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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ

ครูโรงเรียนกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนก

ตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ ครูโรงเรียนกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

จำนวน 80 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความคิดเห็นประมาณค่า 5 ระดับ 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) 

 ผลการวิจัย พบว่า 1) การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับคะแนนเฉล่ียจากมากไปหา

น้อย ได้แก่ ด้านหลักสูตรและ การนำไปใช้ ด้านส่ือการเรียนการสอน ด้านการจัดการเรียนการสอน และ

ด้านการวัดและประเมินผล  2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู โรงเรียนกลุ่ม

ท่าจีนก้าวหน้า สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในโรงเรียน และขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

 

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วม, การบริหารงานวิชาการของครู, การศึกษา 
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ABSTRACT 

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

of teachers of Tha Chin Progressive School group. 2) to compare the participation in academic 

administration of teachers of the Tha Chin Progressive School group. Under the Office of 

Nakhon Pathom Primary Educational Service Area, Zone 2 by gender, educational background, 

work experience and school size. 

The sample group used in this research was the teachers of Tha Chin Progressive 

School group. Under the Office of Nakhon Pathom Primary Educational Service Area 2, 

consisting of 80 people. The instrument used in this research was a questionnaire with 5 

level estimation questionnaires. The statistics used for data analysis were Percentage, 

Mean and Standard Deviation. (Standard Deviation) T-test and One-way ANOVA. 

The results of the research showed that 1) The participation in academic 

administration of teachers The Office of Nakhon Pathom Educational Service Area, Area 2, 

in overall, and each level was at a high level. In order of average scores from highest to 

lowest, namely curriculum and the application of teaching media. Teaching and learning 

And measurement and evaluation 2) comparing the participation in academic 

administration of teachers Tha Chin Advance School Group Source: Nakhon Pathom 

Primary Educational Service Area Office, Area 2: Classified by gender, educational background, 

school work experience And school size Overall and each aspect is not different. 

 

Keywords: Academic Administration, Participation, Education   

 

บทนำ 

การปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมายท่ีจะจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์

แบบเป็นคนดีมีความสามารถและมีความสุข การดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและมี

ประสิทธิภาพจำเป็นท่ีจะต้องมีประสิทธิภาพ การกระจายอำนาจและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ซ่ึงสอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และเป็นไปตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงให้มีการจัดโครงสร้าง และกระบวนการ

จัดการศึกษาของไทยมีเอกภาพเชิงนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติมีการกระจายอำนาจสู่เขต

พ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาดังบทบัญญัติไว้ในมาตรา 39 กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจ

การบริหารจัดการศึกษาท้ังด้านการบริหารวิชาการด้านการบริหารงบประมาณด้านการบริหารบุคลากรและ

ด้านการบริหารท่ัวไปอย่างท่ัวถึง คณะกรรมการและสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในเขตพ้ืนน่ีการศึกษา
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โดยตรงเพ่ือให้การจัดการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษาเป็นไปอย่างมีเอกภาพกระทรวงศึกษาธิการจึง

กำหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาไว้โดยมุ่งการจัดการศึกษาท่ีเป็นเลิศด้วยการทำให้โรงเรียนมีคุณภาพ 

การเรียนการสอนมีคุณภาพ ห้องเรียนมีคุณภาพและผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติสำคัญท่ีสุดท่ีจะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ กระทรวงศึกษาธิการ 

(2556 : 32) กำหนดไว้งานบริหารสถานศึกษาตามการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเป็นนิติบุคคลได้

กำหนดขอบข่ายและภารกิจ การบริหารจัดการศึกษาไว้ 4 งาน คือ งานบริหารงานวิชาการ การบริหาร

งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและงานบริหารท่ัวไป ดังน้ันสถานศึกษาจึงมีหน้าท่ีหลักในการบริหารจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้ครอบคลุมงานท้ัง 4 งาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาและให้

การศึกษามีประสิทธิภาพ คือมุ่งสร้างคนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย อารมณ์ สังคม มีความรู้มี

ความสามารถมีทักษะในการทำงานมีคุณธรรมจริยธรรมได้ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและอยู่ในสังคม

ได้อย่างมีความสุข  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยการจัดกลุ่ม

โรงเรียน พ.ศ. 2557 และจัดต้ังกลุ่มโรงเรียน มีผู้บริหารโรงเรียนภายในกลุ่มโรงเรียนเป็นคณะกรรมการโดย

ตำแหน่ง เพ่ือให้บริหารการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล 

และด้านการบริหารท่ัวไป ให้มีความคล่องตัวในระดับกลุ่มโรงเรียน และระดับสถานศึกษา เกิดการมีส่วน

ร่วม สร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเก้ือกูล และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน ร่วมขับเคล่ือน

นโยบายการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2, 2558 : 4)  

การจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลาย ๆ 

ด้าน ยังไม่ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามจากการบริหารงานท่ีผ่านก็มักจะประสบปัญหา

และมีข้อจำกัดในการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา

ท่ีใช้อำนาจหน้าท่ีตัดสินใจเองเป็นส่วนใหญ่  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารน้อย 

ความสามารถในการโน้มน้าวผู้ใต้บังคับบัญชาตอบสนองความต้องการความสำเร็จของโรงเรียน อาจเป็น

สาเหตุให้คุณภาพผู้เรียนท่ีปรากฏอยู่ในระดับท่ีไม่น่าพอใจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากการทดสอบการศึกษา

แห่งชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2557 ซ่ึงมีคะแนนระดับเขตพ้ืนท่ีต่ำกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดเน่ืองมาจาก

ครูไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดหน้าท่ีและการมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ ความสามารถ ครูไม่มีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจและตัดสินปัญหาต่าง ๆ ของโรงเรียน (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 2, 2558 : 7) 

จากสภาพและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

วิชาการโรงเรียนในองค์ประกอบ 4 ด้าน ด้านหลักสูตรและการนำไปใช้ ด้านการจัดการเรียนการสอน  

ด้านส่ือการสอน และด้านการวัดและการประเมินผล ของครูในกลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้าเพ่ือพัฒนา
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การศึกษาของกลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูโรงเรียนกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงาน และขนาดโรงเรียน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครู ตามแนวคิดเก่ียวกับ 

การบริหารงานวิชาการตามขอบข่ายของกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 4 ด้าน ได้แก่ 

ด้านหลักสูตรและการนำไปใช้ การจัดการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน และด้านการวัดผล และ

ประเมินผล โดยศึกษาเปรียบเทียบจำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาด

โรงเรียน  

2. ขอบเขตด้านประชาการและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในโรงเรียนกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 102 คน กลุ่ม

ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ครูโรงเรียนกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ปีการศึกษา 2560 ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 80 คน โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน 

(Stratified random sampling) เปรียบเทียบจากตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

                       ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

1. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในโรงเรียนกลุ่มท่าจีนก้าวหน้าสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 102 คน โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างท่ีสุ่มแบบแบ่งช้ัน 

(Stratified random sampling) ซ่ึงกำหนดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครจซี และมอร์แกน (Krejcie & 

Morgan), 1970, p. 608) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 80 คน 

     2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

              ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ  

              ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามการมีส่วนร่วมในงานบริหารวิชาการของครู โรงเรียนกลุ่มท่าจีน

ก้าวหน้า สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร

และการนำไปใช้ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านส่ือการเรียนการสอน และด้านการวัดผลและ

ประเมินผล ซ่ึงลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 

การมีส่วนร่วมมากท่ีสุด การมีส่วนร่วมมาก การมีส่วนร่วมปานกลาง การมีส่วนร่วมน้อย และการมีส่วนร่วม

น้อยท่ีสุด  

การมีส่วนร่วมในงานบริหารวิชาการของครู 

1. ด้านหลักสูตรและการนำไปใช้ 

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 

3. ด้านส่ือการเรียนการสอน 

4. ด้านการวัดผลและประเมินผล 
 

สถานะภาพของครู 

1. เพศ 

   1.1 ชาย 

   1.2 หญิง 

2. วุฒิการศึกษา 

   2.1 ปริญญาตร ี

   2.2 สูงกว่าปริญญาตรี 

3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

   3.1 ต่ำกว่า 5 ปี 

   3.2 5-10 ป ี

   3.3 มากกว่า 10 ปี 

4. ขนาดโรงเรียน 

   4.1 ขนาดกลาง 

   4.2 ขนาดเล็ก 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ืออธิบายลักษณะของตัวแปร ด้วยสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ด้วยการทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว (One-way ANOVA) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด เรียงลำดับคะแนน

เฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านหลักสูตรและการนำไปใช้ ด้านส่ือการเรียนการสอน ด้านการจัดการ

เรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล 

2. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามเพศของครู โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

3. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามวุฒิการศึกษารายด้านทุกด้านมีความคิดเห็นท่ี 

ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการวัดผลและประเมินผล มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 

4. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมและราย

ด้านไม่แตกต่างกัน 

5. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

 

อภิปรายผล 

การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนกลุ่มท่าจีน

ก้าวหน้าสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามวัตถุประสงค์ และสมมติฐาน

การวิจัย ซ่ึงผลการวิจัยสามารถนำมาแปลผลได้ ดังน้ี          

1. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด เรียงลำดับคะแนน

เฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านหลักสูตรและการนำไปใช้ ด้านส่ือการเรียนการสอน ด้านการจัดการ

เรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนถือว่างานวิชาการเป็น

งานหลักของโรงเรียนจะต้องมีการกำกับอย่างใกล้ชิดเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างขวัญกำลังใจ

ให้กับครู และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงและขณะน้ีเป็นยุคของการปฏิรูป
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การศึกษา จึงทำให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนสำคัญย่ิงในการพัฒนางานทางด้านวิชาการ และต้องส่งเสริมให้

ครูมีการพัฒนาการงานวิชาการ ซ่ึงสอดคล้องกับอุทัย ชาลินี ฉายารัตน์ (2550 : 18) ได้กล่าวว่า  

การบริหารงานวิชาการจัดเป็นงานหลักหรือภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ีเป็นปัจจัยสำคัญทำให้สถานศึกษา

เข้มแข็งในการบริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียน ตลอดจนการวัดผลประเมินผล 

รวมท้ังการวัดปัจจัยเก้ือหนุน การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถ่ินมีอย่างมีคุณภาพและประสิทธิผล 

พิทักษ์ เหมือนศาสตร์ (2553) ได้ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัด

วิมุตยาราม สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตร

ไปใช้ 2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3) ด้านการนิเทศภายใน 4) ด้านการวัดและประเมินผล 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ครูโรงเรียนวัดวิมุตยาราม สำนักงานเขตบางพลัด สังกัดกรุงเทพมหานคร 

จำนวน 26 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และแบบตรวจสอบ

รายการ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย

พบว่า การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดวิมุตยาราม สำนักงานเขตบางพลัด 

กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมครูมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลักสูตร

และการนำหลักสูตรไปใช้ครูมีส่วนร่วมมากท่ีสุด และด้านนิเทศภายในครูมีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด 

     2. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ท้ังน้ีอาจ

เป็นเพราะผู้บริหารให้ความสำคัญเพศชายกับเพศหญิงเท่าเทียมกัน เพศไม่ได้เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในงาน

วิชาการ เพราะงานวิชาการใช้สติปัญญาความรู้ความเข้าใจความคิดริเริมสร้างสรรค์เป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันครู

เพศชายและเพศหญิงได้รับการศึกษา อบรมสม่ำเสมอ จึงมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับ

ผู้บริหารได้มากข้ึนซึงมักจะเห็นเพศชายและเพศหญิงเข้ามามีส่วนร่วมในงานวิชาการอยู่เสมอ ๆ  

ซ่ึงสอดคล้องกับอรุโณทัย ส่งศรี (2555 : 95) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการของ

ครูศูนย์ประสานงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 2 จำแนกตามเพศของครู โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี

นัยสำคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับ พรภิมล ศรีโมสาร (2555 : 76) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการ

บริหารงานวิชาการของครู อำเภอบ้านฉาง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง  

เขต 1 จำแนกตามเพศของครู โดยรวมไม่แตกต่างกันในทางสถิติ 

      3. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกวุฒิการศึกษา รายด้านทุกด้านมีความคิดเห็นท่ี 

ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการวัดผลและประเมินผล มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ 

.05 โดยครูท่ีจบการศึกษาปริญญาตรี สูงกว่าครูท่ีจบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะครูท่ีมี

วุฒิการศึกษาท่ีสูงจะให้ความสำคัญกับหลักสูตรเพราะหลักสูตรเป็นตัวกำหนดทิศทางของการจัดการศึกษา 

การพัฒนาหลักสูตรต้องให้เหมาะสมกับความต้องการของท้องถ่ิน ต้องศึกษาความต้องการของชุมชน สภาพ

ปัจจุบันและสิงท่ีสังคมต้องการให้เกิดข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับอิทธิเดช สิทธิจันทร์ (2553) ได้ศึกษาเร่ือง การมี



125 

 
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563 

ส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเขตตำบลท่ากระดาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า 1) การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเขต

ตำบลท่ากระดาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและ

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ยกเว้นด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตรไป

ใช้อยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

เขตตำบล ท่ากระดาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 จำแนกตามเพศของผู้สอน 

โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 3) ผลการประเมินการมีส่วนร่วมของครูผู้สอน

ในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเขตตำบลท่ากระดาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 2 จำแนกตามประสบการณ์การทำงานด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้และด้านการวัดผล

ประเมินผลแตกต่างกันอย่างไม่มีมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการนิเทศ

ภายในจำแนกตามประสบการณ์ทำงานของครูแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

      4. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยรวมและราย

ด้านไม่แตกต่างกัน ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากครูท่ีมีประสบการณ์มากได้ปฏิบัติงานมานาน จึงได้ทราบปัญหาและ

เห็นการเปล่ียนแปลงตลอดจนแนวทาง หรือวิธีการแก้ไขต่าง ๆ มาบ้างแล้ว ซ่ึงเม่ือใดท่ีเกิดปัญหาซ้ำ ๆ กัน 

หรือเหตุการณ์ท่ีมีการส่งเสริมให้เกิดข้ึนก็สามารถปฏิบัติได้ทันที ส่วนครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

น้อยจะมีโอกาสหาความรู้เพ่ิมเติม จึงมีความเข้าใจและมีแนวทางปฏิบัติมาเป็นอย่างดี เม่ือมีเหตุการณ์หรือมี

ปัญหาให้แก้ไข หรือได้รับการส่งเสริมให้ปฏิบัติงานก็สามารถปฏิบัติงานได้ทันท่ีเช่นกัน เป็นเหตุผลหน่ึงท่ีทำ

ให้ครูท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับปาณิสรา  

เกิดมรกต (2552) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองสระบุรี ผลการศึกษาพบว่า ครูในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี มีส่วนร่วมใน 

การบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี 

ท่ีมีประเภทตำแหน่งหน้าท่ี ประสบการณ์การทำงานและมีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

วิชาการ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

      5. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน ท้ังน้ีอาจ

เป็นเพราะโรงเรียนเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางมีการจัดการศึกษาใกล้เคียงกัน บทบาทหน้าความ

รับผิดชอบเหมือนกัน ปฏิบัติงานอยู่ภายใต้ระเบียบกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติเดียวกัน มีความรอบรู้ 

ความต้องการพัฒนาตนเองต้องแข่งขันทำให้มีการมีส่วนร่วมของครูกับการตัดสินใจในการบริหารงาน

วิชาการไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสังคมในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ดังน้ัน การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

โรงเรียนขนาดต่าง ๆ เป็นส่ิงท่ีดีในการแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานไม่ให้เหล่ือมล้ำกัน การพัฒนา

โรงเรียนต้องยึดระเบียบการปฏิบัติงานเดียวกัน ดังน้ันการมีส่วนร่วมระหว่างครูในแต่ละโรงเรียน จึงยึดแนว
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ปฏิบัติใกล้เคียงกันจึงทำให้ระดับการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับสิริพร ยงเพชร (2553) ศึกษา

การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมในการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จำแนกตามเพศ และประสบการณ์การทำงาน ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วน 

ร่วมใน การตัดสินใจของข้าราชการครูของผู้บริหารโรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และรายด้านอยู่ในระดับมาก 1 ด้าน และ 

ปานกลาง 3 ด้าน เรียงตามลำดับ ดังน้ี การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ ส่วนการ

บริหารงานบุคคลและการบริหารงานท่ัวไป มีค่าเฉล่ียเท่ากัน จำแนกตามเพศ แตกต่างกันอย่างไม่มี

นัยสำคัญทางสถิติ จำแนกตามประสบการณ์การทำงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

               1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการติดตามหลักสูตร 

เพ่ือนำหลักสูตรมาพิจารณาปรับเน้ือหาให้สอดคล้องกับสภาพการดำเนินการของโรงเรียน วิเคราะห์และ

กำหนดวิธีการประเมินผลการเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้หรือรายวิชาท่ีเป็นการประเมินตามสภาพจริง 

และให้ครูมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการเรียนการสอน โดยการนิเทศภายในเพ่ือส่งเสริมให้

การดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา รวมถึงการมีส่วนร่วมใน

การกำหนดแนวทางการให้บริการยืมส่ือ เพ่ือเป็นแนวทางในการคัดเลือกส่ือสำเร็จรูปท่ีผลิตได้มาตรฐานหรือ

ร่วมกันผลิตส่ือให้มีประสิทธิภาพตามกระทรวงศึกษาธิการกำหนด และนำมาใช้ในการประกอบการเรียน 

การสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

               1.2 การบริหารงานวิชาการ ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูต้องให้ความสำคัญ เอาใจใส่  

เร่งปรับปรุง พัฒนาการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีทางเลือกในการ

ตัดสินใจและแก้ปัญหา สามารถกำหนดนโยบายบนพ้ืนฐานของข้อมูลท่ีเช่ือถือได้และสามารถนำผลการวิจัย

ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน ด้านส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุน ผู้บริหารสถานศึกษาควรต้อง

สนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้ด้านวิชาการ การจัดทำหลักสูตรท้องถ่ิน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ให้ชุมชน

ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ เพ่ือให้การจัดการศึกษาในสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงข้ึน และการ

และการประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนและองค์กรอ่ืน ผู้บริหาร

สถานศึกษาและคณะครูต้องให้บริการทางวิชาการเพ่ือส่งผลให้โรงเรียนได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงเรียนท่ี

ดำเนินภารกิจของโรงเรียนได้ผลและส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพอยู่ในระดับมาตรฐานตามท่ีต้องการ โดยทุก

ฝ่ายต้องมีความส่วนร่วมในการดำเนินงานจัดการศึกษา รวมถึงสนับสนุนให้ชุมชนเรียนรู้ ศึกษาดูงานด้าน 

ต่าง ๆ เพ่ือนมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนและชุมชน 
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2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

               2.1 ควรศึกษาความคิดเห็นของครู บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีหลากหลายและครอบคลุม  

อันจะนำไปสู่การหาแนวทางการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการ

มากย่ิงข้ึน 

     2.2 ควรศึกษาความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมของครูกับความสำเร็จของการบริหารโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

     2.3 ควรศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

     2.4 การรวบรวมข้อมูลการศึกษาค้นคว้าในคร้ังน้ีเป็นการรวบรวมข้อมูลในลักษณะของการ

สำรวจความคิดเห็น หากในโอกาสต่อไปควรใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลหลาย ๆ วิธีการ เช่น การสัมภาษณ์ 

การสังเกตพฤติกรรม เพ่ือจะช่วยให้ข้อมูลท่ีได้รับมีความสมบูรณ์มากข้ึนและสามารถนำผลการศึกษาท่ีได้ไป

ปรับใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 

บรรณานุกรม 

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจ การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550.  

  (2550). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 124 ตอนท่ี 24 ก.  

กระทรวงศึกษาธิการ. (2554). หลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.  

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2. (2558). แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2555-

2558. นครปฐม: กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2. 

จิราพร พุทธช่ืน. (2553). การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของครูเทศบาล สังกัดเทศบาล เมืองตะก่ัวป่า 

อำเภอตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 

พิเชษฐ์ วายุวรรธนะ. (2553). การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล

ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1. วิทยานิพนธ์ 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร.  

ชัยรัตน์ ลำฤทธิ. (2552). สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเครือบดินทรเดชา. 

วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2553). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพฯ. 



128    

 
JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 8 No. 1 January - April 2020 

รัตนา อนันต์ชาติ. (2550). ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา

ในอำเภอเมืองชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1. งานนิพนธ์การศึกษา

มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.  

สันติ บุญภิรมย์. (2553). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ : บุ๊คพอยท์.  

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2552). การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561). 

กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2556). คำเฉพาะเก่ียวกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม. 

สืบค้นจาก ttp://www.opdc.go.th/special.php. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


