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บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 และ 2) เปรียบเทียบการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูใน

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จำแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา และ 

ประสบการณในการทำงานของครู กลุมตัวอยางในการวิจัยเปนครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จำนวน 290 คน สุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาทีแบบขอมูลเปนอสิระ

ตอกัน และการวิเคราะหความแปรปรวน 

 ผลการวิจัยพบวา 1) การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ท้ังโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมใน

การบริหารงานวิชาการของครู พบวา ครูชายกับครูหญิงมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนไมแตกตางกันท้ัง

ในภาพรวมและรายดาน ครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกันมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการแตกตางกันในดานการจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและดานการพัฒนาบุคลากร และครูที ่มีประสบการณการทำงานแตกตางกันมีสวนรวมในการ

บริหารงานวิชาการแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสำคัญ .05 ท้ังในภาพรวมและรายดาน 

คำสำคัญ: การมีสวนรวม, การบริหารงานวิชาการ 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research were to 1) study participation in academic administration of 

teachers in school under Suphanburi Primary Educational Service Area 3 and 2) compare participation in 

academic administration of teachers in school under Suphanburi Primary Educational Service Area 3 

classified by gender, educational level and working experience. The sample consisted of teachers in 

schools under Suphanburi Primary Educational Service Area 3, totally 290 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 analysis of variance 
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 The results showed as follows: 1) Prticipation in academic administration of teachers in school 

under the Office of Suphanburi Primary Educational Service Area 3 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 had different participation in 

academic administration both overall and each aspects at 0.05 statistical significant. 

Keywords: Participation, Academic Administration 

 

บทนำ 

จากการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 การบริหารงานวิชาการ ซึ่งเปนการ

บริหารงานที่สำคัญและเปนหัวใจตอการปฏิรูปการศึกษาการบริหารงานวิชาการเปนการบริหารงานเกี่ยวกับกิจกรรมซึ่ง

เกี่ยวของเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงไข การเรียนกาสอนใหมีประสิทธิภาพตามเปาหมายของการศึกษาวิธีการจดัการ

เหมือนการบริหารงานในโรงเรียนผูบริหารตองเปนท้ังนักบริหารและนักวิชาการ 

งานวิชาการถือเปนหัวใจของการบริหารการศึกษาเพราะจุดมุงหมายของการบริหารการศึกษาใหมีคุณภาพซึ่งขัน

อยูกับงานวิชาการทั้งสิ้น งานวิชาการเปนการจัดกิจกรรมดานหลักสูตรการนำหลักสูตรใชแบบเรียนงานการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการสอนงานวัดผลและประเมินผลงานหองสมุดงานนิเทศการศึกษางานวางแผนการศึกษาและงานประชุม

วิชาการเพ่ือใหผูเรียนบรรลุจุดหมายของการศึกษาท่ีกำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูง 

จะเห็นวาการบริหารงานวิชาการนับเปนงานสำคัญของโรงเรียนเปนหนาที่หลักของโรงเรียนถือเปนการบริหาร

โรงเรียน โรงเรียนจะดีไมดีขึ้นอยูกับงานวิชาการของโรงเรียน ที่จะสรางนักเรียนที่มีคุณภาพ มีความรู จริยธรรม และ

คุณสมบัติตามที่ตองการเพื่อใหการศึกษาบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะปรากฎเดนขัดเมื่อมีการ

บริหารงานวิชาการประสบความสำเร็จ อุทัย บุญประเสริฐ (2538: 62) กลาววา งานสำคัญของโรงเรียนคือ งานวิชาการ ถา

หากโรงเรียนนั้นดำเนินงานผิดพลาดทางวิชาการนั้นแสดงวาโรงเรียนนั้นประสบความลมเหลว ในทางตรงกันขามโรงเรียน

ใดที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานวิชาการ โรงเรียนนั้นก็สมควรที่จะไดรับการยกยองยอมรับวาโรงเรียนนั้นเปน

โรงเรียนที่ดำเนินภารกิจไดผล ซึ ่งสอดคลองกับปองสิน วิเศษศิริ (2546: 2; อางถึงใน Miller, 1965: 175) ที ่เนน

ความสำคัญของงานวิชาการเปนหัวใจของโรงเรียน และปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543: 17) ไดกลาวเชนเดียวกันวา 

ความสำเร็จของสถานศึกษาอยูท่ีงานวิชาการ 

จากแนวคิดของนักวิชาการตาง ๆ กลาวไดวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนกลยุทธในการปรับการศึกษา

โดยหนาที ่การตัดสินใจในสวนกลางไปยังโรงเรียนแตละโรงเรียนโดยมีกรรมการโรงเรียน (School council) ซึ่ง

ประกอบดวยครู ผูปกครอง ผูทรงคุณวุฒิ ศิษยเกา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนไดมีอำนาจในการบริหาร

จัดการศึกษาในโรงเรียน มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการตัดสินงานงบประมาณ งานบุคลากร และงานวิชาการโดยใหเปนไป

ตามความตองการของนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน การที่คณะกรรมการโรงเรียนไดมีสวนรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทำ 

รวมประเมินคือ หัวใจของการบริหาร โดยใชโรงเรียนเปนฐานเพราะลำพังการกระจายอำนาจสวนกลางมาโรงเรียน ยังไม

รับประกันวาโรงเรียนจะใชอำนาจท่ีไดรับน้ันไปบริหารจัดการโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

การจัดการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ไดใหความสำคัญกับการ

บริหารงานวิชาการและประสบปญหาดานงานวิชาการแตกตางกันไปตามบริบทของแตละโรงเรียน จึงควรไดรับการ

ปรับปรุงแกไข ดังนั ้นผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของขาราชการครู สังกัด
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เพื่อนำผลการวิจัยไปปรับปรุงแกไขการบริหารงานวิชาการ 

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

ในครั้งตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาสภาพการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของขาราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของขาราชการครูสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุงที่จะศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของขาราชการครูโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 มีกรอบแนวคิดซึ่งผูศึกษาไดยึดแนวทางการบริหารงาน

วิชาการของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 23) ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก ดานการจัดหลักสูตรและนำ

หลักสูตรไปใช ดานการใชสื่อการเรียนการสอน ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน ดานการนิเทศการเรียนการสอน ดานการ

วัดผลประเมินการเรียนการสอนและดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอนเพ่ือใชเปนแนวทางการศึกษาดังน้ี 

 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

สถานภาพของขาราชการครูเพศ 

 - ชาย 

 - หญิง 

วุฒิการศึกษา 

 - ปริญญาตรี 

 - สูงกวาปริญญาตรี 

ประสบการณการทำงาน 

 - 1-10 ป 

 - 11-20 ป 

 - มากกวา 20 ปข้ึนไป 

 การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ 

1. การจัดหลักสูตรและนำหลักสูตรไปใช 

2. การใชสื่อการเรียนการสอน 

3. การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

4. การนิเทศการเรียนการสอน 

5. การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 3 ปการศึกษา 2563 จำนวน 125 โรงเรียน ซึ่งมีขาราชการครู จำนวนรวมท้ังสิ้น 1,132 คน 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 3 ปการศึกษา 2563 ท่ีสุมมาเปนตัวอยาง กำหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางเครซี่และมอแกน (Krejcie & 
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Morgan, 1970) ที่ประชากรจำนวน 1,132 คน ได จำนวนตัวอยาง 290 คน และทำการสุมตัวอยางโดยวิธีแบงชั้นภูมิ 

(Stratified Random Sampling) ใหขนาดของโรงเรียนเปนชั้นภูมิในการแบงในที่นี้มี 3 ชั้นภูมิ ตามขนาดโรงเรียนคือ 1) 

โรงเรียนขนาดเล็ก 2) โรงเรียนขนาดกลาง และ 3 โรงเรียนขนาดใหญ (ไมมีโรงเรียนขนาดใหญพิเศษในสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3) 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามเรื่อง การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของขาราชการครู

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ซึ่งออกแบบเปน 2 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกบัขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ วุฒิการศึกษา 

และประสบการณการทำงาน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบสำรวจ (Check list) 

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมการบริหารงานวิชาการของขาราชการครูสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 

ระดับ (5 Points Rating Scale) สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ โดยแยกเปน 6 

ดาน คือ 

  1. ดานการจัดหลักสูตรและนำหลกัสูตรไปใช 

  2. ดานการใชสื่อการเรียนการสอน 

  3. ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 

  4. ดานการนิเทศการเรยีนการสอน 

  5. ดานการวัดผลและประเมินผลการเรยีนการสอน 

  6. ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน 

 แบบสอบถามเปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ ตามเกณฑการแบงระดับของลิเคิรท (5 Points Likert's 

Rating Scale) 

 แบบสอบถามมีการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) และคาความเช่ือมั่น(Reliability) โดยนำ

แบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน พิจารณาความสอดคลองของขอถามกับนิยามตัวแปร แลวหาคาดัชนีความ

สอดคลอง (Index of Item-objective Congruence: IOC) ระหวางขอคำถามกับนิยามตัวแปร พบวา แบบสอบถามมีคา

ดัชนีความสอดคลอง มากกวา 0.5 ทุกขอคำถาม จากนั้นนำแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับครูในโรงเรียนที่ไมใช

กลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน นำขออมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิ

ความเชื่อมั่นของครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient) พบวา ไดคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของตัวแปรเทากับ 

0.89 จะเห็นไดวา แบบสอบถามมีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นมากกวา 0.8 แสดงวา แบบสอบถามมีคุณภาพอยูในเกณฑท่ี

ยอมรับได 

 ผูวิจัยนำแบบสอบถามพรอมดวยหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลจัดสงไปยังสถานศึกษาเครือขาย

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เพ่ือขอเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

 การวิเคราะหขอมูล 

 1. วิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของขาราชการครูผ ู ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) และการหาคารอยละ (Percentage) 

 2. วิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการบริหารงานวิซาการของขาราชการครูสังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดยการหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) เปนรายดาน และโดยรวม 
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 3. นำผลการวิเคราะหขอมูลมาแปลผลคาเฉลี่ยการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการแปลความหมายคาเฉลี่ย

ของคะแนนตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2545: 103) ดังน้ี 

  4.51 - 5.00 หมายถึง มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมากท่ีสุด 

  3.51 - 4.50 หมายถึง มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก 

   2.51 - 3.50 หมายถึง มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการอยูในระดับปานกลาง 

  1.51 - 2.50 หมายถึง มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการอยูในระดับนอย 

  1.00 - 1.50 หมายถึง มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 4. เปรียบเทียบการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของขาราชการครู จำแนกตาม เพศระดับการศึกษา และ

ประสบการณในการทำงาน โดยใชการทดสอบแบบที (Independent t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis 

of Variance) วิเคราะหโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 

 

ผลการวิจัย 

 1. สถานภาพของขาราชการครูผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 83.1 จบการศึกษา

ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 69.0 และมีประสบการณการทำงาน 1 - 10 ป คิดเปน รอยละ 41.7 

 2. ข าราชการคร ูในโรงเร ียนส ังก ัดสำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศ ึกษาส ุพรรณบุร ี  เขต 3  

มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานโดยเรียงลำดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปนอย 3 ลำดับแรกคือ ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานการวัดและประเมินผลการสอน และดาน

การใชสื่อในการเรียนการสอน 

  3. ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 สรุปไดดังน้ี 

  3.1 ขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ท้ังเพศชายและ

เพศหญิง มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการบริหารงานวิซาการในโรงเรียนไมแตกตางกัน ท้ังในภาพรวมและรายดาน 

  3.2 ขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ทั้งครูที่จบ

การศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนไม

แตกตางกันในภาพรวม แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่แตกตางกันประกอบดวยดานการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน และดานการพัฒนาบุคลากร สวนการมีสวนรวมในดานอ่ืน ๆ ไมแตกตางกัน 

  3.3 ขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ทั้งครูที ่มี

ประสบการณทำงานแตกตางกัน จะมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน แตกตางกันใน

ภาพรวม และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ครูท่ีมีประสบการณแตกตางกันมีความคิดเหน็ตอการมสีวนรวมในการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรียนแตกตางกันเกือบทุกดาน ยกเวนดานการใชสื่อในการเรียนการสอน และดานการพัฒนาบุคลากรสวน

เมื่อเปรียบเทียบครูที่มีประสบการณทำงานกลุม 1-10 ป กับกลุม 11-20 ป และเปรียบเทียบครูที่มีประสบการณทำงาน

กลุม 11-20 ป กับกลุมตั้งแต 21 ปข้ึนไป พบวาไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผล 

 1. ระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ถนอมรัตน สิทธิเสนี (2550) ที่ได

ศึกษาการบริหารงานวิชาการของโงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบน และผลการศึกษาพบวา สภาพการ
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บริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองกระทุมแบนในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ

ตั้งแตยุคปฏิรูปการศึกษาเปนตนมาสถานศึกษาตางใหความสำคัญกับงานวิซาการมากขึ้น เพราะงานวิชาการเปนภารกิจ

สำคัญของโรงเรียนซึ่งตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย และเปนไปตามแนวคิดของปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546: 15) 

ที่กลาววาการบริหารงานวิชาการนั้น ผูบริหารไมสามารถกระทำไดโดยลำพัง ตองอาศัยความรวมมือจากครูผูสอนดวย 

เพราะครูผูสอนคือ ผูที่เกี่ยวของโดยตรงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงจำเปนอยางยิ่ง ที่ผูบริหารโรงเรียนจะตอง

เปดโอกาสใหครูเขามามีสวนรวมในการบริหารวิชาการใหมากท่ีสุด 

 2. ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

ทั้งเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ไมแตกตางกันทั้งใน

ภาพรวมและรายดาน สอดคลองกับงานวิจัยของสถิตย ทรายทอง (2552)ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมในการบริหารงาน

วิชาการตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนเทศบาลบานศรีตะกั่วปา ผลการศึกษาพบวาครูมีสวนรวมในการบริหารงาน

วิชาการโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และพบวาครูที่มีเพศแตกตางกันการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการใน

ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากในยุคปจจุบัน เพศไมไดเปนปญหาหรืออุปสรรคในงานวิชาการ เพราะ

งานวิชาการใชสติปญญาความรูความเขาใจความคิดริเริมสรางสรรคเปนสวนใหญ ปจจุบันครูเพศชายและเพศหญิงไดรับ

การศึกษาอบรมสม่ำเสมอ จึงมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับผูบริหารไดมากขึ้นซี่งมักจะเห็นเพศชายและ

เพศหญิงเขามามีสวนรวมในงานวิชาการอยูเสมอ ๆ 

 3. ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครใูนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

ท้ังครูท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียน ไมแตกตางกันทั้งในภาพรวมและรายดานเกือบทุกดาน ยกเวนดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สอดคลองกับ

งานวิจัยของ มานิตา สุทธิหา (2556) ไดศึกษาระดับการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิซาการของผู บริหาร

สถานศึกษาและครูในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอบางประกง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 1 พบวาการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบการมีสวนของครูที่มีกา

ศึกษาแตกตางกันตอการบริหารงานวิชาการ จะมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการไมแตกตางกัน ทังน้ีอาจเปนเพราะการ

ปฏิบัติราชการในบทบาทของครูกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนเรียนทุก ๆ โรงเรียน กำหนดบทบาทหนาความ

รับผิดชอบเหมือนกัน นอกจากน้ันครูทุกคนยังปฏิบัติงานอยูภายใตระเบียบกฎหมาย นโยบาย แนวปฏิบัติเดียวกัน ทำใหครู

มีความรอบรู และความตองการพัฒนาตนเองทำนองเดียวกัน ซึ่งสงผลใหมีการมีสวนรวมของครูในการบริหารงานวิชาการ

ไมแตกตางกัน สังคมปจจุบันเปนสังคมแหงการเรียนรูรวมกัน ดังนั้น การปฏิสัมพันธระหวางครูในโรงเรียนดำเนินไปใน

รูปแบบของการแบงปนประสบการณในการทำงานไมใหเหลือมล้ำกัน และการพัฒนาโรงเรียนตองยึดระเบียบการ

ปฏิบัติงานเดียวกัน ดังน้ันการมีสวนรวมระหวางครูจึงยึดแนวปฏิบัติใกลเคียงกันจึงทำใหระดับการมีสวนรวมไมแตกตางกัน

ถึงแมจะมีระดับการศึกษาแตกตางกัน 

 4. ผลการวิจัย พบวาขาราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

ท่ีมีประสบการณทำงานแตกตางกัน จะมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการบรหิารงานวิชาการในโรงเรียน แตกตางกันใน

ภาพรวม และเมื่อพิจารณารายดานพบวาครูท่ีมีประสบการณแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรียนแตกตางกันเกือบทุกดาน ยกเวนดานการใชสื่อการเรียนการสอน สอดคลองกับงานวิจัยของ ปาณิสรา 

เกิดมรกต (2552) ไดศึกษาระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ ของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี ผล

การศึกษาพบวา ครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมอืงสระบุรี มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ โดยรวมและรายดานอยูใน

ระดับมาก และครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี ที่มีประสบการณในการทำงนแตกตางกันจะมีสวนรวมในการ

บริหารงานวิชาการแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูที่มีประสบการณมากไดปฏิบัติงานมานาน จึงไดทราบปญหาและ
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เห็นการเปลี่ยนแปลงตลอดจนแนวทาง หรือวิธีการแกไขตาง ๆ มาบางแลว ซึงเมื่อใดที่เกิดปญหาซ้ำ ๆ กัน หรือเหตุการณ

ในทำนองเดียวกันเกิดข้ึน ก็สามารถมีสวนรวมปฏิบัติงานไดทันที และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ มารโคไลน (Marcoline, 

1990) ที่ไดศึกษาการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูและผูบริหารโรงเรียนในรัฐเพนซิลวาเนีย งานวิจัยเรื่องนี้ เปนการ

สนับสนุนความคิดที่แตกตางกันในการพิจารณาประสบการณในการทำงานของครูที่แตกตางกันในเรื่องที่ตองตัดสินใจ

รวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งพบวาอายุของครูที่มีประสบการณในการทำงานสูงจะมีสวนเกี่ยวของกับการมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจสูงกวาครูท่ีมีประสบการณในการทำงานนอยกวา แมวาครูจะมีความเช่ือพ้ืนฐานรวมกันในหลายเรื่องก็ตาม 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะเพ่ือนำผลการวิจัยไปใช 

 1. ผูบริหารสถานศึกษาแตละแหงควรกระตุนใหครูที่มีประสบการณการทำงานนอย ทั้งเพศหญิง เพศชาย และ

ทุกระดับการศึกษา เขาใจถึงความสำคัญและประโยชนของการมีสวนรวมของครู เพราะจะทำใหการบริหารโรงเรียนมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 2. ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมและเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการโดยเฉพาะในดาน

การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานการวัดและประเมินผลการสอน และดานการจัดหลักสูตรและนำหลักสูตรไปใช เชน เปด

โอกาสใหครูมีสวนรวมในการพิจารณาปรับเนื้อหาใหสอดคลองกับสภาพกาดำเนินกาของโรงเรียน มีสวนรวมในการ

วิเคราะหและกำหนดวิธีการประเมินผลการเรียนในแตละหนวยการเรียนรูรายวิชาทีเปนการประเมินตามสภาพจริง 

 3. ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมและเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการเรียนการ

สอนโดยการนิเทศภายใน เพื ่อสงเสริมใหการดำเนินงานดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศึกษา ดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 1.  ควรศ ึกษาความส ัมพ ันธ ของการม ีส วนร วมของคร ูก ับความสำเร ็จของการบร ิหารโรงเร ียน 

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

 2. ควรศึกษาสภาพปญหาการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

 3. ควรศ ึกษาเช ิงล ึกถ ึ งความต องการการม ีส วนร วมในการบร ิหารงานว ิชาการของคร ู โรงเร ียน 

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ตามรายงานการวิจัยฉบับน้ี 
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