
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 
 

 
 




