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บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัครั0 งนี0 มีวตัถุประสงค์เพื3อศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหาร    
งานวิชาการของครูผูส้อน สังกัดสํานักงานเขตพื0นที3การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตาม        
วฒิุการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน และขนาดสถานศึกษากลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัครั0 งนี0  ไดแ้ก่
ครูผูส้อนสังกดัสํานกังานเขตพื0นที3การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํนวน 268 คน เครื3องมือที3ใช ้     
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สถิติที3ใชใ้นการวิเคราะห์ 
ข้อมูลได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี3ย ค่าความเบี3ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์       
ความแปรปรวนทางเดียว  
 ผลการวจิยัพบวา่ 1) การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน สังกดัสํานกังาน
เขตพื0นที3การศึกษาประถมศึกษาตราดอยู่ในระดบัมาก 2) การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวชิาการของครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื0นที3การศึกษาประถมศึกษาตราดจาํแนกตาม
วฒิุการศึกษาและประสบการณ์การทาํงานแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ 3) การเปรียบเทียบ 
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู ้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื0นที3การศึกษา
ประถมศึกษาตราด จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที3ระดับ .05 ยกเว้นด้านการนิเทศการศึกษา และด้านการส่งเสริมความรู้           
ทางวิชาการชุมชนแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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Abstract 

 

 The purposes of this research were to investigate and compare the teachers’ participation   

in academic administration under Trat Primary Educational Service Area Office.  The teachers were 

classified by educational background, working experience and school size.  The sample consisted of 

268 teachers under Trat Primary Educational Service Area Office.  The instrument was a five rating 

scale questionnaire.  The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t - test and 

one-way ANOVA. 

 The research findings were : 1) The level of teachers’ participation in academic administration 

under Trat Primary Educational Service Area Office was at a high level.  2) The teachers who 

were different educational background and working experience had no different participation in 

the academic administration.  3) The teachers who worked in the different sizes of the schools had 

different participation significance at .05.        
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บทที� 1 

บทนํา 

 
ความเป็นมา 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที�แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545                          
หมวด 1  มาตรา 6 ระบุเจตนารมณ์ของการจดัการศึกษาไวอ้ยา่งชดัเจนวา่  การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไป
เพื�อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที�สมบูรณ์ ทั7 งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม           
มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุข  ซึ� งกระบวนการ
เรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกฝังจิตสํานึกที�ถูกตอ้งเกี�ยวกบัการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย      
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิ หนา้ที� เสรีภาพ เคารพกฎหมาย 
ความเสมอภาค และศกัดิ@ ศรีความเป็นมนุษย ์มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จกัรักษา             
ผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมของชาติ การกีฬา     
ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อนัเป็นสากล มีความสามารถในการประกอบอาชีพ      
รู้จกัพึ�งตนเอง มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์ใฝ่รู้ และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเนื�อง ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม การศึกษาจึงเป็นองค์ประกอบพื7นฐานที�สําคญัในการพฒันา
คุณภาพชีวิตของคนให้สามารถดาํเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีสันติสุข อีกทั7 งยงัช่วยเกื7อหนุน        
การพฒันาประเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัความเปลี�ยนแปลงในทุก ๆ ดา้นของประเทศ  
 การบริหารโรงเรียนเป็นการบริการทางการศึกษาแก่สมาชิกในสังคมซึ� งมีองค์ประกอบ               
ที�สําคัญได้แก่ ด้านผูบ้ริหาร ครูและด้านระบบงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารงานวิชาการ                     
การบริหารงานธุรการและการเงิน การบริหารงานบุคคล การบริหารงานอาคารสถานที�                           
การบริหารงานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน การสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน จากภารกิจดงักล่าวขา้งตน้ 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545 ไดร้ะบุให ้            
มีการกระจายอาํนาจในการบริหารจดัการไปสู่สถานศึกษาใหม้ากที�สุดเพื�อใหส้ถานศึกษาดาํเนินการ
ไดโ้ดยอิสระ คล่องตวัรวดเร็ว สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถิ�น 
และการมีส่วนร่วมจากผูที้�มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซึ� งเป็นปัจจยัสําคญัที�ทาํให้สถานศึกษามีความเขม้แข็ง
ในการบริหารจดัการ สามารถพฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวดัผลประเมินผล
ไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 3)     
 การบริหารงานวิชาการเป็นงานที�สําคญัสําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง
การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ� งเป็นจุดมุ่งหมายหลกัของสถานศึกษาและเป็นเครื�องชี7 วดั
ความสําเร็จของผูบ้ริหาร ดงันั7นผูบ้ริหารจึงจาํเป็นตอ้งมีหลกัการในการบริหารงานวิชาการที�เป็น



2 

 

ระบบ อาศยัความร่วมมือกันทาํงานระหว่างผูที้� เกี�ยวข้อง กระจายอาํนาจและความรับผิดชอบ                  
ให้แก่ผู ้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที�  ริเ ริ� มสร้างสรรค์งานวิชาการ ให้ขวญักําลังใจในการทํางาน             
คอยกระตุน้เตือนให้คาํแนะนาํแก่ครู ประสานงานให้ครูทุกคนทาํงานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ                         
มีการติดตามและประเมินผลอย่างสมํ�าเสมอ การบริหารแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นยุทธศาสตร์หนึ� ง        
ในการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียนที�สอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลง การที�จะบริหารโรงเรียน
ให้ประสบความสําเ ร็จและมีประสิทธิภาพ ผู ้บริหารโรงเรียนควรนําหลักการมีส่วนร่วม 
(Participation) โดยเปิดโอกาสให้ผูที้� มีส่วนเกี�ยวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบและร่วมตัดสินใจ              
ในการจดัการศึกษา เพื�อสร้างความรู้สึกในการเป็นเจา้ของและร่วมจดัการศึกษาให้มากยิ�งขึ7น ซึ� งจะ
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของบุคคลที�เกี�ยวขอ้งและเป็นการเสริมสร้างความเขม้แข็ง                   
ในการบริหารโรงเรียนไดอ้ยา่งต่อเนื�อง (ยทุธศิลป์  พานนนท.์  2546 : 3) 
 การบริหารแบบมีส่วนร่วมหรือการมีส่วนร่วมในการบริหารนบัวา่เป็นวิทยาการสมยัใหม่

ในการบริหารจดัการอีกแนวทางหนึ� ง ซึ� งนอกจากผูบ้ริหารจะมีบทบาทสําคญัในองค์การแล้ว 

สมาชิกหรือบุคคลในองค์การก็เป็นส่วนหนึ� งที�ท ําให้องค์การก้าวหน้าไปด้วยดี การบริหาร          

แบบมีส่วนร่วมไดถู้กนาํมาใชใ้นการเพิ�มประสิทธิภาพขององคก์าร ไม่วา่จะเป็นหน่วยงานภาครัฐ

หรือเอกชน โดยมุ่งที�จะสร้างความร่วมมือร่วมใจเพื�อให้งานสําเร็จ การให้บุคคลได้มีส่วนร่วม       

ในการแสดงความคิดเห็น การตดัสินใจ การปฏิบติังาน การประเมินผลงาน ล้วนเป็นสิ� งสําคญั     

และจาํเป็นอย่างยิ�งสําหรับองคก์าร ถา้หากการปฏิบติังานนั7นมีความไม่เขา้ใจกนัหรือเกิดความรู้สึกว่า

ตนเองไม่ไดเ้ป็นส่วนหนึ� งของหมู่คณะ และไม่ได้มีส่วนร่วมในการดาํเนินงานขององค์การแล้ว  

การบริหารงานขององคก์ารก็จะบรรลุผลสาํเร็จไดโ้ดยยาก (ธร  สุนทรายทุธ. 2551 : 539) 

 จากข้อมูลผลการดาํเนินงานดังกล่าวขา้งต้น ผูว้ิจยัจึงต้องการจะศึกษาการมีส่วนร่วม            

ในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื7นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 

จงัหวดัตราด เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน พฒันาปรับปรุงการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

ให้บรรลุ เ ป้ าหมายอย่าง มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาติ                                        

ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื�อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน สังกดัสํานกังาน

เขตพื7นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 
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 2. เพื� อ เป รีย บ เ ที ย บ ก า รมี ส่ วนร่ วม ใ นก า รบ ริห า รง า นวิช า ก า รข อง ค รูผู ้ส อ น                               
สังกดัสํานักงานเขตพื7นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์                   
ในการทาํงาน และขนาดของสถานศึกษา  
 

ประโยชน์ของการวจัิย 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื7นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด สามารถ                       
นาํผลการวจิยัไปใชใ้นการส่งเสริมครูผูส้อนโดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนมากยิ�งขึ7น เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารงานวิชาการอนัจะส่งผลให้บรรลุเป้าหมาย
ขององคก์ร 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 
 1. ประชากรที�ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู ้สอนสังกัดสํานักงานเขตพื7นที�การศึกษา    
ประถมศึกษาตราด  ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 112 โรงเรียน จาํนวน 1,017 คน 
 2. กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจัยได้แก่ ครูผูส้อนสังกัดสํานักงานเขตพื7นที�การศึกษา
ประถมศึกษาตราด ปีการศึกษา 2556  การหาขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางการหาขนาด                                 
กลุ่มตวัอยา่งของยามาเน่ (Taro Yamane. 1972 : 61 ;  อา้งถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล.  2543 : 95) ได้
ขนาดกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 286 คน สําหรับวิธีการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างใช้การสุ่มแบบแบ่งชั7น                        
เป็นสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) และใชข้นาดของสถานศึกษาเป็นเกณฑ ์              
ในการแบ่งชั7น  
 ตัวแปรที�ศึกษา 

 1. ตวัแปรอิสระ แบ่งเป็นดงันี7  
  1.1 วฒิุการศึกษา จาํแนกเป็น 
   1.1.1 ระดบัปริญญาตรี 
   1.1.2 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 
   1.2 ประสบการณ์ในการทาํงาน จาํแนกเป็น 
   1.2.1 ประสบการณ์นอ้ย 
   1.2.2 ประสบการณ์มาก 
  1.3 ขนาดของสถานศึกษา 
   1.3.1 ขนาดเล็ก   
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   1.3.2 ขนาดกลาง  
   1.3.3 ขนาดใหญ่  
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่  การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู ้สอน                          
สังกดัสาํนกังานเขตพื7นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด การบริหารงานวชิาการประกอบดว้ย 
  2.1 การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
  2.2 การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
  2.3 การวดัผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 
  2.4 การวจิยัเพื�อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
  2.5 การพฒันาสื�อนวตักรรม และ เทคโนโลยทีางการศึกษา 
  2.6 การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ 
  2.7 การนิเทศการศึกษา 
  2.8 การแนะแนวการศึกษา  
  2.9 การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  2.10 การส่งเสริมความรู้ทางวชิาการชุมชน 
  2.11 การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอื�น 
  2.12 การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน
และสถาบนัอื�นที�จดัการศึกษา 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ  

 1. การบริหารงานวิชาการ  หมายถึง  กระบวนการหรือกิจกรรมทุกอย่างที�เกี�ยวขอ้งกบั  
การเรียนการสอน และการประเมินผลให้ดีขึ7น ตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร และให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกบัผูเ้รียน 
 2. การมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการบริหารงานวิชาการ  หมายถึง  การเปิดโอกาส             
ใหค้รูผูส้อนไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผน การตดัสินใจ การดาํเนินงานและประเมินผลเกี�ยวกบังาน
วิชาการ เพื�อให้บรรลุเป้าหมายในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีความตระหนกัร่วมกนั   
ในประโยชน์และคุณค่าของงานวชิาการเป็นสาํคญั ประกอบดว้ยการมีส่วนร่วม 12 ดา้น ดงันี7  
  2.1 การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา หมายถึง การปรับปรุง เปลี�ยนแปลง แกไ้ขหลกัสูตร
สถานศึกษาที� มีอยู่แล้ว หรือจัดทําขึ7 นมาใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สภาพปัญหา          
ความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถิ�น โดยให้ทุกฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์จดัทาํโครงสร้าง
หลกัสูตรและสาระต่าง ๆ ที�กาํหนดไว ้ มีการบูรณาการเนื7อหาสาระทั7งในกลุ่มสาระการเรียนรู้    
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เดียวกนัและระหว่างกลุ่มสาระ การเรียนรู้ตามความเหมาะสม มีการนาํหลกัสูตรไปใช้ในการจดั 
การเรียนการสอน การนิเทศการใชห้ลกัสูตร ติดตามประเมินผล รวมทั7งปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร
ตามความเหมาะสม 
  2.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  หมายถึง  การวางแผนและดําเนินกิจกรรม         
การเรียนการสอนต่าง ๆ เพื�อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้            
ได้อย่างเหมาะสม เน้นการปลูกฝังความรู้คู่คุณธรรมโดยจดัให้มีการตรวจสอบความรู้พื7นฐาน       
ฝึกการคิดและเรียนรู้ จากประสบการณ์จริง รวมทั7 งการพฒันาครูผูส้อนให้มีทักษะในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรและสามารถนาํไปใช้ในการดาํรงชีวิต        
ไดอ้ยา่งมีความสุข 
  2.3 การวดัผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  หมายถึง  กระบวนการทดสอบ
ความรู้ความสามารถของนกัเรียนแลว้นาํผลที�ไดจ้ากการวดั มาตดัสินคุณค่าของสิ�งใดสิ�งหนึ�ง หรือ
พฤติกรรม แล้วสรุปคุณลักษณะเทียบกับเกณฑ์ที�กาํหนดไว ้ทาํให้ผูบ้ริหารสามารถนําข้อมูล                     
มาประกอบการตดัสินใจในการปรับปรุงและช่วยเหลือครูในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน และ
ยงัสามารถนาํผลที�ไดไ้ปเทียบเมื�อมีการยา้ยหรือโอนไปต่างสถานศึกษา 
  2.4 การวิจยัเพื�อพฒันาคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การศึกษาคน้ควา้ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์กระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจน              
การเผยแพร่ผลงานการวิจยั หรือพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนไปยงับุคคล ครอบครัว องค์การ 
หน่วยงาน หรือสถาบนัอื�น 
  2.5 การพฒันาสื�อนวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  หมายถึง  การจดัหา     
ผลิต การใช้ การเก็บรักษา การประเมินผลสื�อและนวตักรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจน 
การจดัห้องสมุดให้ไดม้าตรฐาน มีการนิเทศ กาํกบั ติดตาม ครูผูส้อนใช้วสัดุและสื�อประกอบการจดั 
กิจกรรม การเรียนการสอน อีกทั7งประสานความร่วมมือการผลิตการใช้เทคโนโลยีและนวตักรรม
ใหม่ ๆ กบัสถานศึกษา ครอบครัว บุคลากร องคก์ร หน่วยงาน หรือสถาบนัอื�น ๆ 
  2.6 การพฒันาแหล่งการเรียนรู้  หมายถึง  การปรับปรุง ส่งเสริม แหล่งเรียนรู้ทั7งใน 
และนอกสถานศึกษา ร่วมมือกบัสถาบนัอื�นที�อยูใ่กลเ้คียง พฒันาและใชร่้วมกนั ตลอดทั7งสนบัสนุน
ให้ครูผูส้อนตระหนักถึงการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจดักระบวนการเรียนการสอนโดยตั7งอยู่บน   
แนวคิดพื7นฐานการเรียนรู้จากสภาพจริง มีการจดัทาํเอกสารเผยแพร่และประสานความร่วมมือกบั
สถานศึกษาใกลเ้คียงในการพฒันา และใชแ้หล่งเรียนรู้ร่วมกนัทั7งนี7 ใหค้รอบคลุมภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 
  2.7 การนิเทศการศึกษา  หมายถึง  การจดัระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียน   
การสอนภายในสถานศึกษา ดาํเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย 
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และเหมาะสมกับสถานศึกษา ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษา                                
ในสถานศึกษา 
  2.8 การแนะแนวการศึกษา  หมายถึง  การจดัระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพ
ภายในสถานศึกษา โดยเชื�อมโยงกบัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และกระบวนการเรียนการสอน 

ดาํเนินการแนะแนวการศึกษาโดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา 

  2.9 การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  หมายถึง  การจดัระบบ
โครงสร้างองค์กรให้รองรับการจดัระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กาํหนดเกณฑ ์                

การประเมินเป้าหมายความสาํเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตวัชี7 วดัของกระทรวง 
เป้าหมายความสําเร็จของเขตพื7นที�การศึกษา หลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินของสํานกังานรับรอง

มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา 

  2.10 การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการชุมชน  หมายถึง  การศึกษา สํารวจความตอ้งการ
การสนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ ประสบการณ์และทักษะ                   

ทางวชิาการเพื�อการพฒันาวชิาชีพ และคุณภาพชีวติของประชาชนในชุมชน   
  2.11 การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองค์กรอื�น 

หมายถึง  การประสานความร่วมมือและช่วยเหลือในการพฒันางานวิชาการกบัสถานศึกษาของรัฐ 

เอกชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ทั7งที�จดัการศึกษาขั7นพื7นฐานและระดบัอุดมศึกษา ทั7งบริเวณ
ใกล้เคียง ภายในเขตพื7นที�ต่างเขตพื7นที�การศึกษา การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันา     

งานวชิาการกบัองคก์รต่าง ๆ ทั7งภายในประเทศและต่างประเทศ  

  2.12 การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน 
และสถาบนัอื�นที�จดัการศึกษา  หมายถึง  การสํารวจและศึกษาขอ้มูลการจดัการศึกษา รวมทั7ง               

ความต้องการในการได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ การส่งเสริม และสนับสนุนการพฒันา       
งานวชิาการและพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ในการจดัการศึกษา และการจดัให้มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้       

ในการจดัการศึกษาของบุคคล ครอบครัว หน่วยงานและสถาบนัสังคมอื�นที�จดัการศึกษา 

 3. ครูผูส้อน  หมายถึง  บุคลากรที�ทาํหน้าที�หลกัทางดา้นการเรียนการสอนและส่งเสริม 
การเรียนรู้ของผู ้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื7นที�การศึกษา       

ประถมศึกษาตราด 
 4. ประสบการณ์ในการทาํงาน  หมายถึง  ระยะเวลาในการปฏิบติังานของครูผูส้อน         

นบัตั7งแต่เริ�มทาํงานเป็นครูจนถึงปัจจุบนั จาํแนกเป็น 

  ประสบการณ์นอ้ย  หมายถึง  ระยะเวลาในการปฏิบติังานของครูผูส้อนนอ้ยกวา่ 18 ปี 
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  ประสบการณ์มาก  หมายถึง  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของครูผูส้อนมากกว่า      
หรือเท่ากบั 18 ปี  
 5. ขนาดของสถานศึกษา  หมายถึง   ประเภทของสถานศึกษาตามเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ แบ่งออกเป็น 
  5.1 ขนาดเล็ก หมายถึง สถานศึกษาที�มีจาํนวนนกัเรียนไม่เกิน 120 คน 
  5.2 ขนาดกลาง หมายถึง สถานศึกษาที�มีจาํนวนนกัเรียน 121 - 600 คน 
  5.3 ขนาดใหญ่ หมายถึง สถานศึกษาที�มีจาํนวนนกัเรียน 601 คนขึ7นไป 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 การวิจยัในครั7 งนี7  ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการบริหารงานวิชาการ 
สังกดัสาํนกังานเขตพื7นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยผูว้จิยัไดพ้ิจารณาแนวทางการบริหารงาน
วิชาการตามหลกัสูตรการศึกษาขั7นพื7นฐาน พุทธศกัราช 2544 ของคณะทาํงานส่งเสริมการเป็น                   
นิติบุคคลของสถานศึกษาขั7นพื7นฐานของรัฐ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 32) ไดก้าํหนดเนื7อหาไว ้
12 ดา้น คือ การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  การพฒันากระบวนการเรียนรู้  การวดัผลประเมินผล 
และเทียบโอนผลการเรียน  การวิจยัเพื�อพฒันาคุณภาพการศึกษา  การพฒันาสื�อนวตักรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  การพฒันาแหล่งการเรียนรู้  การนิเทศการศึกษา  การแนะแนวการศึกษา 
การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการชุมชน     
การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองค์กรอื�น  การส่งเสริมและ
สนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอื�นที�จดัการศึกษา สําหรับ
วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน ขนาดสถานศึกษา สังกดัสถานศึกษาเป็นตวัแปรอิสระ                
ในการศึกษาครั7 งนี7  ดงัภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

สมมุติฐานในการวจัิย 

 1. ครูที�มีวฒิุการศึกษาแตกต่างกนัมีส่วนร่วมในการบริหารงานวชิาการแตกต่างกนั 
 2. ครูที�มีประสบการณ์ในการทาํงานแตกต่างกนัมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
แตกต่างกนั  
 3. ครูที�อยู่ในสถานศึกษาที�มีขนาดแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ   
แตกต่างกนั 

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวชิาการ 

1.  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

2.  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

3.  การวดัผล ประเมินผล และการเทียบโอน         

ผลการเรียน 

4.  การวจิยัเพื/อพฒันาคุณภาพการศึกษา 

5.  การพฒันาสื/อนวตักรรม และเทคโนโลย ี        

ทางการศึกษา 

6.  การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ 

7.  การนิเทศการศึกษา 

8.  การแนะแนวการศึกษา  

9.  การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน 

สถานศึกษา 

10.  การส่งเสริมความรู้ทางวชิาการชุมชน 

11.  การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการ

กบัสถานศึกษาและองคก์รอื/น 

12.  การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการ                      

แก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และ

สถาบนัอื/นที/จดัการศึกษา 

สถานภาพส่วนบุคคลของครู 

1.  วฒิุการศึกษา จาํแนกเป็น 
1.1 ระดบัปริญญาตรี 
1.2 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 

2.  ประสบการณ์ในการทาํงาน 
จาํแนกเป็น 
2.1 ประสบการณ์นอ้ย 
2.2 ประสบการณ์มาก 

3.  ขนาดของสถานศึกษา 
3.1 ขนาดเล็ก 
3.2 ขนาดกลาง  
3.3 ขนาดใหญ่ 

ตัวแปรต้น 

ตัวแปรตาม 



บทที� 2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 

 
 การวิจยัครั� งนี� มุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน สังกัด
สํานักงานเขตพื�นที&การศึกษาประถมศึกษาตราด  ผูว้ิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที&เกี&ยวขอ้ง    
ตามหวัขอ้ดงันี�  
 1. การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
  1.1 ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
  1.2 รูปแบบของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
  1.3 ระดบัของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
  1.4 ขั�นตอนการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
  1.5 วธีิการส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
  1.6 เงื&อนไขของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
  1.7 ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
  1.8 ขอ้จาํกดัของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 2.  การบริหารงานวชิาการของโรงเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
  2.1 ความหมายของการบริหารงานวชิาการ  
  2.2 ความสาํคญัของการบริหารงานวชิาการ 
  2.3 หลกัในการบริหารงานวชิาการ 
  2.4 กระบวนการบริหารงานวชิาการ 
  2.5 ขอบข่ายการบริหารงานวชิาการ 
 3.  บริบทของสาํนกังานเขตพื�นที&การศึกษาประถมศึกษาตราด 
  3.1 วสิัยทศัน์ 
  3.2 พนัธกิจ 
  3.3 เป้าประสงค ์
  3.4 กลยทุธ์สาํนกังานเขตพื�นที&การศึกษาประถมศึกษาตราด 
  3.5 จุดเนน้  
  3.6 สภาพการจดัการศึกษา  
  3.7 ภารกิจหลกั 
 4. งานวจิยัที&เกี&ยวขอ้ง 
  4.1 งานวจิยัต่างประเทศ 
  4.2 งานวจิยัในประเทศ 
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การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีวิวฒันาการมาจากแนวคิดการบริหารเชิงมนุษยสัมพนัธ์ 

(Human Relation Approach) และการบริหารเชิงพฤติกรรม (Behavioral Approach) บุคคลที&เป็น      

ผูบุ้กเบิกแนวคิดนี�  คือ แมรี ปาร์คเกอร์ ฟอลเลต (Mary Parker Follet) โดยไดเ้ขียนบทความชื&อ  

Dynamics Administration  บรรยายให้ผูบ้ริหารแกปั้ญหาความขดัแยง้ในองคก์ารดว้ยวิธีการสร้าง

มนุษยสัมพนัธ์และพยายามให้นายทุนคิดถึงคนงานบา้ง ไม่ใช่คิดแต่เรื&องเงินเพียงอยา่งเดียว แนวคิดนี�
ไดรั้บการสนบัสนุนโดยเอลตนั เมโย (Elton Mayo) และเอฟ.เจ.โรธลิสเบอร์เกอร์ (F.J. Roethlisberger) 

แห่งมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด การบริหารแบบมีส่วนร่วมไดมี้นกัวชิาการใหค้วามหมาย ไวด้งันี�  

 เมตต ์ เมตตก์ารุณจิต (2547 : 37) ไดใ้ห้ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไวว้า่ 

การเปิดโอกาสให้บุคคลอื&นซึ& งอาจจะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกหน่วยงานเขา้มามีส่วนร่วม                

ในกิจกรรมขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม ซึ& งการดาํเนินกิจกรรมนั�นมีผลกระทบ                

ต่อส่วนรวม 

 สมเดช  สีแสง (2547 : 229) ได้ให้ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไวว้่า                         

การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) เป็นการบริหารที&เปิดโอกาสให้พนกังาน

ทุกระดบัไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารกิจการภายในขอบเขตหน้าที&ของตน ซึ& งเป็นหลกัการสําคญั

ของการบริหารแบบใหม่ที&เรียกวา่การควบคุมคุณภาพทั&วทั�งองคก์าร (Total Quality Control หรือ 

TQC) 

 สมยศ  นาวีการ (2547 : 1) ไดใ้ห้ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ กระบวนการ

ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนเกี&ยวขอ้งในกระบวนการตดัสินใจ เนน้การมีส่วนเกี&ยวขอ้งอยา่งแข็งขนั

ของบุคคล ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเชี& ยวชาญของพวกเขาในการแก้ปัญหาของ                         

การบริหารที&สาํคญั อยูบ่นพื�นฐานของแนวคิดของการแบ่งอาํนาจหนา้ที&ที&ถือวา่ผูบ้ริหารแบ่งอาํนาจ

หนา้ที&การบริหารของพวกเขาใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของพวกเขา 

 กมล  ฉายาวฒันะ (2549 : 135) ไดใ้ห้ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ

กระบวนการบริหารที&ผูมี้ส่วนเกี&ยวขอ้ง หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ    

ในเรื&องที&สาํคญัต่อการบริหารหน่วยงาน 

 ชุมศกัดิk   อินทร์รักษ ์ (2551 : 44) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมวา่

การใหส้มาชิกทุกคนในองคก์รหรือหน่วยงานเดียวกนัไดท้าํกิจกรรมร่วมกนั เพื&อให้บรรลุเป้าหมาย

ที&ทุกคนคาดหวงัและประสบผลสาํเร็จ 
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 จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้า่  การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการ
ที& บุคคลได้มีส่วนเกี&ยวข้องในการปฏิบัติงานทั� งด้านการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ              
การรับผิดชอบ  การวางแผนการปฏิบติังาน ตลอดจนการประเมินผล  โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์
และความเชี&ยวชาญในการปฏิบติังานเพื&อใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์รือแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ที&อาจเกิดขึ�น
จากการบริหารงานในองคก์าร 
 รูปแบบของการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
 วีระ ประเสริฐศิลป์ (2546 : 5) ไดส้รุปการบริหารแบบมีส่วนร่วมวา่ นกับริหารมืออาชีพ
ตอ้งบริหารงานเป็นทีม โดยใหทุ้กคนมีส่วนร่วมคิดตดัสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมทาํ และร่วมประเมิน 
 ศิริชยั  กาญจนวาสี (2547 : 48) ไดก้าํหนดรูปแบบและปัจจยัที&มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม
ของบุคคลในองคก์ร ดงันี�   
 1. การมีส่วนร่วมในการประชุม  
 2. การมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา  
 3. การมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์ร  
 4. การมีส่วนร่วมตดัสินใจในการเลือกแนวทางในการแกไ้ขปัญหา  
 5. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลในกิจกรรมต่าง ๆ  
 6. การมีส่วนร่วมในการไดรั้บประโยชน์  
 กมล  ฉายาวฒันะ (2549 : 139) ไดก้าํหนดรูปแบบของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ไวด้งันี�  
 1. การบริหารแบบปรึกษาหารือ 
 2. การบริหารแบบประชาธิปไตย 
 3. การบริหารแบบคณะทาํงาน 
 4. การบริหารแบบใหข้อ้เสนอแนะ 
 5. การบริหารแบบคณะกรรมการบริหารระดบักลาง 
 6. การบริหารแบบร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร 
 สรุปได้ว่า รูปแบบของการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ                   
การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 ระดับของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 นรินทร์ชยั  พฒันพงศา (2547 : 17 - 18) ไดก้ล่าวถึง ระดบัของการมีส่วนร่วมตาม       
หลกัการทั&วไปวา่แบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ 
 1. การมีส่วนร่วมเป็นผูใ้หข้อ้มูลของตน / ครอบครัว / ชุมชนของตน 
 2. การมีส่วนร่วมรับขอ้มูล-ข่าวสาร 
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 3. การมีส่วนร่วมตดัสินใจ (Co-decision) โดยเฉพาะในโครงการที&ตนมีส่วนไดเ้สียดว้ย 
โดยแบ่งเป็น 3 กรณี แลว้แต่กิจกรรมนั�นของตนอยูใ่นขั�นตอนใดต่อไปนี�  
  3.1 ตนมีนํ�าหนกัการตดัสินใจนอ้ยกวา่เจา้ของโครงการ 
  3.2 ตนมีนํ�าหนกัการตดัสินใจเท่ากบัเจา้ของโครงการ 
  3.3 ตนมีนํ�าหนกัการตดัสินใจมากกวา่เจา้ของโครงการ 
 4. การมีส่วนร่วมทาํ คือ ร่วมในขั�นตอนการดาํเนินงาน  เช่น ร่วมสร้างถนนในชนบท 
 5. การมีส่วนร่วมสนบัสนุน คือ ไม่มีโอกาสร่วมทาํ แต่มีส่วนร่วมช่วยเหลือในดา้นอื&น ๆ 
 นอกจากนี� ยงัไดแ้บ่งระดบัของการมีส่วนร่วมตามแนวทางพฒันาชุมชน เป็นการมีส่วนร่วม
ในการแกปั้ญหาที&เกิดขึ�นในชุมชน โดยแบ่งไวด้งันี�  
 1. ร่วมคน้หาปัญหาของตนใหเ้ห็นสิ&งใดที&เป็นปัญหา-รากเหงา้ของปัญหา 
 2. ร่วมคน้หาสิ&งที&จาํเป็นของตน พวกตน ในปัจจุบนัคืออะไร 
  2.1 ร่วมคิดช่วยตวัเองในการจดัลาํดบัปัญหา เพื&อจะแกไ้ขสิ&งใดก่อน-หลงั 
  2.2 วางแผนแกไ้ขปัญหาเป็นเรื&อง ๆ 
  2.3 ร่วมระดมความคิดถึงทางเลือกต่าง ๆ และเลือกทางเลือกที&เหมาะสม 
  2.4 ร่วมพฒันาเทคโนโลยทีี&จะนาํมาใช ้แลว้ร่วมดาํเนินการแกไ้ขปัญหานั�น ๆ 
  2.5 ร่วมติดตามการดาํเนินงาน และประเมินผลการดาํเนินงาน 
  2.6 ร่วมรับผลประโยชน์ /หรือร่วมเสียผลประโยชน์จากการดาํเนินงาน    
 ดูจล์าห์ (Douglah. 1970 : 88 - 98 ; อา้งถึงใน โนชญ ์ ชาญดว้ยกิจ. 2553 : 64 - 65) เห็นวา่
การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการของการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ โดยเนน้เฉพาะที&ปริมาณ
ของอิทธิพลที&บุคคลมีต่อการกาํหนดแผน โดยดูจ์ลาห์มองว่าปริมาณของอิทธิพลที&บุคคลมีต่อ      
การตดัสินใจนั�น เป็นลกัษณะการมีส่วนร่วมในมิติเชิงคุณภาพ และการมีส่วนร่วมในมิติเชิงคุณภาพ    
ซึ& งวดัไดจ้ากลกัษณะของการกระทาํที&บุคลากรทาํเพื&อให้บรรลุความสําเร็จตามเป้าหมายของบุคคล
หรือกลุ่ม การวดัระดบัการส่วนร่วมจาํแนกตามความเขม้ขน้ของการมีส่วนร่วมหรืออาจเรียกอีกอยา่งว่า
เป็นการวดัในมิติเชิงคุณภาพนี�สามารถจาํแนกออกเป็นหลายรูปแบบ โดยเนื�อหาสามารถแบ่งเป็น    
3 ขั�นใหญ่ ๆ ดงักล่าว พอสรุปไดด้งันี�  
 ระดบัที&  1  ระดบัการมีส่วนร่วมเทียม (Pseudo Participation) หรือการมีส่วนร่วมแบบ  
ถูกกระทาํ (Passive Participation) การมีส่วนร่วมในระดบันี�ผูเ้ขา้ร่วมไม่มีอาํนาจใด ๆ ในการตดัสินใจ 
แต่เป็นฝ่ายกระทาํตามการตดัสินใจของบุคคลอื&นเท่านั�น 
 ระดบัที&  2  ระดบัการมีส่วนร่วมบางส่วน (Partial Participation) การมีส่วนร่วมในระดบันี�    
ผูเ้ขา้ร่วมมีส่วนในการเสนอความคิดเห็น แต่อาํนาจการตดัสินใจจะอยูที่&บุคคลอื&น 
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 ระดบัที&  3  ระดบัการมีส่วนร่วมที&แทจ้ริง (Genuine Participation) การมีส่วนร่วมในระดบันี�  
ความคิดเห็นของบุคคลที&เขา้ร่วมไดรั้บการรับฟัง และยอมรับเป็นส่วนใหญ่ ซึ& งแสดงให้เห็นว่า
อาํนาจการตดัสินใจอยูที่&ผูเ้ขา้ร่วมนั&นเอง 
 สรุปไดว้่า ระดบัของการบริหารแบบมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 3 ระดบัไดแ้ก่ 1) การมี
ส่วนร่วมในระดับมากหรือการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  2) ระดับปานกลางหรือการมีส่วนร่วม    
เพียงบางส่วน และ 3) การไม่มีส่วนร่วมใด ๆ ในองคก์ร 
 ขั#นตอนการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 คาร์ดเวล และสปิงค ์(Caldwell and Spinks.  1984 : 75 ; อา้งถึงใน ถวิล  มาตรเลี&ยม.  
2544 : 84) ไดแ้บ่งขั�นตอนของการบริหารจดัการแบบร่วมคิดร่วมทาํไว ้6 ขั�นตอน ดงันี� คือ 
 ขั�นที&  1  การกาํหนดเป้าหมายและวิเคราะห์ปัญหา/ความตอ้งการ (Goal Setting and Need   
Identification)  เป้าหมาย (Goal) เป็นขอ้ความแสดงทิศทางอยา่งกวา้ง ๆ รวมทั�งวตัถุประสงคห์รือ
ความตอ้งการ ไม่มีกาํหนดช่วงเวลาและไม่เกี&ยวกบัผลผลิตเฉพาะในช่วงเวลา เป้าหมายของโรงเรียน 
มกัจะแสดงใหเ้ห็นถึงผลลพัธ์ที&จะเกิดขึ�นกบันกัเรียน 
 ขั�นที&  2  การกาํหนดนโยบาย (Policy-making) นโยบาย (Policy) เป็นขอ้ความแสดงถึง
วตัถุประสงค์และแนวทางที&จะดาํเนินการเพื&อให้วตัถุประสงค์นั�นประสบความสําเร็จ รวมทั�ง
กาํหนดกรอบเพื&อเป็นแนวปฏิบติัดว้ย 
 ขั�นที&  3  การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) คือ การคิดก่อนทาํ จะทาํอะไร 
ทาํเมื&อไร ทาํอยา่งไรและใครเป็นคนทาํ ทั�งนี�จะตอ้งมีการจดัทาํโครงการ 
 ขั�นที&  4  การกาํหนดงบประมาณ (Budgeting) งบประมาณ (Budgeting) ก็คือ แผนการเงิน
ซึ&งประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ การประมาณการค่าใชจ่้าย กบัการประมาณการรายรับ 
 ขั�นที&  5  การนาํแผนไปปฏิบติั (Implementation) เมื&อทุกฝ่ายยอมรับหรือตกลงในรายละเอียด
ของแผนที&ฝ่ายนโยบาย ให้ความเห็นชอบแลว้ ฝ่ายโครงการเรียนก็มีอาํนาจที&จะนาํแผนไปปฏิบติั  
ต่อไป 
 ขั�นที&  6  การประเมินผล (Evaluation) คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลข่าวสารเพื&อจุดประสงค ์      
ในการตดัสินใจและจะตอ้งตดัสินใจวา่ดีหรือไม่ดี 
 เมตต ์ เมตตก์ารุณจิต (2547 : 25) ไดก้ล่าวถึงขั�นตอนของการมีส่วนร่วม ไวด้งันี�  
 1. การมีส่วนในการคน้หาปัญหาและสาเหตุ ตลอดจนความตอ้งการ 
 2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนดาํเนินงาน 
 3. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เช่น การประชุม การแสดงความคิดเห็น รวบรวม     
ขอ้มูลและตดัสินใจ 
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 4. การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ 

 5. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 

 6. การมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลงาน 

 สรุปไดว้า่การบริหารงานที&ดีมีประสิทธิภาพนั�นตอ้งมีขั�นตอนในการดาํเนินการที&เหมาะสม 

ถูกตอ้ง โดยผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งเป็นผูเ้ลือกสรรวิธีการต่าง ๆ และให้บุคลากรทุกคน ทุกฝ่าย   

ไดมี้ส่วนร่วมดาํเนินการทุกขั�นตอน จึงจะทาํใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการจดัการศึกษา 

 วธีิการส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 สมยศ นาวีการ (2545 : 36 - 37) ไดส้รุปวิธีการเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหาร  

แบบมีส่วนร่วม ไวด้งันี�  

 1. การสร้างบรรยากาศองค์การแบบสนบัสนุน องคก์ารควรกาํหนดโครงสร้างนโยบาย 

และระเบียบวธีิปฏิบติังานที&ทาํใหก้ารทาํงานง่ายขึ�น ไม่ใช่ยุง่ยากมากขึ�น องคก์ารควรให้ความมั&นคง

และสนบัสนุนพนกังาน 

 2. การให้การฝึกอบรมและการศึกษา วิธีนี� ถือว่าเป็นกุญแจสําคญัของความสําเร็จ        

การบริหารแบบมีส่วนร่วมตอ้งสร้างความรู้ ความเขา้ใจทั�งผูบ้ริหารและพนกังานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 3. ความรู้สึกไวต่อสภาพแวดล้อม องค์การจาํเป็นตอ้งรู้สภาพแวดล้อมขององค์การ   

อยา่งถูกตอ้งและสามารถตอบสนองไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 4. การใชเ้วลาเป็นทรัพยากรอยา่งหนึ&ง ผูบ้ริหารและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งมองเวลาวา่เป็น

ทรัพยากรอยา่งหนึ&ง ไม่ใช่ขอ้จาํกดั ตอ้งระมดัระวงักบัเวลาที&สูญเสียไป ตอ้งบริหารเวลาอยา่งรอบคอบ

เหมือนทรัพยากรอื&น ๆ จะไดผ้ลตอบแทนหลายอยา่งจากการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2555 : 4) ไดเ้สนอแนวทางการดาํเนินการ     

เพื&อเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมผา่นกระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนราชการ 

สามารถดาํเนินการตามตวัอยา่ง ต่อไปนี�   

 1. กระบวนการหรือการดําเนินการที&แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา            

มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความเชื&อมโยงหรือเกี&ยวขอ้งกบั

ยุทธศาสตร์หรือภารกิจหลักของส่วนราชการ และการกําหนดกลุ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholders) ที&เกี&ยวขอ้ง เพื&อกาํหนดเทคนิคหรือวิธีการที&เหมาะสมในการสร้างกระบวนการ                

มีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การดาํเนินการในการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ                      

การดาํเนินการโครงการที&ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามยุทธศาสตร์หรือภารกิจหลกั 

การจดัหรือใหบ้ริการสาธารณะ เป็นตน้  
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 2. การกาํหนดให้มีช่องทาง/วิธีการในการสื&อสารเพื&อให้ข้อมูลข่าวสาร และรับฟัง                
ความคิดเห็น รวมทั�งรายงานความกา้วหนา้ในการดาํเนินงานหรือผลการดาํเนินงานของส่วนราชการ 
เช่น เวบ็ไซตก์ารประชุมสัมมนา เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้  
 3. การกาํหนดให้มีคณะกรรมการ/คณะทาํงานที&มาจากกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียที&เกี&ยวขอ้ง
และหลากหลายเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยสามารถทาํงานร่วมกนัได้อย่างเป็น
รูปธรรม เช่น คณะกรรมการในรูปแบบต่าง ๆ ของส่วนราชการที&มีองคป์ระกอบมาจากผูแ้ทน                   
จากภาคส่วนต่าง ๆ ที&ครอบคลุมกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียที&เกี&ยวขอ้ง  
 4. การจดักิจกรรมขององค์กรที&เป็นการส่งเสริมให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและผูที้&เกี&ยวขอ้ง
และ/หรือผูรั้บบริการเขา้มามีส่วนร่วมทั�งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื&อให้ความสําคญักบั               
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ และสร้างความไวว้างใจและการยอมรับ
ระหว่างกนั เช่น การเขา้ร่วมประชุมเพื&อวางแผนและการติดตามความกา้วหน้าการดาํเนินการ      
ของส่วนราชการซึ& งอาจเป็นการทาํงานร่วมกนัของคณะกรรมการ/คณะทาํงานชุดเดียวกนักบัขอ้ 3 
โดยมีอาํนาจหนา้ที&ครอบคลุมไปถึงเรื&องการติดตามประเมินผลดว้ย 
 สรุปได้ว่า วิธีการส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม กระทาํได้โดยการเปิดโอกาส        
ให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในคณะทาํงานหรือคณะกรรมการ กลุ่มใดกลุ่มหนึ& งอยา่งกวา้งขวาง  
รวมทั�งจดัหาทรัพยากรและสิ&งอาํนวยความสะดวกต่างๆ ที&จาํเป็นในการบริหารงานให้เพียงพอ   
และมีประสิทธิภาพ  

 เงื�อนไขของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 ดุสิต สาลี (ออนไลน์. 2552)  กล่าวถึงเงื&อนไขของการบริหารแบบมีส่วนร่วมขึ�นอยูก่บั     
ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานเป็นสําคญั ซึ& งทั� งสองฝ่ายจะตอ้งมีความปรารถนาร่วมกันที&จะให้เกิด     
การมีส่วนร่วม  การมีส่วนร่วมจึงจะเกิดขึ�นได ้ ในทางกลบักนัถา้ฝ่ายหนึ& งฝ่ายใดหรือทั�งสองฝ่าย   
ไม่พึงปรารถนาจะให้เกิดการมีส่วนร่วม  การมีส่วนร่วมย่อมจะไม่มีทางเกิดขึ�นได ้ จึงอาจกล่าวไดว้่า
ปัจจยัทั�งสองดงักล่าวเป็นเงื&อนไขสําคญัของการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ซึ& งมีรายละเอียด      
ดงันี�  
 1. ผูบ้ริหารหรือผูน้ํา นับว่าสําคญัที&สุดเป็นอนัดับแรก เพราะถ้าหากว่าผูบ้ริหารไม่มี 
ความตอ้งการที&จะให้เกิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมแล้ว ก็คงยากที&จะเกิดบรรยากาศการทาํงาน 
แบบประชาธิปไตย แม้ว่าผูป้ฏิบัติงานหรือผูใ้ต้บังคบับัญชาจะเรียกร้องก็ตาม แต่ถ้าผูบ้ริหาร           
มีบุคลิกและปรารถนาที&จะให้ผู ้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมแล้ว การมีส่วนร่วมในการบริหาร         
ย่อมเกิดขึ� นได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี�  ผู ้บริหารจะต้องมีความสามารถและประสบการณ์              
ในการบริหารงาน เพราะการจะนําวิธีการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาใช้นั� น มิใช่ว่าจะใช้ได ้            
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ทุกสถานการณ์ บางครั� งนาํไปใชก้บัองคก์รหนึ&งแลว้เกิดความสําเร็จ แต่เมื&อนาํไปใชก้บัอีกองคก์รหนึ&ง
อาจไม่ประสบผลสําเร็จก็ได้ ทั�งนี� ปัจจยัแห่งความสําเร็จนั�นขึ�นอยู่กบัเงื&อนไขหลายประการ เช่น 
เวลา สถานที& ภาวะผูน้าํ สถานการณ์ วิถีชีวิตของคนแต่ละสังคม เป็นตน้ ดงันั�น ผูบ้ริหารหรือผูน้าํ 
จะตอ้งตระหนกัในเรื&องเหล่านี�และพิจารณาวา่ในสถานการณ์ใดควรจะใชเ้ทคนิคการบริหารแบบใด 
 2. ผูป้ฏิบติัหรือผูต้าม แมว้่าผูบ้ริหารปรารถนาจะให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทาํงาน
เพียงใด ไม่ว่าจะสร้างบรรยากาศประชาธิปไตยหรือออกคาํสั&งก็ตาม แต่หากผูป้ฏิบติัหรือผูต้าม      
ไม่เต็มใจ ไม่สนใจหรือไม่เห็นความสําคญั การมีส่วนร่วมในการบริหารก็จะไม่เกิดขึ� น ดังนั�น        
จึงเป็นหน้าที&ของ ผูบ้ริหารที&จะตอ้งชี� แจงทาํความเขา้ใจในวตัถุประสงค์ของการดาํเนินงานและ   
วตัถุประสงค์ขององค์กร เช่น ทุกคนจะตอ้งร่วมมือร่วมใจกนัเพื&อให้เกิดผลงาน องค์กรจะอยู่ได ้ 
หรือไม่ก็ขึ�นอยู่กบัพนกังานหรือผูต้าม ถา้หากไม่ร่วมมือไม่ทุ่มเทการทาํงานให้แก่องค์กร องค์กร     
ก็จะตอ้งสิ�นสลาย และเมื&อนั�นทุกคนในองค์กรก็จะหมดงานทาํ เป็นตน้ ถ้าหากผูป้ฏิบติังานหรือ      
ผูต้ามเขา้ใจในวตัถุประสงค ์ก็จะให้ความร่วมมือและทุ่มเทกาํลงัสติปัญญา ความสามารถเพื&อความ
เจริญกา้วหนา้ขององคก์รเพราะโดยธรรมชาติของมนุษยต่์างก็มีความรักและความผกูพนักบัองคก์ร
เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว การตบมือขา้งเดียวไม่ดงัฉันใด เปรียบไดก้บัผูบ้ริหารและพนกังานเจา้หน้าที&     
ไม่มีการประสานร่วมมือกนัฉันนั�น ดงันั�นทั�ง 2 ฝ่ายจะตอ้งมีความตระหนักร่วมกนัในสิ&งสําคญั    
ดงักล่าว ผูบ้ริหารมีหนา้ที&ใชก้ลยุทธ์ในการสร้างบรรยากาศในองคก์รให้เกิดการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมเพื&อสร้างเป็นวฒันธรรม ในการทาํงาน เมื&อบุคคลมีโอกาสแสดงความสามารถในศกัยภาพของ
ตนร่วมกาํหนดเป้าหมายหรือ ร่วมตดัสินใจในการทาํงาน ยอ่มจะทาํให้เกิดการผกูมดัในเชิงจิตวิทยา 
(Psyhological Commitment) และจะเป็นพลงัใจให้เกิดความกระตือรือร้นให้ภารกิจบรรลุเป้าหมาย 
มากไปกว่านั�นและจะเป็นผลให้องค์กรมีการพฒันาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าต่อไป ผลของการ         
มีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการรับทราบขอ้มูลข่าวสาร กาํหนดปัญหาและความ
ตอ้งการของตนเองและการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ถ้าหากสามารถบริหารการมีส่วนร่วมได ้   
อยา่งเหมาะสมแลว้ การบริหารงานก็จะเกิดผลดีมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกนัขา้ม หากเปิดโอกาส
ให้มีส่วนร่วมมากจนเกินไปก็จะทาํให้เกิดขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะหลากหลายจนเกินขอบเขต 
ซึ& งจะทาํใหก้ารบริหารงานขาดประสิทธิภาพ  ทา้ยที&สุดก็ไม่สามารถดาํเนินการอะไรเป็นชิ�นเป็นอนั 
ไม่ว่าการมีส่วนร่วมนั�นจะกระทาํโดยตรงหรือโดยออ้ม  ตลอดจนการเขา้ไปมีส่วนร่วมในรูปแบบ
ลกัษณะใด ๆ ก็ตาม  
 ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 สมเดช  สีแสง (2547 : 89) ไดส้รุปถึงประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่า        
เป็นการเปิดโอกาสให้พนกังานรวมกลุ่มกนัใชค้วามรู้ความสามารถ สติปัญญาและประสบการณ์
ของแต่ละคนร่วมกนัปรับปรุงงานในหน่วยงานของตน ซึ& งมีขอ้ดี ดงัต่อไปนี�  
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 1. ผูที้&รู้ปัญหาดีที&สุดและสามารถแกปั้ญหาไดดี้ที&สุดคือผูที้&อยูใ่กลชิ้ดกบัปัญหามากที&สุด
จะแกปั้ญหาไดถู้กตอ้งที&สุด 
 2. บุคลากรไดเ้รียนรู้การทาํงานเป็นทีม และมีส่วนร่วมในการบริหาร 
 3. ผูป้ฏิบติังานมีความรู้สึกวา่ตนมีคุณค่ามีความภาคภูมิใจและทาํงานเตม็ความสามารถ 
 กมล  ฉายาวฒันะ (2549 : 135) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม           
5 ประการ 
 1. การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดการระดมความคิดและอภิปรายร่วมกนัระหว่างผูเ้กี&ยวขอ้ง   
ทาํใหเ้กิดความคิดเห็นที&หลากหลายทาํใหก้ารปฏิบติัมีความเป็นไปไดม้ากกวา่คิดเพียงคนเดียว 
 2. การมีส่วนร่วมในการบริหาร มีผลทางจิตวิทยาคือทําให้เกิดการต่อต้านน้อยลง         
ในขณะเดียวกนัก็จะเกิดการยอมรับมากขึ�น นอกจากนี� ยงัเป็นวิธีการที&ผูบ้ริหารสามารถใช้ทดสอบว่า
สิ&งที&ตนเองรู้ตรงกบัสิ&งที&ผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชารู้หรือไม่  
 3. เปิดโอกาสให้มีการสื&อสารที&ดีกว่า สามารถแลกเปลี&ยนข้อมูลและประสบการณ์         
ในการทาํงานร่วมกนั ตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ที&ดีต่อกนั 
 4. เปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานหรือผูเ้กี&ยวข้องใช้ความสามารถและทกัษะในการทาํงาน   
ร่วมกนั เกิดความมีนํ�าใจ และความจงรักภกัดีต่อหน่วยงานมากขึ�น 
 5. การมีส่วนร่วมจะทาํให้ผลการปฏิบติังานดีขึ� น การตดัสินใจมีคุณภาพมากขึ� นและ     
ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงงาน มีความเป็นไปได้สูง ตลอดจนผูร่้วมงานมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานมากขึ�น  
 สรุปไดว้่า ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ก่อให้เกิดการแลกเปลี&ยนเรียนรู้ 
ร่วมกนั มีการติดต่อสื&อสารที&ดี สามารถแกไ้ขปัญหาไดต้รงประเด็น การตดัสินใจเป็นไปอย่างถูกตอ้ง 
อีกทั�งยงัช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานรู้สึกภาคภูมิใจ และเกิดความจงรักภกัดีต่อองคก์รมากยิ&งขึ�น 

 ข้อจํากดัของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 สมยศ  นาวกีาร (2545 : 25 - 37) ไดน้าํเสนอไวด้งัต่อไปนี�  
 1. ขอ้จาํกดัดา้นองคก์าร ในตวัขององคก์ารเองมีขอ้จาํกดัในดา้นต่างๆดงันี�  
  1.1 ประเพณี ประเพณีขององค์การอยู่บนพื�นฐานของการบริหารแบบเผด็จการ       
เป็นส่วนใหญ่ ดังนั� นถ้าหากว่าประเพณีถูกให้ความสําคัญและการรักษาฐานะเดิมเอาไว้ว่า                
มีความสําคญักวา่การคิดคน้สิ&งใหม่ ๆ แลว้ขอ้เสนอแนะของการบริหารแบบใหม่ เช่น การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมจะถูกปฏิเสธทนัที 
  1.2 ปรัชญาและค่านิยมขององค์กร ปรัชญาและค่านิยมของกลุ่มผูบ้ริหาร ระดบัสูง    
ในองคก์ารอาจจะเป็นอุปสรรคอยา่งหนึ&งของการบริหารแบบมีส่วนร่วมได ้ ปรัชญาขึ�นอยูก่บัค่านิยม  
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ที&เป็นความเชื&อถือโดยกลุ่มผูบ้ริหาร การเปลี&ยนแปลงค่านิยมและปรัชญาของการบริหารเป็นสิ&งที& 
ทาํไดย้ากมาก 
  1.3 คุณภาพของนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังาน องคก์ารบางแห่งเชื&อในนโยบาย

และระเบียบวิธีปฏิบติังานที&กาํหนดขึ�นมาเพื&อครอบคลุมถึงสถานการณ์ใด ๆ ที&อาจจะเกิดขึ�น คู่มือ

นโยบายถูกผูบ้ริหารใชเ้ป็นเหตุผลในการปฏิเสธความคิดเห็นหรือวิธีการใหม่ ๆ อยูเ่สมอ เนื&องจาก

นโยบายเป็นสิ&งที&ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงเป็นผูก้าํหนด จึงจาํเป็นตอ้งปฏิบติัตามขดัแยง้ไม่ได ้

  1.4 คุณภาพของเจา้หนา้ที& องคก์ารอาจจะมีพนกังานที&ไม่มีความสามารถทางดา้นการ

มีส่วนร่วม เนื&องจากขาดทกัษะ ความรู้ ความตอ้งการ การฝึกอบรม หรือประสบการณ์ในการเป็น    

ผูบ้ริหารหรือพนกังานแบบมีส่วนร่วมเลย ชอบทาํตามคาํสั&ง ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

  1.5 โครงสร้างขององคก์ร โครงสร้างขององคก์ารไม่เพียงแต่ประกอบขึ�นดว้ยอาํนาจ

หน้าที&เท่านั�น แต่ยงัมีความสัมพนัธ์ทางดา้นการรายงานผล การมอบหมายงานอยา่งเป็นทางการ   

การจดัระเบียบกลุ่มงานที&เป็นทางการ ช่องทางติดต่อสื&อสารและขนาดของการควบคุม องคก์าร    

ทุกแห่งตอ้งการโครงสร้างที&มีการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพและการปฏิบติัอย่างราบรื&น     

แต่องคก์ารบางแห่งให้ความสําคญักบัโครงสร้างมากจนเกินไป โครงสร้างจึงตายตวั มีการละเมิด

การบงัคบับญัชา ความสัมพนัธ์ทางดา้นการรายงานผลอย่างเป็นทางการ เป็นสิ&งที&ถูกห้ามและ         

ถูกลงโทษอยา่งร้ายแรง 

  1.6 การขาดบรรยากาศสนบัสนุน บรรยากาศขององค์การคือความรู้สึก ทศันคติ      

และความเชื&อที&บุคคลในองคก์ารมีต่อองคก์าร บรรยากาศยงัเป็นภาพพจน์ที&พนกังานและประชาชน

มีต่อองคก์ารดว้ย ซึ& งจะส่งผลต่อการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเป็นอยา่งยิ&ง 

 2. อุปสรรคทางดา้นการบริหาร 

  2.1 นิสัยดา้นการบริหาร ผูบ้ริหารหลายคนบริหารงานบนพื�นฐานของนิสัย ทาํสิ&งต่าง ๆ 

ตามแนวทางที&ตนทาํอยู่เสมอ การปฏิบติัเหล่านี� เป็นนิสัยและจิตใตส้ํานึกคลา้ยคลึงกบัการปฏิบติั

แบบตอบโต ้ที&เรียกวา่ การบริหารแบบตอบโต ้(Management by Reflex) 

  2.2 ผูบ้ริหารไม่เขา้ใจการบริหารแบบมีส่วนร่วม ผูบ้ริหารหลายคนตอ้งการเปลี&ยนแปลง

แบบของตนและตอ้งการใชก้ารบริหารแบบมีส่วนร่วม แต่ไม่มีความเขา้ใจไม่รู้จะนาํมาประยุกตใ์ช้

อยา่งไร ทั�ง ๆ ที&รู้วา่มีประโยชน์ 

  2.3 สมมติฐานของทฤษฎี X ผูบ้ริหารหลายคนเชื&อวา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกียจคร้านและ

ไม่ตอ้งการทาํงาน ผูบ้ริหารจึงตอ้งควบคุมอยา่งใกลชิ้ดเพื&อมั&นใจวา่พวกเขาสามารถปฏิบติังานไดดี้

และจะไม่ยอมให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารเชื&อว่าพนักงานไม่มี     



 

 

19

ความสามารถในการมีส่วนร่วม หรือไม่มีความเต็มใจในการมีส่วนร่วมเลย และการให้มีส่วนร่วม

เป็นสิ&งที&เสียเวลา 

  2.4 การขาดความมั&นคง ผูบ้ริหารหลายคนขาดความมั&นคงในงานของตน มีความรู้สึก

กลวัต่อสิ&งใหม่ ๆ ที&จะเขา้มาในงานของตน กลวัผูอื้&นล่วงรู้การทาํงานของตน 

  2.5 ความกลวั สิ&งที&ผูบ้ริหารบางคนกลวัในการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีอยู ่5 ประการ

คือ 

   2.5.1 กลวัจะมีอาํนาจนอ้ยลง คือกลวัอาํนาจถูกแบ่งใหผู้ร่้วมงาน 

   2.5.2 กลวัถูกบดบงัรัศมีโดยผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทาํให้ตนเองลดความสําคญัลง     

บางครั� งยอมให้ผูบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในงานที&มีความสําคญัเป็นอนัดบัรองลงมาขององค์การ   

เท่านั�น 

   2.5.3 กลวัความยุง่ยากในการควบคุมกาํกบั เพราะทุกคนมีความคิดอิสระ มีความกลา้

ในการแสดงความคิดเห็นทั�งทางบวกและทางลบ 

   2.5.4 กลัวการสูญเสียการมองเห็นภาพตัว เอง  กลัวว่าจะ ถูกบดบัง  โดย                  

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหารเหล่านี� มีความเชื&อวา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูมากกวา่ตน            

การปฏิบติังานจึงเป็นการแข่งขนักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแทนที&จะเป็นการร่วมมือกนั 

   2.5.5 กลัวว่างานจะไม่สําเร็จ เนื&องจากเชื&อว่าผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะปฏิบติังาน        

ไม่ประสบผลสําเร็จ ทาํให้เกิดความสูญเสียทั�งเวลาและความพยายาม จึงทาํให้ผูบ้ริหารบางคนเชื&อว่า 

ถา้หากวา่ตอ้งการใหง้านสาํเร็จและถูกตอ้งควรจะตอ้งทาํดว้ยตนเอง 

 3. ขอ้จาํกดัดา้นผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

  3.1 การขาดความสามารถในการมีส่วนร่วม คือไม่มีความรู้ ความเขา้ใจว่าจะเขา้ไป     

มีส่วนร่วมอยา่งไร 

  3.2 การขาดความตอ้งการ คือ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่ตอ้งการเขา้ร่วม ไม่ตอ้งการมี     

ความรับผดิชอบถา้ไม่จาํเป็น เป็นการเพิ&มงาน 

  3.3 การขาดความรู้เนื�อหาหรือความเชี&ยวชาญ ผูมี้ส่วนร่วมตอ้งมีความรู้ในสาขาวิชา

เพื&อทาํใหง้านประสบผลสาํเร็จอยา่งแทจ้ริง 

  3.4 การไม่รู้ว่าถูกคาดหวงัให้มีส่วนร่วม พนกังานบางคนลม้เหลวในการมีส่วนร่วม

เพราะไม่รู้ว่าตนเองถูกคาดหวงัให้มีส่วนร่วม การไม่รู้ตวัมกัจะเกิดขึ�นกบัพนกังานใหม่ ผูบ้ริหาร   

เข้าใจว่า พนักงานรู้และมองว่าเป็นหน้าที&  แต่พนักงานบางคนไม่รู้ จึงทาํให้การมีส่วนร่วม             

ขาดประสิทธิภาพ 
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  3.5 ความกลวัซึ& งอาจพิจารณาได้จากหลายประการด้วยกนั เช่น กลวัความล้มเหลว 

กลวัความยุง่ยากที&จะเกิดขึ�น กลวัต่อการคว ํ&าบาตรของกลุ่ม กลวัทาํงานหนกัมากขึ�น และประการสุดทา้ย

กลวัว่าความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะที&ดีในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงานจะยกเลิกงาน    

บางอยา่งที&กาํลงัดาํเนินการอยู ่

 4. ขอ้จาํกดัดา้นสถานการณ์ 

  4.1 เวลาการมีส่วนร่วมตอ้งเสียเวลามากในการประชุม การวางแผน การประสานงาน 

การอาํนวยการ 

  4.2 งาน งานบางอย่างตอ้งใช้ความเชี&ยวชาญเฉพาะดา้น งานบางอย่างควรปฏิบติั     

โดยบุคคลตามลาํพงั 

  4.3 อิทธิพลทางด้านสภาพแวดล้อม บางครั� งขอ้จาํกดัต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อม         

เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วม เช่น กฎหมาย ขอ้บงัคบั ขอ้ตกลง และการเปลี&ยนแปลงขององคก์าร 

 โดยสรุป ขอ้จาํกดัของการมีส่วนร่วมมีหลายประการ อุปสรรคเหล่านี� อาจจะเกิดขึ�น                    

จากองคก์าร ผูบ้ริหารและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ สิ&งเหล่านี� ถือเป็นหนา้ที&

สําคัญที&ผู ้บริหารจําเป็นต้องรู้และต้องหาแนวทางวางแผนป้องกันและแก้ไขไม่ให้เกิดขึ� น                        

ในการทาํงานในองคก์ารของตน 

 

การบริหารงานวชิาการของโรงเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา 

 การบริหารงานวิชาการเป็นงานที&สําคญัสําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิ&ง

เป็นงานที&จะตอ้งปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ& งเป็นจุดมุ่งหมายหลกัของสถานศึกษา         

และเป็นเครื&องชี�วดัความสาํเร็จและความสามารถของผูบ้ริหาร 

 ความหมายของการบริหารงานวชิาการ 

 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2546 : 16) ไดก้ล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง                       

การบริหารสถานศึกษาโดยมีการจดักิจกรรมทุกสิ&งทุกอย่างที&เกี&ยวกบัการปรับปรุงพฒันาการเรียน    

การสอนใหไ้ดผ้ลดี และมีประสิทธิภาพใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน 

 รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ (2548 : 29) ไดก้ล่าววา่ การบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการ

บริหารกิจกรรมทุกอย่างที&เกี&ยวขอ้งกบัการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ�น ตั�งแต่การกาํหนด

นโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลการสอน     

เพื&อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรและจุดมุ่งหมายของการศึกษา เพื&อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กบัผูเ้รียน 
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 กญัญนชั  แยม้ประยูร (2549 : 15) ไดก้ล่าววา่ การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหาร
สถานศึกษาโดยมีการจดักิจกรรมทุกสิ&งทุกอย่างที&เกี&ยวขอ้งกบั การปรับปรุง การพฒันาการเรียน        
การสอนใหเ้กิดผลดี บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน 

 แดง นิ&มอนงค์ (2549 : 20) ไดก้ล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหาร        
กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนประกอบด้วย งานหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน การจดัหา
บุคลากรที&เกี&ยวขอ้ง การส่งเสริมงานดา้นวิชาการเพื&อให้เกิดการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนให้เป็น
บุคลากรที&มีประสิทธิภาพต่อไป  
 ปิยนุช  ทองพรม (2550 : 17) ไดก้ล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหาร    
กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน ประกอบดว้ยงานดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน การจดั
บุคลากรที&เกี&ยวขอ้ง การจดัส่งเสริมด้านวิชาการเพื&อให้เกิดการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน รวมทั�ง 
การวดัผลการพฒันาคุณภาพนกัเรียน ชุมชน ทอ้งถิ&นไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  

 สรุปไดว้า่ การบริหารงานวิชาการ เป็นกระบวนการหรือกิจกรรมการดาํเนินงานทุกอยา่ง
ที&เกี&ยวกบัการพฒันาการเรียนการสอน การจดับุคลากรที&เกี&ยวขอ้ง การส่งเสริมงานด้านวิชาการ 
ตลอดจนการประเมินผลการสอนให้ดีขึ�น เพื&อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และเกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน  
 ความสําคัญของการบริหารงานวชิาการ 
 งานวิชาการเป็นงานที&มีความสําคญัในการจดัระบบงานให้รัดกุม และมีการดาํเนินงาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามสาํคญัของงานวชิาการ ไวด้งันี�  
 พรชัย  ภาพนัธ์ุ (2547 : 39)  ได้กล่าวว่างานวิชาการเป็นภารกิจหลักโดยมีงานอื&นๆ
สนับสนุนงานวิชาการ โดยให้สถานศึกษาบริหารงานวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว       
สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้รียน ภารกิจด้านวิชาการประกอบด้วย การพฒันาหลักสูตร      
สถานศึกษา การพฒันากระบวนการเรียนรู้ การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนการเรียน การวิจยั
เพื&อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื& อนวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การพัฒนา        
แหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกับสถานศึกษาอื&น การส่งเสริม
สนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว หน่วยงานและสถาบนัอื&น  
 ชาตมงักร  เลนคาํมี (2550 : 14) ไดก้ล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ คือ การดาํเนินงาน               
ทุกชนิดที&เกี&ยวข้องกับการจดักิจกรรมการเรียนการสอนระหว่างครูกบันักเรียน เพื&อพฒันาและ      
ส่งเสริมการเรียนการสอนให้บรรลุว ัตถุประสงค์ งานวิชาการนับเป็นงานที& มีความสําคัญ                 
ในการบริหารงานโรงเรียน แต่การที&โรงเรียนจะสามารถทาํหนา้ที&ดา้นนี� ไดอ้ย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื&อ    
ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญัแก่งานวชิาการและเขา้ใจขอบเขตการบริหารงานวชิาการเป็นอยา่งดี 
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 ชาลินี  ฉายารัตน์ (2550 : 18) ได้กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการจดัเป็นงานหลกั หรือ  
ภารกิจหลกัของสถานศึกษาที&เป็นปัจจยัสาํคญัทาํใหส้ถานศึกษามีความเขม้แขง็ในการบริหารจดัการ 
สามารถพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียน ตลอดจนการวดัผลประเมินผล รวมทั�งการวดัผล 
การพฒันาคุณภาพนกัเรียน ชุมชน ทอ้งถิ&นอยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 นิรชร  มีสุขโข (2550 : 10) ไดก้ล่าววา่ งานวิชาการมีความสําคญัสูงสุดจึงเป็นหนา้ที&ของ
ผูเ้กี&ยวข้องทุกระดับที&จะต้องสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือครูผูส้อนทางด้านวิชาการทุกด้าน                    
งานวชิาการจะดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ครูจะตอ้งมีความเขา้ใจ มีความสามารถ
เป็นอยา่งดี 
 รัตนา  อนนัตชาติ (2550 : 14) ไดก้ล่าววา่การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา
เป็นงานที&สําคัญที&สุด ใช้เวลาในการบริหารงานมากที& สุด ผู ้บริหารโรงเรียนจําเป็นต้องให ้         
ความสาํคญักบัการบริหารงานวิชาการเป็นอนัดบัแรก และถือวา่ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นบุคคลสําคญั
ที&จะดาํเนินงานวชิาการใหเ้ป็นไปอยา่งราบรื&น 
 สรุปไดว้า่  การบริหารงานวชิาการเป็นงานที&มีความสาํคญัสูงสุดของการบริหารการศึกษา 

ผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษ ให้เวลาในการบริหารมากกวา่การบริหารงานอื&น ๆ ส่วนงาน

อื&น ๆ เป็นงานสนบัสนุนให้งานวิชาการดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมระบบของ  
โรงเรียนได้ และเนื&องจากการบริหารงานวิชาการมีความสําคญัดงักล่าว ดงันั�นผูที้& เกี&ยวขอ้งกับ     

การศึกษาทุกคนจาํเป็นตอ้งให้ความสนใจ และให้ความสําคญัในการบริหารงานวิชาการเป็นอนัดบัแรก 
โดยมุ่งหวงัให้ประโยชน์เกิดแก่ผูเ้รียน ทาํให้ผูเ้รียนประสบความสําเร็จตามจุดหมายที&กาํหนดไว ้

และเพื&อใช้เป็นเครื&องชี� วดัความสําเร็จให้เห็นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของการจดัการศึกษา   

ของสถานศึกษานั�น ๆ 

 หลกัในการบริหารงานวชิาการ 
 การบริหารงานวิชาการจะตอ้งมีหลกัการและวิธีการดาํเนินงานเพื&อให้เกิดความคล่องตวั
ในการบริหาร  ซึ& งนกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงหลกัในการบริหารงานวชิาการดงัต่อไปนี�  
 ธีระ รุญเจริญ (2544 : 28) ได้สรุปลกัษณะเด่นในการบริหารตามแนวปฏิรูปการศึกษา   
ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที&แกไ้ขเพิ&มเติม (ฉบบัที& 2) พ.ศ. 2545 ไวว้า่ 
 1. เป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม / การบริหารโดยองคค์ณะบุคคล 
 2. เป็นการบริหารที&เนน้การจดัการศึกษาเพื&อพฒันาคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียน 
 3. เป็นการบริหารที&ใชบุ้คลากรมืออาชีพ 
 4. เป็นการบริหารที&ตอ้งการมีการตรวจสอบและประเมินมาตรฐาน 
 5. เป็นการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (SBM)  
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 6. เป็นการบริหารที&เนน้การกระจายอาํนาจ 
 7. เป็นการบริหารที&ตอ้งอาศยัองคก์รวชิาชีพมากขึ�น 
 8. เป็นการบริหารที&เนน้ความทดัเทียมกนั 
 9. เนน้คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพมากขึ�น 
 10.  เป็นการบริหารที&ตอ้งประกนัคุณภาพใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
 จากลกัษณะการบริหารที&สําคญัตามแนวปฏิรูปการศึกษาจาํเป็นที&ผูบ้ริหารจะตอ้งปรับเปลี&ยน
วิธีการบริหารให้เป็นไปตามแนวทางปฏิรูป ซึ& งจาํเป็นต้องอาศยัความรู้ความสามารถศกัยภาพ   
ความเป็นผูน้าํ และการมีวสิัยทศัน์ในการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร  
 ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2546 : 9)  ไดก้ล่าวถึงหลกัการบริหารการศึกษาสําหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษาดงัต่อไปนี�  
 1. มีเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องสถานศึกษาที&ชดัเจน ผูบ้ริหารตอ้งเขา้ใจถึงเป้าหมาย
ของสถานศึกษาวา่เป็นไปในทิศทางใด จึงจะจดังาน จดัคน จดัวสัดุอุปกรณ์ไดเ้หมาะสม 
 2. ตอ้งมีเทคนิควิธีการในการบริหารงาน การบริหารงานทุกประเภทย่อมตอ้งมีเทคนิค  
วธีิการ ขั�นตอนและกระบวนการ งานที&ทาํควรมีระบบ มีความรอบคอบจึงทาํใหง้านดาํเนินไปดว้ยดี 
 3. มีการประเมินผล เมื&อไดด้าํเนินกิจกรรมใด ควรจะไดมี้การประเมินผลและติดตามผล 
เพื&อจะได้เป็นแนวทางในการปรับปรุงงานไดดี้ยิ&งขึ�น การทาํงานที&ขาดการประเมินผลจะไม่ช่วย    
ในการพฒันาสถานศึกษา 
 สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 26)  ไดก้ล่าวถึงหลกัการบริหารงานวิชาการวา่
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ้งอาศยัหลกัการ     
และวธีิการดาํเนินงาน ดงันี�  
 1. ยึดหลักให้สถานศึกษาจดัทาํหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบ หลักสูตร    
การศึกษาขั�นพื�นฐานและสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา ความตอ้งการของชุมชน และสังคมอยา่งแทจ้ริง 
โดยมีครูและผูบ้ริหาร ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วม 
 2. มุ่งส่งเสริมสถานศึกษาใหจ้ดักระบวนการเรียนรู้โดยถือวา่ผูเ้รียนมีความสาํคญัที&สุด 
 3. มุ่งส่งเสริมใหชุ้มชนและสังคมมีส่วนร่วมในการกาํหนดหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
รวมทั�งสร้างเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ 
 4. มุ่งจดัการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานโดยการจดัให้มีดชันีชี� วดัคุณภาพการจดั 
หลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้และสามารถตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไดทุ้กช่วงชั�น 
 5. มุ่งส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายและร่วมมือ เพื&อเพิ&มประสิทธิภาพและคุณภาพ      
ในการจดัและการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
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 สรุปได้ว่า การบริหารวิชาการต้องยึดหลกัให้สถานศึกษาจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา       

ให้เป็นไปตามกรอบหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐานและสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและ

ความตอ้งการของชุมชนและสังคมอยา่งแทจ้ริงโดยมีครู ผูบ้ริหาร ผูป้กครอง และชุมชนมีส่วนร่วม 

ในการจดักระบวนการเรียนรู้โดยถือว่าผูเ้รียนมีความสําคญัที&สุด รวมทั�งเป็นเครือข่ายและแหล่ง   

การเรียนรู้ที&มีประสิทธิภาพ   

 กระบวนการบริหารงานวชิาการ 

 กระบวนการบริหารงานวิชาการเป็นองคป์ระกอบหนึ&ง ของรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

ซึ& งนกัวชิาการไดก้ล่าวถึงกระบวนการของการบริหารงานวชิาการ ไวด้งันี�  

 ชุมศกัดิk   อินทร์รักษ์ (2546 : 37 - 39) กล่าวถึง กระบวนการบริหารงานวิชาการไว ้                      

5 ขั�นตอน ดงันี�   

 1. ขั�นวางแผน (Planning) เป็นขั�นเตรียมการ โดยเริ&มจากการวิเคราะห์ สภาพปัญหาและ

ความต้องการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั&วไป รวมทั�งวิเคราะห์ความเป็นไปได้แล้วจึงหา

ทางเลือกที&ดีที&สุด กาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์ จดัแผนงาน โครงการ จดักิจกรรมที&นาํไปสู่       

การปฏิบติั การวางแผนวิชาการที&เกี&ยวข้องกบัการกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และกลยุทธ์ต่าง ๆ                      

การวิเคราะห์จุดเด่นหรือจุดแข็ง หาจุดอ่อนหรือสิ&งที&ตอ้งปรับปรุง การวิเคราะห์โอกาสและการ

จดัการเชิงรุก รวมทั�งสิ&งที&ยงัเป็นอุปสรรคต่าง ๆ 

 2. ขั�นการจดัองคก์าร (Organizing) ในสายงานวิชาการ มีการจดัองคก์ารและระบบโครงสร้าง

โดยที&ผูบ้ริหารมอบความรับผิดชอบให้กบัผูช่้วยหรือรองผูบ้ริหารให้ทาํหน้าที&บริหารงานวิชาการ 

และแบ่งงานไปตามลกัษณะงานในแต่ละกลุ่มวิชา อยา่งไรก็ตาม การบริหารงานวิชาการจะตอ้งมี

คณะกรรมการหรือสภาวชิาการ ซึ& งประกอบดว้ยผูแ้ทนของหน่วยงานภายใน ดูแล ควบคุม ส่งเสริม

ใหก้ารปฏิบติังานวชิาการมีประสิทธิภาพยิ&งขึ�น 

 3. ขั�นดาํเนินการ (Processing) เป็นขั�นดาํเนินงานตามแผนและโครงการหรือกิจกรรม                    

ที&วางไวต้ามบทบาทหน้าที&ของแต่ละฝ่ายในขั�นของการวางแผนและการจดัองค์การ ผูบ้ริหาร                      

มีหนา้ที&คอยกาํกบั ใหค้าํปรึกษา ติดตาม ประเมิน ให้ขวญักาํลงัใจ ส่งเสริมให้ปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ               

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จดักิจกรรมให้เป็นไปตามแผนปฏิบติัการ และผูบ้ริหารจะทาํหน้าที&เป็น           

ผูนิ้เทศภายในตามกระบวนการนิเทศเพื&อพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน          

 4. ขั�นนิเทศภายใน (Supervising) ในการบริหารงานวิชาการจาํเป็นตอ้งอาศยักระบวนการ
นิเทศภายใน ซึ& งผูบ้ริหารตอ้งควบคุม กาํกบั ติดตาม ประเมินผล พร้อมทั�งให้ขวญักาํลงัใจและ
กระตุน้ให้บุคลากรปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกระบวนการที&ผูบ้ริหารทาํกิจกรรมร่วมกบั
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ครูผูส้อนหรือผูป้ฏิบติัการนิเทศภายใน รวมถึงการนิเทศเรื& องหลกัสูตรและการสอนโดยพฒันา
บุคลากรใหมี้ศกัยภาพสูงขึ�นและเป้าหมายที&ตอ้งการคือคุณภาพของผลผลิตนั&นเอง 
 เพชริน  สงค์ประเสริฐ (2550 : 61) กล่าวว่ากระบวนการบริหารงานวิชาการเป็น           
องคป์ระกอบหนึ&งของรูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยยึดหลกัการทาํงานเป็นทีมในสถานศึกษา
ขั�นพื�นฐาน ซึ& งผูบ้ริหารสถานศึกษาควรจะใชห้ลกัวทิยาศาสตร์และหลกัวชิาการ โดยใชว้ิธีแกปั้ญหา
เชิงระบบภายใตค้วามเชื&อว่ามนุษยทุ์กคนพฒันาไดโ้ดยใช้ระบบ PDCAของเดมมิ&ง (Deming) คือ 
บุคลากรทุกคนร่วมวางแผน (Plan) ร่วมปฏิบติั (Do) ร่วมตรวจสอบ (Check) และร่วมปรับปรุง
พฒันา (Action) รวมถึงการใชเ้ทคนิคเชิงบูรณาการกบักระบวนการดงักล่าว โดยส่งเสริมการทาํงาน
เป็นทีม สร้างขวญัและกาํลงัใจแก่บุคลากร รวมถึงพยายามให้บุคลากรปฏิบติังานให้ทนัต่อกระแส
การเปลี&ยนแปลงในด้านปฏิรูปการเรียนรู้ หลกัสูตร และระบบการบริหาร นอกจากนั�นผูบ้ริหาร                
ควรเปิดใจใหก้วา้งมีวสิัยทศัน์ต่อการเปลี&ยนแปลง โดยยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้&น มีวิสัยทศัน์
ในเรื& องการจดัการศึกษาตามแนวพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  สามารถแก้ปัญหาโดยใช้
วิจารณญาณภายใตข้อ้มูล ความมีเหตุผลและใช้วิธีปรึกษาหารือร่วมกบัทีมงานที&เกี&ยวขอ้งเพื&อหา               
ขอ้ยติุร่วมกนั 
 สรุปไดว้า่ กระบวนการบริหารงานวิชาการเริ&มตน้จาก การวางแผนเตรียมการ  การจดัทาํ
โครงสร้างขององคก์าร  การดาํเนินการตามแผน และการควบคุม กาํกบั ติดตามและประเมินผลงาน 
 ขอบข่ายการบริหารงานวชิาการ 
 งานวิชาการเป็นงานหลกัของโรงเรียน ดงันั�นผูบ้ริหารตอ้งเขา้ใจขอบข่ายงานวิชาการ  
เพื&อที&จะบริหารงานวชิาการไดค้รอบคลุมยิ&งขึ�น นกัวชิาการไดก้ล่าวถึงขอบข่ายงานวชิาการไวด้งันี�   
 กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 6) กาํหนดขอบข่ายงานวิชาการไวใ้นหลกัสูตรการศึกษา 
ขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2544  ประกอบดว้ย 4 ดา้น ดงันี�  
 1. ดา้นหลกัสูตรและการนาํหลกัสูตรไปใช ้
 2. ดา้นการจดัการเรียนรู้ 
 3. ดา้นสื&อการเรียนรู้ 
 4. ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (2546 : 111) ให้ความหมายของขอบข่าย
งานวชิาการไวด้งันี�  
 1. หลกัสูตรและการนาํหลกัสูตรไปใช ้
 2. การจดัการเรียนการสอน 
 3. งานนิเทศภายใน 
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 4. งานวดัและประเมินผลการศึกษา 
 5. การประกนัคุณภาพ 
 ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2546 : 3 - 4) ระบุขอบข่ายงานวชิาการประกอบดว้ยงานต่อไปนี�  
 1. การวางแผนเกี&ยวกบังานวชิาการ 
 2. การจดัดาํเนินงานเกี&ยวกบัการเรียนการสอน 
 3. การจดับริหารเกี&ยวกบัการเรียนการสอน 
 4. การวดัและประเมินผล 

 ดงันั�นจึงสรุปไดว้า่ งานวชิาการเป็นงานที&มีขอบข่ายหลายดา้น อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ 
และส่งเสริมใหเ้กิดประสิทธิภาพแก่ผูเ้รียนทุกดา้น   
 การศึกษาวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาโดยใช้แนวทางการบริหารสถานศึกษาระดบั
การศึกษาขั�นพื�นฐาน ของสํานกังานเขตพื�นที&การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยกาํหนดขอบข่าย  
การบริหารงานวิชาการตามพระราชบัญญติัระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ        
พ.ศ. 2546  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 34 - 38) ประกอบดว้ย การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  
การพฒันากระบวนการเรียนรู้  การวดัผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน  การวิจยัเพื&อ
พฒันาคุณภาพการศึกษา  การพฒันาสื&อนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  การพฒันาแหล่ง
การเรียนรู้  การนิเทศการศึกษา  การแนะแนวการศึกษา การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  การส่งเสริมความรู้ทางวชิาการชุมชน  การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการ
กบัสถานศึกษาและองคก์รอื&นการส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องคก์ร 
หน่วยงานและสถาบนัอื&นที&จดัการศึกษา  ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี�  
 1. ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
  หลักสูตรเป็นหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษาที&เป็นเครื& องบ่งชี� ว่า เยาวชนไทย         
ในอนาคต ควรจะเป็นพลเมืองอยา่งไรที&สังคมไทยตอ้งการ และสามารถดาํเนินชีวิตของตนเองได ้                         
อย่างมีความสุข ความเขา้ใจในเรื&องของหลกัสูตรและการสอน จะทาํให้การจดัการศึกษาดาํเนิน     
ไปดว้ยดี  ทั�งแก่ตวัผูเ้รียนเอง และช่วยให้ครูไดมี้ทิศทางและสิ&งกาํหนดในการสอน มีนกัวิชาการ                   
ไดก้ล่าวถึงการพฒันาหลกัสูตรไวห้ลายทศันะ ดงันี�  
  จนัทรานี  สงวนนาม (2545 ก : 146) ไดก้ล่าวถึงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาว่า     
ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งศึกษาสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที&กาํหนดไวใ้นหลกัสูตรซึ& งเป็นองคค์วามรู้เดิม 
ที&ตอ้งนาํมาจดัให้เป็นระบบ และมีการกาํหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นรายวิชาและช่วงชั�นโดยการ
ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2542  ซึ& งสถานศึกษาจะตอ้งจดัสาระ    
การเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาของชุมชนและสังคม ตลอดจนตอ้งคาํนึงถึง ความพร้อม
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และภูมิปัญญาทอ้งถิ&น มีการจดัทาํคาํอธิบายรายวชิาตามหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจดัการเรียนรู้
เพื&อใหผู้เ้รียนไดมี้ความสัมพนัธ์กบัวิถีชีวิตจริงในชุมชน แทนการเรียนรู้จริงจากสิ&งที&ไกลตวั  สาระ
การเรียนรู้มีทั� งสิ�น 8 กลุ่มสาระที&สถานศึกษาจะต้องใช้เป็นหลักเพื&อเสริมสร้างพื�นฐานการคิด                   
การเรียนรู้และการแกปั้ญหาตลอดจนการเสริมสร้างความเป็นมนุษย ์ศกัยภาพพื�นฐานในการคิด 
การทาํงาน และการพฒันาตนเอง 
  ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2546 : 32 - 41) ไดก้ล่าวถึงการพฒันาหลกัสูตรวา่ การพฒันา
หลกัสูตรควรจะเกี&ยวกบัคาํถาม 4 ประการคือ 
  1. วตัถุประสงคใ์ดที&สถานศึกษาควรจดัใหก้บัผูเ้รียน 
  2. ประสบการณ์ใดที&สถานศึกษาจะจดัใหเ้พื&อบรรลุวตัถุประสงคที์&ตั�งไว ้
  3. ประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ จะจัดให้มีระบบระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ                   
ไดอ้ยา่งไร 
  4. จะมีเกณฑ์ใดตดัสินไดว้่าจุดมุ่งหมายต่าง ๆ เหล่านั�นบรรลุแลว้และควรมีจุดเน้น
ของการพฒันาหลกัสูตร 2 ขอ้ คือ 
   4.1 การเนน้บทบาทของผูเ้รียนในกระบวนการเรียน และตอ้งให้ผูเ้รียนมีการพฒันา
หลกัสูตรดว้ย 
   4.2 การเน้นการสอนความรู้รวบยอดนั�น ควรจะรวมถึงความรู้ ซึ& งผูเ้รียนมี ไดรั้บ
จากนอกโรงเรียนดว้ย ถา้สิ&งนั�นมีความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรที&เด็กไดเ้รียนอยู ่
  สิทธิศกัดิk   จุลศิริพงษ ์(2545 : 10) กล่าวถึง การพฒันาหลกัสูตรวา่ การพฒันาหลกัสูตร
หมายถึง การเปลี&ยนแปลงและปรับปรุงหลกัสูตรที&ใชอ้ยูเ่ดิมให้ใชผ้ลดียิ&งขึ�น ทั�งในดา้นการกาํหนด
จุดมุ่งหมาย การจดัเนื�อหาวชิา การเรียนการสอน การวดัผลและประเมินผล ตลอดจนปัจจยัเกื�อหนุน
ต่าง ๆ ที&จาํเป็น เพื&อใหห้ลกัสูตรบรรลุจุดมุ่งหมายอนัใหม่ที&วางไว ้
  เอกรินทร์  สี&มหาศาล (2545 : 84) ไดก้ล่าวถึงการพฒันาหลกัสูตรวา่ การพฒันาหลกัสูตร
จะตอ้งให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิ&น สามารถกระทาํไดห้ลายแนวทาง เช่น การปรับ  
กิจกรรมการเรียนการสอนในหลกัสูตรเดิมและกิจกรรมเสริมหลกัสูตรให้สอดคล้องกับสภาพ     
และความตอ้งการของทอ้งถิ&น การปรับ ลด หรือ เพิ&มเติมรายละเอียดของเนื�อหาบางเรื& องให้เป็น
เรื&องราวของทอ้งถิ&น จดัทาํคาํอธิบายรายวิชาหรือสร้างรายวิชาใหม่เพิ&มเติม ปรับปรุงและเลือกใช ้
สื&อการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัทอ้งถิ&น โดยสื&อที&ใชค้วรสอดคลอ้งกบัเนื�อหาและวตัถุประสงค์
ของหลกัสูตร  
  กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 34) ไดก้ล่าวถึง แนวทางการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
7 ประการ คือ  
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  1. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2544 สาระ 
แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสารสนเทศเกี&ยวกับสภาพปัญหา และความตอ้งการ     
ของสังคม ชุมชน ทอ้งถิ&น  
  2. วเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม และประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพื&อกาํหนดวิสัยทศัน์ 
ภารกิจ เป้าหมาย คุณลกัษณะที&พึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั�งคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  
  3. จดัทาํโครงสร้างหลกัสูตรและสาระต่างๆ ที&กาํหนดให้มีในหลกัสูตรสถานศึกษา  
ที&สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ เป้าหมายและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการเนื�อหา
สาระทั�งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกนั และระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม  
  4. นาํหลกัสูตรไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน และบริหารจดัการการใชห้ลกัสูตร
ใหเ้หมาะสม 
  5. นิเทศการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา  
  6. ติดตามประเมินผลการใชห้ลกัสูตร  
  7. ปรับปรุง พฒันาหลกัสูตรตามความเหมาะสม 
  สรุปไดว้า่ การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  หมายถึง  การปรับปรุง เปลี&ยนแปลง แกไ้ข
หลกัสูตรสถานศึกษาที&มีอยูแ่ลว้ หรือจดัทาํขึ�นมาใหม่ให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม สภาพปัญหา 
ความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถิ&น โดยให้ทุกฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์จดัทาํโครงสร้าง
หลกัสูตรและสาระต่าง ๆ ที&กาํหนดไว ้ มีการบูรณาการเนื�อหาสาระทั�งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกนั
และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม มีการนําหลักสูตรไปใช้ในการจดัการเรียน       
การสอน การนิเทศการใช้หลกัสูตร ติดตามประเมินผล รวมทั�งปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร       
ตามความเหมาะสม 
 2. ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้   
  ชนาธิป  พรกุล (2544 : 46 - 48) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้วา่ กระบวนการเรียนรู้
หรือการจดัการสอนและกิจกรรมทางการศึกษาทุกวชิา ทุกกิจกรรมจะตอ้งมีลกัษณะดงันี�   
  1. จดักิจกรรมและเนื�อหาของการเรียนให้สอดคลอ้งกบัความถนดัและความสนใจ
ของผูเ้รียน ซึ& งแตกต่างกนัใหม้ากที&สุดเท่าที&จะทาํได ้บางเรื&องอาจจดัใหเ้รียนเป็นรายบุคคล บางเรื&อง
จดัเป็นกลุ่มยอ่ย กลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ตามความถนดัและความสนใจ  
  2. ฝึกกระบวนการคิด การจดัการ การแกปั้ญหา อาจทาํไดโ้ดย กิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
การถามตอบ การวิเคราะห์แยกแยะ การจดักลุ่ม การสังเคราะห์ การสรุปประเด็น การวางแผน      
การลงมือปฏิบติั การทดลอง การสังเกต การบนัทึกผล การรายงานผล เป็นตน้  
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  3. จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ฝึกปฏิบติัให้คิดเป็นและ                  
ท ําได้ด้วยตนเอง อาจจัดเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความเหมาะสม แต่ต้องให้ทุกคน                         
ไดคิ้ด ตดัสินใจ และปฏิบติัจริง 
  4. ผสมผสานความรู้ดา้นต่าง ๆ อยา่งสมดุลไดส้ัดส่วน ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม และ
สร้างนิสัยดีงาม ควบคู่กนัไปกบัการเรียนรู้วชิาต่าง ๆ ทุกวชิา  
  5. จัดบรรยากาศและกิจกรรมการเรียนการสอน สื& ออุปกรณ์และสิ& งแวดล้อม                      
ที&เอื�ออาํนวยให้ผูเ้รียนและผูส้อนเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมกนั กล่าวโดยสรุปคือทั�งผูเ้รียนและผูส้อน 
ต่างก็ไดรั้บความรู้เพิ&มเติม  
  6. จดัการเรียนรู้ให้เกิดขึ�นไดทุ้กเวลาทุกสถานที&มีการร่วมมือและประสานสัมพนัธ์
กบับิดามารดา ผูป้กครองและชุมชนเพื&อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ  
  จนัทรานี  สงวนนาม (2545 ก : 146 - 147) ไดใ้ห้ความหมายของการพฒันากระบวนการ

เรียนรู้ไวว้า่ การพฒันากระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การปฏิรูปการเรียนรู้ทั�งในส่วนที&เกี&ยวขอ้งกบั

วิธีการเรียนการสอนของผูเ้รียนและวิธีการสอนของครู ซึ& งครูจะต้องสอนยึดผูเ้รียนเป็นสําคญั                    

เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์และศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผูค้วบคุมดูแล              

เป็นการฝึกปฏิบติัให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จกัวิธีคิด วิธีการดาํเนินชีวิต     

และมีทกัษะในการเผชิญปัญหาต่าง ๆ จึงมีหลกัและแนวปฏิบติัดงันี�  คือ  

  1. เนน้การเรียนการสอนตามสภาพจริง  
  2. เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้คน้ควา้หาความรู้ ได้แสดงความคิดอย่างอิสระ สามารถ
สรุปและสร้างองคค์วามรู้ใหม่ขึ�นไดจ้ากขอ้มูลที&มี  
  3. นักเรียนเป็นผู ้ปฏิบัติ ครูเป็นเพียงแหล่งข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง และเป็น              
ผูอ้าํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้รียน  
  4. เนน้การปฏิบติัที&ควบคู่ไปกบัหลกัการและทฤษฎี  
  5. เนน้วธีิการสอนจากการเรียนรู้หลาย ๆ รูปแบบ  
  6. ส่งเสริมให้ผู ้เ รียนใช้กระบวนการคิดมากกว่าการค้นหาคําตอบที&ตายตัว            
เพียงคาํตอบเดียว  
  7. ถือว่ากระบวนการเรียนรู้มีความสําคัญมากกว่าเนื� อหาเพื&อให้ผูเ้รียนมีข้อมูล                       
เพียงพอที&จะสร้างองคค์วามรู้ใหม่  
  8. ใชก้ระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ร่วมกนัและเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
  กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 34 - 35) ไดก้ล่าวถึงการพฒันากระบวนการเรียนรู้ไวว้่า                
การพฒันากระบวนการเรียนรู้มีแนวทางการปฏิบติั 4 ประการ คือ  
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  1. ส่งเสริมให้ครูจดัทาํแผนการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญั  
  2. ส่ง เส ริมให้ค รูจัดกระบวนการเ รียน รู้  โดยจัด เ นื� อหาสาระและกิจกรรม                              
ให้สอดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนดัของผูเ้รียน ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการการเผชิญ
สถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้เพื&อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
และการปฏิบติัจริง การส่งเสริมให้รักการอ่าน และใฝ่รู้อย่างต่อเนื&อง การผสมผสานความรู้ต่าง ๆ         
ให้สมดุลกนั ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที&ดีงาม และคุณลกัษณะที&พึงประสงคที์&สอดคลอ้งกบัเนื�อหา
สาระกิจกรรม ทั�งนี� โดยจดับรรยากาศและสิ& งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื�อต่อกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ และการนาํภูมิปัญญาทอ้งถิ&นหรือเครือข่ายผูป้กครอง ชุมชน ทอ้งถิ&นมามีส่วนร่วม               
ในการจดัการเรียนการสอนตามความเหมาะสม  
  3. จดัให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ โดยเน้นการนิเทศ           
ที&ร่วมมือช่วยเหลือกนัแบบกลัยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพื&อนช่วยเพื&อน เพื&อพฒันาการเรียนการสอน
ร่วมกนัหรือแบบอื&น ๆ ตามความเหมาะสม  
  4. ส่งเสริมใหมี้การพฒันาครู เพื&อพฒันากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม  
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั� นพื�นฐาน (2549 : 14) กล่าวถึงการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ไวด้งันี�   
  1. ส่งเสริมใหใ้ชว้ธีิการวจิยัเป็นส่วนหนึ&งของการพฒันากระบวนการเรียนรู้  
  2. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม โดยจดัเนื�อหาสาระ  
และกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจความถนดัของผูเ้รียนตลอดจนผูที้&มีความสามารถพิเศษ
และผูที้&มีความบกพร่องหรือดอ้ยโอกาส  
  3. ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านและใฝ่รู้อยา่งต่อเนื&อง โดยการผสมผสานความรู้ต่าง ๆ 
ใหส้มดุลกนั  
  4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที&ดีงาม  
  5. ส่งเสริมการจดับรรยากาศ การใชสื้&อ เทคโนโลยี สิ&งแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ให้เอื�อต่อ
การเรียนรู้  
  6. นาํภูมิปัญญาทอ้งถิ&นและประสานความร่วมมือเครือข่ายผูป้กครอง  
  สรุปไดว้า่ การพฒันากระบวนการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการที&วางแผนและดาํเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ร่วมกนั เพื&อให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ ตลอดทั�งจดัสภาพแวดลอ้ม
ให้มีบรรยากาศเป็นแหล่งเรียนรู้ไดอ้ย่างเหมาะสม เน้นการปลูกฝังความรู้คู่คุณธรรมโดยจดัให้มี  
การตรวจสอบความรู้พื�นฐาน จดักิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ฝึกการคิดและ
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เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ตลอดทั�งพฒันาครูผูส้อนให้มีทักษะในการจดักระบวนการเรียน                    
การสอนให้บรรลุตามจุดมุ่ งหมายของหลักสูตรและสามารถนําไปใช้ในการดํารงชีวิต                    
ไดอ้ยา่งมีความสุข 
 3. ดา้นการวดัผล ประเมินผลและดาํเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
  การวดัผลประเมินผล เป็นกระบวนการที&สาํคญักระบวนการหนึ&งของการจดัการศึกษา 
เพราะเหตุวา่ทาํใหท้ราบถึงการจดัการเรียนการสอนวา่ มีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด ทั�งยงัแสดง
ถึงผลสัมฤทธิk ทางการเรียนของนกัเรียนว่า บรรลุจุดประสงค์ ของบทเรียนรายวิชานั�น ๆ หรือไม่ 
โดยทั&วไปแลว้ครูสามารถวดัผลและประเมินผลการเรียนการสอนไดห้ลายแบบ อาทิ การทดสอบ 
การสังเกต การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม การปฏิบติังานของนักเรียนซึ& งแสดงถึงความสามารถ      
ของนักเรียน การวดัผลประเมินผล ต้องกระทาํอย่างสมํ&าเสมอและต่อเนื&อง เพื&อครูได้มีโอกาส     
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีและสิทธิภาพมากขึ�นมีนกัวิชาการไดก้ล่าวถึงการวดัผลประเมินผล
ไวห้ลายทศันะ ดงันี�   
  จนัทรานี  สงวนนาม (2545 ก : 148 - 150) ไดก้ล่าวถึงการวดัผลและประเมินผลว่า 
การวดัผลและประเมินการเรียนรู้ เป็นองค์ประกอบที&สําคญัที&จะช่วยตรวจสอบคุณภาพของผูเ้รียน 
ว่าผูเ้รียน มีความก้าวหน้าทั�งด้านความรู้ ทกัษะกระบวนการ คุณธรรมและค่านิยมที&พึงประสงค ์    
ซึ& งเป็นผลเนื&องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือไม่เพียงใดช่วยให้ครูรู้ข้อบกพร่องหรือ      
ความก้าวหน้าของผูเ้รียน ทาํให้สามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้และวิธีการแก้ปัญหาหรือพฒันา       
ใหเ้หมาะสมได ้ การประเมินผลการเรียนรู้สามารถทาํได ้3 ระดบั คือ  
  1. การประเมินผลระดับชั�นเรียน เป็นหน้าที&สําคญัของครูผูส้อนจะต้องประเมิน         
ผูเ้รียนในแต่ละรายวิชา เพื&อรู้จักผูเ้รียนเป็นรายบุคคล โดยใช้วิธีการที&หลากหลายและควรทาํ       
อยา่งต่อเนื&อง ควบคู่กนัไปกบักิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
  2. การประเมินผลระดบัสถานศึกษา เป็นการประเมินเพื&อตรวจสอบความกา้วหน้า
ด้านการเรียนรู้เป็นรายชั�นปี และช่วงชั�นของสถานศึกษา เพื&อนําขอ้มูลที&ได้ไปพฒันาปรับปรุง      
คุณภาพของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ เพื&อนาํผลการประเมินไปพิจารณา      
ตดัสินการเลื&อนช่วงชั�น กรณีที&ผูเ้รียนไม่สามารถสอบผา่นมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระต่าง ๆ 
สถานศึกษาจะตอ้งจดัใหมี้การสอนซ่อมเสริม และจดัใหมี้การประเมินผลการเรียนรู้ดว้ย  
  3. การประเมินระดบัชาติ สถานศึกษาจะตอ้งจดัให้ผูเ้รียนทุกคนที&เรียนในปีสุดทา้ย
ของแต่ละช่วงชั�น ไดแ้ก่ ชั�นประถมศึกษาปีที& 3 ชั�นประถมศึกษาปีที& 6 ชั�นมธัยมศึกษาปีที& 3 และชั�น
มธัยมศึกษาปีที& 6 เขา้รับการประเมินระดบัชาติ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที&สําคญั ไดแ้ก่ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ภาษาต่างประเทศ ขอ้มูลที&ได้จาก    
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การประเมินจะนําไปใช้ในการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน และคุณภาพในการจดัการศึกษาของ        
สถานศึกษาแต่ละแห่ง  
  ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2546 : 166) ไดใ้ห้ความหมายของการวดัผลและประเมินผล   
ไวว้่า การวดัผล หมายถึง เป็นกระบวนการที&กาํหนดจาํนวนตวัเลขให้กบัวตัถุ สิ& งของหรือบุคคล  
ตามความมุ่งหมายและเปรียบเทียบลักษณะความแตกต่างที&ปรากฏอยู่ในสิ& งที&จะว ัดนั� น ๆ                                   
ส่วนการประเมินผล หมายถึงเป็นการพิจารณาตัดสินเกี&ยวกับคุณภาพ คุณค่าความจริงและ                     
การกระทาํ บางทีขึ�นอยู่กบัการวดัเพียงอย่างเดียว เช่น คะแนนสอบ แต่โดยทั&วไป จะเป็นการรวม
การวดัหลาย ๆ ทาง โดยอาศยัขอ้มูลหรือรายละเอียดจากการสังเกต การตรวจผลงาน การสัมภาษณ์ 
หรือการทดสอบประกอบการพิจารณา   
  กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 35) ไดก้ล่าวถึงแนวทางในการวดัผล ประเมินผล และ
เทียบโอนผลการเรียนไว ้5 ประการ คือ  
  1. กาํหนดระเบียบแนวปฏิบติัที&เกี&ยวกบัการวดัผลประเมินผลของสถานศึกษา  
  2. ส่งเสริมให้ครูจดัทาํแผนการวดัผลและประเมินผลแต่ละรายวิชา ให้สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้ และการจดักิจกรรม 
การเรียนรู้  
  3. ส่งเสริมให้ครูดําเนินการว ัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้น                  
การประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการ การปฏิบติั และผลงาน  
  4. จดัใหมี้การเทียบโอนความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื&น 
สถานประกอบการ และอื&น ๆ ตามแนวทางที&กระทรวงศึกษาธิการกาํหนด  
  5. พฒันาเครื&องมือวดัผลและประเมินผลใหไ้ดม้าตรฐาน  
  สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (2549 : 15 - 22) กล่าวถึง การวดัและ
ประเมินผลให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ และหลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน
ตามลาํดบัขั�นตอน ดงันี�   
  1. การกาํหนดระเบียบวดัและประเมินผล โดยแต่งตั�งคณะกรรมการจดัทาํระเบียบ              
วดัและประเมินผลการเรียนโดยการมีส่วนของทุกฝ่าย  
  2. ภารกิจการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ ดําเนินการโดยมีการประเมินผล                   
ก่อนเรียนเพื&อตรวจสอบและปรับปรุงพื�นฐานของผูเ้รียน ประเมินผลระหว่างเรียนและหลงัเรียน 
เพื&อนําผลไปตัดสินผลการเรียน เลือกวิธีการประเมิน เครื& องมือการประเมินอย่างหลากหลาย                       
เน้นการประเมินตามสภาพจริง มีการตดัสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที&สถานศึกษากาํหนด จดัการเรียน
ซ่อมเสริมและเรียนซํ� า มีการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์     
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และเขียนและผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูอ้นุมติัผลการประเมินและตดัสินผลการเรียน ตลอดจน                    
การเตรียมตวัผูเ้รียนใหมี้ความพร้อมที&จะรับการประเมินคุณภาพระดบัชาติ  
  3. การพฒันาเครื&องมือวดัและประเมินผล โดยการจดัอบรมพฒันาการจดัสร้างเครื&องมือ
วดัและประเมินผล และดาํเนินการจดัสร้างเครื&องมือวดัและประเมินผลให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การเรียน สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนและสภาพผูเ้รียน มีการนาํเทคโนโลยีมาประยุกตใ์ชใ้น
การสร้างเครื&องมือวดัและประเมินผล ตลอดจนการพฒันาปรับปรุงเครื&องมือวดัและประเมินผล  
  4. การเทียบโอนผลการเรียน ดาํเนินการโดยการแต่งตั�งคณะกรรมการเทียบโอนผล
การเรียน จัดทาํมาตรฐาน กรอบและเกณฑ์การประเมินเพื&อการเทียบโอนผลการเรียน จัดทาํ
แผนการวดัผลและประเมินผลสร้างเครื&องมือแบบฟอร์มต่าง ๆ ในการดาํเนินการเทียบโอน จดัและ
ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน และประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน  
   5. การตดัสินและอนุมติัผลการเรียน ดาํเนินการโดยตรวจสอบผลการเรียนของผูเ้รียน
ที&มีคุณสมบติัครบถ้วนตามเกณฑ์การจบของสถานศึกษา จัดทาํบญัชีรายชื&อผูข้อจบ เสนอต่อ      
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวิชาการเพื&อความเห็นชอบ ออกคาํสั&งแต่งตั�งคณะกรรมการ
จดัทาํเอกสารของผูจ้บการศึกษา ผูบ้ริหารอนุมติัผลการเรียน และจดัส่งเอกสารให้หน่วยงานที&
เกี&ยวขอ้ง  
   6. การออกเอกสารแสดงผลการจบการศึกษา ดาํเนินการจดัทาํเอกสารประเมินผล  
ตามหลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน  
   สรุปไดว้่า การวดัผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง กระบวนการ
ทดสอบความรู้ความสามารถของนักเรียนแล้วนาํผลที&ได้จากการวดั มาตดัสินคุณค่าของสิ&งใด                    
สิ&งหนึ& ง หรือพฤติกรรม แล้วสรุปคุณลกัษณะเทียบกบัเกณฑ์ที&กาํหนดไว ้ทาํให้ผูบ้ริหารสามารถ                    
นาํขอ้มูลมาประกอบการตดัสินใจในการปรับปรุงและช่วยเหลือครูในการจดักิจกรรมการเรียน                   
การสอน และยงัสามารถนาํผลที&ไดไ้ปเทียบเมื&อมีการยา้ยหรือโอนไปต่างสถานศึกษา 
 4. ดา้นการวจิยัเพื&อพฒันาคุณภาพการศึกษา  
  ผลจากการประเมินผูเ้รียนทาํให้ครูรู้ขอ้บกพร่องของผูเ้รียนแต่ละคนและคิดหาวิธีการ                    
ที&จะพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้มีคุณภาพมากขึ�น ซึ& งวิธีหนึ& งที&ครูสามารถจะแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ของผูเ้รียนและพฒันาการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบคือ การวิจัยในชั�นเรียน มีผูใ้ห้ความหมาย        
ของการวจิยัไวห้ลายทศันะ ดงันี�   
  อุทุมพร  จามรมาน (2544 : 1) ให้ความหมายของการวิจยัในชั�นเรียนว่า การวิจัย       
ในชั�นเรียน หมายถึง การแกปั้ญหาแบบใหม่ โดยวิธีการที&เชื&อถือได ้หรือวิธีการที&ยอมรับในศาสตร์
นั�น ๆ การวจิยัในชั�นเรียน คือ การแกปั้ญหานกัเรียนบางคน บางเรื&อง เพื&อพฒันา (ปรับปรุงนกัเรียน
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อ่อน เสริมนักเรียนเก่ง) นักเรียนคนนั�น กลุ่มนั� นเพื&อจะได้เรียนทนัเพื&อนกลุ่มใหญ่หรือได้รับ        
การพฒันาเตม็ศกัยภาพ  
  จนัทรานี  สงวนนาม (2545 ข : 150 - 151) ไดก้ล่าวถึง การวิจยัในชั�นเรียนวา่ การวิจยั                               
ในชั�นเรียนเป็นกระบวนการที&น่าเชื&อถือและเป็นระบบในการแสวงหาคาํตอบ เพราะเป็นการคิดคน้
และพฒันาที&เป็นการแก้ปัญหาในสภาพการณ์ที& เป็นจริงในชั� นเรียน เป็นกระบวนการเรียนรู้                       
เชิงวทิยาศาสตร์ที&มีเป้าหมายสาํคญัอยูที่&การแสวงหาคาํตอบจากปัญหาและขอ้สงสัยของครู เป็นการ
คิดพฒันานวตักรรมเพื&อใช้ในการแกปั้ญหาในการเรียนการสอน ลกัษณะของการวิจยัในชั�นเรียน                
มีลกัษณะดงันี� คือ  
  1. ปัญหาการวิจยัเกิดจากการทาํงานในชั�นเรียนที&เกี&ยวกบัการเรียนการสอน ซึ& งอาจ
เป็นปัญหาของผูเ้รียนที&ครูตอ้งการแกไ้ขหรือปัญหาที&ครูตอ้งการพฒันาก็ได ้ 
  2. ผลจากการวจิยัเป็นสิ&งที&ครูสามารถนาํไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน  
  3. ผลการวิจยัในชั�นเรียนดาํเนินไปพร้อมกบัการเรียนการสอน กล่าวคือ สอนไป   
วิจยัไป เก็บขอ้มูลและบนัทึกผล แลว้นาํผลการวิจยัมาใช้แกปั้ญหาและเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์     
แก่ผูอื้&น   
  สํานกังานปฏิรูปการศึกษา (2545 : 35) ไดก้ล่าวถึงแนวทางการวิจยัเพื&อการพฒันา    
คุณภาพการศึกษาไว ้3 ประการ คือ  
  1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั การบริหารการจดัการและการพฒันาคุณภาพงานวิชาการ                
ในภาพรวมของสถานศึกษา  
  2. ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เพื&อพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  
  3. ประสานความร่วมมือในการศึกษา วเิคราะห์ วจิยั ตลอดจนเผยแพร่ผลงานการวิจยั
หรือพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกบัสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานและสถาบนัอื&น   
  สุวิมล  ว่องวาณิช (2546 : 21) ให้ความหมายของการวิจยัปฏิบติัการในชั�นเรียนว่า    
การวิจยัปฏิบติัการในชั�นเรียน คือการวิจยัที&ทาํโดยครูผูส้อนในชั�นเรียน เพื&อแกไ้ขปัญหาที&เกิดขึ�น              
ในชั� นเรียน และนําผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน หรือส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้       
ของผูเ้รียนใหดี้ยิ&งขึ�น เป็นการวจิยัที&ตอ้งทาํอยา่งรวดเร็ว นาํผลไปใชท้นัที  
  สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (2549 : 22 - 23) กล่าวถึง การวิจยัเพื&อ
พฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โดยกาํหนดให้การวิจยัเป็นส่วนหนึ& งของกระบวนการเรียนรู้     
เพื&อพฒันาการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพการศึกษา มีขั�นตอนดงันี�   
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  1. วิเคราะห์มาตรฐานการปฏิบติังาน มาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน ปัญหาและ       
ความตอ้งการเพื&อกาํหนดทิศทางและวสิัยทศัน์ และแนวทางการแกไ้ข ผดุงพฒันาสู่ความย ั&งยนื  
  2. จดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน แผนปฏิบติัราชการประจาํปี  
  3. ดาํเนินการตามแผน  
  4. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพฒันา พบปัญหาตอ้งการพฒันาตอ้งทาํวิจยั โดยการ
วิเคราะห์ปัญหา วางแผนการแกไ้ขปัญหา จดักิจกรรมแกไ้ขปัญหา เก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล 
สรุปผลการแกไ้ขปัญหา/การพฒันา  
  สรุปไดว้า่ การวิจยัเพื&อพฒันาคุณภาพการศึกษา หมายถึง การศึกษา คน้ควา้ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์กระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจน                            
การเผยแพร่ผลงานการวิจยั หรือพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนไปยงับุคคล ครอบครัว องค์การ 
หน่วยงาน หรือสถาบนัอื&น 
 5. ดา้นการพฒันาสื&อนวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา  
  วสัดุอุปกรณ์และสื&อการเรียนการสอนเป็นสิ&งที&ส่งเสริมสนบัสนุนในการบริหารงาน
วิชาการประสบผลสําเ ร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะการเรียนการสอนที& ดี มีคุณภาพ                
ตอ้งมีสื&อการเรียนการสอนจึงช่วยครู นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมทางวชิาการไดส้ะดวก   
  จนัทรานี  สงวนนาม (2545 ก : 147) ไดก้ล่าวถึงสื&อการเรียนรู้วา่ ผูบ้ริหารจะตอ้งจดั
ให้สถานศึกษามีสื&อการเรียนการสอน เพราะสื&อเป็นสิ& งที&ช่วยให้ครูและผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรม       
การเรียนการสอนไดส้ะดวกยิ&งขึ�น สื&อที&เป็นสิ&งจาํเป็นสําหรับครูผูส้อน เช่น เอกสารหลกัสูตร คู่มือครู 
บนัทึกการสอน นอกจากนี� แหล่งการเรียนรู้ทุกรูปแบบ เครือข่ายการเรียนรู้ที&สามารถให้ผูเ้รียน     
ได้ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง สื&อการเรียนรู้เป็นส่วนประกอบสําคญัที&จะช่วยให้การเรียนการสอน  
ของครูดาํเนินไปดว้ยดี ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ที&ดีตามกระบวนการต่าง ๆ ที&หลกัสูตรตอ้งการ  
  สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2545 : 16) ได้กล่าวถึง แนวทางการพฒันาใช้สื& อ และ
เทคโนโลยเีพื&อการศึกษาไว ้2 ประการคือ  
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผลิต พฒันา และใช้สื&อเทคโนโลยีที&เหมาะสมเพื&อ  
การศึกษา  
  2. จดัหาจดัทาํสื&อและเทคโนโลยีเพื&อการศึกษาให้กับครูและผูเ้รียนอย่างเพียงพอ   
และหลากหลาย  
  กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 36) ได้ให้แนวทางการพัฒนาสื& อ นวตักรรมและ
เทคโนโลยเีพื&อการศึกษาไว ้5 ประการ คือ  
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  1. ศึกษาวเิคราะห์ ความจาํเป็นในการใชสื้&อและเทคโนโลยีเพื&อการจดัการเรียนการสอน 
และการบริหารงานวชิาการ  
  2. ส่งเสริมใหค้รูผลิต พฒันาสื&อ และนวตักรรมการเรียนการสอน  
  3. จดัหาสื&อและเทคโนโลยีเพื&อใช้ในการจดัการเรียนการสอน และการพฒันางาน
ดา้นวชิาการ  
  4. ประสานความร่วมมือในการผลิต จดัหา พฒันาและการใช้สื& อ นวตักรรม และ
เทคโนโลยีเพื&อการจดัการเรียนการสอน และการพฒันางานวิชาการกบัสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว 
องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอื&น  
  5. การประเมินผลการพฒันาการใชสื้&อ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพื&อการศึกษา  
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (2549 : 33) กล่าวถึง ขั�นตอนการ
ดาํเนินงานเพื&อการพฒันาและใชสื้&อเทคโนโลยเีพื&อการศึกษา ดงันี�   
  1. ศึกษา สํารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา การจดัหา การเลือก การใชแ้ละการประเมิน
คุณภาพสื& อ นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื&อการศึกษา เพื&อใช้การเรียนการสอนและการบริหาร       
งานวชิาการของสถานศึกษาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สาํหรับเด็กปกติและเด็กพิการ เรียนร่วม  
  2. จัดหาสื& อเทคโนโลยีที&ทันสมัยอย่างหลากหลายเพื&อใช้ในการเรียนการสอน       
และพฒันางานดา้นวชิาการ  

  3. เลือกใช้สื&อเทคโนโลยีที&ผ่านการประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะกรรมการของสพท. หรือกระทรวงศึกษาธิการแลว้ โดยดาํเนินการคดัเลือกในรูปของ

คณะกรรมการและประเมินการใชสื้&ออยา่งสมํ&าเสมอ  

  4. ส่งเสริมสนับสนุนให้พฒันาครูเพื&อผลิตพฒันาสื&อนวตักรรมการเรียน การสอน 
รวมทั�งประเมินคุณภาพสื&อ เพื&อเลือกใชป้ระกอบการเรียนการสอน  

  5. จดัใหมี้ศูนยสื์&อ นวตักรรมเทคโนโลยเีพื&อการศึกษาในสถานศึกษา  
  6. ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและแลกเปลี&ยนการใช้สื& อ

นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื&อการศึกษาที&ทนัสมยั สําหรับใช้จดัการเรียนการสอนและพฒันางาน

ดา้นวิชาการกบัสถานศึกษา เขตพื�นที&การศึกษา ผูป้กครอง องค์กรในทอ้งถิ&น รวมทั�งหน่วยงาน   
และสถาบนัอื&น ๆ  

  7. กํากับ ติดตาม ประเมินผล การผลิต จัดหา และพัฒนาสื& อ นว ัตกรรมและ
เทคโนโลยเีพื&อการศึกษาอยา่งต่อเนื&อง  
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  8. เผยแพร่ สื& อ นว ัตกรรมและเทคโนโลยีเพื&อการศึกษาที&ครูผลิตและพัฒนา             
ให้สถาบนัการศึกษา ทั�งภายในและภายนอกเขตพื�นที&การศึกษาไดใ้ชป้ระโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
และการพฒันาวชิาชีพครู  
  สรุปไดว้า่ การพฒันาสื&อนวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึง การจดัหา 
ผลิต การใช้ การเก็บรักษา การประเมินผล เพื&อพฒันาสื&อและนวตักรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 
ตลอดทั�งการจดัห้องสมุดให้ได้มาตรฐาน มีการนิเทศ กาํกับ ติดตาม ครูผูส้อนใช้วสัดุและสื& อ
ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน อีกทั�งประสานความร่วมมือการผลิตการใชเ้ทคโนโลยี
และนวตักรรมใหม่ ๆ กบัสถานศึกษา ครอบครัว บุคลากร องคก์ร หน่วยงาน หรือสถาบนัอื&น ๆ 
 6. ดา้นการพฒันาแหล่งการเรียนรู้  
  การเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ เป็นการจดัการเรียนรู้ที&สถานศึกษาจดักิจกรรมที&จะทาํ
ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้หลายลักษณะ เช่น การเรียนรู้ตามความสนใจของผูเ้รียนแต่ละคน        
การเรียนรู้เป็นกลุ่ม ซึ& งเป็นการเรียนรู้จากสภาพจริง เช่นแหล่งนํ� า โบราณสถาน โบราณวตัถุ     
สถานประกอบการในชุมชน พิพิธภณัฑสถาน สถานที&สําคญัทางประวติัศาสตร์ โรงงานอุตสาหกรรม 
แหล่งการค้า ซึ& งจะทําให้ผู ้เรียนสามารถสร้างหรือสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองมีผู ้ให้แนวทาง             
ในการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ ไวด้งันี�    
  กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 36) ได้ให้แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ไว ้                 
4 ประการ คือ  
  1. สํารวจแหล่งการเรียนรู้ที&เกี&ยวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษาทั�งในสถานศึกษา 
ชุมชน ทอ้งถิ&น ในเขตพื�นที&การศึกษา และเขตพื�นที&การศึกษาใกลเ้คียง  
  2. จดัทาํเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครู สถานศึกษาอื&น บุคคล ครอบครัว  
องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอื&น ที&จดัการศึกษาในบริเวณใกลเ้คียง  
  3. จดัตั�งและพฒันาแหล่งการเรียนรู้รวมทั�งพฒันาให้เกิดองค์ความรู้ และประสาน
ความร่วมมือสถานศึกษาอื&น บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื&นที&จัด        
การศึกษาในการจดัตั�ง ส่งเสริม พฒันาแหล่งเรียนรู้ที&ใชร่้วมกนั  
  4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั� งในและนอกโรงเรียน ในการจดั
กระบวนการเรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญาทอ้งถิ&น  
  ศิริกาญจน์  โกสุมภ์ และดารณี  คาํวจันัง (2546 : 5) ได้ให้แนวทางในการพฒันา  
แหล่งการเรียนรู้ไว ้  8 ประการคือ  
  1. จดัทาํและจดัหาสิ&งที&มีอยูใ่นทอ้งถิ&นมาประยกุตใ์ชเ้ป็นสื&อการเรียนรู้  
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  2. ศึกษาคน้ควา้ วิจยั เพื&อพฒันาสื&อการเรียนรู้โดยสอดคลอ้งกบักระบวนการเรียนรู้
ของผูเ้รียน  
  3. จดัทาํและจดัหาสื&อการเรียนรู้ สําหรับการศึกษาคน้ควา้ของผูเ้รียน และสําหรับ
เสริมความรู้ของผูส้อน  
  4. ศึกษาวิธีการเลือกและใชสื้&อการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ เหมาะสมหลากหลาย
และสอดคลอ้งกบัวธีิการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
  5. ศึกษาวิเคราะห์และประเมินคุณภาพมาตรฐานสื&อการเรียนรู้ที&จดัทาํขึ� นเองและ

เลือกนาํมาใชป้ระกอบการเรียนรู้ โดยมีการวเิคราะห์และประเมินสื&อที&มีใชอ้ยูแ่ลว้อยา่งสมํ&าเสมอ  

  6. จัดหาหรือจัดให้ มีแหล่งการเ รียนรู้  ศูนย์สื& อการเ รียนรู้ที& มีประสิทธิภาพ                 

ในสถานศึกษาและชุมชน เพื&อการศึกษาคน้ควา้แลกเปลี&ยนประสบการณ์การเรียนรู้และพฒันา      

สื&อการเรียนรู้  

  7. จดัให้มีเครือข่ายการเรียนรู้เพื&อเชื&อมโยงหรือ แลกเปลี&ยนประสบการณ์การเรียนรู้

ระหวา่งสถานศึกษา ทอ้งถิ&น ชุมชน และสังคมอื&นๆ  

  8. จดัให้มีการกาํกบั ติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงานเกี&ยวกบัสื&อ และการใช้

สื&อการเรียนรู้เป็นระยะ ๆ  

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (2549 : 23 - 24) กล่าวถึง การพฒันา

แหล่งเรียนรู้ โดยให้สถานศึกษามีหน้าที&จดัให้มีแหล่งเรียนรู้ทั�งภายในและภายนอกสถานศึกษา   

เพื&อใหผู้เ้รียนใชแ้หล่งเรียนรู้ ศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง และดาํเนินการ ดงันี�   

  1. สํารวจแหล่งการเรียนรู้ที& เ กี& ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพทั� งในและนอก

สถานศึกษาในบริเวณที&ใกลเ้คียง (จดัทาํทะเบียนแหล่งเรียนรู้)  

  2. จดัให้มีแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบทั�งภายในและภายนอกสถานศึกษา     

ใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาใหพ้อเพียงและสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้  

  3. จัดทําเอกสารรวบรวมเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู บุคคล องค์กร หน่วยงาน     

สถานศึกษาอื&น ๆ ที&จดัการศึกษาในบริเวณใกลเ้คียง  

  4. จดัระบบแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เชื&อมต่อการจดัการเรียนรู้ เช่น พฒันา  

หอ้งสมุด ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้หรือมุมหนงัสือในหอ้งเรียน  

  5. จัดระบบแหล่งเ รียนรู้ในท้องถิ& นให้ เ อื� อต่อการจัดการเ รียน รู้ของผู ้เ รียน              

ของสถานศึกษาของตนเอง  
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  6. จดัตั� งและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนรวมทั�งพฒันาให้เกิดองค์ความรู้     

วางแผนการใชแ้หล่งเรียนรู้  

  7. ประสานความร่วมมือวางแผนกบัสถานศึกษาอื&น บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน

ที&จดัการศึกษาโดยส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ที&แต่ละแหล่งมีเพื&อใช้ประโยชน์ให้เกิดการเรียนรู้

ร่วมกนั  

  8. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้ใช้แหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ทั� งภายในและภายนอก    

โรงเรียนในกระบวนการจดัการเรียนรู้ใหค้รอบคลุมถึงภูมิปัญญาทอ้งถิ&น  

  สรุปไดว้่า การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ หมายถึง การปรับปรุง ส่งเสริม แหล่งเรียนรู้   
ทั�งในและนอกสถานศึกษา ร่วมมือกบัสถาบนัอื&นที&อยู่ใกล้เคียง พฒันาและใช้ร่วมกนั ตลอดทั�ง
สนับสนุนให้ครูผูส้อนตระหนักถึงการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน          
โดยตั�งอยู่บนแนวคิดพื�นฐานการเรียนรู้จากสภาพจริง มีการจดัทาํเอกสารเผยแพร่และประสาน  
ความร่วมมือกบัสถานศึกษาใกลเ้คียงในการพฒันา และใช้แหล่งเรียนรู้ร่วมกนัทั�งนี� ให้ครอบคลุม
ภูมิปัญญาทอ้งถิ&น 
 7. ดา้นการนิเทศการศึกษา  
  การนิเทศเป็นงานที&มีความสําคญังานหนึ& งของการจดัและบริหารสถานศึกษาในการ
พฒันาการศึกษา  สายสามญัหรือสายอาชีพต่างก็ตอ้งมีการนิเทศ เป็นหลกัของการจดัการบริหาร
สถานศึกษา ดว้ยเหตุนี�การนิเทศ จึงเป็นกระบวนการของการศึกษาที&มุ่งจะส่งเสริมให้การสนบัสนุน
และพฒันามาตรฐานของการศึกษาโดยเฉพาะ นกัวิชาการไดใ้ห้ความหมายอขงการนิเทศการศึกษา
ไวห้ลายทศันะ ดงันี�    
  ชารี  มณีศรี (2548 : 19) ใหค้วามหมายของการนิเทศการศึกษาไว ้4 ประการคือ  
  1. การนิเทศ คือ การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนรวมทั�งการปรับปรุง หลกัสูตร  
  2. การนิเทศ คือ การศึกษาปัญหาการศึกษาของแต่ละโรงเรียน ความเขา้ใจในขบวนการ 
การศึกษา ทุกรูปแบบเพื&อเสนอแนะ ช่วยเหลือครู ครูใหญ่ และผูบ้ริหารสถานศึกษา  
  3. การนิเทศ คือ การแนะนาํซึ& งกนัและกนั วางแผนร่วมกนั ปรึกษาหารือกนัและกนั 
เพื&อหาทางปรับปรุงการเรียนการสอนใหดี้ขึ�น 
  4. การนิเทศ คือ การวางแผนโครงการเพื&อปรับปรุงการเรียนการสอน  
  จนัทรานี  สงวนนาม (2545 ข : 153) ให้ความหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษา
ไวว้่าการนิเทศภายใน หมายถึง ความพยายามทุกชนิดของผูบ้ริหารในการที&จะปรับปรุงส่งเสริม  
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาให้ดีขึ�น เป็นการเพิ&มพลงัการปฏิบติังานของครู 
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รวมทั� งให้ครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ผลสุดท้ายก็คือ การศึกษาของเด็กก้าวหน้าไปอย่างมี       
ประสิทธิภาพ 
  ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546 : 3) ได้ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาไวว้่า                     
การนิเทศการศึกษา หมายถึงกระบวนการจดับริหารการศึกษาเพื&อชี� แนะให้ความช่วยเหลือและ  
ความร่วมมือกบัครูและบุคคลที&เกี&ยวขอ้งกบัการจดัการศึกษา เพื&อปรับปรุงการเรียนการสอนของครู
และเพิ&มคุณภาพของนกัเรียนใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษา  
  กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 36) ได้ให้แนวทางในการปฏิบติัการนิเทศการศึกษา             
5 ประการ คือ  
  1. จดัระบบการนิเทศงานวชิาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา  
  2. ดําเนินงานนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย        
และเหมาะสมกบัสถานศึกษา  
  3. ประเมินผลการจดัระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา  
  4. ติดตามประสานงานกับเขตพื�นที&การศึกษา เพื&อพฒันาระบบและกระบวนการ
นิเทศงานวชิาการ และการเรียนการสอนของสถานศึกษา  
  5. การแลกเปลี&ยนเรียนรู้ และประสบการณ์การจดัระบบนิเทศการศึกษาภายใน   
สถานศึกษากบัสถานศึกษาอื&น หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื�นที&การศึกษา  
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (2549 : 24 - 25) กล่าวถึง การนิเทศ   
การศึกษา โดยให้การนิเทศการศึกษาเป็นการให้คาํแนะนาํ คาํปรึกษาช่วยเหลือเพื&อให้สถานศึกษา
สามารถพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาให้เป็นไปตามสภาพความสําเร็จที&กาํหนด      
ไวด้งันี�   
  1. จดัระบบนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา โดยตั� ง     
คณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา มีการวางแผนนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้กิจกรรม 
หลากหลายและเหมาะสมกบัสถานศึกษา จดัทาํเครื&องมือนิเทศงานวชิาการและการเรียนการสอน  
  2. สร้างความตระหนกัให้แก่ครูและผูเ้กี&ยวขอ้งให้เขา้ใจกระบวนการนิเทศภายในว่า
เป็นกระบวนการทาํงานร่วมกันที&ใช้เหตุผล การนิเทศเป็นการพฒันาปรับปรุงวิธีการทาํงาน         
ของแต่ละบุคคลให้มีคุณภาพ การนิเทศเป็นส่วนหนึ&งของกระบวนการบริหารเพื&อให้ทุกคนเชื&อมั&น
วา่ไดป้ฏิบติัถูกตอ้ง กา้วหนา้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียนและต่อครู  
  3. ดาํเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนระดับโรงเรียน กลุ่มสาระ     
และรายวชิา โดยสร้างความตระหนกัความรู้ความเขา้ใจกบัผูเ้กี&ยวขอ้ง กาํหนดปฏิทินการนิเทศ และ
ดาํเนินการนิเทศ  



 

 

41

  4. ประเมินระบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยแต่งตั�งคณะกรรมการ

ประเมินผลการนิเทศ จดัทาํเครื&องมือประเมินผลการนิเทศ ประเมินผลการนิเทศอย่างต่อเนื&อง        
นาํผลการนิเทศไปพฒันา  

  5. ประสานงานกบัเขตพื�นที&การศึกษาเพื&อพฒันาระบบกระบวนการนิเทศงานวิชาการ
การเรียนการสอนและการสร้างเครื&องมือนิเทศ  
  6. แลกเปลี&ยนเรียนรู้และประสบการณ์การจดัระบบการนิเทศภายในกบัสถานศึกษา
อื&นหรือเครือข่ายการนิเทศภายในเขตพื�นที&การศึกษา โดยรวบรวมขอ้มูลสถานศึกษาที&จดัการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาที&มีคุณภาพ ศึกษาดูงานสถานศึกษาที&จดัการนิเทศภายในที&มีคุณภาพ พฒันา
ระบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา ปรับปรุงและพฒันาองคค์วามรู้ใหม่อยา่งต่อเนื&อง
จนเกิดผลดีต่อการจดัประสบการณ์เรียนรู้ และแลกเปลี&ยนประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างครู                      
กลุ่มสาระ สถานศึกษา หรือสถาบนัอื&น  
  สรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง การจดัระบบการนิเทศงานวิชาการและ       

การเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ดาํเนินการนิเทศงานงานวิชาการและการเรียนการสอน         

ในรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสมกบัสถานศึกษา ประเมินผลการจดัระบบและกระบวนการ

นิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 

 8. ดา้นการแนะแนวการศึกษา  
  การแนะแนวเป็นกระบวนการที&สําคญัที&จะช่วยเหลือให้บุคคลสามารถเขา้ใจตนเอง
และรู้จกัตนเองรวมทั�งเขา้ใจสภาพแวดล้อมรอบตวั รู้จกัคิดและใช้วิจารณญาณในการตดัสินใจ    
ดว้ยตนเอง มีผูใ้หค้วามหมายของการแนะแนว ไวด้งันี�     
  กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 37) ไดใ้ห้แนวทางการปฏิบติัการแนะแนวการศึกษาไว ้       
4 ประการคือ  
  1. จดัระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษาโดยเชื&อมโยง    

กบัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และกระบวนการเรียนการสอน  

  2. ดาํเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา  

  3. ติดตามและประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษา            

ในสถานศึกษา  

  4. ประสานความร่วมมือ และแลกเปลี&ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ดา้นการแนะแนว
การศึกษากบัสถานศึกษา หรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพื�นที&การศึกษา  
  สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (2549 : 26) กล่าวถึงขั�นตอนการดาํเนินการ
ของการแนะแนวไวด้งันี�  ผูบ้ริหารและครูมีบทบาทในการแนะแนว เพื&อสร้างภูมิคุม้กนัที&มั&นคง      
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ให้แก่ผูเ้รียน ทั�งดา้นการดาํรงชีวิตและสังคมอย่างต่อเนื&อง การแนะแนวเป็นกระบวนการที&สําคญั   
ที&จะสร้างคุณภาพชีวิตของผูเ้รียนให้เต็มศกัยภาพ มีความสมดุลทั�งร่างกาย สติปัญญา จิตใจและ
สังคม สถานศึกษาตอ้งจดักิจกรรมแนะแนวดงันี�   
  1. จดัระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเชื&อมโยง
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและกระบวนการเรียนการสอน  
  2. ดาํเนินการแนะแนวและพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน โดยความร่วมมือของครูทุกคน     
ในสถานศึกษา  
  3. ติดตามและประเมินผลระบบและกระบวนการแนะแนวในสถานศึกษา  
  4. ประสานความร่วมมือ แลกเปลี&ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการแนะแนว       
กบัสถานศึกษาอื&น หรือเครือข่ายแนะแนวภายในเขตพื�นที&การศึกษา  
 สรุปไดว้่า การแนะแนวการศึกษา หมายถึง การจดัระบบการแนะแนวทางวิชาการและ
วิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเชื&อมโยงกบัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และกระบวนการเรียน    
การสอน ดาํเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา 
 9. ดา้นการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  คุณภาพการศึกษาของไทยจะตอ้งเริ&มตน้จากสถานศึกษาทุกแห่ง ดาํเนินการพฒันา 
คุณภาพของตนเอง โดยในการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษานั�น จะตอ้งมีการประกนัคุณภาพภายใน
ผสมผสานอยู่ในกระบวนการบริหารและการจดัการเรียนการสอน มีผูใ้ห้ความหมายของการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาไว ้ดงันี�    
  กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 37) ไดใ้ห้แนวทางในการพฒันาระบบประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาไว ้6 ประการ คือ  
  1. จดัระบบโครงสร้างองคก์ร ใหร้องรับการจดัระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  2. กาํหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐาน  
การศึกษาและตวัชี� วดัของกระทรวง เป้าหมายความสําเร็จของเขตพื�นที&การศึกษา หลกัเกณฑ์และ    
วธีิการประเมินของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
  3. วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายความสาํเร็จของสถานศึกษา  
  4. ดาํเนินการพฒันางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
เพื&อปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเนื&อง   
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  5. ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื&น ในการปรับปรุง            
และพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน และการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกนัคุณภาพ   
การศึกษา  
  6. ประสานงานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพ         
การศึกษาในการประเมินสถานศึกษาเพื&อเป็นฐานในการพฒันาอยา่งเป็นระบบและต่อเนื&อง  
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (2549 : 27 - 29) กล่าวถึง การพฒันา
ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาว่า ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา กาํหนดขึ�น   
เพื&อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เป็นหน้าที&ของสถานศึกษาและหน่วยงานตน้สังกัด    
ตอ้งกาํหนดให้การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นส่วนหนึ& งของกระบวนการบริหาร       
การพฒันาที&ตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเนื&อง เพื&อรองรับการประเมินคุณภาพ โดยกาํหนดแนวทางดงันี�   
  1. จดัทาํระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที&กฎกระทรวงกาํหนด  

  2. จัดโครงสร้างการบริหารที& เ อื� อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบ                           

การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

  3. แต่งตั�งคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  

  4. สร้างความตระหนกัเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจเกี&ยวกบัระบบประกนัคุณภาพ

ภายในแก่บุคลากรภายในสถานศึกษา  

  5. บุคลากรภายในสถานศึกษาร่วมจดัทาํแนวปฏิบติัในการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา  

  6. จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ ที&มีขอ้มูลสารสนเทศครอบคลุมภารกิจ และสามารถ

แสดงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษา ไดอ้ย่างเพียงพอ 

ถูกตอ้ง ชดัเจนและเป็นปัจจุบนั  

  7. กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา    

ขั�นพื�นฐาน หรือการศึกษาปฐมวยั และสามารถเพิ&มเติมเฉพาะในส่วนที&เป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ&นได ้ 

  8. จดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาและจดัทาํ

แผนปฏิบติัการประจาํปีรองรับ  

  9. จดัทาํแผนกาํกบั ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวนและรายงานผลที&ดาํเนินงานตามแผน  

  10. ดาํเนินการตามแผนพฒันาคุณภาพ/แผนกลยทุธ์  

  11. ดาํเนินการกาํกบั ติดตาม ตรวจสอบทบทวน และรายงานผลการดาํเนินงานตาม

แผนพฒันาคุณภาพ/แผนกลยทุธ์  
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  12. ประเมินผลการดาํเนินงานและความกา้วหนา้ของการพฒันาสถานศึกษาที&กาํหนด  

  13. จดัทาํรายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาประจาํปี เสนอหน่วยงานตน้สังกัด 

หน่วยงานที&เกี&ยวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  

  14. ศึกษา วิจยั เพื&อพฒันาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ    

อยา่งต่อเนื&อง  

  สรุปได้ว่า การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง การ

จดัระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการจดัระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา กาํหนด

เกณฑ์การประเมินเป้าหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตวัชี� วดั         

ของกระทรวง เป้าหมายความสําเร็จของเขตพื�นที&การศึกษา หลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินของ

สาํนกังานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 10. การส่งเสริมความรู้ทางวชิาการชุมชน  

  การส่งเสริมให้ชุมชนมีความเขม้แข็งด้านวิชาการ เป็นอีกส่วนหนึ& งของการปฏิรูป

การศึกษาที&จะทาํใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็ สามารถพึ&งตนเองได ้และผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูควรจะ

ให้ความตระหนกัและให้ความสําคญัในเรื&องนี�  มีผูใ้ห้แนวทางในการส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการ    

แก่ชุมชน ไวด้งันี�   

  กระทรวงการศึกษาธิการ (2546 : 38) ไดใ้ห้แนวทางในการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ

แก่ชุมชน ไว ้4 ประการ คือ  

  1. การศึกษา สาํรวจความตอ้งการ สนบัสนุนงานวชิาการแก่ชุมชน  

  2. จดัให้ความรู้ เสริมสร้างความคิด และเทคนิค ทกัษะ ทางวิชาการเพื&อการพฒันา

ทกัษะวชิาชีพ และคุณภาพชีวติของประชาชนในชุมชน ทอ้งถิ&น  

  3. ส่งเสริมใหป้ระชาชนในชุมชน ทอ้งถิ&น เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ

ของสถานศึกษา และที&จดัโดยบุคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอื&นที&จดัการศึกษา  

  4. ส่งเสริมใหมี้การแลกเปลี&ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหวา่งบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

ทอ้งถิ&น  

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (2549 : 29) กล่าวถึง ขั�นตอนการ

ดาํเนินงานเพื&อการส่งเสริมให้ชุมชนมีความเขม้แข็งทางวิชาการ โดยสถานศึกษาจดักระบวนการ

เรียนรู้ภายในชุมชน เพื&อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรมเพื&อพฒันาชุมชนให้สอดคล้องกับ    

สภาพปัญหาและความตอ้งการดงันี�   
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  1. ดาํเนินการเสริมความรู้และประสบการณ์ให้กบัชุมชน องค์กร หน่วยงานและ

สถาบนัทางสังคมอื&น  

  2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน สามารถเลือกภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพื&อ

พฒันาชุมชนให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ โดยร่วมมือกบับุคคล ชุมชน องคก์ร

หน่วยงานและสถาบนัทางสังคมอื&น  

  3. ส่งเสริมใหมี้การแลกเปลี&ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหวา่งบุคคล ครอบครัว ชุมชน

ทอ้งถิ&น  

  4. จดัใหค้วามรู้ เสริมสร้างความคิด และเทคนิคทกัษะทางวิชาการ เพื&อพฒันาทกัษะ

วชิาชีพ และคุณภาพชีวติของประชาชนในชุมชน ทอ้งถิ&น  

  5. สร้างเสริมให้ประชาชนในชุมชน ทอ้งถิ&น เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ

ของสถานศึกษา และที&จดัโดยบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานอื&นที&จดัการศึกษา  

  สรุปได้ว่า การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการชุมชน หมายถึง การศึกษา สํารวจ        
ความตอ้งการการสนบัสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน ให้ความรู้ ส่งเสริมความคิดและเทคนิค ทกัษะ
ทางวชิาการเพื&อการพฒันาทกัษะวชิาชีพ และคุณภาพชีวติของประชาชนในชุมชน   
 11. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอื&น 
  การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื&น    
หมายถึง การจดัทาํแผน โครงการส่งเสริมวิชาการชุมชน ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการ
พฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&นที&จดัการศึกษาขั�นพื�นฐาน
และระดับอุดมศึกษา ทั� งบริเวณใกล้เคียงภายในเขตพื�นที&การศึกษา ต่างเขตพื�นที&การศึกษา        
พร้อมกันนี� ยงัเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ ทั� ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร   หน่วยงานและสถาบนัอื&นที&จดัการศึกษา  สํารวจ ศึกษาขอ้มูลการจดัการศึกษา รวมทั�ง
ความตอ้งการในการไดรั้บความสนบัสนุนดา้นวชิาการของบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและ
สถาบนั สังคมอื&นที&จดัการศึกษา (ฑศพล  บุญไตรย.์  2547 : 37) 
  พนม  พงษไ์พบูลย ์(2541 : 41 - 45) ไดใ้หแ้นวคิดของความร่วมมือแบบสหวิทยาเขต
วา่เป็นความคิดที&จะประสานทุกฝ่ายใหม้าร่วมแรงร่วมใจกนัจดัการศึกษา  หน่วยงานหลกัในการจดั
การศึกษาในรูปแบบที&มีอยู่ในปัจจุบนัคือ โรงเรียน หรือสถานศึกษาต่าง ๆ ถา้คิดว่าทุกจุดทุกแห่ง
เพื&อการเรียนรู้คือ วทิยาเขตหรือเขตการเรียนรู้ การประสานรวมวิทยาเขตเขา้ดว้ยกนั ก็คือ การสร้าง     
สหวิทยาเขตหรือเขตแหล่งการเรียนรู้หลาย ๆ แหล่งที& ร่วมมือกันอย่างเป็นเครือข่ายนั&นเอง                        
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หลกัความร่วมมือเป็นเครือข่ายระหวา่งสถานศึกษา และแหล่งบริการทางการศึกษาในพื�นที&เดียวกนั
คือ ตน้แบบของการจดัการศึกษาแบบสหวิทยาเขต การกาํหนดสหวิทยาเขตก็คือ การกาํหนดกรอบ
ของขอบเขตบริการทางการศึกษามีกรอบพื�นที&บริการชัดเจน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ&งต่อ                         
การวางแผนการจดัการศึกษาเพื&อให้ทุกคนไดเ้รียนอยา่งทั&วถึง กรอบพื�นที&บริการควรมีขนาดเหมาะสม 
ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป ขนาดพื�นที&บริการตอ้งคาํนึงถึงลกัษณะของชุมชนดว้ยในหนึ& งเขตบริการ
การศึกษา คือ หนึ&งสหวิทยาเขต คือ หนึ&งกลุ่มของสถานศึกษาที&จะตอ้งวางแผน จดับริการทางการศึกษา
ร่วมกนัโดยมีจุดมุ่งหมายใหทุ้กคนในพื�นที&ไดมี้ที&เรียนไดอ้ยา่งทั&วถึงทุกคน 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 40) ได้ให้แนวทางในการประสานความร่วมมือ         
ในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอื&น  2 ประการ คือ  
  1. ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาของรัฐ   
เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ&น ทั� งที&จ ัดการศึกษาขั�นพื�นฐานและระดับอุดมศึกษา                           
ทั�งบริเวณใกลเ้คียง ภายในเขตพื�นที&การศึกษา ต่างเขตพื�นที&การศึกษา 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ ทั� งภายใน    
และต่างประเทศ 
  สรุปได้ว่า การประสานความร่วมมือและช่วยเหลือในการพฒันางานวิชาการกับ
สถานศึกษาของรัฐ เอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&น ควรดาํเนินในทุกระดบัทั�งระดบัการศึกษา
ขั�นพื�นฐานและระดบัอุดมศึกษา ซึ& งตั�งอยู่ภายในเขตพื�นที&หรือนอกเขตพื�นที&การศึกษา ตลอดจน   
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันางานวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ ทั� งภายในประเทศ       
และต่างประเทศ 
 12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน    
และสถาบนัอื&นที&จดัการศึกษา 
  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีสาระสําคญัที&เกี&ยวขอ้งกบัการมีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานดงันี�  
  มาตรา 29 บทบาทของผูมี้ส่วนเกี&ยวขอ้ง ให้สถานศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครัว 
องค์กร ชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอื&น จดักระบวนการเรียนรู้ในชุมชนเพื&อส่งเสริมความเขม้แข็ง
ของชุมชนรวมทั�งหาวธีิการแลกเปลี&ยนประสบการณ์ 
  บทบาทของชุมชนในการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
  1. การมีส่วนร่วมในการจดัและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนทั�งที&บา้น   
และที&โรงเรียน รวมทั�งเป็นแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
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  2. การกาํหนดนโยบาย  เป้าหมายในการจดัการศึกษาแก่สถานศึกษา 
  3. การประชาสัมพนัธ์สนบัสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ร่วมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ
และเจตคติที&ถูกตอ้งแก่ผูเ้รียน ครู ผูป้กครอง และผูที้&เกี&ยวขอ้งอื&น ๆ นาํไปสู่การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติั 
  4. การเป็นผูส้นบัสนุนทรัพยากรและบุคลากรในการจดัการศึกษา 
  5. การตรวจสอบการจดัการศึกษา เป็นการตรวจสอบจากผลการปฏิบติังานของโรงเรียน 
ในเรื&องการวดัผลการปฏิบติั การพฒันาตนเองของครูและนกัเรียน การปรับปรุงบรรยากาศการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ การบริการและการปฏิบติังานของโรงเรียน 
  ปรัชญา  เวสารัชช์ (2545 : 51 ; อา้งถึงใน นิรชร  มีสุขโข. 2550 : 56) กล่าวว่า          
การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบนัอื&น         
ที&จดัการศึกษา เป็นการร่วมมือในการจดัการศึกษาซึ& งต้องเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน       
การมีส่วนร่วมตดัสินใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี&ยวกบัหลกัสูตร ร่วมจดัทาํหลกัสูตรและติดตาม  
ผลการศึกษา ร่วมสนบัสนุนกิจการศึกษา รวมทั�งสามารถเป็นผูจ้ดัการศึกษาเองได ้
  กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 40) ได้ให้แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุน      
งานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอื&นที&จดัการศึกษา  3 ประการ คือ  
  1. สํารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา รวมทั� งความต้องการในการได้รับ      
การสนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบนัสังคมอื&นที&จดั     
การศึกษา 
  2. ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาวชิาการและการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ในการจดั
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัสังคมอื&นที&จดัการศึกษา 
  3. จดัให้มีการแลกเปลี&ยนเรียนรู้ในการจดัการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบนัสังคมอื&นที&จดัการศึกษา 
  สรุปได้ว่า การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร  
หน่วยงาน และสถาบนัอื&นที&จดัการศึกษา หมายถึง การสํารวจและศึกษาขอ้มูลการจดัการศึกษา   
รวมทั�งความตอ้งการในการไดรั้บการสนบัสนุนดา้นวชิาการ การส่งเสริม และสนบัสนุนการพฒันา
งานวชิาการและพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ในการจดัการศึกษา และการจดัให้มีการแลกเปลี&ยนเรียนรู้
ในการจดัการศึกษาของบุคคล ครอบครัว หน่วยงานและสถาบนัสังคมอื&นที&จดัการศึกษา 
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บริบทของสํานักงานเขตพื#นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 สาํนกังานเขตพื�นที&การศึกษาประถมศึกษาตราด จดัตั�งขึ�นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื&องการแบ่งส่วนราชการภายในสํานกังานเขตพื�นที&การศึกษา 2553 เมื&อวนัที& 13 กนัยายน 2553 
และมีผลบังคับใช้ในวนัที&  14 กันยายน 2553 ทาํให้โครงสร้างของหน่วยงานในสังกัด           
กระทรวงศึกษาธิการมีการเปลี&ยนแปลงไปจากเดิม โดยมีเขตพื�นที&การศึกษาประถมศึกษา จาํนวน 
183 เขต และเขตพื�นที&การศึกษามธัยมศึกษา จาํนวน 42 เขต สาํหรับพื�นที&ในจงัหวดัตราด กาํหนดให้
มีสํานักงานเขตพื�นที&การศึกษาประถมศึกษาตราดเพียงแห่งเดียว (สํานักงานเขตพื�นที&การศึกษา
ประถมศึกษาตราด. 2555 : 1 - 12)  
 วสัิยทศัน์ 
 สาํนกังานเขตพื�นที&การศึกษาประถมศึกษาตราด ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษา
แก่ประชากรวยัเรียน เพื&อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน                       
มีคุณธรรมนาํความรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 พนัธกจิ 
 1. พัฒนาผู ้เรียน เพิ&มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน         
และปฐมวยั และการเรียนรู้ของหลกัสูตรอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสํานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 3. เพิ&มโอกาสการศึกษาแก่ประชากรวยัเรียนทุกคน 
 4. พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหส้ามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
 5. สร้างความเขม้แข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหาร และ  
การจดัการศึกษาเพื&อรองรับการกระจายอาํนาจอยา่งมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล  
 เป้าประสงค์ 
 ผูเ้รียนทุกคนได้รับการศึกษาที&มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน เป็นคนดี                    
มีคุณธรรมอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุขตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พฒันาสมรรถนะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั�งระบบ โรงเรียนไดรั้บการยกระดบัคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์สํานักงานเขตพื#นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 1. พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั 
 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสํานึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 3. ขยายโอกาสทางการศึกษา 
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 4. พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั�งระบบ 
 5. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา 
 จุดเน้น 
 1. ผลสัมฤทธิk ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลกัไดแ้ก่กลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ภาษาต่างประเทศ เพิ&มขึ�นอยา่งนอ้ยร้อยละ 4 
 2. นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที& 3 ทุกคนอ่านออกเขียนได ้คิดเลขเป็น 
 3. เพิ&มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้าน
เทคโนโลยเีพื&อพฒันาสู่ความเป็นหนึ&งในสองของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 4. นกัเรียนทุกคนมีความสาํนึกในความรักชาติ 
 5. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที&เน้นให้ประชากรวยัเรียนทุกคนเขา้ถึงโอกาสทางการ
ศึกษาอยา่งทั&วถึง  
 6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขยายผล        
สถานศึกษาพอเพียงตน้แบบ 
 7. นักเรียน ครู และสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจตามแนวชายแดน ได้รับ   
การพฒันาอยา่งทั&วถึงและมีคุณภาพ 
 8. นกัเรียน ครู และสถานศึกษาไดรั้บการพฒันาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

 9. สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบประกนั คุณภาพภายใน 

ที&เขม้แขง็และผา่นการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก 

 10. สาํนกังานเขตพื�นที&การศึกษาผา่นการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานกังาน

เขตพื�นที&การศึกษา 

 สภาพการจัดการศึกษา 
 สํานักงานเขตพื�นที&การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นหน่วยงานที&อยู่ในกํากับดูแล        

ของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน มีหนา้ที&ดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ย

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดงันี�  

 1. จดัทาํนโยบาย แผนพฒันา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื�นที&การศึกษาให้สอดคลอ้ง

กบันโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพฒันาการศึกษาขั�นพื�นฐาน และความตอ้งการ

ของทอ้งถิ&น 
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 2. วิเคราะห์การจดัตั�งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั&วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน     

ในเขตพื�นที&การศึกษา และแจ้งจดัสรรงบประมาณที&ได้รับ กาํกับตรวจสอบติดตามการใช้จ่าย        

งบประมาณของหน่วยงาน 

 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพฒันาหลกัสูตรร่วมกบัสถานศึกษาในเขตพื�นที&   

การศึกษา 

 4. กาํกบั ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั�นพื�นฐานและในเขตพื�นที&การศึกษา 

 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื�นที&        

การศึกษา 

 6. ประสานการระดมทรัพยากรดา้นต่างๆ รวมทั�งทรัพยากรบุคคล เพื&อส่งเสริม สนบัสนุน

การจดัและพฒันาการศึกษาในเขตพื�นที&การศึกษา 

 7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื�นที&        

การศึกษา 

 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจดัการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กร     

ปกครองส่วนทอ้งถิ&น รวมทั�งบุคคล องคก์ร ชุมชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ 

และสถาบนัอื&นที&จดัรูปแบบที&หลากหลายในเขตพื�นที&การศึกษา 

 9. ดาํเนินการและประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนการวิจยัและพฒันาการศึกษาในเขตพื�นที&

การศึกษา 

 10. ประสาน ส่งเสริมการดาํเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทาํงานดา้นการศึกษา 

 11. ประสานการปฏิบติัราชการทั&วไปกบัองค์กร หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ&น ในฐานะสาํนกังานผูแ้ทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื�นที&การศึกษา 
 12. ปฏิบติัหน้าที&อื&นเกี&ยวกบักิจการภายในเขตพื�นที&การศึกษาที&มิได้ระบุให้เป็นหน้าที&
ของผูใ้ดโดยเฉพาะ หรือปฏิบติังานอื&นที&มอบหมาย 
 ภารกจิหลกั 
 1. จดัการศึกษาปฐมวยั เป็นการจดัการศึกษาก่อนภาคบงัคบัใหก้บัเด็กอาย ุ4 - 5 ปี 
 2. จดัการศึกษาภาคบงัคบั เป็นการจดัการศึกษาภาคบงัคบั 9 ปี (ป.1 - ม.3) ให้กบัเด็กที&มี
อายุในเกณฑ์การศึกษาภาคบงัคบั คือ มีอายุยา่งเขา้ปีที& 7 เขา้เรียนในสถานศึกษาขั�นพื�นฐานจนอายุ
ยา่งเขา้ปีที& 16 หรือจนจบหลกัสูตร 
 3. จดัการศึกษาขั�นพื�นฐาน เป็นการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐานไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี (ป.1 - ม.6) 
ให้กบัเด็กในวยัเรียนในสถานศึกษาขั�นพื�นฐานจนจบหลักสูตร โดยมุ่งให้นักเรียนทุกคนได้รับ     
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การพฒันาใหมี้คุณธรรมนาํความรู้ ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสามารถเป็นคนดี คนเก่ง 
มีความสุข ตามวิถีความเป็นไทย สมกบัความไวว้างใจของพ่อแม่ ผูป้กครองที&นาํลูกหลานเขา้เรียน 
ดว้ยกระบวนการทาํงานแบบเปิดโอกาส เนน้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจงัหวดั และรายงาน
ผลการดาํเนินงานความก้าวหน้าต่อสาธารณชนได้รับทราบอย่างต่อเนื&อง ภายใตก้ารบริหารจดั     
การศึกษา 
 สาํนกังานเขตพื�นที&การศึกษาประถมศึกษาตราด มีโรงเรียนในสังกดัทั�งสิ�น 112 โรงเรียน 
 เปิดสอนระดบั 
  ประถมศึกษา จาํนวน    3  โรงเรียน 
  อนุบาล - ประถมศึกษา จาํนวน  82  โรงเรียน 
  อนุบาล - มธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 27  โรงเรียน 
 จาํแนกตามขนาดโรงเรียน 
  เล็ก (นอ้ยกวา่ 120 คน) จาํนวน 48 โรงเรียน 
  กลาง (120 - 600 คน) จาํนวน 59 โรงเรียน 
  ใหญ่ (601 - 1,500 คน) จาํนวน   4 โรงเรียน 
  ใหญ่พิเศษ (1,500 คนขึ�นไป) จาํนวน   1 โรงเรียน 
 จาํแนกตามสถานที&ตั�ง(อาํเภอ) 
  เมืองตราด จาํนวน 37 โรงเรียน 
  บ่อไร่ จาํนวน 19 โรงเรียน 
  เขาสมิง จาํนวน 24   โรงเรียน 

  คลองใหญ่ จาํนวน 11 โรงเรียน 

  แหลมงอบ จาํนวน 12 โรงเรียน 

  เกาะกดู จาํนวน   4 โรงเรียน 

  เกาะชา้ง จาํนวน   5 โรงเรียน 

 

งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 งานวจัิยต่างประเทศ 

 ออลสัน (Olson. 1998 : 74) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื&อง การศึกษาการมีส่วนร่วมของครูและ

ระดบัของความมีเหตุผลในการตดัสินใจในการบริหารงานโรงเรียนที&บริหารแบบใช้โรงเรียนเป็น

ฐานกบัโรงเรียนที&บริหารแบบไม่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน ผลการวิจยัพบวา่ มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมี
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นัยสําคัญระหว่างโรงเรียนที&บริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานกับระดับการมีส่วนร่วมของครู          

ในกระบวนการตดัสินใจ ครูในโรงเรียนที&บริหารแบบไม่ใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  ยอมรับวา่ครูมีส่วนร่วม

มากกว่าครูในโรงเรียนที&บริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน และพบว่า แบบสํารวจความคิดเห็น     

ของครูเรื&องการมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจมีความน่าเชื&อถือสูงเช่นกนั  นอกจากนี� ยงัพบวา่                

มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัระหวา่งโรงเรียนที&บริหารแบบใชโ้รงเรียนเป็นฐานกบัระดบัของ

ความมีเหตุผลในการตดัสินใจ กล่าวคือ ครูในโรงเรียนที&บริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานมีระดบั

ของความมีเหตุผลในการตดัสินใจสูงกวา่ครูในโรงเรียนที&บริหารแบบไม่ใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

 พาเทอร์โน (Paterno. 1999 : 86) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื&อง การวิเคราะห์ความคิดเห็นของ

คณะกรรมการและผูอ้าํนวยการโรงเรียนเกี&ยวกบัการมีส่วนร่วมของครูในกระบวนการตดัสินใจ                    

สั&งการของโรงเรียนที&นิวยอร์ก ผลการวิจยัพบวา่ คณะกรรมการมีความเห็นวา่ ครูเขา้ไปมีส่วนร่วม

จริง ๆ และตอ้งการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจสั&งการบ่อยที&สุดในงานดา้นเทคนิค                 

ที&เกี&ยวพนักบังานดา้นวิชาการของนกัเรียน งานดา้นหลกัสูตร/ การเรียนการสอน และงานปกครอง

นกัเรียน ซึ& งผูอ้าํนวยการโรงเรียนมีความคิดเห็นคลา้ยคลึงกนั แมจ้ะมีความคิดเห็นต่างกนัวา่ ครูตอ้ง

เขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจสั&งการในการวางแผนและพฒันาบุคลากรมากกวา่งานอื&น 

แต่ทั�งคณะกรรมการและผูอ้าํนวยการโรงเรียนต่างก็มีความคิดเห็นว่า ครูเขา้ไปมีส่วนร่วมจริง ๆ 

และตอ้งการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจสั&งการน้อยที&สุดในงานด้านการบริหาร                            

ที&เกี&ยวขอ้งกบังานงบประมาณของโรงเรียนและงานบุคคล 

 คิม (Kim. 2001 : 112) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื&อง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการมีส่วนร่วม       
ในการตดัสินใจสั&งการและความพึงพอใจในการทาํงานของครูในโรงเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษา
ตอนปลายของประเทศเกาหลี ผลการวิจยัพบวา่  1) ครูโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายของประเทศ
เกาหลีมีความรู้สึกไม่พึงพอใจกบังานทางดา้นการเรียนการสอนของพวกเขา  2) ครูไม่มีอาํนาจ       
ในการตดัสินใจในกระบวนการตดัสินใจสั&งการในปัจจุบนั ดงันั�นครูจึงตอ้งการเขา้ไปมีส่วนร่วม   
ในการทาํงานทั�งทางดา้นการเรียนการสอนและการบริหารงานให้มากขึ�นกวา่เดิม โดยตอ้งการจะมี
ส่วนร่วมในงานด้านการเรียนการสอนมากกว่าด้านอื&นเมื&อเปรียบเทียบกับงานด้านการบริหาร      
โรงเรียน  3) ความคิดเห็นของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจพบวา่ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสําคญักบัตวัแปรทางดา้นประชากร ซึ& งไดแ้ก่ ตวัแปร
ดา้นเพศ ประสบการณ์ดา้นการสอนในโรงเรียนที&สอนอยูปั่จจุบนั ผูจ้ดัตั�งโรงเรียน  ขนาดของโรงเรียน 
และขอบเขตของเนื�อหาวชิาที&ทาํการสอน  4) ตวัแปรดา้น ประเภทของโรงเรียนและตวัแปรทางดา้น
ประชากรอื&น ๆ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันในความคิดเห็นเรื& องความพึงพอใจในการทาํงาน                
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5) ระดบัการมีส่วนร่วมจริง ๆ ในกระบวนการตดัสินใจสั&งการ มีผลในดา้นบวกต่อความพึงพอใจ  
ในการทาํงานของครู  6) ระดบัของความตอ้งการมีส่วนร่วมและความสามารถในการมีส่วนร่วม    
ในกระบวนการตดัสินใจสั&งการไม่เกี&ยวเนื&องกบัความพึงพอใจในการทาํงานของครู 7) ตามทศันะ
ของครู การมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจสั&งการมีผลในด้านบวกต่อความพึงพอใจในการ
ทาํงานของครู 
 มิลเลอร์ (Miller. 1989 : 320A ; อา้งถึงใน อนุภาพ  วาทีทอง. 2548 : 50) ศึกษา             

การกาํหนดการมีส่วนร่วมของครูในการวางแผนพฒันาหลกัสูตรและการนาํหลกัสูตรไปใช้ของ    

โรงเรียนชนบทในสหรัฐอเมริกา จากการวิจยัพบว่ามีความสัมพนัธ์ทางบวกระหว่างการเขา้มา         

มีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาหลกัสูตรและการนาํหลกัสูตรไปใช้ซึ& งการให้ครูมีส่วนร่วมจะมี

ประโยชน์อยา่งมากในดา้นการยอมรับและความเขา้ใจ 

 มาร์โคไลน์ (Marcoline. 1990 : 201 - A ; อา้งถึงใน ศิริพร ศรีอินทร์สุทธิk . 2550 : 44)                     

ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของครูและผูบ้ริหารโรงเรียนในรัฐเพนซิลวาเนีย งานวิจยั

เรื& องนี�  เป็นการสนับสนุนความคิดที&ว่ามีความแตกต่างกนัในการพิจารณาของครูและผูบ้ริหาร        

ในเรื&องที&ตอ้งตดัสินใจร่วมกนั โดยเฉพาะอยา่งยิ&งพบวา่อายขุองผูบ้ริหารไม่มีส่วนเกี&ยวขอ้งกบัการมี

ส่วนร่วมในการตดัสินใจ แมว้า่ครูและผูบ้ริหารจะมีความเชื&อพื�นฐานร่วมกนัในหลายเรื&องตามแบบ

ดั�งเดิมก็ตามแต่พวกเขาก็ยงัมีความเห็นแตกต่างกบัเรื&องที&ไม่เป็นไปตามแบบแผนดั�งเดิม ยิ&งไปกวา่

นั�น ยงัมีความแตกต่างที&สําคญัปรากฏขึ�น ถา้เปรียบเทียบครูกบัผูบ้ริหารในกระบวนการตดัสินใจ  

ทั�งหมด 

 งานวจัิยในประเทศ  
 สุวิมล  เปลื�องกระโทก (2546 : 134)  ได้ศึกษาเรื& อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน   
วิชาการของครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ตามความคิดเห็นของ     
ครูวชิาการโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบั 3 คือร่วมคิด ร่วมตดัสินใจและร่วมปฏิบติั การเปรียบเทียบ
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิชาการพบวา่ จาํแนกตามเพศ โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
เมื&อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าในงานวดัผลและประเมินผล มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั  
ทางสถิติที&ระดบั .05 จาํแนกตามการศึกษา พบว่า ทั�งโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั จาํแนกตาม
ประสบการณ์การปฏิบัติงาน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที&ระดับ .01        
และจาํแนกตามขนาดสถานศึกษา มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที&ระดบั .01 
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 ดาราวรรณ  ศรีกาญจนา (2548 : 68 - 70)  ไดศึ้กษาเรื&อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

วิชาการของขา้ราชการครู โรงเรียนซอยแอนเนกซ์ สังกดัสํานกังานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

พบว่า ข้าราชการครูมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ  ทั� ง 9 ด้าน             

อยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดับจากมากไปหาน้อย ดังนี�  ด้านการเรียนการสอน ด้านการวดัผล      

และประเมินผล  ดา้นหลกัสูตรและการนาํหลกัสูตรไปใช ้ดา้นการนิเทศการศึกษา ดา้นการวางแผน

และการกาํหนดวิธีการดาํเนินงาน ดา้นวสัดุประกอบหลกัสูตรและสื&อการสอน เมื&อศึกษาแยกเป็น

รายด้านพบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการทั�ง 9 ด้าน ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก       

เรียงตามลาํดบั ดงันี�  การมีส่วนร่วมดา้นหลกัสูตรและการนาํหลกัสูตรไปใช้ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ 

เนื�อหาหลกัสูตรและแผนการสอน ด้านวสัดุประกอบหลกัสูตรและสื&อการเรียนการสอน ได้แก่    

การกาํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเกี&ยวกบัการใชสื้&อการเรียนการสอน ดา้นการวดัผลและประเมินผล 

ได้แก่ การกําหนดวิธีการวดัผลและประเมินผล ด้านห้องสมุด ได้แก่ การจัดให้มีพื�นที&และ            

มุมหนงัสือประจาํห้องเรียน ดา้นการนิเทศการศึกษา ไดแ้ก่ การนาํผลการนิเทศมาปรับปรุงการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นการวางแผนและการกาํหนดวิธีการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ การวางแผน

การบริหารงานวิชาการ ดา้นส่งเสริมการสอน ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ผูเ้รียน

บรรลุตามวตัถุประสงค ์ดา้นการประชุมอบรมทางวิชาการ ไดแ้ก่ การเขา้รับการอบรม ศึกษาดูงาน 

การนิเทศการสอน การประชุมเชิงปฏิบติัการ 

 ศิริพร  เมฆวิทยา (2548 : 121) ได้ศึกษาเรื& อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน    

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที&การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า 1) การ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที&การศึกษาสระแกว้ เขต 1 

โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  2) การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดั

สาํนกังานเขตพื�นที&การศึกษาสระแกว้ เขต 1 จาํแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติที&ระดบั .05 โดยโรงเรียนขนาดใหญ่มีการดาํเนินงานมากกวา่โรงเรียนขนาดเล็ก 

 สละ  กิ&งโพธิk  (2548 : 150 - 167) ไดศึ้กษาเรื&อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
ของครู สังกดัสํานกังานเขตพื�นที&การศึกษานครราชสีมา ผลการวิจยัพบวา่ 1) การมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวชิาการของครูสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที&การศึกษานครราชสีมา ทั�ง 8 ดา้น ใน 4 ขั�นตอน 
ขั�นตอนที&ครูมีส่วนร่วมมากข้อที&สุด คือ ขั�นตอนการร่วมดําเนินการ รองลงมาได้แก่ ขั�นตอน        
การร่วมตดัสินใจ ขั�นตอนการร่วมรับผลประโยชน์ ตามลาํดบั และขั�นตอนที&ครูมีส่วนร่วมนอ้ยที&สุด 
คือ ขั�นตอนการร่วมประเมินผล  2) ความสัมพนัธ์ระหวา่งประสบการณ์ในการทาํงานของครูนอ้ย
กวา่ 10 ปี และตั�งแต่10 ปีขึ�นไปกบัการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวชิาการทั�ง 8 ดา้น ใน 4 ขั�นตอน 
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ของครูสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที&การศึกษานครราชสีมา มีความสัมพนัธ์กบัขั�นตอนของการมีส่วนร่วม 
3 ขั�นตอน คือ ขั�นตอนการร่วมตดัสินใจ ขั�นตอนการร่วมดาํเนินการ และขั�นตอนการร่วมประเมินผล 
ในการบริหารงานวิชาการตามภาระงาน 3 ดา้น คือ ดา้นการพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
ดา้นการวจิยัเพื&อพฒันาคุณภาพการศึกษาและดา้นการส่งเสริมชุมชนให้มีความเขม้แข็งทางวิชาการ 
มีนยัสําคญัที&ระดบั .05  3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่ ที&ครู
สังกดัสํานกังานเขตพื�นที&การศึกษานครราชสีมา ปฏิบติัหนา้ที&ราชการอยู่กบัการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการ ไม่มีความสัมพันธ์กับขั�นตอนการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ        
ตามภาระงานทั�ง 8 ดา้น ในทุกขั�นตอนมีนยัสาํคญัทางสถิติที&ระดบั .05 
 สนิท  ไทยกลา้ (2549 : 87 - 91) ไดศึ้กษาเรื&อง การมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการของ    
ขา้ราชการครูภายในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที&การศึกษาสระบุรี เขต 1 พบวา่ ขา้ราชการครู
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื�นที&การศึกษาสระบุรี เขต 1 มีส่วนร่วมในการบริหาร           
งานวิชาการภาพรวมระดบัปานกลาง สําหรับการบริหารงานวิชาการที&ขา้ราชการครูมีส่วนร่วม       
สูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ การพฒันากระบวนการเรียนรู้ การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา และการวดัผล
และเทียบโอนผลการเรียน ส่วนการบริหารงานวิชาการที&ขา้ราชการครูมีส่วนร่วมตํ&าสุด คือ การ
ประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอื&น และขา้ราชการครูในสถานศึกษา 
สังกดัสํานักงานเขตพื�นที&การศึกษาสระบุรี เขต 1ที&มีอายุแตกต่างกนั มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกนั       
มีประสบการณ์ในการทาํงานแตกต่างกนั และปฏิบติังานอยูใ่นสถานศึกษาประเภทต่างกนั มีส่วนร่วม
ในการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั 
 สมพร  พรมชินวงศ์ (2550 : 78) ไดศึ้กษาเรื&อง การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา    
ขั�นพื�นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื�นที&การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า สภาพการ
บริหารงานวิชาการอยู่ในระดบัมากทุกดา้น และปัญหาการบริหารวิชาการ โดยภาพรวมมีปัญหา               
อยูใ่นระดบันอ้ย เมื&อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการวิจยัเพื&อพฒันาคุณภาพการศึกษา และดา้น
การพฒันาสื&อ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพื&อการศึกษา มีปัญหาในระดบัปานกลาง 
 ชยัรัตน์  ลํ�าฤทธิk  (2552 : 103) ไดศึ้กษาเรื&อง สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาในเครือบดินทรเดชา ผลการศึกษาพบวา่ สภาพการปฏิบติังานการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาในเครือบดินทรเดชา โดยภาพรวมมีการปฏิบติัปานกลาง โดยมีการปฏิบติัมาก                   
ในดา้นการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษาดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  ดา้นการวดัผล 
ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน  ดา้นการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา ดา้นการจดัทาํระเบียบและแนวปฏิบติัเกี&ยวกบังานดา้นวิชาการของสถานศึกษา ดา้นการ
คดัเลือกหนังสือ แบบเรียน  ด้านการพฒันาและใช้สื& อเทคโนโลยี ส่วนที&มีการปฏิบติัปานกลาง     
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ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาหรือการดาํเนินการเกี&ยวกบัการให้ความเห็นการพฒันาสาระหลกัสูตรทอ้งถิ&น 
ดา้นการวางแผนงานวิชาการ  ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ ดา้นการวิจยัเพื&อพฒันาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา ด้านการพฒันาและส่งเสริม ให้มีแหล่งเรียนรู้ ดา้นการนิเทศการศึกษา  
ด้านการแนะแนว ด้านการส่งเสริมให้มีความเขม้แข็งกบัชุมชน  ด้านการประสานความร่วมมือ      
ในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอื&น ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว   
 ทวิท  ระโหฐาน (2552 : 66)  ได้ศึกษาเรื& อง การมีส่วนร่วมของครูในการบริหาร        
สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที&การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา่  1) การมีส่วนร่วม
ของครูในการบริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพื�นที&การศึกษาชลบุรี เขต 2       
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงคะแนนเฉลี&ยจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารวิชาการ 
ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารทั&วไป และดา้นการบริหารงานบุคคล 2) การเปรียบเทียบ
การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที&การศึกษา
ชลบุรี เขต 2 ตามทศันะของผูบ้ริหารและครูจาํแนกตามตาํแหน่ง พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที&ระดบั .05 ส่วนจาํแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน และขนาดโรงเรียน   
พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 ปาณิสรา  เกิดมรกต (2552 : 99) ได้ศึกษาเรื& อง การศึกษามีส่วนร่วมในการบริหาร        
งานวชิาการของครูในโรงเรียน สังกดัเทศบาลเมืองสระบุรี ผลการศึกษาพบวา่ ครูในโรงเรียน สังกดั
เทศบาลเมืองสระบุรี มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
ครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี ที&มีประเภทตาํแหน่งหน้าที& ประสบการณ์การทาํงาน    
และมีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมและรายด้าน             
ไม่แตกต่างกนั 
 สายหยดุ  ประกิคะ (2552 : 266) ไดศึ้กษาเรื&อง สภาพและความตอ้งการมีส่วนร่วมในการ

บริหารงานวิชาการของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพื�นที&การศึกษา

นครราชสีมา เขต 6 ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื&อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า      

อยูใ่นระดบั มาก 10 ดา้น ระดบัปานกลาง 2 ดา้น  จาํแนกตามเพศโดยรวมระหวา่งเพศชายและเพศ

หญิงไม่แตกต่างกนั จาํแนกตามประสบการณ์ในการสอนพบว่า ครูผูส้อนมีสภาพการมีส่วนร่วม   

ในการบริหารงานวิชาการโดยรวมไม่แตกต่างกนั จาํแนกตามขนาดสถานศึกษาพบว่า โดยรวม           

ไม่แตกต่างกนั 

 สถิตย ์ ทรายทอง (2552 : 123) ไดศึ้กษาเรื&อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ

ตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนเทศบาลบา้นศรีตะกั&วป่า ผลการศึกษาพบวา่ ครูมีส่วนร่วมในการ
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บริหารงานวิชาการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และรายดา้นอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันา  

หลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นพฒันากระบวนการเรียนรู้ ดา้นวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 

ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการพัฒนาสื& อนวัตกรรม                  

และเทคโนโลยีทางการศึกษา ดา้นการพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ดา้นการวิจยัเพื&อพฒันา 

คุณภาพการศึกษา และดา้นการส่งเสริมชุมชนให้มีความรู้เขม้แข็งทางวิชาการ  ครูเพศชายมีส่วนร่วม

ในการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก รายดา้นพบวา่มีส่วนร่วมในระดบัมาก 7 ดา้น     

มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบั ปานกลางไดแ้ก่ดา้นการส่งเสริมชุมชนให้มีความรู้ทางวิชาการ ส่วนครูเพศหญิง

มีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับมาก รายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ครูประสบการณ์        

การสอนนอ้ยมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก รายดา้นพบวา่ มีส่วนร่วม

ในระดบัมาก 7 ดา้น มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นส่งเสริมชุมชนให้มีความรู้เขม้แข็ง

ทางวิชาการ ส่วนครูที&มีประสบการณ์การสอนมาก มีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก รายดา้น   

พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ทุกดา้น  

 สุริยนัต ์ อินทเจริญศานต ์(2552 : 53)  ไดศึ้กษาเรื&อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื�นที&การศึกษาพะเยา เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า 

สภาพการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดบัมากทุกดา้นและปัญหาการบริหารวิชาการ โดยภาพรวม  

อยูใ่นระดบัปานกลาง เมื&อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษามีปัญหาในระดบันอ้ย และแนวทางในการพฒันางานวิชาการที&เสนอแนะมากที&สุด คือ 

พฒันาครูให้มีความสามารถในการวิเคราะห์หลกัสูตรเพื&อจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ที&มีคุณภาพ

และถูกตอ้ง และรองลงมา คือ จดัอบรมเชิงปฏิบติัการเพื&อให้ครูผูส้อนมีความรู้ ความเขา้ใจเกี&ยวกบั

การวจิยัในชั�นเรียน 

 อิทธิเดช  สิทธิจนัทร์ (2553 : 97) ได้ศึกษาเรื& อง การมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการ
บริหารงานวชิาการในโรงเรียนเขตตาํบลท่ากระดาน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที&การศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 พบว่า  1) การมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเขตตาํบล          
ท่ากระดาน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที&การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
และเมื&อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น ยกเวน้ดา้นหลกัสูตรและการนาํ
หลักสูตรไปใช้อยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการ
บริหารงานวชิาการในโรงเรียนเขตตาํบล ท่ากระดาน สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที&การศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 จาํแนกตามเพศของผูส้อน โดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ  3) 
ผลการประเมินการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเขตตาํบลท่า
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กระดาน สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที&การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน ดา้น
หลกัสูตรและการนาํหลกัสูตรไปใชแ้ละดา้นการวดัผลประเมินผลแตกต่างกนัอยา่งไม่มีมีนยัสําคญั
ทางสถิติ ส่วนด้านการจดัการเรียนการสอน และด้านการนิเทศภายในจาํแนกตามประสบการณ์
ทาํงานของครูแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที&ระดบั .05 
 มานิตา  สุทธิหา (2556 : 100) ไดศึ้กษาเรื&อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนประถมศึกษา อาํเภอบางปะกง สังกดัสํานกังานเขตพื�นที&
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการศึกษาพบวา่ การมีส่วนร่วมในบริหารงานวิชาการ
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากโดยมีรายละเอียดในแต่ละดา้นใน 3 อนัดบัแรกคือ ดา้นการพฒันากระบวนการ 
เรียนรู้ รองลงมาคือดา้นการพฒันาหลกัสูตรการศึกษา และดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้  การเปรียบเทียบ
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการกับขนาดโรงเรียนพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู       
ในโรงเรียนประถมศึกษาที&อยู่ในขนาดสถานศึกษาต่างกนัมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ    
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัที& .05  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนประถมศึกษาที&มีเพศ  
และวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการในภาพรวมแตกต่างกัน         
อยา่งไม่มีนยัสาํคญั 
 สรุปผลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที& เกี&ยวข้องกับการมีส่วนร่วม พบว่า                 
การบริหารงานในองค์กรนั�นจาํเป็นตอ้งใชห้ลกัการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ในดา้นการกาํหนด
เป้าหมาย การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน การร่วมตดัสินใจและการติดต่อสื&อสาร จาํเป็นตอ้งให้ผูมี้
ส่วนเกี&ยวข้องได้มีส่วนร่วมนับตั� งแต่ผู ้บริหารระดับสูงจนถึงผู ้ปฏิบัติงาน สําหรับผู ้บริหาร
จาํเป็นต้องให้ความสําคญัในการกําหนดนโยบาย การวางแผนและการนําแผนไปปฏิบัติการ
ตดัสินใจ     การประเมินผล การปรับปรุงแกไ้ข การที&ผูบ้ริหารจะตดัสินใจสั&งการเพื&อประสิทธิภาพ
ของงาน   ยอ่มตอ้งอาศยัขอ้มูลอยา่งเพียงพอในการตดัสินใจ ขอ้มูลที&ไดจ้ากผูร่้วมงาน ที&มีส่วนร่วมใน
การนาํเสนอขอ้มูล แนวคิด และการวเิคราะห์ขอ้มูลก่อนตดัสินใจ ผูบ้ริหารและครูต่างมีความคิดเห็น            
สอดคล้องกันว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารภายในองค์กรย่อมสร้างประสิทธิภาพของงาน      
ความพึงพอใจของผูร่้วมงาน  ผูร่้วมงานมีขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหน้าที& สร้างความสามคัคี
ในหมู่คณะ การมีส่วนร่วมอาจมีความแตกต่างกนัขึ�นอยู่กบัระดบับุคคลที&มีส่วนร่วม งานที&ควรมี
ส่วนร่วม ระดบัและวธีิการมีส่วนร่วม  รวมถึงเวลาและสถานการณ์  ซึ& งความสําเร็จของสถานศึกษา
จะสะทอ้นถึงงานทางด้านวิชาการว่าผูบ้ริหารได้ให้ครูหรือผูมี้ส่วนเกี&ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวชิาการโรงเรียนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือไม่ 
 
 



บทที� 3 

วธีิดําเนินการวจิัย 
 
 การวิจยัเรื� อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน สังกดัสํานักงาน                  
เขตพื!นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั!นตอน ดงันี!  
 1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 

 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 5. สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 การกาํหนดประชากร 

 ประชากรที�ใช้ในการวิจยัครั! งนี!  มุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ   
ครูผูส้อน สังกัดสํานักงานเขตพื!นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด ประชากรกลุ่มเป้าหมาย            
ที�ใช้ในการวิจยัครั! งนี!  คือ ครูผูส้อน สังกัดสํานักงานเขตพื!นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด                       
ปีการศึกษา 2556  จาํนวน 7  อาํเภอ  112 โรงเรียน รวมจาํนวนครูทั!งหมด 1,017 คน 
 การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัยกาํหนดจาํนวนกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการศึกษาครั! งนี!  
คาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางการหาขนาดกลุ่มตวัอย่างของทาโร ยามาเน่ (Yamane. 
1972 : 61 ; อา้งถึงใน ธีรวุฒิ  เอกะกุล.  2543 : 95) โดยกาํหนดระดบัความเชื�อมั�นที� 95% ไดจ้าํนวน
กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 286 คน แลว้ดาํเนินการเลือกตวัอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั!น
เป็นสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) และใช้ขนาดสถานศึกษาเป็นเกณฑ ์       
ในการแบ่งชั!น  ดงัแสดงในตาราง 1  
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ตาราง  1   ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการศึกษาครั! งนี!  จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 

                 อาํเภอ 

ขนาด 

สถานศึกษา 

เมือง บ่อ

ไร่ 

เขา

สมิง 

คลอง

ใหญ่ 

แหลม

งอบ 

เกาะ

กดู 

เกาะ

ชา้ง 

รวม

ประชากร 

รวม   

ตวัอยา่ง 

เล็ก 64 31 28 20 20 6 15 184 52 

กลาง 234 143 176 22 53 7 30 665 187 

ใหญ่ 70 - - 98 - - - 168 47 

รวม 368 174 204 140 73 13 45 1,017 286 

 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื� องมือที�ใช้ในการศึกษาครั! งนี!  เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกับการมีส่วนร่วมในการ

บริหารงานวิชาการของครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื!นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด แบ่งเป็น 2 

ตอน คือ 

 ตอนที�  1  คาํถามเกี�ยวกบัขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ วุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์ในการทาํงาน และขนาดของสถานศึกษา 

 ตอนที�  2  คาํถามเกี�ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน             

มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของลิเคอร์ท (Likert)  บุญชม  ศรีสะอาด.  2545 : 

100) โดยมีเกณฑก์ารใหค้่าระดบัคะแนน ดงันี!  

 5   คะแนน หมายถึง ระดบัการมีส่วนร่วมมากที�สุด 

 4   คะแนน หมายถึง ระดบัการมีส่วนร่วมมาก 

 3   คะแนน หมายถึง ระดบัการมีส่วนร่วมปานกลาง 

 2   คะแนน หมายถึง ระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ย 

 1   คะแนน หมายถึง ระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ยที�สุด 

 การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การสร้างเครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเป็นขั!นตอน ดงันี!  
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 1. ศึกษาทฤษฏีและแนวคิด ที� เกี�ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา                  

จากเอกสารตาํราต่าง ๆ ตลอดจนงานวิจัยที� เกี�ยวข้องทั! งในประเทศและต่างประเทศ เพื�อใช ้                     

เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

 2. ผูว้จิยัร่างแบบสอบถามเกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน
จาํนวน 75 ขอ้  
 3. เสนอร่างแบบสอบถามใหอ้าจารยที์�ปรึกษาพิจารณาความถูกตอ้งและความเหมาะสม 

 4. นาํแบบสอบถามที�ไดรั้บคาํแนะนาํจากอาจารยที์�ปรึกษาปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอต่อ

คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิพิจารณา 5 ท่าน เพื�อตรวจสอบความตรงเชิงเนื!อหา ความชัดเจนและ

ความเหมาะสมในการใชภ้าษา โดยใชว้ิธีหาค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) ซึ� งค่า IOC 

อยูร่ะหวา่ง 0.80 - 1.00  

 5. ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ หลงัจากนั!นเสนอต่อ

อาจารยที์�ปรึกษาเพื�อพิจารณาอีกครั! งหนึ�ง  

 6. นาํแบบสอบถามที�ปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ ไปทดลองใช ้(Try - out) กบัครูผูส้อน

ที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 30 คน แล้วนํามาหาค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายข้อ (Discrimination) โดยใช ้                  

ค่าสัมประสิทธิl สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม ไดค้่าอาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง 0.42 - 0.91 

 7. ทดสอบความเชื�อมั�นของแบบสอบถามทั!งฉบบั โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิl แอลฟา 

(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 202 - 204) ไดค้่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม

ทั!งฉบบัเท่ากบั 0.98  

 8. นาํแบบสอบถามที�ผา่นการตรวจสอบความเชื�อมั�น และมีความสมบูรณ์ไปใชเ้ก็บขอ้มูล

จากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล   

 ผูว้จิยัดาํเนินการตามลาํดบั ดงันี!  

 1. ผูว้จิยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ถึงผูอ้าํนวยการ

สาํนกังานเขตพื!นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื�อขอความร่วมมือในการทาํวจิยั 

 2. ผู ว้ ิจ ยันําแบบสอบถามพร้อมสํา เนาหนงัสือขอความร่วมมือในการทําว ิจ ยั              

ส่งสถานศึกษา เพื�อขอความอนุเคราะห์จากกลุ่มตวัอย่างในการตอบแบบสอบถาม  
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 3. กาํหนดวนัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ซึ� งผูว้ิจยัดาํเนินการดว้ยตนเอง 

โดยไดรั้บกลบัคืนมาครั! งแรก 180 ฉบบั หรือเท่ากบัร้อยละ 62.94 ของผูต้อบแบบสอบถามทั!งหมด 

หลงัจากนั!นผูว้จิยัไดท้าํการแจกแบบสอบถามเพิ�มเติมในสถานศึกษาที�เป็นกลุ่มเป้าหมาย จนกระทั�ง

ไดรั้บแบบสอบถามครบทั!งหมด 286 ฉบบั   

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบั 
 2. วิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ในการทาํงาน  ขนาดของสถานศึกษา โดยการแจกแจงความถี� ค่าร้อยละ แลว้นาํเสนอ
เป็นตารางประกอบความเรียง 
 3. วิเคราะห์ขอ้มูลการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน สังกดัสํานกังาน
เขตพื!นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยการหาค่าเฉลี�ยและค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน หลงัจากนั!น    
จึงนําค่าเฉลี�ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายเป็นช่วงคะแนน ดังนี!  (บุญชม             
ศรีสะอาด. 2545 : 100) 
  ค่าเฉลี�ย  4.51 - 5.00 หมายถึง การมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมากที�สุด 
  ค่าเฉลี�ย  3.51 - 4.50 หมายถึง การมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก 
  ค่าเฉลี�ย  2.51 - 3.50 หมายถึง การมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉลี�ย  1.51 - 2.50 หมายถึง การมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ย 
  ค่าเฉลี�ย  1.00 - 1.50 หมายถึง การมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด 
 4. วิเคราะห์ขอ้มูลการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน สังกดัสํานกังาน
เขตพื!นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด เปรียบเทียบตามวฒิุการศึกษาและประสบการณ์ในการทาํงาน 
โดยการทดสอบค่าที (t-test) 
 5. วิเคราะห์ขอ้มูลการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน สังกดัสํานกังาน
เขตพื!นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด เปรียบเทียบตามขนาดของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์       
ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) เมื�อพบความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ     
จึงดาํเนินการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’s Method) 
 
สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติพื,นฐาน 
 1. ร้อยละ (%) 
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 2. ค่าเฉลี�ย ( X ) 
 3. ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือ 
 1. ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามและวตัถุประสงค์  (Index of Item Objective 
Congruence : IOC)     
 2. ค่าอาํนาจจาํแนกโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิl สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) ระหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม   

 3. ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิl แอลฟา (α- Coefficient) 
ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach)  
 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน 

 1. การทดสอบค่าที (t-test)   
 2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) เมื�อพบความแตกต่าง
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ จึงดาํเนินการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีการตรวจสอบ
ความแตกต่างของเชฟเฟ่ (Scheffe ’s Method) 
 

 
 

 



บทที� 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาครั
 งนี
  ผูว้ิจยัไดเ้สนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยเริ!มจากการกาํหนดสัญลกัษณ์  
ที!ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล และลาํดบัขั
นตอนนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปนี
  
 
สัญลกัษณ์ที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 n  แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 X   แทน ค่าเฉลี!ย 
 S.D. แทน ค่าเบี!ยงเบนมาตรฐาน 
 t  แทน ค่าสถิติทดสอบในการแจกแจงแบบที (t-test) 
 F  แทน ค่าสถิติทดสอบในการแจกแจงแบบเอฟ (F-test) 
 df     แทน องศาแห่งความเป็นอิสระ 
 SS  แทน ผลรวมคะแนนเบี!ยงเบนแต่ละตวัยกกาํลงัสอง (Sum of Square) 
 MS  แทน ค่าเฉลี!ยกาํลงัสอง (Mean of Square) 
 p  แทน ความน่าจะเป็นของค่าสถิติ 
 *  แทน นยัสาํคญัทางสถิติที!ระดบั .05 
 
การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน
สังกดัสาํนกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด ครั" งนี"ผูว้จิยัไดแ้บ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี"  
 ตอนที$  1  การวเิคราะห์ขอ้มูลพื"นฐานเกี$ยวกบัสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง 
 ตอนที$  2  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี$ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ         
ครูผูส้อน สังกดัสาํนกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมและรายดา้น  
 ตอนที$  3  การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน      
สังกดัสํานักงานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์       
ในการทาํงาน และขนาดของสถานศึกษา 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที�  1  การวิเคราะห์ขอ้มูลพื"นฐานเกี$ยวกบัสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งประกอบการ
แปลผล 
  

ตาราง  2  จาํนวนและค่าร้อยละของครูผูส้อน จาํแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน     
และขนาดของสถานศึกษา 

  

ขอ้มูล จาํนวน ร้อยละ 
วฒิุการศึกษา     

ปริญญาตรี 258  90.20  
สูงกวา่ปริญญาตรี 28  9.80  

รวม 286  100.00  
ประสบการณ์ในการทาํงาน   

ตํ$ากวา่ 18 ปี 165  57.70  
สูงกวา่ 18 ปี 121  42.30  

รวม 286  100.00  
ขนาดของสถานศึกษา   

ขนาดเล็ก  52  18.20  
ขนาดกลาง 186  65.00  
ขนาดใหญ่ 48  16.80  

รวม 286  100.00  

  
 จากตาราง 2 แสดงว่า ครูผูส้อนสังกดัสํานกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด          
ส่วนใหญ่สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 90.20  ซึ$ งมีประสบการณ์การทาํงานตํ$ากวา่ 18 ปี 
ร้อยละ 57.70 และปฏิบติังานอยูใ่นสถานศึกษาขนาดกลางมากที$สุดคิดเป็นร้อยละ 65.00 
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 ตอนที�  2  การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี$ยวกบัการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน 
สังกดัสาํนกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราดโดยรวมและรายดา้น ดงัตาราง 3 - 15 
  
ตาราง  3  ค่าเฉลี$ยและส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน  

สังกดัสาํนกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมและจาํแนกตามรายดา้น 
  

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวชิาการของครูผูส้อน 
n = 286 

ระดบั อนัดบั 
X  S.D. 

1.  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 3.72 0.50 มาก 4 
2.  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 3.94 0.49 มาก 1 
3.  การวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 3.69 0.54 มาก 5 
4.  การวจิยัเพื$อพฒันาคุณภาพการศึกษา 3.47 0.50 ปานกลาง 9 
5.  การพฒันาสื$อนวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา 3.49 0.53 ปานกลาง 8 
6.  การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ 3.82 0.59 มาก 2 
7.  การนิเทศการศึกษา 3.44 0.60 ปานกลาง 11 
8.  การแนะแนวการศึกษา 3.45 0.62 ปานกลาง 10 
9.  การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน     

สถานศึกษา 3.80 0.59 มาก 3 
10.  การส่งเสริมความรู้ทางวชิาการชุมชน 3.51 0.62 มาก 7 
11. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการ    

กบัสถานศึกษาและองคก์ร 3.60 0.61 มาก 6 
12. การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล 

ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอื$น          
ที$จดัการศึกษา 3.44 0.61 ปานกลาง 12 

เฉลี$ย 3.61 0.43 มาก  

  
จากตาราง 3 แสดงวา่ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการครูผูส้อน สังกดัสํานกังาน

เขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.61)  และเมื$อพิจารณา      
เป็นรายดา้น โดยเรียงอนัดบัค่าเฉลี$ยจากมากไปน้อย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันากระบวนการ
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เรียนรู้ ( X = 3.94)  ด้านการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ ( X = 3.82) และด้านการพฒันาระบบการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ( X = 3.80)  
  
ตาราง  4   ค่าเฉลี$ยและส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน

สังกดัสาํนกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
  

การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
n = 286 

ระดบั อนัดบั 
X  S.D. 

1.  การวเิคราะห์หลกัสูตรการศึกษาขั"นพื"นฐาน 3.85 0.71 มาก 1 
2.  การรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศเกี$ยวกบัปัญหา 

หรือความตอ้งการของสถานศึกษา 3.64 0.65 มาก 6 
3.  การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มสถานศึกษา       

เพื$อการพฒันาหลกัสูตร 3.77 0.68 มาก 3 
4.  การจดัทาํโครงสร้างหลกัสูตรและสาระวชิา  

ต่าง ๆ 3.68 0.79 มาก 4 
5.  การนาํหลกัสูตรไปใชใ้นการจดัการเรียน      

การสอนและบริหารหลกัสูตรอยา่งเหมาะสม 3.84 0.73 มาก 2 
6.  การนิเทศการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา 3.63 0.68 มาก 7 
7.  การติดตามและประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 3.66 0.72 มาก 5 

เฉลี$ย 3.72 0.50 มาก  

  
 จากตาราง 4 แสดงว่า ครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด          
มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ด้านการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก              
( X = 3.72) และเมื$อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก ซึ$ งเรียงอนัดบัค่าเฉลี$ยจาก  
มากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การวิเคราะห์หลกัสูตรการศึกษาขั"นพื"นฐาน ( X = 3.85) การนาํ
หลกัสูตรไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนและบริหารหลกัสูตรอย่างเหมาะสม ( X = 3.84) และ  
การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มสถานศึกษาเพื$อการพฒันาหลกัสูตร ( X = 3.77)    
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ตาราง  5  ค่าเฉลี$ยและส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน      
สังกดัสาํนกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

    

การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
n = 286 

ระดบั อนัดบั 
X  S.D. 

1. การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ตามสาระ     
และหน่วยการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 3.92 0.80 มาก 5 

2. การจดักระบวนการเรียนรู้ตามเนื"อหาสาระและ
กิจกรรมสอดคลอ้งกบัความสนใจความถนดั
ของผูเ้รียน 3.88 0.71 มาก 6 

3. การจดัการเรียนรู้โดยมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนลงมือ
ปฏิบติัจริง 3.94 0.70 มาก 4 

4. การจดัการเรียนรู้โดยมุ่งเนน้การบูรณาการ
ความรู้ดา้นต่าง ๆ 4.11 0.58 มาก 2 

5. การปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที$ดีงามและ         
คุณลกัษณะที$พึงประสงค ์ 4.26 0.66 มาก 1 

6. การจดัสภาพแวดลอ้มและแหล่งการเรียนรู้    
ใหเ้อื"อต่อการเรียนรู้ 4.02 0.61 มาก 3 

7. การนิเทศการเรียนการสอนแบบกลัยาณมิตร 3.72 0.71 มาก 7 
8. การนาํผลการนิเทศการเรียนการสอนมาปรับ

พฒันากระบวนการเรียนรู้ 3.67 0.66 มาก 8 
เฉลี$ย 3.94 0.49 มาก  

  
 จากตาราง 5 แสดงว่า ครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด         
มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก      
( X = 3.94)  และเมื$อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงอนัดบัค่าเฉลี$ยจาก
มากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที$ดีงามและคุณลกัษณะที$พึงประสงค ์
( X = 4.26) การจดัการเรียนรู้โดยมุ่งเนน้การบูรณาการความรู้ดา้นต่าง ๆ ( X = 4.11)  และการจดั
สภาพแวดลอ้มและแหล่งการเรียนรู้ใหเ้อื"อต่อการเรียนรู้ ( X = 4.02)     
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ตาราง  6  ค่าเฉลี$ยและส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน
สังกดัสาํนกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด ดา้นการวดัผล ประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรียน 

  

การวดัผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
n = 286 

ระดบั อนัดบั 
X  S.D. 

1.  การจดัทาํแผนการวดัผล และประเมินผล      
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา 3.54 0.93 มาก 6 

2.  การกาํหนดระเบียบ แนวปฏิบติัเกี$ยวกบัการวดัผล
และประเมินผลของสถานศึกษา 3.67 0.71 มาก 4 

3.  การกาํหนดระยะเวลาในการวดัและการ
ประเมินผลการเรียน 3.60 0.72 มาก 5 

4.  การพฒันาเครื$องมือวดัผลและประเมินผลใหไ้ด้
มาตรฐาน 3.72 0.63 มาก 3 

5.  การดาํเนินการวดัผล และประเมินผลการเรียน
การสอน โดยเนน้การประเมินตามสภาพจริง 3.86 0.62 มาก 1 

6.  การนาํผลการวดัและประเมินผลมาวเิคราะห์  
เพื$อปรับปรุงพฒันา 3.78 0.63 มาก 2 

เฉลี$ย 3.69 0.54 มาก  

  
 จากตาราง 6 แสดงว่า ครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด          
มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ด้านการวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน        
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.69) และเมื$อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก      
ซึ$ งเรียงอนัดบัค่าเฉลี$ยจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การดาํเนินการวดัผล และประเมินผล
การเรียนการสอนโดยเนน้การประเมินตามสภาพจริง ( X = 3.86)  การนาํผลการวดัและประเมินผล    
มาวิเคราะห์เพื$อปรับปรุงพฒันา ( X = 3.78)  และการพฒันาเครื$องมือวดัผลและประเมินผลให้ได้
มาตรฐาน ( X = 3.72)    
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ตาราง  7  ค่าเฉลี$ยและส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน 
สังกดัสาํนกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด ดา้นการวจิยัเพื$อพฒันาคุณภาพการศึกษา 

  

การวจิยัเพื$อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
n = 286 

ระดบั อนัดบั 
X  S.D. 

1.  การกาํหนดแนวทางการวจิยัเพื$อพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 3.42 0.64 ปานกลาง 6 

2.  การวจิยัเพื$อพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 3.45 0.67 ปานกลาง 4 

3.  การพฒันาการวจิยัเพื$อพฒันาคุณภาพการศึกษา 3.60 0.61 มาก 1 
4.  การจดัทาํโครงการวจิยัเพื$อพฒันาคุณภาพ      

การศึกษา 3.51 0.67 มาก 2 
5.  การประสานความร่วมมือในการศึกษา วเิคราะห์ 

วจิยักบัสถานศึกษาอื$น 3.49 0.69 ปานกลาง 3 
6.  การเผยแพร่ผลการวจิยัใหแ้ก่สถานศึกษาอื$น 3.43 0.74 ปานกลาง 5 
7.  การนาํผลการวจิยัมาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 3.38 0.67 ปานกลาง 7 
เฉลี$ย 3.47 0.50 ปานกลาง  

  
 จากตาราง 7 แสดงว่า ครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด           
มีส่วนร่วมในการบริหารงานวชิาการ ดา้นการวจิยัเพื$อพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ( X = 3.47)  และเมื$อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าแต่ละขอ้อยูใ่นระดบัปานกลางและมาก   
ซึ$ งเรียงอนัดบัค่าเฉลี$ยจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ การพฒันาการวิจยัเพื$อพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ( X = 3.60)  การจดัทาํโครงการวิจยัเพื$อพฒันาคุณภาพการศึกษา ( X = 3.51) และการ
ประสานความร่วมมือในการศึกษา วเิคราะห์ วจิยักบัสถานศึกษาอื$น ( X = 3.49)     
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ตาราง  8  ค่าเฉลี$ยและส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน 
สังกัดสํานักงานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด ด้านการพฒันาสื$อ นวตักรรม และ
เทคโนโลยทีางการศึกษา 

  

การพฒันาสื$อ นวตักรรม  
และเทคโนโลยทีางการศึกษา 

n = 286 
ระดบั อนัดบั 

X  S.D. 
1.  การศึกษา วเิคราะห์ ความจาํเป็นในการใช ้

สื$อและเทคโนโลย ี 3.47 0.66 ปานกลาง 4 
2.  การผลิต หรือพฒันาสื$อ และนวตักรรม   

การเรียนการสอนที$มีคุณภาพ 3.49 0.62 ปานกลาง 3 
3.  การจดัหาสื$อและเทคโนโลยเีพื$อใชใ้นการ

จดัการเรียนการสอน 3.64 0.65 มาก 1 
4.  การกาํหนดนโยบายการพฒันาและการใช ้

สื$อเทคโนโลยขีองสถานศึกษา 3.40 0.67 ปานกลาง 5 
5.  การประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาอื$น    

ในการผลิต จดัหา พฒันาและการใชสื้$อ 
นวตักรรมหรือเทคโนโลยเีพื$อการจดั       
การเรียนการสอน 3.37 0.70 ปานกลาง 6 

6.  การประเมินผลการพฒันาการใชสื้$อ 
นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื$อการศึกษา 3.53 0.70 มาก 2 

เฉลี$ย 3.49 0.53 ปานกลาง  

  
 จากตาราง 8 แสดงว่า ครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด        
มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ดา้นการพฒันาสื$อนวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.49) และเมื$อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่แต่ละขอ้อยูใ่นระดบั
ปานกลางและมาก ซึ$ งเรียงอนัดบัค่าเฉลี$ยจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ การจดัหาสื$อและ
เทคโนโลยีเพื$อใช้ในการจดัการเรียนการสอน ( X = 3.64) การประเมินผลการพฒันาการใช้สื$อ 
นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื$อการศึกษา ( X = 3.53)  และการผลิต หรือพฒันาสื$อ และนวตักรรม
การเรียนการสอนที$มีคุณภาพ ( X = 3.49)     
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ตาราง  9  ค่าเฉลี$ยและส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน 
สังกดัสาํนกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด ดา้นการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ 

  

การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ 
n = 286 

ระดบั อนัดบั 
X  S.D. 

1.  การสาํรวจแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาชุมชน 
ทอ้งถิ$น หรือในเขตพื"นที$ใกลเ้คียง 3.73 0.68 มาก 3 

2.  การจดัทาํเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้ใหแ้ก่
ครู สถานศึกษาอื$น บุคคล ครอบครัว องคก์ร 
หน่วยงาน และสถาบนัอื$น 3.55 0.74 มาก 5 

3.  การประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาอื$น  
บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และ   
สถาบนัอื$นที$จดัการศึกษาในการจดัตั"ง         
แหล่งเรียนรู้และพฒันาแหล่งเรียนรู้ที$ใชร่้วมกนั 3.70 0.74 มาก 4 

4.  การพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 4.07 0.74 มาก 2 
5.  การใชแ้หล่งการเรียนรู้ทั"งในและนอกสถานศึกษา

ในการจดัการเรียนรู้ 4.07 0.73 มาก 1 
เฉลี$ย 3.82 0.59 มาก  

  
 จากตาราง 9 แสดงว่า ครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด        
มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ด้านการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก           
( X = 3.82)  และเมื$อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก ซึ$ งเรียงอนัดบัค่าเฉลี$ยจาก
มากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ การใช้แหล่งการเรียนรู้ทั"งในและนอกสถานศึกษาในการจดั    
การเรียนรู้ ( X = 4.07)  การพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ( X = 4.07) และการสํารวจ    
แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาชุมชน ทอ้งถิ$น หรือในเขตพื"นที$ใกลเ้คียง ( X = 3.73)     
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ตาราง  10  ค่าเฉลี$ยและส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน 
สังกดัสาํนกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด ดา้นการนิเทศการศึกษา 

  

การนิเทศการศึกษา 
n = 286 

ระดบั อนัดบั 
X  S.D. 

1.  การกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการ
นิเทศ 3.63 0.68 มาก 1 

2.  การวางแผนการดาํเนินการนิเทศ การเรียน    
การสอน 3.62 0.70 มาก 2 

3.  การจดัระบบนิเทศงานวชิาการ และการเรียน
การสอนในสถานศึกษา 3.45 0.73 ปานกลาง 3 

4.  การดาํเนินการนิเทศวชิาการและการเรียน    
การสอนในรูปแบบที$หลากหลาย 3.38 0.70 ปานกลาง 4 

5.  การแลกเปลี$ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจดัระบบ
นิเทศภายในสถานศึกษากบัสถานศึกษาอื$น 3.29 0.70 ปานกลาง 7 

6.  การประเมินผลการจดัการระบบและกระบวนการ 
นิเทศในสถานศึกษา 3.35 0.69 ปานกลาง 5 

7.  การประสานงานกบัเขตพื"นที$การศึกษา               
ในกระบวนการนิเทศงานวชิาการของ       
สถานศึกษา 3.35 0.69 ปานกลาง 5 

เฉลี$ย 3.44 0.60 ปานกลาง  

  
 จากตาราง 10 แสดงว่า ครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด         
มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ด้านการนิเทศการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง           
( X = 3.44)  และเมื$อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าแต่ละขอ้อยู่ในระดบัปานกลางและมาก ซึ$ งเรียง
อนัดบัค่าเฉลี$ยจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรกได้แก่ การกาํหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมาย          
ในการนิเทศ ( X = 3.63)  การวางแผนการดาํเนินการนิเทศการเรียนการสอน ( X = 3.62) และการ
จดัระบบนิเทศงานวชิาการ และการเรียนการสอนในสถานศึกษา ( X = 3.45)   
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ตาราง  11  ค่าเฉลี$ยและส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน 
สังกดัสาํนกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด ดา้นการแนะแนวการศึกษา 

  

การแนะแนวการศึกษา 
n = 286 

ระดบั อนัดบั 
X  S.D. 

1.  การจดัระบบการแนะแนวทางวชิาการและวชิาชีพ
ภายในสถานศึกษาโดยเชื$อมโยงกบัระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนและกระบวนการเรียนการสอน 3.63 0.74 มาก 1 

2.  การประสานงานกบัวทิยากรและสถาบนั         
การศึกษาภายนอกเขา้มาใหก้ารแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ 3.51 0.75 มาก 2 

3.  การติดตามและประเมินผลการจดัการระบบ    
และกระบวนการแนะแนวการศึกษาภายใน    
สถานศึกษา 3.40 0.72 ปานกลาง 3 

4.  การปรับปรุงระบบการแนะแนวทางวชิาการ    
และวชิาชีพในสถานศึกษา 3.33 0.66 ปานกลาง 5 

5.  การแลกเปลี$ยนเรียนรู้ประสบการณ์ดา้นการแนะ
แนวการศึกษากบัสถานศึกษาอื$นภายในเขตพื"นที$
การศึกษา 3.38 0.74 ปานกลาง 4 

เฉลี$ย 3.45 0.62 ปานกลาง  

  
 จากตาราง 11 แสดงว่า ครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด       
มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ด้านการแนะแนวการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง       
( X = 3.45) และเมื$อพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่แต่ละขอ้อยูใ่นระดบัปานกลางและมาก ซึ$ งเรียงอนัดบั
ค่าเฉลี$ยจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ การจดัระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพ
ภายในสถานศึกษาโดยเชื$อมโยงกบัระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน             
( X = 3.63) การประสานงานกบัวิทยากรและสถาบนัการศึกษาภายนอกเขา้มาให้การแนะแนว     
การศึกษาและอาชีพ ( X = 3.51) การติดตามและประเมินผลการจดัการระบบและกระบวนการ   
แนะแนวการศึกษาภายในสถานศึกษา ( X = 3.40)   
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ตาราง  12  ค่าเฉลี$ยและส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน 
สังกดัสาํนกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด ดา้นการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

  

การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน    
สถานศึกษา 

n = 286 
ระดบั อนัดบั 

X  S.D. 
1.  การกาํหนดเป้าหมายความสาํเร็จและเกณฑ์

การประเมินของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาและตวัชี"วดัของสมศ. 3.71 0.70 มาก 6 

2.  การจดัตั"งคณะกรรมการดาํเนินงานการ
ประกนั คุณภาพภายในสถานศึกษา 3.86 0.70 มาก 1 

3.  การวางแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษา   
ตามเกณฑม์าตรฐานของสมศ. 3.81 0.70 มาก 4 

4.  การดาํเนินการตามแผนการพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 3.82 0.72 มาก 3 

5.  การติดตามและตรวจสอบการพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 3.75 0.70 มาก 5 

6.  การประเมินคุณภาพภายในเพื$อปรับปรุง
พฒันาอยา่งต่อเนื$อง 3.82 0.67 มาก 2 

เฉลี$ย 3.80 0.59 มาก   

  
 จากตาราง 12 แสดงวา่ ครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด       
มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ดา้นการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.80)  และเมื$อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัมาก    
ซึ$ งเรียงอนัดบัค่าเฉลี$ยจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ การจดัตั"งคณะกรรมการดาํเนินงานการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ( X = 3.86) การประเมินคุณภาพภายในเพื$อปรับปรุงพฒันา   
อย่างต่อเนื$อง ( X = 3.82) และการดาํเนินการตามแผนการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน  
สถานศึกษา ( X = 3.82)    
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ตาราง  13  ค่าเฉลี$ยและส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน 
สังกดัสาํนกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด ดา้นการส่งเสริมความรู้ทางวชิาการชุมชน 

  

การส่งเสริมความรู้ทางวชิาการชุมชน 
n = 286 

ระดบั อนัดบั 
X  S.D. 

1.  การสาํรวจความตอ้งดา้นวชิาการของชุมชุม 3.35 0.71 ปานกลาง 5 
2.  การกาํหนดนโยบายในการส่งเสริมความรู้      

ทางวชิาการแก่ชุมชน 3.30 0.70 ปานกลาง 6 
3.  การจดัทาํแผนในการส่งเสริมความรู้ทางวชิาการ

แก่ชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ          
ของชุมชน 3.52 0.78 มาก 4 

4.  การส่งเสริมใหป้ระชาชนในชุมชน ทอ้งถิ$นมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางวชิาการของสถานศึกษา 3.62 0.69 มาก 2 

5.  การแลกเปลี$ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหวา่ง
บุคคล ครอบครัวและชุมชน 3.64 0.68 มาก 1 

6.  การพฒันาฐานขอ้มูลสารสนเทศที$เป็นประโยชน์
และสะดวกต่อการศึกษาของชุมชน 3.62 0.70 มาก 3 

เฉลี$ย 3.51 0.62 มาก  

  
 จากตาราง 13 แสดงว่า ครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด       
มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ด้านการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการชุมชน โดยรวม              
อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.51)  และเมื$อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าแต่ละขอ้อยู่ในระดบัปานกลาง     
และมาก ซึ$ งเรียงอนัดับค่าเฉลี$ยจากมากไปหาน้อย 3 อนัดับแรกได้แก่ การแลกเปลี$ยนเรียนรู้   
ประสบการณ์ระหวา่งบุคคล ครอบครัวและชุมชน ( X = 3.64)  การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน 
ทอ้งถิ$นมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา ( X = 3.62) และการพฒันาฐานขอ้มูล
สารสนเทศที$เป็นประโยชน์และสะดวกต่อการศึกษาของชุมชน ( X = 3.62)     
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ตาราง  14  ค่าเฉลี$ยและส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน
สังกดัสํานกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด ดา้นการประสานความร่วมมือในการพฒันา
วชิาการกบัสถานศึกษาและองคก์ร 

  

การประสานความร่วมมือในการพฒันา 
วชิาการกบัสถานศึกษาแลองคก์ร 

n = 286 
ระดบั อนัดบั 

X  S.D. 

1.  การระดมทรัพยากรเพื$อการศึกษา 3.62 0.78 มาก 2 
2.  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ   

เสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษา 
กบัชุมชน เพื$อใหส้ถานศึกษาเป็นแหล่ง
วทิยาการของชุมชน และมีส่วนในการ
พฒันาชุมชนและทอ้งถิ$น 3.57 0.73 มาก 4 

3.  การใหบ้ริการดา้นวชิาการที$สามารถ     
เชื$อมโยงหรือแลกเปลี$ยนขอ้มูลข่าวสาร    
กบัแหล่งวชิาการในที$อื$น ๆ 3.56 0.74 มาก 5 

4.  การจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชน เพื$อส่งเสริม
วฒันธรรม การสร้างความสัมพนัธ์อนัดี    
กบัศิษยเ์ก่า การประชุมผูป้กครองนกัเรียน      
การปฏิบติังานร่วมกบัชุมชน การร่วม       
กิจกรรมกบัสถาบนัการศึกษาอื$น 3.68 0.71 มาก 1 

5.  การส่งเสริมการแลกเปลี$ยนเรียนรู้ร่วมกนั  
ทางวชิาการ  หรือวชิาชีพให้ชุมชน  สังคม   
มีความเขม้แขง็ สามารถแกปั้ญหาพึ$งพา   
ตนเองไดอ้ยา่งย ั$งยนื   3.59 0.71 มาก 3 

เฉลี$ย 3.60 0.61 มาก  
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 จากตาราง 14 แสดงว่า ครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด  
มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ด้านการประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกับ   
สถานศึกษาและองคก์ร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.60)  และเมื$อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  
ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก ซึ$ งเรียงอนัดบัค่าเฉลี$ยจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ การจดักิจกรรม
ร่วมกบัชุมชน เพื$อส่งเสริมวฒันธรรม การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัศิษยเ์ก่า การประชุมผูป้กครอง
นักเรียน การปฏิบติังานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถาบนัการศึกษาอื$น ( X = 3.68)         
การระดมทรัพยากรเพื$อการศึกษา ( X = 3.62) และการส่งเสริมการแลกเปลี$ยนเรียนรู้ร่วมกนั        
ทางวิชาการหรือวิชาชีพให้ชุมชน  สังคมมีความเขม้แข็ง สามารถแกปั้ญหาพึ$งพาตนเองไดอ้ย่างย ั$งยืน 
( X = 3.59)    
  

ตาราง  15  ค่าเฉลี$ยและส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน 
สังกัดสํานักงานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน            
งานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอื$นที$จดัการศึกษา 

  

การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอื$น          

ที$จดัการศึกษา 

n = 286 

ระดบั อนัดบั 
X  S.D. 

1.  การศึกษาและสาํรวจขอ้มูลการจดัการศึกษา
ของบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและ
สถาบนัอื$นที$จดัการศึกษา 3.29 0.70 ปานกลาง 6 

2.  การศึกษาและสาํรวจความตอ้งการในการไดรั้บ 
การสนบัสนุนดา้นวชิาการของบุคคล        
ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอื$น    
ที$จดัการศึกษา 3.37 0.74 ปานกลาง 5 

3. การประชาสัมพนัธ์สร้างความเขา้ใจต่อบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องคก์ร หน่วยงาน และ
สถาบนัสังคมอื$นที$จดัการศึกษา ในเรื$องเกี$ยวกบั
สิทธิในการจดัการศึกษาขั"นพื"นฐานการศึกษา 3.45 0.71 ปานกลาง 3 
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ตาราง  15  (ต่อ) 
 

การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอื$น          

ที$จดัการศึกษา 

n = 286 

ระดบั อนัดบั 
X  S.D. 

4. การพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ในการจดั        
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคก์ร    
หน่วยงาน และสถาบนัสังคมอื$นที$จดัการศึกษา 3.61 0.66 มาก 1 

5. การจดัใหมี้การแลกเปลี$ยนเรียนรู้ในการจดั 
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคก์ร  
หน่วยงานและสถาบนัอื$นที$จดัการศึกษา 3.40 0.69 ปานกลาง 4 

6. การส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การจดักิจกรรม  
การเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งสถานศึกษากบับุคคล 
ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอื$น   
ที$จดัการศึกษา 3.49 0.69 ปานกลาง 2 

เฉลี$ย 3.44 0.61 ปานกลาง  

 
 จากตาราง 15 แสดงวา่ ครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด       
มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล      
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื$นที$จัดการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง        
( X = 3.44) และเมื$อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าแต่ละขอ้อยู่ในระดบัปานกลางและมาก โดยเรียง
อนัดับค่าเฉลี$ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกได้แก่ การพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัด       
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัสังคมอื$นที$จดัการศึกษา ( X = 3.61) 
การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับบุคคล      
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบนัอื$นที$จดัการศึกษา ( X = 3.49) และการประชาสัมพนัธ์
สร้างความเขา้ใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัสังคมอื$นที$จดัการศึกษา 
ในเรื$องเกี$ยวกบัสิทธิในการจดัการศึกษาขั"นพื"นฐานการศึกษา ( X = 3.45)     
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 ตอนที�  3   การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน    
สังกดัสํานักงานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์       
ในการทาํงาน และขนาดของสถานศึกษา ดงัตาราง 16 - 30 
  

ตาราง  16  การเปรียบเทียบค่าเฉลี$ยการมีส่วนร่วมรายดา้นและโดยรวมของครูผูส้อน สังกดัสํานกังาน
เขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด ที$มีวฒิุการศึกษาต่างกนั  

  

การมีส่วนร่วม 
ป.ตรี 

n = 258 
สูงกวา่ ป.ตรี 

n = 28 t P 

X  S.D. X  S.D. 
1.  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 3.69 0.48 4.03 0.58 -3.39* .00 
2.  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 3.92 0.47 4.17 0.59 -2.58* .01 
3.  การวดัผล ประเมินผล และ   

เทียบโอนผลการเรียน 3.67 0.53 3.93 0.53 -2.52* .01 

4.  การวจิยัเพื$อพฒันาคุณภาพ      

การศึกษา 3.46 0.47 3.60 0.67 -1.12 .27 

5.  การพฒันาสื$อนวตักรรม และ

เทคโนโลยทีางการศึกษา 3.47 0.51 3.61 0.67 -1.09 .28 

6.  การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ 3.81 0.58 3.92 0.67 -.93 .35 

7.  การนิเทศการศึกษา 3.42 0.57 3.64 0.79 -1.46 .15 

8.  การแนะแนวการศึกษา 3.42 0.60 3.76 0.77 -2.27* .03 

9.  การพฒันาระบบการประกนั    

คุณภาพภายในสถานศึกษา 3.78 0.57 3.98 0.76 -1.78 .08 

10.  การส่งเสริมความรู้ทางวชิาการ

ชุมชน 3.52 0.60 3.43 0.78 .59 .56 

11.  การประสานความร่วมมือในการ
พฒันาวชิาการกบัสถานศึกษา
และองคก์ร 3.60 0.58 3.65 0.83 -.31 .76 
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ตาราง 16  (ต่อ) 
  

การมีส่วนร่วม 
ป.ตรี 

n = 258 
สูงกวา่ ป.ตรี 

n = 28 t p 

X  S.D. X  S.D. 
12.   การส่งเสริมและสนบัสนุนงาน

วชิาการแก่บุคคล ครอบครัว   
องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอื$น
ที$จดัการศึกษา 3.43 0.58 3.52 0.81 -.62 .54 

เฉลี$ย 3.60 0.41 3.77 0.57 -1.57 .13 

 
*p < .05 

  
 จากตาราง 16 แสดงว่า ครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด   
ที$มีวุฒิการศึกษาต่างกนัมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัสําคญัทางสถิติและเมื$อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา         
ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ การวดัผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน และดา้นการ
แนะแนวการศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที$ .05 ส่วนดา้นอื$น ๆ แตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตาราง  17  การเปรียบเทียบค่าเฉลี$ยการมีส่วนร่วมรายดา้นและโดยรวมของครูผูส้อน  สังกดัสํานกังาน
เขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด ที$มีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนั 

  

การมีส่วนร่วม 

ตํ$ากวา่ 18 ปี 
n = 165 

มากกวา่หรือ
เท่ากบั 18 ปี 

n = 121 
t p 

X  S.D. X  S.D. 
1.  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 3.70 0.47 3.76 0.55 -1.06 .29 
2.  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 3.89 0.51 4.02 0.46 -2.26* .03 
3.  การวดัผล ประเมินผล และ    

เทียบโอนผลการเรียน 3.64 0.51 3.77 0.56 -2.08* .04 
4.  การวจิยัเพื$อพฒันาคุณภาพ       

การศึกษา 3.52 0.45 3.40 0.55 1.97* .05 
5.  การพฒันาสื$อนวตักรรม และ 

เทคโนโลยทีางการศึกษา 3.54 0.53 3.41 0.52 2.07* .04 
6.  การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ 3.91 0.55 3.71 0.62 2.85* .01 
7.  การนิเทศการศึกษา 3.48 0.54 3.39 0.67 1.26 .21 
8.  การแนะแนวการศึกษา 3.44 0.60 3.46 0.66 -.27 .79 
9.  การพฒันาระบบการประกนั     

คุณภาพภายในสถานศึกษา 3.77 0.56 3.83 0.63 -.86 .39 
10.  การส่งเสริมความรู้ทางวชิาการ

ชุมชน 3.58 0.55 3.41 0.69 2.23* .03 
11.  การประสานความร่วมมือในการ

พฒันาวชิาการกบัสถานศึกษา
และองคก์ร 3.63 0.59 3.57 0.64 .82 .41 

12.  การส่งเสริมและสนบัสนุนงาน
วชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร 
หน่วยงาน และสถาบนัอื$นที$จดั
การศึกษา 3.43 0.56 3.45 0.66 -.30 .77 

เฉลี$ย 3.63 0.40 3.60 0.47 .55 .58 

  



 83

จากตาราง 17 แสดงว่า ครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด   
ที$มีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนัมีส่วนร่วมในการบริหารงานวชิาการโดยภาพรวมแตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ และเมื$อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
ด้านการวดัผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ด้านการวิจยัเพื$อพฒันาคุณภาพการศึกษา   
ด้านการพัฒนาสื$ อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้                
ดา้นการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการชุมชนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที$ .05  ส่วนดา้นอื$น ๆ 
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  
ตาราง  18  แสดงค่าเฉลี$ยและส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ     

ของครูผูส้อน สังกดัสํานักงานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามขนาดของ
สถานศึกษาต่างกนั  

  

การมีส่วนร่วม 
ขนาดเล็ก 

n = 52 
ขนาดกลาง 

n = 186 
ขนาดใหญ่ 

n = 48 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1.  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 3.47 0.39 3.78 0.49 3.77 0.59 
2.  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 3.71 0.43 3.98 0.48 4.06 0.51 
3.  การวดัผล ประเมินผล และ

เทียบโอนผลการเรียน 3.36 0.45 3.72 0.49 3.95 0.62 
4.  การวจิยัเพื$อพฒันาคุณภาพ    

การศึกษา 3.26 0.31 3.49 0.49 3.61 0.62 
5.  การพฒันาสื$อนวตักรรม      

และเทคโนโลยทีางการศึกษา 3.32 0.33 3.53 0.54 3.50 0.62 
6.  การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ 3.65 0.54 3.88 0.55 3.80 0.74 
7.  การนิเทศการศึกษา 3.27 0.36 3.47 0.59 3.51 0.81 
8.  การแนะแนวการศึกษา 3.27 0.35 3.50 0.64 3.44 0.77 
9.  การพฒันาระบบการประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา 3.36 0.33 3.90 0.53 3.86 0.78 
10.  การส่งเสริมความรู้ทางวชิาการ

ชุมชน 3.39 0.41 3.55 0.62 3.48 0.77 
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ตาราง  18  (ต่อ)  
 

การมีส่วนร่วม 
ขนาดเล็ก 

n = 52 
ขนาดกลาง 

n = 186 
ขนาดใหญ่ 

n = 48 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
11.  การประสานความร่วมมือ      

ในการพฒันาวชิาการกบั  
สถานศึกษาและองคก์ร 3.37 0.38 3.66 0.60 3.66 0.78 

12.  การส่งเสริมและสนบัสนุนงาน 
วชิาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องคก์รหน่วยงานและสถาบนัอื$น
ที$จดัการศึกษา   3.20 0.27 3.48 0.60 3.51 0.82 

เฉลี$ย 3.39 0.26 3.66 0.41 3.68 0.58 

  
 จากตาราง 18 พบวา่ ค่าเฉลี$ยของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน 
สังกดัสํานกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราดโดยรวมจาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
พบว่า ครูที$ปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีค่าเฉลี$ยคะแนนการมีส่วนร่วม 
ในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก ส่วนครูที$ปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีค่าเฉลี$ยคะแนน                   
การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ตาราง  19  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื$อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
วิชาการของครูผูส้อน สังกัดสํานักงานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตาม    
ขนาดของสถานศึกษาต่างกนั 

  

ตวัแปร 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

1.   การพฒันาหลกัสูตร ระหวา่งกลุ่ม 4.14 2.00 2.07 8.60* .00 
 สถานศึกษา ภายในกลุ่ม 68.06 283.00 0.24   

  รวม 72.19 285.00     
2.   การพฒันากระบวนการ ระหวา่งกลุ่ม 3.74 2.00 1.87 8.21* .00 

 เรียนรู้ ภายในกลุ่ม 64.38 283.00 0.23   
  รวม 68.11 285.00     
3.   การวดัผล ประเมินผล    ระหวา่งกลุ่ม 9.12 2.00 4.56 17.72* .00 

 และเทียบโอนผล        ภายในกลุ่ม 72.82 283.00 0.26   
  การเรียน รวม 81.94 285.00     
4.   การวจิยัเพื$อพฒันา     ระหวา่งกลุ่ม 3.31 2.00 1.66 7.03* .00 
 คุณภาพการศึกษา ภายในกลุ่ม 66.67 283.00 0.24   
  รวม 69.99 285.00     
5.   การพฒันาสื$อนวตักรรม ระหวา่งกลุ่ม 1.77 2.00 0.88 3.22* .04 
 และเทคโนโลย ี         ภายในกลุ่ม 77.81 283.00 0.27   
  ทางการศึกษา รวม 79.58 285.00     
6.   การพฒันาแหล่ง ระหวา่งกลุ่ม 2.17 2.00 1.09 3.16* .04 
  การเรียนรู้ ภายในกลุ่ม 97.28 283.00 0.34   
  รวม 99.46 285.00     
7.   การนิเทศการศึกษา ระหวา่งกลุ่ม 1.92 2.00 0.96 2.68 .07 
  ภายในกลุ่ม 100.99 283.00 0.36   
  รวม 102.90 285.00     
8.   การแนะแนวการศึกษา ระหวา่งกลุ่ม 2.33 2.00 1.16 3.03* .05 
  ภายในกลุ่ม 108.77 283.00 0.38   
  รวม 111.09 285.00     
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ตาราง  19  (ต่อ) 
       

ตวัแปร 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

9.   การพฒันาระบบ     ระหวา่งกลุ่ม 12.39 2.00 6.20 20.26* .00 
     การประกนัคุณภาพ ภายในกลุ่ม 86.58 283.00 0.31    
  ภายในสถานศึกษา รวม 98.97 285.00      
10.   การส่งเสริมความรู้ ระหวา่งกลุ่ม 1.02 2.00 0.51 1.34 .27 
       ทางวชิาการชุมชน ภายในกลุ่ม 108.04 283.00 0.38    
  รวม 109.06 285.00       
11.   การประสานความ ระหวา่งกลุ่ม 3.53 2.00 1.77 4.86* .01 
       ร่วมมือในการพฒันา ภายในกลุ่ม 102.90 283.00 0.36     
       วิชาการกบัสถานศึกษา

และองคก์ร รวม 106.43 285.00    
12.   การส่งเสริมและ ระหวา่งกลุ่ม 3.51 2.00 1.75 4.91* .01 
       สนบัสนุนงานวชิาการ  ภายในกลุ่ม 100.99 283.00 0.36     
              แก่บุคคล ครอบครัว 

องคก์ร หน่วยงาน 
และสถาบนัอื$น          
ที$จดัการศึกษา   รวม 104.50 285.00 

      

โดยรวม ระหวา่งกลุ่ม 3.36 2.00 1.68 9.54* .00 
  ภายในกลุ่ม 49.76 283.00 0.18     
  รวม 53.12 285.00       

 
*p < .05 

  
 จากตารางที$  19 แสดงว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน        
สังกดัสํานกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราดโดยรวม จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา          
ทุกดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที$ระดบั .05 ยกเวน้ดา้นการนิเทศการศึกษา และดา้น



 87

การส่งเสริมความรู้ทางวชิาการชุมชนแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ เมื$อพบความแตกต่าง
จึงทาํการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวธีิการเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 
  
ตาราง  20  การเปรียบเทียบค่าเฉลี$ยการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการโดยรวมของครูผูส้อน

สังกดัสาํนกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา  
         

ขนาดสถานศึกษา X  
ขนาดเล็ก 

3.39 
ขนาดกลาง 

3.66 
ขนาดใหญ่ 

3.68 
ขนาดเล็ก 3.39  -  -0.28*  -0.29* 
ขนาดกลาง 3.66    -  -0.02 
ขนาดใหญ่ 3.68      - 

 
*p < .05 

  
 จากตาราง 20 แสดงว่า ครูผูส้อนซึ$ งปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลาง 
และครูผูส้อนซึ$ งปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ มีส่วนร่วมในการบริหาร        
งานวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที$ระดับ .05 ส่วนครูผูส้อนซึ$ งปฏิบัติงาน               
ในสถานศึกษาขนาดกลางกับขนาดใหญ่มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการแตกต่างกัน           
อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  

ตาราง  21   การเปรียบเทียบค่าเฉลี$ยการมีส่วนร่วมในดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาของครูผูส้อน
สังกดัสาํนกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา  

  

ขนาดสถานศึกษา X  
ขนาดเล็ก 

3.47 
ขนาดกลาง 

3.78 
ขนาดใหญ่ 

3.77 
ขนาดเล็ก 3.47  -  -0.31*  -0.30* 
ขนาดกลาง 3.78    -  -0.01 
ขนาดใหญ่ 3.77      - 

 
*p < .05 
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 จากตาราง 21 แสดงว่า ครูผูส้อนซึ$ งปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลาง 
และครูผูส้อนซึ$ งปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่ มีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที$ระดับ .05 ส่วนครูผู ้สอนซึ$ งปฏิบัติงาน               
ในสถานศึกษาขนาดกลางกบัขนาดใหญ่มีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาแตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  
ตาราง  22  การเปรียบเทียบค่าเฉลี$ยการมีส่วนร่วมในดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ของครูผูส้อน 

สังกดัสาํนกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
  

ขนาดสถานศึกษา X  
ขนาดเล็ก 

3.71 
ขนาดกลาง 

3.98 
ขนาดใหญ่ 

4.06 
ขนาดเล็ก 3.71  -  -0.27*  -0.35* 
ขนาดกลาง 3.98    -  -0.08 
ขนาดใหญ่ 4.06      - 

 
*p < .05 

  
 จากตาราง 22 แสดงว่า ครูผูส้อนซึ$ งปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลาง 
และครูผูส้อนซึ$ งปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ มีส่วนร่วมในการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที$ระดบั .05 ส่วนครูผูส้อนซึ$ งปฏิบติังาน    
ในสถานศึกษาขนาดกลางกบัขนาดใหญ่มีส่วนร่วมในการพฒันากระบวนการเรียนรู้แตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตาราง  23  การเปรียบเทียบค่าเฉลี$ยการมีส่วนร่วมในดา้นการวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผล
การเรียนของครูผูส้อน สังกัดสํานักงานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตาม  
ขนาดของสถานศึกษา  

  

ขนาดสถานศึกษา X  
ขนาดเล็ก 

3.36 
ขนาดกลาง 

3.72 
ขนาดใหญ่ 

3.95 
ขนาดเล็ก 3.36  -  -0.36*  -0.59* 
ขนาดกลาง 3.72    -  -0.23* 
ขนาดใหญ่ 3.95      - 

 
*p < .05 

  
 จากตาราง 23 แสดงว่า ครูผูส้อนซึ$ งปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลาง   
ครูผู ้สอนซึ$ งปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ และครูผู ้สอนซึ$ งปฏิบัติงาน            
ในสถานศึกษาขนาดกลางกบัขนาดใหญ่ มีส่วนร่วมในการวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที$ระดบั .05 
  
ตาราง  24   การเปรียบเทียบค่าเฉลี$ยการมีส่วนร่วมในด้านการวิจยัเพื$อพฒันาคุณภาพการศึกษา    

ของครูผูส้อน สังกัดสํานักงานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามขนาดของ     
สถานศึกษา  

  

ขนาดสถานศึกษา X  
ขนาดเล็ก 

3.26 
ขนาดกลาง 

3.49 
ขนาดใหญ่ 

3.61 
ขนาดเล็ก 3.26  -  -0.23*  -0.35* 
ขนาดกลาง 3.49    -  -0.12 
ขนาดใหญ่ 3.61      - 

 
*p < .05 

  



 90

 จากตาราง 24 แสดงว่า ครูผูส้อนซึ$ งปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลาง 
และครูผูส้อนซึ$งปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่ มีส่วนร่วมในการวิจยัเพื$อพฒันา
คุณภาพการศึกษาแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที$ระดับ .05 ส่วนครูผูส้อนซึ$ งปฏิบติังาน     
ในสถานศึกษาขนาดกลางกบัขนาดใหญ่มีส่วนร่วมในการพฒันากระบวนการเรียนรู้แตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
ตาราง  25  การเปรียบเทียบค่าเฉลี$ยการมีส่วนร่วมในดา้นการพฒันาสื$อนวตักรรม และเทคโนโลยี

ทางการศึกษาของครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา  

  

ขนาดสถานศึกษา X  
ขนาดเล็ก 

3.32 
ขนาดกลาง 

3.53 
ขนาดใหญ่ 

3.50 
ขนาดเล็ก 3.32  -  -0.21*  -0.18 
ขนาดกลาง 3.53    -   0.03 
ขนาดใหญ่ 3.50      - 

 
*p < .05 

  
 จากตาราง 25 แสดงว่า ครูผูส้อนซึ$ งปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลาง      
มีส่วนร่วมในการพฒันาสื$อนวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั 
ทางสถิติที$ระดบั .05 ส่วนครูผูส้อนซึ$ งปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่และครูผูส้อน
ซึ$ งปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลางกับขนาดใหญ่มีส่วนร่วมในการพฒันาสื$อนวตักรรม      
และเทคโนโลยทีางการศึกษาแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตาราง  26  การเปรียบเทียบค่าเฉลี$ยการมีส่วนร่วมในดา้นการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ของครูผูส้อน 
สังกดัสาํนกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

  

ขนาดสถานศึกษา X  
ขนาดเล็ก 

3.65 
ขนาดกลาง 

3.88 
ขนาดใหญ่ 

3.80 
ขนาดเล็ก 3.65  -  -0.23*  -0.16 
ขนาดกลาง 3.88    -   0.07 
ขนาดใหญ่ 3.80      - 

 
*p < .05 

  
 จากตาราง 26 แสดงว่า ครูผูส้อนซึ$ งปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลาง      
มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที$ระดับ .05             
ส่วนครูผูส้อนซึ$ งปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกับขนาดใหญ่และครูผูส้อนซึ$ งปฏิบติังาน       
ในสถานศึกษาขนาดกลางกับขนาดใหญ่มีส่วนร่วมในการพฒันาแหล่งการเรียนรู้แตกต่างกัน    
อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  
ตาราง  27   การเปรียบเทียบค่าเฉลี$ยการมีส่วนร่วมในด้านการแนะแนวการศึกษาของครูผูส้อน

สังกดัสาํนกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
  

ขนาดสถานศึกษา X  
ขนาดเล็ก 

3.27 
ขนาดกลาง 

3.50 
ขนาดใหญ่ 

3.44 
ขนาดเล็ก 3.27  -  -0.24*  -0.17 
ขนาดกลาง 3.50    -   0.06 
ขนาดใหญ่ 3.44      - 

 
*p < .05 

  
 จากตาราง 27 แสดงว่า ครูผูส้อนซึ$ งปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลาง      
มีส่วนร่วมในการแนะแนวการศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที$ระดบั .05 ส่วนครูผูส้อน
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ซึ$ งปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่และครูผูส้อนซึ$ งปฏิบติังานในสถานศึกษา
ขนาดกลางกับขนาดใหญ่มีส่วนร่วมในการแนะแนวการศึกษาแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ     
ทางสถิติ 
  
ตาราง  28  การเปรียบเทียบค่าเฉลี$ยการมีส่วนร่วมในดา้นการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ     

ภายในสถานศึกษาของครูผูส้อน สังกัดสํานักงานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด      
จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา  

  

ขนาดสถานศึกษา X  
ขนาดเล็ก 

3.36 
ขนาดกลาง 

3.90 
ขนาดใหญ่ 

3.86 
ขนาดเล็ก 3.36  -  -0.55*  -0.50* 
ขนาดกลาง 3.90    -   0.05 
ขนาดใหญ่ 3.86      - 

 
*p < .05 

  
 จากตาราง 28 แสดงว่า ครูผูส้อนซึ$ งปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลาง 
และครูผูส้อนซึ$ งปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่ มีส่วนร่วมในการพฒันาระบบ
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที$ระดบั .05 ส่วนครูผูส้อน
ซึ$ งปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดกลางกบัขนาดใหญ่มีส่วนร่วมในการพฒันาระบบการประกนั 
คุณภาพภายในสถานศึกษาแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตาราง  29  การเปรียบเทียบค่าเฉลี$ยการมีส่วนร่วมในดา้นการประสานความร่วมมือในการพฒันา 
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรของครูผู ้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื"นที$การศึกษา         
ประถมศึกษาตราด จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา  

    

ขนาดสถานศึกษา X  
ขนาดเล็ก 

3.37 
ขนาดกลาง 

3.66 
ขนาดใหญ่ 

3.66 
ขนาดเล็ก 3.37  -  -0.29*  -0.29 
ขนาดกลาง 3.66    -  -0.01 
ขนาดใหญ่ 3.66      - 

 
*p < .05 

  
 จากตาราง 29 แสดงว่า ครูผูส้อนซึ$ งปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลาง      
มีส่วนร่วมในการประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาและองคก์รแตกต่างกนั
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที$ระดบั .05  ส่วนครูผูส้อนซึ$ งปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกบั   
ขนาดใหญ่และครูผูส้อนซึ$ งปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดกลางกบัขนาดใหญ่มีส่วนร่วมในการ
ประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองคก์รแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญั
ทางสถิติ 
  
ตาราง  30  การเปรียบเทียบค่าเฉลี$ยการมีส่วนร่วมในดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการ 

แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื$นที$จัดการศึกษาของครูผู ้สอน            
สังกดัสาํนกังานเขตพื"นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา  

  

ขนาดสถานศึกษา X  
ขนาดเล็ก 

3.20 
ขนาดกลาง 

3.48 
ขนาดใหญ่ 

3.51 
ขนาดเล็ก 3.20  -  -0.28*  -0.31* 
ขนาดกลาง 3.48    -  -0.03 
ขนาดใหญ่ 3.51      - 

 
*p < .05 



 94

 จากตาราง 30 แสดงว่า ครูผูส้อนซึ$ งปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดกลาง 
และครูผูส้อนซึ$ งปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็กกบัขนาดใหญ่ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบนัอื$นที$จัดการศึกษา      
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที$ระดับ .05 ส่วนครูผูส้อนซึ$ งปฏิบัติงานในสถานศึกษา     
ขนาดกลางกบัขนาดใหญ่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอื$นที$จดัการศึกษาแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  
 
 



บทที� 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู ้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื�นที           
การศึกษาประถมศึกษาตราด จงัหวดัตราด ผูว้จิยัไดน้าํเสนอสรุปผลการวจิยัดงัต่อไปนี�  
 1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 2. วธีิดาํเนินการวจิยั 
 3. สรุปผลการวจิยั 
 4. อภิปรายผลการวจิยั 

5. ขอ้เสนอแนะ 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน สังกดัสํานกังาน
เขตพื�นที การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 2. เพื อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน สังกดัสํานกังาน
เขตพื�นที การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงานและ
ขนาดของสถานศึกษา  
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. การกาํหนดประชากร 
  ประชากรที ใช้ในการวิจยัครั� งนี�  ได้แก่ ครูผูส้อน สังกดัสํานักงานเขตพื�นที การศึกษา
ประถมศึกษาตราดปีการศึกษา 2556 จาํนวน 7 อาํเภอ 112โรงเรียน รวมจาํนวนครูทั�งหมด 1,017 คน 
 2. การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
  กลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการวิจ ัยกาํหนดจาํนวนกลุ่มต ัวอย่าง ที ใช้ในการศึกษา
ค รั� ง นี� คาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางการหาขนาดกลุ่มตวัอย่างของทาโร ยามาเน่ 
(Yamane. 1972 : 61 ;  อา้งถึงใน ธีรวุฒิ  เอกะกุล. 2543 : 95)  โดยกาํหนดระดบัความเชื อมั นที  95%  
ได้จาํนวนกลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 286 คน แล้วดําเนินการเลือกตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง        
แบบแบ่งชั�นเป็นสัดส่วน(Proportional Stratified Random Sampling) และใชข้นาดของสถานศึกษา   
เป็นเกณฑใ์นการแบ่งชั�น 
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 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื องมือที ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัครั� งนี� ได้แก่แบบสอบถามแบ่งเป็น      

2 ตอน ดงันี�  

 ตอนที   1  แบบสอบถามเกี ยวกบัขอ้มูลทั วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ วุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์ในการทาํงาน และขนาดของสถานศึกษา 

 ตอนที   2  แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน                

มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของลิเคอร์ท (Likert) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 

100) โดยมีเกณฑก์ารใหค้่าระดบัคะแนน ดงันี�  

 5   คะแนน หมายถึง      ระดบัการมีส่วนร่วมมากที สุด 

 4   คะแนน   หมายถึง      ระดบัการมีส่วนร่วมมาก 

 3   คะแนน หมายถึง      ระดบัการมีส่วนร่วมปานกลาง 

 2   คะแนน หมายถึง      ระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ย 

 1   คะแนน หมายถึง      ระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ยที สุด 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลตามลาํดบัขั�นตอนดงันี�  

 1. ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีถึงผูอ้าํนวยการ

สาํนกังานเขตพื�นที การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื อขอความร่วมมือในการทาํวจิยั 

 2. ผู ว้ ิจ ยันําแบบสอบถามพร้อมสํา เนาหนงัสือขอความร่วมมือในการทําว ิจ ยั                   

ส่งสถานศึกษา เพื อขอความอนุเคราะห์จากกลุ่มตวัอย่างในการตอบแบบสอบถาม  

 3. กาํหนดวนัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ซึ งผูว้ิจยัดาํเนินการดว้ยตนเอง 

โดยไดรั้บกลบัคืนมาครั� งแรก 180 ฉบบั หรือเท่ากบัร้อยละ 62.94  ของผูต้อบแบบสอบถามทั�งหมด 

หลงัจากนั�นผูว้จิยัไดท้าํการแจกแบบสอบถามเพิ มเติมในสถานศึกษาที เป็นกลุ่มเป้าหมาย จนกระทั ง

ไดรั้บแบบสอบถามครบทั�งหมด 286 ฉบบั 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบั 

 2. วิเคราะห์ขอ้มูลเกี ยวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ วุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์ในการทาํงาน ขนาดของสถานศึกษา โดยการแจกแจงความถี  ค่าร้อยละ  

 3. วิเคราะห์ขอ้มูลการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน สังกดัสํานกังาน

เขตพื�นที การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยการหาค่าเฉลี ยและค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน  
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 4. วิเคราะห์ขอ้มูลการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน สังกดัสํานกังาน
เขตพื�นที การศึกษาประถมศึกษาตราด เปรียบเทียบตามวฒิุการศึกษาและประสบการณ์ในการทาํงาน 
โดยการทดสอบค่าที (t-test) 
 5. วิเคราะห์ขอ้มูลการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน สังกดัสํานกังาน
เขตพื�นที การศึกษาประถมศึกษาตราด เปรียบเทียบตามขนาดของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์       
ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) เมื อพบความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ     
จึงดาํเนินการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 
 
สรุปผลการวจัิย 

 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคน้ควา้ครั� งนี�  สรุปสาระสาํคญัของผลการศึกษาดงันี�  
 1. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อนสังกัดสํานักงานเขตพื�นที      
การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมอยู่ในระดบัมากและเมื อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงอนัดบั     
ค่าเฉลี ยจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ ดา้นการพฒันา
แหล่งการเรียนรู้ และด้านการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา เมื อพิจารณา    
เป็นรายดา้นปรากฏผล ดงันี�  
  1.1 ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในดา้นการพฒันา
หลักสูตรสถานศึกษา โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดบัมาก เรียงอนัดบัค่าเฉลี ยจากมากไปน้อย           
3 อนัดบั ไดแ้ก่ การวเิคราะห์หลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐานการนาํหลกัสูตรไปใชใ้นการจดัการเรียน
การสอนและบริหารหลักสูตรอย่างเหมาะสมและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสถานศึกษา           
เพื อการพฒันาหลกัสูตร 
  1.2 ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในดา้นการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก เรียงอันดับค่าเฉลี ยจากมากไปน้อย              
3 อนัดบั ไดแ้ก่ การปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที ดีงามและคุณลกัษณะที พึงประสงคก์ารจดัการเรียนรู้
โดยมุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ด้านต่าง ๆ และการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้           
ใหเ้อื�อต่อการเรียนรู้ 
  1.3 ดา้นการวดัผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การมีส่วนร่วมของครูผูส้อน
ในด้านการวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก      
เรียงอนัดบัค่าเฉลี ยจากมากไปนอ้ย 3 อนัดบั ไดแ้ก่ การดาํเนินการวดัผล และประเมินผลการเรียน
การสอน โดยเนน้การประเมินตามสภาพจริง การนาํผลการวดัและประเมินผลมาวิเคราะห์เพื อปรับปรุง
พฒันาและการพฒันาเครื องมือวดัผลและประเมินผลใหไ้ดม้าตรฐาน 
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  1.4 ดา้นการวิจยัเพื อพฒันาคุณภาพการศึกษาการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในดา้นการ
วิจัยเพื อพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื อพิจารณาเป็นรายข้อ       
เรียงอนัดบัค่าเฉลี ยจากมากไปนอ้ย 3 อนัดบั ไดแ้ก่ การพฒันาการวิจยัเพื อพฒันาคุณภาพการศึกษา      
การจดัทาํโครงการวิจยัเพื อพฒันาคุณภาพการศึกษา และการประสานความร่วมมือในการศึกษา 
วเิคราะห์วจิยักบัสถานศึกษาอื น 
  1.5 ด้านการพัฒนาสื อนวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาการมีส่วนร่วม         
ของครูผูส้อนในดา้นการพฒันาสื อนวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดบั       
ปานกลาง และเมื อพิจารณาเป็นรายขอ้ เรียงอนัดบัค่าเฉลี ยจากมากไปนอ้ย 3 อนัดบั ไดแ้ก่ การจดัหา
สื อและเทคโนโลยเีพื อใชใ้นการจดัการเรียนการสอน การประเมินผลการพฒันาการใชสื้ อนวตักรรม
และเทคโนโลยเีพื อการศึกษา และการผลิต หรือพฒันาสื อ และนวตักรรมการเรียนการสอนที มีคุณภาพ 
  1.6 ด้านการพฒันาแหล่งการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในด้านการพฒันา
แหล่งการเรียนรู้ โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก เรียงอนัดบัค่าเฉลี ยจากมากไปนอ้ย 3 อนัดบั 
ไดแ้ก่ การใชแ้หล่งการเรียนรู้ทั�งในและนอกสถานศึกษาในการจดัการเรียนรู้การพฒันาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและการสํารวจแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาชุมชน ท้องถิ น หรือในเขตพื�นที      
ใกลเ้คียง 
  1.7 ดา้นการนิเทศการศึกษา การมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในดา้นการนิเทศการศึกษา
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และเมื อพิจารณาเป็นรายขอ้ เรียงอนัดบัค่าเฉลี ยจากมากไปน้อย         
3 อนัดบั ไดแ้ก่ การกาํหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายในการนิเทศ การวางแผนการดาํเนินการ
นิเทศการเรียนการสอนและการจดัระบบนิเทศงานวชิาการ และการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
  1.8 ด้านการแนะแนวการศึกษาการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในด้านการแนะแนว     
การศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงอนัดับค่าเฉลี ยจาก          
มากไปนอ้ย 3 อนัดบั ไดแ้ก่ การจดัระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา
โดยเชื อมโยงกบัระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน การประสานงาน    
กบัวิทยากรและสถาบนัการศึกษาภายนอกเขา้มาให้การแนะแนวการศึกษาและอาชีพและการติดตาม
และประเมินผลการจดัการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาภายในสถานศึกษา 
  1.9 ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาการมีส่วนร่วม       
ของครูผูส้อนในดา้นดา้นการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยรวมและรายขอ้
อยูใ่นระดบัมาก เรียงอนัดบัค่าเฉลี ยจากมากไปนอ้ย 3 อนัดบั ไดแ้ก่การจดัตั�งคณะกรรมการดาํเนินงาน
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายในเพื อปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเนื อง 
และการดาํเนินการตามแผน การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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  1.10 ดา้นการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการชุมชนการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการ    
ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการชุมชนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมื อพิจารณาเป็นรายขอ้ เรียงอนัดบั
ค่าเฉลี ยจากมากไปนอ้ย 3 อนัดบั ไดแ้ก่ การแลกเปลี ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคคลครอบครัว
และชุมชนการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ นมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของ    
สถานศึกษาและการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศที เป็นประโยชน์และสะดวกต่อการศึกษา           
ของชุมชน 
  1.11 ดา้นการประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองค์กร 
การมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในดา้นการประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษา
และองค์กร โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก และเมื อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อ             
อยู่ในระดบัมาก เรียงอนัดบัค่าเฉลี ยจากมากไปน้อย 3 อนัดบั ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชน
เพื อส่งเสริมวฒันธรรมการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกับศิษย์เก่า การประชุมผูป้กครองนักเรียน         
การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอื นการระดมทรัพยากร           
เพื อการศึกษา และการส่งเสริมการแลกเปลี ยนเรียนรู้ร่วมกันทางวิชาการหรือวิชาชีพให้ชุมชน 
สังคมมีความเขม้แขง็สามารถแกปั้ญหาพึ งพาตนเองไดอ้ยา่งย ั งยนื   
  1.12 ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน 
และสถาบนัอื นที จดัการศึกษา การมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบนัอื นที จดัการศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง และเมื อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงอันดับค่าเฉลี ยจากมากไปน้อย 3 อันดับ ได้แก่           
การพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ในการจดัการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบนัสังคมอื นที จดัการศึกษา  การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหวา่งสถานศึกษากบับุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอื นที จดัการศึกษา และการ
ประชาสัมพนัธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบัน      
สังคมอื นที จดัการศึกษา ในเรื องเกี ยวกบัสิทธิในการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐานการศึกษา  
 2. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อนสังกดัสํานกังาน
เขตพื�นที การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงานและ      
ขนาดสถานศึกษา ปรากฏผลดงันี�  
  2.1 ครูผู ้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื�นที การศึกษาประถมศึกษาตราดที มีคุณวุฒิ
การศึกษาต่างกนัเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารงานวชิาการแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ 
และเมื อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าการพฒันาหลกัสูตร การพฒันากระบวนการเรียนรู้การวดัผล 
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนและการแนะแนวการศึกษา แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั     
ทางสถิติที  .05  ส่วนดา้นอื น ๆ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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  2.2 ครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที การศึกษาประถมศึกษาตราดที มีประสบการณ์
การทาํงานต่างกันเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ       
ทางสถิติ และเมื อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าการพฒันากระบวนการเรียนรู้การวดัผล ประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื อพฒันาคุณภาพการศึกษาการพฒันาสื อนวตักรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาการพฒันาแหล่งเรียนรู้ การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการชุมชนแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที  .05 ส่วนดา้นอื น ๆ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
  2.3 ครูผูส้อน สังกดัสํานักงานเขตพื�นที การศึกษาประถมศึกษาตราด ที ปฏิบติังาน      
อยู่ในขนาดสถานศึกษาต่างกัน ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการแตกต่างกัน     
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที ระดบั .05 และเมื อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านแตกต่างกนั     
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที ระดบั .05 ยกเวน้การนิเทศการศึกษา และการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ
ชุมชนแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  

 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน สังกดัสํานกังาน
เขตพื�นที การศึกษาประถมศึกษาตราด มีประเด็นสาํคญัที ควรนาํมาอภิปรายดงันี�  
 1. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน สังกัดสํานักงานเขตพื�นที      
การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทั�งนี� อาจเป็นเพราะในยุคปฏิรูปการศึกษา
สถานศึกษาต่างให้ความสําคัญกับงานวิชาการมากขึ� น เพราะงานวิชาการเป็นภารกิจสําคัญ           
ของโรงเรียนซึ งตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่าย สอดคลอ้งกบัปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2546 : 15) 
ที กล่าวว่าการบริหารงานวิชาการนั�น ผูบ้ริหารไม่สามารถกระทาํไดโ้ดยลาํพงั ตอ้งอาศยัความร่วมมือ
จากครูผูส้อนด้วย เพราะครูผูส้อนคือ ผูที้ เกี ยวข้องโดยตรงในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน      
จึงจาํเป็นอยา่งยิ งที ผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งเปิดโอกาสให้ครูเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการ
ให้มากที สุดเช่นเดียวกบัศิริพร  เมฆวิทยา (2548 : 121) ไดศึ้กษา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที การศึกษาสระแกว้ เขต 1 พบว่า การบริหารงานวิชาการ    
โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกบังานวิจยัของสมพร  พรมชินวงศ ์(2550 : 78) 
ได้ศึกษา การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สังกัดสํานักงานเจตพื�นที การศึกษา
ชัยภูมิ เขต 3 พบว่า สภาพการบริหารงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน และเมื อพิจารณารายข้อ             
พบวา่ สภาพการบริหารงานอยูร่ะดบัมากทุกขอ้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุริยนัต ์ อินทเจริญศานต ์
(2552  : 53) ไดศึ้กษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัสํานกังาน
เขตพื�นที การศึกษาพะเยา เขต 2  พบวา่ สภาพการบริงานวิชาการในภาพรวมทั�ง 8 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก 
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ดา้นที มีการปฏิบติัมากที สุด คือ ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการพฒันา
ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ดา้นการวดัผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
และดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาตามลาํดบันอกจากนี� ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปาณิสรา  
เกิดมรกต (2552 : 99) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียน      
สังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี พบว่า  ครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรีมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวชิาการระดบัมาก  
 2. ครูผูส้อน สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที การศึกษาประถมศึกษาตราดมีส่วนร่วมในดา้นการ
พฒันากระบวนการเรียนรู้ มากที สุดทั�งนี� เนื องจากการพฒันาการเรียนรู้และการพฒันานักเรียน    
เป็นเป้าหมายหลกัในการจดัการศึกษาเพื อให้ผูเ้รียนเขา้สู่มาตรฐานและได้รับการพฒันาตนเอง  
กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่า ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้
และถือวา่ผูเ้รียนมีความสาํคญัที สุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถ พฒันา
ตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ  ผูส้อนจึงจาํเป็นตอ้งปรับเปลี ยนบทบาทของตนเองจากการเป็นผูบ้อก
ความรู้ให้เป็นผูอ้าํนวยความสะดวก (Facilitator)ในการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน โดยกระตุ้นส่งเสริม
สนบัสนุนจดัสิ งเร้าและกิจกรรมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเองอย่างเต็มตามศกัยภาพ ความถนดั 
และความสนใจของแต่ละบุคคล ซึ งสอดคลอ้งกบัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 
(2546 : 5 - 6) ไดร้ะบุถึงหนา้ที ของโรงเรียนในการบริหารงานวิชาการที เกี ยวขอ้งกบังานดา้นการเรียน
การสอนไวว้่า การจดัครูประจาํชั�นและครูประจาํวิชาให้เหมาะสม ครูต้องจดัทาํแผนการเรียนรู้    
ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัจดักระบวนการเรียนรู้ โดยจดัเนื�อหาสาระ
และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู ้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด          
การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การเรียนรู้จาก    
ประสบการณ์จริง และการปฏิบติัจริง การส่งเสริมรักการอ่าน และใฝ่รู้อยา่งต่อเนื อง การผสมผสาน
ความรู้ต่าง ๆ ให้สมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที ดีงาม และคุณลักษณะที พึงประสงค ์              
ที สอดคลอ้งกบัเนื�อหาสาระกิจกรรม ซึ งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสนิท ไทยกลา้ (2549 : 87 - 91)                
ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของข้าราชการครูภายในสถานศึกษา สังกัด    
สํานกังานเขตพื�นที การศึกษาสระบุรี เขต 1 พบว่า ขา้ราชการครูในสถานศึกษา สังกดัสํานกังาน    
เขตพื�นที การศึกษาสระบุรี เขต 1 มีส่วนร่วมในการพฒันากระบวนการเรียนรู้มากที สุด รองลงมาไดแ้ก่ 
การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา และการวดัผลและเทียบโอนผลการเรียน เช่นเดียวกบังานวิจยั    
ของสถิตย ์ ทรายทอง (2552 : 123)  ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็น
ของครูโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั วป่าพบว่า ครูมีส่วนร่วมในด้านพฒันากระบวนการเรียนรู้       
ในระดบัมากและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของมานิตา สุทธิหา (2556 : 100) ไดศึ้กษาเรื องการมีส่วนร่วม
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ในการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนประถมศึกษา อาํเภอบางปะกง 
สังกดัสํานกังานเขตพื�นที การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  ผลการศึกษาพบวา่ การมีส่วนร่วม
ในบริหารงานวชิาการ 3 อนัดบัแรกคือ ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ ดา้นการพฒันาหลกัสูตร
การศึกษา และดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
 3. ครูผูส้อน สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที การศึกษาประถมศึกษาตราด ที มีวุฒิการศึกษาต่างกนั 
มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ ซึ งอาจ    
เนื องมาจากสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทุกคนไดเ้พิ มพูนความรู้และพฒันาทกัษะในรูปแบบต่าง ๆ        
อยา่งต่อเนื องและทนัต่อการเปลี ยนแปลง สนบัสนุนให้ครูทาํการวิจยัเพื อพฒันาการเรียนการสอน
ควบคู่กนัไปกบัการเปลี ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี และตอ้งผา่นการอบรมอยา่งนอ้ย 1 ครั� ง 
ทั� งการอบรมของสถาบันอื น ๆ ทั� งภาครัฐและเอกชนที มีวุ ฒิบัตรรับรอง ตลอดจนการ
ประชุมสัมมนาและการพฒันาความรู้ของตนเองอยู่เสมอดงันั�นครูที มีวุฒิการศึกษาต่างกนัมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาไม่แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบัสนิท ไทยกลา้ (2549 : 87 
- 91)       ไดศึ้กษาเรื องการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการของขา้ราชการครูภายในสถานศึกษา สังกดั
สาํนกังานเขตพื�นที การศึกษาสระบุรี เขต 1  พบวา่ ขา้ราชการครูในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขต
พื�นที     การศึกษาสระบุรี เขต 1  มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกนัมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ                
ในสถานศึกษาไม่แตกต่างกนัเช่นเดียวกบัปาณิสรา เกิดมรกต (2552 : 99) ไดศึ้กษาเรื อง การศึกษา   
มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนสังกดัเทศบาลเมืองสระบุรี ผลการศึกษา 
พบว่า ครูในโรงเรียนสังกดัเทศบาลเมืองสระบุรี ที มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวชิาการ โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั เป็นไปในทิศทางเดียวกบัมานิตา  สุทธิหา 
(2556 : 100) ไดศึ้กษาเรื องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู
ในโรงเรียนประถมศึกษา อาํเภอบางปะกง สังกัดสํานักงานเขตพื�นที การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1  พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนประถมศึกษาที มีวุฒิการศึกษา  
แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการในภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ       
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของทวิท ระโหฐาน (2552 : 66)  ไดศึ้กษาเรื อง  การมีส่วนร่วมของครู   
ในการบริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพื�นที การศึกษาชลบุรี เขต 2  พบว่า       
การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน จาํแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวม      
และรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั 
 4. ครูผูส้อน สังกดัสํานักงานเขตพื�นที การศึกษาประถมศึกษาตราด ที มีประสบการณ์   
ในการทาํงานต่างกนั มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญั   
ทางสถิติ  อาจเนื องมาจากสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทุกคนไดมี้ส่วนร่วมบริหารงานวิชาการในทุกดา้น
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อย่างต่อเนื อง ตลอดจนจดัให้ครูที มีประสบการณ์การปฏิบติังานต่างกนัได้มีโอกาสพฒันาความรู้ 
แลกเปลี ยนเรียนรู้ ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเรื องการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการอยา่งชดัเจนและทั วถึง 
จึงทาํให้การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ซึ งทาํให้ครูที มีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน       
สอดคลอ้งกบัสายหยุด  ประกิคะ (2552 : 266) ไดศึ้กษาเรื องสภาพและความตอ้งการมีส่วนร่วม     
ในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื�นที         
การศึกษานครราชสีมา เขต 6  ผลการศึกษาพบวา่  ครูที มีประสบการณ์การทาํงานต่างกนัมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานวิชาการโดยรวมไม่แตกต่างกนัทั�งนี�  เช่นเดียวกบัปาณิสรา  เกิดมรกต (2552 : 99) 
ได้ศึกษาเรื อง การศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนสังกดัเทศบาล   
เมืองสระบุรี ผลการศึกษาพบว่าครูในโรงเรียนสังกดัเทศบาลเมืองสระบุรี ที มีประเภทตาํแหน่ง   
หน้าที   ประสบการณ์การทาํงานต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมและ       
รายดา้นไม่แตกต่างกนัและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของทวิท  ระโหฐาน (2552 : 66) ไดศึ้กษาเรื อง    
การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพื�นที การศึกษา
ชลบุรี เขต 2 พบวา่ การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน จาํแนกประสบการณ์
การทาํงานต่างกนัโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั 
 5. ครูผูส้อน สังกัดสํานักงานเขตพื�นที การศึกษาประถมศึกษาตราด ซึ งปฏิบัติงาน          
อยู่ในขนาดของสถานศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการโดยรวมแตกต่างกัน           
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที ระดบั .05 เป็นเพราะวา่ การบริหารงานและระบบงานในแต่ละโรงเรียน  
มีความสลบัซับซ้อนแตกต่างกนั โดยเฉพาะบทบาทหน้าที ความรับผิดชอบของครู อีกทั�งขอ้จาํกดั
ของสถานศึกษาในเรื องงบประมาณทาํให้โรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดกลางได้รับการจดัสรร       
งบประมาณนอ้ยกวา่โรงเรียนขนาดใหญ่ ซึ งส่งผลกระทบต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและ
การขาดแคลนบุคลากรที จะเขา้มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการอย่างจริงจงัในขณะที สถานศึกษา
ขนาดใหญ่มีสิ งอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการจดัการเรียนการสอน รวมทั�งได้รับการจดัสรร       
งบประมาณในดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนและการกาํหนดภาระงานให้กบัครูผูส้อนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ทาํให้ครูในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการมากกว่า       
โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กสอดคลอ้งกบัธงชยั  สันติวงษ ์(2542 : 194) กล่าววา่ ขนาดของ
องคก์รเป็นปัจจยัสําคญัที จะทาํให้การปฏิบติังานภายในองคก์รประสบความสําเร็จไดม้ากหรือนอ้ย 
เมื อองค์กรใหญ่กิจกรรมในองค์กรจะมีความซับซ้อน มีการใช้ทรัพยากรที รวมทั�งบุคลากรที เกี ยวขอ้ง 
ทั�งในและนอกหน่วยงานจาํนวนมาก วสัดุอุปกรณ์ เครื องมือเครื องใชสิ้ งอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ 
ล้วนเกี ยวข้องกบัการจดัสรรงบประมาณทั�งสิ�น ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยัของศิริพร  เมฆวิทยา    
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(2548 : 121) ไดศึ้กษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื�นที 
การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา 
จาํแนกตามขนาดโรงเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที ระดบั .05 โดยโรงเรียนขนาดใหญ่ 
และขนาดกลาง มีการบริหารงานวิชาการมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก เช่นเดียวกบักบังานวิจยัของ
สุวิมล  เปลื�องกระโทก (2546 : 134)  ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูวิชาการ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานกังานการประถมศึกษา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาพบวา่การมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานวิชาการ ตามความคิดเห็นของครูวิชาการ จําแนกตามขนาดสถานศึกษา                
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที ระดับ .01และสอดคล้องกับงานวิจยัของมานิตา     
สุทธิหา (2556 : 100) ได้ศึกษาเรื องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร          
สถานศึกษาและครูในโรงเรียนประถมศึกษา อาํเภอบางปะกง สังกดัสํานกังานเขตพื�นที การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนประถมศึกษา            
ที อยูใ่นขนาดสถานศึกษาต่างกนัมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัที  
.05 
 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเรื องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน สังกดัสํานกังาน

เขตพื�นการศึกษาประถมศึกษาตราด ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงันี�  

 ข้อเสนอแนะทั�วไป 

 จากผลการวิจยัพบว่าการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน สังกัด    

สาํนกังานเขตพื�นที การศึกษาประถมศึกษาตราดโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่มีอยู ่5 ดา้น  ซึ งครูผูส้อนมี

ส่วนร่วมอยู่ในระดบัปานกลาง ได้แก่  ด้านการวิจยัเพื อพฒันาคุณภาพการศึกษา ดา้นการพฒันา    

สื อนวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ดา้นการนิเทศการศึกษา ดา้นการแนะแนวการศึกษา 

ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอื น

ที จดัการศึกษา  ซึ งผูว้ิจยัเห็นวา่ควรกาํหนดนโยบายและแนวทางการดาํเนินงานเพื อให้ครูไดมี้ส่วน

ร่วมทางดา้นวชิาการมากขึ�นดงัต่อไปนี�  

 1. ดา้นการวจิยัเพื อพฒันาคุณภาพการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรสนบัสนุนการวิจยั

ในชั� นเรียนเกี ยวกับการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน และควรมีการเผยแพร่            

ผลการวิจยัหรือผลการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนให้แก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน 

และสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ 
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 2. ด้านการพฒันาสื อนวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา      
จัดอบรมและให้ความรู้กับครูผู ้สอน โดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านการพัฒนา             
สื อนวตักรรมและเทคโนโลยีเพื อการศึกษา รวมทั�งการให้ทุนสนับสนุนในการผลิตนวตักรรม    
และเทคโนโลยทีางการศึกษาอยา่งต่อเนื อง 
 3. ด้านการนิเทศการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนควรร่วมมือกันในการ
พฒันาการนิเทศการสอนในรูปแบบที หลากหลายและเหมาะสมกบับริบทสถานศึกษาโดยเปิด
โอกาสใหมี้การนิเทศภายในสถานศึกษาหรือระหวา่งสถานศึกษา 
 4. ดา้นการแนะแนวการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนควรมีส่วนร่วมในการ
กาํหนดแนวทางและการพฒันารูปแบบการแนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ      
ของชุมชน รวมทั�งการประสานความร่วมมือในการแลกเปลี ยนเรียนรู้ประสบการณ์ดา้นการแนะแนว
การศึกษากบัสถานศึกษาอื นอยา่งสมํ าเสมอ 
 5. ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
และสถาบนัอื นที จดัการศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษาและผูบ้ริหารสถานศึกษาควรประชาสัมพนัธ์และ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้แก่ผูที้ เกี ยวขอ้งทุกฝ่ายให้เขา้มามีส่วนร่วม ส่งเสริม และสนบัสนุนงานวิชาการ
ของสถานศึกษาอยา่งแท ้

 ข้อเสนอแนะในการวจัิยครั-งต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจัยที ส่งผลต่อความเป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน     
เพื อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารงานวิชาการระหว่างสถานศึกษาของรัฐ    
และสถานศึกษาเอกชน 
 3. ควรศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานดา้นอื นๆของครูผูส้อนเพื อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ 
 4. ควรศึกษาความสัมพนัธ์ของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของชุมชน      
กบัผลสัมฤทธิp ของผูเ้รียนเพื อพฒันาการบริหารงานในสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
1.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรีะวฒัน์  พฒันกุลชยั อาจารยป์ระจาํภาควชิาการบริหารการศึกษา  
 คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี 

2.  นายวชิชา  ครุปิติ รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื1นที2การศึกษา 
 ประถมศึกษาตราด 
3.  นายนภดล  แสงทองเจริญ ผูอ้าํนวยการชาํนาญการพิเศษ  
 โรงเรียนวดัตะกาง  
 สังกดัสาํนกังานเขตพื1นการศึกษาประถมศึกษาตราด 
4.  นายบุญเรือน  ฉายศิริ ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ  
 สังกดัสาํนกังานเขตพื1นการศึกษาประถมศึกษาตราด 
5.  ดร.สุรัฏิยา  สีมะเดื2อ ครูชาํนาญการพิเศษ  
 โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถมัภ ์ 
 สังกดัสาํนกังานเขตพื1นการศึกษาประถมศึกษาตราด 
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หนังสือขอความร่วมมือในการวจิัย 
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แบบสอบถามเพื�อการวจิัย 
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สอบถามเพื�อการวจิัย 
เรื�อง 

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวชิาการของครูผู้สอน 

สังกดัสํานักงานเขตพื$นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 
คําชี$แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี� มีจุดมุ่งหมายเพื�อสอบถามเกี�ยวกับการมีส่วนร่วมในการ                                     
บริหารงานวิชาการของครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื�อนาํเอา
ขอ้มูลที�ไดไ้ปวิเคราะห์ผลการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อนเท่านั�น จะไม่มี    
ผลกระทบต่อการปฏิบติังานของท่านหรือผูใ้ดทั�งสิ�น ขอ้มูลที�ไดจ้ากแบบสอบถาม ผูว้ิจยัจะเก็บไว ้  
เป็นความลบัและจะเสนอผลการวจิยัโดยภาพรวม  
 2. ขอความกรุณาจากท่านตอบคาํถามทุกขอ้ตามสภาพความเป็นจริงมากที�สุด คาํตอบ
ของท่านจะมีความสาํคญัและเป็นประโยชน์ต่อการพฒันางานดา้นวิชาการในโรงเรียนให้มีคุณภาพ
ต่อไป 
 3. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอนดงันี�  
  ตอนที�  1  คาํถาม เกี�ยวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  
  ตอนที�  2  คาํถามเกี�ยวกบัระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวชิาการของครูผูส้อน 
  
 
  

           ขอขอบพระคุณอยา่งสูงที�ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่าน 
       วา่ที�ร.ต.วรีะศกัดิ:   วงศอิ์นทร์ 
      นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา 
      มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  จงัหวดัจนัทบุรี 
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ตอนที�  1  ขอ้มูลเกี�ยวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํชี�แจง     โปรดทาํเครื�องหมาย  �  ลงใน  �  หนา้ขอ้ความตามสถานภาพที�เป็นจริงของท่าน 
1.  คุณวฒิุทางการศึกษา 

 �    ปริญญาตรี   �    สูงกวา่ปริญญาตรี 
2.  ประสบการณ์ในการทาํงาน  ( มากกวา่ 6 เดือน นบัเป็น 1 ปี ) .................................. ปี 
3.  ขนาดของโรงเรียนที�ท่านปฏิบติังาน 

         �  ขนาดเล็ก  (จาํนวนนกัเรียน ไม่เกิน 120 คน) 

 �  ขนาดกลาง  (จาํนวนนกัเรียน 121 - 600 คน) 

   �  ขนาดใหญ่  (จาํนวนนกัเรียน 601 ขึ�นไป) 
  
ตอนที� 2   คาํถามเกี�ยวกบัระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวชิาการของครูผูส้อน 
คาํชี�แจง   โปรดตอบคาํถามแต่ละขอ้โดย �  ลงในช่องที�ตรงกบัความเห็นของท่านมากที�สุด  
    เพียงขอ้ละ 1 ช่องเท่านั�น 
  5  คะแนน หมายถึง       ระดบัการมีส่วนร่วมมากที�สุด 
  4  คะแนน           หมายถึง      ระดบัการมีส่วนร่วมมาก 
  3  คะแนน หมายถึง       ระดบัการมีส่วนร่วมปานกลาง 
  2  คะแนน หมายถึง       ระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ย 
  1  คะแนน หมายถึง       ระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ยที�สุด 
 
ตัวอย่าง 

ขอ้ที� การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวชิาการ 
ระดบัการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 
  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา           

00 การปรับปรุงเปลี�ยนแปลงหลกัสูตร   �       
 

    จากตวัอยา่งแบบสอบถาม ขอ้ 00 หมายความวา่ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
ดา้นการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงหลกัสูตรอยูใ่นระดบัมาก  
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ขอ้ที� การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวชิาการ 
ระดบัการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 

การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา           

1. การวเิคราะห์หลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน          

2. การรวบรวมขอ้มูล  สารสนเทศเกี�ยวกบัปัญหา             

หรือความตอ้งการของสถานศึกษา  
          

3. การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มสถานศึกษา เพื�อการพฒันา

หลกัสูตร 
          

4. การจดัทาํโครงสร้างหลกัสูตรและสาระวชิาต่าง ๆ           

5. การนาํหลกัสูตรไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน        

และบริหารหลกัสูตรอยา่งเหมาะสม 
          

6. การนิเทศการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา           

7. การติดตามและประเมินผลการใชห้ลกัสูตร           

การพฒันากระบวนการเรียนรู้           

8. การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ตามสาระ                          

และหน่วยการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
          

9. การจดักระบวนการเรียนรู้ตามเนื�อหาสาระและกิจกรรม

สอดคลอ้งกบัความสนใจความถนดัของผูเ้รียน 
          

10. การจดัการเรียนรู้โดยมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติัจริง           

11. การจดัการเรียนรู้โดยมุ่งเนน้การบรูณาการความรู้        

ดา้นต่าง ๆ 
          

12. การปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที�ดีงามและคุณลกัษณะ         

ที�พึงประสงค ์   
        

13. การจดัสภาพแวดลอ้มและแหล่งการเรียนรู้ ให้เอื�อต่อ   

การเรียนรู้  
    

14. การนิเทศการเรียนการสอนแบบกลัยาณมิตร      

15. การนาํผลการนิเทศการเรียนการสอนมาปรับพฒันา

กระบวนการเรียนรู้  
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ขอ้ที� การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวชิาการ 
ระดบัการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 

การวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน           
16. การจดัทาํแผนการวดัผล และประเมินผล สอดคลอ้งกบั

มาตรฐานการศึกษา 
         

17. การกาํหนดระเบียบ แนวปฏิบติัเกี�ยวกบัการวดัผล         
และประเมินผลของสถานศึกษา 

          

18. การกาํหนดระยะเวลาในการวดัและการประเมินผล     
การเรียน 

          

19. การพฒันาเครื�องมือวดัผลและประเมินผลใหไ้ดม้าตรฐาน           
20. การดาํเนินการวดัผล และประเมินผลการเรียนการสอน 

โดยเนน้การประเมินตามสภาพจริง 
          

21. การนาํผลการวดัและประเมินผลมาวเิคราะห์เพื�อปรับปรุง
พฒันา 

          

การวจัิยเพื�อพฒันาคุณภาพการศึกษา           
22. การกาํหนดแนวทางการวจิยัเพื�อพฒันาคุณภาพการศึกษา           
23. การวจิยัเพื�อพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 
          

24. การพฒันาการวจิยัเพื�อพฒันาคุณภาพการศึกษา           
25. การจดัทาํโครงการวจิยัเพื�อพฒันาคุณภาพการศึกษา           
26. การประสานความร่วมมือในการศึกษา วเิคราะห์ วจิยั    

กบัสถานศึกษาอื�น 
          

27. การเผยแพร่ผลการวจิยัใหแ้ก่สถานศึกษาอื�น           
28. การนาํผลการวจิยัมาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาคุณภาพ  

การศึกษาของสถานศึกษา  
    

การพฒันาสื�อ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพื�อการศึกษา      
29. การศึกษา วเิคราะห์ ความจาํเป็นในการใชสื้�อและ

เทคโนโลย ี  
    

30. การผลิต หรือพฒันาสื�อ และนวตักรรมการเรียนการสอน
ที�มีคุณภาพ  
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ขอ้ที� การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวชิาการ 
ระดบัการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 
31. การจดัหาสื�อและเทคโนโลยเีพื�อใชใ้นการจดัการเรียน 

การสอน  
    

32. การกาํหนดนโยบายการพฒันาและการใชสื้�อเทคโนโลยี
ของสถานศึกษา  

    

33. การประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาอื�น ในการผลิต 
จดัหา พฒันาและการใชสื้�อ นวตักรรมหรือเทคโนโลยี
เพื�อการจดัการเรียนการสอน 

          

34. การประเมินผลการพฒันาการใชสื้�อ นวตักรรมและ
เทคโนโลยเีพื�อการศึกษา 

         

การพฒันาแหล่งเรียนรู้           
35. การสาํรวจแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาชุมชน ทอ้งถิ�น 

หรือในเขตพื�นที�ใกลเ้คียง 
          

36. การจดัทาํเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้ใหแ้ก่ครู    
สถานศึกษาอื�น บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน   
และสถาบนัอื�น 

          

37. การประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาอื�น บุคคล 
ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอื�นที�จดั
การศึกษาในการจดัตั�ง แหล่งเรียนรู้และพฒันาแหล่ง
เรียนรู้    ที�ใชร่้วมกนั 

          

38. การพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา           
39. การใชแ้หล่งการเรียนรู้ทั�งในและนอกสถานศึกษา         

ในการจดัการเรียนรู้ 
          

การนิเทศการศึกษา           
40. การกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการนิเทศ           
41. การวางแผนการดาํเนินการนิเทศ การเรียนการสอน           
42. การจดัระบบนิเทศงานวชิาการ และการเรียนการสอน   

ในสถานศึกษา 
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ขอ้ที� การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวชิาการ 
ระดบัการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 
43. การดาํเนินการนิเทศวชิาการและการเรียนการสอน        

ในรูปแบบที�หลากหลาย 
          

44. การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การจดัระบบนิเทศ
ภายในสถานศึกษากบัสถานศึกษาอื�น   

        

45. การประเมินผลการจดัการระบบและกระบวนการนิเทศ
ในสถานศึกษา  

    

46. การประสานงานกบัเขตพื�นที�การศึกษาในกระบวนการ
นิเทศงานวชิาการของสถานศึกษา  

    

การแนะแนวการศึกษา           
47. การจดัระบบการแนะแนวทางวชิาการและวชิาชีพภายใน

สถานศึกษาโดยเชื�อมโยงกบัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
และกระบวนการเรียนการสอน 

         

48. การประสานงานกบัวิทยากรและสถาบนัการศึกษาภายนอก
เขา้มาใหก้ารแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

          

49. การติดตามและประเมินผลการจดัการระบบและกระบวนการ
แนะแนวการศึกษาภายในสถานศึกษา 

          

50. การปรับปรุงระบบการแนะแนวทางวชิาการและวชิาชีพ
ในสถานศึกษา 

          

51. การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ประสบการณ์ดา้นการแนะแนว   
การศึกษากบัสถานศึกษาอื�นภายในเขตพื�นที�การศึกษา 

          

การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา           
52. การกาํหนดเป้าหมายความสาํเร็จและเกณฑก์ารประเมิน

ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตวัชี�วดั     
ของสมศ. 

          

53. การจดัตั�งคณะกรรมการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

          

54. การวางแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษา                      
ตามเกณฑม์าตรฐานของสมศ. 
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ขอ้ที� การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวชิาการ 
ระดบัการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 
55. การดาํเนินการตามแผนการพฒันาระบบประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา  
          

56. การติดตามและตรวจสอบการพัฒนาระบบประกัน       
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

          

57. การประเมินคุณภาพภายในเพื�อปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเนื�อง           
58. การปรับปรุง และพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา  
    

การส่งเสริมความรู้ทางวชิาการแก่ชุมชน           
59. การสาํรวจความตอ้งดา้นวชิาการของชุมชุม          
60. การกาํหนดนโยบายในการส่งเสริมความรู้ทางวชิาการ   

แก่ชุมชน 
          

61. การจดัทาํแผนในการส่งเสริมความรู้ทางวชิาการแก่ชุมชน
ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน 

          

62. การส่งเสริมใหป้ระชาชนในชุมชน ทอ้งถิ�นมีส่วนร่วม   
ในกิจกรรมทางวชิาการของสถานศึกษา 

          

63. การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหวา่งบุคคล  
ครอบครัว และชุมชน 

          

64. การพฒันาฐานขอ้มูลสารสนเทศที�เป็นประโยชน์        
และสะดวกต่อการศึกษาของชุมชน 

          

การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษา  
และองค์กรอื�น 

          

65. การระดมทรัพยากรเพื�อการศึกษา           
66. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้าง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชน เพื�อให้
สถานศึกษาเป็นแหล่งวทิยาการของชุมชน และมีส่วนใน
การพฒันาชุมชนและทอ้งถิ�น  

    

67. การใหบ้ริการดา้นวชิาการที�สามารถเชื�อมโยงหรือ       
แลกเปลี�ยนขอ้มูลข่าวสารกบัแหล่งวชิาการในที�อื�น ๆ  
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ขอ้ที� การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวชิาการ 
ระดบัการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 
68. การจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชน เพื�อส่งเสริมวฒันธรรม   

การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัศิษยเ์ก่า การประชุม         
ผูป้กครองนกัเรียน การปฏิบติังานร่วมกบัชุมชน การร่วม
กิจกรรมกบัสถาบนัการศึกษาอื�น  

    

69. การส่งเสริมการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกนัทางวชิาการ  
หรือวชิาชีพใหชุ้มชน  สังคมมีความเขม้แขง็สามารถ     
แกปั้ญหาพึ�งพาตนเองไดอ้ยา่งย ั�งยนื   

         

การส่งเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแก่บุคคล  ครอบครัว    

องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื�นที�จัดการศึกษา 
          

70. การศึกษาและสาํรวจขอ้มูลการจดัการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอื�นที�จดัการศึกษา 

          

71. การศึกษาและสาํรวจความตอ้งการในการไดรั้บการ
สนบัสนุนดา้นวชิาการของบุคคล ครอบครัว องคก์ร 
หน่วยงานและสถาบนัอื�นที�จดัการศึกษา 

          

72. การประชาสัมพนัธ์สร้างความเขา้ใจต่อบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัสังคมอื�นที�จดั
การศึกษา ในเรื�องเกี�ยวกบัสิทธิในการจดัการศึกษาขั�น
พื�นฐานการศึกษา 

          

73. การพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ในการจดัการศึกษา         
ของบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนั
สังคมอื�นที�จดัการศึกษา 

          

74. การจดัใหมี้การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ในการจดัการศึกษา    
ของบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอื�น 
ที�จดัการศึกษา 

          

75. การส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การจดักิจกรรมการเรียนรู้  
ร่วมกนัระหวา่งสถานศึกษากบับุคคล ครอบครัว องคก์ร 
หน่วยงานและสถาบนัอื�นที�จดัการศึกษา 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ�มเติม 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
 
          ขอขอบพระคุณที�กรุณาตอบแบบสอบถามครบทุกขอ้ 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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ตาราง  31  ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื� องมือตามความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ                      
เรื� อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู ้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื%นที�          
การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 

ขอ้
ที� 

การมีส่วนร่วมของครูผูส้อน           
ในการบริหารงานวชิาการ 

ผลการตรวจสอบ       
ของผูเ้ชี�ยวชาญ ผลรวม IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 4 5 

การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา         
1. การวเิคราะห์หลกัสูตรการศึกษา 

ขั%นพื%นฐาน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
2. การรวบรวมขอ้มูล  สารสนเทศ   

เกี�ยวกบัปัญหา หรือความตอ้งการ
ของสถานศึกษา 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

3. การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม      
สถานศึกษา เพื�อการพฒันาหลกัสูตร 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

4. การจดัทาํโครงสร้างหลกัสูตร      
และสาระวชิาต่าง ๆ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

5. การนาํหลกัสูตรไปใชใ้นการจดั   
การเรียนการสอนและบริหาร      
หลกัสูตรอยา่งเหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

6. การนิเทศการใชห้ลกัสูตร         
สถานศึกษา 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

7. การติดตามและประเมินผลการใช้
หลกัสูตร 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

การพฒันากระบวนการเรียนรู้         
8. การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้    

ตามสาระ และหน่วยการเรียนรู้    
โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 1 0 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

9. การจดักระบวนการเรียนรู้ตามเนื%อหา
สาระและกิจกรรมสอดคลอ้งกบั
ความสนใจความถนดัของผูเ้รียน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง  31  (ต่อ) 
 

ขอ้
ที� 

การมีส่วนร่วมของครูผูส้อน           
ในการบริหารงานวชิาการ 

ผลการตรวจสอบ       
ของผูเ้ชี�ยวชาญ ผลรวม IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 4 5 

10. การจดัการเรียนรู้โดยมุ่งเนน้ให ้      
ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัจริง 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

11. การจดัการเรียนรู้โดยมุ่งเนน้            
การบูรณาการความรู้ดา้นต่าง ๆ 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

12. การปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที�ดีงาม
และคุณลกัษณะที�พึงประสงค ์ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

13. การจดัสภาพแวดลอ้มและ          
แหล่งการเรียนรู้ ใหเ้อื%อต่อการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

14. การนิเทศการเรียนการสอน         
แบบกลัยาณมิตร 1 0 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

15. การนาํผลการนิเทศการเรียนการสอน
มาปรับพฒันากระบวนการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

การวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผล

การเรียน         
16. การจดัทาํแผนการวดัผล และ

ประเมินผล สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การศึกษา 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

17. การกาํหนดระเบียบ แนวปฏิบติั  
เกี�ยวกบัการวดัผลและประเมินผล
ของสถานศึกษา 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

18. การกาํหนดระยะเวลาในการวดั    
และการประเมินผลการเรียน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

19. การพฒันาเครื�องมือวดัผลและ
ประเมินผลใหไ้ดม้าตรฐาน 1 0 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้
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ตาราง  31  (ต่อ) 
 

ขอ้
ที� 

การมีส่วนร่วมของครูผูส้อน           
ในการบริหารงานวชิาการ 

ผลการตรวจสอบ       
ของผูเ้ชี�ยวชาญ ผลรวม IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 4 5 
20. การดาํเนินการวดัผล และ

ประเมินผลการเรียนการสอนโดย
เนน้การประเมินตามสภาพจริง 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

21. การนาํผลการวดัและประเมินผล 
มาวเิคราะห์เพื�อปรับปรุงพฒันา 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

การวจัิยเพื,อพฒันาคุณภาพการศึกษา         
22. การกาํหนดแนวทางการวจิยัเพื�อ

พฒันาคุณภาพการศึกษา 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
23. การวจิยัเพื�อพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ 

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
24. การพฒันาการวจิยัเพื�อพฒันาคุณภาพ

การศึกษา 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้
25. การจดัทาํโครงการวจิยัเพื�อพฒันา

คุณภาพการศึกษา 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
26. การประสานความร่วมมือในการศึกษา 

วเิคราะห์ วจิยักบัสถานศึกษาอื�น 1 0 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้
27. การเผยแพร่ผลการวจิยัใหแ้ก่      

สถานศึกษาอื�น 1 0 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้
28. การนาํผลการวจิยัมาประยกุตใ์ช ้    

ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา    
ของสถานศึกษา 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

การพฒันาสื,อ นวตักรรม และเทคโนโลยี

เพื,อการศึกษา         
29. การศึกษา วเิคราะห์ ความจาํเป็น    

ในการใชสื้�อและเทคโนโลยี 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง  31  (ต่อ) 
 

ขอ้
ที� 

การมีส่วนร่วมของครูผูส้อน           
ในการบริหารงานวชิาการ 

ผลการตรวจสอบ       
ของผูเ้ชี�ยวชาญ ผลรวม IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 4 5 
30. การผลิต หรือพฒันาสื�อ และ

นวตักรรมการเรียนการสอน            
ที�มีคุณภาพ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

31. การจดัหาสื�อและเทคโนโลยเีพื�อใช้
ในการจดัการเรียนการสอน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

32. การกาํหนดนโยบายการพฒันา    
และการใชสื้�อเทคโนโลยขีอง     
สถานศึกษา 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

33. การประสานความร่วมมือกบั   
สถานศึกษาอื�น ในการผลิต จดัหา 
พฒันาและการใชสื้�อ นวตักรรม  
หรือเทคโนโลยเีพื�อการจดัการเรียน
การสอน 1 0 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

34. การประเมินผลการพฒันาการใชสื้�อ 
นวตักรรมและเทคโนโลย ี            
เพื�อการศึกษา 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

การพฒันาแหล่งเรียนรู้         
35. การสาํรวจแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา

ชุมชน ทอ้งถิ�น หรือในเขตพื%นที�   
ใกลเ้คียง 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

36. การจดัทาํเอกสารเผยแพร่แหล่ง   
การเรียนรู้ใหแ้ก่ครู สถานศึกษาอื�น 
บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน 
และสถาบนัอื�น 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง  31  (ต่อ) 
 

ขอ้
ที� 

การมีส่วนร่วมของครูผูส้อน           
ในการบริหารงานวชิาการ 

ผลการตรวจสอบ       
ของผูเ้ชี�ยวชาญ ผลรวม IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 4 5 
37. การประสานความร่วมมือกบั    

สถานศึกษาอื�น บุคคล ครอบครัว 
องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอื�น   
ที�จดัการศึกษาในการจดัตั%ง        
แหล่งเรียนรู้และพฒันาแหล่งเรียนรู้
ที�ใชร่้วมกนั 1 1 1 0 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

38. การพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายใน   
สถานศึกษา 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

39. การใชแ้หล่งการเรียนรู้ทั%งในและ
นอกสถานศึกษาในการจดัการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

การนิเทศการศึกษา         
40. การกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายในการนิเทศ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
41. การวางแผนการดาํเนินการนิเทศ 

การเรียนการสอน 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้
42. การจดัระบบนิเทศงานวชิาการ และ

การเรียนการสอนในสถานศึกษา 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
43. การดาํเนินการนิเทศวชิาการและ 

การเรียนการสอนในรูปแบบ           
ที�หลากหลาย 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

44. การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 
การจดัระบบนิเทศภายในสถานศึกษา
กบัสถานศึกษาอื�น 1 0 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

45. การประเมินผลการจดัการระบบและ
กระบวนการนิเทศในสถานศึกษา 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้
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ตาราง  31  (ต่อ) 
 

ขอ้
ที� 

การมีส่วนร่วมของครูผูส้อน           
ในการบริหารงานวชิาการ 

ผลการตรวจสอบ       
ของผูเ้ชี�ยวชาญ ผลรวม IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 4 5 
46. การประสานงานกบัเขตพื%นที�       

การศึกษาในกระบวนการนิเทศ    
งานวชิาการของสถานศึกษา 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

การแนะแนวการศึกษา         
47. การจดัระบบการแนะแนวทางวชิาการ

และวชิาชีพภายในสถานศึกษา    
โดยเชื�อมโยงกบัระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนและกระบวนการ
เรียน     การสอน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

48. การประสานงานกบัวทิยากรและ
สถาบนัการศึกษาภายนอกเขา้มา    
ใหก้ารแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

49. การติดตามและประเมินผลการ
จดัการระบบและกระบวนการแนะ
แนวการศึกษาภายในสถานศึกษา 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

50. การปรับปรุงระบบการแนะแนวทาง
วชิาการและวชิาชีพในสถานศึกษา 1 1 1 0 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

51. การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ดา้นการแนะแนวการศึกษากบั 
สถานศึกษาอื�นภายในเขตพื%นที�     
การศึกษา 1 0 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา         
52. การกาํหนดเป้าหมายความสาํเร็จ

และเกณฑก์ารประเมินของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
และตวัชี%วดัของสมศ. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง  31  (ต่อ) 
 

ขอ้
ที� 

การมีส่วนร่วมของครูผูส้อน           
ในการบริหารงานวชิาการ 

ผลการตรวจสอบ       
ของผูเ้ชี�ยวชาญ ผลรวม IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 4 5 
53. การจดัตั%งคณะกรรมการดาํเนินงาน

การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
54. การวางแผนการพฒันาคุณภาพ

การศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐานของ
สมศ. 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

55. การดาํเนินการตามแผนการพฒันา
ระบบประกนัคุณภาพภายใน     
สถานศึกษา 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

56. การติดตามและตรวจสอบการ
พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน     
สถานศึกษา 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

57. การประเมินคุณภาพภายในเพื�อ   
ปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเนื�อง 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

58. การปรับปรุง และพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

การส่งเสริมความรู้ทางวชิาการแก่ชุมชน         
59. การสาํรวจความตอ้งดา้นวชิาการ

ของชุมชุม 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
60. การกาํหนดนโยบายในการส่งเสริม

ความรู้ทางวชิาการแก่ชุมชน 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้
61. การจดัทาํแผนในการส่งเสริมความรู้

ทางวชิาการแก่ชุมชนใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของชุมชน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

62. การส่งเสริมใหป้ระชาชนในชุมชน 
ทอ้งถิ�นมีส่วนร่วมในกิจกรรม      
ทางวชิาการของสถานศึกษา 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง  31  (ต่อ) 
 

ขอ้

ที� 

การมีส่วนร่วมของครูผูส้อน           

ในการบริหารงานวชิาการ 

ผลการตรวจสอบ       

ของผูเ้ชี�ยวชาญ ผลรวม IOC 
ผลการ

พิจารณา 
1 2 3 4 5 

63. การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ ประสบการณ์

ระหวา่งบุคคล ครอบครัว และ

ชุมชน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

64. การพฒันาฐานขอ้มูลสารสนเทศ      

ที�เป็นประโยชน์และสะดวกต่อ    

การศึกษาของชุมชน 0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

การประสานความร่วมมือในการพฒันา

วชิาการกบัสถานศึกษา  และองค์กรอื,น         

65. การระดมทรัพยากรเพื�อการศึกษา 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

66. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน

การเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่ง

สถานศึกษากบัชุมชน เพื�อให้    

สถานศึกษาเป็นแหล่งวทิยาการ    

ของชุมชน และมีส่วนในการพฒันา

ชุมชนและทอ้งถิ�น 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

67. การใหบ้ริการดา้นวชิาการที�สามารถ

เชื�อมโยงหรือแลกเปลี�ยนขอ้มูล    

ข่าวสารกบัแหล่งวชิาการในที�อื�น ๆ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

68. การจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชน       

เพื�อส่งเสริมวฒันธรรมการสร้าง

ความสัมพนัธ์อนัดีกบัศิษยเ์ก่า       

การประชุมผูป้กครองนกัเรียน     

การปฏิบติังานร่วมกบัชุมชน การร่วม

กิจกรรมกบัสถาบนัการศึกษาอื�น 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง  31  (ต่อ) 
 

ขอ้

ที� 

การมีส่วนร่วมของครูผูส้อน           

ในการบริหารงานวชิาการ 

ผลการตรวจสอบ       

ของผูเ้ชี�ยวชาญ ผลรวม IOC 
ผลการ

พิจารณา 
1 2 3 4 5 

69. การส่งเสริมการแลกเปลี�ยนเรียนรู้

ร่วมกนัทางวชิาการ  หรือวชิาชีพ   

ใหชุ้มชน  สังคมมีความเขม้แขง็

สามารถแกปั้ญหาพึ�งพาตนเองได้

อยา่งย ั�งยนื   0 1 1 1 1 4 0.80 ใชไ้ด ้

การส่งเสริมและสนับสนุนงานวชิาการ   

แก่บุคคล  ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 

และสถาบันอื,นที,จัดการศึกษา         

70. การศึกษาและสาํรวจขอ้มูลการจดั

การศึกษาของบุคคล ครอบครัว   

องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอื�น   

ที�จดัการศึกษา 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

71. การศึกษาและสาํรวจความตอ้งการ

ในการไดรั้บการสนบัสนุนดา้น     

วชิาการของบุคคล ครอบครัว      

องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอื�น   

ที�จดัการศึกษา 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

72. การประชาสัมพนัธ์สร้างความเขา้ใจ

ต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์ร 

หน่วยงาน และสถาบนัสังคมอื�น     

ที�จดัการศึกษา ในเรื�องเกี�ยวกบัสิทธิ

ในการจดัการศึกษาขั%นพื%นฐาน     

การศึกษา 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง  31  (ต่อ) 
 

ขอ้
ที� 

การมีส่วนร่วมของครูผูส้อน           
ในการบริหารงานวชิาการ 

ผลการตรวจสอบ       
ของผูเ้ชี�ยวชาญ ผลรวม IOC 

ผลการ
พิจารณา 

1 2 3 4 5 
73. การพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ในการ

จดัการศึกษาของบุคคล ครอบครัว 
องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนั
สังคมอื�นที�จดัการศึกษา 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

74. การจดัใหมี้การแลกเปลี�ยนเรียนรู้   
ในการจดัการศึกษาของบุคคล   
ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน      
และสถาบนัอื�นที�จดัการศึกษา 0 0 1 1 1 3 0.60 ใชไ้ด ้

75. การส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การจดั 
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่ง
สถานศึกษากบับุคคล ครอบครัว 
องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอื�น   
ที�จดัการศึกษา 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชไ้ด ้

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ค่าอาํนาจจาํแนกและค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม 
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ตาราง  32  ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ของแบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ    
ของครูผูส้อน สังกดัสาํนกังานเขตพื$นที&การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 

ขอ้ ค่าอาํนาจจาํแนก (r) ขอ้ ค่าอาํนาจจาํแนก (r) 
1. 0.42 26. 0.50 
2. 0.42 27. 0.42 
3. 0.45 28. 0.50 
4. 0.54 29. 0.81 
5. 0.59 30. 0.51 
6. 0.58 31. 0.44 
7. 0.65 32. 0.73 
8. 0.54 33. 0.53 
9. 0.62 34. 0.72 

10. 0.46 35. 0.56 
11. 0.42 36. 0.71 
12. 0.51 37. 0.66 
13. 0.46 38. 0.73 
14. 0.56 39. 0.72 
15. 0.59 40. 0.91 
16. 0.57 41. 0.85 
17. 0.61 42. 0.83 
18. 0.55 43. 0.76 
19. 0.68 44. 0.46 
20. 0.53 45. 0.72 
21. 0.58 46. 0.76 
22. 0.64 47. 0.63 
23. 0.54 48. 0.73 
24. 0.59 49. 0.71 
25. 0.65 50. 0.86 
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ตาราง  32  (ต่อ) 
 

ขอ้ ค่าอาํนาจจาํแนก (r) ขอ้ ค่าอาํนาจจาํแนก (r) 
51. 0.69 64. 0.81 
52. 0.75 65. 0.75 
53. 0.67 66. 0.80 
54. 0.71 67. 0.75 
55. 0.65 68. 0.85 
56. 0.77 69. 0.64 
57. 0.75 70. 0.73 
58. 0.75 71. 0.72 
59. 0.63 72. 0.69 
60. 0.68 73. 0.77 
61. 0.61 74. 0.82 
62. 0.69 75. 0.71 
63. 0.74   

 
 ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ของแบบสอบถาม เรื&อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
ของครูผูส้อน สังกดัสาํนกังานเขตพื$นที&การศึกษาประถมศึกษาตราด อยูร่ะหวา่ง 0.42 - 0.91 
 ค่าความเชื&อมั&นของแบบสอบถาม การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน
สังกดัสาํนกังานเขตพื$นที&การศึกษาประถมศึกษาตราด เท่ากบั 0.98 
 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวตัิย่อผู้วจิัย 
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ประวตัิย่อผู้วจิัย 
 

ชื�อ - ชื�อสกุล  วา่ที
 ร.ต.วีระศกัดิ�   วงศอิ์นทร์ 

วนั  เดือน  ปีเกดิ 1  พฤศจิกายน  2528 

สถานที�เกดิ  อาํเภอแกลง  จงัหวดัระยอง 

สถานที�อยู่ปัจจุบัน  134  หมู่ที
 2  ตาํบลอ่าวใหญ่  อาํเภอเมืองตราด 

  จงัหวดัตราด  

ตําแหน่งหน้าที�การงานปัจจุบัน  ครู คศ. 1 โรงเรียนเทศบาลชุมชนวมิลวทิยา  

 สังกดัเทศบาลเมืองตราด 

สถานที�ทาํงานปัจจุบัน โรงเรียนเทศบาลชุมชนวมิลวิทยา  

 สังกดัเทศบาลเมืองตราด 

ประวตัิการศึกษา 

พ.ศ. 2543 มธัยมศึกษาปีที
 3 โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร  

 จงัหวดัตราด 

พ.ศ. 2546 มธัยมศึกษาปีที
 6 โรงเรียนตราษตระการคุณ  

 จงัหวดัตราด 

พ.ศ. 2552 ครุศาสตรบณัฑิต ค.บ. (คณิตศาสตร์) 

 มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

พ.ศ. 2557 ครุศาสตรมหาบณัฑิต ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 

 มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

 

 


