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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการของครู ในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายไร่เก่า–ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และ 2) เปรียบเทียบความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการของครูในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายไร่เก่า-ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จําแนกตามเพศ และประสบการณ์การสอน การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ 
ประชากร ประกอบด้วย ครูในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายไร่เก่า-ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จํานวน 100 คน กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ 
ประกอบด้วย ครูในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายไร่เก่า-ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จํานวน 80 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในสถานศึกษา 
กลุ่มเครือข่ายไร่เก่า-ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 2) ครูท่ีมีเพศ และประสบการณ์การสอนต่างกันมีความต้องการ 
การมีส่วนร่วม ในการบริหารวิชาการโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 
คําสําคัญ: ความต้องการการมีส่วนร่วมของครู, การบริหารงานวิชาการ 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were: 1) study teachers’ desires of participation in 
academic  management of schools in Rai Kao-Sala Lai network group under the Prachuap Khiri 
Khan Primary Educational Service Area Office 2; and 2) compare teachers’ desires of 
participation in academic management of schools in Rai Kao-Sala Lai network group under 
the Prachuap Khiri Khan Primary Educational Service Area Office 2, classified by gender 
and teaching experience. Research methodology was a survey research. The population 
included 100 teachers of schools in Rai Kao-Sala Lai network group under the Prachuap 
Khiri Khan Primary Educational Service Area Office 2. Samples, totaling 80 teachers, 
obtained via stratified random sampling technique, comprised of teachers of schools in 
Rai Kao-Sala Lai network group under the Prachuap Khiri Khan Primary Educational Service 
Area Office 2. The instrument used for collecting the data was a 5-level rating scale 
questionnaire. Statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, 
Standard Deviation and t-test. 

The results of the research were found that: 1) Teachers’ desires of participation in 
academic management of schools in Rai Kao-Sala Lai network group under the Prachuap 
Khiri Khan Primary Educational Service Area Office 2 were at the high level in overall; and 
2) The teachers with different genders and teaching experiences had no different desires 
of participation in academic management. 
 
Keywords: Teachers’ Desires of Participation, Academic Management 
 
บทนํา 

การศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
การศึกษาตลอดชีวิตคือ การศึกษาท่ีเกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตเป็นส่ิงสําคัญท่ีทุก
ฝ่าย ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาต้องตระหนักและร่วมกันดําเนินการให้บรรลุผลในท่ีสุด 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ได้
กําหนดขอบข่ายการบริหารการศึกษาไว้ 4 ด้านคือการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ   
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป ซ่ึงการบริหารงานวิชาการถือเป็นงานท่ีผู้บริหารควรให้
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ความสําคัญเป็นอันดับแรก ท้ังน้ีการบริหารงานวิชาการต้องเป็นไปตามขอบข่ายท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดไว้  17 ด้าน เพ่ือให้การจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

การบริหารงานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจและเป็นส่วนท่ีสําคัญท่ีสุด ในสถานศึกษางานวิชาการ
ประกอบไปด้วยงานท่ีสําคัญ ๆ ของสถานศึกษามากมาย  ไม่ว่าจะเป็นงานหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการ
สอน งานวัดผลประเมินผลฯลฯ ซ่ึงแต่ละงานจะเป็นตัวช้ีวัดความก้าวหน้าและคุณภาพของสถานศึกษาน้ันๆ  
ดังน้ันแล้วการบริหารงานวิชาการท่ีมีคุณภาพน้ัน  จะช่วยให้สถานศึกษาสามารถขับเคล่ือนและพัฒนาได้
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย (อธิวัฒน์ พันธ์รัตน์, 2562: 19) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาท่ี
อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีอํานาจหน้าท่ีตามมาตรา 37 
ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 ดังน้ี คือจัดทํานโยบายแผนพัฒนา
และมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถ่ินวิเคราะห์การจัดต้ัง
งบประมาณประสานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษากํากับดูแลติดตามและ
ประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานศึกษาวิเคราะห์วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาประสาน
การระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษา
จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษา ประสานส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรชุมชนองค์กรวิชาชีพสถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดรูปแบบท่ีหลากหลาย ดําเนินการและประสานส่งเสริม
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา ประสานส่งเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการองค์กร  
หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

จากการท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้จัดทําโครงการ 
ต่าง ๆ ข้ึนในแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซ่ึงมีท้ังโครงการเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหา
ระบบการเรียนการสอนและเพ่ือเป็นการพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้เกิดความเช่ือมโยงสู่การนํามาปฏิบัติงานด้าน
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเพ่ือมุ่งเน้นในการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาความสามารถของผู้เรียนใน
ด้านต่าง ๆ การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนรวมท้ังมีการติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาการพัฒนาส่ือนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน  เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
สู่ความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติ  

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา ความต้องการการมีส่วนร่วม ในการบริหารงานวิชาการของครู 
ในสถานศึกษาการบริหารงานวิชาการต้องเป็นไปตามขอบข่ายท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว้ 17 ด้าน 
และเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  
เขต 2 คือ (1) การพัฒนาหรือการดําเนินงานเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน  
(2) การวางแผนงานด้านวิชาการ (3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (4) การพัฒนาหลักสูตรของ
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สถานศึกษา (5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (6) การวัดผลประเมินผล และการดําเนินการเทียบโอนผล
การเรียน (7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา (8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้ (9) การนิเทศการศึกษาการแนะแนว (10) การแนะแนว (11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา (12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ (13)การประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน (14) การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคลครอบครัวองค์กรหน่วยงานสถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา (15) การ
จัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา (16) การคัดเลือกหนังสือแบบเรียน
เพ่ือใช้ในสถานศึกษา (17) การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษากลุ่มเครือข่ายไร่เก่า-ศาลาลัย สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ซ่ึงประกอบด้วย 7 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บํารุง) โรงเรียนบ้านเนินกรวดโรงเรียนศาลาลัย โรงเรียนไร่เก่า
สามร้อยยอดโรงเรียนบ้านหนองน้ํากลัดโรงเรียนบ้านหนองเป่าป่ี และโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เพ่ือพัฒนางานบริหารวิชาการของครูใน
สถานศึกษากลุ่มเครือข่ายไร่เก่า-ศาลาลัยสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เขต 2 ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในสถานศึกษา 
กลุ่มเครือข่ายไร่เก่า - ศาลา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในสถานศึกษา
กลุ่ม เครือข่ายไร่เก่า-ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
จําแนกตามเพศ และประสบการณ์การสอน 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการตามขอบข่ายของกระทรวง 
ศึกษาธิการ โดยผู้วิจัยได้สังเคราะห์และสรุปเฉพาะประเด็นท่ีสําคัญต่อการจัดการศึกษาของครู 
ในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายไร่เก่า-ศาลาลัย ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 1) การจัดการเรียนการสอน 
ในสถานศึกษา 2) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 3) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4) การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 5) การนิเทศการศึกษา และ 6) การพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษามากําหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยตามภาพท่ี 1 
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  ตัวแปรอิสระ                                                      ตัวแปรตาม 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
การดําเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับความต้องการการการมีส่วนร่วมของครูท่ีมี
ต่อการบริหารงานวิชาการของครูในสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert’s  five  rating  scale) โดยศึกษาและ กําหนดประเด็นของ
คําถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนิยามศัพท์ท่ีเก่ียวกับการบริหารงานท้ัง 6 ด้าน นําแบบสอบถามท่ี
สร้างข้ึนขอความเห็นจากอาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้อง เหมาะสมความครอบคลุม
ของเน้ือหาและการใช้ภาษาในแบบสอบถาม จากน้ันนําเสนอผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงของเน้ือหา โดยการหาค่า IOC กําหนดค่า IOC ต้ังแต่ 0.5 ข้ึนไป ถือได้ว่ามีความเท่ียงตรง
เน้ือหา ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.67 -1.00 แล้วนําแบบสอบถามท่ีแก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ 
(Try out) กับกลุ่มประชากร ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 80 คน เพ่ือหาค่าความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ได้ค่าความเช่ือม่ันท้ังฉบับไม่ต่ํากว่า 0.88 

1. ขอบเขตด*านเน้ือหา ในการวิจัยคร้ังน้ีผู1วิจัยสนใจแนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการตาม
ขอบขSายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู1วิจัยได1สังเคราะห* และสรุปเฉพาะประเด็นท่ีสำคัญตSอการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในกลุSมเครือขSายไรSเกSา-ศาลาลัย ประกอบด1วย 6 ด1าน ( กฎกระทรวงซ่ึงกำหนด
หลักเกณฑ*และวิธีการกระจายอำนาจการศึกษา พ.ศ. 2550 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 
39 วรรคสองแหSงพระราชบัญญัติการศึกษาแหSงชาติ พ.ศ. 2542 (ซ่ึงแก1ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหSงชาติฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545) คือ 1) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 2) การพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา 3) การพัฒนากระบวนการเรียนรู1 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในสถานศึกษา 5) การนิเทศการศึกษา และ 6) การพัฒนาและใช1ส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

สถานภาพของครู 
1. คร ู
    - เพศชาย 
    - เพศหญิง 
2. ประสบการณ์สอน 
    - ไม่เกิน 10 ป ี
    - มากกว่า 10 ปี 

ความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ 
ท้ัง 6 ด้านของครูในสถานศึกษากลุ่มเครือขา่ย 

 

(1) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
(2) การพฒันาหลักสูตรของสถานศึกษา 
(3) การพฒันากระบวนการเรียนรู ้
(4) การวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
(5) การนิเทศการศึกษา 
(6) การพฒันาและใช้สือ่และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
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2. ประชากร ประชากรท่ีใช1ในการวิจัยคร้ังน้ี ได1แกS ครูในสถานศึกษากลุSมเครือขSายไรSเกSา-ศาลาลัย
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ* เขต 2 ปfการศึกษา 2563 จำนวน 100 คน 

3. ขอบเขตด*านตัวแปร 
    3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได1แกS สถานภาพของครูจำแนกเปtน  
         1) เพศ โดยจำแนกเปtน 
             (1) ชาย 
             (2) หญิง 
         2) ประสบการณ*การสอน โดยจำแนกเปtน 
             (1) ไมSเกิน 10 ปf 
             (2) มากกวSา 10 ปf 
    3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได1แกS ความต1องการการมีสSวนรSวมในการบริหารงาน

วิชาการของครูใน 6 ด1าน คือ 1) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 2) การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา 3) การพัฒนากระบวนการเรียนรู1 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
5) การนิเทศการศึกษา และ 6) การพัฒนาและใช1ส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  

 
ผลการวิจัย 

จากการวิจัยความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในสถานศึกษากลุ่ม
เครือข่ายไร่เก่า - ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
ผลการวิจัย ได้ดังน้ี 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 53 คนคิดเป็นร้อยละ 60.25 และมี
ประสบการณ์การสอนไม่เกิน 10 ปีจํานวน 48 คนคิดเป็นร้อยละ 60.50 
 2. ครูมีความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษากลุ่มเครือข่าย 
ไร่เก่า - ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ในภาพรวม  
อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านสรุปได้ดังน้ี  
              2.1 ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา พบว่า ครูมีความต้องการการมีส่วนร่วมใน 
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายไร่เก่า – ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ในภาพรวม มีระดับมาก  
(=3.94) พิจารณารายข้อ พบว่า มีระดับมากทุกข้อ 
              2.2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา พบว่า ครูมีความต้องการการมีส่วนร่วม 
ในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายไร่เก่า – ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
(x"= 3.71) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ  
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   2.3 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ พบว่าครูมีความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายไร่เก่า – ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x"= 3.93)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

   2.4 ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา พบว่า ครูมีความต้องการการมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายไร่เก่า – ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x"= 3.99) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

   2.5 ด้านการนิเทศการศึกษา พบว่าครูมีความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษากลุ่มเครือข่ายไร่เก่า - ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 2 ด้านการนิเทศการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x"= 3.96) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
อยู่ในระดับมากทุกข้อ  

   2.6 ด้านการพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พบว่า ครูมีความต้องการการมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายไร่เก่า - ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ด้านการพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x"= 3.92) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ  

3. การเปรียบเทียบความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในสถานศึกษา
กลุ่มเครือข่ายไร่เก่า - ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
จําแนกตามเพศและประสบการณ์การสอน สรุปได้ดังน้ี 

   3.1 ครูท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงมีความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ 
ในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายไร่เก่า - ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ครูท่ีเป็นเพศชาย 
และเพศหญิง มีความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกันทุกด้าน 

   3.2 ครูท่ีมีประสบการณ์การสอนไม่เกิน 10 ปี กับประสบการณ์การสอน มากกว่า 10 ปี มีความ
ต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายไร่เก่า - ศาลาลัย สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์การสอนไม่เกิน 10 ปี  
กับประสบการณ์การสอน มากกว่า 10 ปี มีความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษากลุ่มเครือข่ายไร่เก่า - ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 2 มีความต้องการแตกต่างกันในด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา 
และด้านการพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยท่ีครูท่ีมีประสบการณ์การสอนไม่เกิน 10 ปี 
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มีความต้องการมากกว่าครูท่ีมีประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
สําหรับด้านท่ีเหลือครูมีความต้องการไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 
 1. ครูท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงมีความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ 
ในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายไร่เก่า - ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ เม่ือพิจารณาในแต่ละ
ด้านพบว่า ครูท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงมีความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ 
ไม่แตกต่างกันทุกด้าน ตามตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1  การเปรียบเทียบระดับความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู 
                 ในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายไร่เก่า - ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
                 ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จําแนกตามเพศ 
 

ข้อท่ี 
ความต้องการการมีส่วนร่วม 
ในการบริหารงานวิชาการ 

ชาย (n= 11) หญิง (n= 62) 
t P x" S.D. x" S.D. 

1 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4.01 0.59 3.90 0.58 0.77 .431 
2 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 3.78 0.58 3.67 0.54 0.81 .412 
3 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4.05 0.65 3.87 0.66 1.20 .235 
4 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ในสถานศึกษา 
4.11 0.56 3.92 0.62 1.27 .201 

5 การนิเทศการศึกษา 4.08 0.58 3.90 0.67 1.18 .246 
6 การพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษา 
 

3.98 
 

0.57 
 

3.88 
 

0.62 
 

0.68 
 

.492 
รวม 3.99 0.53 3.85 0.55 1.09 .271 

 
 2. ครูท่ีมีประสบการณ์การสอนไม่เกิน 10 ปี กับประสบการณ์การสอน มากกว่า 10 ปี มีความ
ต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายไร่เก่า - ศาลาลัย สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์การสอนไม่เกิน 10 ปี  
กับประสบการณ์การสอน มากกว่า 10 ปี มีความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษากลุ่มเครือข่ายไร่เก่า - ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 2 มีความต้องการแตกต่างกันในด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา 
และด้านการพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยท่ีครูท่ีมีประสบการณ์การสอนไม่เกิน 10 ปี 
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มีความต้องการมากกว่าครูท่ีมีประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
สําหรับด้านท่ีเหลือครูมีความต้องการไม่แตกต่างกัน ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2  การเปรียบเทียบระดับความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูใน 
                สถานศึกษากลุ่มเครือข่ายไร่เก่า - ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
                ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จําแนกตามประสบการณ์การสอน 
 

ข้อท่ี 
ความต้องการการมีส่วนร่วม 
ในการบริหารงานวิชาการ 

ประสบการณ์ 
การสอน 
ไม่เกิน 10 ปี 

(n= 11) 

ประสบการณ์
การสอน

มากกว่า 10 ปี 
(n= 11) 

t P 

x" S.D. x" S.D. 

1 
การจัดการเรียนการสอน 
ในสถานศึกษา 

4.05 0.60 3.78 0.54 2.11* .032 

2 
การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา 

3.77 0.53 3.62 0.59 1.21 .225 

3 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4.04 0.65 3.77 0.65 1.86 .067 

4 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 

4.07 0.53 3.87 0.69 1.49 .163 

5 การนิเทศการศึกษา 4.10 0.60 3.76 0.67 2.39* .024 

6 
การพัฒนาและใช้ส่ือ 
และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

4.03 0.58 3.75 0.60 2.10* .041 

รวม 4.00 0.52 3.75 0.57 2.03 .053 
* P < 0.05 
 
อภิปรายผล 
        สรุปผลการวิจัยเก่ียวกับความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในสถานศึกษา
กลุ่มเครือข่ายไร่เก่า - ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
ผู้วิจัยได้นํามาอภิปรายผลดังน้ี 

1. ความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในสถานศึกษากลุ่มเครือข่าย 
ไร่เก่า - ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก เน่ืองจากงานวิชาการเป็นงานหลัก หรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ี
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้การ
กระจายอํานาจการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุด เพ่ือท่ีจะให้สถานศึกษาดําเนินการได้โดย
อิสระ รวดเร็ว คล่องตัว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถ่ิน สถานศึกษา และการมีส่วน
ร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซ่ึงจะเป็นส่ิงสําคัญท่ีทําให้สถานศึกษามีความสามารถในการบริหาร
จัดการ กระบวนการเรียนรู้ และสามารถพัฒนาหลักสูตร รวมท้ังการวัดผลประเมินผล และการวัดปัจจัย
เก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชุมชน ท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ (กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2551 : 33) 

2. การเปรียบเทียบความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในสถานศึกษา
กลุ่มเครือข่ายไร่เก่า - ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
จําแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถอภิปรายผลได้ ดังน้ี 

   2.1 ความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู ระหว่างเพศชาย กับ เพศหญิง 
ท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณารายละเอียดตามรายด้านพบว่า 
ความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู ระหว่างเพศชาย กับ เพศหญิง ท่ีมีต่อการ
บริหารงานวิชาการ ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของ ภาวิณี ครุฑปักษี (2559: 1-2) วิจัยเร่ือง
การมีส่วนร่วมของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเครือข่ายกลุ่มคุ้งบางกะเจ้า สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ครูสายผู้สอนของโรงเรียนเครือข่าย
กลุ่มคุ้งบางกะเจ้า สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ท่ีมีเพศต่างกัน มี
ส่วนร่วมต่อการบริหารงานวิชาการในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

   2.2 ความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูท่ีมีประสบการณ์การสอน 
ไม่เกิน 10 ปี กับ ครูท่ีมีประสบการณ์การสอน มากกว่า 10 ปี ท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวม 
ไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณารายละเอียดตามรายด้านพบว่า ความต้องการการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของครูท่ีมีประสบการณ์การสอนไม่เกิน 10 ปี กับ ครูท่ีมีประสบการณ์การสอน มากกว่า 
10 ปี ท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา 
และด้านการพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  
ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัย ลําเทียน ปุระมงคล (2557 : 89 - 93) วิจัยเร่ืองความต้องการมีส่วนร่วมใน 
การบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในอําเภอปทุมราชวงศา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ในการสอนต่างกัน  
มีความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในอําเภอปทุมราชวงศา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.05 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในสถานศึกษา 

กลุ่มเครือข่ายไร่เก่า - ศาลาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  
ควรนําผลการวิจัยไปใช้และวิจัยดังน้ี 
 1. ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ควรให้ครูมีส่วนร่วมในการใช้ส่ือการ เรียนการสอน
และแหล่งเรียนรู้ให้มากย่ิงข้ึน 
 2. ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ควรให้ครูมีส่วนร่วมในการเพ่ิมเติมเน้ือหาสาระของ
รายวิชาท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน ครู ชุมชนให้มากย่ิงข้ึน 
 3. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ควรให้ครูมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาให้มากย่ิงข้ึน 
 4. ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ควรให้ครูมีส่วนร่วมในการกําหนด
นโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการทํางานของผู้เรียน 
ครู และผู้เก่ียวข้องกับการศึกษาให้มากย่ิงข้ึน 
 5. ด้านการนิเทศการศึกษา ควรให้ครูมีส่วนร่วมในการจัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ท่ัวถึงและต่อเน่ืองเป็นระบบและกระบวนการให้มากย่ิงข้ึน 
 6. ด้านการพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ควรให้ครูมีส่วนร่วมในการจัดให้มีการ
ร่วมกันกําหนดนโยบาย วางแผนในเร่ืองการจัดหาและพัฒนาส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มากย่ิงข้ึน 
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