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บทคัดย่อ 
  การวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเพ่ือแสวงหาแนวทางการพัฒนา แก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของ
ครูผู้สอน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน ปีการศึกษา 2556 จ านวน 113 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็น
แบบสอบถามแบบเลือกตอบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่และร้อยละ  และการสนทนากลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ขอบข่ายภารกิจการบริหารงานวิชาการ ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ด้านการพัฒนา  
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา และด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา  พบว่า ครูผู้สอนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีส่วนร่วมในการบริหาร
โรงเรียนทุกด้านได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการด าเนินงาน ด้านการก ากับติดตาม  และ ด้านการประเมินผล  
โดยด้านที่มีค่าร้อยละของการมีส่วนร่วมสูงสุดได้แก่ ด้านการด าเนินงาน ส่วนด้านที่มีค่าร้อยละของการมีส่วนร่วม
ต่ าสุด ได้แก่ ด้านการก ากับติดตาม 
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 ส าหรับแนวทางการพัฒนา แก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ผู้วิจัยได้ท าการสนทนากลุ่มเฉพาะด้านที่มีค่าร้อยละของการไม่ มีส่วน
ร่วมสูงกว่าร้อยละ 50 ซึ่งมีเพียงด้านเดียวคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการก ากับติดตาม โดยผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม
ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า  ผู้บริหารควรมีการแต่งตั้งครูผู้สอนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการก ากับติดตามการบริหารงาน
วิชาการท้ัง 7 ด้าน และควรมีการประชุมเพ่ือแจ้งให้รับทราบโดยทั่วกัน 
 
ค าส าคัญ 

การมีส่วนร่วมของครูผู้สอน   การบริหารงานวิชาการ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 
Abstract 

The research titled “Teachers’ Participation in Academic Affairs Administration of Schools 
Affiliated to the Office of Chiang Mai Provincial Administration Organization” aimed to investigate 
the teachers’ participation in academic affairs administration of schools affiliated to the Office of 
Chiang Mai Provincial Administration Organization and to seek some guidelines for developing 
and solving the problems concerning the teachers’ participation.  The population used in this 
study was 113 teachers of schools affiliated to the Office of Chiang Mai Provincial Administration 
Organization in the academic year 2013.  The tools used in this research were questionnaires 
concerning the teachers’ participation in academic affairs administration of schools affiliated to 
the Office of Chiang Mai Provincial Administration Organization in form of multiple choices.  The 
data were analyzed through frequency and percentage.  The focus groups were analyzed 
through a content analysis.  The findings were as follows: The teachers’ participation in 
academic affairs administration of schools affiliated to the Office of Chiang Mai Provincial 
Administration Organization under the mission framework of academic affairs administration 
included 7 aspects, namely school curriculum development, learning management, learning 
measurement and evaluation, media, innovation and educational technology development, 
learning source development, internal supervision and educational quality assurance.  It was 
found that the teachers affiliated to the Office of Chiang Mai Provincial Administration 
Organization involved in the school administration in all aspects, such as planning, operating, 
monitoring and evaluating   
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 According to the guidelines for developing and solving the problems concerning the 
teachers’ participation in academic affairs administration of schools affiliated to the Office of 
Chiang Mai Provincial Administration Organization, the researcher conducted only the focus 
groups with the percentage of non-participation more than 50 showing only one aspect, namely 
the participation in monitoring.  The focus group participants suggested that the administrators 
should appoint some teachers participating in monitoring all 7 aspects of academic 
administration and should arrange meetings for providing information thoroughly.  
 
Keywords 
  Teachers’ Participation, Academic Affairs Administration, Chiang Mai Provincial 
Administration Organization. 
 
บทน า 
  การศึกษานับเป็นรากฐานที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ความเจริญ ก้าวหน้า และแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ในสังคม เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองด้านต่าง ๆ ตลอดจนช่วย
วางรากฐานพัฒนาการของชีวิตตั้งแต่แรกเกิด การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านต่าง ๆ ที่จะด ารงชีวิต
และประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รวมเป็นพลังสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนได้  
  โรงเรียนเป็นหน่วยปฏิบัติการทางการศึกษาที่ส าคัญที่สุด เพราะผลการจัดการศึกษา จะเป็นอย่างไรนั้นจะ
ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานของโรงเรียนเป็นส าคัญ การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต้องสอนให้นักเรียนบรรลุ
เป้าหมายตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มี
เจตนารมณ์ที่ต้องการเน้นย้ าว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพ
กฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวมและของประเทศชาติ  รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และ ความรู้ อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
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มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง การศึกษาจึงเป็น องค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญในการพัฒนาบุคคล สังคม และประเทศชาติ ทั้งนี้เพราะ
การศึกษาเป็นกระบวนการที่ท าให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน ให้สามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้
อย่างมีสันติสุข และสามารถเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ในทุก ๆ ด้านของประเทศ จึงอาจกล่าวได้ว่า การศึกษาเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นส าหรับมนุษย์  ถ้าประชาชน 
ในประเทศได้รับการศึกษาทั่วถึงแล้ว ก็จะส่งผลให้ประเทศชาติพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว (กระทรวงศึกษาธิการ , 
2545, 3) 
  ปัจจัยที่ท าให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว คือ การบริหารโรงเรียน ซึ่งจะบรรลุผลตามเป้าหมายมากน้อย
เพียงใดข้ึนอยู่กับความร่วมมือ ร่วมใจของคณะครูในโรงเรียนเป็นส่วนส าคัญ ผู้บริหารย่อมอาศัยวิธีการแบบต่าง ๆ 
มาช่วยด าเนินงาน เพ่ือให้การบริหารงานโรงเรียนบรรลุเป้าหมายการบริหาร โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการถือเป็นหัวใจหลักของงานโรงเรียน ดังที่ สมยศ  นาวีการ (2545, 1) ได้กล่าวว่า การบริหาร 
แบบมีส่วนร่วมคือ กระบวนการของการให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมเน้นการมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของบุคคล การบริหารแบบมีส่วนร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์และ
ความเชี่ยวชาญของพวกเขาในการแก้ปัญหาของการบริหารที่ส าคัญ การบริหารแบบมีส่วนร่วมอยู่บนพ้ืนฐานของ
แนวความคิดของการแบ่งอ านาจหน้าที่ที่ถือว่าผู้บริหารแบ่งอ านาจหน้าที่การบริหารของพวกเขาให้เข้ากับผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาของพวกเขา ประการสุดท้าย การบริหารแบบมีส่วนร่วม ต้องการให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีส่วน
เกี่ยวข้องอย่างแท้จริงในกระบวนการตัดสินใจที่ส าคัญขององค์การไม่ใช่เพียงแต่สัมผัสปัญหาหรือแสดงความห่วงใย  
  การบริหารงานโรงเรียนนั้นงานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหารงานมาตรฐาน และคุณภาพของ
สถาบันการศึกษาทุกระดับ อาจพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการเป็นประการส าคัญ ผลงานด้านวิชาการจะเป็น
สิ่งบ่งชี้ให้เห็นถึงมาตรฐาน และคุณภาพของสถาบันนั้น ๆ ว่ามีอยู่มากหรือน้อยเพียงใด งานวิชาการจะสัมฤทธิ์ผล
หรือไม่นั้น  ปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งย่อมขึ้นอยู่กับบทบาท และความรับผิดชอบของผู้บริหารว่าจะให้
ความส าคัญและทุ่มเทสติปัญญาก าลังกายก าลังใจเพ่ือการบริหารงานวิชาการมากน้อยแค่ไหน นอกจากนี้จาก
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และนักเรียนทุกคน ถ้าหาก
บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนให้ความร่วมมือ มีความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนั้น ย่อมจะเป็นปัจจัยส าคัญอันที่จะท าให้งาน
วิชาการของสถานศึกษาพัฒนาต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน (อนุศักดิ์ สมิตสันต์, 2540, 1)    
  การบริหารงานวิชาการถือเป็นหน้าที่อันส าคัญยิ่งอันหนึ่งของการบริหารโรงเรียนเพราะงานวิชาการเป็น
เป้าหมายอันส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการเรียนโดยตรง การบริหารงานวิชาการ จึงเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม  
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ทุกชนิดในโรงเรียนเพ่ือด าเนินการและพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพมากที่สุด บุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในการส่งเสริมวิชาการในโรงเรียน คือ ผู้บริหาร และครูในโรงเรียน  ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้น
ผู้บริหารมีงานหลายด้าน จึงจ าเป็นต้องมีผู้ช่วยฝ่ายวิชาการด าเนินการ โดยมีหัวหน้าหมวด หัวหน้าฝ่าย และครูสาย
การบังคับบัญชาสนับสนุน ดังนั้น การมีส่วนร่วมของครูจึงมีความส าคัญอย่างมากต่อการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน  เพราะความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครูจะส่งผลให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพ และ การพัฒนาผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมายตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ก าหนดไว้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, 3) 
  ส าหรับการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (2556ข, 40) มีโรงเรียนในสังกัดจ านวน 
3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม  อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก  
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีบุคลากรเป็น
ผู้บริหารโรงเรียนจ านวน 3 คน ครูผู้สอนจ านวน 113 คน และนักเรียนจ านวน 1,895 คน ในปัจจุบันองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการศึกษา 4 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย สภาพปัญหาที่พบในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คือ ครูส่วนใหญ่ยังขาดประสบการณ์ในงานด้านวิชาการ ขาดความเข้าใจในเรื่องของ
ขั้นตอนและระเบียบในการบริหารงานวิชาการ เพราะครูส่วนใหญ่เป็นครูที่บรรจุใหม่ประสบการณ์ในการท างาน
น้อย ที่ส าคัญครูยังขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการส่งผลให้งานวิชาการของสถานศึกษาไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 2. เพ่ือแสวงหาแนวทางการพัฒนา แก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
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วิธีการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการการวิจัย ได้แก่  ครูในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
ในปีการศึกษา 2556 จ านวน 3โรงเรียน รวมทั้งสิ้น  113 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่างในการสนทนากลุ่ม จ านวนโรงเรียนละ 8 คน รวม 24 คนเป็นตัวแทนครูผู้สอนจาก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระโดยมีคุณสมบัติ คือปฏิบัติราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี มีความรู้ความสามารถ
และเป็นคนที่กล้าแสดงความคิดเห็น  
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1 แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่  1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบ
เลือกตอบ  ตอนที่  2  การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่  เป็นแบบเลือกตอบ ตอนที่  3  ปัญหาและข้อเสนอแนะ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด การทดสอบ
ความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 
3 คน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ( Index  of Congruency IOC) เท่ากับ .67 ขึ้นไป และน า
แบบสอบถามไปทดลองใช้กับครูโรงเรียนโรงเรียนแม่แตง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
จ านวน 45 คน ได้ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ เท่ากับ .8490 
  2.2 แบบสนทนากลุ่มการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เป็นค าถามปลายเปิดใช้ประเด็นค าถามการมีส่วนร่วมของครูผู้สอน ในการบริหารงาน
วิชาการ มีประเด็นค าถามน ามาจากผลการวิจัยในข้อที่มีล าดับสุดท้ายและข้อที่มีค่าเฉลี่ยของการไม่มีส่วนร่วม
มากกว่าร้อยละ 50 โดยมีการก าหนดขอบเขตและประเด็นของค าถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 
   การทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบประเด็นค าถามให้ตรงตามประเด็น
เนื้อหาที่ต้องการศึกษา และให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมในการใช้ภาษา ของข้อ
ค าถาม  
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 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 
   ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน 113 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
100 ตรวจสอบข้อมูลแบบสอบถามแล้วมีความสมบูรณ์ทุกฉบับ และน ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ 
  3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสนทนากลุ่ม 
   ผู้วิจัยด าเนินการสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูลด้วยตนเอง จ านวนโรงเรียนละ 8 คน โดยใช้แบบสนทนา
กลุ่มข้อเสนอแนวทางพัฒนา การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1 แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี  ร้อยละ  
  4.2 การสนทนากลุ่มข้อเสนอแนวทางพัฒนา การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปประเด็น  เสนอผลเป็นการ
บรรยาย 
 
ผลการวิจัย  

1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 63.72ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง  31-40 ปี จ านวน 62 คน  คิดเป็นร้อยละ  54.87 การศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่จบปริญญาตรี จ านวน 106 
คน คิดเป็นร้อยละ 93.81  และประสบการณ์ปฏิบัติราชการส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 6  – 10 ปี จ านวน 65  คน  
คิดเป็นร้อยละ 57.52 
 2. การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่  
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ตารางท่ี  1  
ค่าเฉลี่ยรวมการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ 
 

ขอบข่ายงานวชิาการ 

การมีส่วนร่วม 

วางแผน ด าเนินงาน ก ากับติดตาม ประเมินผล 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1.  ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 96.46 93.14 48.67 57.53 
2.  ด้านการจัดการเรียนรู้ 62.83 85.97 45.13 64.6 
3.  ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 62.84 64.21 46.02 61.95 
4.  ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทางการศึกษา 69.92 74.34 48.67 59.29 
5.  ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 77.44 73.9 46.02 61.95 
6.  ด้านการนิเทศภายในสถานศกึษา 82.3 88.5 39.82 83.19 
7.  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 76.11 77 47.79 84.07 

รวมเฉลี่ย 75.41 79.58 46.02 67.51 

(N = 113) 
 

  จากตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยรวมการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า โดยรวมถือว่ามีส่วนร่วมทุกข้อ ข้อที่มีร้อยละของการมีส่วนร่วมสูงสุด
คือ ข้อการมีส่วนร่วมด้านการด าเนินงาน ร้อยละ 79.58 ส่วนข้อที่มีร้อยละของการมีส่วนร่วมต่ าสุด คือ  ข้อการมี
ส่วนร่วมดา้นการก ากับติดตาม ร้อยละ 46.02 เมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมเป็นรายด้านพบว่า 
   ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า ข้อที่มีร้อยละของการมีส่วนร่วมสูงสุดคือ ข้อการมีส่วนร่วม
ด้านการวางแผน  ส่วนข้อที่มีร้อยละของการมีส่วนร่วมต่ าสุดคือ ข้อการมีส่วนร่วมด้านการก ากับติดตาม  
   ด้านการจัดการเรียนรู้ พบว่า ข้อที่มีร้อยละของการมีส่วนร่วมสูงสุดคือ ข้อการมีส่วนร่วมด้านการ
ด าเนินงาน ส่วนข้อที่มีร้อยละของการมีส่วนร่วมต่ าสุดคือ ข้อการมีส่วนร่วมด้านการก ากับติดตาม  
  ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ พบว่า ข้อที่มีร้อยละของการมีส่วนร่วมสูงสุดคือ ข้อการมีส่วน
ร่วมด้านการด าเนินงาน  ส่วนข้อที่มีร้อยละของการมีส่วนร่วมต่ าสุดคือ การมีส่วนร่วมด้านการก ากับติดตาม 
  ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  พบว่า ข้อที่มีร้อยละของการมีส่วนร่วม
สูงสุดคือ ข้อการมีส่วนร่วมด้านการด าเนินงาน  ส่วนข้อที่มีร้อยละของการมีส่วนร่วมต่ าสุดคือ ข้อการมีส่วนร่วม
ด้านการก ากับติดตาม   
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   ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ พบว่า ข้อที่มีร้อยละของการมีส่วนร่วมสูงสุดคือ ข้อการมีส่วนร่วมด้านการ
วางแผน  ส่วนข้อที่มีร้อยละของการไม่มีส่วนร่วมต่ าสุดคือ ข้อการมีส่วนร่วมด้านการก ากับติดตาม 
   ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา พบว่า  ข้อที่มีร้อยละของการมีส่วนร่วมสูงสุดคือ ข้อการมีส่วนร่วม
ด้านการด าเนินงาน ส่วนข้อที่มีร้อยละของการมีส่วนร่วมต่ าสุด คือ ข้อการมีส่วนร่วมด้านการก ากับติดตาม 
   ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า ข้อที่มีร้อยละของการมีส่วนร่วมสูงสุดคือ ข้อการมีส่วนร่วม
ด้านการประเมินผล  ส่วนข้อที่มีร้อยละของการไม่มีส่วนร่วมสูงสุดคือ ข้อการมีส่วนร่วมด้านการก ากับติดตาม 

3. แนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   

 ส าหรับแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิ ชาการของ
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้ท าการสนทนากลุ่มเฉพาะด้านที่มีค่าร้อยละของการไม่
มีส่วนร่วมสูงกว่าร้อยละ 50 ซึ่งได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการก ากับติดตาม โดยผู้สนทนากลุ่มให้ข้อเสนอแนะไว้
ดังนี้  

 การมีส่วนร่วมในการก ากับติดตามด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้กล่าว
ว่า ผู้บริหารควรมีการแต่งตั้งครูผู้สอนให้ท าหน้าที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและก ากับติดตามการน าหลักสูตร
ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการก ากับติดตามการใช้หลักสูตรในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น  

 การมีส่วนร่วมในการก ากับติดตามด้านการจัดการเรียนรู้ พบว่า ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้กล่าวว่า 
ผู้บริหารควรมีการแต่งตั้งครูผู้สอนให้ท าหน้าที่คณะกรรมการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และควรมีการ
ประชุมชี้แจงให้รับทราบ ให้ครูผู้สอนได้เป็นผู้นิเทศการเรียนการสอนระหว่างครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน 
และต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้ครูผู้สอนได้ช่วยเหลือกัน มีการแลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ  
  การมีส่วนร่วมในการก ากับติดตามด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้
เสนอความคิดเห็นไว้ว่า ผู้บริหารควรมีการประชุมชี้แจงให้รับทราบ โดยก าหนดให้ครูผู้สอนเป็นผู้ก ากับติดตามการ
ด าเนินการวัดผลและประเมินผลในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเองและส่งข้อมูลให้กับทางฝ่ายวิชาการเพ่ือสรุปเป็น
ภาพรวมของโรงเรียน 
   การมีสว่นร่วมในการก ากับติดตามด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ผู้เข้าร่วม
สนทนากลุ่มได้เสนอความคิดเห็นไว้ว่า ผู้บริหารควรมีการประชุมชี้แจงให้รับทราบโดยก าหนดให้ครูผู้สอนเป็นผู้
ก ากับติดตามการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และส่งข้อมูลให้กับทางฝ่าย
วิชาการเพ่ือสรุปเป็นภาพรวมของโรงเรียน 
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   การมีส่วนร่วมในการก ากับติดตามด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้เสนอความ
คิดเห็นไว้ว่า ผู้บริหารควรมีการประชุมชี้แจงให้รับทราบ โดยก าหนดให้ครูผู้สอนเป็น ผู้ก ากับติดตามด้านการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานศึกษาจากนั้นส่งข้อมูลให้กับทางฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพ่ือสรุปเป็นภาพรวมของ
โรงเรียนการมีส่วนร่วมในการก ากับติดตามด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้เสนอความ
คิดเห็นไว้ว่า ผู้บริหารควรมีการแต่งตั้งครูผู้สอนเป็นคณะกรรมการนิเทศภายในของโรงเรียนโดยคัดเลือกจาก
ตัวแทนครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  จากนั้นมีการประชุมชี้แจงให้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ในการก ากับ
ติดตามการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนางานด้านการนิเทศภายในของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
   การมีส่วนร่วมในการก ากับติดตามด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้เสนอ
ความคิดเห็นไว้ว่า ผู้บริหารควรมีการแต่งตั้งครูผู้สอนเป็นคณะกรรมการก ากับติดตามด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน โดยคัดเลือกจากตัวแทนครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากนั้นมีการประชุมชี้แจงให้
รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ ในการก ากับติดตามด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ เตรียมพร้อมส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
 
อภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจสามารถน ามาอภิปรายผล ได้ดังนี้ 
  ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า ข้อที่มีร้อยละของการมีส่วนร่วมสูงสุดคือ ข้อการมีส่วนร่วม
ด้านการวางแผน ทั้งนี้เนื่องจากทางต้นสังกัดมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดท าและปรับปรุงหลักสูตรทุกปี
การศึกษา และเป็นนโยบายที่โรงเรียนจะต้องปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของโลก และ สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น โดยในการจัดท าหลักสูตรทุกครั้งจะต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา เช่น สภาพบริบทของท้องถิ่น ความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน และ เทคนิค
วิธีการสอนใหม่ ๆ เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องและเหมาะสม ซึ่งครูผู้สอนสามารถ
น าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ เมตต์ เมตต์การุณ์จิต (2553 , 
56) กล่าวว่า หลักสูตร นับว่าเป็นหัวใจของการศึกษา เปรียบเสมือนเป้าหมายของการเดินทางหรือเข็มทิศของ
การศึกษา เพราะถ้าหลักสูตรไม่มีเข็มทิศในการเดินทางก็จะไม่ทราบว่าจุดหมายคืออะไร อยู่ที่ไหน กลายเป็น
เดินทางอย่างไร้จุดหมาย ดังนั้นหลักสูตรจะต้องได้มาตรฐานสากล การจัดท าหลักสูตรจะต้องค านึงถึงสภาพปัญหา  
  



วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1 มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2558 
 

[583] 
 

 
 
ในชุมชน สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของครอบครัว ชุมชนสังคม และประเทศชาติ 
เช่นเดียวกับ บุญเลี้ยง ทุมทอง (2554, 178) กล่าวถึง องค์ประกอบในการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรประกอบด้วย
คณะกรรมการด าเนินงานจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์สภาพสังคมในปัจจุบัน พร้อมทั้งวิเคราะห์หลักสูตร
เดิมเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาร่วมกับข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ในการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงแก้ไข แล้วก าหนด
จุดประสงค์ใหม่ องค์ประกอบในแต่ละส่วนจะมีความสัมพันธ์และเท่าเทียมกัน จะขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบ
หนึ่งไม่ได้ ในขณะที่ สุมาลี  สัจจาวัฒนา (2554) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูสัง กัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ผลการวิจัย พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ด้านการพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
ล าดับแรก ได้แก่ ร่วมวางแผนการใช้หลักสูตรสถานศึกษา รองลงมาได้แก่ ร่วมพิจารณาหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมาย และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์  เป็นกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ร่วมกันนิเทศการใช้หลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน 
ตามล าดับ  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  ได้แก่ ร่วมศึกษาความต้องการของสังคม ชุมชนท้องถิ่น 
 ด้านการจัดการเรียนรู้ พบว่า ข้อที่มีร้อยละของการมีส่วนร่วมสูงสุดคือ ข้อการมีส่วนร่วมด้านการ
ด าเนินงาน ทั้งนี้เพราะว่า  โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  มีนโยบายส่งเสริมให้จัดการเรียน
การสอนที่พัฒนาให้นักเรียน มีความรู้คู่กับคุณธรรม (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, 2556ข, 40) สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตราที่ 6 การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข เช่นเดียวกับ สุด
หทัย ดาราพงษ์ (2555) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เขตเทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด ผลการวิจัยพบว่า ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยรวมครูมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากไปหาน้อย 3 อันดับ ได้แก่ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการ
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกระบวนการเรียนรู้ตามเนื้อหาสาระและกิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจ 
ความถนัดของผู้เรียน และมีการส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม ส่วน
การนิเทศการเรียนการสอนแบบกัลยาณมิตร มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเป็นอันดับสุดท้าย 
 ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ พบว่า ข้อที่มีร้อยละของการมีส่วนร่วมสูงสุดคือ ข้อการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน ทั้งนี้เนื่องจากทางต้นสังกัด คือ ส านักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ จะมอบหมายให้ทางศึกษานิเทศก์ เข้ามานิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน  
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โดยรวมถึงการนิเทศวิธีการวัดและประเมินผลของครูเป็นประจ าทุกเดือน  ซึ่งท าให้ระบบการวัดและประเมินผล
ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น (ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, 
2556, 2)  และจากผลการศึกษาของพลอยงาม พะลายานนท์ (2550) ที่ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการของครูผู้สอนโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต1 ผลการวิจัยมีดังนี้ ด้านการ
วัดผลและประเมินผล พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนโรงเรียนเอกชน อยู่ในระดับมาก  
อภิปรายได้ว่า  การวัดผลและประเมินผลการเรียน  เป็นกิจกรรมทางวิชาการที่ส าคัญ คือ การประเมินข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  การรายงานผลการเรียนของนักเรียน  การน าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในปี
ก่อนมาปรับปรุงการเรียนการสอน 
 ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  พบว่า ข้อที่มีร้อยละของการมีส่วนร่วมสูงสุด
คือ ข้อการมีส่วนร่วมด้านการด าเนินงาน ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากต้นสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดหาและผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ท าให้โรงเรียนมีสื่อ
การเรียนรู้ส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ครูสามารถน าสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่มีอยู่ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สะดวก (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเ ชียงใหม่, 
2556ก, 174 - 208)  ซึ่งสอดคล้องกับวลัยกร สารบุญ (2555) ได้ศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการของครูผู้สอน โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
ผลการวิจัย พบว่า ด้านวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน โดยรวมรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ การสนับสนุน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการสอน ส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อการสอน และ การเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเลือก
หนังสือแบบเรียนที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียน 
  ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ พบว่า ข้อที่มีร้อยละของการมีส่วนร่วมสูงสุดคือ ข้อการมีส่วนร่วมด้านการ
วางแผน  ทั้งนี้ เพราะว่าโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) และโรงเรียนมีการประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหาร 
ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางการด าเนินงานโครงการและให้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้
เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, 2556ก, 174 - 208)  สอดคล้องกับมา
นิตา สุทธิหา (2556) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา อ าเภอบางปะกง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จากการวิจัย
พบว่า ด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ โดยรวมเฉลี่ยทุกรายการอยู่ในระดับมากส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการส ารวจ
แหล่งเรียนรู้เพ่ือน านักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้มากขึ้น รองลงมา มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนา  
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แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมากขึ้น การวางแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และมีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสาร
เผยแพร่แหล่งเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่า ครู และผู้บริหารโรงเรียนใส่ใจต่อการวางแผนร่วมกัน เพ่ือตัดสินใจและร่วม
พัฒนางานวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้วยความเต็มใจ 
  ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา พบว่า  ข้อที่มีร้อยละของการมีส่วนร่วมสูงสุดคือ ข้อการมีส่วนร่วมด้าน
การด าเนินงาน  ทั้งนี้เนื่องจาก ทางต้นสังกัดคือ ส านักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ จะมอบหมายให้ทางศึกษานิเทศก์ เข้ามานิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนเป็นประจ าทุกเดือน  โดยในการมานิเทศแต่ละครั้ง ทางศึกษานิเทศก์จะสรุปผลการนิเทศให้ครูผู้สอน
ทราบถึงข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไขในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ซึ่งทางโรงเรียนจะน าผลการนิเทศมา
ปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพต่อไป (ส านักการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, 2556, 2) สอดคล้องกับ กมล ภู่ประเสริฐ (2545, 59) ที่กล่าวว่า 
การนิเทศเป็นกระบวนการท างานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ถือเป็นการพัฒนาบุคลากรรูปแบบหนึ่ง ที่อาจให้ผลรวดเร็วกว่า โดยเฉพาะการนิเทศภายในสถานศึกษา เพราะผู้
นิเทศและผู้รับการนิเทศท างานอยู่ร่วมกัน และ ผู้นิเทศในเรื่องหนึ่งอาจเป็นผู้รับการนิเทศในอีกเรื่องหนึ่งได้ ใน
ท านองเดียวกันผู้รับการนิเทศก็อาจกลับไปเป็นผู้นิเทศในเรื่องที่ตนเองมีความสามารถสูงได้  จึงเป็นการรวมพลังกัน
เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานที่ดีกว่าการให้แต่ละคนปฏิบัติงานในลักษณะต่างคนต่างท า เช่นเดียวกับ ทรงเพชร ใจทน 
(2551) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็กในอ า เภอพานสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า กิจกรรมที่มีการปฏิบัติ ในระดับปานกลางแต่น้อยกว่าด้านอ่ืน
ได้แก่ การวางแผนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง แนวทางการพัฒนา ได้แก่ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาท า
การนิเทศภายในอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านอ่ืน ๆ ด้วย ให้ครูมีส่วนร่วมวางแผนใน
การปฏิบัติงานในการนิเทศภายในสถานศึกษา ควรจัดท าปฏิทินการนิเทศภายใน และปฏิบัติตามปฏิทินที่วางไว้ ให้
ผู้ได้รับการนิเทศยอมรับผลการนิเทศเพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 
  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า ข้อที่มีร้อยละของการมีส่วนร่วมสูงสุดคือ ข้อการมีส่วนร่วมด้าน
การประเมินผล ทั้งนี้เนื่องจาก ครูผู้สอนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความตระหนักในงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานที่เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อน งานวิชาการ เพราะมาตรฐานการ
ท างานวิชาการในแต่ละด้านนั้นต้องผ่านเกณฑ์ของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงจะบรรลุผลส าเร็จได้ 
(โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก, 2556, 76)  ประกอบกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(2555, 14) ได้กล่าวว่า ในมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ระบุว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
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และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง” เช่นเดียวกับ พรภิมล ศรีโมสาร (2555) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครู ศูนย์
ประสานงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เหลืองจันทร์  จากการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมของ
ครูด้านการประกันคุณภาพภายใน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ   
 
สรุป 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ถึงแม้ผลการวิจัยจะพบว่า ครูผู้สอนมีส่วนร่วมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่  ด้านการวางแผน ด้าน
การด าเนินงาน  ด้านการก ากับติดตาม  และ ด้านการประเมินผล ในขอบข่ายการบริหารงานวิชาการทั้ง 7 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  
ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านการนิเทศภายใน
สถานศึกษา  และด้านการประกันคุณภาพการศึกษาก็ตาม แต่จากการสนทนากลุ่มก็ยังพบปัญหาและมียัง
ข้อเสนอแนะอยู่  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 
 1. ต้นสังกัดควรจัดอบรมทบทวนการจัดท าและการใช้หลักสูตรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับ
ครูผู้สอนทุกปีการศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
 2. ผู้บริหารโรงเรียนควรมีนโยบายในการลดภาระงานอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของครูลง  เพื่อครูจะได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เต็มตามศักยภาพ 
 3. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูออกแบบเครื่องมือวัดผลประเมินผล โดยใช้วิธีการที่หลากหลายและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 
 4. ต้นสังกัดควรจัดอบรมให้ความรู้ครูเกี่ยวกับเทคนิคการผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
รวมไปถึงเทคนิคการสอนใหม่ ๆ  เพ่ือให้ครูน าไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์  ต่อไป 
 ส าหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป มีดังนี้ 
 1. ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการ กรณีศึกษาโรงเรียนที่ปฏิบัติเป็นเลิศ 
(Best Practices) 
 2. ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนด้านอ่ืน ๆ เช่น การบริหารงานงบประมาณ  
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป     
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