม  
     3.2 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคดิเหน็ของบุคลากรชุมชนต่อ    
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จ าแนก
ตามสถานภาพของบุคลากรชุมชน มีรายละเอียด ดังนี ้                    
                         (1) การสอบถาม แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ใช้ในการศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ในส่วนท่ี 2 แบ่งออกเป็น  
5  ด้าน คือ 1) ด้านค่านิยม 2) ด้านความต้องการด้านการศึกษาของชุมชน 3) ด้านการวางแผน 4) ด้านการ
ด าเนินงาน 5) ด้านการรับประโยชน์ 
     3.3 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคดิเหน็ของบุคลากรชุมชนต่อ   
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2550  มาตรา 289 และพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545  
มาตรา 9(6), 8(2), 22 และ 58 โดยการสอบถามด้วยแบบสอบถามชุดเดียวกันกับวตัถุประสงค์ข้อที่ 1 ในส่วนท่ี 
3 แบ่งออกเป็น 2 ด้านหลัก คือ 
   (1) ด้านบ ารุงรักษาศิลปะ จารตีประเพณี ภูมิปญัญาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
   (2) ด้านบทบาทการจัดการศึกษา ซึ่งแบ่งอกเป็น  5 ด้านย่อยดังน้ี 1) ด้านระบบบริหาร
และสนบัสนุนทางการศึกษา  (มาตรา  9(6)) 2) ด้านหลักสูตร (มาตรา 8(2)) 3) ด้านกระบวนการเรียนรู้  (มาตรา 
22) 4)  ด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา (มาตรา 58) และ5) ด้านปัญหาและอุปสรรค   
                          3.4 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อศึกษาปัญหาการมสี่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษาของโรงเรยีนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร โดยการสอบถามด้วยแบบสอบถามชุดเดียวกัน
กับวัตถุประสงค์ข้อที ่1 และข้อท่ี 2 ในส่วนท่ี 3 แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านการรับทราบและตดัสินใจใน
เรื่องที่จะท าและวิธีการท า 2) ด้านการด าเนินงาน 3) ด้านการรับประโยชน์       

              3.5 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถามแบบ จ านวน 160 ชุด ด้วย
ตนเอง 
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 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ   
(Quantitative Data) จากการเกบ็รวบรวมจากแบบสอบถาม และการวิเคราะห์เนื้อหา (Contens Analysis) 
เป็นความเรียงเชิงพรรณนาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี ้
       4.1 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคดิเหน็ของบุคลากรชุมชน ต่อ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จ าแนก
ตามสถานภาพของบุคลากรชุมชน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าด้วยระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
ส าเรจ็รูป ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean :  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation : S.D.) ทดสอบค่าเอฟ    
(F-test)  และเปรียบเทียบรายคู่แบบเชฟเฟุ (Scheffe Method)   
      4.2 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเหน็ของบุคลากรชุมชนต่อ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2550 มาตรา 
289 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 58  จ าแนกตาม
สถานภาพของบุคลากรชุมชน สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก ่ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ   
ค่าเอฟ (F-test) และเปรียบเทียบรายคู่แบบเชฟเฟุ (Scheffe Method)                                                                                                   
                          4.3 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 :  เพื่อศึกษาปัญหาการมสี่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษาของโรงเรยีนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  ไดแ้ก่ 
ค่าความถี่ (Frequency : F) ค่ารอ้ยละ (Percentage : %)   
              ตอนท่ี 4 การหาแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร                                                                               
 ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาหาแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรยีนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามวัตถุประสงคฃ์องการวิจัยข้อท่ี 
4 โดยด าเนินการ ดังนี ้
             1. การก าหนดผู้ให้ข้อมลู ผู้ให้ข้อมูลการสนทนากลุ่ม คือ ผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย ในการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ได้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล ปลดัเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษาและตัวแทนพนักงานครเูทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน  ประธานชุมชนและ
ตัวแทนผู้ปกครอง และผู้ทรงคณุวฒุิ ทั้ง 27 ชุมชน จ านวน  54  คน 
             2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 4 คือ การจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) ซึ่งมีแบบการสนทนากลุ่ม ดังนี้      
   2.1 ข้อมูลสรุปผลการวิเคราะห์การสอบถาม  ปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร   
   2.2 แบบการสนทนากลุ่มแบบมีโครงสร้าง แนวทางพัฒนาการมสี่วนร่วมของชุมชนใน       
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
              3. การเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรยีนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร โดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group discussion) 
ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี ้

      3.1 ผู้วิจัยขอหนังสือราชการจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร น าเสนอ
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองก าแพงเพชร เพื่อขออนุญาตจัดการสนทนากลุ่มและขอความร่วมมือใน           
การประชาสัมพันธ์ไปยัง ผู้ให้ข้อมลูทั้ง 3 กลุ่ม 
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                 3.2 จัดการสนทนากลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มย่อยตามสถานภาพและบทบาทหน้าที่เป็น 4 กลุ่มย่อย  
คือ (1) กลุ่มบุคลากรโรงเรยีน (2) กลุ่มบุคลากรเทศบาล (3) กลุ่มประธานชุมชน (4) กลุ่มประชาชนและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้วิจัยน าเสนอข้อมลูการวิเคราะห์จากแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ข้อท่ี 2 และข้อท่ี 3 
แก่ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
                   3.3 ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มระดมความคิดเห็น (Brain Stromming) เพื่อหาแนวทางพัฒนา 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา และสรปุประเด็นท่ีกลุ่มต้องการใช้ในการพัฒนา 
                    3.4 ตัวแทนกลุ่มย่อย น าเสนอประเด็นที่เป็นแนวทางการพัฒนาของกลุ่มย่อยต่อกลุ่มสนทนา
ทั้งหมด  โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นร่วมกันเพิม่เติมเพื่อหาข้อสรุปแนวทางการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
             4. การวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 : เพื่อหาแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกดัเทศบาลเมืองก าแพงเพชร  ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  
(Contents  Analysis)  จากข้อมูลเชิงคุณภาพในการจัดสนทนากลุม่ เป็นความเรียงเชิงพรรณนา  
                ตอนท่ี 5 การศึกษาผลการปฏิบตัิการมสี่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร    
             1. การก าหนดผู้ให้ข้อมลู ผู้ให้ข้อมลู การประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา คือ ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
และเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ไดแ้ก่ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและพนักงานครูเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน คณะกรรมการบริหารหลักสตูรและวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และตัวแทนผู้ปกครองทั้ง 27 ชุมชน  จ านวน 90 คน  
       2. การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการประชุมเชิงประชุมเชิงปฏิบัติการอยา่งมีส่วนร่วมใน 
กระบวนการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 5 มีแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมี    
ส่วนร่วม ดังนี ้
  2.1 ข้อมูลสรุปผลการสนทนากลุ่ม แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา  ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
  2.2 แบบสอบถาม ผลการปฏิบตัิการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา
ของโรงเรียนสังกดัเทศบาลเมืองก าแพงเพชร   
            3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 5 เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติการมสี่วนร่วมของ
ชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร โดยการจดัการประชุมเชิง
ปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้

       3.1 ผู้วิจัยขอหนังสือราชการจากคณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร น าเสนอ
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองก าแพงเพชร เพื่อขออนุญาตจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมใน      
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและขอความร่วมมือในการประชาสมัพันธ์ไปยังผู้ให้ข้อมลูทั้ง 3 กลุ่ม 

       3.2 จัดการการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดย
แบ่งกลุ่มย่อยตามสถานภาพและบทบาทหน้าที่ในการสอน และความเช่ียวชาญในกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นๆ    
เป็น 8 กลุ่ม 
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  3.3 ผู้วิจัยน าเสนอข้อค้นพบและขอ้สรุปแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนใน        
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจากการสนทนากลุ่มตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 แก่ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบตัิการอย่าง
มีส่วนร่วม 
 3.4 แบ่งกลุ่มย่อยตามกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 8 กลุ่มย่อย ระดมความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และสรุปประเด็นที่กลุ่มต้องการ 
 3.5 ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ตอบแบบสอบถามสภาพการมสี่วนร่วมของ
ชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถปุระสงค์ข้อที่ 5 : เพื่อศึกษาผล
การปฏิบัติการมสี่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมอืง
ก าแพงเพชร  ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Contents Analysis) และหาค่าร้อยละจากข้อมลูเชิงคุณภาพและ       
เชิงปริมาณ ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมสี่วนร่วม เป็นความเรยีงเชิงพรรณนา 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมลู  สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ผลการเปรียบเทียบความคิดเหน็ของบุคลากรชุมชนต่อการมสี่วนร่วมของชุมชน 
ในการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาตามการปฏิบัติจริง ของโรงเรียนสงักัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร  จ าแนกตาม
สถานภาพของบุคลากรชุมชน   
 ผลการเปรยีบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรโรงเรียน บุคลากรเทศบาล และกรรมการชุมชน ต่อ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ในแต่ละ
ด้าน ปรากฏผล ดังนี ้
     1.1 ด้านค่านิยม ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 แต่เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าไม่แตกต่างกัน       
                      1.2 ด้านความต้องการของชุมชนด้านการศึกษา พบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันในทุกประเด็น 
     1.3 ด้านการวางแผน พบวา่ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
ไม่แตกต่างกันในทุกประเด็น 
     1.4 ด้านการด าเนินงาน พบว่า มคีวามคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วยทุกรายการ และ
ในภาพรวมไม่แตกตา่งกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันในทุกประเด็นอีกเช่นกัน 
    1.5 ด้านการรับประโยชน์ พบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบว่า ไม่แตกต่างกันในทุกประเดน็         
              2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเหน็ของบุคลากรชุมชนต่อการมสี่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2550 มาตรา 289 และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 8  มาตรา 9 และมาตรา 58 จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากรชุมชน 
                   ผลการเปรยีบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรชุมชนต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ      
พ.ศ. 2542 ซึ่งมีประเด็นรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
          2.1 ด้านการบ ารุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น พบว่า  
ในภาพรวมไม่แตกตา่งกัน  แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันในทุกประเด็น  
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     2.2 ด้านระบบบริหารและสนับสนุนทางการศึกษา พบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน     
แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกตา่งกันในทุกประเด็น 
    2.3 ด้านหลักสูตร พบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกันแตเ่มื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า     
ไม่แตกต่างกันในทกุประเด็นเช่นกัน 
    2.4 ด้านกระบวนการเรียนรู้ พบว่า มีความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง
และเห็นด้วย และในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันในทุกประเด็น 
    2.5 ด้านทรัพยากรและการลงทนุทางการศึกษา พบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน  แต่เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันในทุกประเด็น 
    2.6 ด้านปัญหาและอุปสรรค พบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกันแตเ่มื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบว่า  ไม่แตกต่างกันในทุกประเดน็  
 3. ผลการศึกษาปญัหาการมสี่วนรว่มของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
    ปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองก าแพงเพชร  มีดังนี้ 1) ด้านการรับทราบและตัดสินใจในเรื่องที่จะท าและวิธีการท าพบว่า มีปัญหา 
คือ ขาดการประสานงาน ความพร้อมของชุมชน ขาดความต่อเนื่อง ไม่มีเวลาร่วมกิจกรรมการวางแผน ขาดความ
ตระหนัก ความต้องการของชุมชน ขาดภาวะผู้น า ไมไ่ด้คดิกิจกรรมดว้ยตนเอง การบีบบังคับ 2) ด้านการ
ด าเนินงาน พบว่า มีปัญหา คือ ขาดความร่วมมือขาดการประสานงาน ไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ขาดสิง่จูงใจ 
เข้าร่วมกิจกรรมไมต่่อเนื่อง ไม่ต้องตามความต้องการ ไม่เหมาะสมตรงตามวิถีชีวิต 3) ด้านการรับประโยชน์ตาม
ความจ าเป็นข้ันพ้ืนฐานพบว่ามีปญัหา คือ ขาดการแนะน าและสร้างความเข้าใจ ไม่เขา้ใจถึงเปูาหมายที่แท้จริงใน
การจัดการศึกษา ไมเ่ข้าถึงสิทธิในการรับประโยชน์ คิดว่าไมม่ีความจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการมีส่วนร่วมน้อยมาก     
 4.  แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
                     จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ระดมความคิดเห็น ของบุคลากรโรงเรียน  
บุคลากรเทศบาล  กรรมการชุมชนและภาคประชาชน สรุปสาระส าคัญได้ 32 ประเด็น มีประเด็นที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับการการมสี่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา คอื ประเด็นท่ี 11) โรงเรียนจะต้องเปิดโอกาส
ให้ชุมชนและเทศบาลมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกข้ันตอน ประเด็นท่ี 12) โรงเรยีนจะต้องเปิด
โอกาสให้ชุมชนและเทศบาลมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา ประเด็นที่ 13) ทุกภาคส่วนควรมีส่วน
ร่วมการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ประเด็นที่ 15) โรงเรยีน  (ผู้บริหาร/ครู)  ควรมีการออกเยี่ยม
เยียน พบปะเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้และท าความเข้าใจกับผู้ปกครองและชุมชน ประเด็นท่ี 16) โรงเรียน เทศบาล
และชุมชน ร่วมมือกันอย่างเต็มก าลังจะท าให้การมีส่วนร่วมในการพฒันาหลักสตูรสถานศึกษามีคณุภาพยิ่งขึ้น 
ประเด็นที่ 17) โรงเรียนและเทศบาลหรือหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องอื่นๆ ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์
ถึงประโยชน์ในการมสี่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาว่าเป็นอย่างไร ประเด็นที่ 18) โรงเรยีน เทศบาล
และชุมชนมีส่วนร่วมการรับประโยชน์จากการมสี่วนร่วมในการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาของชุมชนใน        
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประเด็นท่ี 19) เทศบาล โรงเรยีนและชุมชน ร่วมกันรื้อฟ้ืนขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทย เช่น การทักทายด้วยการไหว้ เป็นต้น ประเด็นที่ 20) เทศบาลควรจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีที่ท าทุกปีให้มีคณุภาพยิ่งข้ึน ไม่ใช่แค่จัดให้มีและ              
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ใช้งบประมาณไป จ าต้องค านึงถึงความคุ้มค่า ประเด็นที่ 25) ควรมีหลักสตูรที่มผีลต่อการพัฒนาประชาชนและ
ชุมชนโดยตรง ประเด็นที่ 26) ยึดถือหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการควบคู่กับหลักสูตรความรู้ของ
ท้องถิ่น   
 5. ผลการปฏิบัติการมสี่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร   
                       การประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ในการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร พบว่า 1) มีการร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมของโรงเรียน เพื่อก าหนด
วิสัยทัศน์ของหลักสตูรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับวิสยัทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน         
2) มีการก าหนดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคณุลักษณะอันพึงประสงคต์ามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 3) มีการก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาโดยก าหนดสัดส่วนเวลาเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกช้ันปีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4) มีการจัดท าค าอธิบายรายวิชาของแต่ละกลุม่สาระการ
เรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิม่เติม 5) มีการก าหนดกิจกรรมการพัฒนา
ผู้เรยีน และก าหนดสดัส่วนเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนทั้ง 3 ประเภท 6) มีการก าหนดระเบยีบการวัดและ
ประเมินผลและเกณฑ์การจบหลักสูตร 7) มีการก าหนดโครงสร้างรายวิชาและมีการจัดท าหน่วยการเรยีนรู้และ
เวลาเรียน  ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเตมิ      
 

การอภิปรายผล 
  จากผลการวิจัยเรื่อง  การมีส่วนรว่มของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร  มีประเด็นส าคัญทีผู่้วิจัยน ามาอภิปราย ดังน้ี    

1. การเปรยีบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรชุมชนต่อการมสี่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากรชุมชน 
ความคิดเห็นของบุคลากรโรงเรยีน บุคลากรเทศบาล และกรรมการชุมชน ส่วนมากมีความคิดเห็นในทิศทาง
เดียวกันคือไม่แตกตา่งกัน และยังมีความคิดเห็นต่อการมสี่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน คือ 1) ด้านค่านิยม  2) ด้านความต้องการของชุมชนด้านการศึกษา 3) ด้านการวางแผน 
4) ด้านการด าเนินงาน 5) ด้านการรับประโยชน์ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรชุมชนในส่วนของกรรมการชุมชน 
มีความตระหนักและให้ความส าคญัต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรยีนในชุมชน เช่น  
เสียสละมาเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา หรือมาเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของโรงเรียน 
โดยความสมคัรใจ และไมม่ีค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งสอดคล้องกับอารักษ์ ชัยมงคล (2551, หน้า 85) กล่าวถึง 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา มี 2 ประการ คือ การมสี่วนร่วมในการศึกษา เช่น การร่วมแรง
ซ่อมแซมโรงเรียน การเข้าร่วมประชุม การบริจาคที่ดินสร้างโรงเรียน เป็นต้น และการมสี่วนร่วมการบริหารและ
จัดการศึกษา เช่น การเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา การเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสตูรและวิชาการของ
โรงเรียน เป็นต้น     
                2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรชุมชนตอ่การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2550 มาตรา 289  และพระราชบัญญตัิการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 58 จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากรชุมชน บคุลากร
โรงเรียน บุคลากรเทศบาล และกรรมการชุมชน มีความคดิเห็น ด้านการบ ารุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี      
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ด้านระบบบริหารและสนับสนุนทางการศึกษา ด้านหลกัสูตร   
ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาทุกรายการไม่แตกต่างกัน   
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               2.1 ด้านการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญัญาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  พบว่า   
เคยมสี่วนร่วมการบริหารจดัการความรู้การบ ารุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี  ภูมิปญัญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
พบว่า เคยมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริม  อนุรักษ์และพฒันาคุณค่าศลิปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น มีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมสรา้งสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ จารีตประเพณี ภมูปิัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญัญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น  มีส่วนร่วมการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญัญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนมีแหล่งเรยีนรู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ จารีตประเพณี ภมูิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
โรงเรียนมีการจัดสอนความรูเ้กี่ยวกับศิลปะพื้นบ้านและภมูิปัญญาทอ้งถิ่น ชุมชนมีศิลปะพื้นบ้านและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ชุมชนมีจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสตูรภูมิปัญญาท้องถิ่น
 สอดคล้องกับ กรมการปกครอง (2546, หน้า 480) ที่กล่าวว่า การที่ชุมชนยั่งยืนได้ต้องมาจาก  
การพึ่งตนเอง  โดยน าองค์ความรูแ้ละความช านาญจากภมูิปัญญาชาวบ้านที่มีอยู่ในชุมชน และจากการที่    
บรรพบุรุษสะสมมาจนกระทั่งถึงปจัจุบันออกมาใช้อย่างเต็มศักยภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ภมูปิัญญา
ชาวบ้าน  ดังท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541, หน้า 10) อธิบายความหมายไว้ว่า หมายถึง 
ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดได้เองที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหาเป็นสตปิัญญาเป็นองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน 
ทั้งกว้างทั้งลึกท่ีชาวบ้านสามารถคดิเองท าเอง โดยอาศัยศักยภาพท่ีมอียู่แก้ปัญหาการด าเนินวิถีชีวิตไว้ในท้องถิ่น
ได้อย่างเหมาะสม และเพิ่มเติมว่าเป็นพ้ืนเพรากฐานของความรู้ชาวบา้น ซึ่งมีลักษณะเป็นของทุกสิ่งทุกอย่างใน
ชีวิตประจ าวันและลักษณะรูปธรรม เช่น การท ามาหากิน การเกษตร หัตถกรรม ศิลปะ ดนตรี และอืน่ๆ  
 2.2 ด้านหลักสตูร พบว่า เทศบาลและชุมชน ควรมสี่วนร่วมการตดิตามและประเมินผลการจัดท า
หลักสตูรของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ หลักสตูรที่สอนในโรงเรียนมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนใน
ชุมชน มีความรู้ความเข้าใจหลักสตูรที่สอนในโรงเรียนเป็นอย่างดีและหลักสูตรในปัจจุบันสามารถท าให้นักเรียน
และประชาชนในชุมชนเป็นคนเก่ง  คนดีและด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา   
ขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน, 2551, หน้า 56) ซึ่งเป็นผลมาจาก
การปฏิรปูเนื้อหาสาระของหลักสตูรให้ทันสมยัเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผู้เรยีน รวมทั้งการแก้ไขสาระที่
ซ้ าซ้อน  โดยกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการเป็นแม่งานในการด าเนินการโดยจัดท าหลักสูตรแกนกลาง และ
ให้สถานศึกษาจัดท าสาระของหลกัสูตรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพและปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมปิัญญา
ท้องถิ่น  ดังนั้น  กิจกรรมที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องด าเนินการที่เกีย่วข้องกับหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร  
คือ การศึกษาสาระการเรียนรู้ของหลักสตูรและการจัดระบบบรหิารสถานศึกษาต้องศึกษาสาระการเรยีนรู้ต่างๆ 
ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ซึ่งเป็นองค์ความรู้เดิม โดยจะต้องน ามาจดัให้เป็นระบบและมีการก าหนดมาตรฐาน   
การเรยีนรู้เป็นรายวิชาและช่วงช้ัน โดยปฏิบตัิตามพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 27    
ซึ่งสถานศึกษาจะต้องจัดท าสาระการเรยีนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพปญัหาของชุมชนและสังคม  ตลอดจนต้อง
ค านึงถึงความพร้อมและภูมิปญัญาท้องถิ่น มีการจัดท าค าอธิบายรายวิชาตามหน่วยการเรยีนรู้และแผนการเรยีนรู้  
เพื่อให้ผู้เรียนไดม้ีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตจริงในชุมชน แทนการเรียนรู้จากสิ่งที่ไกลตัว สาระการเรียนรู้มีทั้งสิ้น   
8  กลุ่มสาระที่สถานศึกษาต้องใช้เป็นหลัก เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานการคิด การเรียนรู้และการแก้ปญัหา ตลอดจน
เสรมิสร้างความเป็นมนุษย์ศักยภาพพ้ืนฐานในการคิดการท างานและการพัฒนาตนเอง                                                            
 3. การศึกษาปัญหาการมสี่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองก าแพงเพชร ปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองก าแพงเพชร มีดังนี้ 1) เทศบาลสนับสนุนทรัพยากรเพือ่การลงทุนทางการศึกษาส่วนมากจะเน้นแต่
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การสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียว 2) ฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนในชุมชนค่อนข้างต่ าท าให้ไม่
สามารถให้การสนบัสนุนดา้นการเงินและเวลาแก่โรงเรียนได้อย่างเตม็ที่ 3) ประชาชนในชุมชนมีการศึกษาต่ า จึง
ขาดความเข้าใจการมสี่วนร่วมการบริหารจดัการของโรงเรียน เข้าใจว่าเป็นภาระของโรงเรยีนและรัฐบาล  4) 
ขาดความเข้าใจการมสี่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน สอดคล้องกับ ข้อค้นพบในงานวิจัย
ของ เมตต์  เมตต์การณุ์จิต (2547, หน้า 79)  พบว่า  ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วม  2  กลุ่มปัจจัย คือ  
ปัจจัยเกี่ยวกับกรรมการศึกษา ไดแ้ก่ การไมม่ีเวลาว่าง ไม่มีถิ่นก าเนดิ และไม่มีที่พักอาศัยในท้องถิ่นที่โรงเรียน
ตั้งอยู่ และปัจจยัเกี่ยวกับโรงเรียน ได้แก่ผู้บริหารขาดความเป็นผู้น า ไม่มมีนุษยสมัพันธ์และไม่เป็นคนในท้องถิ่น
โดยก าเนดิ และนรีวรรณ  พรหมชุม และคนอ่ืนๆ (2547, หน้า 58) พบว่า ปัญหาการมสี่วนร่วมของกรรม
การศึกษาส่วนใหญ่ คือ ขาดความรู้เกี่ยวกับงานและบทบาทของตน ไม่มเีวลามามีส่วนร่วมและมีแต่ถูกขอบริจาค
ทรัพย์สิ่งของส่วนปัญหาของกรรมการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง คือ ผู้บริหารโรงเรียนไม่ให้โอกาสในการมสี่วนร่วมและ
ขาดความร่วมมือจากประชาชนเวลาไม่ติดต่อ 
              4.แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาของโรงเรยีนสังกัด
เทศบาลเมืองก าแพงเพชร ในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มแสดง       
ความคิดเห็นว่า 
   (1) การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาควรจัดท าให้ครบองค์ประกอบท้ัง 4 ส่วน คือ      
ส่วนน า โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ค าอธิบายรายวิชาและเกณฑ์การจบหลักสตูร  
   (2) ควรยึดกรอบของหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกรอบเนื้อหา
หลักสตูรท้องถิ่นของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   (3) ควรลดชั่วโมงเรยีนด้วย แต่ใหเ้พิ่มช่ัวโมงในการท ากิจกรรมนอกหอ้งเรียนแทน 
เพื่อให้เด็กได้ฝึกการคิดวิเคราะห์แยกแยะ และการแก้ปญัหาด้วยตัวเองได้ 
   (4) ควรเพิ่มการบังคับในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม หรือลักษณะนิสัยที่ดีงาม เช่น 
การใฝุดี การใฝุหาความรู้ หรือมีลกัษณะนิสยัอย่างพอเพียง เพิ่มเข้าไปในวิชาต่างๆ ที่ครูสอน 
   (5) หลักสูตรสถานศึกษา ควรมีความคาดหวังว่านักเรียนในอนาคตจะต้องมีความเป็น
ไทย สามารถแสดงออกแบบสากลได้ รักที่จะท างาน เรียนแล้วมองเห็นอนาคตของตัวเอง หลักสตูรสถานศึกษา  
ที่จัดท าข้ึน ควรจะปลดความทุกข์ของนักเรียน โดยเฉพาะเรื่องความเครียดและการแข่งขันต่างๆ เพราะจะได้มี
เวลาให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนมากขึ้น 
   (6) หลักสูตรสถานศึกษา ควรก าหนดให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีความสามารถด้าน
เทคโนโลยีให้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนแทบเลตให้นักเรียนท่ัวประเทศ 
   (7) ควรให้ครูผู้สอนจดัท ารายวิชาเพิ่มเติม ท่ีเกี่ยวกับท้องถิ่นก าแพงเพชร ทั้ง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น ประวัติบุคคลส าคัญของก าแพงเพชร 
                 สอดคล้องกับ เอกรินทร์ สี่มหาศาล (2549, หน้า 223) ซึ่งมีแนวทางในการจัดท าหลักสตูร
สถานศึกษาต้องเริม่ต้นด้วยการวิเคราะห์ข้อมลูพื้นฐาน วางแผนให้ชัดเจน ก าหนดเปูาหมาย มีคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูรและวิชาการ ซึ่งชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสตูร การจดัท าหลักสูตรสถานศึกษาควรจัดท า
ให้ครบองค์ประกอบท้ัง 4 ส่วน และยดึกรอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และกรอบเนื้อหา
หลักสตูรท้องถิ่นของเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นหลักในการด าเนินการ   



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 ISSN 2408 - 0845
123

 

                5. การปฏิบัติการมีสว่นร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา ของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จากการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนสังกดัเทศบาลเมืองก าแพงเพชร พบว่า 

                     5.1 มีการร่วมกนัวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมของโรงเรียน เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ของ
หลักสตูรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                     5.2 มีการก าหนดสมรรถนะส าคญัของผู้เรยีนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                     5.3 มีการก าหนดโครงสร้างของหลักสตูรสถานศึกษาโดยก าหนดสดัส่วนเวลาเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทุกช้ันปีตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                    5.4 มีการจดัท าค าอธิบายรายวิชาของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ทั้งรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิม่เติม 

                     5.5 มีการก าหนดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรยีน และก าหนดสดัส่วนเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนทั้ง 3 ประเภท 

                     5.6 มีการก าหนดระเบียบการวดัและประเมินผลและเกณฑ์การจบหลักสูตร   
                     5.7 มีการก าหนดโครงสร้างรายวิชาและมีการจดัท าหน่วยการเรียนรู้และเวลาเรียน ตามกลุม่

สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ทั้งรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม   
                    ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา ทั้งในส่วน

ของสถานศึกษาและส่วนของชุมชนได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ทั้งการจัดท าหลักสตูรใหม่ หรือ การปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษาอยู่เสมอ ท าให้ผู้เข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการอย่างมสี่วนร่วม ด าเนินการไปตามขั้นตอนการพัฒนาหลักสตูรให้มีคณุภาพและประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับ ส านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(2551, หน้า 35-36) ซึ่งก าหนดขัน้ตอนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาไว้ดังนี ้

(1) แต่งตั้งคณะท างาน เรียกว่า คณะกรรมการบริหารหลักสตูรและวิชาการของสถานศึกษา  
ควรประกอบด้วยผูเ้กี่ยวข้องจากหลายภาคส่วน  เช่น ผู้บรหิารสถานศึกษา ครูผูส้อน ผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้แทนชุมชน เป็นต้น 

(2) วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งตา่งๆ  ซึ่งมีแหล่งข้อมูลส าคญัมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อ     
การจัดท าหลักสตูรสถานศึกษา  เช่น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ีนฐาน พ.ศ. 2551 กรอบหลักสูตรทัองถิ่น  
ข้อมูลจากการวเิคราะห์สภาพปัญหา จุดเน้น ความต้องการของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ตลอดจนความต้องการ
ของผู้เรียน 
   (3) จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา พิจารณาจัดท าหลักสตูรสถานศึกษาซึ่งมีองค์ประกอบ 
ส าคัญ ได้แก่ วิสัยทัศน์ คณุลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสรา้งหลักสตูรสถานศึกษา (เวลาเรียน รายวิชาพี้นฐาน   
รายวิชาเพิ่มเติม  กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน) ค าอธิบายรายวิชา และเกณฑ์การจบหลักสูตร พร้อมกันน้ี   
สถานศึกษาจะต้องจัดท าระเบียบการวัด ผลประเมินผล  เพื่อใช้ควบคู่กับหลักสตูรสถานศึกษา 

          (4) คฌะกรรมการสถานศกึษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ น าเสนอร่างเอกสารหลักสตูร 
สถานศึกษา และระเบียบการวดัประเมินผล ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หากมี
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ กน็ าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุงร่างหลักสูตรสถานศึกษาให้มี
ความเหมาะสม ชัดเจนยิ่งขึ้น ก่อนการอนุมัติใช้หลักสูตร 
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           (5) ใช้หลักสูตรสถานศึกษา โดยครผูู้สอนน าหลักสูตรสถานศึกษาไปก าหนดโครงสร้าง
รายวิชา และออกแบบหน่วยการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีคุณภาพตามเปูาหมาย 

           (6) ติดตามผลการใช้หลกัสูตร ด าเนินการติดตามผลการใข้หลักสตูรอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะๆ เพื่อน าผลจากการติดตามมาใช้เป็นข้อมูล พิจารณาปรับปรุงหลักสตูรให้มีคณุภาพ และมีความเหมาะสม 
ยิ่งข้ึน 
           นอกจากน้ีผลผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร มีข้อเสนอแนะการมสี่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ดังนี ้
                 (1) ผู้บริหารเทศบาล และผู้บริหารสถานศึกษา ควรส่งเสรมิให้บุคคลากรของสถานศึกษา 
บุคลากรของเทศบาล และชุมชนได้มีการประชุม อบรม สัมมนา เพือ่ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา 
                  (2) ผู้บริหารสถานศึกษาและผูเ้กี่ยวข้องควรจัดเอกสารที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษาให้เพียงพอตอ่ความต้องการของบุคลากรของสถานศึกษา และชุมชน 
                  (3) ผู้บรหิารสถานศึกษาควรประชาสัมพันธ์การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาให้ผู้ปกครอง
และชุมชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง 
                  (4) ผู้บรหิารเทศบาล และผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้บุคลากรมีการติดต่อสื่อสาร
แบบเปิด เปิดโอกาสให้บุคลากรของสถานศึกษาสามารถเสนอความคิดเห็น จัดการอบรมให้ทุกคนมีสว่นร่วมใน
การท างานร่วมกับชุมชนด้วยกันอย่างสม่ าเสมอ      
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1. โรงเรียน เทศบาล และชุมชนควรสร้างค่านยิมที่เหมาะสมเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา ด้วยการส่งเสริมใหรู้้จักการท างานร่วมกันเป็นทีม  มีความกล้าในการแสดงความคิดเห็น
รู้จักการให้เกยีรติและยอมรับซึ่งกนัและกัน การเคารพยกย่องแก่บุคคลผูส้ร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมและการร่วม
ลงมือปฏิบัติอยา่งร่วมมือร่วมใจ 
  2. โรงเรียนจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์สามารถเข้าร่วมกบัชุมชน  และใจกว้างเปิดโอกาสให้ชุมชน
และเทศบาลได้มโีอกาสเข้ามามสี่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเต็มก าลัง ด้วยความเตม็ใจและ
จริงใจ 
  3. เทศบาลจะต้องท าความเข้าใจและมองเห็นคุณค่าของการศึกษา และให้ความสนใจและ
สนับสนุนการมสี่วนร่วมในการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาอย่างเต็มก าลัง โดยตระหนักถึงความส าคญัใน      
การพัฒนาคนของชุมชนมากกว่าจะสนใจแต่การพัฒนาด้านวัตถเุพียงอย่างเดียว  
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป   
  1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในเขตเทศบาล แก่ภาคประชาชนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอต่อไป
โดยเฉพาะการจดัการสนทนากลุม่ การจัดเวทีประชาคม และการจดัการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีสว่นร่วม 
  2. ควรมีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน  
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  3. ควรมีการวิจัยเพื่อค้นหาภมูิปัญญา จารตีประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์
และพัฒนาการจัดท ารายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรสถานศึกษา 
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