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สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ชื่อนักศึกษา  อัศวรินทร์  แก่นจันทร์ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครู 

ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของ
ครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน และขนาดโรงเรียน และ 3) ประเมินความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหาร
วิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นครู
ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 จ านวน 385 คน ก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05  และเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.80-1.00 และมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.98 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าที การวิเคราะห์ 
ความแปรปรวนทางเดียว และดัชนีการจัดล าดับความต้องการจ าเป็น  

 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการส่งเสริม
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.56,  S.D. = 0.64) รองลงมา
ตามล าดับ คือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ( X  = 4.50,  S.D. = 0.71) ด้านการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษา ( X  = 4.48,  S.D. = 0.76) ด้านการพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น ( X  = 4.43,  S.D. = 0.60) ด้านการพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา  ( X  = 4.42,  S.D. = 0.62) ด้านการพัฒนาและใช้สื่ อเทคโนโลยี เ พ่ือการศึกษา 
( X  = 4.40,  S.D. = 0.77) ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ ( X  = 4.38,  S.D. = 0.76) ด้านการ
แนะแนว ( X  = 4.32,  S.D. = 0.86) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  ( X  = 4.31, 
S.D. = 0.87) ด้านการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
( X  = 4.28,  S.D. = 0.90) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา ( X  = 4.26,  S.D. = 0.92) 
ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน  ( X  = 4.23,  
S.D. = 0.79) ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  ( X  = 4.18,
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S.D.= 0.70) ด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  ( X  = 4.16,   
S.D. = 0.86) ด้านการนิเทศการศึกษา ( X  = 4.10,  S.D. = 0.90) ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา ( X  = 3.94,  S.D. = 1.12) และด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้
ในสถานศึกษา ( X  = 3.88,  S.D. = 1.00) อยู่ในระดับมาก 

 2. การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน แต่การมีส่วนร่วม 
ในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกตามขนาดโรงเรียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

 3. ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียน  
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านที่มีความต้องการ
จ าเป็นมากที่สุด คือ ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา (PNI Modified = 
0.25) รองลงมาตามล าดับ ได้แก่  ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา  
(PNI Modified = 0.24) ด้านการนิเทศการศึกษา (PNI Modified = 0.19) และด้านการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา (PNI Modified = 0.17) 
 
ค ำส ำคัญ : การบริหารวิชาการ การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครู โรงเรียนในสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to 1) study the participation of teachers 
in academic administration in schools under the Local Administrative Organizations,   
2) compare the participation of the teachers in academic administration in schools 
under the Local Administrative Organizations, classified by gender, educational level, 
work experience, and school size, and 3) study the needs assessment for participation 
of teachers in academic administration in schools under the Local Administrative  
Organization. The research sample consisted of 385 teachers from schools under the 
Local Administrative Organization in the 2018 academic year. The sample size was 
determined using Taro Yamane’s formula at the 0.05 error level and was selected 
using stratified random sampling. The instrument used in this research was a 5-point 
rating scale questionnaire, with a consistency index of 0.80-1.00 and a confidence level 
of 0.98. The data were analyzed using percentage, mean, standard deviation, t-test, 
analysis of variance, and modified priority needs index.  

The research findings were as follows: 
1. The participation of the teachers in academic administration in schools 

under the Local Administrative Organizations was at a high level. When considering 
each aspect, it was found that the highest level of participation of the teachers was 
for promoting the community to have academic strength ( X = 4.56, S.D. = 0.64), 
followed by development of learning process ( X  = 4.50, S.D. = 0 . 7 1 ) , teaching and 
learning in schools ( X = 4.48, S.D. = 0.76), development or operation of giving opinions, 
development of local curriculum content ( X = 4.43, S.D. = 0.60), school curriculum 
development ( X = 4.42, S.D. = 0.62), development and use of technology media for 
education ( X = 4.40,  S.D. = 0.77), academic planning ( X = 4.38, S.D. = 0.76), guidance 
( X = 4.32, S.D. = 0.86) , development and promotion of learning resources ( X = 4.31, 
S.D. = 0.87), establishing regulations and guidelines for academic tasks of educational 
institutions ( X   = 4.28, S.D. = 0.90), promotion and support of academic work for 
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individuals, families, organizations, agencies, enterprises and other institutions that 
manage education ( X  = 4.26, S.D. = 0.92), coordination of academic development with 
educational institutions and other organizations ( X  = 4.23, S.D. = 0.79), development 
of internal quality assurance systems and educational standards ( X  = 4.18, S.D.= 0.70), 
measurements and evaluation (X  = 4.16, S.D. = 0.86), educational observation (X  = 4.10, 
S.D. = 0.90), research to improve the quality of education in educational institutions  
( X = 3.94, S.D. = 1.12), book selection, and text books for use in educational institutions 
( X  = 3.88, S.D. = 1.00), they were at high level. 

2. Comparing the participation of the teachers in academic administration in 
schools under the Local Administrative Organizations classified by gender, educational 
level, and work experience did not produce any differences, but the participation of the 
teachers in academic administration in schools under the Local Administrative 
Organizations classified by school size produced significant differences at the 0.05 level. 

3. The assessment of the needs for the participation of the teachers in 
academic administration in schools under the Local Administrative Organizations 
revealed that, when considering each aspect individually, the most needed aspect was 
research to improve the quality of education in schools (PNI Modified = 0.25), followed 
by  selection of books, textbooks for use in educational institutions (PNI Modified = 0.24),  
educational supervision and development of internal quality assurance systems  
(PNI Modified = 0.19), and educational standards (PNI Modified = 0.17), respectively.  
 
Keywords: Academic Administration, Participation in Academic Administration of Teacher, 

School under the Local Administrative Organization 
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บทท่ี  1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ซึ่งจะส่งผลต่อ
การพัฒนาประเทศ  ท้ังด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การปกครอง  และการปลูกจิตส านึกให้รู้จัก
คุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ตลอดจนพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้อย่างต่อเนื่อง  และเมื่อปัจจุบัน  โลกเข้าสู่ยุคศตวรรษท่ี 21  ได้ส่งผลให้เป็นสังคมแห่งยุค
โลกาภิวัตน์  ท่ีมีการเปล่ียนแปลงรวดเร็วและรุนแรงเพิ่มมากขึ้น นั่นคือ การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน
ควรมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21  เพื่อเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อม  มีทักษะ
ส าคัญส าหรับการด ารงชีวิตในโลกท่ีมีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้นักเรียนเป็นผู้ท่ีคิดเป็น  ตัดสินใจอย่างชาญฉลาด  แก้ปัญหา
ได้ด้วยวิธีการท่ีถูกต้อง รับวัฒนธรรมอันหลากหลายของต่างชาติท่ีก าลังแพร่หลายเข้ามาในประเทศ 
มาใช้ได้อย่างเหมาะสม  และใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน  รวมท้ัง  น าทักษะการเรียนมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตและเป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นปกติบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม  
ด้วยเหตุนี้  กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดให้มีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ขึ้น เพื่อพัฒนานักเรียนทุกคน อันเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังทางด้าน
ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก  ยึดมั่นในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพื้นฐาน มีเจตคติ
ท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  
บนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษา 
ธิการ, 2552)  โดยมีโรงเรียนเป็นสถาบันทางการศึกษาท่ีจะต้องด าเนินการด้านการศึกษาให้กับ
นักเรียน  มีผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้บริหารจัดการ คอยก ากับ ติดตาม และดูแลการด าเนินการ  
ด้วยการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย หลักการของโรงเรียน  ร่วมกับองค์คณะบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง  
แล้วน าไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ซึ่งทุกฝ่ายจะต้องพยายามท่ีจะด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการจัด
การศึกษาหลาย ๆ ประการ เช่น  หลักสูตร ครูผู้สอน นักเรียน วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานท่ี เป็นต้น   
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ความพยายามท่ีจะด าเนินการทุกอย่าง 
ท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยให้เกิดผลผลิต  คือนักเรียนท่ีมีคุณภาพในท่ีสุด  
 การจัดการศึกษาของโรงเรียน  ถูกก าหนดขอบข่ายหน้าท่ีของการบริหารโรงเรียนตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และแก้ไขเพิ่มเติม 2545,  2553) ท่ีระบุไว้ในมาตรา 
39 ว่า  ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา 1) การบริหารวิชาการ 2) การบริหาร
งบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล  4) การบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการ และส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา  และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง ท้ังนี้การบริหารวิชาการถือเป็น 
งานหลัก  เป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพของผู้เรียนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  ส่วนงานอื่น ๆ  
ถือเป็นงานท่ีมีความส าคัญรองลงมาและเป็นงานสนับสนุน  (จันทรานี  สงวนนาม, 2551; ภารดี  
อนันต์นาวี, 2557)  สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552)  ท่ีระบุว่า  
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งานวิชาการถือเป็นงานท่ีมีความส าคัญท่ีสุด  และเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา  ซึ่งท้ังผู้บริหาร
โรงเรียน  คณะครู  และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ต้องมีความรู้ความเข้าใจ  ให้ความส าคัญ  และมี
ส่วนร่วมในการวางแผน  ก าหนดแนวทางปฏิบัติ  การประเมินผล  และการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
 การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการท าง านร่วมกัน โดยเริ ่มจากการร่วมคิด  การร่วม
วางแผน การร่วมด าเนินงาน ปฏิบัติงานร่วมกัน  พบปัญหาหรือเผชิญอุปสรรคพร้อมท้ังแก้ไขให้ลุล่วง
ร่วมกัน  ร่วมมือกันพบความส าเร็จ  ร่วมมือกันช่ืนชมยินดี  และภาคภูมิใจในความส าเร็จของงานนั้น 
(ส านักงานสภาเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547)  การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีหลายลักษณะ
ด้วยกัน เช่น  การมีส่วนร่วมในทางวิชาการ  การมีส่วนร่วมทางการบริหาร  การมีส่วนร่วมทางการเงิน
และการลงทุนเพื่อการศึกษา  ร่วมเป็นวิทยากรหรือให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณ  สถานท่ี  วัสดุ
อุปกรณ์ เป็นต้น  ท้ังนี้การมส่วนร่วมมีความส าคัญยิ่ง  เนื่องจากการมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้
บุคลากรเช่ือมโยงใกล้ชิดกับการด าเนินงาน  เกิดผลดีต่อการขับเคล่ือนองค์การหรือเครือข่ายเพราะ 
มีผลในทางจิตวิทยาเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ ผู้ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมย่อมเกิดความภาคภูมิใจท่ีได้เป็น 
ส่วนหนึ่งของการบริหาร ความคิดเห็นถูกรับฟังและน าไปปฏิบัติ  เพื่อการพัฒนา  และท่ีส าคัญผู้มี 
ส่วนร่วมจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการหรือองค์การ  ความรู้สึกเป็นเจ้าของจะเป็นพลังในการ
ขับเคล่ือนองค์การและหน่วยงานดีท่ีสุด (จอมพงศ์  มงคลวนิช, 2554)  ส าหรับการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาในทางวิชาการนั้น  ส านักงานปฏิรูปการศึกษา (2547)  เสนอว่า  การมีส่วนร่วมในทาง
วิชาการ  เป็นแนวการจัดการศึกษาในยุคปฏิรูป ยึดหลักผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีสุด  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี  
มีปัญญา  มีความสุข  มีความเป็นไทยและความเป็นสากล  การสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะดังกล่าว  
กระท าได้โดยผ่านทางการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  ซึ่งทุกฝ่ายในสังคมมีส่วนร่วมใน
ด้านต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็น  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้  การจัดต้ังและพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยประสานความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับพ่อแม่ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย  การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับ
วิทยากรสากล  การมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชน  หรือการมีส่วนร่วมในการสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
 จากท่ีกล่าวมา จะเห็นได้ว่า การบริหารวิชาการถือเป็นงานท่ีมีความส าคัญท่ีสุด และเป็น
หัวใจของการจัดการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู  และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีส่วนร่วม 
ในการวางแผน  ก าหนดแนวทางปฏิบัติ  การประเมินผล  และการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง  อีกท้ัง  จากแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมทางวิชาการ  ช้ีให้เห็นว่า  การมีส่วนร่วมทางวิชาการ  
เป็นแนวการจัดการศึกษาในยุคปฏิรูป  ยึดหลักผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีสุด  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี   
มีปัญญา  มีความสุข  มีความเป็นไทยและความเป็นสากล  การจะสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ดังกล่าวนั้น  ทุก ๆ คนต้องมีส่วนร่วม นั่นคือ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย  ควรมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของโรงเรียนให้เต็มก าลังความสามารถ และเป็นไปตามท่ี
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และแก้ไขเพิ่มเติม 2545,  2553)  ก าหนดไว้  อย่างไร
ก็ตาม  เมื่อพิจารณาให้ดี  จะเห็นว่า ครูผู้สอนคือผู้ท่ีอยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนมากท่ีสุด  มากกว่าผู้บริหาร
โรงเรียน  หรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  โดยครูผู้สอนมีหน้าท่ีหลัก คือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในด้านต่าง ๆ  ส่ังสอนอบรมนักเรียนให้เป็นผู้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้  รวมท้ังให้การดูแลและเอาใจใส่นักเรียน  
เป็นส าคัญ หรืออาจจะเรียกได้ว่า อยู่ในสายงานปฏิบัติการสอน  ในขณะท่ีผู้บริหารสถานศึกษาและ 
ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีหน้าท่ีในการสนับสนุน  ส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าท่ีของครูและการเรียนรู้
ของนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ หรืออาจจะเรียกได้ว่า อยู่ในสายงาน 
การบริหารจัดการ  ดังนั้น  จึงเกิดประเด็นท่ีน่าสนใจว่า  ครูผู้สอนซึ่งมีหน้าท่ีปฏิบัติการสอนมากกว่า 
มีหน้าท่ีบริหารจัดการ  จะมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการมากน้อยเพียงใด   
 สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดการศึกษาตามแนวนโยบายการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีส านักบริหารการศึกษาท้องถิ่น (2554) ระบุไว้ 
ประกอบด้วย  นโยบายด้านความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายด้านการจัด
การศึกษาปฐมวัย นโยบายด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  นโยบายด้านระบบบริหารและการจัด
การศึกษา  นโยบายด้านครู  คณาจารย์  นโยบายด้านหลักสูตร   นโยบายด้านการเรียนรู้  นโยบาย
ด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  นโยบายด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา นโยบายด้านการ
ส่งเสริมกีฬา นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ  และนโยบายด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น ท้ังนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลาง ให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ตามจุดหมายของหลักสูตรคือ เก่ง ดี มีสุข  เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่าของสังคม  
ท้องถิ่น  และประเทศชาติ  และมุ่งส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาให้นั กเรียนมีคุณภาพได้
มาตรฐานการศึกษา  มีคุณธรรมจริยธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทย  มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน  รวมท้ัง  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อ
เป็นเครื่องมือในการเรียน และด้านการจัดการศึกษาเพื่อมีงานท า   อย่างไรก็ตาม  จากท่ีผ่านมา  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลาง ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารวิชาการของโรงเรียน  และยัง
ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูผู้สอนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคกลาง แต่อย่างใด  ด้วยเหตุนี้  ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาว่า  โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีการบริหารวิชาการอยู่ระดับใด  และครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการมากน้อยเพียงใด  รวมท้ัง  การบริหารวิชาการกับการมีส่วนร่วมของ
ครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความต้องการจ าเป็นหรือไม่  อย่างไร  
 นอกจากนี้  เมื่อพิจารณางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการของครูท่ีผ่านมา  พบว่า  โดยส่วนใหญ่จะมีการศึกษาถึงตัวแปรท่ีคาดว่าจะมีผลต่อการมีส่วน
ร่วมในการบริหารวิชาการอีกด้วย  ได้แก่  เพศ  ระดับการศึกษา  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และ 
ขนาดโรงเรียน (สายหยุด  ประกิคะ,  2552;  สุภาวิตา  ทองน้อย  2558;  หาญณรงค์  กระจงจิตร,  
2558;  นพรัตน์  ช านาญพืช,  2559;  ปานดวงใจ  แฮนเกตุ,  2559;  สุริยะ  ทรัพย์สิน,  2559;  

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CA%D8%C0%D2%C7%D4%B5%D2%20%B7%CD%A7%B9%E9%CD%C2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CB%D2%AD%B3%C3%A7%A4%EC%20%A1%C3%D0%A8%A7%A8%D4%B5%C3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CA%D8%C3%D4%C2%D0%20%B7%C3%D1%BE%C2%EC%CA%D4%B9&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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รัตนาภรณ์  บ ารุงวงศ์,  2560;  สุภาภรณ์  สุจินตาภิรมย์,  2560)  ดังนั้น  การวิจัยในครั้งนี้จึงควร
ศึกษาด้วยว่า  การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร  เมื่อจ าแนกตามเพศ  ระดับการศึกษา  ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน  และขนาดโรงเรียน  ท้ังนี้  เพื่อให้ได้ผลการวิจัยท่ีให้สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
น าไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลาง มากยิ่งขึ้น 
 
1.2  วัตถุประสงคข์องกำรวิจัย  
 1.2.1  เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นจ าแนกตามเพศ  ระดับการศึกษา  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  และขนาด
โรงเรียน 
 1.2.3  เพื่อประเมินความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูใน 
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1.3  สมมติฐำนของกำรวิจัย  
 1.3.1  ครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการ
บริหารวิชาการแตกต่างกัน  
 1.3.2  ครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วน
ร่วมในการบริหารวิชาการแตกต่างกัน 
 1.3.3  ครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการแตกต่างกัน 
 1.3.4  ครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติงานในขนาดโรงเรียนต่างกัน 
มีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการแตกต่างกัน 
 
1.4  กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้  มุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมแีนวคิดท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 1.4.1  แนวคิดเกี่ยวกับขอบข่ายของการบริหารวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ (2550) 
ซึ่งก าหนดขอบข่ายของการบริหารวิชาการไว้ 17 ด้าน ได้แก่  การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับ
การให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น  การวางแผนงานด้านวิชาการ  การจัดการเรียน 
การสอนในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้    
การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในสถานศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนว  การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C3%D1%B5%B9%D2%C0%C3%B3%EC%20%BA%D3%C3%D8%A7%C7%A7%C8%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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วิชาการ  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น   การส่งเสริม
และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร  หน่วยงาน  สถานประกอบการและสถาบันอื่น
ท่ีจัดการศึกษา  การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา   
การคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา  และการพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา  
 1.4.2  แนวคิดเรื่ององค์ประกอบของการมีส่วนร่วมของโคเฮน  และอัพฮอฟฟ์ (Cohen 
and Uphoff, 1980)   ท่ีกล่าวถึงองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมไว้ 4 ขั้นตอน คือ  การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ  การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  และการมีส่วน
ร่วมในการประเมินผล  
 
 สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพท่ี 1.1 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภำพที่  1.1  กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรต้น 
1.  เพศ 
    1.1  ชาย 
    1.2  หญิง 
2.  ระดับการศึกษา 
    2.1  ปริญญาตรี 
    2.2  ปริญญาโท 
    2.3  ปริญญาเอก 
3.  ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 
    3.1  ต่ ากว่า  5  ปี 
    3.2  5 – 10 ปี 
    3.3  มากกว่า  10  ปี 
4.  ขนาดโรงเรียน 
    4.1  ขนาดเล็ก 
    4.2  ขนาดกลาง 
    4.3  ขนาดใหญ่ 

ตัวแปรตำม 
กำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนวิชำกำรของคร ู
1.  กำรมีส่วนร่วม 
  1.1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
  1.2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
  1.3  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
  1.4 การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 
2. กำรบริหำรงำนวิชำกำร 
  1.  การพัฒนาหรือการด าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น 
  2.  การวางแผนงานด้านวิชาการ 
  3.  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
  4.  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
  5.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
  6.  การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
  7.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
  8.  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหลง่เรียนรู้ 
  9.  การนิเทศการศึกษา 
  10.  การแนะแนว 
  11.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
  12.  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
  13.  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอืน่   
  14.  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บคุคล ครอบครัว องค์กร  
หน่วยงาน  สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
  15.  การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการ 
ของสถานศึกษา 
  16.  การคัดเลือกหนังสือ   แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
  17.  การพัฒนาและใชส้ื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
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1.5  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.5.1  ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีผู้บริหารโรงเรียนจะใช้ในการบริหารวิชาการ  เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 1.5.2  ได้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการของโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลาง 
 1.5.3  สามารถน าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานแบบ
มีส่วนร่วมของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลาง  ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 
 
1.6  ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้มีขอบเขตของวิจัยด้านเนื้อหา  ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ดังนี้ 
 1.6.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ขอบเขตของเนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยก าหนดเนื้อหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
บริหารวิชาการ โดยใช้ขอบข่ายของการบริหารวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ (2550) ซึ่งก าหนด
ขอบข่ายของการบริหารวิชาการไว้ 17 ด้าน และแนวคิดเรื่ององค์ประกอบของการมีส่วนร่วมของ     
โคเฮน  และอัพฮอฟฟ์ (Cohen and UpHoff, 1980) ท่ีกล่าวถึงองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมไว้ 4 
ขั้นตอน 
 1.6.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  1.6.2.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561 จ านวน 9,719  คน 
  1.6.2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561 จ านวน 385 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามา
เน่ (Yamane, 1967) ท่ีระดับความคลาดเคล่ือน .05   และเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่ง
ช้ัน (Stratified Random Sampling) 
 1.6.3  ตัวแปรท่ีศึกษา 
  1.6.3.1  ตัวแปรต้น  คือ  เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  และ
ขนาดโรงเรียน 
  1.6.3.2  ตัวแปรตาม  ได้แก่  การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู 
 
1.7  นิยำมศัพท์เฉพำะ  
 1.7.1  การบริหารวิชาการ หมายถึง  การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอน  การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  โดยอาศัยความร่วมมือของผู้บริหารโรงเรียน  
คณะครู  และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประกอบด้วย  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การพัฒนา
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กระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนาส่ือ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้   การ
นิเทศการศึกษาการแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  การ
ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
อื่น  และการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน และสถาบัน
อื่นท่ีจัดการศึกษา  
 1.7.2  การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครู หมายถึง การเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ  มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  และมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลเกี่ยวกับงานวิชาการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยการมีส่วน
ร่วม 17 ด้าน ดังนี้ 
  1.7.2.1  การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น  หมายถึง  การให้โอกาสครูเข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา 
เพื่อทราบจุดแข็งจุดอ่อน  การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนและนักเรียนเพื่อ
น ามาซึ่งข้อมูลในการจัดท าสาระหลักสูตรท้องถิ่น  การก าหนดกรอบสาระหลักสูตรท้องถิ่น  
ด าเนินการจัดท าสาระหลักสูตรท้องถิ่น  และการประเมินผลการใช้สาระหลักสูตรท้องถิ่น 
  1.7.2.2  การวางแผนงานด้านวิชาการ  หมายถึง  การก าหนดเป้าหมายเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานเพื่อให้ส าเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ในด้านวิชาการ โดยให้ครูมีส่วนร่วม
ในการก าหนดวิธีการ  ขั้นตอนและรายละเอียดของการด าเนินการด้านวิชาการ  โดยจัดล าดับกิจกรรม
ท่ีจะต้องปฏิบัติก่อนหลังระยะเวลาด าเนินการด้านวิชาการ   
  1.7.2.3  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  หมายถึง  การจัดท าแผนการเรียนรู้  
จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วงช้ันตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้   เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  มีการบูรณาการการเรียนรู้  ใช้ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้   จัดกิจกรรมพัฒนา
ห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน  
และ ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนพิการด้อยโอกาสและมี
ความสามารถพิเศษ 
  1.7.2.4 การพัฒนาหลักของสูตรสถานศึกษา หมายถึง การเปล่ียนแปลงปรับปรุง
หลักสูตรจากเดิมให้ได้ผลดียิ่งขึ้น โดยด าเนินการรวบรวมเอกสารและวัสดุต่าง ๆ และข้อมูลสารสนเทศ
ท่ีเกี่ยวกับชุมชน ท าความเข้าใจหลักสูตรและภารกิจท่ีต้องปฏิบัติ จัดท าสาระของหลักสูตรในส่วนท่ี
เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น   และให้ชุมชนเข้ามาร่วมคิดร่วมท าใน
หลักสูตรสถานศึกษา 
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      1.7.2.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การวางแผนและส่งเสริมให้ครูผู้สอน
จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด  
ของผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้องกับบริบทของสังคม   
       1.7.2.6 การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การให้
ครูได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน การจัดท าแผนการวัดผล 
และประเมินผลการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  สาระการเรียนรู้ และเป็นไป
ตามแนวทางของหลักสูตร  โดยเน้นการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  และจัดให้มีการเทียบ
โอนความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่นและไปยังสถานศึกษาอื่น   
           1.7.2.7  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  หมายถึง การพัฒนา
คุณภาพด้านวิชาการของสถานศึกษา  โดยสนับสนุนให้ครูใช้กระบวนการทางการวิจัยในระหว่างการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การศึกษาปัญหา  การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  การหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา  การสร้างและการพัฒนานวัตกรรม  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น   
  1.7.2.8  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ หมายถึง การจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้
ท้ังภายนอกและภายในสถานศึกษา  โดยครูมีส่วนร่วมในการส ารวจแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา ใน
ชุมชน ในท้องถิ่น ในเขตพื้นท่ีการศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีใกล้เคียง  และน ามาปรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
  1.7.2.9  การนิเทศการศึกษา หมายถึง กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  แล้วน าผลการนิเทศมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน  ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา  
  1.7.2.10  การแนะแนว  หมายถึง  การจัดระบบการแนะแนวทั้งทางวิชาการและทาง
วิชาชีพภายในสถานศึกษา  โดยร่วมด าเนินการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้
ตามเป้าหมาย  มีการติดตามและประเมินผลกระบวนการแนะแนวในสถานศึกษา  และการประสาน
ความร่วมมือกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นอย่างต่อเนื่อง  
  1.7.2.11  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  หมายถึง  
จัดระบบโครงสร้างองค์กร  โดยให้ครูได้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ บริหารจัดการให้โรงเรียนเป็นฐานในการบริหารจัดการ  มุ่งเน้นการ 
มีส่วนร่วมของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องหลาย ๆ ฝ่าย นับต้ังแต่ ผู้เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  มีการกระจายอ านาจ  และการแสดงความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้  
  1.7.2.12  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ หมายถึง  การส ารวจความ
ต้องการสนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของ
สถานศึกษา  ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์  จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน  ส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน   ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัด
การศึกษาอบรม  มีการแสวงหาความรู้  ข้อมูลข่าวสาร  และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการ
ต่าง ๆ   
  1.7.2.13  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กร
อื่น  หมายถึง  การให้ครูมีส่วนร่วมในการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
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เป็นการประสานความร่วมมือช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐเอกชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามประเมินผลการพัฒนาวิชาการเพื่อให้การพัฒนาชุมชนและโรงเรียนมีความ
เจริญก้าวหน้า 
  1.7.2.14  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร  
หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา หมายถึง การส่งเสริมการพัฒนาวิชาการ 
และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบัน
อื่นท่ีจัดการศึกษา เพื่อให้ครูได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ประสานความร่วมมือ หาวิธีการสนับสนุน
ให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ การพัฒนาระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา และมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลเพื่อหาข้อสรุป  และน าไปเป็นสารสนเทศในการด าเนินกิจกรรม 
  1.7.2.15  การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  
หมายถึง การศึกษาและวิเคราะห์งานด้านวิชาการของสถานศึกษา จัดท าร่างระเบียบและแนว
ปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา เพื่อให้ครูได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานและน าระเบียบและแนวปฏิบัติไปปฏิบัติงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา รวมทั้งตรวจสอบและประเมินผลงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
  1.7.2.16  การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา หมายถึง การศึกษา  
วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียน แบบเรียน การจัดท าหนังสือเรียน แบบเรียน และการตรวจพิจารณา
คุณภาพหนังสือเรียน แบบเรียน โดยครูสมามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกรูปแบบและเนื้อหา
ของแบบเรียน หนังสือเรียน 
  1.7.2.17  การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หมายถึง การจัดหา จัดท า 
สร้างและพัฒนาการใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้ครูมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  และส่งเสริมให้ครูผลิตและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  และประเมินผลการสร้างและ
พัฒนาการใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานั้น 

 1.7.3  โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง  สถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลาง และจังหวัดในเขตพื้นท่ีภูมิภาคภาคกลาง จ านวน 28  จังหวัด  

 1.7.4 ขนาดของโรงเรียน หมายถึง ประเภทของสถานศึกษาตามเกณฑ์การแบ่งขนาดของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558) 
โดยแบ่งออกเป็น 

  1.7.4.1 ขนาดเล็กมีนักเรียนต้ังแต่ 299 คนลงมา  
   1.7.4.2 ขนาดกลาง 300-599 คน  
   1.7.4.3 ขนาดใหญ่ 600-1,499 คน 
   1.7.4.4 ขนาดใหญ่พิเศษ 1,500 คนขึ้นไป 
อย่างไรก็ตาม  เนื่องจากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีจ านวนน้อย  เพื่อความสะดวกในการ

เลือกกลุ่มตัวอย่าง จ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีเลือก และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  ผู้วิจัยจึงรวมโรงเรียน
ขนาดใหญ่และโรงเรียนพิเศษเข้าด้วยกัน 
 



บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อก าหนดเป็น
กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย  ดังนี้   
 2.1  การบริหารวิชาการ 
  2.1.1  ความหมายของการบริหารวิชาการ 
  2.1.2  ความส าคัญของงานวิชาการ 
  2.1.3  หลักการบริหารวิชาการ   
  2.1.4  ขอบข่ายการบริหารวิชาการ 
  2.1.5  ขอบข่ายการบริหารวิชาการท่ีใช้ในการวิจัย   
 2.2 การมีส่วนร่วม 
  2.2.1  ความหมายของการมีส่วนร่วม 
  2.2.2  ความส าคัญของการมีส่วนร่วม 
  2.2.3  การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  2.2.4  รูปแบบของการมีส่วนร่วม 
  2.2.5  องค์ประกอบของการมีส่วนร่วม 
 2.3  การประเมินความต้องการจ าเป็น 
  2.3.1  ความหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
  2.3.2  หลักการของการจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น 
  2.3.3  ขั้นตอนการประเมินความต้องการจ าเป็น 
  2.3.4  การจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น 
 2.4  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการศึกษา   
 2.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
2.1  การบริหารงานวิชาการ 
 ผู้วิจัยน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของการบริหารวิชาการ  ความส าคัญของงาน
วิชาการ  หลักการบริหารวิชาการ  ขอบข่ายของการบริหารวิชาการ  และขอบข่ายการบริหารวิชาการ
ท่ีใช้ในการวิจัย  ตามล าดับดังนี้ 
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 2.2.1  ความหมายของการบริหารวิชาการ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2547)  ให้ความหมายไว้ว่า การบริหาร
วิชาการ  หมายถึง  การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนา  

การเรียนการสอนให้เกิดผลตามเป้าหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 จันทรานี  สงวนนาม (2551)  กล่าวถึงความหมายของการบริหารวิชาการไว้ว่า  หมายถึง 
การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 
ให้เกิดผลตามเป้าหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 สันติ บุญภิรมย์ (2552) ให้ความหมาย การบริหารวิชาการ  หมายถึง กระบวนการ
ด าเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ  ทางวิชาการ  ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน  การปรับปรุงพัฒนา 
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2555) กล่าวว่า การบริหารวิชาการหมายถึง   กระบวนการ
บริหารกิจกรรมทุกอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น   โดยการก าหนด
นโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลการสอน เพื่อให้
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน การบริหารงานวิชาการใน
ด้านงานของสถานศึกษา จะเกี่ยวข้องกับงานการควบคุมดูแลหลักสูตรการสอน อุปกรณ์การสอน การ
จัดแบบเรียน คู่มือครู การจัดช้ันเรียน การจัดครูเข้าสอน การปรับปรุงการเรียนการสอน การฝึกอบรม
ครู การนิเทศการศึกษา การเผยแพร่งานวิชาการ การวัดผลการศึกษา การศึกษาวิจัย การประเมิน
มาตรฐานสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานศึกษา 
 สัมมา  รธนิธย์ (2560)  กล่าวถึงความหมายของการบริหารวิชาการไว้ว่า  เป็นกระบวนการ 
ปรับปรุง  พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน  ท่ีมีการร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียนท่ีก่อให้เกิดการ
เรียนรู้และการศึกษาของผู้เรียน  โดยมีการประสานงานของทุกคนในโรงเรียนร่วมกัน   
 สรุปได้ว่า  การบริหารวิชาการหมายถึง  การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนท่ีเกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอน  การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  โดยอาศัยความร่วมมือของผู้บริหาร
โรงเรียน  คณะครู  และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย    
 2.2.2  ความส าคัญของงานวิชาการ 
 ชุมศักดิ ์ อินทร์รักษ์ (2551) กล่าวถึงความส าคัญของงานวิชาการไว้ดังนี้ 
 1.  งานวิชาการเป็นสาระส าคัญของการศึกษาท่ีสถานศึกษาได้ก าหนดวัตถุประสงค์  
เป้าหมาย และภารกิจต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2.  งานวิชาการเป็นงานท่ีบ่งช้ีถึงความส าเร็จในการบริหารงานของผู้บริหาร  งานวิชาการ
ต้องเด่น เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดจะต้องเกิดกับผู้เรียนหรือนักศึกษา  
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 3.  งานวิชาการเป็นงานบริการทางการศึกษา ท่ีหน่วยงาน หรือสถานศึกษา มีหน้าท่ี
จัดบริการให้แก่ผู้เรียนมุ่งให้ได้รับความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและสังคมโดยส่วนรวม  
 4.  งานวิชาการเป็นการแสดงถึงองค์ความรู้แห่งวิชาชีพ  งานวิชาการในศาสตร์สาขาใด 
ก็ตามจะต้องแสดงลักษณะเฉพาะในองค์ความรู้ออกมาให้ชัดเจน หน่วยงาน หรือสถานศึกษาแต่ละ
ระดับจะต้องจับบทบาทหน้าท่ีให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานตามศักยภาพ  และองค์ความรู้ ท่ีมีอยู่ให้ 
มากท่ีสุด  
 5.  งานวิชาการเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา งานวิชาการช่วยสร้างความรู้ ให้เกิด
ประโยชน์มากขึ้นโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การศึกษาค้นคว้า การวิจัยและพัฒนา 
ให้เน้นการพัฒนาการศึกษา 
 รุ่งรัชดา  พรเวหชาติ (2551)  กล่าวถึงความส าคัญของงานวิชาการไว้ว่า  งานวิชาการเป็น
งานหลัก หรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  2545  มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้
มากท่ีสุด ด้วยเจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษาชุมชนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มเข็งในการบริหารและการจัดการ  สามารถพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผลและประเมินผล รวมท้ังการวัดปัจจัยเกื้อหนุนการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ  โดยการบริหารงานวิชาการมีความส าคัญ  
ดังนี้ 
 1.  เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็วและสอดคล้อง 
กับความต้องการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น 
 2.  เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพ  
สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเองและ
การประเมินภายนอกจากหน่วยงานภายนอก 
 3.  เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนจัดปัจจัยเกื้อหนุน 
การพัฒนาการเรียนรู้ท่ีสนองตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 4.  เพื่อให้สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาน 
ศึกษาและบุคคล ครอบครัว องค์การ หน่วยงานและสถาบันอื่น ๆ  อย่างกว้างขวาง 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552)  ระบุว่า  งานวิชาการถือเป็นงานท่ีมี
ความส าคัญท่ีสุด  และเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา  ซึ่งท้ังผู้บริหารโรงเรียน  คณะครู  และผู้ท่ีมี
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ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ต้องมีความรู้ความเข้าใจ  ให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการวางแผน  
ก าหนดแนวทางปฏิบัติ  การประเมินผล  และการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2555)  กล่าวถึง ความส าคัญของงานวิชาการไว้ ดังนี้  
 1.  งานวิชาการเป็นงานท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาสติปัญญา ความรู้ความสามารถ คุณธรรม 
จริยธรรม เจตนคติและค่านิยมให้ผู้เรียนเป็น คนเก่ง คนดี และมีความสุขในการดารงชีวิตตลอดจน
เป็นผู้มีคุณค่าในสังคม  
 2.  งานวิชาการเป็นตัวก าหนดปริมาณงานของโรงเรียนเมื่อโรงเรียนมีงานวิชาการมาก
ปริมาณงานด้านอื่น ๆ  ย่อมมีมากตามไปด้วย  
 3.  งานวิชาการเป็นเครื่องก าหนดการจัดสรรทรัพยากรให้แก่โรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นในรูป
ของงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์จะจัดให้ตามสัดส่วนของปริมาณงานวิชาการของโรงเรียนโรงเรียนจะ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณงานของโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณ
งานด้านวิชาการ  
 4.  งานวิชาการเป็นเครื่องตัดสินคุณภาพของโรงเรียน การพิจารณาคุณภาพของโรงเรียน
ต้องอาศัยงานทางด้านวิชาการของโรงเรียน โดยพิจารณาวิธีการและผลผลิตของระบบงานวิชาการ 
อันได้แก่ วิธีการสอนของครู การบริหารงานวิชาการ ผลส าเร็จของครู ท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เป็นต้น  
 5.  งานวิชาการเป็นเครื่องช้ีวัดความส าเร็จ และความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา
เนื่องจากงานวิชาการเป็นงานหลักในสถานศึกษา ท่ีผู้บริหารสถานศึกษาต้องด าเนินการกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้ครูร่วมมือกันในการปรับปรุงงานวิชาการของโรงเรียนอยู่เสมอ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องรู้จักวางแผน การติดต่อส่ือสารการประสานงาน การควบคุมบังคับบัญชา การวินิจฉัย ส่ังการ  
การมอบหมายงานให้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติงานวิชาการบรรลุ จุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ภารดี  อนันต์นาวี (2557)  กล่าวว่า  งานวิชาการเป็นงานหลัก หรือเป็นภารกิจหลักของ
สถานศึกษาท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 มุ่งเน้นให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุด  ด้วยเจตนารมณ์ 
ท่ีจะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระคล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น  และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้  ตลอดจนการวัดผลประเมินผล  รวมท้ังการวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
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 สรุปได้ว่า  งานวิชาการจัดเป็นงานท่ีมีความส าคัญท่ีสุดของการบริหารโรงเรียน  และเป็น
หัวใจของการจัดการศึกษา ท้ังนี้ เนื่องจากงานวิชาเป็นงานท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาสติปัญญาของนักเรียน  
เปรียบเสมือนเครื่องมือในการตัดสินคุณภาพของโรงเรียน   อีกท้ังงานวิชาการเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ 
และความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนอีกด้วย  
 1.2.3  หลักการบริหารวิชาการ 
 รุ่ ง   แก้วแดง  (2544)  เสนอแนะว่ า  การบริหารวิชาการควรใช้หลักการไคเซ็น 
(KAIZEN)  6 ประการ คือ ผลผลิตเพิ่มขึ้น คุณภาพสูงขึ้น ต้นทุนลดลง ตรงตามเวลาท่ีก าหนด  หรือ 
ประหยัดเวลามากขึ้น  มีความปลอดภัยมากขึ้น  และบุคลากรและผู้รับบริการมีขวัญและก าลังใจสูงขึ้น 
ท้ังนี้หลักการของไคเซ็นมีกระบวนการ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  สังเกต  ค้นหาจุดท่ีเป็นปัญหา  เช่น  ความสูญเปล่า  ความไม่สม่ าเสมอ หรือเหตุสุดวิสัย  
เช่น  ปัญหาด้านคุณภาพ  ต้นทุนสูง  ความปลอดภัยน้อย  เวลาต้องล่าช้าอยู่เป็นประจ า 
  2.  สืบสวน  ตรวจตรา  สภาพการณ์ปัจจุบัน  
 3.  คิดค้น  ออกความคิดว่าหากท าเช่นนี้แล้วจะเป็นอย่างไรบ้าง 
 4.  สะสาง  การจัดระบบ  จัดหมวดหมู ่
 5.  ปฏิบัติ  ด าเนินการปรับปรุง  โดยทดลองท าและสังเกตดูว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร 
 6.  ติดตามตรวจสอบประสิทธิผล  จนกว่าผลลัพธ์จะคงท่ี 
 7.  สรุป  ท ารายงาน  เขียนข้อเสนอแนะ 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2547) เสนอแนะหลักการบริหารงานวิชาการ 
ไว้ดังนี้ 
 1.  การจัดท าแผนงานวิชาการท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนโยบายหลัก 
 2.  การบริหารงานวิชาการมุ่งร่วมมือกันท างาน 
 3.  การมีเอกภาพในจุดมุ่งหมายจะท าให้การด าเนินการสอดคล้องสัมพันธ์และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 4.  ควรกระจายอ านาจและความรับผิดชอบให้ผู้ปฏิบัติ 
 5.  ควรส่งเสริมผู้ร่วมงานให้ปรับปรุงตนเองด้านวิชาการ 
 6.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการพัฒนางานเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับงานวิชาการ 
 7.  การมีวินัยของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิชาการจะสามารถท างานให้งานด าเนินไปได้
ด้วยดี 
 8.  ผู้บริหารควรใช้เทคนิคการส่งเสริมคนอื่นมากกว่าการสอนคนอื่น 
 9.  บุคลากรทุกคนต้องการขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 10.  ควรมีคณะกรรมการท่ีปรึกษางานวิชาการ 
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 11.  ให้ครูต้ังวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของการสอนทุกวิชาท่ีรับผิดชอบ 
 12.  การประสานงาน ความสามัคคี ความมีมนุษยสัมพันธ์และความร่วมมือย่อมน ามาซึ่ง
ความส าเร็จของหน่วยงาน 
 13.  การติดตามและประเมินผล เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นในการพัฒนางานวิชาการ 
 14.  การบริหารเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ ดังนั้น การบริหารงานวิชาการจ าเป็นต้องใช้ศาสตร์ 
ศิลป์ ทักษะและเทคนิคในการบริหารงาน 
 ชุมศักดิ์  อินทร์รักษ์ (2551)  ได้กล่าวถึงหลักการบริหารวิชาการท่ีส าคัญไว้ดังนี้ 
 1. หลักการพัฒนาคุณภาพ  เป็นการบริหารเพื่อน าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
องค์ประกอบของคุณภาพท่ีเป็นตัวช้ีวัดคือ  ผลผลิต  และกระบวนการเป็นปัจจัยท่ีท าให้บุคลากรและ
ผู้ได้รับบริการได้รับความพึงพอใจ  พัฒนาศักยภาพเป็นท่ียอมรับของสังคมในระดับสากลมากขึ้น  โดย
อาศัยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา  ได้แก่ การควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ  
และการประเมินผล   
 2.  หลักการมีส่วนร่วม  การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการบริหารได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  
สม่ าเสมอ  โดยหลักการมีส่วนร่วม  การเสนอแนะและการพัฒนาในงานวิชาการต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากหลายฝ่าย  จึงอาจด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการวิชาการโดยมีเป้าหมายน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพได้มากขึ้น  การมีส่วนร่วมต้องเริ่มจาก  การร่วมคิด  ร่วมท า  และร่วมประเมิน 
 3.  หลัก  3  องค์ประกอบ  ได้แก่  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และการประหยัด 
 4.  หลักความเป็นวิชาการ  หมายถึง  ลักษณะท่ีครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาการ  ได้แก่  
หลักการพัฒนาหลักสูตร  หลักการเรียนรู้  หลักการสอน  หลักการวัดและประเมินผล  หลักการนิเทศ
การศึกษา  และหลักการวิจัย   
 ทัสนี วงศ์ยืน (2553)  กล่าวถึงหลักในการบริหารวิชาการไว้ดังนี้ 
  1.  สถานศึกษาต้องค านึงถึงองค์ประกอบหลักท่ีส าคัญของงานวิชาการ  ได้แก่  การพัฒนา
หลักสูตร  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การพัฒนาส่ือนวัตกรรมการเรียนการสอน  และการจัด
ประเมินผลการเรียนการสอน  
 2.  สถานศึกษาต้องมีกลไกควบคุมมาตรฐานทางวิชาการของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อ
การพัฒนาทางวิชาการจะได้มีทิศทางพัฒนางานวิชาการอย่างชัดเจน  และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก 
 3.  สถานศึกษาต้องมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล  
การวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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 4.  สถานศึกษาต้องมีโครงสร้างการบริหารงานวิชาการท่ีชัดเจนมีการกระจายอ านาจและ
ความรับผิดชอบให้ผู้ปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงความรู้  ความสามารถ และความเหมาะสมของ
ผู้ปฏิบัติงาน  
 5.  สถานศึกษาต้องมีการประเมินติดตามผลการปฏิบัติงานทางวิชาการเพื่อให้ได้มาตรฐาน
ของงานวิชาการ และน าผลท่ีได้มาปรับปรุงวางแผนงานวิชาการใหม่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 6.  สถานศึกษาต้องมีเครือข่ายการประสานงานความร่วมมือระหว่างครอบครัว  ชุมชน  
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการของสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน  
 7.  สถานศึกษาต้องสามารถบริหารงานวิชาการได้อย่างมีอิสระ  คล่องตัว  และสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน  และชุมชน 
 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2555)  กล่าวถึงหลักการบริหารวิชาการไว้ดังนี้ 
 1.  หลักแห่งประสิทธิภาพ (efficiency)  หมายถึง  การได้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยไม่เพิ่ม 
การลงทุน นั่นคือ นักเรียน นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาตามก าหนดของหลักสูตรโดยไม่ลาออก
กลางคัน  เรียนเกินเวลา  และช้าเกินก าหนด 
 2.  หลักแห่งประสิทธิผล (effectiveness)  ผลผลิตได้ตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้  นั่นคือ 
นักเรียน นักศึกษามีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  มีความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  คุณภาพ 
 สรุปได้ว่า  หลักในการบริหารวิชาการ ควรเริ่มท่ีจัดท าแผนงานวิชาการท่ีสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์หรือนโยบาย   มีการท างานเป็นทีม  มีเอกภาพในการท างาน  มีการกระจายอ านาจและ
ความรับผิดชอบ สนับสนุนส่งเสริมการท างานและการริเริ่มสร้างสรรค์ในการปรับปรุงงานวิชาการ  
มีการให้ขวัญและก าลังใจในการท างาน  อาศัยหลักการพัฒนาคุณภาพ หลักการมีส่วนร่วม  หลักแห่ง
ประสิทธิภาพ  หลักแห่งประสิทธิผล  หลักแห่งการประหยัด  และหลักความเป็นวิชาการ   
และประยุกต์ใช้ทฤษฎีการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีการบริหารเชิงการจัดการ  และทฤษฎีการ
บริหารเชิงมนุษยสัมพันธ์ รวมท้ังแนวคิดของหลักการไคเซ็น 
 2.1.4  ขอบข่ายของการบริหารวิชาการ 
 กิติมา  ปรีดีดิลก (2545)  แบ่งขอบข่ายการบริหารวิชาการออกได้ดังนี้  
 1.  แผนปฏิบัติงานด้านวิชาการ   
 2.  หลักสูตรและการสอนประกอบด้วย  หลักสูตร  โครงการสอน  ประมวลการสอน 
 3.  การจัดการเรียนการสอน  ประกอบด้วย  งานการจัดตารางสอน  การจัดช้ันเรียน   
การจัดครูเข้าสอน  การจัดแบบเรียน  การจัดห้องสมุด  การจัดท าคู่มือครู   
 4.  ส่ือการสอน   
 5.  การปรับปรุงการเรียนการสอน  การนิเทศการสอน  การฝึกอบรม     
 6.  การวัดผลประเมินผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2547)  ก าหนดขอบข่ายของการบริหาร
วิชาการไว้ดังนี้ 
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 1.  ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 
 2.  ด้านการวิจัยในช้ันเรียน 
 3.  ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 4.  ด้านการนิเทศภายใน 
 5.  ด้านการวัดผลประเมินผลการศึกษา 
 6.  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 กมล ภู่ประเสริฐ (2548)  กล่าวว่า ขอบข่ายของการบริหารวิชาการ ประกอบด้วย  
 1.  การบริหารหลักสูตร  
   2.  การบริหารการเรียนการสอน  
 3.  การบริหารการประเมินผลการเรียน  
 4.  การบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา  
 5.  การบริหารพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ  
 6.  การบริหารการวิจัยและพัฒนา  
 7.  การบริหารโครงการทางวิชาการอื่น ๆ  
 8.  การบริหารระบบข้อมูลและสารสนเทศทางวิชาการ  
 9.  การบริหารการประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2550) ก าหนดขอบข่ายของการบริหารวิชาการไว้ดังนี ้
 1.  การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
       2.  การวางแผนงานด้านวิชาการ 
       3.  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
       4.  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
       5.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
       6.  การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
      7.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
       8.  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
       9.  การนิเทศการศึกษา 
       10.  การแนะแนว 
       11.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
       12.  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
       13.  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น   
 14.  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร  หน่วยงาน  สถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
       15.  การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
        16.  การคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
       17.  การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
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 จันทรานี  สงวนนาม (2551)  กล่าวถึงขอบข่ายของการบริหารวิชาการไว้ดังนี้ 
 1.  หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร  ประกอบด้วย 
  1.1  การศึกษาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรและการจัดระบบ 
  1.2  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
  1.3  ส่ือการเรียนรู้ 
  1.4  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 2.  การวิจัยในช้ันเรียน 
 3.  การสอนซ่อมเสริม 
 4.  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 5.  การนิเทศภายในสถานศึกษา 
 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2555)  กล่าวถึงขอบข่ายของการบริหารวิชาการไว้ดังนี้ 
 1.  การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ เป็นการวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และ 
การน าหลักสูตรไปใช้ การจัดการล่วงหน้าเกี่ยวกับการเรียนการสอน มีรายละเอียดของงานดังนี้ 
  1.1  แผนปฏิบัติงานวิชาการ ได้แก่ การประชุมเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดปฏิทิน
การศึกษาความรับผิดชอบตามภาระหน้าท่ี การจัดขั้นตอนและเวลาในการท างาน 
  1.2  โครงการสอน  เป็นการจัดรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาท่ีต้องสอนตามหลักสูตร 
  1.3  บันทึกการสอน  เป็นการแสดงรายละเอียดของการก าหนดเนื้อหาท่ีจะสอน 
ในแต่ละคาบเวลาของแต่ละวัน หรือสัปดาห์ โดยการวางแผนไว้ล่วงหน้าและยึดโครงการสอนเป็นหลัก 
 2.  การจัดด าเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน เพื่อให้การสอนในสถานศึกษาด าเนินไป
ด้วยดี และสามารถปฏิบัติได้ จึงต้องมีการจัดเกี่ยวกับการเรียนการสอน ดังนี้ 
  2.1  การจัดตารางสอน  เป็นการก าหนดวิชา เวลา ผู้สอน สถานท่ี ตลอดจนผู้เรียนใน
แต่ละรายวิชา 
  2.2  การจัดช้ันเรียน  เป็นงานท่ีฝ่ายวิชาการต้องประสานกับฝ่ายอาคารสถานท่ีรวมทั้ง 
การจัดส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  ในห้องเรียน 
  2.3  การจัดครูเข้าสอน การจัดครูเข้าสอนต้องพิจารณาถึงความพร้อมของสถานศึกษา 
และความพร้อมของบุคลากร รวมถึงการเชิญวิทยากรภายนอกมาช่วยสอน 
  2.4  การจัดแบบเรียน  โดยปกติสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจะใช้
แบบเรียนท่ีกระทรวงก าหนด นอกจากนั้นครูอาจใช้หนังสืออื่นเป็นส่ือประกอบ หรือจากเอกสารท่ีครู
เตรียมเอง 
  2.5  การปรับปรุงการเรียนการสอน  เป็นการพัฒนาครูผู้สอนให้ก้าวทันวิทยาการ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ และความ ก้าวหน้า 
ของสังคม ธุรกิจ อุตสาหกรรม เป็นต้น 
  2.6  การฝึกงาน จุดมุ่งหมายของการฝึกงาน เป็นการให้นักเรียนนักศึกษารู้จักน าเอา
ทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริง ท้ังยังมุ่งให้ผู้เรียนได้เห็นปัญหาท่ีแท้จริงในสาขาวิชา และอาชีพนั้น 
เพื่อให้โอกาสผู้เรียนได้เตรียมตัวที่จะออกไปเผชิญกับชีวิตจริงต่อไป 
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 3.  การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน  เป็นการจัดส่ิงอ านวยความสะดวก และ 
ส่งเสริมการจัดหลักสูตร และโปรแกรมการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ  ประกอบด้วย 
  3.1  การจัดส่ือการเรียนการสอน  เป็นส่ิงท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ การศึกษาของนักเรียน 
นักศึกษา เน้นเครื่องมือและกิจกรรมให้ครูได้เลือกใช้ในการสอน 
  3.2  การจัดห้องสมุด  เป็นท่ีรวมหนังสือ เอกสารส่ิงพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็นแหล่ง 
วิทยาการให้นักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาและค้นคว้าเพิ่มเติม 
  3.3  การนิเทศการสอน  เป็นการช่วยเหลือแนะแนวครูให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขปัญหา 
ในการจัดการเรียนการสอน 
 4.  การวัดผลและประเมินผล  เป็นกระบวนการเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ 
และวิเคราะห์ผลการเรียน 
 ภารดี  อนันต์นาวี (2557)  กล่าวถึงขอบข่ายของการบริหารวิชาการไว้ดังนี้ 
 1.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 3.  การวัดผล  ประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียน 
 4.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 5.  การพัฒนาส่ือ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 6.  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 7.  การนิเทศการศึกษา 
 8.  การแนะแนวการศึกษา 
 9.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 10.  การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
 11.  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
 12.  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน และ 
สถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
 สัมมา  รธนิธย์ (2560)  กล่าวว่า ขอบข่ายของการบริหารวิชาการประกอบด้วย 
 1.  การจัดหลักสูตร  และแผนการเรียนรู้  ประกอบด้วย  การวิเคราะห์และจัดท าหลักสูตร  
การจัดท าแผนการเรียนรู้  การวางแผนการด าเนินงานวิชาการ 
 2.  การจัดการเรียนการสอน  ประกอบด้วย  การจัดตารางสอน  การก าหนดผู้สอน  การ
ด าเนินการสอน  การจัดกิจกรรมตามหลักสูตร  การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร 
 3.  การจัดส่ือและวัสดุเพื่อการเรียนการสอน  ประกอบด้วย  การจัดด าเนินการเกี่ยวกับ
วัสดุ  อุปกรณ์  ส่ือ  ห้องสมุด  นวัตกรรม  ตลอดจนเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
 4.  การนิเทศและพัฒนาการเรียนการสอน  ประกอบด้วย  การติดตามการด าเนินการสอน  
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  การพัฒนาครู  การประชุมทางวิชาการ 



 20 

 5.  การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  ประกอบด้วย  การวัดและประเมินผล 
การเรียนของนักเรียน  การประเมินผลการสอนของครู  การประกันคุณภาพภายใน  และมาตรฐาน
การศึกษา   
 จากขอบข่ายของการบริหารวิชาการท่ีน าเสนอมา  ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่า  ขอบข่ายของการ
บริหารวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ (2550)  มีความครอบคลุมขอบข่ายของการบริหารวิชาการ 
มากท่ีสุด อีกท้ังเป็นขอบข่ายของการบริหารวิชาการท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้สถานศึกษา 
ทุกแห่งและทุกสังกัดท่ัวประเทศต้องยึดถือปฏิบัติ ผู้วิจัยจึงน ามาเป็นกรอบแนวคิดท่ีในการวิจัยครั้งนี้ 
โดยก าหนดขอบเขตของการบริหารวิชาการไว้ 17  ด้าน  ได้แก่  การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับ
การให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น  การวางแผนงานด้านวิชาการ  การจัดการเรียน  
การสอนในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้    
การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในสถานศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนว  การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น   การส่งเสริม
และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร  หน่วยงาน  สถานประกอบการและสถาบันอื่น
ท่ีจัดการศึกษา  การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา   
การคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา  และการพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 
 2.1.5  ขอบข่ายการบริหารวิชาการท่ีใช้ในการวิจัย   
 การวิจัยเรื่อง  การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ก าหนดขอบข่ายการบริหารวิชาการดังนี้ 
 1.  การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
 ผู้วิจัยน าเสนอความหมายของหลักสูตรท้องถิ่น  และแนวทางการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น  ดังนี้ 
 1.1  ความหมายของหลักสูตรท้องถิ่น 
 กรมวิชาการ (2545)  ให้ความหมายว่า  หลักสูตรท้องถิ่น หมายถึง มวลประสบการณ์ท่ีจัด
ขึ้นท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และ
คุณภาพการด ารงชีวิต โดยพยายามใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้บน
พื้นฐานของสภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ของตนเอง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ  ของชาติบ้านเมือง  
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 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549)  ให้ความหมายว่า หลักสูตรท้องถิ่น
หมายถึงหลักสูตรท่ีเกิดจากการท่ีผู้เรียนและครูสร้างขึ้นตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียน
หรือเรื่องท่ีเป็นปัญหาของสังคมหรือของผู้เรียนเองในขณะนั้น ๆ เนื้อหาท่ีเรียนจึงเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
ของผู้เรียน 
 ฆนัท  ธาตุทอง (2550) ให้ความหมายของหลักสูตรท้องถิ่นไว้ว่า เป็นหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้น
มาเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการและความเป็นจริงของท้องถิ่นเนื่องจากหลักสูตรแกนกลาง
ยังมีข้อบกพร่องบางประการ เช่น ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่วัฒนธรรมประเพณี อาชีพและ
ค่านิยมของผู้เรียนและชุมชน 
 สรุปได้ว่า  หลักสูตรท้องถิ่นหมายถึง  มวลประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีจัดให้สอดคล้องกับ
สภาพความต้องการและปัญหาของนักเรียน ชุมชน  และท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไป
ใช้ในการพัฒนาตนเองอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น  จากนั้นจึงพัฒนาชุมชน และสังคม
ต่อไป  
 1.2  แนวทางการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
 กองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน  (2543)  กล่าวถึง  แนวทางการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่นไว้ดังนี ้
            ขั้นที่ 1  การส ารวจสภาพปัญหาของชุมชน 
            ขั้นที่ 2  การวิเคราะห์สภาพปัญหาชุมชนและความต้องการของผู้เรียน 
            ขั้นที่ 3  เขียนผังหลักสูตร 
            ขั้นที่ 4  เขียนหลักสูตร 
          1.  ส ารวจสภาพปัญหาของชุมชน  คือ  การศึกษาข้อมูลเป็นอยู่ของชุมชน เพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูล
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น   ผู้ส ารวจได้แก่  ครู ผู้เรียน  และผู้เกี่ยวข้อง  โดย
ส ารวจข้อมูลจากเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิ  ท้ังนี้ประเด็นในการส ารวจข้อมูล  เช่น  โครงสร้างด้าน
กายภาพ  และประวั ติชุมชนข้อมูลประชากร   เศรษฐกิจ  การศึกษา  สังคม และวัฒนธรรม  
การเมือง การปกครองและข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของชุมชน  ซึ่งวิธีการส ารวจสภาพปัญหาของ
ชุมชน  อาจใช้หลาย ๆ วิธีการผสมผสานกันเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องสมบูรณ์และเป็นรูปธรรม  เช่น
การสัมภาษณ์  การใช้แบบสอบถาม  การสังเกต หรือการจัดเวทีประชาคม เป็นต้น 
          2.  การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน   เมื่อท าการส ารวจชุมชนเสร็จ
แล้ว  ข้อมูลท่ีได้จะมีสภาพปัญหาของชุมชนท่ีหลากหลาย  มีท้ังปัญหาท่ีเป็นระดับความต้องการ 
(What) และปัญหาความจ าเป็น (Need)  ดังนั้น จะต้องน าปัญหานั้นมาวิเคราะห์  จัดหมวดหมู่ของ
ปัญหา  เช่น  แบ่งตามประเภทความรุนแรงของปัญหา  ความยากง่ายในการด าเนินการแก้ไข
ปัญหา  ความเร่งด่วนของปัญหา  และข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชน และน าทรัพยากรใช้ให้
เกิดประโยชน์ 
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            3.  การเขียนผังหลักสูตร   การจัดท าผังหลักสูตรท้องถิ่น  ผังหลักสูตร  หมายถึง  กรอบ
ความคิดหัวข้อของหลักสูตร  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ประกอบด้วยหัวข้อเรื่อง  หรือ
หัวข้อเนื้อหาหลัก และหัวข้อย่อยท่ีได้จากความต้องการ (เป็นผลจากการวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหา  จากการส ารวจมาจากชุมชน)  ให้น าหัวข้อความต้องการมาจัดท าผังหลักสูตรท้องถิ่น   โดย
โครงสร้างของผังหลักสูตร  ประกอบด้วย 
             3.1  หัวเรื่องหลัก (Theme)  หรือหัวข้อเนื้อหาหลักเป็นหัวข้อท่ีบอกถึงช่ือเรื่องใหญ่ได้
จากกลุ่มความต้องการ  (ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา)  ซึ่งจะคลุมความต้องการย่อย ๆ ในขอบข่าย
เรื่องเดียวกัน 
                   3.2  หัวข้อย่อย  (Title)  เป็นหัวข้อเรื่องท่ีต้ังจากความต้องการย่อยท่ีอยู่ในกลุ่มความ
ต้องการใหญ่  ซึ่งอาจมีหลายเรื่อง  ในการพิจารณาหัวข้อย่อย  ให้พิจารณาความต้องการย่อยท่ี
วิเคราะห์แล้วก่อน  ถ้าเรื่องใดเป็นเรื่องกลุ่มเดียวกัน  โดยรวมเป็นหัวข้อเดียวกัน  ท้ังนี้ การสร้างกรอบ
หัวเรื่องย่อย  จะต้องจัดล าดับเนื้อหาจากง่ายไปสู่เนื้อหาท่ียากขึ้นตามล าดับ  หรือจัดล าดับจากความ
เร่งด่วน  ไปสู่เนื้อหาท่ีเร่งด่วนน้อยกว่าการสร้างกรอบหัวเรื่องย่อยสามารถสร้างเพิ่มเติมได้   
 4.  การเขียนหลักสูตรท้องถิ่น  การเขียนหลักสูตรท้องถิ่น  ควรมีองค์ประกอบ 4 ประการ
ด้วยกัน คือ  วัตถุประสงค์ท่ัวไปและวัตถุประสงค์เฉพาะวิชา เนื้อหาวิชาและจ านวนช่ัวโมงสอนแต่ละ
วิชา  กระบวนการเรียนการสอน  และโครงการประเมินผลตามหลักสูตร  ดังนั้น  การเขียนหลักสูตร
ท้องถิ่น ได้ก าหนดโครงสร้างการเขียนหลักสูตรไว้ดังนี้ คือ 
              4.1  ช่ือหลักสูตร 
                 4.2  ความส าคัญ 
                  4.3  จุดมุ่งหมาย 
  4.4  วัตถุประสงค์ 
              4.5  เนื้อหาหลักสูตร 
            4.6  เวลาเรียน 
         4.7  แหล่งเรียนรู้และส่ือประกอบการเรียน 
                 4.8  การวัดและประเมินผลการเรียน 
             4.9  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
                4.10  โครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตร 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2550)  ก าหนดการพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น ไว้ดังนี้ 
 1.  วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดท าไว้ 

 2.  วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อก าหนดจุดเน้นหรือประเด็นท่ีสถานศึกษาหรือกลุ่ม
เครือข่ายสถานศึกษาให้ความส าคัญ 
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 3.  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพื่อน ามาเป็นข้อมูล
จัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

  4.  จัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาเพื่อน าไปจัดท ารายวิชาพื้นฐานหรือ
รายวิชา  หน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้  เพื่อจัดประสบการณ์และจัดกิจกรรมกรเรียนการ
สอนให้แก่ผู้เรียนประเมินผลและปรับปรุง 
 5.  ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552)  ระบุแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่นไว้ดังนี้ 
 1.  ศึกษากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนดไว้ 
 2.  วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อทราบจุดเน้นหรือประเด็นปัญหาส าคัญท่ีโรงเรียนให้
ความส าคัญหรือก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียน 
 3.  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนและนักเรียน เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการ
จัดท าสาระท้องถิ่น 
 4.  ด าเนินการจัดท าสาระท้องถิ่นในลักษณะ 
  4.1  จัดท าเป็นรายวิชาเพิ่มเติม 
  4.2  ปรับกิจกรรมการเรียนการสอน หรือจัดกิจกรรมเสริม หรือบูรณาการ 
 ถวิล  อรัญเวศ (2553)  กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  ไว้ดังนี้ 
 1.  วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดท าไว้   
 2.  วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อก าหนดจุดเน้นหรือประเด็นท่ีสถานศึกษา หรือกลุ่ม
เครือข่ายสถานศึกษาให้ความส าคัญ 
 3.  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพื่อน ามาเป็นข้อมูล
จัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 4.  จัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาเพื่อน าไปจัดท ารายวิชาพื้นฐานหรือ
รายวิชา  หน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้  เพื่อจัดประสบการณ์และจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้แก่ผู้เรียนประเมินผลและปรับปรุง 
 5.  ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติ 
 สรุปได้ว่า  การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น  หมายถึง   การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อทราบจุดแข็งจุดอ่อน  การศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนและนักเรียนเพื่อน ามาซึ่งข้อมูลในการจัดท าสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น  การก าหนดกรอบสาระหลักสูตรท้องถิ่น  ด าเนินการจัดท าสาระหลักสูตรท้องถิ่น  และการ
ประเมินผลการใช้สาระหลักสูตรท้องถิ่น 
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 2.  การวางแผนงานด้านวิชาการ   
 ผู้วิจัยน าเสนอความหมายของการวางแผน เพื่อน ามาก าหนดเป็นแนวทางการวางแผนด้าน
วิชาการ  ดังนี้ 
 สันติ  บุญภิรมย์ (2552) กล่าวว่า การวางแผน คือ กระบวนการซึ่งเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ส าเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถทาง
วิทยาการในการก าหนดส่ิงท่ีพึงปฏิบัติในอนาคต ซึ่งถือว่าการวางแผนเป็นเครื่องมือท่ีมีความส าคัญยิ่ง
ของการบริหารท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2555, น.95) กล่าวว่า การวางแผนเป็นเครื่องช้ีแนวทางการ
ปฏิบัติงาน การวางแผนเป็นกระบวนการท่ีสถานศึกษาได้ก าหนดขึ้น เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคตตาม
ความจ าเป็นท่ีจะต้องปฏิบัติก่อนหลัง การวางแผนงานวิชาการในสถานศึกษา จึงเป็นส่ิงท่ีจะต้อง
ปฏิบัติเพื่อให้ได้บรรลุจุดมุ่งหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ได้มากท่ีสุด 
 กริฟฟิน (Griffin, 1999)  ให้ความหมายว่า การวางแผนเป็นการก าหนดเป้าหมายในอนาคต
สาหรรับองค์การแล้วตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการเลือกใช้ทรัพยากรต้องการในการบรรลุ
ความส าเร็จตามเป้าหมายนั้น  
 เชอร์เมอร์ฮอน (Schermerhorn, 1999)  ได้นิยามการวางแผนว่า เป็นขั้นตอนในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ และพิจารณาถึงวิธีการท่ีควรปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น ดังนั้น ผู้บริหาร
จึงต้องตัดสินใจว่ามีวัตถุอะไรในอนาคตและจะต้องดาเนินการอย่างไรเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์  
 ส าหรับการวางแผนงานด้านวิชาการ ของกระทรวงศึกษาธิการ (2550)  นั้น  ก าหนดไว้ดังนี้ 

 1.  วางแผนงานด้านวิชาการ  โดยการรวบรวมข้อมูลและก ากับ   ดูแล  นิเทศและติดตาม
เกี่ยวกับงานวิชาการ  ได้แก่  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  การ
วัดผลประเมินผล  และการเทียบโอนผลการเรียน  การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
การพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 

 2.  ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ส่วนปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2555)  กล่าวถึงความคิดรวบยอดของการวางแผนเกี่ยวกับ
งานวิชาการไว้ว่า เป็นการวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการน าหลักสูตรไปใช้ การจัดการ
ล่วงหน้าเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
  จากความหมายของการวางแผนเมื่อน ามารวมกับค าว่าวิชาการ  จึงสรุปได้ว่า  การวางแผน
ด้านวิชาการหมายถึง  การก าหนดเป้าหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานเพื่อให้ส าเร็จลุล่วงไป
ตามวัตถุประสงค์ในด้านวิชาการ ประด้วยการก าหนดวิธีการ  การก าหนดขั้นตอนและรายละเอียด
ของการด าเนินการด้านวิชาการ  โดยจัดล าดับกิจกรรมท่ีจะต้องปฏิบัติก่อนหลังระยะเวลาด าเนินการ 
ด้านวิชาการ  ท้ังนี้เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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 3.  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

 ผู้วิจัยน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาดังนี้ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2550)  ก าหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาไว้
ดังนี้ 

 1.  จัดท าแผนการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   โดยความร่วมมือของเครือข่าย
สถานศึกษา 

 2.  จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วงช้ัน  ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  บูรณาการการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่าง ๆ เพื่อคุณภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนพัฒนาคุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  ใช้ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้ 
 4.  จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 5.  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 6.  ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนพิการด้อยโอกาส

และมีความสามารถพิเศษ 
 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552)  น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ดังนี้ 
 1.  กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
  1.1  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  1.2  จัดประสบการณ์ตรงท่ีสอดคล้องกับผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
  1.3  เน้นการปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยม และจริยธรรมท่ีถูกต้อง ดีงาม 
  1.4  จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าท า 
  1.5  ให้ผู้เรียนได้ร่วมท างานเป็นกลุ่ม มีปฏิสัมพันธ์ และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน 
 2.  กระบวนการสร้างความรู้ 
  2.1  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ 
  2.2  ให้ผู้เรียนค้นพบความรู้ และประสบการณ์ด้วยตนเอง 
  2.3  ครูเป็นผู้จัดโอกาส บรรยากาศ ส่ิงแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ 
 3.  กระบวนการคิด 
  3.1  จัดสภาพแวดล้อม และสร้างบรรยากาศท่ีเอื้ออ านวยต่อการคิด 
  3.2  ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนคิด ไม่ปิดกั้นความคิด ให้ก าลังใจ เสริมแรงเมื่อผู้เรียน 
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คิดได้ด้วยตนเอง 
  3.3  ใช้รูปแบบ วิธีการสอน หรือเทคนิคการสอนต่าง ๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิด 
  3.4  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด และเกิดกระบวนการคิดต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม 
 4.  กระบวนการทางสังคม 
  4.1  ให้โอกาสผู้เรียนได้ท ากิจกรรมกลุ่ม มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีในการท ากิจกรรม 
ร่วมกัน 
  4.2  มุ่งจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
  4.3  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาสภาพของชุมชน  ผลกระทบของส่ิงแวดล้อมและ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 
 5.  กระบวนการแก้ปัญหา 
  5.1  ขั้นก าหนดปัญหา ผู้เรียนต้องเข้าใจปัญหา และวิเคราะห์ปัญหา 
  5.2  ขั้นวางแผนแก้ปัญหา ประกอบด้วย การต้ังสมมติฐาน การก าหนดวิธีการทดลอง
หรือวิธีการตรวจสอบ และการประเมินผลการแก้ปัญหา 
  5.3  ขั้นด าเนินการแก้ปัญหา ผู้เรียนลงมือแก้ปัญหา และประเมินผลว่าวิธีการแก้ปัญหา
และผลท่ีได้เป็นอย่างไร 
  5.4  ขั้นตรวจสอบการแก้ปัญหา เป็นหารประเมินภาพรวมในการแก้ปัญหาท้ังด้าน
วิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ รวมทั้งการน าไปประยุกต์ใช้ 
 6.  กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
  6.1  การกระตุ้นแนะน าเรื่องท่ีจะเรียนโดยใช้ประสบการณ์ หรือกิจกรรมกระตุ้นให้
ผู้เรียนคิด เร้าให้ผู้เรียนอยากเห็น อยากเรียนรู้ 
  6.2  ให้ผู้เรียน เรียนรู้จากประสบการณ์เดิม และแสวงหาความรู้ใหม่ ตามธรรมชาติ
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  6.3  การฝึกปฏิบัติด้วยการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดทักษะความช านาญมากยิ่งขึ้น 
  6.4  การน าข้อค้นพบในการฝึกปฏิบัติไปใช้ในสถานการณ์อื่น 
 7.  กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
  7.1  การศึกษา และวิเคราะห์ภาระ และโครงสร้างของงาน 
  7.2  การวางแผนปฏิบัติงาน 
  7.3  การลงมือปฏิบัติ 
   7.3.1  ครูผู้สอนให้ค าแนะน า และสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่าง 
   7.3.2  ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามล าดับข้ันตอน 
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   7.3.3  ผู้เรียนฝึกฝนทักษะความช านาญ 
  7.4  ขั้นประเมินผลงาน ปรับปรุงช้ินงาน 
 8.  กระบวนการจัดการ 
  8.1  การวางแผน วิเคราะห์ ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  8.2  การปฏิบัติงาน ประสานงาน ท างานเป็นระบบตามแผน 
  8.3  การติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงและสรุปผลงาน 
 9.  กระบวนการวิจัย 
  9.1  เลือกประเด็นปัญหา ครูผู้สอนจัดกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใน
ประเด็นต่างๆ 
  9.2  การนิยามปัญหา ผู้เรียนร่วมกันพิจารณาประเด็นปัญหาท่ีเลือกไว้แล้วให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 
  9.3  การพัฒนาวิสัยทัศน์ ผู้เรียนร่วมกันก าหนดแนวทางและวางแผนแก้ปัญหาโดยใช้
วิสัยทัศน์เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจน 
  9.4  ลงมือปฏิบัติ ผู้เรียนร่วมกันด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
  9.5  ตรวจสอบผลการเปล่ียนแปลง 
  9.6  สรุปและประเมินผล ครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปบทเรียนท้ังหมดและ
ตรวจสอบการจัดการเรียนรู้ว่าบรรลุตามจุดประสงค์เพียงใด 
 10.  กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง 
  10.1  ให้ผู้เรียนได้รู้จักและเข้าใจวิธีการเรียนรู้ของตนเอง 
  10.2  เลือกกระบวนการให้สอดคล้องกับเนื้อหา รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  10.3  ส่งเสริม ช่วยเหลือผู้เรียนในการใช้รูปแบบวิธีการเรียนรู้ตามความถนัดของ
ตนเองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
 11.  กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 
  11.1  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี ท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
  11.2  ก าหนดจุดเน้นการเรียนรู้ด้านพฤติกรรม ความรู้สึก ความคิด 
  11.3  จัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย พัฒนาความคิด จิตส านึก ความรู้สึกท่ีดีงาม 
  11.4  จัดบรรยากาศในการเรียนรู้ท่ีอบอุ่น มีความเอื้ออาทรและสมานฉันท์ กระตุ้นให้
ผู้เรียนกล้าแสดงความคิดเห็น และแลกเปล่ียนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
  11.5  บุคลิกภาพของครูผู้สอนต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีเหมาะสมกับการสอนคุณธรรม 
ยิ้มแย้มแจ่มใส แต่งกายสมสมัย สมวัย และเหมาะกับกาลเทศะ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
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 หลักการและแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนท่ีได้รับความนิยมเน้นไปทางด้าน  
การจัดการเรียนการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แต่ครูควรเลือกหลักการและวิธีการท่ีเหมาะสม
กับลักษณะของเนื้อหาและวัตถุประสงค์ 

 สรุปได้ว่า  การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา  หมายถึง  การจัดท าแผนการเรียนรู้  จัดการ
เรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วงช้ันตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้   เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
มีการบูรณาการการเรียนรู้  ใช้ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้   จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด  
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้   ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน  และ 
ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนพิการด้อยโอกาสและมี
ความสามารถพิเศษ 
 4.  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
 ผู้วิจัยน าเสนอความหมายของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  และแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา  ดังนี้ 
 1.1  ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2552)  ระบุว่า สถานศึกษามีหน้าท่ีส าคัญในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา วางแผนและด าเนินการใช้หลักสูตร การเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและ
พัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร จัดท าระเบียบการวัดและประเมินผล  ในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายละเอียดท่ี
เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัดอื่น ๆ ในระดับท้องถิ่นได้จัดท าเพิ่มเติม รวมทั้งสถานศึกษา
สามารถเพิ่มเติมในส่วนท่ีเกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความต้องการ
ของผู้เรียนโดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 
 สันติ  บุญภิรมย์ (2552) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง ความพยายาม 
ของผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู อาจารย์ได้ร่วมมือกันเปล่ียนแปลงปรับปรุงหลักสูตรการเรียน
การสอนให้เหมาะแก่การเปล่ียนแปลงของบริบททางสังคม  ท้ังปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
เพื่อให้ผู้เรียนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้เกิดความเช่ือมั่นในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษานั้น 
 วิชัย  วงษ์ใหญ่ (2553) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรหมายถึง การพยายามวางโครงการท่ีจะ
ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ตรงตามจุดหมายท่ีก าหนดไว้ หรือการพัฒนาหลักสูตรและการสอนคือระบบ
โครงสร้างของการจัดโปรแกรมการสอน ก าหนดจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ การปรับปรุงต าราแบบเรียน 
คู่มือครู และส่ือการเรียนต่าง ๆ การวัดและประเมินผลการใช้หลักสูตรการปรับปรุงแก้ไขและการให้การ
อบรมครูผู้ใช้หลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหลักสูตรและการสอน รวมท้ังการบริหาร
และบริการหลักสูตร จากความหมายดังกล่าว พอสรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตร เป็นการปรับปรุงหรือ
เปล่ียนแปลงหลักสูตรท่ีใช้อยู่เดิมให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองภายในท้องถิ่น  ภายในประเทศและต่างประเทศ โดย
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มุ่งเน้นในการก าหนดจุดหมาย เป้าหมาย จุดประสงค์ เนื้อหาสาระ การจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล 
 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2555)  กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเป็นเรื่องท่ี
ต้องการการตัดสินใจหลายขั้นตอน ต้ังแต่การเริ่มต้ังวัตถุประสงค์ท่ัวไป และวัตถุประสงค์เฉพาะการ
เลือกเนื้อหาให้ตรงและครอบคลุม ชนิดของประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและ
วัตถุประสงค์ และท้ายสุดคือวิธีการประเมินผลของการเรียนรู้    
 ทาบา (Taba, 1962) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การเปล่ียนแปลงปรับปรุง
หลักสูตรอันเดิมให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ท้ังในด้านการวางจุดมุ่งหมาย การจัดเนื้อหาวิชา การเรียนการสอน  
การวัดผลประเมินผลและอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายอันใหม่ท่ีวางไว้ การเปล่ียนแปลงหลักสูตรเป็น
การเปล่ียนแปลงท้ังระบบหรือเปล่ียนแปลงท้ังหมด ต้ังแต่จุดมุ่งหมายและวิธีการ และการเปล่ียนแปลง
หลักสูตรนี้จะมีผลกระทบกระเทือนทางด้านความคิดและความรู้สึกนึกคิดของผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ส่วน
การปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง การเปล่ียนแปลงหลักสูตรเพียงบางส่วนโดยไม่เปล่ียนแปลงแนวคิดพื้นฐาน 
หรือรูปแบบของหลักสูตร 
 สรุปความหมายของการพัฒนาหลักสูตรได้ว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การเปล่ียนแปลง
เกี่ยวกับมวลประสบการณ์ท่ีสถานศึกษาจัดให้แก่ผู้เรียนตามสภาพและความต้องการของท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อ
ส่งเสริมให้ ผู้เรียนพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุด เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 
 1.2  แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2550)  ก าหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาไว้ดังนี ้

 1.  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเป็นของตนเอง  โดย 
  1.1  จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทันกับการเปล่ียนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมและเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น 
  1.2  จัดท าหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย  จิตใจ  
สติปัญญา  มีความรู้และคุณธรรม  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
  1.3  จัดให้มีวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  1.4  เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาให้สูงและลึกซึ้งมากขึ้นส าหรับกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะได้แก่  การศึกษาด้านศาสนา  ดนตรี  นาฏศิลป์  กีฬา  อาชีวศึกษา  การศึกษาท่ีส่งเสริมความ
เป็นเลิศ  ผู้บกพร่อง  พิการ  และการศึกษาทางเลือก 
  1.5  เพิ่มเติมเนื้อหาสระของรายวิชาท่ีสอดคล้องสภาพปัญหา  ความต้องการของ
ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  สังคม  และโลก 
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2.  สถานศึกษาสามารถจัดท าหลักสูตร  การจัดกระบวนการเรียนรู้  การสอนและอื่น ๆ ให้
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายพิเศษ  โดยความร่วมมือของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษา 

3.  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 
4.  นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  และรายงานผลให้

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบ 
 ภารดี  อนันต์นาวี (2557) กล่าวถึงแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 
 1.  ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 
สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
 2.  วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์
ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย รวมท้ังคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3.  จัดท าโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและสาระต่าง  ๆ ท่ีก าหนดให้มีในหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการ
เนื้อหาสาระท้ังในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 4.  น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม 
 5.  นิเทศการใช้หลักสูตร 
 6.  ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 7.  ปรับปรงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
 ไทเลอร์ (Tyler, 1980)  ให้แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาไว้  4 ประการ ได้แก่ 
ประการท่ีหนึ่ง มีจุดมุ่งหมายทางการศึกษาอะไรบ้างท่ี โรงเรียนควรจะแสวงหา  ประการท่ีสอง  
มีประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้างท่ีโรงเรียนควรจะแสวงหา  ประการท่ีสาม  มีประสบการณ์ทาง
การศึกษาอะไรบ้างท่ีโรงเรียนควรจัดขึ้น  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  และประการสุดท้าย จะ
จัดประสบการณ์ทางการศึกษาอย่างไรท่ีจะท าให้การสอนมีประสิทธิภาพ  ท้ังนี้ไทเลอร์เสนอแนวทาง
ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาไว้ดังนี้ 
 ขั้นท่ี 1  การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร   เริ่มด้วยการก าหนดจุดมุ่งหมายช่ัวคราว 
(Tentative Objectives) โดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งก าเนิด  (Sources) ท่ีจะเป็นพื้นฐานในการ
ตัดสินใจ 3 แหล่งด้วยกัน คือ  การศึกษาจากสังคม  การศึกษาจากตัวผู้เรียน  และข้อเสนอแนะของ 
ผู้เช่ียวชาญในเนื้อหาวิชา  ข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดนี้จะเป็นเครื่องมือช่วยในการก าหนดจุดมุ่งหมายอย่าง
คร่าวๆ  จุดมุ่งหมายท่ีได้ในขั้นตอนนี้  บางครั้งมีมากเกินกว่าท่ีจะจัดเข้าไว้ในหลักสูตรได้ท้ังหมด  จึง
ควรมีการเลือกจุดมุ่งหมายข้อท่ีส าคัญและสอดคล้องกันให้เหลือน้อยลง  เพื่อน าไปเป็นหลักในการ
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ปฏิบัติขั้นต่อ ๆ  ไป  ไทเลอร์เสนอว่าการเลือกจุดมุ่งหมายควรผ่านการกล่ันกรองเพื่อคัดกรองข้อท่ี 
ไม่ส าคัญ  และไม่สอดคล้องออกไป 2  ในสองขั้นตอนด้วยกัน คือ  การพิจารณาหลักจิตวิทยาการ
เรียนรู้  และการพิจารณาหลักปรัชญาจุดมุ่งหมายท่ีผ่านการกล่ันกรองแล้วเรียกว่า  จุดมุ่งหมายท่ี
แท้จริง (Precise Objectives) 
 ขั้นท่ี 2  การเลือกประสบการณ์การเรียน (Learning Experiences) ในการวางโครงสร้าง
ของหลักสูตร  ไทเลอร์ได้ต้ังค าถามไว้ว่า  จะเลือกประสบการณ์การเรียนอย่างไรจึงจะช่วยให้บรรลุถึง
จุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้  จุดมุ่งหมายท่ีระบุท้ังพฤติกรรมและเนื้อหานั้นเป็นจุดหมายปลายทาง 
ท่ีต้องการไปถึง   แต่ประสบการณ์การเรียนท่ีจัดขึ้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้นั้นเป็นวิธีการท่ีจะให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ 
 ขั้นท่ี 3  การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายของแนวคิด 
ในการสร้างหลักสูตรของไทเลอร์เป็นขั้นท่ีจะท าให้ห้ผู้วางแผนจัดท าหลักสูตรรู้ว่า  ประสบการณ์  
การเรียนท่ีจะจัดขึน้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้เพียงใด 
 ฮันกินส์ (Hunkins, 1993)   เสนอแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 
 1.  กรอบความคิดและหลักการของหลักสูตร  ซึ่งท าให้แนวคิดนี้มีความพิเศษ ในขั้นนี้จะ 
ดูว่าอะไรคือลักษณะท่ีแท้จริงของหลักสูตรท่ีถูกพัฒนา อะไรเป็นองค์ประกอบส าคัญ วิธีการใดท่ีเป็นไป
ได้ในองค์ประกอบเหล่านี้ ซึ่งสามารถออกแบบหรือท าให้สัมพันธ์กันได้ 
 2.  การวิเคราะห์หลักสูตร  ประกอบด้วยงานส าคัญ 2 ประการ คือ  วิเคราะห์ว่าเป็น
หลักสูตรท่ีเหมาะสมท่ีจะจัดการกับความต้องการของนักเรียนหรือไม่ และวิเคราะห์จุดมุ่งหมาย 
วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยในการคัดเลือกเนื้อหาซึ่งเป็นขัน้ต่อไปของการพัฒนาหลักสูตร 
 3.  การคัดเลือกเนื้อหาสาระ  ซึ่งเนื้อหาอ้างอิงถึงกระบวนการรับรู้ท่ีผู้เรียนใช้ศึกษา รวมทั้ง
กระบวนการการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อประยุกต์ใช้กับความรู้และทักษะในการส่ือสารกับเรื่องอื่นท่ี
นักเรียนรับรู้ 
 4.  การคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้  ขั้นตอนนี้ส าคัญมากในวิธีการสอน คือ วิธีท่ี
เนื้อหาถูกส่งไปถึงนักเรียนหรือจากประสบการณ์ของพวกเขา วิธีการสอนจะถูกน ามาใช้อย่างไร 
กิจกรรมการเรียนการสอนจะถูกออกแบบอย่างไร และหลักสูตรของโรงเรียนจะบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้
ได้อย่างไร  ขั้นตอนนี้ผู้สอนจะตัดสินใจว่าจะใช้ส่ือการสอนใด  เช่น  ต ารา แผนท่ี รูปภาพ ฯลฯ 
 5.  การใช้หลักสูตรหรือการปฏิบัติการหลักสูตร  น าหลักสูตรท่ีออกแบบมานั้นไปใช้กับ
นักเรียน 
 6.  การประเมินหลักสูตรจากท่ีน าหลักสูตรไปใช้ จะต้องประสานกับการประเมิน ซึ่งไม่ได้
ประเมินเฉพาะผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน แต่จะต้องประเมินส่วนท่ีเกี่ยวข้องท่ีจ าเป็นต้องน ามาประเมิน 
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 7.  การด าเนินการหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  เป็นขั้นตอนสุดท้ายซึงเป็นการสร้างระบบท่ี
ต่อเนื่องให้แก่หลักสูตร เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่บุคคลท่ีเกี่ยวข้องว่าหลักสูตรมีการจัดการอย่าง 
ต่อเนื่อง 
 สรุปได้ว่า  การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น  หมายถึง การเปล่ียนแปลงปรับปรุงหลักสูตรจากเดิมให้ได้ผลดียิ่งขึ้น โดยด าเนินการรวบรวม
เอกสารและวัสดุต่าง ๆ และข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับชุมชน ท าความเข้าใจหลักสูตรและภารกิจท่ีต้อง
ปฏิบัติ  จัดท าสาระของหลักสูตรในส่วนท่ีเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น   และ
ให้ชุมชนเขามาร่วมคิดร่วมท าในหลักสูตรสถานศึกษา  
 5.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้     
 ผู้วิจัยน าเสนอการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ดังนี้ 
 กระทรวงศึกษาธิการ  (2550)  ระบุว่าการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ควรด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
 1.  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 2.  ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้
มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 3.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท า
เป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
 4.  จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
 5.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนและ
อ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ท้ังนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอน
และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 
          6.  จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกับบิดา
มารดาและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน (2550)  ก าหนดไว้ว่า  การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้มีดังนี้ 
 1.  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 2.  ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้
มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 3.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท า
เป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
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 4.  จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
 5.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนและ
อ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ท้ังนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอน
และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 
          6.  จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกับบิดา
มารดาและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 ท้ังนี้  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2552)  ได้ระบุแนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรู้ไว้ดังนี้ 
 1.  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามสาระและหน่วยการเรียนรู้แบบ 
บูรณาการ โดย 
  1.1  วิเคราะห์หลักสูตรและเนื้อหาสาระ 
  1.2  มาตรฐานการเรียนรู้ 
  1.3  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
  1.4  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและจัดเตรียมส่ือการเรียนรู้ 
ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู 
 2.  จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ตลอดจนผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษและผู้ท่ีมีความ
บกพร่องหรือด้อยโอกาส โดยฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาในชีวิตประจา วัน การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการ
ปฏิบัติจริง สร้างสถานการณ์ตัวอย่าง 
 3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  การผสมผสานความรู้ต่าง ๆ ให้
สมดุลกัน 
 4.  ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม 
 5.  จัดบรรยากาศ ส่ิงแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 6.  น าภูมิปัญญาท้องถิ่นและประสานความร่วมมือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น เข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 7.  จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  โดยเป็นการนิเทศท่ี
ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน
ของบุคลากรภายในสถานศึกษา 
 8.  ส่งเสริมให้ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ (การวิจัยในช้ันเรียน) 
 9.  ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนา วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายและ
ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 10.  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ 
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  10.1  จัดกิจกรรมแนะแนว โดย 
   10.1.1 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   10.1.2  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบันทึก และจัดท าส่ือ 
   10.1.3  ให้ค าปรึกษาการแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาตนเอง 
   10.1.4  ให้ค าปรึกษาการศึกษาต่อและแนะน าอาชีพ 
  10.2  จัดกิจกรรมนักเรียน โดย 
   10.2.1  สนับสนุนเกื้อกูลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น โครงงาน 
   10.2.2  ส่งเสริมความถนัด ความสนใจ ความสามารถ ความต้องการของผู้เรียน 
เช่น ชมรมทางวิชาการ  
   10.2.3  ส่งเสริมการท าประโยชน์ต่อสังคม เช่น กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด 
   10.2.4  ส่งเสริมการฝึกท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
   10.2.5  จัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
   10.2.6  จัดท าแผนการจัดกิจกรรม  แบบบันทึก รายงานผล 
  สรุปได้ว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การวางแผนและส่งเสริมให้ครูผู้สอน
จัดกระบวนการเรียนรู้   โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด 
ของผู้เรียนเป็นส าคัญและต้องสอดคล้องกับบริบทของสังคม 
 6.  การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
 ผู้วิจัยน าเสนอความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผล
การเรียนไว้ดังนี้ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2550)  ก าหนดแนวทางการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบ
โอนผลการเรียน ไว้ดังนี้ 
 1.  ก าหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้
สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ 
        2.  จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษา 
 3.  วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน 
         4.  จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงช้ันและจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณีท่ีมีผู้เรียนไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 5.  จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
         6.  จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใช้ใน
การอ้างอิง ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
             7.  ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนด้านต่าง ๆ รายปี/รายภาคและ
ตัดสินผลการเรียนการผ่านช่วงช้ันและจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
             8.  การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอ านาจของสถานศึกษาท่ีจะแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินการเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ได้แก่ คณะกรรมการการเทียบระดับการศึกษา ท้ังในระบบ
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นอกระบบและตามอัธยาศัย คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและเสนอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการพร้อมท้ังให้ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2552) ระบุไว้ว่า การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้อง
อยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน  
ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบผลส าเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและ
ประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ  และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ในทุกระดับไม่ว่า
จะเป็นระดับช้ันเรียน  ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับชาติ  การวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมิน  เป็นข้อมูลและ
สารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียนตลอดจนข้อมูล
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ สถานศึกษา
สามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในกรณีต่าง ๆ ได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การเปล่ียนรูปแบบ
การศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคันและการขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจาก
ต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ  นอกจากนี้ยั งสามารถเทียบโอนความรู้  ทักษะ 
ประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันศาสนา  สถาบันการฝึกอบรม
อาชีพ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว การเทียบโอนผลการเรียน ควรด าเนินการในช่วงก่อนเปิด 
ภาคเรียนหรือต้นภาคเรียน ท่ีสถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ท้ังนี้ผู้เรียนท่ีได้เทียบโอน 
ผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน  โดยสถานศึกษา 
ท่ีรับผู้เรียนจากการเทียบโอน ควรก าหนดรายวิชา จ านวนหน่วยกิตท่ีจะรับเทียบโอนตามความ
เหมาะสม  ซึ่งการพิจารณาการเทียบโอน สามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี้ 

1.  พิจารณาจากหลักฐานการศึกษาและเอกสารอื่น  ๆ  ท่ีให้ข้อมูลแสดงความรู้  
ความสามารถของผู้เรียน 

2.  พิจารณาความรู้ความสามารถของผู้เรียนโดยการทดสอบด้วยวิธีการต่าง  ๆ ท้ังภาค
ความรู้และภาคปฏิบัติ 

3.  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริงการเทียบโอนผลการเรียนให้
เป็นไปตามประกาศหรือแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ  ส าหรับการเทียบโอนเข้าสู่การศึกษาใน
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน  
เข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 สันติ บุญภิรมย์ (2552)  กล่าวว่า วัดผลและประเมินผลไว้ว่า  การประเมินผล หมายถึง 
กระบวนการท่ีเกิดจากการน าข้อมูลท่ีได้มาจากการวัด  มาท าการพิจารณาตัดสินเป็นระบบอย่าง
ครอบคลุมเพื่อหาข้อสรุปด้วยคุณธรรม  การวัด หมายถึง การค้นหาคุณลักษณะของบุคคลหรือส่ิงของ
ต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือวัดอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมเพื่อให้ได้มาซึ่งผลตามหน่วยวัด  
ของเครื่องมือนั้น ๆ ท่ีเรียกว่าข้อมูล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552) ระบุถึง การวัดผล ประเมินผล และ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  ไว้ดังนี้ 
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 1.  การก าหนดระเบียบวัดและประเมินผล 
  1.1  ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท าระเบียบวัดและประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย 
  1.2  พิจารณายกร่างระเบียบประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
  1.3  ประชาพิจารณ์โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
  1.4  เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 
  1.5  ประกาศใช้ระเบียบ 
  1.6  ปรับปรุง พัฒนา แก้ไขให้เหมาะสมสอดคล้องกับเหตุการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 
 2. ภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  2.1  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
   2.1.1  ครูผู้สอนเป็นผู้ประเมินและตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา โดยประเมิน
ตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (มาตรฐานช้ันปี) 
   2.1.2  ด าเนินการประเมินผลก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุงพื้นฐานของผู้เรียน 
   2.1.3  ประเมินผลระหว่างเรียน หลังการเรียน และปลายปี เพื่อนา ผลไปตัดสิน
การผ่านผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังและตัดสินผลการเรียนรายวิชา 
   2.1.4  เลือกวิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมินอย่างหลากหลายเน้นการ
ประเมินสภาพจริง ครอบคลุมสาระและเหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน 
   2.1.5  ซ่อมเสริม ปรับปรุงแก้ ไขผลการเรียนของผู้เรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินและส่งเสริมผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินให้พัฒนาการประเมินให้พัฒนาสูงสุดเต็ม
ความสามารถ 
   2.1.6  การตัดสินการผ่านรายวิชาตามเกณฑ์การผ่านผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง
(มาตรฐานช้ันปี) ท่ีก าหนด และประเมินให้ระดับผลการเรียนจากคะแนนการประเมินการผ่านผลการ
เรียนท่ีคาดหวังทุกข้อร่วมกัน 
   2.1.7  จัดการเรียนซ่อมเสริม และเรียนซ้ า รายวิชาท่ีไม่ผ่านการตัดสิน ผลการ
เรียนและให้ประชุมพิจารณาให้ผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนทุกรายวิชามีระดับการเรียนเฉล่ีย ไม่ถึง “1” ให้
เรียนซ้ าช้ัน 
   2.1.8  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการประเมินและตัดสินผลการเรียน 
  2.2  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   2.2.1  ครูผู้ควบคุมกิจกรรมเป็นผู้ประเมินและตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นราย
กิจกรรม 
   2.2.2  ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน  2 ด้าน คือ การผ่านจุดประสงค์ของ
กิจกรรมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยพิจารณาจากจ านวนเวลาเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
   2.2.3  ตัดสินผลการปฏิบัติกิจกรรมเป็น 2 ระดับ คือ ผ่านและไม่ผ่านโดยผู้ได้รับ
การตัดสินให้ผ่านจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินท้ัง 2 ด้าน 
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   2.2.4  ประเมินและตัดสินกิจกรรมการผ่านช่วงช้ันตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
(ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการประเมินและตัดสินการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
  2.3  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   2.3.1  ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษาจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
   2.3.2  ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
   2.3.3  ก าหนดแนวการดา เนินการเป็นรายคุณธรรม โดยประเมินท้ังในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน 
   2.3.4  ก าเนินการประเมินและสรุปผลเป็นรายปี 
   2.3.5  การประเมินให้ผู้เรียนทราบและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
   2.3.6  ประเมินผ่านช่วงช้ันตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  2.4  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
   2.4.1  ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการก าหนดมาตรฐานเกณฑ์
แนวทางการประเมินและการซ่อมเสริมผู้เรียนท่ีไม่ผ่านการประเมินผลช่วงช้ัน 
   2.4.2  ประกาศแนวทางและวิธีการประเมิน 
   2.4.3  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน 
   2.4.4  ด าเนินการประเมินปลายปี และประเมินผ่านช่วงช้ัน 
   2.4.5  ผู้บริหารอนุมัติผลการประเมิน 
  2.5  การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ 
   2.5.1  เตรียมตัวผู้เรียนให้มีความพร้อมท่ีจะรับการประเมิน 
   2.5.2  เตรียมตัวบุคลากร สถานท่ีและอา นวยความสะดวกในการรับการประเมิน 
   2.5.3  สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และความส าคัญแก่ครูและผู้เรียน 
   2.5.4  น าผลการประเมินมาพัฒนา  ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 3. การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล 
  3.1  เข้ารับการอบรมพัฒนาการจัดสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล  เพื่อให้ครูได้มี
ความรู้ความเข้าใจ 
  3.2  จัดสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับผลการเรียนท่ีคาดหวัง
(มาตรฐานช้ันปี) สาระการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้และสภาพผู้เรียน 
  3.3  น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเครื่องมือ และใช้เป็นเครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผล 
  3.4  พัฒนา ปรับปรุงให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 4.  งานทะเบียน 
  4.1  ด าเนินการลงทะเบียน กรอกข้อมูลประวัติของนักเรียนในทะเบียนตามระเบียบ 
  4.2  ออกเลขประจ าตัวให้กับนักเรียนใหม่ทุกคน 



 38 

  4.3  รับมอบตัวนักเรียนและด าเนินงานเรื่องการย้ายเข้าและย้ายออกของนักเรียน
ในช่วงระหว่างปีการศึกษา 
  4.4  ส ารวจรายช่ือนักเรียนทุกระดับช้ัน และจัดท ารายช่ือให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
  4.5  การจัดท ารายงานข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจ านวนนักเรียน 
  4.6  ประสานงานกับกลุ่มท่ีดูแลนักเรียนเพื่อแจ้งการเปล่ียนแปลงรายช่ือ/ จ านวน
นักเรียน 
  4.7  ด าเนินการด้านการย้าย ลาออก การเปล่ียนแปลงทะเบียนนักเรียน 
  4.8  งานเกี่ยวกับการจัดท าค าขออนุมัติและรายงานผลการเรียนของนักเรียน 
  4.9  งานเกี่ยวข้องกับการจัดท า  และบริการเอกสาร หลักฐานทางการเรียนของ
นักเรียน เช่น รบ. ต่าง ๆ  หลักฐานผลการเรียน  ประกาศนียบัตร รวมท้ังหนังสือรับรองผลการเรียน
ทุกประเภท 
  4.10  ตรวจสอบความผูกพันของนักเรียนต่อฝ่ายหมวดงานอื่น ๆ  ก่อนออกหลักฐาน
ทางการเรียนให้ 
  4.11  งานเก็บรักษาและรวบรวมสถิติข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน รวมท้ังเผยแพร่
และรายงานผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  4.12  เก็บรวบรวมข้อมูลสา หรับโปรแกรมการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน
OBEC 
  4.13  งานอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 5.  การเทียบโอนผลการเรียน 
  5.1  ประสานการจัดการวัดผลประเมินผลระดับสถานศึกษา 
   5.1.1  แต่งต้ังคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน จัดท ามาตรฐาน กรอบและ
เกณฑ์ การประเมิน เพื่อการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู 
   5.1.2  จัดท าแผนการวัดผลและประเมินผล สร้างเครื่องมือแบบฟอร์มต่าง ๆ ใน
การด าเนินการเทียบโอน 
   5.1.3  จัดและด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
   5.1.4  ประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน 
  5.2  เทียบโอนผลการเรียนจากการย้ายท่ีเรียนจากสถานประกอบการจากพื้นฐานการ
ประกอบอาชีพ 
   5.2.1  พิจารณาหลักฐานการศึกษาแสดงถึงความรู้ความสามารถของผู้เรียน 
   5.2.2  พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง  โดยการ
ทดสอบ 
   5.3.3  จัดท าทะเบียนขอเทียบโอน ระเบียนผลการเรียนและออกหลักฐานการ
เรียน/การเทียบโอน 
 6.  การตัดสินและอนุมัติผลการเรียนผ่านช่วงช้ัน 
  6.1  นายทะเบียนของสถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเกณฑ์การจบช่วงช้ันของสถานศึกษา 
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  6.2  จัดท าบัญชีรายช่ือผู้เรียนท่ีจบช่วงช้ันพร้อมตรวจทานความถูกต้องไม่ให้มี
ข้อผิดพลาดใด ๆ ท้ังส้ิน 
  6.3  เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ เพื่อให้เห็นชอบ 
  6.4  ผู้บริหารสถานศึกษาออกคา ส่ังแต่งต้ังผู้จัดทา เอกสารรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา 
(ปพ.3)  ประกอบด้วย  ผู้เขียน  ผู้ทาน  ผู้ตรวจ  และมีนายทะเบียนเป็นหัวหน้า 
  6.5  ผู้บริหารอนุมัติผลการเรียน โดยลงนามในเอกสารรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  
  6.6  จัดส่งเอกสารให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 7.  การออกหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษา 
  7.1  การจัดท าเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   7.1.1  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
   7.1.2  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.2) 
   7.1.3  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
   7.1.4  แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4) 
   7.1.5  เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) 
   7.1.6  เอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) 
   7.1.7  ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) 
   7.1.8  เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.8) 
   7.1.9  สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9) 
 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553) กล่าวว่า  การวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ซึ่งผู้เรียนจะต้องได้รับ
การพัฒนาและประเมินตามช้ีวัด เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ในทุกระดับ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย ระดับช้ัน
เรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  และระดับชาติ 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2555)  กล่าวถึงความคิดรวบยอดของการวัดผลและประเมินผล 
ไว้ว่า  การวัด (Measurement) หมายถึง กระบวนการท่ีก าหนดจ านวนตัวเลขให้กับวัตถุส่ิงของหรือ 
บุคคลตามความมุ่งหมายและเปรียบเทียบลักษณะท่ีมีความแตกต่างท่ีปรากฏอยู่ในส่ิงท่ีวัดนั้นๆ   
การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับคุณภาพ คุณค่าความจริงและ 
การกระท า บางทีขึ้นอยู่กับการวัดเพียงครั้งเดียว 
 สรุปได้ว่า การวัดผล การประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง  การวางแผนการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน  การจัดท าแผนการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  สาระการเรียนรู้ และเป็นไปตามแนวทางของหลักสูตร  โดยเน้น  
การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  และจัดให้มีการเทียบโอนความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์และ
ผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่นและไปยังสถานศึกษาอื่น 
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 7.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2550) ก าหนดขอบข่ายของการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาไว้ดังนี้ 
 1.  ก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และ
กระบวนการท างานของนักเรียน ครูและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
            2.  พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย
เป็นส าคัญในการเรียนรู้ท่ีซับซ้อนท าให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดการจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปัญหา 
การผสมผสานความรู้แบบสหวิทยาการและการเรียนรู้ในปัญหาท่ีตนสนใจ 
 3.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 
           4.  รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมท้ัง
สนับสนุนให้ครูน าผลการวิจัยมาใช้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2552)  ระบุว่า  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 เป็นหลัก สูตร ท่ีมุ่ ง ให้ การ จัดการ เรี ยนรู้  เพื่ อพัฒนาผู้ เรียนให้ เป็นมนุษย์ ท่ีสมบูร ณ์ 
ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดา รงชีวิตให้สามารถ 
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ครูผู้สอนต้องค านึงถึงมาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวช้ีวัด อยู่เสมอ 
กล่าวคือ ต้องตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตรงตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดหรือไม่ มีอุปสรรคใดบ้าง 
ควรจะแก้ไขอย่างไร กิจกรรมการเรียนรู้ใดมีประสิทธิภาพสูงสุดบ้าง กระบวนการดังกล่าวนี้ สามารถ
น าการวิจัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552) กล่าวถึง การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
 1.  ศึกษาและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์วิจัย และการนา ผลวิจัยมาใช้
ในการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 2.  ศึกษา วิเคราะห์วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
 3.  ด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และใช้เป็นแนวทางการแก้ปัญหาคุณภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
 4.  ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวกับข้อมูลและผลงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนในความรับผิดชอบ 
 5.  สร้างเครือข่ายในการศึกษา วิเคราะห์วิจัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ท้ังภายในโรงเรียน
ระหว่างโรงเรียน เขตพื้นท่ีการศึกษาและส่วนกลาง 
 6.  วิจัย ประเมินผล เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 ภารดี  อนันต์นาวี (2557) กล่าวว่า การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษามี
แนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหาร การจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการใน
ภาพรวมของสถานศึกษา 
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 2.  ส่งเสริมให้ครู ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
 3.  ประสานความร่วมมือในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการวิจัย
หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและงานวิชาการกับสถานศึกษา  บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันอื่น 
 สรุปได้ว่า การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง การพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ
ของสถานศึกษา  โดยสนับสนุนให้ครูใช้กระบวนการทางการวิจัยในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน อาทิ การศึกษาปัญหา  การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  การหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา  
การสร้างและการพัฒนานวัตกรรม  ฯลฯ  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 8.  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้   
 กระทรวงศึกษาธิการ (2550) ให้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
ไว้ดังนี้ 
 1.  จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียงเพื่อ
สนับสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 2.  จัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น 
พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ จัดให้มีห้องสมุดหมวดวิชาห้องสมุดเคล่ือนท่ี มุมหนังสือใน
ห้องเรียน ห้องพิพิธภัณฑ์  ห้องมัลติมีเดีย  ห้องคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต  ศูนย์วิชาการ  ศูนย์วิทย-
บริการ Resource Center สวนสุขภาพ สวนวรรณคดี สวนหนังสือ สวนธรรมะ เป็นต้น 
 3.  จัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนของ
สถานศึกษาของตนเอง เช่น จัดเส้นทาง/แผนท่ีและระบบการเช่ือมโยงเครือข่ายห้องสมุดประชาชน 
ห้องสมุดสถาบันการศึกษา พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 
 4.  ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ท้ังในและนอกสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้และนิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 กระทรวงศึกษาธิการ  (2552)  ให้ข้อคิดว่าการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
ควรด าเนินการดังนี้ 
 1.  จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์ส่ือการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศการเรียนรู้และเครือข่าย
การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาค้นคว้าและการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์เรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 
 2.  จัดท าและจัดหาส่ือการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน เสริมความรู้ให้ผู้สอน
รวมทั้งจัดหาส่ิงท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ 
 3.  เลือกใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลายสอดคล้องกับ
วิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
 4.  ประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู้ท่ีเลือกใช้อย่างเป็นระบบ 
 5.  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
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 6.  ให้มีการก ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับส่ือและการใช้ส่ือการ
เรียนรู้เป็นระยะ ๆ  และสม่ าเสมอ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552) กล่าวถึง การพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 
 1. ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพท้ังในและนอกสถานศึกษาท้ังใน
และนอกเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีโรงเรียนสังกัด 
 2. จัดท าเอกสารรวบรวมเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู   บุคลากร  ครอบครัว  องค์กร
หน่วยงาน  สถานศึกษาอื่น ๆ  ท่ีจัดการศึกษาบริเวณใกล้เคียง 
 3.  มีส่วนร่วมในการจัดต้ังและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์
ความรู้ 
 4.  ประสานความร่วมมือ วางแผนกับสถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน 
ท่ีจัดการศึกษา โดยส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีแต่ละแหล่งมีเพื่อใช้ประโยชน์ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
 5.  มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนให้เพื่อนครูได้ใช้แหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ท้ังภายใน 
และภายนอกสถานศึกษา โรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ภารดี  อนันต์นาวี (2557) กล่าวถึงการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ไว้ดังนี้ 
 1.  ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในสถานศึกษา
ชุมชน ท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีการศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษาใกล้เคียง 
 2.  จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครู สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัวองค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันอื่น ท่ีจัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง 
  3.  จัดต้ังและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้รวมท้ังพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ และประสานความ
ร่วมมือสถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษาใน
การจัดการตั้งส่งเสริม พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ท่ีใช้ร่วมกัน 
 4.  ส่ง เสริม  สนับสนุนให้ครู ใช้แหล่งการเรียนรู้ ท้ังในและนอกโรงเรียนในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 สรุปได้ว่า การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ หมายถึง การจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ท้ังภายนอกและ
ภายในสถานศึกษา  มีการส ารวจแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา  ในชุมชน ในท้องถิ่น ในเขตพื้นท่ี
การศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีใกล้เคียง 
 9.  การนิเทศการศึกษา 
 กมล  ภู่ประเสริฐ (2548)  กล่าวถึงการนิเทศการศึกษาไว้ว่า  ควรจัดให้มีการด าเนินงาน
ดังต่อไปนี้ 
 1.  การท าความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศภายในท่ีมีหลักการให้บุคลากรทุกคนร่วมกัน
รับผิดชอบในการน าสถานศึกษาไปสู่มาตรฐานการศึกษาร่วมกัน ทุกคนจึงต้องร่วมกันคิด  ร่วมกันท า 
เพื่อให้สถานศึกษาสามารถพึ่งตนเองได้ในทางวิชาการ แต่ละคนเป็นผู้นิเทศและเป็นผู้รับการนิเทศตาม
ความสามารถเฉพาะตัวในแต่ละด้าน 
 2.  การก าหนดวิธีการและระยะเวลาการนิเทศภายใน  วิธีการท่ีจะน าไปใช้ควรเป็น 
วิธีการท่ีมีลักษณะเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน  เช่น  การแลกเปล่ียนประสบการณ์และความคิด 
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การแลกเปล่ียนความรู้ความเข้าใจจากการอ่าน  การค้นคว้า การได้ไปประชุม อบรม/สัมมนา/
ปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ  การสาธิตรูปแบบการสอนเพื่อช่วยกันค้นหาข้อบกพร่อง และปรับปรุงให้
เป็นรูปแบบของสถานศึกษาร่วมกัน การประชุมระดมสมองท่ีไม่ต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์กันโดยตรง 
เป็นต้น 
 3.  การควบคุมดูแลและส่งเสริมให้มีการด าเนินการนิเทศภายในอย่างสม่ าเสมอ 
 4..  การร่วมกันแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น  โดยถือเป็นปัญหาของสถานศึกษาโดยส่วนรวม 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2550)  ก าหนดแนวทางการนิเทศการศึกษา  ไว้ดังนี้ 
 1.  สร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็น
กระบวนการท างานร่วมกันท่ีใช้เหตุผลการนิเทศเป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการท างานของแต่ละบุคคล
ให้มีคุณภาพ การนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้ทุกคนเกิดความเช่ือมั่นว่าได้
ปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและตัวครูเอง 
 2.  จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มี คุณภาพท่ัวถึงและต่อเนื่องเป็นระบบและ
กระบวนการ 
 3.  จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เช่ือมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 สันติ  บุญภิรมย์ (2552) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง กิจกรรมหนึ่งในหลายๆ 
กิจกรรมของการบริหารการศึกษา ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงเงื่อนไขการเรียนรู้  และความ
เจริญงอกงามของผู้เรียน โดยมุ่งให้ผู้สอนได้ปรับปรุงวิธีการสอนและจัดกิจกรรมอื่นควบคู่ไปด้วย  
การนิเทศภายในสถานศึกษา หมายถึง ความพยายามท่ีจะปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ โดยบุคลากรภายในสถานศึกษาเป็นหลัก และในบางโอกาสก็เรียนเชิญบุคลากรภายนอก
มาร่วมเป็นวิทยากร เพื่อให้การพัฒนานักเรียนได้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2552) กล่าวถึง การนิเทศการศึกษาไว้ 
ดังนี้ 
 1.  ศึกษาระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
  1.1  ร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา 
  1.2  ร่วมวางแผนนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้กิจกรรมท่ีหลากหลายและเหมาะสม
กับสถานศึกษา 
  1.3  จัดท าเครื่องมือนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน 
 2.  ด าเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  2.1  สร้างความตระหนักความรู้ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง 
  2.2  ก าหนดปฏิทินการนิเทศ 
  2.3  ด าเนินการตามแผนนิเทศ 
 3.  ประเมินผลระบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
  3.1  ต้ังคณะกรรมการประเมินผลการนิเทศ 
  3.2  จัดท าเครื่องมือประเมินผลการนิเทศ 
  3.3  ประเมินผลการนิเทศอย่างต่อเนื่อง 
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  3.4  คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู 
 4.  ประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ
และการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
  4.1  ขอความร่วมมือเป็นวิทยากร พัฒนาผู้นิเทศเกี่ยวกับความรู้และทักษะการนิเทศ
งานวิชาการ การเรียนการสอนและการสร้างเครื่องมือนิเทศ 
  4.2  ขอความร่วมมือประเมินระบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 5.  แลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์การจัดระบบการนิเทศภายในกับสถานศึกษาอื่น
หรือเครือข่ายการนิเทศภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  5.1  รวบรวมข้อมูลสถานศึกษาท่ีจัดการนิเทศภายในสถานศึกษาดีเด่น 
  5.2  ศึกษาดูงานสถานศึกษาท่ีจัดการนิเทศภายในสถานศึกษาดีเด่น 
  5.3  พัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยหัวหน้ากลุ่มสาระและผู้บริหารแบบ
กัลยาณมิตรหรือระหว่างครูผู้สอน ศึกษาสถานการณ์โลกและสังคมท่ีเปล่ียนแปลง เพื่อเช่ือมโยงกับ
องค์ความรู้และประสบการณ์เดิม 
  5.4  ปรับปรุง พัฒนาองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องจนเกิดผลดีต่อการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ 
  5.5  แลกเปล่ียนประสบการเรียนรู้ระหว่างครูกลุ่มสาระ สถานศึกษา หรือสถาบันอื่น ๆ 
 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2555) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการ
จัดการบริหารการศึกษาเพื่อช้ีแนะ ให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือกับครูและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของครู และเพิ่มคุณภาพของบทเรียนให้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของการศึกษา และการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา หมายถึง การนิเทศท่ีมีการริเริ่ม
และจัดด าเนินการโดยบุคลากรภายในสถานศึกษา และในหลายโอกาส  ก็เชิญบุคลากรภายนอกเป็น
วิทยากรมาร่วมโครงการ หลักการนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นแนวปฏิบัติท่ีผู้นิเทศต้องน าไปปฏิบัติ
ดังนี้ 
 1.  การนิเทศควรมีการบริหารงานเป็นระบบ และมีการวางแผนการด าเนินงานเป็น
โครงการ 
 2.  การนิเทศต้องถือหลักการมีส่วนร่วมในการท างาน คือ มีความเป็นประชาธิปไตย  เคารพ
ในความคิดเห็นของผู้อื่น เห็นความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นความร่วมมือร่วมใจกันในการ
ด าเนินงาน และใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานนั้นไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการ 
 3.  การนิเทศเป็นงานสร้างสรรค์ เป็นการแสวงหาความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคลให้
แต่ละบุคคลได้แสดงออก และพัฒนาความสามารถเหล่านั้นได้อย่างเต็มท่ี 
 4.  การนิเทศเป็นการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนการสอน โดยให้ครูอาจารย์ได้เรียนรู้
ว่าปัญหาของตนเป็นอย่างไร จะหาวิธีแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไร 
 5.  การนิเทศเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานให้ดีขึ้น สร้างความเข้าใจระหว่าง
กัน สร้างมนุษยสัมพันธ์มีวิธีการทา งานท่ีดี และความสามารถท่ีจะอยู่ร่วมกันได้ 
 6.  การนิเทศเป็นการสร้างความผูกพัน และความมั่นคงต่องานอาชีพ รวมทั้งความเช่ือมั่น 
ในความสามารถของตนเอง เกิดความพึงพอใจในการท างาน 
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 7.  การนิเทศเป็นการพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพครูให้มีความรู้สึกความภาคภูมิใจในอาจารย์ 
เป็นอาชีพท่ีต้องใช้ความรู้และความสามารถ และสามารถท่ีจะพัฒนาได้ 
 สรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ  แล้วน าผลการนิเทศมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน  ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 10.  การแนะแนว 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546)  ระบุแนวทางการจัดการแนะแนวของสถานศึกษาไว้ดังนี้ 
 1.  จัดระบบแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษาโดยเช่ือมโยงกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน 
 2.  ด าเนินการแนะแนวการศึกษา  โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา 
 3.  ติดตามและประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา 
 4.  ประสานความร่วมมือและแลกเปล่ียนเรียนรู้  และประสบการณ์ด้านการแนะแนวกับ
สถานศึกษาหรือสถานศึกษาเครือข่ายภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2550)  ก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวการไว้ ใน
สถานศึกษาดังนี้ 
 1.  ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาท่ีมีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบส าคัญ โดยให้ทุกคน
ในสถานศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2.  จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
ให้ชัดเจน 
 3.  สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 4.  ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้สามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และเช่ือมโยงสู่การด ารงชีวิตประจ าวัน 
          5.  คัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมท าหน้าท่ีครูแนะ
แนว ครูท่ีปรึกษา ครูประจ าช้ัน และคณะอนุกรรมการแนะแนว 
           6.  ดูแล ก ากับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ 
 7.  ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครูผู้ปกครองและชุมชน 
 8.  ประสานงานด้านการแนะแนว ระหว่างสถานศึกษา องค์กร ภาครัฐ  และเอกชน บ้าน 
ศาสนสถาน ชุมชน ในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว 
 9.  เช่ือมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550) กล่าวถึงการจัดกิจกรรมแนะแนว
การศึกษาไว้ดังนี้ 
 1.  จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเช่ือมโยงกับระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน 
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  1.1  ต้ังคณะกรรมการแนะแนวภายในสถานศึกษา 
  1.2  วางแผนจัดกิจกรรมแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา 
 2.  ด าเนินการแนะแนวและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  โดยความร่วมมือของครูทุกคนใน
สถานศึกษา 
  2.1  ประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครอง ครูท่ีปรึกษาและครูทุกคน เพื่อท าความ
เข้าใจและขอความร่วมมือจัดกิจกรรมตามแผน 
  2.2  จัดกิจกรรมแนะแนววิชาการและวิชาชีพตามแผนท่ีวางไว้ 
 3.  ติดตามและประเมินผลระบบและกระบวนการแนะแนวในสถานศึกษา 
  3.1  จัดท าเครื่องมือประเมินผลระบบแนะแนวให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และกิจกรรม 
แนะแนว 
  3.2  ด าเนินการติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 4.  ประสานความร่วมมือ แลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการแนะแนวกับ
สถานศึกษาอื่น หรือเครือข่ายแนะแนวภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  4.1  รวบรวมข้อมูลสถานศึกษาท่ีจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแนะแนวดีเด่น
เป็นแบบอย่างได้ 
  4.2  ศึกษาดูงานสถานศึกษาท่ีจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวดีเด่น 
  4.3  พัฒนาระบบแนะแนวภายในสถานศึกษา แนวทางการด าเนินงาน 
 ภารดี  อนันต์นาวี (2557)  กล่าวว่า  การแนะแนวการศึกษามีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 1.  จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ  และวิชาชีพภายในสถานศึกษา  โดยเช่ือมโยงกับ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน 
 2.  ด าเนินการแนะแนวการศึกษา  โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา 
 3.  ติดตามและประเมินการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาใน
สถานศึกษา 
 4.  ประสานความร่วมมือ  และแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการแนะแนว
การศึกษากับสถานศึกษา  หรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 สรุปได้ว่า  การแนะแนวการศึกษาหมายถึง  การจัดระบบการแนะแนวทั้งทางวิชาการและ
ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษา  การด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียน การด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  การติดตามและประเมินผลกระบวนการแนะแนวในสถานศึกษา  และการ
ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น  
 11.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545)  ให้หลักการส าคัญของการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาไว้ดังนี้ 
 1.  จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายใน  คือ การท่ีสถานศึกษาร่วมกันพัฒนา  
ปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาไม่ใช่การจับผิดหรือท าให้บุคลากรเสียหน้า 
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 2.  การท่ีจะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ข้อ 1 ต้องท าให้การประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและการท างานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไม่ใช่
เป็นกระบวนการท่ีแยกส่วนมาจากการด าเนินงานตามปกติของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาต้อง
วางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการท่ีมีเป้าหมายชัดเจน  ท าตามแผน  ตรวจสอบประเมินผล และ
พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ มีความโปร่งใส และมีจิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพการ
ท างานโดยเป้าหมายท่ีส าคัญท่ีสุดอยู่ท่ีการพัฒนาคุณภาพให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน 
 3.  การประกันคุณภาพเป็นหน้าท่ีของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหาร 
ครู อาจารย์ และบุคลากรอื่น ๆ ในสถานศึกษา โดยในการด าเนินงานจะต้องให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เรียน
ชุมชน เขตพื้นท่ี หรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย วางแผน ติดตาม 
ประเมินผล พัฒนาปรับปรุง ช่วยกันคิด ช่วยกันท า ช่วยกันผลักดันให้สถานศึกษามีคุณภาพ เพื่อให้
ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพ เป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง สังคมและประเทศชาติ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546)  เสนอแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษาไว้ดังนี้ 
 1.  จัดระบบโครงสร้างองค์กร ให้รองรับการจัดระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
 2.  ก าหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาและตัวช้ีวัดของกระทรวง เป้าหมายความส าเร็จของเขตพื้นท่ีการศึกษา หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 3.  วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
 4.  ด าเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน  
เพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 5.  ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา และหน่วยงานอื่น ในการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 6.  ประสานงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 7.  ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา และประเมินคุณภาพการศึกษา 
ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2550)  ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษาไว้ดังนี้ 
 1.  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ชาติ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และความต้องการของ
ชุมชน 
 2.  จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  โดยจัดโครงสร้างการบริหารท่ีเอื้อต่อการพัฒนางาน
และการสร้างระบบประกันคุณภาพภายใน  จัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่  ข้อมูลมีความ
สมบูรณ์เรียกใช้ง่าย  สะดวก  รวดเร็ว  ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
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 3.  จัดท าแผนสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา  (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์) 
 4.  ด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษา  
ต้องสร้างระบบการท างานท่ีเข้มแข็ง  เน้นการมีส่วนร่วม  และวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง 
(Deming Cycle)  หรือท่ีรู้จักกันว่าวงจร  PDCA 
 5.  ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  โดยด าเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องด้วยการ
สนับสนุนให้ครู  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
 6.  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ตามมาตรฐานท่ีก าหนดเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
 7.  จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี  (SAR)  และสรุปรายงานประจ าปี  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2550)  กล่าวถึงแนวทางการด าเนินงานของ
สถานศึกษาในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาไว้ว่า  ประกอบด้วย 
 1.  จัดท าระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด ดังนี้ 
  1.1  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
  1.2  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
  1.3   การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี 
  1.4  การด าเนินงานตามแผน 
  1.5  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
  1.6  การประเมินคุณภาพการศึกษา 
  1.7  การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
  1.8  การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการจัดระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ควรยึดหลักการการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สพท. และ 
สพฐ. (สวก.) เป็นต้น 
 2.  จัดโครงสร้างการบริหารท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 3.  แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยมีอ านาจและ
หน้าท่ี มีดังนี้ 
  3.1  ก าหนดแนวทางและวิธีด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  3.2  ก ากับติดตาม ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
  3.3  เสนอสถานศึกษาแต่งต้ังคณะบุคคลท าหน้าท่ีตรวจสอบ ทบทวน และรายงานการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (รายงานประจ าปี) ท้ังนี้ให้ก าหนดอ านาจและหน้าท่ีไว้ใน
ค าส่ังแต่งต้ัง พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์ให้รับทราบอย่างท่ัวถึง 
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 4.  สร้างความตระหนัก เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
 5.  บุคลากรภายในสถานศึกษาร่วมจัดท าแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพื่อการยอมรับและยึดถือปฏิบัติร่วมกัน 
 6.  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมภารกิจ และสามารถแสดงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างพอเพียง  ถูกต้อง 
ชัดเจน เป็นปัจจุบัน และสามารถจัดเก็บเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
 7.  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  และหรือการศึกษาปฐมวัย และสามารถเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้ 
 8.  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา  และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีรองรับ โดยควรค านึงและครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้ 
  8.1  เป็นแผนท่ีใช้ข้อมูลจากการวิ เคราะห์สภาพปัญหาและความจ าเป็นของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
  8.2  ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ผลผลิต และสภาพความส าเร็จของการ
พัฒนา เช่น ผลสัมฤทธิ์ในวิชาการหลัก คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เป็นต้น ซึ่งก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 
ชัดเจน และเป็นรูปธรรม 
  8.3  ก าหนดวิธีการด าเนินงาน/กลยุทธ์ท่ีมีหลักวิชา ผลวิจัยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ี
อ้างอิงได้ และสามารถน าไปสู่เป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ได้ 
  8.4  ก าหนดแหล่ง/หน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนและเกี่ยวข้องในแต่ละด้าน 
  8.5  ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบ และการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ชุมชนไว้ให้ชัดเจน 
  8.6  ก าหนดแผนการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.  จัดท าแผนการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผน 
 10.  ด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ/แผนกลยุทธ์ 
 11.  ด าเนินการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
พัฒนาคุณภาพ/แผนกลยุทธ์ 
 12.  ประเมินผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าของการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาท่ีก าหนด 
 13.  จัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี  (รายงานประจ าปี) เสนอ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ภารดี  อนันต์นาวี (2557)  กล่าวถึงแนวทางในการด าเนินงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไว้ดังนี้ 
 1.   จัดระบบโครงสร้างองค์กร  ให้รองรับการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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 2.  ก าหนดเกณฑ์การประเมิน  เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาและตัวชี้วัดของกระทรวง  เป้าหมายความส าเร็จของพื้นท่ีการศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 3.  วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้
บรรลุผลตามเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
 4.  ด าเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายใน
เพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 5.  ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา  และหน่วยงานอื่นในการปรับปรุง  พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน  และการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 6.  ประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษา  เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 7.  ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาใน
การประเมินสถานศึกษาเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 สรุปได้ว่า การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  หมายถึง  จัดระบบ
โครงสร้างองค์กร  การร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ บริหารจัดการให้โรงเรียนเป็นฐานในการบริหารจัดการ  มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องหลาย ๆ ฝ่าย นับต้ังแต่ ผู้เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  มีการกระจายอ านาจ  และการแสดงความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้  
 12.  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2550)  ก าหนดแนวทางการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการไว้ดังนี้ 
 1.  จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เอกชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบัน
อื่น 
 2.  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 
 3.  ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม  มีการแสวงหาความรู้  ข้อมูล  ข่าวสารและ
รู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ 
 4.  พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ  รวมท้ังหาวิธีการ
สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างชุมชน 
 ถวิล  อรัญเวศ (2553)  กล่าวถึงแนวทางการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการไว้
ดังนี้ 
 1.  จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เอกชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบัน
อื่น 
  2.  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 
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  3.  ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม  มีการแสวงหาความรู้  ข้อมูล  ข่าวสารและ
รู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ 
  4.  พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ   รวมท้ังหาวิธีการ
สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างชุมชน 
 ภารดี  อนันต์นาวี (2557)  กล่าวถึงการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการว่า  
มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
 1.  การศึกษา  ส ารวจความต้องการสนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน 
 2.  จัดให้ความรู้  เสริมสร้างความคิด  และเทคนิค  ทักษะ  ทางวิชาการ  เพื่อการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ  และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  ท้องถิ่น 
 3.  การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน  ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของ
สถานศึกษาและท่ีจัดโดยบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันการศึกษาอื่นท่ีจัด
การศึกษา 
 4.  ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  ประสบการณ์ระหว่างบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  
ท้องถิ่น 
 สรุปได้ว่า  การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน หมายถึง  การส ารวจความต้องการ
สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน   ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของ
สถานศึกษา  ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์  จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน  ส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน   ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัด
การศึกษาอบรม  มีการแสวงหาความรู้  ข้อมูลข่าวสาร  และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการ
ต่าง ๆ   
 13.  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2550)  เสนอแนวทางการประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ไว้ดังนี้  
 1.  ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ตลอดจนวิทยากรภายนอกและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อ
เสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน  รวมท้ังสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
           2.  เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน   ตลอดจนประสานงานกับองค์กร 
ท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมีส่วนในการพัฒนาชุมชน 
และท้องถิ่น 
           3.  ให้บริการด้านวิชาการท่ีสามารถเช่ือมโยงหรือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชา 
การในท่ีอื่น ๆ 
          4.  จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน  เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า 
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน  การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอื่น 
 ภารดี  อนันต์นาวี (2557)  กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติส าหรับการประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นไว้ดังนี้ 
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 1.  ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ  เอกชน  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท้ังท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา  ท้ังบริเวณ
ใกล้เคียงภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา  ต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ  ท้ังภายในประเทศ
และต่างประเทศ  
 สรุปได้ว่า   การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น  หมายถึง   
การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น เป็นการประสานความร่วมมือช่วยเหลือ
ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนา
ชุมชนและโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  
 14.  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน และ
สถาบนัอื่นท่ีจัดการศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2550)  ระบุแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา  ไว้ดังนี้ 
 1.  ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานการศึกษา 
           2.  จัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ  การเพิ่มความพร้อมให้กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน  ศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นท่ีร่วมจัดการศึกษา 
           3.  ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นร่วมกันจัด
การศึกษาและใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
           4.  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 
           5.  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ได้รับ
ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความเหมาะสมและจ าเป็น 
           6.  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ท้ังด้านคุณภาพและปริมาณเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ภารดี  อนันต์นาวี (2557)  กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา  ไว้ดังนี้
 1.  ส ารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา  รวมท้ังความต้องการในการได้รับการ
สนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 
 2.  ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัด
การศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา   
 3.  จัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล   ครอบครัว  องค์กร  
หน่วยงาน  และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา   
 สรุปได้ว่า การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน 
และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา  หมายถึง  การส่งเสริมการพัฒนาวิชาการ และการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษารวมท้ังหา
วิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ การพัฒนาระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา 
 15.  การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2550)  ก าหนดแนวทางการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ด้านวิชาการของสถานศึกษาไว้ดังนี้ 
 1.  ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบ และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  
เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 
 2.  จัดท าร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  เพื่อให้ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้  และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 
 3.  ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  และ
แก้ไขปรับปรุง 
 4.  น าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
 5.  ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษาและน าไปแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป 
 สรุปได้ว่า  การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
ประกอบด้วย  การศึกษาและวิเคราะห์งานด้านวิชาการของสถานศึกษา  จัดท าร่างระเบียบและแนว
ปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา  น าระเบียบและแนวปฏิบัติไปปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  และตรวจสอบ
และประเมินผลงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
 16.  การคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา   
 กระทรวงศึกษาธิการ (2550)  ก าหนดแนวทางการคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา  ไว้ดังนี้ 
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 1.  ศึกษา  วิเคราะห์  คัดเลือกหนังสือเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีมีคุณภาพ
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อเป็นหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 2.  จัดท าหนังสือเรียน  หนังสือเสริมประสบการณ์  หนังสืออ่านประกอบ  แบบฝึกหัด ใบ
งาน  ใบความรู้  เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 
 3.  ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน  หนังสือเสริมประสบการณ์  หนังสืออ่านประกอบ  
แบบฝึกหัด  ใบงาน  ใบความรู้  เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 
 สรุปได้ว่า  การคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา  หมายถึง  การศึกษา  
วิเคราะห์  คัดเลือกหนังสือเรียน แบบเรียน  การจัดท าหนังสือเรียน แบบเรียน  และการตรวจ
พิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน  แบบเรียน 
 17.  การพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2550)  ก าหนดแนวทางการพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาไว้ดังนี้  
 1.  จัดให้มีการร่วมกันก าหนดนโยบาย  วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาส่ือการเรียนรู้  
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.  พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา  ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาส่ือการเรียนรู้   และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  พร้อมท้ังให้มีการจัดต้ังเครือข่ายทางวิชาการ  ชมรมวิชาการ  เพื่อเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 3.  พัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา  ท่ีให้ข้อเท็จจริงเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้น  โดยเฉพาะหาแหล่งส่ือท่ีเสริมการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 4.  พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาและชุมชน 
 5.  นิเทศ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา  ผลิต  ใช้และ
พัฒนาส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552) กล่าวถึง แนวทางการพัฒนาและใช้
ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไว้ดังนี้ 
 1.  ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา การจัดหา การเลือก การใช้ และการประเมิน
คุณภาพส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนและการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สาหรับเด็กปกติและเด็กพิการเรียนร่วม 
 2.  จัดหาส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยอย่างหลากหลาย เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
และการพัฒนางานด้านวิชาการ 
 3.  เลือกใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีผ่านการประเมินคุณภาพทางวิชาการ จากคณะกรรมการ
ของสถานศึกษา คณะกรรมการของสา นักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหรือกระทรวงศึกษาธิการแล้ว
โดยด าเนินการ คัดเลือกในรูปของคณะกรรมการและประเมินการใช้ส่ืออย่างสม่ าเสมอ 
 4.  ผลิต พัฒนาส่ือ นวัตกรรมการเรียนการสอน รวมท้ังประเมินคุณภาพส่ือฯ เพื่อเลือกใช้
ประกอบการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 5.  มีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในสถานศึกษา 
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 6.  ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา และแลกเปล่ียนการใช้ส่ือ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาท่ีทันสมัย สา หรับใช้จัดการเรียนการสอนและพัฒนางานด้านวิชาการกับ
สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรในท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานและสถาบันอื่นๆ 
 7.  ประเมินผลการผลิต จัดหา พัฒนา และใช้ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
 8.  เผยแพร่ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาท่ีครูผลิตและพัฒนาให้เพื่อนครู
สถาบันการศึกษา ท้ังภายในและภายนอกเขตพื้นท่ีการศึกษาได้ใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและ
การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ท้ังนี้  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553)  แบ่งประเภทของส่ือการเรียนรู้ไ ด้  
3 ประเภท ดังนี้ 
 1.  ส่ือส่ิงพิมพ์ หมายถึง หนังสือและเอกสารส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ เช่น นิตยสาร วารสาร ต ารา
หนังสือเรียน แผ่นพับ โปสเตอร ์ภาพพลิก เป็นต้น 
 2.  ส่ือเทคโนโลยี หมายถึง ส่ือการเรียนรู้ท่ีผลิตขึ้นเพื่อใช้ควบคู่กับเครื่องมือ โสตทัศนวัสดุ
หรือเครื่องมือท่ีเป็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงการใช้อินเทอร์เน็ต การศึกษาผ่านดาวเทียม เป็นต้น 
 3.  ส่ืออื่น ๆ เช่น ส่ือบุคคล รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่ือธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมส่ือ
กิจกรรม กระบวนการ ส่ือวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ 
 นอกจากนี้  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553)  ยังระบุด้วยว่า  การใช้ส่ือการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน  โดยครูผู้สอนจะต้องด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
 1.  การเตรียมตัวครูผู้สอนให้มีความพร้อมในการใช้ส่ือการเรียนรู้ 
 2.  เตรียมจัดสภาพแวดล้อม การใช้ส่ือการเรียนรู้บางประเภท ต้องจัดให้อยู่ในสภาพ 
ท่ีเหมาะสมกับสถานท่ีหรือห้องเรียนนั้น ๆ 
 3.  เตรียมความพร้อมของผู้เรียน ครูผู้สอนควรช้ีแจงให้ผู้เรียนรู้เป้าหมายของการเรียนรู้โดย
ใช้ส่ือนั้นๆ เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย และมีความพร้อมในการเรียนรู้จากการเรียนรู้จากส่ือ
นั้น หรือในกรณีท่ีผู้เรียนต้องใช้ส่ือด้วยตนเอง ครูผู้สอนต้องแนะนา วิธีการใช้ส่ือนั้นด้วยท่ีส าคัญ  
จะต้องบอกว่า  ผู้เรียนต้องท ากิจกรรมอะไรบ้าง เพื่อจะได้เตรียมตัวได้ถูกต้อง 
 4.  ด าเนินการใช้ส่ือการเรียนรู้  โดยขณะท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ครูผู้สอนต้อง
พิจารณาว่าผู้เรียนมีปฏิกิริยาอย่างไร  มีความต้ังใจและกระตือรือร้นในการเรียนหรือไม่เพราะปฏิกิริยา
ของผู้เรียนเป็นตัวชี้วัดได้ว่า  ส่ือมีความหมายเหมาะสมกับผู้เรียนและกิจกรรมเพียงใดนอกจากนี้  ควร
มีการใช้เครื่องมือหรือวิธีการต่าง ๆ ท่ีจะตรวจสอบว่าส่ือการเรียนรู้มีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใด 
 5.  ประเมินการใช้ส่ือการเรียนรู้  เป็นการนาข้อมูลจากการใช้ส่ือมาวิเคราะห์ให้เกิดความ
ชัดเจนว่า มีอุปสรรคในการใช้ส่ืออย่างไร  มีความเหมาะสมกับกิจกรรมและผู้เรียนระดับใดการ
ประเมินจะช่วยในการตัดสินใจเลือกใช้ส่ือการเรียนรู้ส าหรับการจัดการเรียนรู้ครั้งต่อ ๆ ไป หรือ
ปรับปรุงเพื่อพัฒนาเพิ่มเติมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 ภารดี  อนันต์นาวี (2557)  กล่าวว่า  การพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 มีแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
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 1.  ศึกษา วิเคราะห์ ความจา เป็นในการใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารงานวิชาการ 
 2.  ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาส่ือและนวัตกรรมการเรียนการสอน 
 3.  จัดหาส่ือและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานด้าน
วิชาการ 
 4.  ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา  บุคคลครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันอื่น 
 5.  การประเมินผลการพัฒนาการใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 สรุปได้ว่า การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หมายถึง การจัดหา จัดท า
สร้างและพัฒนาการใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและส่งเสริม
ให้ครูผลิตและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  และประเมินผลการสร้างและพัฒนาการใช้ส่ือ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานั้น 
 
2.2 การมีส่วนร่วม 
 ผู้วิจัยน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายของการมีส่วนร่วม  ความส าคัญของการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  รูปแบบของการมีส่วนร่วม  องค์ประกอบของการมีส่วนร่วม 
ตามล าดับ ดังนี้ 
 2.2.1  ความหมายของการมีส่วนร่วม 
 จุฬาภรณ์  โสตะ (2543)   ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า หมายถึง การท่ีบุคคลหรือ
คณะบุคคลเข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุนท าประโยชน์ต่าง ๆ หรือกิจกรรมต่าง ๆ  อาจเป็นการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการตัดสินใจหรือกระบวนการบริหารและประสิทธิผลขององค์กร  ขึ้นอยู่กับการรวมพลัง
ของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การนั้นในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย  วิธีการหนึ่งในการรวม
พลังความคิดสติปัญญาก็คือ การให้มีส่วนร่วม การให้บุคคลมีส่วนร่วมในองค์การนั้น บุคคลจะต้องมี
ส่วนร่วมเกี่ยวข้องในการด าเนินการหรือปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ เป็นผลให้บุคคลนั้นมีความผูกพันต่อ
ภารกิจและองค์การในท่ีสุด 
 นรินทร์ชัย  พัฒนพงศา (2547)  กล่าวถึงความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า  การมีส่วน
ร่วมหมายถึง  การเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  มีส่วนแบ่งในอ านาจการจัดสินใจใน
ระดับต่าง ๆ  ของการด าเนินงานในหน่วยงาน  เป็นผลให้เกิดส่ิงท่ีตกลงใจร่วมกัน   
 ส านักงานสภาเลขาธิการสภาการศึกษา (2547)  ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่าเป็น
กระบวนการท างานร่วมกัน โดยเริ่มจากการร่วมคิด การร่วมวางแผน การร่วมด าเนินงาน ปฏิบัติงาน
ร่วมกัน  พบปัญหาหรือเผชิญอุปสรรคพร้อมท้ังแก้ไขให้ลุล่วงร่วมกัน  ร่วมมือกันพบความส าเร็จ  
ร่วมมือกันช่ืนชมยินดี  และภาคภูมิใจในความส าเร็จของงานนั้น 
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 บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548)  ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า การท่ีปัจเจกบุคคล
หรือกลุ่มคนเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง ร่วมมือ ร่วมรับผิดชอบในกิจกรรม การพัฒนาท่ีเป็นประโยชน์
ต่อสังคม ในขั้นตอนต่าง ๆ  ของการด าเนินกิจกรรมนั้น ๆ  โดยมีกลุ่มหรือองค์กรรองรับ บุคคลท่ีเข้า
มามีส่วนร่วมสามารถคิด  วิเคราะห์ และตัดสินใจ ได้ด้วยตนเอง 
 นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์ (2550) กล่าวถึงความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า การเข้าไป
เกี่ยวข้อง (Involvement) ทางความคิด  จิตใจ อารมณ์และทางกาย การมีส่วนร่วมมีความหมาย
มากกว่าการเป็นส่วนหนึ่ง (Sense and belonging) การมีส่วนร่วมมีความหมายท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ (Quantitative and qualitative) การมีส่วนร่วมครอบคลุมท้ังมิติด้านความสามารถ เวลา 
และโอกาสท่ีจะมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมเป็นการกระท า (Action) จึงมีท้ังผู้กระท า (The actor)  
ผู้ถูกกระท าหรือผู้รับผล (The recipient)  และสาธารณชน (The public)  ผู้เป็นบริบทของการ
กระท า 
 เดวิส  และนิวสตรอม (Davis and Newstrom, 1989)  ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม
ไว้ว่า  การมีส่วนร่วมเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับจิตใจ และความรู้สึกนึกคิดของคนแต่ละคนท่ีมีต่อกิจกรรม
ใดกิจกรรมหนึ่งของกลุ่ม  หรือเป็นแรงขับท่ีจะช่วยท าให้กิจกรรมมีความส าเร็จ  ซึ่งเป็นเป้าหมายของ
กลุ่ม หรือเป็นความรับผิดชอบต่อกิจกรรมร่วมกัน  ด้วยการเข้าไปเกี่ยวข้อง ( Involvement) 
ช่วยเหลือ (Contribution) และร่วมรับผิดชอบ (Responsibility) 
 สรุปได้ว่า  การมีส่วนร่วมหมายถึง  การเข้าร่วมด าเนินกิจรรมอย่างแข็งขันและอย่างเต็มท่ี
ของกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในทุกขั้นตอนของการด าเนินกิจกรรม ด้วยความต้ังใจและสมัครใจ โดยไม่
ถูกบังคับ  นับต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วมสนับสนุน ร่วมติดตามประเมินผลร่วมมือ
กันพบปัญหาหรือเผชิญอุปสรรคพร้อมท้ังแก้ไขให้ลุล่วง 
 2.2.2  ความส าคัญของการมีส่วนร่วม 
 สมยศ  นาวีการ (2545) กล่าวถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วนร่วมสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการท างานและขวัญก าลังใจให้ดีขึ้น  ลดการขาดงาน  และลดความสูญเสียต่าง ๆ ได้
ดังนี้  
 1.  การยอมรับการเปล่ียนแปลงมีมากขึ้น  
 2.  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชามีความราบรื่นมากขึ้น  
 3.  ความผูกพันของสมาชิกต่อองค์กรมีมากขึ้นเนื่องจากพนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ขององค์กรท่ีส าคัญเช่นการตัดสินใจ  
 4.  ความไว้วางใจฝ่ายบริหารมีมากขึ้น  
 5.  การบริหารผู้ใต้บังคับบัญชามีความง่ายมากขึ้น  
 6.  การตัดสินใจในทางบริหารมีคุณภาพดียิ่งขึ้น  
 7.  การติดต่อส่ือสารจากเบ้ืองล่างสู่เบ้ืองบนดีข้ึน  
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 8.  การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพท าได้ง่าย 
 วันชัย  วัฒนศักด์ิ (2549) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมนั้น ไม่ว่าจะเป็นระดับครอบครัว ระดับ
โรงเรียน ระดับชุมชน ระดับองค์กร หรือระดับประเทศนั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนทัศน์
ปัจจุบัน เพราะจะช่วยให้ผู้มีส่วนร่วมเกิดความรู้สึกความเป็นเจ้าของ (Ownership) และจะท าให้ผู้มี
ส่วนร่วม หรือผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียนั้นยินยอมปฏิบัติตาม (Compliance) และรวมถึงตกลงยอมรับ 
(Commitment) ได้อย่างสมัครใจ เต็มใจและสบายใจ  
 เมตต์  เมตต์การุณ์จิต (2553)  กล่าวว่า การมีส่วนร่วมจะได้รับประโยชน์ในด้านของการ
น าเอาความรู้  ความสามารถ (talent) และทักษะ (skill) ของคนในองค์กรหรือท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 จอมพงศ์  มงคลวนิช (2554)  กล่าวว่า การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากร
เช่ือมโยงใกล้ชิดกับการด าเนินงาน  เกิดผลดีต่อการขับเคล่ือนองค์การหรือเครือข่ายเพราะมีผลในทาง
จิตวิทยาเป็นอย่างยิ่ง  กล่าวคือ ผู้ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมย่อมเกิดความภาคภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหาร ความคิดเห็นถูกรับฟังและน าไปปฏิบัติ   เพื่อการพัฒนา  และท่ีส าคัญผู้มีส่วนร่วมจะมี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการหรือองค์การ  ความรู้สึกเป็นเจ้าของจะเป็นพลังในการขับเคล่ือน
องค์การและหน่วยงานดีท่ีสุด 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2557)  กล่าวถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมไว้ว่า  การมีส่วน
ร่วมมีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพองค์กร การมีส่วนร่วมท่ีเกิดจากความเต็มใจ ความ
สมัครใจ ตัดสินใจเอง จะช่วยลดความขัดแย้ง เกิดความรู้สึกผูกพัน รู้สึกเป็นเจ้าของมากขึ้น จึงจะท า
ให้การพัฒนาเกิดความยั่งยืน 
 สเวนเบิร์ก (Swansburg, 1996)  กล่าวถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมไว้ว่า  การมี 
ส่วนร่วมท าให้เกิดการยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  มีความไว้วางใจกันสูง เกิดเจตคติท่ีดีต่อ
การท างาน  และมีความพึงพอใจต่องาน เกิดความร่วมมือร่วมใจเป็นทีมงานคุณภาพ มีความสมัคร
สมานสามัคคีกัน นอกจากนั้นยังช่วยลดอัตราการขาดงาน  เปล่ียนงาน และการท างานนอกเวลาลดลง 
 สรุปความส าคัญของการมีส่วนร่วมได้ว่า  การมีส่วนร่วมท าให้เกิดความไว้วางใจ ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เกิดเจตคติท่ีดีต่อการท างาน เกิดความพึงพอใจในการท างาน ก่อให้เกิด
ความรู้สึกผูกพัน ผูกมัดและตกลงใจร่วมกันในการด าเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย 
 2.2.3  การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ปรัชญา  เวสารัชช์ (2547)  ให้แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
ผู้ปกครอง  ครอบครัว  ประชาชน  ชุมชน  และสถาบันสังคมไว้ดังนี้  
 1.  ร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลานตน เช่น เลือกสถานศึกษาให้บุตรหลาน
ร่วมตัดสินใจทิศทางการศึกษาของบุตรหลาน  
 2.  ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร พัฒนาการของบุตรหลาน  และการเรียน 
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การสอนประจ าวัน  
 3.  ร่วมจัดท าหลักสูตรและติดตามผลการศึกษา  เช่น  ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือ
เสนอแนะการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น  ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและครู 
ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา  และให้ข้อแนะนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 4.  ร่วมในบรรยากาศการเรียนการสอนของสถานศึกษา  ผู้ปกครองอาจร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอนหรือร่วมกิจกรรมอื่นท่ีสถานศึกษาจัด  ซึ่งหากสถานศึกษามีแนวทางสนับสนุนท่ีดี 
ก็จะส่งผลดีต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้นเอง   ตัวอย่างเช่น  บริษัทแห่งหนึ่งในประเทศ
สหรัฐอเมริกายอมให้ผู้ปกครองไปเยี่ยมและรับประทานอาหารร่วมกับลูกหลานของตนซึ่งเรียน  
ในโรงเรียนท่ีต้ังอยู่ในอาณาบริเวณโรงงาน  ปรากฏว่า  มีผลดีหลายอย่าง  เช่น  อัตราการเข้าเรียน
ของนักเรียนสูง  คะแนนการอ่านสูงกว่านักเรียนโรงเรียนอื่น  และอัตราการออกจากงานในโรงงาน  
ก็น้อยกว่าท่ีอื่นด้วย  นอกจากนี้  ครูยังมีความใกล้ชิดกับผู้ปกครองมากขึ้น  ซึ่งส่งผลในการปรับปรุง
การเรียนรู้ของนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  
 5.  ร่วมสนับสนุนกิจการการศึกษา  โดยสนับสนุนด้านความคิดการเป็นผู้น า  การเป็น
กรรมการร่วมประชุม  การให้ค าปรึกษาแนะน า  การให้ข้อมูลความคิดเห็น  การปกป้องดูแล 
การสนับสนุนทรัพยากร  การเงิน  วัสดุอุปกรณ์  การร่วมด าเนินโครงการการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เป็นต้น  นอกจากนี้  ครอบครัวชุมชนและสถาบันสังคมอาจเป็นผู้จัดการศึกษาเองได้ด้วย  โดยจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสามารถมีการเทียบโอนผลการศึกษาได้  การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
อาจเป็นไปในรูปศูนย์การเรียนครอบครัวเด่ียวหรือกลุ่มครอบครัวก็ได้  ท้ังนี้  เพื่อไม่ให้เกิดความ 
แปลกแยกออกจากระบบการเรียนในสถานศึกษาปกติ  ก็จ าเป็นต้องมีการจดทะเบียนหรือประสานกับ
สถานศึกษาในระบบเพื่อประโยชน์ในการเทียบโอนผลการศึกษาและเพื่อการสนับสนุนจากรัฐ  โดยมี
ระบบการเยี่ยมบ้านนิเทศและการประกันคุณภาพประกอบด้วย  ในส่วนนี้ต้องถือว่าครอบครัวและ
โรงเรียนมีส่วนเอื้อต่อกันโดยครูเข้าร่วมประเมินผู้เรียนของครอบครัวให้ค าปรึกษาผู้ปกครองในการ
สอนหรือให้การสนับสนุนส่ือและอุปกรณ์การสอนแก่ครอบครัว  
 ส านักงานปฏิรูปการศึกษา (2547)  ระบุถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครอง  
ครอบครัว  ประชาชน  ชุมชน  และสถาบันสังคมไว้ดังนี้ 
 1.  การมีส่วนร่วมในทางวิชาการ  แนวการจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปยึดหลักผู้เรียนเป็น
ส าคัญท่ีสุด  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  มีความเป็นไทยและความเป็นสากล  
การสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะดังกล่าว  กระท าได้โดยผ่านทางการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้  ซึ่งทุกฝ่ายในสังคมมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
  1.1  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  ซึ่งมีท้ังระดับชาติและระดับ
สถานศึกษา  ในระดับชาติ  รัฐจัดให้มีหลักสูตรแกนกลางซึ่งใช้ร่วมกันในสถานศึกษาทุกแห่ง
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ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในท้องถิ่นสามารถก าหนดสาระของหลักสูตรใน
ส่วนท่ีเกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น  คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็น
สมาชิกท่ีดีของครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติ  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดังกล่าว
เป็นไปตามแนวคิดการใช้ชุมชนเป็นฐานเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อยู่ในชุมชนเรียนรู้  
จากชุมชนด้วยประสบการณ์จริงในสถานการณ์จริง  เรียนรู้ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้รู้  ผู้มี
ประสบการณ์  และสถานประกอบการในชุมชน  และใช้ข้อมูลสภาพชุมชนเป็นพื้นฐานในการจัด 
การเรียนการสอน  ให้ผู้เรียนมองเห็นสภาพปัญหาท่ีแท้จริงของชุมชน  ตระหนักและร่วมแก้ไขปัญหา
ของชุมชน  ผู้น าชุมชนในฐานะท่ีเป็นผู้รู้จักท้องถิ่นของตนเป็นอย่างดี  ท้ังด้านมรดกทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์  รู้ปัญหาและความต้องการในการด ารงชีวิตท่ีมี
ลักษณะเฉพาะในชุมชน  ซึ่งจะเป็นผู้ท่ีมีส่วนร่วมได้อย่างดียิ่งในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
ให้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นนั้น  โดยเฉพาะผู้น าชุมชนท่ีได้รับการสรรหา  
เข้าเป็นกรรมการของสถานศึกษาหรือกรรมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เขตพื้นท่ีการศึกษา
จะมีหน้าท่ีโดยตรงในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
  1.2  การมีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้
มีความหลากหลาย และศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง  จ าเป็นจะต้องมีการจัดหาพัฒนาส่ือและกระบวนการ 
ต่าง ๆ  ท้ังนี้ในหลักการชุมชนสามารถเน้นส่ือท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาในชุมชนและ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้โดยให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้
อย่างน้อย 2 ลักษณะ ดังนี้  
   1.2.1  การจัดต้ังและพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยประสานความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับพ่อแม่ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย  เพื่อจัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุก
สถานท่ี  การจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบในชุมชนให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพแหล่ง
เรียนรู้ ดังกล่าวได้แก่  ห้องสมุดประชาชนพิพิธภัณฑ์  หอศิลป์สวนสัตว์ สวนสาธารณะ   สวน
พฤกษศาสตร์อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีศูนย์การกีฬา และนันทนาการแหล่งข้อมูล และ
แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ  
   1.2.2  การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับวิทยากรสากล  ในขณะท่ีจ าเป็นต้อง
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ในวิทยาการสากลและใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยการพัฒนาสาระและ
กระบวนการเรียนรู้ยังควรเน้นไปท่ีการใช้ประโยชน์จากผู้รู้ในท้องถิ่น  โดยชุมชนร่วมมือกับหน่วยงาน
ทางการศึกษาเพื่อระดมผู้รู้ในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการศึกษาโดยร่วมเป็นวิทยากรหรือร่วมจัดกิจกรรม
ในสถานศึกษาเพื่อจะได้น าประสบการณ์ความรอบรู้  ความช านาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคล
ดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูผู้ท่ีส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
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รวมท้ังการสนับสนุนให้สถานศึกษาร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาส่ือการเรียนโดยใช้ ภูมิปัญญา 
ในชุมชน  
  1.3  การมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชน  ในยุคปฏิรูปการศึกษา
เป้าหมายของการให้การศึกษา  จะไม่จ ากัดแต่เฉพาะผู้เรียนหรือจ ากัดแต่ภายในเขตโรงเรียนอีกต่อไป
แต่ยังรวมไปถึงการให้ความรู้ทักษะการสร้างเจตคติและจิตสานึกร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่นของตน 
ผู้น าชุมชนต้องเป็นผู้ท่ีรู้จักประสานเช่ือมโยงกับแหล่งความรู้ต่าง  ๆ รวมท้ังสถานศึกษาโดยเฉพาะ
ระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นผู้น าในการผลิตและพัฒนาวิชาการเพื่อจะได้ร่วมกันสร้างเครือข่ายของการ
เรียนรู้ร่วมกัน  เป็นการร่วมกันถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชน  โดยอาจขอความร่วมมือในการ
แนะน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อเพิ่มผลผลิตในชุมชน  ขอวิทยากรให้ความรู้หรือขอความร่วมมือให้
สถานศึกษา  ท าการค้นคว้าวิจัยในหัวข้อท่ีเป็นปัญหาของชุมชนหรือเข้าไปให้ความร่วมมือกับโครงการ
ท่ีสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้นเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน  
  1.4  การมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เนื่องจากการศึกษา
ต้องเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิตคนในชุมชนทุกคนควรท่ีจะมีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะการ
ด ารงชีวิต ควบคู่ไปกับทักษะการเรียนรู้  เพื่อจะได้พัฒนาตนเองและสังคมได้  ด้วยเหตุนี้การสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงมีความจ าเป็นผู้น าชุมชนต้องมีบทบาทในการสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ชุมชน หรือ ศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่น  ด้วยการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนการเรียนรู้ระหว่าง
สถานศึกษาท้องถิ่นชุมชนและสังคมอื่น ๆ  
 2.  การมีส่วนร่วมทางการบริหาร  จากหลักการบริหารสถานศึกษาท่ีใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนการบริหารและการด าเนินงานในระดับท้องถิ่นได้ก าหนดให้การ
ปฏิบัติส้ินสุดท่ีสถานศึกษาให้มากท่ีสุด  โดยค านึงถึงความมีอิสระและคล่องตัวเป็นส าคัญ  และหาก  
ไม่สามารถเสร็จส้ินท่ีสถานศึกษาได้  ให้ส้ินสุดท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษา  ในด้านการบริหาร  ให้มีการ
บริหารในรูปคณะกรรมการ  โดยมีผู้แทนจากท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย  ผู้น าชุมชนและ
ประชาชนในท้องถิ่นจึงสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรง  โดยท าหน้าท่ีเป็นกรรมการได้  ท้ังในระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา  และสถานศึกษา  รวมทั้งเข้าไปมีส่วนร่วมทางอื่นได้ดังนี้  
  2.1  การมีส่วนร่วมในฐานะกรรมการ  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
ได้ก าหนดเรื่องคณะกรรมการท่ีมีหน้าท่ีในการก ากับ  ดูแล  ส่งเสริม  สนับสนุนการบริหารจัด
การศึกษา  โดยค านึงถึงการบริหารและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพให้สะท้อนความเป็นท้องถิ่น 
ท่ีประชาชนมีความคุ้นเคยและผูกพันอยู่แล้ว  และประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างเต็มท่ี 
ผู้น าชุมชนสามารถเข้าไปร่วมเป็นกรรมการได้  ท้ังในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  และระดับสถานศึกษา
ซึ่งภาระหน้าท่ีของคณะกรรมการท้ังสองระดับมีอย่างกว้างขวาง  ต้ังแต่การก าหนดแผนนโยบายการ
ด าเนินกิจกรรม  ไปจนถึงการติดตามตรวจสอบและประเมินผล  กรรมการต้องท าหน้าท่ีท่ีได้รับ
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มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  รวมท้ัง  ต้องเป็นผู้สะท้อนปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น
ตลอดจนประสานประโยชน์ให้การจัดการศึกษาสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มากท่ีสุด  
  2.2  การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยแบ่งเป็นการประกัน
คุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นวิธีท่ี 
ท าให้การศึกษามีมาตรฐานและถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง  โดยสถานศึกษาจะต้องจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงาน  
ท่ีเกี่ยวข้องและจะต้องเปิดเผยรายงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีต่อสาธารชน   
ในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมรวมทั้งเชิญผู้ปกครองและผู้ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา  ร่วมให้ข้อมูลการจัดการศึกษาเพิ่มเติมส าหรับการประเมินภายนอกและ
ติดตามรายงานผลการประเมินคุณภาพ  ท้ังรายงานประจ าปีของสถานศึกษาและรายงานการ
ตรวจสอบคุณภาพทุกห้าปี  เจตนารมณ์ของการก าหนดให้เปิดเผยรายงานประจ าปีของสถานศึกษา
และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชนนั้น  เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมรับรู้  ก ากับ  ดูแล  และหาแนวทางสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาแต่ละแห่งในชุมชนจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้เรียน  ซึ่งเป็นบุตร
หลานของสมาชิกชุมชนจะได้รับการศึกษาท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีสถานศึกษาพึงท าได้ 
  2.3  การมีส่วนร่วมในฐานะผู้สนับสนุนการศึกษาทางเลือก  ผู้น าชุมชนมีหน้าท่ีดูแลให้
สมาชิกในชุมชนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและให้ความส าคัญเป็นพิเศษแก่คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ  โดยท่ีการจัดการศึกษาจะเป็นในรูปแบบการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยและอนุญาตให้มีการเทียบโอนระหว่างกันได้
ขณะเดียวกันพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ก็ได้เปิดโอกาสให้บุคคลครอบครัวองค์กร
ชุมชนองค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนาสถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นมีสิทธิ์ 
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน  และได้รับสิทธิประโยชน์บางประการจากรัฐ  อาทิ   
การสนับสนุนจากรัฐในการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ร่วมจัดการศึกษาทางเลือก  เงินอุดหนุน
การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายทางการศึกษา  ผู้น าชุมชนจึงมีหน้าท่ีในการสนับสนุน
บุคคลครอบครัวหรืองค์กรในชุมชนท่ีต้องการจัดการศึกษาทางเลือกตามหลักเกณฑ์ท่ีประกาศเป็น
กฎกระทรวงและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  
  2.4  การมีส่วนร่วมในฐานะผู้สร้างแรงจูงใจ  เพื่อการศึกษาการยกระดับการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานของคนไทยให้สูงถึงระดับมัธยมปลายตามท่ีคาดหวัง   จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการ
เสริมแรงเพื่อให้ผู้อื่นท่ีอยู่ในวัยเรียนเข้ารับการศึกษา  ผู้น าชุมชนต้องท าหน้าท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลให้
ค าแนะน า  ประสานงานกับหน่วยงานเพื่อหาทางช่วยเหลือ  เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนผู้เรียน
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ท่ีมีความต้องการพิเศษ  คือ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ  โดยการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาพิเศษนั้น  นอกจากนี้  ผู้น าชุมชนต้องเป็นผู้ส่งเสริมการศึกษา
ตลอดชีวิตให้แก่สมาชิกชุมชนด้วย  เช่น  การแนะน าแหล่งเรียนรู้หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีหน่วยงาน/
สถาบัน  ท้ังภาครัฐเอกชนจัดขึ้น  อันจะเป็นประโยชน์สาหรับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคคลและสังคมท้องถิ่นนั้น  เป็นต้น  
 3.  การมีส่วนร่วมทางการเงินและการลงทุนเพื่อการศึกษา  โดยผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมด้าน
ต่าง ๆ  ดังนี้  
  3.1  เป็นผู้ร่วมระดมทุนเพื่อการศึกษา  การปฏิรูปการศึกษา จ าเป็นจะต้องอาศัย
ทรัพยากรและสรรพก าลังท้ังปวงจากท้องถิ่น  ในส่วนประชาคม  กฎหมายก าหนดให้บุคคลครอบครัว
ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบัน  ศาสนา  สถาน
ประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่นเพื่อการศึกษา  โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอื่น ๆ  ให้แก่สถานศึกษาและมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการ
ศึกษาตามความเหมาะสมและความจ าเป็น  
  3.2  เป็นผู้ริเริ่มและสนับสนุนการจัดต้ังกองทุนเพื่อการศึกษาของชุมชน   การจัดการ
ศึกษาให้สมาชิกชุมชนทุกคนได้รับสิทธิเสมอภาค และได้รับโอกาสศึกษาต่อตามก าลังความสามารถ 
ได้อย่างสูงสุด  จ าเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายมาก  ปัจจุบันรัฐได้ให้การสนับสนุนเป็นพิเศษด้านการเงินและ
อุปกรณ์สาหรับผู้เรียนท่ีพิการและได้จัดต้ังกองทุนส าหรับผู้ด้อยโอกาส เช่น  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาให้แก่ผู้เรียนท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีรายได้น้อยและกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันใน
สถานศึกษาและมีแนวคิดท่ีจะจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาแก่ผู้ท่ีรวมจัดการศึกษาทางเลือกแต่
อย่างไรก็ดี  การขอความช่วยเหลือจากรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวย่อมไม่เพียงพอ  ในชุมชนท่ีมีความพร้อม
ระดับหนึ่งอาจใช้วิธีการต่าง ๆ  ในการระดมทุนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดความร่วมมือร่วมใจจากชุมชน
สถานประกอบการและภาคเอกชนโดยจัดต้ังกองทุนเพื่อการศึกษาของชุมชนขึ้นเอง  โดยมี
วัตถุประสงค์ท่ีจะให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกชุมชนด้านการศึกษาให้ชัดเจน  
  3.3  ร่วมติดตามการใช้เงินและกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การร่วมระดมทุนให้
สถานศึกษาได้มีเงินสนับสนุนการด าเนินงานด้านการศึกษาเป็นบทบาทส าคัญหลังจากการร่วมระดม
ทุน  ผู้น าชุมชนก็สามารถมีส่วนร่วมในการเสนอแนะและติดตามการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปอย่างโปร่งใส
และเกิดประโยชน์สูงสุด  
 สุมาลี  สังข์ศรี (2549)  กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไว้ดังนี้  
 1.  ร่วมคิดร่วมวางแผน  เป็นลักษณะผู้แทนของประชาชนในชุมชนเข้ามาเป็น
คณะกรรมการการศึกษาในชุมชนนั้น  แล้วร่วมกันคิด  ร่วมกันวางแผนในการจัดกิจกรรมในชุมชนว่า
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จะจัดกิจกรรมประเภทใดจัดอย่างไร จึงจะครอบคลุมและสนองความต้องการหรือประชาชนท่ีไม่ได้
เป็นคณะกรรมการก็ควรได้รับการเปิดโอกาสให้ช่วยเสนอแนะด้วย  
 2.  ร่วมเป็นวิทยากรหรือให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณ  สถานท่ี  วัสดุอุปกรณ์ หรืออื่น 
ๆ เพราะประชาชนในชุมชนอาจเป็นผู้เช่ียวชาญในการประกอบอาชีพหรือช่างฝีมือด้านต่าง ๆ สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เพื่อนบ้านชุมชนได้เป็นอย่างดีแทนวิทยากรท่ีไกลตัว  
 3.  ช่วยด าเนินการจัดกิจกรรม  เช่น  อาจจะช่วยวิทยากรในการด าเนินการจัดกิจกรรม 
ช่วยประชาสัมพันธ์  เชิญชวนประชาชนในชุมชนมาร่วมกิจกรรม ช่วยจัดเตรียมสถานท่ีวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ  ตลอดจนช่วยดูแลบ ารุงรักษาแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  เป็นต้น  
 4.  ช่วยด าเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง  โดยดูแลและสานต่อกิจกรรม 
ท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ได้ริเริ่มไว้ในพื้นท่ี  ซึ่งเสร็จส้ินไประยะหนึ่งและออกจากพื้นท่ีไปแล้วประชาชน 
ก็จะต้องช่วยกันสานต่อ  เช่น  ท่ีอ่านหนังสือประจาหมู่บ้าน แหล่งความรู้ประจาหมู่บ้าน หอกระจาย
ข่าย  เป็นต้น  โดยร่วมกันเป็นคณะกรรมการอาสาสมัครหมุนเวียนกันดูแลหรือกิจกรรมอบรมให้
ความรู้ด้านต่าง ๆ  คณะกรรมการอาจรวมกลุ่มผู้สนใจและประสานเชิญวิทยากรมาให้ความรู้จาก 
ท่ีกล่าวมา  
 สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาประกอบด้วย การก าหนดนโยบาย การก าหนด
แผนงาน  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาส่ือและ
แหล่งเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การบริหารจัดการ   
การติดตามตรวจสอบและประเมินผล  การศึกษาการสนับสนุนการศึกษาทางเลือก การจัดการศึกษา
เองการสร้างแรงจูงใจเพื่อการศึกษา  และการระดมทุนเพื่อการศึกษา 
 2.2.4  รูปแบบของการมีส่วนร่วม 
 วรรณา  วงษ์วานิช (2549)  ก าหนดรูปแบบของการมีส่วนร่วมของบุคคลไว้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 1.  การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง คือ รูปแบบท่ีบุคคลได้เข้ามามีส่วนร่วม หรือเข้ามาเกี่ยวข้อง
ข้อง  ร่วมตัดสินใจในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน จนกว่าการด าเนินงานจะบรรลุผลเสร็จสมบูรณ์ 
 2.  การมีส่วนร่วมท่ีไม่แท้จริง คือ รูปแบบท่ีบุคคลได้เข้ามามีส่วนร่วม หรือ เข้ามาเกี่ยวข้อง
ในลักษณะหนึ่งลักษณะใด หรือ ในขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึ่ง เท่านั้น 
 ท้ังนี้  โดยแท้จริงแล้วรูปแบบการมีส่วนร่วมไม่อาจท าได้ในทุกประเด็น  แต่การมีส่วนร่วม
ของบุคคลจะมีอยู่ในเกือบทุกกิจกรรมของสังคม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจและประเด็นการพิจารณาท่ี
อยู่ภายใต้เงื่อนไขพื้นฐานของการมีส่วนร่วมว่า จะต้องมีอิสรภาพ  มีความเสมอภาค และมี
ความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้การมีส่วนร่วมด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จ ารัส นวลนิ่ม (2550)  ก าหนดรูปแบบของการมีส่วนร่วมไว้  3  ประการ ดังนี้  
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 1.  การมีส่วนร่วมโดยตรง  โดยผ่านองค์การจัดต้ังโดยประชาชน เช่น การรวมกลุ่มเยาวชน 
กลุ่มต่างๆ  
 2.  การมีส่วนร่วมทางอ้อม โดยผ่านองค์การผู้แทนของประชาชน เช่น กรรมการกลุ่ม หรือ
ชุมชน กรรมการหมู่บ้าน  
 3.  การมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาส  โดยผ่านองค์กรท่ีมิใช่ผู้แทนของประชาชน เช่น สถาบัน  
หรือหน่วยงานท่ีเชิญชวน  หรือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเมื่อไรก็ได้ 

 อักเบย์ยานี (Agbayani, 1980)  กล่าวถึงรูปแบบของการมีส่วนร่วม ไว้ดังนี้  
 1.  การร่วมประชุม 
 2.  การออกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
 3.  การตีความปัญหาให้กระจ่าง  
 4.  การออกเสียงสนับสนุนหรือคัดค้านปัญหา  
 5.  การออกเสียงเลือกตั้ง 
 6.  การบริจาคเงิน  
 7.  การบริจาควัตถุ  
 8.  การช่วยเหลือด้านแรงงาน  
 9.  การใช้โครงการท่ีเป็นประโยชน์ให้ถูกต้อง  
 10.  การช่วยเหลือในการรักษาโครงการ  
 11.  การท างานกับน าการเปล่ียนแปลง  
 โคเฮน  และอัพฮอฟฟ์ (Cohen and UpHoff, 1980)  กล่าวถึงองค์ประกอบของการมีส่วน
ร่วมไว้ดังนี้ 
 ขั้นท่ี 1  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ คือ การก าหนดความต้องการและจัดล าดับ
ความส าคัญ ต่อจากนั้น จึงเลือกนโยบายและกลุ่มเป้าหมายท่ีเกี่ยวข้อง การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น การ
ตัดสินใจช่วง ด าเนินการวางแผน และการตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้  
 ขั้นท่ี 2  การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ในส่วนท่ีเป็นองค์ประกอบของการด าเนินงาน 
กิจกรรมหรือโครงการใด ๆ นั้น  จะได้มาจากค าถามท่ีว่า  ใครจะท าประโยชน์ให้แก่กิจกรรมหรือ
โครงการได้บ้าง  และจะท าประโยชน์ได้โดยวิธีใด  เช่น  การช่วยเหลือด้านทรัพยากร  การบริหารงาน
และประสานงาน  และการขอความช่วยเหลือ เป็นต้น  
 ขั้นท่ี 3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  ในส่วนท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ นอกจาก 
ความส าคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและคุณภาพแล้ว  ยังต้องพิจารณาถึงการกระจาย
ผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย  ผลประโยชน์ของแต่ละกิจกรรมหรือโครงการ จะรวมทั้งผลประโยชน์ใน
ทางบวกและผลท่ีเกิดขึ้นในทางลบซึ่งเป็นผลเสียของกิจกรรมหรือโครงการ อันอาจจะเป็นประโยชน์
และเป็นโทษได้ท้ังต่อบุคคลและสังคม 
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 ขั้นท่ี 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมในการประเมินผลนั้นส่ิงส าคัญ 
ท่ีจะต้องสังเกตก็คือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preference) และความคาดหวัง (Expectations) 
ซึ่งจะมีอิทธิพล  สามารถแปรเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได้  

แวง (Whang, 1981)  จ าแนกรูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคคลออกเป็น  3  ลักษณะ  ดังนี้ 
 1. การมีส่วนร่วมโดยความสมัครใจ (Voluntary participation) เป็นการมีส่วนร่วมท่ีเกิด
จากความคิดของแต่ละบุคคล 
 2. การมีส่วนร่วมโดยการถูกชักชวน (Induced participation) เป็นการมีส่วนร่วมท่ีบุคคล
ได้รับการกระตุ้นจากส่ิงเร้า โดยการใช้ส่ิงล่อใจ (Incentive system)  ซึ่งอาจเป็นส่ิงล่อใจทางวัตถุ
หรือทางจิตใจ  
 3.  การมีส่วนร่วมโดยการถูกบังคับ (Force participation)  โดยใช้อ านาจบังคับ  มีการ
บังคับบัญชาเป็นล าดับช้ัน  และใช้อ านาจลงมาตามล าดับช้ัน 
 สรุปได้ว่า  รูปแบบของการมีส่วนร่วมมีหลายลักษณะ  ขึ้นอยู่กับว่าการมีส่วนร่วมในครั้งนั้น 
ๆ  ใช้เกณฑ์เป็นตัวก าหนด  ได้แก่ การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและการ
มีส่วนร่วมท่ีไม่แท้จริง  หรือ การมีส่วนร่วมโดยตรง  การมีส่วนร่วมโดยทางอ้อม  และการมีส่วนร่วม
แบบเปิดโอกาส  หรือ  การมีส่วนร่วมโดยความสมัครใจ การมีส่วนร่วมโดยการถูกชักชวน และการมี
ส่วนร่วมโดยการถูกบังคับ  หรือ การมีส่วนร่วมในเรื่องอะไร ใครควรเข้ามามีส่วนร่วม  และมีส่วนร่วม
อย่างไร รวมทั้งการมีส่วนร่วมแบบไม่มีรูปแบบตายตัว  เช่น  การร่วมประชุม  การบริจาคเงินหรือวัตถุ  
การช่วยเหลือด้านแรงงาน  เป็นต้น   
 2.2.5  องค์ประกอบของการมีส่วนร่วม   
 วิชิต นันทสุวรรณ  และจ านง  แรกพินิจ (2543)  กล่าวว่าองค์ประกอบของการมีส่วนร่วม 
แบ่ง ออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่  ขั้นการร่วมคิด  ขั้นร่วมกันวางแผน  ขั้นร่วมปฏิบัติ  ขั้นร่วม
ประเมินผล  และขั้นร่วมรับผลประโยชน์  
 กรมสามัญศึกษา (2544)   น าเสนอองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมไว้ว่าประกอบด้วย  ขั้น
ท่ี 1 การมีส่วนร่วมคิดริเริ่ม และตัดสินใจ  ขั้นท่ี 2 การมีส่วนร่วมวางแผน   ขั้นท่ี 3 การมีส่วนร่วม
ด าเนินการ   ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในขั้นประเมินผล  และขั้นท่ี 5 การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 
 โกวิทย์  พวงงาม (2546)  กล่าวถึงองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ 
 1.  การร่วมคิด  การร่วมคิดสร้างวิสัยทัศน์ขององค์กรโดยร่วมกันคิดว่า  ภาพความส าเร็จ 
ท่ีควรจะเกิดขึ้นในอนาคต  คืออะไร  โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรภายใต้ทิศทางการพัฒนาประเทศ
ของโลกการจัดให้มีกิจกรรมสร้างวิสัยทัศน์จะช่วยให้เกิดการสร้างจิตสานึกในการร่วมกันปฏิบัติงาน
พัฒนาจะทาให้คนเห็นปัญหา  เห็นความจ าเป็นท่ีต้องแก้ปัญหาและรวมกลุ่มกัน เพื่อแก้ปัญหา
เปรียบเสมือนการต้ังปณิธานร่วมกันว่าเราต้องการให้เกิดอะไรขึ้น  และจะก้าวไปสู่ความฝันตาม
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วิสัยทัศน์ต้องทาอะไรบ้างการร่วมคิดยุทธศาสตร์ว่าจะทาให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อสร้างพลังความ
เข้มแข็งของคนในชุมชน  
 2.  การจัดท าแผนร่วมกัน  หลังจากคิดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดร่วมกันไว้แล้วนั้น
จะต้องมีการวางแผนการด าเนินงานร่วมกันของคนในองค์กรต่าง ๆ  ท่ีรวมกลุ่มกันขึ้น  ในแผนการ
ด าเนินงานนั้น อาจจะมีโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีต้องด าเนินการเพื่อเป็นการปัญหา และเป็น
การพัฒนา เพื่ออนาคตการวางแผนจะช่วยให้เกิดระบบการจัดการ  เป็นการกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจของสมาชิกในกลุ่ม ท่ีได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันแต่ต้นการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนจึงจะ
เป็นไปได้อย่างดี 
 3.  ร่วมปฏิบัติเป็นการรวมคนในกลุ่มต่าง ๆ ให้ท างานร่วมกันตามแผนท่ีวางไว้ภายใต้
จิตส านึกท่ีจะแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นให้เป็นไปตามภารกิจท่ีตกลงกันไว้  ในการปฏิบัติงานต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากองค์กรอื่นเพื่อร่วมปฏิบัติกิจกรรมนั้นให้ประสบความส าเร็จ  
 4.  ร่วมติดตามผล ประเมินผลการติดตามผล ประเมินผลการด าเนินงาน ท่ีกลุ่มได้คิดปฏิบัติ
ร่วมกันนั้น จะท าให้ทราบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานทราบปัญหาอุปสรรค เพื่อมาร่วมกันคิด
หาทางแก้ปัญหา ท าให้มีความเข้มแข็งและปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนา
ขององค์กร  
 5.  ร่วมรับประโยชน์  ผลจากการท่ีทุกคนทุกองค์กรได้ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติและ
เกิดผลตามท่ีต้ังจุดประสงค์และเป้าหมายไว้  ทุกคนก็จะได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติร่วมกันและทุก
คนก็ต้องรักษาประโยชน์ท่ีได้นี้ให้ได้รับตลอดไป   
 อุทัย  บุญประเสริฐ (2547)  กล่าวถึงองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมไว้ 4 องค์ประกอบ 
ดังนี้  
 1.  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  ประการแรกท่ีจะต้องท าคือ การก าหนดความต้องการ
และการจัดล าดับความส าคัญ  ต่อจากนั้นเลือกนโยบายและประชากรท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
ในช่วงเริ่มต้นการตัดสินใจในช่วงการด าเนินการตามแผนและการตัดสินใจช่วงการปฏิบัติตามแผน  
 2.  การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  ในส่วนท่ีเป็นองค์ประกอบของการด าเนินงานโครงการ
นั้นๆ  ได้มาจากค าถามท่ีว่า  ใครจะท าประโยชน์ให้โครงการใดบ้าง  และจะท าประโยชน์ได้โดยวิธีใด  
เช่น  ช่วยเหลือด้านทรัพยากรการบริหารงาน  และการประสานงานและการขอความช่วยเหลือ  
 3.  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  นอกจากความส าคัญของประโยชน์ในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพแล้ว  ยังต้องพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย  ผลประโยชน์ของ
โครงการนี้รวมทั้งผลประโยชน์ทางบวก  
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 4.  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  ในการมีส่วนร่วมในการประเมินผลนั้นส่ิงส าคัญ 
ท่ีจะต้องสังเกตคือ  ความเห็นชอบและความคาดหวัง  ซึ่งจะมีอิทธิพลและสามารถแปรเปล่ียน
พฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มได้ 
 จรัส  อติวิทยาภรณ์ (2553)  กล่าวถึงองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้  
 1.  การมีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหาร่วมรับทราบท่ีมาของปัญหาเสนอวิธีการสืบค้นหาข้อมูล
เกี่ยวกับปัญหาร่วมกันค้นหาสาเหตุของปัญหาและส ารวจความต้องการของบุคลากรในองค์การ  
 2.  การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินงาน  ร่วมล าดับความส าคัญของปัญหา  ก าหนด
แผนงานและโครงการเพื่อแก้ปัญหา  จัดท าแผนและโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของแผนและ
โครงการและทบทวนแผนและโครงการ  
 3.  การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติ  โดยการออกแรงออกเงินงบประมาณ  ส่ิงของ  
ให้ค าแนะน า  ให้ความรู้  ร่วมป้องกัน  และแก้ไขปัญหา  
 4.  การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล  รับทราบการเสร็จส้ินของโครงการและ
ร่วมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ  
 ชาพิน (Chapin, 1997)  กล่าวถึงองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้  
 1.  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือการริเริ่มตัดสินใจด าเนินการ 
การมีอิทธิพลในการตัดสินใจด าเนินงานหรือออกเสียงคัดค้าน และตัดสินใจปฏิบัติการในส่ิงท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานท่ีปฏิบัติ ไม่ว่าจะเรื่องของการจัดระบบการท างาน วิธีการท างาน ใครเป็นผู้กระท าและท า
อย่างไร 
 2.  การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ คือ การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านทรัพยากร การ
บริหาร การประสานความร่วมมือ การท ากิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงาน 
 3.  การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ ผลประโยชน์ทาง
สังคม หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
 4.  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล คือ การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล การแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น การเสนอผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการเสนอแนวคิดในการปรับปรุงและแก้ไขงานต่าง 
ๆ ให้ดียิ่งขึ้น 
 ท้ังนี้  ผู้วิจัยได้ประมวลองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมจากแนวคิดของนักวิชาการและนัก
การศึกษาท่ีน าเสนอมาก่อนหน้าประกอบกับแนวคิดของ โคเฮน  และอัพฮอฟฟ์ (Cohen and 
UpHoff, 1980)  ด้วย  แล้วสรุปเป็นองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ 
 1.  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หมายถึง การมีส่วนร่วมตัดสินใจในการก าหนดความ
ต้องการ  การตัดสินใจจัดล าดับความส าคัญ  การตัดสินใจเลือกนโยบายมาปฏิบัติ  การตัดสินใจ
เกี่ยวกับการวางแผน  และการตัดสินใจในช่วงการด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนดไว้  
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 2.  การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน หมายถึง   การมีส่วนร่วมสนับสนุนด้านทรัพยากร  
การบริหารจัดการ  การประสานความร่วมมือ  การท ากิจกรรมต่าง ๆ และการปรับปรุงแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดขึ้น 
 3.  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  หมายถึง  การมีส่วนร่วมในการรับการแจกจ่าย
ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการร่วมกันปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเป็นผลประโยชน์ทางวัตถุ  ผลประโยชน์ทาง
สังคม  หรือโดยส่วนตัว  
 4.  การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล หมายถึง การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมท่ีได้ด าเนินการหรือปฏิบัติไปแล้ว เพื่อหาข้อสรุป  และ
น าไปเป็นสารสนเทศในการด าเนินกิจกรรมในครั้งต่อ ๆ ไป 
 จากการศึกษาตามกรอบการบริหารวิชาการและหลักการมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้สรุปว่า การมี
ส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครู หมายถึง การเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  มีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน  มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  และมีส่วนร่วมในการประเมินผลเกี่ยวกับ
งานวิชาการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษา  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น  หมายถึง  การให้โอกาสครูเข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อทราบ
จุดแข็งจุดอ่อน  การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนและนักเรียนเพื่อน ามาซึ่งข้อมูล
ในการจัดท าสาระหลักสูตรท้องถิ่น  การก าหนดกรอบสาระหลักสูตรท้องถิ่น  ด าเนินการจัดท าสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น  และการประเมินผลการใช้สาระหลักสูตรท้องถิ่น 
  2.  การวางแผนงานด้านวิชาการ  หมายถึง  การก าหนดเป้าหมายเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานเพื่อให้ส าเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ในด้านวิชาการ โดยให้ครูมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิธีการ  ขั้นตอนและรายละเอียดของการด าเนินการด้านวิชาการ  โดยจัดล าดับกิจกรรมท่ี
จะต้องปฏิบัติก่อนหลังระยะเวลาด าเนินการด้านวิชาการ   
  3.  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  หมายถึง  การจัดท าแผนการเรียนรู้   
จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วงช้ันตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้   เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  มีการบูรณาการการเรียนรู้  ใช้ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้   จัดกิจกรรมพัฒนา
ห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน  
และ ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนพิการด้อยโอกาสและมี
ความสามารถพิเศษ 
  4. การพัฒนาหลักของสูตรสถานศึกษา หมายถึง การเปล่ียนแปลงปรับปรุงหลักสูตร
จากเดิมให้ได้ผลดียิ่งขึ้น โดยด าเนินการรวบรวมเอกสารและวัสดุต่าง  ๆ และข้อมูลสารสนเทศท่ี
เกี่ยวกับชุมชน ท าความเข้าใจหลักสูตรและภารกิจท่ีต้องปฏิบัติ จัดท าสาระของหลักสูตรในส่วนท่ี
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เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น   และให้ชุมชนเข้ามาร่วมคิดร่วมท าใน
หลักสูตรสถานศึกษา 
      5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การวางแผนและส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัด
กระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด  
ของผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้องกับบริบทของสังคม   
       6. การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การให้ครูได้มี
ส่วนร่วมในการวางแผนการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน การจัดท าแผนการวัดผล  และ
ประเมินผลการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  สาระการเรียนรู้ และเป็นไปตาม
แนวทางของหลักสูตร  โดยเน้นการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  และจัดให้มีการเทียบโอน
ความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่นและไปยังสถานศึกษาอื่น   
           7.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา หมายถึง การพัฒนาคุณภาพ
ด้านวิชาการของสถานศึกษา  โดยสนับสนุนให้ครูใช้กระบวนการทางการวิจัยในระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การศึกษาปัญหา  การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  การหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา  การสร้างและการพัฒนานวัตกรรม  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น   
  8.  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ หมายถึง การจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ท้ัง
ภายนอกและภายในสถานศึกษา  โดยครูมีส่วนร่วมในการส ารวจแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา ใน
ชุมชน ในท้องถิ่น ในเขตพื้นท่ีการศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีใกล้เคียง  และน ามาปรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
  9.  การนิเทศการศึกษา หมายถึง กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ  แล้วน าผลการนิเทศมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน  ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา  
  10.  การแนะแนว  หมายถึง  การจัดระบบการแนะแนวทั้งทางวิชาการและทางวิชาชีพ
ภายในสถานศึกษา  โดยร่วมด าเนินการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ตาม
เป้าหมาย  มีการติดตามและประเมินผลกระบวนการแนะแนวในสถานศึกษา  และการประสานความ
ร่วมมือกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นอย่างต่อเนื่อง  
  11.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  หมายถึง  
จัดระบบโครงสร้างองค์กร  โดยให้ครูได้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ บริหารจัดการให้โรงเรียนเป็นฐานในการบริหารจัดการ  มุ่งเน้นการ 
มีส่วนร่วมของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องหลาย ๆ ฝ่าย นับต้ังแต่ ผู้เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  มีการกระจายอ านาจ  และการแสดงความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้  
  12.  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ หมายถึง   การส ารวจความ
ต้องการสนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของ
สถานศึกษา  ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์  จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน  ส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน   ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัด
การศึกษาอบรม  มีการแสวงหาความรู้  ข้อมูลข่าวสาร  และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการ
ต่าง ๆ   



 71 

  13.  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น  
หมายถึง  การให้ครูมีส่วนร่วมในการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น เป็น
การประสานความร่วมมือช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐเอกชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ติดตามประเมินผลการพัฒนาวิชาการเพื่อให้การพัฒนาชุมชนและโรงเรียนมีความ
เจริญก้าวหน้า 
  14.  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร  หน่วยงาน 
สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา หมายถึง การส่งเสริมการพัฒนาวิชาการ และการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัด
การศึกษา เพื่อให้ครูได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ประสานความร่วมมือ หาวิธีการสนับสนุนให้มีการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ การพัฒนาระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา และมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลเพื่อหาข้อสรุป  และน าไปเป็นสารสนเทศในการด าเนินกิจกรรม 
  15.  การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  
หมายถึง การศึกษาและวิเคราะห์งานด้านวิชาการของสถานศึกษา จัดท าร่างระเบียบและแนว
ปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา เพื่อให้ครูได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานและน าระเบียบและแนวปฏิบัติไปปฏิบัติงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา รวมทั้งตรวจสอบและประเมินผลงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
  16.  การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา หมายถึง การศึกษา  
วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียน แบบเรียน การจัดท าหนังสือเรียน แบบเรียน และการตรวจพิจารณา
คุณภาพหนังสือเรียน แบบเรียน โดยครูสมามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกรูปแบบและเนื้อหา
ของแบบเรียน หนังสือเรียน 
  17.  การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หมายถึง การจัดหา จัดท า สร้าง
และพัฒนาการใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้ครูมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน  และส่งเสริมให้ครูผลิตและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  และประเมินผลการสร้างและ
พัฒนาการใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานั้น 
 
2.3  การประเมินความต้องการจ าเป็น 
 ผู้วิจัยน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็น  หลักการ
ของการจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น  ขั้นตอนการประเมินความต้องการจ าเป็น  
และการจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นตามล าดับดังนี้ 
 2.3.1  ความหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
 สงัด  อุทรานันท์ (2532)  ให้ความหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็นไว้ว่า  
หมายถึง  กระบวนการส าหรับการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบแน่ชัดลงไปว่า ปัญหา และความต้องการ 
อันไหนเป็นปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริง  ปัญหาและความต้องการอันไหนมีความส าคัญ 
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มากกว่ากัน  การศึกษาความต้องการจ าเป็นส่วนใหญ่มักจะใช้วิธีการเก็บข้อมูลในขอบเขตท่ีกว้างขวาง 
โดยใช้แหล่งข้อมูลปริมาณมาก  ใช้เวลาและทรัพยากรท่ีหลากหลาย  รวมท้ังใช้เงินค่อนข้างสูง   
แต่หากเป็นการศึกษาข้อมูลในขอบเขตจ ากัด เช่น ในโรงเรียน  หรือในช้ันเรียน จะเรียกว่า  การศึกษา
ปัญหาเฉพาะ (Study of Specific Problems) 
 สุวิมล  ว่องวาณิช (2550)  กล่าวว่า  การประเมินความต้องการจ าเป็น เป็นกระบวนการ
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสภาพในปัจจุบัน (what is) กับสภาพท่ีควรจะเป็น (what should 
be) ท่ีมีระบบ เพื่อจัดล าดับความส าคัญก่อนหลัง โดยเป็นการระบุความต้องการจ าเป็น พิจารณา
ตัดสินความขัดแย้ง ตรวจสอบสภาพท่ัวไปตามธรรมชาติ และหาสาเหตุท่ีท าให้เกิดความต้องการ
จ าเป็น และจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไข การจัดสรรงบประมาณ การจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์กร 
 ก่องเกียรติ รักษ์ธรรม เพ็ญศรี เศรษฐวงศ์ และสมบูรณ์ สุริยวงศ์ (2554)  ให้ความหมายว่า  
การประเมินความต้องการจ าเป็นเป็นกระบวนการท่ีเป็นระบบในการหาความต้องการจ าเป็น เพื่อ 
ก าหนดความแตกต่างของสภาพเป็นอยู่จริงท่ีสังเกตได้กับสภาพท่ีคาดหวังท่ีควรจะเป็น แล้วน าผลของ
ความแตกต่างนั้นมาจัดเรียงล าดับความส าคัญ เพื่อให้ได้ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกหรือหาวิธีแก้ไข
ปัญหาได้ตรงสภาพหรือความต้องการท่ีแท้จริงอันเนื่องจากการประเมินความต้องการจ าเป็ นการ
เปล่ียนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ และการเปล่ียนแปลงทางบวก  
 คัฟแมน  และอิงลิช (Kaufman and English,  1981)  ให้ความหมายของการประเมิน
ความต้องการจ าเป็นว่าเป็นกระบวนการท่ีเป็นทางการ  ซึ่งก าหนดช่องว่างระหว่างผลผลิตหรือผลลัพธ์
ในปัจจุบันและผลลัพธ์หรือผลผลิตท่ีเป็นท่ีต้องการ และจัดวางช่องว่างเหล่านั้นตามล าดับความส าคัญ 
และเลือกส่ิงท่ีเห็นว่าส าคัญท่ีสุดเพื่อแก้ปัญหา 
 แม็คคิลลิป (Mckillip,  1987)  ให้ความหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็นว่า 
หมายถึง  การตัดสินคุณค่าของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกี่ยวกับปัญหาท่ีพบ และพยายามหาหนทาง
ในการแก้ปัญหา ความหมายดังกล่าวจะเกี่ยวข้องใน 4 ลักษณะ คือ  เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับคุณค่า 
ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล  เป็นเรื่องเฉพาะของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  เป็นเรื่องท่ีอยู่ในรูปของปัญหา
เมื่อผลผลลิตไม่เพียงพอ  และเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหรือการพิจารณาหาหนทางในการ
แก้ปัญหา 
 สรุปได้ว่า  การประเมินความต้องการจ าเป็น หมายถึง  กระบวนการวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างสภาพท่ีคาดหวังกับสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน  และหากพบความแตกต่างระหว่าง
สภาพท่ีคาดหวังกับสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน  ความแตกต่างท่ีพบก็จะช้ีให้เห็นถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น แล้ว
น าปัญหานั้นมาจัดเรียงล าดับตามความส าคัญ  เพื่อให้ได้ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกหรือหาวิธีแก้ไข
ปัญหาได้ตรงสภาพหรือความต้องการท่ีแท้จริง  
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 2.3.2  หลักการของการจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น 
 หลักการของการจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น คือ การจัดล าดับ
ความส าคัญ (Priority setting) ของการประเมินความต้องการจ าเป็น  ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการ
ระบุความต้องการจ าเป็น  การวิเคราะห์หาสาเหตุและการก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา  จะท าให้การ
ประเมินความต้องการจ าเป็นมีความสมบูรณ์ สามารถน าผลไปใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุและวิธีการ
แก้ไขต่อไป  การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น เป็นการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น
แต่ละประเด็น จากนั้น น าความต้องการจ าเป็นมาเรียงล าดับ (Sort) ต้ังแต่ความส าคัญมากไปหาน้อย  
จะช่วยให้ผู้ประเมินความต้องการจ าเป็นทราบถึงความต้องการจ าเป็น  หรือปัญหาท่ีแท้จริง ท่ีควร
ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนก่อนปัญหาอื่น  วิธีท่ีใช้จัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น
นั้น มีหลายวิธีด้วยกัน ผู้ประเมินจะต้องเลือกใช้และด าเนินการด้วยความระมัดระวังภายในระยะเวลา
และทรัพยากรท่ีจ ากัด (Bosin, 1992;  อ้างถึงใน  ปิยมาภรณ์  โชคอวยชัย,  2540)  ท้ังนี้ วิธีการ
จัดล าดับความส าคัญความต้องการจ าเป็นมีหลายวิธีแต่ละวิธีจะแตกต่างกันออกไป แต่วิธีการจัดล าดับ
ความส าคัญความต้องการจ าเป็นโดยใช้สูตร Modified Priority Needs Index (PNI Modified) ซึ่งสูตร
ในการค านวณคือ 
 

PNI modified = (I – D)/ D 
 
 โดยการหาค่าผลต่างของ (I- D) หารด้วยค่า (D) เพื่อควบคุมขนาดของความต้องการจ าเป็น
ให้อยู่ในพิสัยท่ีไม่มีช่องกว้างมากเกินไป  และให้ความหมายเชิงเปรียบเทียบ เมื่อใช้ระดับของสภาพท่ี
เป็นอยู่เป็นฐาน ในการค านวณอัตราการพัฒนาเข้าสู่สภาพท่ีคาดหวังของกลุ่ม วิธีจัดล าดับความส าคัญ
แบบนี้  มีข้อดี คือ ค านวณง่าย ให้สรุปท่ีดี  และเมื่อถ่วงน้ าหนักจะท าให้ได้ความแตกต่างท่ีชัดเจนขึ้น 
หากแต่ข้อจ ากัดของวิธีนี้ก็คือ ข้อตกลงเบื้องต้นเป็นมาตรการวัดแบบเรียงล าดับ ( Interval scale)  
ท่ีไม่ค่อยเหมาะสม  และเป็นการพิจารณาแยกกันระหว่างสภาพท่ีเป็นจริงในปัจจุบันกับสภาพ 
ท่ีคาดหวั ง  จึงท าให้ผลต่าง ท่ีมี ค่า เท่ากันในระดับต่ ากับระ ดับสูงยากในการจัดเรียงล าดับ  
(คมศร วงษ์รักษา, 2540) 
 2.3.3  ขั้นตอนการประเมินความต้องการจ าเป็น 
 สุวิมล  ว่องวาณิช (2550)  กล่าวถึงขั้นตอนการประเมินความต้องการจ าเป็นไว้ดังนี้ 
 1.  พยายามก าหนดส่ิงท่ีมุ่งหวัง (what should be) 
 2.  พยายามวัดสภาพท่ีเป็นอยู่จริงในปัจจุบัน (what is) 
 3.  หาความแตกต่างระหว่างข้อมูลท่ีได้จาก ข้อ 1  และ ข้อ 2 
 4.  ศึกษาหาสาเหตุหรือเหตุผลท่ีท าให้เกิดความแตกต่าง (ปัญหา) ในข้อ 3 
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 5.  จัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
 นอกจากนี้  นอกจากนี้สุวิมล ว่องวาณิช (2550)  ยังได้สังเคราะห์ข้ันตอน การวิจัยประเมิน 
ความต้องการจ าเป็นจากนักวิชาการด้านการประเมินไว้  โดยแบ่งขั้นตอนการด าเนินการออกเป็น  
3 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะแรก เป็นระยะก่อนการประเมินประกอบด้วยขั้นตอนการเตรียมการ มีการก าหนด
จุดมุ่งหมายหรือวิสัยทัศน์ท่ีต้องการจะให้เกิด ก าหนดกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากผลการประเมินความ
ต้องการจ าเป็น กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการประเมินความต้องการจ าเป็น และขั้นการ
ออกแบบการประเมิน เกี่ยวข้องกับการก าหนดนิยามประเภท ขอบข่ายของการประเมินความต้องการ
จ าเป็น การวางแผนงานด้านทรัพยากรค่าใช้จ่าย และระยะในการด าเนินงาน 
 ระยะท่ีสอง เป็นระยะระหว่างการประเมิน มีการก าหนดวิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อก าหนดความต้องการจ าเป็น และการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น 
 ระยะท่ีสาม ระยะหลังการประเมิน มีการน าผลไปใช้ประโยชน์ การเสนอผลหรือรายงานให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ ก าหนดแนวทางการแก้ไขขจัดปัญหาท่ีเกิดจากความต้องการจ าเป็น 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2553)  ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับขั้นตอนการประเมิน
ความต้องการจ าเป็นไว้ดังนี้ 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นก่อนการประเมิน (Pre-assessment) ในขั้นนี้เป็นขั้นตอนของการส ารวจ 
(exploration) ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๆ ดังนี้ 
 1. วางแผนส าหรับการประเมินความต้องการจ าเป็น 
 2. นิยามหรือก าหนดจุดประสงค์ท่ัวไปส าหรับการประเมินความต้องการจ าเป็น 
 3.  ก าหนดขอบเขตของการประเมินความต้องการจ าเป็นหลักและ/หรือประเด็นท่ี 
ต้องการประเมิน 
 4.  ก าหนดรายละเอียดและข้อมูลความต้องการตามขอบเขตท่ีจะประเมิน  ซึ่งรวมถึง
กลุ่มเป้าหมายในการประเมิน 
 5.  ตัดสินใจก าหนดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล   
 ผลท่ีได้จากขั้นตอนนี้ คือ แผนเบื้องต้นส าหรับการประเมินความต้องการจ าเป็นและการ
น าไปใช้ในขั้นที่ 2 และ 3 
 ขั้นท่ี 2  ขั้นการประเมิน (Assessment) หลังจากการส ารวจความต้องการจ าเป็นต่าง ๆ 
แล้วในขั้นนี้เป็นขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูล (data gathering) ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๆ 
ดังนี้ 
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 1.  สรุปตัดสินใจก าหนดเกี่ยวกับบริบท ขอบเขต และส่ิงท่ีเกี่ยวข้องในการประเมินความ
ต้องการจ าเป็น 
 2.  เก็บรวบรวมข้อมูลของความต้องการ ซึ่งในขั้นตอนนี้ย่อมท าให้ทราบความต้องการของ
ผู้รับบริการหรือกลุ่มเป้าหมาย 
 3.  หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว น าข้อมูลท่ีได้มาจัดเรียงล าดับความส าคัญของความ
ต้องการจ าเป็นในเบ้ืองต้นระยะแรก 
 4.  วิเคราะห์หาสาเหตุของความต้องการหรือประเด็นปัญหา 
 5.  วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท้ังหมด 
 ผลท่ีได้จากขั้นตอนนี้ คือ ความต้องการจ าเป็นหรือปัญหาท่ีต้องการการแก้ไขตามล าดับ
ความส าคัญในระยะแรก 
 ขั้นท่ี 3 ขั้นหลังการประเมิน (Post Assessment) เมื่อได้ผลการประเมินความต้องการ
จ าเป็นแล้วในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนส าคัญขั้นตอนหนึ่ง คือ การน าผลการประเมินไปใช้ (utilization) 
ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
 1.  จัดเรียงล าดับ (Set priority) ความส าคัญของความต้องการจ าเป็น  เทคนิคท่ีใช้ในการ
จัดเรียงล าดับ เช่น การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย (mean difference analysis)  การ
วิเคราะห์ข้อมูลหลายมิติ (multi component data analysis) การก าหนดดัชนีความต้องการจ าเป็น
ท่ีมีการถ่วงน้ าหนัก (weighted needs index) 
 2.  พิจารณาหาทางเลือกส าหรับการแก้ไขปัญหา จากข้อท่ี 1 การจัดเรียงล าดับท าให้ทราบ
ปัญหาท่ีส าคัญเร่งด่วนท่ีสุด ถ้าหากไม่น ามาแก้ปัญหาก็จะสูญเปล่าในการท าการประเมิน ดังนั้นจึงต้อง
ช่วยกันพิจารณาหาทางเลือกในการแก้ปัญหา 
 3.  พัฒนาแผนการปฏิบัติ เพื่อใช้ในการด าเนินการต่อไป 
 4.  ประเมินผล ของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
 5.  รายงานผล การประเมินความต้องการจ าเป็น 
 วิทคิน  และอัลส์ชูด (Witkin and Altschuld, 1995  อ้างถึงใน  สุวิมล  ว่องวาณิช,  2550)  
แบ่งขั้นตอนการประเมินความต้องการจ าเป็น ได้ 3 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะท่ี 1 ก่อนการประเมิน (Pre-assessment) ระยะก่อนการประเมิน เป็นขั้นตอนการ
ส ารวจเพื่อวางแผนท าการประเมินความต้องการจ าเป็นโดยรวบรวมส่ิงท่ีตระหนักว่าเป็นปัญหาหรือ
ความต้องการจ าเป็นของการปฏิบัติงานในปัจจุบัน  แล้วก าหนดขอบเขตหรือประเด็นท่ีสนใจท่ีจะ
พัฒนา ก าหนดวัตถุประสงค์ท่ีต้องการประเมินรวมท้ังก าหนดข้อมูลท่ีมีอยู่ และเป็นข้อมูลท่ีมีความ
เกี่ยวข้องกับความต้องการจ าเป็น ท่ีมุ่งประเมินและท าการก าหนดข้อมูลท่ีรวบรวมแหล่งข้อมูล วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล และการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ผลท่ีได้จากการด าเนินการใน ระยะนี้ คือ 
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แผนการปฏิบัติงานเบื้องต้นของการประเมินความต้องการจ าเป็นส าหรับใช้ในระยะการประเมิน และ
ระยะหลังประเมิน 
 ระยะท่ี 2 การประเมิน (Assessment) ระยะการประเมิน เป็นขั้นตอนของการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลตามท่ีก าหนดในแผนการปฏิบัติงาน  และท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหา 
ความต้องการจ าเป็น จากนั้นน าข้อมูลความต้องการจ าเป็นท่ีได้มาจากการจัดล าดับความส าคัญของ
ความต้องการจ าเป็นในระดับเบื้องต้น รวมท้ังวิเคราะห์สาเหตุของความต้องการจ าเป็น ซึ่งอาจจะมี 
ความเกี่ยวข้องกับความต้องการจ าเป็นใน  3 ระดับ คือ ระดับท่ี 1 ระดับปฐมภูมิหรือผู้รับบริการ 
เช่น นักเรียน ลูกค้า คนไข้ ระดับท่ี 2 ระดับทุติยภูมิหรือผู้ให้บริการ เช่น ครู ครอบครัว แพทย์  
บรรณารักษ์ ระดับท่ี 3 ระดับตติยภูมิ หรือ ทรัพยากรและแนวทางการแก้ปัญหา เช่น วัสดุอุปกรณ์
ขนาดของห้องเรียน เวลา เงินสนับสนุนและท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลท้ังหมดท่ีประกอบด้วย
ความต้องการจ าเป็นท่ีวิเคราะห์ได้ กับสาเหตุของความต้องการจ าเป็นนั้น ผลท่ีได้จากการด าเนินการ
ในระยะนี้ คือ เกณฑ์หรือแนวทางส าหรับด าเนินการแก้ปัญหาท่ีมีความส าคัญ 
 ระยะท่ี 3  หลังการประเมิน (Post assessment) ระยะหลังการประเมิน เป็นขั้นตอนของ
การน าผลประเมินในระยะท่ี 2 ไปใช้ประโยชน์โดยจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น 
ก าหนดวิธีการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมสามารถปฏิบัติได้ และน าเสนอผลการปฏิบัติงานท าการประเมิน
การประเมินความต้องการจ าเป็นและน าเสนอรายงานผลการประเมินความต้องการจ าเป็นแก่ ผู้ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้อง ผลท่ีได้จากการด าเนินการในระยะนี้ คือ แผนการปฏิบัติงาน รายงานผลการประเมิน
ความต้องการจ าเป็น ข้อสรุปท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรหรือข้อสรุปปากเปล่า 
 สรุปขั้นตอนของการประเมินความต้องการจ าเป็นได้ว่า  ประกอบด้วย  การก าหนด
จุดมุ่งหมาย  ก าหนดกรอบการวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็น  ก าหนดเทคนิควิธีการประเมิน  
การเก็บรวบรวมข้อมูล  วิธีวิเคราะห์ข้อมูล  การจัดท ารายงานและผลการใช้ผลการประเมินความ
ต้องการจ าเป็น  และจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นท่ีเกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางแก้ไข
ปัญหาต่อไป 
 2.3.4  การจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น 
 สุวิมล  ว่องวาณิช (2550)  กล่าวว่า การจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น 
เป็นการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นแต่ละประเด็น   จากนั้นน าความต้องการจ าเป็นมาจัด
เรียงล าดับ (Sort)  ต้ังแต่ความส าคัญมากไปหาน้อย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุความต้องการจ าเป็น
ท่ีมีความส าคัญมากทีสุดและมีความเร่งด่วนท่ีต้องได้รบการพัฒนาก่อนภายใต้เงื่อนไขทรัพยากรท่ีมี
จ ากัด  ในปัจจุบันการจัดเรียงล าดับความต้องการจ าเป็นโดยใช้เทคนิคการจัดล าดับส าหรับข้อมูล  
แบบการตอบสนองคู่ ท่ีมีพื้นฐานแนวคิดของการนิยามความต้องการจ าเป็นตามโมเดลความแตกต่าง
(Discrepancy Model)  วิธีการจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นสามารถกระท าได้
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ท้ังนี้ ในการประเมินความต้องการจ าเป็นกลุ่มวิธีท่ีใช้หลักประเมินความแตกต่างเป็นกลุ่มวิธีท่ีนิยมใช้
มากมีรากฐานมากจากการประเมินความต้องการจ าเป็นท่ีใช้โมเดลความแตกต่าง ซึ่งมีการรวบรวม
ข้อมูลแบบการตอบสนองคู่จากมาตรวัดท่ีแสดงระดับความส าคัญ (I = Importance) ของข้อความนั้น 
sเปรียบเสมือนค่าท่ีบอกระดับของ what should be  และมาตรวัดท่ีแสดงระดับท่ีข้อรายการนั้น
ไ ด้รับการตอบสนองหรือระ ดับสัมฤทธิ ผล  (D = Degree of Success) ท่ี เป็นอยู่ ในขณะนั้ น 
เปรียบเสมือนค่าท่ีบอกระดับของ what is โดยสูตรในการค านวณระดับความต้องการจ าเป็นแต่ละวิธี
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.  วิธี Mean Difference Method (MDF) ก าหนดโดยหาผลต่างของค่าเฉล่ียของ I และ 
ค่าเฉล่ียของ D บางคนเรียกวิธีนี้ว่า Rank Order of Difference Scores  MDF = I – D 
 2.  วิธี Priority Needs Index (PNI) เป็นวิธีการเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการ 
จ าเป็นซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดยใช้ค่าสถิติในรูปดัชนีท่ีสามารถบอกค่าต่ าสุดและสูงสุดได้ PNI = (I – D) x I 
 3)  วิธี Priority Needs Index (PNI)  แบบปรับปรุง  เป็นสูตรท่ีปรับปรุงจากสูตร  PNI 
ด้ังเดิม  โดยนงลักษณ์ วิรัชชัย  และสุวิมล ว่องวาณิช  เป็นวิธีการท่ีหาค่าผลต่างของ (I - D) แล้วหาร
ด้วยค่า D เพื่อควบคุมขนาดของความต้องการจ าเป็นให้อยู่ในพิสัยท่ีไม่มีช่วงกว้างมากเกินไปและให้
ความหมายเชิงเปรียบเทียบ เมื่อใช้ระดับของสภาพท่ีเป็นอยู่เป็นฐานในการค านวณค่าอัตราการพัฒนา
เข้าสู่สภาพท่ีคาดหวัง 
 

PNI modified = (I – D)/ D 
 
 4.  การวิเคราะห์แมทริกซ์ (Matrix Analysis) เป็นวิธีการวิเคราะห์ท่ีเน้นการเสนอผลการ 
ด าเนินงานของหน่วยงานในส่วนท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนท่ีควรได้รับการพัฒนา โดยการแบ่งตาราง 
เป็น 4 ช่อง แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพท่ีมุ่งหวัง และสภาพท่ีเกิดขึ้นจริง จุดท่ีใช้แบ่งอาจเป็น 
ค่าเฉล่ียของคะแนนสูง–ต่ าท่ีก าหนด  หรือเกณฑ์ท่ีผู้ประเมินเห็นว่าเหมาะสมเป็นจุดตัด (Cut–off 
Score) 
 
2.4  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับการจัดการศึกษา   
 ผู้วิจัยน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการศึกษาโดยสังเขป
ดังนี้ 
 การปกครองท้องถิ่นคือการท่ีองค์กรหนึ่งมีพื้นท่ีอาณาเขตของตนเอง  มีประชากรและมี
รายได้ตามท่ีหลักเกณฑ์ก าหนดโดยมีอ านาจและมีอิสระในการปกครองตนเอง  มีการบริหารการคลัง
ของตน รวมท้ังมีอ านาจหน้าท่ีให้บริการในด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน  ซึ่งประชาชนในพื้นท่ีดังกล่าวจะ
มีส่วนร่วมในการบริหารและปกครองตนเอง เช่น การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในชุมชน 
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การมีส่วนร่วมในการบริหารและการปกครองตนเองโดยผ่านตัวแทนท่ีมาจากการเลือกต้ัง เช่น การมี
สภาท้องถิ่น  เป็นต้น (โกวิทย์ พวงงาม, 2550)   

อุดม  ทุมโฆสิต (2551)  กล่าวถึง  หลักการปกครองท้องถิ่นไว้ดงันี้ 
 1.  การปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การจัดการปกครองของท้องถิ่นโดยประชาชนใน
ท้องถิ่น การจัดการปกครองดังกล่าวกระท าโดยการเลือกคณะบุคคลเข้ามาด าเนินการจัดการปกครอง  
ซึ่ ง ท้องถิ่ นและ ชุมชนแต่ละ ชุมชน ดังกล่าว   อาจมี ลักษณะเฉพาะ ท่ีแตก ต่างกันในด้าน 
อาณาเขต จ านวนประชากร ความเจริญมั่งค่ัง  เช่น หน่วยการปกครองท้องถิ่นของไทย จัดเป็น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา  
ท าให้ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะทางการปกครองเป็นการเฉพาะของตัวเอง 
 2.  ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นท่ีจะสถาปนาขึ้นเป็นหน่วยปกครอง  ต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานท่ี
จ าเป็นหลายประการ คือ 
  2.1  มีอาณาเขตและประชาชนของท้องถิ่นท่ีชัดเจนจนระบุได้ว่า พื้นท่ีและประชากร
ไหนเป็นของท้องถิ่นและอันไหนท่ีไม่ใช่ ท้ังเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในเขตการปกครองและประชากร
ผู้มีสิทธิและหน้าท่ีทางการปกครอง 
  2.2  ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นจะมีลักษณะจ าเพาะ (Uniqueness) ของตัวเอง  ไม่ว่าจะ
เป็นลักษณะของเขตแดน  ประชากร ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนทรัพยากรในท้องถิ่น  ซึ่ง
ลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่นต้องการวิธีการปกครองท่ีมีความจ าเพาะเจาะจงกับท้องถิ่นนั้น 
นโยบายปกครองท่ัวไป (General Policy) ของรัฐบาลกลางอาจจะไม่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของ
แต่ละท้องถิ่นเหล่านี้ก็ได้ ดังนั้นการใช้อ านาจของรัฐบาลกลางในท้องถิ่นควรจะได้รับความเห็นชอบใน
การประยุกต์ปฏิบัติจากท้องถิ่นด้วย 
  2.3  มีการก าหนดอ านาจหน้าท่ีในการปกครองท้องถิ่นไว้เป็นกรอบปฏิบัติชัดเจน ท้ังนี้
เพื่อให้ประชาชน คณะผู้มีอ านาจในการปกครองท้องถิ่น รวมทั้งรัฐบาลกลางได้เข้าใจตรงกันว่าเรื่องใด
ท่ีท้องถิ่นต้องท า เรื่องใดสมควรท า และเรื่องใดไม่สามารถท าได้ 
  2.4  หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีฐานะทางกฎหมาย  และมีอ านาจอิสระ 
(Autonomy)  ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามความเหมาะสม  กล่าวคืออ านาจของหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นจะต้องเป็นนิติบุคคลท่ีมีอิสระในการท างานตามขอบเขตหน้าท่ีของตัวเองได้อย่างเสรี  เพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง  หากมีอ านาจมากเกินไปไม่
มีขอบเขตท่ีชัดเจน หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นก็จะกลายสภาพเป็นรัฐอธิปไตยเสียเอง เป็นผลเสีย
ต่อความมั่นคงของรัฐในท่ีสุด อ านาจอิสระของท้องถิ่นนี้มีขอบเขตท่ีแตกต่างกันออกไปตามลักษณะ
ความเจริญ และความสามารถของประชาชนในท้องถิ่นนั้น 
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  2.5  หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องด าเนินการปกครองโดยอาศัยกรอบและอาศัย
อ านาจท่ีได้รับโดยสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) ท่ีจะด าเนินการปกครองตนเอง  สิทธิตาม
กฎหมายดังกล่าวแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 
   2.5.1  สิทธิท่ีหน่วยการปกครองท้องถิ่นสามารถตรากฎหมาย  หรือ ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ  ขององค์การปกครองท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการบริการตามหน้าท่ีและเพื่อใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติในการให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น เทศบัญญัติ ข้อบังคับต าบล และ
ข้อบังคับจังหวัด เป็นต้น 
   2.5.2  สิทธิท่ีเป็นหลักในการด าเนินการบริหารท้องถิ่นคือ อ านาจในการจัดเก็บ
ภาษี ก าหนดงบประมาณ และด าเนินกิจการใด ๆ เพื่อบริหารกิจการตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ 
  2.6  ต้องมีความเป็นสถาบันหรือมีองค์กรท่ีถาวรรองรับ เพื่อท าหน้าท่ีในการบริหาร
และด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายในการปกครองตนเอง องค์กรท่ีเข้ามาท าหน้าท่ีปกครอง
ตนเองของท้องถิ่นจัดแบ่งเป็นสองฝ่าย คือ องค์กรฝ่ายบริหารและองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ (เช่น แบบ
เทศบาลจะมีคณะเทศมนตรีเป็นฝ่ายบริหาร และสภาเทศบาลเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ หรือในแบบมหา
นครคือ กรุงเทพมหานคร จะมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นฝ่ายบริหาร สภากรุงเทพมหานครจะ
เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นต้น) นอกจากนั้นต้องมีสถาบันของพนักงานท้องถิ่นรองรับ เพื่อให้ท้องถิ่นมี
ผู้ปฏิบัติงานแบบถาวรและเป็นมืออาชีพ 
  2.7  ประชาชนในท้องถิ่นต้องมีส่วนรวมในการปกครองท้องถิ่นจากแนวความคิดท่ีว่า 
ประชาชนในท้องถิ่นรู้ปัญหาของตัวเองดีกว่าส่วนกลาง หน่วยการปกครองท้องถิ่น จึงจ าเป็นต้องมี 
คนในท้องถิ่นมาบริหารงาน เพื่อให้สมกับเจตนารมณ์และความต้องการของชุมชน และเป็นการฝึกให้
ประชาชนในท้องถิ่นเข้าใจในระบบ และกลไกประชาธิปไตยด้วย 
 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (2561)  น าเสนอแนวคิดไว้ดังนี้ 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศเรื่อยมาท่ีส่งผลผลักดันให้หมู่บ้านร้างเร็วขึ้น 
ชุมชนแตกสลายมากขึ้น กลายเป็นคนเมือง เป็นคนของรัฐและเป็นข้าราชการ ดังนั้น หนทางแก้ปัญหา
ดังกล่าวคือ  การกระท าท่ีต้องกลับหัวกลับหางกับการพัฒนาในปัจจุบัน โดยจะต้องมุ่งเน้นการพัฒนา
คนเป็นส าคัญ และกระจายอ านาจท่ีเป็นจริงแก่ประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดวิถี
ชีวิตและการพัฒนาของชุมชน  ค าว่า การกระจายอ านาจ หมายถึง การเปล่ียนแปลงของอ านาจและ
การควบคุมจากศูนย์กลางไปยังส่วนปลาย  เป็นการปรับเปล่ียนอ านาจและความรับผิดชอบจาก
ส่วนกลางไปยังกลุ่มวิชาชีพในชุมชนในทางการศึกษา ส่วนค าว่าการกระจายอ านาจทางการบริหาร
และการจัดการศึกษา หมายถึง  การถ่ายโอนอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบและการตัดสินใจจาก
ส่วนกลางหรือศูนย์รวมอ านาจไปสู่ส่วนต่าง ๆ ขององค์กร  โดยให้ทุกส่วนขององค์กรได้มีส่วนร่วม 
ในการตัดสินใจ การบริหาร  และกระบวนการทางกฎหมายท่ีจะมอบอ านาจขั้นต้นและความ



 80 

รับผิดชอบให้แก่ ท้องถิ่นในการตัดสินใจเกี่ยวกับ การบริหารสถานศึกษาท้ัง  4 โครงสร้าง 
งานสถานศึกษาต้ังแต่การบริหารงานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณ และงานบริหารท่ัวไป 
เพื่อให้สถานศึกษาและชุมชนมีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  การกระจายอ านาจทางการบริหาร
การศึกษาสู่ท้องถิ่น มีเป้าหมายหลักในการมุ่งลดบทบาทของรัฐในส่วนกลางให้เหลือแต่ภารกิจหลักท่ี
ต้องท าเท่าท่ีจ าเป็นและเพิ่มบทบาทให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าด าเนินการแทน โดยให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542  ได้ก าหนดว่าการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือระดับกระทรวง ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับสถานศึกษา   ดังนั้นความสัมพันธ์ของส่วนกลาง (กระทรวง)  กับส่วนภูมิภาค(เขตพื้นท่ี
การศึกษา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสถานศึกษา)  จะแบ่งบทบาทและหน้าท่ีในการ
ด าเนินงานทางการจัดการศึกษาอย่างชัดเจน คือ กระทรวง (ส่วนกลาง)  มีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแล
การศึกษาทุกระดับทุกประเภทก าหนดนโยบายแผน  ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาสนับสนุน
ตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา   จากนั้นเขตพื้นท่ีการศึกษา จะรับแนวทางในการ
กระจายอ านาจด้านการบริหารการจัดการศึกษาท้ังในด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล 
การบริหารงานท่ัวไป  และองค์กรบริหารการปกครองท้องถิ่นมีสิทธิในการจัดการศึกษาทุกระดับ 
ตามความพร้อม เพื่อให้สถานศึกษาได้จัดการศึกษาตรงความเหมาะสม และความต้องการของผู้เรียน 
 ส าหรับหน้าท่ีจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสาระส าคัญ  ดังนี้ 
 1.  ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 49  ระบุว่า  
บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมี
คุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ต้อง
ได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง และการสนับสนุนจากรัฐ เพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น  
การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้
ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ย่อมได้รับความคุ่มครองและส่งเสริมท่ีเหมาะสมจากรัฐ  และ
มาตรา 80 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และ
วัฒนธรรม  ดังต่อไปนี้ 
  1.1  คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษา
ปฐมวัย ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบัน
ครอบครัวและชุมชน  รวมท้ังต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้ 
  1.2  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพท่ีเน้นการสร้างเสริมสุขภาพอันน าไปสู่
สุขภาวะท่ียั่งยืนของประชาชน  รวมท้ังจัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมี
มาตรฐานอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข  โดยผู้มีหน้าท่ีให้บริการดังกล่าวซึ่งได้ปฏิบัติหน้าท่ีตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม  ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 
  1.3  พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้
สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมาย
เพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ  จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทัน

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
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การเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  รวมท้ังปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย 
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
  1.4  ส่ง เสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจเพื่อ ให้องค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น  ชุมชน  องค์การทางศาสนา และเอกชนจัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
  1.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปะวิทยาการแขนงต่าง ๆ  และเผยแพร่
ข้อมูลผลการศึกษาวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ 
  1.6  ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รักสามัคคีและการเรียนรู้   ปลูกจิตส านึก  และ
เผยแพร่  ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ  ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญา
ท้องถิน่ 
 2.  ตามท่ีพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ก าหนดในมาตรา 16  ไว้ว่า ให้เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเอง  โดย  มาตรา 42 ระบุว่า  ให้กระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อม
ในการจัดการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหน้าท่ีในการประสานและส่งเสริม องค์กร
ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับน โยบายและ ไ ด้มาตรฐาน
การศึกษา  รวมท้ังการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน การจัดการศึกษาของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการจัดการศึกษาตาม 
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  โดยการจัดการศึกษาม ี3 รูปแบบ 
 3.  การศึกษาในระบบ (Formal Education) เป็นการศึกษาท่ีก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธี
การศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จ
การศึกษาท่ีแน่นอนการศึกษาในระบบมี 2 ระดับ 
  3.1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย การศึกษาซึ่งจัดไม่น้อยกว่า  12 ปี ก่อน
ระดับอุดมศึกษา มี 3 ระดับ ได้แก่                              
   3.1.1  การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (3-6 ปี)                           
   3.1.2  การศึกษาระดับประถมศึกษา        
   3.1.3  การศึกษาระดับมัธยมศึกษา มี 2 ระดับ 
  3.2  การศึกษาระดับมัธยมศึกษาต้น  และการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย (3 ปี) 
ซึ่งมี 2 ประเภท  คือ  ประเภทสามัญศึกษา  และประเภทอาชีวศึกษา 
     3.3  การศึกษาระดับอุดมศึกษาการศึกษาระดับอุดมศึกษา แบ่งอกเป็น 2 ระดับ  คือ  
การศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญา  และการศึกษาระดับปริญญา 
 4.  การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) เป็นการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นในการ
ก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล  
ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการส าเร็จการศึกษาโดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม การจัดการศึกษานอกระบบของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎร การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
อินเทอร์เน็ต และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น 
 5.  การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) เป็นการศึกษาท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม 
สภาพแวดล้อม ส่ือ หรือ แหล่งความรู้อื่นๆ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้านห้องสมุดชุมชน จัดการสอนให้กับเด็กเร่ร่อนตาม
ชุมชนเมืองใหญ่การอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ท้องถิ่น ศูนย์การเรียนรู้
ต่างๆ เป็นต้น 
 ท้ังนี้  การจัดการศึกษาท้องถิ่นมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของท้องถิ่น ซึ่ง
ประกอบด้วย ความสามารถในการพึ่งพิงตนเองได้ทางเศรษฐกิจ   ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ของตนเอง  และการมีเอกลักษณ์และความยั่งยืนของท้องถิ่น ดังนั้น  อาจกล่าวได้ว่า  เป้าหมายของ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น คือ 
 1.  ถ่ายทอดความรู้  ทักษะ  ภูมิปัญญา  ในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตบน
พื้นฐานของทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น 
 2.  ถ่ายทอดความเช่ือและค่านิยมของท้องถิ่น  และท าให้สมาชิกมีลักษณะคล้ายคลึง
กัน  จนเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้น ๆ  และท าให้คุณลักษณะเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้สืบสาน
ต่อเนื่อง  ยั่งยืน 
 3.  เป็นการเรียนรู้ และแลกเปล่ียนประสบการณ์ของสมาชิกในท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหา
ของตนเองและท้องถิ่น  โดยใช้ภูมิปัญญาของตนเองได้  
 
2.5  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 2.5.1  งานวิจัยในประเทศ 
 สายหยุด  ประกิคะ (2552)  ท าวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและความต้องการมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครราชสีมา เขต 6  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและความต้องการมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 จ าแนกตามเพศ  ประสบการณ์ในการสอน  และขนาดของสถานศึกษา  กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นครูผู้สอนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 6  
จ านวน  320  คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ และแบบสอบถามชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพ
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 6  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
อยู่ในระดับมาก  10  ด้าน  และระดับปานกลาง  2  ด้าน  โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  ด้านการ
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พัฒนากระบวนการเรียนรู้  ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ  ด้านการประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น  2) ผลการเปรียบเทียบสภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 
6  พบว่า  เมื่อจ าแนกตามเพศ  โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  แต่ราย
ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  จ านวน  2  ด้าน คือ ด้านการแนะแนว
การศึกษา  และด้านประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น  เมื่อจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการสอน  พบว่า โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  แต่ราย
ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  จ านวน  2  ด้าน คือ  ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  และด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน  เมื่อพิจารณาตามขนาดของ
สถานศึกษา  พบว่า  โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  แต่รายด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  จ านวน  2  ด้าน คือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
และด้านการพัฒนาและการใช้ส่ือ  เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  3)  ความต้องการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครราชสีมา เขต 6  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  อยู่ในระดับมาก  
ทุกด้าน  โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต่ าสุด คือ  ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 4) ผลการ
เปรียบเทียบความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 6  พบว่า  เมื่อจ าแนกตามเพศ  โดยภาพรวม
และรายด้าน ไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน  
พบว่า  โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  แต่รายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  จ านวน  2  ด้าน คือ  ด้านการวัดผล  ประเมินผล  และเทียบโอนผล
การเรียน  และด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และเมื่อพิจารณาตามขนาดของ
สถานศึกษา  พบว่า  โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  แต่รายด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  จ านวน 1 ด้าน คือ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา   
 สุดหทัย  ดาราพงษ์ (2555)  ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตเทศบาลเมืองตราด  จังหวัดตราด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตเทศบาลเมืองตราด  
จังหวัดตราด  และเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเขตเทศบาลเมืองตราด  จังหวัดตราด  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  ประสบการณ์  ขนาดของ
สถานศึกษา  และสังกัดของสถานศึกษา  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ครูผู้สอนในสังกัดเทศบาลเมืองตราด  
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จังหวัดตราด จ านวน 208 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
5  ระดับ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติทดสอบที และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ
ครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตเทศบาลเมืองตราด  จังหวัดตราด โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก  2) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานเขตเทศบาลเมืองตราด  จังหวัดตราด  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้  และด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  3) ผลการเปรียบเทียบการมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตเทศบาลเมืองตราด  
จังหวัดตราด  จ าแนกตามประสบการณ์  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  
แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 4) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตเทศบาลเมืองตราด  จังหวัดตราด  
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  และสังกัดของสถานศึกษา  โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05     
 สุภาวิตา  ทองน้อย (2558)  ท าวิจัยเรื่อง  การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงาน
วิชาการในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ  สังกัด
ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสมุทรปราการ  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการ ในศูนย์การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรปราการ  และ 2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการ
บริหารงานวิชาการ ในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดสมุทรปราการ 
สังกัดส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่าง 
ท่ีใช้ในการวิจัยเป็นครูผู้สอนในสังกัดส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
จังหวัดสมุทรปราการ  จ านวน 118 คน  จ าแนกตามเพศและประสบการณ์ในการท างาน โดยใช้
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที  ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนใน
การบริหารงานวิชาการ ในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัด
สมุทรปราการ สังกัดส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสมุทรปราการ 
อยู่ในระดับมากท้ัง 4 ด้าน ตามล าดับ ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการจัดการเรียนการสอน 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CA%D8%C0%D2%C7%D4%B5%D2%20%B7%CD%A7%B9%E9%CD%C2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0


 85 

ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ ด้านการนิเทศภายใน และด้านการวัดผลและประเมินผล      
2) การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการ จ าแนกตามเพศและประสบการณ์ในการ
ท างาน ไม่แตกต่างกัน 
 สุทานีย์  พลนามอินทร์ (2558)  ศึกษาเรื่อง รูปแบบการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4   โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหา การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  2) น าเสนอรูปแบบการมี
ส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  3) พัฒนาเครื่องมือการด าเนินงานการมี
ส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 4 การวิจัยมี  4 ขั้นตอน  ประกอบด้วย 
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องของนักวิชาการต่าง ๆ  เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ครูในการบริหารงานวิชาการแล้วนามาเป็นกรอบแนวคิด ขั้นตอนท่ี 2  ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา
การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ไปสอบถามผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ  จ านวน 468 คน 
ขั้นตอนท่ี 3 การร่างรูปแบบการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา แล้วน า
ร่างรูปแบบไปด าเนินการสนทนากลุ่ม โดยผู้ร่วมสนทนากลุ่มประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา
ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาจ านวน 9 คน ขั้นตอนท่ี 4 ประเมินรูปแบบการ
มีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ 
จ านวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ ประโยชน์และความสอดคล้องระหว่างรูปแบบกับแผนการด าเนินงานของรูปแบบ สถิติท่ีใช้
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ียส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ  ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษา
สภาพการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมากท้ัง 5 ด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการพัฒนา  และใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการการศึกษา ส่วนปัญหา
โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า ปัญหาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงาน
วิชาการอยู่ในระดับน้อย โดยด้านท่ีมีปัญหามากท่ีสุด คือ ด้านการนิเทศการศึกษา  2) เพื่อน าเสนอ
รูปแบบการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ประกอบด้วย หลักการ จุดมุ่งหมาย กลไกการด าเนินการ  
การด าเนินการการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการ  การประเมินผล และเงื่อนไข
ความส าเร็จ โดยค่าเฉล่ียความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดยค่าเฉล่ียความเหมาะสม ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก การน าไปใช้
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ประโยชน์อยู่ในระดับ ปานกลาง และความสอดคล้องกับการด าเนินการ อยู่ในระดับมาก 3) เพื่อ
พัฒนาเครื่องมือการด าเนินงานการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
โดยภาพรวมความคิดเห็น ผู้บริหารครูวิชาการและครูผู้สอนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
มีระดับความคิดเห็น ในระดับมาก โดยการปฏิบัติงานท้ังหมดอยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีมีค่าสูงสุด คือ 
ร่วมด าเนินการพัฒนาหลักสูตรตามแผนท่ีวางไว้และการด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างคุ้มค่า 
จะต้องมีการประเมินอย่างสม่ าเสมอ และด้านท่ีมีค่าน้อยสุดคือ ร่วมวางแผนการพัฒนากระบวนเรียนรู้
ตามแผนการพัฒนา เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกัน
มาก ต่อรูปแบบการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
 หาญณรงค์  กระจงจิตร (2558)  ท าวิจัยเรื่อง  การศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนเครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ระยอง เขต 2  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนเครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพร  สังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดโรงเรียน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูในโรงเรียนเครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพร สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ปีการศึกษา 2557  จ านวน 108 คน 
เครื่องมือทีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  สถิติทีใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที   และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว  ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
เครือข่ายการศึกษา กรมหลวงชุมพร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนเครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  แต่เมื่อจ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยครูในโรงเรียนขนาดใหญ่มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการเกือบทุกด้าน
มากกว่าครูโรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดกลาง   ยกเว้น ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้                 
ท่ีครูโรงเรียนขนาดกลางมีส่วนร่วมมากกว่าครูโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่     
 อาซีซะ  เหร็นเร๊ะ (2558)  ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนใน
โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัด

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CB%D2%AD%B3%C3%A7%A4%EC%20%A1%C3%D0%A8%A7%A8%D4%B5%C3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CD%D2%AB%D5%AB%D0%20%E0%CB%C3%E7%B9%E0%C3%EA%D0&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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เทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน  สังกัดเทศบาลเมืองท่าข้าม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 108 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า  5  ระดับ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สถิติทดสอบ ได้แก่ การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า 
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอน ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ด้านการวางแผนงานวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอน  
ในสถานศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการ
วัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
และมาตรฐาน การศึกษา ด้านการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา ด้านการนิเทศ การศึกษา และด้านการพัฒนาและการใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ตามล าดับ ผลการเปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูผู้สอน
ท่ีมีเพศ อายุ  วุฒิการศึกษา  ระดับ  ช่วงช้ันท่ีสอน  และประสบการณ์การสอนต่างกันพบว่า ไม่
แตกต่างกัน 
 นพรัตน์  ช านาญพืช (2559)  ท าวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ
ครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส  อ าเภอขลุง  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ
ครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอขลุง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการท างาน  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
ครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอขลุง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2558  จ านวน 80 คน   เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที  และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการศึกษาพบว่า  
1) การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส  อ าเภอขลุง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงลาดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการวัดผลประเมินและเทียบโอนผลการเรียน ด้าน
การบริหารหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตามลาดับ  2) การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู ผู้สอนในกลุ่ม 
โรงเรียนขยายโอกาส อ าเภอขลุง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
จ าแนกตามเพศ  และประสบการณ์ในการทางาน พบว่า   โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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 ปานดวงใจ  แฮนเกตุ (2559)  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของครูกับ
ประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของครูกับประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 1  จ าแนกตามสถานภาพ   เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของครูกับประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้
ในการวิจัยเป็นผู้บริหารโรงเรียน 86 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 86 คน ครูผู้สอน 176 คน รวม 348 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉล่ีย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  
ผลการวิจัยพบว่า  1) การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการและประสิทธิผลงานวิชาการของ
โรงเรียนโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  2) การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการและประสิทธิผลงานวิชาการของครูในโรงเรียน จ าแนกตามสภาพการดารงต าแหน่ง เพศ  
และขนาดของโรงเรียน พบว่า  การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการและประสิทธิผลงาน
วิชาการของโรงเรียน จ าแนกตาม สถานภาพการด ารงต าแหน่ง  เพศ และขนาดโรงเรียน  โดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน  3) การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูกับประสิทธิผลงาน
วิชาการของโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 ศมนภร  นาควารี (2559)  ท าวิจัยเรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารและครูกับประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนปากช่อง ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เขต 31  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครูกับประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ปากช่อง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เขต 31 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
และครูท่ีปฏิบัติการสอน  จ านวน 103 คน เครื่องมือเป็นแบบสอบถามชนิดประมาณค่า  5  ระดับ 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉล่ีย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  ผลการวิจัยพบว่า  1) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารและครูกับประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนปากช่อง  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เขต 31 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก  
2) ประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนปากช่อง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานครราชสีมา เขต 31 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 3)  ความสัมพันธ์
ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครูกับประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนปากช่อง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เขต 31 โดยรวมและราย
ด้านทุกด้านมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 สุริยะ  ทรัพย์สิน (2559)  ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียน
สังกัดศูนย์เครือข่ายสองพี่น้อง  ห้วยแม่เพรียง ป่าเด็ง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการและ
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนสังกัดศูนย์เครือข่ายสองพี่น้อง 
ห้วยแม่เพรียง ป่าเด็ง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยจ าแนกตามเพศ 
ประสบการณ์ท างาน วุฒิการศึกษาสูงสุด  และขนาดสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียน
สังกัดศูนย์เครือข่ายสองพี่น้อง ห้วยแม่เพรียง ป่าเด็ง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 จ านวน 80 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติที  
(t-test)  ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนสังกัดศูนย์
เครือข่ายสองพี่น้อง ห้วยแม่เพรียง ป่าเด็ง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 
2  โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  การน า
หลักสูตรไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆ การ
วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามล าดับ 2) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนสังกัดศูนย์เครือข่ายสองพี่น้อง ห้วยแม่เพรียง ป่าเด็ง ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จ าแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในบริหารงานวิชาการของครู
โรงเรียนโรงเรียนสังกัดศูนย์เครือข่ายสองพี่น้อง ห้วยแม่เพรียง ป่าเด็ง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่
แตกต่างกัน 4) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนโรงเรียนสังกัด
ศูนย์เครือข่ายสองพี่น้อง ห้วยแม่เพรียง ป่าเด็ง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 
เขต 2 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ท้ังโดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 5) ผลการเปรียบเทียบ
การมีส่วนร่วมในบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนโรงเรียนสังกัดศูนย์เครือข่ายสองพี่น้อง ห้วยแม่
เพรียง ป่าเด็ง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา ท้ังโดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
 รัตนาภรณ์  บ ารุงวงศ์ (2560)  ท าวิจัยเรื่อง  การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ
ครูในโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 13 และ 14 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 13 และ 14 สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3  จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลของครูผู้สอน  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 13 และ 14 สังกัด

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CA%D8%C3%D4%C2%D0%20%B7%C3%D1%BE%C2%EC%CA%D4%B9&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C3%D1%B5%B9%D2%C0%C3%B3%EC%20%BA%D3%C3%D8%A7%C7%A7%C8%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานีเขต 3   จ านวน 196 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ 
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที   ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการของครูในโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 13 และ 14 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
เรียงตามล าดับคะแนนเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
การประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา การวัดผล ประเมินผล  ส่วนข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ีย
น้อยท่ีสุด คือ การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  2) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 13 และ 14 สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พบว่า ครูผู้สอนท่ีมีเพศ อายุ และประสบการณ์ 
การท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียน  
ไม่แตกต่างกัน 
 สุภาภรณ์  สุจินตาภิรมย์ (2560)  ท าวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของครูใน
การบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการ  
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามใน 4 ด้าน  ได้แก่ ด้านการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ด้านการวัดผล  ประเมินผล  และ
เทียบโอนผลการเรียน  และด้านการพัฒนาและการใช้ส่ือ  เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  กลุ่มตัวอย่างท่ี
ใช่ในการวิจัยได้แก่  ครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  จ านวน  
260 คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว  ผลการวิจัยพบว่า  1) สภาพการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการ  
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีสภาพการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง  เรียงตามล าดับ
จากมากไปน้อย คือ  ด้านการพัฒนาและการใช้ส่ือ  เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา  ด้านการวัดผล  ประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียน  และด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้  2)  ปัญหาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมาก  เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย คือ  ด้านการวัดผล  
ประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียน  ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  และด้านการพัฒนาและการใช้ส่ือ  เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  3)  ผลการเปรียบเทียบ
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สภาพการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงครามจ าแนกตามเพศ  พบว่า สภาพการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงาน
วิชาการ  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามของครูชายและครู
หญิงไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  แต่เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์การสอน  และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้  พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  4)  ผล
การเปรียบเทียบปัญหาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามจ าแนกตามเพศ  จ าแนกตามประสบการณ์การสอน  
และกลุ่มสาระการเรียนรู้  พบว่า  ไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05   
 2.5.2  งานวิจัยในต่างประเทศ       
 มีแกน  (Meegan, 1986)  ศึกษาการมี ส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 
ของโรงเรียนคาทอลิก  รัฐวิสคอนซิน  ประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการวางแผนกับคุณภาพของโรงเรียน  และเปรียบเทียบแนวคิด
เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับ
ครูผู้สอน  ผลการศึกษาพบว่า  การมีส่วนร่วมในการวางแผนกับคุณภาพของโรงเรียนมีความสัมพันธ์
กันในทิศทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  และผู้บริหารสถานศึกษามีแนวคิดเกี่ยวกับ
การเปล่ียนแปลงเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนแตกต่างจากครูผู้สอน  โดยผู้บริ หาร
สถานศึกษามีแนวคิดเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในทางบวก
สูงกว่าครูผู้สอน 
 คราฟท์ (Craft, 1988)  มหาวิทยาลัยมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกาศึกษาเจตคติของชุมชน
และระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีมีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยก าหนดสมมุติฐานของ
การศึกษาว่า  มีความสัมพันธ์กันระหว่างเจตคติของชุมชนและระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน  ผลการศึกษาพบว่า  เจตคติของชุมชนกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
มีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และการมีส่วนร่วมของชุมชน
กับการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01  แต่เจตคติของชุมชนกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่มีความสัมพันธ์ต่อกันท่ีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ .01 
 มิลเลอร์ (Miller, 1989)  ศึกษาการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการวางแผนพัฒนาหลักสูตร
และการน าหลักสูตรไปใช้ของโรงเรียนชนบทในประเทศสหรัฐอเมริกา พบผลการศึกษาว่า  การวาง
แผนพัฒนาหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้มีความความสัมพันธ์ในทิศทางบวกอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .05  ท้ังนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการวางแผนพัฒนา
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หลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ดังกล่าว  ช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน  เนื่องจากครูผู้สอนเกิด
การยอมรับ  เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน  ท าให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิผล 
 กู๊ดฮาร์ท (Goodhart, 1991)  ศึกษาคุณลักษณะของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐ 
ท่ีมีประสิทธิภาพในด้านการบริหารวิชาการ  โดยศึกษาจากผลผลิตทางการศึกษาของโรงเรียนในด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการ   ความส าเร็จของโรงเรียน  และประสิทธิภาพของการวัดผลและ
ประเมินผล  พบว่า  ความเป็นผู้น าในด้านการจัดองค์กรของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของครูผู้สอน  
คุณธรรมจริยธรรมของครู ผู้สอน และความเป็นหนึ่งเดียวของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในด้านการบริหารวิชาการในทิศทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 เชร็สทาร์  และคนอื่น ๆ (Shrestha, et al., 2008)  ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัด
การศึกษาแบบเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนนิวเซาท์เวลส์  ในประเทศออสเตรเลีย  โดยใช้การวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (participatory action research)  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อการจัดการศึกษาแบบเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนนิวเซาท์เวลส์  ในประเทศออสเตรเลีย 
ประกอบด้วย  การบริหารชุมชนท่ีเข้มแข็ง  ความต่อเนื่องของการพัฒนา  ความศรัทธาและความ
เช่ือมั่น  ศักยภาพของผู้น า  ความชัดเจนของนโยบาย  ท้ังนี้  ปัจจัยท่ีมีความส าคัญท่ีสุดก็คือ การเน้น
การมีส่วนร่วมของชุมชน   



บทท่ี  3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  ผู้วิจัยด าเนินการตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 3.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3.3  การสร้างเครื่องมือ 
 3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
 3.1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561 จ านวน 9,719  คน 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561 จ านวน 385 คน มีข้ันตอนในการเลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
   3.1.2.1 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane, 1967) ท่ี
ระดับความคลาดเคล่ือน .05    

     
21 Ne

N
n


  

เมื่อ  
  n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
     N = กลุ่มจ านวนประชากร 
     e = ค่าความคลาดเคล่ือน (0.05) 
   3.1.2.2 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  385  คน   
     3.1.2.3 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยจ าแนกตามขนาดโรงเรียน ใช้สูตรการแยก 
ตามสัดส่วน (Proportion Allocation) ของนิยม ปุราค า (ภิญโญ วรรณสุข, 2540  อ้างถึงใน นิยม  
ปุราค า, 2517)  

  o
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N
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.  

 
เมื่อ  
  Hnopt.  คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสม จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
  N   คือ ขนาดของประชากร จ าแนกตามจ านวนครู 



 94 

  HN  คือ ขนาดประชากรท้ังหมด 
  on   คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 
  3.1.2.4 ได้กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามขนาดโรงเรียนโดยใช้สูตรการแยกตามสัดส่วน
ข้างต้น 
  3.1.2.5 สุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) 
โดยใช้การจับฉลาก ได้กลุ่มตัวอย่างดังแสดงในตาราง 3.1 
    
ตำรำงที่ 3.1  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 

ขนำดโรงเรียน จ ำนวนโรงเรียน 
ครู 

ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
เล็ก 256 1,587 63 
กลาง 130 2,230 88 
ใหญ่ 144 5,902 234 
รวม 530 9,719 385 

 
3.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามเรื่อง  การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับ
การศึกษา  ประสบการณ์ และขนาดของโรงเรียน  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  ท่ีมี
รูปแบบการตอบ 2 สภาพ คือ สภาพท่ีเป็นจริง และสภาพท่ีควรจะเป็น โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี้ 
 ระดับ  5  หมายถึง  การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ระดับ  4  หมายถึง  การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการอยู่ในระดับมาก 
 ระดับ  3  หมายถึง  การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับ  2  หมายถึง  การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการอยู่ในระดับน้อย 
 ระดับ  1  หมายถึง  การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 
3.3  กำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
 ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาแบบสอบถามเรื่อง  การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู
ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
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 3.3.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม การบริหารวิชาการ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
เพื่อนิยามศัพท์เป็นแนวทางการสร้างข้อค าถามในแบบสอบถาม 
 3.3.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากหนังสือเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัย  และระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 3.3.3 ก าหนดขอบเขตเนื้อหาของแบบสอบถาม  ตามกรอบของการบริหารวิชาการ และ
การมีส่วนร่วมท่ีก าหนดไว้   
 3.3.4 ยกร่างแบบสอบถาม  แล้วน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น  เสนอต่ออาจารย์ท่ีควบคุม
วิทยานิพนธ์  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา  ความเหมาะสมในการใช้ถ้อยค า ส านวนภาษา
และความชัดเจนของข้อค าถาม  แล้วน าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข 
 3.3.5 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีควบคุมวิทยานิพนธ์ 
ให้ผู้เช่ียวชาญ  จ านวน  5  ท่าน  ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity)  ด้วยหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruency: IOC)  โดยค่าดัชนีความสอดคล้องจะต้องมีค่าต้ังแต่  
0.50 ขึ้นไป  จึงจะถือว่าข้อค าถามในแบบสอบถามมีความตรงเชิงเนื้อหา (พรรณี  ลีกิจวัฒนะ, 2557)
ซึ่งผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาพบว่า  มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.80-1.00  แสดงว่่า  
แบบสอบถามมีความตรงเชิงเนื้อหาเป็นท่ียอมรับได้ 
 3.3.6 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ  แล้วน าเสนออาจารย์ 
ท่ีควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบอีกครั้งก่อนน าไปทดลองใช้  
 3.3.7 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out)  กับครูท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 30  
คน  เพื่อวิเคราะห์ความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของครอนบาค (-Cronbach’ s Alpha Coefficient)  (พรรณี  ลีกิจวัฒนะ, 2557)  ซึ่งผลการ
ทดลองใช้ พบว่า  แบบสอบถามท้ังฉบับมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.98 แสดงว่า  แบบสอบถาม 
มีค่าความเช่ือมั่นเป็นท่ียอมรับได้ และแยกเป็นรายด้านตามล าดับดังนี้ 
 
ตำรำงที่ 3.2  ค่าความเช่ือมั่นแยกเป็นรายด้าน 
 

กำรบริหำรวิชำกำร ค่ำควำมเชื่อม่ัน 

1.  การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการ
พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 

0.82 

2.  การวางแผนงานด้านวิชาการ 0.87 
3.  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 0.91 
4.  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 0.78 
5.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ 0.60 
6.  การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 0.78 
7.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 0.92 



 96 

ตำรำงที่ 3.2 (ต่อ) 
 

กำรบริหำรวิชำกำร ค่ำควำมเชื่อม่ัน 

8.  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 0.85 
9.  การนิเทศการศึกษา 0.93 
10.  การแนะแนว 0.56 
11.  การพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 

0.87 

12.  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 0.83 
13.  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
และองค์กรอื่น   

0.86 

14.  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 

0.74 

15.  การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา 

0.89 

16.  การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 0.47 
17.  การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 0.89 

โดยรวม 0.95 
 
 3.3.8 จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับจริงเพื่อใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 
3.4  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
 3.4.1 ท าหนังสือจากส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์  เพื่อขออนุญาตถึงโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
 3.4.2 ผู้วิจัยน าหนังสืออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลและแบบสอบถามส่งด้วยตนเองให้กับ
โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง  พร้อมท้ังนัดวันรับแบบสอบถามกลับคืน 
 3.4.3 น าแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืน  มาตรวจสอบ ความสมบูรณ์  จากนั้นน าไปใช้ใน
การจัดท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
3.5  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี ้
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 3.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถี่
และร้อยละ 
 3.5.2  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ท้ังนี้ ก าหนด
เกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2554) 
 5  หมายถึง  มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
 3  หมายถึง  มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 
 2  หมายถึง  มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย 
 1  หมายถึง  มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
   แปลความหมายการมีส่วนร่วมของครู ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2554)  
 ค่าเฉล่ีย  4.51 – 5.00  หมายถึง  มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50  หมายถึง  มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  
 ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50  หมายถึง  มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50  หมายถึง  มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย  
 ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50  หมายถึง  มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 3.5.3  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกตามเพศ  ใช้สถิติทดสอบที ( t-test) แบบ 
Independent t-test  จ าแนกตามระดับการศึกษา  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาด
โรงเรียน  ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance)  และจะ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe)  หากพบว่า ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวมีนัยส าคัญทางสถิติ (ชูศรี วงศ์รัตนะ,  2553) 
 3.5.4 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหาร
วิชาการ  ใช้ค่าสถิติความต้องการจ าเป็น PNIModified  = (I – D)/D  ประเมินความแตกต่าง  การ
รวบรวมข้อมูลแบบการตอบสองสภาพจากมาตรวัดท่ีแสดงระดับความส าคัญ 
 
3.6  สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 
 3.6.1  ค่าสถิติพื้นฐาน  ได้แก่ 
  3.6.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 
       3.6.1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) 
       3.6.1.4 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  3.6.1.5  ค่าความต้องการจ าเป็นโดยวิธี Priority Needs Index แบบปรับปรุง  
(PNI Modified) 
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 3.6.2  สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน  ได้แก่  
  3.6.2.1  สถิติทดสอบที (t-test) แบบ Independent t-test 
  3.6.2.2  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance)     



บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง  การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 
4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  n   แทน กลุ่มตัวอย่าง 
  X    แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
  S.D.   แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  t   แทน ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาใน t -distribution 
  F   แทน ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาใน F -distribution 
  df   แทน ช้ันแห่งความเป็นอิสระ (Degrees  of  freedom) 
  SS   แทน ค่าผลรวมก าลังสอง (Sum of Squares) 
  MS   แทน  ค่าเฉล่ียของผลรวมก าลังสอง (Mean  Square) 
  r    แทน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
  p   แทน ความน่าจะเป็น (probability) 
  *   แทน มีความแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  **   แทน มีความแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
  PNIModified แทน เทคนิค Priority Needs Index แบบปรับปรุง 
 
4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่  ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม  ตอนท่ี 2  การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตอนท่ี 3  การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูใน
โรงเรียนสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นจ าแนกตามเพศ  ระดับการศึกษา  ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน  และขนาดโรงเรียน  และตอนท่ี 4 ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหาร
วิชาการของครูใน โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละตอนมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามปรากฏดังตารางท่ี 4.1  
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ตารางท่ี 4.1  จ านวนและร้อยละข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไป 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวน ร้อยละ 
เพศ     
 ชาย 61 15.84 
 หญิง 324 84.16 

รวม 385 100.00 
ระดับการศึกษา   
 ปริญญาตร ี 270 70.13 
 ปริญญาโท 115 29.87 
 ปริญญาเอก - - 

รวม 385 100.00 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน   
 ต่ ากว่า 5 ปี 139 36.10 
 5 – 10 ปี   149 38.70 
 มากกว่า 10 ปี 97 25.20 

รวม 385 100.00 
ขนาดโรงเรียน   
 โรงเรียนขนาดเล็ก 63 16.36 
 โรงเรียนขนาดกลาง 88 22.86 
 โรงเรียนขนาดใหญ ่ 234 60.78 
                                 รวม 385 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.1 ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 385 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 324 
คน คิดเป็นร้อยละ 84.16 และเพศชาย จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.84 มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 70.13 และการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 115 คน  
คิดเป็นร้อยละ 29.87 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 5 – 10 ปี จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ  
38.70 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 36.10 และมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปี จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 25.20 ปฏิบัติงานอยู่ใน
โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 60.78 ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนขนาดกลาง 
จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.86 และปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 63 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.36 
 



101 
 

 ตอนที่ 2  การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏดังตารางท่ี 4.2-4.19 
 
ตารางที่ 4.2  การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน 

 ท้องถิ่น 
 

การบริหารวิชาการ 
n = 385 

ระดับการมีส่วนร่วม X  S.D. 
1.  การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับ
การให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น 

4.43 0.60 มาก 

2.  การวางแผนงานด้านวิชาการ 4.38 0.76 มาก 
3.  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4.48 0.76 มาก 
4.  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 4.42 0.62 มาก 
5.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ 4.50 0.71 มาก 
6.  การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน 

4.16 0.86 มาก 

7.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 

3.94 1.12 มาก 

8.  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 4.31 0.87 มาก 
9.  การนิเทศการศึกษา 4.10 0.90 มาก 
10.  การแนะแนว 4.32 0.86 มาก 
11.  การพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา 

4.18 0.70 มาก 

12.  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 

4.56 0.64 มากท่ีสุด 

13.  การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น   

4.23 0.79 มาก 

14.  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร  หน่วยงาน  
สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัด
การศึกษา 

4.26 0.92 มาก 

15.  การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

4.28 0.92 มาก 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 
 

การบริหารวิชาการ 
n = 385 

ระดับการมีส่วนร่วม X  S.D. 
16.  การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา 

3.88 1.00 มาก 

17.  การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 

4.40 0.77 มาก 

โดยรวม 4.28 0.81 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.2 การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.28,  S.D. = 0.81) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน  
พบว่า ครูมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ( X  = 4.50,  S.D. = 
0.71) ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ( X  = 4.48,  S.D. = 0.76) ด้านการพัฒนาหรือ
การด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น ( X  = 4.43,  S.D. = 0.60)
ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ( X  = 4.42,  S.D. = 0.62) ด้านการพัฒนาและใช้ส่ือเทคโน 
โลยีเพื่อการศึกษา ( X  = 4.40,  S.D. = 0.77) ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ ( X  = 4.38,  S.D. = 
0.76) ด้านการแนะแนว ( X  = 4.32,  S.D. = 0.86) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  
( X  = 4.31,  S.D. = 0.87) ด้านการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถาน 
ศึกษา ( X  = 4.28,  S.D. = 0.90) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร  หน่วยงาน  สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา ( X  = 4.26,  S.D. = 0.92) ด้าน
การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น  ( X  = 4.23,  S.D. = 
0.79) ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ( X  = 4.18,  S.D.= 0.70) 
ด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ( X  = 4.16,  S.D. = 0.86) ด้านการ
นิเทศการศึกษา ( X  = 4.10,  S.D. = 0.90) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
( X  = 3.94,  S.D. = 1.12) ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา ( X  = 3.88,  
S.D. = 1.00) และครูมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  คือ การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ ( X  = 4.56,  S.D. = 0.64)   
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ตารางที่ 4.3  การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น 

 
การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการ 

พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 
n = 385 ระดับการ 

มีส่วนร่วม X  S.D. 
1.  ร่วมวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้ทราบจุดแข็ง
จุดอ่อน 

4.44 0.63 มาก 

2.  ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนและนักเรียน
เพื่อน ามาซึ่งข้อมูลในการจัดท าสาระหลักสูตรท้องถิ่น 4.49 0.58 มาก 

3.  ร่วมก าหนดกรอบสาระหลักสูตรท้องถิ่น 4.34 0.58 มาก 
4.  ร่วมตรวจสอบสาระหลักสูตรท้องถิ่น 4.30 0.59 มาก 
5.  ร่วมประเมินผลการใช้สาระหลักสูตรท้องถิ่น   4.56 0.57 มากท่ีสุด 

รวม 4.43 0.60 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น ในภาพรวมครูมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.43,  S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรกดังนี้ 
ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนและนักเรียนเพื่อน ามาซึ่งข้อมูลในการจัดท าสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น ( X  = 4.49,  S.D. = 0.58) ร่วมวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้ทราบจุดแข็งจุดอ่อน  
( X  = 4.44,  S.D. = 0.63) ร่วมก าหนดกรอบสาระหลักสูตรท้องถิ่น ( X  = 4.34,  S.D. = 0.58) ยกเว้น
ร่วมประเมินผลการใช้สาระหลักสูตรท้องถิ่น ( X  = 4.56,  S.D. = 0.57) อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
ตารางที่ 4.4  การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง ส่วน  

ท้องถิ่น ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ       
 

การวางแผนงานด้านวิชาการ       
n = 385 ระดับการ 

มีส่วนร่วม X  S.D. 
6.  ร่วมก าหนดเป้าหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน 

4.42 0.68 มาก 

7.  ร่วมก าหนดวิธีการ  ขั้นตอน  ของการด าเนินการด้าน
วิชาการ 

4.40 0.80 มาก 

8.  ร่วมตรวจสอบรายละเอียดของการด าเนินการด้าน
วิชาการ 

4.32 0.78 มาก 
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 
 

การวางแผนงานด้านวิชาการ       
n = 385 ระดับการ 

มีส่วนร่วม X  S.D. 
9.  ร่วมจัดล าดับกิจกรรมท่ีจะต้องปฏิบัติก่อนหลังระยะเวลา
ด าเนินการด้านวิชาการ 

4.36 0.79 มาก 

รวม 4.38 0.76 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ ในภาพรวมครูมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( X = 
4.38,  S.D. = 0.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย 3 ล าดับแรกดังนี้  ร่วมก าหนดเป้าหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน  ( X  = 
4.42,  S.D. = 0.68) ร่วมก าหนดวิธีการ ขั้นตอน ของการด าเนินการด้านวิชาการ ( X  = 4.40, S.D. = 
0.80) ร่วมจัดล าดับกิจกรรมท่ีจะต้องปฏิบัติก่อนหลังระยะเวลาด าเนินการด้านวิชาการ  ( X  = 4.36,  
S.D. = 0.79)   
 
ตารางที่ 4.5  การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง ส่วน 

ท้องถิ่น ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา       
 

การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา       
n = 385 ระดับการ 

มีส่วนร่วม X  S.D. 
10.  ร่วมจัดท าแผนการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู ้ 4.48 0.78 มาก 
11.  ร่วมออกแบบการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

4.43 0.79 มาก 

12.  ร่วมบูรณาการการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

4.59 0.67 มากท่ีสุด 

13.  ร่วมสร้างและใช้ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย 

4.50 0.70 มาก 

14.  ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ   

4.37 0.88 มาก 

15.  ได้รับการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน    4.46 0.78 มาก 
16.  ร่วมส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียนและ
ช่วยเหลือนักเรียนพิการด้อยโอกาสและมีความสามารถพิเศษ 

4.54 0.67 มากท่ีสุด 

รวม 4.48 0.76 มาก 
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จากตารางท่ี 4.5 พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ในภาพรวมครูมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับมาก ( X  = 4.48,  S.D. = 0.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรกดังนี้ ร่วมสร้างและใช้ส่ือการเรียนการสอนและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ( X  = 4.50,  S.D. = 0.70) ร่วมจัดท าแผนการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการ
เรียนรู้ ( X  = 4.48,  S.D. = 0.78) ได้รับการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน ( X  = 4.46,  S.D. = 
0.78) ยกเว้นร่วมบูรณาการการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้  ( X  = 4.59,  S.D. = 
0.67) ร่วมส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนพิการด้อยโอกาสและมี
ความสามารถพิเศษ ( X  = 4.54,  S.D. = 0.67) อยู่ในระดับมากท่ีสุด   
 
ตารางที่ 4.6  การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง ส่วน

ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา       
 

การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา       
n = 385 ระดับการ 

มีส่วนร่วม X  S.D. 
17.  ร่วมด าเนินการรวบรวมเอกสารวัสดุต่าง ๆ และข้อมูล
สารสนเทศท่ีเกี่ยวกับชุมชนเพื่อใช้พัฒนาหลักสูตร 

4.54 0.63 มากท่ีสุด 

18.  ร่วมพิจารณาหลักสูตรและภารกิจท่ีต้องปฏิบัติให้
สอดคล้องกัน 

4.57 0.65 มากท่ีสุด 

19.  ร่วมจัดท าสาระของหลักสูตรในส่วนท่ีเกี่ยวกับปัญหา
และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

4.32 0.56 มาก 

20.  ร่วมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยครูและชุมชนมีส่วน
ร่วมคิดร่วมท า 

4.27 0.56 มาก 

รวม 4.42 0.62 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ในภาพรวมครูมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
มาก ( X  = 4.42,  S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 2 ล าดับแรก ดังนี้ ร่วมจัดท าสาระของหลักสูตรในส่วนท่ีเกี่ยวกับปัญหา
และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ( X  = 4.32,  S.D. = 0.26) ร่วมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
โดยครูและชุมชนมีส่วนร่วมคิดร่วมท า ( X  = 4.27,  S.D. = 0.56) ยกเว้นร่วมพิจารณาหลักสูตรและ
ภารกิจท่ีต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกัน ( X  = 4.57  S.D. = 0.65) ร่วมด าเนินการรวบรวมเอกสารวัสดุ
ต่าง ๆ และข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับชุมชนเพื่อใช้พัฒนาหลักสูตร ( X  = 4.54,  S.D. = 0.63) อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด   
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ตารางที่ 4.7  การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
n = 385 ระดับการ 

มีส่วนร่วม X  S.D. 
21.  มีการวางแผนให้ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ 4.60 0.69 มากท่ีสุด 
22. ร่วมส่งเสริมการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้เป็นระบบ 
สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

4.65 0.64 มากท่ีสุด 

23.  สามารถพัฒนากระบวนการเรียนรูไ้ด้สอดคล้องกับ
บริบทของสังคม   

4.24 0.72 มาก 

รวม 4.50 0.71 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.7 พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ในภาพรวมครูมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( X  

= 4.50,  S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสุด เรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 2 ล าดับแรก ดังนี้ ร่วมส่งเสริมการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้เป็น
ระบบ สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนเป็นส าคัญ ( X  = 4.65,  S.D. = 0.64) มี
การวางแผนให้ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ ( X  = 4.60,  S.D. = 0.69) ยกเว้นสามารถพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับบริบทของสังคม ( X  = 4.24,  S.D. = 0.72) อยู่ในระดับมาก   
 
ตารางที่ 4.8  การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง ส่วน

ท้องถิ่น ด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
 

การวัดผล ประเมินผล  
และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

n = 385 ระดับการ 
มีส่วนร่วม X  S.D. 

24.  ร่วมวางแผนวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 4.33 0.69 มาก 
25.  ร่วมจัดท าแผนการวัดผล และประเมินผลการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 

4.46 0.78 มาก 

26.  ร่วมติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ โดยเน้นการวัดผลและ
ประเมินผลตามสภาพจริง    

3.96 0.89 มาก 

27. เทียบโอนความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์และผลการเรียน
จากสถานศึกษาไปยังสถานศึกษาอื่น 

3.90 0.91 มาก 

รวม 4.16 0.86 มาก 
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จากตารางท่ี 4.8 พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ในภาพรวมครู
มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.16,  S.D. = 0.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ร่วมจัดท าแผนการวัดผล และ
ประเมินผลการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ( X  = 4.46,  S.D. = 0.78) ร่วม
วางแผนวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน  ( X  = 4.33,  S.D. = 0.69) ร่วมติดตามและ
ประเมินผลการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ โดยเน้นการวัดผลและประเมินผลตาม
สภาพจริง ( X  = 3.96,  S.D. = 0.89)   
 
ตารางที่ 4.9  การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศกึษา 
n = 385 ระดับการ 

มีส่วนร่วม X  S.D. 
28. ร่วมสนับสนุนให้ครูท าวิจัยในระหว่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

3.98 1.04 มาก 

29. ศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึ้นในระหว่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.99 1.08 มาก 

30. ร่วมวิเคราะห์แนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยการวิจัย 3.80 1.20 มาก 
31. ร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 4.00 1.15 มาก 

รวม 3.94 1.12 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ในภาพรวมครูมีส่วน
ร่วมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.94,  S.D. = 1.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มาก เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ( X  = 4.00,  S.D. = 1.15) ศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ( X  = 3.99,  S.D. = 1.08) ร่วมสนับสนุนให้ครูท าวิจัยในระหว่างการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ( X  = 3.98,  S.D. = 1.04) 
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ตารางที่ 4.10  การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้    

 

การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้    
n = 385 ระดับการ 

มีส่วนร่วม X  S.D. 
32. ร่วมส ารวจแหล่งเรียนรู้ท้ังภายนอกและภายใน
สถานศึกษา 

4.45 0.75 มาก 

33. ใช้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาในชุมชนและในท้องถิ่นเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

4.40 0.85 มาก 

34. ร่วมประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้
เกิดความคุ้มค่า 

4.27 0.89 มาก 

35. ร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อการเรียนการ
สอน 

4.10 0.92 มาก 

รวม 4.31 0.87 มาก 
  
 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้   ในภาพรวมครูมีส่วนร่วม
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.31,  S.D. = 0.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
เรียง ล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ร่วมส ารวจแหล่งเรียนรู้ท้ังภายนอกและ
ภายในสถานศึกษา ( X = 4.45,  S.D. = 0.75) ใช้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาในชุมชนและในท้องถิ่น
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ( X = 4.40,  S.D. = 0.85) ร่วมประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาให้เกิดความคุ้มค่า ( X = 4.27,  S.D. = 0.89) 
 
ตารางที่ 4.11  การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง ส่วน

ท้องถิ่น ด้านการนิเทศการศึกษา 
 

การนิเทศการศึกษา 
n = 385 ระดับการ 

มีส่วนร่วม X  S.D. 
36. ร่วมก าหนดกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอน 

4.01 0.93 มาก 

37. ใช้ผลการนิเทศมาพัฒนาการเรียนการสอน 4.25 0.92 มาก 
38. สามารถน าผลการนิเทศมาใช้พัฒนาตนเอง 4.10 0.88 มาก 
39. ร่วมติดตามประเมินผลการนิเทศการศึกษาให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

4.05 0.83 มาก 

รวม 4.10 0.90 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.11 พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัด
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการนิเทศการศึกษา ในภาพรวมครูมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.10,  
S.D. = 0.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไป
หาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ใช้ผลการนิเทศมาพัฒนาการเรียนการสอน ( X  = 4.25,  S.D. = 0.92)  
สามารถน าผลการนิเทศมาใช้พัฒนาตนเอง ( X  = 4.10,  S.D. = 0.88)  ร่วมติดตามประเมินผลการ
นิเทศการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ( X  = 4.05,  S.D. = 0.83)   
 
ตารางที่ 4.12  การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง ส่วน

ท้องถิ่น ด้านการแนะแนว 
 

การแนะแนว 
n = 385 ระดับการ 

มีส่วนร่วม X  S.D. 
40. ร่วมสนับสนุนระบบการแนะแนวภายในสถานศึกษาให้มี
ความชัดเจน 

4.47 0.65 มาก 

41. ร่วมด าเนินการแนะแนวเพือ่พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพของตน 

4.58 0.63 มากท่ีสุด 

42. ร่วมดูแลช่วยเหลือนักเรียน สามารถด าเนินงานได้ตาม
เป้าหมาย 

4.42 0.71 มาก 

43. ร่วมติดตามและประเมินผลกระบวนการแนะแนวใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4.35 0.79 มาก 

44. บุคลากรประสานความร่วมมือด้านการแนะแนวกับ
สถานศึกษาเพื่อประโยชน์ของผู้เรียน 

3.77 1.17 มาก 

รวม 4.32 0.86 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.12 พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการแนะแนว ในภาพรวมครูมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.32,  
S.D. = 0.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไป
หาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ร่วมสนับสนุนระบบการแนะแนวภายในสถานศึกษาให้มีความชัดเจน ( X = 
4.47,  S.D. = 0.65) ร่วมดูแลช่วยเหลือนักเรียน สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย ( X  = 4.42,  
S.D. = 0.71) ร่วมติดตามและประเมินผลกระบวนการแนะแนวในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ( X = 
4.35,  S.D. = 0.79) ยกเว้นร่วมด าเนินการแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพของตน  
( X = 4.58,  S.D. = 0.63) อยู่ในระดับมากท่ีสุด   
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ตารางที่ 4.13  การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา    

 
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศึกษา    
n = 385 ระดับการ 

มีส่วนร่วม X  S.D. 
45.  ร่วมจัดท าระบบโครงสร้างขององค์กรตามภารกิจงาน
ประกันคุณภาพ 

4.37 0.77 มาก 

46.  ร่วมพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.12 0.64 มาก 

47.  มุ่งเน้นการปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมของฝ่ายงานต่าง ๆ 4.18 0.68 มาก 
48.  แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ มีความชัดเจนสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา 

4.24 0.65 มาก 

49.  ร่วมตรวจสอบและประเมินผลงานประกันคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา 

4.01 0.68 มาก 

รวม 4.18 0.70 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.13 พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ใน
ภาพรวมครูมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.18,  S.D. = 0.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ร่วมจัดท าระบบ
โครงสร้างขององค์กรตามภารกิจงานประกันคุณภาพ  ( X  = 4.37,  S.D. = 0.77) แบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ มีความชัดเจนสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ( X   = 4.24,  S.D. = 0.65) มุ่งเน้นการ
ปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมของฝ่ายงานต่าง ๆ ( X  = 4.18,  S.D. = 0.68) 
 
ตารางที่ 4.14  การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง ส่วน

ท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 

การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
n = 385 ระดับการ 

มีส่วนร่วม X  S.D. 
50.  ร่วมส ารวจความต้องการสนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน    4.68 0.57 มากท่ีสุด 
51.  เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของ
สถานศึกษา 

4.63 0.65 มากท่ีสุด 

52.  ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ระหว่างชุมชนและสถานศึกษา 

4.53 0.69 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.14  (ต่อ) 
 

การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
n = 385 ระดับการ 

มีส่วนร่วม X  S.D. 
53.  ร่วมแสวงหาความรู้  วิทยากร  และภูมิปัญญา เพื่อ
พัฒนากระบวนการเรียนรู ้

4.41 0.61 มาก 

รวม 4.56 0.64 มากที่สุด 
 
 จากตารางท่ี 4.14 พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ในภาพรวมครูมี
ส่วนร่วมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.56,  S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่
ในระดับมากท่ีสุด เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ร่วมส ารวจความต้องการ
สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน   ( X  = 4.68,  S.D. = 0.57) เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าร่วมในกิจกรรม
ทางวิชาการของสถานศึกษา ( X  = 4.63,  S.D. = 0.65) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ระหว่างชุมชนและสถานศึกษา ( X  = 4.53,  S.D. = 0.69) ยกเว้นร่วมแสวงหาความรู้  
วิทยากร  และภูมิปัญญา เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ( X  = 4.41,  S.D. = 0.61) อยู่ในระดับมาก   
 
ตารางที่ 4.15  การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอื่น 

 
การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศึกษาและองค์กรอื่น 
n = 385 ระดับการ 

มีส่วนร่วม X  S.D. 
54.  สร้างความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา 4.17 0.81 มาก 
55.  มุ่งพัฒนาความร่วมมือในการพฒันาวิชาการให้เกิด
ความก้าวหน้า 

4.08 0.77 มาก 

56.  ประสานความร่วมมือช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

4.39 0.74 มาก 

57. ร่วมติดตามประเมินผลความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการของสถานศึกษา 

4.27 0.79 มาก 

รวม 4.23 0.79 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.15 พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอื่น ในภาพรวมครูมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.23,  S.D. = 0.79) เมื่อพิจารณาเป็นราย
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ข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ประสาน
ความร่วมมือช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( X = 
4.39,  S.D. = 0.74) ร่วมติดตามประเมินผลความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการของสถานศึกษา ( X = 
4.27,  S.D. = 0.79) สร้างความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา  ( X = 4.17,  S.D. = 
0.81)   
 
ตารางที่ 4.16  การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน 

   ท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร  
   หน่วยงาน  สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา    

 
การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร  หน่วยงาน  สถานประกอบการและสถาบันอืน่ที่จัด

การศึกษา    

n = 385 
ระดับการ 
มีส่วนร่วม X  S.D. 

58.  ได้รับโอกาสในการคิดและสนับสนุนพัฒนาวิชาการเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน 

4.26 0.97 มาก 

59. ร่วมบูรณาการองค์ความรู้วิชาการท่ีหลากหลายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษา 

4.34 0.79 มาก 

60.  ใช้กลไกการแลกเปล่ียนประสบการณ์การพัฒนาระหว่าง
ชุมชนกับสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา 

4.14 0.99 มาก 

61. ร่วมติดตามประเมินผลการพัฒนางานวิชาการของ
บุคลากรเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 

4.31 0.91 มาก 

รวม 4.26 0.92 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.16 พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร  
หน่วยงาน  สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา ในภาพรวมครูมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
( X  = 4.26,  S.D. = 0.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ร่วมบูรณาการองค์ความรู้วิชาการท่ีหลากหลายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษา ( X  = 4.34,  S.D. = 0.79) ร่วมติดตามประเมินผลการ
พัฒนางานวิชาการของบุคลากรเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน ( X  = 4.31,  S.D. = 0.91) 
ได้รับโอกาสในการคิดและสนับสนุนพัฒนาวิชาการเพื่อพัฒนาผู้เรียน ( X  = 4.26,  S.D. = 0.97)   
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ตารางที่ 4.17  การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น ด้านการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถาน-
   ศึกษา 

 
การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการ

ของสถานศึกษา 
n = 385 ระดับการ 

มีส่วนร่วม X  S.D. 
62.  ร่วมวิเคราะห์สภาพการด าเนินงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา   

4.33 0.94 มาก 

63.  ร่วมด าเนินการตามแนวปฏิบัติงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา 

4.18 0.98 มาก 

64.  ร่างใช้และใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติงานด้านวิชาการ
ของสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาผู้เรียน 

4.31 0.81 มาก 

65.  ร่วมติดตามการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติด้านวิชาการ
ของสถานศึกษา 

4.24 0.91 มาก 

66.  ร่วมตรวจสอบและเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการเพื่อใช้
พัฒนานักศึกษา 

4.35 0.96 มาก 

รวม 4.28 0.92 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.17 พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา ในภาพรวมครูมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.28,  S.D. = 0.92) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ร่วม
ตรวจสอบและเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการเพื่อใช้พัฒนานักศึกษา ( X  = 4.35,  S.D. = 0.96) ร่วม
วิเคราะห์สภาพการด าเนินงานด้านวิชาการของสถานศึกษา ( X  = 4.33,  S.D. = 0.94) ร่างใช้และใช้
ระเบียบและแนวปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาผู้เรียน ( X  = 4.31,  S.D. = 
0.81) 
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ตารางที่ 4.18  การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
   ท้องถิ่น ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน เพื่อใช้ในสถานศึกษา 

 

การคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียน เพือ่ใช้ในสถานศึกษา 
n = 385 ระดับการ 

มีส่วนร่วม X  S.D. 
67. ร่วมวางแผนวิเคราะห์ความต้องการหนังสือเรียน 
แบบเรียน  พิจารณาและคัดเลือก 

4.15 0.75 มาก 

68. ร่วมเลือกหนังสือเรียน แบบเรียน 4.24 0.61 มาก 
69. ร่วมตรวจสอบคุณภาพหนังสือเรียน  แบบเรียน 3.99 0.90 มาก 
70. ร่วมท าหนังสือเรียน แบบเรียน   3.13 1.21 ปานกลาง 

รวม 3.88 1.00 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.18  พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียน เพื่อใช้ในสถานศึกษา ในภาพรวมครู
มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.88,  S.D. = 1.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้  ร่วมเลือกหนังสือเรียน แบบเรียน  
( X  = 4.24,  S.D. = 0.61) ร่วมวางแผนวิเคราะห์ความต้องการหนังสือเรียน แบบเรียน  พิจารณา
และคัดเลือก ( X  = 4.15,  S.D. = 0.75) ร่วมตรวจสอบคุณภาพหนังสือเรียน แบบเรียน ( X  = 3.99,  
S.D. = 0.90) ยกเว้นร่วมท าหนังสือเรียน แบบเรียน สถานศึกษา ( X  = 3.13,  S.D. = 1.21)  อยู่ใน
ระดับปานกลาง 
 
ตารางที่ 4.19  การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง ส่วน 

   ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 

การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
n = 385 ระดับการ 

มีส่วนร่วม X  S.D. 
71.  ร่วมจัดท าส่ือนวัตกรรมเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

4.39 0.78 มาก 

72.  เลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

4.49 0.71 มาก 

73.  ร่วมส่งเสริมให้ครูผลิตและพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษา   

4.40 0.71 มาก 

74.  ร่วมติดตามประเมินผลการสร้างและพัฒนาการใช้ส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

4.32 0.88 มาก 

รวม 4.40 0.77 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.19 พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในภาพรวมครูมีส่วน
ร่วมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.40,  S.D. = 0.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มาก เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ เลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อใช้ประกอบการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ( X  = 4.49,  S.D. = 0.71) ร่วมส่งเสริมให้ครูผลิตและพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา  ( X  = 4.40,  S.D. = 0.71) ร่วมจัดท าส่ือนวัตกรรมเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ( X  = 4.39,  S.D. = 0.78)  
 
 ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัด
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นจ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และ
ขนาดโรงเรียน   
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน และขนาดโรงเรียน ปรากฏดังตารางท่ี 4.20-4.24 
 
ตารางที่ 4.20   ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัด

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกตามเพศ 
 

การบริหารงานวิชาการ 
ชาย 
n=61 

หญิง 
n=324 t Sig. 

X  S.D. X  S.D. 
1. การพัฒนาหรือการด าเนินการ
เกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนา
สาระหลักสูตรท้องถิ่น 

4.40 0.42 4.43 0.45 0.40 0.68 

2. การวางแผนงานด้านวิชาการ       4.37 0.62 4.36 0.66 0.05 0.95 
3. การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา       

4.46 0.67 4.45 0.61 0.08 0.93 

4. การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา       

4.38 0.43 4.38 0.47 0.04 0.96 

5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  4.47 0.51 4.44 0.51 0.38 0.69 
6. การวัดผล ประเมินผล และ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  

4.07 0.63 4.11 0.64 0.44 0.65 

7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา  

3.85 1.04 3.87 1.01 0.16 0.87 
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ตารางที่ 4.20  (ต่อ) 
 

การบริหารงานวิชาการ 
ชาย 
n=61 

หญิง 
n=324 t Sig. 

X  S.D. X  S.D. 
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้    

4.22 0.76 4.23 0.70 0.01 0.99 

9. การนิเทศการศึกษา  4.05 0.78 4.00 0.82 0.39 0.69 
10. การแนะแนว  4.26 0.44 4.21 0.50 0.78 0.43 
11. การพัฒนาระบบประกนัคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา    

4.10 0.52 4.06 0.57 0.48 0.62 

12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ  

4.43 0.56 4.44 0.50 0.18 0.85 

13. การประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอื่น  

4.14 0.66 4.08 0.65 0.64 0.52 

14. การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร  
หน่วยงาน  สถานประกอบการและ
สถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา    

4.18 0.72 4.10 0.68 0.81 0.41 

15. การจัดท าระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา  

4.20 0.76 4.11 0.78 0.83 0.40 

16. การคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียน 
เพื่อใช้ในสถานศึกษา  

3.69 0.59 3.71 0.55 0.17 0.85 

17. การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา  

4.23 0.70 4.21 0.67 0.14 0.88 

โดยรวม 18.36 1.72 18.28 1.75 0.32 0.74 
 
* p< .05 
 
 จากตารางท่ี 4.20  ครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเพศต่างกัน มีส่วน 
ร่วมในการบริหารวิชาการ ซึ่งในภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.21 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

การบริหารงานวิชาการ 
ปริญญาตรี 

n=270 
ปริญญาโท 

n=115 t Sig. 
X  S.D. X  S.D. 

1. การพัฒนาหรือการด าเนินการ
เกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนา
สาระหลักสูตรท้องถิ่น 

4.43 0.47 4.41 0.40 0.43 0.89 

2. การวางแผนงานด้านวิชาการ       4.35 0.65 4.40 0.64 0.46 0.64 
3. การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา       

4.44 0.61 4.48 0.62 0.01 0.98 

4. การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา       

4.38 0.48 4.38 0.41 0.01 0.98 

5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  4.42 0.53 4.50 0.44 0.06 0.95 
6. การวัดผล ประเมินผล และ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  

4.11 0.66 4.09 0.57 0.82 0.40 

7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา  

3.86 1.02 3.89 1.00 0.27 0.78 

8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้    

4.24 0.69 4.19 0.75 0.04 0.96 

9. การนิเทศการศึกษา  4.03 0.83 3.96 0.79 0.41 0.68 
10. การแนะแนว  4.23 0.50 4.19 0.46 0.35 0.72 
11. การพัฒนาระบบประกนัคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา    

4.08 0.59 4.05 0.49 0.56 0.57 

12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ  

4.45 0.52 4.41 0.50 0.21 0.83 

13. การประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอื่น  

4.04 0.66 4.21 0.62 0.21 0.82 

14. การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร  
หน่วยงาน  สถานประกอบการและ
สถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา    

4.05 0.69 4.19 0.68 1.74 0.08 
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ตารางที่ 4.21  (ต่อ) 
 

การบริหารงานวิชาการ 
ปริญญาตรี 

n=270 
ปริญญาโท 

n=115 t Sig. 
X  S.D. X  S.D. 

15. การจัดท าระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา  

4.13 0.77 4.12 0.79 0.62 0.53 

16. การคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียน 
เพื่อใช้ในสถานศึกษา  

3.71 0.55 3.69 0.57 1.16 0.24 

17. การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา  

4.25 0.65 4.14 0.71 1.13 0.25 

โดยรวม 18.29 1.80 18.31 1.63 0.07 0.94 
 
* p< .05 
 
 จากตารางท่ี 4.21  ครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระดับการศึกษาต่าง  
กัน มีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการ ซึ่งในภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.22   ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัด

    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 

ด้าน แบ่งกลุ่ม SS df MS F Sig. 
1. การพัฒนาหรือการด าเนิน 
การเกี่ยวกับการให้ความเห็น
การพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น 

ระหว่างกลุ่ม 0.02 2 0.01 0.05 0.94 
ภายในกลุ่ม 78.72 382 0.20   

รวม 78.74 384    

2. การวางแผนงานด้าน
วิชาการ       

ระหว่างกลุ่ม 0.24 2 0.12 0.28 0.75 
ภายในกลุ่ม 164.00 382 0.42   

รวม 164.24 384    
3. การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา       

ระหว่างกลุ่ม 0.59 2 0.29 0.77 0.46 
ภายในกลุ่ม 146.78 382 0.38   

รวม 147.37 384    
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ตารางที่ 4.22  (ต่อ) 
                   

ด้าน แบ่งกลุ่ม SS df MS F Sig. 
4. การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา       

ระหว่างกลุ่ม 0.11 2 0.05 0.25 0.77 
ภายในกลุ่ม 84.09 382 0.22   

รวม 84.20 384    
5. การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ้

ระหว่างกลุ่ม 0.06 2 0.32 1.23 0.29 
ภายในกลุ่ม 100.48 382 0.26   

รวม 100.54 384    
6. การวัดผล ประเมินผล และ
ด าเนินการเทียบโอนผลการ
เรียน  

ระหว่างกลุ่ม 0.82 2 0.41 1.00 0.36 
ภายในกลุ่ม 157.24 382 0.41   

รวม 158.06 384    
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา  
  

ระหว่างกลุ่ม 1.02 2 0.51 0.49 0.61 
ภายในกลุ่ม 394.24 382 1.03   

รวม 395.26 384    
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้    

 

ระหว่างกลุ่ม 1.98 2 0.99 1.96 0.14 
ภายในกลุ่ม 192.99 382 0.50   

รวม 194.97 384    
9. การนิเทศการศึกษา  
  

 

ระหว่างกลุ่ม 1.99 2 1.00 1.43 0.22 
ภายในกลุ่ม 255.78 382 0.67   

รวม 257.77 384    
10. การแนะแนว  

 
ระหว่างกลุ่ม 0.52 2 0.26 1.06 0.34 
ภายในกลุ่ม 93.12 382 0.24   

รวม 93.64 384    
11. การพัฒนาระบบประกนั
คุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา    

ระหว่างกลุ่ม 0.50 2 0.25 0.79 0.45 
ภายในกลุ่ม 120.98 382 0.31   

รวม 121.48 384    
12. การส่งเสริมชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ  
  

ระหว่างกลุ่ม 0.92 2 0.46 1.96 0.17 
ภายในกลุ่ม 101.75 382 0.26   

รวม 102.67 384    
13. การประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น  

ระหว่างกลุ่ม 1.85 2 0.92 2.17 0.11 
ภายในกลุ่ม 162.42 382 0.42   

รวม 164.27 384    
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ตารางที่ 4.22  (ต่อ) 
 

ด้าน แบ่งกลุ่ม SS df MS F Sig. 
14. การส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร  หน่วยงาน  
สถานประกอบการและ
สถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา    

ระหว่างกลุ่ม 0.91 2 0.45 0.95 0.38 
ภายในกลุ่ม 182.45 382 0.47   

รวม 183.36 384 
   

15. การจัดท าระเบียบและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 0.47 2 0.23 0.38 0.68 
ภายในกลุ่ม 232.87 382 0.61   

รวม 233.34 384    
16. การคัดเลือกหนังสือ  
แบบเรียน เพื่อใช้ใน
สถานศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 0.01 2 0.00 0.01 0.98 
ภายในกลุ่ม 120.69 382 0.31   

รวม 120.70 384    
17. การพัฒนาและใช้ส่ือ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 0.48 2 0.24 0.52 0.59 
ภายในกลุ่ม 175.03 382 0.45   

รวม 175.51 384    
โดยรวม ระหว่างกลุ่ม 0.55 2 0.28 0.09 0.91 

ภายในกลุ่ม 1177.65 382 3.08   
รวม 1178.20 384    

 
* p< .05 
 

จากตารางท่ี 4.22  ครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการ ซึ่งในภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.23   ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัด
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกด้าน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

 
ด้าน แบ่งกลุ่ม SS df MS F Sig. 

1. การพัฒนาหรือการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น 

ระหว่างกลุ่ม 45.20 2 22.60 282.50* 0.00 
ภายในกลุ่ม 33.53 382 0.08   

รวม 78.73 384    

2. การวางแผนงานด้าน
วิชาการ       

ระหว่างกลุ่ม 111.77 2 55.88 429.84* 0.00 
ภายในกลุ่ม 52.47 382 0.13   

รวม 164.24 384    
3. การจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา       

ระหว่างกลุ่ม 92.37 2 46.18 329.85* 0.00 
ภายในกลุ่ม 55.01 382 0.14   

รวม 147.38 384    
4. การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา       

ระหว่างกลุ่ม 47.10 2 23.55 261.66* 0.00 
ภายในกลุ่ม 37.10 382 0.09   

รวม 84.20 384    
5. การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ้

ระหว่างกลุ่ม 56.11 2 28.05 255.00* 0.00 
ภายในกลุ่ม 45.02 382 0.11   

รวม 101.13 384    
6. การวัดผล ประเมินผล 
และด าเนินการเทียบโอนผล
การเรียน  

ระหว่างกลุ่ม 4.86 2 2.43 6.07* 0.03 
ภายในกลุ่ม 153.40 382 0.40   

รวม 158.26 384    
7. การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา  
  

ระหว่างกลุ่ม 16.10 2 8.05 8.13* 0.00 
ภายในกลุ่ม 379.15 382 0.99   

รวม 395.25 384    

8. การพัฒนาและส่งเสริม
ให้มีแหล่งเรียนรู้    

 

ระหว่างกลุ่ม 51.72 2 25.861 69.89* 0.00 
ภายในกลุ่ม 143.25 382 0.375   

รวม 194.97 384    
9. การนิเทศการศึกษา  
  

 

ระหว่างกลุ่ม 86.81 2 43.405 98.63* 0.00 
ภายในกลุ่ม 170.97 382 0.448   

รวม 257.78 384    
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ตารางที่ 4.23  (ต่อ) 
 

ด้าน แบ่งกลุ่ม SS df MS F Sig. 
10. การแนะแนว  

 
ระหว่างกลุ่ม 46.57 2 23.28 194.00* 0.00 
ภายในกลุ่ม 47.06 382 0.12   

รวม 93.63 384    
11. การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา    

ระหว่างกลุ่ม 46.10 2 23.05 121.31* 0.00 
ภายในกลุ่ม 75.38 382 0.19   

รวม 121.48 384    
12. การส่งเสริมชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ  
  

ระหว่างกลุ่ม 38.65 2 19.32 120.75* 0.00 
ภายในกลุ่ม 64.03 382 0.16   

รวม 102.68 384    
13. การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชา 
การกับสถานศึกษาและ
องค์กรอื่น  

ระหว่างกลุ่ม 31.68 2 15.84 46.58* 0.00 
ภายในกลุ่ม 132.58 382 0.34   

รวม 164.26 384    

14. การส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร  
หน่วยงาน  สถานประกอบ 
การและสถาบันอื่นท่ีจัด
การศึกษา    

ระหว่างกลุ่ม 48.55 2 24.27 69.34* 0.00 
ภายในกลุ่ม 134.81 382 0.35   

รวม 183.36 384 

   

15. การจัดท าระเบียบและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 61.33 2 30.66 68.13* 0.00 
ภายในกลุ่ม 172.01 382 0.45   

รวม 233.34 384    
16. การคัดเลือกหนังสือ  
แบบเรียน เพื่อใช้ในสถาน 
ศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 42.16 2 21.08 105.40* 0.00 
ภายในกลุ่ม 78.54 382 0.20   

รวม 120.70 384    
17. การพัฒนาและใช้ส่ือ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 99.27 2 49.16 245.80* 0.00 
ภายในกลุ่ม 76.24 382 0.20   

รวม 175.51 384 
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ตารางที่ 4.23  (ต่อ) 
 

ด้าน แบ่งกลุ่ม SS df MS F Sig. 
โดยรวม ระหว่างกลุ่ม 0.55 2 40.28 13.07* 0.91 

ภายในกลุ่ม 1177.65 382 3.08   
รวม 1178.20 384    

 
* p< .05 
 

จากตารางท่ี 4.23  ครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติงานในขนาด
โรงเรียนต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการ ซึ่งในภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.24  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูใน

 โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
 

ด้าน ขนาด ขนาดเล็ก 
( X ) 

ขนาดกลาง 
( X ) 

ขนาดใหญ ่
( X ) 

1. การพัฒนาหรือการด าเนิน 
การเกี่ยวกับการให้ความเห็น
การพัฒนาสาระหลักสูตรท้อง 
ถิ่น 

  ขนาดเล็ก ( X =3.74)  0.45* 0.96* 
  ขนาดกลาง ( X =4.19)   0.51* 
  ขนาดใหญ่ ( X =4.70)    

2. การวางแผนงานด้าน
วิชาการ       

  ขนาดเล็ก ( X =3.34)  0.57* 1.52* 
  ขนาดกลาง ( X =3.91)   0.95* 
  ขนาดใหญ่ ( X =4.86)    

3. การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา       

  ขนาดเล็ก ( X =3.40)  0.84* 1.57* 
  ขนาดกลาง ( X =4.24)   0.73* 
  ขนาดใหญ่ ( X =4.97)    

4. การพัฒนาหลักของสูตร
สถานศึกษา       

  ขนาดเล็ก ( X =3.73)  0.40* 0.91* 
  ขนาดกลาง ( X =4.13)   0.51* 
  ขนาดใหญ่ ( X =4.64)    

5. การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ้

  ขนาดเล็ก ( X =3.32)  0.85* 1.37* 
  ขนาดกลาง ( X =4.17)   0.52* 
  ขนาดใหญ่ ( X =4.69)    
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ตารางที่ 4.24  (ต่อ) 
 

ด้าน ขนาด ขนาดเล็ก 
( X ) 

ขนาดกลาง 
( X ) 

ขนาดใหญ ่
( X ) 

6. การวัดผล ประเมินผล และ
ด าเนินการเทียบโอนผลการ
เรียน  

  ขนาดเล็ก ( X =3.86)  0.29* 0.93* 
  ขนาดกลาง ( X =4.15)   0.64* 

  ขนาดใหญ่ ( X =4.79)    

7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 

  ขนาดเล็ก ( X =3.37)  0.74* 1.58* 
  ขนาดกลาง ( X =4.11)   0.84* 
  ขนาดใหญ่ ( X =4.95)    

8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้    

 

  ขนาดเล็ก ( X =3.44)  0.70* 1.55* 
  ขนาดกลาง ( X =4.14)   0.85* 
  ขนาดใหญ่ ( X =4.99)    

9. การนิเทศการศึกษา  
  

 

  ขนาดเล็ก ( X =3.72)  0.25* 1.15* 
  ขนาดกลาง ( X =3.97)   0.90* 
  ขนาดใหญ่ ( X =4.87)    

10. การแนะแนว  
 

  ขนาดเล็ก ( X =3.53)  0.47* 1.33* 
  ขนาดกลาง ( X =4.00)   0.86* 
  ขนาดใหญ่ ( X =4.86)    

11. การพัฒนาระบบประกนั
คุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา    

  ขนาดเล็ก ( X =3.31)  0.69* 1.54* 
  ขนาดกลาง ( X =4.00)   0.85* 
  ขนาดใหญ่ ( X =4.85)    

12. การส่งเสริมชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ  
  

  ขนาดเล็ก ( X =3.71)  0.70* 0.96* 
  ขนาดกลาง ( X =4.41)   0.26* 
  ขนาดใหญ่ ( X =4.67)    

13. การประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น  

  ขนาดเล็ก ( X =3.36)  0.98* 1.24* 
  ขนาดกลาง ( X =4.34)   0.26* 
  ขนาดใหญ่ ( X =4.60)    
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ตารางที่ 4.24  (ต่อ) 
 

ด้าน ขนาด ขนาดเล็ก 
( X ) 

ขนาดกลาง 
( X ) 

ขนาดใหญ ่
( X ) 

14. การส่งเสริมและสนับ สนุน
งานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน   

  ขนาดเล็ก ( X =3.30)  1.16* 1.47* 
  ขนาดกลาง ( X =4.46)   0.31* 
  ขนาดใหญ่ ( X =4.77)    

15. การจัดท าระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
ของสถานศึกษา 

  ขนาดเล็ก ( X =3.31)  0.69* 1.54* 
  ขนาดกลาง ( X =4.00)   0.85* 
  ขนาดใหญ่ ( X =4.85)    

16. การคัดเลือกหนังสือ  
แบบเรียน เพื่อใช้ใน
สถานศึกษา 

  ขนาดเล็ก ( X =3.48)  0.66* 0.96* 
  ขนาดกลาง ( X =4.14)   0.30* 
  ขนาดใหญ่ ( X =4.44)    

17. การพัฒนาและใช้ส่ือ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

  ขนาดเล็ก ( X =3.38)  0.95* 1.33* 
  ขนาดกลาง ( X =4.33)   0.38* 
  ขนาดใหญ่ ( X =4.71)    

โดยรวม   ขนาดเล็ก ( X =3.49)  0.66* 1.30* 
  ขนาดกลาง ( X =4.15)   0.64* 
  ขนาดใหญ่ ( X =4.79)    

 
จากตารางท่ี 4.24  การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ การมีส่วนร่วมในการบริหาร

วิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ด้านการพัฒนาหรือการด าเนินการ
เกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ ด้านการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ด้านการพัฒนาหลักของสูตรสถานศึกษา  ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  ด้านการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  ด้านการ
นิเทศการศึกษา  ด้านการแนะแนว ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ด้านการประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน  สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา ด้านการจัดท าระเบียบ
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา ด้านการคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียน เพื่อใช้
ในสถานศึกษา ด้านการพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบความ
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แตกต่างกัน จ านวน 3 คู่ ได้แก่ โรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดใหญ่กับ
โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดใหญ่กับโรงเรียนขนาดกลาง   
 
 ตอนที่ 4 ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูใน โรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการ
ของครูใน โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏดังตารางท่ี 4.25-4.42   
 
ตารางที่ 4.25  ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัด
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 

การมีส่วนร่วม 
ในการบริหารวิชาการ 

สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น ความต้องการจ าเป็น 

X  S.D. X  S.D. PNImodified ล าดับที่ 
1.  การพัฒนาหรือการด าเนินการ
เก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนา
สาระหลักสูตรท้องถ่ิน 

4.43 0.60 4.90 0.30 0.107 14 

2.  การวางแผนงานด้านวิชาการ 4.38 0.76 4.86 0.35 0.110 13 
3.  การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 

4.48 0.76 5.00 0.00 0.116 11 

4.  การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา 

4.42 0.62 4.84 0.37 0.093 15 

5.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4.50 0.71 4.83 0.37 0.074 17 
6.  การวัดผล ประเมินผล และ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

4.16 0.86 4.86 0.35 0.167 5 

7.  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 

3.94 1.12 4.94 0.23 0.253 1 

8.  การพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู ้

4.31 0.87 4.86 0.35 0.128 10 

9.  การนิเทศการศึกษา 4.10 0.90 4.90 0.30 0.195 3 
10.  การแนะแนว 4.32 0.86 4.89 0.31 0.133 9 
11.  การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 

4.18 0.70 4.93 0.26 0.178 4 

12.  การส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 

4.56 0.64 4.92 0.27 0.078 16 
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ตารางที่ 4.25  (ต่อ)   
 

การมีส่วนร่วม 
ในการบริหารวิชาการ 

สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น ความต้องการจ าเป็น 

X  S.D. X  S.D. PNImodified ล าดับที่ 
13.  การประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
และองค์กรอื่น   

4.23 0.79 4.91 0.29 0.160 6 

14.  การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร  หน่วยงาน  สถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา 

4.26 0.92 4.88 0.32 0.145 7 

15.  การจัดท าระเบียบและแนว
ปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา 

4.28 0.92 4.90 0.30 0.144 8 

16.  การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน
เพ่ือใช้ในสถานศึกษา 

3.88 1.00 4.81 0.40 0.240 2 

17.  การพัฒนาและใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

4.40 0.77 4.89 0.31 0.112 12 

 
 จากตารางท่ี 4.25 ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครู 
ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นมากท่ีสุดคือ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา รองลงมา 3 
ล าดับคือ  ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ตามล าดับ  
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ตารางที่ 4.26  ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัด
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความ 
   เห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 

     
การพัฒนาหรอืการด าเนินการ
เก่ียวกับการให้ความเห็นการ
พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 

สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น ความต้องการจ าเป็น 

X  S.D. X  S.D. PNImodified ล าดับที่ 

1.  ร่วมวิเคราะห์หลักสูตร
สถานศึกษาเพ่ือให้ทราบจุดแข็ง
จุดอ่อน 

4.44 0.63 4.95 0.22 0.116 3 

2.  ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียนและนักเรียนเพ่ือน ามา
ซึ่งข้อมูลในการจัดท าสาระหลักสูตร
ท้องถ่ิน 

4.49 0.58 4.82 0.38 0.073 5 

3.  ร่วมก าหนดกรอบสาระหลักสูตร
ท้องถ่ิน 

4.34 0.58 4.89 0.31 0.127 2 

4.  ร่วมตรวจสอบสาระหลักสูตร
ท้องถ่ิน 

4.30 0.59 4.92 0.28 0.143 1 

5.  ร่วมประเมินผลการใช้สาระ
หลักสูตรท้องถ่ิน   

4.56 0.57 4.93 0.26 0.081 4 

   
 จากตารางท่ี 4.26 ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครู 
ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความต้องการจ าเป็น
มากท่ีสุดคือ ร่วมตรวจสอบสาระหลักสูตรท้องถิ่น รองลงมา 3 ล าดับ คือ ร่วมก าหนดกรอบสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น ร่วมวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้ทราบจุดแข็งจุดอ่อน ร่วมประเมินผลการใช้
สาระหลักสูตรท้องถิ่น  ตามล าดับ  
 
 
 
 
 
 
 



129 
 

ตารางที่ 4.27  ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัด
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ 
 

การวางแผนงานด้านวิชาการ       
สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น ความต้องการจ าเป็น 

X  S.D. X  S.D. PNImodified ล าดับที่ 
6.  ร่วมก าหนดเป้าหมายเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงาน 

4.42 0.68 4.90 0.31 0.106 3 

7.  ร่วมก าหนดวิธีการ  ข้ันตอน  
ของการด าเนินการด้านวิชาการ 

4.40 0.80 4.92 0.27 0.118 1 

8.  ร่วมตรวจสอบรายละเอียดของ
การด าเนินการด้านวิชาการ 

4.32 0.78 4.82 0.38 0.116 2 

9.  ร่วมจัดล าดับกิจกรรมที่จะต้อง
ปฏิบัติก่อนหลังระยะเวลาด าเนิน 
การด้านวิชาการ 

4.36 0.79 4.80 0.40 0.100 4 

   
 จากตารางท่ี 4.27 ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครู 
ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่าข้อท่ีมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ ร่วมก าหนดวิธีการ ขั้นตอน ของการด าเนินการ
ด้านวิชาการ รองลงมา 3 ล าดับ คือ ร่วมตรวจสอบรายละเอียดของการด าเนินการด้านวิชาการ ร่วม
ก าหนดเป้าหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ร่วมจัดล าดับกิจกรรมท่ีจะต้องปฏิบัติก่อนหลัง
ระยะเวลาด าเนินการด้านวิชาการ ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 4.28  ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัด
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 

ด้านการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 

สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น ความต้องการจ าเป็น 
X  S.D. X  S.D. PNImodified ล าดับที่ 

10.  ร่วมจัดท าแผนการเรียนรู้ตาม
แนวปฏิรูปการเรียนรู้ 

4.48 0.78 5.00 0.00 0.116 4 

11.  ร่วมออกแบบการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.43 0.79 5.00 0.00 0.128 2 

12.  ร่วมบูรณาการการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู ้

4.59 0.67 5.00 0.00 0.090 7 
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ตารางที่ 4.28  (ต่อ)  
        

ด้านการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 

สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น ความต้องการจ าเป็น 

X  S.D. X  S.D. PNImodified ล าดับที่ 
13.  ร่วมสร้างและใชส้ื่อการเรียน
การสอนและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

4.50 0.70 5.00 0.00 0.110 5 

14. ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด
และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ   

4.37 0.88 5.00 0.00 0.145 1 

15.  ได้รับการวิจัยและพัฒนาการ
เรียนการสอน    

4.46 0.78 5.00 0.00 0.121 3 

16.  ร่วมส่งเสริมการพัฒนาความ
เป็นเลิศของนักเรียนและช่วยเหลือ
นักเรียนพิการด้อยโอกาสและมี
ความสามารถพิเศษ 

4.54 0.67 5.00 0.00 0.100 6 

 
 จากตารางท่ี 4.28 ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครู 
ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด
และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ รองลงมา 3 ล าดับคือ ร่วมออกแบบการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ได้รับการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน ร่วมจัดท าแผนการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ 
ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 4.29  ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัด  
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  

 
ด้านการพัฒนาหลักสูตรของ

สถานศึกษา 
สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น ความต้องการจ าเป็น 
X  S.D. X  S.D. PNImodified ล าดับที่ 

17.  ร่วมด าเนินการรวบรวม
เอกสารวัสดุต่างๆ และข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวกับชุมชนเพ่ือใช้
พัฒนาหลักสูตร 

4.54 0.63 4.87 0.34 0.072 3 

18.  ร่วมพิจารณาหลักสูตรและ
ภารกิจที่ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกัน 

4.57 0.65 4.86 0.34 0.065 4 
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ตารางที่ 4.29  (ต่อ) 
 

ด้านการพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา 

สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น ความต้องการจ าเป็น 

X  S.D. X  S.D. PNImodified ล าดับที่ 
19.  ร่วมจัดท าสาระของหลักสูตร
ในส่วนที่เกี่ยวกับปัญหาและความ
ต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน 

4.32 0.56 4.81 0.40 0.113 2 

20.  ร่วมพัฒนาหลักสูตรสถาน 
ศึกษาโดยครูและชุมชนมีส่วนร่วม
คิดร่วมท า 

4.27 0.56 4.80 0.40 0.125 1 

 
 จากตารางท่ี 4.29 ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครู 
ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ ร่วมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยครู
และชุมชนมีส่วนร่วมคิดร่วมท า รองลงมา 3 ล าดับ คือ ร่วมจัดท าสาระของหลักสูตรในส่วนท่ีเกี่ยวกับ
ปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ร่วมด าเนินการรวบรวมเอกสารวัสดุต่าง ๆ และข้อมูล
สารสนเทศท่ีเกี่ยวกับชุมชนเพื่อใช้พัฒนาหลักสูตร ร่วมพิจารณาหลักสูตรและภารกิจท่ีต้องปฏิบัติให้
สอดคล้องกัน ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 4.30  ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัด
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
  

การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น ความต้องการจ าเป็น 

X  S.D. X  S.D. PNImodified ล าดับที่ 
21.  มีการวางแผนให้ครูผู้สอนจัด
กระบวนการเรียนรู้ 

4.60 0.69 4.85 0.36 0.055 2 

22. ร่วมส่งเสริมการจัดเน้ือหาสาระ
และกิจกรรมให้เป็นระบบสอดคล้อง
กับความสนใจ และความถนัดของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.65 0.64 4.81 0.39 0.034 3 

23.  สามารถพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ได้สอดคล้องกับบริบทของ
สังคม   

4.24 0.72 4.83 0.37 0.139 1 
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 จากตารางท่ี 4.30 ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครู 
ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อท่ีมคีวามต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ สามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับ
บริบทของสังคม รองลงมา 2 ล าดับ คือ มีการวางแผนให้ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ ร่วมส่งเสริม
การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้เป็นระบบ สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 4.31  ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัด
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผล
   การเรียน 
       
ด้านการวัดผล ประเมินผลและด าเนินการ

เทียบโอนผลการเรียน 
สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น ความต้องการจ าเป็น 

X  S.D. X  S.D. PNImodified ล าดับที่ 
24.  ร่วมวางแผนวัดผลและประเมินผลการ
เรียนการสอน 

4.33 0.69 4.86 0.35 0.123 3 

25.  ร่วมจัดท าแผนการวัดผล และประเมิน 
ผลการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา 

4.46 0.78 4.80 0.40 0.075 4 

26.  ร่วมติดตามและประเมินผลการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 
โดยเน้นการวัดผลและประเมินผลตาม
สภาพจริง    

4.96 0.89 4.82 0.39 0.216 2 

27. เทียบโอนความรู้  ทักษะ  ประสบ 
การณ์และผลการเรียนจากสถานศึกษาไป
ยังสถานศึกษาอื่น 

4.90 0.91 4.95 0.21 0.270 1 

   

 จากตารางท่ี 4.31 ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครู 
ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการวัดผล ประเมินผลและด าเนินการโอนผลการ
เรียน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ เทียบโอนความรู้ 
ทักษะ  ประสบการณ์และผลการเรียนจากสถานศึกษาไปยังสถานศึกษาอื่น รองลงมา 3 ล าดับ คือ 
ร่วมติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ โดยเน้นการวัดผลและ
ประเมินผลตามสภาพจริง ร่วมวางแผนวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน ร่วมจัดท าแผนการ
วัดผล และประเมินผลการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.32  ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียน สังกัด
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 

สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น ความต้องการจ าเป็น 

X  S.D. X  S.D. PNImodified ล าดับที่ 
28. ร่วมสนับสนุนให้ครูท าวิจัยในระหว่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.98 1.04 4.95 0.23 0.242 2 

29. ศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่
เกิดข้ึนในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

3.99 1.08 4.92 0.26 0.234 4 

30. ร่วมวิเคราะห์แนวทางในการแก้ไข
ปัญหาด้วยการวิจัย 

3.80 1.20 4.96 0.21 0.306 1 

31. ร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

4.00 1.15 4.94 0.24 0.235 3 

   

 จากตารางท่ี 4.32 ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครู 
ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ ร่วมวิเคราะห์แนวทางในการ
แก้ไขปัญหาด้วยการวิจัย รองลงมา 3 ล าดับ คือ ร่วมสนับสนุนให้ครูท าวิจัยในระหว่างการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.33  ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียน สังกัด
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  
 

การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้   
สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น ความต้องการจ าเป็น 

X  S.D. X  S.D. PNImodified ล าดับที่ 
32. ร่วมส ารวจแหล่งเรียนรู้ทั้งภายนอก
และภายในสถานศึกษา 

4.45 0.75 4.89 0.32 0.098 4 

33. ใช้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาในชุมชน
และในท้องถ่ินเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน 

4.40 0.85 4.91 0.28 0.115 3 

34. ร่วมประเมินผลการใช้แหลง่เรียนรู้
ภายในสถานศึกษาให้เกิดความคุ้มค่า 

4.27 0.89 4.80 0.40 0.122 2 

35. ร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
เพ่ือการเรียนการสอน 

4.10 0.92 4.84 0.37 0.181 1 
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จากตารางท่ี 4.33  ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครู 
ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ ร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษาเพื่อการเรียนการสอน รองลงมา 3 ล าดับ คือ ร่วมประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาให้เกิดความคุ้มค่า ใช้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาในชุมชนและในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน ร่วมส ารวจแหล่งเรียนรู้ท้ังภายนอกและภายในสถานศึกษา ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.34  ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียน สังกัด
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการนิเทศการศึกษา 
 

การนิเทศการศึกษา 
สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น ความต้องการจ าเป็น 

X  S.D. X  S.D. PNImodified ล าดับที่ 
36. ร่วมก าหนดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 

4.01 0.93 4.85 0.36 0.211 2 

37. ใช้ผลการนิเทศมาพัฒนาการเรียนการ
สอน 

4.25 0.92 4.88 0.33 0.147 4 

38. สามารถน าผลการนิเทศมาใช้พัฒนา
ตนเอง 

4.10 0.88 4.91 0.29 0.197 3 

39. ร่วมติดตามประเมินผลการนิเทศ
การศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา 

4.05 0.83 4.97 0.17 0.226 1 

   

 จากตารางท่ี 4.34 ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครู 
ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการนิเทศการศึกษา เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อท่ีมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ ร่วมติดตามประเมินผลการนิเทศการศึกษาให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา รองลงมา 3 ล าดับ คือ ร่วมก าหนดกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อ
ปรับปรุงการเรียนการสอน สามารถน าผลการนิเทศมาใช้พัฒนาตนเอง ใช้ผลการนิเทศมาพัฒนาการ
เรียนการสอน ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.35  ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียน สังกัด
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการแนะแนว 
  

การแนะแนว 
สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น ความต้องการจ าเป็น 

X  S.D. X  S.D. PNImodified ล าดับที่ 
40. ร่วมสนับสนุนระบบการแนะแนว
ภายในสถานศึกษาให้มีความชัดเจน 

4.47 0.65 4.84 0.37 0.083 4 

41. ร่วมด าเนินการแนะแนวเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพของตน 

4.58 0.63 4.87 0.34 0.064 5 

42. ร่วมดูแลช่วยเหลือนักเรียน สามารถ
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย 

4.42 0.71 4.89 0.32 0.106 3 

43. ร่วมติดตามและประเมินผลกระบวน 
การแนะแนวในสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

4.35 0.79 4.92 0.27 0.130 2 

44. บุคลากรประสานความร่วมมือด้าน
การแนะแนวกับสถานศึกษาเพ่ือประโยชน์
ของผู้เรียน 

3.77 1.17 4.94 0.24 0.309 1 

   

 จากตารางท่ี 4.35 ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครู 
ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการแนะแนว เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ บุคลากรประสานความร่วมมือด้านการแนะแนวกับสถานศึกษาเพื่อ
ประโยชน์ของผู้เรียน รองลงมา 3 ล าดับ คือ ร่วมติดตามและประเมินผลกระบวนการแนะแนวใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ร่วมดูแลช่วยเหลือนักเรียน สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย  ร่วม
สนับสนุนระบบการแนะแนวภายในสถานศึกษาให้มีความชัดเจน ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.36  ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัด
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
      

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น ความต้องการจ าเป็น 

X  S.D. X  S.D. PNImodified ล าดับที่ 
45.  ร่วมจัดท าระบบโครงสร้างของ
องค์กรตามภารกจิงานประกันคุณภาพ 

4.37 0.77 4.94 0.23 0.131 5 

46.  ร่วมพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผู้เรียน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาโดยยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.12 0.64 4.96 0.21 0.202 2 

47.  มุ่งเน้นการปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมของ
ฝ่ายงานต่าง ๆ 

4.18 0.68 4.90 0.31 0.172 3 
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ตารางที่ 4.36  (ต่อ) 
      

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น ความต้องการจ าเป็น 

X  S.D. X  S.D. PNImodified ล าดับที่ 
48.  แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ มีความ
ชัดเจนสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 

4.24 0.65 4.94 0.24 0.165 4 

49.  ร่วมตรวจสอบและประเมินผลงาน
ประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา 

4.01 0.68 4.91 0.28 0.226 1 

   

 จากตารางท่ี 4.36  ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครู 
ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ ร่วมตรวจสอบและประเมินผล
งานประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา รองลงมา 3 ล าดับ คือ ร่วมพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นการปฏิบัติแบบมีส่วน
ร่วมของฝ่ายงานต่าง ๆ แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ มีความชัดเจนสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา    
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.37  ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียน สังกัด
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
  
การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง

วิชาการ 
สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น ความต้องการจ าเป็น 

X  S.D. X  S.D. PNImodified ล าดับที่ 
50.  ร่วมส ารวจความต้องการสนับสนุน
งานวิชาการแก่ชุมชน    

4.68 0.57 4.96 0.19 0.060 4 

51.  เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าร่วมใน
กิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา 

4.63 0.65 4.92 0.28 0.061 3 

52.  ส่งเสริมให้มีกจิกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณร์ะหว่างชุมชนและ
สถานศึกษา 

4.53 0.69 4.92 0.26 0.087 2 

53.  ร่วมแสวงหาความรู้  วิทยากร  และ
ภูมิปัญญา เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

4.41 0.61 4.88 0.33 0.106 1 

   

 จากตารางท่ี 4.37  ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครู 
ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ ร่วมแสวงหาความรู้ วิทยากร  
และภูมิปัญญา เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ รองลงมา 3 ล าดับ คือ ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างชุมชนและสถานศึกษา เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
วิชาการของสถานศึกษา ส ารวจความต้องการสนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.38  ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียน สังกัด
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
  
การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง

วิชาการ 
สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น ความต้องการจ าเป็น 

X  S.D. X  S.D. PNImodified ล าดับที่ 
54.  สร้างความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษา 

4.17 0.81 4.94 0.25 0.182 2 

55.  มุ่งพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการให้เกิดความก้าวหน้า 

4.08 0.77 4.89 0.32 0.200 1 

56.  ประสานความร่วมมือช่วยเหลือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

4.39 0.74 4.92 0.27 0.121 4 

57. ร่วมติดตามประเมินผลความร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการของสถานศึกษา 

4.27 0.79 4.88 0.33 0.142 3 

   

 จากตารางท่ี 4.38 ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครู 
ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ มุ่งพัฒนาความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการให้เกิดความก้าวหน้า รองลงมา 3 ล าดับ คือ สร้างความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษา ร่วมติดตามประเมินผลความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการของสถานศึกษา ประสาน
ความร่วมมือช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.39  ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัด
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
   ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน     
      

การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร  หน่วยงาน

ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา 

สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น ความต้องการจ าเป็น 

X  S.D. X  S.D. PNImodified ล าดับที่ 

58.  ได้รับโอกาสในการคิดและสนับสนุน
พัฒนาวิชาการเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

4.26 0.97 4.92 0.28 0.155 2 

59. ร่วมบูรณาการองคค์วามรู้วิชาการที่
หลากหลายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ในการจัดการศึกษา 

4.34 0.79 4.87 0.33 0.124 4 

60.  ใช้กลไกการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชนกับ
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

4.14 0.99 4.88 0.32 0.179 1 

61. ร่วมติดตามประเมินผลการพัฒนางาน
วิชาการของบุคลากรเพ่ือยกระดับการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 

4.31 0.91 4.85 0.36 0.125 3 

   

 จากตารางท่ี 4.39 ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ
ใช้กลไกการแลกเปล่ียนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชนกับสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา  
รองลงมา 3 ล าดับ คือ ได้รับโอกาสในการคิดและสนับสนุนพัฒนาวิชาการเพื่อพัฒนาผู้เรียน  ร่วม
ติดตามประเมินผลการพัฒนางานวิชาการของบุคลากรเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน ร่วม
บูรณาการองค์ความรู้วิชาการท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษา  
ตามล าดับ  
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ตารางที่ 4.40  ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียน สังกัด
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน
   วิชาการของสถานศึกษา   
       

การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับงานด้านวิชาการของ

สถานศึกษา 

สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น ความต้องการจ าเป็น 

X  S.D. X  S.D. PNImodified ล าดับที่ 

62.  ร่วมวิเคราะห์สภาพการด าเนิน งาน
ด้านวิชาการของสถานศึกษา   

4.33 0.94 4.93 0.25 0.138 3 

63.  ร่วมด าเนินการตามแนวปฏิบัติ งาน
ด้านวิชาการของสถานศึกษา 

4.18 0.98 4.90 0.31 0.171 1 

64.  ร่างใช้และใชร้ะเบียบและแนว
ปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถาน ศึกษา
เพ่ือการพัฒนาผู้เรียน 

4.31 0.81 4.89 0.31 0.134 4 

65.  ร่วมติดตามการด าเนินงานตามแนว
ปฏิบัติด้านวิชาการของสถาน ศึกษา 

4.24 0.91 4.87 0.33 0.149 2 

66.  ร่วมตรวจสอบและเผยแพร่ผลงาน
ด้านวิชาการเพ่ือใช้พัฒนานักศึกษา 

4.35 0.96 4.92 0.26 0.131 5 

  
จากตารางท่ี 4.40  ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครู 

ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ ร่วม
ด าเนินการตามแนวปฏิบัติ งานด้านวิชาการของสถานศึกษา รองลงมา 3 ล าดับ คือ ร่วมติดตามการ
ด าเนินงานตามแนวปฏิบัติด้านวิชาการของสถาน ร่วมวิเคราะห์สภาพการด าเนินงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา ร่างใช้และใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถาน ศึกษาเพื่อการพัฒนา
ผู้เรียน ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.41  ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียน สังกัด
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด้านการคัดเลือกหนัง สือ แบบเรียน เพื่อใช้ใน     
   สถานศึกษา         

การคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียน เพื่อใช้
ในสถานศึกษา 

สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น ความต้องการจ าเป็น 

X  S.D. X  S.D. PNImodified ล าดับที่ 
67. ร่วมวางแผนวิเคราะห์ความต้องการ
หนังสือเรียน แบบเรียน  พิจารณาและ
คัดเลือก 

4.15 0.75 4.88 0.33 0.176 3 

68. ร่วมเลือกหนังสือเรียน แบบเรียน 4.24 0.61 4.71 0.45 0.112 4 
69. ร่วมตรวจสอบคุณภาพหนังสือเรียน  
แบบเรียน 

3.99 0.90 4.76 0.43 0.192 2 

70. ร่วมท าหนังสือเรียน แบบเรียน   3.13 1.21 4.88 0.33 0.560 1 
   

 จากตารางท่ี 4.41 ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครู 
ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน เพื่อใช้ในสถาน 
ศึกษา เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ ร่วมท าหนังสือเรียน 
แบบเรียน รองลงมา 3 ล าดับ คือ ร่วมตรวจสอบคุณภาพหนังสือเรียน แบบเรียน ร่วมวางแผน
วิเคราะห์ความต้องการหนังสือเรียน แบบเรียน พิจารณาและคัดเลือก ร่วมเลือกหนังสือเรียน 
แบบเรียน  ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.42  ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียน สังกัด 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
               

การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยเีพื่อ
การศึกษา 

สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น ความต้องการจ าเป็น 

X  S.D. X  S.D. PNImodified ล าดับที่ 
71.  ร่วมจัดท าสื่อนวัตกรรมเพ่ือใช้
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

4.39 0.78 4.90 0.31 0.116 2 

72.  เลือกใช้เทคโนโลยีเพ่ือใช้ประกอบ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.49 0.71 4.88 0.32 0.088 4 

73.  ร่วมส่งเสริมใหค้รผูลิตและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา   

4.40 0.71 4.87 0.34 0.107 3 

74.  ร่วมติดตามประเมินผลการสร้างและ
พัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา 

4.32 0.88 4.91 0.28 0.137 1 
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 จากตารางท่ี 4.42  ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครู 
ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมคีวามต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ ร่วมติดตามประเมินผลการสร้าง
และพัฒนาการใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รองลงมา 3 ล าดับ คือ ร่วมจัดท าส่ือ
นวัตกรรมเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ร่วมส่งเสริมให้ครูผลิตและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา เลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ตามล าดับ 
 
 



บทท่ี 5 
สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของ
ครูในโรงเรียนสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นจ าแนกตามเพศ  ระดับการศึกษา  ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน  และขนาดโรงเรียน  และเพื่อประเมินความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการ
บริหารวิชาการของครูใน โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
เป็นครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561 จ านวน 385 คน  ก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane, 1967) ท่ีระดับความคลาดเคล่ือน .05  และ
เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling)  เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา  ประสบการณ์ และขนาดโรงเรียน  และตอนท่ี 2  
แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ท่ีมีรูปแบบการตอบ 2 สภาพ คือ สภาพท่ีเป็นจริง และสภาพท่ีควรจะเป็น  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที (t-test)  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Variance)  และค่าสถิติความต้องการจ าเป็น PNIModified 

 
5.1  สรุปผลการวิจัย 

 5.1.1  การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน  พบว่า ครูมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก คือ ด้าน
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  ด้านการพัฒนาหรือการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น ด้านการพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา ด้านการพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ  
ด้านการแนะแนว ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  ด้านการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร  หน่วยงาน  สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา  ด้านการประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น   ด้านการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการ
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เรียน ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ด้านการ
คัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา และครูมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  คือ การ
ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  
 5.1.1.1  การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น ในภาพรวมครูมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มาก เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียนและนักเรียนเพื่อน ามาซึ่งข้อมูลในการจัดท าสาระหลักสูตรท้องถิ่น  ร่วมวิเคราะห์หลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อให้ทราบจุดแข็งจุดอ่อน ร่วมก าหนดกรอบสาระหลักสูตรท้องถิ่น ยกเว้นร่วมประเมิน 
ผลการใช้สาระหลักสูตรท้องถิ่น  อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 5.1.1.2  การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ ในภาพรวมครูมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้  
ร่วมก าหนดเป้าหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ร่วมก าหนดวิธีการ  ขั้นตอน  ของการ
ด าเนินการด้านวิชาการ ร่วมจัดล าดับกิจกรรมท่ีจะต้องปฏิบัติก่อนหลังระยะเวลาด าเนินการด้าน
วิชาการ  

  5.1.1.3  การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  ในภาพรวมครูมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 
ล าดับแรก ดังนี้ ร่วมสร้างและใช้ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  ร่วมจัดท า
แผนการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้  ได้รับการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน  ยกเว้นร่วม
บูรณาการการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ ร่วมส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของ
นักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนพิการด้อยโอกาสและมีความสามารถพิเศษ อยู่ในระดับมากท่ีสุด   
  5.1.1.4  การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ในภาพรวมครูมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 2 ล าดับ
แรก ดังนี้ ร่วมจัดท าสาระของหลักสูตรในส่วนท่ีเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น ร่วมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยครูและชุมชนมีส่วนร่วมคิดร่วมท า  ยกเว้นร่วมพิจารณา
หลักสูตรและภารกิจท่ีต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกัน  ร่วมด าเนินการรวบรวมเอกสารวัสดุต่าง  ๆ และ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับชุมชนเพื่อใช้พัฒนาหลักสูตร อยู่ในระดับมากท่ีสุด   
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  5.1.1.5  การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ในภาพรวมครูมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสุด เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 2 
ล าดับแรก ดังนี้ ร่วมส่งเสริมการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้เป็นระบบ สอดคล้องกับความสนใจ 
และความถนัดของผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการวางแผนให้ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้  ยกเว้นสามารถ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับบริบทของสังคม  อยู่ในระดับมาก     

  5.1.1.6 การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ในภาพรวมครูมีส่วน
ร่วมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ร่วมจัดท าแผนการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ร่วมวางแผนวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน ร่วมติดตาม
และประเมินผลการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ โดยเน้นการวัดผลและประเมินผล
ตามสภาพจริง  
  5.1.1.7 การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ในภาพรวมครูมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไป
หาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศึกษาและวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ร่วมสนับสนุนให้ครูท าวิจัยใน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
  5.1.1.8 การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  ในภาพรวมครูมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 
ล าดับแรก ดังนี้ ร่วมส ารวจแหล่งเรียนรู้ท้ังภายนอกและภายในสถานศึกษา ใช้แหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษาในชุมชนและในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ร่วมประเมินผลการใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เกิดความคุ้มค่า  
  5.1.1.9 การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ด้านการนิเทศการศึกษา ในภาพรวมครูมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ใช้ผล
การนิเทศมาพัฒนาการเรียนการสอน สามารถน าผลการนิเทศมาใช้พัฒนาตนเอง ร่วมติดตาม
ประเมินผลการนิเทศการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
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  5.1.1.10 การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านการแนะแนว ในภาพรวมครูมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก  ดังนี้ ร่วม
สนับสนุนระบบการแนะแนวภายในสถานศึกษาให้มีความชัดเจน ร่วมดูแลช่วยเหลือนักเรียน สามารถ
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย ร่วมติดตามและประเมินผลกระบวนการแนะแนวในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ยกเว้นร่วมด าเนินการแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพของตน อยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด   
  5.1.1.11 การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  ในภาพรวมครูมี
ส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ร่วมจัดท าระบบโครงสร้างขององค์กรตามภารกิจงานประกัน
คุณภาพ   แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ มีความชัดเจนสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นการ
ปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมของฝ่ายงานต่าง ๆ  
  5.1.1.12 การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ในภาพรวมครูมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสุด เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไป
หาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ร่วมส ารวจความต้องการสนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน  เปิดโอกาสให้
ชุมชนเข้าร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา  ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ระหว่างชุมชนและสถานศึกษา  ยกเว้นร่วมแสวงหาความรู้  วิทยากร  และภูมิปัญญา 
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้  อยู่ในระดับมาก   
  5.1.1.13 การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ใน
ภาพรวมครูมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ประสานความร่วมมือช่วยเหลือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ร่วมติดตามประเมินผลความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการของสถานศึกษา   สร้างความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา  

  5.1.1.14 การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร  หน่วยงาน  
สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา ในภาพรวมครูมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ
แรก ดังนี้ ร่วมบูรณาการองค์ความรู้วิชาการท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัด
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การศึกษา  ร่วมติดตามประเมินผลการพัฒนางานวิชาการของบุคลากรเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้
ให้ผู้เรียน ได้รับโอกาสในการคิดและสนับสนุนพัฒนาวิชาการเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
  5.1.1.15 การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา ใน
ภาพรวมครูมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ร่วมตรวจสอบและเผยแพร่ผลงานด้าน
วิชาการเพื่อใช้พัฒนานักศึกษา ร่วมวิเคราะห์สภาพการด าเนินงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  ร่าง
ใช้และใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาผู้เรียน  
  5.1.1.16 การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านการคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียน เพื่อใช้ในสถานศึกษา ในภาพรวมครูมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ร่วมเลือกหนังสือเรียน แบบเรียน ร่วมวางแผนวิเคราะห์ความต้องการหนังสือ
เรียน แบบเรียน  พิจารณาและคัดเลือก ร่วมตรวจสอบคุณภาพหนังสือเรียน  แบบเรียน ยกเว้นร่วม
ท าหนังสือเรียน แบบเรียน  สถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง 
  5.1.1.17 การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในภาพรวมครูมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 
3 ล าดับแรก ดังนี้ เลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ร่วมส่งเสริมให้
ครูผลิตและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  ร่วมจัดท าส่ือนวัตกรรมเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  
 5.1.2 การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ าแนกตามเพศ  ระดับการศึกษา  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  และขนาดโรงเรียน 
  5.1.2.1 ครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมใน 
การบริหารวิชาการ ซึ่งในภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
  5.1.2.2 ครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มี
ส่วนร่วมในการบริหารวิชาการ ซึ่งในภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 

   5.1.2.3 ครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติ 
งานต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการ ซึ่งในภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 

   5.1.2.4 ครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติงานในขนาดโรงเรียน
ต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการ ซึ่งในภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน 
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 5.1.3  ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียน 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นมากท่ีสุด คือ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา รองลงมา 3 ล าดับ คือ  
ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ตามล าดับ  

  5.1.3.1  ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็น
การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด 
คือ ร่วมตรวจสอบสาระหลักสูตรท้องถิ่น รองลงมา 3 ล าดับ คือ ร่วมก าหนดกรอบสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น ร่วมวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้ทราบจุดแข็งจุดอ่อน  ร่วมประเมินผลการใช้สาระ
หลักสูตรท้องถิ่น  ตามล าดับ 

  5.1.3.2  ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อท่ีมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ ร่วมก าหนดวิธีการ  ขั้นตอน  ของการด าเนินการด้าน
วิชาการ รองลงมา 3 ล าดับ คือ ร่วมตรวจสอบรายละเอียดของการด าเนินการด้านวิชาการ  ร่วม
ก าหนดเป้าหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ร่วมจัดล าดับกิจกรรมท่ีจะต้องปฏิบัติก่อนหลัง
ระยะเวลาด าเนินการด้านวิชาการ  ตามล าดับ  
  5.1.3.3  ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและ
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  รองลงมา 3 ล าดับ คือ ร่วมออกแบบการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  ได้รับการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน  ร่วมจัดท าแผนการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการ
เรียนรู้ ตามล าดับ 

  5.1.3.4  ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ ร่วมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยครูและ
ชุมชนมีส่วนร่วมคิดร่วมท า รองลงมา 3 ล าดับ คือ  ร่วมจัดท าสาระของหลักสูตรในส่วนท่ีเกี่ยวกับ
ปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ร่วมด าเนินการรวบรวมเอกสารวัสดุต่าง ๆ และข้อมูล
สารสนเทศท่ีเกี่ยวกับชุมชนเพื่อใช้พัฒนาหลักสูตร  ร่วมพิจารณาหลักสูตรและภารกิจท่ีต้องปฏิบัติให้
สอดคล้องกัน  ตามล าดับ 
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  5.1.3.5  ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ สามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับ
บริบทของสังคม  รองลงมา 2 ล าดับ คือ มีการวางแผนให้ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ ร่วมส่งเสริม
การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้เป็นระบบ สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  ตามล าดับ 

  5.1.3.6  ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการวัดผล ประเมินผลและด าเนินการโอนผลการเรียน 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ  เทียบโอนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์และผลการเรียนจากสถานศึกษาไปยังสถานศึกษาอื่น รองลงมา 3 ล าดับ  คือ ร่วม
ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ โดยเน้นการวัดผลและ
ประเมินผลตามสภาพจริง  ร่วมวางแผนวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน  ร่วมจัดท าแผนการ
วัดผล และประเมินผลการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  ตามล าดับ 
   5.1.3.7  ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ าข้อท่ีมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ ร่วมวิเคราะห์แนวทางในการ
แก้ไขปัญหาด้วยการวิจัย  รองลงมา 3 ล าดับ คือ ร่วมสนับสนุนให้ครูท าวิจัยในระหว่างการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  ร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามล าดับ 

  5.1.3.8  ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ ร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อ
การเรียนการสอน  รองลงมา 3 ล าดับ คือ ร่วมประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้
เกิดความคุ้มค่า ใช้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาในชุมชนและในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน  ร่วมส ารวจแหล่งเรียนรู้ท้ังภายนอกและภายในสถานศึกษา  ตามล าดับ 

  5.1.3.9  ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการนิเทศการศึกษา เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อท่ีมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ ร่วมติดตามประเมินผลการนิเทศการศึกษาให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา  รองลงมา 3 ล าดับ คือ  ร่วมก าหนดกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อ
ปรับปรุงการเรียนการสอน สามารถน าผลการนิเทศมาใช้พัฒนาตนเอง ใช้ผลการนิเทศมาพัฒนาการ
เรียนการสอน  ตามล าดับ   
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  5.1.3.10  ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการแนะแนว  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ บุคลากรประสานความร่วมมือด้านการแนะแนวกับสถานศึกษาเพื่อ
ประโยชน์ของผู้เรียน  รองลงมา 3 ล าดับ คือ ร่วมติดตามและประเมินผลกระบวนการแนะแนวใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ร่วมดูแลช่วยเหลือนักเรียน สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย  ร่วม
สนับสนุนระบบการแนะแนวภายในสถานศึกษาให้มีความชัดเจน  ตามล าดับ 

  5.1.3.11  ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ ร่วมตรวจสอบและประเมินผลงานประกัน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา  รองลงมา 3 ล าดับ คือ ร่วมพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผู้เรียนให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  มุ่งเน้นการปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมของฝ่ายงาน
ต่าง ๆ  แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ มีความชัดเจนสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  ตามล าดับ 

  5.1.3.12  ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ ร่วมแสวงหาความรู้  วิทยากร  
และภูมิปัญญา เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ รองลงมา 3 ล าดับ คือ ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างชุมชนและสถานศึกษา เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
วิชาการของสถานศึกษา  ส ารวจความต้องการสนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน   ตามล าดับ  

  5.1.3.13  ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ มุ่งพัฒนาความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการให้เกิดความก้าวหน้า  รองลงมา 3 ล าดับ คือ สร้างความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษา  ร่วมติดตามประเมินผลความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการของสถานศึกษา  ประสาน
ความร่วมมือช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามล าดับ   
  5.1.3.14  ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร  หน่วยงาน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด 
คือใช้กลไกการแลกเปล่ียนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชนกับสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา  
รองลงมา 3 ล าดับ คือ ได้รับโอกาสในการคิดและสนับสนุนพัฒนาวิชาการเพื่อพัฒนาผู้เรียน ร่วม
ติดตามประเมินผลการพัฒนางานวิชาการของบุคลากรเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน  ร่วม
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บูรณาการองค์ความรู้วิชาการท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษา  
ตามล าดับ 

  5.1.3.15  ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ ร่วม
ด าเนินการตามแนวปฏิบัติ งานด้านวิชาการของสถานศึกษา รองลงมา 3 ล าดับ คือ ร่วมติดตามการ
ด าเนินงานตามแนวปฏิบัติด้านวิชาการของสถาน ร่วมวิเคราะห์สภาพการด าเนินงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา  ร่างใช้และใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถาน ศึกษาเพื่อการพัฒนา
ผู้เรียน  ตามล าดับ 

  5.1.3.16  ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียน เพื่อใช้ในสถาน ศึกษา 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ ร่วมท าหนังสือเรียน 
แบบเรียน  รองลงมา 3 ล าดับ คือ ร่วมตรวจสอบคุณภาพหนังสือเรียน  แบบเรียน  ร่วมวางแผน
วิเคราะห์ความต้องการหนังสือเรียน แบบเรียน  พิจารณาและคัดเลือก  ร่วมเลือกหนังสือเรียน 
แบบเรียน  ตามล าดับ 

  5.1.3.17  ความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ ร่วมติดตามประเมินผลการสร้าง
และพัฒนาการใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รองลงมา 3 ล าดับ  คือ ร่วมจัดท าส่ือ
นวัตกรรมเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ร่วมส่งเสริมให้ครูผลิตและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา เลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ตามล าดับ 

 

5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยท่ีได้  ผู้วิจัยน าเสนอการอภิปรายผลตามผลการวิจัยท่ีพบและวัตถุประสงค์
ของการวิจัย  ดังนี้   
 5.2.1  จากผลการวิจัยการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า  ด้านการพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนา
สาระหลักสูตรท้องถิ่น ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
ด้านการพัฒนาหลักของสูตรสถานศึกษา  ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ด้านการวัดผล 
ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  ด้านการนิเทศการศึกษา  ด้านการแนะแนว 
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ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กร
อื่น ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน  สถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา ด้านการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา ด้านการคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียน เพื่อใช้ในสถาน ศึกษา ด้านการพัฒนา
และใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ท้ังโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากนั้น ท้ังนี้อาจเป็นเพราะครู
ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบดีว่า  การบริหารวิชาการคืองานท่ีส าคัญท่ีสุดต่อ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน  และนับว่าเป็นหัวใจส าคัญท่ีสุดของการบริหารโรงเรียน  ถือว่าเป็นงาน
หลักของโรงเรียน  ส่วนงานอื่น ๆ  ได้แก่  การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล  และการ
บริหารท่ัวไป   เป็นงานรองท่ีช่วยสนับสนุนให้การบริหารวิชาการมีประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  
เนื่องจากการบริหารวิชาการเป็นงานท่ีมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้
ส าเร็จตามเป้า ประสงค์  อีกท้ังการบริหารวิชาการเป็นเสมือนตัวบ่งช้ีท่ีบอกถึงมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา  เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียน ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุก
ฝ่ายทุกระดับต้องร่วมมือกันด าเนินการและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทางวิชาการ ท่ีจะท าให้นักเรียนมี
ประสิทธิผลตามท่ีต้องการ นั่นคือการบริหารวิชาการเป็นงานท่ีมีความส าคัญยิ่ง เพราะจุดมุ่งหมายของ
การบริหารวิชาการอยู่ท่ีการสร้างนักเรียนให้มีคุณภาพ  มีความรู้ มีจริยธรรม และมีคุณสมบัติตามท่ี
ต้องการ การบริหารวิชาการเป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพและความส าเร็จของโรงเรียน  ซึ่งความส าเร็จของ
โรงเรียนมักจะพิจารณาจาก คุณภาพของผลผลิตเป็นส าคัญ  สอดคล้องกับปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ 
(2555) กล่าวถึง ความส าคัญของการบริหารวิชาการโดยสรุปได้ว่า  การบริหารวิชาการเป็นงานท่ี
มุ่งเน้นการพัฒนาสติปัญญา ความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม เจตนคติและค่านิยมให้ผู้เรียน
เป็น คนเก่ง คนดี และมีความสุขในการดารงชีวิตตลอดจนเป็นผู้มีคุณค่าในสังคม  การบริหารวิชาการ
เป็นเครื่องตัดสินคุณภาพของโรงเรียน  และการบริหารวิชาการเป็นเครื่องช้ีวัดความส าเร็จ และ
ความสามารถของสถานศึกษา  ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้  ครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการบริหารวิชาการท้ังโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของนพรัตน์  ช านาญพืช (2559)  ท่ีศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอน
ในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส  อ าเภอขลุง  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
เขต 2  พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส  
อ าเภอขลุง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก  และผลการวิจัยของสุริยะ  ทรัพย์สิน (2559)  ท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการของครูโรงเรียนสังกัดศูนย์เครือข่ายสองพี่น้อง  ห้วยแม่เพรียงป่าเด็ง  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถม ศึกษาเพชรบุรี เขต 2  พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CA%D8%C3%D4%C2%D0%20%B7%C3%D1%BE%C2%EC%CA%D4%B9&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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โรงเรียนสังกัดศูนย์เครือข่ายสองพี่น้อง ห้วยแม่เพรียงป่าเด็ง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2  โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก   
 5.2.2  จากผลการวิจัยการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจ าแนกตามเพศ  ระดับการศึกษา  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  และขนาด
โรงเรียน พบว่า ครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานท่ีต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการ ซึ่งในภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่
แตกต่างกัน ยกเว้นครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติงานในขนาดโรงเรียน
ต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการ ซึ่งในภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะเนื่องจากครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง  ไม่ว่าจะมี
ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท  และไม่ว่าจะมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่ ากว่า 5 ปี  
มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  5 – 10 ปี  หรือ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปี  
ต่างก็ตระหนักดีถึงความส าคัญของการบริหารวิชาการดังได้อธิบายไปแล้วในข้อท่ีผ่านมา ท้ังนี้ เมื่อ
ตระหนักดีถึงความส าคัญของการบริหารวิชาการแล้ว  จึงท าให้ครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีถึงแม้ว่า จะมีความแตกต่างกันในเรื่องเพศ  ระดับการศึกษา  และประสบการณ์ในการ
ท างานก็ตาม  แต่ก็ต้องมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการอย่างเต็มก าลังความสามารถและศักยภาพ   
แต่ในกรณีของขนาดโรงเรียน  กลับพบว่าการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าแนกตามขนาดโรงเรียนแตกต่างกัน ก็น่าจะเนื่องมาจากเหตุผลว่า  
ขนาดโรงเรียนท่ีแตกต่างกันน่าจะมีตัวแปรท่ีท าให้เกิดความแตกต่างกันในการปฏิบัติงานของครู  
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง  ตัวแปรดังกล่าว  ได้แก่  ตัวแปรด้านบุคลากร  ตัวแปร
ด้านงบประมาณ  ตัวแปรด้านปัจจัยเกี่ยวกับกระบวนการในการท างาน  ตัวแปรด้านโครงสร้างของ
องค์กร  ตัวแปรด้านบริการและผลผลิต  และตัวแปรด้านการบริหารจัดการ  ส่งผลให้การมีส่วนร่วมใน
การบริหารวิชาการแตกต่างกันออกไป  ขอยกตัวอย่างตัวแปรบางประการ คือ  ตัวแปรด้านปัจจัย
เกี่ยวกับกระบวนการในการท างาน  กล่าวคือ ในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกันปัจจัยต่าง  ๆ  ภายใน
โรงเรียนท่ีเอื้ออ านวยความสะดวกต่อการเรียนและการปฏิบัติการสอนของครูย่อมแตกต่างกัน  เช่น  
การมีเอกสาร  ส่ือการเรียนการสอน  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ  การมี
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีหลากหลาย  ทันสมัย  มีแหล่งบริการด้านการเรียนการสอน
ตามความจ าเป็น  ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์  การ
มีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  การมีแหล่งเรียนรู้ท่ีนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองหรือศึกษา
ค้นคว้าได้  และการมีอาคารเรียน  อาคารประกอบ  รวมทั้งส่ิงอ านวยความสะดวกตามเกณฑ์  เป็นต้น  
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของหาญณรงค์  กระจงจิตร (2558)  ท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนเครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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ระยอง เขต 2  พบว่า   ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
เครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ  แต่เมื่อจ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  และผลการวิจัยของรัตนาภรณ์  บ ารุงวงศ์ (2560)  ท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 13 และ 14 สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3  พบว่า ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 13 และ 14 สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พบว่า ครูผู้สอนท่ีมีเพศ อายุ และประสบการณ์การ
ท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนไม่แตกต่าง
กัน  และแนวคิดท่ีผู้วิจัยได้อภิปรายสอดคล้องกับแนวคิดของสัมมา  รธนิธย์ (2560)  ท่ีกล่าวถึงการ
บริหารสถานศึกษาไว้ว่า  ต้องประกอบด้วยปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบายของโรงเรียน (structure) 
ปัจจัยด้านบริการและผลผลิต (service and product)  ปัจจัยด้านปริมาณและคุณภาพของบุคคล 
(man)  ปัจจัยด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (money)  ปัจจัยด้านกระบวนการในการปฏิบัติงาน 
(material)  และปัจจัยด้านการบริหารจัดการ (management)  ด้วยเหตุนี้  จึงท าให้ผลการวิจัย
พบว่า  การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ าแนกตามขนาดโรงเรียนท้ังภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน แตกต่างกัน 
 5.2.3  จากผลการวิจัยความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครู
ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด คือ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ท้ังนี้เพราะการ
ท่ีครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช้ีให้เห็นถึงผลการวิจัยว่า  การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  จัดเป็นความต้องการจ าเป็นอันดับหนึ่ง  หรือจัดเป็นความต้องการ
จ าเป็นเร่งด่วน  ก็เพราะว่าครูโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ค่อยมีเวลาในการท าวิจัย
เท่าท่ีควร เนื่องจากภาระหน้าท่ีงานมาก  ในขณะท่ีครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทราบและตระหนักดีอยู่แล้วว่า  การวิจัยมีความส าคัญและมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน
มากน้อยเพียงใด  เพราะการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาจะเป็นเครื่องมือของการ
เรียนรู้  แก้ปัญหา พัฒนาผู้เรียน ท าหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้  ความเข้าใจ  ความรู้สึก  เพิ่มพูนทักษะ
และประสบการณ์  สร้างสถานการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
ทางการคิด ได้แก่  การคิดไตร่ตรอง  การคิดสร้างสรรค์  และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ตลอดจน
สร้างเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมให้แก่ผู้เรียน  ไม่ว่าจะเป็นช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความคิด
รวบยอดได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นส่ิงท่ีก าลังเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็น

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C3%D1%B5%B9%D2%C0%C3%B3%EC%20%BA%D3%C3%D8%A7%C7%A7%C8%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0


154 
 

กระบวนการ  ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง  ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  สร้างสภาพแวดล้อมและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีแปลกใหม่  น่าสนใจ  และท าให้อยากรู้อยากเห็น  ส่งเสริมการมีกิจกรรม
ร่วมกันระหว่างผู้เรียน  เกื้อหนุนผู้เรียนท่ีมีความสนใจและความสามารถในการเรียนรู้ท่ีต่างกันให้เรียน 
รู้ได้เท่าเทียมกัน  ช่วยให้ผู้เรียนบูรณาการสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้เช่ือมโยงกัน  หรือเช่ือมโยงโลกท่ี
อยู่ไกลตัวผู้เรียนให้เข้ามาสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นต้น  หรืออาจจะกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า  ครูใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดแคลนส่ือการเรียนการสอนก าลังประสบกับปัญหาเรื่อง
ส่ือการเรียนการสอนนั่นเอง  ซึ่งผลการวิจัยข้อนี้อาจจะพอเทียบเคียงได้กับผลการวิจัยของสุภาภรณ์  
สุจินตาภิรมย์ (2560)  ท่ีศึกษาสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม พบผลการศึกษาประการ
หนึ่งว่า  ปัญหาด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาจัดเป็นปัญหาหนึ่งในการมี
ส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการ 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1  ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
  5.3.1.1  ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหาร  ผู้บริหารโรงเรียนอาจน าผลการวิจัยท่ีได้               
ไปเป็นข้อมูล/สารสนเทศส าหรับการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย  หรือแผนงาน/โครงการ  
ตัวอย่างเช่น  ก าหนดให้มีโรงเรียนท่ีเป็นศูนย์กลางทางการบริหารวิชาการ  หรือสร้างเครือข่ายการ
บริหารวิชาการ  จัดงบประมาณสนับสนุนด้านส่ือการเรียนการสอนให้มากเป็นพิเศษ   หรือก าหนด
นโยบายให้โรงเรียนมุ่งเน้นในเรื่องการบริหารวิชาการอย่างเข้มข้น  เป็นต้น  ท้ังนี้เพื่อให้การบริหาร
วิชาการในโรงเรียนบรรลุเป้าหมายท่ีอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 
    5.3.1.2  ข้อเสนอแนะส าหรับครู  ครูควรศึกษาบริหารวิชาการในทุก ๆ ด้าน ให้เกิด
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและถ่องแท้  เพื่อให้มีความรู้  มีความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของการมี
ส่วนร่วมบริหารวิชาการ  ท้ังนี้เพื่อให้มีความพรอมและปฏิบัติงานตามก าลังความสามารถและตาม
ศักยภาพไดอย่างมีประสิทธิผล 
 5.3.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  5.3.2.1  ควรศึกษาถึงปัจจัยหรือตัวแปรท่ีคาดว่าจะมีความสัมพันธ์หรือส่งผลต่อการ 
มีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครู   
  5.3.2.2  ควรศึกษาตัวบ่งช้ีท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารวิชาการของโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือในสังกัดอื่น ๆ   
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียน 

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
ค าช้ีแจง 
 1. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูใน
โรงเรียนสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นจ าแนกตามเพศ  ระดับการศึกษา  ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน  และขนาดโรงเรียน  และประเมินความต้องการจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการบริหาร
วิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ซึ่งข้อมูลท่ีได้รับจากท่านจะเป็น
ประโยชน์ต่อการวิจัยเป็นอย่างยิ่ง  ดังนั้นโปรดแสดงความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริง ผู้วิจัยจะ
ประมวลความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม และเก็บรักษาไว้เป็นความลับโดยไม่พาดพิง
ถึงผู้ตอบแบบสอบถามบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ 
 2.  แบบสอบถามนี้มี  2  ตอนคือ 

 ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2  การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
  

 ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา  ณ  โอกาสนี้ 
   

 
                        อัศวรินทร์  แก่นจันทร์                                    
                      นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ค าช้ีแจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่าน     
 
1.  เพศ 
   1.1  ชาย 
   1.2  หญิง 
2.  ระดับศึกษา 
   2.1  ปริญญาตรี 
   2.2  ปริญญาโท 
   2.3  ปริญญาเอก 
3.  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน   
   3.1  ต่ ากว่า 5 ปี 
   3.2  5 – 10 ปี    
   3.3  มากกว่า 10 ปี 
4.  ขนาดของโรงเรียน 
   4.1  โรงเรียนขนาดเล็ก (มีนักเรียนต้ังแต่ 299 คนลงมา) 
   4.2  โรงเรียนขนาดกลาง (มีนักเรียน 300 - 599 คน)  
   4.3  โรงเรียนขนาดใหญ่ (มีนักเรียนต้ังแต่ 600 คนขึ้นไป)   
 
ตอนที่ 2  การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาว่าท่านมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการตามสภาพท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับใด  
และท่านคิดว่าการส่วนร่วมในการบริหารวิชาการตามสภาพท่ีควรจะเป็นอยู่ในระดับใด  โดยตัวเลขแต่
ละตัวแทนความหมายดังนี้ 
 ระดับ  5  หมายถึง  มีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ระดับ  4  หมายถึง  มีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการอยู่ในระดับมาก 
 ระดับ  3  หมายถึง  มีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับ  2  หมายถึง  มีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการอยู่ในระดับน้อย 
 ระดับ  1  หมายถึง  มีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 จากนั้นกรุณาท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง  “ระดับการมีส่วนร่วม”   
ตามความคิดเห็นของท่าน 
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การบริหารวิชาการ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

สภาพที่เปน็จริง สภาพที่ควรจะเป็น 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.การพัฒนาหรือการด าเนินการเก่ียวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน  
1.  ร่วมวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้ทราบ
จุดแข็งจุดอ่อน  

          

2.  ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนและ
นักเรียนเพื่อน ามาซึ่ งข้อมูลในการจัดท าสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น 

          

3.  ร่วมก าหนดกรอบสาระหลักสูตรท้องถิ่น           
4.  ร่วมตรวจสอบสาระหลักสูตรท้องถิ่น           
5.  ร่วมประเมินผลการใช้สาระหลักสูตรท้องถิ่น             
2.การวางแผนงานด้านวิชาการ       
6.  ร่วมก าหนดเป้าหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน 

          

7.  ร่วมก าหนดวิธีการ  ขั้นตอน  ของการด าเนินการ
ด้านวิชาการ 

          

8.  ร่วมตรวจสอบรายละเอียดของการด าเนินการ
ด้านวิชาการ 

          

9.  ร่วมจัดล าดับกิจกรรมท่ีจะต้องปฏิบัติก่อนหลัง
ระยะเวลาด าเนินการด้านวิชาการ 

          

3.การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา       
10.  ร่วมจัดท าแผนการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการ
เรียนรู้ 

          

11.  ร่วมออกแบบการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

          

12.  ร่วมบูรณาการการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับ
แผนการจัดการเรียนรู้ 

          

13.  ร่วมสร้างและใช้ส่ือการเรียนการสอนและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

          

14.   ร่ ว ม จั ดกิ จก ร รมพั ฒนาห้ อ ง สมุ ดและ
ห้องปฏิบัติการต่างๆ   

          

15.  ได้รับการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน              
         ยังมีต่อ…
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การบริหารวิชาการ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

สภาพที่เปน็จริง สภาพที่ควรจะเป็น 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

16.  ร่วมส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของ
นักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนพิการด้อย
โอกาสและมีความสามารถพิเศษ 

          

4.การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา       
17.  ร่วมด าเนินการรวบรวมเอกสารวัสดุต่างๆ 
และข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับชุมชนเพื่อใช้
พัฒนาหลักสูตร 

          

18.  ร่วมพิจารณาหลักสูตรและภารกิจท่ีต้อง
ปฏิบัติให้สอดคล้องกัน 

          

19.  ร่วมจัดท าสาระของหลักสูตรในส่วนท่ี
เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น 

          

20.  ร่วมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยครู
และชุมชนมีส่วนร่วมคิดร่วมท า 

          

5.การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
21.  มีการวางแผนให้ครูผู้สอนจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 

          

22.  ร่ วม ส่ง เสริมการ จัดเนื้ อหาสาระและ
กิจกรรมให้เป็นระบบ สอดคล้องกับความสนใจ 
และความถนัดของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

          

23.  สามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ไ ด้
สอดคล้องกับบริบทของสังคม   

          

6.การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบ
โอนผลการเรียน  
24.  ร่วมวางแผนวัดผลและประเมินผลการ
เรียนการสอน 

          

25.  ร่วมจัดท าแผนการวัดผล และประเมินผล
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษา 

          

         ยังมีต่อ…
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การบริหารวิชาการ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

สภาพที่เปน็จริง สภาพที่ควรจะเป็น 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

26.  ร่วมติดตามและประเมินผลการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ โดยเน้น 
การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง    

          

27. เทียบโอนความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์
และผลการ เ รี ยนจ ากสถาน ศึกษา ไปยั ง
สถานศึกษาอื่น 

          

7.การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา  
28. ร่วมสนับสนุนให้ครูท าวิจัยในระหว่างการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

          

29. ศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาท่ี
เกิดขึ้นในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

          

30. ร่วมวิเคราะห์แนวทางในการแก้ไขปัญหา
ด้วยการวิจัย 

          

31. ร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

          

8.การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้    
32. ร่วมส ารวจแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายนอกและ
ภายในสถานศึกษา 

          

33. ใช้แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาในชุมชนและ
ในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

          

34. ร่วมประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาให้เกิดความคุ้มค่า 

          

35. ร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อ
การเรียนการสอน 

          

9.การนิเทศการศึกษา  
36. ร่วมก าหนดกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้
เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 

          

37. ใช้ผลการนิเทศมาพัฒนาการเรียนการสอน           
38. สามารถน าผลการนิเทศมาใช้พัฒนาตนเอง           

         ยังมีต่อ…
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การบริหารวิชาการ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

สภาพที่เปน็จริง สภาพที่ควรจะเป็น 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

39. ร่วมติดตามประเมินผลการนิเทศการศึกษา
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

          

10.การแนะแนว  
40. ร่วมสนับสนุนระบบการแนะแนวภายใน
สถานศึกษาให้มีความชัดเจน 

          

41. ร่วมด าเนินการแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้เต็มตามศักยภาพของตน 

          

42.  ร่ วมดูแลช่วยเหลือนัก เรียน  สามารถ
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย 

          

43. ร่วมติดตามและประเมินผลกระบวนการ
แนะแนวในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

          

44. บุคลากรประสานความร่วมมือด้านการ
แนะแนวกับสถานศึกษาเพื่อประโยชน์ของ
ผู้เรียน 

          

11.การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา    
45.  ร่วมจัดท าระบบโครงสร้างขององค์กรตาม
ภารกิจงานประกันคุณภาพ 

          

46.  ร่วมพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผู้เรียนให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาโดยยึดผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

          

47.  มุ่งเน้นการปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมของฝ่าย
งานต่างๆ 

          

48.  แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ มีความชัดเจน
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  

          

49.  ร่วมตรวจสอบและประเมินผลงานประกัน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 

          

12.การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ  
50.  ร่วมส ารวจความต้องการสนับสนุนงาน
วิชาการแก่ชุมชน    

          

                 ยังมีต่อ…  
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การบริหารวิชาการ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

สภาพที่เปน็จริง สภาพที่ควรจะเป็น 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

51.  เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าร่วมในกิจกรรม
ทางวิชาการของสถานศึกษา 

          

52.  ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างชุมชนและ
สถานศึกษา 

          

53.  ร่วมแสวงหาความรู้  วิทยากร  และภูมิ
ปัญญา เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

          

13.การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น  
54.  สร้างความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษา 

          

55.  มุ่งพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการให้เกิดความก้าวหน้า 

          

56.  ประสานความร่วมมือช่วยเหลือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

          

57. ร่วมติดตามประเมินผลความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการของสถานศึกษา 

          

14.การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร  หน่วยงาน  
สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา    
58.  ได้รับโอกาสในการคิดและสนับสนุน
พัฒนาวิชาการเพื่อพัฒนาผู้เรียน  

          

59. ร่วมบูรณาการองค์ความรู้วิชาการท่ี
หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ใน
การจัดการศึกษา 

          

60.  ใช้กลไกการแลกเปล่ียนประสบการณ์
การพัฒนาระหว่างชุมชนกับสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาการศึกษา 

          

 
         ยังมีต่อ…
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การบริหารวิชาการ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

สภาพที่เปน็จริง สภาพที่ควรจะเป็น 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

61. ร่วมติดตามประเมินผลการพัฒนางาน
วิชาการของบุคลากรเพื่อยกระดับการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 

          

15.การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบั ติ
เก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  
62.  ร่วมวิเคราะห์สภาพการด าเนินงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา   

          

63.  ร่วมด าเนินการตามแนวปฏิบัติงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา 

          

64.   ร่ า ง ใ ช้ และ ใ ช้ ร ะ เบี ย บและแน ว
ปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษาเพื่อ
การพัฒนาผู้เรียน 

          

65.  ร่วมติดตามการด าเนินงานตามแนว
ปฏิบัติด้านวิชาการของสถานศึกษา 

          

66.  ร่วมตรวจสอบและเผยแพร่ผลงานด้าน
วิชาการเพื่อใช้พัฒนานักศึกษา 

          

16.การคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียน เพื่อใช้
ในสถานศึกษา  
67. ร่วมวางแผนวิเคราะห์ความต้องการ
หนัง สือเรียน แบบเรียน   พิจารณาและ
คัดเลือก 

          

68. ร่วมเลือกหนังสือเรียน แบบเรียน           
69. ร่วมตรวจสอบคุณภาพหนังสือเรียน  
แบบเรียน 

          

70. ร่วมท าหนังสือเรียน แบบเรียน             
17.การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา  
71.  ร่วมจัดท าส่ือนวัตกรรมเพื่อใช้ประกอบ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

          

72.  เลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อใช้ประกอบการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

          

                 ยังมีต่อ… 
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การบริหารวิชาการ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

สภาพที่เปน็จริง สภาพที่ควรจะเป็น 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

73.   ร่ วม ส่ง เสริมให้ครูผลิตและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา   

          

74.  ร่วมติดตามประเมินผลการสร้างและ
พัฒนาการใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประวัติผูว้ิจัย 
 
ช่ือ –นามสกุล นางสาวอัศวรินทร์ แก่นจันทร์ 
วัน เดือน ปี ท่ีเกิด 30 มกราคม 2525 
สถานท่ีเกิด  นครนายก 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 82 หมู่ 1 ต าบลบึงศาล อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.  2548 
 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  

ประวัติการท างาน 
พ.ศ.  2556 
 

 
เข้ารับราชการ ต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดป่างิ้ว สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

ต าแหน่งหน้าท่ีการงานปัจจุบัน ข้าราชการครู โรงเรียนวัดป่างิ้ว สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี 

ท่ีท างานปัจจุบัน โรงเรียนวัดป่างิ้ ว  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวั ด
ปทุมธานี 
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