
 
 

การมีสวนรวมของครูผูสอนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 

Teacher Participations in Academic Administration of Schools under the 

Jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 9,  

Nakhon Pathom Province 

 

อิสราภรณ เกียรติคงนนท 1  ดร.ภควรรณ ลุนสําโรง2 

บทคัดยอ  

การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาการมีสวนรวมของครูผูสอนในการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียน สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 2) เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวม

ของครูผูสอนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัด

นครปฐม จําแนกตาม ระดับการศึกษา และประสบการณการทํางาน ประชากรใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอนใน

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม จํานวนครู 

234 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งน้ี คือ แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน มีลักษณะเปนแบบมาตรา

สวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชสถิติประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที (t-test for Independent Samples)  

ผลการวิจัย  พบวา 

1. การมีสวนรวมของครูผูสอนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดย

เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดานการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา ดานการนิเทศการศึกษา และดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   

2. ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูผูสอนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม พบวา  

2.1 ครูผูสอนท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05  

 

1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร/วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 อาจารยที่ปรึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร/วิทยาลัยนครราชสีมา 
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2.2 ครูผูสอนท่ีมีประสบการณการสอนตางกันมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาไมแตกตางกัน 

 

Abstract 

 The research purposes were: 1) to study the teacher participations in academic 

administration of schools under the jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 9, 

Nakhon Pathom Province; and 2) to compare the teacher participations in academic administration 

of schools under the jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 9, Nakhon 

Pathom Province, classified by the education level and working experience. The population was the 

teachers under the jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 9, Nakhon Pathom 

Province, and the sample size was the 234 teachers. The research instrument was the 5 levels 

estimate rating scale questionnaire. The data analysis statistics were the percentage, mean, 

standard deviation, and t-test (Independent Samples).   

  The research findings were: 

             1 . The teacher participations in academic administration of schools under the jurisdiction 

of the Secondary Educational Service Area Office 9 , Nakhon Pathom Province; overall was at high 

level. When each aspect consideration found every aspect was at high level; descending order of 

mean was the learning measurement and evaluation aspect, the learning process development 

aspect, the school curriculum development aspect, the educational supervision aspect, and the 

development of innovative media and educational technology aspect, respectively. 

              2. The comparative results of teacher participations in academic administration of schools 

under the jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 9, Nakhon Pathom Province 

found: (1) the teachers with different of education level had participations in academic 

administration of schools under the jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 9, 

overall and each aspect were different with statistical significance level .05; and (2) the teachers 

with different of working experience had participations in academic administration of schools under 

the jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 9 , overall was different with 

statistical significance level .0 5 ; when each aspect consideration found the development of 

innovative media and educational technology aspect did not different. 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย  

 การบริหารงานวิชาการเปนงานหลักของสถานศึกษา ไมวาสถานศึกษาจะเปนประเภทใด มาตรฐานและ

คุณภาพทางการศึกษาจะพิจารณาไดจากการบริหารงานวิชาการ เน่ืองจากการบริหารงานวิชาการ เก่ียวของกับ

หลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนหัวใจของสถานศึกษา และสงผลถึงคุณภาพ

ของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหงการบริหารงานวิชาการมีความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดการศึกษาให

บรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว มาตรฐานคุณภาพการศึกษาปรากฏเดนชัดเมื่อการบริหารงานวิชาการประสบความสําเร็จงาน

สําคัญของสถานศึกษาคืองานวิชาการ ถาหากสถานศึกษาดําเนินการพลาดทางวิชาการก็นาจะพิจารณาไดวา 

สถานศึกษาน้ันประสบความลมเหลว ในทางตรงกันขามสถานศึกษาใดท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินงานทาง

วิชาการสถานศึกษาน้ันก็สมควรท่ีจะไดรับการยกยองยอมรับวาเปนสถานศึกษาท่ีดําเนินภารกิจของสถานศึกษาอยาง

ไดผล ความสําเร็จของสถานศึกษาอยูท่ีการบริหารงานวิชาการ อันประกอบดวย (1) การวางแผนงานวิชาการ เปนการ 

วางเก่ียวกับการปฏิบัติงานวิชาการ / การพัฒนาหลักสูตร/ การนําหลักสูตรไปใช / โครงการสอน / บันทึกการสอน / 

(2) การดําเนินการเก่ียวกับการเรียนการสอน /การจัดตารางสอน /การจัดช้ันเรียน /การจัดครูเขาสอน / การจัด

แบบเรียน / การปรับปรุงการเรียนการสอน / การฝกงาน (3) การจัดบริการเก่ียวกับการเรียนการสอน / การจัดสื่อการ

เรียนการสอน /การจัดหองสมุด /การนิเทศการสอน /การวัดและประเมินผล (ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, 2546 : 4) 

 ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวาครูผูสอนมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียน สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม เพ่ือเปนแนวทางและการบริหารงาน

วิชาการเปนภารกิจหลักของโรงเรียน จะเปนประโยชนตอการพิจารณาความเปนไปได และสงเสริมการมีสวนรวมของ

ครูผูสอนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนท้ังในกรณีของโรงเรียน 

ตลอดจนโรงเรียนตาง ๆ ในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม แหงอ่ืน ๆ ในชุมชน

อ่ืน ๆ อีกตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของครูผูสอนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม  

  2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูผูสอนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม จําแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณในการสอน 

 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ  

 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยการมีสวนรวมของครูผูสอนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ในงาน 5 ดานซึ่งประกอบดวย 1) ดานการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา 2) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) ดานการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู 4) ดานการนิเทศ

การศึกษา 5) ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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วิธีดําเนินการวิจัย  

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

จังหวัดนครปฐม จํานวน 631 คน 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดแก ครูผูสอนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

จังหวัดนครปฐม จํานวน จํานวน 234 คนโดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากตารางของเครจซี่ และ มอรแกน โดย

ใชโรงเรียนเปนช้ัน (Strata) และสุมแบบแบงช้ัน(Stratified Random Sampling) จากน้ันใชวิธีการสุมอยางงาย 

(Simple Random Sampling) 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลการมีสวนรวมของครูผูสอนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ปฏิบัติหนาท่ีอยูในโรงเรียนคือ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือจากการศึกษาคนควา เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลมีข้ันตอนในการ

สราง แบงเปน 2 ตอน ดังตอไปน้ี 

  ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ระดับการศึกษาและ

ประสบการณการสอน 

  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามการมีสวนรวมของครูผูสอนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ตามมาตราสวน (Rating Scale) 5 ระดับ ไดแก มาก 

ท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด เปนคําถามเก่ียวกับการมีสวนรวมของครูผูสอนในการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียน สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม จําแนกออกเปน 5 ระดับ 

 การสรางและทดสอบเคร่ืองมือ 

 การสรางเครื่องมือในการวิจัยผูวิจัยไดดําเนินตามข้ันตอนดังน้ี 

  1. ศึกษาและคนควาแนวทางการสรางแบบสอบถามจากหนังสือและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  2. สรางแบบสอบถาม โดยกําหนดประเด็นของคําถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและนิยาม

ปฏิบัติการของตัวแปรท่ีศึกษา โดยสรางเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)5 ระดับ 

  3. นําแบบสอบถามเสนออาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของ

แบบสอบถาม 

  4. แกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธแลวนําเสนอผูเช่ียวชาญจํานวน 

5 เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index Of 

Item-Objective Congruence : IOC) ไดคา IOC ตั้งแต 0.60-1.00 
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  5. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหเหมาะสมแลวนําไปทดลองใช (Try Out) กับครูท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 

จํานวน 30 คน และนําขอมูลท่ีไดนําไปวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ดวยคาสัมประสิทธแอลฟา 

(Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient, 1990 : 202-204) ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 

.83 

 วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอหนังสือวิทยาลัยนครราชสีมา ถึงผูอํานวยการสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม เพ่ือขอความอนุเคราะหการเก็บรวบรวมขอมูล 

2. ผูศึกษาสงแบบสอบถามถึงโรงเรียนดวยตนเองจํานวน 234 ฉบับ  

3. ผูศึกษาเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง ตามวันเวลาท่ีนัดหมายไดรับคืน 234 ฉบับ คิดเปน

รอยละ 100 

4. เมื่อไดรับแบบสอบถามคืนผู ศึกษาดําเนินการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของการตอบ

แบบสอบถาม แลวนําผลไปวิเคราะหขอมูลตอไป 

 การวิเคราะหขอมูล 

 การดําเนินการวิเคราะหขอมูลครั้งน้ีผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปดังน้ี 

1. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย ระดับการศึกษา และ

ประสบการณการสอน โดยใช รอยละ  

2. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับการมีสวนรวมของครูผูสอนในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ใชคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 เกณฑการวิเคราะหผลการประเมิน โดยวิธีการแปลผลตามเกณฑสมบูรณ (Absolute Criteria)ของ บุญชม ศรี

สะอาด, (2545 : 11) ซึ่งแบงคะแนนเปนชวงๆ แตละชวงมีความหมายดังน้ี 

  4.51 -5.00 หมายความวา มีระดบัการมีสวนรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

  3.51 – 4.50 หมายความวา มีระดับการมสีวนรวมอยูในระดบัมาก 

  2.51 – 3.50 หมายความวา มีระดับการมสีวนรวมอยูในระดบัปานกลาง 

  1.51 – 2.50 หมายความวา มีระดับการมสีวนรวมอยูในระดบันอย 

   1.00 – 1.50 หมายความวา มีระดับการมสีวนรวมอยูในระดบันอยท่ีสุด 

 3. วิเคราะหเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูผูสอนในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ใน 5 ดาน ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู ดานการนิเทศการศึกษา ดานการพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษาจําแนกตามระดบัการศึกษา ใชสถิติการทดสอบคาที (t-test for Independent 

Sample) และจําแนกตามประสบการณการสอน  
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 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย ดังน้ี 

1. สถิติพ้ืนฐาน ไดแก 

1.1 รอยละ(Percentage) 

1.2 คาเฉลี่ย (Mean: X ) 

1.3 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

2. สถิติหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก 

 2.1 คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item – Objective Congruence : IOC) 

 2.2 คาสัมประสิทธ์ิแอลฟา(∝-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

  3. สถิติทดสอบสมมติฐาน ไดแก 

   3.1 การทดสอบคาที (t-test for Independent Sample) 

   3.2 วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one – way Analysis of Variance) และทําการ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’ s Method) 

 

สรุปผลการวิจัย  

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมของครูผูสอนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานการมีสวนรวมของครูผูสอนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยรวมและรายดาน 

ดานท่ี รายการ X  S.D. ระดับ ลําดับท่ี 

1 ดานการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 4.43 .58 มาก 3 

2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 4.46 .53 มาก 2 

3 ดานการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู 4.47 .52 มาก 1 

4 ดานการนิเทศการศึกษา 4.41 .63 มาก 4 

5 ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 4.40 .56 มาก 5 

 รวม 4.43 .52 มาก  
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 จากตารางท่ี 1 พบวา การมีสวนรวมของครูผูสอนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.43, S.D. = 0.52) เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉลี ่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการวัดผล 

ประเมินผลการเรียนรู ( X = 4.47, S.D. = 0.52) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ( X = 4.46, S.D. = 0.53) ดาน

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( X = 4.43, S.D. = 0.58) ดานการนิเทศการศึกษา ( X = 4.41, S.D. = 0.63) ดาน

การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ( X = 4.40, S.D. = 0.56)  

 

อภิปรายผล  

 1. การมีสวนรวมของครูผูสอนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากทุกดาน อาจ

เปนเพราะวา ผูบริหารโรงเรียน สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ตระหนึกถึง

ความสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวมตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 ในกรอบภารกิจท้ัง 4 ดาน เพ่ือความคลองตัวในการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งเปน

หนาท่ีใหผูบริหารแตละโรงเรียนตองกระจายอํานาจการบริหารจัดการในดานตาง ๆ อยางมีสวนรวม เพ่ือใหการ

ดําเนินการในโรงเรียนน้ันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการซึ่งเปนหัวใจหลักของ

สถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปทมา ชุมชัยพฤกษ (2557:59) ไดกําหนดกรอบงานดานวิชาการเพ่ือกระจาย

อํานาจไปยังสถานศึกษาใหมีความอิสระคลองตัว รวดเร็ว และสอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา และ

ชุมชน รวมท้ังการมีสวนรวมจากผูมีสวนเก่ียวของไดกําหนดขอบขายงานและภารกิจมา 5 ดาน คือการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผลการเรียนรู การนิเทศการศึกษา และการพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 2. ครูผูสอนท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 อาจเปนเพราะวา ระดับการศึกษาของครูท่ีแตกตางกันมีผลตอการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษา ซึ่งสอดกับงานวิจัยของ อินทนนท โพธ์ิวิจิตร (2552 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมในการ

บริหารงานโรงเรียนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต3 ผลการวิจัยพบวา 

ครูท่ีระดับการศึกษาตางกันมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 

 3. ครูผูสอนท่ีมีประสบการณการสอนตางกันมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาไมแตกตางกัน อาจ

เปนเพราะวา การคัดเลือกบุคลากรบุคคลเพ่ือบรรจุเขารับขาราชการครูมีการกําหนดคุณสมบัติไววาจะตองมีวุฒิ

การศึกษา และจะตองมีใบประกอบวิชาชีพครู ซึ่งเปนสิ่งท่ีสามารถรับรองไดวาบุคคลท่ีจะมารับตําแหนงน้ันมีความรู

ความสามารถในการทํางานเทาเทียมครูท่ีมีประสบการณมาก หากไดรับการพัฒนาตามแนวทางท่ีเหมาะสมก็อาจมี 
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ศักยภาพในการทํางานเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พลอยงาม พะลายานนท (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษา

เรื่องการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูผูสอนโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูผูสอนโรงเรียนเอกชนท่ี

ประสบการณในการสอนตางกันมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการโดยรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะท่ีไดจากงานวิจัย 

1.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนควรใหครูไดมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร โดยศึกษา

หลักการ จุดมุงหมายของหลักสูตรและโครงสรางของหลักสูตร เพ่ือ วางแผนนําหลักสูตรไปใชไดเหมาะสมกับผูเรียนและ

พัฒนาบุคลากรใหเกิดความรูความเขาใจและสามารถนําหลักสูตรไปใชอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู โรงเรยีนควรมกีารกระตุนครูใหจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูใหครบ

ทุกช้ันทุกรายวิชาและติดตามการใชแผนการจัดการเรียนรู เพ่ือกําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ

หลักสูตร และสงเสริมใหมีการประเมินวิธีการ ท่ีจะสอนซอมเสริมนักเรียนท่ีเรียนออน 

1.3 ดานการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู ผูบริหารโรงเรียนควรกระตุนใหครปูระเมินผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียน และกําหนดวิธีการเก็บระบบขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหมากข้ึน เพ่ือวางแผนวิธีการ

วัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนและนําผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

1.4 ดานการนิเทศการศึกษา โรงเรียนควรใหครูไดมีสวนรวมในการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการ

สอนในรูปแบบท่ีหลากหลายเหมาะสมกับโรงเรียน เพ่ือประเมินผลการนิเทศการศึกษาเพ่ือใหความชวยเหลือเก่ียวกับ

ปญหาการเรียนการสอนของครูและนําผลนิเทศมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับโรงเรียนและ 

1.5 ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนควรใหครูมีสวนรวมในการ

กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือ ประเมินผลการใชสื่อ

เพ่ือใหเหมาะสมกับการเรียนการสอน วิเคราะหความจําเปนในการใชสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาและและวางแผน

ดําเนินการใชสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับปญหา อุปสรรค ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน สังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม  

  2.2 ควรศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน 

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม  
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