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ความต้ องการมีส่วนร่ วมบริหารงานวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษา
สั งกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหารอากาศ
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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการ
ของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหารอากาศ
และเปรี ยบเทียบความต้องการความต้องการมีส่วนร่ วม ในการบริ หารงานวิชาการทั้ง 5 งาน ของ
บุคลากรในสถานศึกษา สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จําแนกตามตําแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์การ
ทํางาน ลักษณะสถานศึ กษา ระดับการศึกษาของบุคลากร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ที่เป็ นนายทหารสัญญาบัตร
และนายทหารประทวน จํานวน 189 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามชนิด
มาตราส่ วนประเมินค่า มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทาง
สถิติโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐาน ระหว่างคะแนนเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่าง ใช้ค่าทางสถิติแบบ t -test Independent
ผลการวิจยั พบว่า
1. ความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึ กษาทหารอากาศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยในด้านร่ วมรับผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย
สู งสุ ด รองลงมาบุคลากรของโรงเรี ยนจ่าอากาศมีความต้องการมีส่วนร่ วมด้านดําเนิ นการทางวิชาการ
โรงเรี ยนและศูนย์ภาษามีความต้องการมีส่วนร่ วมด้านร่ วมตัดสิ นใจงานทางวิชาการ และด้านร่ วม
ประเมินผล มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด
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2. การเปรี ยบเทียบความต้องการการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการ ตามชั้นยศทางทหาร
พบว่า บุคลากรที่มีช้ นั ยศทางทหารต่างกัน มีความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการ ไม่แตกต่างกัน
ทั้งในภาพรวมและรายด้าน
3. การเปรี ยบเทียบความต้องการการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการ ตามหน้าที่ในการ
ปฏิบตั ิงาน พบว่า บุคลากรที่มีหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานต่างกันมีความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงาน
วิชาการไม่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน
4. การเปรี ยบเทียบความต้องการการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการ ตามสถานศึกษา
พบว่าบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศมีความต้องการบริ หารงานวิชาการ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในภาพรวม และด้านร่ วมตัดสิ นใจ ไม่แตกต่างกัน
5. การเปรี ยบเทียบความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการ ตามระยะเวลาการ
ปฏิ บตั ิ งาน พบว่า บุ คลากรที่ มีระยะเวลาต่างกันมี ความต้องการมี ส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการ
ไม่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน
6. การเปรี ยบเทียบความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการ ตามระดับการศึกษา
พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการไม่แตกต่างกัน
ทั้งในภาพรวมและรายด้าน
ABSTRACT
The objectives of this research were to study the participatory needs for academic
administration of school personnel under Directorate of RTAF Education and to compare the
participatory needs for academic administration of school personnel under Directorate of RTAF
Education in five areas. The study was classified by work positions, work experience, school
types, and educational levels of the personnel. The sample for this study consisted of 189 school
personnel under Directorate of RTAF Education, consisting of commissioned officers and
non-commissioned officers. The instrument used to collect the data was a set of rating scale
questionnaires with a reliability level of 0.95. The data was analyzed using a statistical program to
generate percentage, mean, and standard deviation. In addition, the research hypothesis was tested
by t-test for independent samples.
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The findings of the study were as follows:
1. The participatory needs for academic administration of school personnel under
Directorate of RTAF Education were at a high level overall and in every aspect. The aspect
obtaining the highest mean was benefit reception. On the other hand, the participatory needs for
academic administration in the aspect of evaluation of personnel of the Air Technical Training
School were at the lowest level.
2. The comparative study of the participatory needs for academic administration
according to military rank showed that the participatory needs of personnel with different military
ranks were neither different overall or for in each aspect.
3. The comparative study of the participatory needs for academic administration
according to work positions showed that the participatory needs of personnel with different work
positions were neither different overall or for each aspect.
4. The comparative study of the participatory needs for academic administration
according to school type showed that overall, personnel under Directorate of RTAF Education had
different participatory needs for academic administration at a statistically significant level of 0.05.
However, further study revealed that their participatory needs in the aspect of decision-making
were similar.
5. The comparative study of the participatory needs for academic administration
according to work experience showed that the participatory needs of personnel with different work
experience were neither different overall or for each aspect.
6. The comparative study of the participatory needs for academic administration
according to educational levels showed that the participatory needs of personnel with different
educational levels were neither different overall or for each aspect.
ความสํ าคัญของปัญหา
รากฐานสํ า คัญ ของการพัฒ นา คื อ การเสริ มสร้ า งขี ด ความสามารถ ศัก ยภาพและ
ความเข้ม แข็ง ในระดับ บุ ค คล ครอบครั ว และชุ ม ชน อัน จะเป็ นพื้ น ฐานสั ง คมไทยในอนาคต
การพัฒ นาคุ ณ ภาพ และศัก ยภาพของคน ซึ่ ง ถื อ ว่า เป็ นทรั พ ยากรที่ มี ผ ลมากที่ สุ ด ต่ อ การพัฒ นา
ทั้งนี้ เนื่ องจากคนเป็ นกลไกที่ สําคัญต่ อการพัฒนาในทุ ก ๆ ด้าน การเสริ มสร้ างศักยภาพของคน
จะต้องประกอบด้วยการพัฒนาร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา สุ ขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีความรู ้

28

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี ที่ 2 ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2551 – มกราคม 2552

ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพและสามารถปรับตัวให้ทนั ตามกระแสการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง โดยกระบวนการพัฒนาคน จําเป็ นต้องใช้
ระบบ
การศึกษาและการฝึ กอบรมเป็ นกลไกในการดําเนิ นงาน (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการทหารสูงสุ ด กระทรวงกลาโหม, 2547 : 1)
ดังนั้นสถานศึกษาซึ่งเป็ นหน่วยงานระดับปฏิบตั ิที่สาํ คัญ จึงจําเป็ นต้องบริ หารจัดการงาน
ทุ ก อย่า งไปพร้ อ มๆ กัน อย่า งมี คุ ณ ภาพ โดยมี ง านวิ ช าการเป็ นงานหลัก และงานอื่ น ๆ เป็ นงาน
สนั บ สนุ น เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของผูเ้ รี ย น รู ป แบบการบริ ห ารที่ มี คุ ณ ภาพที่ สุ ด ในปั จ จุ บ ัน คื อ
การบริ ห ารแบบประชาธิ ป ไตย เพราะเป็ นการบริ ห ารแบบกระจายอํา นาจตามนโยบายปฏิ รู ป
การศึกษาเป็ นการบริ หารที่ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
และหลักการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School Based Management) ซึ่ งให้ความสําคัญของ
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม เพราะการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม มีประโยชน์และเทคนิคสําคัญ คือ ช่วย
สร้างความสามัคคีและรวมพลังบุคลากรในองค์การ ทราบถึงความต้องการในการพัฒนางานของ
องค์การ เพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพการทํางานให้สูงขึ้น ลดความเฉื่ อยชาในการปฏิบตั ิงานช่วยลดความ
ขัดแย้งและต่อต้านจากบุคลากรระดับปฏิบตั ิการ สร้างบรรยากาศในการทํางาน โดยเทคนิ คสําคัญ
ได้แก่ การใช้กลุ่มทํางานเฉพาะกิจและคณะทํางาน มีคณะกรรมการให้คาํ แนะนํา การติดต่อสื่ อสาร
อย่างต่อเนื่องทัว่ ถึง การระดมความคิด การฝึ กอบรมต่างๆที่จาํ เป็ น ยึดวัตถุประสงค์ของงานเป็ นหลัก
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 187)
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหารอากาศ มีภารกิจ ให้การฝึ กศึกษา
ทหารอากาศ การอนุศาสนาจารย์ และควบคุมตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านการฝึ กศึกษา และ
ด้านอนุ ศาสนาจารย์ มี เ จ้ากรมยุทธศึ กษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึ กษาทหารอากาศเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบ โดยมีสถานศึกษาหรื อโรงเรี ยนในสังกัด จํานวน 6 แห่ ง ได้แก่ ศูนย์ภาษาโรงเรี ยนจ่า
อากาศ โรงเรี ยนรวมสายวิทยาการ โรงเรี ยนนายทหารชั้นผูบ้ งั คับหมวด โรงเรี ยนครู ทหาร โรงเรี ยน
นายทหารชั้นประทวน สถานศึกษาเหล่านี้ เป็ นแห่ งผลิตบุคลากรในระดับต่างๆ ให้กบั กองทัพอากาศ
มาเป็ นเวลานาน ทั้งบุคลากรในสถานศึกษาเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความชํานาญในแต่ละสายวิทยาการเข้า
มาอยู่ร่วมกัน เพื่อให้ความรู ้และสนับสนุ นแก่ผเู ้ ข้ารับการศึกษา บุคลากรเหล่านี้ จะปฏิบตั ิงานตาม
ภารกิจที่กองทัพกําหนด (Job description) และภารกิจที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย
จากความเป็ นมาและความสํ า คัญ ดัง กล่ า วข้า งต้น ผู ้วิ จ ัย จึ ง มี ค วามต้อ งการศึ ก ษา
ถึงบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหารอากาศ
ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ ยวข้องโดยตรงในการบริ หารงานวิชาการ อันเป็ นงานหลักที่ สําคัญของการบริ หาร
จัดการสถานศึกษาของกองทัพ ครู ทุกคนหรื อบุคลากรทุกคนควรมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
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วิ ช าการ ในสถานศึ ก ษา ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้อ งตามแนวทางการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
สถาบัน การศึกษาของกองทัพ 5
งาน คือ การพัฒนาหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนการสอน
กระบวนการวิจยั กระบวนการให้บริ การทางวิชาการ กระบวนการวัดและประเมินผล (กรมยุทธศึกษา
ทหาร กองบัญชาการทหารสู งสุ ด, 2543 : 6 - 7) โดยให้ครู มีส่วนร่ วมตามแนวคิดของ โคเฮนและ
อัพฮอฟ (John M.Cohen and Norman T.Uphoff , 1977 : 6) ใน 4 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ร่ วมตัดสิ นใจ
ระดับที่ 2 ร่ วมดําเนินการ ระดับที่ 3 ร่ วมแบ่งปั นผลประโยชน์ ระดับที่ 4 ร่ วมประเมินผล ซึ่ งคาดว่าจะ
ส่ งผลให้คุณภาพการบริ หารงานวิชาการดีข้ ึน ทําให้ครู หรื อบุคลากรเกิ ดขวัญกําลังใจในการทํางานมี
ความผูกพันกับงานที่รับผิดชอบ มีการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มที่ (เมธี เบ็ญจธรรม, 2550 : 3)
ดังนั้นการศึกษาความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษา
สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหารอากาศ เป็ นการศึกษา เพื่อเป็ นข้อมูล
ในการวางแผนพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการ
ฝึ กศึ ก ษาทหารอากาศ เป็ นการศึ ก ษาให้ ป ระสบความสํ า เร็ จ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเจตนารมณ์
แห่ งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และกองทัพอากาศ ต่อไป
คําสํ าคัญ
ความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการ
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
1. บุคลากรในสถานศึกษาสังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึกษา
ทหารอากาศ ที่มีประสบการณ์การทํางานต่างกัน มีความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการ
แต่ละงานแตกต่างกันหรื อไม่อย่างไร
2. บุคลากรในสถานศึกษาสังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึกษา
ทหารอากาศ ที่มีช้ นั ยศทางทหารและระดับการศึกษาต่างกัน มีความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงาน
วิชาการ แต่ละงานแตกต่างกันหรื อไม่อย่างไร
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษา
สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหารอากาศ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการในสถานศึกษา ทั้ง 5 งาน
คือ การพัฒนาหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนการสอน กระบวนการวิจยั กระบวนการให้บริ การทาง
วิ ช าการ กระบวนการวัด และประเมิ นผล ตามชั้น ยศนายทหารสั ญญาบัต ร นายทหารประทวน
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หน้าที่ ในการทํางานในฝ่ ายผูส้ อน ฝ่ ายสนับสนุ นการศึ กษา ลักษณะสถานศึ กษาที่ เ ป็ นโรงเรี ย น
จ่าอากาศและโรงเรี ยนอื่นๆ ที่อยูใ่ นสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหาร
อากาศ ระยะเวลาการในการปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาที่นอ้ ยกว่า 5 ปี 5 ปี ขึ้นไป ระดับการศึกษา
ของบุคลากรที่ต่าํ กว่าปริ ญญาตรี ปริ ญญาตรี และสูงกว่า
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหารอากาศ ที่เป็ นนายทหารสัญญาบัตรและ
นายทหารประทวน ที่ทาํ หน้าที่สอน ฝึ กวิชาทหาร ปกครอง อํานวยการศึ กษา และสนับสนุ น
การศึกษา จํานวน 6 แห่ ง ได้แก่ โรงเรี ยนจ่าอากาศ ศูนย์ภาษา โรงเรี ยนรวมสายวิทยาการ โรงเรี ยน
นายทหารชั้นผูบ้ งั คับหมวด โรงเรี ยนครู ทหาร โรงเรี ยนนายทหารชั้นประทวน รวมทั้ง 355 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด กรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหารอากาศ ที่เป็ นนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน
แบ่งตามหน้าที่ในการทํางาน เป็ นฝ่ ายผูส้ อน ฝ่ ายสนับสนุนการศึกษา สถานศึกษาแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ
คือ โรงเรี ยนจ่าอากาศ และโรงเรี ยนอื่นๆ ในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กําหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane' อ้างใน ยุทธ ไกยวรรณ์, 2545 : 107) ที่
ความคลาดเคลื่อน .05 ได้ 189 คน โดยสุ่ มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) แล้วสุ่ ม
อย่างง่าย (Simple random sampling) โดยการจับสลาก
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถาม
ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเองแบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของบุคลากรผูต้ อบแบบสอบถามตาม
ตัวแปรต้นที่ตอ้ งการศึกษา ได้แก่ ตําแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์การทํางาน นับเป็ นปี เป็ นแบบ
สํารวจรายการ (Cheek – list) ประกอบด้วยคําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการของ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึกษา
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ทหารอากาศ โดยครอบคลุม 5 งาน คือ การพัฒนาหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนการสอน
กระบวนการวิจยั กระบวนการให้บริ การทางวิชาการ กระบวนการวัดและประเมิ นผล ลักษณะ
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating Scale) ซึ่ งได้พฒั นาจากแนวคิดของ โคเฮน
และอัพฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1977 : 6) ได้แก่ ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมดําเนิ นการ ร่ วมรับ
ผลประโยชน์ ร่ วมประเมินผล เป็ นเครื่ องมือการวัด
3. การสร้างคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง
การสร้างเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 ศึกษาทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในการบริ หาร จากเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศ เพื่อนํามาสร้างและพัฒนาเป็ นแบบสอบถามสําหรับใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้
3.2
ศึ ก ษาหลัก การสร้ า งแบบสอบถามและกํา หนดขอบเขตเนื้ อ หาจะสร้ า ง
แบบสอบถามรวมทั้งสัดส่ วนจํานวนข้อคําถามในแต่ละด้าน ซึ่ งขอบเขตของการศึกษาค้นคว้าใน
ครั้งนี้ ได้แก่
3.2.1 สถานภาพ
3.2.2 ขอบข่ายและการบริ หารงานวิชาการ 5 งาน คือ 1) การพัฒนาหลักสู ตร
2) กระบวนการเรี ยนการสอน 3) กระบวนการวิจยั 4) กระบวนการให้บริ การทางวิชาการ
5) กระบวนการวัดและประเมินผล
3.3.3 สร้างแบบสอบถามที่กาํ หนดในข้อ 2 นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นขอ
ความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อปรับปรุ งแก้ไขความเหมาะสม ความครอบคลุมของเนื้ อหาและ
การใช้ภาษา
3.3.4 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน
ตรวจสอบความเที่ ย งตรงในเนื้ อ หาของแบบสอบถาม เพื่ อ ให้ ข ้อ เสนอแนะและปรั บ ปรุ ง
แบบสอบถามให้มีความเที่ยงตรงมากขึ้น โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิยาม
ศัพท์เฉพาะ (Item – Objective Congruence Index : IOC) ของยุทธพงษ์ กัยวรรณ์ (2543 : 123)
แปลความหมายของคะแนน ดังนี้
+ 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดได้ตรงตามนิยามศัพย์เฉพาะ
0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดได้ตรงตามนิยามศัพย์เฉพาะ
- 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดได้ไม่ตรงตามนิยามศัพย์เฉพาะ
และเลือกข้อที่มีค่า IOC มากกว่าหรื อเทียบเท่า 0.5 ส่ วนที่มีค่าน้อยกว่า 0.5 นํามา
ปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญ
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3.3.5 นําแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับข้าราชการที่ทาํ
หน้าที่ ด้านการศึ กษาและเคยเป็ นผูท้ ี่ ปฏิ บตั ิ งานในสถานศึ กษาของกองทัพอากาศแต่ ไม่ ใช่ กลุ่ ม
ตัวอย่าง
3.3.6 หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ
แอลฟา (Alpha – Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach, 1970 : 161 อ้างถึงใน ยุทธพงษ์ กัยวรรณ,
2543 : 137) ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.95
3.3.7 นําแบบสอบถามที่ทดสอบใช้แล้วไปปรับปรุ ง ได้ขอ้ คําถามด้าน แล้วนําไป
เก็ บ ข้อ มู ล กับ กลุ่ ม ตัว อย่ า งจริ ง เพื่ อ นํา ผลมาวิ เ คราะห์ ตามความมุ่ ง หมายและสมมติ ฐ านของ
การศึกษาค้นคว้าต่อไป
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บข้อมูลครั้งนี้ดาํ เนินการโดย
4.1 ผูว้ ิจยั ขอหนังสื อเพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึงหัวหน้าสถานศึกษาสังกัดกรม ยุทธ
ศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหารอากาศ ทั้ง 6 แห่ ง เพื่อขอเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง
4.2 ผูว้ ิจยั ขอความร่ วมมือจากผูต้ อบแบบสอบถามให้กรอกข้อมูล โดยดําเนิ นการผ่าน
หั ว หน้า สถานศึ ก ษาสั ง กัด กรมยุท ธศึ ก ษาทหารอากาศ กองบัญ ชาการฝึ กศึ ก ษาทหารอากาศ
ทั้ง 6 แห่ ง เป็ นผูม้ อบแบบสอบถามแก่ ผู ต้ อบแบบสอบถาม และเก็ บ รวบรวมแบบสอบถาม
จากผูต้ อบแบบสอบถามคืนหลังจากส่ งแบบสอบถามแล้ว 1 สัปดาห์
4.3 การรวบรวมแบบสอบถามที่กรอกเรี ยบร้อยแล้ว กระทําโดยการเก็บด้วยตนเอง
ตามสถานศึกษาสังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหารอากาศ
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ ิ จ ัย นําข้อ มู ล จากแบบสอบถามมาวิ เ คราะห์ โดยใช้โ ปรแกรมสํา เร็ จ รู ป ทางสถิ ติ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติดงั ต่อนี้
5.1 การแสดงผลการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ใช้สถิติหาค่าร้อยละ
(percentage)
5.2 หาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อหาความกระจายของข้อมูล
5.3
เปรี ยบเทียบความต้องการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานวิชาการของบุคลากร
ในสถานศึกษาสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหารอากาศ ใช้สถิติ F – test

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี ที่ 2 ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2551 – มกราคม 2552

33

ภายหลังการวิเคราะห์ ขอ้ มูล เมื่อพบว่ามีนัยสําคัญทางสถิติ จึ งใช้การเปรี ยบเที ยบความแตกต่าง
รายคู่ โดยใช้วิธีทดสอบของเชฟเฟ (Sheffe test)
ผลการวิจัย
1. ความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหารอากาศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยในด้านร่ วมรั บผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ ย
สู งสุ ด
รองลงมาบุคลากรของโรงเรี ยนจ่าอากาศมีความต้องการมีส่วนร่ วมด้านดําเนิ นการ
ทางวิชาการ โรงเรี ยนและศูนย์ภาษามีความต้องการมีส่วนร่ วมด้านร่ วมตัดสิ นใจงานทางวิชาการ
และ ด้านร่ วมประเมินผล มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด
2. ผลการเปรี ยบเทียบความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการ ตามชั้นยศทางทหาร
พบว่า บุคลากรที่มีช้ นั ยศทางทหารต่างกัน มีความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการ ไม่แตกต่าง
กันทั้งในภาพรวมและรายด้าน
3. ผลการเปรี ยบเทียบความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการ ตามหน้าที่ในการ
ปฏิบตั ิงาน พบว่า บุคลากรที่มีหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานต่างกันมีความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงาน
วิชาการไม่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน
4. ผลการเปรี ยบเทียบความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการ ตามสถานศึกษา พบว่า
บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา สัง กัด กรมยุท ธศึ ก ษาทหารอากาศมี ค วามต้อ งการบริ ห ารงานวิ ช าการ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในภาพรวม และด้านร่ วมตัดสิ นใจ ไม่แตกต่างกัน
5. ผลการเปรี ยบเทียบความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการ ตามระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงาน พบว่า บุคลากรที่มีระยะเวลาต่างกันมีความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการไม่
แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน
6. ผลการเปรี ยบเทียบความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการ ตามระดับการศึกษา
พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการไม่แตกต่าง
กัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน
อภิปรายผล
ผลการวิจยั ความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษาสังกัด
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหารอากาศ มีประเด็นที่จะนํามาอภิปราย ดังนี้
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1. ความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหารอากาศ 4 ด้าน ได้แก่ ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วม
ดําเนิ นการ ร่ วมรับผลประโยชน์ ร่ วมประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยในด้านร่ วมรับผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาบุคลากรของ
โรงเรี ยนจ่าอากาศมีความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการด้านร่ วม ประเมินผลมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด
ทั้งนี้เป็ นเพราะว่า การบริ หารงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหารอากาศมีความสําคัญทุกด้าน ในด้านร่ วม
รับผลประโยชน์น้ นั มีความสําคัญทั้งในเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ จึงควรต้องพิจารณาถึงการ
กระจายผลประโยชน์ของหน่วยงาน ผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย รวมทั้งผลประโยชน์ในทางบวก
และผลที่เกิดขึ้นในทางลบที่เป็ นผลเสี ยของโครงการ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์และเป็ นโทษต่อบุคคลใน
สังคมด้วย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เมธี เบ็ญจธรรม (2550 ) ได้ศึกษาความต้องการการมีส่วน
ร่ ว มบริ ห ารงานวิช าการของครู ใ นสถานศึ ก ษาขั้น พื้น ฐาน สังกัด สํานัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา
ปราจีนบุรีในการบริ หารงานวิชาการทั้ง 12 งาน ประกอบด้วยการมีส่วนร่ วมที่เกี่ยวข้อง 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านการร่ วมตัดสิ นใจ ด้านร่ วมดําเนิ นการ ด้านร่ วมรับผลประโยชน์ ด้านร่ วมประเมินผล
พบว่า ความต้องการมีส่วนร่ วมของครู ดา้ นร่ วมรับผลประโยชน์อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือ
ด้านร่ วมดําเนินการ ด้านร่ วมตัดสิ นใจและด้านร่ วมประเมินผลตามลําดับ ในส่ วนของประสบการณ์
การทํางานผูท้ ี่มีประสบการณ์ ทาํ งานไม่มาก จะมีความต้องการบริ หารงานวิชาการน้อยกว่าผูท้ ี่ มี
ประสบการณ์มากในด้าน ร่ วมตัดสิ นใจและการประเมินผล ส่ วนในด้านร่ วมดําเนิ นการและด้านร่ วม
รับผลประโยชน์ไม่แตกต่างกัน และจําแนกตามช่วงชั้นที่ทาํ การสอนโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ
มากและไม่แตกต่างกัน
2. การเปรี ยบเทียบความต้องการการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการ ตามชั้นยศทางทหาร
พบว่า บุคลากรที่มีช้ นั ยศทางทหารต่างกัน มีความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการ ไม่แตกต่างกัน
ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ทั้งนี้เพราะว่าบุคลากรในสถานศึกษาในแต่ละชั้นยศต่างก็มีหน้าที่ ความ
รั บผิดชอบในการบริ ห ารงานวิชาการที่ ปฏิ บตั ิ เหมื อนกัน โดยบุ คลากรแต่ ละคนต่ างก็ได้ยึด ถื อ
กฎระเบียบ แนวปฏิ บตั ิ การบริ หารงานวิชาการในรู ปแบบเดี ยวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้การบริ หารงาน
วิชาการในสถานศึกษาประสบผลสําเร็ จตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ และเกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผล
ดียงิ่ ขึ้น
3. การเปรี ยบเทียบความต้องการการมี ส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการ ตามหน้าที่ในการ
ปฏิบตั ิงาน พบว่า บุคลากรที่มีหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานต่างกันมีความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงาน
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วิ ชาการไม่ แตกต่ างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ทั้งนี้ เพราะว่ าในแต่ ละสถานศึ กษา
บุคลากรแต่ละคนต่างก็มีหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานการบริ หารงานวิชาการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
จากผูบ้ งั คับบัญชา ดังนั้นไม่ว่าบุคลากรจะมีตาํ แหน่งหน้าที่ในการบริ หารงานวิชาการในฝ่ ายไหนก็ตาม
บุคลากรทุกคนต่างก็ให้ความสําคัญในการบริ หารงานวิชาการที่เหมือนกัน ทั้งนี้ เพื่อให้การบริ หารงาน
วิ ชาการในสถานศึ กษาดําเนิ นไปด้วยความเรี ยบร้ อยและมี ประสิ ทธิ ภาพ เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ดต่ อ
สถานศึ กษา การมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการของบุคลากรแต่ ละคนตามหน้าที่ ที่ปฏิ บตั ิ งานจึ งไม่
ต่างกัน
4. การเปรี ยบเทียบความต้องการการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการ ตามสถานศึกษา
พบว่าบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศมีความต้องการบริ หารงานวิชาการ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในภาพรวม และด้านร่ วมตัดสิ นใจ ไม่แตกต่างกัน
ทั้ง นี้ เพราะว่ า ไม่ ว่ า บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาสั ง กัด กรมยุท ธศึ ก ษาทหารอากาศ
กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหารอากาศ ไม่ว่าจะอยูใ่ นสถานศึกษาไหน ต่างก็ตอ้ งการมีส่วนร่ วมในการ
บริ หารงานวิชาการในสถานศึกษา โดยให้ขอ้ เสนอแนะ แนวทาง นโยบายในการบริ หารงานวิชาการ
ของ สถานศึกษาที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้การบริ หารงานวิชาการเกิดประสิ ทธิผล และเพื่อให้
การบริ หารงานวิชาการสถานศึกษาได้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ โดยเน้นที่จะพัฒนางานวิชาการ
ในด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพและมีประสิ ทธิภาพ
5.
การเปรี ยบเทียบความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการ ตามระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงาน พบว่า บุคลากรที่มีระยะเวลาต่างกันมีความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการไม่
แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ทั้งนี้ เพราะว่าในการปฏิบตั ิงานการบริ หารงานวิชาการของ
บุคลากรในสถานศึกษา ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน เพราะไม่ว่าบุคลากรในสถานศึกษา
มี ระยะเวลาในการปฏิ บตั ิ งานมากน้อยเพียงใด ต่างก็ทาํ หน้าที่ในการบริ หารงานวิชาการอย่างเต็ม
ความสามารถ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และเกิดประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ดแก่สถานศึกษา ดังนั้นการปฏิบตั ิงานบริ หารงานวิชาการของบุคลากรตามระยะเวลาจึงไม่ต่างกัน
6. การเปรี ยบเทียบความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการ ตามระดับการศึกษา
พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความต้องการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการไม่แตกต่างกัน
ทั้งในภาพรวมและรายด้าน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ บุญศรี แสงศรี (2545) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง
การมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริ หารงานวิชาการ โรงเรี ยนขยาย
โอกาสทางการศึ กษา สังกัดสํานักงานการประถมศึ กษาอําเภอบัวเชด จังหวัดสุ รินทร์ ผลการวิจยั
พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วน
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ร่ วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนขยาย
โอกาส ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบัวเชด จังหวัดสุ รินทร์ไม่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1. ควรให้บุคลากรร่ วมตัดสิ นใจเสนอแนะแนวทางการส่ งเสริ มการหาความรู ้ใหม่ผ่าน
วิธีการวิจยั
2. ควรให้บุค ลากรร่ ว มดํา เนิ น การเป็ นคณะกรรมการดํา เนิ น การวัด และประเมิ น ผล
การจัดการเรี ยนรู ้ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับหลักสู ตรเป็ นคณะกรรมการดําเนิ นการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับหลักสูตร
3. ควรให้บุคลากรร่ วมรับผลประโยชน์ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนางานวิชาการ
4. ควรให้บุคลากรร่ วมประเมินผลงานวิจยั เพื่อการพัฒนาทางวิชาการ
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาความต้องการของบุคลากรในการมีส่วนร่ วมบริ หารงานวิชาการของ
บุคลากรในสถานศึกษา สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหารอากาศ
2. ควรศึกษาปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริ หารงานวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษา
สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหารอากาศ
3. ควรมีการศึกษารู ปแบบการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานวิชาการของบุคลากรใน
สถานศึกษา สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหารอากาศ
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