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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และ 2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ 

ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ 

ประชากรได้แก่  บุคลากรครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จำนวน 475 คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ บุคคลากรครูจำนวน 214 คน ท่ีได้มาด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ 

(Stratified Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียว 

  ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  ท้ังโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  (2) ผลการเปรียบเทียบการมี 

ส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู พบว่า ครูชายกับครูหญิงมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนไม่แตกต่างกันท้ังในภาพรวมและรายด้าน ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการ

บริหารงานวิชาการแตกต่างกันในด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและด้านการพัฒนาบุคลากร และครูท่ีมี

ประสบการณ์การทำงานแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติท่ีระดับนัยสำคัญ .05 ท้ังในภาพรวมและรายด้าน 
 
คำสำคัญ: การมีส_วนร_วม, การบริหารงานวิชาการ 
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ABSTRACT 

         The objectives of this research were: 1) To study participation in academic 

administration of teachers in school under Bangkapi District Office Bangkok, and  

2) To compare participation in academic administration of teachers in school under 

Bangkapi District Office Bangkok.  The research methodology was a survey research. The 

population consisted of 475 teachers in schools under Bangkapi District Office Bangkok, 

The sample consisted of teachers in schools  under  Bangkapi District Office Bangkok, 

totally 214 people, by using Stratified random sampling. The instrument used for data 

collection was a five rating scale questionnaire. The statistics used in this study were: 

percentage, mean, Standard Deviation and hypothesis testing using independent t-test and 

One-way Analysis of Variance. 

 The result of the research found that: 1) Participation in academic administration  

of teachers in school under Bangkapi District Office Bangkok were at high level in overall 

and each aspects. 2) The results of hypothesis testing showed that male and female 

teachers had no different participation in academic administration both overall and each 

aspects. Teachers with different educational backgrounds participated in academic 

administration differently in learner development and human resource development. 

Teachers with different work experiences participated in academic administration differently 

both overall and each aspects at 0.05 statistical significant. 

 

Keywords: Participation, Academic Administration 

 

บทนำ 
จากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 การบริหารงานวิชาการ 

ซ่ึงเป็นการบริหารงานท่ีสำคัญและเป็นหัวใจต่อการปฏิรูปการศึกษาการบริหารงานวิชาการเป็นการ

บริหารงานเก่ียวกับกิจกรรมซ่ึงเก่ียวข้องเก่ียวกับการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพตามเป้าหมายของการศึกษาวิธีการจัดการเหมือนการบริหารงานในโรงเรียนผู้บริหารต้องเป็น

ท้ังนักบริหารและนักวิชาการ 

งานวิชาการถือเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษาเพราะจุดมุ่งหมายของการบริหารการศึกษาให้มี

คุณภาพซ่ึงข้นอยู่กับงานวิชาการท้ังส้ิน งานวิชาการเป็นการจัดกิจกรรมด้านหลักสูตรการนำหลักสูตร 

ใช้แบบเรียนงานการเรียนการสอนส่ือการเรียนการสอนงานวัดผลและประเมินผลงานห้องสมุดงานนิเทศ

การศึกษางานวางแผนการศึกษาและงานประชุมวิชาการเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุจุดหมายของการศึกษาท่ี
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กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูง จะเห็นว่าการบริหารงานวิชาการนับเป็นงานสำคัญของโรงเรียนเป็นหน้าท่ี

หลักของโรงเรียนถือเป็นการบริหารโรงเรียน โรงเรียนจะดีไม่ดีข้ึนอยู่กับงานวิชาการของโรงเรียน ท่ีจะสร้าง

นักเรียนท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ จริยธรรม และคุณสมบัติตามท่ีต้องการเพ่ือให้การศึกษาบรรลุเป้าหมายท่ีต้ัง

ไว้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะปรากฏเด่นชัดเม่ือมีการบริหารงานวิชาการประสบความสำเร็จ อุทัย  

บุญประเสริฐ (2538: 62) กล่าว่างานสำคัญของโรงเรียนคืองานวิชาการ ถ้าหากโรงเรียนน้ันดำเนินงาน

ผิดพลาดทางวิชาการน้ันแสดงว่าโรงเรียนน้ันประสบความล้มเหลว ในทางตรงกันข้ามโรงเรียนใดท่ีประสบ

ความสำเร็จในการดำเนินงานวิชาการ โรงเรียนน้ันก็สมควรท่ีจะได้รับการยกย่อง ยอมรับว่าโรงเรียนน้ันเป็น

โรงเรียนท่ีดำเนินภารกิจได้ผล ซ่ึงสอดคล้องกับ ปองสิน วิเศษศิริ (2546: 2) อ้างถึงใน Miller (1965 :175) 

ท่ีเน้นความสำคัญของงานวิชาการเป็นหัวใจของโรงเรียน และปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2543 :17) ได้กล่าว

เช่นเดียวกันว่า ความสำเร็จของสถานศึกษาอยู่ท่ีงานวิชาการ 

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเกิดข้ึนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ท่ีกำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าท่ีตาม

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

โดยหน้าท่ีสำคัญประการหน่ึงคืออำนาจหน้าท่ีในการจัดการศึกษา ซ่ึงสอดรับกับพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 41 ท่ีกำหนดให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหน่ึง หรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสมและ

ความต้องการภายในท้องถ่ิน และมาตรา 42 กำหนดว่า ให้กระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน

ความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และมีหน้าท่ีในการประสานและส่งเสริม

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้สามารถจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา 

รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะและจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

(ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, 2554: 16) โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีสำนักการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบดูแลด้าน

การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิเป็นโรงเรียนใน

ความรับผิดชอบของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ได้ให้ความสำคัญ

กับการบริหารงานวิชาการและประสบปัญหาด้านงานวิชาการแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละโรงเรียน 

จึงควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข ดังน้ันผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการ

ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ว่าครูมีความรู้ด้านวิชาการอยู่ระดับใด 

และเพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร มีความเห็นแตกต่างกันหรือไม่ เพ่ือนำผลการวิจัยไปปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ในคร้ังต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการมีส_วนร_วมในการบริหารงานวิชาการของขfาราชการครูสังกัดสำนักงานเขต

บางกะปè กรุงเทพมหานคร  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต_างของการมีส_วนร_วมในการบริหารงานวิชาการของขfาราชการครู

สังกัดสำนักงานเขตบางกะปè กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษาและประสบการณz  

ในการทำงาน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีกรอบแนวคิดซ่ึงผู้ศึกษาได้ยึดแนวทางการบริหารงานวิชาการของกรม

วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 23) ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดหลักสูตรและ 

นำหลักสูตรไปใช้ ด้านการใช้ส่ือการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการนิเทศการ

เรียนการสอน ด้านการวัดผลประเมินการเรียนการสอนและด้านการพัฒนาบุคลากรทางการสอน 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางการศึกษาดังน้ี 
 

                 ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

สถานภาพของข้าราชการครู 
 

เพศ 
 - ชาย 

 - หญงิ 

วุฒิการศึกษา 
 - ปรญิญาตร ี

    - สงูกว่าปริญญาตร ี

ประสบการณ์การทำงาน 
- 1-10 ป ี

- 11-20 ป ี

- มากกว่า 20 ปีข้ึนไป 

การมีส^วนร̂วมในการบริหารงานวิชาการ 
 

1. การจัดหลักสูตรและนำหลักสูตรไปใชf 

2. การใชfสื่อการเรียนการสอน 

3. การจัดกจิกรรมพัฒนาผูfเรียน 

4. การนิเทศการเรียนการสอน 

5. การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 

6. การพัฒนาบุคลากรทางการสอน 
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การดำเนินการวิจัย 
ประชากรท่ีใชfในการวิจัยไดfแก_ ขfาราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตบางกะปè กรุงเทพมหานคร  

ปÆการศึกษา 2564 ซ่ึงมีโรงเรียน 10 แห_ง ขfาราชการครู 475 คน 

 กลุ_มตัวอย_างท่ีใชfในการวิจัยไดfแก_ ขfาราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตบางกะปè กรุงเทพมหานคร 

ท่ีสุ_มมาเปÄนตัวอย_าง กำหนดขนาดตัวอย_างโดยใชfตารางเครซ่ีและมอแกน (Krejcie & Morgan, 1970)  

ท่ีประชากรจำนวน 475 คน ไดfจำนวนตัวอย_าง 214 คน และทำการสุ_มตัวอย_างโดยวิธีแบ_งช้ันภูมิ 

(Stratified Random Sampling)  

 เคร่ืองมือท่ีใชfในการวิจัยคร้ังน้ีเปÄนแบบสอบถาม ซ่ึงออกแบบเปÄน 2 ตอน คือ  

    ตอนท่ี 1 เปÄนแบบสอบถามขfอมูลส_วนบุคคลของผูfตอบประกอบดfวย เพศ วุฒิการศึกษา  

และประสบการณzการทำงาน ลักษณะแบบสอบถามเปÄนแบบสำรวจ (Check list) 

ตอนท่ี 2 เปÄนแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการมีส_วนร_วมการบริหารงานวิชาการของ

ขfาราชการครูสังกัดสำนักงานเขตบางกะปè กรุงเทพมหานคร ลักษณะแบบสอบถามจะเปÄนมาตราส_วน

ประมาณค_า (Rating Scale) เก่ียวกับสภาพการบริหารงานวิชาการ โดยแยกเปÄน 6 ดfาน คือ 1) ดfานการจัด

หลักสูตรและนำหลักสูตรไปใชf 2) ดfานการใชfส่ือการเรียนการสอน 3) ดfานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูfเรียน  

4) ดfานการนิเทศการเรียนการสอน 5) ดfานการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน และ 6) ดfานการ

พัฒนาบุคลากรทางการสอน 

แบบสอบถามเปÄนแบบมาตรประมาณค_า 5 ระดับ ตามเกณฑzการแบ_งระดับของลิเคิรzท  

(5 Points Likert’s Rating Scale) 

แบบสอบถามมีการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) และค_าความเช่ือม่ัน 

(Reliability) โดยนำแบบสอบถามไปใหfผูfเช่ียวชาญจำนวน 3 ท_าน พิจารณาความสอดคลfองของขfอคำถาม

กับนิยามตัวแปร แลfวหาค_าดัชนีความสอดคลfอง (Index of Item-objective Congruence: IOC) ระหว_าง

ขfอคำถามกับนิยามตัวแปร พบว_า แบบสอบถามมีค_าดัชนีความสอดคลfอง มากกว_า 0.5 ทุกขfอคำถาม 

จากน้ันนำแบบสอบถามไปทดลองใชf (Try out) กับครูในโรงเรียนท่ีไม_ใช_กลุ_มตัวอย_าง จำนวน 30 คน  

นำขfอมูลท่ีไดfมาวิเคราะหzหาค_าสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ันของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 

พบว_า ไดfค_าสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ันของตัวแปรเท_ากับ 0.79 แสดงว_า แบบสอบถามมีคุณภาพอยู_ในเกณฑz

ท่ียอมรับไดf ผูfวิจัยนำแบบสอบถามพรfอมดfวยหนังสือขอความอนุเคราะหzเก็บรวบรวมขfอมูลจัดส_งไป 

ยังสถานศึกษาสำนักงานเขตบางกะปè กรุงเทพมหานคร เพ่ือขอเขfาไปเก็บรวบรวมขfอมูลดfวยตนเอง 
 

การวิเคราะหAข2อมูล  
1. วิเคราะหzขfอมูลลักษณะส_วนบุคคลของขfาราชการครูผูfตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง

ความถ่ี (Frequency) และการหาค_ารfอยละ (Percentage) 
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2. วิเคราะหzความคิดเห็นเก่ียวกับการมีส_วนร_วมในการบริหารงานวิชาการของขfาราชการครูสังกัด

สำนักงานเขตบางกะปè กรุงเทพมหานคร โดยการหาค_าความถ่ี รfอยละ ค_าเฉล่ีย (Mean) ส_วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) เปÄนรายดfาน และโดยรวม 

 3. นำผลการวิเคราะหzขfอมูลมาแปลผลค_าเฉล่ียการมีส_วนร_วมในการบริหารงานวิชาการแปล

ความหมายค_าเฉล่ียของคะแนนตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2545, p.103) ดังน้ี  

 4. เปรียบเทียบการมีส_วนร_วมในการบริหารงานวิชาการของขfาราชการครู จำแนกตาม เพศ ระดับ

การศึกษา และประสบการณz ในการทำงาน โดยใชfการทดสอบแบบที (Independent t-test) และ 

การวิเคราะหzความแปรปรวน (Analysis of Variance) ซ่ึงวิเคราะหzโดยใชfโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 

 

ผลการวิจัย 
1. สถานภาพของข้าราชการครูผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 83.1  

จบการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 69.0 และมีประสบการณ์การทำงาน 1 - 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.7 

2. ขfาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะปè กรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นต_อการมี 

ส_วนร_วมในการบริหารงานวิชาการในภาพรวมอยู_ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดfานโดยเรียงลำดับค_าเฉล่ีย

จากมากไปนfอย 3 ลำดับแรกคือ ดfานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูfเรียน ดfานการวัดและประเมินผลการสอน 

และดfานการใชfส่ือในการเรียนการสอน 

3. ผลการเปรียบเทียบการมีส_วนร_วมของขfาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะปè 

กรุงเทพมหานคร สรุปไดfดังน้ี 

   3.1 ขfาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะปè กรุงเทพมหานคร ท้ังเพศชายและเพศหญิง 

มีความคิดเห็นต_อการมีส_วนร_วมในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ไม_แตกต_างกัน ท้ังในภาพรวมและ 

รายดfาน 

   3.2 ขfาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะปè กรุงเทพมหานคร ครูท่ีจบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีและสูงกว_าปริญญาตรีมีความคิดเห็นต_อการมีส_วนร_วมในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

แตกต_างกันในภาพรวม และเม่ือพิจารณาเปÄนรายดfานพบว_า ดfานท่ีแตกต_างกันประกอบดfวยดfานการจัด

กิจกรรมพัฒนาผูfเรียน และดfานการพัฒนาบุคลากร ส_วนการมีส_วนร_วมในดfานอ่ืน ๆ ไม_แตกต_างกัน  

   3.3 ขfาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะปè กรุงเทพมหานคร ท้ังครูท่ีมีประสบการณz

การทำงานแตกต_างกัน จะมีความคิดเห็นต_อการมีส_วนร_วมในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนแตกต_างกัน

ในภาพรวม และเม่ือพิจารณารายดfานพบว_า ครูท่ีมีประสบการณzแตกต_างกันมีความคิดเห็นต_อการมีส_วน

ร_วมในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนแตกต_างกันเกือบทุกดfาน ยกเวfนดfานการใชfส่ือในการเรียน 

การสอน และดfานการพัฒนาบุคคลากร ส_วนเม่ือเปรียบเทียบครูท่ีมีประสบการณzการทำงานกลุ_ม 1-10 ปÆ 

กับกลุ_ม 11-20 ปÆ และเปรียบเทียบครูท่ีมีระสบการณzทำงานกลุ_ม 11-20 ปÆ กับกลุ_มต้ังแต_ 21 ปÆข้ึนไป 

พบว_าไม_แตกต_างกัน 
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 4. ขfอเสนอแนะเก่ียวกับการมีส_วนร_วมในการบริหารงานวิชาการของขfาราชการครูโรงเรียนสังกัด

สังกัดสำนักงานเขตบางกะปè กรุงเทพมหานครสามารถสรุปผล ไดfดังน้ี 

    4.1 ขfอเสนอแนะดfานการจัดหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใชfท่ีขfาราชการครูตfองการมากท่ีสุด

คือ ทุกคนควรมีส_วนร_วมในการจัดทำหลักสูตรและการนำไปใชf โดยมีผูfบริหารเปÄนผูfนำ มีการวางแผน 

และเตรียมบุคลากรท่ีเก่ียวขfอง มีการประชุมวางแผนเพ่ือจัดทำหลักสูตร 

    4.2 ขfอเสนอแนะดfานการใชfส่ือการเรียนการสอนท่ีขfาราชการครูตfองการมากท่ีสุดคือการใชf

งบประมาณโรงเรียนในการจัดซ้ือส่ือการเรียนการสอนร_วมกับส่ือท่ีครูจัดทำข้ึนเอง และส่ือธรรมชาติท้ัง

ภายในและภายนอกโรงเรียน 

    4.3 ขfอเสนอแนะดfานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูfเรียนท่ีขfาราชการครูตfองการมากท่ีสุดคือการจัด

กิจกรรมพัฒนาผูfเรียนเพ่ือเสริมทักษะในดfานต_าง ๆ เปÄนกิจกรรมของลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมในวันสำคัญ 

การบำเพ็ญประโยชนz หรือกิจกรรมดfานอ่ืน ๆ ท่ีปลูกฝ|งความมีระเบียบวินัย ความซ่ือสัตยz ความรับผิดชอบ 

คุณธรรม จริยธรรม และค_านิยมอันพึงประสงคz ควรเปèดโอกาสใหfท้ังครูและนักเรียน มากข้ึน ในการมีส_วน

ร_วมเพ่ือเสนอความเห็นว_าควรเปÄนกิจกรรมอะไร ทำอย_างไร 

    4.4 ขfอเสนอแนะดfานการนิเทศการเรียนการสอนท่ีขfาราชการครูตfองการมากท่ีสุดคือ คณะครู

ควรมีส_วนร_วมในการนิเทศการสอน โดยเปèดโอกาสในครูนิเทศซ่ึงกันและกัน โดยใชfรูปแบบท่ีหลากหลาย 

และนำผลการนิเทศแจfงใหfผูfถูกนิเทศรับทราบเพ่ือนำมาปรับปรุงพัฒนาตนเอง 

     4.5 ขfอเสนอแนะดfานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนท่ีขfาราชการครูตfองการมากท่ีสุด

คือควรจัดใหfมีการประเมินผลตามสภาพจริง ใหfตรงกับวัตถุประสงคzการประเมินท่ีต้ังไวf จัดเก็บขfอมูล

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนของเด็กนักเรียนอย_างเปÄนระบบ วิธีการประเมินควรมีความหลากหลายเหมาะสมกับ

วัตถุประสงคz และนำผลการประเมินจัดทำเปÄนแฟ≥มสะสมงานของนักเรียน และของครู 

 

อภิปรายผล 
1. ระดับการมีส_วนร_วมในการบริหารงานวิชาการของขfาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

บางกะปè กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู_ในระดับมาก สอดคลfองกับงานวิจัยของ วีระศักด์ิ วงศzอินทรz 

(2557)  ท่ีไดfศึกษาการบริหารงานวิชาการของครูผูfสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาตราด และผลการศึกษาพบว_า สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด ในภาพรวมอยู_ในระดับมาก และสอดคลfองกับงานวิจัยของงานวิจัยอ่ืน ๆ 

ดfวยเช_นกัน (สุทธิรา เกษมราษฎรz, (2559; กนกรัตนz ทำจะดี , 2560)  ท้ังน้ีอาจเปÄนเพราะต้ังแต_ยุคปฏิรูป

การศึกษาเปÄนตfนมาสถานศึกษาต_างใหfความสำคัญกับงานวิชาการมากข้ึน เพราะงานวิชาการเปÄนภารกิจ

สำคัญของโรงเรียนซ่ึงตfองอาศัยความร_วมมือจากทุกฝêาย และเปÄนไปตามแนวคิดของ ปรียาพร  

วงศzอนุตรโรจนz (2546, p.15) ท่ีกล_าวว_าการบริหารงานวิชาการน้ัน ผูfบริหารไม_สามารถกระทำไดfโดยลำพัง 

ตfองอาศัยความร_วมมือจากครูผูfสอนดfวย เพราะครูผูfสอนคือ ผูfท่ีเก่ียวขfองโดยตรงในการจัดกิจกรรม 
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การเรียนการสอนจึงจำเปÄนอย_างย่ิง  ท่ีผูfบริหารโรงเรียนจะตfองเปèดโอกาสใหfครูเขfามามีส_วนร_วมในการ

บริหารวิชาการใหfมากท่ีสุด 

2. ผลการวิจัยพบว_า ขfาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะปè กรุงเทพมหานคร  

ท้ังเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นต_อการมีส_วนร_วมในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนไม_แตกต_าง

กันท้ังในภาพรวมและรายดfาน สอดคลfองกับงานวิจัยของ สุทธิรา เกษมราษฎรz (2559)  ไดfศึกษาเร่ืองการ 

มีส_วนร_วมในการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนโรงเรียนบางละมุง 4 สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการศึกษาพบว_า ครูมีส_วนร_วมในการบริหารงาน

วิชาการโดยรวมและรายดfานอยู_ในระดับมาก และพบว_าครูท่ีมีเพศแตกต_างกันการมีส_วนร_วมในการ

บริหารงานวิชาการในภาพรวมและรายดfานไม_แตกต_างกัน ท้ังน้ีเน่ืองจากในยุคป|จจุบัน เพศไม_ไดfเปÄนป|ญหา

หรืออุปสรรคในงานวิชาการ เพราะงานวิชาการใชfสติป|ญญาความรูfความเขfาใจความคิดริเริมสรfางสรรคzเปÄน

ส_วนใหญ_ ป|จจุบันครูเพศชายและเพศหญิงไดfรับการศึกษาอบรมสม่ำเสมอ จึงมีความรูfความสามารถใน 

การปฏิบัติงานร_วมกับผูfบริหารไดfมากข้ึนซ่ึงมักจะเห็นเพศชายและเพศหญิงเขfามามีส_วนร_วมในงานวิชาการ

อยู_เสมอ ๆ 

 3. ผลการวิจัยพบว_า ขfาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะปè กรุงเทพมหานคร ท่ีจบ

การศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกว_าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต_อการมีส_วนร_วมในการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรียน แตกต_างกันท้ังในภาพรวมและรายดfานเกือบทุกดfาน ยกเวfนดfานการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูfเรียน สอดคลfองกับงานวิจัยของ มานิตา สุทธิหา (2556) ท้ังน้ีอาจเปÄนเพราะการปฏิบัติราชการในบทบาท

ของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนเรียนทุก ๆ โรงเรียน กำหนดบทบาทหนfาความรับผิดชอบ

เหมือนกัน นอกจากน้ันครูทุกคนยังปฏิบัติงานอยู_ภายใตfระเบียบกฎหมาย นโยบาย แนวปฏิบัติเดียวกัน  

ทำใหfครูมีความรอบรูf และความตfองการพัฒนาตนเองทำนองเดียวกัน ซ่ึงส_งผลใหfมีการมีส_วนร_วมของครูใน

การบริหารงานวิชาการไม_แตกต_างกัน สังคมป|จจุบันเปÄนสังคมแห_งการเรียนรูfร_วมกัน ดังน้ัน การปฏิสัมพันธz

ระหว_างครูในโรงเรียนดำเนินไปในรูปแบบของการแบ_งป|นประสบการณzในการทำงานไม_ใหfเหลือมล้ำกัน 

และการพัฒนาโรงเรียนตfองยึดระเบียบการปฏิบัติงานเดียวกัน ดังน้ันการมีส_วนร_วมระหว_างครูจึงยึด 

แนวปฏิบัติใกลfเคียงกันจึงทำใหfระดับการมีส_วนร_วมไม_แตกต_างกันถึงแมfจะมีระดับการศึกษาแตกต_างกัน 

 4. ผลการวิจัย พบว_า ขfาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะปè กรุงเทพมหานครท่ีมี

ประสบการณzการทำงานแตกต_างกันมีความคิดเห็นต_อการมีส_วนร_วมในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

แตกต_างกันในภาพรวม และเม่ือพิจารณารายดfานพบว_าครูท่ีมีประสบการณzแตกต_างกันมีความคิดเห็นต_อ

การมีส_วนร_วมในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน แตกต_างกันเกือบทุกดfาน ยกเวfนดfานการใชfส่ือการเรียน

การสอน สอดคลfองกับงานวิจัยของ วีระศักด์ิ วงศzอินทรz (2557)  ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก ครูท่ีมีประสบการณz

มากไดfปฏิบัติงานมานาน จึงไดfทราบป|ญหาและเห็นการเปล่ียนแปลงตลอดจนแนวทาง หรือวิธีการแกfไข 

ต_าง ๆ มาบfางแลfว ซึงเม่ือใดทีเกิดป|ญหาซ้ำ ๆ กัน หรือเหตุการณzในทำนองเดียวกันเกิดข้ึน ก็สามารถมีส_วน

ร_วมปฏิบัติงานไดfทันที ส_วนครูทีมีประสบการณzในการปฏิบัติงานนfอยทำใหfยังไม_ค_อยแน_ใจหรือขาดความ

ม่ันใจท่ีจะเขfาไปมีส_วนร_วมในการปฏิบัติงานน้ัน ๆ อาจตfองใชfเวลาในการทำความเขfาใจ หรือมีโอกาสหา
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ความรูfเพ่ิมเติม จึงมีความเขfาใจและมีแนวทางปฏิบัติมากข้ึนจนสามารถตัดสินใจเขfาไปมีส_วนร_วมไดfอย_าง

ม่ันใจ เม่ือมีเหตุการณzหรือมีป|ญหาใหfเกิดข้ึน  

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้ 
   1.1 ผูfบริหารสถานศึกษาแต_ละแห_งควรกระตุfนใหfครูท่ีมีประสบการณzการทำงานนfอย ท้ังเพศ

หญิง เพศชาย และทุกระดับการศึกษา เขfาใจถึงความสำคัญและประโยชนzของการมีส_วนร_วมของครู  
เพราะจะทำใหfการบริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

   1.2 ผูfบริหารสถานศึกษาควรส_งเสริมและเปèดโอกาสใหfครูมีส_วนร_วมในการบริหารงานวิชาการ

โดยเฉพาะใน ดfานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูfเรียน ดfานการวัดและประเมินผลการสอน และดfานการจัด

หลักสูตรและนำหลักสูตรไปใชf  
     1.3 ผูfบริหารสถานศึกษาควรส_งเสริมและเปèดโอกาสใหfครูมีส_วนร_วมในการแกfป|ญหาท่ีเกิดข้ึน

ระหว_างการเรียนการสอนโดยการนิเทศภายใน เพ่ือส_งเสริมใหfการดำเนินงานดfานการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาดำเนินไปอย_างมีประสิทธิภาพ 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
   2.1 ควรศึกษาความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมของครูกับความสำเร็จของการบริหาร โรงเรียน 

ในสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

   2.2 ควรศึกษาสภาพปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

    2.3 ควรศึกษาเชิงลึกถึงความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียน 

ในสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการวิจัยฉบับน้ี 

 

เอกสารและส่ิงอ้างอิง 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห̂งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก2ไขเพ่ิมเติม  
 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545. กรุงเทพฯ: โรงพิมพzองคzการรับส_งสินคfาและพัสดุภัณฑz (ร.ส.พ.). 

กนกรัตนz ทำจะดี. (2560). การศึกษาการบริหารแบบมีส̂วนร̂วมในงานวิชาการของครูในสถานศึกษา 
 ข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2.   
 วิทยานิพนธzศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม. 

ธีระ รุญเจริญ. (2544). การบริหารเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู2. กรุงเทพฯ: ขfาวฟêาง.  

บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบ้ืองต2น. พิมพzคร้ังท่ี 7. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสนz. 

 



81 วารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564 

ไกรษร สุ_ยหลfา, สังวาล เพียยุระ, เกียรติพงษz มีเพียร และวิเชียร รูfยินยง. (2561). แนวทางการบริหารงาน
วิชาการแบบมีส̂วนร̂วมของโรงเรียนขยาย โอกาสทางการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก̂น เขต 2. วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก_น, 5(1): 

  (มกราคม-มิถุนายน), 195-206. 

ปรียาพร วงศzอนุตรโรจนz. (2546). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ: ศูนยzส_งเสริมกรุงเทพฯ. 

มานิตา สุทธิหา. (2556). การมีส̂วนร̂วมในการบริหารงานวิชาการของผู2บริหารสถานศึกษาและครู  
  ในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอบางปะกง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ฉะเชิงเทรา เขต 1.  งานนิพนธzการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. ชลบุรี: 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 

วีระศักด์ิ วงศzอินทรz. (2557). การมีส̂วนร̂วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู2สอนสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด. วิทยานิพนธzปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  

  สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี. 
ศิริชัย กาญจนวาสี. (2541). แนวทางและแนวปฏิบัติในการดำเนินการวัดผล. กรุงเทพฯ: สำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาแห_งชาติ. ม.ป.ท. 

สถิต ทรายทอง. (2552). การมีส̂วนร̂วมในการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน 
 เทศบาลบ2านศรีตะก่ัวปiา. วิทยานิพนธzครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.  

กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. 

สำนักการศึกษาเขตบางกะปè. (2564). สารสนเทศทางการศึกษา ประจำปj 2564. เขfาถึงขfอมูลจาก  

http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000116/0-system/school-result/16-

Bang%20Kapi.php 

อุทัย บุญประเสริฐ. (2538). หลักและแนวทางในการจัดการนิเทศภายในสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพzคุรุสภา.  
Brophy, George Michael. (2006).  A Study of The Process Used by Academic Affairs 

Administrators at Participating Institutions of Higher Education to Select 

Instructional Technology Tools for Faculty Use Instruction in Undergraduate 

Classes. Dissertation Abstract International. 171. 
Krejcie, R. V. and Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities.  

 Educational and Psychological Measurement, 607-610. 

Letteri, R. (1990). A critical theory of participatory management systems. Dissertation 
Abstracts International, 51(12), 4292-A. 

Likert, R. (1967). The human organization: Its management and value. New York: 

McGraw-Hill. 

 


