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 การวจิยัคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวชิาการของครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2    
2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อวุฒิการศึกษา ต าแหน่งงานและประสบการณ์ในการท างานท่ี
แตกต่างกนัท่ีมีต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวชิาการของครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 จ าแนกตามสถานภาพของผูใ้หข้อ้มูล โดยศึกษากบักลุ่มตวัอยา่ง
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 จ านวน 86 โรงเรียน ผูใ้ห้
ขอ้มูล คือ ผูบ้ริหาร/รองผูบ้ริหาร ครูผูส้อนและครูฝ่ายวิชาการ ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง
ส าหรับกลุ่มผูบ้ริหาร  โรงเรียนละ 1 คน และใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่ายส าหรับครูผูส้อน โรงเรียน
ขนาดเล็กโรงเรียนละ 1 คน โรงเรียนขนาดกลางโรงเรียนละ 2 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนละ 3 คน 
รวมทั้งส้ิน 293 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมตาม
แนวคิดของ Cohen and Uphoff   วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
t-test , One-way ANOVA และLSD 
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ผลการวจิยัพบวา่  
 
1.การบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบั ดงัน้ี ดา้นการมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ดา้นการตดัสินใจ และดา้นการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 

 2. เปรียบเทียบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 จ าแนกตามสถานภาพของผูใ้หข้อ้มูล พบวา่ ครูท่ีมีวฒิุการศึกษา 
ต าแหน่งงาน และประสบการณ์ในการท างานท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมในงานวชิาการของครูแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05.   
 

 

 
 



ฉ 
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Thesis Advisor   : 

 
..........................................................................                       
( Asst.Prof.R.Adm. Supathra Urwongse Ph.D )                                                   

 The objectives  of this research were to   1) study the participative management in academic 

task of teachers in basic education institutions under Suphan  Buri  Primary Education Service Area 

Offices 2.  2) compare the participative  management  in academic task of teachers in basic education 

institutions under Suphan Buri Primary Education Service Area Offices 2. Representative sample 

groups were 86 schools which consisted of the administrators and the teachers in Academic department 

by purposive sampling for the administrators in each school and simple random sampling for the 

teachers which were calculated by the population were 293 teachers. Data was gathered by 

questionnaires about Participative Management of Cohen and Uphoff and analyzed by descriptive 

statistic methods consisting of frequency distribution, percentage, mean and standard deviation Data 

was quantitatively analyzed for hypothesis tests which were One way ANOVA and LSD. 

The study could be concluded as follows 1) the participative management in academic task of teachers 
in basic education institutions under Suphan Buri Primary Education Service Area Offices 2 were of a 
high level in overall,  participation in involvement benefits, participation in evaluation, participation in 
decision and participation in operation. 2 )  comparative results in the participative  management in 
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academic task of teacher in basic education institutions under Suphan Buri Primary Education Service 
Area Offices 2 found statistically significant differences at level 0.05 among the teachers with different 
educational background, work positions and working experiences. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
การวจิยั การศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวชิาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ส าเร็จลุล่วงดว้ยดี ไดรั้บความกรุณาจาก ผศ.ดร.พล

เรือตรีหญิง สุภทัรา เอ้ือวงศ ์อาจารยท่ี์ปรึกษางานวจิยัเร่ืองน้ี และ และ ดร.นลินี สุดเศวต  ท่ีใหค้วามช่วยเหลือ  ได้

ใหค้  าแนะน าและเสนอแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ มาโดยตลอดจนเน้ือหาขอ้มูลท่ีน ามา

ประกอบมีความสมบูรณ์ ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านท่ีให้ค  าช้ีแนะในการแก้ไขข้อมูลบางประการท่ียงัมี

ขอ้บกพร่องใหเ้กิดความสมบูรณ์ของเน้ือหาและถูกตอ้งตามหลกัวชิาการในการด าเนินการวจิยัคร้ังน้ี 

ขอขอบคุณญาติพี่นอ้งท่ีคอยใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริมในการศึกษาเล่าน้ีจนสามารถบรรลุวตัถุประสงค์
ตามท่ีตอ้งการ นอกจากนั้นขอมอบคุณก าลงัใจดี ๆ จาก พ่อ แม่ ความดีอนัเกิดจากการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี ขอ
มอบแด่ บิดา มารดา ครูอาจารยแ์ละผูมี้พระคุณทุกท่านท่ีมีส่วนช่วยผลกัดนัและเป็นก าลงัใจในความกรุณาอนั
ยิง่ใหญ่จากท่าน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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บทที ่1 
               บทน ำ 

  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ไดก้ าหนดใหมี้การปฏิรูปการบริหารและการ
จดัการศึกษาไวใ้น หมวด 5 และการจดัการศึกษาไวใ้นมาตรา 39 โดยให้กระทรวงศึกษาธิการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง 
และเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในโรงเรียน ผูป้กครอง ศิษยเ์ก่าและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดั
และบริหารการศึกษา หรือกล่าวไดว้า่เป็นการเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาทุกฝ่าย ไดเ้ขา้
มามีบทบาทในการจดัและบริหารการศึกษา แนวทางในการจดัและการบริหารดงักล่าวสอดคลอ้งกบั
การปฏิรูปการเมืองและการปกครองซ่ึงไดก้ระจายอ านาจไปใหท้อ้งถ่ิน 

การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทัว่ไปมีภารกิจการบริหารงานหลกั  4  ดา้น  คือ  การ
บริหารทั่วไป การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารวิชาการ โดยเฉพาะการ
บริหารงานวิชาการเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตร การจดัการเรียนการสอนของนักเรียน ในการ
ด าเนินงานสถานศึกษาสามารถจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชนและสังคม  ดงันั้น ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาจึงมีบทบาทส าคญัอยา่งยิง่ในฐานะผูน้ าและมีความรับผดิชอบในการบริหารงานดา้นต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2545 และ(ฉบบัท่ี3) พ.ศ.2553 มาตรา 39  ได้ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจการบริหารการจดั
การศึกษา ไปยงัคณะกรรมการและส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา
โดยตรง เพื่อให้เกิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมและเกิดประสิทธิผลของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้
ผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนได้ท างานร่วมกนั จนก่อให้เกิดความส าเร็จ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี,2553:14) 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการท่ีท าให้สถานศึกษามีความเขม้แข็งในการบริหาร
จดัการสามารถพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวดัผลและประเมินผล รวมทั้งเป็น
ปัจจยัเก้ือหนุนต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ชุมชนทอ้งถ่ินไดอ้ย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  ใน
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ปัจจุบนัการบริหารงานทัว่ไปได้ให้ความส าคญักบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ผูบ้ริหารควรต้องใช้
แนวทางและวิธีการบริหารหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสูงสุด ซ่ึงการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมถือเป็นแนวทางการบริหาร ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานใน
หน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะการบริหารงานวชิาการ ท่ีจะตอ้งส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายหลกัของโรงเรียน เป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จและความสามารถ
ของผูบ้ริหาร เพราะจะได้ใช้ความรู้ความสามารถตลอดจนประสบการณ์ทั้ งหลายมาด าเนินการ
บริหารงานในโรงเรียน เพื่อให้ผูเ้รียนประสบผลส าเร็จในการศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข มี
คุณภาพตามตอ้งการ ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงเป็นผูน้ าทางวิชาการ มีความสามารถในการท างานร่วมกบั
ครู ให้ค  าแนะน าและประสานงานให้ทุกคนท างานร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ  
2548: 29-30) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ สนิท ไทยกลา้  (2549 : 23 ) กล่าววา่ การบริหารวชิาการ
ภายในสถานศึกษามีความส าคญัเปรียบเสมือนเป็นหัวใจหลักของสถานศึกษา  และมีงานต่างๆซ่ึง
สนบัสนุนใหง้านวิชาการมีความสมบูรณ์โดยทุกฝ่ายตอ้งร่วมกนับริหารจดัการใหบ้รรลุจุดประสงคข์อง
สถานศึกษา  
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 เป็นหน่วยงานในสังกัด 
ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าท่ีหลกัในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา   
ขั้นพื้นฐานให้ เป็นไปตามอ านาจหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และมาตรา 37 
แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มีภารกิจหลกัในการส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้เป็นไป ตามอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 36 และมาตรา 37 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มีจ  านวนโรงเรียนในสังกดั 146โรงเรียน (สารสนเทศปีการศึกษา 2560 
อ้างจาก http://www.schoolsp2.com/) และผลจาการศึกษาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2  พบวา่การพฒันาคุณภาพการศึกษาหลาย ๆ ดา้น ยงัไม่ประสบ
ผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์การบริหารงานท่ีผา่นมามกัจะมีปัญหาและมีขอ้จ ากดัในการปฏิบติังาน ซ่ึง
ส่วนใหญ่เกิดจากการใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา และการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นน้อยในการบริหาร ทั้งน้ีอาจเป็นเหตุให้การประเมินคุณภาพทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  พบวา่ปีการศึกษา 2556  มีค่าเฉล่ีย
การสอบ O-NET ต ่ากว่าปีการศึกษา 2555 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียร้อยละต ่าท่ีสุด 

http://www.schoolsp2.com/
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ได้แก่ ภาษาอังกฤษ รองลงมา คือ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย ศิลปะ และการงานอาชีพ 
ตามล าดบั และเม่ือเปรียบเทียบระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาพบว่าคะแนนเฉล่ียระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษามี
คะแนนเฉล่ียร้อยละต ่ากวา่คะแนนเฉล่ียร้อยละระดบัจงัหวดั ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (แผนปฏิบติัการ
ประจ าปีงบประมาณ 2558) ทั้ งน้ี อาจเน่ืองมาจากครูไม่มีส่วนร่วมในการก าหนดหน้าทีในการจดั
การศึกษาและมีการมอบหมายงานให้ครูไม่ตรงกบัความรู้ความสามารถจึงไม่สามารถมีส่วนร่วมในการ
ตดัปัญหาต่างๆได ้ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาอาจใช้อ านาจหน้าทีตดัสินใจเองเป็นส่วนใหญ่ มากว่าท่ีจะ
เปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในสถานศึกษา  
  จากสภาพปัญหาดงักล่าวมาเบ้ืองตน้ ผูว้จิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ในงานวิชาการของครุสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 เพื่อศึกษาการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูว่าอยู่ในระดบัใด และเพื่อเปรียบเทียบการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมในงานวิชาการของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 
เพื่อท่ีจะไดเ้ห็นถึงปัญหาการบริหารงานทางวิชาการเก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการ
ของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต2 และเพื่อจะไดแ้นวทางท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพฒันาการบริหารงานของสถานศึกษาต่อไป 
 
ค ำถำมของกำรวจัิย  
  1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 อยูใ่นระดบัใด  
  2. การบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีความคิดเห็นต่างกนั
หรือไม่ 
 
 
 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย   



   4 
 

 

  1. เพื่อศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวชิาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2 
  2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวชิาการของครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 จ าแนกตามสถานภาพของผูใ้หข้อ้มูล 
 
สมมุติฐำนกำรวจัิย 

1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูท่ีมีสถานภาพต่างกันมีความคิดเห็น
ต่างกนั 

 
 ขอบเขตกำรวจัิย 
  1. ขอบเขตเน้ือหำ 
  การวิจยัคร้ังน้ี มุ่งศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 โดยขอบเขตการบริหารงาน
ดา้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม ผูว้ิจยัไดใ้ช้แนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ Cohen and Uphoff 
(1980)  ประกอบดว้ย  
  1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) 
  2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Implementation) 
  3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) 
  4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 
  ดา้นงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ (2552)แบ่งออกเป็น 12 
ดา้น คือ  
  1) การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
  2) การพฒันากระบวนการเรียนรู้  
  3) การวดัผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 
  4) การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  
  5) การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  
  6) การพฒันาแหล่งเรียนรู้  
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  7) การพฒันาการงานหอ้งสมุด 
  8) การนิเทศการศึกษา 
  9) การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  10) การส่งเสริมความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน  
  11) การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน  
  12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบนัอ่ืน 
 

  2. ขอบเขตประชำกร  
  ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 1.ผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร/รองผูบ้ริหาร   2.ครูผูส้อน 

และ 3 ครูฝ่ายวิชาการ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 จ านวน 109โรงเรียน ใน 3 อ าเภอ  ไม่รวมโรงเรียนเอกชน ซ่ึงประกอบไปด้วย
สถานศึกษาในอ าเภออู่ทองจ านวน  45 โรงเรียน อ าเภอสองพี่น้อง 43   โรงเรียน อ าเภอดอนเจดีย ์21
โรงเรียน ท าการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโรงเรียนโดยเปิดตารางเครซ่ีและมอร์แกนไดข้นาดโรงเรียน
กลุ่มตวัอย่าง 86 โรงเรียน มีผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นประชากรจ านวน 1,327 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง
โดยตารางของเครซ่ีและมอร์แกน จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 293 คน และใชว้ธีิการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบ
เฉพาะเจาจงส าหรับกลุ่มผูบ้ริหาร  และใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายส าหรับกลุ่มครู เพื่อให้ได้กลุ่มตวัอย่างท่ี
ตอ้งการและครอบคลุมในทุกกลุ่มของสถานศึกษา   
 
 
 
 
 

 
กรอบแนวควำมคิดในกำรวจัิย 
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ตัวแปรต้น           ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

1. สถานศึกษาสามารถน าผลการศึกษาวจิยัไปใชใ้นการส่งเสริมกระบวนการบริหารแบบ 
มีส่วนร่วมของครูเพื่อใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการบริหารสถานศึกษา 

2. เพื่อเป็นประโยชน์ในระดบันโยบายหรือน าไปก าหนดทิศทางการส่งเสริมการบริหารแบบ 
มีส่วนร่วมของครูและบุคลากกรในสถานศึกษา 
 
ค ำจ ำกดัควำมทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
  เพื่อให้ความหมายของค าหรือขอ้ความท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นท่ีเขา้ใจตรงกนั จึงก าหนด
ความหมายของค าท่ีใช ้ดงัน้ี 

1. กำรบริหำรงำนวชิำกำร  หมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ   ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียน 

กำรบริหำรแบบมส่ีวนร่วม 
1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  
2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล   

 งำนวชิำกำรของสถำนศึกษำ 
 1.การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
 2.การพฒันากระบวนการเรียนรู้  
3. การวดัผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 
 4. การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  
5. การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  
6. การพฒันาแหล่งเรียนรู้  
7. การนิเทศการศึกษา 
8. การแนะแนวการศึกษา 
9. การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
10. การส่งเสริมความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน 
11.การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบั 
     สถานศึกษาอ่ืน 
12.การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล  
     ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืน 
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การสอนตลอดจนการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากท่ีสุด
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดไวใ้นคู่มือการปฏิบติังานขา้ราชการครู ซ่ึงประกอบดว้ย 1)การพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษา  2) การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 3) การวดัผลประเมินผลและการเทียบโอนผล
การเรียน  4) การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 5) การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  
6) การพฒันาแหล่งเรียนรู้  7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพฒันาระบบประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา 10) การส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน  11) การประสานความร่วมมือ
ในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 12) การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา  
     1.1 การพฒันาหลกัสูตรสถานการศึกษา หมายถึง  การศึกษาวเิคราะห์เอกสารหลกัสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพสถานศึกษา สนบัสนุนให้ครูมี
ความรู้ความเขา้เก่ียวกบัหลกัสูตรสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาและการ
ประเมินการใชห้ลกัสูตรน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง 
    1.2  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การจดัการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ครูจดักระบวนการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน ฝึกทกัษะกระบวนการ
คิด การเผชิญสถานการณ์การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการปฏิบติัปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมท่ีดีงาม 
จดับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มและแหล่งการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจดัการเรียนการจดักระบวนการเรียนรู้น า
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมต่อกระบวนการจดัการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 
     1.3 การวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  หมายถึง  การก าหนดระเบียบแนว
ปฏิบัติเก่ียวกับการวดัผลประเมินผลของสถานศึกษา การส่งเสริมให้ครูจดัท าแผนการวดัผลและ
ประเมินผลให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาสาระการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้และการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ ครูด าเนินการวดัผลและประเมินผลตามสภาพจริงมีการเทียบโอนความรู้ ทกัษะ 
ประสบการณ์และผลการเรียนจากสถาบนัอ่ืนตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
         1.4 การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาหมายถึง การศึกษาวิเคราะห์และการวิจยัการ
บริหาร การจดัการและการพฒันาคุณภาพวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา  ครูศึกษาวิเคราะห์วิจยั
เพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มการเรียนรู้ การประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ 
วจิยั ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการวจิยัหรือพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน หรืองานวชิาการ 
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   1.5 การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึงการใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีเพื่อการจดัการเรียนการสอนและงานวิชาการ ครูผลิต พฒันาส่ือและพฒันานวตักรรมการ
เรียนการสอนจดัหาส่ือและเทคโนโลย ีเพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและงานวิชาการ การประสาน
ความร่วมมือและการผลิต จดัหาและการใชส่ื้อ 

      1.6  การพฒันาแหล่งเรียนรู้ หมายถึง  การจดัตั้งและพฒันาแหล่งการเรียนรู้รวมทั้งให้เกิด
องคค์วามรู้และการประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืนและครูใชแ้หล่งการเรียนรู้ 
       1.7 การนิเทศการศึกษา หมายถึง การนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบ
หลากหลาย การจัดการระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา การติดตาม
ประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษาและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ การจดัระบบนิเทศ
การศึกษาภายในสถานศึกษาหรือเครือข่ายการนิเทศศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     1.8 การแนะแนวการศึกษา  หมายถึง  การแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายใน
สถานศึกษา การด าเนินการแนะแนวภายในสถานศึกษา การติดตามและประเมินผลการจดัระบบและ
กระบวนการแนะแนวการศึกษา การประสานความร่วมมือและแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์
ดา้นการแนะแนวการศึกษากบัสถานศึกษาอ่ืนหรือเครือข่ายการแนะแนวในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    1.9 การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง  การจดัโครงสร้าง
องค์กรให้รองรับการจดัระบบคุณภาพภายในสถานศึกษา การก าหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมาย
ความส าเร็จของสถานศึกษาตามาตรฐานของสถานศึกษาและตวัช้ีวดัของกระทรวงศึกษาธิการและ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพภายอยา่งต่อเน่ือง การประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษา
และหน่วยงานอ่ืนในการปรับปรุงและพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน การประสานกบัเขตพื้นท่ี
การศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การประสานงานกบัส านกัรับรองมาตรฐาน
การศึกษา 
     1.10 การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน หมายถึง การศึกษา ส ารวจ ความตอ้งการ
สนบัสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน การจดัให้ความรู้ เทคนิค ทกัษะเพื่อพฒันาทกัษะวิชาชีพและพฒันา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางวชิาการของสถานศึกษาและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในชุมชนทอ้งถ่ิน 
     1.11 การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน   
หมายถึงการประสานความร่วมมือช่วยเหลือในงานวิชาการกบัสถานศึกษาของรัฐ เอกชน หน่วยงาน



   9 
 

 

และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกังองค์กรต่างๆทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

     1.12 การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและ
สถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา หมายถึง การส ารวจข้อมูลความต้องการและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
พฒันาการเรียนรู้ในการไดรั้บการศึกษาของครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
   2. กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม หมายถึง  การท่ีบุคคลทุกฝ่ายไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในด้านแสดงความคิดเห็นและการ
ตดัสินใจ เพื่อใหง้านบรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไวป้ระกอบดว้ย 
      2.1 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ครู และหัวหน้าฝ่ายวิชาการได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการวางแผน ริเร่ิมโครงการงานกิจกรรมของ
สถานศึกษา อภิปรายเสนอแนะการแสดงความคิดเห็นการตดัสินใจ การเลือกกิจกรรมโครงการงาน
กิจกรรมรวมถึงในระหวา่งการด าเนินโครงการงานกิจกรรมของสถานศึกษา  
      2.2  การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Implementation) หมายถึงการท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู
และหวัหน้าฝ่ายวิชาการไดมี้ส่วนร่วมในการสนบัสนุนทรัพยากรต่างๆมีส่วนร่วมทั้งดา้นงบประมาณ 
แรงงาน บุคลากร สถานท่ี ในการด าเนินงานปฏิบติังานตามเง่ือนไขโครงการและให้การสนบัสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมดว้ยความเตม็ใจ 
   2.3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) หมายถึงการท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู 
และหัวหน้าฝ่ายวิชาการได้มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนทั้งในทางบวกและทางลบ 
ผลประโยชน์ทางบวก ไดแ้ก่ การไดรั้บการศึกษาการไดรั้บการบริการทางสังคมและสวสัดิการต่างๆ
ผลประโยชน์ด้านส่วนบุคคลได้รับการนับถือยอมรับได้รับอ านาจความมีประสิทธิภาพในตนเอง
ผลประโยชน์ทางลบ ไดแ้ก่ การมีหน้ีสินเพิ่มมีความแตกแยกในสังคมความแตกแยกในกลุ่ม  
   2.4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การท่ีสถานศึกษานั้นไดมี้การ
มอบหมายหน้าท่ีให้ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และหัวหน้าฝ่ายวิชาการมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการนิเทศ
ติดตาม สรุปรางงานผล การเสนอแนะแนวทางการด าเนินการของโครงการงานกิจกรรม เม่ือส้ินสุดการ
ด าเนินรายงานเผยแพร่ใหบุ้คลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาไดรั้บรู้เพื่อน าผลไปพฒันากระบวนการท างาน 
  3. ผู้บริหำร คือ ผูท่ี้ท  าหน้าท่ีในการบริหารสถานศึกษาในส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษา
สุพรรณบุรีเขต 2 หมายถึง ผูอ้  านวยการและรองผูอ้  านวยการ 
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  4. ครู หมายถึง ผูท่ี้ปฏิบติัหนา้ท่ีในการสอน ให้ค  าแนะน า เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเรียน 
ส าหรับนกัเรียน 
  5. ครูฝ่ำยวชิำกำร หมายถึง    ครูท่ีท าหนา้ท่ีบริหาร ก ากบัดูแลงานดา้นวชิาการประกอบดว้ย 
การวางแผนดา้นวชิาการ การพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การนิเทศและการพฒันาการ
เรียนการสอน  การวดัผลและประเมินผลการสอน  
  6. สถำนศึกษำ หมายถึง หน่วยงานการศึกษาท่ีจดัการศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 
  7. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรีเขต 2  หมายถึง หน่วยงานในสังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนวดัหนองตา
สามต าบลอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรีมีหน้าท่ีหลกัในการส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และมาตรา 37
แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องต่างๆท่ีส าคัญเก่ียวกับ
การศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2 โดยมีหวัขอ้ท่ีไดศึ้กษาจากเอกสารและงานวจิยั ดงัน้ี 

 
2. 1 การบริหารงานวชิาการ 
 
  2.1.1 ความหมายของการบริหารงานวชิาการ 

 2.1.2 ความส าคญัของการบริหารงานวชิาการ 
 2.1.3 หลกัการของการบริหารงานวชิาการ 
 2.1.4 องคป์ระกอบของการบริหารงานวชิาการ 
 

2.2 การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 2.2.1 ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 2.2.2 หลกัการและองคป์ระกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 2.2.3 ความส าคญัและประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 

2.3  การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 
2.4 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
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2.1  การบริหารงานวชิาการ 
  การบริหารวิชาการเป็นกระบวนการด าเนินงานเก่ียวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามท่ีก าหนดไวใ้นจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้
ความหมายของการบริหารวชิาการไวด้งัน้ี 
  2.1.1 ความหมายของการบริหารงานวชิาการ 
               การบริหารงานวชิาการเป็นงานท่ีส าคญัส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา เน่ืองจากเก่ียวขอ้ง
กบักิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะเก่ียวกบัการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซ่ึงเป็น
จุดมุ่งหมายหลกัของสถานศึกษา และเป็นเคร่ืองช้ีวดัความส าเร็จและความสามารถของผูบ้ริหาร 
ทั้งน้ีมีคนกล่าวถึงความหมายของการบริหารงานวชิาการไวด้งัน้ี 
 
  ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541:84) ได้ให้ความหมายของงาน
วชิาการไวว้า่ หมายถึง การปรับปรุงและพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายหลกั
ของสถานศึกษา เป็นเคร่ืองช้ีวดัความส าเร็จและสอดคลอ้งกบัจุดหมายของหลกัสูตร 
  กิติมา   ปรีดีดิลก (2542:47) ไดใ้ห้ความหมายของการด าเนินงานวิชาการ หมายถึง การด าเนิน
กิจกรรมต่างๆในโรงเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและ
ไดผ้ลดีเพราะหนา้ท่ีของโรงเรียนทุกแห่งคือการให้ความรู้ทางวิชาการแก่ผูเ้รียนโดยมีผูบ้ริหารเป็นผูน้ า
ทางวชิาการมีการท างานร่วมกบัครูใหค้  าแนะน าและประสานงานใหท้ างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  พิชยั   เสง่ียมจิตต ์( 2542:3-5) ไดก้ล่าวถึงการบริหารวชิาการวา่ เป็นการใชศ้าสตร์และศิลป์ใน
การบริหาร การพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ โดยเป็นการใชอ้ านาจของผูบ้ริหาร
ในการด าเนินการใหเ้กิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน 
  
  การบริหารงานวิชาการถ้ามองในด้านการด าเนินการแล้วยงัหมายถึง กระบวนการบริหาร
กิจกรรมทุกอย่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีข้ึน ซ่ึง ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์
(2544:2) ไดใ้ห้ความหมายของการบริหารงานวิชาการไวว้า่ หมายถึง การบริหารสถานศึกษาโดยมีการ
จัดกิจกรรมทุกส่ิงทุกอย่างท่ี เ ก่ียวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี และมี
ประสิทธิภาพใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน 
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     จนัทรานี  สงวนนาม (2545:142)ได ้ใหค้วามหมายของ  การบริหารงานวชิาการไวว้า่ หมายถึง 
การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนให้
เกิดผลตามเป้าหมายของหลกัสูตรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  รุจิร์ ภู่สาระ ( 2545:56)ไดใ้หค้วามหมายการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรม
ทุกชนิดในสถานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนให้เกิดผลตามเป้าหมาย
ของหลกัสูตรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  กมล ภู่ประเสริฐ (2545:6) ไดก้ล่าวถึง การบริหารงานวิชาการวา่เป็นการบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพฒันาคุณภาพการศึกษาและเป็นเป้าหมายสูงสุดของภารกิจของสถานศึกษา 
  รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2550:29) ได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการไวว้่า เป็น
กระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอย่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีข้ึน ตั้งแต่การ
ก าหนดนโยบาย การปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลการสอน เพื่อใหเ้ป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรและจุดมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน 
  ศนัสนีย ์ เครือชะเอม (อา้งใน โสภา วงษ์นาคเพ็ชร์2553)ได้ให้ความหมายของการบริหาร
วชิาการ หมายถึง การจดักิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพใน
กระบวนการเรียนการสอนให้เกิดผลตามเป้าหมายของหลักสูตรเพื่อให้เกิดผลดีต่อผู ้เรียนซ่ึง
ประกอบดว้ยการวางแผนวชิาการ การจดัการเรียนการสอน การพฒันาและส่งเสริมทางดา้นวชิาการการ
วดัผลและประเมินผลการเรียน งานทะเบียนนกัเรียน และการประเมินผลการจดัการงานวชิาการ 
  กล่าวโดยสรุปการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การปฏิบติักิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เรียนการสอนตลอดจนการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมาก
ท่ีสุด 
 
  2.1.2  ความส าคัญของการบริหารงานวชิาการ 
               งานวิชาการเป็นหัวใจของกระบวนการบริหารของสถานศึกษาซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อ
ผลสัมฤทธ์ิของการจดัการศึกษาซ่ึงงานวิชาการจะส าเร็จหรือไม่ ข้ึนอยู่กบัการบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานวิชาการจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัของสถานศึกษา และมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้
ความส าคญัของการบริหารวชิาการไวด้งัน้ี 
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  มิลเลอร์  (อา้งใน ณปภชั รุ่งโรจน์ 2553 )ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการบริหารงานวชิาการวา่
งานวิชาการเป็นหวัใจของโรงเรียนท่ีส าคญัท่ีสุดคือการจดัท าแผนการสอนและการปฏิบติัตามแผนงาน
รวมทั้งการวดัผลและการจดับริการในการสอน  
  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (  อา้งใน สิริจิต หอจนัทึก 2550) ไดใ้ห้ความส าคญัของการ
บริหารงานวชิาการไวด้งัน้ี 
  1. เป็นตัวก าหนดปริมาณงานของโรงเรียนการจัดทรัพยากรให้แก่โรงเรียน ดังนั้ นเม่ือ
โรงเรียนมีปริมาณงานวชิาการมากปริมาณงานอ่ืนๆก็มีมากตามไปดว้ย 
  2. เป็นตวัก าหนดนโยบายในการปฏิบติังานละการจดัทรัพยากรใหก้บัโรงเรียน 
  3. เป็นเคร่ืองตดัสินคุณภาพของโรงเรียนโดยการพิจารณาการสอนผลงานดา้นวิชาการของ
โรงเรียน และผลผลิตของระบบงานวิชาการอนัไดแ้ก่ วิธีการสอนของครู การปฏิบติังานวิชาการของ
โรงเรียนและผลส าเร็จของนกัเรียนทั้งในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการท างานและ
จรรยาความประพฤติ 
  สมิชทแ์ละคณะ (อา้งใน ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ 2553) ดา้นการใชเ้วลาในการบริหารงาน
และการให้ความส าคญัของงานในสถานศึกษางานในความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร โดยแยกงาน
ออกเป็น 7 ประเภท ไดแ้ก่  
 
  1.การบริหารงานวชิาการ   
  2.งานบริหารบุคลากร ไดแ้ก่ ครู อาจารย ์และเจา้หนา้ท่ี  
  3.งานบริหารกิจการนกัเรียนนกัศึกษา  
  4.งานบริหารการเงิน 
  5.งานบริหารอาคารสถานท่ี 
  6.งานบริหารความสัมพนัธ์กบัชุมชน 
  7.งานบริหารทัว่ไป 
นอกจากท่ีกล่าวมาแลว้ยงัพบวา่ ธวชัชยั ตั้งอุทยัเรือง (2555) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการบริหารงาน
วชิาการไวด้งัน้ี 
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  1. ช่วยให้ผู ้บริหารตระหนักเห็นความส าคัญของงานวิชาการอันถือเป็นงานหลักของ 
สถานศึกษาซ่ึงส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน 
  2. ช่วยให้ผูบ้ริหารและครูในการวางแผนพฒันางานวิชาการอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ืองเพื่อ 
เสริมสร้างความรู้ความสามารถอนัเป็นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
  3. ช่วยสถานศึกษาในการปรับปรุงและพฒันางานท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอนให้มี 
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน  
  4. ช่วยให้เกิดความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชนในการพฒันาการเรียน การ
สอนเป็นไปตามความตอ้งการ 
  ทั้งน้ีประเทือง สังข์นาค ( อา้งใน กษิรา วาระรัมย2์556 ) ไดก้ล่าววา่ การบริหารงานวิชาการ
เป็นงานท่ีส าคญัส าหรับสถานศึกษาเพราะเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบักิจกรรมต่างๆในสถานศึกษารวมถึงการ
จดัการเรียนการสอนและคุณภาพของการศึกษากระบวนการบริหารงานวิชาการจะเก่ียวขอ้งกบัการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนตั้งแต่การวางนโยบาย วางแผน ปรับปรุง พฒันา จดัด าเนินการสอน บริหาร
หลกัสูตรการนิเทศการศึกษา และการวดัประเมินผลรวมทั้งการติดตามผลการศึกษาโดยมีผูท่ี้ก่ียวขอ้ง
โดยตรง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบริการ หวัหนา้คณะวิชา หวัหนา้แผนกวิชา 
ครูอาจารยผ์ูส้อนตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 
  สรุปไดว้า่ การบริหารงานวิชาการมีความส าคญัต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆทางดา้นวิชาการ
และดา้นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนเป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จในการจดัการศึกษาและพฒันา
ส่งเสริมประสิทธิภาพของการเรียนการสอนให้บรรลุวตัถุประสงคซ่ึ์งเป็นหวัใจส าคญัของสถานศึกษาท่ี
ผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญัอยา่งยิง่ 
 
  2.1.3 หลกัการของการบริหารงานวชิาการ  
           การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลกัของสถานศึกษาท่ีมีความส าคญั และมีขอบข่าย
ค่อนขา้งกวา้งขวางในแต่ละงานในการบริหารงานวิชาการนั้น จะมีหลกัการส าคญัท่ีจะยึดร่วมกนัเพื่อ
เป็นแนวทางในการด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยมีนกัวิชาการไดส้รุปหลกัการในการบริหาร
วชิาการดงัน้ี 
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  กิติมา ปรีดีดิลก (2542: 48)ได้สรุปหลักการบริหารงานวิชาการไวว้่า เป็นการจดัท าแผน
วิชาการท่ีสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์หรือนโยบายหลกั เน้นการท างานร่วมกนั มีการกระจายอ านาจ
ความรับผิดชอบเพื่อปรับปรุงงานดา้นวิชาการของตนเอง รวมถึงมีการริเร่ิม ใชเ้ทคนิคในการส่งเสริม
มากกว่าการสอน มีการสร้างขวญัและก าลงัใจ และมีกรรมการท่ีปรึกษาเพื่อให้ครูเขา้ใจวตัถุประสงค์
และจุดมุ่งหมาย มีการติดตามและประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 
  ในขณะท่ี  ทศันีย ์วงศย์นื (2553) ไดก้ล่าวถึง การบริหารงานวชิาการเป็นงานหลกัท่ีส าคญัของ
สถานศึกษาควรมีหลกัการบริหารงานวชิาการดงัน้ี 
  1. สถานศึกษาต้องค านึงถึงองค์ประกอบหลักส าคัญของงานวิชาการได้แก่การพัฒนา
หลกัสูตร การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การพฒันาส่ือนวตักรรมการเรียนการสอนและการจดั
ประเมินผลการเรียนการสอน 
  2. สถานศึกษาตอ้งมีกลไกควบคุมมาตรฐานทางวิชาการของสถานศึกษาใหมี้คุณภาพ เพื่อการ
พฒันาทางวิชาการจะไดมี้ทิศทางพฒันางานวิชาการอย่างชดัเจน และไปในทิศทางเดียวกนัสอดคลอ้ง
กบัการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 
  3. สถานศึกษาตอ้งมีการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การพฒันาหลกัสูตรการพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอน การวดัประเมินผล การวิจยัเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษาโดยค านึงถึงผูเ้รียนเป็นส าคญั 
  4. สถานศึกษาตอ้งมีโครงสร้างการบริหารงานวชิาการท่ีชดัเจนมีการกระจายอ านาจและความ
รับผดิชอบใหผู้ป้ฏิบติังาน โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของผูป้ฏิบติังาน 
  5. สถานศึกษาตอ้งมีการประเมินติดตามผลการปฏิบติังานทางวชิาการเพื่อใหไ้ดม้าตรฐานของ
งานวชิาการและน าผลท่ีไดม้าปรับปรุงวางแผนงานวชิาการใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
  6. สถานศึกษาตอ้งมีเครือข่ายการประสานงานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน เพื่อ
ส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการของสถานศึกษาในการพฒันาผูเ้รียน 
  7.สถานศึกษาตอ้งสามารถบริหารงานวชิาการไดอ้ยา่งมีอิสระคล่องตวัและสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชน 
 
  
   ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553:6-7 )ได้กล่าวว่าการบริหารงานวิชาการเป็นงานหลกัของ
สถานศึกษาและมีขอบข่ายค่อนขา้งกวา้งขวาง และมีหลกัการในการบริหารงานวชิาการดงัน้ี 
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   1. หลกัแห่งประสิทธิภาพ  (Efficiency) หมายถึง การไดมี้ผลผลิตเพิ่มข้ึนโดยไม่เพิ่มการลงทุน
นั้นคือ นกัเรียนนกัศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาตามก าหนดของหลกัสูตร โดยไม่ตอ้งลาออกกลางคนั 
เรียนเกินเวลา และชา้กวา่ก าหนด 
  2. หลกัแห่งประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง   ผลผลิตไดต้ามจุดมุ่งหมายท่ีวางไวน้ั้นคือ
นกัเรียนนกัศึกษามีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ คุณภาพ และ
การจดัการได ้ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวสอดคลอ้งกบั  ยาเบน็ เรืองจรูญศรี (2553) ซ่ึงกล่าวถึงหลกัการของการ
บริหารงานวิชาการไว้ว่า นอกจากจะพิจารณาในประเด็นของ หลักการพัฒนาคุณภาพ  (Quality 
Management)  และ หลักการมีส่วนร่วม  (Participation)  แล้วการบริหารวิชาการย ังควรมีหลัก 
หลกัการ 3 องคป์ระกอบ (3-Es) ไดแ้ก่  
  1. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การปฏิบติัตามแผนท่ีก าหนดไว ้เป็นไปตาม
ขั้นตอนและกระบวนการ มีปัญหาและอุปสรรค 
   2.  หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ได้ผลผลิต (Outputs) ตามวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไวต้รงตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร มีความรู้ความสามารถ มีทกัษะเพิ่มข้ึนรวมทั้งการค านึงถึง
ประโยชน ์
  3. หลักประหยดั (Economy) หมายถึง การใช้เวลาน้อยการลงทุนน้อย การใช้ก าลังหรือ
แรงงานนอ้ยโดยไม่ตอ้งเพิ่มทรัพยากรทางการบริหารแต่ไดผ้ลผลิตตามท่ีคาดหวงั 
  4. หลกัความเป็นวิชาการ (Academic) หมายถึง ลกัษณะท่ีครอบคลุมเน้ือหาสาระของวิชาการ 
ไดแ้ก่ หลกัการพฒันาหลกัสูตรหลกัการเรียนรู้หลกัการสอนหลกัการวดัผลประเมินผลหลกัการนิเทศ
การศึกษาและหลกัการวจิยั เป็นตน้  
 
   จะเห็นไดว้า่หลกัการและแนวคิดส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นให้มีการตรวจสอบและพฒันาร่วมกนั
มุ่งเน้นประโยชน์ท่ีเอ้ือกับผูเ้รียนเป็นหลักเพื่อพฒันาสู่ความเป็นเลิศโดยค านึงถึงวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของการศึกษา โดยใหบุ้คลากรทุกฝ่ายไดรั้บผดิชอบร่วมกนัท าใหผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพ 
 
  2.1.4 องค์ประกอบของการบริหารงานวชิาการ 
  งานวิชาการมีขอบข่ายค่อนขา้งกวา้งขวางยงัครอบคลุมงานเก่ียวกบังานดา้นหลกัสูตร  การ
เรียนการสอน  มีการวางแผนงานวิชาการ การจดัด าเนินงานการเรียนการสอน การจดับริการการเรียน
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การสอน การวดัประเมินผล รวมทั้งการติดตามผลและส่ือการสอนของโรงเรียนใหเ้ป็นไปตามหลกัสูตร
จ่ึงจ าเป็นตอ้งจดัเน้ือหาวิชาให้ทนัสมยัมากยิ่งข้ึนโดยมีนกัวิชาการได้เสนอแนวคิดขอบข่ายของการ
บริหารวชิาการดงัน้ี 
  มิลเลอร์ (อา้งใน โสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ 2553 ) ไดก้ล่าวถึงงานวิชาการไว ้4 ดา้นประกอบดว้ย 
1.การจดัโปรแกรมเรียน 2. การปฏิบติัตามโปรแกรม 3.การติดตามการเรียนการสอน 4.การจดับริการ
การสอน 
  พิชยั  เสง่ียมจิตต์ (2542 : 11) กล่าวว่า ขอบข่ายงานวิชาการประกอบดว้ย 8 งานดงัน้ี 1.การ
วางแผนงานวิชาการ 2.การจดัการด าเนินงานเก่ียวกบัการเรียนการสอน 3. การบริหารวิชาการ 4.การจดั
เสริมหลกัสูตร 5.การจดัระบบวิชาการ 6.การนิเทศวิชาการ 7.การวดัและประเมินผล 8.การพฒันา
วชิาการ 
  ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์( 2545:3-4 )กล่าววา่ความส าเร็จของสถานศึกษาอยูท่ี่การบริหารงาน
วิชาการ ซ่ึงงานวิชาการมีขอบข่ายท่ีกวา้งขวางในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยทัว่ไป
สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาไม่ว่าจะดา้นอาชีวศึกษาหรือดา้นอ่ืนๆในแต่ละระดบันั้น จะมีหลกัสูตรและ
โปรแกรมการศึกษาท่ีใชร่้วมกนั ขอบข่ายของงานดา้นวิชาการจะคลอบคลุมตั้งแต่การวางแผนเก่ียวกบั
งานวิชาการ การจดัด าเนินงานเก่ียวกบัการเรียนการสอน การจดับริการการสอน และการจดัการวดัและ
ประเมินผลรวมทั้งติดตามผล ขอบข่ายของงานวชิาการจะประกอบดว้ยงานต่อไปน้ี  
  1. การวางแผนเก่ียวกบังานวิชาการเป็นการวางแผนเก่ียวกบัหลกัสูตร  และการน าหลกัสูตร
ไปใช ้การจดัการล่วงหนา้เก่ียวกบัการเรียนการสอน มีรายละเอียดของงานดงัน้ี 
      1.1 แผนปฏิบติังานวิชาการ ไดแ้ก่ การประชุมเก่ียวกบัหลกัสูตรการจดัปฏิทินการศึกษา
ความรับผดิชอบของงานตามภาระหนา้ท่ีการจดัขั้นตอนและเวลาในการท างาน 
      1.2 โครงการสอนเป็นการจดัรายละเอียดเก่ียวกบัวชิาท่ีตอ้งสอนตามหลกัสูตร 
      1.3 บนัทึกการสอน เป็นกางแสดงรายละเอียดของการก าหนดเน้ือหาท่ีจะสอนในแต่ละคาบ
ของแต่ละวนัหรือสัปดาห์ โดยการวางแผนไวล่้วงหนา้และยดึโครงการสอนเป็นหลกั 

 2. การจดัด าเนินงานเก่ียวกบัการเรียนการสอน เพื่อให้สอนในสถานศึกษาด าเนินไปดว้ยดี 
และสามารถปฏิบติัไดจึ้งตอ้งมีการจดัเก่ียวกบัการเรียนการสอน ดงัน้ี 
       2.1 การจดัตารางสอนเป็นการก าหนดวิชา เวลา ผูส้อน สถานท่ี ตลอดจนผูเ้รียนในแต่ละ
รายวชิา 
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      2.2 การจดัชั้นเรียน เป็นงานท่ีฝ่ายวิชาการตอ้งประสานกบัฝ่ายอาคารสถานท่ีรวมทั้งการ
ก าจดัส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆในหอ้งเรียน 
      2.3 การจดัครูเขา้สอน การจดัครูเขา้สอนตอ้งพิจารณาถึงความพร้อมของสถานศึกษาและ
ความพร้อมของบุคลากรรวมถึงการเชิญวทิยากรภายนอกมากช่วยสอน 
      2.4 การจดัแบบเรียนโดยปกติสถานศึกษาในสังกดักระทรวงศึกษาธิการจะใชแ้บบเรียนท่ี
กระทรวงก าหนด นอกจากนั้น ครูอาจใช้หนงัส่ืออ่ืนเป็นหนงัส่ือประกอบ หรือจากเอกสารท่ีครูเตรียม
เอง 
      2.5 การปรับปรุงการเรียนการสอนเป็นการพฒันาครูผูส้อนให้กา้วทนัวทิยาการเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เพื่อพฒันาการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความกา้วหนา้ของสังคม ธุรกิจ 
อุตสาหกรรม 
      2.6 การฝึกงาน จุดมุ่งหมายของการฝึกงานเป็นการให้นกัเรียนนกัศึกษารู้จกัน าเอาทฤษฎีมา
ประยกุตใ์ชก้บัชีวติจริงในสาขาวชิาและอาชีพนั้น เพื่อใหโ้อกาสผูเ้รียนไดเ้ตรียมตวัท่ีจะออกไปเผชิญกบั
ชีวติจริงต่อไป 
  3. การจดัการด าเนินงานเก่ียวกบัการเรียนการสอนเป็นการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกและการ
ส่งเสริมการจดัหลกัสูตรและโปรแกรมการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพและคุณภาพไดแ้ก่ 
      3.1 การจัดส่ือการเรียนการสอนเป็นส่ิงท่ีเอ้ือต่อการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาเน้น
เคร่ืองมือและกิจกรรมใหค้รูไดเ้ลือกใชใ้นการสอน 
      3.2 การจดัห้องสมุดเป็นท่ีรวมหนังสือ เอกสาร ส่ิงพิมพ์และวสัดุอุปกรณ์ท่ีเป็นแหล่ง
วทิยาการใหน้กัเรียนนกัศึกษาไดศึ้กษาและคน้ควา้เพิ่มเติม 
      3.3 การนิเทศการสอนเป็นการช่วยเหลือแนะแนวครูให้เกิดการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาการ
เรียนการสอน 
      3.4 การวดัและประเมินผลกระบวนการเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในด้านการตรวจสอบและ
วเิคราะห์ผลการเรียน 
  ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติอ้างใน   (สิริจิต  หอจนัทึก 2550)ได้
ก าหนดขอบข่ายการบริหารงานวิชาการไวว้า่ประกอบดว้ย   1. งานดา้นหลกัสูตรและการน าหลกัสูตร
ไปใช้ 2. งานด้านการเรียนการสอน 3.  งานด้านวสัดุและส่ือการเรียนการสอน 4.  งานวดัผลและ
ประเมินผล5.งานห้องสมุด  6.งานนิเทศภายใน7.งานประชุมอบรมทางวิชาการ โดยท่ี รุ่งชชัดาพร เวหะ
ชาติ (2550) ยงัได้กล่าวไวว้่า ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ ครอบคลุมใน 4 ด้าน คือ หลักสูตร 
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กระบวนการจดัการเรียนการสอน การวดั/ประเมินผลและการรับเขา้ศึกษาต่อ รวมทั้งการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้(ICT) พบว่ามีการส่งเสริม สนบัสนุน การด าเนินงานปฎิรูป
ดา้นการเรียนรู้ในแต่ละดา้นเป็นอยา่งมาก 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2552:16)ไดแ้บ่งการบริหารวิชาการออกเป็น 12 ดา้น มีขอบข่ายและ
ภารกิจตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการในคู่มือการปฏิบติังานของขา้ราชการครูดงัน้ี  
  1. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
  2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
  3. การวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
  4. การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
  5. การพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 
  6. การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
  7. การนิเทศการศึกษา 
  8. การแนะแนวการศึกษา 
  9. การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  10. การส่งเสริมความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน 
  11. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 
  12. การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนั
อ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
  สรุปได้ว่างานวิชาการของสถานศึกษานั้นมีองค์ประกอบท่ีกวา้งขวางครอบคลุมกิจกรรม
ทั้ งหมดท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอนของสถานศึกษาก่อให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมให้เกิด
ประสิทธิภาพแก่ผูเ้รียนทุกดา้น ผูว้ิจยัไดย้ึดองคป์ระกอบ 12 ดา้นของกระทรวงศึกษาธิการเป็นแนวทาง
ในการศึกษาคร้ังน้ีโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ.2545 มาตรา 27 ซ่ึงก าหนดไวว้า่ ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก าหนดหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ การด ารงชีวิตและ
การประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อและให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าท่ีจัดท าสาระ
หลกัสูตรตามวตัถุประสงค์   ในส่วนท่ีเก่ียวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
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คุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ โดยมีแนวทาง
ปฎิบติัดงัน้ี  
 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2552:16) ได้กล่าวถึงการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาไวโ้ดยมีแนว
ปฎิบติัของสถานศึกษาในการพฒันาหลกัสูตรดงัน้ี 
  1.1 ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 สาระแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการและหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ. 2546และกรอบสาระการเรียนรู้ ท่ีพฒันาโดย
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  1.2 ศึกษาศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ินและภูมิภาคตลอดจนขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัสภาพ
ปัญหาและความตอ้งการของสังคม ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
  1.3 วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มและประเมินสถานภาพสถานศึกษา  เพื่อก าหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ
เป้าหมาย  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์โดยการมีส่วนร่วมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  1.4 ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2544 น า
หลกัสูตรไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน การบริหารจดัการใชห้ลกัสูตรใหเ้หมาะสม 
  1.5 จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการและกรอบสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ินของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปฏิบติังานตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
  1.6  ติดตามและประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 
  1.7 ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรตามความเหมาะสม 
 
 
  กระทรวงศึกษาธิการไดนิ้ยามการพฒันาหลกัสูตรสถานการศึกษาไวว้า่คือการศึกษาวเิคราะห์
เอกสารหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพสถานศึกษา 
สนับสนุนให้ครูมีความรู้ความเข้าเก่ียวกับหลักสูตรสถานศึกษา  มีส่วนร่วมในการจดัท าหลักสูตร
สถานศึกษาและการประเมินการใช้หลกัสูตรน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรอย่าง
ต่อเน่ือง 
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  2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้   การพฒันากระบวนการเรียนรู้เป็นหนา้ท่ีหลกัและส าคญัยิ่ง
ของบุคลากรทางการศึกษา ธเนศ ข าเกิด (2541:28) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของกระบวนการเรียนรู้ว่า
ความส าคญัของการเรียนไม่ได้อยู่ท่ีเน้ือหาแต่อยู่ท่ีกระบวนการเรียนรู้ (Process) เป็นการเรียนรู้วิธีท่ี
เรียน (Learn how to learn)  และคุณลกัษณะของบุคคลแห่งการเรียนรู้ท่ีเป็นผลผลผลิตของกระบวนการ      
ดงักล่าว คือ การเป็นบุคคลท่ีมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวิธีการเรียนรู้ท่ีเป็นระบบ มีทกัษะทางสังคมสามารถ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น มีทกัษะการส่ือสาร มีทกัษะในการแกปั้ญหาได ้ในทุกสถานการณ์ และด ารงชีวติอยู่
ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
  การจดัการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีส าคญัในการน าหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 สู่การปฏิบติัทั้งน้ีการท่ีผูเ้รียนจะมีคุณภาพและบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดัหรือไม่
ข้ึนอยู่กบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ดว้ยเหตุน้ีครูผูส้อนตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ ส่ิงท่ีก าหนดไวใ้น
มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั  สมรรถนะท่ีส าคญัของผูเ้รียนและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ซ่ึงเป็น
เป้าหมายในการจดัการเรียนรู้ โดยมีหลกัการในการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั การจดัการเรียนรู้ท่ี มี
การค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาทางสมอง และการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเน้นคุณธรรม จริยธรรม การพฒันากระบวนการเรียนรู้   ดงันั้น กระทรวงศึกษาธิการ
(2552)ไดก้ล่าวถึงการพฒันากระบวนการเรียนรู้โดยมีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 
  2.1 ส่งเสริมให้ครูจดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามสาระหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดย
ใช้การวิเคราะห์หลกัสูตรและเน้ือหาสาระตามมาตรฐานการเรียนรู้  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและจดัเตรียมส่ือการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
  2.2 ส่งเสริมให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้  โดยจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบั
ความสนใจ  ความถนดัของผูเ้รียน ฝีกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ การ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้เพื่อป้องกนัและแกปั้ญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการปฎิบติัจริง  
  2.3 การส่งเสริมให้ผูเ้รียนรักการอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง การผสมผสานความรู้ต่างๆให้
สมดุลกนั 
  2.4 การปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมท่ีดีงาม  และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท่ี์สอดคลอ้งกบัเน้ือหา
สาระกิจกรรม 
  2.5  การจดับรรยากาศ และส่ิงแวดลอ้มแหล่งเรียนรู้ใหเ้อ้ือต่อการจดักระบวนการเรียนรู้ 
  2.6  การน าภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือเครือข่าย  ผูป้กครอง ชุมชน ท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการ
จดัการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 
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  2.7 จดัใหมี้การนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆโดยเป็นการนิเทศท่ีร่วมมือ
ช่วยเหลือกนัแบบกลัยาณมิตร เช่น  นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพฒันาการเรียนการสอนร่วมกนัหรือ
แบบอ่ืนๆตามความเหมาะสม 
  2.8 ส่งเสริมใหใ้ชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ 
  2.9 ส่งเสริมใหค้รูไดรั้บการพฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและต่อเน่ือง 
      2.10 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เช่น   การจัดกิจกรรมแนะแนว จัดท าส่ือให้
ค  าปรึกษาแก้ไขขอ้บกพร่องเพื่อพฒันาตนเอง ในการศึกษาต่อและแนะน าอาชีพ ส่งเสริมความถนัด
ความสนใจ ความสามารถ และความตอ้งการของผูเ้รียน  
 
  สรุป การพฒันากระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การจดัการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัครูจดั
กระบวนการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน ฝึกทกัษะกระบวนการคิด 
การเผชิญสถานการณ์ การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการปฏิบติั ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม
จดับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มและแหล่งการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจดัการเรียนการจดักระบวนการเรียนรู้น า
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมต่อกระบวนการจดัการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 
 

3. การวดัผล ประเมินผล และงานทะเบียน เทยีบโอนผลการเรียน การวดัและประเมินผล 
การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีครูใช้พฒันาผูเ้รียน จะช่วยให้ทราบขอ้มูลสารสนเทศท่ีแสดงพฒันาการ 
ความกา้วหน้าและความส าเร็จทางการเรียนของผูเ้รียน และจะท าให้ทราบว่าการด าเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอนบรรลุผลตามความมุ่งหมายท่ีตั้งไวม้ากนอ้ยเพียงใด มีปัญหามีอุปสรรคมีขอ้บกพร่องและ
มีขอ้จ ากดัในเร่ืองใดอยา่งไร อนัจะเป็นแนวทางไปสู่การปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนให้ดียิ่งข้ึนซ่ึง
กระทรวงศึกษาธิการ ( 2552) ได้ก าหนดแนวทางในการปฏิบติัในการวดัผล ประเมินผลและงาน
ทะเบียนเทียบโอนผลการเรียน โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
      3.1 การก าหนดระเบียบวดัและประเมินผลได้แก่ คณะกรรมการจดัท าระเบียบวดัและ
ประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายพิจารณายกร่างระเบียบประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษา เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบปรับปรุง  การพฒันาเคร่ืองมือวดั
และประเมินผลอบรมพฒันาการจดัสร้างเคร่ืองมือและประเมินผล เพื่อให้ครูไดมี้ความรู้ความเขา้ใจ
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัเหตุการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง  
      3.2 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ไดแ้ก่  
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            3.2.1 การประเมินผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ครูผูส้อนเป็นผู ้
ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาโดยประเมินตามผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานชั้นปี ด าเนินการ
ประเมินผลก่อนเรียนหลงัเรียนและปลายปีเพื่อตรวจสอบปรับปรุงพื้นฐานของผูเ้รียน  เพื่อน าผลไป
ตดัสิน ผลการเรียนรู้รายวชิา เนน้การประเมินตามสภาพจริง มีการปรับปรุงแกไ้ขผลการเรียนของผูเ้รียน
ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินและส่งเสริมให้ผูเ้รียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินให้พัฒนาสูงสุดเต็ม
ความสามารถ รวมถึงมีการจดัการเรียนซ่อมเสริมและเรียนซ ้ าในรายวิชาท่ีไม่ผ่าน และให้ประชุม
พิจารณาใหผู้เ้รียนท่ีมีผลการเรียนทุกรายวชิามีระดบัการเรียนเฉล่ียไม่ถึง “1” ใหเ้รียนซ ้ าชั้น 
          3.2.2 การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยมีครูท่ีควบคุมกิจกรรมเป็นผูป้ระเมิน 
พฒันาผูเ้รียนใน 2 ด้าน คือ การผ่านจุดประสงค์ของกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดย
พิจารณาจากจ านวนเวลาเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม ตดัสินผลเป็น 2 ระดบั คือ ผา่นและไม่ผา่น โดยผูไ้ดรั้บ
การตดัสินใหผ้า่นจะตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมินทั้ง 2 ดา้น 
       3.2.3 การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ โดยมีคณะกรรมการพฒันาและประเมิน
ของสถานศึกษาจากผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยประเมินทั้งในหอ้งเรียนและนอกห้องเรียน สรุปผลเป็นรายปี
แจง้ใหผู้เ้รียนทราบและปรับปรุงแกไ้ข 
      3.2.4 การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และการเขียน คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
และวิชาการ ก าหนดมาตรฐานเกณฑ์แนวทางการประเมินและการซ่อมเสริมผูเ้รียนท่ีไม่ผ่านการ
ประเมินผลช่วงชั้นประกาศแนวทางและวิธีการประเมินและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด าเนินการ
ประเมินปลายปีและประเมินผา่นช่วงชั้นมีการอนุมติัผลการประเมินโดยผูบ้ริหาร 
  3.3 การพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลเพื่อให้ครูไดมี้ความรู้ความเขา้ใจจดัสร้างเคร่ืองมือ
วดัและประเมินผลให้สอดคลอ้งกบัผลการเรียนท่ีคาดหวงั ผูเ้รียนสามารถน าเทคโนโลยีมาประยุกตใ์ช้
ในการสร้างเคร่ืองมือและใชเ้ป็นเคร่ืองมือวดัผลและประเมินผล 
  3.4 งานทะเบียน ไดแ้ก่ ด าเนินการลงทะเบียน กรอกขอ้มูลประวติัของนกัเรียนในทะเบียน
ออกเลขประจ าตวัให้กบันกัเรียนใหม่  รับมอบตวันกัเรียน  การยา้ยเขา้และยา้ยออกของนกัเรียน ส ารวจ
รายช่ือนักเรียนทุกระดบัชั้นและจดัท ารายช่ือให้ถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั ท าข้อมูลสถิติเก่ียวกบัจ านวน
นกัเรียน 
  3.5 การเทียบโอนผลการเรียนประสานการจดัการวดัผลประเมินผล  แต่งตั้งคณะกรรมการ
เทียบโอนผลการเรียน 
  3.6 การอนุมติัผลการเรียนผา่นช่วงชั้น 
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  3.7 การออกหลกัฐานแสดงผลการจบการศึกษา 
 
  สรุป การวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  หมายถึง  การก าหนดระเบียบแนว
ปฎิบติัเก่ียวกับการวดัผลประเมินผลของสถานศึกษา การส่งเสริมให้ครูจดัท าแผนการวดัผลและ
ประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้และการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ ครูด าเนินการวดัผลและประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง มีการเทียบโอน
ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์และผลการเรียนจากสถาบนัอ่ืนตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 
  4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การแก้ปัญหาและพฒันาผู ้เรียนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2544 ไดก้ าหนดแนวทางการพฒันาศกัยภาพครูให้มีความเป็นผูน้ า
ทางดา้นวิชาการปฎิบติัหน้าท่ี โดยใช้กระบวนการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ให้ค รูสามารถใช้การวิจยั 
เป็นส่วนหนึงของกระบวนการเรียนรู้และให้สามารถศึกษา คน้ควา้ วิจยัเพื่อพฒันาส่ือการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู ้เรียน การวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของผู ้เรียนมี
ความส าคญัและความจ าเป็นอย่างยิ่งในการปฎิบบัติังานนอกสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูตอ้งมี
ความรู้เร่ืองการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 มาตรา 
24 (5) ให้สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผูส้อนสามารถใช้การวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้
มาตรา 30 ให้สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผูส้อนสามารถวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู้มาตรา 67 รัฐต้อง
ส่งเสริมให้มีการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาโดยมีครูเป็นผูป้ฏิบติัการวิจยัเรียกวา่ครูนกัวิจยั 
(Teacher as Researcher) ซ่ึงจะต้องมีพนัธกิจ (Mission) ท่ีจะต้องค้นหาค าตอบเพื่อแก้ปัญหาต่อไป
(กระทรวงศึกษาธิการ2546: 35) 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2552) ได้ก าหนดแนวทางในการปฏิบติัในการการวิจยัเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา โดยมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
  4.1 การศึกษาวิเคราะห์วิจยัและการน าผลวิจยัมาใช้ในการบริหารจดัการและการพฒันา
คุณภาพการจดัการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
  4.2 ศึกษา วเิคราะห์ วจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  4.3 ด าเนินการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้และใชเ้ป็นแนวทางการแกปั้ญหาคุณภาพการเรียนรู้
ของผูเ้รียน 
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  4.4 ศึกษาเอกสารขอ้มูลและผลงานวิจยัเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพ
นกัเรียน 
  4.5 สร้างเครือข่ายในการศึกษาวิเคราะห์วิจยัทั้งภายในโรงเรียนระหวา่งโรงเรียนในเขตพื้นท่ี
การศึกษาและส่วนกลาง 
  4.6 วจิยั และประเมินผลเพื่อพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 
  สรุป การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์และการวิจยัการ
บริหาร การจดัการและการพฒันาคุณภาพวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา  ครูศึกษาวิเคราะห์วิจยั
เพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มการเรียนรู้ การประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ 
วจิยั ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการวจิยัหรือพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนหรืองานวชิาการ 
   
  5.  การพฒันาส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา  การจดัการศึกษาตามแนวทางท่ีก าหนด
ไวใ้นหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 นั้นเห็นไดว้่ามุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนให้สามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู ้เ รียนส าคัญมีความส าคัญท่ีสุด ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ (2528: 28) ไดก้ล่าวถึงส่ือการสอนวา่เป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งยิง่ท่ีจะช่วยให้นกัเรียน
เกิดความสนใจและเกิดการเรียนรู้ในบทเรียนไดร้วดเร็วยิง่ข้ึนทั้งน้ี 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2552) ซ่ึงไดก้ าหนดแนวทางในการปฏิบติัในการพฒันาส่ือนวตักรรม
และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาดงัน้ีโดยมีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 
      5.1 ศึกษา วิเคราะห์ ความจ าเป็นในการใช้ส่ือและ นวตักรรมเพื่อใช้จดัการเรียนการสอน
และการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ส าหรับเด็กปกติและเด็กพิการ
เรียนร่วม 
      5.2 จดัเตรียมหาส่ือ และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัอยา่งหลากหลาย เพื่อใชใ้นการเรียนการสอน
และการพฒันางานดา้นวชิาการ 
      5.3 เลือกใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอนท่ีผ่านการประเมินคุณภาพทาง
วชิาการจากคณะกรรมการของสถานศึกษาคณะกรรมการของ สพท.     
      5.4 ส่งเสริมใหค้รูผลิต จดัหา พฒันาการใชส่ื้อนวตักรรมการเรียนการสอนรวมทั้งประเมิน
คุณภาพส่ือเพื่อเลือกใชป้ระกอบการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      5.5 มีส่วนร่วมในการพฒันาศูนยส่ื์อ นวตักรรม เทคโนโลยเีพื่อการศึกษาในสถานศึกษา 
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     5.6 มีการประสานความร่วมมือในการผลิตจัดหา พัฒนาและแลกเปล่ียนการใช้ส่ือ
นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาท่ีทนัสมยัส าหรับใช้จดัการเรียนการสอนและพฒันางานดา้น
วชิาการกบัสถานศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษาผูป้กครององคก์รในทอ้งถ่ินรวมทั้งหน่วยงานและสถาบนัอ่ืน  
         5.7 การประเมินผลการ พฒันาการใชส่ื้อนวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  
     5.8 เผยแพร่ส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 
  สรุป การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาหมายถึง การใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีเพื่อการจดัการเรียนการสอนและงานวิชาการ ครูผลิต พฒันาส่ือและพฒันานวตักรรมการ
เรียนการสอนจดัหาส่ือและเทคโนโลย ีเพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและงานวิชาการ การประสาน
ความร่วมมือและการผลิต จดัหาและการใชส่ื้อ 
 
 6. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้  มาตรา 25 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช
2542 รัฐต้องส่งเสริมด าเนินงานและการจดัตั้ งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุด
ประชาชน พิพิธภณัฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว ์สวนสาธารณะ ฯลฯ แหล่งขอ้มูลและแหล่งเรียนรู้อย่างอ่ืน
อย่างพอเพียง ทั้งน้ีกระทรวงศึกษาธิการ (2552) จึงไดก้ าหนดแนวทางในการปฎิบติัในดา้นการพฒันา
แหล่งเรียนรู้ ดงัน้ี 
     6.1 ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา 
ชุมชน ทอ้งถ่ิน ในเขตพื้นท่ีการศึกษา และเขตพื้นท่ีการศึกษาใกลเ้คียง 
    6.2 จดัท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู สถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาในบริเวณใกลเ้คียง 
     6.3 จดัตั้งและพฒันาแหล่งเรียนรู้รวมทั้งพฒันาใหเ้กิดองคค์วามรู้ 
     6.4 ประสานความร่วมมือสถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบนั
อ่ืนท่ีจดัการศึกษาในการจดัตั้ง ส่งเสริม พฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีใชร่้วมกนั     
      6.5 ส่งเสริม สนบัสนุนให้ครู ใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและและนอกโรงเรียน ในการจดั
กระบวนการเรียนรู้ โดยครอบคลุมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
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  สรุป การพฒันาแหล่งเรียนรู้ หมายถึง  การจดัตั้งและพฒันาแหล่งการเรียนรู้รวมทั้งใหเ้กิดองค์
ความรู้และการประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืนและครูใชแ้หล่งการเรียนรู้ 
 

  7. การนิเทศการศึกษา เป็นการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษาซ่ึงด าเนินการโดยผูบ้ริหาร
และครูตลอดจนบุคลากรภายในสถานศึกษาร่วมมือปรับปรุงงานดา้นต่างๆเป็นการส่งเสริมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนอนัจะน ามาซ่ึงคุณภาพของสถานศึกษาและของผูเ้รียนอยูใ่นระดบัท่ีน่า
พอใจ ( กระทรวงศึกษาธิการ2546:36) ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ(2552) ไดก้  าหนดแนวทางในการปฏิบติั
ในการนิเทศการศึกษาโดยมีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 
        7.1 จดัระบบการนิเทศงานวชิาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา       
       7.2 การด าเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย
เหมาะสมกบัสถานศึกษา ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย     
         7.3 ประเมินผลการจดัระบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
       7.4 ติดตาม ประสานงานกบัเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อพฒันาระบบและกระบวนการนิเทศ
งานวชิาการและการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
      7.5 การแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์การจดัระบบการนิเทศภายในสถานศึกษากบั
สถานศึกษาอ่ืนหรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  
  8. การแนะแนวการศึกษา การบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งจ  าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกคนทุกฝ่ายอย่างจริงใจและต่อเน่ือง การแนะแนว
เป็นกิจกรรมส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนทุกคนให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ
(2552)ไดก้ าหนดแนวทางในการปฏิบติัในการแนะแนวการศึกษาโดยมีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 
      8.1 จดัระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเช่ือมโยงกบั
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและกระบวนการเรียนการสอน 
     8.2  ด าเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา 
     8.3 ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาใน
สถานศึกษาและด าเนินการติดตามประเมินผลการจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
     8.4 มีการประสานความร่วมมือ และแลกเปล่ียนเรียนรู้แ ละประสบการณ์ดา้นการแนะ
แนวการศึกษากบัสถานศึกษา หรือเครือข่ายแนะแนวภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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  สรุป  การแนะแนวการศึกษา  หมายถึง การแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายใน
สถานศึกษา การด าเนินการแนะแนวภายในสถานศึกษา การติดตามและประเมินผลการ จดัระบบและ
กระบวนการแนะแนวการศึกษา การประสานความร่วมมือและแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ดา้น
การแนะแนวการศึกษากบัสถานศึกษาอ่ืนหรือเครือข่ายการแนะแนวในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
  9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็น
การยกระดบัการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั สถานศึกษาจึงตอ้งจดัให้การประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการ
อยา่งต่อเน่ืองเพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพกระบวนการบริหารดงันั้น กระทรวงศึกษาธิการ (2546:37) 
จึงไดก้ าหนดแนวทางในการปฏิบติัการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ดงัน้ี 
        9.1 จดัท าระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด ดงัน้ี 
             9.1.1 การจดัระบบบริหารโครงสร้างองคก์รและสารสนเทศ 
             9.1.2 การพฒันามาตรฐานการศึกษา 
             9.1.3 วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาหรือแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการประจ าปี 
             9.1.4 การด าเนินงานตามแผน 
             9.1.5 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
             9.1.6 การประเมินคุณภาพการศึกษา 
             9.1.7 การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
             9.1.8 การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยการจดัระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาควรยดึหลกัการการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเช่นสพท. 
และสพฐ. (สวก.) เป็นตน้ 
     9.2 จดัโครงสร้างการบริหารท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
     9.3 แต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยมีอ านาจและ
หนา้ท่ีมีดงัน้ี (1)ก าหนดแนวทางและวธีิด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (2) ก ากบัติดตามให้
ความเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (3) 
เสนอสถานศึกษาแต่งตั้ งคณะบุคคลท าหน้าท่ีตรวจสอบทบทวนและรายงานการพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษาของสถานศึกษา (รายงานประจ าปี) ทั้งน้ีให้ก าหนดอ านาจและหนา้ท่ีไวใ้นค าสั่งแต่งตั้งพร้อม
ทั้งประชาสัมพนัธ์ใหรั้บทราบอยา่งทัว่ถึง 
     9.4 สร้างความตระหนกั เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
     9.5 บุคลากรภายในสถานศึกษาร่วมจัดท าแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  
     9.6 จดัระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมและสามารถแสดงถึง
ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างพอเพียงถูกต้องชัดเจนและเป็น
ปัจจุบนั 
     9.7 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานและหรือการศึกษาปฐมวยั 
     9.8 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาและจัดท า
แผนปฏิบติัการประจ าปี ครอบคลุมในเร่ืองต่อไปน้ี 
     (1) เป็นแผนท่ีใชข้อ้มูลจากการวเิคราะห์สภาพปัญหาและความจ าเป็นของสถานศึกษา
อยา่งเป็นระบบ  
    (2) ก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ ผลผลิตและสภาพความส าเร็จของการ
พฒันา เช่น ผลสัมฤทธ์ิในวิชาการหลกั คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ เป็นตน้ซ่ึงก าหนดไวอ้ย่างต่อเน่ือง
ชดัเจนและเป็นรูปธรรม 
     (3) ก าหนดวิธีการด าเนินงาน/กลยุทธ์ท่ีมีหลกัวิชา ผลวิจยัหรือขอ้มูลเชิงประจกัษ์ท่ี
อา้งอิงไดแ้ละสามารถน าไปสู่เป้าประสงคท่ี์ก าหนดไวไ้ด ้ 
    (4) ก าหนดแหล่ง/หน่วยงานท่ีใหก้ารสนบัสนุนและเก่ียวขอ้งในแต่ละดา้น  
    (5) ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผูรั้บผิดชอบ และการเขา้มามีส่วนร่วมของผูป้กครอง
ชุมชนไวใ้หช้ดัเจน 
     (6) ก าหนดแผนการใชง้บประมาณและทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
    9.9 จดัท าแผนการก ากบัติดตาม ตรวจสอบ ทบทวนและรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
    9.10 ด าเนินการตามแผนพฒันาคุณภาพ/แผนกลยทุธ์ 
    9.11 ด าเนินการก ากับติดตาม ตรวจสอบ ทบทวนและรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาคุณภาพ/แผนกลยทุธ์ 
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   9.12 ประเมินผลการด าเนินงานและความกา้วหน้าของการพฒันาสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาท่ีก าหนด 
   9.13 จดัท ารายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปี (รายงานประจ าปี) เสนอหน่วยงาน
ตน้สังกดัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
  สรุป การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง  การจดัโครงสร้าง
องค์กรให้รองรับการจัดระบบภายในคุณภาพภายในสถานศึกษา การก าหนดเกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาและตวัช้ีวดัของกระทรวงศึกษาการ
และติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพภายอย่างต่อเน่ืองการประสานความร่วมมือกับ
สถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืนในการปรับปรุงและพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน การประสานกบั
เขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การประสานงานกบัส านักรับรอง
มาตรฐานการศึกษา 
 
  10. การส่งเสริมความรู้ทางวชิาการแก่ชุมชน การส่งเสริมความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชนเป็นส่ิง
ท่ีสถานศึกษาควรท่ีจะประสานให้ความร่วมมือกบัสถาบนัองค์กรต่างๆเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการ
ให้ความรู้แก่คนในชุมชนอนัเป็นแนวทางท่ีจะช่วยเสริมสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชนเม่ือชุมชน
เขม้แข็งก็ท  าให้การจดัการศึกษาในสถานศึกษาด าเนินไปดว้ยความราบร่ืนก่อให้เกิดความร่วมมือทั้ง
ทรัพยากรและงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 38) ไดใ้หแ้นวปฏิบติัในการส่งเสริมความรู้ดา้น
วชิาการแก่ชุมชนดงัน้ี 
       10.1 ศึกษา  ส ารวจความตอ้งการ  สนบัสนุนงานวชิาการแก่ชุมชน 
       10.2 จดัใหค้วามรู้ เสริมสร้างความคิด และเทคนิค ทกัษะทางวชิาการ เพื่อการพฒันาทกัษะ
วชิาชีพ และคุณภาพชีวติของประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ิน 
      10.3 การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน  ท้องถ่ิน  เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
วิชาการของสถานศึกษา และท่ีจัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนท่ีจัด
การศึกษา 
       10.4 ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
ทอ้งถ่ิน 
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    สรุป การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน หมายถึง การศึกษา ส ารวจ ความตอ้งการ
สนบัสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน การจดัให้ความรู้ เทคนิค ทกัษะเพื่อพฒันาทกัษะวิชาชีพและพฒันา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางวชิาการของสถานศึกษาและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในชุมชนทอ้งถ่ิน 
 

  11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน  ในยุค
ปัจจุบนัเป็นยุคท่ีมีความเจริญทางดา้นเทคโนโลยโีดยเฉพาะอยา่งยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศการประสาน
ความร่วมมือในดา้นวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืนท าให้นกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียนไดรั้บความรู้ท่ี
กว้า งขวาง ข้ึน เพราะการ ร่วม มือทางวิช าก าร เ ป็นการแบ่ ง ปัน ส่ือและองค์ความ รู้ ต่ า งๆ
กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 38 )ไดใ้ห้แนวปฏิบติัในการประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการ
กบัสถานศึกษาอ่ืนดงัน้ี 
       11.1 ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาของรัฐเอกชน
และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดบัอุดมศึกษาทั้งบริเวณใกลเ้คียง 
ภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา ต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา 
       11.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัองคก์รต่างๆทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 
 
  สรุป  การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน   หมายถึง 
การประสานความร่วมมือช่วยเหลือในงานวิชาการกบัสถานศึกษาของรัฐ เอกชน หน่วยงานและการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการพฒันาวชิาการกงัองคก์รต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
  12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบัน
อ่ืนที่จัดการศึกษา การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และ
สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาเป็นหน้าท่ีของโรงเรียนท่ีจะให้การสนบัสนุนเป็นอย่างยิ่ง อ ารุง จนัทวานิช 
(2546:20) กล่าววา่ โรงเรียนท่ีสมบูรณ์แบบนั้นจะตอ้งเป็นโรงเรียนท่ีสามารถเป็นแบบอย่างในการให้
ความช่วยเหลือชุมชนและโรงเรียนอ่ืน และปัจจยัแห่งการช่วยเหลือคือ เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ชุมชนและ
โรงเรียนอ่ืนในการพฒันา ครูและบุคลากรร่วมและสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมชุมชน ส่งเสริมให้
โรงเรียนอ่ืนพฒันาการจดัการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ2546,38) ไดใ้ห้แนวทางในการปฏิบติัในการ
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ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนท่ีจัด
การศึกษาดงัน้ี 
       12.1 ส ารวจและศึกษาข้อมูลการจดัการศึกษา  รวมทั้งความตอ้งการในการได้รับการ
สนบัสนุนดา้นวชิาการของบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
       12.2 ส่งเสริม  สนบัสนุนการพฒันาวชิาการและคุณภาพการเรียนรู้ในการจดัการศึกษาของ
บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถานบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
       12.3 จดัให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
 
  สรุป การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา หมายถึง การส ารวจข้อมูลความต้องการและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
พฒันาการเรียนรู้ในการไดรั้บการศึกษาของครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
 
2.2  การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
  การบริหารงานในยุคปัจจุบนัของผูบ้ริหารสถานศึกษาจะต้องพฒันาตนเองและศึกษาหา
ความรู้ให้ก้าวทนัสมยัการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นแนวคิดของการบริหารในยุคปัจจุบนัซ่ึงได้รับ
ความนิยมและแพร่หลายจึงมีผูท้  าการศึกษาไวจ้  านวนมากทั้งให้ความหมายและแนวคิดท่ีแตกต่างกนั
ดงัน้ี 
   2.2.1  ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม  การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นการบริหาร
ท่ีทุกคนในองคก์รและต่างองคก์รไดท้  างานตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ร่วมกนั ผูน้ าในการบริหาร
ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน  มีทกัษะความรู้ความเขา้ใจในการบริหารงาน        มี
คุณธรรมในการปฏิบติังาน    กระบวนการบริหารจึงจะบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการไดเ้ป็นอยา่งดี จึงมี 
ผูท้  าการศึกษาไวจ้  านวนมากทั้งใหค้  านิยามความหมายท่ีต่างกนั ดงัน้ี 
  Cohen and Uphoff  (1980:222)ได้ให้ความหมายการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่าเป็นการ
เก่ียวขอ้งกนัของแต่ละบุคคลเพื่อการปรับปรุงสถานะความเป็นอยูใ่นสถานการเดียวกนัซ่ึงไดอ้ธิบายไว ้
4 ดา้น คือ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์
และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
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  ธงชยั  สันติวงษ ์( 2543:138) กล่าววา่การมีส่วนร่วมเป็นวิธีการท่ีผูบ้ริหารหรือเจา้ของกิจการ
ได้เปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานได้มีส่วนร่วมในการบริหารด้านต่างๆ เช่นการวางแผนช่วยเสนอแนะ
ขอ้คิดเห็นเพื่อประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหารการให้อิสระกบักลุ่มท่ีจะตดัสินใจท างานเองภายใต้
เป้าหมายและนโยบายท่ีวางไวอ้ยา่งกวา้งๆ 
  สมยศ  นาวีการ (2545: 1)ได้ให้ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ว่าเป็น 
กระบวนการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจเนน้การมีส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งแข็ง
ขนัของบุคคลใชค้วามคิดสร้างสรรคแ์ละความเช่ียวชาญของพวกเขาในการแกปั้ญหาและการบริหารท่ี
ส าคญัอยูบ่นพื้นฐานของแนวความคิดของการแบ่งอ านาจหนา้ท่ีท่ีถือว่าผูบ้ริหารแบ่งอ านาจหน้าท่ีการ
บริหารใหเ้ขา้กบัผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาบญัชา ประการสุดทา้ยตอ้งการใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนเก่ียวขอ้ง
อยา่งแทจ้ริงในการตดัสินใจท่ีส าคญัขององคก์ารไม่ใช่เพียงสัมผสัปัญหาหรือแสดงความห่วงใย 
  นรินทร์ชยั  พฒันพงศา (2547:4) ให้ความหมายการมีส่วนร่วมคือ การท่ีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดท่ีไม่
เคยไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆหรือเขา้ร่วมการตดัสินใจหรือเคยเล็กนอ้ยไดม้าเขา้ร่วมมากข้ึนเป็นไปอยา่ง
อิสรภาพ เสมอภาคมีใช่เพียงมีส่วนร่วมอยา่งผวิเผินแต่เขา้ร่วมดว้ยแทจ้ริงยิ่งข้ึนและการเขา้ร่วมนั้นตอ้ง
เร่ิมตั้งแต่แรกจนถึงขั้นสุดทา้ย หลกัการพื้นฐานของการมีส่วนร่วมคือ มนุษยมี์ความส าคญัไม่นอ้ยกว่า
เทคโนโลยี มนุษยต่์างมีความคิด ศกัด์ิศรีเท่าเทียมกนั มนุษยทุ์กคนไม่ไดช้ัว่ดีมาตั้งแต่เกิด ชุมชนต่างๆ
มกัมีภูมิปัญญาท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวติมนุษยทุ์กคนมีความแตกต่างกนัมีความสามารถพฒันาชีวิต การมี
ส่วนร่วมมีหลายรูปแบบและการมีส่วนร่วมมีเพิ่มข้ึนเม่ือมีสภาพท่ีเหมาะสม 
  สมเดช สีแสง (2547: 229) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไวว้่าการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมคือการเปิดโอกาสให้พนกังานทุกระดบัไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารกิจการภายในขอบเขตหน้าท่ี
ของตนถือว่าเป็นการบริหารท่ีดีและเหมาะท่ีสุดกบัคุณสมบติัของมนุษยใ์นปัจจุบนั การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมถือเป็นหลกัการส าคญัของ การบริหารแบบใหม่ท่ีเรียกว่า การบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองค์การ     
( Total Quality Management) 
  เอกชยั ก่ีสุขพนัธ์ (2548: 237) ให้ความหมายวา่การบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ รูปแบบของ
ความเก่ียวขอ้งผูกพนัร่วมกนั ( Involvement )ของสมาชิกในการประชุมหรือเพื่อตดัสินใจและควบคุม
การท างานร่วมกนั 
  วนัชัย โกลละสุต (2549) ให้ความหมายของว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึงการท่ี
บุคคลในองค์กรหรือต่างองค์กรไดร่้วมกนัเพื่อจดัการงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการร่วมกนัอย่างมี
ประสิทธิภาพและส าเร็จทั้งน้ีการมีส่วนร่วมนั้นๆจะอยู่ในขั้นตอนใดๆก็ตามโดยข้ึนอยู่กับความรู้ 
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ความสามารถ ประสบการณ์ขอ้จ ากดัขององค์กรในแต่ละกระบวนการของการด าเนินการบริหารเป็น
เกณฑ ์
  จนัทรานี  สงวนนาม (2551:69) กล่าววา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วมหมายถึง การท่ีบุคคลไดมี้
ส่วนเก่ียวข้องในการปฏิบติังานทั้งในด้านการแสดงความคิดเห็นการตดัสินใจและการปฎิบติังาน
ตลอดจนการประเมินผล 
  เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์(อา้งใน ปรีชา กาวิใจ 2553)ให้ความหมายของการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมวา่การท่ีบุคคลหรือคณะบุคคลเขา้มาช่วยเหลือสนบัสนุนในกิจกรรมต่างๆเป็นการมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจหรือกระบวนการบริหารประสิทธิผลขององค์การในการปฏิบติัภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย
วธีิการหน่ึงในการรวมพลงัความคิดก็คือการให้มีส่วนร่วม การให้บุคคลมีส่วนร่วมในองคก์รนั้นบุคคล
จะตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินการหรือปฏิบติัภารกิจต่างๆจะท าใหบุ้คคลนั้นมีความผกูพนั 
  สัมพนัธ์  อุปลา (อา้งใน ณฐัวฒัน์ รักทอง2555 ) กล่าววา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง 
กระบวนการท่ีผูบ้ริหารใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการตดัสินใจเป็นการมีส่วนร่วม
อยา่งเขม้แขง็ของบุคลากรเป็นการใชค้วามคิดสร้างสรรคแ์ละเช่ียวชาญในการแกปั้ญหา 
 
  จึงสรุปไดว้่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมหมายถึง  การท่ีบุคคลทุกฝ่ายไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใน
การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน มีส่วนร่วมในดา้นแสดงความคิดเห็นและ
การตดัสินใจ เพื่อใหง้านบรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
 
  2.2.2 หลกัการและองค์ประกอบของการมีส่วนร่วม 
  1) หลกัการของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
  เฮาส์ (1976:215)  เสนอแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมวา่มีลกัษณะการบริหารท่ี
ผูน้ าเปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจมีอิสระในการท างานและมีสิทธิใน
การเสนอความคิดเห็นเพื่อร่วมแกปั้ญหาซ่ึงท่ีกล่าวมาดงักล่าวยอ่มเป็นแรงจูงใจให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิด
ความพึงพอใจและมีผลต่อการปฏิบติังานท่ีสูงข้ึน 
  ยคูล์ ( 1981:208-209)เสนอแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมวา่การบริหารงานแบบ
มีส่วนร่วมเป็นลกัษณะการบริหารงานท่ีผูน้ าเปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจมีอิสระในการท างานและมีสิทธิในการเสนอความคิดเห็นเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาซ่ึงลกัษณะ
ดงักล่าวยอ่มเป็นแรงจูงใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความพึงพอใจและมีผลการปฏิบติังานท่ีสูงข้ึน  
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  ไบรยแ์มน (1986 : 139 ) ไดเ้สนอแนวทางการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมท่ีจะมีผลต่อทศันคติ
การปฏิบติังานและการกระตุน้จูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไว ้4 ประการ 
  1. บรรยากาศของการมีส่วนร่วมควรจะตอ้งท าให้แนวทางท่ีจะไปสู่เป้าหมายมีความชดัเจน
ยิง่ข้ึนและบรรยากาศจะมีลกัษณะของความไม่เป็นทางการมากกวา่ 
  2. จะท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถเลือกเป้าหมายท่ีมีคุณค่าดงันั้นผูบ้งัคบับญัชาควรเพิ่ม
เป้าหมายส่วนบุคคล(individual goal ) กบัเป้าหมายองคก์าร (organization goal) ใหเ้ท่าเทียมกนั 
  3. มีส่วนร่วมจะเพิ่มการควบคุมงานมากข้ึนถา้มีแรงจูงใจและความเป็นอิสระเพิ่มข้ึนซ่ึงจะท า
ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีความเพียรพยายามในการปฏิบติังานมากข้ึน 
  4. เม่ือบุคคลเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจเขาจะมี Ego-involved 
  ลอเลอร์ (อา้งใน สมใจ ศรีเอ่ียม 2549) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ี
เป็นการมีส่วนร่วมในแบบท่ีจริงจงัวา่ เป็นการท าให้สมาชิกทุกคนในองคก์ารมีส่วนร่วมในการก าหนด
ภารกิจในการปฏิบติังานในการแก้ปัญหาและการสร้างความส าเร็จให้กับองค์การซ่ึงต้องกระจาย
(Decentralization) ส่ิงต่อไปน้ีสู่ระดบัล่างอย่างทัว่ถึงทั้งองค์การ คือ 1) สารสนเทศ (Information) ซ่ึง
เป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีท าให้พนกังานซ่ึงมีส่วนร่วมและมีอ านาจในการตดัสินใจไดมี้ความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มองคก์ารกลยุทธ์ระบบงานระดบัและชนิดของผลงานท่ีตอ้งการ 2) ความรู้และทกัษะ
( Knowledge and Skills )ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับประสิทธิผลของงานและความส าเร็จขององคก์ารเป็น
ความรู้และทกัษะในการบริหารตลอดจนเป็นความรู้และทกัษะในการปฏิบติังาน 3) อ านาจ (Power)ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจในการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการปฏิบติังานและการประเมินผลงาน 
4) รางวลั ( Rewards) เป็นส่ิงท่ีช่วยสร้างแรงจูงใจแก่พนกังานท่ีช่วยใหอ้งคก์ารประสบความส าเร็จโดย
การใหร้างวลันั้นข้ึนอยูก่บัผลการปฏิบติังานและความส าเร็จขององคก์าร 
  อุทยั บุญประเสริฐ (2542 :185) มีความเห็นวา่ หลกัการมีส่วนร่วมนั้นเปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง
และมีส่วนไดส่้วนร่วมในการบริหารตดัสินใจและร่วมจดัการศึกษาทั้งครู ผูป้กครอง ตวัแทนชุมชน
ตวัแทนศิษยเ์ก่าและตวัแทนนกัเรียนการท่ีบุคคลมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาจะเกิดความรู้สึกเป็น
เจา้ของ และรับผดิชอบในการจดัการศึกษามากข้ึน 
  ส านกังานปฏิรูปการศึกษา  (2545:26-27) ไดก้ล่าวถึงหลกัการมีส่วนร่วมไวว้า่เป็นการร่วมคิด
ร่วมท าของบุคคลผูมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาทุกฝ่ายซ่ึงประกอบด้วย ครู ผูบ้ริหารบุคลากรทาง
การศึกษา ผูท้รงคุณวุฒิ ชุมชน ผูป้กครองผูเ้รียนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่งเสริมให้การจัด
การศึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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  เมตต์ เมต์การุณ์จิต ( 2547:12)  กล่าวว่า หลกัการส าคญัของการบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ  
การสร้างบรรยากาศในการท างานแบบประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานไดแ้สดงความคิดเห็นมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจและรับผิดชอบส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้ผูร่้วมงานเกิดความเข้าใจในปัญหาของ
หน่วยงานส าหรับการเพิ่มค่าจา้งนั้นมิใช่เป็นส่ิงจูงใจในการท างานไดอ้ย่างเต็มท่ี แต่การให้รางวลัดว้น
การชมเชย ยกยอ่งให้เกียรติกลบัเป็นแรงกระตุน้ส าคญัท่ีท าให้ผูป้ฏิบติังานเกิดพลงัต่างๆในการท างาน
เม่ือประสบความส าเร็จคนท างานยอ่มมีความภูมิใจแมจ้ะมิไดรั้บเงินหรือค่าจา้งเป็นการตอบแทนก็ตาม
ในทางตรงกนัขา้มการท างานท่ีนายจา้งคิดค านึงแต่ผลประโยชน์ดา้นเดียวดว้ยการท าตามตารางท าตาม
กรอบท่ีก าหนดมีการควบคุมทั้งเวลาและกฎระเบียบ โดยมิให้ผูป้ฎิบติัมีส่วนในกิจารองค์การย่อมไม่
สามารถพฒันาให้เจริญกา้วหนา้ไดดี้เพราะสมาชิกในกิจการและอาจไม่เห็นดว้ยกบันโยบายการยืมท า
ตามค าสั่งของผูบ้ริหาร (Consent) จึงเป็นส่ิงท่ีจะท าใหผู้ป้ฏิบติังานตอ้งท างานอยา่งฝืนใจ ดงันั้นผลผลิต
ท่ีไดจึ้งไม่ดีเท่าท่ีควรทา้ยท่ีสุดในองคก์ารก็จะมีพฤติกรรมการท างานในลกัษณะท าไปตามหนา้ท่ีเท่านั้น
เป็นผลใหข้าดการแสดงความคิดเห็นริเร่ิมสร้างสรรคใ์ดๆ 
จากหลกัการดงักล่าว แบ่งหลกัการการบริหารแบบมีส่วนร่วม ดงัน้ี    
  1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการท างานในบรรยากาศประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้
ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตดัสินใจในกระบวนการบริหาร 
  2.โดยธรรมชาติแล้วมนุษยมี์ขอ้จ ากดัทางด้านร่างกายสติปัญญา ความสามารถ เศรษฐกิจ 
สังคม ฯลฯท าให้ไม่สามารถกระท าส่ิงต่างๆให้ส าเร็จไดด้ว้ยคนๆเดียวจึงตอ้งมีการร่วมแรงร่วมใจกนั
แกปั้ญหา   
  3.การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการบริหารจะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยกระตุน้ให้การท างานมี
ประสิทธิภาพส าเร็จตามเป้าหมายเพราะเป็นบรรยากาศท่ีก่อให้เกิดความผูกพนัทั้งดา้นจิตใจ อารมณ์ 
และสังคมท่ีมีต่อกิจกรรมนั้นๆจึงท าใหก้ารลงทุนมีความเส่ียงนอ้ย  
  ดวงแกว้ กอแกว้ (อา้งใน วีรยทุธ แสงสิริวฒัน์2550) เสนอแนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ประกอบดว้ย  
  1. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นดว้ยการท่ีผูบ้งัคบับญัชาไดข้อความช่วยเหลือจาก
ผูใ้ต้บังคับบัญชา หรือให้ผูใ้ต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วมในการก าหนด นโยบาย เป้าหมาย และ
วตัถุประสงค์ ขององคก์าร มีการเปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายของ
งาน 
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  2. การกระจายอ านาจในการบริหาร ไดแ้ก่ การใชค้ณะกรรมการและกลุ่มงานเฉพาะกิจในการ
ปฏิบติังานการใหอิ้สระกบัพนกังานในการด าเนินงานท่ีรับผดิชอบ 
  3. การให้อ านาจในการตดัสินใจ ได้แก่ การให้พนักงานมีสิทธิในการตดัสินใจในงานท่ี
รับผดิชอบโดยไม่ตอ้งปรึกษาผูบ้งัคบับญัชาผูบ้ริหารระดบัสูงใหก้ารสนบัสนุนผูบ้ริหารทุกคนในการใช้
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
  4. การไว้วางใจซ่ึงกันและกันในองค์กร ได้แก่ การมอบหมายงานให้ตรงตามความรู้
ความสามารถและมีการมอบหมายใหพ้นกังานไดป้ฏิบติังานใหม่ๆ 
  สุรศกัด์ิ  นานานุกูล และคณะ (อา้งใน วีรยุทธ แสงสิริวฒัน์2550)ไดเ้สนอแนวคิดไวว้่า การ
ท างานในองค์กรใดๆก็ตามหากด าเนินการโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินทุกขั้นตอน คือ ตั้งแต่การหาขอ้มูลการหาสาเหตุของปัญหาการท างานร่วมกนัติดตามจนถึงขั้น
บ ารุงรักษาระยะยาวย่อมท าให้การด าเนินงานนั้นประสบผลส าเร็จบุคลากรในองค์กรได้ท างานด้วย
ความเต็มใจ มีขวญัและก าลังใจในการท างานและเกิดความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรจึง
จ าเป็นตอ้งช่วยพฒันาใหดี้ข้ึน 

 สร้อยตระกูล อรรถมานะ (อา้งใน ปรีชา กาวิใจ2553) ให้ความเห็นวา่หลกัการเปิดโอกาสการ
มีส่วนร่วมคือการเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานมีส่วนร่วมทางความคิดภารกิจขององค์การการก าหนด
เป้าหมายการท างานซ่ึงมีความส าคญัต่อการท างานและเกิดแรงจูงใจ 

 สรุปได้ว่า  หลักการของการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นแนวทางในการด าเนินงานท่ีเปิด
โอกาสใหทุ้กฝ่ายไดแ้สดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและรับผดิชอบจะท าให้ผูร่้วมงานเกิด
ความเขา้ใจในปัญหาของหน่วยงานของตนเองและร่วมกนัแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  2) องคป์ระกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
  Cohen and Uphoff (1977:6) ไดใ้หอ้งคป์ระกอบของการบริหารแบบมีส่วนมี 4 ลกัษณะไดแ้ก่ 
การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  (Decision Making) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Implementation)   การ
มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) การ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมเป็นการบริหารงานโดยคณะกรรมการ มีรูปแบบวิธีการเดียวกนั วางแผนการ
บริหารและปฏิบติังานร่วมกนัสมาชิกมีส่วนร่วมในการวางแผน การตดัสินใจรับผิดชอบผลท่ีจะเกิดข้ึน
ในองคก์าร มีรายละเอียดประกอบดว้ยดงัน้ี 
  1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึง การท่ีบุคลากรมีส่วนร่วมใน
การอภิปรายปัญหาความตอ้งการจดัอนัดบัความส าคญัของปัญหาน าไปสู่การคิดริเร่ิมโครงการการเลือก
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ท าโครงการงานและกิจกรรมส่วนใดบา้ง การด าเนินงานในโครงการงานกิจกรรมใดก่อนหลงัรวมถึง
การตดัสินใจในขณะท่ีมีการด าเนินโครงการ งาน กิจกรรมนั้น 
  2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Implementation) หมายถึง การมีส่วนร่วมในการสนบัสนุน
ทรัพยากรต่างๆมีส่วนร่วมประสานงาน ความตั้ งใจตอบสนองในเชิงบวก การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติังาน ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดส่งผลใหโ้ครงการท่ีไดด้ าเนินการประสบความส าเร็จรวมถึงการมีส่วน
ร่วมทั้งแบบชัว่คราวและแบบถาวร การมีส่วนร่วมทั้งแบบรายบุคคลและแบบเป็นกลุ่มส่งผลใหบุ้คลากร
มีความผูกพนักบัองค์กรมากข้ึน การมีส่วนร่วมในการด าเนินการนั้นอาจท าไดห้ลายรูปแบบ อาทิ การ
ให้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการด า เนินงาน การเข้าร่วมเป็นสมาชิก การเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาอีกทั้ง ในการมีส่วนร่วมตอ้งครอบคลุมถึงบุคคลทุกกลุ่มค านึงถึงความเป็น
ธรรมระหวา่ง เพศ อาย ุเช้ือชาติ และศาสนา 
  3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits)หมายถึง การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนทั้งในทางบวกและทางลบ ผลประโยชน์ทางบวกไดแ้ก่ผลประโยชน์ทางดา้นวตัถุ  
เช่น การมีรายไดแ้ละทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึนมัน่คงข้ึนผลประโยชน์ดา้นสังคม ไดแ้ก่ การไดรั้บการศึกษา การ
ไดรั้บการบริการทางสังคมและสวสัดิการต่างๆผลประโยชน์ดา้นส่วนบุคคล ไดแ้ก่ การไดรั้บการนบัถือ 
การไดรั้บการยอมรับ ไดรั้บอ านาจความมีประสิทธิภาพในตนเอง ผลประโยชน์ทางลบ ไดแ้ก่ การมี
หน้ีสินเพิ่ม มีความแตกแยกในสังคม ความแตกแยกในกลุ่ม ความรู้สึกของบุคคลท่ีรู้ว่าไร้อ านาจ ไร้
ศกัด์ิศรี ไร้ความยติุธรรม 
  4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประเมินโครงการอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการท่ีเป็นทางการ ไดแ้ก่ การร่วมประชุมเพื่อทบทวน
และประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามแผนการประจ าปี การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาการเขา้ร่วมเป็นคณะท างานวจิยัประเมินผลโครงการ ไม่เป็นทางการ ไดแ้ก่ การประชุมกลุ่ม
ย่อยอย่างไม่เป็นทางการเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการด าเนินงานโครงการน าผลการประเมิน
โครงการมาใชใ้นการพิจารณาร่วมกนัเพื่อจดัท าโครงการ งาน กิจกรรมในการด าเนินงานคร้ังต่อไป 
  สวอนเบิร์ก(1996 : 391-394) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไวด้งัน้ี 
  1. การไวว้างใจกนั ( Trust )การไวว้างใจเป็นปรัชญาพื้นฐานของการมีส่วนร่วม ผูร่้วมงาน
หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งสมบูรณ์เรียบร้อยหากไดรั้บการยอมรับไวว้างใจจาก
ผูบ้ริหาร 
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  2. ความยึดมัน่ผูกพนั  ( Commitment) บุคคลไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหารหรือผูป้ฏิบติังานตอ้งการ
ความยึดมัน่ผูกพนั ผูบ้ริหารควรให้การสนบัสนุนช่วยเหลือและฝึกอบรมแก่ผูป้ฏิบติังาน ผูป้ฏิบติังาน
ตอ้งมีโอกาสไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจกบัผูบ้ริหารประสบการณ์ในการเขา้มามีส่วนร่วมจะท าให้
เกิดความยดึมัน่ผกูพนัโดยไม่ท าใหเ้กิดโทษ 
  3. การตั้งเป้าหมายและวตัถุประสงค ์( Goals & Objectives )การตั้งเป้าหมายและวตัถุประสงค์
ร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานรวมถึงการปรับปรุงพฒันาเป้าหมายองคก์ร ยอ่มจะขจดัความ
ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน ถา้ทุกคนมีเป้าหมายและวตัถุประสงคเ์ดียวกนัมีการท างานท่ีมีทิศทางเดียวกนัมีความ
รับผดิชอบร่วมกนั 
  4. ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน ( Autonomy )เป็นภาวะท่ีมีความเป็นอิสระต่อ
ความรับผดิชอบในการท างาน ความมีอ านาจหนา้ท่ีและความสามารถในการรายงานส าหรับงานของแต่
ละบุคคลผูป้ฏิบติังานตอ้งการความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในการปฏิบติังานรวมถึงการตดัสินใจ
ในงานของตนเอง ซ่ึงจะท าให้มีความทุ่มเทและเต็มใจในการปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ีเต็มความรับผิดชอบ
ท่ีตนไดรั้บ 
  คริส  อากีริส (อา้งใน วริศรา พุ่มดอกไม ้2553 )กล่าววา่ การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของ
องคก์ารควรประกอบดว้ยสาระส าคญัอยา่งนอ้ย 3 ประการ 
  1. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นสมาชิกขององคก์ารยอ่มมีความผกูพนักบัองคก์าร
ท่ีตนเองปฏิบติังานอยู่และมีความปรารถนาท่ีจะไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การแมเ้พียง
ไดรั้บฟังความคิดเห็นก็ท าใหรู้้สึกวา่ไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารงานองคก์าร 
  2. การมีส่วนร่วมช่วยใหเ้กิดการยอมรับในเป้าหมาย เพราะนอกจากจะช่วยกระตุน้ให้สมาชิก
แสดงความคิดเห็นแลว้ยงัช่วยใหเ้กิดความช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัระหวา่งกลุ่มสมาชิกและความ
ร่วมมือนั้นจะแพร่ขยายไปทั้งองค์การท าให้สมาชิกทั้งองค์การมีเป้าหมายเดียวกนัการมีส่วนร่วมเป็น
การยนิยอมและพร้อมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเต็มใจ ซ่ึงจะมีผลทั้งทางใจ การยอมรับ การสนบัสนุน
และผลต่อการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี 
  3. การมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดความส านึกในหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ การท่ีบุคคลไดแ้สดง
ความคิดเห็นและยอมรับในเป้าหมายเดียวกนัจะช่วยกระตุน้ให้บุคคลเกิดความส านึกในหน้าท่ีความ
รับผดิชอบต่อการปฏิบติังานขององคก์าร 
  มงคล  จนัทร์ส่อง (อา้งใน ณัฐวฒัน์ รักทอง2555)ไดก้ าหนดรูปแบบและขั้นตอนของการมี
ส่วนร่วมของบุคคลไวว้า่ องคป์ระกอบรูปแบบของการมีส่วนร่วมมี อยู ่3 ดา้น ดงัน้ี 
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  1.การมีส่วนร่วมจะตอ้งมีวตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจนการให้บุคคลเขา้ร่วมจะตอ้งมี
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีชดัเจนวา่จะท ากิจกรรมนั้นๆเพื่ออะไรผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจะไดต้ดัสินใจถูก
วา่ควรจะเขา้ร่วมหรือไม่ 
  2. การมีส่วนร่วมจะตอ้งมีกิจกรรมเป้าหมายการให้บุคคลเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมจะตอ้ง
ระบุลกัษณะของกิจกรรมวา่มีรูปแบบและลกัษณะอยา่งไร เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมสามารถตดัสินใจจะ
เขา้ร่วมกิจกรรมหรือไม่ 
  3. การเขา้ร่วมตอ้งมีบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายการท่ีจะให้บุคคลเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม
นั้นจะตอ้งระบุกลุ่มเป้าหมายดว้ย อยา่งไรก็ตามโดยทัว่ไปบุคคลกลุ่มเป้าหมายมกัถูกจ ากดัโดยกิจกรรม
และวตัถุประสงคข์องการมีส่วนร่วมอยูแ่ลว้เป็นพื้นฐาน 
  สรุป ในงานวิจยัคร้ังน้ี มีนกัวิชาการไดพู้ดถึงในหลายประเด็นผูว้ิจยัจึงพบว่า หลกัการ ของ
โคเฮนและอพัฮอฟ มีหลกัการท่ีชัดเจนในการวิจยัคร้ังน้ีจึงใช้ของโคเฮนและอพัฮอฟมาเป็นกรอบ
แนวความคิดในการวจิยั 
 
  2.2.3  ความส าคัญและประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม  การบริหารแบบมีส่วนร่วม
เป็นส่ิงส าคญัในการบริหารงานองคก์รเป็นอยา่งมาก  ผูบ้ริหารไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้มามี
ส่วนร่วมในการบริหารร่วมมือกันท างานให้ประสบผลส าเร็จ ซ่ึงมีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอ
ความส าคญัและประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมดงัน้ี 
  สวอนส์เบิร์ก (1996 : 399)ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไวด้งัน้ี  
  1.ไดรั้บความไวว้างใจกนัสูงและใหก้ารสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั 
  2. เป็นการใหค้วามส าคญัของต าแหน่งงานทุกงานและทุกคนมีความเสมอภาคกนั 
  3. ผูบ้ริหารและผูป้ฎิบติัมีความรับผดิชอบมากข้ึน 
  4. ลดความสับสนในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติงานโดยการปรับปรุงการ
ติดต่อส่ือสารใหดี้ข้ึน 
  5. นิเทศงานดว้ยตนเอง กระตุน้ใหผู้ป้ฏิบติังานไดว้นิิจฉยัและแกปั้ญหา 
  6. มีความเป็นอิสระในการปฏิบติังานมากยิง่ข้ึน 
  7. ปฏิบติัไดถู้กตอ้งตามกฎระเบียบ 
  8. เพิ่มประสิทธิภาพในต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 
  9. การท างานเป็นทีมท าใหผู้ป้ฏิบติังานร่วมกนัเพิ่มแรงจูงใจและความคิดริเร่ิมในการท างาน 
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  10. ปรับปรุงการติดต่อส่ือสารในองคก์าร 
  11. ลดการขาดงาน 
  12. เพิ่มประสิทธิผลและผลผลิตในงานรวมถึงปรับปรุงคุณภาพของงานเพื่อเพิ่มการเรียนรู้ใน
งานใหม้ากข้ึน 
  13. เพิ่มขวญัและก าลงัใจในการท างาน ให้เกิดความกระตือรือร้นในการเขา้มามีส่วนร่วมใน
การบริหารงานของผูป้ฏิบติังาน 
  14. รับความคิดใหม่ๆในการตดัสินใจและการแกปั้ญหา 
  15. แสดงใหเ้ห็นถึงผูน้ ามีความสามารถ 
  16. เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องผูบ้ริหารคือตอ้งการใหบุ้คคลากรเป็นมืออาชีพ 
  17. ลดการหมุนเวยีนเปล่ียนงาน และสร้างความมัน่คงในงาน 
  18. เพิ่มความยดึมัน่ผกูพนัต่อองคก์าร จากการท่ีมีทศันคติต่อองคก์ารในทางท่ีดี 
  19. การท างานนอกเวลาลดลง 
  20. ตน้ทุนในการบริหารลดลง 
  21. เพิ่มความพึงพอใจมากข้ึนในการท างาน เกิดความรู้สึกช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพราะว่า 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะช่วยเพิ่มความสามารถของแต่ละบุคคล เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ 
ขององคก์าร การปรับตวัและการพฒันาสู่ความเป็นเลิศ 
  สมเดช สีแสง (2547:132) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการมีส่วนร่วมวา่เป็นการเปิดโอกาสให้
พนกังานรวมกลุ่มกนัใชค้วามรู้ความสามารถสติปัญญาและประสบการณ์ของแต่ละคนร่วมกนัปรับปรุง
งานในหน่วยงานของตนก่อให้เกิดผลดี คือผูท่ี้รู้ปัญหาและสามารถแกปั้ญหาไดดี้ท่ีสุด คือผูท่ี้ใกลชิ้ดกบั
ปัญหาท่ีสุดจะแกปั้ญหาไดถู้กตอ้งท่ีสุด บุคลากรไดเ้รียนรู้ก่ีท างานเป็นทีมและร่วมกนัในการแกปั้ญหา
และผูร่้วมงานมีความรู้สึกวา่ตนมีคุณค่าและมีความภูมิใจท างานเตม็ความสามารถ 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545:124) ได้กล่าวถึงความส าคญัของการมี 
ส่วนร่วม ดงัน้ี 
  1. ช่วยสร้างความสามคัคีรวมพลงัของบุคคลในองคก์ร 
  2. ช่วยใหท้ราบถึงความตอ้งการขององคก์รทั้งหมด 
  3. ช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการท างานใหสู้งข้ึน 
  4. ช่วยลดความขดัแยง้และการต่อตา้นจากพนกังานระดบัต ่า 
  5. ช่วยสร้างบรรยากาศในการท างานและใหสุ้ขภาพขององคก์รดีข้ึน 
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  6. ช่วยเพิ่มผลผลิตในองคก์รและสร้างบรรยากาศประชาธิปไตยใหเ้กิดข้ึนในองคก์ร 
  7. ลดค่าใชจ่้ายในการท างาน การใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั 
  8. ช่วยใหผู้ร่้วมงานเกิดความรู้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 
  9. เป็นการแบ่งเบาภาระหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชาในการควบคุมงานใหล้ดลงและท าให้ผลงาน
ดีข้ึน 
  สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง (2545: 9-10)ได้ให้ความส าคญัการมีส่วนร่วมว่าเป็นการเปิดโอกาสให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานมีส่วนร่วมในการท างานซ่ึงจะท าให้เกิดความรู้ผูกพนักบังานหรือองคก์าร
นั้นมีการตดัสินใจด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงร่วมกนัและจะเป็นผลให้เกิดขอ้ผูกมดัหรือส่ิงท่ีตกลงใจ
ร่วมกนัโดยมีร่วมแบบคือการปรึกษาหารือกลุ่มคุณภาพระบบขอ้เสนอแนะระบบส่งเสริมให้ผูป้ฎิบติัมี
ส่วนร่วมเป็นเจา้ของกิจการและไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมดงัน้ี 
  1. การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดการระดมความคิดการอภิปรายร่วมกนัระหว่างผูเ้ก่ียวขอ้งท าให้
เกิดความคิดเห็นท่ีหลากหลาย ท าใหก้ารปฏิบติัมีความเป็นไปไดม้ากกวา่การคิดเพียงคนเดียว 
  2. การมีส่วนร่วมในการบริหารมีผลในทางจิตวิทยา คือ ท าให้เกิดการต่อต่อตา้นน้อยลงใน
ขณะเดียวกนัก็จะเกิดการยอมรับมากข้ึน นอกจากน้ียงัเป็นวิธีการท่ีผูบ้ริหารสามารถใชท้ดสอบวา่ส่ิงท่ี
ตนเองรู้ตรงกบัส่ิงท่ีผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชารู้หรือไม่                                                                                                                                             
  3. เปิดโอกาสให้มีการส่ือสารท่ีดีกว่าสามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลและประสบการณ์ในการ
ท างานร่วมกนัตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั                                                                                                         
  4. เปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีโอกาสได้ใช้ความสามารถและทกัษะในการ
ท างานร่วมกนัเกิดความมีน ้าใจ และความจงรักภกัดีต่อหน่วยงานมากข้ึน 
  5. การมีส่วนร่วมจะท าให้เกิดผลการปฏิบติังานท่ีดีข้ึนและการตดัสินใจมีคุณภาพมากข้ึน
ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงงานให้มีความเป็นไปได้สูงตลอดจนถึงผูร่้วมงานมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานท่ีมากยิง่ข้ึน 
  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547:78) ไดใ้หค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วม
ไวด้งัน้ี 
  1. ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนัในการปฏิบติังานท่ีมุ่งหวงั 
  2. กระบวนการตดัสินใจสามารถรองรับพฤติกรรมของบุคคลในองคก์รไดก้วา้งขวางและเกิด
การยอมรับ 
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  3. เป็นหลกัการของการบริหารท่ีเป็นผลต่อการด าเนินการเชิงวิเคราะห์ดว้ยเหตุผลพฒันาการ
เพื่อความคิด การระดมความคิด ซ่ึงน าไปสู่การตดัสินใจ 
  4. ลดช่องวา่งของระบบการส่ือสารในองคก์รและขจดัปัญหาความขดัแยง้ได ้
  อนงค์ อนนัตริยเวช (อา้งใน วีรยุทธ แสงสิริวฒัน์2550)กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม
เป็นวิธีการท าให้บุคคลมีความพึงพอใจในการท างานเปิดโอกาสให้บุคคลเติบโตและประสบ
ความส าเร็จในงานสร้างความรับผิดชอบท าให้บุคคลรู้สึกเป็นเจา้ของรวมทั้งเป็นการแกไ้ขปัญหาความ
ไม่สอดคลอ้งกนัระหวา่งความตอ้งการของบุคคลกบัองคก์ารดว้ยจึงมีผลต่อการบริหารงานดงัน้ี  
  1. การยอมรับการเปล่ียนแปลงมีมากข้ึนเม่ือบุคคลเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจในกร
เปล่ียนแปลงท าให้ยอมรับการเปล่ียนแปลงมากข้ึน ถา้การเปล่ียนแปลงถูกมองว่าเป็นส่ิงบงัคบัก็จะมี
แนวโนม้ท่ีจะเกิดการต่อตา้นการเปล่ียนแปลง 
  2. ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาราบร่ืนมากข้ึน การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมท าให้ความไม่พอใจของกลุ่มถูกเปิดเผยออกมาและสามารถยุติได้โดยอภิปรายอย่าง
ตรงไปตรงมา 
  3. ความผูกพนัของบุคคลต่อองคก์รมีมากข้ึน เพราะสมาชิกรู้สึกถึงความส าคญัและคุณค่าใน
องคก์ร 
  4. มีความไวใ้จฝ่ายบริหารมากข้ึน การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจท่ีส าคญัองค์การท าให้
สมาชิกรู้แรงจูงใจและความตอ้งการของฝ่ายบริหาร ท าให้มีความไวว้างใจกนัมากข้ึน อนัน าไปสู่ความ
รับผดิชอบใหเ้กียรติและมีการเปิดเผยอยา่งตรงไปตรงมา 
  5. การบริหารจะง่ายข้ึนเม่ือผู ้ใต้บังคับบัญชามีความไว้วางใจในผู ้บริหารยอมรับการ
เปล่ียนแปลงการบริหารจะง่ายข้ึนการควบคุมจะนอ้ยลง สมาชิกมีความรับผดิชอบมากข้ึน 
  6. การตดัสินใจทางการบริหารมีคุณภาพมากข้ึน การรวมความรู้ความสามารถของผูรู้้ในหลาย
สาขาท่ีแตกต่างกนัท าใหเ้กิดการตดัสินใจรอบคอบข้ึน 
  7. การติดตามส่ือสารจากเบ้ืองล่างสู่เบ้ืองบนดีข้ึนอนัเป็นการพฒันาการส่ือสารแบบสองทาง
ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
  8. เป็นการสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
  สรุป ประโยชน์ของการบริหารมีส่วนร่วมช่วยให้การส่ือสารในหน่วยงานดีข้ึนระหว่าง
บุคลากรกบัผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารสามารถบริหารบุคลากรในองคก์รไดง่้ายบุคลากรเกิดความไวว้างใจกนั
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มากยิง่ข้ึนมีความรับผดิชอบต่องานและผกูพนักบัหน่วยงาน เขา้ใจกฎระเบียบในหน่วยงาน และช่วยลด
ปัญหาความขัดแยง้ในองค์กร เกิดการต่อต้านน้อยลงและก็จะเกิดการยอมรับมากข้ึนท าให้งานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
2.3  การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  
  การวิเคราะห์ขอ้มูลปีการศึกษา 2557 สรุปการจดัการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ไวด้งัน้ี 
  1. จดัการการศึกษาโดยภาพรวม 
      1.1 สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาในระบบ จ านวนทั้งส้ิน 146 แห่ง เป็นสถานศึกษาสังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 136 โรงเรียน และสถานศึกษาเอกชน 10 โรงเรียน  
      1.2 ห้องเรียน มีทั้งส้ิน 1,570 ห้องเรียน เป็นสถานศึกษาสังกดัส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,320 หอ้งเรียน และสถานศึกษาเอกชน 250 หอ้งเรียน 
      1.3 นกัเรียน มีทั้งส้ิน 31,307คน เป็นนกัเรียนสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 22,812 คน และสถานศึกษาเอกชน 8,495 คน 
      1.4 ครู มีทั้งส้ิน 1,736 คน เป็นครูสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพื้นฐาน 1,332 
คน และสถานศึกษาเอกชน 404 คน 
  2. จดัการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ขยายโอกาส) 
     2.1 สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาในระบบ จ านวนทั้งส้ิน 32 แห่ง เป็นสถานศึกษาสังกดัสา
นกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 27 โรงเรียน และสถานศึกษาเอกชน 5 โรงเรียน 
     2.2 ห้องเรียน มีทั้ งส้ิน 114 ห้องเรียน เป็นสถานศึกษาสังดักส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 91 หอ้งเรียน และสถานศึกษาเอกชน 23 หอ้งเรียน 
      2.3 นกัเรียน มีทั้งส้ิน 2,674 คน เป็นนกัเรียนสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 1,997 คน และสถานศึกษาเอกชน 677คน 
  3. จดัการการศึกษาขั้น (โรงเรียนขนาดเล็ก) 
      3.1 สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาในระบบ จ านวนทั้งส้ิน 68 แห่ง 
      3.2 หอ้งเรียน มีทั้งส้ิน 541 หอ้งเรียน 
      3.3 นกัเรียน มีทั้งส้ิน 5,045 คน 
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 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2ตั้งอยูบ่ริเวณโรงเรียนวดัหนองตา
สามต าบลอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวดัสุพรรณบุรีเป็นหน่วยง านบริหารราชการสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเกิดข้ึนจาการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการดว้ยการ
ปรับโครงสร้างกระทรวงใหม่ตามพระราชบญัญติัระเบียบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
มีหนา้ท่ีหลกัในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และมาตรา37 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และมีอ านาจ
หนา้ท่ีดงัน้ี 
  1.จดัท านโยบาย แผนพฒันา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตอ้งการของ
ทอ้งถ่ิน 
  2. วิเคราะห์การจดัตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขต
พื้นท่ีการศึกษาและแจ้งการจดัสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างตน้รับทราบ รวมทั้งก ากับ 
ตรวจสอบ ติดตามการใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยงานดงักล่าว 
  3. ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาหลกัสูตรร่วมกบัสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  4. ก ากบั ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  5. ศึกษา วเิคราะห์ วจิยัและรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  6. ประสานการระดมทรัพยากรดา้นต่างๆรวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนการ
จดัและพฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  7. จดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  8. ประสานส่งเสริม สนบัสนุน การจดัการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินรวมทั้งบุคคล องคก์รชุมชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัอ่ืนท่ี
จดัรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  9. ด าเนินการประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนการวจิยัและพฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะท างานดา้นการศึกษา 
  11. ประสานการปฏิบติัราชการทัว่ไปกบัองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในฐานะส านกังานผูแ้ทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  12. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจกรรมภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิไดร้ะบุให้เป็นหน้าท่ีของ
หน่วยงานใดโดยเฉพาะหรือปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีมอบหมาย 
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  โดยมีความรับผิดชอบครอบคลุมพื้นท่ี 3อ าเภอ ประกอบดว้ยอ าเภออู่ทองอ าเภอสองพี่น้อง
และอ าเภอดอนเจดีย ์รวมพื้นท่ี 1,632.752 ตารางกิโลเมตร โดยแยกเป็นรายละเอียดดา้นพื้นท่ี และอาณา
เขตติดต่อกบัอ าเภอจงัหวดัใกลเ้คียง(แผนปฏิบติัการ ประจ าปีงบประมาณ.2558. กลุ่มงานนโยบายและ
แผน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 
   
 
พนัธกจิ 
  1.จดับริการการศึกษาแก่ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึง เสมอภาค และมี
คุณภาพ 
  2.พฒันานกัเรียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  3.ส่งเสริม สนับสนุน พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ 
สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เตม็ตามศกัยภาพ 
  4.ส่งเสริมการจดัการศึกษาเพื่อการมีงานท า 
  5.ส่งเสริม สนบัสนุนใหส้ถานศึกษามีคุณภาพไดม้าตรฐาน 
  6.ส่งเสริม สนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการและการเรียนรู้ 
  7.พฒันาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ให้ได้มาตรฐาน
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
  8. ส่งเสริม สนบัสนุนระบบการนิเทศการศึกษาและการใชเ้ครือข่าย 
  9. ส่งเสริม สนบัสนุนให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนกัเรียนน าหลกัธรรมทางศาสนามา
ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานและการด าเนินชีวติ  
  10. ขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติัในทุกระดบั 
  11. ประสาน ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารและจดัการศึกษา 
  12. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเพื่อกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 
 
2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
   

  ณปภชั รุ่งโรจน์ (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารงานวิชาการกบัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
ของโรงเรียนของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครผลการวจิยั พบวา่การบริหารงานวชิาการของโรงเรียน
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สังกดักรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้านการบริหารงานวิชาการกับระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนของโรงเรียนของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 
  โสภา   วงษ์นาคเพ็ชร์ (2553)ได้ศึกษาเร่ือง การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรีเขต  2  ผลการวิจยัพบว่าโดย 
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกดา้นรวมถึงประสิทธิผล
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่อตัราการลาออกกลางคนั คุณภาพโดยทัว่ไป การขาดงาน            ความ
พึงพอใจในการท างานและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นตามล าดบั การ
บริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวข้องกับผูเ้รียนมี
ความสัมพนัธ์กนัในทางบวกและคลอ้ยตามกนั 
   รัชนิดา นิลมณี (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมกบังาน
วชิาการของสถานศึกษาในสังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 ผลการวจิยั
พบว่า 1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัจาก
มากไปหาน้อย ดงัน้ี ความยึดมัน่ผูกพนั การตั้งเป้าหมายและวตัถุประสงค์ร่วมกนั ความเป็นอิสระต่อ
ความรับผิดชอบในงาน และการไวว้างใจกนั 2) งานวชิาการของสถานศึกษาโดยภาพรวมรายดา้นอยูใ่น
ระดบัมาก โดยเรียงล าดบัดา้นกระบวนการเรียนรู้สูงสุด รองลงมาคือ ดา้นหลกัสูตรสถานศึกษาและดา้น
วิชาการท่ีให้แก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หรือหน่วยงานอ่ืนมีนอ้ยท่ีสุด 3) การบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของสถานศึกษากบังานวิชาการของสถานศึกษามีความสัมพนัธ์กนัทางบวกสูงทุกคู่กบังานวิชาการของ
สถานศึกษาเม่ือพิจารณารายดา้น 
   ชาฤนี  เหมือนโพธ์ิทอง (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารแบบมีส่วนร่วมกบัการท างาน
เป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ผลการวจิยัพบวา่ 1)โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เน่ืองจากผูบ้ริหารได้เล็งเห็นความส าคัญในการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ในการบริหารโดยเน้นการมีส่วนร่วมเป็นหลกัก่อให้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์
และวฒันธรรมอนัดีงาม ดา้นการไวว้างใจกนัมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 2) การท างานเป็นทีมของพนกังานครู
ในสถานศึกษาโดยภาพรวมเพื่อพิจารณาแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัมากทั้งหมดส่งผลให้มีสภาพการท างาน
เป็นทีมในโรงเรียนมากข้ึน 3)การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการท างานเป็นทีมของพนักงานครูใน
สถานศึกษามีค่าความสัมพนัธ์กนัในทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะท่ีคลอ้ยตามกนัทุกดา้น 
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   เกษมศรี  จาตุรพนัธ์ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารแบบมีส่วนร่วมกบัธรรมาภิบาลของ
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจยัพบวา่การบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของผูบ้ริหารในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาครอยู่ในระดบัมากทั้งโดย
ภาพรวมและแยกพิจาณาในแต่ละดา้นธรรมาภิบาลของสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก ทั้งโดยภาพรวมและ
แยกพิจารณาในแต่ละดา้นโดยภาพรวมและรายคู่ มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 
   นาฎพิมล  คุณเผอืก (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารงานแบบมีส่วน
ร่วมกบัวฒันธรรมองคก์ารของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 
3 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจยัพบวา่ 1) การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 2)วฒันธรรมองคก์าร
อยูใ่นระดบัมากทั้งโดยรวมและรายดา้นและ 3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมกบั
วฒันธรรมองค์การของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาพบวา่มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 
   พรภิมล ศรีโมสาร (2555) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวชิาการของครู 
อ าเภอบา้นฉาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์
ในการปฎิบติังาน โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  
    อรุโณทยั ส่งศรี (2555) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการของครู 
อ าเภอบา้นฉาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
   วฒันะ ทองปัญญา (2556) ได้ศึกษาเร่ือง คุณภาพการจดัการงานวิชาการของโรงเรียน
ล าปางกลัยาณี อ าเภอเมืองล าปาง จงัหลดัล าปาง ผลการศึกษาพบวา่ระดบัคุณภาพการจดัการงานวชิาการ
ตามทศันะของผูบ้ริหารและครูผูส้อน ทั้งในภาพรวมและรายดา้นมีผลการด าเนินงานอยูใ่นระดบัดี โดย
มีระดบัคุณภาพการจดัการงานวชิาการเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียแต่ละดา้นดงัน้ี ดา้นการวดัและประเมินผล 
ดา้นการวางแผนเก่ียวกบังานวิชาการดา้นการด าเนินงานเก่ียวกบัส่ิงอ านวยความสะดวกการเรียนการ
สอนและดา้นการด าเนินงานเก่ียวกบัการเรียนการสอนส่วนปัญหาคุณภาพการจดัการงานวิชาการตาม
ทศันะของผูบ้ริหารและครูผู ้สอนพบว่าขอบเขตเน้ือหาในหลกัสูตรมีมาก โครงสร้างหลกัสูตรมีการ
ปรับเปล่ียนบ่อยขาดการวางแผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองมี
กิจกรรมแทรกมาก อีกทั้งการเรียนการสอนและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมีไม่เพียงพอ  
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   นิลวรรณ วฒันา (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จงัหวดัชลบุรีผลการวจิยัพบวา่ 
สภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมีการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการมีสภาพโดยรวมแตกต่างกันเม่ือจ าแนกตาม
สถานภาพและรูปแบบการจดัชั้นเรียนพบว่ามีสภาพมีสภาพปฏิบติังานโดยรวมไม่ต่างกนัปัญหาท่ีพบ
มากท่ีสุดคือดา้นบุคลากรขาดความรู้ในการบริหารงานวิชาการปัญหาการขาดแคลนบุคลากรบุคลากร
ขาดทกัษะในการปฏิบติังานขาดงบประมานในการพฒันาควรจดัการอบรม การท าคู่มือปฏิบติังาน การ
พฒันาหลกัสูตรและติดตามอยา่งต่อเน่ือง 
 
   
งานวจัิยต่างประเทศ 
   เบอร์นาร์ด (1984) ศึกษาเก่ียวกบับทบาทของครูใหญ่ในโรงเรียนมธัยมศึกษาในฐานะผูน้ า
ทางวิชาการโดยตอ้งการเปรียบเทียบดา้นการรับรู้ขอ้มูลและความคาดหวงัของผูบ้ริหารระดบัสูงและครู
ท่ีมีต่อบทบาททางวิชาการของครูใหญ่ในรัฐแมสซาซุฌซทส์ พบว่า 1) ความคาดหวงัของครูใหญ่
ผูบ้ริหารระดบัสูงและครู เก่ียวกบับทบาทของครูใหญ่ในฐานะผูน้ าทางวิชาการไม่แตกต่างกนั 2) การ
รับรู้ของครูใหญ่ ผูบ้ริหารระดบัสูงและครูเก่ียวกบับทบาทของครูใหญ่ในฐานะผูน้ าทางวิชาการมีความ
แตกต่างกนัและ 3) การรับรู้และความคาดหวงัของครูใหญ่ ผูบ้ริหารระดบัสูงและครูเก่ียวกบับทบาท
ของครูใหญ่ในฐานนะผูน้ าทางวชิาการมีความแตกต่างกนั 
   มีแกน Meegan (1986) ได้ศึกษาเก่ียวกบัวิจยัการมีส่วนร่วมในการวางแผนและคุณภาพ
ของโรงเรียนคาทอลิกในรัฐวิสคอนซิน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อคน้ควา้เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่าง
การเพิ่มขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในการวางแผนและแนวคิดของบุคลากรท่ีเก่ียวกบัคุณภาพโรงเรียน 
พบวา่การวางแผน คือหลกัสูตร ทั้งน้ีครูใหญ่มีทศันะเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงคุณภาพของโรงเรียนใน
แง่บวกมากกวา่ครูทัว่ไป 
   คีใจ Kijal (1987) ศึกษาเก่ียวกบัความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษากบั
ความส าเร็จของการศึกษา พบวา่ ความเป็นผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์กบั
ความส าเร็จของสถานศึกษา 
   บูซซี Buzzi (1991 )ศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิภาพของโรงเรียนกบัการ
เลือกมิติความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนในโรงเรียนประถมศึกษารัฐคอนเนคติคสั 
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ผลการวิจยัพบว่า องค์ประกอบความเป็นผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์กบั
ความมีประสิทธิภาพของโรงเรียนและเป็นตวัท านายความมีประสิทธิภาพของโรงเรียนดว้ย 
   กูดฮาร์ดGoodhart (1991) ได้ศึกษาเก่ียวกับลักษณะของโรงเรียนมัธยมของรัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพในดา้นงานวิชาการ พบวา่ ความเป็นผูน้ าในดา้นการจดัการองคก์รของผูบ้ริหารความเป็น
ผูมี้คุณธรรม จริยธรรมของครูปฏิบติัการสอนและความเป็นหน่ึงเดียวของสถานศึกษามีความสัมพนัธ์
ต่อความมีประสิทธิภาพของโรงเรียนและส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพซ่ึงกนัและกนั 
   บาค Baksh ( 1995)ศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารแบบมีส่วนร่วมและเจต
คติในการท างาน พบวา่ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติถูกพบระหวา่งโปรแกรมการมีส่วนร่วม
และความพึงพอใจในค่าตอบแทนความผูกพนัต่อองค์การและความพึงพอใจในการมีอิสระในการ
ปฏิบัติงานอย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างโปรแกรมการมีส่วนร่วมความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน การมีส่วนร่วมในงาน ความพึงพอใจในโอกาสท่ีจะเติบโตและความพึงพอใจในหวัหนา้งาน
การคน้พบส่ิงเหล่าน้ีช้ีให้เห็นว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมสามารถเพิ่มระดบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังาน 
   สไมเลอร์ มาร์ค เอ ลาซารัส เวอร์จิเนียร์และบราลี คอนเยอร์สจีน (1996)ไดศึ้กษาผลการมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาในเมืองมิด
เวสตเ์ทิร์นปี 1990 ถึงปี 1994 ผลการวิจยัพบวา่ 1) การให้ครูมีส่วนร่วมในการตดัสินใจมีความสัมพนัธ์
ในทางบวกกบัการพฒันาในทางวิชาการและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 2) ความสัมพนัธ์
ระหวา่งกลไกของการเปล่ียนแปลงองคก์ารกบัการพฒันาทางวิชาการมีผลนอ้ยกวา่ความสัมพนัธ์ของตวั
แปรเหล่าน้ีกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน นอกจากน้ีการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจอาจมีผล
ทางลบหรือทางบวกกบัผลการเรียนของนกัเรียน และ 3) มีความแตกต่างอยา่งมากระหวา่งความสัมพนัธ์
ของกลไกการเปล่ียนแปลงกบัการพฒันาทางวชิาการเม่ือผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่านและความสัมพนัธ์ของ
ตวัแปรเหล่าน้ีเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีไม่คงท่ี 
   เพอร์สัน Person (1994) ได้ศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมกบัการรับรู้ประสิทธิผลของสถาบนัของวิทยาลยัชุมชนในนอร์ทแคโรโลนา โดยศึกษากบักลุ่ม
ตัวอย่างท่ีเป็นผู ้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าท่ีในวิทยาลัย พบว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมมี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญักบัประสิทธิผลและพบวา่ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของผูบ้ริหาร
ไม่มีผลต่อการรับรู้ประสิทธิผลและพบว่าระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของผูบ้ริหารไม่มีผลต่อการ
รับรู้ประสิทธิผลของมหาวทิยาลยั 
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   เอลลเลียท (Elliont) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมกบัการกระจายอ านาจในโรงเรียนเพื่อ
ก าหนดคุณภาพของโรงเรียนมีจุดประสงคข์องการวจิยัคร้ังน้ีเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้กครอง 
ครู และอาจารยเ์ก่ียวกบัการรับรู้ของครูใหญ่เก่ียวกบัความร่วมมือกนัและการตดัสินใจร่วมกนัในการ
ปฏิบติังานและ เพื่อคุณภาพของโรงเรียน ผลการวิจยัพบว่า การเพิ่มความร่วมมือและการตดัสินใจ
ร่วมกนัในการปฏิบติังาน เพื่อคุณภาพของโรงเรียนและได้เสนอแนะองค์ประกอบในการจดัสร้าง
โครงสร้างและการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งประกอบดว้ย การวางแผนล่วงหน้า การวดัผล การ
ไดรั้บความสนบัสนุนช่วยเหลือ การน าความร่วมมือและการกระจายอ านาจในโรงเรียนไปใช ้
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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 

  การศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2และเปรียบเทียบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 จ าแนกตามสถานภาพของผูใ้ห้ขอ้มูล โดย
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัตามล าดบั ดงัน้ี 
  3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  3.5 สถิติท่ีใชแ้ละการน าเสนอผลการวจิยั 
 
3.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
       3.1.1 ประชำกร 
       ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 1.ผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ   
 2.ครูผูส้อน และ 3 ครูฝ่ายวิชาการ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จ านวน 109โรงเรียน ใน 3 อ าเภอ ไม่รวมโรงเรียนเอกชน ซ่ึงประกอบ
ไปดว้ยสถานศึกษาในอ าเภออู่ทองจ านวน  45 โรงเรียน อ าเภอสองพี่นอ้ง 43 โรงเรียน อ าเภอดอนเจดีย ์
21โรงเรียน เป็นประชากรจ านวน 1,327 คน 
 กลุ่มตวัอยา่ง การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโรงเรียนโดยเปิดตารางเครซ่ีและมอร์แกนไดข้นาด
โรงเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 86 โรงเรียน มีผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นประชากรจ านวน 1,327 คน ก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างโดยตารางของเครซ่ีและมอร์แกน จะได้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 293 คน และใช้วิธีการสุ่มกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจงส าหรับกลุ่มผูบ้ริหาร  และใชว้ิธีสุ่มอย่างง่ายส าหรับกลุ่มครู เพื่อให้ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีตอ้งการและครอบคลุมในทุกกลุ่มของสถานศึกษา    ดงัรายละเอียดตาราง ท่ี 1 



   2 
 

 

 
ตำรำงที ่1 จ  านวนกลุ่มตวัอยา่งผูใ้หข้อ้มูลสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
                 สุพรรณบุรี เขต 2 
 

ขนาดโรงเรียน 
ประชากร
ทั้งหมด 

ผูใ้หข้อ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง 

ผูบ้ริหาร/รอง
ผูบ้ริหาร 

ครู 
ครูฝ่าย
วชิาการ 

รวมผูใ้หข้อ้มูล 

ขนาดเล็ก  54 โรง 416 คน 54 คน 54 คน 54 คน 162 คน 

ขนาดกลาง 29 โรง 783 คน 29 คน 58 คน 29 คน 116 คน 

ขนาดใหญ่ 3 โรง 115 คน  3 คน 9 คน 3 คน 9 คน 

รวม  86 โรง 1,314 คน 86 คน 121 คน 86 คน 293คน 

 
3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
       3.2.1 ลกัษณะเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 3 ตอน มี
รายละเอียดดงัน้ี 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มี
ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ( Checklist ) ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งและ
ประสบการณ์ในการท างาน  
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการในสถานศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามแนวคิดของ Cohen and Uphoff 
  ส าหรับแบบสอบถามตอนท่ี 2 เป็นค าถามแบบค่าระดบั 5 ระดบั ตามแนวคิดของของไลเคิร์ท 
ซ่ึงไดก้ าหนดค่าคะแนนดงัน้ี 
 5 หมายถึง  การบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวชิาการในสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
 4 หมายถึง  การบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวชิาการในสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมาก 
 3 หมายถึง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษา อยูใ่นระดบัปานกลาง  
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 2 หมายถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวชิาการในสถานศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ย   
 1 หมายถึง  การบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวชิาการในสถานศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  
  ในการแปลความหมายคร้ังน้ี ผูว้ิจยัแปลความหมายของค่าเฉล่ียโดยใชเ้กณฑ์ค่าคะแนนกลาง
(Mid point) ตามแนวคิดของเบสต ์(Best.1981) ดงัต่อไปน้ี 
  4.50 – 5.00 หมายถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการในสถานศึกษา อยู่ในระดบั
มากท่ีสุด 
  3.50 – 4.49 หมายถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการในสถานศึกษา อยู่ในระดบั
มาก 
  2.50 – 3.49 หมายถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการในสถานศึกษา อยู่ในระดบั
ปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการในสถานศึกษา อยู่ในระดบั
นอ้ย 
  1.00 – 1.49 หมายถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการในสถานศึกษา อยู่ในระดบั
นอ้ยท่ีสุด 
  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะในการมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานวชิาการของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 
2 โดยเนน้งานหลกั 12 ดา้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
    3.2.2 ขั้นตอนในกำรสร้ำงเคร่ืองมือและกำรทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
  การสร้างและทดสอบเคร่ืองมือในการวจิยั ผูว้จิยัมีขั้นตอนการด าเนินการ ดงัน้ี 
  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาจากแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี  จากหนงัสือ เอกสาร บทความและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งโดยศึกษาดา้นแนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและงานวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาวิเคราะห์ เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดของการ
วจิยัท่ี 
  ขั้นตอนที่ 2 น ากรอบแนวคิดการวิจยัท่ีไดจ้ากการศึกษามาวิเคราะห์ เพื่อสร้างแบบสอบถาม
แลว้น าไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาแกไ้ขขอ้บกพร่อง และน าแบบสอบถามท่ี
ปรับแกไ้ขแลว้ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ ซ่ึงผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน  3 ท่าน (รายช่ืออยูใ่นภาคผนวก) ได้
ตรวจสอบและปรับแกไ้ขเน้ือหาเพื่อให้ได้ขอ้ค าถามท่ีมีความสมบูรณ์ถูกตอ้งตามท่ีไดก้ าหนดไว ้ ค่า
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ความตรงตามเน้ือหา (IOC) จะพิจารณาขอ้ท่ีมีค่าตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไปถือวา่ใชไ้ด ้ซ่ึงแบบสอบถามฉบบัน้ีมี
ค่า IOC =  0.98 
  ขั้นตอนที่ 3 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิไปทดลอง
ใช้กบัผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง (Try Out) จ  านวน 30 ฉบบั เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่( reliability )  
โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา(Alpha – Coefficient)  ตามแบบของครอน บาค (Cronbach ) 
แบบสอบถามฉบบัน้ีมีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.95 
  ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงและจดัท าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตวัอยา่งต่อไป 
 
3.3  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
      3.3.1 น าหนังสือจากบัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยามเพื่อขอความอนุเคราะห์จาก
ผู ้อ  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 และน าหนังสือจาก
ผูอ้  านวยการเขตพื้นท่ีส่งให้กบัผูอ้  านวยการโรงเรียน เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลในการวิจยั
คร้ังน้ี 
        3.3.2  ด าเนินการจดัส่งแบบสอบถามดว้ยตนเอง ส าหรับสถานศึกษาท่ีสามารถด าเนินการได้  
ส่วนสถานศึกษาท่ีการคมนาคมไม่สะดวกผูว้ิจยัใช้การส่งเอกสารสอบถามทางไปรษณีย ์พร้อมทั้งใส่
ซองเปล่าและติดแสตมป์เพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามส่งกลบัคืนผูว้ิจยัทางไปรษณียซี์งไดก้ลุ่มตวัอย่าง
กลบัคืนมา 293 ฉบบัไดคื้นมา 100 % 
 
3.4 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
  เม่ือผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถามทั้งหมดคืนมาแลว้ ผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาตรวจสอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดเพื่อคดัเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ครบถว้น จ านวน 293 ฉบบั และวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย
คอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
 
3.5 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
       3.5.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลดา้นคุณลกัษณะทัว่ไปดว้ยค่าร้อยละ( %) 
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     3.5.2 การวิเคราะห์ระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของกลุ่มตวัอย่างด้วยค่าเฉล่ีย 
(Mean) แทนด้วย สัญลักษณ์ x̄ และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แทนด้วย
สัญลักษณ์ SD 
      3.5.3 เปรียบเทียบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพของผู ้ตอบ
แบบสอบถามโดย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) หากพบมีความแตกต่าง
จะท าการทดสอบรายคู่ดว้ย Scheffe’s method 
      3.5.4 การวิเคราะห์แบบสอบถามปลายเปิด เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหาแล้ว
ตีความสร้างขอ้สรุป และค่าความถ่ี 
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บทที ่4 
ผลการวจัิย 

การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัการศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2  ผูว้ิจยัไดท้  า
การวิเคราะห์ขอ้มูลและน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในประเด็นท่ีส าคญั ตามวตัถุประสงค์ของการ
ศึกษาวจิยั โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน เรียงตามล าดบั ดบัต่อไปน้ี 

ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ การบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูใน 4 ดา้นประกอบ
ไปดว้ย 1.การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 3.การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน ์ 4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  
    ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของครูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2จ าแนกตามสถานภาพของ
ผูใ้หข้อ้มูล 
  ตอนที ่4 ขอ้เสนอแนะ 
 
4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 1 คุณลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม คือ ผูบ้ริหาร /รองผูบ้ริหาร ครูผูส้อนและ
ครูฝ่ายวชิาการ รวมทั้งหมด  293 คน ซ่ึงจ าแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์
ในการท างาน ซ่ึงปรากฏผลตามตาราง ต่อไปน้ี 

ตารางที ่ 2  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกข้อมูลทัว่ไป 
ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (293) ร้อยละ(100) 

เพศ    
 ชาย 129 44.0 
 หญิง 164 56.0 
 รวม 293 100.0 
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ตาราง ที ่2 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (293) ร้อยละ(100.0) 

อายุ    
 25 - 35 ปี 60 20.5 
 36 - 45 ปี 39 13.3 
 46 - 55 ปี 122 41.6 
 สูงกวา่ 56 ปีข้ึนไป 72 24.6 
 รวม 293 100.0 

วุฒิการศึกษา    
 ปริญญาตรี 154 50.6 
 ปริญญาโท 133 45.4 
 ปริญญาเอก    6   2.0 
 รวม 293 100.0 

ต าแหน่ง    
 ผูบ้ริหารสถานศึกษา/รองผูบ้ริหาร 86 29.0 
 ครูผูส้อน  121 42.0 
 ครูฝ่ายวชิาการ 86 29.0 
 รวม 293 100.0 

ประสบการณ์    
 1 - 5 ปี 54 18.4 
 6 - 10 ปี 39 13.3 
 มากกวา่ 10 ปี ข้ึนไป 200 68.3 
 รวม 293 100.0 
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 จากตารางท่ี 2   เพศ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 164  คน ร้อยละ 56.0 

รองลงมา เป็นเพศชาย  129 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.0 
อายุ  พบวา่ ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามอายุ  46 - 55 ปี จ  านวน  122 คน คิดเป็นร้อยละ 41.6 

รองลงมา อาย ุสูงกวา่ 56 ปีข้ึนไป จ านวน  72 คน  คิดเป็นร้อยละ 24.6  อาย ุ25 - 35 ปี จ  านวน 60 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.5 และต ่าสุด อาย ุ36 - 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.3 

วุฒิการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามวุฒิการศึกษาปริญญาตรี   จ  านวน  154 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50.6 รองลงมา วฒิุการศึกษาปริญญาโท จ านวน  133 คน  คิดเป็นร้อยละ 45.4  และต ่าสุด 
วฒิุการศึกษาปริญญาเอก จ านวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.0 
             ต  าแหน่ง พบวา่ ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งครูผูส้อน   จ  านวน  121คน คิดเป็นร้อย
ละ 42 รองลงมา ต าแหน่งครูฝ่ายวชิาการ จ านวน  86 คน  คิดเป็นร้อยละ 29  และต าแหน่งผูบ้ริหาร/รอง
ผูบ้ริหารจ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 29  
 ประสบการณ์ พบวา่ ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามประสบการณ์ มากกวา่ 10 ปี ข้ึนไป 
จ านวน  200 คน คิดเป็นร้อยละ 68.3 รองลงมา ประสบการณ์ 1 - 5 ปี  จ  านวน  54 คน  คิดเป็นร้อยละ 
18.4  และต ่าสุด ประสบการณ์ 6 - 10 ปี  จ  านวน 39 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.3 
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ การบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐานสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 

 

ตารางที ่3  สรุปภาพรวมระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวชิาการ 4 ด้าน 
 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม x̄ S.D ระดับ 
1. ดา้นการตดัสินใจ 
2. ดา้นการด าเนินงาน 
3. ดา้นการรับผลประโยชน์ 
4. ดา้นการประเมินผล 

4.27 
4.20 
4.32 
4.29 

0.780 
0.808 
0.670 
0.729 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.27 0.746 มาก 
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จากตารางท่ี 3 สรุปภาพรวมระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการ ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄ 
=4.27) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ทุกดา้นมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากโดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ ดา้น
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  (x̄=4.32) รองลงมาดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล   (x̄=
4.29) และดา้นการตดัสินใจ(x̄=4.27)  โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
(x̄=4.20)  
ตารางที ่ 4  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวชิาการ ด้าน
การตัดสินใจ     

 การบริหารแบบมีส่วนร่วม x̄   S.D ระดับ 

1. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา    

 1.1 ร่วมตดัสินใจในการท าแผนการสอนตามหลกัสูตรและก าหนด
แผนการสอน 

4.53 .675 มาก
ท่ีสุด 

 1.2  ร่วมตดัสินใจในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา 4.40 .786 มาก 
 1.3 ร่วมตดัสินใจในการประเมินการใชห้ลกัสูตรและน าไปพฒันา 4.22 .692 มาก 

รวม 4.38 .717 มาก 

2 การพฒันากระบวนการเรียนรู้    
 2.1 ร่วมตดัสินใจในการจดักระบวนการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัความ

สนใจและความถนดัของนกัเรียน 
 

4.39 
 

.613 
 

มาก 
 2.2 ร่วมตดัสินใจในการจดัส่ิงแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ 4.41 .704 มาก 
 2.3 ร่วมตดัสินใจในการน าเอาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มาใชใ้นการเรียนรู้ 4.26 .733 มาก 

รวม 4.35 .683 มาก 

3 การวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน    
 3.1  ร่วมตดัสินใจการก าหนดแผนการวดัผล - ประเมินผลให้

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา 
 

4.36 
 

.686 
 

มาก 
 3.2 ร่วมตดัสินใจในการก าหนดแนวปฏิบติัในการวดั - ประเมินผล

และการเทียบโอน 
 

4.30 
 

.762 
 

มาก 
รวม 4.33 .724 มาก 
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ตารางที ่4  (ต่อ)        

 การบริหารแบบมีส่วนร่วม x̄   S.D ระดับ 

4 การวจัิยเพ่ือคุณภาพการศึกษา    
 4.1 ร่วมก าหนดทิศทางการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพงานวชิาการ 4.21 .821 มาก 
 4.2 ร่วมตดัสินใจในการเผยแพร่ผลงานวจิยัและงานดา้นวิชาการ 4.12 .815 มาก 

รวม 4.16 .818 มาก 

5 การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา    
 5.1 ร่วมตดัสินใจในการใชส่ื้อเพื่อจดัการเรียนการสอนให้กบันกัเรียน 4.35 .669 มาก 
 5.2 ร่วมตดัสินใจในการพฒันาส่ือ การผลิตและจดัหาส่ือและ

เทคโนโลยใีนการจดัการเรียนการสอนของนกัเรียน 
 

4.40 
 

.652 
 

มาก 
รวม 4.37 .660 มาก 

6 การพฒันาแหล่งเรียนรู้    
 6.1 ร่วมตดัสินใจในการจดัตั้งและพฒันาแหล่งเรียนรู้ของนกัเรียน 4.27 .722 มาก 
 6.2 ร่วมตดัสินใจในการประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาและ

หน่วยงานอ่ืน 
 

4.38 
 

.775 
 

มาก 
รวม 4.32 .748 มาก 

7 การนิเทศการศึกษา    
 7.1 ร่วมตดัสินใจในการจดัระบบและการนิเทศภายในโรงเรียน 4.26 .782 มาก 
 7.2 ร่วมตดัสินใจในการประสานงานกบัเขตพื้นท่ีการศึกษาในการ

จดัระบบนิเทศการศึกษา 
 

4.03 
 

.827 
 

มาก 
รวม 4.14 .804 มาก 

8 การแนะแนวการศึกษา    
 8.1 ร่วมตดัสินใจการแนะแนวงานวชิาการภายในโรงเรียน 4.31 .786 มาก 
 8.2 ร่วมตดัสินใจการติดตามและประเมินผลการแนะแนว 4.24 .735 มาก 
 8.3 ร่วมตดัสินใจการประสานความร่วมมือและแลกเปล่ียนเรียนรู้

ประสบการณ์ดา้นการแนะแนวกบัสถานศึกษาอ่ืน 
 

4.25 
 

.799 
 

มาก 
รวม 4.26 .773 มาก 
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ตารางที ่4 (ต่อ) 

 การบริหารแบบมีส่วนร่วม x̄   S.D ระดับ 

9 การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา    
 9.1 ร่วมตดัสินใจในการก าหนดเกณฑก์ารประเมินเป้าหมาย

ความส าเร็จของโรงเรียน 
 

4.25 
 

.801 
 

มาก 
 9.2 ร่วมตดัสินใจในการก าหนดแผนการติดตามตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพภายใน 
 

4.22 
 

.726 
 

มาก 
 9.3 ร่วมตดัสินใจในการก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพฒันา

ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

4.25 
 

.714 
 

มาก 
รวม 4.24 .747 มาก 

10 การส่งเสริมความรู้ด้านวชิาการแก่ชุมชน    
 10.1 ร่วมตดัสินใจในการก าหนดแนวทางการส่งเสริม ความรู้ ความ

ตอ้งการของชุมชน 
 

4.20 
 

.789 
 

มาก 
 10.2 ร่วมตดัสินใจในการจดัการใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมวชิาการของโรงเรียน 
 

4.19 
 

.836 
 

มาก 
รวม 4.19 812 มาก 

11 การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาและ
องค์กรอ่ืน 

   

 11.1 ร่วมตดัสินใจในการก าหนดแนวทางการประสานความร่วมมือ
ในการพฒันางานวชิาการกบัสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 

 
4.15 

 
.748 

 
มาก 

12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแก่บุคลากร ครอบครัว 
องค์กรหน่วยงานและสถาบันอ่ืนทีจั่ดการศึกษา 

   

 12.1 ร่วมตดัสินใจในการก าหนดแนวทางการส่งเสริมงานวชิาการ
และร่วมตดัสินใจการเรียนรู้ของบุคคล ครอบครัว องคก์รหน่วยงาน
และสถานบนัการศึกษาอ่ืน ๆ  

 
 

4.16 

 
 

.768 

 
 

มาก 
 รวมทั้งหมด 4.27 .780 มาก 
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จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ด้านการ
ตดัสินใจโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก  (x̄=4.27) เม่ือพิจารณารายขอ้เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในงานวิชาการ
ของครูกบัผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงคือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในขอ้
ร่วมตดัสินใจในการท าแผนการสอนตามหลกัสูตรและก าหนดแผนการสอน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x̄
=4.53) รองลงมา การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในขอ้ร่วมตดัสินใจในการ
พฒันาส่ือ การผลิตและจดัหาส่ือและเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนการสอนของนกัเรียน (x̄=4.40) และ 
ต ่าสุดแต่อยูใ่นระดบัมาก การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน 
ในขอ้ร่วมตดัสินใจในการก าหนดแนวทางการประสานความร่วมมือในการพฒันางานวิชาการกับ
สถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ( x̄=4.15)  
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ตารางที ่ 5  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวชิาการ ด้าน
ด าเนินการ 

 การบริหารแบบมีส่วนร่วม x̄   S.D ระดับ 

1. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา    

 1.1 ร่วมในการวเิคราะห์หลกัสูตรและประเมินสถานภาพ
สถานศึกษา 

4.33 .833 มาก 

 1.2  ร่วมในการส่งเสริมใหค้รูมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตร
และแผนการสอน 

 
4.27 

 
.752 

 
มาก 

 1.3 ร่วมจดัท าหลกัสูตรและแผนการสอน 4.29 .781 มาก 
 1.4 ร่วมในการประเมินหลกัสูตรและน าผลประเมินไปพฒันา 4.19 .748 มาก 

รวม 4.27 .778 มาก 

2 การพฒันากระบวนการเรียนรู้    
 2.1 ร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้ตามความถนดัของนกัเรียน

โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 

4.13 
 

.674 
 

มาก 
 2.2 ร่วมในการจดักิจกรรมฝึกทกัษะกระบวนการคิดของผูเ้รียน 4.34 .711 มาก 
 2.3 ร่วมในการจดัส่ิงแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

เขา้มาใชใ้นกระบวนการเรียน 
 

4.35 
 

.822 
 

มาก 
รวม 4.27 .735 มาก 

3 การวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน    
 3.1  ร่วมในการเทียบโอนผลการเรียน 4.01 .889 มาก 
 3.2 ร่วมในการจดัท าแผนการวดัและประเมินผลผูเ้รียน 4.13 .842 มาก 

รวม 4.07 .865 มาก 

4 การวจัิยเพ่ือคุณภาพการศึกษา    
 4.1 ร่วมในการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพวชิาการ 4.13 .879 มาก 
 4.2 ร่วมในการเผยแพร่ผลงานวจิยัและผลงานวชิาการ 4.09 .979 มาก 

รวม 4.11 .929 มาก 
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ตารางที ่ 5  (ต่อ) 

     

การบริหารแบบมีส่วนร่วม x̄   S.D ระดับ 

5 การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา    
 5.1 ร่วมในการพฒันาส่ือ จดัหาส่ือ การผลิตส่ือ 4.13 .813 มาก 
 5.2 ร่วมในการประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาและ

หน่วยงานอ่ืน 
4.36 .867 มาก 

 รวม 4.24 .840 มาก 
    

6 การพฒันาแหล่งเรียนรู้    
 6.1 ร่วมในการจดัตั้งและพฒันาแหล่งเรียนรู้ของนกัเรียน 4.39 .776 มาก 
 6.2 ร่วมในการประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาและ

หน่วยงานอ่ืนในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
 

4.20 
 

.779 
 

มาก 
 รวม 4.29 .777 มาก 

    

7 การนิเทศการศึกษา    
 7.1 ร่วมในการจดัระบบและการนิเทศภายในโรงเรียนและเขต

พื้นท่ีการศึกษา 
 

4.11 
 

.873 
 

มาก 
 7.2 ร่วมในการประสานงานกบัเขตพื้นท่ีการศึกษาในการ

จดัระบบนิเทศการศึกษา 
 

4.10 
 

.920 
 

มาก 
 รวม 4.10 .896 มาก 
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ตารางที ่ 5  (ต่อ)    

     

การบริหารแบบมีส่วนร่วม x̄   S.D ระดับ 

8 การแนะแนวการศึกษา    
 8.1 ร่วมในการแนะแนวทางวชิาการของสถานศึกษา 4.34 .739 มาก 
 8.2 ร่วมในการติดตามและประเมินผลการแนะแนว 4.27 .779 มาก 
 8.3 ร่วมในการประสานความร่วมมือและแลกเปล่ียนเรียนรู้

ดา้นการแนะแนวกบัสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 
 

4.15 
 

.837 
 

มาก 
รวม 4.25 .785 มาก 

9 การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา    
 9.1 ร่วมในการประเมินเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 4.24 .749 มาก 
 9.2 ร่วมในการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน

โรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
 

4.33 
 

.788 
 

มาก 
 9.3 ร่วมในการปรับปรุงพฒันาและประสานความร่วมมือกบั

สถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 
 

4.26 
 

.836 
 

มาก 
 รวม 4.27 .791 

10 การส่งเสริมความรู้ด้านวชิาการแก่ชุมชน    
 10.1 ร่วมศึกษาส ารวจความตอ้งการ สนบัสนุนงานวชิาการแก่

ชุมชน 
4.16 .784 มาก 

 10.2 ร่วมในการให้ความรู้ ทกัษะ วชิาชีพของชุมชนและ
พฒันาคุณภาพชีวิต 

 
4.14 

 
.829 

 
มาก 

 10.3 ร่วมในการส่งเสริมใหป้ระชาชนในชุมชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางวชิาการของโรงเรียน 

 
4.08 

 
.750 

 
มาก 

มาก 4.12 .787 มาก 
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ตารางที ่5 (ต่อ)    

    

การบริหารแบบมีส่วนร่วม x̄   S.D ระดับ 

11 การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบั
สถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 

   

 11.1 ร่วมในการประสานความร่วมมือในการพฒันางาน
วชิาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน ๆ  

 
4.15 

 
.836 

 
มาก 

     
12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแก่บุคลากร ครอบครัว 

องค์กรหน่วยงานและสถาบันอ่ืนทีจั่ดการศึกษา 
   

 12.1 ร่วมในการส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการใหแ้ก่ บุคคล
ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถานบนัการศึกษาอ่ืน ๆ   

 
4.07 

 
.780 

 
มาก 

รวมทั้งหมด 4.20 0.808 มาก 
 
จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ดา้นมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก  (x̄ = 4.20)  เม่ือพิจารณารายขอ้เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมใน
งานวิชาการของครูกบัผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในขอ้
ร่วมในการจดัตั้งและพฒันาแหล่งเรียนรู้ของนกัเรียนอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 4.39)  รองลงมา การพัฒนา
ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในขอ้ร่วมในการประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาและ
หน่วยงานอ่ืน  (x̄ = 4.36)  และ ต ่าสุดแต่อยู่ในระดบัมาก การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคลากร ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา ในขอ้ร่วมในการส่งเสริมและ
สนบัสนุนวชิาการใหแ้ก่ บุคคลครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถานบนัการศึกษาอ่ืน ๆ ( x̄ = 4.07)  
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ตารางที ่ 6  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวชิาการ ด้าน
การรับผลประโยชน์ 
 

 การบริหารแบบมีส่วนร่วม x̄   S.D ระดับ 

1. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา    

 1.1 ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตรและแผนการสอน 4.52 .600 มาก 
 1.2  ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประเมินหลกัสูตรและ

แนวทางในการพฒันา 
 

4.47 
 

.617 
 

มาก 
รวม 4.49 .608 มาก 

2 การพฒันากระบวนการเรียนรู้    
 2.1 ไดรั้บความรู้ในการประเมินหลกัสูตรและการน าไปพฒันา 4.24 .579 มาก 
 2.2 สามารถน าความรู้ไปพฒันากระบวนการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพ

ผูเ้รียน 
 

4.41 
 

.565 
 

มาก 
รวม 4.32 .572 มาก 

3 การวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน    
 3.1  ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัท าแผนการวดัและ

ประเมินผล สามารถน าไปประเมินผลตามสภาพจริง 
 

4.35 
 

.622 
 

มาก 
4 การวจัิยเพ่ือคุณภาพการศึกษา    
 4.1 สามารถน าผลวจิยัไปพฒันาคุณภาพงานวชิาการและพฒันา

คุณภาพการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

4.24 
 

.679 
 

มาก 
5 การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา    
 5.1 สามารถพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยนี าไปใชใ้นการ

จดัการเรียนการสอน 
 

4.28 
 

.650 
 

มาก 
6 การพฒันาแหล่งเรียนรู้    
 6.1 สามารถน าความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์

ต่อสถานศึกษาในการปฏิบติังาน 
 

4.31 
 

.631 
 

มาก 
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ตารางที ่6  (ต่อ)                                                                                                                                      

 การบริหารแบบมีส่วนร่วม x̄   S.D ระดับ 

7 การนิเทศการศึกษา    
 7.1 มีระบบการนิเทศท่ีดีสามารถด าเนินการจดัการเรียนการ

สอนท่ีมีคุณภาพ 
 

4.30 
 

.685 
 

มาก 
8 การแนะแนวการศึกษา    
 8.1 ไดรั้บความรู้ในการแนะแนวทางวชิาการ เพื่อน าไปใชใ้น

สถานศึกษา 
4.34 .735 มาก 

9 การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา    
 9.1 สามารถพฒันาการเรียนการสอนของตนเองใหเ้กิดคุณภาพ 4.41 .735 มาก 
 9.2  สามารถพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและ

พฒันาการจดัระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

4.43 
 

.646 
 

มาก 
รวม 4.42 .690 มาก 

10 การส่งเสริมความรู้ด้านวชิาการแก่ชุมชน    
 10.1 ไดรั้บความร่วมมือทางวิชาการจากประชาชนในชุมชน 4.19 .757 มาก 
11 การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบั

สถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
   

 11.1  สามารถประสานความร่วมมือในการพฒันางานวชิาการ
ของสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน ๆ  

 
4.21 

 
.774 

 
มาก 

12 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแก่บุคลากร ครอบครัว 
องค์กรหน่วยงานและสถาบันอ่ืนทีจั่ดการศึกษา 

   

 12.1 ไดรั้บความร่วมมือจากบุคคล ครอบครัว องคก์ร 
หน่วยงานและสถาบนัอ่ืน ๆ ในการพฒันางานวชิาการ 

 
4.15 

 
.781 

 
มาก 

รวมทั้งหมด 4.32 .670 มาก 
จากตารางท่ี 6  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ด้านการมี 
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก  (x̄=4.32) เม่ือพิจารณารายขอ้เก่ียวกบัการมี
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ส่วนร่วมในงานวิชาการของครูกบัผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงไดแ้ก่  การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาในขอ้ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตรและแผนการสอนอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด (x̄=4.52) รองลงมาได้รับความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประเมินหลกัสูตรและแนวทางในการ
พฒันา (x̄=4.47) และ ต ่าสุดแต่อยู่ในระดับมาก การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคลากร 
ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา ในขอ้ร่วมได้รับความร่วมมือจากบุคคล 
ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืน ๆ ในการพฒันางานวชิาการ  (x̄=4.15)  
ตารางที ่ 7  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวชิาการ  
                   ด้านการ ประเมินผล  
 

 การบริหารแบบมีส่วนร่วม x̄   S.D ระดับ 

1. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา    

 1.1 ร่วมในการประเมินผลหลกัสูตร แผนการสอน ก าหนดการ
เรียนการสอน 

 
4.40 

 
.726 

 
มาก 

 1.2  ร่วมในการประเมินผลการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา 4.18 .763 มาก 
รวม 4.29 .744 มาก 

2 การพฒันากระบวนการเรียนรู้    
 2.1 ร่วมในการประเมินผลกระบวนการเรียนการสอน 4.33 .708 มาก 
 2.2 ร่วมในการประเมินผลการจดับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มและ

แหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน 
 

4.39 
 

.706 
 

มาก 
รวม 4.36 .707 มาก 

3 การวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน    
 3.1  ร่วมในการประเมินผลแนวปฏิบติัและการด าเนินการ

เก่ียวกบัการวดัผลประเมินผล 
 

4.28 
 

.680 
 

มาก 
4 การวจัิยเพ่ือคุณภาพการศึกษา    
 4.1 ร่วมในการประเมินผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ย

การวจิยั 
4.27 .722 มาก 

 



   15 
 

 

ตารางที ่ 7  (ต่อ)    
 

 การบริหารแบบมีส่วนร่วม x̄   S.D ระดับ 

5 การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา    
 5.1 ร่วมในการประเมินผลการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการจดัการ

เรียนการสอน 
4.30 .681 มาก 

6 การพฒันาแหล่งเรียนรู้    
 6.1 ร่วมในการประเมินผลการพฒันาแหล่งเรียนรู้เพื่อใหเ้กิด

องคค์วามรู้แก่ผูเ้รียน 
 

4.26 
 

.683 
 

มาก 
7 การนิเทศการศึกษา    
 7.1 ร่วมในการประเมินผลการจดัระบบและกระบวนการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 
 

4.33 
 

.704 
 

มาก 
8 การแนะแนวการศึกษา    
 8.1 ร่วมในการประเมินผลการด าเนินการแนะแนว 4.39 .771 มาก 
 8.2 ร่วมในการประเมินผลการจดัระบบกระบวนการแนะแนว 4.33 .786 มาก 

รวม 4.36 .778 มาก 

9 การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา    
 9.1 ร่วมในการประเมินผลการพฒันาระบบการประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

4.18 
 

.666 
 

มาก 
10 การส่งเสริมความรู้ด้านวชิาการแก่ชุมชน    
 10.1 ร่วมในการประเมินและติดตามผลการจดัใหค้วามรู้ทาง

วชิาการแก่ชุมชน 
 

4.26 
 

.802 
 

มาก 
11 การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบั

สถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 

   

 11.1  ร่วมในการประเมินผลการประสานความร่วมมือในการ
พฒันางานวชิาการกบัสถานศึกษา  

 
4.23 

 
.736 

 
มาก 
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ตารางที ่7 (ต่อ) 

 การบริหารแบบมีส่วนร่วม x̄   S.D ระดับ 

12 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแก่บุคลากร ครอบครัว 
องค์กรหน่วยงานและสถาบันอ่ืนทีจั่ดการศึกษา 

   

 12.1 ร่วมในการประเมินการส ารวจความตอ้งการในการ
พฒันาและสนบัสนุนในงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องคก์ารและหน่วยงานอ่ืน 

 
 

4.28 

 
 

.804 

 
 

มาก 
รวมทั้งหมด 4.29 .729 มาก 

 
 จากตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์ระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครู ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ดา้นการมีส่วน
ร่วมในการประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดบั มาก  (x̄=4.29) เม่ือพิจารณารายขอ้เก่ียวกบัการมีส่วนร่วม
ในงานวิชาการของครูกบัผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงไดแ้ก่  การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาในขอ้ร่วมในการประเมินผลหลกัสูตร แผนการสอน ก าหนดการเรียนการสอนในระดบัมาก 
(x̄=4.40) รองลงมา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ในขอ้ร่วมในการประเมินผลการจดับรรยากาศ
ส่ิงแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน (x̄=4.39) และ การแนะแนวการศึกษาในขอ้  การมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินการแนะแนว (x̄=4.39) ต ่าสุดแต่อยู่ในระดบัมาก การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ในขอ้ร่วมในการประเมินผลการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา  (x̄=4.18) และ การ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในขอ้ร่วมในการประเมินผลการพฒันาระบบการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา(x̄= 4.18) การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 
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4.3 ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของครูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2จ าแนกตามสถานภาพของ
ผูใ้หข้อ้มูล 
 
ตารางที่ 8  คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงาน
วิชาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2 โดยรวมและรายดา้น จ าแนกตามอายุ 

การบริหารแบบมีส่วน
ร่วมในงานวชิาการ 

อายุ 25-35 ปี 
(n = 60) 

อายุ 36-45 ปี 
(n = 39) 

  อายุ 46-55 ปี 
(n = 122) 

สูงกว่า 56 ปีขึน้ไป 
(n = 72) 

𝐗 SD ระดับ 𝐗 SD ระดับ 𝐗 SD ระดับ 𝐗 SD ระดับ 
1. ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจ 

4.09 0.75 มาก 4.36 0.61 มาก 4.33 0.48 มาก 4.28 0.58 มาก 

2. ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการ 

4.09 0.80 มาก 4.30 0.64 มาก 4.24 0.57 มาก 4.22 0.58 มาก 

3. ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการรับ
ผลประโยชน์ 

4.26 0.54 มาก 4.38 0.56 มาก 4.38 0.42 มาก 4.25 0.51 มาก 

4. ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล 

4.21 0.82 มาก 4.28 0.64 มาก 4.34 0.48 มาก 4.28 0.54 มาก 

รวม 4.14 0.71 มาก 4.33 0.59 มาก 4.31 0.46 มาก 4.25 0.55 มาก 
 
จากตารางท่ี 8 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  จ  าแนกตามอาย ุโดยรวมและ
รายดา้นอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการโดยรวม พบว่า ครูท่ีมี
อายุ 36-45 ปี มีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือ ครูท่ีมีอายุ 46-55 ปี ครูท่ีมีอายุสูงกว่า 56 ปีข้ึนไป 
และครูท่ีมีอายุ 25-35 ปี ตามล าดบั เม่ือพิจารณารายขอ้ทั้ง 4 ด้าน พบว่า  ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ และดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ครูท่ีมีอายุ 36-45 ปี มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด  (x̄=4.36) 
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และ (x̄=4.30) ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ พบว่า ครูท่ีมีอายุ 36-45 ปี และ 46-55 ปี มี
ค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากนั (x̄=4.38) และดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ครูท่ีมีอายุ 46-55 ปี มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด (x̄=4.34) 
 
ตารางที ่9 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวชิาการของครูใน 
               สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
               โดยรวมและรายดา้น จ าแนกตามอายุ 
 

การบริหารแบบมีส่วน
ร่วมในงานวชิาการ 

แหล่งของความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1. ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจ 

ระหวา่งกลุ่ม 2.656 3 .885 2.556 .056 
ภายในกลุ่ม 100.131 289 .346   
รวม 102.778 292    

2. ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการ 

ระหวา่งกลุ่ม 1.176 3 .392 .974 .405 
ภายในกลุ่ม 116.241 289 .402   
รวม 117.417 292    

3. ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการรับ
ผลประโยชน์ 

ระหวา่งกลุ่ม 1.212 3 .404 1.684 .171 
ภายในกลุ่ม 69.325 289 .240   
รวม 70.537 292    

4. ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล 

ระหวา่งกลุ่ม .778 3 .259 .724 .538 
ภายในกลุ่ม 103.444 289 .358   
รวม 104.222 292    

รวม ระหวา่งกลุ่ม 1.314 3 .438 1.393 .245 
ภายในกลุ่ม 90.904 289 .315   
รวม 92.218 292    

 * p < .05 
จากตารางท่ี 9 พบวา่ ครูท่ีมีอายตุ่างกนัมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวชิาการโดยรวมและ

รายดา้น ไม่แตกต่างกนั 



   19 
 

 

 
ตารางที ่10 คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงาน
วชิาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2  โดยรวมและรายดา้น จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมในงาน

วชิาการ 

ปริญญาตรี 
(n = 154) 

ปริญญาโท 
(n = 133) 

ปริญญาเอก 
(n = 6) 

𝐗 SD ระดับ 𝐗 SD ระดับ 𝐗 SD ระดับ 
1. ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจ 

4.11 0.63 มาก 4.46 4.71 มาก 4.17 0.89 มาก 

2. ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการ 

4.04 0.63 มาก 4.41 0.59 มาก 4.20 0.62 มาก 

3. ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการรับ
ผลประโยชน์ 

4.18 0.51 มาก 4.49 0.42 มาก 4.28 0.48 มาก 

4. ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล 

4.13 0.66 มาก 4.48 0.46 มาก 4.24 0.49 มาก 

รวม 4.10 0.58 มาก 4.45 0.47 มาก 4.21 0.64 มาก 
  

จากตารางท่ี 10  พบวา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวชิาการของครูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  จ  าแนกตามวฒิุการศึกษา 
โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวชิาการโดยรวม 
พบวา่ ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาโท มีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือ ครูท่ีมีวฒิุการศึกษา
ระดบัปริญญาเอก และครูท่ีมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี ตามล าดบั เม่ือพิจารณารายขอ้ทั้ง 4 ดา้น 
พบวา่  ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์ และดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบวา่ ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบั
ปริญญาโท มีค่าเฉล่ียสูงสุด  (x̄=4.46) (x̄=4.41) (x̄=4.49) (x̄=4.48)  ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 11  การเปรียบเทียบความแตกต่างของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวชิาการของครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  โดยรวมและ
รายดา้น จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมในงาน

วชิาการ 

แหล่งของ
ความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1. ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจ 

ระหวา่งกลุ่ม 8.798 2 4.399 13.573** .000 
ภายในกลุ่ม 93.989 290 .324   
รวม 102.788 292    

2. ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการ 

ระหวา่งกลุ่ม 9.510 2 4.755 12.779** .000 
ภายในกลุ่ม 107.907 290 .372   
รวม 117.417 292    

3. ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการรับ
ผลประโยชน์ 

ระหวา่งกลุ่ม 7.085 2 3.543 16.191** .000 
ภายในกลุ่ม 63.452 290 .219   
รวม 70.537 292    

4. ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล 

ระหวา่งกลุ่ม 8.997 2 4.498 13.699** .000 
ภายในกลุ่ม 95.225 290 .328   
รวม 104.222 292    

รวม ระหวา่งกลุ่ม 8.735 2 4.368 15.172** .000 
ภายในกลุ่ม 83.483 290 .288   
รวม 92.218 292    

 ** p < .01 
 

จากตารางท่ี 11 พบวา่ ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนัมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการ
โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  จึงท าการทดสอบรายคู่ดว้ย
วธีิการของ Scheffe’  ดงัตารางท่ี 12 
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ตารางที ่12 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  โดยรวม 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 𝐗 ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ปริญญาตรี 4.10  .350** .110 
ปริญญาโท 4.45   .240 
ปริญญาเอก 4.21    

** p < .01 
 จากตารางท่ี 12  พบวา่ ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรีกบัครูท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบั
ปริญญาโทมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวชิาการโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01   
 
ตารางที ่13 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ดา้นการมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจจ าแนกตามวฒิุการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 𝐗 ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ปริญญาตรี 4.11  .350** .060 
ปริญญาโท 4.46   .290 
ปริญญาเอก 4.17    

** p < .01 
 จากตารางท่ี 13 พบวา่ ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรีกบัครูท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบั
ปริญญาโทมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวชิาการดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ตารางที ่14  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวชิาการของครูใน 
                   สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   
                   ดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินการจ าแนกตามวฒิุการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 𝐗 ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ปริญญาตรี 4.04  .365** .159 
ปริญญาโท 4.41   .206 
ปริญญาเอก 4.20    

** p < .01 
จากตารางท่ี 14 พบวา่ ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีกบัครูท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโท

มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
ตารางที ่15  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวชิาการของครูใน 
                   สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   
                   ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 𝐗 ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ปริญญาตรี 4.18  .315** .100 
ปริญญาโท 4.49   .215 
ปริญญาเอก 4.28    

** p < .01 
 จากตารางท่ี 15 พบวา่ ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรีกบัครูท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญา
โทมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ตารางที ่16  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวชิาการของครู 
                 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  

      เขต 2  ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลจ าแนกตามวฒิุการศึกษา 
วุฒิการศึกษา 𝐗 ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ปริญญาตรี 4.13  .355** .115 
ปริญญาโท 4.48   .240 
ปริญญาเอก 4.24    

** p < .01 
 

 จากตารางท่ี 16 พบวา่ ครูท่ีมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรีกบัครูท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญา
โทมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ตารางที่ 17  คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงาน
วิชาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2โดยรวมและรายดา้น จ าแนกตามต าแหน่ง 

การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมใน

งานวชิาการ 

ผูบ้ริหาร/รองผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 
(n = 86) 

ครูฝ่ายวชิาการ 
(n = 86) 

ครูผู้สอน 
(n = 121) 

𝐗 SD ระดับ 𝐗 SD ระดับ 𝐗 SD ระดับ 
1. ดา้นการมี
ส่วนร่วมใน
การตดัสินใจ 

4.31 0.52 มาก 4.53 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4.17 0.64 มาก 

2. ดา้นการมี
ส่วนร่วมใน
การ
ด าเนินการ 

4.26 0.57 มาก 4.45 0.47 มาก 4.11 0.68 มาก 

3. ดา้นการมี
ส่วนร่วมใน
การรับ
ผลประโยชน์ 

4.34 0.38 มาก 4.55 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.24 0.51 มาก 

4. ดา้นการมี
ส่วนร่วมใน
การ
ประเมินผล 

4.30 0.48 มาก 4.55 0.39 มาก
ท่ีสุด 

4.20 0.66 มาก 

รวม 4.30 0.45 มาก 4.51 0.42 มาก
ทีสุ่ด 

4.17 0.61 มาก 

 
จากตารางท่ี 17 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  โดยรวมและรายด้าน  
จ  าแนกตามต าแหน่ง  ครูฝ่ายวิชาการมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนผูบ้ริหารสถานศึกษา/รอง
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ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายขอ้ทั้ง 4 ดา้น พบวา่  
ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
รับผลประโยชน์ และดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบวา่ ครูฝ่ายวิชาการมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด
ทั้ง 4 ดา้น   (x̄=4.53) (x̄=4.45) (x̄=4.55) (x̄=4.55)  ตามล าดบั 
ตารางที ่18 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวชิาการของครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  โดยรวมและ
รายดา้นจ าแนกตามต าแหน่ง 

การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมในงาน

วชิาการ 

แหล่งของ
ความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1. ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจ 

ระหวา่งกลุ่ม 6.191 2 3.095 9.293** .000 
ภายในกลุ่ม 96.597 290 .333   
รวม 102.788 292    

2. ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการ 

ระหวา่งกลุ่ม 5.657 2 2.828 7.339** .001 
ภายในกลุ่ม 111.760 290 .385   
รวม 117.417 292    

3. ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการรับ
ผลประโยชน์ 

ระหวา่งกลุ่ม 4.529 2 2.265 9.950** .000 
ภายในกลุ่ม 66.007 290 .228   
รวม 70.537 292    

4. ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล 

ระหวา่งกลุ่ม 5.932 2 2.966 8.751** .000 
ภายในกลุ่ม 98.290 290 .339   
รวม 104.222 292    

รวม ระหวา่งกลุ่ม 5.639 2 2.820 9.444** .000 
ภายในกลุ่ม 86.579 290 .299   
รวม 92.218 292    

** p < .01 
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จากตารางท่ี18 พบวา่ ครูท่ีมีต าแหน่งต่างกนัมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวชิาการ
โดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จึงท าการทดสอบรายคู่ดว้ย
วธีิการของ Scheffe’  ดงัตารางท่ี 20 
 

ตารางที่ 19  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครู 
                   ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
                   โดยรวม จ าแนกตามต าแหน่ง 

ต าแหน่ง 
 

𝐗 ผู้บริหาร/รองผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูฝ่ายวชิาการ ครูผู้สอน 

ผูบ้ริหาร/รอง
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

4.30  .215 .132 

ครูฝ่ายวชิาการ 4.51   .347** 
ครูผูส้อน 4.17    

** p < .01 
 จากตารางท่ี 19 พบวา่ ครูท่ีมีต าแหน่งครูฝ่ายวชิาการกบัครูท่ีมีต าแหน่งครูผูส้อนมีการบริหาร
แบบมี ส่วนร่วมในงานวชิาการโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
 

ตารางที ่20  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวชิาการของครู 
                  ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  
                  ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจจ าแนกตามต าแหน่ง 

ต าแหน่ง 
 

𝐗 ผู้บริหาร/รองผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูฝ่ายวชิาการ ครูผู้สอน 

ผูบ้ริหาร/รอง
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

4.30  .223 .139 

ครูฝ่ายวชิาการ 4.51   .363** 
ครูผูส้อน 4.17    

** p < .01 
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 จากตารางท่ี 20 พบวา่ ครูท่ีมีต าแหน่งครูฝ่ายวชิาการกบัครูท่ีมีต าแหน่งครูผูส้อนมีการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมในงานวชิาการดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01   
ตารางที่ 21 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูใน 
                   สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   
                   ดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินการจ าแนกตามต าแหน่ง 

ต าแหน่ง 
 

𝐗 ผู้บริหาร/รองผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูฝ่ายวชิาการ ครูผู้สอน 

ผูบ้ริหาร/รอง
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

4.30  .191 .153 

ครูฝ่ายวชิาการ 4.51   .344** 
ครูผูส้อน 4.17    

** p < .01 
 จากตารางท่ี 21 พบว่า ครูท่ีมีต าแหน่งครูฝ่ายวิชาการกบัครูท่ีมีต าแหน่งครูผูส้อนมีการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01  
 
ตารางที ่22 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวชิาการของครูใน 
                 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   
                 ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จ าแนกตามต าแหน่ง 

ต าแหน่ง 
 

𝐗 ผู้บริหาร/รองผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูฝ่ายวชิาการ ครูผู้สอน 

ผูบ้ริหาร/รอง
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

4.30  .208 .104 

ครูฝ่ายวชิาการ 4.51   .312** 
ครูผูส้อน 4.17    

** p < .01 
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 จากตารางท่ี 22 พบวา่ ครูท่ีมีต าแหน่งครูฝ่ายวิชาการกบัครูท่ีมีต าแหน่งครูผูส้อนมีการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01   
 
ตารางที ่23  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวชิาการของครูใน 
                  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
                  ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลจ าแนกตามต าแหน่ง 

ต าแหน่ง 
 

𝐗 ผู้บริหาร/รองผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูฝ่ายวชิาการ ครูผู้สอน 

ผูบ้ริหาร/รอง
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

4.30  .254 .107 

ครูฝ่ายวชิาการ 4.51   .358** 
ครูผูส้อน 4.17    

** p < .01 
 

 จากตารางท่ี 23 พบวา่ ครูท่ีมีต าแหน่งครูฝ่ายวชิาการกบัครูท่ีมีต าแหน่งครูผูส้อนมีการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมในงานวชิาการดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01   
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ตารางที ่24  คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงาน 
      วชิาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
      สุพรรณบุรี เขต 2  โดยรวมและรายดา้น จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

การบริหารแบบมีส่วน
ร่วมในงานวชิาการ 

1-5 ปี 
(n = 54) 

6-10 ปี 
(n = 39) 

10 ปีขึน้ไป 
(n = 200) 

𝐗 SD ระดับ 𝐗 SD ระดับ 𝐗 SD ระดับ 
1. ดา้นการมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจ 

4.08 0.73 มาก 4.19 0.63 มาก 4.34 0.53 มาก 

2. ดา้นการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการ 

4.08 0.82 มาก 4.07 0.64 มาก 4.28 0.56 มาก 

3. ดา้นการมีส่วนร่วมใน
การรับผลประโยชน์ 

4.29 0.57 มาก 4.29 0.39 มาก 4.34 0.49 มาก 

4. ดา้นการมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล 

4.19 0.85 มาก 4.31 0.50 มาก 4.32 0.53 มาก 

รวม 4.14 0.72 มาก 4.19 0.53 มาก 4.31 0.51 มาก 
 
จากตารางท่ี 24 พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  จ  าแนกตามประสบการณ์ใน
การท างาน โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวชิาการ
โดยรวม พบวา่ ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีข้ึนไปมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือ ครู
ท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 6-10 ปี และครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 1-5 ปี ตามล าดบั เม่ือ
พิจารณารายขอ้ทั้ง 4 ดา้น พบว่า  ด้านการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และดา้นการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบวา่ 
ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีขึนไป มีค่าเฉล่ียสูงสุด  (x̄=4.34) (x̄=4.28) (x̄=4.34) (x̄=4.32)  
ตามล าดบั 
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ตารางที ่25 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวชิาการของครูใน 
                   สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
                   โดยรวมและรายดา้น จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
การบริหารแบบมีส่วน
ร่วมในงานวชิาการ 

แหล่งของ
ความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1. ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจ 

ระหวา่งกลุ่ม 3.148 2 1.574 4.581* .011 
ภายในกลุ่ม 99.640 290 .344   
รวม 102.788 292    

2. ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการ 

ระหวา่งกลุ่ม 2.555 2 1.278 3.226* .041 
ภายในกลุ่ม 114.862 290 .396   
รวม 117.417 292    

3. ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการรับ
ผลประโยชน์ 

ระหวา่งกลุ่ม .126 2 .063 .260 .772 
ภายในกลุ่ม 70.411 290 .243   
รวม 70.537 292    

4. ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล 

ระหวา่งกลุ่ม .699 2 .349 .979 .377 
ภายในกลุ่ม 103.523 290 .357   
รวม 104.222 292    

รวม ระหวา่งกลุ่ม 1.569 2 .784 2.510 .083 
ภายในกลุ่ม 90.649 290 .313   
รวม 92.218 292    

* p < .05 
จากตารางท่ี 25 พบวา่ ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนัมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน

งานวิชาการดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินการแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  จึงท าการทดสอบรายคู่ดว้ยวธีิการของ Scheffe’  ดงัตารางท่ี 24 
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ตารางที ่26 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ดา้นการมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

ประสบการณ์ในการ
ท างาน 

𝐗 1-5 ปี 6-10 ปี 10 ปีขึน้ไป 

1-5 ปี 4.08  .103 .257* 
6-10 ปี 4.19   .154 

มากกวา่ 10 ปีข้ึนไป 4.34    
* p < .05 

 จากตารางท่ี 26 พบวา่ ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 1-5 ปีกบัครูท่ีมีประสบการณ์ในการ
ท างาน 10 ปีข้ึนไปมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวชิาการดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 
ตารางที ่27 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ดา้นการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
 

ประสบการณ์ในการ
ท างาน 

𝐗 1-5 ปี 6-10 ปี  10 ปีขึน้ไป 

1-5 ปี 4.08  .015 .194* 
6-10 ปี 4.07   .209 

มากกวา่ 10 ปีข้ึนไป 4.28    
* p < .05 

 จากตารางท่ี 27 พบวา่ ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 1-5 ปีกบัครูท่ีมีประสบการณ์ในการ
ท างาน 10 ปีข้ึนไปมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวชิาการดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
จ าแนกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
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4.4 ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 ด้านการตัดสินใจ  
 1.ควรมีการประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน  (3) 
 2.ควรให้ครูได้เขา้มามีส่วนร่วมในการช่วยประสานงานและเขา้มาร่วมด าเนินการรับทราบ
เก่ียวกับเร่ืองการพฒันาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน ตลอดจนองค์กรท่ีเก่ียวข้องเพื่อจะได้เข้าใจใน
นโยบายของสถานศึกษาใหม้ากข้ึนกวา่น้ี (2) 
 ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน   
 1.ควรให้ครูเขา้มามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและตดัสินใจในเร่ืองของผลการเรียนท่ีใช้ใน
การเทียบโอนผลการเรียนร่วมกบัฝ่ายวิชาการเพื่อให้สอดคลอ้งกบัรายวิชาท่ีจดัการเรียนการสอนและ
แบ่งประเภทของผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสม (2) 
 ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์   
 1.ควรส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคลากร ครอบครัว องคก์รหน่วยงานและสถาบนั
อ่ืนท่ีจดัการศึกษา ในขอ้ไดรั้บความร่วมมือจากบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืน ๆ 
ในการพฒันางานวชิาการ (3) 
 2.ควรจะให้ผูป้กครองของนกัเรียน และหน่วยงานหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาเขา้มามี
ส่วนร่วมในการเสนอแนะการพฒันาการจดัการเรียนการสอนใหมี้ความหลากหลายมากกวา่น้ี (4) 
 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล  
 1.ควรจะเปิดโอกาสใหค้รูเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดแผนและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
สถานศึกษาและเปิดกวา้งมากกวา่น้ีเพื่อจะไดรั้บปัญหาและขอ้เสนอแนะจากครูผูส้อนตลอดจนบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี เพื่อน าปัญหามาปรับปรุงแกไ้ขสอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา( 3) 
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

  การศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครุในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมในงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 และเพื่อเปรียบเทียบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 จ าแนกตามปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล โดย
การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ   ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จ านวน 109 โรงเรียน ใน 3 อ าเภอ  
ไม่รวมโรงเรียนเอกชนซึงประกอบไปดว้ยสถานศึกษาในอ าเภออู่ทองจ านวน  45 โรงเรียน อ าเภอสองพี่
นอ้ง 43 โรงเรียน อ าเภอดอนเจดีย ์21โรงเรียน  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัไดก้ าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างโดยการเปิดตารางของเครซ่ีและมอร์แกน ( Krejcie and Morgen)  การสุ่มแบบแบ่งชั้นไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งรวมทั้งส้ิน 293 โดยผูบ้ริหาร/รองผูบ้ริหารและครูฝ่ายวิชาการท าการเลือกเจาะจงโรงเรียนละ 1 
คน และครูผูส้อนท าการสุ่มอยา่งง่ายโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนละ 1 คน โรงเรียนขนาดกลางโรงเรียน
ละ 2 คน  โรงเรียนขนาดใหญ่เลือกแบบเจาะจง โรงเรียนละ 3 คน รวมทั้งส้ิน 293 คน จากนั้น น าขอ้มูล
ท่ีได้กลับมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรแกรม
ส าเร็จรูป ซ่ึงสถิติท่ีใช้คร้ังน้ี ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(one-way ANOVA) และน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปของตาราง
ประกอบความเรียง 
 

สรุปผลการศึกษาวจัิย 
 

5.1 คุณลกัษณะทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผูบ้ริหาร รองผูบ้ริหาร ครูและครูฝ่ายวชิาการ 
ครูผูส้อน รวมทั้งหมด  293 คน ซ่ึงจ าแนกตาม เพศ อาย ุวุฒิการศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์ 

เพศ  พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 164  คน ร้อยละ 56.0 รองลงมา เป็นเพศชาย  129 
คน  คิดเป็นร้อยละ 44.0 
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  อายุ  พบวา่ ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามอายุ  46 - 55 ปี จ  านวน  122 คน คิดเป็นร้อยละ 41.6 
รองลงมา อายุ สูงกวา่ 56 ปีข้ึนไป จ านวน  72 คน  คิดเป็นร้อยละ 24.6  รองลงมา อาย ุ25 - 35 ปี จ  านวน 
60 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 และต ่าสุด อาย ุ36 - 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.3 

วุฒิการศึกษา พบวา่ ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามวุฒิการศึกษาปริญญาตรี   จ  านวน  154 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50.6 รองลงมา วฒิุการศึกษาปริญญาโท จ านวน  133 คน  คิดเป็นร้อยละ 45.4  และต ่าสุด 
วฒิุการศึกษาปริญญาเอก จ านวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.0 
 ต าแหน่ง พบวา่ ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งครูผูส้อน   จ  านวน  121คน คิดเป็นร้อย
ละ 42 รองลงมา ต าแหน่งครูฝ่ายวิชาการ จ านวน  86 คน  คิดเป็นร้อยละ 29  และต าแหน่งผูบ้ริหาร/รอง
ผูบ้ริหารจ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 29  

ประสบการณ์ พบวา่ ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามประสบการณ์ มากกวา่ 10 ปี ข้ึนไป จ านวน  
200 คน คิดเป็นร้อยละ 68.3 รองลงมา ประสบการณ์ 1 - 5 ปี  จ  านวน  54 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.4  และ
ต ่าสุด ประสบการณ์ 6 - 10 ปี  จ  านวน 39 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.3 
 5.1.2 ผลการวเิคราะห์ การบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐานสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2   

 ภาพรวมระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการกับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ในงานวชิาการ
12ดา้น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  (x̄  = 4.27)  เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงไดแ้ก่ . ดา้น
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  (x̄  = 4.32)  รองลงมา ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (x̄  
=4.29)  รองลงมา ดา้นการตดัสินใจ (x̄  = 4.27) และต ่าสุด ดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (x̄  = 
4.20)แต่อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก  (x̄  = 4.27)  เม่ือพิจารณารายขอ้
เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในงานวิชาการกบัผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน พบวา่ เม่ือพิจารณารายดา้นท่ีเก่ียวกบั
การมีส่วนร่วมในงานวิชาการกบัผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงคือ ดา้นการพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษา (x̄  =4.38)  รองลงมา ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ (x̄  =4.35)  และต ่าสุด 
การนิเทศการศึกษา  (x̄  =4.14) แต่อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  

 ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก  (x̄  = 4.20)  เม่ือพิจารณาราย
ดา้นท่ีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในงานวิชาการกบัผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูง การ
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พฒันาแหล่งเรียนรู้  (x̄  =4.29)  รองลงมา การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา, การพฒันากระบวนการเรียนรู้,
การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  (x̄  =4.27) และต ่าสุด  การส่งเสริมและสนบัสนุน
งานวชิาการแก่บุคลากร ครอบครัว องคก์รหน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา (x̄  =4.07)  แต่อยูใ่น
ระดบัมาก 

 ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก  (x̄  = 4.32)  เม่ือพิจารณา
รายดา้นท่ีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในงานวิชาการกบัผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูง 
ได้แก่ การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา (x̄  4.49)  รองลงมา การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา (x̄  4.42)  และต ่าสุด การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคลากร ครอบครัว องคก์ร
หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา (x̄  4.15)  แต่อยูใ่นระดบัมาก 

 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก  (x̄  = 4.29)  เม่ือพิจารณาราย
ดา้นท่ีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในงานวิชาการกบัผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูง ไดแ้ก่ 
ดา้นการแนะแนวการศึกษาและ การพฒันากระบวนการเรียนรู้ ( x̄  =4.36)  รองลงมา ด้านการนิเทศ
การศึกษา (x̄  =4.33)  และต ่าสุด ดา้นการประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาและ
องคก์รอ่ืน  (x̄  =4.23)  แต่อยูใ่นระดบัมาก 

 
 

  5.1.3 การเปรียบเทียบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูสังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 
   1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวชิาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  เปรียบเทียบตามอายุ โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการโดยรวมเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไป
หานอ้ย พบวา่ ครูท่ีมีอายุ 36-45 ปี รองลงมา คือ ครูท่ีมีอายุ 46-55 ปี ครูท่ีมีอายุสูงกวา่ 56 ปีข้ึนไป และ
ครูท่ีมีอายุ 25-35 ปี ตามล าดบั  และเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างโดยรวมและรายดา้น จ าแนกตามอายุ 
พบวา่ ครูท่ีมีอายตุ่างกนัมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวชิาการโดยรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั 

2. การบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  เปรียบเทียบตามวุฒิการศึกษา พบวา่ โดยรวม และ
รายดา้นอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการโดยรวม พบว่า ครูท่ีมี
วฒิุการศึกษาระดบัปริญญาโท มีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือ ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญา
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เอก และครูท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี ตามล าดบั และเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  โดยรวมและรายดา้น จ าแนกตามวุฒิการศึกษาพบว่า ครูท่ีมี
วฒิุการศึกษาต่างกนัมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ทั้งหมด 

3. การบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2  เปรียบเทียบตามต าแหน่ง พบวา่ โดยรวมและรายดา้น  
จ  าแนกตามต าแหน่ง  ครูฝ่ายวชิาการมีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนผูบ้ริหารสถานศึกษา  
รองผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก และเม่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่างของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวชิาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  โดยรวมและรายดา้น จ าแนกตามต าแหน่งพบวา่ ครู
ท่ีมีต าแหน่งต่างกนัมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการโดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งหมด 

4. การบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  เปรียบเทียบตามประสบการณ์ในการท างานพบว่า 
โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการโดยรวม 
พบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีข้ึนไปมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือ ครูท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างาน 6-10 ปี และครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 1-5 ปี ตามล าดบั  และเม่ือ 
เปรียบเทียบความแตกต่างของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  โดยรวมและรายดา้น จ าแนก
ตามประสบการณ์ในการท างานพบวา่ ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนัมีการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมในงานวิชาการทั้งโดยรวม ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  และดา้นการมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล ไม่แตกต่างกนั   

ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนัมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการดา้นการมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจ และดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05  ทั้งหมด 
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5.2 อภิปรายผล 
 
  1.  การบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวชิาการของครูในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานสังกดัส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2   
             1.1.อด้านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูง
เก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรในเร่ืองร่วมตดัสินใจในการท าแผนการสอนตามหลกัสูตรและก าหนด
แผนการสอน รองลงมาการพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในประเด็นเก่ียวกบัการ
พฒันาส่ือ การผลิตและจดัหาส่ือและเทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอนของนกัเรียน และต ่าสุด การ
ประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน ประเด็นการก าหนดแนว
ทางการประสานความร่วมมือในการพฒันางานวิชาการกบัสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน จะเห็นไดว้่า
ไดก้ารจดัท าแผนการสอนตามหลกัสูตร ครูจะมีส่วนร่วมในการตดัสินใจมากกว่าในเร่ืองอ่ืน อาจเป็น
เพราะวา่การจดัการเรียนการสอนครูทุกคนตอ้งรับทราบขอ้มูลทางวิชาการในการจดัการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกบัตวัช้ีวดัของนกัเรียน จึงท าให้ครูมีความคิดเห็นในเร่ืองน้ีอยู่ในระดบัมาก เพราะการ
จดัท าแผนการสอนตามหลกัสูตรมีความส าคญัอยา่งยิ่งส าหรับครูผูส้อนจึงท าให้มีส่วนร่วมในเร่ืองน้ีสูง 
และยงัมีผลต่อการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนด้วยตลอดจนต้องสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์ของวิชา นอกจากนั้นยงัตอ้งประยุกต์และบูรณาการให้นกัเรียนสามารถน าไปใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวนัตามเกณฑ์การจดัการศึกษาปัจจุบนั จึงท าให้ครูเล็งเห็นความส าคญัในเร่ืองน้ีอนัดบัตน้ ๆ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สไมเลอร์ มาร์ค เอ ลาซารัส เวอร์จิเนียร์และบราลี คอนเยอร์สจีน (1996) 
ได้ศึกษาผลการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนท่ีจดั
การศึกษาในเมืองมิดเวสต์เทิร์นปี 1990ถึงปี 1994 ผลการวิจยัพบว่า 1) การให้ครูมีส่วนร่วมในกา
ตดัสินใจมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกับการพฒันาในทางวิชาการและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียน 2) ความสัมพนัธ์ระหว่างกลไกของการเปล่ียนแปลงองค์การกบัการพฒันาทางวิชาการมีผล
นอ้ยกวา่ความสัมพนัธ์ของตวัแปรเหล่าน้ีกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน นอกจากน้ีการมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจอาจมีผลทางลบหรือทางบวกกบัผลการเรียนของนกัเรียน และ 3) มีความแตกต่าง
อยา่งมากระหวา่งความสัมพนัธ์ของกลไกการเปล่ียนแปลงกบัการพฒันาทางวชิาการเม่ือผลสัมฤทธ์ิดา้น
การอ่านและความสัมพนัธ์ของตวัแปรเหล่าน้ีเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีไม่คงท่ี 
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         1.2  ด้านมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงคือการ
พฒันาแหล่งเรียนรู้ ในเร่ืองการจดัตั้งและพฒันาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน รองลงมา  การพฒันาส่ือ 
นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เก่ียวกบัขอ้ร่วมในการประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษา
และหน่วยงานอ่ืนและต ่าสุด การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคลากร ครอบครัว องค์กร
หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา  ในขอ้ร่วมในการส่งเสริมและสนบัสนุนวิชาการให้แก่ บุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถานบนัการศึกษาอ่ืน ๆ  ในดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง คือการพฒันาแหล่งเรียนรู้ ในประเด็นการจดัตั้งและพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
นกัเรียนท่ีครูมีส่วนร่วมในการด าเนินการมากกวา่ในประเด็นอ่ืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการมีส่วนร่วมในการ
จดัท าแผนการเรียนการสอนตามหลักสูตรจะเห็นได้ว่าครูมีส่วนร่วมในเร่ืองน้ีมาเป็นอนัดับต้น ๆ 
เน่ืองจากการจดัการเรียนการสอนจ าเป็นจะตอ้งมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมให้กบัผูเ้รียนจากรายวิชาท่ีสอน
เพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้ ดงันั้นการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ของนกัเรียนจึงมีความส าคญัอย่างยิ่งกบั
การจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร เพื่อให้เกิดทกัษะเพิ่มเติมของนกัเรียนท่ีไดจ้ากการเรียนในวิชา
และสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ได ้ตลอดจนความหลากหลายในการเรียนรู้นอกจากในชั้นเรียนแลว้
สามารถสืบคน้หาจากแหล่งอ่ืนได้ ดงันั้นในประเด็นน้ีครูจึงให้ความส าคญักบัการพฒันาแหล่งการ
เรียนรู้เขา้มามีส่วนร่วมเป็นอนัดบัตน้ ๆ เพื่อใหต้อบรับกบัการจดัท าแผนการเรียนการสอนตามหลกัสูตร 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชาฤนี  เหมือนโพธ์ิทอง (2554) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารแบบมีส่วน
ร่วมกบัการท างานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ิน   ท่ี 1 
ผลการวจิยัพบวา่ 1)โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากผูบ้ริหารไดเ้ล็งเห็นความส าคญัในการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ในการบริหารโดยเน้นการมีส่วนร่วมเป็นหลกัก่อให้เกิด
แนวคิดสร้างสรรค์และวฒันธรรมอนัดีงาม ดา้นการไวว้างใจกนัมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 2) การท างานเป็น
ทีมของพนกังานครูในสถานศึกษาโดยภาพรวมเพื่อพิจารณาแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัมากทั้งหมดส่งผลให้
มีสภาพการท างานเป็นทีมในโรงเรียนมากข้ึน 3) การบริหารแบบมีส่วนร่วมกบัการท างานเป็นทีมของ
พนกังานครูในสถานศึกษามีค่าความสัมพนัธ์กนัในทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะท่ีคลอ้ย
ตามกนัทุกดา้น และสัมพนัธ์กบัแนวคิดของ มิลเลอร์  (1965:168) การบริหารงานวชิาการวา่งานวชิาการ
เป็นหวัใจของโรงเรียนท่ีส าคญัท่ีสุดคือการจดัท าแผนการสอนและการปฏิบติัตามแผนงานรวมทั้งการ
วดัผลและการจดับริการในการสอน 
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         1.3  ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง
คือการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ในขอ้ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตรและแผนการสอน 
รองลงมาไดรั้บความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประเมินหลกัสูตรและแนวทางในการพฒันา ต ่าสุดคือการ
ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคลากร ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจัด
การศึกษา ในขอ้ร่วมไดรั้บความร่วมมือจากบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืน ๆ ใน
การพฒันางานวิชาการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ของครู จะให้ความส าคญัในเร่ืองการ
พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา เก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตรและแผนการสอนมาเป็นอนัดบั
ตน้ ในประเด็นน้ีมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีครูจะตอ้งเขา้ใจหลกัสูตรและแผนการสอน จึงจะท าใหแ้นวทาง
ในการจดัการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัของแต่ละวิชา ครูสามารถเขา้ใจและจดัการเรียนการ
สอนในตรงตามวตัถุประสงคข์องรายวิชาแต่ละวชิาท่ีตนเองรับผิดชอบ แสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริหารเนน้ใน
เร่ืองความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตรและแผนการสอน เพื่อให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขา้
มารับรู้ท าความเขา้ใจในการจดัการเรียนการสอนให้ถูกตอ้ง ซ่ึงจะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียน จะเห็นไดว้่าตั้งแต่การมีส่วนร่วมดา้นการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจะเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงถือไดว้า่
เป็นหวัใจส าคญัอยา่งมากส าหรับครูผูส้อนท่ีจะตอ้งรับรู้ถึงการพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน 
จะท าให้ครูมีความรู้ความเขา้ใจในการจดัส่ือการเรียนรู้ของนกัเรียนให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรส่งผลต่อ
การประเมินคุณภาพของครูและโรงเรียนดว้ย สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สมิชทแ์ละคณะ (อา้งใน ปรียา
พร วงศอ์นุตรโรจน์ :2553) การบริหารงานและการให้ความส าคญัของงานในสถานศึกษางานในความ
รับผิดชอบของผูบ้ริหารโดยแยกงานออกเป็น 7 ประเภท พบวา่ ผูบ้ริหารให้ความส าคญังานดา้นวชิาการ
มาเป็นอนัแรก คิดเป็นร้อยละ 40% จากงาน 7 ประเภท ไดแ้ก่ งานบริหารบุคลากร งานบริหารกิจการ
นกัเรียนนกัศึกษา งานบริหารการเงิน งานบริหารอาคารสถานท่ี งานบริหารความสัมพนัธ์กบัชุมชน งาน
บริหารทัว่ไป จากแนวคิดท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าการพฒันาหลกัสูตรในเร่ืองการบริหารงานวิชาการ 
ผูบ้ริหารจะให้ความส าคญัจึงท าให้ครูเขา้มามีส่วนร่วมในเร่ืองวิชาการมาเป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากมี
ความส าคญัอย่างยิ่งต่อครูและนกัเรียนตลอดจนการประเมินสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพการจดัการ
เรียนการสอนและสอดคล้องกบังานวิจยัของ ณปภชั รุ่งโรจน์ (2553) ได้ศึกษาเร่ือง การบริหารงาน
วิชาการกบัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครผลการวิจยั 
พบวา่การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นอยู่
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ในระดบัมากระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นการบริหาร
งานวชิาการกบัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 
       1.4  ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงคือการ
พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ในขอ้ร่วมในการประเมินผลหลกัสูตร แผนการสอน ก าหนดการเรียนการ
สอน รองลงมา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ในข้อร่วมในการประเมินผลการจัดบรรยากาศ
ส่ิงแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน และการแนะแนวการศึกษา  ในข้อร่วมในการ
ประเมินผลการด าเนินการแนะแนวต ่าสุด การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ในขอ้ร่วมในการประเมินผล
การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาและ การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ในขอ้ร่วมใน
การประเมินผลการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ในเร่ืองของดา้นการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล พบว่าเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ในขอ้ร่วมในการประเมินหลกัสูตร 
แผนการสอน ก าหนดการเรียนการสอน ครูใหค้วามส าคญัเป็นอนัแรกท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในเร่ือง จะเห็น
ไดว้า่ตั้งแต่ ดา้นการตดัสินใจ ดา้นการด าเนินงาน และดา้นการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมทั้งสาม
ดา้นของครูจะเขา้มามีส่วนร่วมมากแรก คือการพฒันาหลกัสูตร โดยเฉพาะในเร่ืองการจดัท าแผน การ
จดัท าหลักสูตร การพฒันาแหล่งเรียนรู้ จึงสัมพนัธ์กับการมีส่วนร่วมในการประเมิน ท าให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้ความส าคญักบัเร่ืองน้ี แสดงให้เห็นวา่การมีส่วนร่วมในเร่ืองน้ีมีความจ าเป็น
และส าคญัอย่างยิ่งส าหรับครูท่ีจะท าให้มีความรู้ความเขา้ใจในวิชาการสามารถวิเคราะห์และประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนได ้เป็นแนวทางท่ีจะท าใหค้รูพฒันาการเรียนการสอนให้เหมาะสม
กบัผูเ้รียน ปรับเปล่ียนวธีิการสอนให้ผูเ้รียนไดมี้วธีิการรับรู้ท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน จึงท าใหค้รูสามารถ
ประเมินผูเ้รียนไดว้่าอยู่ในระดบัไหน จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนได ้ตลอดจนการจดัเรียงความส าคญัของเน้ือหาในบทเรียนจากการประเมินผูเ้รียนหรือประเมิน
ภาพรวมในสถานศึกษาท่ีตนเองท าการเรียนการสอนอยูจึ่งท าใหค้วามสัมพนัธ์การมีส่วนร่วมของครูใน
ดา้นการประเมินกบัสถานศึกษาตลอดจนผูบ้ริหารอยู่ในอนัดบัแรก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชาฤนี  
เหมือนโพธ์ิทอง (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารแบบมีส่วนร่วมกบัการท างานเป็นทีมของพนกังานครู
ในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล กลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 1 ผลการวิจยัพบว่า 1)โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก เน่ืองจากผูบ้ริหารไดเ้ล็งเห็นความส าคญัในการบริหารแบบมีส่วนร่วมปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ใน
การบริหารโดยเนน้การมีส่วนร่วมเป็นหลกัก่อให้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์และวฒันธรรมอนัดีงาม ดา้น
การไวว้างใจกนัมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 2) การท างานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษาโดยภาพรวม
เพื่อพิจารณาแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัมากทั้งหมดส่งผลให้มีสภาพการท างานเป็นทีมในโรงเรียนมากข้ึน        
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3) การบริหารแบบมีส่วนร่วมกบัการท างานเป็นทีมของพนกังานครูในสถานศึกษามีค่าความสัมพนัธ์กนั
ในทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะท่ีคลอ้ยตามกนัทุกดา้น และสอดคลอ้งแนวคิดของ        ยา
เบ็น เรืองจรูญศรี (2553) หลกัการของการบริหารงานวชิาการในเร่ือง หลกัการมี                            ส่วน
ร่วม (Participation) การปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการบริหารไดพ้ฒันามาอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ
ตลอดเวลา โดยทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วมเสนอแนะปรับปรุงและพฒันา หลักการมีส่วนร่วม
ตอ้งการใหทุ้กคนไดร่้วมกนัท างานซ่ึงลกัษณะของงานวชิาการตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่าย อาจ
ด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการวิชาการซ่ึงจะมีเป้าหมายการท างานร่วมกนัน าไปสู่การพฒันา
คุณภาพไดม้ากข้ึน การมีส่วนร่วมตอ้งเร่ิมจาก การร่วมคิด ร่วมท า และร่วมประเมินผล 
 
  2.  การเปรียบเทียบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 
      2.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  โดยรวมและ
รายดา้น จ าแนกตามอายุ 
  จากการวิจยัพบว่า ครูท่ีมีอายุต่างกนัมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการโดยรวมและ
รายดา้นไม่แตกต่างกนั  
       2.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  โดยรวมและ
รายดา้น จ าแนกตามวฒิุการศึกษา 
  จากการวิจยัพบวา่ ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีกบัครูท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโท
มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
ทั้งดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
รับผลประโยชน์ และดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะครูท่ีมีวฒิุการศึกษาสูง
จะให้ความส าคญักบัหลกัสูตร  วุฒิการศึกษาท าให้คนมีความรู้ ความคิดท่ีกวา้งไกล รู้จกัตนเอง รู้จกัใช้
ชีวติให้อยูใ่นสังคมตามสภาพความเป็นจริง ตลอดจนแสวงหาการมีส่วนร่วมในองคก์ร ซ่ึงวฒิุการศึกษา
ท่ีแตกต่างกันย่อมมีความรู้และความน่าเช่ือถือ และประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน ซ่ึง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ อรุโณทยั ส่งศรี (2555) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงาน
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วิชาการของครู อ าเภอบา้นฉาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการสึกษษประถมศึกษาระยองเขต 1 จ าแนก
ตามวฒุการศึกษา โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
       2.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  โดยรวมและ
รายดา้น จ าแนกตามต าแหน่ง  
  จากการวิจยัพบวา่ ครูท่ีมีต าแหน่งครูฝ่ายวิชาการกบัครูท่ีมีต าแหน่งครูผูส้อนมีการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมในงานวิชาการโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ทั้งดา้นการมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจ ดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
และดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะครูท่ีมีต าแหน่งครูผูส้อนและครูฝ่าย
วชิาการอาจมีการติดตาม สรรหาและพมันาส่ือการเรียนการสอนต่างๆท่ีมีประโยชน์ จดัหาส่ือท่ีทนัสมยั 
การสอนท่ีแปลกไปจากเดิมและคุณภาพท่ีจะน าไปใชใ้นการเรียนการสอนแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของมีแกน Meegan (1986) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัวจิยัการมีส่วนร่วมในการวางแผนและคุณภาพของ
โรงเรียนคาทอลิกในรัฐวิสคอนซิน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อคน้ควา้เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างการ
เพิ่มขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในการวางแผนและแนวคิดของบุคลากรท่ีเก่ียวกบัคุณภาพโรงเรียน 
พบวา่การวางแผน คือหลกัสูตร ทั้งน้ีครูใหญ่มีทศันะเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงคุณภาพของโรงเรียนใน
แง่บวกมากกวา่ครูทัว่ไป 
       2.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  โดยรวมและ
รายดา้น จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
  จากการวิจยัพบว่า ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 1-5 ปีกับครูท่ีมีประสบการณ์ในการ
ท างาน 10 ปีข้ึนไป มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการด้านการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ทั้งดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ดา้นการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินการ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะประสบการณ์ในการท างานเป็นส่ิงส าคญัช่วยเพิ่มความรอบรู้ความรู้ 
และช่วยให้เขา้ใจปัญหา สามารถวิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ให้ประสบผลส าเร็จให้ลุล่วงตาม
เป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว ้ผูท่ี้มีประสบการณ์มากกว่าย่อมมีความคิดริเร่ิมมากกว่าซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ  พรภิมล ศรีโมสาร (2555) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการของครู 
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อ าเภอบา้นฉาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์
ในการปฎิบติังาน โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติได ้ 
 
 5.3 ข้อเสนอแนะ 
 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
  1.ควรมีการส่งเสริมการนิเทศการศึกษาให้ครูไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัระบบนิเทศภายใน
โรงเรียนและประสานงานกบัเขตพื้นท่ีการศึกษาในเร่ืองการมีส่วนร่วม 
 2.ควรมีส่งเสริมและสนบัสนุนการประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษา
และองคก์รอ่ืน  ให้ครูไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการช่วยประสานงานและเขา้มาร่วมด าเนินการรับทราบ
เก่ียวกับเร่ืองการพฒันาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน ตลอดจนองค์กรท่ีเก่ียวข้องเพื่อจะได้เข้าใจใน
นโยบายของสถานศึกษาใหม้ากข้ึนกวา่น้ี  
 3. ควรให้ครูเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่
บุคลากร ครอบครัว องคก์รหน่วยงานและสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆเพื่อการมีส่วนร่วมมากยิง่ข้ึน 
  
ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน   
 1.ควรให้ครูเขา้มามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและตดัสินใจในเร่ืองของผลการเรียนท่ีใช้ใน
การเทียบโอนผลการเรียนร่วมกบัฝ่ายวิชาการเพื่อให้สอดคลอ้งกบัรายวิชาท่ีจดัการเรียนการสอนและ
แบ่งประเภทของผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 2.ควรส่งเสริมให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมในการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนและเขตพื้นท่ี
การศึกษาเพื่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมมากข้ึน 
 3.ควรให้ครูเขา้มามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคลากร ครอบครัว 
องคก์รหน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
  
    5.3.1 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
     ควรศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมของครูในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 
     ควรศึกษาปัญหาการพฒันาวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 
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เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ. กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส านักงาน
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แบบสอบถามเพื่อการวจิยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบสอบถามการวจัิย 

เร่ือง การศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวชิาการของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกดัส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต2 

ค าช้ีแจง  1. แบบสอบถามเพ่ือการวจัิยฉบับนี ้ มีวตัถุประสงค์  คือ 
  1. เพื่อศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2 
  2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 จ าแนกตามสถานภาพของผูใ้หข้อ้มูล 

2. แบบสอบถามฉบับนีม้ีทั้งหมด 3 ตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม(Check list) 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวชิาการของครูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2  ใน 4 ดา้นประกอบไปดว้ย 1.การมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจ 2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 3.การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 4. การมีส่วน
ร่วมในการประเมินผล  โดยแบ่งเป็นมาตราวดั 5 ระดบั  
 ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะ 
  
 ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี จึงขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง ณ 
โอกาสน้ี ความคิดเห็นและค าตอบของท่านจะเก็บเป็นความลบั ซ่ึงผลการวจิยัจะเสนอเป็นภาพรวม จึงไม่กระทบ
ต่อตวัท่านและหน่วยงานของท่านแต่ประการใด  และผลงานวจิยัท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันางานในส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป  

    นางสาว กนกรัตน์  ท าจะดี 
                                                     นกัศึกษาปริญญาโท   

                                                     สาขาบริหารการศึกษาและผูน้ าทางการศึกษา 
    บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัสยาม 

 
 
 
 



ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงใน (    ) ช่องท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่าน 
 

สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ  

(     ) 1. ชาย                             (     )  2. หญิง 
 

2. อาย ุ  
  (     )  1. 25-35 ปี                    (      ) 2. 36-45 ปี 
  (     )  3. 46-55 ปี                    (      ) 4. สูงกวา่ 56 ข้ึนไป 

3. วฒิุการศึกษา 
(     ) 1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี         (     ) 2. ปริญญาตรี 
(      ) 3. ปริญญาโท                  (     ) 4. ปริญญาเอก        
 

4. ต าแหน่ง 
(      ) 1. ผูบ้ริหารสถานศึกษา/รองผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 (      ) 2. ครูฝ่ายวชิาการ 
(      ) 3. ครูผูส้อน 

5. ประสบการณ์ในการท างาน 
(      )  1. 1-5 ปี                              (      ) 2. 6 -10 ปี 
(      )  3. มากกวา่ 10 ปีข้ึนไป                           

 
 

 

 
 

 
 

 



 
ตอนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวชิาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ใน 4 ดา้น ประกอบดว้ย 1.การมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ  2.การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  3.การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 4. การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  (         ) ลงในช่องตามความคิดเห็นของท่าน โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
 ระดบั 5 หมายความวา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ระดบั 4 หมายความวา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม อยูใ่นระดบัมาก 
ระดบั 3 หมายความวา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ระดบั 2 หมายความวา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม อยูใ่นระดบันอ้ย 
ระดบั 1 หมายความวา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

( ตัวอย่าง ) 
ขอ้ การบริหารแบบมีส่วนร่วม ระดบัการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 
1 ครูมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อ 

พฒันางานวชิาการ 
 

 

   

การวเิคราะห์ผล 
-ครูมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพฒันางานวชิาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 โดยอยูใ่นระดบัมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ข้อ การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ระดับการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 
ด้านการมส่ีวนร่วมในการตดัสินใจ      
1.  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา      
 1.ใหมี้ส่วนร่วมตดัสินใจในการท าแผนการสอนตามหลกัสูตร

และก าหนดแผนการสอน 
     

 2.ใหมี้ส่วนร่วมตดัสินใจในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา      
 3.ใหมี้ส่วนร่วมตดัสินใจในการประเมินการใชห้ลกัสูตรและ

น าไปพฒันา 
     

2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้      
 1.ใหมี้ส่วนร่วมตดัสินใจในการจดักระบวนการเรียนรู้ให้

สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของนกัเรียน 
     

 2.ใหมี้ส่วนร่วมตดัสินใจในการจดัส่ิงแวดลอ้มและแหล่ง
เรียนรู้ 

     

 3.ใหมี้ส่วนร่วมตดัสินใจในการน าเอาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มา
ใชใ้นการเรียนรู้ 

     

3. การวดัผล ประเมนิผล และเทียบโอนผลการเรียน      
 1. ใหมี้ส่วนร่วมตดัสินในการก าหนดแผนการวดัผล-

ประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา 
     

 2.ใหมี้ส่วนร่วมตดัสินใจในการก าหนดแนวปฎิบติัในการวดั-
ประเมินผลและการเทียบโอน 

     

4. การวจิยัเพ่ือคุณภาพการศึกษา      
 1.ใหมี้ส่วนร่วมก าหนดทิศทางการวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพงาน

วิชาการ 
     

 2.ใหมี้ส่วนร่วมตดัสินใจในการเผยแพร่ผลงานวิจยัและงาน
ดา้นวิชาการ 

     

5. การพฒันาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา      
 1.ใหมี้ส่วนร่วมตดัสินใจในการใชส่ื้อเพ่ือจดัการเรียนการสอน

ใหก้บันกัเรียน 
     

 2.ใหมี้ส่วนร่วมตดัสินใจในการพฒันาส่ือ การผลิตและจดัหา
ส่ือและเทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอนของนกัเรียน 

     

 
 

      



 
 

ข้อ การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ระดับการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ      

6.  การพฒันาแหล่งเรียนรู้      
 1.ใหมี้ส่วนร่วมตดัสินใจในการจดัตั้งและพฒันาแหล่งเรียนรู้

ของนกัเรียน 
     

 2.ใหมี้ส่วนร่วมตดัสินใจในการประสานความร่วมมือกบั
สถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 

     

7. การนิเทศการศึกษา      
 1.ใหมี้ส่วนร่วมตดัสินใจในการจดัระบบและการนิเทศภายใน

โรงเรียน 
     

 2.ใหมี้ส่วนร่วมตดัสินใจในการประสานงานกบัเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาในการจดัระบบนิเทศการศึกษา 

     

8. การแนะแนวการศึกษา      
 1.ใหมี้ส่วนร่วมตดัสินใจในการแนะแนวงานวิชาการภายใน

โรงเรียน 
     

 2.ใหมี้ส่วนร่วมตดัสินใจในการติดตามและประเมินผลการ
แนะแนว 

     

 3.ใหมี้ส่วนร่วมตดัสินใจในการประสานความร่วมมือและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ดา้นการแนะแนวกบั
สถานศึกษาอ่ืน 

     

9. การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา      
 1.ใหมี้ส่วนร่วมตดัสินใจในการก าหนดเกณฑก์ารประเมิน

เป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 
     

 2.ใหมี้ส่วนร่วมตดัสินใจในการก าหนดแผนการติดตาม
ตรวจสอบสอบและประเมินคุณภาพภายใน 

     

 3.ใหมี้ส่วนร่วมตดัสินใจในก าหนดแนวทางการปรับปรุง
และพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ระดับการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 

ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน      
7. การนิเทศการศึกษา      
 1.ใหร่้วมด าเนินการในการจดัระบบและการนิเทศภายใน

โรงเรียนและเขตพื้นท่ีการศึกษา 
     

 2.ใหร่้วมด าเนินการในการติดตามประสานงานกบัเขต
พื้นท่ีการศึกษาในการจดัระบบนิเทศ 

     

8. การแนะแนวการศึกษา      
 1.ใหร่้วมด าเนินการในการแนะแนวทางวชิาการของ

สถานศึกษา 
     

 2.ร่วมในการติดตามประเมินผลการแนะแนว      
 3.ใหร่้วมด าเนินการในการประสานความร่วมมือและ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการแนะแนวกบัสถานศึกษาและ
หน่วยงานอ่ืน 

     

9. การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา      
 1.ใหร่้วมด าเนินการในการประเมินเป้าหมายและ

ความส าเร็จของสถานศึกษา 
     

 2.ใหร่้วมด าเนินการในการติดตามตรวจสอบการประเมิน
คุณภาพในโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

     

 3.ใหร่้วมด าเนินการในการปรับปรุงพฒันาและประสาน
ความร่วมมือกบัสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 

     

       



 

ข้อ การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ระดับการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 

ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 

10.  การส่งสริมความรู้ทางวชิาการแก่ชุมชน      
 1.ใหร่้วมด าเนินการศึกษา ส ารวจความตอ้งการ สนบัสนุน      
 งานวชิาการแก่ชุมชน      
 2.ใหร่้วมด าเนินการในการใหค้วามรู้ ทกัษะ วชิาชีพของ      
 ชุมขนและพฒันาคุณภาพชีวิต      
 3.ใหร่้วมด าเนินการในการส่งเสริมใหป้ระชาชนในชุมชน      
 เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวชิาการของโรงเรียน      

11. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบั
สถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 

     

 1.ใหร่้วมด าเนินการในการประสานและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการพฒันางานวชิาการกบัสถานศึกษาและ
องคก์รอ่ืนๆ 

     

12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและสถาบันอ่ืนทีจั่ดการศึกษา 

     

 1.ใหร่้วมด าเนินการในการส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ
ใหแ้ก่ บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและ
สถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ 

     

ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
 

     

1. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา      
 1.ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตรและแผนการสอน      
 2.ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประเมินหลกัสูตร

และแนวทางในการพฒันา 
     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ระดับการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 

ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์      
2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้      
 1.ไดรั้บความรู้ในการประเมินหลกัสูตรและการน าไป

พฒันา 
     

 2. สามารถน าความรู้ไปพฒันากระบวนการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

     

3. การวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน      
 1.ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัท าแผนการวดั

และประเมินผล สามารถน าไปประเมินผลตามสภาพจริง 
     

4. การวจัิยเพ่ือคุณภาพการศึกษา      
 1.สามารถน าการวจิยัไปพฒันาคุณภาพงานวชิาการและ

พฒันาคุณภาพการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     

5. การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา      
 1.สามารถพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลย ีน าไปใช้

ในการจดัการเรียนการสอน 
     

6. การพฒันาแหล่งเรียนรู้      
 1.สามารถน าความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆมาใชใ้หเ้กิด

ประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการปฎิบติังาน 
     

7. การนิเทศการศึกษา      
 1.มีระบบการนิเทศท่ีดีสามารถด าเนินการจดัการเรียนการ

สอนท่ีมีคุณภาพ 
     



ข้อ การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ระดับการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 

ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์      
8. การแนะแนวการศึกษา      
 1.ไดรั้บความรู้ในการแนะแนวทางวชิาการ เพื่อน าไปใช้

ในสถานศึกษา 
     

9. การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา      
 1.สามารถพฒันาการเรียนการสอนของตนเองใหเ้กิด

คุณภาพ 
     

 2.สามารถพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและ
พฒันาการจดัระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

     

10. การส่งเสริมความรุ้ทางวชิาการแก่ชุมชน      
 1.ไดรั้บความร่วมมือทางวชิาการจากประชาชนในชุมชน      

11. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบั
สถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 

     

 1.สามารถประสานความร่วมมือในการพฒันางานวชิาการ
ของสถานศึกษาและองคก์รอ่ืนๆ 

     

12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กรหน่วยงานและสถาบันอ่ืนทีจั่ดการศึกษา 

     

 1. ไดรั้บความร่วมมือจากบุคคล ครอบครัว องคก์ร 
หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนๆในการพฒันางานวชิาการ 

     

ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล      
1. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา      
 1.ใหมี้ส่วนร่วมในการประเมินผลหลกัสูตร แผนการสอน 

ก าหนดการเรียนการสอน 
     

 
 2.ใหมี้ส่วนร่วมในการประเมินผลการจดัท าหลกัสูตร

สถานศึกษา 
 
 

     



 

 

 

 

 

ข้อ การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ระดับการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 

ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล      
2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้      
 1.ใหมี้ส่วนร่วมในการประเมินผลกระบวนการเรียนการสอน      
 2.ใหมี้ส่วนร่วมในการประเมินผลการจดับรรยากาศ

ส่ิงแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน 
     

3. การวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน      
 1.ใหมี้ส่วนร่วมในการประเมินผลแนวปฎิบติัและการ

ด าเนินการเก่ียวกบัการวดัผลประเมินผล 
     

4. การวจัิยเพ่ือคุณภาพการศึกษา      
 1.ใหมี้ส่วนร่วมในการประเมินผลการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาดว้ยการวจิยั 
     

5. การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา      
 1.ใหมี้ส่วนร่วมในการประเมินผลการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อ

การจดัการเรียนการสอน 
     

6. การพฒันาแหล่งเรียนรู้      
 1.ใหมี้ส่วนร่วมในการประเมินผลการพฒันาแหล่งเรียนรู้

เพื่อใหเ้กิดองคค์วามรู้แก่ผูเ้รียน 
     

7. การนิเทศการศึกษา      
 1.ใหมี้ส่วนร่วมในการประเมินผลการจดัระบบและ

กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 
     

8. การแนะแนวการศึกษา      
 1.ใหมี้ส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินการแนะแนว      
 2.ใหมี้ส่วนร่วมในการประเมินผลการจดัระบบ

กระบวนการแนะแนว 
     



ข้อ การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ระดับการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 

ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล      
9. การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา      
 1.ใหมี้ส่วนร่วมในการประเมินผลการพฒันาระบบการ

ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     

10. การส่งเสริมความรุ้ทางวชิาการแก่ชุมชน      
 1.ใหมี้ส่วนร่วมในการประเมินและติดตามผลการจดัให้

ความรู้ทางวชิาการแก่ชุมชน 
     

11. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบั
สถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 

     

 1.ใหมี้ส่วนร่วมในการประเมินผลการประสานความ
ร่วมมือในการพฒันางานวชิาการกบัสถานศึกษา 

     

12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและสถาบันอ่ืนทีจั่ดการศึกษา 

     

 1.ใหมี้ส่วนร่วมในการประเมินการส ารวจความตอ้งการใน
การพฒันาและสนบัสนุนในงานวชิาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องคก์รและหน่วยงานอ่ืน 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที ่3   ขอ้เสนอแนะเพื่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวชิาการของครูกบัผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ในประเด็นดงัต่อไปน้ี 
3.1 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
3.2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
3.3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
3.4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจัิย (ค่า IOC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

 

ข้อที่ 
คะแนนผู้เช่ียวชาญ ผลรวมของคะแนน  

∑R 𝑰𝑶𝑪 =
∑𝐑

𝑵
 ผลการพจิารณา 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
1.1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
1.2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
1.3 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2.1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2.2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2.3 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
3.1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
3.2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
4.1 1 0 1 2 0.67 ใชไ้ด ้
4.2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
5.1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
5.2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
6.1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
6.2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
7.1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
7.2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
8.1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
8.2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
8.3 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
9.1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
9.2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
9.3 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
10.1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
10.2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
11.1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
12.1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 

 



 

ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
 

ข้อที่ 
คะแนนผู้เช่ียวชาญ ผลรวมของคะแนน  

∑R 𝑰𝑶𝑪 =
∑𝐑

𝑵
 ผลการพจิารณา 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
1.1 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้
1.2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
1.3 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
1.4 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2.1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2.2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2.3 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
3.1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
3.2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
4.1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
4.2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
5.1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
5.2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
6.1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
6.2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
7.1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
7.2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
8.1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
8.2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
8.3 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
9.1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
9.2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
9.3 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
10.1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
10.2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
10.3 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
11.1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
12.1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้



ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
 

 

ข้อที่ 
คะแนนผู้เช่ียวชาญ ผลรวมของคะแนน  

∑R 𝑰𝑶𝑪 =
∑𝐑

𝑵
 ผลการพจิารณา 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
1.1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
1.2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2.1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2.2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
3.1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
4.1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
5.1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
6.1 1 -1 1 1 0.33 ปรับปรุง 
7.1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
8.1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
9.1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
9.2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
10.1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
11.1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
12.1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 

ข้อที่ 
คะแนนผู้เช่ียวชาญ ผลรวมของคะแนน  

∑R 𝑰𝑶𝑪 =
∑𝐑

𝑵
 ผลการพจิารณา 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
1.1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
1.2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2.1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2.2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
3.1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
4.1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
5.1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
6.1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
7.1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
8.1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
8.2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
9.1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
10.1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
11.1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
12.1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
         รายช่ือผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือ 

หนงัสือขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 
 

1. ดร.บุญส่ง  หาญพานิช 

 

2. ดร. นนัทา หงวนตดั 

 

3. ดร.นลินี  สุดเศวต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ท่ี  สน 0210.4/86       บณัฑิตวทิยาลยัศึกษาศาสตร์   
         มหาวทิยาลยัสยาม 

38  ถนนเพชรเกษม  แขวงบางหวา้ 
เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ  10160 

  19  กุมภาพนัธ์  2559 
เร่ือง ขอเรียนเชิญเป็นผูท้รงคุณวฒิุ/ผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบเคร่ืองมือวจิยั 
เรียน ดร.บุญส่ง   หาญพานิช 

ดว้ย นางสาวกนกรัตน์   ท าจะดี นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการ 
บริหารการศึกษาและผูน้ าทางการศึกษา  มหาวิทยาลยัสยาม ไดรั้บอนุมติัให้ท าวิทยานิพนธ์  เร่ือง “การศึกษาการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2” โดยมี ผศ.พลเรือตรีหญิง   ดร.สุภทัรา  เอ้ือวงศ ์ เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์นั้น 

ในการน้ี บณัฑิตวิทยาลยัศึกษาศาสตร์ ขอเรียนเชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
เคร่ืองมือวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามเก่ียวกบัการศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครู ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2 เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสม พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะต่อเคร่ืองมือวิจยัดงักล่าว 

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เป็นผูท้รงคุณวฒิุ/ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั และขอขอบคุณ
เป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี  
 ขอแสดงความนบัถือ 

       
                (รองศาสตราจารย ์ดร.อมรชยั ตนัติเมธ) 
         รองอธิการบดีและคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัศึกษาศาสตร์ 
 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยัศึกษาศาสตร์ 
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5329 โทรสาร  0-2868-6852    

 



 

 

 

ท่ี  สน 0210.4/87       บณัฑิตวทิยาลยัศึกษาศาสตร์   
         มหาวทิยาลยัสยาม 

38  ถนนเพชรเกษม  แขวงบางหวา้ 
เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ  10160 

  19  กุมภาพนัธ์  2559 
 
เร่ือง ขอเรียนเชิญเป็นผูท้รงคุณวฒิุ/ผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบเคร่ืองมือวจิยั 
เรียน ดร.นนัทา   หงวนตดั 

ดว้ย นางสาวกนกรัตน์   ท าจะดี นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
และผูน้ าทางการศึกษา  มหาวิทยาลยัสยาม ไดรั้บอนุมติัให้ท าวิทยานิพนธ์  เร่ือง “การศึกษาการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมในงานวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรีเขต 2 ” โดยมี ผศ.พลเรือตรีหญิง ดร.สุภทัรา  เอ้ือวงศ ์ เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์นั้น 

ในการน้ี บณัฑิตวิทยาลยัศึกษาศาสตร์ ขอเรียนเชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
เคร่ืองมือวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามเก่ียวกบัการศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานวชิาการของครู
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสม พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะต่อเคร่ืองมือวิจยัดงักล่าว 

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เป็นผูท้รงคุณวฒิุ/ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั และขอขอบคุณ
เป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี  
 ขอแสดงความนบัถือ 

            
                (รองศาสตราจารย ์ดร.อมรชยั ตนัติเมธ) 
         รองอธิการบดีและคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัศึกษาศาสตร์ 
 
 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยัศึกษาศาสตร์ 
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5329 โทรสาร  0-2868-6852    
 



 

 

 

 

ท่ี  สน 0210.4/88       บณัฑิตวทิยาลยัศึกษาศาสตร์   
         มหาวทิยาลยัสยาม 

38  ถนนเพชรเกษม  แขวงบางหวา้ 
เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ  10160 

  19  กุมภาพนัธ์  2559 
 
เร่ือง ขอเรียนเชิญเป็นผูท้รงคุณวฒิุ/ผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบเคร่ืองมือวจิยั 
เรียน ดร.นลินี   สุดเศวต 

ดว้ย นางสาวกนกรัตน์   ท าจะดี นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
และผูน้ าทางการศึกษา  มหาวิทยาลยัสยาม ไดรั้บอนุมติัให้ท าวิทยานิพนธ์  เร่ือง “การศึกษาการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมในงานวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรีเขต 2” โดยมี ผศ.พลเรือตรีหญิง ดร.สุภทัรา  เอ้ือวงศ ์ เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์นั้น 

ในการน้ี บณัฑิตวิทยาลยัศึกษาศาสตร์ ขอเรียนเชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
เคร่ืองมือวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามเก่ียวกับการศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2 เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสม พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะต่อเคร่ืองมือวิจยัดงักล่าว 

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เป็นผูท้รงคุณวฒิุ/ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั และขอขอบคุณ
เป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี  
 ขอแสดงความนบัถือ 

       
                (รองศาสตราจารย ์ดร.อมรชยั ตนัติเมธ) 
         รองอธิการบดีและคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัศึกษาศาสตร์ 
 
 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยัศึกษาศาสตร์ 
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5329 โทรสาร  0-2868-6852   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
                                      หนงัสือขออนุญาติทดลองเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งเพื่อพฒันางานวจิยั 

                     หนงัสือขออนุญาติเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งเพื่อการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
  
ท่ี  สน 0210.4/12       บณัฑิตวทิยาลยัศึกษาศาสตร์ 

     มหาวทิยาลยัสยาม 
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา้ 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

1  มิถุนายน  2559 

 

เร่ือง ขออนุญาตทดลองเก็บขอ้มูลเพื่อพฒันาเคร่ืองมือวิจยั 

 

เรียน ดร.อฏัฐผล ถิรพรพงษศิ์ริ     ผูอ้  านวยการโรงเรียนไชยฉิมพลีวทิยาคม 
ส่ิงทีส่่งมาด้วย    เคร่ืองมือวิจยั 
 

ด้วย นางสาวกนกรัตน์  ท าจะดี นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษาและผูน้ าทางการศึกษา มหาวิทยาลยัสยาม ไดรั้บอนุมติัให้ท าวิทยานิพนธ์เร่ือง“การศึกษาการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2”โดยมี  ผูช่้วยศาสตราจารย ์พลเรือตรีหญิง ดร.สุภทัรา เอ้ือวงศ์ เป็นอาจารยท่ี์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ในการน้ีบณัฑิตวทิยาลยัศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม ขออนุญาตใหน้กัศึกษาทดลองเก็บ
ขอ้มูลกบับุคลากรในหน่วยงานของท่าน เพื่อพฒันาเคร่ืองมือวิจยั ซ่ึงขอ้มูลท่ีได้จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อ
องคก์รของท่าน จะใชเ้พื่อการพฒันาเคร่ืองมือวจิยัเท่านั้น  

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตใหน้กัศึกษาทดลองเก็บขอ้มูลเพื่อพฒันาเคร่ืองมือการวจิยั   
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 ขอแสดงความนบัถือ 

       
(รองศาสตราจารย ์ดร. อมรชยั   ตนัติเมธ) 

             รองอธิการบดีและคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัศึกษาศาสตร์ 
 
บณัฑิตวทิยาลยัศึกษาศาสตร์ 
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 329 โทรสาร  0-2868-6852 



 
ท่ี  สน 0210.4/49       บณัฑิตวทิยาลยัศึกษาศาสตร์   
         มหาวทิยาลยัสยาม 

38  ถนนเพชรเกษม  แขวงบางหวา้ 
เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ  10160 

  15 กรกฎาคม 2559 
เร่ือง ขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูลเพื่อการวจิยั 
เรียน ผูอ้  านวยการโรงเรียน  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1. แบบสอบถาม 
 ดว้ย นางสาวกนกรัตน์   ท าจะดี  นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษาและผูน้ าทางการศึกษา มหาวิทยาลยัสยาม ไดรั้บอนุมติัให้ท าวิทยานิพนธ์ เร่ือง “การศึกษาการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมในงานวชิาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรีเขต 2” โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พลเรือตรีหญิง สุภัทรา  เอ้ือวงศ์ เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ซ่ึงนกัศึกษามีความจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลเพื่อการวิจยัเก่ียวกบัการศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ในงานวชิาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 
2 เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลครบถว้นตามวตัถุประสงคข์องการวจิยันั้น 

ในการน้ี บณัฑิตวิทยาลยัศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม จึงขออนุญาตให้นกัศึกษาไดเ้ก็บขอ้มูลเพื่อ
การวจิยัในหน่วยงานของท่าน ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะไม่มีผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูใ้หข้อ้มูลใดๆ ทั้งส้ิน และขอ้มูล
ท่ีไดจ้ะน ามาใชเ้พื่อการวจิยัเท่านั้น 

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์และโปรดพิจารณาให้นกัศึกษาดงักล่าว เก็บขอ้มูลเพื่อการวิจยั และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
       
             (รองศาสตราจารย ์ดร.อมรชยั ตนัติเมธ) 
         รองอธิการบดีและคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัศึกษาศาสตร์ 
 
 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยัศึกษาศาสตร์ 
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5329 โทรสาร 0-2868-6852    

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
ประวติัผวูิจยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวตัิผู้วจัิย 
 
ช่ือ    นางสาวกนกรัตน์  ท าจะดี 
วนั เดือน ปีเกดิ   29 สิงหาคม 2531 
สถานทีเ่กดิ   333 หมู่ท่ี1 ต.บา้นโขง้  อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 
ประวตัิการศึกษา  ศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาวชิา อุตสาหกรรมท่องเท่ียว  
                                         สถาบนัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา (พ.ศ.2553) 
สถานทีท่ างาน    นนัทรา สีลม 130/11-12 สีลมซอย 8แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก 
                                         กรุงเทพมหานคร 10500 
ต าแหน่ง  พนกังานตอ้นรับ 
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สถานทีเ่กดิ   333 หมู่ท่ี1 ต.บา้นโขง้  อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 
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                                         กรุงเทพมหานคร 10500 
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