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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ตาม
ความคิดเห็นของครู จาแนกตามประสบการณ์การสอนและขนาดสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จานวน 327 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ตารางสาเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นและวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(one-way ANOVA) เมื่อ
พบความแตกต่างได้ดาเนินการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ LSD (Least Significant Difference)
ผลการวิจัยพบว่า
1. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษาโดยภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครู จาแนกตามประสบการณ์การสอน พบว่าโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ยกเว้นด้านการมีส่วนร่วมในการนิเทศการศึกษาไม่แตกต่างกัน เมื่อจาแนกตามขนาดสถานศึกษา
พบว่าโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
Abstract
The purposes of this research were to investigate and compare the participation in
academic administration of teachers in schools under the Secondary Educational Service Area
Office 13. The 327 samples consisted of school teachers under the Secondary Educational
Service Area Office 13 classified by working experiences and school-sized. The research
instruments are questionnaires. The statistics applied in data analysis were frequency, percentage,
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mean, t–test and standard deviation and one–way ANOVA. The differences were tested by LSD
method.
The findings were as follows:
1. The participation in academic administration of teachers is in high level.
2. When classified by working experience found statically difference significance at the .05
level, except the participation in educational supervision. While classified by school-sized found
statically difference significance at the .05 level in every aspects.
Keyword: The Participation in Academic Administration
บทนา
โลกในยุคปัจจุบันเป็ นยุคโลกาภิวัตน์ ที่ไร้พรมแดน เป็นสังคมแห่งข่าวสารข้อมูล ที่ทุกประเทศในโลก
รวมทั้งประเทศไทยเสมือนสังคมเดียวกัน ความก้าวหน้าความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม มีผลกระทบถึงกันอย่างรวดเร็วและทั่วถึง รวมทั้งก่อให้เกิดกระแส
การแข่งขันเชิงคุณภาพขึ้น ในสังคมโลกจึงจาเป็นต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะความสามารถที่จะปรับ
ตนเองเพื่ออยู่ ในสั งคมที่เปลี่ ยนแปลงอย่ างมีความสุ ข ในขณะเดียวกันต้องสามารถร่วมมือกันในการพัฒ นา
ประเทศให้แข่งขันกับนานาประเทศในสังคมโลกได้ (Office of the National Education Commission, 2010 : 3-4)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ มีจุดมุ่งหมายและหลั กการของการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พั ฒ นาคนไทยให้ เ ป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ทั้ ง ร่ า งกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญา ความรู้ แ ละคุ ณ ธรรม มี จ ริ ย ธรรมและ
วัฒ นธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่ ว มกับผู้ อื่นได้อย่างมีความสุ ข ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝั ง
จิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มี
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพรู้จักพึ่งตนเองมีความริเริ่มสร้างสรรค์
ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง การจัดการศึกษาให้ยึดหลักเป็นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน
ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง การ
จัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายใน
การปฏิบั ติ มีการกระจายอานาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น มีการ
กาหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุก ระดับและประเภทการศึกษา มีหลักการ
ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา การมีส่วนร่วมของบุคคล
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนาสถานประกอบ การและสถาบันสังคมอื่น (National Education Act, 2010 : 1-3)
การจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งให้ความสาคัญกับผู้เรียนเพื่อให้เป็นคนเก่ง คนดีและอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมอย่างมีความสุข ภารกิจสาคั ญนี้จึงเป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่จะต้องจัดบริการด้านการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียน
เป็นคนที่มีคุณภาพตามที่สังคมให้ความคาดหวังขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการได้มุ่งกระจายอานาจให้แก่
โรงเรียน มีอิสระในการบริหาร โดยจะทาให้โ รงเรียนมีสถานภาพเป็นนิติบุคคล ให้ มีรูปแบบการบริ หารที่ใช้
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โรงเรียนเป็นฐานเพื่อรองรับการกระจายอานาจในงานวิชาการ การบริหารบุ คคล งบประมาณและการบริหาร
ทั่วไปซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียน และโรงเรียนมีอิสระในการพัฒนากระบวนการบริหาร
การศึกษาให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางการพั ฒนาโรงเรียน และร่วมรับผิดชอบใน
การใช้ทรัพยากรต่างๆของชุมชนเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปในทิศทางที่ชุมชนต้องการ ดังนั้น ผู้บริหารจึงต้อง
ใช้หลักการมีส่วนร่วมในการบริหารให้มาก ต้องเป็นไปตามระบบที่สังคมกาหนดไว้ ซึ่งมีองค์ประกอบสาคัญ คือ
กระบวนการบริหารที่ผู้บริหารจะต้องจัดระบบงานในความรับผิดชอบทุกงานในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดย
เฉพาะงานบริหารวิชาการซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยสาคัญและเป็นงานหลักของโรงเรียนใน
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา หากไม่มีการศึกษาในเรื่องของการบริหารงาน
วิชาการย่อมทาให้ไม่สามารถที่จะพัฒนางานวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่วางไว้ (Phetkong, W. :
4) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่างานวิชาการเป็นงานสาคัญยิ่งในการจัดการศึกษา เพราะงานวิชาการจะช่วยพัฒนาสติปัญญาของ
ผู้เรียน สร้างผู้เรียนให้มีคุณค่าในสังคม ดังนั้นงานวิชาการจึงถือเป็นงานสาคัญที่สุดของการบริหารการศึกษา ใน
การพัฒนาสถานศึกษาให้มีความก้าวหน้าเป็นไปอย่างมีคุณภาพได้ตามเป้าหมาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ งรับผิดชอบการจัดการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ จังหวัดกระบี่
และจังหวัดตรัง มีโรงเรียนทั้งสิ้น 44 โรงเรียน โดยในปีการศึกษาที่ผ่านมามีสภาพปัญหาในการดาเนินงานต่าง ๆ
โดยเฉพาะงานด้านการบริ ห ารงานวิช าการของผู้ บริ ห ารสถานศึกษากับการมีส่ ว นร่ว มของบุคลากรภายใน
สถานศึกษาไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร นักเรียนมี ผลการทดสอบระดับชาติที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ากว่าเกณฑ์ ครู
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนและมี ก ารวั ด การประเมิ น ผลยั ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต ร รวมทั้ ง ครู ยั ง ไม่
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน ยังจัดการเรียนการสอนโดยบรรยายเนื้อหาเช่นเดิม จึงส่ง ผลกระทบต่อการเร่งรัด
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
(District Office of Educational Service Area 13, 2016 : 3) ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษานั่นเอง
จากสภาพและปัญหาดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมในการบริหารงานมีความสาคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนซึ่งจะส่งผลต่อสถานศึกษาในทุกด้าน ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
การบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต13 เพื่อ
นาผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงแก้ไขและพัฒ นางานวิชาการของสถานศึกษารวมทั้งพัฒนาครูผู้สอน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ตามความคิดเห็นของครู จาแนกตามประสบการณ์การสอนและขนาด
สถานศึกษา
สมมติฐานของการวิจัย
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 13 ตามความคิดเห็นของครู ที่มีประสบการณ์การสอนและขนาดสถานศึกษาต่างกันมีความ
คิดเห็นแตกต่างกัน
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยกาหนดขอบเขตในการศึกษา ดังนี้
ด้านเนื้อหา ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ตามความคิดเห็นของครู จาแนกตามประสบการณ์การสอน
และขนาดสถานศึกษา โดยศึกษาการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษา ที่ได้มาจาก
การสังเคราะห์ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการของนักวิชาการหลายท่าน ได้ขอบเขตของเนื้อหา ดังนี้ 1) การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
4) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 5) การนิเทศการศึกษา 6) การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้ ส อนในโรงเรียน สั งกัดส านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ปีการศึกษา 2559 จานวน 44 โรงเรียนจานวนทั้งสิ้น 21105 คน
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ซึ่งผู้วิจัยมีวิธีดาเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ คื อ ครู ผู้ ส อนในโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 13 ปีการศึกษา 2559 จานวน 21105 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ครู ผู้ ส อนในโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 13 กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางสาเร็จรูปของ เคร็ซซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan,
1970) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 327 คน ใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นและการสุ่มอย่างง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ประสบการณ์การสอน
และขนาดสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนววิธีของลิเคอร์ท (Likert, R., 1967)
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้ดาเนินการเป็นลาดับขั้นตอนดังนี้
1. ศึ ก ษาหลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้อ งเพื่ อ เป็ น แนวทางในการสร้ า ง
แบบสอบถาม และสร้างแบบสอบถามตามที่ได้ศึกษาแล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ
และแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามที่
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เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพท์ที่กาหนดไว้ (Index of item Objective Congruence : IOC) แล้ว
คัดเลือกข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60 มาปรับปรุงแก้ไขตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
3. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากนั้น
นาไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มครูผู้สอนในโรงเรียน ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
นครศรี ธรรมราช และโรงเรี ยนเทพราชพิทยาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
จ านวน 30 คน และน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ ห าความเชื่อ มั่นของแบบสอบถามทั้ง ฉบับโดยการหาค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.97
4. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่นแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
สถิติทใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1.1 Index of item Objective Congruence : IOC
1.2 α-Coefficient ของ Cronbach
2.สถิติที่ใช้ในการวิจัย
2.1 ความถี่
2.2 ร้อยละ
2.3 ค่าเฉลี่ย
2.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.5 การทดสอบค่าที
2.6 วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคู่ตามวิธีการของ
LSD (Least Significant Difference)
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
1. การมีส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานวิช าการของครูผู้ ส อนในสถานศึก ษา สั งกัดส านัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.09) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( ̅ =4.18) รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
วัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ( ̅ =4.14) ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ( ̅ =4.11) ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
( ̅ =4.08) ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( ̅ =4.07) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ การมี
ส่วนร่วมในการนิเทศการศึกษา ( ̅ =3.95)
2. ผลการเปรี ย บเทีย บการมีส่ ว นร่ว มในการบริห ารงานวิช าการของครูผู้ สอนในสถานศึกษา สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
2.1 การมีส่วนร่วมในการบริ หารงานวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ตามความคิดเห็นของครู จาแนกตามประสบการณ์การสอนโดยภาพรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้าน
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การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการวัดผลประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน และด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการมีส่วนร่วมในการนิเทศการศึกษาไม่แตกต่างกัน
2.2 การมีส่ วนร่วมในการบริ หารงานวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ตามความคิดเห็นของครู จาแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่าโดยภาพรวมและ
รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการของ LSD ในการทดสอบความแตกต่าง
รายคู่ ซึ่งผลการทดสอบความแตกแต่งรายคู่ พบว่า ทุกคู่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
ครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาดเล็กเห็นว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โดยรวมแตกต่างกันสถานศึกษาขนาดกลางอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาดกลางเห็นว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โดยรวมแตกต่างกัน
สถานศึกษาขนาดใหญ่อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่เห็นว่า การมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 13 โดยรวมแตกต่างกันสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
จากการสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้นาผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง หลักการ
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และตาราทางวิชาการมาอภิปรายสนับสนุนประกอบผลการวิจัยของผู้วิจัย ดังนี้
1. การมีส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานวิช าการของครูผู้ ส อนในสถานศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่าสุด
ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการมีส่วนร่วมในการวัดผลประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรียน ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และด้านการมีส่วนร่วมในการนิเทศการศึกษา ตามลาดับ ทั้งนี้เพราะงานวิชาการเป็นงานที่สาคัญและเป็นงาน
หลักของสถานศึกษา เป็นเครื่องชี้วัดความสาเร็จและความสามารถของผู้บริหาร ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึง
จ าเป็ น ต้ อ งมี ห ลั ก การในการบริ ห ารงานวิ ช าการที่ เ ป็ น ระบบ มี ก ารน าหลั ก การมี ส่ ว นร่ ว มที่ เปิ ด โอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบและร่วมตัดสินใจในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
มาตรา 39 ซึ่งมุ่งกระจายอานาจในการบริหารจัด การสถานศึกษามากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษา
ดาเนินการได้โดยอิสระคล่องตัว รวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น
และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญทาให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร
และการจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทั้งการวัด
ปัจ จั ย เกื้อหนุน การพัฒ นาคุณภาพนักเรี ยน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ (National
Education Act, 2001 : 1-3) การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษาไม่ว่าสถานศึกษา
จะเป็นประเภทใดมาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ เนื่องจากงาน
วิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นหัวใจหลักของ
สถานศึกษาและเกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดั บของสถานศึกษา (Wonganutaroj, P,
2003 : 3) จึงทาให้การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
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การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 13 โดยรวมและรายด้ า นอยู่ ใ นระดั บ มาก สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาวิ จั ย ของ
Tiyawong, S, (2003) ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้ องกับการ
ศึกษาวิจัยของ Dangkaew, P. (2014) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของข้าราชการครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของ
ข้าราชการครูสังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ในการบริหารงานวิชาการทั้ง 9
ด้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้อ งกับการศึกษาวิจัยของ Wong-in, V. (2014) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ผลการ
ศึกษาวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิช าการของครูผู้ สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราดอยู่ในระดับมากสอดคล้องกั บงายวิจัยของ Lueboon, K., (2014) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมี
ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานวิ ช าการของบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
นครศรี ธ รรมราช เขต 3 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การมีส่ ว นร่ว มในการบริห ารงานวิช าการของบุคลากรใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับการศึกษาวิจัยของ Chamnanprat, N., (2016) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
ของครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส อาเภอขลุง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 2 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส
อาเภอขลุง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ Kasemrad, S., (2016) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการของครูโรงเรียนกลุ่มบางละมุง 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนกลุ่มบางละมุง 4 สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ
Oswald Ld.Lovy., (1999) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องศึกษาการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based
Managememt) ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การบริหารสถานศึกษาจะต้องอาศัยการมีส่วนร่ว มของคณะบุคคลตาม
ภาระหน้าที่ ตามบทบาทที่กาหนดไว้ การมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ
ในบทบาท ภาระหน้าที่ตามตาแหน่งที่ดารงอยู่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นคณะบุคคลที่มีบทบาท
หน้าที่ที่สาคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงานของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาปฏิบัติงานบรรลุ
ตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพสูงสุด
2. ผลการเปรี ย บเทีย บการมีส่ ว นร่ว มในการบริห ารงานวิช าการของครูผู้ สอนในสถานศึกษา สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 สามารถอภิปรายผลการวิจัยตามผลการวิจัย ดังนี้
2.1 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ตามความคิดเห็นของครู จาแนกตามประสบการณ์การสอน
โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่ างมีนั ย ส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการพั ฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้าน
การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน และด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้ ทั้งนี้เป็นเพราะครูผู้สอน
ที่มีประสบการณ์มากได้ผ่านผู้คนมามากทั้งผู้บริหาร เพื่อนครู ผู้ปกครอง และชุมชน สามารถปรับตัวเข้าได้กับทุก
สถานการณ์ นอกจากนี้การผ่านประสบการณ์ทางานมามากสามารถก่อให้เกิดความชานาญของการทางานใน
หน้าที่ จึงเป็นที่ไว้วางใจของผู้บริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะงานวิชาการซึ่งเป็นงานหลักของสถานศึกษาและเป็น
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หัวใจสาคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนั้นการมอบหมายงานวิชาการให้แก่ครู ผู้บริหารจะต้องพิจารณา
อย่างรอบคอบและรอบด้าน จึงทาให้ครูที่มีประสบการณ์การสอนต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วม
ในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
โดยรวมแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย Dangkaew, P., (2014) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 1 ผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการข้าราชการครู สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 จาแนกตามประสบการณ์การในการปฏิบัติงานโดยรวมและราย
ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาวิจัย Chuprom, P., (2014) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของครู
ในการบริ ห ารสถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จาแนกตามประสบการณ์การทางาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการมีส่วนร่วมในการนิเทศการศึกษาไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
เพราะสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ได้จัดทาโครงการนิเทศการศึกษา ซึ่งศึกษานิเทศก์ ได้ไป
นิเทศโรงเรียนทุกโรงเรียน และโรงเรียนต่างๆ ได้จัดทาโครงการนิเทศกันเองภายในสถานศึกษาโดยเปิดโอกาสให้
ครูทุกคนได้แลกเปลี่ยนกันนิเทศภายใน จึงทาให้ ครูที่มีประสบการณ์การสอนต่างกันมองการมีส่วนร่วมด้านการมีส่วน
ร่วมในการนิเทศการศึกษาไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ Wong-in, V. (2014) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ผลการวิจัยพบว่า การมี
ส่วนร่ วมในการบริ หารวิชาการของครู ผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จาแนกตาม
ประสบการณ์การสอน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านการมีส่วนร่วมการนิเทศ
การศึกษาที่ไม่แตกต่างกัน
2.2 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัด
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 13 ตามความคิดเห็ นของครู จาแนกตามขนาดสถานศึกษา
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เป็นเพราะการบริหารงานและระบบงานในแต่ละ
โรงเรียนมีความสลับซับซ้อนแตกต่างกัน โดยเฉพาะบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของครูผู้สอน อีกทั้งข้อจากัดในเรื่อง
บุคลากรและงบประมาณที่ทางหน่วยงานต้นสังกัดจะจัดสรรตามจานวนของนักเรียน ส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็ก
และขนาดกลางได้รับการจัดสรรบุคลากรและงบประมาณน้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ ทาให้
เกิดผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ
มีประสบการณ์ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการอย่างจริงจัง ดังนั้นความคิดเห็นของครูที่มีต่อการมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 13 ที่มีขนาดสถานศึกษาต่างกันจึงมีความแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ Lueboon, K.,
(2014) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ
บุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จาแนกตามขนาดโรงเรียน
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ Wong-in, V.
(2014) ได้ศึ กษาวิจั ย เรื่ องการมีส่ ว นร่ ว มในการบริห ารงานวิช าการของครูผู้ ส อน สั งกัดเขตพื้นที่ก ารศึกษา
ประถมศึกษาตราด ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด จาแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
เพื่อให้การมีส่วนการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 13 ดาเนิน การพัฒ นางานวิชาการไปอย่างมีประสิทธิภ าพ และสามารถนาผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ได้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควรมีพัฒนาหลักสูตรจากความร่วมมือของทุก
ฝ่าย มีการประเมินการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรทุกปี
2. ด้านการมีส่ วนร่ ว มในการพัฒ นากระบวนการเรียนรู้ ควรมีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
3. ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ควรให้ครูผู้สอนเป็นผู้
เลือก จัดทา จัดหาสื่อด้วยตนเอง จัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับครูผู้สอน
4. ด้านการมีส่วนร่วมในการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ควรมีการวัดผลและประเมินผล
ตามสภาพจริงและนาผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาเพื่อเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน
5. ด้านการมีส่วนร่วมในการนิเทศการศึกษา ควรดาเนินการนิเทศแบบกัลยาณมิตร นาผลการนิเทศไปใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอน และดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้
6. ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ควรมีการจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา ร่วมกันดาเนินโครงการและกิจกรรมตามแผน มีการรายงานโครงการอย่างต่อเนื่อง
7. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรดูบริบทของสถานศึกษา ขนาดสถานศึกษา ในการบริหารงานวิชาการ
และส่งเสริมครูให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอื่นๆ
2.ควรศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาอื่นๆ ที่
เน้นเชิงคุณภาพ มีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อนาผลที่ได้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
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