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บทคดัย่อ 
  การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการ
ของบุคลากรในสถานศึกษา  สงักดั กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ กองบญัชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ
และเปรียบเทียบความตอ้งการความตอ้งการมีส่วนร่วม ในการบริหารงานวิชาการทั้ง 5 งาน  ของ
บุคลากรในสถานศึกษา สังกดักรมยทุธศึกษาทหารอากาศ จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ี   ประสบการณ์การ
ทาํงาน ลกัษณะสถานศึกษา ระดบัการศึกษาของบุคลากร กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ 
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกดั กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ ท่ีเป็นนายทหารสัญญาบตัร
และนายทหารประทวน จาํนวน 189 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามชนิด
มาตราส่วนประเมินค่า มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.95  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทาง
สถิติโดยหาค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐาน  ระหว่างคะแนนเฉล่ีย
ของกลุ่มตวัอยา่ง ใชค่้าทางสถิติแบบ t -test  Independent  
 ผลการวิจยัพบวา่ 
  1. ความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสงักดั 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  กองบญัชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยในดา้นร่วมรับผลประโยชน์ มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด  รองลงมาบุคลากรของโรงเรียนจ่าอากาศมีความตอ้งการมีส่วนร่วมดา้นดาํเนินการทางวิชาการ
โรงเรียนและศูนยภ์าษามีความตอ้งการมีส่วนร่วมดา้นร่วมตดัสินใจงานทางวิชาการ และดา้นร่วม
ประเมินผล มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 
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2.  การเปรียบเทียบความตอ้งการการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการ ตามชั้นยศทางทหาร 
พบวา่ บุคลากรท่ีมีชั้นยศทางทหารต่างกนั มีความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการ ไม่แตกต่างกนั
ทั้งในภาพรวมและรายดา้น  

3.  การเปรียบเทียบความตอ้งการการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการ  ตามหนา้ท่ีในการ
ปฏิบติังาน พบวา่ บุคลากรท่ีมีหนา้ท่ีในการปฏิบติังานต่างกนัมีความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงาน
วิชาการไม่แตกต่างกนั ทั้งในภาพรวมและรายดา้น  

4.  การเปรียบเทียบความตอ้งการการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการ     ตามสถานศึกษา           
พบว่าบุคลากรในสถานศึกษา สังกดักรมยุทธศึกษาทหารอากาศมีความตอ้งการบริหารงานวิชาการ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 ในภาพรวม และดา้นร่วมตดัสินใจ ไม่แตกต่างกนั  

5. การเปรียบเทียบความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการ ตามระยะเวลาการ  
ปฏิบติังาน พบว่า บุคลากรท่ีมีระยะเวลาต่างกันมีความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการ                
ไม่แตกต่างกนั ทั้งในภาพรวมและรายดา้น   

6. การเปรียบเทียบความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการ  ตามระดบัการศึกษา          
พบว่า บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกนั 
ทั้งในภาพรวมและรายดา้น   
 

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. 
 
ความสําคญัของปัญหา 

รากฐานสําคัญของการพัฒนา  คือ  การเสริมสร้างขีดความสามารถ  ศักยภาพและ             
ความเข้มแข็งในระดับ บุคคล ครอบครัว และชุมชน อันจะเป็นพื้นฐานสังคมไทยในอนาคต              
การพฒันาคุณภาพ และศักยภาพของคน ซ่ึงถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีผลมากท่ีสุดต่อการพฒันา                
ทั้งน้ีเน่ืองจากคนเป็นกลไกท่ีสําคญัต่อการพฒันาในทุกๆ ด้าน การเสริมสร้างศกัยภาพของคน              
จะตอ้งประกอบดว้ยการพฒันาร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  สุขภาพพลานามยัท่ีแขง็แรง  มีความรู้   
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ความสามารถ และทกัษะในการประกอบอาชีพและสามารถปรับตวัให้ทนัตามกระแสการ
เปล่ียนแปลง ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง โดยกระบวนการพฒันาคน จาํเป็นตอ้งใช้
ระบบ            การศึกษาและการฝึกอบรมเป็นกลไกในการดาํเนินงาน (หน่วยบญัชาการทหารพฒันา 
กองบญัชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม, 2547 : 1) 

ดงันั้นสถานศึกษาซ่ึงเป็นหน่วยงานระดบัปฏิบติัท่ีสาํคญั จึงจาํเป็นตอ้งบริหารจดัการงาน
ทุกอย่างไปพร้อมๆ กันอย่างมีคุณภาพ โดยมีงานวิชาการเป็นงานหลักและงานอ่ืนๆ เป็นงาน
สนับสนุน เพื่อประสิทธิภาพของผูเ้รียน รูปแบบการบริหารท่ีมีคุณภาพท่ีสุดในปัจจุบัน คือ            
การบริหารแบบประชาธิปไตย เพราะเป็นการบริหารแบบกระจายอาํนาจตามนโยบายปฏิรูป               
การศึกษาเป็นการบริหารท่ีทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  สอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาล  (Good Governance) 
และหลกัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) ซ่ึงให้ความสาํคญัของ
การบริหารแบบมีส่วนร่วม  เพราะการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีประโยชน์และเทคนิคสาํคญั คือ ช่วย
สร้างความสามคัคีและรวมพลงับุคลากรในองคก์าร ทราบถึงความตอ้งการในการพฒันางานของ
องคก์าร เพิ่มพูนประสิทธิภาพการทาํงานให้สูงข้ึน ลดความเฉ่ือยชาในการปฏิบติังานช่วยลดความ
ขดัแยง้และต่อตา้นจากบุคลากรระดบัปฏิบติัการ สร้างบรรยากาศในการทาํงาน โดยเทคนิคสาํคญั 
ไดแ้ก่ การใชก้ลุ่มทาํงานเฉพาะกิจและคณะทาํงาน มีคณะกรรมการให้คาํแนะนาํ การติดต่อส่ือสาร
อยา่งต่อเน่ืองทัว่ถึง การระดมความคิด การฝึกอบรมต่างๆท่ีจาํเป็น ยดึวตัถุประสงคข์องงานเป็นหลกั 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 187) 

กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ กองบญัชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ มีภารกิจ ใหก้ารฝึกศึกษา
ทหารอากาศ การอนุศาสนาจารย ์และควบคุมตรวจตรากิจการในสายวิทยาการดา้นการฝึกศึกษา และ
ด้านอนุศาสนาจารย  ์มีเจา้กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบญัชาการฝึกศึกษาทหารอากาศเป็น
ผูรั้บผดิชอบ โดยมีสถานศึกษาหรือโรงเรียนในสังกดั จาํนวน  6  แห่ง ไดแ้ก่ ศูนยภ์าษาโรงเรียนจ่า
อากาศ โรงเรียนรวมสายวิทยาการ โรงเรียนนายทหารชั้นผูบ้งัคบัหมวด โรงเรียนครูทหาร โรงเรียน
นายทหารชั้นประทวน สถานศึกษาเหล่าน้ีเป็นแห่งผลิตบุคลากรในระดบัต่างๆ ใหก้บักองทพัอากาศ
มาเป็นเวลานาน ทั้งบุคลากรในสถานศึกษาเป็นผูท่ี้มีความรู้ความชาํนาญในแต่ละสายวิทยาการเขา้
มาอยู่ร่วมกนั เพื่อให้ความรู้และสนับสนุนแก่ผูเ้ขา้รับการศึกษา บุคลากรเหล่าน้ีจะปฏิบติังานตาม
ภารกิจท่ีกองทพักาํหนด (Job description) และภารกิจท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย     
  จากความเป็นมาและความสําคัญดังกล่าวข้างต้น  ผู ้วิจัยจึงมีความต้องการศึกษา                     
ถึงบุคลากรในสถานศึกษา สังกดักรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบญัชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ  
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรงในการบริหารงานวิชาการ อนัเป็นงานหลกัท่ีสําคญัของการบริหาร
จดัการสถานศึกษาของกองทพั ครูทุกคนหรือบุคลากรทุกคนควรมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
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วิชาการ ในสถานศึกษา ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบนั  การศึกษาของกองทพั  5  งาน  คือ การพฒันาหลกัสูตร  กระบวนการเรียนการสอน  
กระบวนการวิจยั  กระบวนการใหบ้ริการทางวิชาการ กระบวนการวดัและประเมินผล (กรมยทุธศึกษา
ทหาร กองบญัชาการทหารสูงสุด, 2543 : 6 - 7) โดยใหค้รูมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ โคเฮนและ
อพัฮอฟ (John M.Cohen and Norman T.Uphoff , 1977 : 6)  ใน  4  ระดบั คือ  ระดบัท่ี 1  ร่วมตดัสินใจ  
ระดบัท่ี 2 ร่วมดาํเนินการ ระดบัท่ี  3 ร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ ระดบัท่ี 4 ร่วมประเมินผล ซ่ึงคาดว่าจะ
ส่งผลให้คุณภาพการบริหารงานวิชาการดีข้ึน ทาํให้ครูหรือบุคลากรเกิดขวญักาํลงัใจในการทาํงานมี
ความผกูพนักบังานท่ีรับผดิชอบ มีการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ท่ี  (เมธี  เบญ็จธรรม, 2550 : 3) 

ดงันั้นการศึกษาความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษา
สงักดักรมยทุธศึกษาทหารอากาศ กองบญัชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ เป็นการศึกษา เพื่อเป็นขอ้มูล
ในการวางแผนพฒันางานวิชาการของสถานศึกษาสังกดั กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ กองบญัชาการ
ฝึกศึกษาทหารอากาศ เป็นการศึกษาให้ประสบความสําเร็จมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์                 
แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และกองทพัอากาศ ต่อไป 
 

คาํสําคญั 
  ความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการ 
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 

1.  บุคลากรในสถานศึกษาสังกดั  กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ   กองบญัชาการฝึกศึกษา
ทหารอากาศ  ท่ีมีประสบการณ์การทาํงานต่างกนั มีความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการ        
แต่ละงานแตกต่างกนัหรือไม่อยา่งไร 

2.  บุคลากรในสถานศึกษาสังกดั  กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ  กองบญัชาการฝึกศึกษา
ทหารอากาศ ท่ีมีชั้นยศทางทหารและระดบัการศึกษาต่างกนั  มีความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงาน
วิชาการ แต่ละงานแตกต่างกนัหรือไม่อยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษา 
สงักดักรมยทุธศึกษาทหารอากาศ กองบญัชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ 

2.  เพื่อเปรียบเทียบความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ทั้ง 5 งาน  
คือ  การพฒันาหลกัสูตร  กระบวนการเรียนการสอน  กระบวนการวิจยั  กระบวนการให้บริการทาง
วิชาการ กระบวนการวดัและประเมินผล ตามชั้นยศนายทหารสัญญาบตัร นายทหารประทวน    
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หน้าท่ีในการทาํงานในฝ่ายผูส้อน ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา ลกัษณะสถานศึกษาท่ีเป็นโรงเรียน             
จ่าอากาศและโรงเรียนอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นสังกดักรมยทุธศึกษาทหารอากาศ กองบญัชาการฝึกศึกษาทหาร
อากาศ  ระยะเวลาการในการปฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีนอ้ยกว่า  5  ปี  5  ปี ข้ึนไป ระดบัการศึกษา
ของบุคลากรท่ีตํ่ากวา่ปริญญาตรี  ปริญญาตรี และสูงกวา่ 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  สังกดั 

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบญัชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ ท่ีเป็นนายทหารสัญญาบตัรและ
นายทหารประทวน ท่ีทาํหน้าท่ีสอน ฝึกวิชาทหาร ปกครอง อาํนวยการศึกษา และสนับสนุน               
การศึกษา  จาํนวน 6 แห่ง ไดแ้ก่ โรงเรียนจ่าอากาศ  ศูนยภ์าษา โรงเรียนรวมสายวิทยาการ โรงเรียน
นายทหารชั้นผูบ้งัคบัหมวด โรงเรียนครูทหาร โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน รวมทั้ง  355  คน 
  กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกดั กรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ กองบญัชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ ท่ีเป็นนายทหารสัญญาบตัรและนายทหารประทวน  
แบ่งตามหนา้ท่ีในการทาํงาน เป็นฝ่ายผูส้อน ฝ่ายสนบัสนุนการศึกษา สถานศึกษาแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ 
คือ โรงเรียนจ่าอากาศ และโรงเรียนอ่ืนๆ ในสังกดักรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กาํหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane' อา้งใน ยทุธ  ไกยวรรณ์, 2545 : 107) ท่ี
ความคลาดเคล่ือน .05 ได ้189 คน โดยสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling)  แลว้สุ่ม
อยา่งง่าย (Simple random sampling) โดยการจบัสลาก  
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม             
ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเองแบ่งออกเป็น 2  ตอน  คือ 

 ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของบุคลากรผูต้อบแบบสอบถามตาม            
ตวัแปรตน้ท่ีตอ้งการศึกษา ไดแ้ก่ ตาํแหน่งหนา้ท่ี  และประสบการณ์การทาํงาน นบัเป็นปี  เป็นแบบ
สาํรวจรายการ (Cheek – list) ประกอบดว้ยคาํถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

    ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการของ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสงักดั กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ กองบญัชาการฝึกศึกษา 
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ทหารอากาศ โดยครอบคลุม 5 งาน คือ การพฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
กระบวนการวิจยั กระบวนการให้บริการทางวิชาการ กระบวนการวดัและประเมินผล ลกัษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ซ่ึงไดพ้ฒันาจากแนวคิดของ โคเฮน
และอพัฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1977 : 6) ไดแ้ก่ ร่วมตดัสินใจ ร่วมดาํเนินการ ร่วมรับ
ผลประโยชน์ ร่วมประเมินผล เป็นเคร่ืองมือการวดั  

 3.  การสร้างคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง 
 การสร้างเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอน  ดงัน้ี 
 3.1 ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการบริหาร จากเอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและนอกประเทศ เพื่อนาํมาสร้างและพฒันาเป็นแบบสอบถามสาํหรับใชใ้น
การศึกษาคร้ังน้ี                 

 3.2 ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามและกําหนดขอบเขตเน้ือหาจะสร้าง
แบบสอบถามรวมทั้งสัดส่วนจาํนวนขอ้คาํถามในแต่ละดา้น  ซ่ึงขอบเขตของการศึกษาคน้ควา้ใน
คร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

 3.2.1   สถานภาพ 
 3.2.2   ขอบข่ายและการบริหารงานวิชาการ  5 งาน  คือ  1)   การพฒันาหลกัสูตร 

2) กระบวนการเรียนการสอน 3) กระบวนการวิจยั  4) กระบวนการให้บริการทางวิชาการ                   
5)   กระบวนการวดัและประเมินผล   

 3.3.3 สร้างแบบสอบถามท่ีกาํหนดในขอ้ 2  นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนขอ         
ความเห็นจากอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแกไ้ขความเหมาะสม  ความครอบคลุมของเน้ือหาและ
การใชภ้าษา   

 3.3.4  นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน  5  ท่าน  
ตรวจสอบความเท่ียงตรงในเน้ือหาของแบบสอบถาม  เพื่อให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุง
แบบสอบถามใหมี้ความเท่ียงตรงมากข้ึน โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบันิยาม
ศพัทเ์ฉพาะ   (Item – Objective Congruence Index : IOC) ของยทุธพงษ ์ กยัวรรณ์ (2543 : 123) 
แปลความหมายของคะแนน ดงัน้ี 

+ 1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นวดัไดต้รงตามนิยามศพัยเ์ฉพาะ 
   0  เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นวดัไดต้รงตามนิยามศพัยเ์ฉพาะ 
- 1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นวดัไดไ้ม่ตรงตามนิยามศพัยเ์ฉพาะ 
และเลือกขอ้ท่ีมีค่า IOC มากกว่าหรือเทียบเท่า  0.5  ส่วนท่ีมีค่านอ้ยกว่า 0.5  นาํมา

ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ   
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 3.3.5 นาํแบบสอบถามท่ีแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try  out) กบัขา้ราชการท่ีทาํ
หน้าท่ีด้านการศึกษาและเคยเป็นผูท่ี้ปฏิบติังานในสถานศึกษาของกองทพัอากาศแต่ไม่ใช่ กลุ่ม
ตวัอยา่ง 

 3.3.6 หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ
แอลฟา (Alpha – Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach, 1970 : 161 อา้งถึงใน ยทุธพงษ ์ กยัวรรณ,  
2543 : 137)  ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.95 

 3.3.7 นาํแบบสอบถามท่ีทดสอบใชแ้ลว้ไปปรับปรุง ไดข้อ้คาํถามดา้น แลว้นาํไป
เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริง เพื่อนําผลมาวิเคราะห์ ตามความมุ่งหมายและสมมติฐานของ            
การศึกษาคน้ควา้ต่อไป  
 4.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 การเกบ็ขอ้มูลคร้ังน้ีดาํเนินการโดย 
 4.1 ผูว้ิจยัขอหนงัสือเพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล

จากมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ถึงหวัหนา้สถานศึกษาสงักดักรม ยทุธ
ศึกษาทหารอากาศ กองบญัชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ ทั้ง  6  แห่ง  เพื่อขอเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

 4.2 ผูว้ิจยัขอความร่วมมือจากผูต้อบแบบสอบถามใหก้รอกขอ้มูล โดยดาํเนินการผา่น
หัวหน้าสถานศึกษาสังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ                    
ทั้ ง 6 แห่ง เป็นผูม้อบแบบสอบถามแก่ผูต้อบแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถาม                   
จากผูต้อบแบบสอบถามคืนหลงัจากส่งแบบสอบถามแลว้  1  สปัดาห์ 

 4.3 การรวบรวมแบบสอบถามท่ีกรอกเรียบร้อยแลว้  กระทาํโดยการเก็บดว้ยตนเอง
ตามสถานศึกษาสงักดั กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ กองบญัชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ 
 5.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 ผูว้ิจัยนําขอ้มูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติดงัต่อน้ี    

 5.1  การแสดงผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ใชส้ถิติหาค่าร้อยละ 
(percentage) 

                     5.2  หาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อหาความกระจายของขอ้มูล 

5.3  เปรียบเทียบความตอ้งการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของบุคลากร 
ในสถานศึกษาสงักดักรมยทุธศึกษาทหารอากาศ กองบญัชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ  ใชส้ถิติ F – test 
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ภายหลงัการวิเคราะห์ขอ้มูล  เม่ือพบว่ามีนัยสําคญัทางสถิติ  จึงใชก้ารเปรียบเทียบความแตกต่าง        
รายคู่ โดยใชว้ิธีทดสอบของเชฟเฟ (Sheffe test) 
 
ผลการวจัิย 

1. ความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสงักดั 
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  กองบญัชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยในดา้นร่วมรับผลประโยชน์ มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด  รองลงมาบุคลากรของโรงเรียนจ่าอากาศมีความตอ้งการมีส่วนร่วมดา้นดาํเนินการ                  
ทางวิชาการ โรงเรียนและศูนยภ์าษามีความตอ้งการมีส่วนร่วมดา้นร่วมตดัสินใจงานทางวิชาการ 
และ ดา้นร่วมประเมินผล มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด   
    2. ผลการเปรียบเทียบความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการ ตามชั้นยศทางทหาร 
พบวา่ บุคลากรท่ีมีชั้นยศทางทหารต่างกนั มีความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการ ไม่แตกต่าง
กนัทั้งในภาพรวมและรายดา้น   

 3. ผลการเปรียบเทียบความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการ ตามหน้าท่ีในการ
ปฏิบติังาน พบว่า บุคลากรท่ีมีหนา้ท่ีในการปฏิบติังานต่างกนัมีความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงาน
วิชาการไม่แตกต่างกนั ทั้งในภาพรวมและรายดา้น 
 4.  ผลการเปรียบเทียบความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการ ตามสถานศึกษา พบว่า
บุคลากรในสถานศึกษา สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศมีความต้องการบริหารงานวิชาการ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 ในภาพรวม และดา้นร่วมตดัสินใจ ไม่แตกต่างกนั 
 5. ผลการเปรียบเทียบความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการ ตามระยะเวลาการ
ปฏิบติังาน พบว่า บุคลากรท่ีมีระยะเวลาต่างกนัมีความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการไม่
แตกต่างกนั ทั้งในภาพรวมและรายดา้น 
 6. ผลการเปรียบเทียบความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการ ตามระดบัการศึกษา 
พบว่า บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการไม่แตกต่าง
กนั ทั้งในภาพรวมและรายดา้น 
 
อภิปรายผล 

ผลการวิจยั ความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษาสังกดั
กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ กองบญัชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ  มีประเดน็ท่ีจะนาํมาอภิปราย ดงัน้ี 
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1. ความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกดั 
กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ  กองบญัชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ 4  ดา้น  ไดแ้ก่ ร่วมตดัสินใจ  ร่วม
ดาํเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยในดา้นร่วมรับผลประโยชน์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด  รองลงมาบุคลากรของ
โรงเรียนจ่าอากาศมีความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการดา้นร่วม ประเมินผลมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 

  ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ การบริหารงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกดั
กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ  กองบญัชาการฝึกศึกษาทหารอากาศมีความสาํคญัทุกดา้น  ในดา้นร่วม
รับผลประโยชน์นั้นมีความสาํคญัทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ทั้งน้ีจึงควรตอ้งพิจารณาถึงการ
กระจายผลประโยชน์ของหน่วยงาน ผลประโยชน์ภายในกลุ่มดว้ย  รวมทั้งผลประโยชน์ในทางบวก 
และผลท่ีเกิดข้ึนในทางลบท่ีเป็นผลเสียของโครงการ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลใน
สังคมดว้ย  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  เมธี เบญ็จธรรม  (2550 ) ไดศึ้กษาความตอ้งการการมีส่วน
ร่วมบริหารงานวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ปราจีนบุรีในการบริหารงานวิชาการทั้ง  12  งาน  ประกอบดว้ยการมีส่วนร่วมท่ีเก่ียวขอ้ง  4  ดา้น  
ไดแ้ก่  ดา้นการร่วมตดัสินใจ  ดา้นร่วมดาํเนินการ  ดา้นร่วมรับผลประโยชน์  ดา้นร่วมประเมินผล   
พบว่า  ความตอ้งการมีส่วนร่วมของครูดา้นร่วมรับผลประโยชน์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  รองลงมาคือ
ดา้นร่วมดาํเนินการ  ดา้นร่วมตดัสินใจและดา้นร่วมประเมินผลตามลาํดบั  ในส่วนของประสบการณ์
การทาํงานผูท่ี้มีประสบการณ์ทาํงานไม่มาก จะมีความตอ้งการบริหารงานวิชาการน้อยกว่าผูท่ี้มี
ประสบการณ์มากในดา้น ร่วมตดัสินใจและการประเมินผล ส่วนในดา้นร่วมดาํเนินการและดา้นร่วม
รับผลประโยชน์ไม่แตกต่างกนั  และจาํแนกตามช่วงชั้นท่ีทาํการสอนโดยรวมทุกดา้นอยู่ในระดบั
มากและไม่แตกต่างกนั  

2. การเปรียบเทียบความตอ้งการการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการ ตามชั้นยศทางทหาร 
พบวา่ บุคลากรท่ีมีชั้นยศทางทหารต่างกนั มีความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการ ไม่แตกต่างกนั
ทั้งในภาพรวมและรายดา้น ทั้งน้ีเพราะว่าบุคลากรในสถานศึกษาในแต่ละชั้นยศต่างก็มีหนา้ท่ี ความ
รับผิดชอบในการบริหารงานวิชาการท่ีปฏิบติัเหมือนกัน  โดยบุคลากรแต่ละคนต่างก็ได้ยึดถือ
กฎระเบียบ  แนวปฏิบติัการบริหารงานวิชาการในรูปแบบเดียวกนั  ทั้งน้ีเพื่อให้การบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดียิง่ข้ึน  

3. การเปรียบเทียบความตอ้งการการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการ ตามหน้าท่ีในการ
ปฏิบติังาน พบวา่ บุคลากรท่ีมีหนา้ท่ีในการปฏิบติังานต่างกนัมีความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงาน 
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วิชาการไม่แตกต่างกัน ทั้ งในภาพรวมและรายด้าน ทั้ งน้ีเพราะว่าในแต่ละสถานศึกษา
บุคลากรแต่ละคนต่างก็มีหนา้ท่ีในการปฏิบติังานการบริหารงานวิชาการตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากผูบ้งัคบับญัชา  ดงันั้นไม่ว่าบุคลากรจะมีตาํแหน่งหนา้ท่ีในการบริหารงานวิชาการในฝ่ายไหนก็ตาม  
บุคลากรทุกคนต่างก็ให้ความสาํคญัในการบริหารงานวิชาการท่ีเหมือนกนั  ทั้งน้ีเพื่อให้การบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
สถานศึกษา  การมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการของบุคลากรแต่ละคนตามหน้าท่ีท่ีปฏิบติังานจึงไม่
ต่างกนั 

4.  การเปรียบเทียบความตอ้งการการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการ ตามสถานศึกษา 
พบว่าบุคลากรในสถานศึกษา สังกดักรมยุทธศึกษาทหารอากาศมีความตอ้งการบริหารงานวิชาการ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 ในภาพรวม และดา้นร่วมตดัสินใจ ไม่แตกต่างกนั
ทั้ งน้ีเพราะว่าไม่ว่าบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  
กองบญัชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ ไม่ว่าจะอยูใ่นสถานศึกษาไหน  ต่างก็ตอ้งการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา โดยใหข้อ้เสนอแนะ  แนวทาง นโยบายในการบริหารงานวิชาการ
ของ   สถานศึกษาท่ีแตกต่างกนัออกไป  เพื่อใหก้ารบริหารงานวิชาการเกิดประสิทธิผล  และเพ่ือให้
การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาไดบ้รรลุวตัถุประสงคที์่ตั้งไว ้โดยเนน้ที่จะพฒันางานวิชาการ
ในดา้นต่างๆ ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ    

5.  การเปรียบเทียบความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการ ตามระยะเวลาการ
ปฏิบติังาน  พบว่า บุคลากรท่ีมีระยะเวลาต่างกนัมีความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการไม่
แตกต่างกนั ทั้งในภาพรวมและรายดา้น  ทั้งน้ีเพราะว่าในการปฏิบติังานการบริหารงานวิชาการของ
บุคลากรในสถานศึกษา  ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัระยะเวลาการปฏิบติังาน เพราะไม่ว่าบุคลากรในสถานศึกษา
มีระยะเวลาในการปฏิบติังานมากน้อยเพียงใด ต่างก็ทาํหน้าท่ีในการบริหารงานวิชาการอย่างเต็ม
ความสามารถ  เพื่อให้การปฏิบติังานในสถานศึกษาเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดแก่สถานศึกษา ดงันั้นการปฏิบติังานบริหารงานวิชาการของบุคลากรตามระยะเวลาจึงไม่ต่างกนั 

6. การเปรียบเทียบความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการ ตามระดบัการศึกษา        
พบว่า บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกนั 
ทั้งในภาพรวมและรายดา้น  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุญศรี  แสงศรี  (2545)  ไดท้าํการวิจยัเร่ือง  
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกดัสํานักงานการประถมศึกษาอาํเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ ผลการวิจยั         
พบวา่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการมีส่วน 
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ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยาย
โอกาส ทางการศึกษา  สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาอาํเภอบวัเชด จงัหวดัสุรินทร์ไม่แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้       
1. ควรให้บุคลากรร่วมตดัสินใจเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการหาความรู้ใหม่ผ่าน

วิธีการวิจยั 
2. ควรให้บุคลากรร่วมดาํเนินการเป็นคณะกรรมการดาํเนินการวดัและประเมินผล         

การจดัการเรียนรู้ให้ครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรเป็นคณะกรรมการดาํเนินการวดัและ
ประเมินผลการจดัการเรียนรู้ใหค้รอบคลุมและสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 

3. ควรให้บุคลากรร่วมรับผลประโยชน์ใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแกปั้ญหาและ
พฒันางานวิชาการ 

4. ควรใหบุ้คลากรร่วมประเมินผลงานวิจยัเพื่อการพฒันาทางวิชาการ 
ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป  
1.  ควรมีการศึกษาความตอ้งการของบุคลากรในการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการของ

บุคลากรในสถานศึกษา สงักดักรมยทุธศึกษาทหารอากาศ  กองบญัชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ   
2.  ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารงานวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษา 

สงักดักรมยทุธศึกษาทหารอากาศ  กองบญัชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ   
3.  ควรมีการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของบุคลากรใน 

สถานศึกษา สงักดักรมยทุธศึกษาทหารอากาศ  กองบญัชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ   
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