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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ของ

ข้าราชการครู โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของข้าราชการครู สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต3 จำแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการ
ทำงาน กลุ่มตัวอย่างคือข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต3 
จำนวน 258 คน ทำการสุ่มโดยวิธีแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ 
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าความถี่  
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าทีแบบ One Sample t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
One way ANOVA และการทดสอบความแตกต่างรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe' 
 ผลการศึกษา พบว่า  (1) ข้าราชการครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 ต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (2) ข้าราชการ
ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ทั้งเพศชาย และเพศหญิง 
มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ไม่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและ 
รายด้าน 

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ 
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ABSTRACT 
This thesis have 2 objectives as 1) to study the phenomena of teachers’ participation for 

academic administration in school under The Supanburi Primary School Administration Service 
Area Office 3 and 2) to compare the difference of teachers’ participation for academic 
administration in school under The Supanburi Primary School Administration Service Area Office 
3 which classifier by gender educational level and work experience. The sample were 258 
teachers who were selected by stratified random sampling. The tool was 5 rating scale 
questionnaires.  The data were analyzed by frequency percentage mean and standard 
deviation. The hypothesis was tested by one sample t-test, One way ANOVA and proved 
different pair by scheffe’ method. 
 The results reveal that: (1) Teachers in The Supanburi Primary School Administration 
Service Area Office 3 had academic administration participation at high level in overall.  
(2) Teachers, under The Supanburi Primary School Administration Service Area Office 3, both 
male and female had not difference academic administration participation in overall and every 
aspect. 

Keywords: Academic administration participation 

 
บทนำ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยังคงยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง (Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาในการพัฒนาอยู่บนพ้ืนฐานแห่งความยั่งยืนและสมดุล
เพ่ือให้สังคมไทยมีลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ประการ คือ สังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
สังคมสมานฉันท์และเอ้ืออาทร โดยมีจุดเน้นคือ คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ดังนั้นจึงเป็นที่ยอมรับว่า 
การศึกษามีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในโลกยุคใหม่ที่มีทรัพยากรสำคัญที่สุดคือ
ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2548: 1 )  และการปฏิรูป
การศึกษา(Educational Reform) เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการจัดการศึกษาให้คุณภาพ การจัดระบบ
บริหารงานในการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจความรับผิดชอบเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การ
จัดการศึกษามีคุณภาพทั้งนี้เพราะการจัดการศึกษานั้นครอบคลุมกิจกรรมและการดำเนินการต่าง ๆ ทาง
การศึกษาไว้ทุกด้าน 

จากการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การบริหารงาน
วิชาการ ซึ่งเป็นการบริหารงานที่สำคัญและเป็นหัวใจต่อการปฏิรูปการศึกษาการ  ทำให้งานวิชาการถือเป็น
หัวใจของการบริหารการศึกษาเพราะจุดมุ่งหมายของการบริหารการศึกษาให้มีคุณภาพซึ่งข้นอยู่กับงาน
วิชาการทั้งสิ้น และจากการตรวจสอบของผู้วิจัยถึง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนต่าง ๆ ที่สังกัดอยู่ใน
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดยสำรวจจากรายงานประจำปีของโรงเรียน 
ผลการตรวจประกันคุณภาพภายในของแต่ละโรงเรียน และเอกสารอ่ืน ๆ พบว่าปัญหาการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการในภาพรวม 6 ด้าน คือ 1) การจัดหลักสูตรและนำหลักสูตรไปใช้ 2) การใช้สื่อการเรียน
การสอน 3) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4) การนิเทศการเรียนการสอน 5) การวัดผลและประเมินผลการ
เรียนการสอน และ 6) การพัฒนาบุคลากรทางการสอน กล่าวคือ ข้าราชการครูส่วนใหญ่มักขาดการมีส่วน
ร่วมในการบริหารทั้ง 6 ด้าน ส่วนใหญ่จะปล่อยให้เป็นที่หน้าที่ของผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ
โรงเรียน และครูบางท่านที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ทางด้านงานวิชาการของโรงเรียน และการพัฒนา
บุคลากรทางการสอน ซึ่งการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนควรความสำคัญกับการมีส่วนร่วมเพราะถือว่า
เป็นหัวใจหลักท่ีจะทำให้การบริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของข้าราชการครู สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3  ว่าครูมีความรู้ด้านวิชาการอยู่ระดับใดและเพ่ือ
ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต3 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของข้าราชการครู 
และการพัฒนาบุคลากรทางการสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
จำแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1.ครูของโรงเรียนในสังกัดสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต  3 ที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการแตกต่างกัน 

2. ครูของโรงเรียนในสังกัดสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ที่มี
ประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน จะมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการแตกต่างกัน 
  
ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตของเนื้อหา 
  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มุ่งศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการของข้าราชการครู สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ตามขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ
ประกอบด้วย 6 ด้าน (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 2544: 23) ดังนี้คือ ด้านการจัดหลักสูตรและนำ
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หลักสูตรไปใช้ ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการนิเทศการเรียน
การสอน ด้านการวัดผลประเมินการเรียนการสอนและด้านการพัฒนาบุคลากรทางการสอน 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูในสั งกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 รวมทั้งสิ้น 1,050 คน 

กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จำนวน 258 คน ซึ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่างกำหนดโดย
ใช้ตารางเคสซี่และมอแกน และทำการสุ่มโดยวิธีแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานสภาพของข้าราชการครู ประกอบด้วย เพศ วุฒิการศึกษา และ 
ประสบการณ์ในการทำงาน  

ตัวแปรตาม ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของข้าราชการครูในการบริหารงาน
วิชาการ 6 ด้าน คือ 1) ด้านการจัดหลักสูตรและนำหลักสูตรไปใช้ 2) ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน 3) 
ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4) ด้านการนิเทศการเรียนการสอน 5) ด้านการวัดผลประเมินการเรียน
การสอน และ 6) ด้านการพัฒนาบุคลากรทางการสอน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผู้วิจัยเลือกประเด็นงานวิชาการ 6 ด้านที่มีปัญหาด้านการมีส่วนร่วมจากขอบเขตของงาน
วิชาการซึ่งมีทั้งหมด 12 ด้าน (กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 23) เพ่ือสร้างกรอบการวิจัย ดังนี้ 
                   ตัวแปรต้น                                                 ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

สถานภาพของข้าราชการครู 
เพศ 
 ชาย 
 หญิง 
วุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตร ี
 สูงกว่าปริญญาตร ี
ประสบการณ์ทำงาน 
 1-10 ปี 
 11-20 ปี 
 ตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป 

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ 
6 ด้าน คือ 
1) ด้านการจัดหลักสตูรและนำหลกัสูตรไปใช้ 
2) ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน  
3) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  
4) ด้านการนิเทศการเรียนการสอน   
5) ด้านการวัดผลประเมินการเรียนการสอน  
6) ด้านการพัฒนาบุคลากรทางการสอน 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
เครื่องมือการวิจัย  ใช้แบบสอบถามแบบตอบตามรายการ (Checklist) และแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 48 ข้อ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอนคือ   
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของข้าราชการครู
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1  
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและแนวทางการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการ
ของข้าราชการครู 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิ เคราะห์สถานภาพผู้ ตอบแบบสอบถามโดยการหาความถี่  (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการมีส่วนร่วมของข้าราชการครูโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1 ในการบริหารงานวิชาการ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3. วิเคราะห์ข้อเสนอแนะและแนวทางการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของข้าราชการครู โดย
ใช้ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
 สถิติในการวิจัย ประกอบด้วย 
 1. สถิติในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ คือ 1) ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับ
วตัถุประสงค์ (IOC) 2) สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach Coefficient) 
 2. สถิติพรรณนา คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3. สถิติในการทดสอบสมมติฐาน คือ 1) การทดสอบค่าทีแบบ One sample t-test 2) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบ One-way ANOVA 3) การทดสอบความแตกต่างรายคู่ตามวิธีการ
ชองเชฟเฟ่ 
 
ผลของการวิจัย 
 1. สถานภาพของข้าราชการครูผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 82.2 จบ
การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 68.1 และมีประสบการณ์การทำงาน 1 - 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.0 
 2. ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ต่อ
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงลำดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรกคือ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการวัดและประเมินผล 
การสอน และด้านการใช้สื่อในการเรียนการสอน 
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 3. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 สรุปได้ดังนี้ 
    3.1 ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
ทั้งเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ไม่แตกต่าง
กัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน 
    3.2 ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
ทั้งครูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียน ไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้านเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    3.3 ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
ที่มีประสบการณ์ทำงานแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียน แตกต่างกันในภาพรวม และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าครูที่มีประสบการณ์แตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ไม่แตกต่างกันเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านการ
นิเทศการสอน ซึ่งเมื่อพิสูจน์ความแตกต่างรายคู่แล้วพบว่า ที่มีประสบการณ์ทำงานระหว่าง 1-10 ปี จะมี
ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน แตกต่างกับครูที่มีประสบการณ์ทำงาน
กลุ่ม ตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป ส่วนเมื่อเปรียบเทียบครูที่มีประสบการณ์ทำงานกลุ่ม 1-10 ปี กับกลุ่ม 11-20 ปี 
และเปรียบเทียบครูที่มีระสบการณ์ทำงานกลุ่ม 11-20 ปี กับกลุ่มตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป พบว่าไม่แตกต่างกัน 
 4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของข้าราชการครูโรงเรียนสังกัด
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 สามารถสรุปผล ได้ดังนี้ 
    4.1 ข้อเสนอแนะด้านการจัดหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ที่ข้าราชการครูต้องการมากที่สุด
คือ ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรและการนำไปใช้ โดยมีผู้บริหารเป็นผู้นำ มีการวางแผนและ
เตรียมบุคลากรที่เก่ียวข้อง มีการประชุมวางแผนเพื่อจัดทำหลักสูตร 
    4.2 ข้อเสนอแนะด้านการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ข้าราชการครูต้องการมากที่สุดคือการใช้
งบประมาณโรงเรียนในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ร่วมกับสื่อที่ครูจัดทำขึ้นเอง และสื่อธรรมชาติทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
    4.3 ข้อเสนอแนะด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ข้าราชการครูต้องการมากที่สุดคือการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือเสริมทักษะในด้านต่าง ๆ เป็นกิจกรรมของลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมในวันสำคัญ 
การบำเพ็ญประโยชน์ หรือกิจกรรมด้านอ่ืน ๆ ที่ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ 
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ควรเปิดโอกาสให้ทั้งครูและนักเรียน มากขึ้น ในการมีส่วน
ร่วมเพ่ือเสนอความเห็นว่าควรเป็นกิจกรรมอะไร ทำอย่างไร 
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วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปีที่ 7 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 

    4.4 ข้อเสนอแนะด้านการนิเทศการเรียนการสอนที่ข้าราชการครูต้องการมากที่สุดคือคณะครู
ควรมีส่วนร่วมในการนิเทศการสอน โดยเปิดโอกาสในครูนิเทศซึ่งกันและกัน โดยใช้รูปแบบที่หลากหลาย 
และนำผลการนิเทศแจ้งให้ผู้ถูกนิเทศรับทราบเพ่ือนำมาปรับปรุงพัฒนาตนเอง 
    4.5 ข้อเสนอแนะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนที่ข้าราชการครูต้องการมากที่สุด
คือควรจัดให้มีการประเมินผลตามสภาพจริง ให้ตรงกับวัตถุประสงค์การประเมินที่ตั้งไว้ จัดเก็บข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์การเรียนของเด็กนักเรียนอย่างเป็นระบบ วิธีการประเมินควรมีความหลากหลายเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ และนำผลการประเมินจัดทำเป็นแฟ้มสะสมงานของนักเรียน และของครู 
    4.6 ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาบุคลากรทางการสอนที่ข้าราชการครูต้องการมากท่ีสุดคือควรให้
ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาตนเอง เช่นครูควรเป็นผู้ร่วมกำหนดว่าตัวครูต้องการอบรมด้าน
อะไรบ้าง ด้วยวิธีการอะไร 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของข้าราชการครูโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 สามารถนำข้อสรุปสำคัญมาอภิปรายผล ได้ดังนี้ 
 1. ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของข้าราชการครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ถนอมรัตน์ สิทธิเสนี (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของโงเรียนเทศบาล สังกัด
เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน และผลการศึกษาพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล 
สังกัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะตั้งแต่ยุคปฏิรูปการศึกษา
เป็นต้นมาสถานศึกษาต่างให้ความสำคัญกับงานวิชาการมากขึ้น เพราะงานวิชาการเป็นภารกิจสำคัญของ
โรงเรียนซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย และเป็นไปตามแนวคิดของ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546: 
15) ที่กล่าวว่าการบริหารงานวิชาการนั้น ผู้บริหารไม่สามารถกระทำได้โดยลำพัง ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากครูผู้สอนด้วย เพราะครูผู้สอนคือ ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงจำเป็น
อย่างยิ่ง  ที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องเปิดโอกาสให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการให้มากท่ีสุด 
 2. ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 ทั้งเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียน ไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สถิตย์ ทรายทอง (2552: 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน
เทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า ผลการศึกษาพบว่าครูมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการโดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก และพบว่าครูที่มีเพศแตกต่างกันการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการในภาพรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากในยุคปัจจุบัน เพศไม่ได้เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในงานวิชาการ เพราะงาน
วิชาการใช้สติปัญญาความรู้ความเข้าใจความคิดริเริมสร้างสรรค์เป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันครูเพศชายและเพศ
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หญิงได้รับการศึกษาอบรมสม่ำเสมอ จึงมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้บริหารได้มากข้ึนซึ่ง
มักจะเห็นเพศชายและเพศหญิงเข้ามามีส่วนร่วมในงานวิชาการอยู่เสมอ ๆ 
 3. ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 ทั้งครูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้านเกือบทุกด้าน ยกเว้น
ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของมานิตา สุทธิหา (2556: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
ระดับการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา อำเภอบางประกง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 3  พบว่า
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนของครูที่มี
การศึกษาแตกต่างกันต่อการบริหารงานวิชาการ จะมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกัน  ทัง
นี้อาจเป็นเพราะการปฏิบัติราชการในบทบาทของครู กระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนเรียนทุก  ๆ 
โรงเรียน กำหนดบทบาทหน้าความรับผิดชอบเหมือนกัน นอกจากนั้นครูทุกคนยังปฏิบัติงานอยู่ภายใต้
ระเบียบกฎหมาย นโยบาย แนวปฏิบัติเดียวกัน ทำให้ครูมีความรอบรู้ และความต้องการพัฒนาตนเอง
ทำนองเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้มีการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกัน สังคมปัจจุบัน
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ดังนั้น การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูในโรงเรียนดำเนินไปในรูปแบบของการ
แบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานไม่ให้เหลือมล้ำกัน และการพัฒนาโรงเรียนต้องยึดระเบียบการปฏิบัติงาน
เดียวกัน ดังนั้นการมีส่วนร่วมระหว่างครูจึงยึดแนวปฏิบัติใกล้เคียงกันจึงทำให้ระดับการมีส่วนร่วมไม่
แตกต่างกันถึงแม้จะมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน 
 4. ผลการวิจัย พบว่าข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 ที่มีประสบการณ์ทำงานแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียน แตกต่างกันในภาพรวม และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าครูที่มีประสบการณ์แตกต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ไม่แตกต่างกันเกือบทุกด้าน ยกเว้น
ด้านการนิเทศการสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาณิสรา เกิดมรกต (2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาระดับ
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี ผลการศึกษาพบว่า 
ครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก และครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี ที่มีประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกันจะมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานวิชาการแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูทีมีประสบการณ์มากได้ปฏิบัติงานมานาน 
จึงได้ทราบปัญหาและเห็นการเปลี่ยนแปลงตลอดจนแนวทาง หรือวิธีการแก้ไขต่าง ๆ มาบ้างแล้ว ซึงเมื่อใด
ทีเกิดปัญหาซ้ำ ๆ กัน หรือเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันเกิดขึ้น ก็สามารถมีส่วนร่วมปฏิบัติงานได้ทันที ส่วน
ครูทีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยทำให้ยังไม่ค่อยแน่ใจหรือขาดความมั่นใจที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานนั้น ๆ อาจต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ หรือมีโอกาสหาความรู้เพ่ิมเติม จึงมีความเข้าใจ
และมีแนวทางปฏิบัติมากขึ้นจนสามารถตัดสินใจเข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างมั่นใจเมื่อมีเหตุการณ์หรือมีปัญหา



55 
 

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปีที่ 7 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 

ให้ เกิดขึ้น  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ มาร์โคไลน์  (Marcoline, 1990 P 201 อ้างใน ศิริพร  
ศรีอินทร์สุทธิ์, 2550 หน้า 44) ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของครูและผู้บริหารโรงเรียนในรัฐ
เพนซิลวาเนีย งานวิจัยเรื่องนี้ เป็นการสนับสนุนความคิดที่แตกต่างกันในการพิจารณาประสบการณ์ในการ
ทำงานของครูที่แตกต่างกันในเรื่องที่ต้องตัดสินใจร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพบว่าอายุของครูที่มี
ประสบการณ์ในการทำงานสูงจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจสูงกว่าครูที่มีประสบการณ์
ในการทำงานน้อยกว่า แม้ว่าครูจะมีความเชื่อพ้ืนฐานร่วมกันในหลายเรื่องก็ตาม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
โดยเฉพาะใน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการวัดและประเมินผลการสอน และด้านการจัด
หลักสูตรและนำหลักสูตรไปใช้ เช่นเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการพิจารณาปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับ
สภาพการดำเนินการของโรงเรียน มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และกำหนดวิธีการประเมินผลการเรียนในแต่
ละหน่วยการเรียนรู้รายวิชาทีเป็นการประเมินตามสภาพจริง 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง
การเรียนการสอนโดยการนิเทศภายใน เพ่ือส่งเสริมให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มการตัดสินใจใน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
 4. ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการ
ให้บริการยืมสื่อ เพ่ือเป็นแนวทางในการคัดเลือกสื่อสำเร็จรูปทีผลิตได้มาตรฐานหรือร่ วมกันผลิตสื่อให้มี
ประสิทธิภาพตามกระทรวงศึกษาธิการกำหนด และนำมาใช้ในการประกอบการเรียนการสอน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมของครูกับความสำเร็จของการบริหารโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
 2. ควรศึกษาสภาพปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
 3. ควรศึกษาเชิงลึกถึงความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ตามผลการวิจัยฉบับนี้ 
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