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บทคัดย่อ
 กำรวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำและเปรียบเทียบระดับกำรมีส่วนร่วมกำรบริหำรงำนวิชำกำรของบุคลำกรใน

สถำนศึกษำสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 2 กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และ ครูผู้สอน

ในสถำนศึกษำสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 2 ปีกำรศึกษำ 2557 รวมทั้งสิ้น 307 คน เครื่องมือที่ใช้

ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถำม สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำร

ทดสอบค่ำที (t-test) และกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนแบบทำงเดียว (One–Way ANOVA)

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ

 1. กำรมส่ีวนร่วมกำรบรหิำรงำนวชิำกำร โดยรวมอยูใ่นระดบัมำก เมือ่พจิำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ กำรมส่ีวนร่วมเรยีง

ตำมล�ำดับจำกมำกไปหำน้อย ได้แก่ ด้ำนกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

ด้ำนกำรนิเทศกำรศึกษำ ด้ำนกำรวัดผลประเมินผลและเทียบโอนกำรเรียนรู้ และด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ

 2. กำรเปรียบเทียบระดับกำรมีส่วนร่วมกำรบริหำรงำนวิชำกำร 

  2.1 ผลกำรเปรยีบเทยีบตำมสถำนภำพควำมส�ำคญั  (ต�ำแหน่ง) โดยภำพรวมพบว่ำ ไม่แตกต่ำงกนั และเมือ่พจิำรณำ

เป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนกำรพฒันำหลกัสตูรสถำนศกึษำ ด้ำนกำรนเิทศกำรศกึษำ และด้ำนกำรพฒันำระบบประกนัคณุภำพภำยใน

สถำนศึกษำ มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01

  2.2 ผลกำรเปรียบเทียบตำมขนำดโรงเรียนที่มีขนำดต่ำงกัน มีส่วนร่วมกำรบริหำรงำนวิชำกำร ในภำพรวมและรำย

ด้ำน มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05

  2.3 ผลกำรเปรยีบเทยีบตำมประสบกำรณ์ของผูส้อนในโรงเรยีนทีม่ขีนำดต่ำงกนั มส่ีวนร่วมในกำรบรหิำร/กำรสอน 

ในภำพรวมและรำยด้ำน มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ ที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ: กำรมีส่วนร่วมกำรบริหำรงำนวิชำกำร

Abstract
 The research aimed to study and compare the participation in the academic administration of the 

personnel in the schools under the Office of Trang Education Service Area 2. A total of 307 samples were 

used in the study. They were school administrators and teachers under the Office of Trang Education Service 

Area 2 in the academic year 2014. The research instrument was the questionnaire. Statistics used in data 

analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test and One-Way ANOVA. 
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 The research findings were as follows. 

 1. Participation in the academic administration was overall at a high level. Considering individual 

issues, the participation can be arranged in a descending order of significance as follows:  learning process 

development, quality assurance system development, educations supervision, measurement and evaluation, 

and the school curricular development. 

 2. Considering a participation in the academic administration, the following were found: 

  2.1 As regards the status, there was no difference found.  Concerning the individual aspects,  it 

was found that there was a difference with a statistical significance of .01  in the school curricular develop-

ment, educational supervision, and a development of the internal quality assurance system. 

  2.2 A comparison made according to the school size showed that the participation in the  

academic administration was different in both individual and collective aspects with a statistical significance 

of .05. 

  2.3 A comparison made according to the teaching experiences of the teachers from different 

sized schools showed the different participation level in the academic administration at a statistical  

significance of .05. 

Keywords:  Participation in Academic Administration. 

บทน�า

 โลกในยคุโลกำภวิตัน์ทีม่คีวำมเจรญิก้ำวหน้ำด้ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำงๆ  

จงึจ�ำเป็นทีแ่ต่ละประเทศต้องเรยีนรูเ้พือ่จะปรบัตวัให้ทนักบั

กำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ตลอดเวลำ และเตรยีมพร้อมทีจ่ะ

เผชิญกับควำมท้ำทำยจำกกระแสโลก โดยปัจจัยที่ส�ำคัญ 

ที่สำมำรถเผชิญกำรเปลี่ยนแปลงและควำมท้ำทำย 

ดังกล่ำวได้ คือ คุณภำพของคน ซึ่งกำรศึกษำเป็นกระบวน

กำรที่ส�ำคัญในกำรพัฒนำคนให้มีคุณภำพ ถ้ำหำกคนมี

คุณภำพแล ้วย ่อมส ่งผลให ้สังคมและประเทศชำติ มี 

ควำมเจริญก้ำวหน้ำ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำให้มี

คณุภำพ เป็นเรือ่งทีม่คีวำมจ�ำเป็นอย่ำงยิง่ ในระยะทีผ่่ำนมำ

แม้ว่ำจะได้มคีวำมพยำยำมในกำรพฒันำคณุภำพกำรศึกษำ

ของเด็กไทยมำโดยตลอด แต่จำกผลกำรประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำในแต่ละครั้งก็มักพบว่ำคุณภำพเด็กไทยยังด้อย

กว่ำประเทศอืน่ๆ จงึมคีวำมเร่งด่วนทีจ่ะต้องพฒันำเดก็ไทย

ให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนสติปัญญำ ควำมรู้ 

ควำมสำมำรถ หรอืคณุธรรมจรยิธรรม สภำพปัญหำดงักล่ำว

รัฐจึงก�ำหนดนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำข้ึน และก�ำหนด

ให้สถำนศึกษำมีควำมส�ำคัญสูงสุดต่อกำรปฏิรูปกำรศึกษำ

ดังกล่ำว (ชำลินี  ฉำยำรัตน์ 2550) นโยบำยกำรปฏิรูปกำร

ศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 6 

ก�ำหนดให้มีระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำในทุกโรงเรียน 

โดยผู้บริหำรและครูต้องร่วมมือกันวำงแผนจัดกำรศึกษำ 

เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนดไว้ใน

หลกัสตูร ดงันัน้ ผูบ้รหิำรจงึต้องใช้หลกักำรมส่ีวนร่วมในกำร

บริหำรให้มำกตำมที่ (วีระศักดิ์ รักษ์โพธิ์วงศ์ 2544)  

กล่ำวว่ำ กำรบรหิำรโรงเรยีน เป็นกระบวนกำรในกำรด�ำเนนิ

งำนของกลุม่บคุคล โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้บรกิำรทำงกำร

ศกึษำแก่ประชำชนในสงัคมกำรด�ำเนนิงำนต่ำงๆ จะต้องเป็น

ไปตำมระบบที่สังคมก�ำหนดไว้ ซึ่งมีองค์ประกอบส�ำคัญคือ

กระบวนกำรบรหิำรทีผู่บ้รหิำรจะต้องจดัระบบงำนในควำม

รับผิดชอบทุกงำนในโรงเรียน โดยเฉพำะงำนวิชำกำรได้ม ี

นักวิจัยหลำยท่ำนช้ีให้เห็นว่ำงำนวิชำกำรเป็นงำนส�ำคัญ 

ยิง่ในกำรจดักำรศกึษำ เพรำะงำนวชิำกำรจะช่วยพฒันำสติ

ปัญญำของผู้เรียน สร้ำงผู้เรียนให้มีคุณค่ำในสังคมดังนั้น  

งำนวิชำกำรจึงถือเป็นงำนส�ำคัญที่สุดของกำรบริหำร 

กำรศึกษำ

 กำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียน งำนวิชำกำรถือเป็น

งำนหลักเป็นภำรกิจหลักของสถำนศึกษำตำมพระรำช

บัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มำตรำ 39 ซึ่งมุ่งกระจำยอ�ำนำจใน

กำรบริหำรจัดกำรในสถำนศึกษำมำกที่สุด ด้วยเจตนำรมณ์

ทีจ่ะให้สถำนศกึษำด�ำเนนิกำรได้โดยอสิระคล่องตวั รวดเรว็ 

สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียนสถำนศึกษำ ชุมชน 

ท้องถิ่น และกำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย 
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ซึง่เป็นปัจจยัทีส่�ำคญัท�ำให้สถำนศกึษำมคีวำมเข้มแขง็ในกำร

บริหำรและกำรจัดกำร สำมำรถพัฒนำหลักสูตรและ

กระบวนกำรเรียนรู้ตลอดจนกำรวัดประเมินผล รวมทั้ง

ปัจจัยเกื้อหนุนและกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียน ชุมชน  

ท้องถิ่น ได้อย่ำงมีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ 

 กำรบริหำรงำนวิชำกำรเป็นงำนที่ส�ำคัญส�ำหรับ 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงเป็นงำนท่ีจะต้อง

ปรบัปรงุคณุภำพกำรเรยีนกำรสอน ซึง่เป็นจดุมุง่หมำยหลกั

ของสถำนศึกษำและเป็นเครื่องชี้ควำมส�ำเร็จ และควำม

สำมำรถของผู ้บริหำรด้วยควำมส�ำคัญของงำนวิชำกำร 

ดงักล่ำว ผูบ้รหิำรจงึจ�ำเป็นต้องมหีลกักำรในกำรบรหิำรงำน

วิชำกำรที่เป็นระบบ โดยมีกำรร่วมมือกันท�ำงำนระหว่ำง 

ผู้เกี่ยวข้อง กระจำยอ�ำนำจและควำมรับผิดชอบให้ผู้ปฏิบัติ

ริเริ่มสร้ำงสรรค์งำนวิชำกำร ให้ขวัญและก�ำลังใจในกำร

ท�ำงำน กระตุ้นครูเตือนครู และให้ค�ำแนะน�ำและประสำน

งำนให้ครูทุกคนท�ำงำนร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพใน 

กำรสอน มีกำรติดตำมและประเมินผลอย่ำงสม�่ำเสมอ  

กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม จึงเป็นยุทธศำสตร์หนึ่งใน 

กำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำของโรงเรียนท่ีสอดคล้องกับ 

กำรเปลี่ยนแปลง กำรท่ีจะบริหำรโรงเรียนให้ประสบควำม

ส�ำเร็จและมีประสิทธิภำพ ผู ้บริหำรโรงเรียนควรได้น�ำ 

หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) ที่เปิดโอกำสให้ผู้ที่

เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยร่วมรับผิดชอบและร่วมตัดสินใจในกำร

จัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงควำมรู้สึกในกำรเป็นเจ้ำของและ 

ร่วมจัดกำรศึกษำให้มำกขึ้น ซึ่งสำมำรถตอบสนองต่อควำม

ต้องกำรของบุคคลท่ีเก่ียวข้องสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร

บรหิำรโรงเรยีนได้อย่ำงต่อเนือ่ง (ยทุธศลิป์ พำนนนท์ 2546) 

กล่ำวว่ำผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ เป็นบคุคลส�ำคญัทีส่ดุ มคีวำม

รับผิดชอบโดยตรงต่อกำรจัดกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำนใน

หน้ำที่อย่ำงเหมำะสมผู ้บริหำรจะต้องมีภำระงำนและ

ขอบข่ำยกำรบริหำรโรงเรียนไว้ 4 งำนคือ งำนวิชำกำร งำน

บริหำรงบประมำณ งำนบริหำรทั่วไป และงำนบริหำรงำน

บุคคล ในภำระงำนดังกล่ำวทั้ง 4 งำนนี้ งำนวิชำกำรถือว่ำ

เป็นงำนหลกัโดยตรง เป็นงำนทีเ่ป็นไปเพือ่ให้นกัเรยีนบรรลุ

จุดมุ่งหมำยของหลักสูตร ซึ่งต่ำงจำกงำนกำรบริหำรบุคคล 

งำนกำรบริหำรงบประมำณ และงำนบริหำรงำนท่ัวไป ซึ่ง

เป็นงำนสนับสนุนที่ช่วยส่งเสริมให้กำรปฏิบัติกำรงำนหลัก

เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรที่ผู้บริหำรจะบริหำรงำน

วิชำกำรให้มีประสิทธิภำพจะต้องเข้ำใจขอบข่ำยวิชำกำร 

และจะต้องให้ควำมสนใจและตระหนักถึงหน้ำที่ควำม 

รับผิดชอบ รู ้จักปรับปรุงตนเองให้รู ้เข้ำใจงำนวิชำกำร 

สำมำรถเป็นผู้น�ำทำงวิชำกำรตำมขอบข่ำยงำนวิชำกำร คือ

งำนด้ำนหลักสูตรและกำรน�ำหลักสูตรไปใช้งำนด้ำนกำร

พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ งำนวัดผลประเมินผลและเทียบ

โอนผลกำรเรียน ด้ำนกำรนิเทศกำรศึกษำ และด้ำนกำร

พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ เพื่อเป็น

หลักประกันด้ำนคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ (ท�ำนอง  

ภูเกิดพิมพ์ 2549)

 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง 

เขต 2 ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เป็นหน่วยงำน

ทำงกำรศึกษำ สังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น

พื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนในพื้นที่ 5 อ�ำเภอ คือ อ�ำเภอ

ห้วยยอด อ�ำเภอรษัฏำ อ�ำเภอกนัตงั อ�ำเภอสิเกำ และอ�ำเภอ

วังวิเศษ ปรำกฏว่ำ กำรมีส่วนร่วมกำรบริหำรงำนวิชำกำร

ของบุคลำกรในสถำนศึกษำ ไม่ประสบผลควำมส�ำเร็จเท่ำที่

ควรในกำรทีจ่ะเผยแพร่หลกักำรและแนวทำงในกำรสอนให้

สอดคล้องกับหลักสูตร โดยกำรอบรมชี้แจงให้ทั่วถึงนั้น 

ท�ำได้ยำก อีกทั้งไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ จึงไม่ติดตำมควำม

เคล่ือนไหวทำงกำรเรียนกำรสอนตลอดจนครูผู ้สอนจัด

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์และ

ครูขำดกำรนิเทศและกำรติดตำมผลด้ำนวิชำกำรจำก 

ผู้บริหำรอย่ำงจริงจัง รวมทั้งครูยังไม่เปล่ียนพฤติกรรม 

กำรสอนแนวโน้มกำรสอนของครูที่สอนตำมหลักสูตรใหม่ 

แม้จะมคู่ีมอืแผนกำรสอนแล้ว แต่ยงัด�ำเนนิกำรสอนและจดั

สภำพกำรสอนโดยกำรบรรยำยเนือ้หำเช่นเดมิส่งผลกระทบ

กำรเร่งรัดคุณภำพกำรศึกษำ โดยเฉพำะผลสัมฤทธิ์ทำงกำร

เรยีนยงัไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยทีว่ำงไว้ (ส�ำนกังำนเขตพืน้ที่

กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 2, 2556)

 จำกสภำพปัญหำดงักล่ำว ท�ำให้ผู้วจิยัมคีวำมสนใจ

ที่จะศึกษำเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมกำรบริหำรงำนวิชำกำร

ของบุคลำกรในสถำนศึกษำ สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำร

ศกึษำประถมศกึษำตรงั เขต 2 โดยมุง่เน้นกำรมส่ีวนร่วมกำร

บริหำรงำนวิชำกำรของบุคลำกรในสถำนศึกษำใน 5 ด้ำน

คือ ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ด้ำนกำรพัฒนำ

กระบวนกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรวัดประเมินผลและเทียบโอน

ผลกำรเรียน ด้ำนกำรนิเทศกำรศึกษำ และด้ำนกำรพัฒนำ

ระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ เพื่อเป็นข้อมูลใน

กำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรบริหำรงำน

วิชำกำรในสถำนศึกษำ และใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผน 

ปรบัปรงุ แก้ไขและพฒันำงำนวชิำกำรของสถำนศกึษำ และ

พฒันำบคุลำกรในสังกดัส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถม
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ศึกษำตรัง เขต 2 ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นและเป็นข้อมูลใน

กำรบรหิำรงำนวชิำกำรในสถำนศกึษำเพือ่พฒันำกำรศกึษำ

ในระดับชำติต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษำกำรมีส ่วนร่วมกำรบริหำรงำน

วชิำกำรของบคุลำกรในสถำนศกึษำสงักดัส�ำนกังำนเขตพืน้ที่

กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 2

 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับกำรมีส่วนร่วมกำร

บริหำรงำนวิชำกำรของบุคลำกรในสถำนศึกษำสังกัด

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 2 

จ�ำแนกตำม สถำนภำพกำรท�ำงำน ขนำดโรงเรียน และ 

ประสบกำรณ์ในกำรบริหำร 

 สมมติฐานของการวิจัย

 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้บริหำรและครู ได้แก่ 

สถำนภำพขนำดโรงเรียน ต�ำแหน่งทำงกำรบริหำร 

ประสบกำรณ์ในกำรบริหำรและระดับกำรศึกษำท่ีต่ำงกันมี

ส่วนร่วมกำรบรหิำรงำนวชิำกำรของบคุลำกรในสถำนศกึษำ 

แตกต่ำงกัน

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร

 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหำร

สถำนศึกษำและครูผู้สอนในสถำนศึกษำสังกัดส�ำนักงำน 

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 2 ปีกำรศึกษำ 

2557 จ�ำนวน 1,323 คน  

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุม่ตวัอย่ำงทีใ่ช้ในกำรวจิยัครัง้นี ้ได้แก่ ผูบ้รหิำร

สถำนศึกษำ และครูผู้สอน ในสถำนศึกษำสังกัดส�ำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 2 ปีกำรศึกษำ 

2557 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ จ�ำนวน 307 คน 

ได้กลุ ่มตัวอย่ำงโดยใช้สูตร Taroyamane (อ้ำงถึงใน 

ธำนินทร์ ศิลป์จำรุ 2555)

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ 

  1.1  สถำนภำพ

   1) ผู้บริหำร

   2) ครูผู้สอน

  1.2  ขนำดโรงเรียน

   1) ขนำดเล็ก มีจ�ำนวนนักเรียนไม่เกิน 

120 คน

   2)  ขนำดกลำง มีนักเรียนตั้งแต่ 121 - 

300 คน

   3) ขนำดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ 301 คน

ขึ้นไป

  1.3 ประสบกำรณ์ในกำรบริหำร 

   1)  ประสบกำรณ์ 1-10 ปี

   2)  ประสบกำรณ์ 11-20 ปี

   3) ประสบกำรณ์ 21 ปีขึ้นไป

 2. ตัวแปรตำม ได้แก่ กำรมีส่วนร่วมกำรบริหำร

งำนวิชำกำรของบุคลำกรในสถำนศึกษำ มี 5 ด้ำน ได้แก่ 

ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ด้ำนกำรพัฒนำ

กระบวนกำรเรยีนรู ้ด้ำนกำรวดัผลประเมนิผลและเทยีบโอน

ผลกำรเรียน ด้ำนกำรนิเทศกำรศึกษำ และด้ำนกำรพัฒนำ

ระบบประกันคุณภำพภำยใน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เป็นแบบสอบถำม (Questionnaire) โดยกำร

รวบรวมค�ำถำม จำกกำรศกึษำเอกสำร ต�ำรำและวรรณกรรม

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษำหลักเกณฑ์กำรวัดทัศนคติ โดยมี

เกณฑ์กำรเลือกตอบเพียงค�ำตอบเดียวจำก 5 ตัวเลือกใช้วิธี

กำรแบบ Likert Scale ให้ผู้ตอบท�ำเครื่องหมำย ในช่องที่

ตรงกับควำมรู้สึกว่ำมีควำมคิดเห็นต่อข้อควำมนั้น ในช่องที่

ตรงกับควำมรู้สึกว่ำมีควำมคิดเห็นต่อข้อควำมนั้น โดย

ก�ำหนดระดับคะแนนตำมระดับควำมคิดเห็น 5 ระดับ 

(ประคอง กรรณสูตร 2542) ซึ่งในแต่ระดับมีควำมหมำยดัง

ต่อไปนี้ 

 คะแนน 5 หมำยถึง มีส่วนร่วมกำรบริหำรงำน

วิชำกำรมำกที่สุด

 คะแนน 4 หมำยถึง มีส่วนร่วมกำรบริหำรงำน

วิชำกำรมำก

 คะแนน 3 หมำยถึง มีส่วนร่วมกำรบริหำรงำน

วิชำกำรปำนกลำง

 คะแนน 2 หมำยถึง มีส่วนร่วมกำรบริหำรงำน

วิชำกำรน้อย

 คะแนน 1 หมำยถึง มีส่วนร่วมกำรบริหำรงำน

วิชำกำรน้อยที่สุด

 ตอนที ่1 สถำนภำพของผูต้อบแบบสอบถำม เป็น

ค�ำถำมเกี่ยวกับต�ำแหน่ง ขนำดโรงเรียน ต�ำแหน่งทำงกำร

บริหำร ประสบกำรณ์ในกำรบริหำร และระดับกำรศึกษำ  

มีลักษณะแบบเลือกตอบ (Check List) และประสบกำรณ์

ในกำรท�ำงำน
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 ตอนที ่2 แบบสอบถำมเกีย่วกบักำรมส่ีวนร่วมกำร

บริหำรงำนวิชำกำรผู้บริหำรของบุคลำกรในสถำนศึกษำ  

มี 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร ด้ำนกำรพัฒนำ

กระบวนกำรเรียนรู ้ด้ำนกำรวดัผลประเมนิผลและเทยีบโอน

ผลกำรเรียน ด้ำนกำรนิเทศกำรศึกษำ และด้ำนกำรพัฒนำ

ระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยได้

ท�ำกำรวเิครำะห์มลู โดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ หำค่ำสถติิ 

ดังนี้

 1. วิเครำะห์ข้อมูลตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย

ส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถำม ท�ำกำรวเิครำะห์โดยหำ

ค่ำควำมถี่ และร้อยละ แล้วน�ำเสนอในรูปของตำรำง

ประกอบกำรบรรยำย

 2. วเิครำะห์ข้อมลูตอนที ่2 น�ำข้อมลูเก่ียวกบักำร

มีส่วนร่วมกำรบริหำรงำนวิชำกำรผู้บริหำรของบุคลำกรใน

สถำนศึกษำ โดยกำรหำค่ำเฉลี่ย ( EMBED Equation.3 ) 

และค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D) และเสนอผลกำร

วิเครำะห์เป็นตำรำงประกอบกำรบรรยำย และแปลผล 5 

ระดับ ดังนี้ 

ค่ำเฉลีย่ 4.51–5.00 แปลควำมว่ำมส่ีวนร่วมอยูใ่นระดบัมำก

ที่สุด

ค่ำเฉลีย่ 3.51–4.50 แปลควำมว่ำมส่ีวนร่วมอยูใ่นระดบัมำก

ค่ำเฉลีย่ 2.51–3.50 แปลควำมว่ำมส่ีวนร่วมอยูใ่นระดบัปำน

กลำง

ค่ำเฉลีย่ 1.51–2.50 แปลควำมว่ำมส่ีวนร่วมอยูใ่นระดบัน้อย

ค่ำเฉลีย่ 1.00–1.50 แปลควำมว่ำมส่ีวนร่วมอยูใ่นระดบัน้อย

ที่สุด

 3. วิเครำะห์เปรียบเทียบกำรมีส่วนร่วมจ�ำแนก

ตำมจ�ำแนกตำมขนำดโรงเรยีน ต�ำแหน่งทำงกำรบรหิำร และ

ประสบกำรณ์ในกำรบริหำร ใช้ t-test และ F-test (One–

Way ANOVA)

สรุปผลการวิจัย

 1. กำรมีส่วนร่วมกำรบริหำรงำนวิชำกำรของ

บุคลำกรในสถำนศึกษำสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศกึษำตรงั เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัมำก (  = 4.40) 

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ กำรมีส่วนร่วมกำรบริหำร

งำนวชิำกำรของบคุลำกรในสถำนศกึษำสงักดัส�ำนกังำนเขต

พืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำตรงั เขต 2 เรยีงตำมล�ำดบัจำก

น้อยไปหำมำก ได้แก่ ด้ำนกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้  

(  =4.49) ด้ำนกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน

สถำนศกึษำ (   = 4.41) ด้ำนกำรนเิทศกำรศกึษำ (  = 4.39) 

ด ้ำนกำรวัดผลประเมินผลและเทียบโอนกำรเรียนรู ้  

(  = 4.38) และด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ  

(  = 4.31) ตำมล�ำดับ

 2. กำรมีส่วนร่วมกำรบริหำรงำนวิชำกำรของ

บุคลำกรในสถำนศึกษำสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำตรงั เขต 2 จ�ำแนกตำมต�ำแหน่ง ขนำดโรงเรยีน 

และประสบกำรณ์ในกำรบริหำร/กำรสอน พบว่ำ 

  2.1 ผลกำรเปรยีบเทยีบระดบักำรมส่ีวนร่วม

กำรบริหำรงำนวิชำกำรของบุคลำกรในสถำนศึกษำสังกัด

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 2 

จ�ำแนกตำมต�ำแหน่งผูบ้รหิำรและครผููส้อน โดยภำพรวม พบ

ว่ำ ไม่แตกต่ำงกนั และเมือ่พจิำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำน

กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ด้ำนกำรนิเทศกำรศึกษำ 

และด้ำนกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำยในสถำน

ศึกษำ มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 

.01

  2.2 ผู้ตอบแบบสอบถำมที่สอนในโรงเรียน

ขนำดต่ำงกนั มส่ีวนร่วมกำรบรหิำรงำนวชิำกำรของบคุลำกร

ในสถำนศึกษำสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม

ศึกษำตรัง เขต 2 จ�ำแนกตำมขนำดโรงเรียน ในภำพรวม 

และรำยด้ำน มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ

ที่ระดับ .01

   2.2.1 เมือ่ทดสอบควำมแตกต่ำงของกำร

มีส่วนร่วมกำรบริหำรงำนวิชำกำรของบุคลำกรในสถำน

ศึกษำสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง 

เขต 2 จ�ำแนกตำมขนำดโรงเรียน ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร

สถำนศึกษำ พบว่ำ มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนวิชำกำร 

แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 แต่เมื่อ

ท�ำกำรทดสอบควำมแตกต่ำงรำยคู่ 

   2.2.2 เมื่อทดสอบควำมแตกต่ำงของ 

กำรส่วนร่วมกำรบริหำรงำนวิชำกำรของบุคลำกรในสถำน

ศึกษำสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง 

เขต 2 จ�ำแนกตำมขนำดโรงเรียน ด ้ำนกำรพัฒนำ

กระบวนกำรเรียนรู้ พบว่ำ มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน

วิชำกำรแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 

แต่เมื่อท�ำกำรทดสอบควำมแตกต่ำงรำยคู่ 
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   2.2.3 เมือ่ทดสอบควำมแตกต่ำงของกำร

ส่วนร่วมกำรบรหิำรงำนวชิำกำรของบคุลำกรในสถำนศกึษำ

สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 2 

จ�ำแนกตำมขนำดโรงเรียน ด้ำนกำรวัดผลประเมินผลและ

เทียบโอนกำรเรียนรู้ พบว่ำ มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน

วิชำกำรแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 

แต่เมื่อท�ำกำรทดสอบควำมแตกต่ำงรำยคู่ 

   2.2.4 เมื่อทดสอบควำมแตกต่ำงของ 

กำรมส่ีวนร่วมกำรบรหิำรงำนวชิำกำรของบคุลำกรในสถำน

ศึกษำสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง 

เขต 2 จ�ำแนกตำมขนำดโรงเรียน ด้ำนกำรนิเทศกำรศึกษำ 

พบว่ำ มส่ีวนร่วมในกำรบรหิำรงำนวชิำกำรแตกต่ำงกนัอย่ำง

มีนัยส�ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .01 และเม่ือท�ำกำรทดสอบ

ควำมแตกต่ำงรำยคู่ ปรำกฏว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมที่สอน

ในโรงเรยีนขนำดเลก็ และขนำดกลำง มส่ีวนร่วมกำรบรหิำร

งำนวชิำกำรของบคุลำกรในสถำนศกึษำมำกกว่ำผูท้ีส่อนใน

โรงเรียนขนำดใหญ่

   2.2.5 เมื่อทดสอบควำมแตกต่ำงของ 

กำรมส่ีวนร่วมกำรบรหิำรงำนวชิำกำรของบคุลำกรในสถำน

ศึกษำสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง 

เขต 2 จ�ำแนกตำมขนำดโรงเรียน ด้ำนกำรพัฒนำระบบ

ประกนัคณุภำพภำยในสถำนศกึษำ พบว่ำ มส่ีวนร่วมในกำร

บริหำรงำนวิชำกำรแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่

ระดับ .01 และเม่ือท�ำกำรทดสอบควำมแตกต่ำงรำยคู่ 

ปรำกฏว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมที่สอนในโรงเรียนขนำดเล็ก 

มีส่วนร่วมกำรบริหำรงำนวิชำกำรของบุคลำกรในสถำน

ศึกษำมำกกว่ำผู้ที่สอนในโรงเรียนขนำดใหญ่

   2.2.6 เมื่อทดสอบควำมแตกต่ำงของ 

กำรมส่ีวนร่วมกำรบรหิำรงำนวชิำกำรของบคุลำกรในสถำน

ศึกษำสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง 

เขต 2 จ�ำแนกตำมขนำดโรงเรียน ในภำพรวม พบว่ำ มีส่วน

ร่วมในกำรบริหำรงำนวิชำกำรแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

ทำงสถิติที่ระดับ .01 แต่เม่ือท�ำกำรทดสอบควำมแตกต่ำง

รำยคู ่ปรำกฏว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมทีส่อนในโรงเรยีนขนำด

เล็ก และขนำดกลำง มีส่วนร่วมกำรบริหำรงำนวิชำกำรของ

บุคลำกรในสถำนศึกษำมำกกว่ำผู้ที่สอนในโรงเรียนขนำด

ใหญ่

  2.3 ผู้ตอบแบบสอบถำมท่ีสอนในโรงเรียน

ขนำดต่ำงกนั มส่ีวนร่วมกำรบรหิำรงำนวชิำกำรของบคุลำกร

ในสถำนศึกษำสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถม

ศึกษำตรัง เขต 2 จ�ำแนกตำมประสบกำรณ์ในกำรบริหำร/

กำรสอน ในภำพรวม และรำยด้ำน มคีวำมแตกต่ำงกนัอย่ำง

มีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01

   2.3.1 เมือ่ทดสอบควำมแตกต่ำงของกำร

มีส่วนร่วมกำรบริหำรงำนวิชำกำรของบุคลำกรในสถำน

ศึกษำสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง 

เขต 2 จ�ำแนกตำมขนำดโรงเรียน ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร

สถำนศกึษำ พบว่ำ มส่ีวนร่วมในกำรบรหิำรงำนวชิำกำรแตก

ต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 แต่เมื่อท�ำกำร

ทดสอบควำมแตกต่ำงรำยคู่ ปรำกฏว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม

ทีม่ปีระสบกำรณ์ในกำรบรหิำร/กำรสอน 21 ปีขึน้ไป มส่ีวน

ร่วมกำรบริหำรงำนวิชำกำรของบุคลำกรในสถำนศึกษำ

มำกกว่ำผู้ที่มีประสบกำรณ์ในกำรสอน 1–10 ปี

   2.3.2  เมื่อทดสอบควำมแตกต่ำงของ 

กำรมส่ีวนร่วมกำรบรหิำรงำนวชิำกำรของบคุลำกรในสถำน

ศึกษำสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง 

เขต 2 จ�ำแนกตำมขนำดโรงเรียน ด ้ำนกำรพัฒนำ

กระบวนกำรเรียนรู้ พบว่ำ มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน

วิชำกำรแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 

แต่เมือ่ท�ำกำรทดสอบควำมแตกต่ำงรำยคู่ ปรำกฏว่ำ ผู้ตอบ

แบบสอบถำมที่มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำร/กำรสอน 

11–20 ปี มส่ีวนร่วมกำรบรหิำรงำนวชิำกำรของบคุลำกรใน

สถำนศกึษำมำกกว่ำผูท้ีม่ปีระสบกำรณ์ในกำรสอน 1–10 ปี 

และผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำร/

กำรสอน 21 ปีขึน้ไป มส่ีวนร่วมกำรบรหิำรงำนวชิำกำรของ

บุคลำกรในสถำนศึกษำมำกกว่ำผู้ที่มีประสบกำรณ์ในกำร

สอน 11–20 ปี

   2.3.3 เมือ่ทดสอบควำมแตกต่ำงของกำร

มีส่วนร่วมกำรบริหำรงำนวิชำกำรของบุคลำกรในสถำน

ศึกษำสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง 

เขต 2 จ�ำแนกตำมขนำดโรงเรยีน ด้ำนกำรวดัผลประเมนิผล

และเทยีบโอนกำรเรยีนรู ้พบว่ำ มส่ีวนร่วมในกำรบรหิำรงำน

วิชำกำรแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 

แต่เมือ่ท�ำกำรทดสอบควำมแตกต่ำงรำยคู่ ปรำกฏว่ำ ผู้ตอบ

แบบสอบถำมที่มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำร/กำรสอน 21 

ปีขึ้นไป มีส่วนร่วมกำรบริหำรงำนวิชำกำรของบุคลำกรใน

สถำนศกึษำมำกกว่ำผูท้ีม่ปีระสบกำรณ์ในกำรสอน 1–10 ปี

   2.3.4  เมือ่ทดสอบควำมแตกต่ำงของกำร

มีส่วนร่วมกำรบริหำรงำนวิชำกำรของบุคลำกรในสถำน

ศึกษำสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง 

เขต 2 จ�ำแนกตำมขนำดโรงเรียน ด้ำนกำรนิเทศกำรศึกษำ 

พบว่ำ มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนวิชำกำรแตกต่ำงกัน 



Journal of Graduate School, Pitchayatat 12(1): January-June 2017 83

อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อท�ำกำร

ทดสอบควำมแตกต่ำงรำยคู ่ปรำกฏว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำม

ทีม่ปีระสบกำรณ์ในกำรบรหิำร/กำรสอน 21 ปีข้ึนไป มส่ีวน

ร่วมกำรบริหำรงำนวิชำกำรของบุคลำกรในสถำนศึกษำ

มำกกว่ำผู้ที่มีประสบกำรณ์ในกำรสอน 1–10 ปี

   2.3.5  เมือ่ทดสอบควำมแตกต่ำงของกำร

ส่วนร่วมกำรบรหิำรงำนวชิำกำรของบคุลำกรในสถำนศกึษำ

สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 2 

จ�ำแนกตำมขนำดโรงเรียน ด้ำนกำรพัฒนำระบบประกัน

คณุภำพภำยในสถำนศกึษำ พบว่ำ มส่ีวนร่วมในกำรบรหิำร

งำนวิชำกำรแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 

.01 และเมื่อท�ำกำรทดสอบควำมแตกต่ำงรำยคู่ ปรำกฏว่ำ 

ผู ้ตอบแบบสอบถำมที่มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำร/ 

กำรสอน 21 ปีขึน้ไป มส่ีวนร่วมกำรบรหิำรงำนวชิำกำรของ

บุคลำกรในสถำนศึกษำมำกกว่ำผู้ที่มีประสบกำรณ์ในกำร

สอน 1–10 ปี และ 11–20 ปี

   2.3.6  เมื่อทดสอบควำมแตกต่ำงของ 

กำรส่วนร่วมกำรบริหำรงำนวิชำกำรของบุคลำกรในสถำน

ศึกษำสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง 

เขต 2 จ�ำแนกตำมขนำดโรงเรียน ในภำพรวม พบว่ำ  

มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนวิชำกำรแตกต่ำงกันอย่ำงมี 

นัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 แต่เมื่อท�ำกำรทดสอบควำม

แตกต่ำงรำยคู ่  ปรำกฏว ่ำ ผู ้ตอบแบบสอบถำมที่ มี

ประสบกำรณ์ในกำรบรหิำร/กำรสอน 21 ปีขึน้ไป มส่ีวนร่วม

กำรบรหิำรงำนวชิำกำรของบคุลำกรในสถำนศกึษำมำกกว่ำ

ผู้ที่มีประสบกำรณ์ในกำรสอน 11–20 ปี

อภิปรายผลการวิจัย

 1.กำรมีส่วนร่วมกำรบริหำรงำนวิชำกำรของ

บุคลำกรในสถำนศึกษำสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำตรัง เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมำก เม่ือ

พิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ กำรมีส่วนร่วมกำรบริหำรงำน

วชิำกำรของบคุลำกรในสถำนศกึษำสงักดัส�ำนกังำนเขตพืน้ที่

กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 2 เรียงตำมล�ำดับ คือ  

ด้ำนกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรพัฒนำระบบ

ประกนัคณุภำพภำยในสถำนศกึษำ ด้ำนกำรนเิทศกำรศกึษำ  

ด้ำนกำรวดัผลประเมนิผลและเทยีบโอนกำรเรยีนรู ้และด้ำน

กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ สอดคล้องกับงำนวิจัยของ 

อิทธิเดช สิทธิจันทร์ (2553) ได้ศึกษำกำรมีส่วนร่วมของ 

ครูผู้สอนในกำรบริหำรงำนวิชำกำร ในโรงเรียนเขตต�ำบล 

ท่ำกระดำน สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำฉะเชิงเทรำ 

เขต 2 พบว่ำ กำรมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในกำรบริหำรงำน

วิชำกำรในโรงเรียนเขตต�ำบลท่ำกระดำน สังกัดส�ำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำเชิงเทรำ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับ 

ปำนกลำง และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำอยู่ในระดับ

ปำนกลำงทกุด้ำน ยกเว้นด้ำนหลักสูตรและกำรน�ำสูตรไปใช้

อยู ่ในระดับมำก สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ปำนจิต  

เอี่ยมเจริญ (2546) ได้ศึกษำกำรมีส่วนร่วมของครูใน 

กำรบริหำรงำนวิชำกำร โรงเรียนคันนำยำว ส�ำนักงำนเขต

คันนำยำว สังกัดกรุงเทพมหำนคร ใน 4 ด้ำน คือเป้ำหมำย 

บทบำท กำรตัดสินใจ และกำรติดต่อสื่อสำร ผลกำรวิจัย 

พบว่ำกำรมีส่วนร่วมของครูในกำรบริหำรงำนโรงเรียน 

โดยรวมและรำยด้ำน อยู่ในระดับปำนกลำง เรียงล�ำดับจำก

มำกไปหำน้อยได้แก่ กำรมส่ีวนร่วมของครใูนโรงเรยีนในกำร

บริหำรงำนวิชำกำร ในด้ำนเป้ำหมำย กำรมีส่วนร่วมของครู

ในด้ำนกำรบรหิำรงำนวชิำกำรในด้ำนบทบำทกำรมส่ีวนร่วม

ของครูกำรบริหำรงำนในด้ำนกำรติดต่อสื่อสำร และกำรมี

ส่วนร่วมของครใูนกำรบรหิำรงำนวชิำกำรด้ำนกำรตดัสนิใจ

ตำมล�ำดับ สอดคล ้องกับงำนวิจัยของ ดำรำวรรณ  

ศรีกำญจนำ (2548) ได้ศึกษำกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำร

งำนวิชำกำรของข้ำรำชกำรครู โรงเรียนซอยแอนแนกซ์ 

สังกัดส�ำนักงำนเขตสำยไหม กรุงเทพมหำนครตำม 

ควำมคดิเหน็ของข้ำรำชกำรคร ูในกำรมส่ีวนร่วมบรหิำรงำน

วิชำกำรโรงเรียนได้แบ่งกำรบริหำรงำนวิชำกำรออกเป็น  

9 ด้ำน ดังนี้ ด้ำนหลักสูตรและกำรน�ำไปใช้ ด้ำนกำรเรียน

กำรสอนด้ำนวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อกำรเรียน 

กำรสอน ด้ำนวดัผลและประเมนิผล ด้ำนห้องสมดุ ด้ำนนเิทศ

กำรศึกษำ ด้ำนกำรวำงแผนและก�ำหนดวิธีกำรด�ำเนินงำน 

ด้ำนงำนส่งเสริมกำรสอน ด้ำนกำรประชุมและอบรมทำง

วิชำกำร ผลกำรวิจัย พบว่ำข้ำรำชกำรครู ที่มีควำมคิดเห็น

ต่อกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนวิชำกำรทั้ง 9 ด้ำน  

อยู ่ในระดับมำก โดยเรียงล�ำดับจำกมำกไปน้อยดังน้ี  

ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรวัดผลและประเมินผล  

ด้ำนหลักสูตรและกำรน�ำไปใช้ ด้ำนกำรนิเทศกำรศึกษำ  

ด้ำนกำรวำงแผนและก�ำหนดวิธีด�ำเนินงำน ด้ำนวัสดุ

ประกอบหลกัสตูรและสือ่กำรสอน จำกกำรค้นคว้ำงำนวจิยั

ที่เกี่ยวข้องท�ำให้ทรำบเกี่ยวกับสภำพกำรมีส่วนร่วมใน  

กำรบริหำรโรงเรียนและปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดกำรมี 

ส่วนร่วมในกำรบรหิำรโรงเรยีนของบคุลำกรภำยในโรงเรยีน 

แต่ผู้วิจัยต้องกำรทรำบสภำพกำรมีส่วนร่วมของข้ำรำชกำร

ครูสำยผู้สอน ซึ่งเป็นบุคลำกรภำยในโรงเรียนของโรงเรียน 
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จึงได้ด�ำเนินกำรศึกษำในเรื่องนี้ สอดคล้องกับงำนวิจัย 

ของ สละ กิ่งโพธิ์ ทั้ง 8 ด้ำน ใน 4 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ครูมี

ส่วนร่วมมำกข้อที่สุด คือ ขั้นตอนกำรร่วมด�ำเนินกำร  

รองลงมำได้แก่ ขั้นตอนกำรร่วมตัดสินใจ ข้ันตอนกำรร่วม

รบัผลประโยชน์ ตำมล�ำดบั และขัน้ตอนทีค่รมูส่ีวนร่วมน้อย

ที่สุด คือ ขั้นตอนกำรร่วมประเมินผล ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร

อยู่กับกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนวิชำกำร 

 2. กำรมีส่วนร่วมกำรบริหำรงำนวิชำกำรของ

บุคลำกรในสถำนศึกษำสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศกึษำตรงั เขต 2 จ�ำแนกตำมต�ำแหน่ง ขนำดโรงเรยีน 

และประสบกำรณ์ในกำรบริหำร/กำรสอน พบว่ำ ผลกำร

เปรียบเทียบระดับกำรมีส่วนร่วมกำรบริหำรงำนวิชำกำร

ของบุคลำกรในสถำนศึกษำสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำร

ศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 2 จ�ำแนกตำมต�ำแหน่ง  

โดยภำพรวม พบว่ำ ไม่แตกต่ำงกัน และเมื่อพิจำรณำเป็น

รำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ  

ด้ำนกำรนิเทศกำรศึกษำ และด้ำนกำรพัฒนำระบบประกัน

คุณภำพกำยในสถำนศึกษำ มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมี 

นัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ผู ้ตอบแบบสอบถำมที่ 

สอนในโรงเรียนขนำดต่ำงกัน มีส่วนร่วมกำรบริหำรงำน

วชิำกำรของบคุลำกรในสถำนศกึษำสงักดัส�ำนกังำนเขตพืน้ที่

กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 2 จ�ำแนกตำมขนำด

โรงเรยีน ในภำพรวม และรำยด้ำน มคีวำมแตกต่ำงกนัอย่ำง

มีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 และผู้ตอบแบบสอบถำมที่

สอนในโรงเรียนขนำดต่ำงกัน มีส่วนร่วมกำรบริหำรงำน

วชิำกำรของบคุลำกรในสถำนศกึษำสงักดัส�ำนกังำนเขตพืน้ที่

กำรศกึษำประถมศกึษำตรงั เขต 2 จ�ำแนกตำมประสบกำรณ์

ในกำรบริหำร/กำรสอน ในภำพรวม และรำยด้ำน มีควำม

แตกต่ำงกนัอย่ำงมนียัส�ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคล้อง

กับงำนวิจัยของ ปำณิสรำ เกิดมำกต (2552) ได้ศึกษำเรื่อง 

กำรศึกษำกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนวิชำกำรของครู

ในโรงเรียนสังกัดเทศบำลเมืองสระบุรี ผลกำรศึกษำพบว่ำ

ครูในโรงเรียนสังกัดเทศบำลสระบุรี ท่ีมีประเภทต�ำแหน่ง

หน้ำที่ ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนมีวุฒิกำรศึกษำต่ำงกัน  

มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนวิชำกำร โดยภำพรวมและรำย

ด้ำนไม่แตกต่ำงกนัสอดคล้องกบังำนวจิยัของ อทิธเิดช สทิธิ

จันทร์ (2553) ได้ศึกษำกำรมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในกำร

บริหำรงำนวิชำกำร ในโรงเรียนเขตต�ำบลท่ำกระดำน สังกัด

ส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 พบว่ำ  

ผลกำรเปรียบเทียบกำรมีส่วนร่วมของครูผู ้สอนในกำร

บริหำรงำนวิชำกำรในโรงเรียนเขตต�ำบลท่ำกระดำน สังกัด

ส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำฉะเชงิเทรำ เขต 2 จ�ำแนกตำม

เพศของผู้สอนโดยรวมและรำยด้ำน แตกต่ำงกัน 

ข้อเสนอแนะ

 1. กำรวจิยัครัง้นีเ้ป็นกำรศึกษำกำรมส่ีวนร่วมกำร

บริหำรงำนวิชำกำรของบุคลำกรในสถำนศึกษำสังกัด

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 2 ควร

มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมกำบริหำรงำน

วิชำกำรของบุคลำกรกับสถำนศึกษำในสังกัดอื่นๆ เพิ่มเติม

 2. ควรศกึษำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงกำรมส่ีวนร่วม

กำรบริหำรงำนวิชำกำรของบุคลำกรในด้ำนต่ำงๆ เพิ่มเติม  

เช ่น กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ด ้ำนกำรจัด

ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้  ด้ำนกำรวัดและประเมินผลและ

เทียบโอนผลกำรเรียน  ด้ำนกำรนิเทศกำรศึกษำ ด้ำนกำร

พัฒนำระบบประกันคุณภำยใน

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีกำรศึกษำถึงบทบำทควำมสัมพันธ์ของ

บุคลำกรในสถำนศึกษำสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศกึษำตรงั เขต 2 ในกำรมส่ีวนร่วมในกำรบรหิำรงำน

วิชำกำร ที่สำมำรถท�ำให้โรงเรียนได้รับรำงวัลเพื่อรับรอบ 

ผลงำนที่ เป ็นเลิศ ว ่ำมีกำรด�ำเนินกำรลักษณะใดท่ีม ี

ควำมโดดเด่นและแตกต่ำงจำกโรงเรยีนโดยทัว่ไป ทีส่ำมำรถ

น�ำข้อมูลที่ได้มำปรับปรุงและพัฒนำ กำรมีส่วนของของ

บุคลำกรในกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนวิชำกำรอย่ำงมี

ประสิทธิภำพต่อไป

 2. ควรศึกษำถึงปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอ

แนะในกำรด�ำเนินงำนแบบมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน

วชิำกำรของบคุลำกรในสถำนศกึษำสงักดัส�ำนกังำนเขตพืน้ที่

กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 2 ว่ำปัญหำ อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะต่ำง ๆ เหล่ำน้ัน ส่งผลต่อกำรด�ำเนินงำน 

ร่วมกันกับโรงเรียนหรือไม่ อย่ำงไร เพื่อน�ำมำเป็นข้อมูลได้

มำปรบัปรงุ และพฒันำกำรบรหิำรงำนวชิำกำรของบคุลำกร

ในสถำนศึกษำสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม

ศึกษำตรัง เขต 2 อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

 งำนวิจัยฉบับนี้ส�ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์ได้  

ต้องกรำบขอบพระคุณเป็นอย่ำงสูง  ในควำมอนเุครำะห์ของ 

อำจำรย์ ดร.อรุณ จุติผล  ประธำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ  
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ดร.สมพร ญำณสูตร  ที่คอยดูแลเอำใจใส่ ให้ค�ำปรึกษำและ

แนะน�ำในกำรแก้ไขข้อบกพร่องทุกข้ันตอนเป็นอย่ำงดียิ่ง   

ผู้วิจัยจึงกรำบขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้  เป็นอย่ำงสูง 
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