
 

 

 

 

 

การบริหารแบบมีสวนรวมทีส่งผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา                              
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

 

 

โดย 

นายสิรกิร   ทิติยวงษ 

 

 

 

 

วิทยานพินธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปการศึกษา 2556 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



การบริหารแบบมีสวนรวมทีส่งผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา                               
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นายสิรกิร   ทิติยวงษ 

 

 

 

 

 

วิทยานพินธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปการศึกษา 2556 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



PARTICIPATIVE   ADMINISTRATION   AFFECTING   ACADEMIC  

ADMINISTRATION  IN  SCHOOL  UNDER  BANGKOK  METROPOLITAN 

 

 

 

 

 

By 

Sirikorn   Thitiyawong 

 

 

 

 

 

 

 

A  Thesis  Submitted in Partial Fulfillment  of the Requirements for the Degree 

Master  of  Educatiom 

Department of Educational Administration 

Graduate School,  Silpakorn  University 

Academic  Year  2013 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  อนุมัติใหวิทยานิพนธเร่ือง  “ การบริหารแบบมี
สวนรวมที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ”  เสนอโดย  
นายสิริกร  ทิติยวงษ  เปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 

                                                                           .................................................. 
                                                                     (รองศาสตราจารย  ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ) 
                                                                                    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
                                                                       วันที่.........เดือน...................พ.ศ. ........... 
 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
1. อาจารย  ดร.สายสุดา  เตียเจริญ 

2. อาจารย  ดร.สําเริง  ออนสัมพันธุ 
 

คณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ 
 

..........................................  ประธานกรรมการ 

(ผูชวยศาสตราจารย  ดร.มทันา  วังถนอมศักดิ์) 
........./ ....................../ ....... 
 

..........................................  กรรมการ 

(ดร.สมใจ  เดชบํารุง) 
........./ ....................../ ....... 
 

..........................................  กรรมการ                    ............................................  กรรมการ 

(อาจารย  ดร.สายสุดา  เตียเจริญ)                                (อาจารย  ดร.สําเริง  ออนสัมพันธุ) 
........./ ....................../ .......                                    ........./ ....................../ ....... 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



55252345 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คําสําคัญ : การบริหารแบบมีสวนรวม / การบริหารงานวิชาการ 

 นายสิริกร  ทิติยวงษ : การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร.  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ :  อ. ดร.สายสุดา  เตียเจริญ  
และอ. ดร.สําเริง  ออนสัมพันธุ. 197  หนา. 
 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทราบ  1) การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร  2) การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร  3) การ
บริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  
กลุมตัวอยางที่ใช  ไดแก  สถานศึกษาของรัฐที่จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ี
สังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน  205  โรงเรียน  โดยมีผูใหขอมูล  โรงเรียนละ 3 คน  ประกอบดวย  
ผูบริหารสถานศึกษาหรือรองฝายวิชาการ  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  และครูรวมท้ังส้ิน 615  คน  
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวม  ตามแนวคิดของ     
เดวิส  (Davis)  กับการบริหารงานวิชาการตามแนวทางของหนวยศึกษานิเทศก  สํานักการศึกษา  
กรุงเทพมหานคร  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  คาความถี่  คารอยละ  คามัชฌิมเลขคณิต  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  ผลการวิจัยพบวา 
 1.   การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม และ
รายดานอยูในระดับมาก 
 2.   การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม และราย
ดานอยูในระดับมาก 
 3.   การบริหารแบบมีสวนรวม แบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง  แบบปรึกษาหารือ   
และแบบใหขอเสนอแนะสงผลตอ การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร  

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา                                             บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือช่ือนักศึกษา .......................................                                               ปการศึกษา  2556  

ลายมือช่ืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 1....................................  2...................................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



55252345 : EDUCATIONAL  ADMINISTRATION 
KEY  WORDS : PARTICIPATIVE  ADMINISTRATION  / ACADEMIC   ADMINISTRATION 

                         SIRIKORN  THITIYAWONG : PARTICIPATIVE  ADMINISTRATION  AFFECTING  

ACADEMIC  ADMINISTRATION  IN  SCHOOL  UNDER  BANGKOK  METROPOLITAN. THESIS  

ADVISORS : SAISUDA  TIACHAROEN, Ph.D.,  AND  SAMRERNG  ONSAMPANT, Ph.D.,    197 pp. 

 The  purposes  of  this  research  were  to  determine 1)  participative  administration  in  

school  under  Bangkok  Metropolitan  2)  the  academic  administration  in  school  under  

Bangkok  Metropolitan  3)  participative  administration  affecting  academic  administration  in  

school  under  Bangkok  metropolitan.  The  samples  were  205  school  under  Bangkok  

Metropolitan.  The  respondents  were  school  directors  or  deputy  directors  in  academic,  head  

of  department, and  teachers  with  the  total  number  of  615.  The  instrument  was  a  

questionnaire  about  participative  administration  on  the  concept  of  Davis  and  academic  

administration  regarding  the  framework  of  the  academic  administration  educational  

supervisor  Bangkok  Metropolitan.  The  statistics  used  in  data  analysis  were  frequency,  

percentage,  arithmetic  mean,  standard deviation  and  stepwise multiple regression analysis.    

            The  findings  were  as  follows : 

 1.  participative  administration  in  School  under  Bangkok  Metropolitan,  was  at  a  

high  level  in  overall  and  individual. 

 2.  the  academic  administration  in  School  under  Bangkok  Metropolitan,  was  at  a  

high  level  in  overall  and  individual. 

 3.  the  participative  administration  in  middle  management committees,  consultative  

management,  and  suggestion programs  affected  to  the  academic  administration  in  School  

under  Bangkok  Metropolitan.  at  0.05  level  of  significance. 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

 การพฒันาประเทศเป็นหน้าท่ีของทุกคนในประเทศท่ีจะตอ้งเขา้ใจหน้าท่ี  และแสดง
บทบาทใหถู้กตอ้งเหมาะสม  กลไกการพฒันาประเทศมีหลายดา้นท่ีคอยขบัเคล่ือนอยูต่ลอดเวลาไม่
ว่าจะเป็นดา้นการศึกษา  ด้านการเมืองการปกครอง  ดา้นอุตสาหกรรม  ดา้นการคา้ธุรกิจต่างๆ         
ส่ิงส าคญัท่ีเป็นพื้นฐานส าหรับการพฒันาประเทศคือการพฒันาดา้นการศึกษา ซ่ึงถือเป็นหัวใจ
ส าคญัท่ีสุด เพราะการศึกษาของคนในชาติเปรียบเสมือนเส้นเลือดท่ีคอยหล่อเล้ียงในทุกๆ ดา้น การ
ใหค้วามส าคญัในดา้นการศึกษาถือเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนส าหรับทุกประเทศ  ส าหรับในประเทศ
ท่ีพฒันาแลว้ลว้นเป็นประเทศท่ีมีประชาชนไดรั้บการพฒันาดา้นการศึกษาท่ีดีมาก่อนแลว้ค่อยมุ่ง
พฒันาในดา้นอ่ืนๆ ต่อไป  เหตุน้ีเองท าให้ทุกภาคส่วนเร่ิมมีความตระหนกัให้ความส าคญัมากข้ึน 
และปรากฏภาพความชดัเจนข้ึนเม่ือพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แกไ้ขเพิ่มเติม
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545  ได้บญัญติัสาระท่ีเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของพ่อแม่  ผูป้กครอง  องค์กร
หน่วยงานต่างๆ  ในการมีส่วนร่วมจดัการศึกษา  และพฒันาดา้นการศึกษา  ไม่ว่าจะเป็นการให้
สังคมไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  ให้สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกบัผูป้กครอง 
ชุมชนทุกๆ ฝ่ายเพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ1 
 ท าไมจะตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  นั่นก็เพราะเราตอ้งการสร้างฟันเฟืองท่ี
แข็งแกร่งรองรับการพฒันาประเทศ  แต่อย่างไรก็ตามถึงแมว้่ากฎหมาย  หรือนักวิชาการทาง
การศึกษาจะให้ความส าคญัต่อการจัดการศึกษาโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  ภาค
ประชาชน เอกชน แต่มุมมองในการปฏิบติัแลว้ก็คงปฏิเสธไม่ไดอี้กเหมือนกนัว่าการมีส่วนร่วมนั้น
เกิดข้ึนนอ้ย ซ่ึงกมี็ค  าถามต่อไปวา่ “ท าไม?” ในเม่ือทุกภาคส่วนกใ็หค้วามส าคญัเสมอมา จึงเป็นเหตุ
ให้ตอ้งสนใจลกัษณะและรูปแบบของการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารในการจดัการศึกษาอยา่งจริงจงั
ชัดเจน  กลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนกับโรงเรียนคงไม่ราบร่ืนสวยหรูอย่างท่ีเขียนไว้ใน
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  แต่ตรงกนัขา้มความสัมพนัธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน
นบัวนัยิ่งเหินห่างออกไปทุกที  ยงัมีความไม่เท่าเทียมกนัดว้ยสภาพสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงเป็น
สังคมเมืองมากข้ึน  ผูป้กครองก็ไม่เขา้ใจความเคล่ือนไหวและการปรับเปล่ียนนโยบายการศึกษา

                                                 
1กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือกำรบริหำรสถำนศึกษำที่เป็นนิติบุคคล (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์

องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ(์ร.ส.พ.), 2546), 32. 
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ของรัฐ  และมีทศันคติท่ีไม่ดีเป็นตวัน า  ต่างฝ่ายต่างมีความเห็นท่ีแตกต่างกนั  รวมทั้งภารกิจการ
งานของผูป้กครองก็มีส่วนท าใหไ้ม่สามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  ซ่ึงแต่เดิมเคยเป็น
สังคมชนบทมีการพึ่งพาอาศยักนัและกนั  กิจกรรมธรรมเนียมประเพณีท่ีมีความเก่ียวโยงผูกพนั 
ผสานกนัระหวา่งวดั  บา้น  และโรงเรียน  กิจกรรมเหล่าน้ีจางหายไป ประกอบกบัการอพยพยา้ยถ่ิน
ฐานท ากินไปสร้างสงัคมใหม่  ท าใหค้วามผกูพนัระหวา่งกนัมีนอ้ยลง2 
 การบริหารและการจดัการศึกษาของประเทศไทย  จึงมีแนวทางท่ีชัดเจนเก่ียวกบัการ
กระจายอ านาจการจดัการการศึกษา  เพื่อให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหรือหน่วยงานระดบัปฏิบติัมีอ านาจ
ในการตดัสินใจและสนับสนุนให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  ในรูปแบบของ
คณะกรรมการขององคก์รทางการศึกษาระดบัต่างๆ  โดยมีเป้าหมายเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  
ท าให้ทรัพยากรบุคคลของชาติมีคุณภาพ  มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  มีความรู้
และคุณธรรมรวมทั้งการอยู่ร่วมกนักบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุขต่อไป  การกระจายอ านาจในทาง
การศึกษาจะเน้นการกระจายอ านาจจากหน่วยงานส่วนกลางไปยงัสถานศึกษา  และให้ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการบริหารและจดัการศึกษาอยา่งแทจ้ริง ความส าคญัของการกระจายอ านาจ
การบริหารและการจดัการศึกษาไปสู่สถานศึกษา  เพื่อให้มีอิสระในการบริหารจดัการสามารถจดั
กระบวนการเรียนรู้ท่ีน าไปสู่กระบวนการพฒันาตนเองตามธรรมชาติของผูเ้รียนและเต็มตาม
ศกัยภาพ  โดยก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาไวค้รบทุกดา้น   
ไดแ้ก่  ดา้นวิชาการ  ดา้นงบประมาณ  ดา้นการบริหารบุคคล  และดา้นการบริหารงานทัว่ไป  ไปยงั
สถานศึกษาโดยตรง  โดยเฉพาะในดา้นการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเพื่อน าไปสู่การ
พฒันาผูเ้รียน  ผลิตนักเรียนท่ีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานท่ีก าหนด  คุณภาพของผูเ้รียนจากทุก
สถานศึกษามีคุณภาพเท่าเทียม  เสมอภาคกนัและไดม้าตรฐาน3 
 
 
 
 
 
                                                 

2ทศันา แสวงศกัด์ิ, “ความสัมพนัธ์ระหว่างสถานศึกษากบัชุมชนตามแนวปฏิรูปการศึกษา” 
วำรสำรวิชำกำร กรมวชิำกำร 8(1) (มกราคม-มีนาคม 2548), 43-50. 

3
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระรำชบญัญตัิกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 

และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (กรุงเทพ ฯ : พริกหวาน, 2545), 28-29. 
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ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีไดรั้บความสนใจในการ

บริหารโรงเรียนในปัจจุบัน  เพราะเป็นรูปแบบท่ีสอดคล้องกับแนวทางการบริหารตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  ปัจจุบนัมีการแกไ้ขเพิ่มเติม  ฉบบัท่ี  3  พ.ศ.  2553  
เม่ือน าไปใช้ในสถานศึกษาจึงเป็นการระดมผู ้เช่ียวชาญและผูมี้ประสบการณ์เพื่อร่วมกันจัด
การศึกษา  เปิดโอกาสให้ครู  เจา้หน้าท่ีและชุมชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของ
โรงเรียน  เป็นการระดมทรัพยากรดา้นการเงินและดา้นวิชาการเพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอน
ในโรงเรียน  สร้างและสนับสนุนให้เกิดผูน้ าใหม่ ๆ ในทุกระดบั  เพิ่มปริมาณและคุณภาพการ
ติดต่อส่ือสาร  สร้างความยดืหยุน่ในการท างานท าใหเ้กิดการริเร่ิมจดัท าโครงการใหม่ ๆ เพื่อใหต้รง
กบัความตอ้งการของผูเ้รียนมากข้ึน  และการท่ีครู  ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณ
จึงเกิดแนวทางการใชง้บประมาณอยา่งประหยดัและเกิดประโยชน์สูงสุด  นอกจากน้ียงัเปิดโอกาส
ใหส้มาชิกทุกคนในโรงเรียนไดเ้สนอความคิดเห็นในการปรับปรุงการศึกษา  ชุมชนมีส่วนร่วมและ
มีสิทธิในการบริหารการจดัการศึกษา  การบริหารและการตดัสินใจท าด้วยความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได ้ และท าใหเ้กิดความคิดสร้างสรคใ์นการพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน4 

การจดัการศึกษาจึงไม่ใช่ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการโดยล าพงัต่อไป  การกระตุน้  
ส่งเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจให้ผูเ้รียน  พ่อแม่  ผูป้กครอง  ประชาชน  องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  ชุมชน  องคก์รชุมชน  เอกชน  ภาคธุรกิจ  สถานประกอบการ  สถาบนัศาสนา  องคก์ร
วิชาชีพ  และทุกภาคส่วนของสังคม  เห็นความส าคญัและเขา้มาร่วมทางการศึกษาเพิ่มข้ึน  จึงเป็น
เร่ืองท่ีมีความส าคญัและมีความจ าเป็นอยา่งยิง่  ปัญหาหลกัในการมีส่วนร่วมทางการศึกษา  ไดแ้ก่  
รัฐยงัจดัการศึกษาโดยด าเนินการเองมากเกินไป  แต่ยงัสนับสนุนและร่วมด าเนินการกบัผูมี้ส่วน
ร่วมอ่ืน ๆ นอ้ยเกินไป  ภาคเอกชนและภาคชุมชนยงัไม่มีโอกาสมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอยา่ง
เพียงพอ  และไดรั้บการสนบัสนุนและความเอาใจใส่นอ้ยเกินไป  ทั้งน้ีเป็นการขาดกลไกในการจดั
การศึกษาร่วมกนัระหวา่งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และชุมชน5  

                                                 
4
 อุทยั  บุญประเสริฐ, กำรบริหำรจักกำรศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน (กรุงเทพ ฯ : 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2545), 49. 
5ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  คณะอนุกรรมการ  กนป.ดา้นการส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมในการจัดการศึกษา, ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมทำงกำรศึกษำ, พิมพ์คร้ังท่ี 4 
(กรุงเทพ ฯ : วี.ที.ซี. คอมมิวเคชัน่, 2554), 18-19. 
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ทิศทางการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครมีความสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกบัรัฐบาลโดยก าหนดนโยบายดา้นการศึกษา  คือ  “เสริมสร้างกรุงเทพ ฯ ใหเ้ป็นมหานครแห่ง
การเรียนรู้ท่ีแทจ้ริง  มีคุณภาพมาตรฐาน  พร้อมพฒันาองคค์วามรู้อย่างครอบคลุมทั้งในและนอก
ห้องเรียน”  และเพื่อให้นโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติและมีคุณภาพมาตรฐานอย่างเป็น
รูปธรรมดงันั้นหนา้ท่ีของโรงเรียนท่ีจะจดัการใหง้านเหล่าน้ีมีประสิทธิภาพ  โดยมีงานวิชาการเป็น
ภาระกิจหลกัของโรงเรียนท่ีตอ้งจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา  และ
ความตอ้งการของชุมชนและสังคมอยา่งแทจ้ริง  โดยมีผูบ้ริหารโรงเรียน  ครู  ผูป้กครองและชุมชน
มีส่วนร่วม  นอกจากน้ียงัส่งเสริมให้โรงเรียนจดักระบวนการเรียนรู้โดยถือว่าผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด
สามารถตรวจสอบคุณภาพการจดัการศึกษาไดทุ้กระดบัชั้น  ตลอดจนการร่วมมือเป็นเครือข่ายเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการจดัการศึกษา  การบริหารงานวิชาการมีขอบข่ายกวา้งขวาง  
ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งกระจายอ านาจในการบริหารงานวิชาการอย่างชัดเจน  มีการวางแผนการ
ท างานท่ีเป็นระบบ  ตอ้งเป็นผูน้ าทางวิชาการ  สามารถปรับปรุงพฒันาการจดัการเรียนรู้ใหไ้ดผ้ลดี  
และมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมุ่งประโยชน์เพื่อให้นกัเรียนประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตรและสามารถปรับตวัในสงัคม  มีคุณธรรม  มีความขยนัหมัน่เพียร  มีความรู้และทกัษะตาม
ศกัยภาพและเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย6 
 จากแนวคิดดงักล่าวจะเห็นว่าการบริหารงานวิชาการเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาและปรับปรุง
แก้ไขการเรียนการสอนของนักเรียน ให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และกิจกรรมอ่ืนๆท่ี
ส่งเสริมการเรียนการสอน  มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษานั้นสามารถพิจารณาได้จาก
ผลงานวิชาการ และงานวิชาการจะสัมฤทธ์ิผลเพียงใดนั้นข้ึนอยู่ก ับบทบาทของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาว่าจะเอาจริงเอาจงักับการบริหารงานวิชาการเพียงใด เพื่อใหก้ารบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษาไดบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์ 
 
 
 
 
 

                                                 
6หน่วยศึกษานิเทศก์  ส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร, แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร

คุณภำพโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหำนคร  กำรบริหำรวิชำกำร (กรุงเทพ ฯ  : ส านกัการศึกษา, 2554), 
18. 
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ปัญหำของกำรวิจัย 
           การบริหารแบบมีส่วนร่วมมกัเกิดปัญหาการขาดเทคนิคในการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  บุคลากรในสถานศึกษาไม่เห็นความส าคญัรวมทั้งไม่เขา้ใจในบทบาท
หน้าท่ีของฝ่ายบริหาร  การขาดความสัมพนัธ์กบัชุมชน  ไม่ให้ความส าคญัของการเขา้มามีส่วน
ร่วม  ท างานโดยไม่ปรึกษาหารือ  จากบุคคลที่ให้การช่วยเหลือไม่ได ้  ไม่เ ร่งแกป้ัญหา  
ประพฤติตนไม่เหมาะสม  ไม่ตอบแทนชุมชน  ไม่ก าหนดบทบาทท่ีเหมาะสมแก่ผูท่ี้เขา้มาร่วม  
สถานศึกษาท าให้ประชาชนเดือดร้อน  ความเอาใจใส่นักเรียนน้อยลง  ไม่มีผลงานท่ีประสบ
ความส าเร็จและข่าวในทางลบของสถานศึกษา  ปัญหาจากคณะกรรมการสถานศึกษาศึกษาขั้น
พื้นฐานอาจเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ  การปฏิบติัตามวฒันธรรม  ระบบบางประการของสังคมไทย
เช่น  ระบบอุปถมัภ ์ ระบบผูใ้หญ่  ผูน้อ้ย7   

ส านกัการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  ไดป้รับบทบาทให้สอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาโดย
ให้สังคมมีส่วนร่วม  ทั้งบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เอกชน  องคก์ร
วิชาชีพ  องคก์รเอกชน  สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบนัสังคมอ่ืน ๆ แผนปฏิบติั
ราชการ 4 ปี  (พ.ศ. 2552 – 2555)  ส านกัการศึกษา  จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและ
ภายนอก  (SWOT Aalysis)  พบว่าจุดอ่อน  นักเรียนส่วนใหญ่ขาดทกัษะการคิดวิเคราะห์  
สังเคราะห์  และทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  ปัญหาดา้นการมีส่วนร่วม  การบริหาร
จดัการภายใน  ฐานขอ้มูลสารสนเทศไม่ตอบสนองต่อการน าไปวางแผนและบริหารจดัการ  ขาด
อัตราก าลังทดแทนบุคลากรท าให้ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน  ขาดความคล่องตัวในการ
ประสานงานภายในองคก์ร  ขาดการติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมอยา่งเป็น
ระบบ8 

ส่วนอุปสรรคด้านการเปล่ียนแปลงด้านสังคม  ประชากรศาสตร์  กรุงเทพมหานครมี
ประชากรแฝงในระดบัวยัเรียนจ านวนมากท าให้ไม่สามารถควบคุมการวางแผนการบริหารจดัการ
และการบริการได้9  ประเด็นยทุธศาสตร์  การพฒันาการศึกษาระดบัปฐมวยัและระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ผลการด าเนินงานการประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครไดรั้บการ

                                                 
7
 ธีระ  รุญเจริญ, กำรบริกำรโรงเรียนยุคปฏิรูปกำรศึกษำ (กรุงเทพ ฯ : ขา้วฟ่าง, 2550), 38. 

8
 ส านกัการศึกษา  กรุงเทพมหานคร, แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี พ.ศ. 2552 -2555 ( กรุงเทพ ฯ 

: ส านกัการศึกษา, 2552), 5-7. 
9ส านกัการศึกษา  กรุงเทพมหานคร, แผนยุทธศำสตร์ส ำนักกำรศึกษำ  กรุงเทพมหำนครปี

2556 – 2558 (กรุงเทพ ฯ : ส านกัการศึกษา, 2556), 1. 
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ประเมินครบทั้ง  438  โรงเรียน  ซ่ึงพบว่ามีโรงเรียนผ่านเกณฑ์ระดบัพอใช ้13 โรงเรียน ส านัก
การศึกษาไดป้ระสานส านกัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติในการจดัสอบ  O-NET  โดยส านกั
การศึกษาด าเนินการทดสอบนกัเรียนในสังกดั  พบว่า  คุณภาพของนกัเรียนยงัอยูใ่นระดบัท่ีจะตอ้ง
แก้ไขพฒันาอย่างเร่งด่วน  ทั้ งในระดับปฐมวยัและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนค่อนขา้งต ่าในหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้  รวมถึงทกัษะดา้นการอ่าน  การคิดวิเคราะห์
ซ่ึงเป็นคุณลักษณะท่ีมีคุณภาพของนักเรียน  และเม่ือพิจารณาคุณภาพของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร  พบว่า  โรงเรียนส่วนใหญ่มีคุณภาพในระดบัดี  มีโรงเรียนอีกจ านวนหน่ึงท่ียงั
ไม่ไดม้าตรฐานซ่ึงนบัวา่เป็นปัญหาส าคญัท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของไทยท่ีมีผลต่อ
คุณภาพการศึกษาของนกัเรียนดว้ยเป็นส าคญั  ดงันั้นเพื่อใหก้า้วทนัการเปล่ียนแปลงของโลกในยคุ
ปัจจุบนั  เป็นการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะดา้นการศึกษาส าหรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนใน
อนาคตอนัใกล้10   

ส านกัการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  มีหนา้ท่ีในการสนบัสนุนส่งเสริมการจดัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ซ่ึงนอกจากการสนบัสนุนใหจ้ดัการศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
มีคุณภาพ  มีผลการประเมินท่ีสูงข้ึนเม่ือเทียบกบันานาชาติแลว้  ยงัตอ้งสนับสนุนให้นกัเรียนเกิด
การเรียนรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของกระแสสงัคมโลกไดอ้ยา่งมัน่ใจ  พร้อมเขา้สู่สงัคมอาเซียนได้
อยา่งภาคภูมิ  และสนบัสนุนให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายช่วยสนบัสนุนให้เกิดการจดัการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ  เกิดความหลากหลายต่อเน่ือง  ร่วมสร้างประสบการณ์ตรงเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้
เรียนรู้และปฏิบติัจริง  และเม่ือวิเคราะห์บริบทในดา้นต่าง ๆ พบว่า  ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการจดั
การศึกษาซ่ึงเป็นจุดอ่อนและอุปสรรค  ไดแ้ก่  การขาดแคลนบุคลากร  และมีจ านวนบุคลากรท่ีมี
ทักษะด้านการส่ือสารภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ  ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีไม่เอ้ือต่อการ
ปฏิบติังาน  ครูมีภาระงานอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการสอนเป็นจ านวนมากท าให้กระทบต่อการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน  การปฏิบติังานท่ีสนบัสนุนส่งเสริมการจดัการศึกษาของโรงเรียน
ตอ้งใชร้ะเบียบการปฏิบติังานทางราชการซ่ึงมีขั้นตอนมากท าให้การด าเนินงานส่งเสริมสนบัสนุน
การจดัการศึกษาของกรุงเทพมหานครล่าชา้11  
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 ส านกัการศึกษา  กรุงเทพมหานคร, รำยงำนกำรจัดกำรศึกษำของกรุงเทพมหำนครปี 
2556 (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั, 2556), 8. 

11ส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร, แผนปฎิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ.2556 ส ำนัก

กำรศึกษำ (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพส์ านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ, 2556), 2. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
7 

 

 

โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครเป็นองคก์รท่ีอยูภ่ายใตก้ารดูแลและการบริหารจดัการของ
กรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นการปกครองส่วนทอ้งถ่ินลกัษณะพิเศษ  สังกดักระทรวงมหาดไทย  โดยมี
ส านักการศึกษาเป็นผูรั้บผิดชอบดูแลดา้นการศึกษาของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร  จดั
การศึกษาในหลายลกัษณะไดแ้ก่  โรงเรียนท่ีจดัการเรียนการสอนตั้งแต่ระดบัอนุบาลศึกษาถึงชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 หรือโรงเรียนขยายโอกาส  โรงเรียนท่ีจดัการเรียนการสอนระดบัชั้นอนุบาลถึงชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 และโรงเรียนท่ีจดัการเรียนการสอนตั้งแต่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6  การจดัการศึกษาของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครมุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้
พฒันาความรู้  ความสามารถ  ทกัษะท่ีจ าเป็นพื้นฐานของการเรียนในแต่ละระดบัชั้นให้เหมาะสม
กบัวยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน  โดยมีความรู้ตามศกัยภาพของ
ผูเ้รียนและเป็นผูมี้คุณธรรม  แต่จากผลการประเมินความส าเร็จในการจดัการเรียนการสอนและผล
การประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครพบว่าการจดัการศึกษาของโรงเรียน
สังกดักรุงเทพมหานคร  ดา้นวิชาการยงัไม่ไดม้าตรฐานในระดบัท่ีสูงมากนัก  คุณภาพการศึกษา
ของผูเ้รียนยงัไม่ไดต้ามเกณฑม์าตรฐานท่ีควรจะเป็นในเร่ืองการอ่าน  การเขียน  การคิดวิเคราะห์  
การเรียบเรียงความคิด  กระบวนการต่าง ๆ ของผูเ้รียนส าหรับมาตรฐานของการศึกษาระดบัน้ีท าให้
ผูเ้รียนมีพื้นฐานความรู้ไม่เหมาะสมไม่ไดม้าตรฐานเท่าท่ีควรจะเป็นส าหรับการเรียนในระดบัสูงข้ึน
ต่อไป12   ดว้ยเหตุผลดงักล่าวท าใหผู้ว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ท่ีส่งผลต่อการบริหารวิชาการของสถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลการศึกษามาใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสงักดัใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12

 ส านกัการศึกษา, แนวทำงกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำนเพือ่
กำรประกนัคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำสังกดักรุงเทพมหำนคร (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพชุ์มนุม
การสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั, 2556), 7. 
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วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 จากสภาพความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาการวิจยัดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เพื่อให้มี
ความชดัเจนในการตอบค าถาม ผูว้ิจยัไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงัน้ี 

1.  เพื่อทราบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร 
2.  เพื่อทราบการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร 
3.  เพื่อทราบการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  

สงักดักรุงเทพมหานคร 
 
ข้อค ำถำมของกำรวจิัย 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั และเป็นแนวทางในการหาค าตอบของผูว้ิจยั 
จึงก าหนดขอ้ค าถามของการวิจยั ดงัน้ี 
 1.  การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัใด 
 2.  การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัใด 

3.  การบริหารแบบมีส่วนร่วมส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร หรือไม่ 
 
สมมติฐำนของกำรวจิัย 
 เพื่อเป็นการตรวจสอบขอ้ค าถามของการวิจยั ผูว้ิจยัไดต้ั้งสมมติฐานของการวิจยั ดงัน้ี 

1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบั 
ปานกลาง 

2.  การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัปานกลาง 
3.  การบริหารแบบมีส่วนร่วม ส่งผลต่อ การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  

สงักดักรุงเทพมหานคร 
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ขอบข่ำยเชิงมโนทศัน์สรุปของกำรวิจัย 

ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดน้ าทฤษฎีเชิงระบบ  (system approach)  ตามกรอบแนวคิดของ     
แคทซ์และคาห์น  (Katz  and  Kahn)  มาเป็นกรอบของการวิจยั ซ่ึงแสดงให้เห็นความสัมพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัน าเขา้  (input)  กระบวนการ  (process)  และผลผลิต  (output)  ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบั
สภาวะแวดลอ้ม  (context)  ทั้งภายในและภายนอกองค์การและให้ขอ้มูลยอ้นกลบั  (feedback)   
เพื่อการปรับปรุงและพฒันา13  ในรูปของระบบท่ีประกอบดว้ยปัจจยัน าเขา้ไดแ้ก่นโยบายการจดั
การศึกษา ทรัพยากรบุคคลเช่นผูบ้ริหาร ครู นักเรียน และทรัพยากรท่ีใช้ด าเนินการไดแ้ก่  เงิน   
(money)  วสัดุอุปกรณ์  (material)  และการจัดการ  (management)  โดยน าปัจจัยเหล่าน้ีเข้าสู่
กระบวนการของสถานศึกษา คือกระบวนการบริหารซ่ึงประกอบดว้ย  กระบวนการจดัการเรียน
การสอน กระบวนการนิเทศ และการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดผลผลิต คือ   
ประสิทธิภาพนักเรียน  ครู  ระเบียบข้อบังคับโดยมีข้อมูลยอ้นกลับ  เพื่อน าไปสู่การแก้ไข
เปล่ียนแปลงให้ดีข้ึนกว่าเดิม  ซ่ึงอยู่ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางการเมือง  ทางเศรษฐกิจ  ทางสังคม  
และทางภูมิศาสตร์14 

แนวคิดเ ก่ี ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ  เดวิส   (Davis)  ซ่ึ งก าหนดไว ้                       
6  รูปแบบ  สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี  1)  การบริหารแบบปรึกษาหารือ  (consultative management)    
2)  การบริหารแบบประชาธิปไตย  (democratic management)  3)  การบริหารแบบคณะท างาน 

(work committees)   4)   การบริหารแบบใหข้อ้เสนอแนะ  (suggestion programs)  5)  การบริหาร
แบบคณะกรรมการบริหารระดบักลาง  (middle management committees)  และ6)  การบริหารแบบร่วม
เป็นกรรมการบริหาร  (codetermination)15  ส่วนลิเคิร์ท  (Likert)  ไดเ้สนอทฤษฎีการบริหารซ่ึงมี
ลกัษณะแตกต่างกนั  4  รูปแบบ  ประกอบดว้ย  ระบบท่ี 1 :  เผด็จการ  (system 1 : exploitative  
authoritative)  ระบบท่ี 2 : เผดจ็การแบบมีศิลป์  (system 2 : benevolent  authoritative )  ระบบท่ี 3 : การ

                                                 
13Daniel  Katz and Robert  L. Kahn, The Social Psychology of Organization, 2nd ed. 

(New York : John Wiley & Sons, 1978), 22. 
14มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักและระบบบริหำร

กำรศึกษำ, พิมพค์ร้ังท่ี 14 (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2543), 74. 
15Keith Davis, Human Behavior at Work : Oganizational Behavior (New York : 

McGraw - Hill Book Company 1981), 160-165. 
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ปรึกษาหารือ  ( system 3 : consultative )  ระบบท่ี 4 : กลุ่มท่ีมีส่วนร่วม  ( system 4 : participative )16  
ซสัคิน  (Sashkin)  ไดเ้สนอวิธีส าคญั 4 ประการในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  ดงัน้ี 1)  การมี
ส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย  (Participation  in  Goal  Sctting)  2)  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  
(Participation  in  Decision - Making)  3)  การมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา (Participation  in  
Problem  Solving)  4)  การมีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลง( Participation  in  Change)17  และพุตติ 
(Putti)  ไดก้ล่าวถึงวิธีการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่า  มี 8 รูปแบบ  คือ  1)  การวางแผนแบบสแกน
ลอน  (the  Scanlon  plan)  2)  เจเคกรุ๊ป  (JK Group)  3)  การปรึกษาตามสายการบงัคบับญัชา 
(consultative  hierarchy)  4)  ทีกรุ๊ป (T-group  approach  or  sensitivity)  5)  การบริหารท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารระดบัต่าง ๆ ในองคก์าร (multiple  management)  6)  คิวซีซี (Quality  control  
circle)  7)  แนวทางการใชค้ณะกรรมการในการบริหารแบบมีส่วนร่วม (committee  approach  for  
participation)  8)  การมีส่วนร่วมในการสร้างทีม (participation  and  team  building)18 

แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการบริหารจดัการคุณภาพโรงเรียน
สังกัดก รุง เทพมหานคร  การบริหารวิชาการ   หน่วย ศึกษานิ เทศก์   ส านักการศึกษา  
กรุงเทพมหานคร  ประกอบดว้ย  1)  การวางแผนงานวิชาการ  2)  การบริหารจดัการหลกัสูตร
สถานศึกษา  3)  การบริหารการจดัการเรียนรู้  4)  การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน  5)  การ
วดัผลประเมินผลการเรียน  6)  การพฒันาส่ือ  นวตักรรม  เทคโนโลยี  และแหล่งเรียนรู้  7)  การ
วิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  8)  การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ทาง
วิชาการ  9)  การประกนัคุณภาพการศึกษากบังานวิชาการ19   กรอบคู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงแบ่ง
งานวิชาการออกเป็น 12 งาน คือ  1)  พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  2)  การพฒันากระบวนการ

                                                 
16Rensis  Likert, The  Human  Organization  (New  York : McGraw - Hill  Book Co., 

1976), 16-24. 
17M. Sashkin, A  Manager’ s Guide  to  Participative  Management ( New  York : 

AMA.  Membership  Publications  Division, 1982), 110-113. 
18

 Joseph M. Putti, Management  : A Functional  Approach (Singapore : McGraw – 
Hill  Book  Company., 1987), 186. 

19หน่วยศึกษานิเทศก์  ส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร,  แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร

คุณภำพโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหำนคร  กำรบริหำรวิชำกำร (กรุงเทพ ฯ  : ส านกัการศึกษา 2554), 
31-140. 
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เรียนรู้  3)  การวดัผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  4)  การวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษา  5)  การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  6)  การพฒันาแหล่งการ
เรียนรู้  7)  การนิเทศการศึกษา  8)  การแนะแนวการศึกษา  9)  การพฒันาระบบประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  10)  การส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน  11)  การประสานความร่วมมือ
ในการพฒันางานวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน และ  12)  การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา20  การบริหารงานวิชาการ 
จากส่วนกลางไปสู่สถานศึกษาซ่ึงสอดคลอ้งกบัการกระจายอ านาจ เพื่อใหส้ถานศึกษาด าเนินการได้
โดยอิสระ  คล่องตวั  รวดเร็ว โดยมีวตัถุประสงค ์ 1)  เพื่อใหส้ถานศึกษาบริหารงานดา้นวิชาการได้
โดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็ว และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน และ
ท้องถ่ิน  2)  เพื่อให้การบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
สอดคลอ้งกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อพฒันา
ตนเองและการประเมินจากหน่วยงานภายนอก  3)  เพื่อให้สถานศึกษาพฒันาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ตลอดจนปัจจยัเก้ือหนุนการพฒันาการเรียนรู้ท่ีสนองตามความตอ้งการของ
ผูเ้รียน ชุมชน และทอ้งถ่ิน โดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคญัได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  และ        
4)  เพื่อใหส้ถานศึกษาไดป้ระสานความร่วมมือในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและ
ของบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนๆ อยา่งกวา้งขวาง21  

จากแนวคิดและขอบข่ายทฤษฎีท่ีกล่าวมา  ผูว้ิจยัสามารถน าเสนอเป็นขอบข่ายเชิงมโนทศัน์
สรุปของการวิจยั  ดงัท่ีแสดงในแผนภูมิท่ี  1 

 
 
 
 
 

                                                 
20กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือกำรบริหำรสถำนศึกษำทีเ่ป็นนิติบุคคล (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์

องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ(์ร.ส.พ.), 2546), 32. 
21สมเดช สีแสง, คู่มือกำรบริหำรโรงเรียนสถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน ตำม พ.ร.บ.กำรศึกษำ

แห่งชำติ (ชยันาท : ชมรมพฒันาความรู้ดา้นระเบียบกฎหมาย และพฒันามาตรฐานวิชาชีพครู, 
2547), 21. 
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แผนภูมิท่ี  1  ขอบข่ายเชิงมโนทศัน์สรุปของการวิจยั 
ท่ีมา  :  Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organization, 2nd ed. 
(New York : John Wiley & Sons, 1978), 22. 

:  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช , เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักและระบบบริหำร
กำรศึกษำ, พิมพค์ร้ังท่ี 14 (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2543), 74. 

:  Keith Davis, Human Behavior at Work : Oganizational Behavior (New York : 
McGraw - Hill Book Company, 1981), 160-165. 

 :  หน่วยศึกษานิเทศก์  ส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร,  แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
คุณภำพโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหำนคร  กำรบริหำรวชิำกำร (กรุงเทพ ฯ  : ส านกัการศึกษา, 2554), 
31-146. 

สภำพแวดล้อม  (Context) 
- สภาพทางเศรษฐกิจ 
- สภาพทางการเมือง 
- สภาพทางสงัคม 
- สภาพทางภูมิศาสตร์ 

กระบวนกำร  (Process) 
    -  กระบวนการบริหาร 
 
 
 
     
 
    -  กระบวนการนิเทศ 
    -  กระบวนการจดั             
       การเรียนการสอน 

ผลผลติ  (Output) 
    
    -  นกัเรียน 
    -  ครู 
    -  ระเบียบขอ้บงัคบั 
 

ปัจจัยน ำเข้ำ  (Input) 
    -  บุคลากร 
    -  นกัเรียน 
    -  นโยบาย 
    -  งบประมาณ 
    -  วสัดุอุปกรณ์และ         

เทคโนโลย ี

ข้อมูลย้อนกลบั  (Feedback) 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

การบริหารงาน
วชิาการ 
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ขอบเขตของกำรวจิัย 
ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ  

เดวิส  (Davis)  ซ่ึงก าหนดไว ้  6  รูปแบบ  สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี  1)  การบริหารแบบ
ปรึกษาหารือ  2)  การบริหารแบบประชาธิปไตย  3)  การบริหารแบบคณะท างาน  4)  การบริหาร
แบบใหข้อ้เสนอแนะ  5)  การบริหารแบบคณะกรรมการบริหารระดบักลาง  และ  6)  การบริหารแบบ
ร่วมเป็นกรรมการบริหาร  ซ่ึงมีส่วนส าคญัในการบริหารแบบมีส่วนร่วม22 

การจดัการศึกษาของสถานศึกษา ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542  แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545  มาตรา  39  ประกอบดว้ยโครงสร้างการบริหารงาน 4 ดา้นไดแ้ก่  
ดา้นการบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทัว่ไป  ซ่ึง
การบริหารงานทั้ง 4  ดา้นน้ี การบริหารงานวิชาการดงักล่าวผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวความคิดตามแนวทาง
ของหน่วยศึกษานิเทศก ์ ส านกัการศึกษา  กรุงเทพมหานคร 9  งาน ประกอบดว้ย  1)  การวางแผน
งานวิชาการ  2)  การบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา  3)  การบริหารการจดัการเรียนรู้  4)  การ
นิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน  5)  การวดัผลประเมินผลการเรียน  6)  การพฒันาส่ือ  นวตักรรม  
เทคโนโลย ี และแหล่งเรียนรู้  7)  การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  8)  การใหชุ้มชนมีส่วนร่วม
ในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ทางวิชาการ  9)  การประกนัคุณภาพการศึกษากบังานวิชาการ23 

  ทั้งน้ีเพราะผูว้ิจยัเห็นว่า  ในปัจจุบนัการจดักระบวนการเรียนรู้   ยงัตอ้งมีการปรับปรุง
แก้ไข  ส่งเสริม  และพฒันาให้มีการปฏิรูปอย่างเต็มท่ีและสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา จึงตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วมใจ เสมือนเป็นหุน้ส่วนซ่ึงกนัและกนัในสถานศึกษาภายใต้
การน าของผูบ้ริหารสถานศึกษาเพื่อให้การจดัการศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมายการจดัการศึกษาอยา่ง
มีคุณภาพ  ดงัแผนภูมิท่ี  2 
 
 
 

                                                 
22Keith Davis, Human Behavior at Work : Oganizational Behavior (New York : 

McGraw - Hill Book Company, 1981), 160-165. 
23หน่วยศึกษานิเทศก์  ส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร,  แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร

คุณภำพโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหำนคร  กำรบริหำรวิชำกำร (กรุงเทพ ฯ  : ส านกัการศึกษา 2554), 
31-146. 
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แผนภูมิท่ี  2  ขอบเขตของการวิจยั 
ท่ีมา :  Keith Davis, Human Behavior at Work : Oganizational Behavior (New York : 
McGraw - Hill Book Company 1981), 160-165. 

:    หน่วยศึกษานิเทศก์  ส านกัการศึกษา  กรุงเทพมหานคร,  แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
คุณภำพโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหำนคร  กำรบริหำรวิชำกำร (กรุงเทพ ฯ  : ส านกัการศึกษา 2554), 
31-146. 
  
 

กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม  (Xtot) 
1. การบริหารแบบปรึกษาหารือ  (X1) 
2. การบริหารแบบประชาธิปไตย  (X2) 
3. การบริหารแบบคณะท างาน  (X3) 
4. การบริหารแบบใหข้อ้เสนอแนะ   (X4) 
5. การบริหารแบบคณะกรรมการบริหาร

ระดบักลาง  (X5) 
6. การบริหารแบบร่วมเป็น

กรรมการบริหาร  (X6) 

กำรบริหำรงำนวิชำกำร   (Ytot) 

1. การวางแผนงานวิชาการ  (Y1) 
2. การบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา  

(Y2) 
3. การบริหารการจดัการเรียนรู้  (Y3) 
4. การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน  

(Y4) 
5. การวดัผลประเมินผลการเรียน  (Y5) 
6. การพัฒนาส่ือ  นวตักรรม  เทคโนโลย ี 

และแหล่งเรียนรู้  (Y6) 
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

(Y7) 
8. การใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง

ความเขม้แขง็ทางวิชาการ  (Y8) 
9. การประกันคุณภาพการศึกษากับงาน

วิชาการ  (Y9) 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 เพื่อให้เขา้ใจความหมายเฉพาะของค าท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีให้ตรงกนั  จึงไดนิ้ยาม
ความหมายของค าต่างๆ ไวด้งัน้ี 

กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม  หมายถึง  ลกัษณะการจดัการด าเนินงานท่ีเปิดโอกาสให้ผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  การเสนอความคิดเห็นเพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหา  
ด าเนินการ ประเมินผลและรวมถึงร่วมรับผลท่ีเกิดจากการด าเนินการนั้นๆโดยใชก้ารบริหารแบบมี
ส่วนร่วม ตามแนวคิดของ  เดวิส  (Davis)  6  รูปแบบ คือ 1)  การบริหารแบบปรึกษาหารือ  2)  การ
บริหารแบบประชาธิปไตย  3)  การบริหารแบบคณะท างาน  4)  การบริหารแบบใหข้อ้เสนอแนะ  
5)  การบริหารแบบคณะกรรมการบริหารระดบักลาง  6)  การบริหารแบบร่วมเป็นกรรมการบริหาร 

กำรบริหำรงำนวิชำกำร  หมายถึง  การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุง
การเรียนการสอนให้ดีข้ึนสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย  
การวางแผน  การปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอน  ตลอดจนการประเมินผลการเรียนการสอน 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน ซ่ึงจะเป็นปัจจยัส าคญัท าให้สถานศึกษามีความเขม้แขง็ตาม
แนวทางของหน่วยศึกษานิเทศก ์ ส านกัการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  9  งาน ประกอบดว้ย  1)  การ
วางแผนงานวิชาการ  2)  การบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา  3)  การบริหารการจดัการเรียนรู้  
4)  การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน  5)  การวดัผลประเมินผลการเรียน  6)  การพฒันาส่ือ  
นวตักรรม  เทคโนโลยี  และแหล่งเรียนรู้  7)  การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  8)  การให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ทางวิชาการ  9)  การประกนัคุณภาพการศึกษากบั
งานวิชาการ 

สถำนศึกษำสังกัดกรุงเทพมหำนคร  หมายถึง  โรงเรียนของรัฐท่ีจดัการเรียนการสอนใน

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีสงักดักรุงเทพมหานคร 
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บทที่ 2 

 

วรรณกรรมที่เกีย่วของ 
 

จากสภาพปจจุบัน ปญหา วัตถุประสงคของการวิจัย และตัวแปรท่ีใชในการศึกษาที่ไดกลาว
ไวในบทที่แลวนั้น เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดของวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับ
การวิจัยในคร้ังนี้ใหมากข้ึน ในบทนี้จะเปนการกลาวถึงวรรณกรรมจากแหลงตาง ๆโดยนําเสนอเปน 
4 สวน  โดยในสวนแรกน้ันจะเปนการมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา สวนท่ีสองจะเปนการ
บริหารงานวิชาการ สวนที่สามเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครและสวนสุดทาย
จะเปนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

การบริหารแบบมีสวนรวม 

  

ผูบริหารหรือผูนําของหนวยงานนั้นมีสวนช้ีนําการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา  
ผูบริหารที่ดีจะตองเปนผูที่มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน  และพยายามทําตนใหเปนท่ี
เลื่อมใสศรัทธาของผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาอยางแทจริงประสิทธิภาพและความสามารถใน
การปฏิบัติงานของผูบริหารน้ันขึ้นอยูกับองคประกอบท่ีสําคัญหลายประการ เชน ทักษะ ความรู 
ความเขาใจในหลักการบริหารงาน รวมท้ังประสบการณของผูบริหาร 
 

ความหมายและแนวคิดของมสีวนรวม  

มีนักวิชาการหลายคนที่ใหความหมายของการมีสวนรวมทั้งนักวิชาการภายในประเทศและ
ตางประเทศ  นักวิชาการภายในประเทศ ไดใหความหมายและแนวคิดของการบริหารแบบมีสวน
รวม  ดังนี้ 

นิรันดร  จงวุฒิเวศย  ใหความหมายของการมีสวนรวมวา หมายถึงการเกี่ยวของทางดาน
จิตใจและอารมณ (mental and emotional involvement) ของบุคคลในสถานการณกลุม (group 

situation)  ซึ่งผลของการเกี่ยวของดังกลาวเปนเหตุเราใจใหกระทําการ (contribution) ใหบรรลุ
จุดมุงหมายของกลุมน้ัน  กับทั้งทําใหเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุมดังกลาวดวย  นอกจาก

16 
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ความหมายที่กลาวถึงแลวนี้  นิรันดร  จงวุฒิเวศย  ยังไดสรุปความหมายของการมีสวนรวมไวในรูป
ของสมการวา 

การมีสวนรวม  =  ความรวมมือรวมใจ  +  การประสานงาน +  ความรับผิดชอบ 

 Participation  =  cooperation + coordination  +  responsibility 

 ความรวมมือรวมใจ  หมายถึง  ความตั้งใจของบุคคลที่จะมาทํางานรวมกันเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงคของกลุม 

 การประสานงาน  หมายถึง   หวงเวลาและลําดับเหตุการณที่มีประสิทธิภาพในการ
กระทํากิจกรรมหรือการงาน 

 ความรับผิดชอบ  หมายถึง  ความรูสึกผูกพันในการกระทํางานและในการทําให
เช่ือถือไววางใจ1 

สมยศ   นาวีการ  กลาววาการมีสวนรวมเปนการที่ประชาชนไดใชความพยายามหรือใช
ทรัพยากรบางอยางของตน เชน ความคิด ความรู ความสามารถ แรงงาน เงินทุน วัสดุ ในกิจกรรม
พัฒนานั้น   การมีสวนรวมจะทําใหประชาชนหลุดพนจากการเปนผูรับผลจากการพัฒนาและเปน
ผูกระทําใหเกิดกระบวนการพัฒนา  ดังน้ันการมีสวนรวมจึงเปนไดทั้งวิธีการซึ่งนําไปสูการพัฒนา
และเปนเปาหมายของการพัฒนาดวย2 

ธงชัย   สันติวงษ   ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนวาหมายถึง 
กระบวนการที่รัฐบาลทําการสงเสริม  ชักนํา  สนับสนุนและสรางโอกาสใหประชาชนในชุมชน  ทั้ง
ในรูปสวนบุคคล  กลุมคน  ชมรม  สมาคม  มูลนิธิและองคกรอาสาสมัครตางๆ  ใหเขามามีสวนรวม
ในการดําเนินงานเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  หรือหลายเร่ืองรวมกันใหบรรลุตามวัตถุประสงค  และนโยบาย
การพัฒนาท่ีกําหนดไว 3 

นักวิชาการตางประเทศไดใหความหมายและแนวคิดของการบริหารแบบมีสวนรวม  ดังน้ี
 ไบรยแมน  (Bryman)  ไดเสนอแนวทางการบริหารงานแบบมีสวนรวมที่จะมีผลตอ
ทัศนคติการปฏิบัติงานและการกระตุนจูงใจผูใตบังคับบัญชาไว 4 ประการ  คือ  1)  บรรยากาศของ

                                                 
1นิรันดร จงวุฒิเวศย, การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา (กรุงเทพ ฯ : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547), 21. 
2สมยศ  นาวีการ, การบริหารแบบมีสวนรวม (กรุงเทพ ฯ : บริษัท สํานักพิมพบรรณกิจ 

1991 จํากัด , 2545), 5. 
3ธงชัย  สันติวงษ, องคการและการบริหาร, พิมพคร้ังท่ี 10 (กรุงเทพ ฯ : ไทยวัฒนาพานิช 

จํากัด, 2539), 137. 



 

18 

 
 

 

การมีสวนรวม  ควรจะตองทําใหแนวทางท่ีจะนําไปสูเปาหมายมีความชัดเจนยิ่งข้ึน  และบรรยากาศ
จะมีลักษณะของความไมเปนทางการมากกวา  2) จะทําใหผูใตบังคับบัญชาสามารถเลือกเปาหมายท่ี
เขาเห็นคุณคา  ดังน้ันผูบังคับบัญชาควรเพ่ิมเปาหมายสวนบุคคล  ( individual  goal)  กับเปาหมาย
องคการ  (organization  goal)  ใหเทาเทียมกัน  3) ผูมีสวนรวมจะเพิ่มการควบคุมงานมากข้ึนถามี
แรงจูงใจและความเปนอิสระเพ่ิมข้ึน  ซึ่งจะทําใหผูใตบังคับบัญชามีความเพียรพยายามในการ
ปฏิบัติงานมากข้ึน 4) เมื่อบุคคลเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ4 

 ยูคล  (Yukl)  เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวม  วาการบริหารงานแบบมี
สวนรวมเปนลักษณะการบริหารที่ผูนําเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจ  มี
อิสระในการทํางาน  ตลอดจนมีสิทธิในการเสนอความคิดเห็นเพื่อรวมแกไขปญหาซ่ึงลักษณะ
ดังกลาวยอมเปนแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความพึงพอใจและมีผลปฏิบัติงานสูงข้ึน5  
 เฮาส  (House)  ไดบรรยายลักษณะของผูนําท่ีใหผูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมในการ
บริหารไววาเปนคุณลักษณะของผูนําท่ีมีพฤติกรรมการบริหาร   ที่เนนไปที่การแบงปนขอมูล
ขาวสาร  การแบงปนอํานาจ  การแบงปนอิทธิพล  ภายในองคการตอผูใตบังคับบัญชา  พฤติกรรม
ผูนําในลักษณะน้ีจะปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาในลักษณะท่ีมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกันและยอมให
ผูใตบังคับบัญชาไดมีอิทธิพลตอการกระทําและการตัดสินใจของตน6 

 วรูมและเดซี่  (Vroom  and  Deci)  พิจารณาปริมาณการมีสวนรวมในเชิงจิตวิทยาวาเปน
ปริมาณของอิทธิพลท่ีปจเจกบุคคลรูสึกวาไดเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจ  นอกจากน้ียังเพิ่มเติม
ดวยวาบุคคลจะไดรับความพึงพอใจ  จากการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพโดยตัวเอง  บุคลจะพัฒนา
ความผูกพันท่ีมีตองานและจะสามารถทํางานไดดี  ตลอดจนเมื่อเห็นไดชัดเจนวา  ตนเองสามารถ
ขยายเปาหมายขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพ  นั่นคือปรัชญาแนวคิดในการควบคุมตนเอง  
(self – control  or  self  regulation)  มิใชการควบคุมองคการ  (organization  control)7 

                                                 
4A. Bryman, Leadership  and  Organization (London : Rout edge & Keg an Paul, 

1986), 139. 
5Gray  A.  Yukl, Leadership  in  Organization (New  York : Prentice – Hall, 1981), 

208-209. 
6Robert  J.  House,  Managerial  Process  and  Organization  Behavior  (New  York : 

Scott , Foreman  and  Company, 1971), 215. 
7Victor  H.  Vroom  And  Edward  L. Deci,  Management  and  Motivation  (New  

York : Penguin  Book  Ltd., 1970), 16. 
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เดวิส  (Davis)  ใหความหมายของการมีสวนรวม  คือการเกี่ยวของทางจิตใจและอารมณ
ของบุคคลหนึ่งในสถานการณที่อยูในกลุม  ซึ่งผลของการเกี่ยวของนี้เปนเหตุเราใจใหกระทําให
บรรลุจุดมุงหมายของกลุมน้ันกับทั้งใหเกิดความรูสึกรับผิดชอบกับกลุมดังกลาวดวย8 

จากความหมายที่กลาวถึงขางตน  พบวานักวิชาการสวนใหญใหความสําคัญกับการเขาไปมี
สวนในการตัดสินใจ วาเปนองคประกอบที่สําคัญท่ีสุดของการมีสวนรวม สวนองคประกอบอื่นๆ  
คือ การมีสวนรวมดําเนินการ รวมรับผลประโยชน และรวมประเมินผลมีความสําคัญรองลงมา  
ดังนั้นจึงสรุปไดวา  การมีสวนรวม  หมายถึง  กิจกรรมใดๆ ที่เปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของเขาไป
มีสวนในการรวมตัดสินใจ  ดําเนินการ รวมประเมินผลและรวมถึงรวมรับผลท่ีเกิดจากการ
ดําเนินการน้ันๆ 

 

การบริหารแบบมีสวนรวม 

         องคการอนามัยโลก (WHO) ไดเสนอรูปแบบกระบวนการมีสวนรวมที่สมบูรณ  4  ขั้นตอน  
ไดแก 
         ขั้นตอนท่ี  1  การวางแผน ประชาชนตองมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา  จัดลําดับ
ความสําคัญ  ตั้งเปาหมาย  กําหนดการใชทรัพยากร  กําหนดวิธีติดตามประเมินผล  และตัดสินใจ
ดวยตนเอง 

         ขั้นตอนท่ี  2  การดําเนินกิจกรรม  ประชาชนตองมีสวนรวมในการดําเนินการและการบริหาร
การใชทรัพยากร  มีความรับผิดชอบในการจัดสรรควบคุมทางการเงิน 

         ขั้นตอนท่ี  3  การใชประโยชน ประชาชนตองมีความสามารถในการนําเอากิจกรรมมาใชให
เกิดประโยชน  ซึ่งเปนการเพิ่มการพ่ึงตนเองและควบคุมทางสังคม 

         ขั้นตอนท่ี  4  การไดรับประโยชน  ประชาชนตองไดรับประโยชนในชุมชนเทาเทียมกัน  ซึ่ง
อาจจะเปนผลประโยชนสวนตัว  ประโยชนตอสังคมหรือในรูปของวัตถุก็ได 9     

เดวิส  (Davis)  ไดแบงประเภทของรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมออกเปน  6  รูปแบบ 
ดังแผนภูมิที่  3 

 

                                                 
8Keith  Davis, Human Behavior at Work : Oganizational Behavior (New York : 

McGraw - Hill Book Company, 1981), 159. 
9กรมอนามัย, โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบการแบบมีสวนรวมของประชาชนใน

งานภารกิจกรมอนามัย (นนทบุรี : กระทรวงสาธารณสุข, 2550), 36. 
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แผนภูมิที่  3  ประเภทของรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม 6  รูปแบบ 
ที่มา  :   Keith  Davis, Human Behavior at Work : Oganizational Behavior (New York : 

McGraw - Hill Book Company, 1981), 160-165. 
 

รูปแบบการมีสวนรวมของ เดวิส  (Davis)  ทั้ง  6  แบบ  สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
รูปแบบท่ี  1  การบริหารแบบปรึกษาหารือ (consultative management) เปนการบริหารที่

ฝายบริหารปรึกษาหารือที่จะตัดสินใจ  โดยฝายบริหารจะกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาคิดในประเด็น
ที่ตนเองตองการปรึกษา  แตโดยท่ัวไปมักกระตุนใหคิดในแงมุมท่ีสนับสนุนความคิดของตนเอง  
หลังจากนั้นจึงตัดสินใจ  การบริหารแบบนี้ผูบริหารมักจะไมนําทุกเร่ืองมาปรึกษาหารือกับ
ผูใตบังคับบัญชา  แตจะสรางบรรยากาศใหเปนบรรยากาศของการปรึกษาหารือ   ซึ่งส่ิงท่ีจําเปน
สําหรับการบริหารลักษณะนี้คือ  การที่ฝายบริหารควรยอมรับความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา
อยางแทจริง  และผูใตบังคับบัญชา จะไดเห็นวาความคิดของพวกเขาเปนสิ่งที่มีประโยชน 

รูปแบบท่ี  2  การบริหารแบบประชาธิปไตย (democratic management) เปนการบริหารที่
ใชความคิดจากกลุมใหเปนประโยชนโดยใหทุกคนในกลุมมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น แตละคนมี
เสียงหน่ึงเสียงเทากัน (one man–one vote) การตัดสินใจมาจากมติของกลุมโดยสมาชิกทุกคนมี
อิสระท่ีจะแสดงความคิดเห็นและโนมนาวคนอื่นๆ  อยางไรก็ตามผูบริหารแบบประชาธิปไตยอาจ
ใชสิทธ์ิที่จะไมปฏิบัติตามความเห็นของกลุมไดกรณีที่ความเห็นน้ันไมสอดคลองกับความตองการ
ของหนวยงาน 

รูปแบบการมีสวนรวม 
         (Participative programs) 

แบบ
ปรึกษาหารือ 

(consultative 

management) 

แบบ
ประชาธิปไตย 

(democratic 

management) 

แบบ
คณะทํางาน 

(work 

committees) 

แบบ 

ใหขอเสนอแนะ 

(suggestion 

programs) 

แบบคณะกรรมการ
บริหารระดับกลาง 

(middle  

management 

committees) 

แบบรวมเปน 

กรรมการ 
บริหาร   

(codetermi- 

    nation) 
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รูปแบบที่  3  การบริหารแบบคณะทํางาน (work committees) เปนการบริหารท่ีนํามาใช
แกปญหา และพัฒนางาน  เชน  บริษัทตองการเพ่ิมผลผลิตใหมากขึ้น  ตองการลดคาใชจายในการ
ผลิตลง  ตองการลดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานลง  เปนตน  ปญหาและความตองการเหลาน้ีสามารถ
ใชการบริหารแบบคณะทํางานเขามาปรับปรุงแกไขได  โดยการตั้งคณะทํางานใหมีหนาท่ีศึกษาหา
วิธีการในการแกไขปรับปรุง  โดยปกติคณะทํางานจะประกอบดวยฝายบริหารและพนักงานแตก็
อาจเปนฝายใดฝายหนึ่ง  โดยคณะทํางานอาจเปนคณะทํางานกลุมเล็กๆ  หรือ คณะทํางานคณะใหญ
ที่ใหคนงานทุกคนรวมเปนคณะทํางาน ทั้งน้ีแลวแตเร่ืองที่ตองการแกไขปรับปรุง ตัวอยางของ
คณะทํางานไดแก  คณะทํางานเพื่อปรับปรุงการทํางาน  คณะทํางานกลุมควบคุมคุณภาพ  
คณะทํางานเพ่ือความปลอดภัย  เปนตน 

รูปแบบที่  4  การบริหารแบบใหขอเสนอแนะ (suggestion programs) เปนการบริหารท่ีมุง
ใชความเห็นของแตละบุคคลใหเปนประโยชนตอการพัฒนางาน  โดยคนงานเขียนขอเสนอแนะลง
ในแบบฟอรมและสงใหฝายบริหาร เชนสงไวที่กลองรับขอเสนอแนะ  วิธีการนี้หนวยงานจะได
ความคิดและวิธีการตางๆ ที่สามารถนํามาแกปญหาและพัฒนางานของหนวยงานได  โดยผูเปน
เจาของความคิดจะไดรับรางวัลตอบแทน 

เดวิส  (Davis)  ใหขอมูลวาในสหรัฐอเมริกา  มีความคิดเห็นถึงรอยละ 25  ที่เปนท่ียอมรับ    
สําหรับรางวัลที่เจาของความคิดจะไดรับตอบแทนนั้นอาจแตกตางกันไปในแตละหนวยงาน 
ตัวอยางหนึ่ง คือ ขอเสนอแนะที่นักบินของบริษัทการบินพาณิชยแหงหน่ึงเสนอตอบริษัทใหยาย
สินคาบนเครื่องบิน (cargo) ไปยังจุดที่จะทําใหลดแรงโนมถวงลง  ทําใหบริษัทสามารถลดคานํ้ามัน
เช้ือเพลิงของเคร่ืองบินลงไดถึง 458,500 ดอลลาร ในชวง 1 ป  และเจาของความคิดยังนี้ไดรับรางวัล
ถึง  45,850 ดอลลาร 
 รูปแบบท่ี  5  การบริหารแบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง (middle management 

committees) เปนการบริหารท่ีใชพลังความรวมมือจากกลุมผูบริหารระดับกลาง  โดยผูบริหาร
ระดับกลางฝายตางๆมารวมกันศึกษาปญหาของหนวยงานและเสนอแนวทางเพื่อการแกปญหานั้น  
วิธีการนี้จําเปนจะตองใหกลุมของผูศึกษาไดรับขอมูลตางๆ อยางเต็มท่ี  และไมถูกควบคุมจาก
ผูบริหารที่สูงกวา การศึกษาปญหาก็ตองกระทําอยางจริงจัง รอบคอบระมัดระวัง กอนท่ีจะเสนอ
ความคิดไปสูการปฏิบัติ 
 การบริหารลักษณะน้ีจัดเปนการบริหารแบบมีสวนรวมประเภทหน่ึง  ซึ่งมีประโยชนใน
การชวยพัฒนาทักษะของผูบริหารรุนเยาวใหกาวไปเปนผูบริหารระดับสูงตอไป  นอกจากน้ียังชวย
ปรับปรุงความรวมมือในกลุมผูบริหารใหดีขึ้น มีทักษะในการบริหารเพิ่มข้ึนและเปนส่ิงกระตุน
พัฒนาการทางการบริหารที่ดี  โดยผลที่ไดคือความคิดสรางสรรคหรือความคิดใหมที่จะนําเสนอตอ
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ผูบริหารระดับสูง  อยางไรก็ตามวิธีการนี้ จะตองสรางจิตสํานึกรับผิดชอบตอความคิดและ
ขอเสนอแนะตางๆ ของตนเอง  โดยกลุมผูบริหารระดับกลางควรตองศึกษาเร่ืองราวตางๆ อยาง
จริงจังและรอบคอบระมัดระวังดวย 

รูปแบบที่  6  การบริหารแบบรวมเปนกรรมการบริหาร (codetermination) เปนการบริหาร
ที่ยินยอมใหตัวแทนของฝายคนงานเขามารวมเปนคณะกรรมการบริหารดวย  วิธีการนี้เร่ิมมีคร้ังแรก
ในเยอรมันตะวันตก ในชวงทศวรรษท่ี 1940 และตอมาไดกระจายไปยังประเทศอื่นๆ    สําหรับ
อัตราสวนของตัวแทนจากฝายคนงานนั้นไมตายตัว  บางประเทศอาจกําหนดใหมีอัตราสวน 1 ใน 3 
ของคณะกรรมการบริหาร  บางประเทศก็กําหนดจํานวนไวแนนอนวาใหมีตัวแทนเพียง 2 คน
เทานั้น  แตบางประเทศก็กําหนดไวถึงกึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร 

การบริหารลักษณะน้ี  มีผลดีที่ชวยใหฝายบริหารและฝายคนงานมีความเขาใจปญหาของ
แตละฝายไดดีขึ้น  แตก็มีขอจํากัด เชน ทําใหการตัดสินใจลาช า  ลดความสามารถในการบริหาร
จัดการลง   มีงานกระดาษมากเกินไป  ใชเวลาในการประชุมมากเกินไป  เปนตน10 

โคเฮน  และอัพฮอพ (Cohen  and  Uphoff)  ไดแบงการมีสวนรวมออกเปน 4 รูปแบบ คือ 

 1)  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision  Making)  ประกอบดวยการริเร่ิมตัดสินใจ  
การดําเนินการตัดสินใจ  และการปฏิบัติการตัดสินใจ 

 2)  การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ  (Implementation)  ประกอบดวย  การสนับสนุนดาน
ทรัพยากร  การบริหารและการประสานขอความรวมมือ 

 3)  การมีสวนรวมในผลประโยชน  (BeneFits)  ประกอบดวย  ผลประโยชนทางดานวัตถุ  
ผลประโยชนทางดานสังคมและผลประโยชนสวนบุคคล 

 4)  การมีสวนรวมในการประเมินผล  (Evaluation)11 

พุตติ  (Putti)  ไดกลาวถึงวิธีการบริหารแบบมีสวนรวมวา  มี 8  รูปแบบ  คือ 

                                                 
10Keith Davis, Human Behavior at Work : Oganizational Behavior (New York : 

McGraw - Hill Book Company, 1981), 160-165. 
11John  M. Cohen  and  Norman T. Uphoff, Rural  Development  Participation  :  

Concepts  and  Measure  for  Project  Design  Implementation  and  Evaluation   (New  York 

: The  Rural  Development  Committee  Center  for  International  Studies  Cornell  University, 

1977), 7-10. 
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1)  การวางแผนแบบสแกนลอน  (the  Scanlon  plan)  เปนแนวทางที่ประสบความสําเร็จ
มากที่สุดแนวทางหน่ึง  เปนการทํางานเปนทีมระหวางคนงานกับผูบริหารเพื่อลดตนทุนการผลิต
และเพิ่มผลผลิต  คาจาง  และผลกําไร 

2)  เจเคกรุป  (JK Group)  เปนการจัดตั้งกลุมอิสระเล็ก ๆ ที่มีอํานาจเด็ดขาด  กลุมเหลาน้ีจะ
พิจารณาปญหาที่เกี่ยวกับการทํางาน  แลวพยายามจะหาขอยุติอยางสรางสรรค  ผูนําบางกลุมอาจจะ
ไดรับเลือกตั้งหรือสับเปลี่ยนกันระหวางสมาชิกภายในกลุม  กลุมจะตองมีความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน 

3)  การปรึกษาตามสายการบังคับบัญชา (consultative  hierarchy)  เปนวิธีการที่ใหลูกจางมี
สวนรวมในการตัดสินใจ  โดยผานเครือขายคณะกรรมการตาง ๆ ซึ่งเปนตัวแทนของกลุมตาง ๆ ใน
บริษัท   

4)  ทีกรุป (T-group  approach  or  sensitivity)  วิธีการนี้เปนการบริหารแบบมีสวนรวมใน
การฝกอบรมและพัฒนามนุษยสัมพันธของฝายบริหาร  เทคนิคชนิดน้ีใชเพื่อทําความเขาใจคนอื่น
และทํางานรวมกับผูอื่น  รูถึงคานิยม  แรงจูงใจ  จุดออนและจุดแข็งของผูใตบังคับบัญชา  โดยที่แต
ละคนตองเขาใจตนเองกอน 

5)   การบริหารท่ีมีสวนเกี่ ยวของกับผูบ ริหารระดับต าง  ๆ  ในองคการ  ( multiple  

management)  เปนการบริหารแบบมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ  โดยมีความต้ังใจที่จะแกไข
ขอบกพรองที่เกิดข้ึนจากการตัดสินใจเพียงคนเดียว  จึงตองการที่จะใหบุคคลระดับตาง ๆ มีสวน
รวมในการบริหารดวย 

6)  คิวซีซี (Quality  control  circle)  ระบบคิวซีซีเปนการทํางานของคนกลุมเล็ก ๆ ซึ่งมี
บุคลากรต้ังแต  3-15  คน โดยมีวัตถุประสงคที่จะแกไขปญหารวมกัน  โดยวิเคราะหปญหาที่สงผล
กระทบตอการทํางาน  จากนั้นจึงหาแนวทางแกไข 

7)  แนวทางการใชคณะกรรมการในการบริหารแบบมีสวนรวม (committee  approach  for  

participation)  คณะกรรมการเปนเคร่ืองมือสําคัญในการนําแนวความคิดการบริหารแบบมีสวนรวม
ไปใชปฏิบัติ  โดยเฉพาะอยางย่ิงในระดับสูงกวาพนักงานปฏิบัติ  คณะกรรมการจะเปนกลุมท่ีจัดต้ัง
ช่ัวคราวเพื่อปรึกษาปญหาเฉพาะหนา 
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8)  การมีสวนรวมในการสรางทีม (participation  and  team  building)  กิจกรรมการมีสวน
รวมและการสรางทีมงานมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด  เมื่อการมีสวนรวมในการบริหารของ
บุคลากรในองคการมีความมั่นคง  สมาชิกของกลุมจะชวยเหลือซึ่งกันและกัน  มีความคิดริเร่ิม12 

สัมฤทธ์ิ  กางเพ็ง ไดเสนอรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมไว  4  รูปแบบ  ดังรายละเอียด
ตอไปนี ้

รูปแบบท่ี  1  การปรึกษาหารือ (consultive management) เปนการบริหารแบบเปดโอกาส
ใหผูปฏิบัติงานและผูที่ เกี่ ยวของไดมีสวนรวมในการปฏิบัติงานในรูปของคณะกรรมการ 
(committee) เชน  คณะกรรมการโครงการ   คณะกรรมการดําเนินงาน   คณะกรรมการเฉพาะกิจ  
หรือคณะกรรมการที่เรียกช่ืออยางอื่น  รูปแบบนี้เปนการกระจายอํานาจการบริหารและการตัดสินใจ
ใหผูมีสวนเกี่ยวของกับงาน  มีสวนรวมรับผิดชอบในการดําเนินการดวย  ระบบการปรึกษาหารือนี้
เหมาะสําหรับใชกับผูบริหารระดับตนขึ้นไป  โดยการมอบหมายใหทําหนาท่ีเปนหัวหนา
คณะทํางานหรือประธานโครงการ  ประธานคณะกรรมการ  หรือกรรมการเปนตน 

รูปแบบที ่ 2  กลุมคุณภาพ (Q.C. circles) เปนการบริหารแบบเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานใน
รูปของกลุมบุคคล 3–10 คนที่อยูหนวยงานเดียวกัน  รูปแบบกลุมคุณภาพน้ีเหมาะสําหรับใชกับ
ผูปฏิบัติงานระดับปฏิบัติ หรือระดับหัวหนางาน  เพราะเปนการฝกฝนและเปดโอกาสให
ผูปฏิบัติงานมีโอกาสทํางานรวมกัน เพื่อคนหาปญหา วิเคราะหปญหา  หาสาเหตุของปญหา  
ตลอดจนคิดหาแนวทางแกปญหาดวยตนเอง  ซึ่งมีกระบวนการในการบริหารกลุมสรางคุณภาพ 

4 ขั้นตอนคือ P (Plan) การวางแผน D (Do) การปฏิบัติ C (Check)  การตรวจสอบ และ A (Action) 

การปรับปรุงแกไข หรือ PDCA  นั่นเอง  อยางไรก็ตาม  ระบบกลุมคุณภาพจะใชไดผลดีก็ตอเมื่อมี
การฝกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคกลุมคุณภาพ  และการใชกระบวนการกลุมใหแกผูเกี่ยวของ  และที่
สําคัญท่ีสุดคือ  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูรวมงานตองอยูในเกณฑสูง  จึงจะสามารถนํา
ระบบกลุมคุณภาพน้ีมาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด       

รูปแบบที่  3  ระบบขอเสนอแนะ (suggestion system) เปนรูปแบบหนึ่งของการบริหาร
แบบมีสวนรวมที่ไดผลมาในทางปฏิบัติ โดยมีลักษณะแตกตางจากขอเสนอแนะที่มักพบเห็น
ทั่วๆไปที่มีลักษณะเปนกลองหรือตูรับฟงความคิดเห็นเทาน้ัน  กลาวคือรูปแบบน้ีจะมีแบบฟอรม
ขอเสนอแนะใหผูปฏิบัติงานหรือผูเกี่ยวของกรอกตามแบบที่กําหนด เชน ปญหาท่ีพบคืออะไร 
สาเหตุของปญหามาจากอะไรบาง  และผลที่คาดวาจะไดรับนั้นเปนอยางไร  สําหรับแบบฟอรมท่ี

                                                 
12 Joseph  M. Putti, Management  : A Functional  Approach (Singapore : McGraw – 

Hill  Book  Company, 1987), 186. 
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กําหนดน้ีอาจแตกตางกันไปตามความตองการของแตละหนวยงาน แตมีหลักปฏิบัติเดียวกัน คือ 
จะตองมีคณะกรรมการพิจารณาขอเสนอแนะ มีหนาท่ีในการประเมินขอเสนอแนะจากแบบฟอรม
ตางๆ  นั้นวาเปนความคิดริเร่ิมสรางสรรคเพียงใด  ความเปนไปไดในทางปฏิบัติมีมากนอยแคไหน
และสมควรดําเนินการตามขอเสนอแนะหรือไม  แลวนํามาเสนอผูมีอํานาจพิจารณาดําเนินการ
ตอไป และถาขอเสนอแนะใดมีการนําไปปฏิบัติ  ควรมีการประชาสัมพันธและพิจารณาให
ผลตอบแทนเปนรางวัลหรือผลตอบแทนอื่นๆ ตามที่หนวยงานกําหนด ซึ่งรูปแบบน้ีเหมาะสําหรับ
ใชกับผูปฏิบัติงานหรือผูเกี่ยวของทุกระดับ อาจจะเสนอความคิดเห็นคนเดียวหรือมากกวาก็ได  ซึ่ง
รูปแบบนี้จะไดผลดีก็ตอเมื่อมีองคประกอบดังนี้ 

 องคประกอบที่  1  นโยบาย เปาหมายขององคการตองชัดเจน 

 องคประกอบที่  2  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตองอยูในระดับสูง 

 องคประกอบที่  3  การกําหนดผลตอบแทนที่จะใหแกผูเสนอความคิดซ่ึงจะตองสราง
ความรูสึกวาคุมคาและมีผลทางจิตใจ  ระบบและข้ันตอนการพิจารณาแลวจะตองรวดเร็ว                
มีหลักเกณฑในการพิจารณาแนนอนชัดเจน  ตลอดจนการแจงผลการพิจารณาใหผูเสนอความคิดได
ทราบอยางรวดเร็ว พรอมเหตุผล 

  องคประกอบที่  4  การประชาสัมพันธหรือใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาดานความคิด
สรางสรรค และการใชแบบฟอรมขอเสนอแนะใหผูเกี่ยวของทราบ  อยางไรก็ตาม  แมวารูปแบบน้ี
จะชวยใหผูบริหารไดความคิดเห็นที่หลากหลายในการปฏิบั ติหรือปรับปรุงงานตาม อุปสรรคที่
สําคัญของระบบขอเสนอแนะ คือการเขียน  เนื่องจากผูเกี่ยวของสวนใหญโดยเฉพาะในชุมชน
ชนบท มีความรูระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4  หรือ ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  อาจมีปญหาในการเรียน  
ดังนั้น วิธีแกที่ดีก็คือการเปดโอกาสใหผูเสนอความคิดมานั่งคุยกันตัวตอตัว  หรือไปหาขอมูลโดย
การสอบถามหรือสัมภาษณโดยตรง 

  รูปแบบท่ี  4 ระบบสงเสริมใหมีสวนรวมเปนเจาของกิจการ (employee ownership plan) 
รูปแบบน้ีพบมากในการบริหารกิจการของบริษัท  หนวยงานเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ  โดยการ
สงเสริมใหผูปฏิบัติงานทุกระดับมีสวนเปนเจาของกิจการดวยการลงทุนซ้ือหุนของบริษัท  หรือ
บริษัทอาจจายโบนัสสวนหน่ึงเปนทุนเรือนหุนในแตละป  จะชวยใหผูปฏิบัติมีความรูสึกเปน
เจาของกิจการเอง  และมีความรูสึกผูกพันในการปฏิบัติงานเพ่ือผลประโยชนรวมกัน  ดังน้ันใน
รูปแบบน้ีผูบริหารอาจจะนํามาประยุกตโดยการสรางบรรยากาศใหเกิดความรูสึกการเปนเจาของ
หนวยงาน  เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายพึงพอใจท่ีจะมีสวนรวมใหมากท่ีสุด 

จากการวิเคราะหรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมที่นําเสนอขางตน  ทําใหเห็นวาวิธีการ
แบงรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมใชเกณฑในการแบง  2  เกณฑ  คือ 
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เกณฑที่ 1  ใชอํานาจการตัดสินใจเปนเกณฑในการแบงรูปแบบ หมายถึง อํานาจในการ
ตัดสินใจของท้ังฝายผูบริหารและฝายผูใตบังคับบัญชา  เชน การบริหารแบบปรึกษาหารือ  ซึ่ง
อํานาจในการตัดสินใจสวนใหญอยูฝายบริหาร   แบบประชาธิปไตย   อํานาจการตัดสินใจอยูที่กลุม
โดยทุกฝายทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกัน   และแบบขอเสนอแนะซ่ึงอํานาจการตัดสินใจอยูที่ฝายบริหาร   
อยางไรก็ตามแบบขอเสนอแนะน้ี   สามารถจัดอยูในกลุมของการใชกิจกรรมเปนเกณฑในการแบง
ไดดวย  

เกณฑที่ 2  ใชกิจกรรมการมีสวนรวมหรือเทคนิคการบริหารเปนเกณฑในการแบงรูปแบบ   
ซึ่งรูปแบบลักษณะน้ีไดแก  การบริหารแบบคณะทํางาน  แบบใหขอเสนอแนะ  แบบคณะกรรมการ
บริหารระดับกลาง  แบบกลุมคุณภาพ  และแบบสงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมเปนเจาของซ่ึงแม
จะจัดวาอยูในกลุมน้ี  ทุกรูปแบบก็ยังคงมีลักษณะสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวมอยูภายในซ่ึง
ก็คือการใหผูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ  เนื่องจากยังมีนักวิชาการท่ีแบง
รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมในช่ืออื่นๆที่แตกตางกันไป เชน การบริหารโดยยึดโรงเรียนเปน
ฐาน (School Base Management: SBM) การบริหารดวยระบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT) 

และการบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management : TQM) เปนตน  โดยนักวิชาการจะ
อธิบายวาเปนรูปแบบหน่ึงของการบริหารแบบมีสวนรวม  ทั้งนี้เพราะการบริหารหรือกิจกรรมนั้นๆ 
ยอมใหผูมีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ   แมระดับในการมีสวนรวมจะแตกตาง
กันไปบางก็ตาม  ดังนั้นการใชหลักกวางๆ เปนเกณฑแบงรูปแบบการมีสวนรวมจึงชวยใหเห็นภาพ
ของการบริหารแบบมีสวนรวมไดชัดเจนยิ่งข้ึน13 

 

ลักษณะของการมีสวนรวม 

            นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงลักษณะของการมีสวนรวมแตกตางกันไป ดังน้ี 

 ธรรมรส  โชติกุญชร  ไดกลาวถึงลักษณะท่ีสําคัญเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวม  คือ  
เปนกระบวนการของการใหผูใตบังคับบัญชามีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจ  เปนการมีสวนรวม
อยางแข็งขันของบุคคล  ใชความคิดสรางสรรคและความเช่ียวชาญในการแกปญหาของการบริหาร  
เปนการต้ังอยูบนฐานความคิดของการแบงอํานาจหนาท่ี  ที่ผูบริหารแบงอํานาจหนาท่ีการบริหาร

                                                 
13สัมฤทธ์ิ  กางเพ็ง, “รูปแบบการมีสวนรวมในสถานศึกษา” วารสารวิชาการ กรมวิชาการ

5,4 (เมษายน 2549) : 10-14. 
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ใหกับผูใตบังคับบัญชา  ตองการใหผูใตบังคับบัญชามีสวนเกี่ยวของอยางแทจริงในกระบวนการ
ตัดสินใจที่สําคัญขององคการ  มิใชเพียงแตหวงใยหรือสัมผัสปญหา14  

สรอยตระกูล (ติวยานนท)  อรรถมานะ  กลาววา  การเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวม
ในการตั้งเปาหมายดวยตัวของเขาเอง  ก็ถือไดวาเปนการมีสวนรวมที่สําคัญสุด  เพราะเปนการมี
สวนรวมทางสมองหรือทางความคิด  เมื่อบุคคลมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายหรือโครงการ
ตาง ๆ เขาก็เกิดความผูกมัดทางจิตวิทยา (psychological  commitment)  ที่จะทําใหเปาหมายหรือ
โครงการนั้นบรรลุ  นอกจากนั้นยังเกิดความรูสึกของการเปนเจาของในเปาหมายหรือโครงการ  
ดังนั้นเมื่อถึงภาคปฏิบัติเขาก็จะมีแรงจูงใจ  และการกระตือรือรนใหงานบรรลุผลตามที่เขาไดมีสวน
กําหนดข้ึนมานั้น  การมีสวนรวมยังหมายถึงการเปดโอกาสใหมีสวนรวมในภารกิจตาง ๆ ของ
องคการ  ดังน้ันจึงเปนการตอบสนองความตองการทางสังคม  ความรักใคร  และการเปนเจาของ
ตามทฤษฎีลําดับชั้นความตองการของมาสโลวดวย15 

แสวง  รัตนมงคลมาศ ไดสรุปกระบวนการท่ีประชาชนเขามามีสวนรวมในขั้นตอนตางๆ
ของกิจกรรมของสวนรวม  ซึ่งมี 2 ดาน คือ  

ดานท่ี 1  ดานคิดหรือกําหนดนโยบาย  ซึ่งมี 3 ระดับไดแก การมีสวนรวมเปนเพียงผูให
ขอมูลขาวสาร  ขอคิดเห็น  การตัดสินใจ และเปนผูกําหนดนโยบาย 

ดานท่ี 2  ดานปฏิบัติหรือดานการดําเนินการตามนโยบายแบงเปน 3 ระดับ คือ การรวม
กําหนดเปาหมาย   การรวมดําเนินการในกระบวนการจัดการ  และการรวมหนุนชวยทรัพยากรการ
บริหาร16   
 อุซซ่ี  (Uzzi)  กลาวไวในบทความเร่ือง  “Participative  Management : What  it  is  and  is  

not”  วาสิ่งสําคัญในการบริหารแบบมีสวนรวมมี 2  ประการ คือ 

 1.  การใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตองครบถวนและทันสมัยตอพนักงานเน่ืองจากพนักงานเปน
ผูมีบทบาทในการรวมตัดสินใจ  ดังน้ันขอมูลขาวสารจึงเปนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีจะทําใหการ

                                                 
14ธรรมรส  โชติกุญชร, “การบริหารแบบมีสวนรวม” ในประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและ

แนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา  หนวยที่ 9-12 (กรุงเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

2536 ), 224. 
15สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ, พฤติกรรมองคการ : ทฤษฎีการประยุกต, พิมพ

ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2542), 127. 
16แสวง  รัตนมงคลมาศ, การมีสวนรวม หลักการพื้นฐาน เทคนิคและกรณีตัวอยาง 

(กรุงเทพ ฯ : 598 Print., 2546), 101-105. 
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ตัดสินใจนั้นถูกตองเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ในสวนนี้อุซซ่ี  สรุปไววา  “การศึกษาคือกุญแจ
สําคัญท่ีจะทําใหความพยายามในการมีสวนรวมทุกชนิดประสบความสําเร็จ” 

 2.  พนักงานทุกคนมีความรูสึกเปนเจาของกิจการรวมกัน  และรวมมือกันอยางเต็มท่ีตาม
กระบวนการมีสวนรวม17 

แอนโทนี (Anthony )ไดระบุถึงลักษณะสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวม 3 ประการดังน้ี 

ลักษณะท่ี 1  ผูใตบังคับบัญชามีสวนในการตัดสินใจ (subordinate involvement) โดย
ผูใตบังคับบัญชาจะตองเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการตัดสินใจของตน
และตัดสินใจอยางมีความรับผิดชอบดวยความรอบคอบ มีเหตุผล และคํานึงถึงประโยชนของ
องคกรเปนหลัก 

ลักษณะที่ 2  สิ่งท่ีตัดสินใจตองเปนเร่ืองสําคัญ (involvement in important decisions or 

issues) การบริหารแบบมีสวนรวมจะตองเปดโอกาสใหทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนในการ
ตัดสินใจในเร่ืองสําคัญ โดยความสําคัญดังกลาวเปนความสําคัญของท้ังองคกรและผูใตบังคับบัญชา  
การที่ผูบริหารเลือกเฉพาะเร่ืองท่ีไมสําคัญหรือไมเกี่ยวของมาใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวม  ไมใช
ลักษณะท่ีถูกตองของการบริหารแบบมีสวนรวม 

ลักษณะท่ี 3  มีการแบงอํานาจใหแกผูใตบังคับบัญชา (shared authority)  ตามหลักการแลว
การแบงอํานาจการตัดสินใจของผูบริหารใหแกผูใตบังคับบัญชา   ไมไดทําใหอํานาจของผูบริหาร
ลดลง แตการแบงอํานาจการตัดสินใจไปใหผูใตบังคับบัญชา   กลับทําใหผูใตบังคับบัญชาเขา
มารวมรับผิดชอบงานมากขึ้น  ถาผูบริหารกลัวการเสียอํานาจสวนนี้และไมยอมแบงอํานาจการ
ตัดสินใจไปใหผูใตบังคับบัญชาการบริหารแบบมีสวนรวมก็ไมอาจเกิดขึ้นได18 

 อารนสไตน (Arnstein) ไดกลาวถึงการมีสวนรวมในสวนที่เกี่ยวของกับการเขาไปมีอํานาจ
และควบคุมไว  8  กลุมคือ 

 กลุมท่ี  1  กุศโลบาย (manipulation) เปนการเขามาเพียงเพื่อประชาสัมพันธตนเองไมให
มุงหวังการมีสวนรวม 

 กลุมท่ี  2  การรักษา (therapy) เปนการเขามามีสวนรวมเพื่อใหทุกคนอยูรวมกันและมี
พฤติกรรมตามท่ีผูนําตองการเทานั้น 

                                                 
17Jones  Uzzi, Participative  Management  : what  it  is  and  is  not  (Online), accessed  

November  14, 2013 Available  from  http://proquest.umi.com/pqdweb 
18William P. Anthony, Participative  Management (Manila, Philippines : Addison  

Wesley  Publishing  Company, 1978), 3-5. 
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 กลุมท่ี  3  การบอกกลาว (informing) เปนการที่ผูนําใหผูตามเขามามีสวนรวมเพียงเล็กนอย 

 กลุมท่ี  4 การใหคําปรึกษา (consultation) เปนการที่ผูนําใหผูตามคอยพิจารณาถึงขอคิดเห็น
ตางๆ  แตไมไดบังคับใหผูนําตองทําตามการมีสวนรวมของผูตาม 

 กลุมท่ี  5  การปลอบโยน (placation) มีลักษณะเหมือนกับการเห็นอกเห็นใจคลอยตาม  แต
ในใจไมไดมีการยอมรับที่จะปฏิบัติตามเลย 

 กลุมท่ี  6  การเปนหุนสวน (partnership) หมายถึง ลักษณะการรวมกันคิด  รวมกันทํา  และ
รวมกันตัดสินใจมากข้ึน 

 กลุมท่ี  7  การมอบอํานาจ(delegated power) เปนการท่ีผูนํามอบอํานาจใหผูตามไดปฏิบัติ
แทน ซ่ึงเปนการเขามามีบทบาทในกิจกรรมของผูตามมากขึ้น 

 กลุมท่ี  8  อํานาจและการควบคุม (power and control) เปนการท่ีผูตามเขามามีสวนรวมและ
กําหนดบทบาทอยางแทจริง19 

               อารนสไตน (Arnstein) กลาววา  การมีสวนรวมมีลักษณะเปนบันไดการมีสวนรวม 
(participation ladder)  8 ขั้นคือ 

 บันไดข้ันที่  1  และขั้นที่  2  รวมเรียกวาเปนขั้นที่มีสวนรวมเทียมหรือไมมีสวนรวม  
หมายถึง  ประชาชนยังไมเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจอยางแทจริง 

บันไดข้ันที่  3-5  รวมเรียกวาเปนการมีสวนรวมระดับพิธีการหรือการมีสวนรวมบางสวน 
บางเร่ืองเทานั้นเพราะบางสวนผูมีอํานาจเต็มสงวนเอาไว 

บันไดข้ันที่  6-8  รวมเรียกวาการมีสวนรวมระดับอํานาจของประชาชน ซึ่งเปนระดับที่  
ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจมาก  โดยพัฒนาจากข้ันท่ี  6,7  จนถึงขั้นที่  8  เปนขั้นที่ควบคุม
โดยประชาชน  เปนการใชอํานาจตัดสินใจของประชาชนโดยผานตัวแทนหรือประชาชนเปนผูใช    
ดังแผนภูมิที่  4    

 

 

 

 

 
  

                                                 
19 Arnstein “Ladder  of  citizen  Participation” Jourrnal  of  American  Institute  of  

Planner (July  1969), 215. 
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            8 

 

ขั้นควบคุมประชาชน  
(citizen control) 

 

 

     การมีสวนรวมระดับอํานาจของประชาชน 

           (degree of citizen power) 

            7 ขั้นใชอํานาจผานตัวแทน 

(delegated Power) 

            6 ขั้นเปนหุนสวน 

(partnership) 

            5 ขั้นปลอบใจ 

(placation) 

 

 

การมีสวนรวมระดับพิธีกรรมหรือการมีสวนรวม 

บางสวน (degree of tokenism  or partial 

participation) 

            4 ขั้นปรึกษา 
(consultation) 

            3 ขั้นรับฟงขาวสาร 

(informing) 

            2 ขั้นบําบัดรักษา 
(therapy) 

 

การมีสวนรวมเทียมหรือไมมีสวนรวม 

(pseudo-participation or non-participation)             1 ขั้นถูกจัดกระทํา 
(manipulation) 

             
แผนภูมิที่  4  บันไดของลักษณะการมีสวนรวม 8 ขั้น 

ที่มา :  Arnstein “Ladder  of  citizen  Participation” Jourrnal  of  American  Institute  of  

Planner (July  1969), 216. 

จากแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะการมีสวนรวมที่กลาวมา  ลักษณะการมีสวนรวมของผูมีสวน
เกี่ยวของในประเด็นตางๆ นั้น มีกิจกรรมที่ครอบคลุมในวงจรควบคุมคุณภาพ ( qualitycontrol  

circle) ของ Demming ไดแก  การวางแผน   เชน การรวมกําหนดนโยบาย  วางแผนกิจกรรม การ
ประชาสัมพันธ  การปฏิบัติ  เชน การเขาไปมีอํานาจควบคุม  การตัดสินใจ  การลงทุน  การ
ตรวจสอบ เชน การรวมกันคนหาปญหา การติดตามประเมินผล การปรับปรุงแกไข เชน การรวม
รับผิดชอบผลท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม  การตกลงใจหาวิธีการแกปญหาตางๆ  ซึ่งตามวงจรควบคุม
คุณภาพนั้นขึ้นอยูกับระดับความเขมของการมีสวนรวม ไดแก การมีสวนรวมเทียม  การมีสวนรวม
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บางสวน  และการมีสวนรวมแทจริง  นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับวิธีการมีสวนรวม ไดแก การมีสวนรวม
โดยตรงและการมีสวนรวมโดยออมอีกดวย20

 

 

ความสําคัญของการมสีวนรวม 

มีนักวิชาการท่ีกลาวถึงความสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวมไวหลายทานดังรายละเอียด
ตอไปน้ี 

 ภิญโญ  สาธร ไดใหความสําคัญของการมีสวนรวมวา  แนวคิดใหมในการจัดการศึกษาคือ
การใหชุมชนและทุกสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  ทั้งน้ีเนื่องจากโรงเรียนเปน
หนวยงานหนึ่งของสังคม  โรงเรียนจึงควรเปนโรงเรียนของชุมชนที่มีการจัดการเรียนการสอนโดย
การรูเห็นและความรวมมือของประชาชนและชุมชน การมีสวนรวมของชุมชนจึงมีความสําคัญ  
เน่ืองจากทําใหประชาชนไดทราบเกี่ยวกับการดําเนินงานและกิจกรรมตางๆของโรงเรียน  เปนการ
สรางความนาเช่ือถือ  ความมั่นใจ  และความนิยมใหเกิดข้ึนในชุมชน  นอกจากนั้นยังเปนการ
สนับสนุนใหประชาชน  ชุมชน  ไดเขามาชวยเหลือ  เกื้อกูลกิจกรรมตางๆของโรงเรียน  ทั้งดาน
การเงิน  วัสดุ  แรงงานและกําลังใจ  สงเสริมใหประชาชนมีความเขาใจในความสําคัญของการศึกษา  
และถือเปนหนาท่ีของประชาชนและชุมชนท่ีจะตองใหความสนใจ    และมีสวนรวมดูแลการจัด
การศึกษาของโรงเรียน21 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542  และท่ีแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545  ไดใหความสําคัญตอยุทธศาสตรการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  ไวหลายหมวด หลาย
มาตรา ดังนี้ 
 มาตรา 8 (2) ไดกลาวถึงเจตนารมณที่จะใหสังคม  ชุมชน  และทองถิ่น  มีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา 
            มาตรา 9 (2) ใหมีการกระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

            มาตรา  9 (5) ใหมีการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ  มาใชในการจัดการศึกษา 

                                                 
20Arnstein “Ladder  of  citizen  Participation” Journal  of  American  Institute  of  

Planner (July  1969), 216. 
21ภิญโญ  สาธร, การพัฒนาชุมชน : การมีสวนรวมของประชาชน (กรุงเทพ ฯ : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2544), 97-103. 
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 มาตรา 12 ใหบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
เอกชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น  
ไดมีสิทธ์ิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน       
 มาตรา 24 ใหสถานศึกษาประสานความรวมมือกับบิดา  มารดา  ผูปกครอง  และชุมชน
รวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

 มาตรา 57 ใหหนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชน  และทองถิ่นใหมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา  โดยนําประสบการณ   ความรอบรู   ความชํานาญ   และภูมิปญญา
ทองถิ่นของบุคคลดังกลาวมาใชเพื่อใหเกิดประโยชนทางการศึกษา22 

สัมฤทธ์ิ  กางเพ็ง  กลาวถึงความสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวมไว 5 ประการดังน้ี 

 ประการที่ 1 การมีสวนรวมกอใหเกิดการระดมความคิดและอภิปรายรวมกันระหวางผู 
เกี่ยวของ  ทําใหเกิดความคิดเห็นท่ีหลากหลาย  ทําใหการปฏิบัติมีความเปนไปไดมากกวาการคิดเพียง
คนเดียว   
 ประการท่ี 2 การมีสวนรวมในการบริหารมีผลในทางจิตวิทยา คือ ทําใหเกิดการตอตาน
นอยลง  ในขณะเดียวกันก็จะเกิดการยอมรับมากขึ้น  นอกจากนี้ยังเปนวิธีการที่ผูบริหารสามารถใช
ทดสอบวา สิ่งท่ีตนเองรูตรงกับส่ิงท่ีผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชารูหรือไม 
 ประการที่ 3 เปดโอกาสใหมีการสื่อสารท่ีดีกวา  สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณ
ในการทํางานรวมกัน  ตลอดจนการเสริมสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน 

 ประการที่ 4 เปดโอกาสใหผูรวมงานหรือผูเกี่ยวของมีโอกาสไดใชความสามารถและทักษะใน
การทํางานรวมกัน  เกิดความมีน้ําใจ  (team spirit)  และความจงรักภักดีตอหนวยงานมากขึ้น 

ประการที่ 5 การมีสวนรวมจะทําใหผลการปฏิบัติงานดีขึ้น  การตัดสินใจมีคุณภาพมากข้ึน
และสงเสริมใหมีการปรับปรุงงานมีความเปนไปไดสูง   ตลอดจนผูรวมงานมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัตงิานมากข้ึน23 

ปราชญา   กลาผจัญ  กลาวถึงความสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวมวาเปนการ
บริหารงาน  ที่ทําใหบรรลุเปาหมายอยางงดงาม กลาวคือเปนการบริหารที่สรางความพึงพอใจสูงสุด
ใหกับประชาชนและผูบังคับบัญชาไปพรอมๆกับการสรางหลักธรรมาภิบาล(good governance)  

                                                 
22สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 (กรุงเทพ ฯ : พริกหวาน, 2545), 6-9. 
23สัมฤทธ์ิ  กางเพ็ง, “รูปแบบการมีสวนรวมในสถานศึกษา,” วารสารวิชาการ กรมวิชาการ

5,4 (เมษายน 2549) : 9. 
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และการสรางบรรยากาศประชาธิปไตยในการทํางาน  จะเห็นไดวาการบริหารในยุครัฐบาล
นายกรัฐมนตรี  พันตํารวจโททักษิณ  ชินวัตร  ไดใชกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมสูงมากใน
รูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop)  เพ่ือการบริหารหรือการแกไขปญหาตางๆมากมาย
ไมวาจะเปน  ประชุมเชิงปฏิบัติการแกไขปญหาความยากจน  ประชุมเชิงปฏิบัติการแกไขปญหายา
เสพติด ประชุมเชิงปฏิบัติการในการกําหนดนโยบายตางประเทศ  หรือการปฏิรูประบบราชการ 
ฯลฯ  การประชุมเชิงปฏิบัติการแตละเร่ืองน้ันทําหลายคร้ัง  ซึ่งนับวาเปนการบริหารแบบมีสวนรวม
ที่ไมเคยเกิดข้ึนมากอนในรัฐบาลชุดใดเลย  และรวมไปถึงการใหอํานาจปฏิบัติ ในลักษณะการให
ผูวาราชการจังหวัดเปนผูชวยนายกรัฐมนตรีประจําจังหวัด   หรือการดําเนินงานโครงการจังหวัด
บูรณาการเพ่ือการพัฒนา โดยปรับเปลี่ยนบทบาทและอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัดใหเปน
ผูบริหารสูงสุดของจังหวัด (Chief Executive Officer : CEO) ที่สามารถบังคับบัญชาสั่งการหัวหนา
สวนราชการตางๆภายในจังหวัดไดอยางเบ็ดเสร็จโดยตรง  เพื่อใหการดําเนินงานภายในจังหวัด
เปนไปดวยความรวดเร็ว  ตรงตามนโยบายของผูบริหารสูงสุด  และสามารถตอบสนองความ
ตองการ และขอเท็จจริงของแตละจังหวัดไดโดยตรง24 

จะเห็นวาการมีสวนรวมตามความคิดเห็นของนักวิชาการไทย   ผูบริหารระดับสูงของ
ประเทศ  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545  ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมจากหลายฝาย  ทั้งในเร่ืองการจัดการศึกษา  การบริหาร
จัดการ  การระดมทรัพยากร ในระดับตางๆของประเทศท่ีมีความหลากหลาย  กวางขวาง  หลาย
แงมุม  อันจะทําใหการจัดการศึกษาตามแนวทางใหม  ไมโดดเดี่ยวแตเฉพาะผูรับผิดชอบเทานั้น  แต
จะเปลี่ยนแนวทางเปนการรับผิดชอบรวมกันแทน   โดยบูรณาการเอาเปาหมายของหนวยงาน     
และความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของในบรรยากาศของความเปนประชาธิปไตย 

แอนโทนี (Anthony) ไดสรุปประโยชนของการบริหารแบบมีสวนรวมไว  8 ประการ   ดังน้ี 

ประการที่  1  กอใหเกิดความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน   โดยปกติแลวบุคคล
ยอมมีธรรมชาติที่ตอตานการเปลี่ยนแปลง เพราะการเปลี่ยนแปลงทําใหตองปรับตัวจากสภาพท่ีเคย
ชิน แตการบริหารแบบมีสวนรวมทําใหทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของไดมีสวนรวมตัดสินใจและรวม
ดําเนินการในเร่ืองตางๆ  ดังนั้นเมื่อหนวยงานมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลง  บุคลากรในหนวยงาน
ก็สามารถรับการเปลี่ยนแปลงน้ันไดดีกวาหนวยงานที่ไมไดบริหารงานในลักษณะน้ี 

                                                 
24ปราชญา  กลาผจัญ, การมีสวนรวมของประชาชน (กรุงเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย

ศึกษานโยบายสาธารณสุข, 2550), 71. 
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ประการที่  2  ทําใหความสัมพันธระหวางผูบริหารกับพนักงานและผูบริหารกับสหภาพ
แรงงานราบร่ืนข้ึน  เนื่องจากการบริหารแบบมีสวนรวมทําใหกลุมตางๆ กลาเปดเผยความไมพอใจ
ตางๆ ออกมาทําใหความไมพอใจเหลาน้ันไดเขาสูกระบวนการแกปญหา   สงผลใหเกิดความสัมพันธ
อันดีในหนวยงาน  และลดความสูญเสียตางๆ อันเนื่องมาจากการขาดงาน  การนัดหยุดงานหรือการ
ทํางานไมเต็มประสิทธิภาพ 

ประการที่  3  ทําใหพนักงานมีความผูกพันตอหนวยงานมากขึ้น  การบริหารแบบมีสวนรวม
ทําใหพนักงานไดมีสวนรวมตัดสินใจในเร่ืองตางๆของหนวยงานทําใหพนักงานเกิดความนับถือ
ตนเองและรูวาตนเองมีคุณคาตอหนวยงาน  ผลงานตางๆ ของหนวยงานมาจากความรวมมือของทุกคน
ในหนวยงานสงผลใหเกิดความรักความผูกพันตอหนวยงาน 

ประการท่ี  4  ทําใหมีความไววางใจตอฝายบริหารมากขึ้น   เมื่อพนักงานไดมีสวนรวม
ตัดสินใจกับฝายบริหาร   พนักงานจะเขาใจถึงเหตุผลและความจําเปนของฝายบริหารไดดีขึ้น และการ
บริหารลักษณะน้ีก็ชวยใหตางฝายตางมีความเคารพซึ่งกันและกัน  ดังน้ันเมื่อมีปญหาใดๆ เกิดข้ึน  ตาง
ฝายก็จะมีความรูสึกไววางใจกันมากข้ึน  การแกปญหาก็สามารถดําเนินไปไดอยางตรงไปตรงมา 

ประการท่ี  5  ทําใหการบริหารพนักงานงายขึ้น เนื่องจากการบริหารแบบมีสวนรวมทําให
พนักงานยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน  มีความผูกพันตอหนวยงาน   และมีความไววางใจตอ
ฝายบริหารมากขึ้น  สงผลใหสามารถลดจํานวนฝายบริหารลงได เนื่องจากไมตองมีการควบคุมอยาง
ใกลชิดและการไดมีสวนรวมก็ชวยใหเขามีความรับผิดชอบมากขึ้น  รวมท้ังชวยใหยอมรับในอํานาจ
หนาท่ีของฝายบริหารไดมากขึ้น 

ประการที่  6  ทําใหการตัดสินใจทางการบริหารมีคุณภาพดีขึ้น เนื่องจากมีหลายคนชวยกัน
คิดในเร่ืองเดียวกันทําใหคิดไดรอบคอบย่ิงข้ึน และการที่มีฝายพนักงานมาชวยตัดสินใจทําใหไดขอมูล
มากขึ้น 

ประการท่ี  7  ทําใหการติดตอสื่อสารจากเบื้องลางสูเบ้ืองบนดีขึ้น  โดยปกติในหนวยงาน
ทั่วไปมักสื่อสารจากบนลงลางมากกวาจากลางข้ึนบน  การบริหารแบบมีสวนรวมเปนชองทางใหเกิด
การสื่อสารจากลางข้ึนบนไดดีขึ้น 

ประการที่  8  ทําใหทีมงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น  การบริหารแบบมีสวนรวมทําใหพนักงาน
เขาใจเปาหมายไดตรงกันและมีทิศทางการดําเนินงานไปในทางเดียวกัน  ทําใหลดความขัดแยงในการ
ปฏิบัติงานสงผลใหทีมงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น25  

                                                 
25William P. Anthony, Particippative management (Massachusetts : Addition – 

Wesley., 1978), 3. 
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เดวิส  (Davis)  กอรดอน  (Gordon)  และสแวนสเบอรก  (Swansberg)  ไดมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความสําคัญหรือประโยชนของการมีสวนรวมที่คลายคลึงกัน  ดังน้ี 

การมีสวนรวมทําใหเกิดการยอมรับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  มีความไววางใจกันสูง   
เกิดเจตคติที่ดีตอการทํางาน  และมีความพึงพอใจตองาน  เกิดความรวมมือรวมใจเปนทีมงาน
คุณภาพ  มีความสมัครสมานสามัคคีกัน  นอกจากน้ันยังชวยลดอัตราการขาดงาน  เปลี่ยนงานและ
การทํางานนอกเวลาลดลง 

 กอรดอน  (Gordon)  มีความเห็นที่คลายคลึงกันวา  การมีสวนรวมมีความสําคัญอยางย่ิงใน
การลดตนทุนการผลิต  ชวยเพิ่มผลผลิตหรือผลงานใหมีคุณภาพสูงข้ึน  เนื่องจากผูรวมงานมี
แรงจูงใจในการทํางาน  มีความเช่ือมั่นในตนเอง  มีการติดตอส่ือสารที่อยูบนพ้ืนฐานความเขาใจกัน  
ทําใหเกิดความผูกพันตอองคการ26  
 สแวนสเบอรก  (Swansberg)  มีความเห็นที่ตรงกันวาการมีสวนรวมทําใหทุกฝายที่เกี่ยวของ
มีการยอมรับการเปลี่ยนแปลง  ไดความคิดใหมๆที่จะเกิดประโยชนตอการพัฒนางานมากข้ึน  
 นอกจากน้ันสแวนสเบอรกยังมีความเห็นท่ีแตกตางวา  การมีสวนรวมยังชวยลดการ
รองเรียนและขอของใจตางๆลงได  การมีสวนรวมทําใหทุกคนเขาใจกฎระเบียบ วัตถุประสงค 
เปาหมายไดชัดเจนยิ่งข้ึน  มีอิสระในการปฏิบัติงาน  สามารถคนพบความสามารถพิเศษของตน และ
แสดงใหเห็นภาวะผูนําของผูบริหารไดอยางชัดเจน27 

จากแนวคิดของนักวิชาการตางประเทศดังกลาวขางตนสรุปวา  การมีสวนรวมกอใหเกิด
ประโยชน 3  สวน คือประโยชนที่เกิดกับหนวยงาน  ประโยชนที่เกิดกับฝายบริหาร  และประโยชนแก
พนักงาน 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26Judith R. Gordon, A  diagnostic approach  to  organizational  behavior (Boston : 

Allyn  and  Bacon, 1987), 627. 
27 R. Swansburg, Management  and  Leadership  for  Nurse  Management (Boston : 

Jones  and  Bartlett, 1996), 394. 
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ทฤษฎีการมีสวนรวม 

ทฤษฎีการมีสวนรวม  จากการศึกษาของนักวิชาการ พบวา เปนการมีสวนรวมเกี่ยวของทาง
จิตวิทยาและสังคมวิทยา ดังทฤษฎีตอไปน้ี 

 รุสโซ  (Rousseaau)  ไดเขียนสาระสําคัญของทฤษฎีการมีสวนรวมแบบประชาธิปไตยไวดังน้ี 

 ประการที่ 1  การมีสวนรวมตองตั้งอยูบนฐานของเสรีภาพในการตัดสินใจวาจะเลือกในการมี
สวนรวมหรือไม ที่สําคัญจะตองไมมีใครเปนนายใคร หรือเปนนายแหงชีวิตใคร 

 ประการท่ี 2  กระบวนการมีสวนรวมน้ัน จะตองอยูบนพื้นฐานของความเสมอภาคและ
ความสามารถท่ีพึ่งพาตนเอง ซึ่งจะทําใหเกิดการตระหนัก รับรูในความสําคัญของการมีสวนรวมของ
ตนเอง 
 สําหรับทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางจิตวิทยา รุสโซ ไดใหขอเสนอแนะวา “การ
เปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทําใหเกิดข้ึนได โดยการสรางสถานการณให
เกิดการมีสวนรวมในกลุมบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ”  เทคนิคในการกอใหเกิดการมีสวนรวม เชน 
การกระตุนใหเกิดแรงจูงใจหรือการใหแรงเสริม จึงสรุปไดวา การมีสวนรวมทางจิตวิทยาประกอบดวย  
การตัดสินใจ  การเกิดความรูสึกผูกพันตอกิจกรรมหรือเร่ืองนั้น ๆ  และการมีสวนในการปฏิบัติ28 

 ซัชคิน  (Sashkin)  ไดเสนอวิธีสําคัญ 4 ประการในการบริหารงานแบบมีสวนรวม  ดังน้ี          
1)  การมีสวนรวมในการต้ังเปาหมาย  (Participation  in  Goal  Setting)  มีความหมายถึงการที่
ผูปฏิบัติงานทั้งในระดับบุคคล  ระดับผูบังคับบัญชา  หรือระดับกลุม  ไดมีสวนรวมในงานในการ
กําหนดเปาหมายของงานเพื่อที่พวกเขาจะไดพยายามทําใหงาน  หรือผลการปฏิบัติงานน้ันบรรลุ
เปาหมายที่วางไวและเกิดผลงานที่ดี  2)  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  (Participation  in  Decision  

Making)  เปนการมีสวนรวมของผูใตบังคับบัญชาในการมีสวนรวมใหคําปรึกษาหารือในหลาย ๆ 
โอกาส  มีอิทธิพลในการกําหนดเปาหมายของงาน  มีสวนรวมรับผิดชอบในทางเลือกของวิธีการ
ตัดสินใจ  ตลอดจนตรวจสอบและประเมินทางเลือกในการตัดสินใจตาง ๆ  3)  การมีสวนรวมในการ
แกปญหา  (Participation  in  Problem  Solving)  เปนความตองการของผูใตบังคับบัญชาเปนผูมี
ความสามารถในการวิเคราะหขอมูล  พัฒนาแนวคิดใหม ๆ ในการทํางานโดยต้ังอยูบนพื้นฐานของ
ขอมูลนั้น ๆ   และมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีความคิดใหม ๆ ในการพัฒนาปรับปรุงงาน  4)  การมี
สวนรวมในการเปลี่ยนแปลง (Participation  in  Change)  การมีสวนรวมในรูปแบบนี้จะมีความยาก
และซับซอนและถือเปนจุดที่สําคัญที่สุด  ซึ่งรูปแบบนี้จะมาหลังจากการมีสวนรวมในการแกปญหา  

                                                 
28 จันทรานี  สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา , พิมพคร้ังท่ี 2 

(กรุงเทพ ฯ : บรัทบุคพอยท จํากัด, 2547), 154-155. 
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โดยท้ังผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชานั้นไดเขามามีสวนรวมในการสราง  วิเคราะห  และแปร
ความหมายของขอมูลองคการ  เพื่อที่จะทําใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ   ในการแกปญหาขององคการ  เพื่อ
นําไปสูความสําเร็จในการพัฒนาองคการ  มีความหมายของงานนั้นจะเปนสิ่งที่กอใหเกิดความรูสึกทา
ทาย  ใหกับพนักงานซ่ึงเปนเงื่อนไขอีกอยางหนึ่งที่จําเปนสําหรับการเพ่ิมประสิทธิผลของงานตาม
หลักวิทยาศาสตร29 
 ลิ เคิรท  (Likert)  ได เสนอทฤษฎีการบริหารซึ่ งมีลักษณะแตกตางกัน   4  รูปแบบ  
ประกอบดวย 

ระบบท่ี 1 :  เผด็จการ (system 1 : exploitative  authoritative) 
 ระบบการบริหารแบบนี้  ผูบริหารจะเช่ือมั่นในความเห็นของตนเองสูงโดยใหความไววางใจ
ตอผูรวมงานดวยการตัดสินใจใหทํางาน  จะบีบบังคับ  หรือสรางระเบียบกฎเกณฑขึ้นใหเกิดความ
เกรงกลัว  ความสัมพันธโดยสวนตัวจะมีนอย  และลักษณะการทํางานมักจะทําตามความสามารถสวน
บุคคลเปนรายคนเปาหมายงานตาง ๆ จะออกมาในลักษณะคําส่ังจากผูบริหารระดับสูงจากองคกร
เทาน้ัน 

ระบบท่ี 2 : เผด็จการแบบมีศิลป (system 2 : benevolent  authoritative ) 
 ระบบการบริหารแบบนี้  ผูบริหารจะแสดงออกถึงทาทีที่ไววางใจตอผูรวมงาน  มีวิธีการจูงใจ
ผูรวมงานโดยรางวัล  แตบางคร้ังก็มีการบังคับ  ยอมใหมีการส่ือสารจากผูรวมงานไปสูผูบริหารบาง  
บรรยากาศอาจจะดูเหมือนผูบริหารขอความคิดเห็น  และยอมรับความคิดเห็นจากผูรวมงาน  แตจริง ๆ 
แลว  นโยบายและกฎเกณฑตาง ๆ ขององคการจะถูกกําหนดโดยผูบริหารเทานั้นซึ่งผูบริหารอาจให
ผูรวมงานตัดสินใจไดในระดับหนึ่ง  แตทั้งน้ีตองสอดคลองกับนโยบายท่ีผูบริหารไดวางใจ 

ระบบท่ี 3 : การปรึกษาหารือ ( system 3 : consultative ) 
 ระบบการบริหารแบบนี้  ผูบริหารจะยอมรับความสามารถของผูรวมงานมาก  มีความไววางใจ
และยอมใหผูรวมงานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ  โดยการขอคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะเพ่ือ
ประกอบเปนแนวทาง  มีการจูงใจในลักษณะของการใหรางวัลเปนสวนใหญ  การติดตอสื่อสารเปน
แบบ 2 ทางโดยสมบูรณ  ผูบริหารเปนฝายวางนโยบายขององคการอยางกวาง ๆ เพ่ือเปนแนวในการ
ทํางาน  ความสัมพันธสวนตัวจะใกลชิดสนิทสนมกันไดทั้งผูบริหารและผูรวมงานแตการตัดสินใจ
เร่ืองสําคัญยังคงเปนหนาท่ีของฝายบริหารอยู 

                                                 
29 M. Sashkin, A  manager’ s guide  to  participative  management ( New  York : 

AMA.  Membership  Publications  Division, 1982), 110 - 113. 
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ระบบท่ี 4 : กลุมท่ีมีสวนรวม ( system 4 : participative ) 
 ระบบการบริหารแบบน้ี  ผูบริหารจะมีความเช่ือมั่นและใววางใจในตัวผูรวมงานมาก  มีการ
กระจายการตัดสินใจส่ังการไปทั่วองคการ  การติดตอส่ือสาร  นอกจากจะเปน 2 ทางแลวยังมีการ
ติดตอสื่อสารระหวางเพื่อนรวมงานดวย  การจูงใจมักอยูที่ เปาหมายและการพัฒนาองคการ
ความสัมพันธสวนตัวเปนไปอยางฉันทมิตรระหวางผูรวมงาน  โดยทุกฝายตางมุงที่จะสนับสนุนความ
พยายามที่จะทําใหเปาหมายขององคการสัมฤทธ์ิผลตามที่วางไว30 
   จากที่กลาวมา  สรุปไดวา  การบริหารแบบมีสวนรวม  เปนส่ิงสําคัญในการบริหารงานใน
องคการ เพราะผูบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมในการบริหาร    ในการวิจัย
ครั้งน้ีผูวิจัยใชแนวคิดการบริหารแบบมีสวนรวมของ  เดวิส    (Davis)  ซึ่งกําหนดไว   6  แบบ  สรุป
สาระสําคัญไดดังน้ี1)   การบริหารแบบปรึกษาหารือ   2)   การบริหารแบบประชาธิปไตย  3)   การ
บริหารแบบคณะทํางาน   4)   การบริหารแบบใหขอเสนอแนะ   5)   การบริหารแบบคณะ
กรรมการบริหารระดับกลาง  และ6)   การบริหารแบบรวมเปนกรรมการบริหาร 

 

การบริหารงานวิชาการ 

 

 การบริหารงานวิชาการเปนงานหลักหรือภารกิจหลักของสถานศึกษา เน่ืองจากงานวิชาการ
นั้นเกี่ยวของกับหลักสูตร  การจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน 37 ซึ่งเปนปจจัย
หลักที่จะสงผลถึงประสิทธิภาพของสถานศึกษาวาการจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานเพียงใด 
ดังน้ันผูบริหารและบุคลากรของสถานศึกษาทุกระดับจะตองใหความสําคัญกับการบริหารงาน
วิชาการ โดยตองมีความรู  มีความสามารถ มีความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางในการดําเนินงานตาม
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน และสังคม  รวมท้ังมีความรู  ความ
เขาใจถึงปจจัยตางๆ ที่จะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 

ความหมายและความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ 

 การบริหารงานวิชาการเปนงานหลักของการบริหารสถานศึกษาเพราะเปนกระบวนการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวของกับหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูตามท่ี

                                                 
30 Rensis Likert, The  Human  Organization  (New  York : McGraw - Hill  Book Co., 

1976), 16 - 24. 
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กําหนดไวในหลักสูตร  ดังน้ันผูบริหารจึงควรตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ 
สามารถพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามจุดมุงหมายของ
หลักสูตรและสามารถพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการใหกาวหนาอยางเปนระบบและ
สอดคลองกับคานิยมเชิงสรางสรรคของสังคมตอไปนอกจากน้ี ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน ยังได
กลาวไววาการบริหารงานวิชาการเปนการบริหารสถานศึกษา  โดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอยาง
ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดี และมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชน
สูงสุดกับผูเรียน31   ซึ่งสอดคลองกับการกระจายอํานาจการบริหารงานวิชาการ จากสวนกลางไปสู 
สถานศึกษา เพื่อใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ  คลองตัว  รวดเร็ว โดยมีวัตถุประสงค       
1)  เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว และสอดคลองกับ
ความตองการของนักเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน และทองถ่ิน  2)  เพ่ือใหการบริหารและจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาไดมาตรฐานและมีคุณภาพสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และ
การประเมินคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาตนเองและการประเมินจากหนวยงานภายนอก  3)  เพื่อให
สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจนปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรูที่
สนองตามความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่น โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ  และ  4)  เพื่อใหสถานศึกษาไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาและของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นๆ อยาง
กวางขวาง32  สวนรุงชัชดาพร  เวหะชาติ ไดกลาวถึงการบริหารงานวิชาการวาเปนงานท่ีสําคัญ
เน่ืองจากการบริหารงานวิชาการเกี่ยวของกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเปนจุดมุงหมายหลักของสถานศึกษา และเปนเคร่ืองช้ีวัด
ความสําเร็จและความสามารถของผูบริหาร  ซึ่งการบริหารงานวิชาการหมายถึงกระบวนการบริหาร
กิจกรรมทุกอยางท่ีเกี่ยวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้น ตั้งแตการกําหนดนโยบาย  
การวางแผน  การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน  ตลอดจนการประเมินผลการสอน เพื่อให
เปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรและจุดมุงหมายของการศึกษา  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ผูเรียน  โดยการบริหารวิชาการในสถานศึกษานั้นมีความสําคัญดังตอไปนี้ คือ  1)  ทําใหสถานศึกษา

                                                 
31ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพ ฯ : ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพ, 

2544), 1. 
32สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล (กรุงเทพ ฯ  : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 
2546), 33. 



 

40 

 
 

 

ดําเนินการบริหารงานวิชาการ  2)  ทําใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได
มาตรฐานและคุณภาพ  สอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และการประเมินคุณภาพ
ภายใน เพื่อพัฒนาตนเองและการประเมินจากหนวยงานภายนอก  3)  เพื่อเปนการพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู  ตลอดจนจัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรูที่สนองตามความตองการ
ของผูเรียน ชุมชนและทองถิ่น การพัฒนาการเรียนรูที่สนองตามความตองการของผูเรียน  ชุมชน
และทองถิ่น  โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ ไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และ   4)  เปนการ
ประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและของบุคคล ครอบครัว 
องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น ๆ อยางกวางขวาง33 

 

ขอบขายการบริหารงานวิชาการ 

 ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของการจัดการศึกษาของโรงเรียนนั้น สิ่งสําคัญสิ่งหน่ึงก็คือการ
บริหารงานวิชาการ  ซึ่งงานวิชาการน้ันมีขอบขายกวางมาก  ครอบคลุมต้ังแตการวางแผนเกี่ยวกับ
งานวิชาการ การจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน  การจัดบริการการสอนและการจัดการ
วัดผลประเมินผลและติดตามผล เปนตน ซ่ึงไดมีนักวิชาการศึกษาทั้งในและตางประเทศหลายทาน
ไดใหขอบขายของงานวิชาการ ดังน้ี มิลเลอร  (Miller)  ไดกลาวถึงขอบขายงานวิชาการไว 4 ดาน
คือ  1)  การจัดโปรแกรมการเรียน  2)  การปฏิบัติตามโปรแกรม  3)  การติดตามการเรียนการสอน 
และ  4)  การจัดบริการการสอน34  สวนเฟเบอรและเชียรอน (Faber and Shearron) ไดแบงงาน
วิชาการออกเปน 6 แบบ คือ  1)  การจัดวัตถุประสงคของหลักสูตร  2)  การจัดเน้ือหาของหลักสูตร  
3)  การนําหลักสูตรไปใช  4)  การจัดอุปกรณการสอน  5)  การนิเทศการสอน  6)  การสงเสริมครู
ประจําการ35สวนเชอรจิโอวานนี และคณะ (Sergiovanni and Others) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับ
ขอบขายของการบริหารงานวิชาการไววา มี 5 แบบคือ  1)  การตั้งปรัชญาการศึกษาขึ้นมาและตั้ง
วัตถุประสงคในการบริหารงาน เพื่อใหบรรลุปรัชญาการศึกษานั้น  2)  การจัดทําโครงการเพ่ือให
การบริหารบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ  3)  จัดใหมีการประเมินผลหลักสูตรและการเรียนการสอน

                                                 
33รุงชัชดาพร  เวหะชาติ, การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สงขลา : ศูนย

หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ, 2550), 29. 
34Van  Miller, The Public Administration of American School System (New York : 

The Macmillan Company, 1965), 85. 
35Charles  F. Faber and Gilbert  F. Shearron, Elementary School Administration 

Theory and Practice (New - York : Holt  Rinehart and Winston, Inc., 1970), 22. 
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อยางสม่ําเสมอ  4)  การสรางบรรยากาศในโรงเรียนใหพรอมท่ีจะรับการเปลี่ยนแปลง  และ  5)  การ
จัดหาวัสดุเพื่อการเรียนการสอนใหเพียงพอ36  

ซึ่งกอนหนาน้ีในสวนของนักวิชาการศึกษาของไทยก็ไดใหขอบขายของการบริหารงาน
วิชาการไวเชนกัน โดยสุธีระ  ทานตะวณิชย ไดกําหนดขอบขายของการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารไววา งานวิชาการควรมีขอบขายดังน้ี  1)  งานดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช        
2)  งานดานการเรียนการสอน  3)  งานวัสดุประกอบหลักสูตรเพ่ือส่ือการเรียนการสอน  4)  งาน
วัดผลและประเมินผล  5)  งานหองสมุด  6)  งานนิเทศการศึกษา  7)  งานดานการวางแผนและ
กําหนดวิธีดําเนินงาน  8)  งานสงเสริมการสอน และ  9)  งานประชุมและอบรมทางวิชาการ37  ซึ่ง
แนวคิดดังกลาวไดสอดคลองกับแนวคิดของบุคคลทานอื่น  เชนแนวความคิดของ วิจิตร  วรุตบาง
กูร  และสุพิชญา -  ธีระกุล  ที่ได เสนอแนวความคิดแบงงานวิชาการ  ออกเปน  9 งานคือ                     
1)  วัตถุประสงค  นโยบายและวิธีการบริหาร  2)  หลักสูตรและการประมวลผลการอาน                  
3)  ตารางสอน  4)  อุปกรณการสอน  5)  แบบเรียนและหนังสืออานประกอบ  6)  การจัดแบงหมู
นักเรียน  7)  การนิเทศการสอน  8)  การจัดหองสมุด  และ  9)  การวัดและประมวลผลการสอน38  
สวนอุทัย  บุญประเสริฐ กลาวถึงงานและขอบเขตของงานวิชาการของโรงเรียนหรือสถานศึกษา
ทั่วไปนั้น เมื่อวิเคราะหจากองคประกอบพ้ืนฐานของงานวิชาการ  ซึ่งครอบคลุมดานหลักสูตร ดาน
การสอนหรือการเรียนการสอน ดานการวัดผลและประเมินผล  ดานส่ิงแวดลอม และบรรยากาศทาง
วิชาการกับระดับบริหารจัดการงานวิชาการของโรงเรียนแลวอาจจัดเปนกลุมงานหรือกลุมกิจกรรม
หลักที่สําคัญ  เพื่อใชเปนกรอบกํากับโครงการงานกิจกรรม  การดําเนินงานทางวิชาการ  และท่ี
เกี่ยวของกับงานทางวิชาการของโรงเรียนไดในกลุมใหญในเร่ืองตอไปนี้ คือ  1)  เร่ืองหลักสูตรและ
การจัดการในการนําหลักสูตรไปใชใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ
หลักการและเกณฑการบริหารหลักสูตร  2)  เร่ืองการสอน การบริหารการสอน และการปรับปรุง
หรือพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพบรรลุหลักการและจุดหมายของหลักสูตร  3)  เร่ือง
กิจกรรมนักเรียนและการบริหารกิจกรรมนักเรียน ใหเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหได

                                                 
36Thomas J. Sergiovanni and Others, Educational Governance and Administration 

(New York : Pretice - Hall, Inc., 1980), 28. 
37สุธีระ  ทานตะวณิชย, การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบ้ืองตน  (ชลบุรี : คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2534), 88-89. 
38 วิจิตร  วรุตบางกูร และสุพิชญา  ธีระกุล, การบริหารโรงเรียนและการนิเทศการศึกษา

เบ้ืองตน(กรุงเทพ ฯ : ขนิษฐการพิมพ, 2535), 32. 
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สมบูรณย่ิงข้ึน  4)  เร่ืองสื่อการเรียนการสอนและงานหองสมุด เพื่อเสริมหรือสนับสนุนการเรียน
การสอนสวนตางๆ ตามหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ และชวยใหครูมีความรูที่กาวหนากวางขวาง
ทันสมัยอยูเสมอ  5)  เร่ืองการวัดผลประเมินผลการศึกษาของตัวเด็กหรือของตัวผูเรียน  และการ
ประเมินมาตรฐานหรือการประเมินผลสําเร็จของงานวิชาการของโรงเรียน โดยสวนรวมทั้งโรงเรียน 
และ  6)  เร่ืองการจัดการนิเทศการศึกษา (Instructional  Supervision) และการพัฒนาวิชาชีพ 
(Professional Development) สําหรับครูและสําหรับบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ ของโรงเรียน39โดย
กอนหนาน้ีโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ไดมีการแบงงานวิชาการในโรงเรียนตามเกณฑ
มาตรฐานของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ออกเปน 6 ดานไดแก  1)  การวางแผนงานวิชาการ 
ซึ่งเปนขั้นตอนท่ีมีความสําคัญในการบริหารงานเพราะเปนการวางแผนวิธีการบริหารหรือการ
ปฏิบัติงานในอนาคตโดยไดมีการคํานึงทรัพยากรหรือปจจัยดานตางๆ ขององคกรมาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและเปนการพิจารณาถึงปญหาและวิธีการแกไขปญหาตางๆ ขององคกร โดย
แผนการที่ไดวางไวนั้นควรไดมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับสถานการณกอนท่ีจะ
นําไปสูการปฏิบัติเสมอ เพื่อสงผลถึงการบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว  ซึ่งการวางแผน
นั้นมีขั้นตอนใหญอยู 3 ขั้นตอนคือ การวางแผนหรือการกําหนดแผน (Planning) การปฏิบัติตาม
แผน (Executing) และขั้นตอนสุดทายคือการประเมินผลงาน (Evaluating)  2)  การบริหารงาน
วิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอนและการพัฒนาการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมถึงการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรตามสาย
วิชานั้น เพื่อใหผูที่ปฏิบัติงานทุกฝายไดรับทราบและถือเปนแนวปฏิบัติ  นอกจากน้ีการบริหารงาน
วิชาการยังควรพิจารณาถึงขอบขายในดานตางๆ  อีกคือ การจัดแผนการเรียน  งานหลักสูตรและการ
นําหลักสูตรไปใช การจัดตารางการเรียนการสอน การจัดครูเขาสอน  3)  การจัดการเรียนการสอน 
โดยงานการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน มีขอบขายดังน้ีคือ การจัดใหมีการทําแบบการสอบ
และโครงการสอนเปนรายวิชา  การจัดใหครูทําบันทึกการสอน  การจัดหา  การใช  การบํารุงรักษา 
และการสงเสริมการผลิตส่ือการสอนตลอดจนอํานวยความสะดวกในการใช  การจัดหาทรัพยากร  
แหลงวิทยาการ  สถานประกอบอาชีพอิสระ  ฯลฯ  4)  การพัฒนาและสงเสริมดานวิชาการ เปนงาน
ที่มุงสงเสริมครูใหนําวิธีการสอนแบบตางๆ มาใชใหเหมาะสมกับเนื้อหา รูจักนํานวัตกรรมทาง
การศึกษามาใช  และเนนใหครูจัดการเรียนการสอน เพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม ควบคุม
การสอนใหเปนไปตามจุดประสงคการเรียนรูของแตละวิชาการ จัดใหมีการแนะแนวการเรียนตอ  
                                                 

39อุทัย  บุญประเสริฐ, การวางแผนและการจัดการระบบแผนงานโรงเรียน (กรุงเทพ ฯ : โรง
พิมพ เอส ดี เพรส, 2538), 85. 
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การแนะแนวอาชีพ  และจัดกิจกรรมตางๆ  5)  การวัดผลและประเมินผลการเรียน  และงานทะเบียน
นักเรียน ซึ่งการวัดผลและประเมินผลการเรียนนั้นมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมการเรียน
การสอน เพราะเปนกิจกรรมที่ทําใหทราบวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จและ
บรรลุผลตามเปาประสงคหรือจุดมุงหมายที่วางไวเพียงใด  ในสวนของงานทะเบียนนั้น เปนการ
บริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักสูตรมีขอบขายของงานท่ี
ครอบคลุมถึงการดําเนินงานท่ีเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน  การมอบตัวนักเรียน  การลงทะเบียน
เรียนของนักเรียน การจัดทําหลักฐานตางๆ ของนักเรียน และ  6)  การประเมินผลการจัดการงาน
วิชาการเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญเพราะเปนข้ันตอนท่ีจะทําใหทราบไดวาในการดําเนินการการ
บริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพเพียงใด เปนไปตามวัตถุประสงคและสําเร็จตามเปาหมายหรือไม 
โดยขั้นตอนในการประเมินผลงานวิชาการมี 3 ระยะคือ การประเมินผลกอนการดําเนินงาน  
ประเมินผลระหวางการดําเนินงานและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ เพ่ือใหไดทราบขอมูล
ยอนกลับสําหรับที่จะนํามาใชในการวางแผนการดําเนินงานในระยะตอไป  ซึ่งความสําคัญของการ
ประเมินผลการจัดการงานวิชาการไดแก การเปนสวนสําคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน เพื่อให
ไดขอมูลไปใชในการปรับปรุงพัฒนาแกไข หรือใหมีการดําเนินงานเพ่ือใหไดขอมูลไปใชในการ
ปรับปรุงพัฒนาแกไข หรือใหมีการดําเนินงานใหม ใหสอดคลองกับเปาหมายที่ตองการ โดยเปน
การวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแกไขหรือเสนอแนะวิธีการใหมๆ  เพ่ือใชในการปฏิบัติงานอันเปนที่
ยอมรับและพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน  นอกจากน้ีการประเมินผลงานยังทําใหไดทราบถึงปญหา  
อุปสรรค  ขอดี  ขอเสีย  ซึ่งส่ิงเหลาน้ีจะชวยใหเกิดความสะดวกในการตัดสินใจในการศึกษาหรือ
ปฏิบัติงานตามโครงการนั้น ๆ40สอดคลองกับแนวความคิดของปรียาพร  วงศอนุตรโรจน ที่ได
อธิบายถึงขอบขายของการบริหารงานวิชาการไววาจะตองครอบคลุมถึงงานดานตางๆ ดังตอไปนี้ 

1)  การวางแผนงานวิชาการ  เปนการวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการนํา 
หลักสูตรไปใช การจัดการลวงหนาเกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้ 

แผนปฏิบัติงานวิชาการ ไดแก การประชุมเกี่ยวกับหลักสูตร  การจัดปฏิทินการศึกษา 
ความรับผิดชอบงานตามภาระหนาท่ี  การจัดขั้นตอนและเวลาในการทํางาน 

โครงการสอน เปนการจัดรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาท่ีตองสอนตามหลักสูตร 

                                                 
40 กระทรวงศึกษาธิการ  กรมสามัญศึกษา, เกณฑมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2539 

(กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2540), 39. 
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บันทึกการสอน เปนการแสดงรายละเอียดของการกําหนดเน้ือหาที่จะสอนในแตละ
คาบเวลาของแตละวันหรือสัปดาห  โดยยึดโครงการสอนเปนหลัก 

2)  การดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน  เปนขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อใหการ
ดําเนินการสอนในสถานศึกษาดําเนินไปไดดวยดี  และสามารถปฏิบัติได จึงตองมีการ
จัดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนดังนี้ 

 2.1  การจัดตารางสอน  เพ่ือกําหนดวิชา   เวลา  ผูสอน  สถานที่  ตลอดจนผูเรียนในแต
ละรายวิชา 
 2.2 การจัดช้ันเรียน เปนงานที่ฝายวิชาการตองประสบกับฝายงานอาคารสถานที่ 
รวมท้ังการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ในหองเรียน 

 2.3  การจัดครูเขาสอน โดยตองพิจารณาถึงความพรอมของบุคลากรและสถานศึกษา 
 2.4 การจัดแบบเรียน โดยปกติสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจะใช
แบบเรียนที่กระทรวงกําหนด 

 2.5 การปรับปรุงการเรียนการสอน เปนการพัฒนาครูผูสอนใหกาวทันเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ใหมีความเหมาะสมกับผูเรียน  
                3)  การจัดบริการเกี่ยวกับการเรียนการสอน เปนการจัดส่ิงอํานวยความสะดวก และการ
สงเสริมการจัดหลักสูตร และโปรแกรมการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และคุณภาพไดแก 

การจัดสื่อการเรียนการสอน โดยมีการเนนเคร่ืองมือและกิจกรรมใหครูไดเลือกใชใน
การสอนเพ่ือเอื้อตอการเรียนรูและการศึกษาของนักเรียน  นักศึกษา 

การจัดหองสมุด ซึ่งเปนแหลงการเรียนรูหรือแหลงวิทยาการขนาดใหญที่รวบรวม
หนังสือ  เอกสาร  สิ่งพิมพ  และวัสดุอุปกรณใหนักเรียน นักศึกษา หรือผูที่สนใจไดศึกษาและคนควา
เพิ่มเติมการนิเทศการสอน เปนกระบวนการที่เปนการชวยเหลือแนะนําครูใหมีการปรับปรุงแกไข 
หรือพัฒนาการเรียนการสอน อันจะสงผลใหเกิดกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพตอไป  

4)  การวัดและประเมินผล เปนกระบวนการเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือดานการตรวจสอบ 
และวิเคราะหผลการเรียน41ดังน้ันงานวิชาการเปนงานท่ีเกี่ยวของกับการนําหลักสูตรไปใชให
บรรลุผลตามจุดมุงหมายท่ีวางไวของหลักสูตร ซึ่งก็คือการท่ีนักเรียนมีคุณภาพไดมาตรฐานและมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีกําหนดไว  โดยผานกระบวนการตางๆ ดังน้ีคือ การพัฒนาหลักสูตร
ใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น  การสงเสริมและสนับสนุนใหครูจัดทํา

                                                 
41 ปรียาพร   วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพ ฯ : ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพฯ, 

2544), 4. 
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แผนการสอน การจัดหาเอกสารหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร การจัดหาส่ือการเรียนการ
สอน การจัดช้ันเรียน  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  การจัดหองสมุด  การวัดและประเมินผลการ
เรียนการสอน  การจัดบริการแนะแนวและการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เปนตน  

โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดแบงงาน
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการสถานศึกษา ซึ่งจําแนกการบริหารงานวิชาการออกเปน 12 งาน
ดังนี้ 
1)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีแนวทางในการปฏิบัติดังน้ี 

ศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.  2544 หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

วิเคราะหสภาพแวดลอม และประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพ่ือกําหนดวิสัยทัศน  
ภารกิจ  เปาหมาย  คุณลักษณะที่พึงประสงค  โดยการมีสวนรวมของทุกฝายรวมทั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จัดทําโครงสรางหลักสูตรและสาระตางๆ ที่กําหนดใหมีในหลักสูตรสถานศึกษาที่
สอดคลองกับวิสัยทัศน  เปาหมาย  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค โดยพยายามบูรณาการเน้ือหา
สาระท้ังในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกัน และระหวางกลุมสาระการเรียนรูตามความเหมาะสม 

นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน และบริการจัดการใชหลักสูตรให
เหมาะสม 

นิเทศการใชหลักสูตร 

ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร 

ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
2)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู  มีแนวทางในการปฏิบัติดังน้ี 

สงเสริมใหครูจัดทําแผนการเรียนรูตามสาระและหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความสนใจ  ความถนัดของผูเรียน  ฝกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ  
การประยุกตใชความรูเพื่อปองกันและแกไขปญหาการเรียนรูจากประสบการณจริงและการปฏิบั ติ
จริง การสงเสริมใหรักการอาน และใฝรูอยางตอเนื่อง  การผสมผสานความรูตางๆ ใหสมดุลกัน  
ปลูกฝงคุณธรรม  คานิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคที่สอดคลองกับเนื้อหาสาระโดยจัด
บรรยากาศและสิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการจัดกระบวนการเรียนรูและการนําภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  ผูปกครอง  ชุมชน มามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 
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จัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอนแกครูในกลุมสาระตางๆ โดยเนนการนิเทศที่
รวมมือชวยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร  เชนการนิเทศแบบเพ่ือนชวยเพื่อน  เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนรวมกัน หรือแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

สงเสริมใหมีการพัฒนาครู  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรวมกันหรือแบบอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม 
3)  การวัดผล  ประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียน  โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังน้ี 

                  กําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล และประเมินผลของสถานศึกษา 
สงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดและประเมินผลแตละรายวิชาใหสอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู 

สงเสริมใหครูดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน  โดยเนนการ
ประเมินผลตามสภาพจริง จากกระบวนการการปฏิบัติและผลงาน 

จัดใหมีการเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น  
สถานประกอบการ และอื่นๆ ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน 
4)  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังน้ี 

ศึกษาวิเคราะห วิจัย  การบริหาร  การจัดการ และการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการใน
ภาพรวมของสถานศึกษา 

สงเสริมใหครูศึกษา วิเคราะห  วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหแตละกลุมสาระ
การเรียนรู 

ประสานความรวมมือในการศึกษา  วิเคราะห วิจัย  ตลอดจนการเผยแพรผลงานการ
วิจัย  หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและงานวิชาการกับสถานศึกษา  บุคคล  ครอบครัว  
องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นๆ  
5)  การพัฒนาส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยมีแนวทางในการปฏิบัดังนี้ 

ศึกษา วิเคราะหความจําเปนในการใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารงานวิชาการ 

สงเสริมใหครูผลิตส่ือ  พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน จัดหาสื่อและ
เทคโนโลยี เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนางานดานวิชาการ 
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ประสานความรวมมือในการผลิต จัดหา  พัฒนาและการใชสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา  บุคคล  ครอบครัว  
องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นๆ  

การประเมินผลการพัฒนาการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
6)  การพัฒนาแหลงการเรียนรู  มีแนวทางในการปฏิบัติดังน้ี 

สํารวจแหลงการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา  
ชุมชน  ทองถ่ิน ในเขตพ้ืนที่การศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาใกลเคียง 

จัดทําเอกสารเผยแพรแหลงการเรียนรูแกครู สถานศึกษาอื่น  บุคคล ครอบครัว  องคกร 
หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาในบริเวณใกลเคียง 

จัดต้ังและพัฒนาแหลงการเรียนรูรวมท้ังพัฒนาใหเกิดองคความรูและประสานความ
รวมมือกับสถานศึกษาอื่น บุคคล  ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
ในการจัดตั้ง สงเสริมพัฒนาแหลงการเรียนรูที่ใชรวมกัน 

สงเสริม สนับสนุนใหครูใชแหลงการเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษาในการจัด
กระบวนการเรียนรูโดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถ่ิน 
7)  การนิเทศการศึกษา โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังน้ี 

               7.1 )  จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
               7.2 )  ดําเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายและ
เหมาะสมกับสถานศึกษา 
               7.3 )  ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
             7.4)  ติดตามประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศ
งานวิชาการ และการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
             7.5)  การแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณ การจัดระบบการนิเทศ การศึกษาภายใน
สถานศึกษากับสถาบันอื่น หรือเครือขายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8)การแนะแนวการศึกษา โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังน้ี 

                 จัดระบบการแนะแนวการศึกษา โดยความรวมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา 
                 ดําเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความรวมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา 

ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาใน
สถานศึกษา 

ประสานความรวมมือ  และแลกเปลี่ยนเรียนรู  ประสบการณดานการแนะแนว
การศึกษากับสถานศึกษาหรือเครือขายการแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
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9)  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 
การจัดระบบโครงสรางองคกรใหรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
กําหนดเกณฑการประเมินเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษา และตัวช้ีวัดของกระทรวง เปาหมาย ความสําเร็จของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หลักเกณฑและ
วิธีการประเมินของสํานักงานรับรองความสําเร็จของสถานศึกษา 

วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ให
บรรลุตามเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา 

ดําเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ือง 

ประสานความรวมมือกับสถานศึกษาและหนวยงานอื่นในการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประสานงานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาใน
การประเมินสถานศึกษาเพื่อเปนฐานในการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
10)  การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังน้ี 

      ศึกษา สํารวจความตองการ สนับสนุนงานวิชาการแกชุมชน 

จัดใหความรู  เสริมสรางความคิด และเทคนิคทักษะทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ  และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนทองถิ่น 

การสงเสริมใหประชาชนในชุมชน ทองถิ่นเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการ
ของสถานศึกษาและที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณระหวางบุคคล ครอบครัว ชุมชนและทองถ่ิน 
11)  การประสานความรวมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น โดยมี
แนวทางในการปฏิบัติดังน้ี 

ประสานความรวมมือ ชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ  เอกชน 
และองคการปกครองสวนทองถิ่น ทั้งท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษาบริเวณ
ใกลเคียง ทั้งภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและตางเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับองคกรตางๆ ทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ 
12)  การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและสถาบัน
สังคมอื่นที่จัดการศึกษา  โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 

สํารวจและศึกษาขอมูลการจัดการศึกษา รวมท้ังความตองการในการไดรับการ
สนับสนุนดานวิชาการของบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและสถาบันสังคมอื่นท่ีจัด
การศึกษา 

สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูในการจัด
การศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา จัดใหมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ในการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน และสถาบัน
สังคมท่ีจัดการศึกษา42 

กระบวนการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเปนกระบวนการทํางานเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีกระบวนการดังน้ี 
 1)  การเตรียมการ  เปนการเตรียมความพรอมของบุคลากรใหตระหนักถึงความสําคัญเห็น
คุณคาและประโยชนของการบริหารงานวิชาการดานตาง ๆ เตรียมการในการพัฒนาความรู  ทักษะ  
ใหแกบุคลากร  ตลอดจนจัดเตรียมเอกสาร  วัสดุ  อุปกรณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิชาการ 

 2)  การดําเนินการ  มีขั้นตอน  ดังน้ี 

  2.1)  การวางแผน  ผูบริหารตองวางแผนงานดานวิชาการโดยการกําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน  การจัดระบบงาน  การกําหนดเปาหมาย  วิธีการ  แนวทางการดําเนินงาน  จัด
บุคลากร  จัดสรรงบประมาณ  จัดทําแผนงาน  โครงการ  ปฏิทินปฏิบัติงานเพ่ือใหการบริหารงาน
วิชาการดําเนินไปตามเปาหมายและข้ันตอนตามแผนท่ีวางไวโดยคณะครูและทุกฝายมีสวนรวมใน
การวางแผน 

  2.2)  การปฏิบัติงาน  เปนข้ันตอนท่ีผูบริหารมีบทบาทในการสงเสริม  สนับสนุน
จัดสิ่งอํานวยความสะดวกและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
   1)  สนับสนุนใหมีการปฏิบัติงานตามภารกิจของงานวิชาการ 

                                                 
42 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล  (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ 
(ร.ส.พ.), 2546), 33-38. 
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   2)  สงเสริมใหครูมีความรู  ทักษะ  วุฒิการศึกษาและวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน 

   3)  สนับสนุนใหครูทํางานอยางมีความสุข 

   4) จัดส่ิงอํานวยความสะดวก   สนับสนุนใหปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

  2.3)  การวัดและประเมินผล  ผูบริหารมีหนาท่ีจัดใหมีการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานดานวิชาการใหบรรลุเปาหมายตามแผนท่ีวางไว 
  2.4)  การปรับปรุง/พัฒนา  เปนการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ดานวิชาการ  ตลอดจนการวางแผนงานในการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

 3)  การรายงาน  เปนการรวบรวมผลการปฏิบัติงานดานวิชาการตามแผนงานและเขียน
รายงานสรุปผลการดําเนินงานการปรับปรุงการปฏิบัติงาน  ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

 บทบาทและหนาท่ีของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในการบริหารงานวิชาการ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  

พุทธศักราช  2545 มาตรา 9 ไดกําหนดใหจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาโดยการ
กระจายอํานาจสูสถานศึกษา  และมุงเนนการมีสวนรวม  บุคคล  ครอบครัว  ชุมชนในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  ผูอํานวยการสถานศึกษา  ซึ่งเปนผูนําของหนวยงานจึงเปนผูมีบทบาท
สําคัญในการจัดการศึกษาใหประสบความสําเร็จ  บทบาทหนาท่ีของผูอํานวยการสถานศึกษาในการ
บริหารงานวิชาการมี  ดังน้ี 

1)  สงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการดานงบประมาณ  วัสดุอุปกรณ 
2)  สงเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรในการพัฒนาศักยภาพของตนและนักเรียน 

3)  สงเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
4)  นิเทศ  กํากับติดตาม  และปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
5)  ประสานความรวมมือระหวางโรงเรียน  ชุมชน  ผูปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานและหนวยงานตาง ๆ ในการจัดการศึกษา 
6)  สรุปประเมินผล  ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาอยางตอเน่ือง 

7)  สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของผูปกครอง  ชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในการบริหารจัดการศึกษา 

ขอบขายและภารกิจการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ขอบขายและภารกิจดานการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  แบง
การบริหารงานวิชาการออกเปน  9 งาน คือ  1)  การวางแผนงานวิชาการ  2)  การบริหารจัดการ
หลักสูตรระดับสถานศึกษา  3)  การบริหารจัดการเรียนรู  4)  การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน  
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5)  การวัดผลประเมินผลการเรียน  6)  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และแหลงเรียนรู  7)  
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  8)  การใหชุมชนมีสวนรวมในการเสริมสรางความเขมแข็ง
ทางวิชาการ  9)  การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการตามแนวทางการบริหารจัดการ
คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  การบริหารวิชาการ  หนวยศึกษานิเทศก  สํานักการศึกษา  
กรุงเทพมหานคร  จําแนกการบริหารงานวิชาการออกเปน 9  งาน  ดังนี ้ 

แนวทางการบริหารงานวิชาการ 
1)  การวางแผนงานวิชาการ 

 การวางแผนงานวิชาการเปนการรวบรวมขอมูล  สถิติเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ  
นักเรียน  บุคลากร  จัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ  จัดทําแผนงานวิชาการ
ซึ่งมีความสําคัญและจําเปนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  โดยมีองคประกอบที่เกี่ยวของ  
ดังน้ี 

1.1)   การจัดทําขอมูลสารสนเทศงานวิชาการ 

 สารสนเทศ  หมายถึง  ขอมูลท่ีผานการประมวลผลโดยวิธีที่เหมาะสมและตามความ
ตองการในการใชงานซึ่งมีการตรวจสอบความถูกตองแลว 

 ขอมูลสารสนเทศเปนส่ิงจําเปนในการวางแผนการบริหารวิชาการ  ขอมูลสารสนเทศท่ีดี
ตองเปนขอมูลที่ถูกตอง  และเปนปจจุบัน  สามารถตอบสนองผูใชไดทันเหตุการณ  ดังน้ันขอมูล
สารสนเทศจึงมีความสําคัญและเปนประโยชนสําหรับบุคลากรทุกคนในโรงเรียนในการนําขอมูล
ไปประกอบการพัฒนางาน  สรางทางเลือกใหม ๆ ในการดําเนินงาน  โดยเฉพาะผูบริหารโรงเรียน  
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  และหัวหนาสายช้ัน   มีความจําเปนตองใชขอมูลสารสนเทศ
ประกอบการวางแผนตัดสินใจกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนขอมูลสารสนเทศท่ีโรงเรียนจัดทําข้ึนจะทําใหผูปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบการทํางาน
ของตนเองตลอดจนขอบกพรองท่ีเกิดขึ้น  สามารถนํามาวิเคราะหเพ่ือแกปญหา  และนํามาปรับปรุง
งานของตนเองใหดีย่ิงข้ึน  รวมท้ังผูบริหารโรงเรียนสามารถศึกษาผลการทํางานของบุคลากรใน
หนวยงานโดยมีขอมูลสารสนเทศประกอบการช้ีแนะ  ชวยเหลือและแกปญหานั้น ๆ ไดงายขึ้น 

1.2)   การจัดทําแผนงานวิชาการ 

 การจัดทําแผนงานวิชาการ  หมายถึง  การดําเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูล  ดาน
วิชาการ  จัดระเบียบ  และกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ 

 ความสําคัญของการจัดทําแผนงานวิชาการ 

 การจัดทําแผนงานวิชาการในโรงเรียน  เปนส่ิงจําเปนท่ีตองปฏิบัติเพื่อใหบรรลุตาม
จุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหไดมากท่ีสุด  โดยมีความสําคัญ  คือ 
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 1)  การจัดทําแผนงานวิชาการจะเปนตัวกําหนดโครงการ / กิจกรรม / งานที่ทําในอนาคต 

 2)  โรงเรียนสามารถดําเนินงานไปตามจุดมุงหมายที่วางไว 
 3)  ทําใหสามารถพัฒนาโรงเรียนไปตามทิศทางท่ีกําหนดไว  และสามารถคงอยูในสังคมได
อยางมีประสิทธิภาพ 

 4)  ชวยใหใชงบประมาณและทรัพยากรอื่น ๆ ไดอยางประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด 

 
2)  การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  

 การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  เปนกระบวนการที่ตองอาศัยการมีสวนรวมของ
ฝายตาง ๆ อาทิ ฝายบริหาร  ครูผูสอน  ผูปกครอง  ชุมชน  โดยท่ัวไปมีการดําเนินการใน 2 สวน  คือ 

 1)  การดําเนินการระดับสถานศึกษา  ดําเนินการโดยองคคณะบุคคลในระดับสถานศึกษา  
ไดแก  คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  เมื่อพิจารณา
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  รวมท้ังแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ ยวของ  เชน  ระเบียบการวัด
ประเมินผลการเรียน  รวมท้ังพิจารณาเกี่ยวกับเอกสารบันทึกรายงานผลการเรียนซึ่งตองใชรวมกัน
ในสถานศึกษานั้น ๆ  
 2)  การดําเนินการระดับช้ันเรียน  ดําเนินการโดยครูผูสอนแตละคนออกแบบหนวยการ
เรียนรูและจัดการเรียนการสอน  เพื่อใหสอดคลองกับผูเรียนแตละกลุมซ่ึงอาจมีความแตกตางกัน  
ดังนั้นจึงมีความเปนไปไดครูผูสอนรายวิชาเดียวกัน  ระดับช้ันเดียวกันอาจพิจารณาออกแบบหนวย
การเรียนรูที่แตกตางกัน  ดังน้ันกิจกรรมการเรียนรูหรืองานท่ีมอบหมายใหผูเรียนปฏิบัติหรือวิธีการ
วัดประเมินผลอาจตองปรับใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละกลุม 

 2.1)  การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  เปนการจัดทําเอกสารในระดับสถานศึกษาโดยองคคณะ
บุคคล  ไดแก  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการ  เมื่อจัดทําเอกสารหลักสูตรเรียบรอย   การจัดทํารูปเลมและการจัดแบงจํานวนเลมของ
หลักสูตรโรงเรียนขึ้นอยูกับการพิจารณาตามความเหมาะสมของโรงเรียน  เพื่อความสะดวกในการ
บริหารจัดการ  และนําไปใช  หลักสูตรสถานศึกษาควรมีองคประกอบท่ีสําคัญ  ดังนี้ 
 1)  สวนนํา 
 2)  โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
 3)  คําอธิบายรายวิชา 
 4)  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 5)  เกณฑการจบหลักสูตร 
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 ทั้งน้ี  ในการจัดทํารูปเลมหลักสูตรสถานศึกษาในสวนของหนาปกหลักสูตรสถานศึกษา
และประกาศโรงเรียนเร่ืองใหใชหลักสูตรสถานศึกษานั้น  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานไดกําหนดรูปแบบเปนตัวอยางใหโรงเรียนไดปรับใชตามความเหมาะสม 

 2.2)  การนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช 
 การนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช  หมายถึง  การที่ผูบริหารโรงเรียนและครูนําหลักสูตรไป
ปฏิบัติใหบงัเกิดผล  รวมถึงการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  เพื่อการพัฒนาหลักสูตรไปสูการ
เรียนการสอนในหองเรียน  และอํานวยความสะดวกใหครูสามารถสอนและนักเรียนเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ไดแก  การจัดเอกสารประกอบหลักสูตร  การเตรียมบุคลากร  อาคาร  สถานท่ี  วัสดุ  
อุปกรณ  สภาพแวดลอม  การบริหารและบริการหลักสูตร  และการนิเทศการใชหลักสูตร 

 2.3)  การนิเทศ  ติดตามการใชหลักสูตรสถานศึกษา 
 การนิเทศติดตามการใชหลักสูตร  เปนกระบวนการสําคัญท่ีสถานศึกษาใชในการควบคุม
คุณภาพโดยใชเทคนิควิธีการที่หลากหลาย  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการติดตาม  การตรวจ
เย่ียมและการสังเกตการณในช้ันเรียน  การสอนแนะ (Coaching)  การตรวจแผนการจัดการเรียนรู  
การบันทึกหลังการสอน  การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เปนตน 

 ดังนั้น  สถานศึกษาควรจัดใหมีแผนนิเทศ  กํากับ  ติดตามการใชหลักสูตรอยางเปนระบบ
ดําเนินการใหกระบวนการนิเทศเปนวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
บนพื้นฐานความรู  เปนกัลยาณมิตร  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน  และยอมรับการเปลี่ยน
สถานภาพระหวางการเปนผูนิเทศและเปนผูรับการนิเทศ  ควรดําเนินการดังน้ี 

 1)  รวมกันกําหนดความตองการในการรับการนิเทศหรือกํากับ  ติดตาม  เพื่อเฝาระวังมิให
คุณภาพการจัดทําและใชหลักสูตรเกิดปญหา  อุปสรรคและสงผลกระทบตอคุณภาพผูเรียน 

 2)  สรางความเขาใจและทัศนคติเกี่ยวกับการนิเทศ  ติดตามการใชหลักสูตรในเชิงบวกแก
ครูและบุคลากรทางการศึกษาวามิไดเปนกระบวนการจับผิดแตเปนกระบวนการดูแลชวยเหลือ
เพ่ือใหการใชหลักสูตรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 3)  กําหนดขอตกลงเพ่ือการขับเคลื่อนการนิเทศติดตามรวมกันและมีแผนการดําเนินการ
อยางชัดเจน  เปนรูปธรรม 

 4)  ผูบริหารโรงเรียนตองดําเนินการใหมีการนิเทศ  ติดตาม  อยางเปนระบบครบวงจรท้ัง
ในระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษาอยางตอเน่ืองและครอบคลุม 

 2.4)  การประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา 
 การประเมินผลการใชหลักสูตรเปนสวนสําคัญสวนหน่ึงของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร  
ซึ่งสถานศึกษาจะตองมีความตระหนักในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องเพ่ือเปน
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หลักประกันวาผูเรียนจะไดรับการพัฒนาทั้งดานสติปญญา  รางกาย  คุณธรรมบรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรูระดับชาติ  และสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข  กระบวนการประเมินผล
การใชหลักสูตร  สามารถดําเนินการไดทั้งระหวางการใชหลักสูตร  การนําหลักสูตรไปใชแลวหรือ
การติดตามจากผลผลิต  คือ  ผูเรียนท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรนั่นเอง 

 เพื่อใหการประเมินผลการใชหลักสูตรบรรลุเปาหมายของการควบคุมคุณภาพสถานศึกษา  
ควรจัดใหมีการประเมินทั้งระบบ  คือ 

 1)  กําหนดใหมีการประเมินการใชหลักสูตรเปนกิจกรรมหลักของสถานศึกษา 
 2)  สรางความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินการใชหลักสูตรดวยตนเองกับคณะครู 
 3)  วางระบบเครือขายการทํางานและมอบหมายงานการประเมินใหคณะผูปฏิบัติงานแตละ
คณะดําเนินการประเมินเปนระยะ ๆ โดยกําหนดใหชัดเจนวาคณะใดตองประเมินรายการใดบาง 

 4)  สรุปผลการประเมิน  และนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา 
 2.5)  การรายงานการประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา 
 เปนการนําผลการประเมินการใชหลักสูตรสถานศึกษาของคณะครูและผูบริหารโรงเรียน
เสนอจุดเดนจุดท่ีตองพัฒนาความสําเร็จและ/หรือปญหาของการนําไปใชตามองคประกอบของ
หลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อใหสาธารณะชนไดทราบ  และเปนขอมูลที่เปนประโยชนในการพัฒนา
หรือปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียน  ชุมชน  บรรลุ
เปาหมายการศึกษาของชาติตอไป 

 2.6)  การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
 การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับผูเรียน  และความตองการของ
ผูปกครอง  ชุมชน  โดยรวบรวมขอมูลจากการประเมินผลตามประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 

 1)  ประเมินตัวหลักสูตร   โดยมีหัวขอในการพิจารณา   เชน   ความครบถวนของ
องคประกอบหลักสูตร    ความครอบคลุมเน้ือหาสาระ  ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด  ความเหมาะสม
ของจํานวนชั่วโมงและคานํ้าหนัก  วิธีการวัดและประเมินผล ฯลฯ 

 2)  ประเมินความตองการจําเปนในการศึกษาตอ  และการประกอบอาชีพของนักเรียนใน
อนาคต  เพื่อนํามาใชกําหนดโปรแกรมการเรียนและเวลาเรียน 

 3)  ประเมินตามความตองการของพอแมผูปกครอง  และชุมชนในการพัฒนาผูเรียนเพื่อ
นํามาใชกําหนดโปรแกรมการเรียน  และโครงการตาง ๆ 
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3)  การบริหารการจัดการเรียนรู 
 การเรียนรู  คือ  การเปลี่ยนแปลงศักยภาพ  พฤติกรรมที่คอนขางถาวรซ่ึงเปนผลจากการฝก
หรือการปฏิบัติที่ไดรับการเสริมแรง  ซึ่งเปนกระบวนการท่ีเกิดขึ้นกับมนุษยตลอดชีวิต 

 การจัดการเรียนรู  เปนกระบวนการสําคัญในการนําเอาหลักสูตรสูการพัฒนานักเรียนให
บรรลุตามเปาหมายที่หลักสูตรกําหนด 

 ปจจัยสําคัญในการจัดการเรียนรู 
 การจัดการเรียนรูตาง ๆ ประกอบดวยปจจัยที่สําคัญ 3 ประการ  คือ 

 1)  ตัวผูเรียน (Learner) 
 2)  เหตุการณหรือสถานการณที่เปนตัวเรา (Stimulus  Situation) 
 3)  การกระทําหรือการตอบสนอง (Action หรือ Response) 
 3.1)  การบริหารจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีกระบวนการจัดที่หลากหลาย  ไดแก 
 1)  กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ 

 2)  กระบวนการสรางความรู 
 3)  กระบวนการคิด 

 4)  กระบวนการทางสังคม 

 5)  กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา 
 6)  กระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริง 

 7)  กระบวนการปฏิบัติลงมือทําจริง 

 8)  กระบวนการจัดการ 

 9)  กระบวนการวิจัย 

 10)  กระบวนการเรียนรูของตนเอง 

 11)  กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

 3.2)  การบริหารจัดการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู 
 การจัดกระบวนการเรียนรู  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 
ทุกกลุมสาระการเรียนรูตองจัดกระบวนการเรียนรู  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับผูเรียนโดย
คํานึงถึงความถนัด  วิถีชีวิต  ความเทาเทียม  ความเสมอภาค  ความสามารถ  และศักยภาพของ
นักเรียน  เนนกระบวนการที่นักเรียนไดปฏิบัติจริง  ฝกทักษะใหคิดเปน  จัดการได  ประยุกตใช  ใช
กระบวนการวิจัยมาพัฒนากระบวนการเรียนรู  มีการยืดหยุนตามเหตุการณและสภาพทองถิ่น 

 3.3)  การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียน 
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 การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียน  เพื่อใหผูเรียนคนพบความสามารถความถนัดของ
ตนเองและสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ  เห็นคุณคาในการประกอบสัมมาชีพ  เปนผูมี
ระเบียบวินัย  ศีลธรรม  จริยธรรม  รูจักบทบาทหนาท่ี  ความรับผิดชอบ  การบําเพ็ญประโยชนให
ชุมชน  สังคม  ประเทศชาติ  และดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 

 3.3.1)  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใน 3 ลักษณะ  ดังนี้ 
  1)  กิจกรรมแนะแนว 

  2)  กิจกรรมนักเรียน 

   (1)  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 

   (2)  กิจกรรมชุมนุม  ชมรม 

 3.3.2)  การบริหารทางวิชาการ  จัดเปน 3 ลักษณะ  ดังนี้ 
  1)  การสงเสริมพัฒนาศกัยภาพสูความเปนเลิศ 

  2)  การจัดสอนซอมเสริม 

  3)  การบริหารเพื่อสงเสริมวิชาการ 

3.4)  การจัดการศึกษาพิเศษ 

 การศึกษาพิเศษเปนการจัดการเรียนการสอนและบริการที่ใหแกเด็กที่มีความตองการพิเศษ  
ไดแก  เด็กปญญาออน  เด็กพิการทางกายและสุขภาพ  เด็กพิการทางตา  ทางหู  เด็กท่ีมีปญหา
ทางการพูด  เด็กที่มีปญหาทางอารมณและสังคม  รวมท้ังเด็กปญญาเลิศ  เพื่อใหไดรับการพัฒนา
สงเสริมอยางเหมาะสม  เต็มตามศักยภาพ 

 เด็กพิเศษ  หมายถึง  เด็กที่มีลักษณะทางกายภาพหรือพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปจากสภาพปกติ
ทางรางกาย  สติปญญา  อารมณหรือสังคม    ซึ่งความเบี่ยงเบนนี้อาจสงผลกระทบตอพัฒนาการ
ดานตาง ๆ ของเด็ก 

 รูปแบบการศึกษาพิเศษ 

 รูปแบบที ่1 การจัดการศึกษาพิเศษรวมในช้ันเรียนปกติเต็มเวลา  จัดบริการสําหรับเด็กที่มี
ความผิดปกติไมมาก  หลังจากเด็กไดรับการบําบัดหรือฟนฟูสมรรถภาพในดานท่ีจําเปนก็สามารถ
เรียนรวมกับเด็กปกติได 
 รูปแบบที่ 2 การจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวมในช้ันปกติ  จัดบริการใหเด็กพิเศษเรียนในช้ัน
เรียนไดเรียนรวมในชั้นเรียนปกติโดยไดรับบริการตาง ๆ เพิ่มเติม 

 รูปแบบที่ 3 การจัดการศึกษาพิเศษในช้ันเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ  จัดใหแกเด็กที่มีความ
บกพรองคอนขางมาก  รวมท้ังเด็กท่ีมีความสามารถสูงจนไมสามารถเรียนรวมกับเด็กปกติได 
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 รูปแบบที่ 4 การจัดโรงเรียนพิเศษ  จัดใหแกเด็กที่มีความบกพรองมาก  ไมสามารถเรียน
รวมกับเด็กปกติไดและตองใชครูที่มีความสามารถเฉพาะทาง 

 รูปแบบที่ 5 การจัดการศึกษาพิเศษนอกโรงเรียน  เปนการศึกษาพิเศษในโรงพยาบาล สถาน
พักฟน  สถานรับเลี้ยงเด็ก  หรือการดูแลเด็กท่ีบาน 
 

4)  การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน 

 การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน  เปนกิจกรรมท่ีสําคัญกิจกรรมหนึ่งท่ีชวยสนับสนุน
ใหการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานตาง ๆ ในโรงเรียนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
เพราะการนิเทศภายในเปนการสงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนรวมมือกันปรับปรุงคุณภาพการเรียน
การสอนและการปฏิบัติงานตาง ๆ  
 การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน  หมายถึง  กระบวนการปฏิบัติงานท่ี ผูบริหาร
โรงเรียนและครูในโรงเรียนไดวางแผนและดําเนินการรวมกันเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานดานวิชาการใหไดผลดีขึ้น 

 หลักการนิเทศงานวิชาการ  การนิเทศงานวิชาการในโรงเรียนควรมีหลักการ  ดังน้ี 

 1)  รวมแรง  คือ  การที่ทุกคนรวมกันปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จหรือชวยเหลือ
เพ่ือนรวมงานในส่ิงที่ตนไดปฏิบัติ 
 2)  รวมจิต  คือ  การมีความสามัคคี  รักใคร  กลมเกลียวกัน 

 3)  รวมคิด  คือ  การท่ีทุกคนพยายามใชความรู  ความสามารถของงานท่ีมีอยูใหเกิด
ประโยชนตอการปฏิบัติงานของสวนรวมใหมากท่ีสุดเทาที่จะทําได 
 4)  รวมพิชิตปญหา  คือ  การที่ทุกคนพยายามชวยกันวิเคราะหปญหาและลงมือแกปญหา
รวมกันอยางจริงจัง 

 5)  รวมพัฒนาทั้งกลุมและตนเอง  คือ  การที่ทุกคนพยายามพัฒนาความรูความสามารถของ
ตนเองใหดีย่ิงขึ้น  ในขณะเดียวกันก็พัฒนาเพ่ือนภายในกลุมใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 กิจกรรมการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน 

 การนิเทศงานวิชาการเพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนนั้นผูนิเทศจะตอง
วิเคราะหขอบกพรอง  ความตองการจําเปนของผูรับการนิเทศดานความรู  ทักษะ  เจตคติแลว
พิจารณาหาแนวทางที่จะดําเนินการนิเทศอยางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิโดยเลือกกิจกรรมการ
นิเทศท่ีสามารถทําใหบรรลุวัตถุประสงคไดหลากหลายรูปแบบ  ดังน้ี 

 1)  ประชุมกอนนิเทศ 

 2)  ปฐมนิเทศ 
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 3)  ใหคําปรึกษา 
 4)  อบรม 

 5)  ประชุมปฏิบัติการ 

 6)  สัมมนา/ศึกษานอกสถานที่ 
 7)  ระดมความคิด 

 8)  สาธิตการสอน 

 9)  ศึกษาเอกสารวิชาการ/ตํารา 
 10)  สัมมนาทางวิชาการ 

 11)  เย่ียมนิเทศช้ันเรียน 

 12)  สังเกตการสอน 

 13)  วิจัยเชิงปฏิบัติการ 

 14)  เขียนเอกสาร/บทความทางวิชาการ 

 15)  จัดนิทรรศการ 

 

5)  การวัดผลประเมินผลการเรียน 

 การวัดผลประเมินผลการเรียนมีจุดมุงหมายพื้นฐาน 2 ประการ ไดแก  การวัดประเมินผล
เพ่ือพัฒนาผูเรียน  และการวัดประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน  ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ไดกําหนดใหมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู  ดังนี้ 
 1)  ระดับช้ันเรียน  เปนการวัดและประเมินผลการเรียนทั้งแบบท่ีเปนทางการและไมเปน
ทางการเปนการประเมินผลยอยหรือประเมินผลรวม  เปนการประเมินผลตามสภาพจริงหรือการ
ปฏิบัติ  เปนการทดสอบประเมินตนเอง  เพื่อนประเมินเพื่อน  ซ่ึงการประเมินระดับชั้นเรียนเปนการ
ใชผลการประเมิน  เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาผูเรียน  ปรับการสอน  และตัดสินผลการเรียนและ
สื่อสารกับผูปกครอง 

 2)  ระดับสถานศึกษา  เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนทุกช้ัน  โดยการวิเคราะหขอมูลตาม
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู  ซึ่งการประเมินระดับสถานศึกษาเปนการใชผลการประเมินเพื่อ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียน  และการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

 3)  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  เพ่ือใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  สําหรับกรุงเทพมหานครซ่ึงเปนหนวยงานตนสังกัด  ดําเนินการประเมินคุณภาพ
โดยสํานักการศึกษา 
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 4)  ระดับชาติ  เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนดวยมาตรฐานเดียวกัน  โดยใชขอสอบ
มาตรฐานของหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย  ซึ่งการประเมินระดับชาติเปนการใชผลการประเมินเพ่ือ
การตัดสินใจ  กําหนดนโยบาย  จัดสรรทรัพยากร  ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยรวม 

 การนําการวัดผลและประเมินผลสูการปฏิบัติ 
 สถานศึกษาสามารถนําการวัดผลและประเมินผลสูการปฏิบัติ  ไดดังนี้ 
 1)  จัดทํานโยบาย  รูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูสถานศึกษา 
 2)  กําหนดเกณฑการประเมิน  การผานตัวช้ีวัด 

 3)  จัดทําแนวปฏิบัติและเกณฑการประเมิน  การอาน  คิดวิเคราะหและเขียนคุณลักษณะอัน
พึงประสงคกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 4)  กําหนดกระบวนการตัดสินผลการเรียน 

 5)  กําหนดแนวปฏิบัติการอนุมัติการเลื่อนชั้น  การเลื่อนชั้นระหวางป  การซํ้าชั้น ฯลฯ 

 6)  กําหนดภารกิจครูผูสอน 

 7)  จัดทําคูมือครู  คูมือนักเรียน 

 

6) การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและแหลงเรียนรู 
 สื่อ  หมายถึง  ส่ิงใดก็ตามที่บรรจุขอมูลเพ่ือใหผูสง  และผูรับสามารถส่ือสารกันไดตรงตาม
วัตถุประสงค  เมื่อมีการนําส่ือมาใชในการเรียนการสอน  จึงเรียกวา  “สื่อการเรียนการสอน”  
(Instructional  Media)  ซึ่งหมายถึง  สื่อท่ีบรรจุเนื้อหาหรือสาระการเรียนรูที่ผูสอน  และผูเรียนใช
เปนเคร่ืองมือสําหรับการเรียนรูในเนื้อหาสาระที่ตองการเรียนรู 
 นวัตกรรม  หมายถึง  ความคิด  การปฏิบัติหรือส่ิงประดิษฐใหม ๆ ที่ยังไมเคยมีใชมากอน
หรือเปนการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมท่ีมีอยูใหทันสมัยและใชไดผลดีย่ิงขึ้น  เมื่อนํานวัตกรรม
มาใชจะชวยใหการทํางานน้ันไดผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิม  ทั้งยังชวย
ประหยัดเวลาและแรงงานอีกดวย 

 นวัตกรรมทางการศึกษา  (Educational  Innovation)  หมายถึง  การนําส่ิงใหมซึ่งอาจจะอยู
ในรูปของความคิดหรือการกระทํา  รวมท้ังส่ิงประดิษฐเขามาใชในระบบการศึกษาเพื่อมุงหวังท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงสิ่งท่ีมีอยูเดิมใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  ทําใหผูเรียนสามารถเกิดการ
เรียนรูไดอยางรวดเร็ว  เกิดแรงจูงใจในการเรียน  และชวยประหยัดเวลาในการเรียน  เชน  การสอน
โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน  การใชวีดิทัศนเชิงโตตอบ  ( Interactive  Video)  สื่อหลายมิติ  
(Hypermedia)  และอินเตอรเน็ต  เปนตน 
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 เทคโนโลยี  หมายถึง  การประยุกตเอาความรูทางดานวิทยาศาสตรมาใชเพื่อประโยชนตอ
การดํารงชีวิตของมนุษยหรือหมายถึงการนําความรู  ทักษะ  และทรัพยากรมาผลิตเปนผลิตภัณฑ
ตาง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกหรือตอบสนองตอความตองการของมนุษย 
 แหลงเรียนรู  หมายถึง  “แหลง”  หรือ  “ที่รวม”  ซึ่งอาจเปนสภาพ  สถานท่ีหรือศูนยรวมที่
ประกอบดวย  ขอมูล  ขาวสาร  ความรู  และกิจกรรมท่ีมีกระบวนการเรียนรูหรือกระบวนการเรียน
การสอนท่ีมีรูปแบบแตกตางจากกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีครูเปนผูสอน  แหลงเรียนรูตาม
มาตรา  ๒๕  ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.๒๕๕๒  เชน  หองสมุดประชาชน  
พิพิธภัณฑ  หอศิลป  สวนสัตว  สวนสาธารณะ  สวนพฤกษศาสตร  อุทยานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  ศูนยกีฬาและนันทนาการ  แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูอื่น  เปนตน 

 6.1)  แนวดําเนินการสราง  พัฒนา  และใชสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี 

  1)  โรงเรียนจัดทําเองหรือรวมกลุมจัดทําส่ือ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและแหลง
เรียนรู 
  2)  พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิต  พัฒนา  และใชสื่อ ฯโดยครู
หรือบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความสามารถดานเทคนิค  การผลิต  พัฒนา  และใชสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีแหลงเรียนรู 
  3)  รวบรวม   และแนะนําแหลงเรียนรู เกี่ยวกับกับการสรางส่ือนวัตกรรม
เทคโนโลยีและแหลงเรียนรู 
  4)  รวบรวม  และแนะนําแหลงเรียนรูใหผูเรียนเรียนรูผานเครือขายใหแกนักเรียน 

  5)  จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และแหลงเรียนรู 
  6)  ประเมินการผลิต  พัฒนา  และใชสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและแหลงเรียนรู 
  7)  ประชาสัมพันธและเผยแพร 
 ขั้นตอนการจัดหาและผลิตส่ือ 

  1)  สํารวจความตองการ 

  2)  กําหนดเปาหมายการผลิต 

  3)  วิเคราะหกลุมเปาหมาย 

  4)  กําหนดจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม 

  5)  วิเคราะหและจัดทําเนื้อหา 
  6)  เลือกประเภทส่ือท่ีจะผลิต 

  7)  ผลิตส่ือ 

  8)  ทดลองเบื้องตน 
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  9)  ทดลองภาคสนาม 

  10)  การนําไปใชและปรับปรุง 

 6.2)  การบริหารจัดการและการพัฒนาแหลงเรียนรู 
  การบริหารจัดการแหลงเรียนรูเปนงานท่ีโรงเรียนสวนใหญดําเนินการอยูแลวโดย
มุงผลสัมฤทธ์ิที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียนก็คือ  การเปนบุคคลแหงการเรียนรู  สามารถแสวงหาความรูดวย
ตนเองจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ซึ่งมีหลายชองทาง  เพียงแตการดําเนินการพัฒนาแหลงเรียนรูยังไม
เปนระบบและกระบวนการท่ีชัดเจน  แหลงเรียนรูบางแหงจึงไมไดถูกใชและพัฒนาอยางตอเน่ือง  
แหลงเรียนรูที่เปนธรรมชาติก็ถูกละเลยไมไดเขาไปใชใหเกิดประโยชนผูบริหารโรงเรียนจึงตองเปน
ผูนําการดําเนินการสูความสําเร็จโดยกําหนดเปนนโยบายและนําสูแผนการพัฒนาที่ชัดเจนเปน
รูปธรรม 

 

7)  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน  มุงหวังเพ่ือแกปญหาหรือพัฒนาผูเรียน
เปนสําคัญ  ดังน้ันรูปแบบการวิจัยจึงเปนลักษณะของการวิจัยในช้ันเรียน 

 ความหมายของการวิจัยในช้ันเรียน 

 การวิจัยในช้ันเรียน  (Classroom  Action  Research)  หมายถึง  กระบวนการแกปญหาหรือ
พัฒนากระบวนจัดการเรียนรูในช้ันเรียนอยางเปนระบบ  เพื่อสืบคนสาเหตุของปญหา  แลวหาวิธี
แกปญหาหรือพัฒนาที่เช่ือถือไดเปนการวิจัยที่ควบคูไปกับการปฏิบัติงานจริง  และเปนการวิจัยท่ีมุง
แกปญหาท่ีเกิดขึ้นเฉพาะหนาเปนคร้ัง ๆ ไปหรือเปนเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งในชวงระยะเวลาหนึ่ง 

 ความสําคัญของการวิจัยในช้ันเรียน 

 ครูผูสอนเปนผูที่ใกลชิดกับผูเรียนมากท่ีสุด  การวิจัยในช้ันเรียนจึงมีความสําคัญตอครู  
ดังนี้ 
 1)  ชวยใหครูทํางานอยางเปนระบบในการแกปญหาและพัฒนาผูเรียนดวยกระบวนการวิจัย 

 2)  ชวยใหครูจะสามารถบอกไดวางานการจัดการเรียนการสอนที่ปฏิบัติไปนั้นไดผล
หรือไมเพราะอะไร 

 3)  ชวยใหครูใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูจะสามารถ
ควบคุมกํากับ  และพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองไดอยางดี 
 ประโยชนของการวิจัยในช้ันเรียน 

 การวิจัยในช้ันเรียนมีประโยชนตอนักเรียน  ครู  และโรงเรียน  ดังน้ี 
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 1)  ประโยชนตอนักเรียน  นักเรียนในช้ันเรียนมีความรูความสามารถพื้นฐานแตกตางกัน
การวิจัยจึงเปนการแกปญหาหรือพัฒนาผูเรียนอยางถูกวิธี 

 2)  ประโยชนตอครู  ครูมีการวางแผนอยางเปนระบบ  ออกแบบจัดการเรียนรูที่เหมาะสม
กับผูเรียน  ชวยใหครูแกปญหาหรือพัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสม 

 3)  ประโยชนตอโรงเรียน  ครูในโรงเรียนมีปฏิสัมพันธกัน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน
และกัน  รวมกันใชงานวิจัยเปนเคร่ืองมือในการแกปญหาการเรียนการสอนหรือพฤติกรรมผูเรียน 

 หลักการและแนวคิดของการวิจัยในช้ันเรียน 

 การวิจัยในช้ันเรียนเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ใชเพ่ือการศึกษาสภาพที่เกิดข้ึนภายใน
หองเรียนโดยมีครูเปนผูดําเนินการ  จึงมีหลักการและแนวคิด  ดังนี้ 
 1)  เปนการศึกษาคนควาที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในหองเรียน 

 2)  เปนการหาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรูที่เกี่ยวของกับหลักสูตร  
วิธีสอน  การจัดกิจกรรม  สื่อ  แบบฝก  วิธีการวัดและประเมินผล 

 3)  เปนประโยชนตอการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

 

8)  การใหชุมชนมีสวนรวมในการเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และที่แกไขเพิ่มเติม  ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. 
๒๕๔๕)  ไดบัญญัติหลักการบริหารและการจัดการศึกษาในรูปขององคคณะบุคคลหรือ
คณะกรรมการท้ังระดับสวนกลาง  และระดับทองถิ่น  ทําใหการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารและการจัดการศึกษาในรูปแบบคณะกรรมการ  ประกอบดวย  ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนครู  
ผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนทางศาสนา  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ผูแทนศิษย เกา  
ผูทรงคุณวุฒิ  และกําหนดใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ 

 บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ระ เบียบกรุงเทพมหานครว าดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน   สังกัด
กรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๔๗  ไดกําหนดบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานซ่ึงสามารถสรุปได ๕  บทบาท  ดังนี้ 
 1)  บทบาทหนาท่ีที่เกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย 

  1.1)  เสนอแนวทางการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนา 
  1.2)  เสนอแนวทางการมีสวนรวมในการสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ
ดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานการบริหารบุคคล  และดานการบริหารทั่วไป 

 2)  บทบาทในการใหความเห็นชอบ 
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  2.1)  แผนปฏิบัติราชการประจําปของโรงเรียน 

  2.2)  หลักสูตรสถานศึกษา 
  2.3)  รายงานผลการดําเนินการประจําปการศึกษา 
  2.4)  เสนอผลการประเมินจากหนวยงานภายนอกตอสาธารณะชน 

 3)  บทบาทในการกํากับกิจการของสถานศึกษา 
  3.1)  กํากับและติดตามการดําเนินงานตามแผน 

  3.2)  มีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 4)  บทบาทในการสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 
  4.1)  การใหเด็กในเขตบริการไดเขาเรียนท่ัวถึง  มีคุณภาพ  และไดมาตรฐาน 

  4.2)  การพิทักษสิทธิเด็ก  การดูแลเด็กพิการ  เด็กดอยโอกาส  เด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ 

  4.3)  การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  วิทยากรภายนอกและภูมิปญญาทองถ่ิน 

  4.4)  การเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและการประสานงานกับภาครัฐและ
เอกชน 

 5)  บทบาทในการแตงต้ังและปฏิบัติการ 

  5.1)  เสนอแตงต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษา 
  5.2)  แตงต้ังอนุกรรมการเพื่อดําเนินการอื่น ๆ  
  5.3)  ปฏิบัติการอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง 

 นอกจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมีสวนรวมในการเสริมสรางความเขมแข็ง
ทางการพัฒนางานวิชาการใหแกโรงเรียนแลว  กรุงเทพมหานครไดมีระเบียบกรุงเทพมหานครวา
ดวย  คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง  พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยคณะกรรมการประกอบดวย  ประธาน  
รองประธาน  เลขานุการ  และกรรมการ  ดังน้ี 

 1)  ระดับหองเรียน  มีจํานวนไมนอยกวา 5  คนโดยผูปกครองของแตละหองคัดเลือก
กันเอง 

 2)  คณะกรรมการผูปกครองระดับช้ันเรียน  แตงต้ังจากประธานกรรมการระดับหองเรียน
เปนคณะกรรมการเครือขายผูปกครองระดับช้ันเรียน 

 3)  คณะกรรมการผูปกครองระดับโรงเรียน  แตงต้ังจากประธานกรรมการระดับช้ันเรียน
เปนคณะกรรมการเครือขายผูปกครองระดับโรงเรียน 
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 โรงเรียนตองเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการให
เหมาะสมสอดคลองกับความตองการ  โดยสรางความตระหนักและสรางกระบวนการมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง 

 

9)  การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ  
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  ๒๕๔๒  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 

๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  มาตรา  ๔๗  ใหมีระบบการประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ  ประกอบดวย  ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก  มาตรา ๔๘  ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง 

 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนกระบวนการบริหารจัดการท่ีมีการพัฒนา
ปรับปรุงอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพซึ่งเปนภารกิจที่สถานศึกษาจะตองทําอยูแลว
การประกันคุณภาพการศึกษาจึงไมใชเร่ืองใหม  แตเปนการประเมินเพ่ือพัฒนาโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

 หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 1)  บุคลากรทุกฝายในโรงเรียนรวมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตาม
มาตรฐานการศึกษาและตัวบงช้ี 

 2)  ใชการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการใน
โรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรและนักเรียนไปพรอมกัน 

 3)  การประกันคุณภาพเปนหนาท่ีของบุคลากรในโรงเรียน  และใหผูเกี่ยวของทุกคนมีสวน
รวมในการกําหนดเปาหมาย  วางแผน  ติดตามผล  และพัฒนาปรับปรุง  ผลักดันใหโรงเรียนมี
คุณภาพ  เพื่อใหผูเรียนไดรับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพเปนไปตามความตองการของผูปกครอง  ชุมชน  
สังคม  ตลอดจนประเทศชาติ 
 วัตถุประสงคในการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 1)  เพ่ือใหทราบระดับคุณภาพของสถานศึกษาในการดําเนินพันธกิจดานตาง ๆ  
 2)  เพ่ือกระตุนใหสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
อยางตอเน่ือง 

 3)  เพ่ือใหทราบความกาวหนาของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
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 4)  เพื่อรายงานระดับคุณภาพและพัฒนาการในดานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตอ
สาธารณะชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ43 

จากที่กลาวมา  สรุปไดวา  การบริหารงานวิชาการเปนการดําเนินการเพื่อใหเกิดผล
สําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  จะตองดําเนินการเพ่ือใหเกิดความ
รวมมือกันของทุกฝาย  การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  มีผลให
การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาท่ีมีคุณภาพย่ิงข้ึน 

 

สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ความเปนมาในการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 

 การจัดการศึกษาในพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร  จัดตั้งคร้ังแรกเมื่อป พ.ศ. 2427  ในรูปแบบ
ของโรงเรียนราษฎรที่วัดมหรรณพาราม  ตอมาในป พ.ศ. 2430  มีการขยายการจัดการศึกษาโดย
จัดตั้งองคกรรับผิดชอบเปนกรมศึกษาธิการและเปนกระทรวงธรรมการเมื่อป พ.ศ. 2435  ในป พ.ศ. 
2441  ไดมีโครงการศึกษาเกิดข้ึน  โดยแบงความรับผิดชอบใหกรมการศึกษาธิการจัดการศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร  และใหกระทรวงมหาดไทยจัดการศึกษาในหัวเมืองรวมกับพระสงฆ  ภายหลังได
มีการขยายการศึกษาภาคบังคับออกไปถึงระดับตําบลระหวางป พ.ศ. 2454  ถึง พ.ศ. 2475  มี
หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  3  กระทรวง  คือ 

 1.  กระทรวงนครบาล  รับหนาท่ีจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาในสวนกลาง 

 2.  กระทรวงมหาดไทย  รับหนาท่ีจัดการศึกษาในสวนภูมิภาค 

 3.  กระทรวงธรรมการ  ทําหนาที่ประสานงานใหการจัดการศึกษาในสวนภูมิภาค 

 กรุงเทพมหานครเปนหนวยงานปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษจัดต้ังขึ้นในป พ.ศ. 
2515  ตามประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  335  โดยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองนครหลวง
กรุงเทพธนบุรี  องคการบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี  เทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรี   

                                                 
43 หนวยศึกษานิเทศก  สํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร ,  แนวทางการบริหารจัดการ

คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  การบริหารวิชาการ (กรุงเทพ ฯ  : สํานักการศึกษา, 2554), 
31 - 140. 
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ตลอดจนสุขาภิบาลตาง ๆ ในนครหลวงกรุงเทพธนบุรี  เปนหนวยการปกครองเดียวกัน  คือ  
กรุงเทพมหานคร  รวมถึงการรับโอนการจัดการศึกษาจากหนวยงานที่ยุบรวมกัน44 

ระบบการบริหารการศึกษากรุงเทพมหานคร 

 กรุงเทพมหานครเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีบทบาทหน่ึงคือการจัดการศึกษา
ใหกับเยาวชนในทองถิ่น  โดยระบบการบริหารการศึกษากรุงเทพมหานครมีสายการบังคับบัญชาที่
เกี่ยวของกับการบริหารและการจัดการศึกษาดังนี้ 
 1.  สํานักการศึกษา  เปนหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทากรม  มีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
ดานการศึกษา  โดยมีสวนราชการประกอบดวย  สํานักงานเลขานุการ  กองการเจาหนาท่ี  กองคลัง  
กองพัฒนาขาราชการครูกรุงเทพมหานคร  หนวยศึกษานิเทศก  สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา  
กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน   
 2.  กลุมเขต (โซน)  เปนการรวมเขตที่มีสภาพทองถิ่น  สภาพการเจริญเติบโตทางดาน
เศรษฐกิจใกลเคียงจัดเปนกลุมเขต  และมีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครกระจายอยูทุกเขต  
จํานวน  6  กลุมเขต  ไดแก 
  2.1  กลุมเขตกรุงเทพมหานคร  มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน  41  
โรงเรียน  ประกอบดวยสํานักงานเขตดังตอไปนี้  สํานักงานเขตพระนคร  สํานักงนเขตดุสิต  
สํานักงานเขตปอมปราบศัตรูพาย  สํานักงานเขตสัมพันธวงศ  สํานักงานเขตดินแดง  สํานักงานเขต
หวยขวาง  สํานักงานเขตพญาไท  สํานักงานเขตราชเทวี  และสํานักงานเขตวังทองหลาง 

  2.2  กลุมกรุงเทพใต  มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน  59  โรงเรียน  
ประกอบดวยสักงานเขตดังตอไปนี้  สํานักงานเขตปทุมวัน  สํานักงานเขตบางรัก  สํานักงานเขต
สาทร  สํานักงานเขตบางคอแหลม  สํานักงานเขตยานนาวา  สํานักงานเขตคลองเตย  สํานักงานเขต
วัฒนา  สํานักงานเขตพระโขนง  สํานักงานเขตสวนหลวง  และสํานักงานเขตบางนา 
  2.3  กลุมกรุงเทพเหนือ  มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน  46  โรงเรียน  
ประกอบดวยสักงานเขตดังตอไปน้ี  สํานักงานเขตจตุจักร  สํานักงานเขตบางซ้ือ  สํานักงานเขต
                                                 

44 หนวยศึกษานิเทศก. สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, คูมือการบริหารจัดการโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร : การบริหารงานทั่วไป ,พิมพคร้ังที่ 1 (กรุงเทพ ฯ : สํานักการศึกษา, 2551), 
1. 
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ลาดพราว  สํานักงานเขตหลักสี่  สํานักงานเขตดอนเมือง  สํานักงานเขตสายใหม  และสํานักงานเขต
บางเขน 

  2.4  กลุมกรุงเทพตะวันออก  มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน  131  
โรงเรียน  ประกอบดวยสักงานเขตดังตอไปนี้  สํานักงานเขตบางกะป  สํานักงานเขตสะพานสูง  
สํานักงานเขตบึงกุม  สํานักงานเขตคันนายาว  สํานักงานเขตลาดกระบัง  สํานักงานเขตมีนบุรี  
สาํนักงานเขตหนองจอก  สํานักงานเขตคลองสามวา  และสํานักงานเขตประเวศ 

  2.5  กลุมกรุงธนเหนือ  มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน  91  โรงเรียน  
ประกอบดวยสํานักงานเขตดังตอไปนี้  สํานักงานเขตธนบุรี  สํานักงานเขตคลองสาน  สํานักงาน
เขตจอมทอง  สํานักงานเขตบางกอกใหญ  สํานักงานเขตบางกอกนอย  สํานักงานเขตบางพลัด  
สํานักงานเขตตลิ่งชัน  และสํานักงานเขตทวีวัฒนา 
  2.6  กลุมกรุงธนใต  มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน  69  โรงเรียน  
ประกอบดวยสักงานเขตดังตอไปน้ี  สํานักงานเขตภาษีเจริญ  สํานักงานเขตบางแค  สํานักงานเขต
หนองแขม  สํานักงานเขตบางขุนเทียน  สํานักงานเขตบางบอน  สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ  และ
สํานักงานเขตทุงครุ 

 3.  สํานักงานเขตทั้ง  50  เขต  สํานักงานเขตโดยฝายการศึกษามีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ ยวกับ
งานสารบรรณและธุรการทั่วไป  การเงินและพัสดุ  การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา 
พ.ศ. 2523 งานกิจการนักเรียน  การบริหารบุคคล  การนิเทศและตรวจเย่ียมโรงเรียน  งานสนับสนุน
วิชาการและการประสานงานวิชาการ  ดําเนินงานศูนยวิชาการเขตและปฏิบัติหนาท่ีอื่นที่เกี่ยวของ   
 4.  โรงเรียน  เปนหนวยปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาข้ัน
ปฐมวัยและข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพตามท่ีพึงประสงค   ซึ่งขณะน้ีมีจํานวนท้ังหมด  
438  โรงเรียน 

 นอกจากน้ัน  สํานักงานเขตยังมีองคการที่จัดตั้งภายในเพื่อเสริมระบบการจัดการศึกษาตาม
สภาพทองถิ่น  เพ่ือใหผลิตนักเรียนท่ีตอบสนองตอทองถิ่นและความตองการชุมชนไดอยาง
เหมาะสมหลายองคการ  ไดแก 
 5.  ศูนยวิชาการเขต  เปนนวัตกรรมทางการศึกษาในการระดมทรัพยากรบุคคลภายใน
สํานักงานเขตมารวมรับผิดชอบพัฒนาการศึกษาและรับผิดชอบกิจกรรมทางการศึกษาในระดับเขต  
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แบงเปน  3  ฝาย  คือ  ฝายพัฒนาการเรียนการสอน  ฝายวิจัยและประเมินผล  และฝายกิจกรรม  โดย
มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน 

 6.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เปนไปตามนัยมาตรา  40  แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ซึ่งตองการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางจริงจัง  
จึงกําหนดใหมีผูแทนครู  ผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  (ไดออก
กําหนดใหหมายถึงสมาชิกสภาเขต)  ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา  และผูทรงคุณวุฒิทําหนาท่ี
กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 

 7.  เครือขายโรงเรียน  (School Cluster)  เปนการรวมกลุมโรงเรียนที่อยูใกลเคียงกันจํานวน  
4-5  โรงเรียน  เปน  1  เครือขาย  มีทั้งหมด  80  เครือขาย  โรงเรียนในกลุมเครือขายจะรวมกัน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในกลุม  โดยรวมกันพัฒนาโดยใชทรัพยากรรวมกันอยางคุมคา45 

บทบาทหนาท่ีดานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 

 กรุงเทพมหานครมีฐานะเปนทั้งนครหลวงของประเทสไทยและเปนการบริหารราชการ
สวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล  มีระเบียบการปกครองตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  รองรับโครงสรางของกรุงเทพมหานคร  
ประกอบดวย  ฝายนิติบัญญัติ  ไดแก  สภากรุงเทพมหานครและฝายบริหาร  ไดแก  ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครและรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  มีหนาท่ี
จัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  โดยแบงพ้ืนที่การปกครอง
ออกเปนเขต  และแตละเขตแบงออกเปนแขวง 

 บทบาทหนาท่ีของกรุงเทพมหานครในสวนท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา  คือ  การจัดการ
ศึกษาใหแกประชาชนในกรุงเทพมหานคร  โดยกําหนดนโยบาย  ดูแลมาตรฐาน  กํากับติดตามดูแล  
สนับสนุนทรัพยากร  ซึ่งกรุงเทพมหานครไดดําเนินการจัดการศึกษาหลายระดับและหลายรูปแบบ
ดังนี้ 

                                                 
45สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา . สํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร, รายงานสถิติ

การศึกษา  ปการศึกษา 2555 (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทยจํากัด
, 2555), 3-13. 
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 1.  การจัดในรูปศูนยเลี้ยงดูเด็กหรือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อยูในความรับผิดชอบของสํานัก
พัฒนาชุมชน  ซึ่งดําเนินงานในลักษณะของการใหความสนับสนุนชุมชนท่ีเปดดําเนินการและ
สํานักอนามัย  ซึ่งเปดสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน  และใหการสนับสนุนบานเลี้ยงเด็ก 

 2.  การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระดับประถมศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา  อยูในความรับผิดชอบของสํานักการศึกษาและสํานักงานเขต 

 3.  การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ไดแก  วิทยาลัยแพทยศาสตรและวิทยาลัยเกื้อการุณย
ในความรับผิดชอบของสํานักการแพทย 
 4.  การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน  ไดแก  การฝกอบรมอาชีพระยะส้ันในโรงเรียนฝก
อาชีพกรุงเทพมหานคร  และจัดใหแกกลุมสนใจตามความเหมาะสม  ซึ่งอยูในความรับผิดขอบของ
สํานักพัฒนาชุมชน 

 หนวยงานที่รับผิดชอบดานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
กรุงเทพมหานคร  มีดังนี้ 
 สํานักการศึกษา  เปนหนวยงานท่ีมีฐานะเทียบเทากรม  มีหนาท่ีรับผิดชอบงานดาน
การศึกษา  โดยนํานโยบายดานการศึกษาของกรุงเทพมหานครทั้ง  4  ดาน  ไดแก  ดานวิชาการ  
ดานงบประมาณ  ดานบริหารงานบุคคลและดานการบริหารท่ัวไป  ใหสํานักงานเขตและโรงเรียน
ดําเนินการ สํานักการศึกษาแบงสวนราชการออกเปน  7  หนวยงาน  คือ  สํานักงานเลขานุการ  กอง
การเจาหนาท่ี  กองคลัง  หนวยศึกษานิเทศก  สํานักงานยุทธศาสตร  กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน  กองพัฒนาขาราชการครูกรุงเทพมหานคร 

 บทบาทหนาที่ของสํานักการศึกษา  รับผิดชอบเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย  เปาหมาย  การ
จัดทําและพัฒนาแผนการศึกษาของกรุงเทพมหานคร  จัดการศึกษาในระบบอยางมีคุณภาพ  
สงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารมาใชในการบริหารจัดการเรียนรู  เปนศูนยกลางเครือขายการเรียนรูดานการศึกษาเพื่อ
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเน่ือง 

 สํานักงานเขต  มีผูอํานวยการเปนผูบังคับบญัชาขาราชการสามัญ  ขาราชการครูและลูกจาง
กรุงเทพมหานคร  รับผิดชอบการปฏิบัติราชการภายในเขต  เปนหนวยงานท่ีนํานโยบายของ
กรุงเทพมหานครมาปฏิบัติใหเกิดผลโดยตรงตอประชาชน  ประกอบดวย  11  ฝาย  คือ  ฝาย
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ปกครอง  ฝายทะเบียน  ฝายโยธา  ฝายส่ิงแวดลอมและสุขาภิบาล  ฝายรายได  ฝายรักษาความ
สะอาดและสวนสาธารณะ  ฝายการคลัง  ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  ฝ ายเทศกิจ  ฝาย
การศึกษาและโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 บทบาทหนาท่ีของโรงเรียน  มีดังนี้   
 1.  กําหนดวิสัยทัศน  กลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําป 
 2.  จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
 3.  จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 4.  บริหารงานตามท่ีไดรับมอบหมายดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานการบริหารบุคคล  
และการบริหารทั่วไป 

 5.  สรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 6.  จัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา 
 7.  ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ46 

วิสัยทัศนดานการศึกษา 
 โครงสรางการบริหารการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร  มีการ
บริหารงานอยางเปนระบบ  โดยมีสํานักการศึกษาเปนผูประสานงานและพัฒนาโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครทั้ง  438  โรงเรียน  ผานการบังคับบัญชาของสํานักงานเขต  โดยกําหนดวิสัยทัศน
ดานการศึกษา  ดังน้ี “กรุงเทพฯ ของเรา  เยาวชนและคนทุกวัยมีความรูคูคุณธรรม”47

 

 

 

 

                                                 
46 หนวยศึกษานิเทศก. สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, คูมือการบริหารจัดการโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร : การบริหารงานทั่วไป, พิมพคร้ังที่ 1 (กรุงเทพ ฯ : สํานักการศึกษา, 2551), 
1-5. 

47 หนวยศกึษานิเทศก. สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  SMART  SCHOOL (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพชุมชนสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2555), 5. 
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งานวิจัยที่เกีย่วของ 

งานวิจัยในประเทศ 

ไพฑูรย  ภูมิชอ  ไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารแบบมีสวนรวมตามการรับรู
ของครูประถมศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา  การบริหารแบบมีสวนรวมอยูใน
ระดับปฏิบัติการมาก  ทั้ง 5 ดาน  โดยที่ดานการยึดมั่นผูกพันกับโรงเรียนอยูในระดับสูงสุด  
รองลงมาคือดานการกําหนดนโยบาย  เปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน  ดานการกระจายอํานาจ
และการมอบอํานาจในการตัดสินใจ  และดานความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงานและดาน
การไววางใจ  ตามลําดับ48 

 ธานี  คลังชํานาญ  ไดศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย  เขต 2 ผลการวิจัยพบวา 
 1)  ดานการพัฒนาหลักสูตร  พบวาสวนใหญมีสวนรวมโดย  3  อันดับแรกไดแก  การมี
บทบาทในการมีสวนรวมในการเขารับการประชุมอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  ศึกษาทํา
ความเขาใจหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2544  และการศึกษาวิเคราะหขอมูล  ความ
ตองการของผูเรียน  ชุมชน  และศึกษาเอกสารประกอบหลักสูตร 

 2)  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู  พบวา  3  อันดับแรก  คือ  สงเสริมใหสถานศึกษาจัด
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมของผูเรียน   รองลงมา  คือ  การสงเสริมใหสถานศึกษา  จัด
กระบวนการเรียนรูโดยยึดเน้ือหาสาระใหสอดคลองกับความสนใจ  และความตองการของผูเรียน  
และสงเสริมใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูอยางหลากหลาย 

 3)  ดานการพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินพบวา  3  อันดับแรก  คือ  มีสวนรวม
ในการใหคําปรึกษาหารือ  รองลงมา  คือ  การมีสวนรวมในการสํารวจแหลงเรียนรูในชุมชน  และ
การมีสวนรวมในการสนับสนุนงบประมาณ 

 4)  ดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  พบวาสวนใหญมีสวนรวมโดย  3  อันดับ
แรก  คือ  การเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  รองลงมา  คือ  การเตรียมความพรอมของ
บุคลากรในสถานศึกษา  และการสรางความตระหนักใหกับบุคลากรในการเตรียมการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

                                                 
48

 ไพฑูรย  ภูมิชอ, “การบริหารแบบมีสวนรวมตามการรับรูของครูโรงเรียนประถม  สังกัด
กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546), 81 - 83. 
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 5)  ดานการจัดบรรยากาศและพัฒนาสิ่งแวดลอมพบวาสวนใหญมีสวนรวมโดย  3  อันดับ
แรก  คือ  สงเสริมบรรยากาศแบบทีมงาน  หรือการมีสวนรวม  รองลงมา  คือ  การสงเสริม
บรรยากาศการไววางใจและยอมรับซ่ึงกันและกัน  และสงเสริมการสรางขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานอยางเสมอภาค49 

อภิชาต  แกนนอย  ไดศึกษาเร่ือง การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ผลการศึกษาพบวา 

1.  การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในศูนย G – BACS สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 2  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูใน
ระดับมาก 10  ดาน ไดแก การพัฒนากระบวนการเรียนรู การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดผล
ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาแหลง
เรียนรู การนิเทศการศึกษา การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และอยูในระดับปานกลาง 2  ดาน ไดแก บุคคล  ครอบครัว  องคกร หนวยงานและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา และประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 

2.  การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในศูนย G – BACS ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2  โดย
ภาพรวมและรายดานพบวา ไมแตกตางกัน50 

สมใจ  ศรีเอี่ยม  ไดทําการศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรีเขต 2  จากผลการวิจัยพบวาการบริหารแบบมี
สวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี   เขต 2 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  สวนมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรีเขต 2  อยูในระดับมาก  และการบริหารแบบมีสวนรวมของ

                                                 
49 ธานี  คลังชํานาญ, “การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย  เขต 
2” (รายงานคนควาอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2548), 108. 

50อภิชาต  แกนนอย , “การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2” (สารนิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 93-94. 
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ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสงผลตอมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรีเขต 2  โดยภาพรวมคือ  การบริหารแบบมีสวนรวมของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยภาพรวม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.151 

พระมหากานต  ชาวดร  ไดศึกษาทักษะของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร  พบวา  ทักษะของผูบริหารใน
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก  การบริหารงานวิชาการของผูบริหารในสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ
มาก  ทักษะของผูบริหารสงผลตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0152 

ศรีเวียง  พันทะมนต  ไดทําการวิจัยเร่ืองการบริหารแบบมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการของขาราชการครูโรงเรียนคชเผือกอนุสรณ  เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัย
พบวาการบริหารแบบมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของขาราชการครูโรงเรียนคชเผือก
อนุสรณ  ในภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนข้ันตอน  มีสวนรวมในระดับมาก
ทั้ง 4 ตอน  โดยเรียงระดับการมีสวนรวมสูงสุด  ไดแก  ขั้นตอนที่ 2 ขั้นวางแผน  รองลงมาเปน
ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นกอนวางแผน  ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินผล  และขั้นท่ี 3 ขั้นนําแผนไปปฏิบัติ53 

สนธยา  เผือกยาน  ไดศึกษาเร่ือง  การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียน
เทพรัตน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยนาท ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมในการบริหารงาน
วิชาการของครู ทั้ง  4  ดาน ซึ่งประกอบไปดวย ดานการตัดสินใจ ดานการวางแผน ดานการ
ดําเนินงาน และดานการประเมินผลตองานวิชาการท้ัง  9  งาน ไดแก งานดานหลักสูตรและการนํา
หลักสูตรไปใช งานการเรียนการสอน งานวัสดุประกอบหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน งาน

                                                 
51

 สมใจ  ศรีเอี่ยม, “การศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรีเขต 2” (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 110 – 111. 

52พระมหากานต  ชาวดร,  “ศึกษาทักษะของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 98-99. 

53 ศรีเวียง  พันทะมนต, “การบริหารแบบมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ
ขาราชการครูโรงเรียนคชเผือกอนุสรณ  เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร” (ภาคนิพนธครุศาสตรมหา
บัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2549), 75. 
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วัดผลประเมินผล งานหองสมุด งานนิเทศทางการศึกษา งานดานการวางแผนและการดําเนินงาน 
งานสงเสริมการสอน  และงานประชุมอบรมทางวิชาการอยูในระดับนอยทุกดาน โดยมีคาเฉลี่ยของ
กลุมประชากร ตั้งแต 2.07  ถึง 2.38  เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย คือการมีสวนรวมดานการ
ดําเนินงาน การมีสวนรวมดานการวางแผน การมีสวนรวมดานการตัดสินใจ และการมีสวนรวมดาน
การประเมินผลตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครู
ตามลําดับอายุก็พบวา ครูที่มีอายุ 30 – 50 ป มีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการมากกวาครูที่มีอายุ 
51 – 60 ปทุกดาน54 

วีรยุทธ  แสงสิริวัฒน  ไดทําการวิจัยเร่ือง การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารศูนย
การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด  ผลการวิจัยพบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารศูนย
การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอย  ไดแก  ดานความยึดมั่นผูกพัน  ดานการไววางใจกัน  ดานความเปนอิสระตอความ
รับผิดชอบในงาน  และดานต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน  ประสิทธิผลของศูนยการศึกษา
นอกโรงเรียนจังหวัด  โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย
ไดแก  ดานการรักษาแบบแผนวัฒนธรรม  ดานความสามารถในการปรับตัว  ดานความสามารถใน
การบูรณาการ  และดานความสามารถในการบรรลุเปาหมาย  การบริหารงานแบบมีสวนรวมของ
ผูบริหาร  โดยภาพรวมสงผลตอประสิทธิผลของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด55 

ธวัชชัย    ไชยพุฒ   ไดศึกษารูปแบบการมีสวนรวมตัดสินใจของครูในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  อําเภอบอทอง  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 
2  ผลการวิจัย  1)  การมีสวนรวมตัดสินใจของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย  พบวาการมีสวนรวมของครูดานการ
บริหารวิชาการ  ดานการบริหารท่ัวไป  การบริหารงบประมาณ  อยูในระดับมาก  และดานการ
บริหารบุคคลอยูในระดับปานกลาง  2)  เปรียบเทียบการมีสวนรวมตัดสินใจของครูในการบริหาร

                                                 
54 สนธยา  เผือกยาน, “การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนเทพรัตน   

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท” (ภาคนิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2550), 87 - 88. 

55 วีรยุทธ  แสงสิริวัฒน, “การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิผล
ของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด” (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 80 - 81. 
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  อําเภอบอทอง  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 
2  จําแนกตามเพศ  พบวา  โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.5  3)  เปรียบเทียบการมี
สวนรวมตัดสินใจของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  จําแนกตามประสบการณทํางานพบวา  โดยรวมแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ  4)  เปรียบเทียบการมีสวนรวมตัดสินใจของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษา  เขต 2  จําแนกตามขนาดโรงเรียน
โดยรวมพบวา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.556 

วิภา   ทองหงํา   ไดศึ กษา รูปแบบการบ ริหารงานวิชาการของโรง เ รียนสังกั ด
กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา  องคประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร  ประกอบดวย  6  องคประกอบ  คือ  1)  การประกันคุณภาพการศึกษา  2)  การ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักเรียน  3)  การนิเทศการศึกษา  4)  การแนะแนวการศึกษา  5)  การ
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา  และ  6)  สื่อการเรียนการสอน  ความสัมพันธขององคประกอบของ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  พบวา  องคประกอบทุกตัวมี
ความสัมพันธกับองคประกอบดานการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยท่ีการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรูของนักเรียน  การนิเทศการศึกษา  การแนะแนวการศึกษา  การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
และสื่อการเรียนการสอน  มีความสัมพันธโดยตรงตอการประกันคุณภาพการศึกษา  และมี
ความสัมพันธโดยออมกับการประกันคุณภาพการศึกษาโดยสงผานการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู
ของนักเรียน  สวนผลการยืนยันรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
ประกอบดวย  6  องคประกอบ  มีความเหมาะสม  ความเปนไปได  ความถูกตอง  และใชประโยชน
ไดจริงสอดคลองกับทฤษฏีและกรอบแนวคิดการวิจัย57 

สุมนา  สุนทรเวชพงษ  ไดศึกษาพฤติกรรมการส่ือสารและการมีสวนรวมในการทํางานกับ
พฤติกรรมการสรางความสําเร็จในการทํางานของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  สํานักงานเขต

                                                 
56 ธวัชชัย  ไชยพุฒ, “การมีสวนรวมตัดสินใจของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

อําเภอบอทอง  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 2” (วิทยานิพนธศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร,2554),65-

67. 
57

 วิภา  ทองหงํา, “รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร” 
(ดุษฎีนิพนธศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขา วิชาการบริหารการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 194-195.  
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วัฒนา  กรุงเทพมหานคร  พบวาครูมีปจจัยสวนบุคคลไดแก  เพศ  อายุ  อายุงาน  และการศึกษา
ตางกัน  มีพฤติกรรมการสรางความสําเร็จในการทํางานไมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
พฤติกรรมการส่ือสารมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการสรางความสําเร็จในการทํางานอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1  การมีสวนรวมในการทํางานความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรม
การสรางความสําเร็จในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.5  พฤติกรรมการสื่อสารและ
การมีสวนรวมในการทํางานความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมกรรม58 

 

งานวิจัยในตางประเทศ 

 โอนิกามา  เดนนิส  และคณะ  (Onikama  Denise  and  other)  ไดศึกษาเกี่ยวกับการมีสวน
รวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  มีขอสังเกตวาผูปกครอง  ชุมชนและ
โรงเรียนเปนปจจัยที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกัน  และมีผลกระทบตอการเรียน  โดยเฉพาะเนน
วิชาการ  ควรจัดใหสอดคลองกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน59  
 เอลเลียท (Elliont)  ไดศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมกับการกระจายอํานาจในโรงเรียนเพื่อ
กําหนดคุณภาพของโรงเรียน  จุดประสงคของการวิจัยคร้ังน้ีเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง
ผูปกครอง  ครู  และอาจารยกับการรับรูของครูใหญ เกี่ยวกับความรวมมือกันและการตัดสินใจ
รวมกันในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพของโรงเรียน  ผลการวิจัยพบวา  การเพิ่มความรวมมือและการ
ตัดสินใจรวมกันในการปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพของโรงเรียนและไดเสนอแนะองคประกอบในการ
จัดโครงสรางและการศึกษาที่มีประสิทธิภาพจะตองประกอบดวย  การวางแผนลวงหนา  การวัดผล  
การไดรับความสนับสนุนชวยเหลือ  การนําความรวมมือและการกระจายอํานาจไปใชในโรงเรียน60 

                                                 
58

 สุมนา  สุนทรเวชพงษ, “พฤติกรรมการส่ือสารและการมีสวนรวมในการทํางานกับ
พฤติกรรมการสรางความสําเร็จในการทํางานของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  สํานักงานเขต
วัฒนา  กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2554), 107-108. 

59 Denise  Onikama  and  other, “Family  Involvement  in  Education : A  synthesis  of  

Research  for  Pacific  Education”  Elementary – Secondary – Education : School  in  Hawaii  

Distance  Education 6 (1998) (online)  Abstracts  available  :  Dialog  File  :  ERIC (Accessed  

November 2, 2013) 
60

 D.C. Elliont,  Collaborative  decentralized  management  and  perceptions  of  quality  

schooling  outcome,  Dissertation  Abstracts  international, 52, 10 (1994) : 3468 – A. 
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 ฟลอยท  (Floit)  วิจัยเร่ือง  ผลกระทบของรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกตอโรงเรียน
ในมลรัฐอิลลินอยซ  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวาการมีสวนรวมในการทบทวนการ
ดําเนินงานจากภายนอกจะมีสวนชวยใหกระบวนการพัฒนาโรงเรียนแบบบูรณาการดําเนินไปได
อยางตอเนื่องหรือไม  ผูวิจัยวิเคราะหจากรายงานการประเมินภายนอกไดระบุใหเห็นถึงประเด็น
บรรยากาศการเรียนรู  และถึงแมวารายงานน้ีไดกลาวถึงความจําเปนตองมีการกําหนดทิศทางของ
หลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานของรัฐแตมีหลักฐานอางอิงนอยมากในการปรับปรุงหลักสูตร
การประเมินและกลยุทธการสอน  สวนการสนับสนุนจากชุมชนและผูทรงคุณวุฒิในชุมชนไมได
บูรณาการกับกิจกรรมการเรียนรู  และกิจกรรมท่ีกําหนด  ผลการวิจัยพบวา  รายงานการประเมิน
ภายนอก  และรายงานขอคิดเห็นจากโรงเรียนแบบบูรณาการอยางตอเน่ืองและความพยายามในการ
พัฒนาหลายอยางยังไมตอเนื่องและไมอาจบงบอกไดวาเปนองคประกอบของการประกันคุณภาพ61 
 ซานเทียโก วารกัส  (Santiago - Vargas)  ไดศึกษาความสัมพันธของรูปแบบการเรียนรูและ
ความสัมพันธกันของผูบริหารงานวิชาการและผูบริหารงานกิจการนักเรียน โดยพบวาผูบริหารงาน
วิชาการและผูบริหารงานกิจการนักเรียนมีสวนชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดตามเปาหมาย แต
ปญหาของการทํางานรวมกันก็คือการขาดความรวมมือและประสานงานกันในการตัดสินใจหรือ
การวางนโยบายตางๆ ซึ่งอาจสงผลเสียตอการพัฒนานักเรียน ดังนั้นในการปฏิบัติงานท้ังสองฝายจึง
ควรรวมมือกันปฏิบัติงานอยางเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน62 

 ฟรอสทและคณะ  (Frost and Others)  ไดทําการศึกษาในเร่ืองของการสงเสริมการเรียนรู
ของนักศึกษาดวยความสัมพันธกันของฝายวิชาการและฝายกิจการนักเรียน ซึ่งพบวาการมีสวน
รวมกันของฝายวิชาการและฝายกิจการนักเรียนที่ประกอบไปดวย การจัดหลักสูตรท่ีอางอิง
ประสบการณ การเรียนรูแบบกลุม สภาพชีวิตนักเรียน และการบริการทางการเรียน จะมีสวนชวย
ใหการเรียนรูของนักเรียนนักศึกษาประสบความสําเร็จมากข้ึน63 

                                                 
61 Daryl  J. Floit, The  Effects  of  the  Quality  Assurance  External  Reiew  on  Illinois  

School  Reform  (Ph.D) Educational  Administration,Illionois  University,(2000), 39. 
62Mayra  E. Santiago - Vargas , “The Relationship of  Mental  Models to Learning  and  

Partnerships between Academic and  Student  Affairs Deans in Puerto Rican Undergraduate 

Education”,ProQuest  LLC , Ph.D. Dissertation , Walden University (2010) : 45. 
63 Robert  A. Frost and Others , “Enhancing  Student  Learning  With  Academic  and  

Student  Affairs  Collaboration”, Community College Enterprise v16 n1  (2010) : 37 - 51. 
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สรุป 

 
การบริหารแบบมีสวนรวมเปนลักษณะการเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนรวม

ในการตัดสินใจ  การเสนอความคิดเห็นเพื่อรวมกันแกไขปญหา  ดําเนินการ ประเมินผลและรวมถึง
รวมรับผลท่ีเกิดจากการดําเนินการน้ันๆซึ่งอยูบนพ้ืนฐาน  6  ประการ  ดังน้ี  1)  การบริหารแบบ
ปรึกษาหารือ   2)  การบริหารแบบประชาธิปไตย  3)  การบริหารแบบคณะทํางาน  4)  การบริหาร
แบบใหขอเสนอแนะ    5)   การบริหารแบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง  และ  6)  การบริหารแบบ
รวมเปนกรรมการบริหาร   

สวนการบริหารงานวิชาการน้ันเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ตองดําเนินการและให
ความสําคัญเปนอันดับแรก  และควรเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินการใหมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายเกิดความมั่นใจในคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานน้ันตองมีการดําเนินงาน
ทั้งหมด  9 งาน  คือ  1)  การวางแผนงานวิชาการ  2)  การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา         
3)  การบริหารการจัดการเรียนรู  4)  การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน  5)  การวัดผลประเมินผล
การเรียน  6)  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และแหลงเรียนรู   7)  การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  8)  การใหชุมชนมีสวนรวมในการเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ  9)  การ
ประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ   ซึ่งเปนงานท่ีสถานศึกษาควรดําเนินการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็มตามศักยภาพ  สอดคลองกับ
จุดมุงหมายของหลักสูตรเพ่ือใหเปนที่ยอมรับของนักเรียน   ครู  บุคลากรของสถานศึกษา  
ผูปกครอง  ชุมชน และสังคมตอไป 
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บทที่ 3 

 

การดําเนนิการวิจัย 

 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 3 ประการคือ เพื่อทราบ 1)   การบริหารแบบมีสวนรวมของ
สถานศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  2)  การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  สังกัด
กรุงเทพมหานคร และ 3)  การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยการวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 
Research) ซ่ึงใชโรงเรียนเปนหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) การดําเนินการวิจัยประกอบไปดวย
กระบวนการ 2  ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย และขั้นตอนระเบียบวิธีวิจัย 
 
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

 เพื่อใหการวิจัยเปนไปอยางมีระบบและบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวผูวิจัยไดกําหนด
รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินการวิจัยเปน 3  ขั้นตอน  ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  

การจัดเตรียมโครงการวิจัย เปนการศึกษาขอมูล สถิติ วรรณกรรมที่เกี่ยวของ ตําราตางๆ ทั้ง
ภายในและตางประเทศ เอกสารประกอบการประชุม สัมมนาทางวิชาการ  รายงานการประชุม 
รายงานประจําป อินเตอรเน็ต ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ นําผลท่ีไดจาก
การศึกษามาจัดทําโครงรางงานวิจัยแกไขขอบกพรองตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ ปรึกษา 
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ  ผูทรงคุณวุฒิและเสนอขออนุมัติโครงรางงานวิจัยจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ขั้นตอนที่ 2  

การดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยนําเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ซึ่งไดรับการตรวจสอบ
คุณภาพโดยวิธีการหาความความตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity)  และตรวจสอบความเที่ยง 
(Reliability)  ของเครื่องมือ  แลวนําไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีกําหนด โดยขอหนังสือรับรอง
จากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อติดตอขออนุญาตเก็บขอมูลจากโรงเรียนตางๆที่ใชเปนกลุมตัวอยาง แลวนํา
ขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหและแปลผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 

 

79 



 
80 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 

การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนการเสนอรางรายงานผลการวิจัยเสนอคณะกรรมการผู
ควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุง แกไขขอบกพรองตามท่ีคณะกรรมการผู
ควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ จัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขอ
อนุมัติจบการศึกษา 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 เพื่อใหงานวิจัยครั้งน้ีเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย จึงไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัยซึ่ง
ประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
การสรางเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิจัย ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
แผนแบบการวิจัย 

 เพื่อใหงานวิจัยคร้ังน้ีเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยเชิงพรรณนา ( descriptive 
research) ที่มีแผนแบบการวิจัย แบบกลุมตัวอยางเดียวศึกษาสภาวการณไมมีการทดลอง (the one 
shot, non-experimental case study design) ซึ่งเขียนเปนแผนผัง (Diagram) ดังน้ี 
 
        
 
 
 
 
 
  เมื่อ   R  หมายถึง  ตัวอยางที่ไดมาจากการสุม 
    X  หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา 
    O  หมายถึง  ขอมูลท่ีไดจากการศึกษา 
 

 

 

              O 
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ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี  ไดแก  โรงเรียนของรัฐท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่สังกัดกรุงเทพมหานครรวมท้ังส้ิน  438  โรงเรียน  
กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก โรงเรียนของรัฐท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่สังกัดกรุงเทพมหานครจํานวน  205  โรงเรียน  โดยการกําหนดขนาดตัวอยาง
จากตารางการประมาณขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan)1 และใช
การสุมตัวอยางแบบแบงประเภท  (Stratified  random  sampling)  ดังรายละเอียดตารางท่ี 1 

ผูใหขอมูล 

 ผูวิจัยกําหนดผูใหขอมูลโรงเรียนละ 3 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาหรือรองฝาย
วิชาการ 1 คน  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 1 คน  และครู 1 คน รวมท้ังส้ิน  615  คน 
 
ตารางท่ี 1 : แสดงประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูล 

ลําด
ับที่

 

กลุมเขต 
ประชากร 

(โรงเรียน) 
กลุมตัวอยาง 

(โรงเรียน) 

ผูใหขอมูล  (คน) 
ผูบริหาร

สถานศึกษา/รอง
ฝายวิชาการ 

หัวหนากลุม
สาระการ
เรียนรู 

ครู รวม 

1 กลุมกรุงเทพกลาง  41 19 19 19 19 57 

2 กลุมกรุงเทพใต 59 28 28 28 28 84 

3 กลุมกรุงเทพเหนือ 46 22 22 22 22 66 

4 กลุมกรุงเทพตะวันออก 131 61 61 61 61 183 

5 กลุมกรุงธนเหนือ   91 43 43 43 43 129 

6 กลุมกรุงธนใต   69 32 32 32 32 96 

รวม 438 205 205 205 205 615 

                                                 
1 Krejcie and Morgan อางถึงในพวงรัตน  ทวีรัตน, วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและ

สังคมศาสตร(ฉบับปรับปรุงใหมลาสุด) ,(กรุงเทพ ฯ : สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2543), 303. 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรท่ีใชศึกษาคร้ังน้ีประกอบดวย ตัวแปรพื้นฐาน และตัวแปรท่ีศึกษาซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1.  ตัวแปรพื้นฐาน   เปนตัวแปรท่ีเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูล ท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา  ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน   และประสบการณใน
การทํางาน 

2.  ตัวแปรตน  (Xtot)   เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวมตามแนวคิด 
ของ  เดวิส   (Davis)  ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
               2.1  การบริหารแบบปรึกษาหารือ  (consultative management)  (X1)  หมายถึง  การบริหาร
ที่ฝายบริหารปรึกษาหารือที่จะตัดสินใจ   ในประเด็นที่ตองการปรึกษา  หลังจากน้ันจึงตัดสินใจ  
สรางบรรยากาศใหเปนบรรยากาศของการปรึกษาหารือ   รับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา 
               2.2  การบริหารแบบประชาธิปไตย  (democratic management)  (X2)  หมายถึง  การ
บริหารที่ใชความคิดจากกลุมใหเปนประโยชนโดยใหทุกคนในกลุมมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น  
แตละคนมีเสียงหนึ่งเสียงเทากัน (one man–one vote) การตัดสินใจมาจากมติของกลุมโดยสมาชิก
ทุกคนมีอิสระท่ีจะแสดงความคิดเห็นและโนมนาวคนอื่นๆ   

   2.3  การบริหารแบบคณะทํางาน   (work committees)  (X3)  หมายถึง  การบริหารท่ี
นํามาใชแกปญหา และพัฒนางาน  โดยการตั้งคณะทํางานใหมีหนาท่ีศึกษาหาวิธีการในการแกไข
ปรับปรุง  คณะทํางานจะประกอบดวยฝายบริหารและพนักงานแตก็อาจเปนฝายใดฝายหนึ่ง  โดย
คณะทํางานอาจเปนคณะทํางานกลุมเล็กๆ  หรือ คณะทํางานคณะใหญที่ใหคนงานทุกคนรวมเปน
คณะทํางาน ทั้งน้ีแลวแตเร่ืองท่ีตองการแกไขปรับปรุง  
               2.4  การบริหารแบบใหขอเสนอแนะ  (suggestion programs)  (X4)  หมายถึง  การบริหาร
ที่มุงใชความเห็นของแตละบุคคลใหเปนประโยชนตอการพัฒนางาน  โดยเขียนขอเสนอแนะลงใน
แบบฟอรมและสงใหฝายบริหาร วิธีการนี้หนวยงานจะไดความคิดและวิธีการตางๆ ที่สามารถนํามา
แกปญหาและพัฒนางานของหนวยงาน 
               2.5  การบริหารแบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง  (middle management committees)  
(X5)  หมายถึง การบริหารท่ีใชความรวมมือจากกลุมผูบริหารระดับกลาง  โดยผูบริหารระดับกลาง
ฝายตางๆมารวมกันศึกษาปญหาของหนวยงานและเสนอแนวทางเพ่ือการแกปญหานั้น   กอนท่ีจะ
เสนอความคิดไปสูการปฏิบัติ 
    2.6  การบริหารแบบรวมเปนกรรมการบริหาร  (codetermination)  (X6)  หมายถึง  การ
บริหารที่ใหตัวแทนของฝายพนักงานเขามารวมเปนคณะกรรมการบริหารดวย   สําหรับอัตราสวน
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ของตัวแทนจากฝายคนงานน้ันไมตายตัว   อาจกําหนดใหมีอัตราสวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ
บริหาร   

3.    ตัวแปรตาม   (Ytot)   เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ซึ่งใน
ที่นี้นิยามตามแนวทางของหนวยศึกษานิเทศก  สํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร   ที่ประกอบไป
ดวยการดําเนินงาน  9  งาน ดังนี้ 
 3.1  การวางแผนงานวิชาการ  (Y1)  หมายถึง  การรวบรวมขอมูล  สถิติเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการ  นักเรียน  บุคลากร  จัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการโดย
มีองคประกอบท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําขอมูลสารสนเทศงานวิชาการเพื่อประกอบการวางแผน
ตัดสินใจกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การจัดทําแผนงานวิชาการซ่ึงจะ
เปนตัวกําหนดโครงการ / กิจกรรม 
 3.2  การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  (Y2)  หมายถึง  กระบวนการที่ตองอาศัยการ
มีสวนรวมของฝายตาง ๆ อาทิ ฝายบริหาร  ครูผูสอน  ผูปกครอง  ชุมชน  โดยท่ัวไปมีการดําเนินการ
ใน 2 สวน  คือ  การดําเนินการระดับสถานศึกษาโดยองคคณะบุคคลในระดับสถานศึกษา  ไดแก  
คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ   และการดําเนินการ
ระดับช้ันเรียนโดยครูผูสอนแตละคนออกแบบหนวยการเรียนรูและจัดการเรียนการสอน 
 3.3  การบริหารการจัดการเรียนรู  (Y3)  หมายถึง  กระบวนการสําคัญในการนําเอา
หลักสูตรสูการพัฒนานักเรียนใหบรรลุตามเปาหมายที่หลักสูตรกําหนด  การบริหารจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ  การบริหารจัดการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู   การสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผูเรียน  การจัดการศึกษาพิเศษ 
     3.4  การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน  (Y4)  หมายถึง  กิจกรรมท่ีชวยสนับสนุนให
การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานตาง ๆ ในโรงเรียนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ   การ
นิเทศภายในเปนการสงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนรวมมือกันปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงานตาง ๆ  
   3.5  การวัดผลประเมินผลการเรียน  (Y5)  หมายถึง  การวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน  
และการวัดประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  2551  กําหนดใหมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู  ระดับช้ันเรียน  ระดับสถานศึกษา    
ระดับชาติ 
   3.6  การพัฒนาส่ือ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และแหลงเรียนรู  (Y6)  หมายถึง การสราง  
พัฒนา  และใชสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  โรงเรียนจัดทําเองหรือรวมกลุมจัดทํา  พัฒนาครูใหมี
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ความรูความสามารถในการผลิต  ประชาสัมพันธและเผยแพร  และการบริหารจัดการและการ
พัฒนาแหลงเรียนรูโดยกําหนดเปนนโยบายและนําสูแผนการพัฒนา 
    3.7  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (Y7)  หมายถึง  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียน  มุงหวังเพ่ือแกปญหาหรือพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ  รูปแบบการวิจัยจึงเปน
ลักษณะของการวิจัยในช้ันเรียน  การศึกษาคนควาท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอนในหองเรียน   
แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรูที่เกี่ยวของกับหลักสูตร  วิธีสอน  การจัดกิจกรรม  
สื่อ  แบบฝก  วิธีการวัดและประเมินผล 
    3.8  การใหชุมชนมีสวนรวมในการเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ  (Y8)  หมายถึง
การบริหารและการจัดการศึกษาในรูปขององคคณะบุคคลหรือคณะกรรมการท้ังระดับสวนกลาง  
และระดับทองถิ่น  การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารและการจัดการศึกษาในรูปแบบ
คณะกรรมการ  ประกอบดวย  ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนครู  ผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนทางศาสนา  
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ผูแทนศิษยเกา   ผูทรงคุณวุฒิ  และกําหนดใหผูบริหาร
สถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ 
  3.9  การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ  (Y9)  หมายถึง มีระบบการประกัน
คุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ประกอบดวย  ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี  เปนแบบสอบถาม  จํานวน  1  ฉบับ  แบงออกเปน  3  
ตอน  มีรายละเอียดดังนี้ 
 ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   
มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ ( check list) เพื่อสอบถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบ
แบบสอบถามไดแก  1)  เพศ  2)  อายุ  3)  ระดับการศึกษา  4)  ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน  และ       
5)  ประสบการณในการทํางาน 
 ตอนที่  2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวมตามแนวคิดของ    เดวิส  
(Davis)  ผูวิจัยไดสรางขึ้นเพ่ือวัดระดับการบริหารแบบมีสวนรวม 

ตอนที่  3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการตามแนวทางของหนวย
ศึกษานิเทศก  สํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร 

โดยแบบสอบถามตอนท่ี 2  และ 3  เปนแบบสอบถามชนิดจัดลําดับคุณภาพ  (Rating  
Scale)  ซึ่งสามารถจัดลําดับคุณภาพได  5  ระดับ  โดยมีความหมาย ดังน้ี 

ระดับ  1  หมายถึง  การบริหารแบบมีสวนรวม / การบริหารงานวิชาการของ  
                            สถานศึกษาอยูในระดับนอยที่สุด  มีคาน้ําหนักเทากับ  1  คะแนน 
ระดับ  2  หมายถึง  การบริหารแบบมีสวนรวม  / การบริหารงานวิชาการของ 
                            สถานศึกษาอยูในระดับนอย  มีคานํ้าหนักเทากับ  2  คะแนน 
ระดับ  3  หมายถึง  การบริหารแบบมีสวนรวม  / การบริหารงานวิชาการของ 
                            สถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง  มีคานํ้าหนักเทากับ  3  คะแนน 
ระดับ  4  หมายถึง  การบริหารแบบมีสวนรวม  / การบริหารงานวิชาการของ 
                            สถานศึกษาอยูในระดับมาก  มคีาน้ําหนักเทากับ  4  คะแนน 
ระดับ  5  หมายถึง  การบริหารแบบมีสวนรวม  / การบริหารงานวิชาการของ 
                            สถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุด  มีคาน้ําหนักเทากับ  5  คะแนน 
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การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

 ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาและสรางเคร่ืองมือเปนแบบสอบถามข้ึนตามกรอบแนวคิดและ
วัตถุประสงคการวิจัยที่กําหนด  โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังน้ี 
 ขั้นที่  1 ศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของและนําผลการศึกษามาสราง ปรับปรุงและพัฒนา
เคร่ืองมือ ภายใตคําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 
 ขั้นท่ี  2  การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา  (Content  Validity)  ของแบบสอบถาม  โดย
นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางใหกับผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความสอดคลองของเนื้อหากับ
วัตถุประสงคของการวิจัย  ดวยการหาคาดัชนีความสอดคลองโดยใชเทคนิค  IOC  (Index  of  Item  
Objective  Congruence)  แลวนํามาปรับปรุงแกไขอีกครั้ง  ไดคา  IOC เทากับ  1.00 

ขั้นท่ี  3 นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช  (try  out)  กับสถานศึกษาที่
ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน  10  โรงเรียน  จํานวน  30  ฉบับ 
 ขั้นที่  4 หาความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาโดยใชวิธี
ของครอนบาค (Cronbach)2 โดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - coeffient) ปรากฏวาคาความเช่ือมั่น
ของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.979  (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค) 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยคร้ังน้ีไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม    ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตาม
ขั้นตอนคือ ทําหนังสือเรียนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อทําหนังสือขอความ
อนุเคราะหไปยังผูอํานวยการสถานศึกษา ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เปนกลุมตัวอยาง เพ่ือขอ
ความรวมมือจากผูบริหารสถานศึกษา  รองผูบริหารสถานศึกษาฝายวิชาการ  หัวหนากลุมสาระการ
เรียนรูและครู ของสถานศึกษาใหชวยอนุเคราะห  ตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังน้ี   โดยผูวิจัย
จัดสงและรวบรวมแบบสอบถามโดยวิธีการสงไปทางไปรษณียหรือไปเก็บขอมูลดวยตนเอง 
 

 

 

 

 

                                                 
2 Lee J. Cronbach, Essentials  of  Psychological  Testing (New York : Harper & Row 

Publisher , 1974), 161. 
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การวิเคราะหขอมูล 

 หลังจากท่ีไดเก็บแบบสอบถามกลับคืนมาแลวพิจารณาตรวจหาความสมบูรณของ
แบบสอบถาม  แลวจึงมีการนําขอมูลดังกลาวมาจัดระบบขอมูลและวิเคราะหขอมูล  โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป  และนําเสนอในรูปของตารางและความเรียง  โดยใชสถิติการวิจัย ดังนี้ 
 1.  การวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   ใชคาความถี่  
(frequency)  และคารอยละ  (percentage)   
 2.  การวิเคราะหการบริหารแบบมีสวนรวมและการบริหารงานวิชาการ  วิเคราะหโดยใชคา
มัชฌิมเลขคณิต  (arithmetic mean)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (standard deviation) ทั้งน้ีผูวิจัยได
กําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของ เบสท  (Best) 3 หากคาเฉลี่ยอยูในชวงใดก็แสดงวา  
การบริหารแบบมีสวนรวม   หรือการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาอยูในระดับน้ัน  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

คามัชฌิมเลขคณิต  1.00  ถึง  1.49  แสดงวา  การบริหารแบบมีสวนรวม / การบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาอยูในระดับนอยที่สุด 

คามัชฌิมเลขคณิต  1.50  ถึง  2.49  แสดงวา  การบริหารแบบมีสวนรวม / การบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาอยูในระดับนอย 

คามัชฌิมเลขคณิต  2.50  ถึง  3.49  แสดงวา  การบริหารแบบมีสวนรวม / การบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง 

คามัชฌิมเลขคณิต 3.50  ถึง  4.49  แสดงวา  การบริหารแบบมีสวนรวม / การบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาอยูในระดับมาก 

คามัชฌิมเลขคณิต  4.50  ถึง  5.00  แสดงวา  การบริหารแบบมีสวนรวม / การบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุด 

 3.  การวิเคราะหการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน  (Stepwise 
multiple regression analysis) 
 
 
 

 

                                                 
3John W. Best, Research in Education (New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1970), 190. 
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สรุป 

 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา  (descriptive research)  มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1)  
การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  2)  การบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร  และ  3)  การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา   สังกัดกรุงเทพมหานคร   กลุมตัวอยางคือโรงเรียนของรัฐ  สังกัด
กรุงเทพมหานคร  ในปการศึกษา  2556  จํานวน  205  โรงเรียน  ผูใหขอมูลโรงเรียนละ  3  คน  
ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาหรือรองฝายวิชาการ  1  คน  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  1  คน  และ
คร ู 1  คนรวมท้ังส้ิน  615  คน  เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวม
ตามแนวคิดของ  เดวิส  (Davis)  และการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามแนวทาง
ของหนวยศึกษานิเทศก  สํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก 
คาความถี่  (frequency)  คารอยละ  (percentage)  สวนคามัชฌิมเลขคณิต  (arithmetic  mean)  สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  (standard deviation)  และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  (stepwise 
multiple regression analysis) 
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บทที่ 4 

 ผลการวิเคราะหขอมูล  
 

เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย และการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลใน
การวิจัย เร่ือง “การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร” ผู วิจัยไดสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง ซึ่งไดแกสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร จํานวน  205  โรง ไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน  175  โรง คิดเปนรอยละ 85.37
โดยผูใหขอมูล โรงเรียนละ 3 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา/รองฝายวิชาการหัวหนากลุม
สาระการเรียนรูและครูรวมผูใหขอมูลทั้งหมด  525  คน เมื่อไดขอมูลจากแบบสอบถามนํามา
วิเคราะหและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล จําแนกเปน 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะหสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะหการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะหการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ตอนที ่4  ผลการวิเคราะหการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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ตอนที่ 1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งไดแก ผูบริหารสถานศึกษา/รอง
ฝายวิชาการหัวหนากลุมสาระการเรียนรูและครูจํานวน  175  โรง รวมผูใหขอมูลทั้งส้ิน  525  คน 
จําแนกตาม เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน  และประสบการณในการทํางาน 
โดยหาความถี่ (frequency) และรอยละ (percentage)  ดังรายละเอียดในตารางที ่ 2 

 

ตารางที่ 2  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน และประสบการณในการทํางาน 

 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ 

      ชาย 

      หญิง 

 

183 

342 

 

34.86 

65.14 

รวม 525 100.00 

อายุ 

      21– 30 ป 
      31 – 40 ป 
      41 – 50 ป 
      51 ปขึ้นไป 

 

92 

195 

137 

101 

 

17.52 

37.14 

26.10 

19.24 

รวม 525 100.00 

ระดับการศึกษา 
      ต่ํากวาปริญญาตรี 

      ปริญญาตรี 

      ปริญญาโท 

      ปริญญาเอก 

 

0 

320 

198 

7 

 

0.00 

60.95 

37.72 

1.33 

รวม 525 100.00 
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ตารางท่ี 2  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ  อายุ  ระดับ
การศึกษา  ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน  และประสบการณในการทํางาน  (ตอ) 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 

ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน 

      ผูบริหารสถานศึกษา/รองฝายวิชาการ 

      หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
      ครู 

 

175 

175 

175 

 

33.34 

33.33 

33.33 

รวม 525 100.00 

ประสบการณในการทํางาน 

      ไมเกิน 5 ป 
        6 – 10 ป 
      11 – 15 ป 
      16 – 20 ป 

 

78 

197 

156 

94 

 

14.86 

37.52 

29.72 

17.90 

รวม 525 100.00 

 

 จากตารางท่ี 2  พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง จํานวน 342  คน คิดเปนรอยละ 
65.14 เปนเพศชาย จํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ 34.86 ในจํานวนนี้สวนใหญเปนผูที่มีอายุ 31 – 40 

ป จํานวน 195 คน คิดเปนรอยละ 37.14  รองลงมาอายุ 41 – 50 ป จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 
26.10 รองลงมาอายุ 51 ปขึ้นไป จํานวน 101คน คิดเปนรอยละ 19.24  และอายุ 21-30 ป นอยท่ีสุด 
จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 17.52 ทั้งนี้ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
มากท่ีสุด จํานวน 320 คน คิดเปนรอยละ 60.95 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท จํานวน 198 คน คิด
เปนรอยละ 37.72 และระดับปริญญาเอกนอยท่ีสุด จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.33 สําหรับ
ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน จําแนกเปน ผูบริหารสถานศึกษา/รองฝายวิชาการหัวหนากลุมสาระการ
เรียนรูและครู จํานวน 175 คน เทากันทุกตําแหนง คิดเปนรอยละ  33.34  ซึ่งมีประสบการณในการ
ทํางาน 6 – 10 ป  จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 37.52  รองลงมา  มีประสบการณในการทํางาน 6 – 

10 ป  จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 37.52  มีประสบการณในการทํางาน 11 – 15 ป  จํานวน 156 
คน คิดเปนรอยละ 29.72 และมีประสบการณในการทํางานไมเกิน 5 ป นอยท่ีสุด จํานวน 78 คน คิด
เปนรอยละ 14.86 
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ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะหการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร 

 ผลการ วิ เคราะห ระดับการบ ริหารแบบมีส วนร วมของสถานศึกษา  สั งกั ด
กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียด ดังตารางท่ี 3 – 9  ดังตอไปนี้ 
 

ตารางที่ 3  คามัชฌิมเลขคณิต  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการบริหารแบบมีสวนรวม
ของสถานศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวม 

          (n = 175) 
การบริหารแบบมีสวนรวม x S.D. ระดับ 

1.  การบริหารแบบปรึกษาหารือ  (X1) 
2.  การบริหารแบบประชาธิปไตย  (X2) 
3.  การบริหารแบบคณะทํางาน  (X3) 
4.  การบริหารแบบใหขอเสนอแนะ  (X4) 
5.  การบริหารแบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง  (X5) 
6.  การบริหารแบบรวมเปนกรรมการบริหาร  (X6) 

4.33 

4.34 

4.34 

4.24 

4.23 

4.22 

0.28 

0.33 

0.32 

0.34 

0.39 

0.39 

มาก 
มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 
โดยภาพรวม  (Xtot) 4.28 0.31 มาก 

 

 จากตาราง ท่ี  3   พบว า  การบ ริหารแบบมีสวนร วมของสถานศึกษา  สั งกั ด
กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวม อยูในระดับมาก  (x = 4.28, S.D. = 0.31)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหานอย ดังน้ี  
การบริหารแบบคณะทํางาน  (X3)  (x = 4.34, S.D. = 0.32)  การบริหารแบบประชาธิปไตย  (X2)  (x 

= 4.34, S.D. = 0.33)  การบริหารแบบปรึกษาหารือ  (X1)  (x = 4.33, S.D. = 0.28)  การบริหารแบบให
ขอเสนอแนะ (X4)  (x = 4.24, S.D. = 0.34)  การบริหารแบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง  (X5)  
(x = 4.23, S.D. = 0.39)  และการบริหารแบบรวมเปนกรรมการบริหาร  (X6)  (x = 4.22, S.D. = 

0.39)  ตามลําดับ  เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  พบวาอยูระหวาง  0.28 – 0.39  มีการ
กระจายของขอมูลนอย แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 4  คามัชฌิมเลขคณิต  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการบริหารแบบมีสวนรวม
ดานการบริหารแบบปรึกษาหารือ 

          (n = 175) 
การบริหารแบบมีสวนรวม x S.D. ระดับ 

การบริหารแบบปรึกษาหารือ  
1.  ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหทานไดรวมคิด  
รวมสรางรูปแบบ และวิธีการที่จะนํามาพัฒนาการศึกษา 

4.39 0.34 มาก 

2.  ทานมีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมของสถาน 
ศึกษาใหมีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนการสอน 

4.40 0.36 มาก 

3.  ผูบริหารสถานศึกษามักจะขอคําปรึกษาหารือจาก
ทานท้ังในที่ประชุมและสถานท่ีทั่วไป 

4.31 0.30 มาก 

4.  ทานมีสวนรวมในการพิจารณาความเปนไปไดของ 
โครงการตางๆที่ทางโรงเรียนนําเสนอไว 

4.26 0.35 มาก 

5.  ทานมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบการจัดทํา 
หลักสูตรสถานศึกษา 

4.32 0.35 มาก 

รวม 4.33 0.28 มาก 

 

จากตารางท่ี 4  พบวา การบริหารแบบมีสวนรวม ดานการบริหารแบบปรึกษาหารือ โดย
ภาพรวมอยูในลําดับมาก  (x = 4.33, S.D. = 0.28)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก
ทุกขอ ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด คือการมีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษาให
มีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนการสอน  (x = 4.40, S.D. = 0.36)  รองลงมาคือ ผูบริหารสถานศึกษา
เปดโอกาสใหทานไดรวมคิด รวมสรางรูปแบบ และวิธีการที่จะนํามาพัฒนาการศึกษา  (x = 4.39, 

S.D. = 0.34)  และการมีสวนรวมในการพิจารณาความเปนไปไดของโครงการตางๆที่ทางโรงเรียน
นําเสนอไว มีคามัชฌิมเลขคณิต นอยท่ีสุด (x = 4.26, S.D. = 0.35) เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  พบวาอยูระหวาง  0.30 – 0.36  มีการกระจายของขอมูลนอย แสดงวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 5  คามัชฌิมเลขคณิต  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการบริหารแบบมีสวนรวม
ดานการบริหารแบบประชาธิปไตย 

         (n = 175) 
การบริหารแบบมีสวนรวม x S.D. ระดับ 

การบริหารแบบประชาธิปไตย  
1.  การมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทกุฝายใน
สถานศึกษาไดอยางเปดเผย 

4.35 0.36 มาก 

2.  สถานศึกษาเปดโอกาสใหทุกคนมีโอกาสตัดสินใจมี
อิสระท่ีจะแสดงความคิดเห็นและโนมนาวคนอื่นๆ 

4.24 0.38 มาก 

3.  ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหทุกกลุมสาระการ
เรียนรูนําเสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
สถานศึกษา 

4.45 0.39 มาก 

4.  ผูบริหารสถานศึกษานําขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของ
ทุกกลุมสาระการเรียนรูมาพิจารณาและนําไปใชในการ
พัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษา 

4.33 0.40 มาก 

5.  การมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและลงมติในที่
ประชุมในวาระตาง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา 

4.35 0.36 มาก 

รวม 4.34 0.33 มาก 

 

 จากตารางท่ี 5  พบวา การบริหารแบบมีสวนรวม ดานการบริหารแบบประชาธิปไตย 
โดยภาพรวมอยูในลําดับมาก  (x = 4.34, S.D. = 0.33)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับ
มากทุกขอ ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด คือผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหทุกกลุมสาระการ
เรียนรูนําเสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษา  (x = 4.45, S.D. = 0.39)  รองลงมา
คือการมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกฝายในสถานศึกษาไดอยางเปดเผยซึ่งเทากับการมี
อิสระในการแสดงความคิดเห็นและลงมติในที่ประชุมในวาระตาง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา   (x 

= 4.35, S.D. = 0.36) และสถานศึกษาเปดโอกาสใหทุกคนมีโอกาสตัดสินใจมีอิสระท่ีจะแสดงความ
คิดเห็นและโนมนาวคนอื่นๆมีคามัชฌิมเลขคณิต นอยท่ีสุด  (x = 4.24, S.D. = 0.38)เมื่อพิจารณา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวาอยูระหวาง 0.36 – 0.40  มีการกระจายของขอมูลนอย แสดงวา
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 6  คามัชฌิมเลขคณิต  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการบริหารแบบมีสวนรวม
ดานการบริหารแบบคณะทํางาน 

          (n = 175) 
การบริหารแบบมีสวนรวม x S.D. ระดับ 

การบริหารแบบคณะทํางาน  
1.  สถานศึกษามีการต้ังคณะทํางาน/คณะกรรมการชุด 
ตาง ๆ เพื่อทํางานในการแกไขปรับปรุงและพัฒนา
สถานศึกษา 

4.27 0.37 มาก 

2.  ทานมีโอกาสไดเขารวมเปนคณะทํางาน/
คณะกรรมการในชุดตาง ๆ ในการพัฒนาสถานศกึษา 

4.39 0.36 มาก 

3.  บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษามีโอกาสเขารวมเปน
คณะทํางาน/คณะกรรมการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 

4.43 0.36 มาก 

4.  ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหทานไดนําขอมูล 
ของคณะทํางาน/คณะกรรมการมาใชในการวางแผน
พัฒนาสถานศึกษา 

4.34 0.35 มาก 

5.  ขอสรุป/มติที่ประชุมในการปฏิบัติงานของ
คณะทํางาน/คณะกรรมการฝายบริหารสถานศึกษาได
นํามาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหดีย่ิงขึ้น 

4.28 0.35 มาก 

รวม 4.34 0.32 มาก 

 

 จากตารางที่ 6  พบวา การบริหารแบบมีสวนรวม ดานการบริหารแบบคณะทํางาน โดย
ภาพรวมอยูในลําดับมาก  (x = 4.34, S.D. = 0.32)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก
ทุกขอ ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด คือบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษามีโอกาสเขารวมเปน
คณะทํางาน/คณะกรรมการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา   (x = 4.43, S.D. = 0.36)  รองลงมาคือ ทานมี
โอกาสไดเขารวมเปนคณะทํางาน/คณะกรรมการในชุดตาง ๆ ในการพัฒนาสถานศึกษา   (x = 4.39, 

S.D. = 0.36)  และสถานศึกษามีการต้ังคณะทํางาน/คณะกรรมการชุดตาง ๆ เพื่อทํางานในการแกไข
ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษามีคามัชฌิมเลขคณิต นอยท่ีสุด  (x = 4.27, S.D. = 0.37)  เมื่อ
พิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวาอยูระหวาง  0.35 – 0.37  มีการกระจายของขอมูลนอย 
แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 7  คามัชฌิมเลขคณิต  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการบริหารแบบมีสวนรวม
ดานการบริหารแบบใหขอเสนอแนะ 

          (n = 175) 
การบริหารแบบมีสวนรวม x S.D. ระดับ 

การบริหารแบบใหขอเสนอแนะ     
1.  สถานศึกษาของทานมีการจัดทําแบบประเมินใหกับ
บุคลากรท่ีสามารถเขียนขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะในการ
พัฒนางานหรือพัฒนาสถานศึกษา 

4.23 0.38 มาก 

2.  สถานศึกษาเปดโอกาสใหทานไดวิจารณผลการ
ปฏิบัติงานอยางสรางสรรค 

4.19 0.41 มาก 

3.  ทานมีสวนรวมในการใหขอมูล และวิธีการตางๆ ที่
สามารถนํามาแกปญหาและพัฒนางานใหกับ
สถานศึกษา 

4.24 0.43 มาก 

4.  ทานมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบและ 
รายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา 

4.27 0.38 มาก 

5.  ผูบริหารสถานศึกษานําขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะท่ีได
จากบุคลากรมาพิจารณาและนําไปใชในการพัฒนา/
แกไขปญหาของสถานศึกษา 

4.28 0.38 มาก 

รวม 4.24 0.34 มาก 

 

 จากตารางที่ 7  พบวา การบริหารแบบมีสวนรวม ดานการบริหารแบบใหขอเสนอแนะ 
โดยภาพรวมอยูในลําดับมาก  (x = 4.24, S.D. = 0.34)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับ
มากทุกขอ ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด คือผูบริหารสถานศึกษานําขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะท่ีได
จากบุคลากรมาพิจารณาและนําไปใชในการพัฒนา/แกไขปญหาของสถานศึกษา  (x = 4.28, S.D. = 

0.38)  รองลงมาคือ ทานมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบและรายงานผลการดําเนินงานประจําป
ของสถานศึกษา  (x = 4.27, S.D. = 0.38)  และสถานศึกษาเปดโอกาสใหทานไดวิจารณผลการ
ปฏิบัติงานอยางสรางสรรคมีคามัชฌิมเลขคณิต นอยท่ีสุด  (x = 4.19, S.D. = 0.41)  เมื่อพิจารณา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวาอยูระหวาง  0.38 – 0.43  มีการกระจายของขอมูลนอย แสดงวา
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 8  คามัชฌิมเลขคณิต  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการบริหารแบบมีสวนรวม
ดานการบริหารแบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง 

          (n = 175) 
การบริหารแบบมีสวนรวม x S.D. ระดับ 

การบริหารแบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง  
1.  สถานศึกษามีการประชุมหัวหนากลุมสาระตาง ๆ 
เพ่ือระดมความคิดเห็น  ขอเสนอแนะมาปรับปรุง  แกไข  
และพัฒนาสถานศึกษา 

4.29 0.41 มาก 

2.  มีการติดตามของหัวหนาทุกกลุมสาระการเรียนรูเพื่อ
รวมกันศึกษาปญหาของหนวยงาน 

4.25 0.46 มาก 

3.  มีการนําเสนอผลการประชุมหรือการแกไขปญหา
ใหกับผูบริหารเพื่อพัฒนาและนําไปแกไขปญหา 

4.25 0.45 มาก 

4.  ทานสามารถกําหนดแนวทางเพ่ือการแกปญหากอนที่
จะเสนอความคิดไปสูการปฏิบัต ิ

4.15 0.42 มาก 

5.  ตัวแทนฝายครูมีโอกาสเขารวมเปนคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา 

4.19 0.41 มาก 

รวม 4.23 0.39 มาก 

 

 จากตารางที่ 8  พบวา การบริหารแบบมีสวนรวม ดานการบริหารแบบคณะทํางาน โดย
ภาพรวมอยูในลําดับมาก  (x = 4.23, S.D. = 0.39)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก
ทุกขอ ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด คือสถานศึกษามีการประชุมหัวหนากลุมสาระตาง ๆ เพื่อ
ระดมความคิดเห็น  ขอเสนอแนะมาปรับปรุง แกไข และพัฒนาสถานศึกษา  (x = 4.29, S.D. = 

0.41)  รองลงมาคือ มีการนําเสนอผลการประชุมหรือการแกไขปญหาใหกับผูบริหารเพ่ือพัฒนาและ
นําไปแกไขปญหา  (x = 4.25, S.D. =  0.45)  และมีการติดตามของหัวหนาทุกกลุมสาระการเรียนรู
เพ่ือรวมกันศึกษาปญหาของหนวยงาน  (x = 4.25, S.D. =  0.46)  สวนทานสามารถกําหนดแนวทาง
เพ่ือการแกปญหากอนที่จะเสนอความคิดไปสูการปฏิบัติ มีคามัชฌิมเลขคณิต นอยท่ีสุด  (x = 4.15, 

S.D. = 0.42)  เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวาอยูระหวาง  0.41 – 0.46  มีการ
กระจายของขอมูลนอย แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 9  คามัชฌิมเลขคณิต  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการบริหารแบบมีสวนรวม
ดานการบริหารแบบรวมเปนกรรมการบริหาร 

          (n = 175) 
การบริหารแบบมีสวนรวม x SD ระดับ 

การบริหารแบบรวมเปนกรรมการบริหาร     
1.  สถานศึกษาเปดโอกาสใหทานเขารวมเปน
คณะกรรมการในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
และภายนอกของสถานศึกษา 

4.16 0.40 มาก 

2.  สถานศึกษาเปดโอกาสใหทานเขารวมเปน
คณะกรรมการในการจัดทําแผนกลยุทธของสถานศึกษา 

4.21 0.41 มาก 

3.  สถานศึกษาเปดโอกาสใหเขารวมเปนคณะกรรมการ
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 

4.25 0.44 มาก 

4.  สถานศึกษาเปดโอกาสใหทานเขารวมเปน
คณะกรรมการในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 

4.24 0.43 มาก 

5.  สถานศึกษาเปดโอกาสใหทานเขารวมเปน
คณะกรรมการในการกําหนดกฎระเบียบของ
สถานศึกษา 

4.24 0.44 มาก 

รวม 4.22 0.39 มาก 

 

 จากตารางที่ 9  พบวา  การบริหารแบบมีสวนรวม  ดานการบริหารแบบรวมเปน
กรรมการบริหาร โดยภาพรวมอยูในลําดับมาก  (x = 4.22, S.D. = 0.39)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด คือสถานศึกษาเปดโอกาสใหเขารวม
เปนคณะกรรมการในการจัดทําแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา  (x = 4.25, S.D. = 0.44)  รองลงมา
คือสถานศึกษาเปดโอกาสใหทานเขารวมเปนคณะกรรมการในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา  (x 

= 4.24, S.D. = 0.43)  และสถานศึกษาเปดโอกาสใหทานเขารวมเปนคณะกรรมการในการกําหนด
กฎระเบียบของสถานศึกษา  (x = 4.24, S.D. = 0.44)  สวนสถานศึกษาเปดโอกาสใหทานเขารวม
เปนคณะกรรมการในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของสถานศึกษา มีคามัชฌิม
เลขคณิตนอยที่สุด (x = 4.16, S.D. = 0.40)  เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวาอยู
ระหวาง  0.40 – 0.44  มีการกระจายของขอมูลนอย แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะหการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร 

 ผลการวิเคราะหระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร 

มีรายละเอียด ดังตารางท่ี  10 – 19  ดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 10  คามัชฌิมเลขคณิต  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม 

          (n = 175) 
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา x S.D. ระดับ 

1. การวางแผนงานวิชาการ (Y1) 
2. การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา (Y2) 
3. การบริหารการจัดการเรียนรู (Y3) 
4. การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน  (Y4) 
5. การวัดผลประเมินผลการเรียน  (Y5) 
6. การพัฒนาส่ือ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และแหลง  
     เรียนรู  (Y6) 
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา(Y7) 
8. การใหชุมชนมีสวนรวมในการเสริมสรางความ 

     เขมแข็งทางวิชาการ  (Y8) 
9. การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ (Y9)   

3.92 
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4.09 

0.34 

0.45 

0.38 

0.40 

0.41 

0.38 

 

0.41 

0.41 

 

0.42 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 
โดยภาพรวม (Ytot) 4.02 0.35 มาก 

  

 จากตารางที่  10   พบว า  ผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา   สังกั ด
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  (x= 4.02, S.D. = 0.35)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหานอย ดังน้ี การวัดผล
ประเมินผลการเรียน (Y5)  (x = 4.12, S.D. = 0.41)  การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ 
(Y9)  (x = 4.09, S.D. = 0.42) การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน (Y4)  (x = 4.07, S.D. = 0.40)
การบริหารการจัดการเรียนรู (Y3)  (x = 4.05, S.D. = 0.38)  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  
และแหลงเรียนรู  (Y6)  (x = 4.02, S.D. = 0.38)  การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา (Y2)  (x = 

4.00, S.D. = 0.45)  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Y7)  (x = 3.97, S.D. = 0.41)  การให
ชุมชนมีสวนรวมในการเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ  (Y8)  (x = 3.96, S.D. = 0.41)  การ
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วางแผนงานวิชาการ (Y1)  (x = 3.92, S.D. = 0.34)  ตามลําดับ  เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  พบวาอยูระหวาง  0.34 – 0.45  มีการกระจายของขอมูลนอย แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 

 

ตารางท่ี 11  คามัชฌิมเลขคณิต  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการวางแผนงานวิชาการ  
          (n = 175) 

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา x S.D. ระดับ 
การวางแผนงานวิชาการ  
1.  มีการสํารวจและจัดทําทะเบียนเครือขายขอมูล
สารสนเทศงานวิชาการ 

3.86 0.35 มาก 

2.  มีการจัดระบบฐานขอมูลดานนักเรียน  บุคลากร  
อาคารสถานที่  สื่อการเรียนการสอน  วัสดุ  อุปกรณ  
และงานวิจัย 

3.97 0.40 มาก 

3.  มีการนําสารสนเทศมากําหนดและจัดทําแผนงาน
วิชาการ 

3.94 0.39 มาก 

4.  มีการจัดระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศเช่ือมโยง
กับหนวยงานอื่น 

3.86 0.42 มาก 

5.  มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลและจัดทํา
แผนงานวิชาการ 

3.96 0.40 มาก 

รวม 3.92 0.34 มาก 

 

 จากตารางที่ 11  พบวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  ดานการวางแผนงาน
วิชาการ โดยภาพรวมอยูในลําดับมาก  (x = 4.22, S.D. = 0.39)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูใน
ระดับมากทุกขอ ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด คือมีการจัดระบบฐานขอมูลดานนักเรียน  บุคลากร  
อาคารสถานที่  สื่อการเรียนการสอน  วัสดุ  อุปกรณ  และงานวิจัย   (x = 3.97, S.D. = 0.40) 
รองลงมาคือ มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลและจัดทําแผนงานวิชาการ  (x = 3.96, S.D. = 

0.40)  และมีการจัดระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศเช่ือมโยงกับหนวยงานอื่นมีคามัชฌิมเลขคณิต
นอยท่ีสุด  (x = 3.86, S.D. = 0.42)  เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวาอยูระหวาง 
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0.35 – 0.42  มีการกระจายของขอมูลนอย แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองไป
ในทิศทางเดียวกัน 

 

ตารางท่ี 12  คามัชฌิมเลขคณิต  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ดานการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา   
          (n = 175) 

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา x S.D. ระดับ 
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  
1.  จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  ยึดหลักการมีสวนรวม
ของฝายตาง ๆ เชนฝายบริหาร  ครู  ผูปกครอง  ชุมชน
เครือขาย  และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

4.00 0.46 มาก 

2.  จัดทําหลักสูตรใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพ
ความพรอมของโรงเรียนเปนสําคัญ 

3.93 0.50 มาก 

3.  จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยไดรับการรับรองจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.00 0.52 มาก 

4.  มีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยางเปน
ระบบ  เชน  การประชุมสัมมนา  การอบรมเชิง
ปฏิบัติงาน  การศึกษาดูงาน  การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร  และการแขงขันทางวิชาการ 

4.08 0.54 มาก 

5.  มีการกํากับดูแลคุณภาพสถานศึกษาเพื่อสรางความ
มั่นใจแกพอแม  ผูปกครอง  และชุมชน  โดยการนิเทศ
ติดตามการใชหลักสูตร  การจัดระบบการประกัน
คุณภาพภายใน  และตรวจสอบทบทวนติดตามผลการใช
หลักสูตร 

3.97 0.48 มาก 

รวม 4.00 0.45 มาก 

 

 จากตารางที่ 12  พบวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  ดานการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในลําดับมาก   (x = 4.00, S.D. = 0.45)  เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ขอท่ีมีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด คือมีการสงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ  เชน  การประชุมสัมมนา  การอบรมเชิงปฏิบัติงาน  การศึกษาดูงาน  



102 

 

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  และการแขงขันทางวิชาการ  (x = 4.08, S.D. = 0.54)  รองลงมาคือ 
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  ยึดหลักการมีสวนรวมของฝายตาง ๆ เชนฝายบริหาร  ครู  ผูปกครอง  
ชุมชนเครือขาย  และหนวยงานที่เกี่ยวของ  (x = 4.00, S.D. = 0.46)  และจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
โดยไดรับการรับรองจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   (x = 4.00, S.D. = 0.52)  สวนการ
จัดทําหลักสูตรใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพความพรอมของโรงเรียนเปนสําคัญมีคามัชฌิมเลข
คณิตนอยที่สุด  (x = 3.93, S.D. = 0.50)  เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวาอยู
ระหวาง  0.46 – 0.54  มีการกระจายของขอมูลนอย แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 

 

ตารางท่ี 13  คามัชฌิมเลขคณิต   และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดับการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ดานการบริหารการจัดการเรียนรู  
          (n = 175) 

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา x S.D. ระดับ 
การบริหารการจัดการเรียนรู     
1.  ครูศึกษาวิเคราะหหลักสูตรหรือวิเคราะหผูเรียนกอน
นําไปจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

4.06 0.45 มาก 

2.  ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

4.10 0.43 มาก 

3.  สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยยึดตาม
หลักสูตรของโรงเรียน 

4.03 0.45 มาก 

4.  สนับสนุนใหครูไดสอนตามความรูความสามารถ
หรือความถนัด 

4.06 0.39 มาก 

5.  ติดตาม  นิเทศ  และตรวจสอบผลการจัดการเรียนรู
ของครู 

4.02 0.41 มาก 

รวม 4.05 0.38 มาก 

 

 จากตารางที่ 13  พบวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  ดานการบริหารการ
จัดการเรียนรู โดยภาพรวมอยูในลําดับมาก  (x = 4.05, S.D. = 0.38)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด คือครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  (x = 4.10, S.D. = 0.43)  รองลงมาคือ สนับสนุนใหครูไดสอนตามความรู
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ความสามารถหรือความถนัด  (x = 4.06, S.D. = 0.39)  และครูศึกษาวิเคราะหหลักสูตรหรือ
วิเคราะหผูเรียนกอนนําไปจัดทําแผนการจัดการเรียนรู   (x = 4.06, S.D. = 0.45)  สวนการติดตาม  
นิเทศ  และตรวจสอบผลการจัดการเรียนรูของครูมีคามัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุด  (x = 4.02, S.D. = 

0.41)  เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวาอยูระหวาง  0.39 – 0.45  มีการกระจายของ
ขอมูลนอย แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 

 

ตารางท่ี 14  คามัชฌิมเลขคณิต  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ดานการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน   
          (n = 175) 

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา x S.D. ระดับ 
การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน  
1.  จัดทําแผนงาน  หรือโครงการนิเทศของโรงเรียนเปน
ประจําทุกป 

4.09 0.45 มาก 

2.  มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบในการ
นิเทศการศึกษาของโรงเรียนอยางชัดเจน 

4.12 0.41 มาก 

3.  จัดการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษาจัดให
สอดคลองเหมาะสมกับหลักสูตรของโรงเรียน 

4.12 0.43 มาก 

4.  พัฒนาใหความรูแกครูเร่ืองการนิเทศการศึกษา 4.01 0.43 มาก 
5.  นําผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานและ
การจัดการเรียนการสอนของครู 

3.99 0.46 มาก 

รวม 4.07 0.40 มาก 

 

 จากตารางที่ 14  พบวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  ดานการนิเทศงาน
วิชาการภายในโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในลําดับมาก  (x = 4.07, S.D. = 0.40)  เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ขอท่ีมีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด คือมีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือ
ผูรับผิดชอบในการนิเทศการศึกษาของโรงเรียนอยางชัดเจน  (x = 4.12, S.D. = 0.41)  รองลงมาคือ
จัดการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษาใหเหมาะสมสอดคลองเหมาะสมกับหลักสูตรของโรงเรียน
(x= 4.12, S.D. = 0.43)  และนําผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานและการจัดการเรียน
การสอนของครูมีคามัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุด  (x = 3.99, S.D. = 0.46)  เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน (S.D.) พบวาอยูระหวาง  0.41 – 0.46  มีการกระจายของขอมูลนอย แสดงวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 

ตารางท่ี 15  คามัชฌิมเลขคณิต  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ดานการวัดผลประเมินผลการเรียน  
          (n = 175) 

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา x S.D. ระดับ 
การวัดผลประเมินผลการเรียน    
1.  ผูบริหารเปนผูนําในการดําเนินงานดานการวัดผล
และประเมินผลการศึกษา 

4.02 0.45 มาก 

2.  โรงเรียนมีการแตงต้ังคณะกรรมการ  ครู  บุคลากร
รับผิดชอบดานการวัดผลและประเมินผลการศึกษาของ
โรงเรียน 

4.21 0.49 มาก 

3.  ครูทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนการวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา 

4.15 0.48 มาก 

4.  สงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผลและประเมินผลแต
ละรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา  หนวย
การเรียนรู  หรือสาระการเรียนรูตามหลักสูตร 

4.10 0.46 มาก 

5.  มีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการวัดผล
ประเมินผลใหเหมาะสมอยูเสมอ 

4.12 0.43 มาก 

รวม 4.12 0.41 มาก 

 

 จากตารางที่ 15  พบวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา   ดานการวัดผล
ประเมินผลการเรียน  โดยภาพรวมอยูในลําดับมาก  (x = 4.12, S.D. = 0.41)  เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ  พบวา อยูในระดับมากทุกขอ  ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด คือโรงเรียนมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการ  ครู  บุคลากรรับผิดชอบดานการวัดผลและประเมินผลการศึกษาของโรงเรียน  (x = 

4.21, S.D. = 0.49)  รองลงมาคือครูทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนการวัดผลและประเมินผล
การศึกษา  (x = 4.15, S.D. = 0.48)  และผูบริหารเปนผูนําในการดําเนินงานดานการวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุด  (x = 4.02, S.D. = 0.45)  เมื่อพิจารณาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวาอยูระหวาง  0.43 – 0.49  มีการกระจายของขอมูลนอย แสดงวา
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 16  คามัชฌิมเลขคณิต  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ดานการพัฒนาส่ือ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และแหลงเรียนรู  
          (n = 175) 

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา x S.D. ระดับ 
การพัฒนาส่ือ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และแหลงเรียนรู  
1.  ศึกษาวิเคราะห  ความจําเปนในการใชสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู 

3.98 0.40 มาก 

2.  จัดหาส่ือ  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมสําหรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูของครูแกนักเรียนอยางเหมาะสม 

4.02 0.39 มาก 

3.  สงเสริมใหครูผลิตส่ือ  พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการ
เรียนรู 

4.12 0.47 มาก 

4.  สงเสริมสนับสนุนใหครูใชแหลงการเรียนรูทั้งใน
และนอกโรงเรียนในการจัดการเรียนรู 

4.03 0.50 มาก 

5.  สงเสริมสนับสนุนใหครูจัดการเรียนรูโดยครอบคลุม
ภูมิปญญาทองถิ่นจากท้ังในและนอกโรงเรียน 

3.94 0.44 มาก 

รวม 4.02 0.38 มาก 

 

 จากตารางที่ 16  พบวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ดานการพัฒนาสื่อ  
นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และแหลงเรียนรู โดยภาพรวมอยูในลําดับมาก  (x = 4.02, S.D. = 0.38)  
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ขอท่ีมีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด คือสงเสริมให
ครูผลิตส่ือ  พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู   (x = 4.12, S.D. = 0.47)  รองลงมาคือ สงเสริม
สนับสนุนใหครูใชแหลงการเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดการเรียนรู   (x = 4.03, S.D. = 

0.50)  และสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดการเรียนรูโดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถิ่นจากทั้งในและ
นอกโรงเรียน มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุด  (x = 3.94, S.D. = 0.44)  เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) พบวาอยูระหวาง  0.39 – 0.50  มีการกระจายของขอมูลนอย แสดงวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 17  คามัชฌิมเลขคณิต  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
          (n = 175) 

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา x S.D. ระดับ 
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
1.  สรางความตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน
ของการทําวิจัยในช้ันเรียนแกครู 

4.07 0.47 มาก 

2.  ผูบริหารและครูรวมกันกําหนดมาตรการ  เกณฑ  
หรือทิศทางในการจัดทําวิจัยในช้ันเรียน 

3.94 0.45 มาก 

3.  กําหนดใหครูทุกคนทําวิจัยในช้ันเรียน 4.08 0.51 มาก 
4.  ติดตาม  ดูแล  ชวยเหลือครูสําหรับการทําวิจัยในช้ัน
เรียนที่เปนประโยชนแกนักเรียน 

3.90 0.45 มาก 

5.  การเผยแพรผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูให
ผูปกครอง  ผูเกี่ยวของ  หรือผูสนใจไดทราบ 

3.86 0.42 มาก 

รวม 3.97 0.41 มาก 

 

 จากตารางที่ 17  พบวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมอยูในลําดับมาก   (x = 3.97, S.D. = 0.41)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด  คือกําหนดใหครูทุกคนทําวิจัยในช้ัน
เรียน  (x = 4.08, S.D. = 0.51)  รองลงมาคือ  สรางความตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของ
การทําวิจัยในช้ันเรียนแกครู  (x = 4.07, S.D. = 0.47)  และการเผยแพรผลงานวิจัยในช้ันเรียนของ
ครูใหผูปกครอง  ผูเกี่ยวของ  หรือผูสนใจไดทราบ   มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุด  (x = 3.86, S.D. 

= 0.42)  เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวาอยูระหวาง  0.42 – 0.51  มีการกระจาย
ของขอมูลนอย แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 18  คามัชฌิมเลขคณิต  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ดานการใหชุมชนมีสวนรวมในการเสริมสรางความเขมแข็ง
ทางวิชาการ   
          (n = 175) 

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา x S.D. ระดับ 
การใหชุมชนมีสวนรวมในการเสริมสรางความเขมแข็ง
ทางวิชาการ 

 

1.  สงเสริมใหประชาชนในชุมชน  ทองถ่ิน เขามามีสวน
รวมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียน 

4.00 0.46 มาก 

2.  ประสานขอความรวมมือ  ความชวยเหลือในการ
พัฒนาวิชาการจากหนวยงานตนสังกัด 

4.02 0.46 มาก 

3.  สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ
ระหวางโรงเรียน 

3.93 0.44 มาก 

4.  รวมมือในการพัฒนาวิชาการกับองคกรตาง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 

3.96 0.47 มาก 

5.  ติดตามผลการสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือให
เกิดผลเปนรูปธรรม 

3.88 0.39 มาก 

รวม 3.96 0.41 มาก 

 

 จากตารางที่ 18  พบวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ดานการใหชุมชนมีสวน
รวมในการเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ  โดยภาพรวมอยูในลําดับมาก   (x = 3.96, S.D. = 

0.41)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด คือ
ประสานขอความรวมมือ  ความชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการจากหนวยงานตนสังกัด   (x = 4.02, 

S.D. = 0.46)  รองลงมาคือ  สงเสริมใหประชาชนในชุมชน  ทองถิ่น เขามามีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียน (x = 4.00, S.D. = 0.46)  และติดตามผลการสรางเครือขายความ
รวมมือเพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรม  มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด  (x = 3.88, S.D. = 0.39)  เมื่อ
พิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวาอยูระหวาง  0.39 – 0.47  มีการกระจายของขอมูลนอย 
แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 19  คามัชฌิมเลขคณิต  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ดานการประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ  
          (n = 175) 

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา x SD ระดับ 
การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ  
1.  กําหนดเกณฑการประเมินเปาหมายความสําเร็จของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวช้ีวัดของ
กรุงเทพมหานครและสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

4.10 0.46 มาก 

2.  สรางความเขาใจในเร่ืองหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

4.11 0.47 มาก 

3.  ดําเนินการพัฒนางานประเมินคุณภาพภายในเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ือง 

4.13 0.45 มาก 

4.  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ือง 

4.05 0.41 มาก 

5.  นําผลการติดตามและประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอกเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

4.06 0.43 มาก 

รวม 4.09 0.42 มาก 

 

 จากตารางที่ 19  พบวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษากับงานวิชาการ โดยภาพรวมอยูในลําดับมาก  (x = 4.09, S.D. = 0.42)  เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด คือ ดําเนินการพัฒนางาน
ประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง  (x = 4.13, S.D.= 0.45)  รองลงมาคือ 
สรางความเขาใจในเร่ืองหลักเกณฑและวิธีการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา   (x = 4.11, S.D. = 0.47)  และติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่องมีคามัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุด  (x = 4.05, S.D.= 0.41)  เมื่อพิจารณา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวาอยูระหวาง  0.41 – 0.47  มีการกระจายของขอมูลนอย แสดงวา
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะหการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรการบริหารแบบมีสวนรวมของ
สถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดาน กับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาโดยรวม 
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ตารางท่ี 20  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา
โดยภาพรวมและรายดาน  กับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ตัวแปร (X1)   (X2) (X3) (X4) (X5) (X6) (Xtot) (Ytot) 

(X1) 1.00        

(X2) 0.786** 1.00       

(X3) 0.803** 0.803** 1.00      

(X4) 0.665** 0.689** 0.795** 1.00     

(X5) 0.612** 0.719** 0.716** 0.779** 1.00    

(X6) 0.626** 0.675** 0.668** 0.702** 0.813** 1.00   

(Xtot) 0.850** 0.884** 0.906** 0.879** 0.885** 0.859** 1.00  

(Ytot) 0.531** 0.494** 0.547** 0.538** 0.552** 0.508** 0.602** 1.00 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางท่ี 20  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรการบริหารแบบมีสวนรวมโดย
ภาพรวมและรายดานของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครมีคาอยูระหวาง 0.906 – 0.612 เปน
ความสัมพันธเชิงบวก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เมื่อพิจารณา การบริหารแบบปรึกษาหารือ  (X1)  พบวามีความสัมพันธกับการบริหารแบบ
คณะทํางาน  (X3) (r =.803)  การบริหารแบบประชาธิปไตย  (X2) (r =.786)  การบริหารแบบให
ขอเสนอแนะ (X4) (r = .665)   การบริหารแบบรวมเปนกรรมการบริหาร  (X6) (r = .626)  และการ
บริหารแบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง  (X5) (r = .612)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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เมื่อพิจารณา การบริหารแบบประชาธิปไตย  (X2)  พบวา มีความสัมพันธกับ การบริหาร
แบบคณะทํางาน  (X3)  (r =.803)  การบริหารแบบปรึกษาหารือ  (X1) (r =.786)  การบริหารแบบ
คณะกรรมการบริหารระดับกลาง  (X5) (r = .719)  การบริหารแบบใหขอเสนอแนะ  (X4) (r = .689) 
และการบริหารแบบรวมเปนกรรมการบริหาร  (X6) (r = .675)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เมื่อพิจารณา การบริหารแบบคณะทํางาน  (X3)  พบวา มีความสัมพันธกับการบริหารแบบ
ปรึกษาหารือ  (X1) (r =.803)  การบริหารแบบประชาธิปไตย  (X2) (r =.803)  การบริหารแบบให
ขอเสนอแนะ  (X4) (r = .795)  การบริหารแบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง  (X5) (r = .716)  
และการบริหารแบบรวมเปนกรรมการบริหาร  (X6) (r = .668)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เมื่อพิจารณา การบริหารแบบใหขอเสนอแนะ  (X4)  พบวา มีความสัมพันธกับการบริหาร
แบบคณะทํางาน  (X3) (r = .795)  การบริหารแบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง  (X5) (r = .779)
การบริหารแบบรวมเปนกรรมการบริหาร  (X6) (r = .702)  การบริหารแบบประชาธิปไตย  (X2)      
(r =.689)  การบริหารแบบปรึกษาหารือ  (X1) (r =.665) และ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เมื่อพิจารณา การบริหารแบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง  (X5)  พบวา มีความสัมพันธ
กับการบริหารแบบรวมเปนกรรมการบริหาร  (X6) (r = .813)  การบริหารแบบใหขอเสนอแนะ  (X4) 
(r = .779)  การบริหารแบบประชาธิปไตย  (X2) (r =.719)  การบริหารแบบคณะทํางาน  (X3)            
(r = .716)  และการบริหารแบบปรึกษาหารือ  (X1) (r =.612)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เมื่อพิจารณา การบริหารแบบรวมเปนกรรมการบริหาร  (X6)  พบวา มีความสัมพันธกับการ
บริหารแบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง  (X5) (r = .813)  การบริหารแบบใหขอเสนอแนะ  
(X4) (r = .702)  การบริหารแบบประชาธิปไตย  (X2) (r =.675)  การบริหารแบบคณะทํางาน  (X3)            
(r = .668)  และการบริหารแบบปรึกษาหารือ  (X1) (r =.626)  ในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
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การวิเคราะหการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร  ผูวิจัยไดวิเคราะห โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
(stepwise multiple regression analysis)  ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 21 –30 

1.  การวิเคราะหการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม  (Ytot)  รายละเอียดตามตารางท่ี 21 

ตารางท่ี 21  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม (Ytot) 

แหลงความ
แปรปรวน 

df 
Sum of 

Squars 
Mean Square 

F Sig 

Regression 3 59.280 19.760 

Residual 521 100.349 0.193 102.592 0.000 

Total 524 159.629    

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (R)                                            0.609 

ประสิทธิภาพในการทํานาย (R2)                                                 0.371 

ประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted R2)               0.368 

ความคลาดเคลือ่นมาตรฐานในการทํานาย (Standard  Error)  0.43887 
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ตารางท่ี 21  (ตอ) 

ตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 

ตัวแปรพยากรณ Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig 

B Std.Error Beta 

คาคงที่              
(constant) 1.292 0.157  8.246 0.000 

การบริหารแบบคณะ
กรรมการบริหาร
ระดับกลาง  (X5) 

0.246 0.051 0.275 4.869 0.000 

ก า ร บ ริ ห า ร แ บ บ
ปรึกษาหารือ  (X1) 

0.248 0.045 0.264 5.561 0.000 

การบริหารแบบให
ขอเสนอแนะ  (X4) 

0.138 0.056 0.147 2.461 0.014 

 *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 21  ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ  การบริหารแบบคณะ
กรรมการบริหารระดับกลาง  (X5)  การบริหารแบบปรึกษาหารือ   (X1)  และการบริหารแบบให
ขอเสนอแนะ  (X4)  มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (R) ในการทํานายการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาโดยภาพรวม  (Ytot)  เทากับ 0.609 คาสัมประสิทธ์ิในการทํานาย (R2) เทากับ 0.371

หมายความวาการบริหารแบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง  (X5)  การบริหารแบบปรึกษาหารือ
(X1)  และการบริหารแบบใหขอเสนอแนะ   (X4)  สามารถทํานายการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมไดรอยละ 37.1 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับ
แลว (Adjusted R2) เทากับ 0.368 มีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) 

เทากับ 0.43887 ในลักษณะน้ีแสดงวาการบริหารแบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง  (X5)  การ
บริหารแบบปรึกษาหารือ   (X1)  และการบริหารแบบใหขอเสนอแนะ   (X4)  สงผลตอผลการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม  (Ytot)  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการถดถอยไดดังนี้ 
  Y tot= 1.292 +0.246 (X5)+0.248 (X1) + 0.138 (X4) 
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2.  การวิเคราะหการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  ดานการวางแผนงานวิชาการ  (Y1)  รายละเอียดตามตารางท่ี 22 

ตารางท่ี 22  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการวางแผนงานวิชาการ  (Y1) 

แหลงความ
แปรปรวน 

df 
Sum of 

Squars 
Mean Square 

F Sig 

Regression 3 56.275 18.758 

Residual 521 149.391 0.287 65.420 0.000 

Total 524 205.666    

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (R)                                            0.523 

ประสิทธิภาพในการทํานาย (R2)                                                 0.274 

ประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted R2)               0.269 

ความคลาดเคลือ่นมาตรฐานในการทํานาย (Standard  Error)  0.53548 
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ตารางท่ี 22  (ตอ) 

ตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 

ตัวแปรพยากรณ Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig 

B Std.Error Beta 

คาคงที่              
(constant) 1.411 0.183  7.708 0.000 

การบริหารแบบคณะ
กรรมการบริหาร
ระดับกลาง  (X5) 

0.260 0.062 0.257 4.167 0.000 

ก า ร บ ริ ห า ร แ บ บ
คณะทํางาน  (X3) 

0.172 0.067 0.165 2.589 0.010 

การบริหารแบบให
ขอเสนอแนะ  (X4) 

0.157 0.075 0.148 2.089 0.037 

 *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางท่ี 22  ตัวแปรท่ีได รับการคัดเลือกเขาสมการ คือ  การบริหารแบบคณะ
กรรมการบริหารระดับกลาง   (X5)  การบริหารแบบคณะทํางาน  (X3)  และการบริหารแบบให
ขอเสนอแนะ  (X4)  มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (R) ในการทํานายการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาดานการวางแผนงานวิชาการ  (Y1)  เทากับ 0.523 คาสัมประสิทธ์ิในการทํานาย (R2) 

เทากับ 0.274 หมายความวาการบริหารแบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง  (X5)  การบริหารแบบ
คณะทํางาน  (X3)  และการบริหารแบบใหขอเสนอแนะ   (X4)  สามารถทํานายการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมไดรอยละ 27.4  คาประสิทธิภาพในการ
ทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted R2) เทากับ  0.269  มีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย 
(Standard Error) เทากับ  0.53548 ในลักษณะนี้แสดงวาการบริหารแบบคณะกรรมการบริหาร
ระดับกลาง  (X5)  การบริหารแบบคณะทํางาน  (X3)  และการบริหารแบบใหขอเสนอแนะ   (X4)  
สงผลตอผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการวางแผนงาน
วิชาการ  (Y1)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการถดถอยไดดังนี้ 
  Y 1= 1.411+0.260 (X5)+0.172(X3) + 0.157 (X4) 
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3.  การวิเคราะหการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  ดานการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  (Y2)  รายละเอียด
ตามตารางท่ี 23 

ตารางท่ี 23  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของการบริหารแบบมีสวนรวมที่
สงผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา  (Y2) 

แหลงความ
แปรปรวน 

df 
Sum of 

Squars 
Mean Square 

F Sig 

Regression 2 67.009 33.505 

Residual 522 201.342 0.386 86.864 0.000 

Total 524 268.351    

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (R)                                            0.500 

ประสิทธิภาพในการทํานาย (R2)                                                 0.250 

ประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted R2)               0.247 

ความคลาดเคลือ่นมาตรฐานในการทํานาย (Standard  Error)  0.62106 
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ตารางท่ี 23  (ตอ) 
ตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 

ตัวแปรพยากรณ Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig 

B Std.Error Beta 

คาคงที่              
(constant) 1.272 0.211  6.032 0.000 

ก า ร บ ริ ห า ร แ บ บ
คณะทํางาน  (X3) 

0.433 0.076 0.363 5.702 0.000 

ก า ร บ ริ ห า ร แ บ บ
ปรึกษาหารือ  (X1) 

0.194 0.077 0.159 2.505 0.013 

 *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางท่ี 23  ตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการ  คือ การบริหารแบบคณะทํางาน 
(X3)  และการบริหารแบบปรึกษาหารือ   (X1)  มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (R) ในการ
ทํานายการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ดานการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  (Y2) 
เทากับ 0.500 คาสัมประสิทธ์ิในการทํานาย (R2) เทากับ 0.250 หมายความวา การบริหารแบบ
คณะทํางาน  (X3)  และการบริหารแบบปรึกษาหารือ  (X1)  สามารถทํานายการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมไดรอยละ 25.0 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่
ปรับแลว (Adjusted R2) เทากับ 0.247 มีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard 

Error) เทากับ 0.62106 ในลักษณะน้ีแสดงวา การบริหารแบบคณะทํางาน  (X3)  และการบริหาร
แบบปรึกษาหา รือ   (X1)   สงผลตอผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา   สังกัด
กรุงเทพมหานคร ดานการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  (Y2)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการถดถอยไดดังนี้ 
  Y 2= 1.272+0.433  (X3) + 0.194 (X1) 
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4.  การวิเคราะหการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  ดานการบริหารการจัดการเรียนรู  (Y3)   รายละเอียดตามตาราง
ที่  24 

ตารางท่ี 24  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการบริหารการจัดการเรียนรู  
(Y3) 

แหลงความ
แปรปรวน 

df 
Sum of 

Squars 
Mean Square 

F Sig 

Regression 3 75.227 25.076 

Residual 521 158.476 0.304 82.438 0.000 

Total 524 233.703    

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (R)                                            0.567 

ประสิทธิภาพในการทํานาย (R2)                                                 0.322 

ประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted R2)               0.318 

ความคลาดเคลือ่นมาตรฐานในการทํานาย (Standard  Error)  0.55152 
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ตารางท่ี 24  (ตอ) 

ตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 

ตัวแปรพยากรณ Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig 

B Std.Error Beta 

คาคงที่              
(constant) 1.042 0.195  5.356 0.000 

ก า ร บ ริ ห า ร แ บ บ
คณะทํางาน  (X3) 

0.284 0.077 0.255 3.705 0.000 

การบริหารแบบคณะ
กรรมก า รบ ริห า ร
ระดับกลาง  (X5) 

0.265 0.056 0.245 4.718 0.000 

ก า ร บ ริ ห า ร แ บ บ
ปรึกษาหารือ  (X1) 

0.146 0.069 0.128 2.108 0.036 

 *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 24  ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ การบริหารแบบคณะทํางาน  
(X3)  การบริหารแบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง   (X5)  และการบริหารแบบปรึกษาหารือ 
(X1)  มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (R) ในการทํานายการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  
ดานการบริหารการจัดการเรียนรู  (Y3)  เทากับ 0.567 คาสัมประสิทธ์ิในการทํานาย (R2) เทากับ 
0.322 หมายความวา การบริหารแบบคณะทํางาน  (X3)  การบริหารแบบคณะกรรมการบริหาร
ระดับกลาง  (X5)  และการบริหารแบบปรึกษาหารือ  (X1)  สามารถทํานายการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมไดรอยละ 32.2 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่
ปรับแลว (Adjusted R2) เทากับ 0.318 มีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard 

Error) เทากับ 0.55152 ในลักษณะนี้แสดงวา การบริหารแบบคณะทํางาน  (X3)  การบริหารแบบ
คณะกรรมการบริหารระดับกลาง  (X5)  และการบริหารแบบปรึกษาหารือ  (X1)  สงผลตอผลการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการบริหารการจัดการเรียนรู   (Y3) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการถดถอยไดดังนี้ 
  Y 3= 1.042+0.284  (X3) + 0.265 (X5) + 0.146 (X1) 
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5.  การวิเคราะหการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  ดานการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน  (Y4)  รายละเอียด
ตามตารางท่ี 25 

ตารางท่ี 25  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการนิเทศงานวิชาการภายใน
โรงเรียน  (Y4) 

แหลงความ
แปรปรวน 

df 
Sum of 

Squars 
Mean Square 

F Sig 

Regression 3 74.248 24.749 

Residual 521 158.960 0.305 81.117 0.000 

Total 524 233.208    

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (R)                                            0.564 

ประสิทธิภาพในการทํานาย (R2)                                                 0.318 

ประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted R2)               0.314 

ความคลาดเคลือ่นมาตรฐานในการทํานาย (Standard  Error)  0.55236 
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ตารางท่ี 25  (ตอ) 

ตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 

ตัวแปรพยากรณ Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig 

B Std.Error Beta 

คาคงที่              
(constant) 1.115 0.188  5.927 0.000 

ก า ร บ ริ ห า ร แ บ บ
คณะทํางาน  (X3) 

0.282 0.069 0.254 4.114 0.000 

การบริหารแบบให
ขอเสนอแนะ  (X4) 

0.241 0.073 0.213 3.304 0.001 

การบริหารแบบร วม
เปนกรรมการบริหาร
(X6) 

0.156 0.053 0.155 2.949 0.003 

 *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางท่ี 25  ตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการ  คือ การบริหารแบบคณะทํางาน 
(X3)  การบริหารแบบใหขอเสนอแนะ  (X4)  และการบริหารแบบรวมเปนกรรมการบริหาร  (X6)  มี
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (R) ในการทํานายการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ดาน
การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน  (Y4)  เทากับ 0.564 คาสัมประสิทธ์ิในการทํานาย (R2) เทากับ 
0.318 หมายความวาการบริหารแบบคณะทํางาน  (X3)  การบริหารแบบใหขอเสนอแนะ  (X4)  และ
การบริหารแบบรวมเปนกรรมการบริหาร   (X6)  สามารถทํานายการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมไดรอยละ 31.8 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่
ปรับแลว (Adjusted R2) เทากับ 0.314 มีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard 

Error) เทากับ 0.55236 ในลักษณะน้ีแสดงวา การบริหารแบบคณะทํางาน  (X3)  การบริหารแบบให
ขอเสนอแนะ  (X4)  และการบริหารแบบรวมเปนกรรมการบริหาร  (X6)  สงผลตอผลการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน   (Y4) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการถดถอยไดดังนี้ 
  Y 4= 1.115 +  0.282  (X3) + 0.241 (X4) + 0.156 (X6) 
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 6.  การวิเคราะหการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  ดานการวัดผลประเมินผลการเรียน  ( Y5)  รายละเอียดตาม
ตารางท่ี 26 

ตารางท่ี 26  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการวัดผลประเมินผลการเรียน  
(Y5) 

แหลงความ
แปรปรวน 

df 
Sum of 

Squars 
Mean Square 

F Sig 

Regression 2 53.224 26.612 

Residual 522 179.303 0.343 77.474 0.000 

Total 524 232.527    

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (R)                                            0.478 

ประสิทธิภาพในการทํานาย (R2)                                                 0.229 

ประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted R2)               0.226 

ความคลาดเคลือ่นมาตรฐานในการทํานาย (Standard  Error)  0.58608 
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ตารางท่ี 26  (ตอ) 
ตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 

ตัวแปรพยากรณ Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig 

B Std.Error Beta 

คาคงที่              
(constant) 1.647 0.197  8.346 0.000 

ก า ร บ ริ ห า ร แ บ บ
คณะทํางาน  (X3) 

0.290 0.061 0.261 4.734 0.000 

การบริหารแบบคณะ
กรรมก า รบ ริห า ร
ระดับกลาง  (X5) 

0.267 0.059 0.256 4.643 0.000 

 *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางท่ี 26  ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ การบริหารแบบคณะทํางาน  
(X3)  และการบริหารแบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง   (X5)  มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
พหุคูณ (R) ในการทํานายการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ดานการวัดผลประเมินผลการ
เรียน  (Y5)  เทากับ 0.478 คาสัมประสิทธ์ิในการทํานาย (R2) เทากับ 0.229 หมายความวาการบริหาร
แบบคณะทํางาน  (X3)  และการบริหารแบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง  (X5)  สามารถทํานาย
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมไดรอยละ 22.9  คา
ประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted R2) เทากับ 0.226 มีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ในการทํานาย (Standard Error) เทากับ 0.58608 ในลักษณะน้ีแสดงวา การบริหารแบบคณะทํางาน 
(X3)  และการบริหารแบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง   (X5)  สงผลตอผลการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการวัดผลประเมินผลการเรียน  (Y5)  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการถดถอยไดดังนี้ 
  Y 5= 1.647 +  0.290  (X3) + 0.267 (X5)  
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7.  การวิเคราะหการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  ดานการพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู  
(Y6)  รายละเอียดตามตารางท่ี 27 

ตารางท่ี 27  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนาส่ือ  นวัตกรรม  
เทคโนโลยี  และแหลงเรียนรู  (Y6) 

แหลงความ
แปรปรวน 

df 
Sum of 

Squars 
Mean Square 

F Sig 

Regression 3 52.220 17.407 

Residual 521 151.030 0.290 60.046 0.000 

Total 524 203.250    

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (R)                                            0.507 

ประสิทธิภาพในการทํานาย (R2)                                                 0.257 

ประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted R2)               0.253 

ความคลาดเคลือ่นมาตรฐานในการทํานาย (Standard  Error)  0.53841 
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ตารางท่ี 27  (ตอ) 
ตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 

ตัวแปรพยากรณ Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig 

B Std.Error Beta 

คาคงที่              
(constant) 1.467 0.191  7.667 0.000 

การบริหารแบบให
ขอเสนอแนะ  (X4) 

0.253 0.061 0.240 4.134 0.000 

ก า ร บ ริ ห า ร แ บ บ
ประชาธิปไตย  (X2) 

0.196 0.061 0.181 3.221 0.001 

การบริหารแบบรวม
เปนกรรมการบริหาร
(X6) 

0.138 0.054 0.147 2.569 0.010 

 *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 27  ตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการการ คือ บริหารแบบใหขอเสนอแนะ
(X4)  การบริหารแบบคณะทํางาน  (X3)  การบริหารแบบประชาธิปไตย  (X2)  และการบริหารแบบ
รวมเปนกรรมการบริหาร   (X6)  มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (R) ในการทํานายการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ดานการพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และแหลงเรียนรู  
(Y6)  เทากับ 0.507 คาสัมประสิทธ์ิในการทํานาย (R2) เทากับ 0.257 หมายความวา บริหารแบบให
ขอเสนอแนะ  (X4)  การบริหารแบบคณะทํางาน  (X3)  การบริหารแบบประชาธิปไตย  (X2)  และ
การบริหารแบบรวมเปนกรรมการบริหาร   (X6)  สามารถทํานายการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมไดรอยละ 25.7คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับ
แลว (Adjusted R2) เทากับ 0.253 มีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) 

เทากับ 0.53841 ในลักษณะนี้แสดงวา บริหารแบบใหขอเสนอแนะ   (X4)  การบริหารแบบ
คณะทํางาน   (X3)   การบริหารแบบประชาธิปไตย   ( X2)   และการบริหารแบบรวมเปน
กรรมการบริหาร  (X6)  สงผลตอผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ดานการพัฒนาส่ือ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และแหลงเรียนรู  (Y6)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการถดถอยไดดังนี้ 
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  Y 6= 1.467 +  0.253  (X4) + 0.196 (X2) + 0.138 (X6) 

8.  การวิเคราะหการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (Y7)  รายละเอียดตาม
ตารางท่ี 28 

ตารางท่ี 28  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  (Y7) 

แหลงความ
แปรปรวน 

df 
Sum of 

Squars 
Mean Square 

F Sig 

Regression 2 51.087 25.544 

Residual 522 156.978 0.301 84.941 0.000 

Total 524 208.065    

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (R)                                            0.496 

ประสิทธิภาพในการทํานาย (R2)                                                 0.246 

ประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted R2)               0.243 

ความคลาดเคลือ่นมาตรฐานในการทํานาย (Standard  Error)  0.54838 
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ตารางท่ี 28  (ตอ) 
ตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 

ตัวแปรพยากรณ Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig 

B Std.Error Beta 

คาคงที่              
(constant) 1.453 0.192  7.560 0.000 

ก า ร บ ริ ห า ร แ บ บ
ปรึกษาหารือ  (X1) 

0.324 0.052 0.302 6.281 0.000 

การบริหารแบบคณะ
กรรมก า รบ ริห า ร
ระดับกลาง  (X5) 

0.254 0.049 0.250 5.192 0.001 

 *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางท่ี 28  ตัวแปรท่ีได รับการคัดเลือกเขาสมการการ คือ  การบริหารแบบ
ปรึกษาหารือ  (X1)  และการบริหารแบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง  (X5)  มีคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธพหุคูณ (R) ในการทํานายการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (Y7)  เทากับ 0.496 คา
สัมประสิทธ์ิในการทํานาย (R2) เทากับ 0.246 หมายความวา การบริหารแบบปรึกษาหารือ   (X1)  
และการบริหารแบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง  (X5)  สามารถทํานายการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมไดรอยละ 24.6 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่
ปรับแลว (Adjusted R2) เทากับ 0.243 มีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard 

Error) เทากับ 0.54838ในลักษณะน้ีแสดงวา การบริหารแบบปรึกษาหารือ   (X1)  และการบริหาร
แบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง  (X5)  สงผลตอผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  
สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (Y7)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการถดถอยไดดังนี้ 
  Y 7= 1.453+  0.324  (X1) + 0.254 (X5)  
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9.  การวิเคราะหการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  ดานการใหชุมชนมีสวนรวมในการเสริมสรางความเขมแข็งทาง
วิชาการ  (Y8)  รายละเอียดตามตารางท่ี 29 

ตารางท่ี 29  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการใหชุมชนมีสวนรวมในการ
เสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ  (Y8) 

แหลงความ
แปรปรวน 

df 
Sum of 

Squars 
Mean Square 

F Sig 

Regression 5 69.831 13.966 

Residual 519 163.092 0.314 44.444 0.000 

Total 524 232.923    

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (R)                                            0.548 

ประสิทธิภาพในการทํานาย (R2)                                                 0.300 

ประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted R2)               0.293 

ความคลาดเคลือ่นมาตรฐานในการทํานาย (Standard  Error)  0.56057 
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ตารางท่ี 29  (ตอ) 
ตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 

ตัวแปรพยากรณ Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig 

B Std.Error Beta 

คาคงที่              
(constant) 1.199 0.200  5.991 0.000 

การบริหารแบบคณะ
กรรมก า รบ ริห า ร
ระดับกลาง  (X5) 

0.232 0.080 0.215 2.911 0.004 

ก า ร บ ริ ห า ร แ บ บ
ปรึกษาหารือ  (X1) 

0.391 0.072 0.345 5.470 0.000 

ก า ร บ ริ ห า ร แ บ บ
คณะทํางาน  (X3) 

-0.375 0.086 -0.337 -4.362 0.000 

การบริหารแบบให
ขอเสนอแนะ  (X4) 

0.234 0.079 0.208 2.964 0.003 

การบริหารแบบรวม
เปนกรรมการบริหาร
(X6) 

0.160 0.067 0.159 2.408 0.016 

 *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางท่ี 29  ตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการการ คือ การบริหารแบบคณะ
กรรมการบริหารระดับกลาง  (X5)  การบริหารแบบปรึกษาหารือ  (X1)  การบริหารแบบคณะทํางาน 
(X3)  การบริหารแบบใหขอเสนอแนะ  (X4)  และการบริหารแบบรวมเปนกรรมการบริหาร  (X6)  มี
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (R) ในการทํานายการใหชุมชนมีสวนรวมในการเสริมสรางความ
เขมแข็งทางวิชาการ   (Y8)  เทากับ 0.548 คาสัมประสิทธ์ิในการทํานาย ( R2) เทากับ 0.300 
หมายความวา การบริหารแบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง  (X5)  การบริหารแบบปรึกษาหารือ
(X1)  การบริหารแบบคณะทํางาน  (X3)  การบริหารแบบใหขอเสนอแนะ  (X4)  และการบริหารแบบ
รวมเปนกรรมการบริหาร  (X6)  สามารถทํานายการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมไดรอยละ 30.0  คาประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted 
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R2) เทากับ 0.293 มีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) เทากับ 0.56057 
ในลักษณะน้ีแสดงวา การบริหารแบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง   (X5)  การบริหารแบบ
ปรึกษาหารือ  (X1)  การบริหารแบบคณะทํางาน  (X3)  การบริหารแบบใหขอเสนอแนะ  (X4)  และ
การบริหารแบบรวมเปนกรรมการบริหาร  (X6)  สงผลตอผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  
สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการใหชุมชนมีสวนรวมในการเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ  
(Y8) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการถดถอยไดดังนี้ 
  Y 8= 1.199+  0.232  (X5) + 0.391 (X1) -0.375 (X3) + 0.234 (X4) + 0.160 (X6) 
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10.  การวิเคราะหการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  ดานการประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ  (Y9) 
รายละเอียดตามตารางท่ี 30 

ตารางท่ี 30  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
กับงานวิชาการ  (Y9) 

แหลงความ
แปรปรวน 

df 
Sum of 

Squars 
Mean Square 

F Sig 

Regression 3 64.513 21.504 

Residual 521 176.012 0.338 63.653 0.000 

Total 524 240.525    

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (R)                                            0.518 

ประสิทธิภาพในการทํานาย (R2)                                                 0.268 

ประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted R2)               0.264 

ความคลาดเคลือ่นมาตรฐานในการทํานาย (Standard  Error)  0.58124 
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ตารางท่ี 30  (ตอ) 
ตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 

ตัวแปรพยากรณ Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig 

B Std.Error Beta 

คาคงที่              
(constant) 1.490 0.208  7.171 0.000 

การบริหารแบบคณะ
กรรมก า รบ ริห า ร
ระดับกลาง  (X5) 

0.422 0.059 0.385 7.101 0.000 

ก า ร บ ริ ห า ร แ บ บ
ปรึกษาหารือ  (X1) 

0.424 0.070 0.368 6.028 0.000 

ก า ร บ ริ ห า ร แ บ บ
ประชาธิปไตย  (X2) 

-0.240 0.082 -0.203 -2.925 0.004 

 *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางท่ี 30  ตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการการ คือ  การบริหารแบบคณะ
กรรมการบริหารระดับกลาง   (X5)  การบริหารแบบปรึกษาหารือ   (X1)  และการบริหารแบบ
ประชาธิปไตย  (X2)  มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (R) ในการทํานายการประกันคุณภาพ
การศึกษากับงานวิชาการ  (Y9)  เทากับ 0.518 คาสัมประสิทธ์ิในการทํานาย (R2) เทากับ 0.268 
หมายความวา การบริหารแบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง  (X5)  การบริหารแบบปรึกษาหารือ
(X1)  และการบริหารแบบประชาธิปไตย  (X2)  สามารถทํานายการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมไดรอยละ 26.8  คาประสิทธิภาพในการทํานายท่ี
ปรับแลว (Adjusted R2) เทากับ 0.264 มีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard 

Error) เทากับ 0.58124 ในลักษณะน้ีแสดงวา การบริหารแบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง  (X5)  
การบริหารแบบปรึกษาหารือ   (X1)  และการบริหารแบบประชาธิปไตย  (X2)  สงผลตอผลการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการประกันคุณภาพการศึกษากับ
งานวิชาการ  (Y9)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการถดถอยไดดังนี้ 
 

  Y 9= 1.490 +  0.422  (X5) + 0.424 (X1) -  0.240 (X2) 
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 จากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ( stepwise  multiple  regression analysis )
ของการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปสมการการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้ 
 สมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนของการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม  (Ytot) 
 

Y tot= 1.292 +0.246 (X5)+0.248  (X1) + 0.138 (X4) 

 สมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการวางแผนงานวิชาการ  (Y1) 
 

Y 1= 1.411+0.260 (X5)+0.172(X3) + 0.157 (X4) 

 

 สมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา  (Y2) 
 

Y 2= 1.272+0.433  (X3) + 0.194 (X1) 

 

 สมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการบริหารการจัดการเรียนรู  
(Y3) 
 

Y 3= 1.042+0.284  (X3) + 0.265 (X5) + 0.146 (X1) 
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สมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการนิเทศงานวิชาการภายใน
โรงเรียน  (Y4) 
 

Y 4= 1.115 +  0.282  (X3) + 0.241 (X4) + 0.156 (X6) 

 

 สมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการวัดผลประเมินผลการเรียน  
(Y5) 
 

Y 5= 1.647 +  0.290  (X3) + 0.267 (X5)  

 

 สมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนาส่ือ  นวัตกรรม  
เทคโนโลยี  และแหลงเรียนรู  (Y6) 
 

Y 6= 1.467 +  0.253  (X4) + 0.196 (X2) + 0.138 (X6) 

 

 สมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  (Y7) 
 

Y 7= 1.453+  0.324  (X1) + 0.254 (X5)  

 สมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการใหชุมชนมีสวนรวมในการ
เสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ  (Y8) 
  

 Y 8= 1.199+  0.232  (X5) + 0.391 (X1) -0.375 (X3) + 0.234 (X4) + 0.160  
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 สมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
กับงานวิชาการ  (Y9) 
  

Y 9= 1.490 +  0.422  (X5) + 0.424 (X1)  - 0.240 (X2) 
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แผนภูมิที่ 5 สรุปผลการวิเคราะหการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรท่ีเขาสมการทํานาย                          

B  หมายถึง  สัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน 

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา(Ytot) 

(Y tot)           (X5) , (X1) , (X4) 

(Y 1)            (X5) , (X3) , (X4) 

(Y 2)             (X3) , (X1)  

(Y 3)              (X3) , (X5) , (X1) 

(Y 4)              (X3) , (X4) , (X6) 

(Y 5)           (X3) , (X5) 

(Y 6)              (X4) , (X2) , (X6) 

(Y 7)         (X1) , (X5) 

(Y 8)              (X5) , (X1), (X3), (X4), (X6) 

(Y 9)               (X5) , (X1), (X2) 

 

การบริหารแบบ
ปรึกษาหารือ (X1) 
 (Y tot) B = 0.248 

 (Y 2)  B = 0.194 

(Y 3)  B = 0.146 

(Y 7) B = 0.324 

(Y 8) B = 0.391 

(Y 9) B = 0.424 

 

ก า ร บ ริ ห า ร แ บ บ ใ ห
ขอเสนอแนะ (X4) 
(Y  tot ) B = 0.138 

(Y 1)  B = 0.157 

 (Y 4)  B = 0.241 

(Y 6)  B = 0.253 

(Y 8)  B = 0.234 

 

การบริหารแบบ
ประชาธิปไตย (X2) 
(Y 6) B = 0.196 

(Y 9)  B = -0.240 

การบริหารแบบคณะ
ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
ระดับกลาง (X5) 
(Y  tot ) B = 0.246 

(Y 1)  B = 0.260 

(Y 3)  B = 0.265 

(Y 5)  B = 0.267 

(Y 7)  B = 0.254 

(Y 8)  B = 0.232 

(Y 9)  B = 0.422 

 

การบริหารแบบ
คณะทํางาน (X3) 
(Y 1) B = 0.172 

(Y 2)  B = 0.433 

(Y 3)  B = 0.284 

(Y 4)  B = 0.282 

(Y 5)  B = 0.290 

(Y 8)  B = -0.375 

 
การบริหารแบบรวมเปน
กรรมการบริหาร (X6) 

(Y 4) B = 0.156 

(Y 6)  B = 0.138 

(Y 8)  B = 0.160 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย  อภปิรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงคเพื่อ

ทราบ  1)  การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร  2)  การบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร และ  3)  การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  ไดแก  
โรงเรียนของรัฐท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สังกัดกรุงเทพมหานคร  
จํานวน  205  โรงเรียน  ผูใหขอมูลแหงละ  3  คน คือ ผูบริหารสถานศึกษาหรือรองฝายวิชาการ      
1 คน  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 1 คน  และครู 1 คน รวมผูใหขอมูลทั้งส้ิน  จํานวน  615  คน 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวม ตามแนวคิดของ     
เดวิส  (Davis)  และการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวทางของหนวย
ศึกษานิเทศก  สํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  โดยไดรับขอมูลกลับคืนมาจากสถานศึกษา
จํานวน  175  โรง  คิดเปนรอยละ 85.37  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก คาความถี่ 
(frequency)  คารอยละ  (percentage)  คามัชฌิมเลขคณิต  (arithmetic  mean)  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (standard deviation)  และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  (stepwise multiple 
regression analysis)   
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 ผลการวิจัยเร่ือง “การบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร” ผลปรากฏดังนี้ 
 1.  การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปหานอยไดดัง น้ี   ดานการบริหารแบบคณะทํางาน   (X3)  ดานการบริหารแบบ
ประชาธิปไตย  (X2)  ดานการบริหารแบบปรึกษาหารือ  (X1)  ดานการบริหารแบบใหขอเสนอแนะ
(X4)  ดานการบริหารแบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง  (X5)  และดานการบริหารแบบรวมเปน
กรรมการบริหาร  (X6)   
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 2.  การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปหานอยไดดังน้ี ดานการวัดผลประเมินผลการเรียน   (Y5)  ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษากับงานวิชาการ  (Y9)  ดานการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน  (Y4)  ดานการบริหาร
การจัดการเรียนรู  (Y3)  ดานการพัฒนาส่ือ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และแหลงเรียนรู  (Y6)  ดานการ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  (Y2)  ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (Y7)  ดานการ
ใหชุมชนมีสวนรวมในการเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ  (Y8)  และดานการวางแผนงาน
วิชาการ  (Y1) 
 3.  การบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร  พบวา 

 3.1  การบริหารแบบมีสวนรวม   แบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง  (X5)  แบบ
ปรึกษาหารือ   (X1)  และแบบใหขอเสนอแนะ   (X4)  สงผลตอการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา  โดยภาพรวม  (Ytot) 

 3.2  การบริหารแบบมีสวนรวม  แบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง  (X5)  แบบ
คณะทํางาน  (X3)  และแบบใหขอเสนอแนะ   (X4)  สงผลตอ  การบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา  ดานการวางแผนงานวิชาการ  (Y1) 

 3.3  การบริหารแบบมีสวนรวม  แบบคณะทํางาน  (X3)  และแบบปรึกษาหารือ  (X1)   
สงผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  ดานการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  (Y2) 

 3.4  รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม  แบบคณะทํางาน  (X3)  แบบคณะกรรมการ
บริหารระดับกลาง  (X5)  และแบบปรึกษาหารือ   (X1)  สงผลตอการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา  ดานการบริหารการจัดการเรียนรู  (Y3) 

       3.5  การบริหารแบบมีสวนรวม  แบบคณะทํางาน  (X3)  แบบใหขอเสนอแนะ  (X4) 
และแบบรวมเปนกรรมการบริหาร  (X6)  สงผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  ดานการ
นิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน  (Y4) 

       3.6  การบริหารแบบมีสวนรวม  แบบคณะทํางาน   (X3)  และแบบคณะกรรมการ
บริหารระดับกลาง   (X5)  สงผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  ดานการวัดผล
ประเมินผลการเรียน  (Y5) 

 3.7  การบริหารแบบมีสวนรวม  แบบใหขอเสนอแนะ  (X4)  แบบคณะทํางาน  (X3)   
แบบประชาธิปไตย  (X2)  และแบบรวมเปนกรรมการบริหาร   (X6)  สงผลตอการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา  ดานการพัฒนาส่ือ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และแหลงเรียนรู  (Y6) 
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                   3.8  การบริหารแบบมีสวนรวม  แบบปรึกษาหารือ  (X1)  และแบบคณะกรรมการ
บริหารระดับกลาง  (X5)  สงผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  (Y7) 
                   3.9  การบริหารแบบมีสวนรวม  แบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง   (X5)  แบบ
ปรึกษาหารือ   (X1)  แบบคณะทํางาน   (X3)  แบบใหขอเสนอแนะ   (X4)  และแบบรวมเปน
กรรมการบริหาร  (X6)  สงผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  ดานการใหชุมชนมีสวน
รวมในการเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ  (Y8) 
                  3.10  การบริหารแบบมีสวนรวม  แบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง  (X5)  แบบ
ปรึกษาหารือ  (X1)  และแบบประชาธิปไตย  (X2)  สงผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  
ดานการประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ  (Y9) 
 

อภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะหขอมูลจาการวิจัยคร้ังน้ี มีหลายประเด็นท่ีควรนํามาพิจารณา เพื่อให
ทราบสภาพที่แทจริงท่ีเปนไปได สามารถไปใชใหเกิดประโยชน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางใน
การปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครใหเกิดประสิทธิผล  ซึ่งผลของการวิจัยนํามา
อภิปรายผลได ดังน้ี 

 1.   ผลการวิจัย  พบวา  การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา  สังกัด
กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัยท่ีตั้งไว
ในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  ไดเล็งเห็นความสําคัญ
ของการบริหารแบบสวนรวมภายในโรงเรียนระหวางผูบริหารสถานศึกษาและผูมีสวนเกี่ยวของ
เปนอยางดี เปนลักษณะของการดําเนินงานท่ีเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ  เสนอความคิดเห็นเพ่ือรวมกันแกไขปญหา  ดําเนินการ ประเมินผล   และรวมถึงรวมรับ
ผลที่เกิดจากการดําเนินการน้ันๆ นอกจากน้ียังมีการประสานงานและความรับผิดชอบท่ีมีรวมกัน  
โดยเห็นแกประโยชนที่เกิดข้ึนกับทางโรงเรียน  ซึ่งทําใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ  สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   แกไขเพิ่มเติม   (ฉบับท่ี
2)  พ.ศ.2545  ในประเด็นของการกําหนดใหกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษา ซึ่งมี
หลักการบริหารคือการกระจายอํานาจ การมีสวนรวม  สอดคลองกับแนวคิดของยูคล   (Yukl)  ได
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวม  ไววา “การบริหารงานแบบมีสวนรวมเปน
ลักษณะการบริหารที่ผูนําเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจ  มีอิสระในการ
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ทํางาน  ตลอดจนมีสิทธิในการเสนอความคิดเห็นเพื่อรวมแกไขปญหาซึ่งลักษณะดังกลาวยอมเปน
แรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความพึงพอใจและมีผลปฏิบัติงานสูงข้ึน”  และสอดคลองกับ
งานวิจัยของไพฑูรย  ภูมิชอ  ไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารแบบมีสวนรวมตามการ
รับรูของครูประถมศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา  การบริหารแบบมีสวนรวมอยู
ในระดับมาก  ดานการกระจายอํานาจและการมอบอํานาจในการตัดสินใจ  และดานความเปนอิสระ
ตอความรับผิดชอบในงาน 
 และเมื่อพิจารณารายดาน โดยเรียงคามัชฉิมเลขคณิตจากมากไปหานอย  พบวา 

   1.1  การบริหารแบบมีสวนรวมแบบการบริหารแบบคณะทํางาน  อยูในระดับมาก   ทั้งน้ี
พบวาสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครมีการจัดใหบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษามีโอกาสเขา
รวมเปนคณะทํางาน  คณะกรรมการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ซ่ึงรวมไปถึงคณะกรรมการในชุดตางๆ  
พรอมท้ังเปดโอกาสใหนํามูล ขอสรุป รวมท้ังมติที่ไดจากการประชุมเพ่ือแกไขปรับปรุงและพัฒนา
สถานศึกษาใหดีย่ิงข้ึน  สอดคลองกับงานวิจัยของธานี  คลังชํานาญ  ไดศึกษาการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 2 ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมและราย
ดานอยูในระดับมาก  และการมีสวนรวมดานการเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  อยูในระดับ
มาก  และสอดคลองกับแนวคิด เดวิส  (Davis)  ใหความหมายของการมีสวนรวม  “การเกี่ยวของ
ทางจิตใจและอารมณของบุคคลหนึ่งในสถานการณที่อยูในกลุม  ซึ่งผลของการเกี่ยวของนี้เปนเหตุ
เราใจใหกระทําใหบรรลุจุดมุงหมายของกลุมน้ันกับทั้งใหเกิดความรูสึกรับผิดชอบกับกลุม” 

   1.2  การบริหารแบบมีสวนรวมแบบการบริหารแบบประชาธิปไตย  อยูในระดับมาก  
ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษาจะเปดโอกาสใหทุกกลุมสาระการเรียนรูนําเสนอความคิดเห็น
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษา  ครูผูสอนและบุคคลท่ีเกี่ยวของมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับทุกฝายในสถานศึกษาไดอยางเปดเผย   มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและลงมติในท่ี
ประชุมในวาระตาง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา  ซึ่งรวมไปถึงผูบริหารสถานศึกษาไดนําขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะของทุกกลุมสาระการเรียนรูมาพิจารณาและนําไปใชในการพัฒนาและปรับปรุง
สถานศึกษา  และยังคงเปดโอกาสใหทุกคนมีโอกาสตัดสินใจมีอิสระท่ีจะแสดงความคิดเห็นและ
โนมนาวคนอื่นๆ   สอดคลองกับงานวิจัยของไพฑูรย  ภูมิชอ  ไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปญหา
การบริหารแบบมีสวนรวมตามการรับรูของครูประถมศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัย
พบวา  การบริหารแบบมีสวนรวมอยูในระดับมาก  ดานการกระจายอํานาจและการมอบอํานาจใน
การตัดสินใจ  และดานความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน มีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น   และสอดคลองกับงานวิจัยของวีรยุทธ  แสงสิริวัฒน  ไดทําการวิจัยเร่ืองการบริหารแบบมี
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สวนรวมของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดผลการวิจัย
พบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดโดยภาพรวมและ
รายดานอยูในระดับมาก  ดานความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน  เปดโอกาสใหทุกคนมี
โอกาสตัดสินใจ  และดานต้ังเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน  

    1.3  การบริหารแบบมีสวนรวมแบบการบริหารแบบปรึกษาหารือ   อยูในระดับมาก  
ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครใหทุกคนมีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอม
ของสถานศึกษาใหมีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนการสอน เปดโอกาสใหไดรวมคิด  รวมสราง
รูปแบบ และวิธีการท่ีจะนํามาพัฒนาการศึกษา มีสวนรวมในการใหความเห็นชอบการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา  และในการพิจารณาความเปนไปไดของโครงการตางๆที่ทางโรงเรียน
นําเสนอไว   สอดคลองกับงานวิจัยของสมใจ  ศรีเอี่ยม  ไดทําการศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวม
ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรีเขต 2 จาก
ผลการวิจัยพบวาการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี  เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก   เมื่อพิจารณารายดาน  พบวา      
ดานการไววางใจกันมีคาเฉล่ียมากที่สุดอันเนื่องมาจากผูบริหารเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพูดคุย
ปรึกษาหารือ  และตระหนักถึงความรูสึกนึกคิดของผูรวมงานและไดสรางความสัมพันธที่ดีดวยการ
สนับสนุนใหผูปฏิบัติงานเพ่ิมพูนความรูความสามารถอยูเสมอ  สรางบรรยากาศในการทํางานเปน
กันเอง 

    1.4  การบริหารแบบมีสวนรวมแบบการบริหารแบบใหขอเสนอแนะ  อยูในระดับมาก  
ทั้งน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ไดมีการนําขอคิดเห็น  หรือ
ขอเสนอแนะที่ไดจากบุคลากรมาพิจารณาและนําไปใชในการพัฒนาแกไขปญหาของสถานศึกษา   
ครูและบุคลากรมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบและรายงานผลการดําเนินงานประจําปของ
สถานศึกษา  และสถานศึกษามีการจัดทําแบบประเมินใหกับบุคลากรที่สามารถเขียนขอคิดเห็น  
ขอเสนอแนะในการพัฒนางานหรือพัฒนาสถานศึกษา รวมท้ังสถานศึกษามีการเปดโอกาสโอกาส
ใหบุคลากรไดวิจารณผลการปฏิบัติงานอยางสรางสรรค    สอดคลองกับงานวิจัยของสมใจ  ศรีเอี่ยม  
ไดทําการศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 2 จากผลการวิจัยพบวาการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี  เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายดาน  พบวา  ดานการไววางใจกันมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดอันเนื่องมาจากผูบริหาร
ไดชวยเหลือแนะนําวิธีการทํางานใหผูปฏิบัติงานและเปดโอกาสใหรวมตัดสินใจในงานที่
รับผิดชอบ  และสอดคลองกับแนวคิดของลิเคิรท  (Likert)  ไดเสนอทฤษฎีการบริหารดวยการสราง
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ความไววางใจและยอมใหผูรวมงานเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ  โดยการขอคําปรึกษาหรือ
ขอเสนอแนะเพ่ือประกอบเปนแนวทาง 

    1.5  การบริหารแบบมีสวนรวมแบบการบริหารแบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง  
อยูในระดับมาก  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  มีการจัดการประชุม
หัวหนากลุมสาระตาง ๆ เพื่อระดมความคิดเห็น  ขอเสนอแนะมาปรับปรุง  แกไข  และพัฒนา
สถานศึกษา   มีการติดตามของหัวหนาทุกกลุมสาระการเรียนรูเพื่อรวมกันศึกษาปญหาของ
หนวยงาน   มีการนําเสนอผลการประชุมหรือการแกไขปญหาใหกับผูบริหารเพ่ือพัฒนาและนําไป
แกไขปญหา  อีกทั้งตัวแทนฝายครูมีโอกาสเขารวมเปนคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  และ
สามารถกําหนดแนวทางเพ่ือการแกปญหากอนท่ีจะเสนอความคิดไปสูการปฏิบัติ ไดอีกดวย  
สอดคลองกับงานวิจัยของเอลเลียท (Elliont)  ไดศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมกับการกระจายอํานาจ
ในโรงเรียนเพื่อกําหนดคุณภาพของโรงเรียน  จุดประสงคของการวิจัยคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาความสัมพันธ
ระหวางผูปกครอง  ครู  อาจารยกับการรับรูของครูใหญเกี่ยวกับความรวมมือกันและการตัดสินใจ
รวมกันในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพของโรงเรียน  ผลการวิจัยพบวา  การเพิ่มความรวมมือและการ
ตัดสินใจรวมกันในการปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพของโรงเรียนและไดเสนอแนะองคประกอบในการ
จัดโครงสรางและการศึกษาที่มีประสิทธิภาพจะตองประกอบดวย  การวางแผนลวงหนา  การวัดผล  
การไดรับความสนับสนุนชวยเหลือ  การนําความรวมมือและการกระจายอํานาจไปใชในโรงเรียน  
และสอดคลองกับแนวคิด เดวิส  (Davis)  ใหความหมายของการมีสวนรวม  “การเกี่ยวของทาง
จิตใจและอารมณของบุคคลหนึ่งในสถานการณที่อยูในกลุม  ซึ่งผลของการเกี่ยวของนี้เปนเหตุเรา
ใจใหกระทําใหบรรลุจุดมุงหมายของกลุมน้ันกับทั้งใหเกิดความรูสึกรับผิดชอบกับกลุม”  

    1.6  การบริหารแบบมีสวนรวมแบบการบริหารแบบรวมเปนกรรมการบริหาร  อยูใน
ระดับมาก  ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครมีการเปดโอกาสใหเขารวมเปน
คณะกรรมการในการจัดทําแผนปฏิบัติการสถานศึกษา  แผนพัฒนาสถานศึกษา  การกําหนด
กฎระเบียบของสถานศึกษา  การจัดทําแผนกลยุทธของสถานศึกษา และคณะกรรมการในการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของสถานศึกษา   สอดคลองกับงานวิจัยของเอลเลียท 
(Elliont)  ไดศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมกับการกระจายอํานาจในโรงเรียนเพื่อกําหนดคุณภาพของ
โรงเรียน  จุดประสงคของการวิจัยครั้งน้ีเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางผูปกครอง  ครู  อาจารยกับ
การรับรูของครูใหญเกี่ยวกับความรวมมือกันและการตัดสินใจรวมกันในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพ
ของโรงเรียน  ผลการวิจัยพบวา  การเพิ่มความรวมมือและการตัดสินใจรวมกันในการปฏิบัติงาน
เพื่อคุณภาพของโรงเรียนและไดเสนอแนะองคประกอบในการจัดโครงสรางและการศึกษาที่มี
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ประสิทธิภาพจะตองประกอบดวย  การวางแผนลวงหนา  การวัดผล  การไดรับความสนับสนุน
ชวยเหลือ  การนําความรวมมือและการกระจายอํานาจไปใชในโรงเรียน 
 2.  ผลการวิจัย พบวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัยท่ีตั้งไวในระดับปานกลาง  
ทั้งน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีกระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอยางท่ี
เกี่ยวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้นของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  
สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแตการกําหนดนโยบาย  การวางแผน  การปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอน  ตลอดจนการประเมินผลการเรียนการสอน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ผูเรียน และเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งตามแนวทางของ  หนวยศึกษานิเทศก  
สํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งเปนงานที่สถานศึกษาควรดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเน่ืองเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็มตามศักยภาพ  สอดคลองกับ
จุดมุงหมายของหลักสูตรเปนที่ยอมรับของนักเรียน  ครู  บุคลากรของสถานศึกษา  ผูปกครอง  
ชุมชน และสังคม  สอดคลองกับงานวิจัยของอภิชาต  แกนนอย  ศึกษาเร่ือง การบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบวา  
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในศูนย G – BACS สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษากาญจนบุรีเขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับ
มาก 10 ดาน ไดแก การพัฒนากระบวนการเรียนรู การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดผล
ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาแหลง
เรียนรู การนิเทศการศึกษา การสงเสริมความรู   สอดคลองกับงานวิจัยของธวัชชัย   ไชยพุฒ  ได
ศึกษารูปแบบการมีสวนรวมตัดสินใจของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  อําเภอบอทอง  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 2 ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวม
ตัดสินใจของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวาการมี
สวนรวมของครูดานการบริหารวิชาการ  ดานการบริหารท่ัวไป  การบริหารงบประมาณ  อยูใน
ระดับมาก 
 และเมื่อพิจารณารายดาน โดยเรียงคามัชฉิมเลขคณิตจากมากไปหานอย  พบวา 
 2.1  การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการวัดผล
ประเมินผลการเรียน อยูในระดับมาก  เนื่องจากสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ใหความสําคัญ
กับการวัดผลประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  ทั้งน้ีเพราะการวัด
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ประเมินผลเปนการสะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช  2551  ซึ่งทางโรงเรียนมีการแตงต้ังคณะกรรมการ  ครู  บุคลากรรับผิดชอบดานการ
วัดผลและประเมินผลการศึกษาของโรงเรียน   กําหนดใหครูทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนการ
วัดผลและประเมินผลการศึกษา  มีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการวัดผลประเมินผลให
เหมาะสมอยูเสมอ พรอมทั้งสงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผลและประเมินผลแตละรายวิชาให
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา  หนวยการเรียนรู  หรือสาระการเรียนรูตามหลักสูตร โดย
ผูบริหารเปนผูนําในการดําเนินงานดานการวัดผลและประเมินผลการศึกษา  สอดคลองกับงานวิจัย
ของอภิชาต  แกนนอย  ศึกษาเร่ือง การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบวา  การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา ในศูนย G – BACS สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรีเขต 2 โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมาก  ดานการวัดผลประเมินผล และการ
เทียบโอนผลการเรียน 
 2.2  การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการประกัน
คุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ  อยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะสถานศึกษามีการสงเสริมให
ครูผลิตส่ือ  พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู จัดหาส่ือ  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมสําหรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูของครูแกนักเรียนอยางเหมาะสม ศึกษาวิเคราะห  ความจําเปนในการใชสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู สงเสริมสนับสนุนใหครูจัดการเรียนรูโดยใชแหลงการเรียนรู ซึ่ง
ครอบคลุมภูมิปญญาทองถิ่นจากทั้งในและนอกโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล   สอดคลองกับงานวิจัยของธานี   คลังชํานาญ   ไดศึกษาการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 2 ผลการวิจัยพบวาโดยภาพรวมและราย
ดานอยูในระดับมาก  ดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  พบวาสวนใหญมีสวนรวมดาน
การสรางความตระหนักใหกับบุคลากรในการเตรียมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 2.3  การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการนิเทศงาน
วิชาการภายในโรงเรียน  อยูในระดับมาก เนื่องจากสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร มีการนิเทศ
งานวิชาการภายในโรงเรียน  โดยแตงต้ังคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบในการนิเทศการศึกษาของ
โรงเรียนอยางชัดเจน  มีการจัดการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษาจัดใหสอดคลองเหมาะสมกับ
หลักสูตรของโรงเรียน  จัดทําแผนงานหรือโครงการนิเทศของโรงเรียนเปนประจําทุกปอยาง
ตอเนื่อง  มีการพัฒนาใหความรูแกครูเร่ืองการนิเทศการศึกษาและนําผลการนิเทศไปปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนของครู  สอดคลองกับงานวิจัยของอภิชาต  แกน
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นอย  ศึกษาเร่ือง การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบวา  การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ใน
ศูนย G – BACS สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรีเขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมาก  ดานการนิเทศการศึกษา 
 2.4  การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการบริหาร
จัดการเรียนรู  อยูในระดับมาก ทั้งน้ีเพราะครูสังกัดกรุงเทพมหานครมีการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยทําการศึกษาวิเคราะหหลักสูตรหรือวิเคราะหผูเรียนกอนนําไป
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู   ซึ่งครูจะไดสอนตามความรูความสามารถหรือความถนัดของตนเอง มี
การสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยยึดตามหลักสูตรของโรงเรียน  รวมถึงติดตาม  นิเทศ  
และตรวจสอบผลการจัดการเรียนรูของครูอยางสม่ํ า เสมอ   สอดคลองกับงานวิจัยของ           
ซานเทียโก วารกัส  (Santiago - Vargas)  ไดศึกษาความสัมพันธของรูปแบบการเรียนรูและ
ความสัมพันธกันของผูบริหารงานวิชาการและผูบริหารงานกิจการนักเรียน โดยพบวาผูบริหารงาน
วิชาการและผูบริหารงานกิจการนักเรียนมีสวนชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดตามเปาหมาย 
รวมมือกันปฏิบัติงานอยางเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
 2.5  การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม  เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู   อยูในระดับมาก  อาจเปนเพราะสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานครมีการสงเสริมใหครูผลิตส่ือ  พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู  ซึ่งรวมไปถึง
แหลงการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินทั้งในและนอกโรงเรียนจากท้ังในและนอกโรงเรียน  มีการจัดหา
สื่อ  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางเหมาะสม โดยจะมีการศึกษา
วิเคราะหถึงความจําเปนในการใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู  สอดคลองกับงานวิจัยของ
อภิชาต  แกนนอย  ศึกษาเร่ือง การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบวา  การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา ในศูนย G – BACS สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรีเขต 2 โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมาก ดาน การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาแหลงเรียนรู 
 2.6  การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษา   อยู ในระดับมาก   ทั้ ง น้ีอาจเปน เพราะสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร มีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ  เชน   การ
ประชุมสัมมนา  การอบรมเชิงปฏิบัติงาน  การศึกษาดูงาน  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  และการ
แขงขันทางวิชาการ  การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดหลักการมีสวนรวมของฝายตาง ๆ เชน
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ฝายบริหาร  ครู  ผูปกครอง  ชุมชนเครือขาย  และหนวยงานท่ีเกี่ยวของและจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาโดยตองไดรับการรับรองจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   มีการกํากับดูแล
คุณภาพสถานศึกษาเพื่อสรางความมั่นใจแกพอแม  ผูปกครอง  และชุมชน  โดยการนิเทศติดตาม
การใชหลักสูตร  การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน  และตรวจสอบทบทวนติดตามผลการใช
หลักสูตร และจัดทําหลักสูตรใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพความพรอมของโรงเรียนเปนสําคัญ     
สอดคลองกับงานวิจัยของธานี  คลังชํานาญ  ไดศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 2 ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ
มาก  ดานการพัฒนาหลักสูตร  พบวาสวนใหญมีสวนรวมโดย  3 อันดับแรกไดแก  การมีบทบาทใน
การมีสวนรวมในการเขารับการประชุมอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  ศึกษาทําความเขาใจ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544  และการศึกษาวิเคราะหขอมูล  ความตองการของ
ผูเรียน   ชุมชน  และสอดคลองกับงานวิจัยของฟรอสทและคณะ  (Frost and Others)  ได
ทําการศึกษาในเร่ืองของการสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาดวยความสัมพันธกันของฝายวิชาการ
และฝายกิจการนักเรียน ซึ่งพบวาการมีสวนรวมกันของฝายวิชาการและฝายกิจการนักเรียนที่
ประกอบไปดวย การจัดหลักสูตรท่ีอางอิงประสบการณ การเรียนรูแบบกลุม สภาพชีวิตนักเรียน 
และการบริการทางการเรียน จะมีสวนชวยใหการเรียนรูของนักเรียนนักศึกษาประสบความสําเร็จ
มากข้ึน 
 2.7  การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการวิจัยและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  อยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร มี
การสงเสริมใหครูผลิตส่ือ พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู มีการศึกษาวิเคราะหความจําเปนในการ
ใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู  ทําการจัดหาส่ือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสําหรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูของครูแกนักเรียนอยางเหมาะสม และสถานศึกษายังคงสงเสริมสนับสนุนใหครู
ใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดการเรียนรูโดยครอบคลุมไปถึงภูมิปญญาทองถิ่น
อีกดวย  สอดคลองกับงานวิจัยของอภิชาต  แกนนอย  ศึกษาเร่ือง การบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบวา  การ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในศูนย G – BACS สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษากาญจนบุรีเขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับ
มาก  ดาน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2.8  การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการใหชุมชน
มีสวนรวมในการเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ   อยูในระดับมาก  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ
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สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครและชุมชนตางก็มีสวนรวมในการจัดหาสื่อ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูแกนักเรียนอยางเหมาะสม การศึกษาวิเคราะห
ความจําเปนในการใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนรู  สงเสริมสนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรู
ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดการเรียนรูโดยครอบคลุมไปถึงภูมิปญญาทองถิ่ น และยังคง
รวมกันในการสงเสริมใหครูผลิตส่ือ พัฒนาส่ือนวัตกรรมการเรียนรูอีกดวย  สอดคลองกับงานวิจัย
ของอภิชาต  แกนนอย  ศึกษาเร่ือง การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบวา  การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา ในศูนย G – BACS สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรีเขต 2 โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมาก  ดาน การสงเสริมความรูดานวิชาการ
แกชุมชน  และสอดคลองกับงานวิจัยของธานี  คลังชํานาญ  ไดศึกษาการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 2 ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมและราย
ดานอยูในระดับมาก   ดานการพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นพบวา  มีสวนรวมในการ
สํารวจแหลงเรียนรูในชุมชน 
 2.9  การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการวางแผน
งานวิชาการ  อยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครมีการจัดระบบ
ฐานขอมูลดานนักเรียน  บุคลากร  อาคารสถานที่  สื่อการเรียนการสอน  วัสดุ  อุปกรณ  และ
งานวิจัย   ทําการตรวจสอบติดตามและประเมินผลและจัดทําแผนงานวิชาการ  นําสารสนเทศมา
กําหนดและจัดทําแผนงานวิชาการ  มีการจัดระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศเช่ือมโยงกับ
หนวยงานอื่น   และมีการสํารวจจัดทําทะเบือนเครือขายขอมูลสารสนเทศวิชาการ  สอดคลองกับ
งานวิจัยของสนธยา  เผือกยาน  ไดศึกษาเร่ือง  การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครู
โรงเรียนเทพรัตน  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชัยนาท ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมในการ
บริหารงานวิชาการของครู ทั้ง  4  ดาน ซ่ึงประกอบไปดวย ดานการตัดสินใจ ดานการวางแผน ดาน
การดําเนินงาน และดานการประเมินผลตองานวิชาการ  และสอดคลองกับงานวิจัยของศรีเวียง  พัน
ทะมนต  ไดทําการวิจัยเร่ืองการบริหารแบบมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ
ขาราชการครูโรงเรียนคชเผือกอนุสรณ  เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวาการ
บริหารแบบมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของขาราชการครูโรงเรียนคชเผือกอนุสรณ  
ในภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
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    3.  เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 
 การบริหารแบบมีสวนรวม แบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง  แบบปรึกษาหารือ   
และแบบใหขอเสนอแนะ  สงผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  โดยภาพรวม  ทั้งน้ีอาจ
เปนเพราะการบริหารแบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง   โดยทางสถานศึกษามีการจัดการ
ประชุมหัวหนากลุมสาระตาง ๆ เพื่อระดมความคิดเห็น  ขอเสนอแนะมาปรับปรุง  แกไข  และ
พัฒนาสถานศึกษา  มีการติดตามของหัวหนาทุกกลุมสาระการเรียนรูเพื่อรวมกันศึกษาปญหาของ
หนวยงาน   มีการนําเสนอผลการประชุมหรือการแกไขปญหาใหกับผูบริหารเพ่ือพัฒนาและนําไป
แกไขปญหา  อีกทั้งตัวแทนฝายครูมีโอกาสเขารวมเปนคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  และ
สามารถกําหนดแนวทางเพ่ือการแกปญหากอนท่ีจะเสนอความคิดไปสูการปฏิบัติ   มีการบริหาร
แบบปรึกษาหารือ โดยกําหนดใหทุกคนมีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษาที่มี
บรรยากาศเอื้อตอการเรียนการสอน  เปดโอกาสใหไดรวมคิด  รวมสรางรูปแบบ และ วิธีการที่จะ
นํามาพัฒนาการศึกษา  มีสวนรวมในการใหความเห็นชอบการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  และการ
พิจารณาความเปนไปไดของโครงการตางๆที่ทางโรงเรียนนําเสนอไว   จัดการบริหารแบบให
ขอเสนอแนะ   โดยผูบริหารสถานศึกษาไดนําขอคิดเห็น  หรือขอเสนอแนะท่ีไดจากบุคลากรมา
พิจารณาและนําไปใชในการพัฒนา   แกไขปญหาของสถานศึกษา   บุคลากรมีสวนรวมในการให
ความเห็นชอบและรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา  และสถานศึกษามีการจัดทํา
แบบประเมินใหกับบุคลากรที่สามารถเขียนขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะในการพัฒนางานหรือพัฒนา
สถานศึกษา รวมท้ังเปดโอกาสโอกาสใหไดวิจารณผลการปฏิบัติงานอยางสรางสรรค    สงผลตอ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนมีสวน
รวมในการดําเนินการของสถานศึกษา  ซึ่งงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานน้ันตองมีการ
ดําเนินงานดังนี้ การวางแผนงานวิชาการ   การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  การบริหารการ
จัดการเรียนรู  การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน   การวัดผลประเมินผลการเรียน    การพัฒนา
สื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และแหลงเรียนรู   การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การใหชุมชน
มีสวนรวมในการเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ  และการประกันคุณภาพการศึกษากับงาน
วิชาการ  สอดคลองกับงานวิจัยของสนธยา  เผือกยาน  ไดศึกษาเร่ือง  การมีสวนรวมในการ
บริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนเทพรัตน  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยนาท ผลการวิจัยพบวา 
การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครู ทั้ง  4  ดาน ซึ่งประกอบไปดวย ดานการตัดสินใจ 
ดานการวางแผน ดานการดําเนินงาน และดานการประเมินผลตองานวิชาการ 

      การบริหารแบบมีสวนรวม แบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง  แบบคณะทํางาน   
และแบบใหขอเสนอแนะ สงผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  ดานการวางแผนงาน
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วิชาการ  อาจเปนเพราะทางสถานศึกษามีการจัดการประชุมหัวหนากลุมสาระตาง ๆ เพื่อระดม
ความคิดเห็น  ขอเสนอแนะมาปรับปรุง  แกไข  และพัฒนาสถานศึกษา  มีการติดตามของหัวหนา
ทุกกลุมสาระการเรียนรู มีตัวแทนฝายครูเขารวมเปนคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา   และ
กําหนดแนวทางเพ่ือการแกปญหากอนที่จะเสนอความคิดไปสูการปฏิบัติ    โดยใหบุคลากรทุกฝาย
มีโอกาสเขารวมเปนคณะทํางาน   นํามติที่ไดจากการประชุมไปใชปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา
ใหดีย่ิงข้ึน   โดยผูบริหารสถานศึกษาไดนําขอคิดเห็น  หรือขอเสนอแนะท่ีไดจากบุคลากรมา
พิจารณาและนําไปใชในการพัฒนาแกไขปญหาของสถานศึกษา  บุคลากรจะมีสวนรวมในการให
ความเห็นชอบและรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา  การจัดทําแบบประเมิน
ใหกับบุคลากรที่สามารถเขียนขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะในการพัฒนางานหรือพัฒนาสถานศึกษา 
รวมท้ังเปดโอกาสโอกาสใหบุคลากรไดวิจารณผลการปฏิบัติงานอยางสรางสรรค  เปนผลทําใหมี
การวางแผนงานวิชาการ  การจัดระบบฐานขอมูลดานนักเรียน  บุคลากร  อาคารสถานท่ี  สื่อการ
เรียนการสอน  วัสดุ  อุปกรณ  รวมถึงงานวิจัย   มีการตรวจสอบติดตาม  ประเมินผล จัดทําแผนงาน
วิชาการ  การจัดระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศเช่ือมโยงกับหนวยงานอื่น  สอดคลองกับงานวิจัย
ของเอลเลียท (Elliont)  ไดวิจัยเกี่ยวกับการมีสวนรวมกับการกระจายอํานาจในโรงเรียนเพื่อกําหนด
คุณภาพของโรงเรียน  จุดประสงคของการวิจัยครั้งน้ีเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางผูปกครอง  ครู  
และอาจารยกับการรับรูของครูใหญเกี่ยวกับความรวมมือกันและการตัดสินใจรวมกันในการ
ปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพของโรงเรียน  ผลการวิจัยพบวา  การเพิ่มความรวมมือและการตัดสินใจ
รวมกันในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพของโรงเรียนและไดเสนอแนะองคประกอบในการจัด
โครงสรางและการศึกษาที่มีประสิทธิภาพจะตองประกอบดวย  การวางแผนลวงหนา  การวัดผล  
การไดรับความสนับสนุนชวยเหลือ  การนําความรวมมือและการกระจายอํานาจไปใชในโรงเรียน
และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่2)  พ.ศ.
2545  ในประเด็นของการกําหนดใหกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษา ซึ่งมีหลักการ
บริหารคือการกระจายอํานาจ การมีสวนรวม การคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหประชาชน การ
บริหารตนเอง การตรวจสอบและถวงดุล ซึ่งหลักการดังกลาวเปนทิศทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาที่มุงใหองคการทุกสวนของสังคมเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 การบริหารแบบมีสวนรวม แบบคณะทํางาน และแบบปรึกษาหารือ    สงผลตอการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  ดานการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา   อาจเปนเพราะ
การบริหารงานของสถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรทุกฝายมีโอกาสเขารวมเปนคณะทํางาน  นํา
ขอสรุป มติจากการประชุมไปใชปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาใหดีย่ิงข้ึน  มีการบริหารแบบ
ปรึกษาหารือ โดยใหทุกคนเขามามีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมใหมีบรรยากาศเอื้อตอการ
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เรียนการสอน  รวมคิด  รวมสรางรูปแบบ และวิธีการที่จะนํามาพัฒนาการศึกษา มีสวนรวมในการ
ใหความเห็นชอบการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  โครงการตางๆที่ของทางโรงเรียนที่นําเสนอไว  
สงผลตอการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ  เชน  การประชุมสัมมนา  การ
อบรมเชิงปฏิบัติงาน  การศึกษาดูงาน  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  และการแขงขันทางวิชาการ  
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดหลักการมีสวนรวมของฝายตาง ๆ เชนฝายบริหาร  ครู  
ผูปกครอง  ชุมชนเครือขาย  และหนวยงานท่ีเกี่ยวของและจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยตอง
ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   มีการกํากับดูแลคุณภาพสถานศึกษา
เพ่ือสรางความมั่นใจแกพอแม  ผูปกครอง  และชุมชน  โดยการนิเทศติดตามการใชหลักสูตร  การ
จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน  และตรวจสอบทบทวนติดตามผลการใชหลักสูตร และจัดทํา
หลักสูตรใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพความพรอมของโรงเรียนเปนสําคัญ  สอดคลองกับ
งานวิจัยของโอนิกามา  เดนนิส  และคณะ (Onikama  Denise  and  other)  ไดศึกษาเกี่ยวกับการมี
สวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  พบวาผูปกครอง  ชุมชนและ
โรงเรียนเปนปจจัยที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกัน  และมีผลกระทบตอการเรียน  โดยเฉพาะดาน
วิชาการ  ควรจัดใหสอดคลองกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
 การบริหารแบบมีสวนรวม แบบคณะทํางาน  แบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง   
และแบบปรึกษาหารือ  สงผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  ดานการบริหารการ
จัดการเรียนรู อาจเปนเพราะการบริหารงานของสถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรทุกฝายมีโอกาส
เขารวมเปนคณะทํางาน  นําขอสรุป มติจากการประชุมไปใชปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาใหดี
ย่ิงข้ึน โดยทางสถานศึกษามีการจัดการประชุมหัวหนากลุมสาระตาง ๆ เพ่ือระดมความคิดเห็น  
ขอเสนอแนะมาปรับปรุง  แกไข  และพัฒนาสถานศึกษา  มีการติดตามของหัวหนาทุกกลุมสาระ
การเรียนรู มีตัวแทนฝายครูเขารวมเปนคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา   กําหนดแนวทางเพ่ือการ
แกปญหากอนที่จะเสนอความคิดไปสูการปฏิบัติมีการบริหารแบบปรึกษาหารือ โดยใหทุกคนเขา
มามีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมใหมีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนการสอน  รวมคิด  รวมสราง
รูปแบบ และวิธีการท่ีจะนํามาพัฒนาการศึกษา มีสวนรวมในการใหความเห็นชอบการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา  โครงการตางๆที่ของทางโรงเรียนท่ีนําเสนอไว    สงผลตอครูมีการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ   ทําการศึกษาวิเคราะหหลักสูตรหรือวิเคราะห
ผูเรียนกอนนําไปจัดทําแผนการจัดการเรียนรู   ซึ่งครูจะไดสอนตามความรูความสามารถหรือความ
ถนัดของตนเอง มีการสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยยึดตามหลักสูตรของโรงเรียน  
รวมถึงติดตาม  นิเทศ  และตรวจสอบผลการจัดการเรียนรูของครูอยางสม่ําเสมอ  สอดคลองกับ
งานวิจัยของโอนิกามา  เดนนิส  และคณะ (Onikama  Denise  and  other)  ไดศึกษาเกี่ยวกับการมี
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สวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  พบวาผูปกครอง  ชุมชนและ
โรงเรียนเปนปจจัยที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกัน  และมีผลกระทบตอการเรียน  โดยเฉพาะดาน
วิชาการ  ควรจัดใหสอดคลองกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  และสอดคลองกับงานวิจัยของ
สุมนา  สุนทรเวชพงษ   ไดศึกษาพฤติกรรมการส่ือสารและการมีสวนรวมในการทํางานกับ
พฤติกรรมการสรางความสําเร็จในการทํางานของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  สํานักงาน
เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  พบวา  พฤติกรรมการสื่อสารและการมีสวนรวมในการทํางานมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการสรางความสําเร็จในการทํางาน 

       การบริหารแบบมีสวนรวม  แบบคณะทํางาน  แบบใหขอเสนอแนะ และแบบรวมเปน
กรรมการบริหาร สงผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  ดานการนิเทศงานวิชาการ
ภายในโรงเรียน  อาจเปนเพราะการบริหารงานของสถานศึกษาเปดโอกาสใหบุคลากรทุกฝายมี
โอกาสเขารวมเปนคณะทํางาน  โดยผูบริหารสถานศึกษาไดนําขอคิดเห็น  หรือขอเสนอแนะ   และ
นํามติจากการประชุมที่ไดจากบุคลากรมาพิจารณาและนําไปใชในการพัฒนาแกไขปญหาของ
สถานศึกษาใหดีย่ิงข้ึน  บุคลากรจะมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบและรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา  การจัดทําแบบประเมินใหกับบุคลากรที่สามารถเขียน
ขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะในการพัฒนางานหรือพัฒนาสถานศึกษา รวมท้ังเปดโอกาสโอกาสให
บุคลากรไดวิจารณผลการปฏิบัติงานอยางสรางสรรค  มีการบริหารแบบคณะทํางาน โดยให
บุคลากรทุกฝายมีโอกาสเขารวมเปนคณะทํางาน  สงผลตอมีการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน  
โดยแตงต้ังคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบในการนิเทศการศึกษาของโรงเรียนอยางชัดเจน   มีการ
จัดการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษาจัดใหสอดคลองเหมาะสมกับหลักสูตรของโรงเรียน   จัดทํา
แผนงานหรือโครงการนิเทศของโรงเรียนเปนประจําทุกปอยางตอเน่ือง  มีการพัฒนาใหความรูแก
ครูเร่ืองการนิเทศการศึกษาและนําผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานและการจัดการ
เรียนการสอนของครู  สอดคลองกับงานวิจัยของอภิชาต  แกนนอย  ศึกษาเร่ือง การบริหารงาน
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผลการศึกษา
พบวา  การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในศูนย G – BACS สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรีเขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูใน
ระดับมาก  ดานการนิเทศการศึกษา   
       การบริหารแบบมีสวนรวม  แบบคณะทํางาน   และแบบคณะกรรมการบริหาร
ระดับกลาง  สงผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  ดานการวัดผลประเมินผลการเรียน   
อาจเปนเพราะสถานศึกษามีการตั้งคณะทํางาน คณะกรรมการชุดตางๆ ทําใหครู บุคลากรไดมี
โอกาสเขารวมเปนคณะกรรมการ  คณะทํางานของโรงเรียน และรวมกันวางแผนพัฒนาสถานศึกษา
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ใหดีย่ิงขึ้นโดยใชมติจากที่ประชุม   อีกทั้งยังมีการจัดการประชุมหัวหนากลุมสาระตาง ๆ เพื่อระดม
ความคิดเห็น  ขอเสนอแนะมาปรับปรุง  แกไข  และพัฒนาสถานศึกษา  มีการติดตามของหัวหนา
ทุกกลุมสาระการเรียนรู มีตัวแทนฝายครูเขารวมเปนคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา   กําหนด
แนวทางเพื่อการแกปญหากอนที่จะ เสนอความคิดไปสูการปฏิบัติ   สงผลตอการท่ีบริหาร
สถานศึกษาใหความสําคัญกับการวัดผลประเมินผลการเรียน  เปนการสะทอนใหเห็นถึงการพัฒนา
ผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551   ซึ่งทางโรงเรียนมีการ
แตงต้ังคณะกรรมการ  ครู  บุคลากรรับผิดชอบดานการวัดผลและประเมินผลการศึกษาของ
โรงเรียน   กําหนดใหครูทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนการวัดผลและประเมินผลการศึกษา  มีการ
พัฒนาปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการวัดผลประเมินผลใหเหมาะสมอยูเสมอ พรอมท้ังสงเสริมให
ครูจัดทําแผนการวัดผลและประเมินผลแตละรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา  หนวย
การเรียนรู  หรือสาระการเรียนรูตามหลักสูตร โดยผูบริหารเปนผูนําในการดําเนินงานดานการ
วัดผลและประเมินผลการศึกษา  สอดคลองกับงานวิจัยของฟลอยท  (Floit)  ไดวิจัยเร่ือง  ผลกระทบ
ของรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกตอโรงเรียนในมลรัฐอิลลินอยซ  พบวา  การมีสวนรวมใน
การทบทวนการดําเนินงานจากภายนอกจะมีสวนชวยใหกระบวนการพัฒนาโรงเรียนแบบ       
บูรณาการดําเนินไปไดอยางตอเน่ือง   

       การบริหารแบบมีสวนรวม   แบบใหขอเสนอแนะ   แบบคณะทํางาน    แบบ
ประชาธิปไตย และแบบรวมเปนกรรมการบริหาร  สงผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  
ดานการพัฒนาส่ือ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และแหลงเรียนรู อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาได
นําขอคิดเห็น  หรือขอเสนอแนะท่ีไดจากบุคลากรมาพิจารณาและนําไปใชในการพัฒนาแกไข
ปญหาของสถานศึกษา  บุคลากรมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบและรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําป  การจัดทําแบบประเมินใหกับบุคลากรท่ีสามารถเขียนขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะในการ
พัฒนางานหรือพัฒนาสถานศึกษา รวมท้ังเปดโอกาสโอกาสใหบุคลากรไดวิจารณผลการปฏิบัติงาน
อยางสรางสรรค  มีการต้ังคณะทํางาน คณะกรรมการชุดตางๆ ทําใหครู บุคลากรไดมีโอกาสเขารวม
เปนคณะกรรมการ  คณะทํางานของโรงเรียน และรวมกันวางแผนพัฒนาสถานศึกษาใหดีย่ิงข้ึนโดย
ใชมติจากที่ประชุม   มีการบริหารแบบประชาธิปไตย โดยผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหเสนอ  
แลกเปลี่ยน  ความคิดเห็น  อยางเปดเผยและอิสระ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษา     สงผลตอ
การสงเสริมใหครูผลิตส่ือ  พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู  ซึ่งรวมไปถึงแหลงการเรียนรูภูมิ
ปญญาทองถิ่นท้ังในและนอกโรงเรียนจากทั้งในและนอกโรงเรียน  มีการจัดหาสื่อ  เทคโนโลยี  
และนวัตกรรมสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางเหมาะสม โดยจะมีการศึกษาวิเคราะหถึง
ความจําเปนในการใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนรู  สอดคลองกับงานวิจัยของสนธยา  เผือก
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ยาน  ไดศึกษาเร่ือง  การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนเทพรัตน  สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครู ทั้ง  4  
ดาน ซึ่งประกอบไปดวย ดานการตัดสินใจ ดานการวางแผน ดานการดําเนินงาน และด านการ
ประเมินผลตองานวิชาการ  ดานงานวัสดุประกอบหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน 

       การบริหารแบบมีสวนรวม  แบบปรึกษาหารือ  และแบบคณะกรรมการบริหาร
ระดับกลาง  สงผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา อาจเปนเพราะทุกคนเขามามีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมใหมีบรรยากาศเอื้อตอการ
เรียนการสอน  รวมคิด  รวมสรางรูปแบบ และวิธีการที่จะนํามาพัฒนาการศึกษา มีสวนรวมในการ
ใหความเห็นชอบการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  โครงการตางๆที่ของทางโรงเรียนที่นําเสนอไว   
การจัดการประชุมหัวหนากลุมสาระตาง ๆ เพื่อระดมความคิดเห็น  ขอเสนอแนะมาปรับปรุง  แกไข  
และพัฒนาสถานศึกษา  มีการติดตามของหัวหนาทุกกลุมสาระการเรียนรู มีตัวแทนฝายครูเขารวม
เปนคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา   กําหนดแนวทางเพ่ือการแกปญหากอนท่ีจะเสนอความคิด
ไปสูการปฏิบัติ     สงผลตอการสงเสริมสนับสนุนใหครู ผลิตส่ือ  พัฒนาสื่อและนวัตกรรม การใช
แหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน ซึ่งครอบคลุมถึงภูมิปญญาทองถิ่น  ทําการศึกษาวิเคราะห 
ความจําเปนในการใชสื่อ  เพื่อการจัดเตรียมในการสอน รวมไปถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ี
เหมาะสมในการจัดการเรียนรู  สอดคลองกับงานวิจัยของอภิชาต  แกนนอย  ศึกษาเร่ือง การ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ผลการศึกษาพบวา  การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในศูนย G – BACS สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรีเขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา อยูในระดับมาก  ดาน การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา   และสอดคลองกับแนวคิดของ 
วรูมและเดซี่  (Vroom  and  Deci)  กลาววา  “ถาพิจารณาปริมาณการมีสวนรวมในเชิงจิตวิทยาวา
เปนปริมาณของอิทธิพลที่ปจเจกบุคคลรูสึกวาไดเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจ  นอกจากน้ียัง
เพ่ิมเติมดวยวาบุคคลจะไดรับความพึงพอใจ  จากการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพโดยตัวเอง  บุคลจะ
พัฒนาความผูกพันที่มีตองานและจะสามารถทํางานไดดี  ตลอดจนเมื่อเห็นไดชัดเจนวา  ตนเอง
สามารถขยายเปาหมายขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 การบริหารแบบมีสวนรวม  แบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง  แบบปรึกษาหารือ  
แบบคณะทํางาน  แบบใหขอเสนอแนะ   และแบบรวมเปนกรรมการบริหาร  สงผลตอการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  ดานการใหชุมชนมีสวนรวมในการเสริมสรางความเขมแข็ง
ทางวิชาการ  อาจเปนเพราะสถานศึกษามีการจัดการประชุมหัวหนากลุมสาระตาง ๆ เพื่อระดม
ความคิดเห็น  ขอเสนอแนะมาปรับปรุง  แกไข  และพัฒนาสถานศึกษา  มีการติดตามของหัวหนา
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ทุกกลุมสาระการเรียนรู มีตัวแทนฝายครูเขารวมเปนคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา   กําหนด
แนวทางเพ่ือการแกปญหากอนที่จะเสนอความคิดไปสูการปฏิบัติ  ซึ่งทําใหครูและบุคลากรทุกฝาย
มีโอกาสเขารวมเปนคณะทํางาน  มีการนํามติจากการประชุมไปใชปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา
ใหดีย่ิงข้ึน   ทั้งน้ีผูบริหารสถานศึกษายังไดนําขอคิดเห็น  หรือขอเสนอแนะที่ไดจากครูและ
บุคลากรมาพิจารณาและนําไปใชในการพัฒนาแกไขปญหาของสถานศึกษา  มีสวนรวมในการให
ความเห็นชอบและรายงานผลการดําเนินงานประจําป  การจัดทําแบบประเมินที่สามารถเขียน
ขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะในการพัฒนางานหรือพัฒนาสถานศึกษา รวมท้ังเปดโอกาสโอกาสให
วิจารณผลการปฏิบัติงานอยางสรางสรรค  สถานศึกษาเปดโอกาสใหครูเขารวมเปนคณะกรรมการ
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ  แผนพัฒนาสถานศึกษา  คณะกรรมการในการกําหนดกฎระเบียบ  
คณะกรรมการในการจัดทําแผนกลยุทธและคณะกรรมการในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
และภายนอกของสถานศึกษา  สงผลตอการสงเสริมสนับสนุนใหครู ผลิตส่ือ  พัฒนาสื่อและ
นวัตกรรม  การใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน ซึ่งครอบคลุมถึงภูมิปญญาทองถิ่น  
ทําการศึกษาวิเคราะห ความจําเปนในการใชสื่อ  เพื่อการจัดเตรียมในการสอน รวมไปถึง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนรู  สอดคลองกับงานวิจัยของโอนิกามา  
เดนนิส  และคณะ  (Onikama  Denise  and  other)  ไดศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูปกครอง
ในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  มีขอสังเกตวาผูปกครอง  ชุมชนและโรงเรียนเปนปจจัยที่มี
ความสัมพันธเกี่ยวของกัน  และมีผลกระทบตอการเรียน  โดยเฉพาะเนนวิชาการ  ควรจัดให
สอดคลองกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 

       การบริหารแบบมีสวนรวม  แบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง  แบบปรึกษาหารือ  
และแบบประชาธิปไตย สงผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษากับงานวิชาการ   อาจเปนเพราะทางสถานศึกษามีการจัดการประชุมหัวหนากลุมสาระตาง 
ๆ ในการระดมความคิดเห็น  ขอเสนอแนะมาปรับปรุง  แกไข  และพัฒนา  มีการติดตามของ
หัวหนาทุกกลุมสาระการเรียนรู มีตัวแทนฝายครูเขารวมเปนคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา   
เพื่อกําหนดแนวทางการแกปญหากอนที่จะเสนอความคิดไปสูการปฏิบัติ  โดยใหทุกคนเขามามี
สวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมใหมีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนการสอน  รวมคิด  รวมสราง
รูปแบบ และวิธีการท่ีจะนํามาพัฒนาการศึกษา มีสวนรวมในการใหความเห็นชอบการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา  โครงการตางๆที่ของทางโรงเรียนที่นําเสนอไว   ทั้งน้ีผูบริหารสถานศึกษา
เปดโอกาสใหเสนอ  แลกเปลี่ยน  ความคิดเห็น  อยางเปดเผยและอิสระ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
สถานศึกษาใหดีย่ิงข้ึน   สงผลตอการประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ  โดยสถานศึกษามี
การสงเสริมใหครูผลิต และพัฒนาส่ือ   ซึ่งรวมไปถึงนวัตกรรมการเรียนรู มีการจัดหาสื่อ  
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เทคโนโลยี  และนวัตกรรมสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูแกนักเรียนอยางเหมาะสม 
ทําการศึกษาวิเคราะห  ความจําเปนในการใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู   สงเสริม
สนับสนุนใหครูจัดการเรียนรูโดยใชแหลงการเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียนและครอบคลุมภูมิ
ปญญาทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   สอดคลองกับงานวิจัยของวิภา  ทอง
หงํา  ไดศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัย
พบวา  องคประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ประกอบดวย  6  
องคประกอบ  คือ  1)  การประกันคุณภาพการศึกษา  2)  การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักเรียน  
3)  การนิเทศการศึกษา  4)  การแนะแนวการศึกษา  5)  การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  และ  6)  
สื่อการเรียนการสอน  ความสัมพันธขององคประกอบของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร  พบวา  องคประกอบทุกตัวมีความสัมพันธกับองคประกอบดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ขอเสนอแนะ 
 

 จากการศึกษาเร่ือง การบริหารแบบมีสวนรวมท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหาร
แบบมีสวนรวมและการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครใหดีย่ิงข้ึน และ
เปนแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 
 
ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1.  จากผลการวิจัยพบวาการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา  สังกัด
กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมอยูในระดับ มากทุกดาน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการ
บริหารแบบรวมเปนกรรมการบริหารมีคามัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุด  ดังน้ันสถานศึกษาควรมีการ
เปดโอกาสใหครู บุคลากรมีสวนรวมเปนคณะกรรมการในการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายใน
และภายนอกเพื่อใหทราบถึงจุดแข็ง จุดออน  อุปสรรค และโอกาสของสถานศึกษา ซึ่งรวมไปถึง
การจัดทํากลยุทธ แผนปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสถานศึกษาและกฎระเบียบตางๆ ทั้งน้ีเพื่อเปนการ
กระตุนใหครูและบุคลากรไดรูเร่ืองราวของสถานศึกษาอยางแทจริง และนําไปสูการพัฒนา
สถานศึกษาใหดีย่ิงขึ้นอยางตอเน่ือง 
 2 .   จากผลการ วิ จัยพบว าการบ ริหารงาน วิชาการของสถานศึกษา   สั งกั ด
กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการ
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วางแผนงานวิชาการ มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุด ดังน้ันสถานศึกษาควรใหความสําคัญกับการ
สํารวจและจัดทําทะเบียนเครือขายขอมูลสารสนเทศทางวิชาการ ซึ่งรวมไปถึงระบบฐานขอมูลดาน
นักเรียน บุคลากร อาคารสถานท่ี ส่ือการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ และงานวิจัยอยางครอบคลุม
และทั่วถึง  พรอมทั้งควรมีระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศที่เช่ือมโยงกับหนวยงานอื่นท้ังภายใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน  ศึกษาสารสนเทศท่ีทําการรวบรวมมาเพ่ือนํามาใชกําหนดและจัดทํา
แผนงานวิชาการ  และควรมีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีเพื่อเปนการ
นํามาพัฒนาสถานศึกษาใหดีย่ิงขึ้นตอไป 
 3.  จากผลการวิจัยพบวา   การบริหารแบบมีสวนรวม แบบคณะกรรมการบริหาร
ระดับกลาง  แบบปรึกษาหารือ   และแบบใหขอเสนอแนะสงผลตอ การบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยางไรก็ตามถึงแมวา 
แบบประชาธิปไตย  แบบคณะทํางาน  และแบบรวมเปนกรรมการบริหาร  ที่ไมสงผลตอการ
บริหารงานวิชาการในภาพรวม  (Ytot)  แตเมื่อพิจารณาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแลวมีความสัมพันธ
สูงกับแบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง  แบบปรึกษาหารือ   และแบบใหขอเสนอแนะ   
ผูบริหารตองใหความสําคัญกับการบริหารแบบมีสวนรวมดังกลาวดวย เพื่อใหการบริหารงาน
วิชาการมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
 เพื่อใหงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 1. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารแบบมีสวนรวมและการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาในสังกัดอื่น  
 2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการนําการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานครไปทดลองใชกับสถานศึกษาในสังกัดอื่น  
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รายช่ือโรงเรียนที่ขอทดลองเคร่ืองมือ 
1.  โรงเรียนวัดเศวตฉัตร 
1223/1 ถนนเจริญนคร 25  แขวงบางลําพูลาง  เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร  10600 
 
2.  โรงเรียนวัดสีสุก 
23  ถนนพระราม 2  แขวงบางมด  เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร  10150 
 
3.  โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร 
656  ถนนเทศบาลสาย 1  แขวงวัดกัลยาณ  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  10600 
 
4.โรงเรียนวัดประยุรวงศ 
24/1  ถนนประชาธิปก  แขวงวัดกัลยาณ  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  10600 
 
5.  โรงเรียนเทพลีลา (สิงหประสิทธิวิทยา)   
76  ซอยรามคําแหง 41  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะป  กรุงเทพมหานคร  10240 
 
6.  โรงเรียนศาลเจา  (หาวนุกูลวิทยา) 
53/10  หมู  6  แขวงแสมดํา  เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร  10150 
 
7.  โรงเรียนวัดประดูธรรมาธิปตย 
104  ถนนประชาราษฎร  แขวงบางซ่ือ  เขตบางซ่ือ  กรุงเทพมหานคร  10800 
 
8.  โรงเรียนราชบพิธ 
29  ถนนราชบพิธ  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  10200 
 
9.  โรงเรียนแจมจันทร 
4/44  ถนนเอกมัย  แขวงคลองตัน  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 
 
10.  โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ 
579/1  ถนนทรงสวัสดิ์  แขวงสัมพันธวงศ  เขตสัมพันธวงศ  กรุงเทพมหานคร  10100 
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 รายช่ือโรงเรียนที่ใชในวิจัย 
 การหาคาความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ 
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รายช่ือโรงเรียนที่ขอเก็บขอมลู 
 

ลําดับที ่ ช่ือโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต 
1 วัดไผตัน พญาไท 
2 วัดจักรวรรดิ สัมพันธวงศ 
3 วัดปทุมคงคา สัมพันธวงศ 
4 สุเหลาดอนสะแก วังทองหลาง 
5 วัดดิสหงสาราม ราชเทวี 
6 วัดทัศนารุณสุนทริการาม ราชเทวี 
7 วัดตรีทศเทพ พระนคร 
8 วัดพระเชตุพน พระนคร 
9 วัดมหรรณพ พระนคร 
10 วัดราชบูรณะ พระนคร 
11 วัดคณิกาผล ปอมปราบศัตรูพาย 
12 วัดพระพิเรนทร ปอมปราบศัตรูพาย 
13 วัดเทวราชกุญชร ดุสิต 
14 วัดประชาระบือธรรม ดุสิต 
15 สุโขทัย ดุสิต 
16 วิชากร ดินแดง 
17 สามเสนนอก(ประชาราษฎรอนุกูล) ดินแดง 
18 ประชาราษฎรบําเพ็ญ หวยขวาง 
19 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก หวยขวาง 
20 การเคหะทาทราย หลักสี ่
21 ทุงสองหอง(คุปตัษเฐียรอุทิศ) หลักสี ่
22 บางเขน(ไวสาลีอนุสรณ) หลักสี ่
23 วัดหลักสี่(ทองใบทิวารีวิทยา) หลักสี ่
24 ประชานุกูล(ขาํสนิทอนุเคราะห) สายไหม 
25 ฤทธิยะวรรณาลัย สายไหม 
26 วัดเกาะสุวรรณาราม สายไหม 
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27 วัดราษฎรนิยมธรรม(พิบูลสงคราม) สายไหม 
28 สายไหม(ทัสนารมยอนุสรณ) สายไหม 
29 เทพวิทยา ลาดพราว 
30 ลอยสายอนุสรณ ลาดพราว 
31 วัดลาดปลาเคา ลาดพราว 
32 วัดลาดพราว ลาดพราว 
33 วัดทองสุทธาราม บางซื่อ 
34 วัดประชาศรัทธาธรรม บางซื่อ 
35 วัดมัชฌันติการาม บางซื่อ 
36 วัดเลียบราษฎรบํารุง บางซื่อ 
37 วัดสรอยทอง บางซื่อ 
38 บํารุงรวิวรรณวิทยา(ทุงสีกัน) ดอนเมือง 
39 ประชาอุทิศ(จันทาบอนุสรณ) ดอนเมือง 
40 พหลโยธิน(พวงเจริญอุปถัมภ) ดอนเมือง 
41 วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพยอนุสรณ) ดอนเมือง 
42 วัดยานนาวา สาธร 
43 นาคนาวาอุปถัมภ สวนหลวง 
44 วัดใต(ราษฎรนิรมิต) สวนหลวง 
45 วัดปากบอ สวนหลวง 
46 สุเหลาใหม สวนหลวง 
47 วัดธาตุทอง วัฒนา 
48 วัดภาษี วัฒนา 
49 สวัสดีวิทยา วัฒนา 
50 สุเหลาสามอิน วัฒนา 
51 วัดคลองใหม ยานนาวา 
52 วัดชองนนทรี ยานนาวา 
53 วัดดอกไม ยานนาวา 
54 วัดธรรมมงคล(หลวงพอวิริยังคอุปถัมภ) พระโขนง 
55 วัดราษฎรศรัทธาธรรม พระโขนง 
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56 วัดบรมนิวาส ปทุมวัน 
57 วัดชัยมงคล ปทุมวัน 
58 วัดปทุมวนารามในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
ปทุมวัน 

59 สวนลุมพิน ี ปทุมวัน 
60 วัดมหาพฤฒาราม บางรัก 
61 วัดสวนพลู บางรัก 
62 วัดหัวลําโพง บางรัก 
63 รุงเรืองอุปถัมภ บางนา 
64 ศรีเอี่ยมอนุสรณ บางนา 
65 วัดจันทรใน บางคอแหลม 
66 วัดราชสิงขร บางคอแหลม 
67 ชุมชนหมูบานพัฒนา คลองเตย 
68 วัดคลองเตย คลองเตย 
69 ศูนยรวมนํ้าใจ คลองเตย 
70 คันนายาว คันนายาว 
71 บานลําตนกลวย หนองจอก 
72 ลําเจดีย หนองจอก 
73 ลําบุหร่ีพวง หนองจอก 
74 วัดทรัพยสโมสร หนองจอก 
75 วัดราษฎรบํารุง หนองจอก 
76 วัดแสนเกษม หนองจอก 
77 วัดใหมกระทุมลม หนองจอก 
78 ศิริวังวิทยาคาร หนองจอก 
79 สังฆประชานุสสรณ หนองจอก 
80 สุเหลาคลองเกา หนองจอก 
81 สุเหลาคลองสิบเอ็ด หนองจอก 
82 สุเหลานาตับ หนองจอก 
83 สุเหลาศาลาแดง หนองจอก 
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84 อิสลามลําไทร หนองจอก 
85 วัดลาดบัวขาว สะพานสูง 
86 สมโภชกรุงอนุสรณ(200ป) สะพานสูง 
87 สุเหลาลาดบัวขาว สะพานสูง 
88 เคหะชุมชนลาดกระบัง ลาดกระบัง 
89 วัดพลมานีย ลาดกระบัง 
90 วัดราชโกษา ลาดกระบัง 
91 วัดสังฆราชา ลาดกระบัง 
92 วัดสุทธาโภชน ลาดกระบัง 
93 ประสานสามัคคี(บานทับยาว) ลาดกระบัง 
94 วัดทิพพาวาส ลาดกระบัง 
95 วัดปลูกศรัทธา ลาดกระบัง 
96 แสงหิรัญวิทยา ลาดกระบัง 
97 บึงขวาง(มหาดไทยอุถมัภ) มีนบุร ี
98 วังเล็กวิทยานุสรณ มีนบุร ี
99 วัดทองสัมฤทธ์ิ มีนบุร ี
100 วัดบําเพ็ญเหนือ มีนบุร ี
101 คชเผือกอนุสรณ ประเวศ 
102 มัธยมสุวิทยเสรีอนุสรณ ประเวศ 
103 วัดกระทุมเสือปลา ประเวศ 
104 สุวิทยเสรีอนุสรณ ประเวศ 
105 สุเหลาทางควาย ประเวศ 
106 สุเหลาบานมา ประเวศ 
107 อยูเปนสุขอนุสรณ ประเวศ 
108 คลองลําเจียก บึงกุม 
109 ประภาสวิทยา บึงกุม 
110 พิชัยพัฒนา บึงกุม 
111 แยมจาดวิชชานุสรณ บึงกุม 
112 วัดพิชัย บึงกุม 
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113 คลองกะจะ(พงษสมบัติบํารุง) บางกะป 
114 บานบางกะป บางกะป 
115 วัดบึงทองหลาง บางกะป 
116 สุเหลาคลองจ่ัน บางกะป 
117 วัดศรีบุญเรือง บางกะป 
118 สุเหลาหัวหมากนอย บางกะป 
119 บานแบนชะโด คลองสามวา 
120 บานหนองระแหง(ชมแสงประชานุกูล) คลองสามวา 
121 ประชาราษฎรอปถัมภวิทยา คลองสามวา 
122 วัดคูบอน คลองสามวา 
123 วัดพระยาสุเรนทร(บุญมีอนุกลู) คลองสามวา 
124 วัดศรีสุก(แยมเย้ือมอุปถัมภ) คลองสามวา 
125 วัดสุทธิสะอาด คลองสามวา 
126 สุเหลาเกาะขุนเณร คลองสามวา 
127 สุเหลาคลองส่ี คลองสามวา 
128 สุเหลาคลองหนึ่ง(มานะราษฎรบํารุง) คลองสามวา 
129 สุเหลาแสนแสบ คลองสามวา 
130 วัดบัวแกว คลองสามวา 
131 บานขุนประเทศ หนองแขม 
132 วัดศรีนวลธรรมวิมล หนองแขม 
133 วัดอุดมรังสี หนองแขม 
134 วัดบางปะกอก ราษฎรบูรณะ 
135 รัตนจีนะอุทิศ ราษฎรบูรณะ 
136 วัดประเสริฐสุทธาวาส ราษฎรบูรณะ 
137 วัดสารอด ราษฎรบูรณะ 
138 วัดกําแพง(เหรียญ ลอมมานะนุกูล) ภาษีเจริญ 
139 วัดจันทรประดิษฐาราม ภาษีเจริญ 
140 วัดชัยฉิมพลี ภาษีเจริญ 
141 วัดทองศาลางาม ภาษีเจริญ 
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142 วัดนิมมานรด ี ภาษีเจริญ 
143 วัดวิจิตรการนิมิตร ภาษีเจริญ 
144 วัดอางแกว(จีบ ปานขํา) ภาษีเจริญ 
145 บานนายสี บางบอน 
146 พรหมราษฎรรังสรรค บางบอน 
147 วัดนินสุขาราม บางบอน 
148 สถานีพรมแดน(รักษาศุขราษฎรบํารุง) บางบอน 
149 ชูสินทองประดิษฐอนุสรณ ทุงครุ 
150 สามัคคีบํารุง ทุงครุ 
151 บางแค(เนื่องสังวาลอนุสรณ) บางแค 
152 บางแคเหนือ(ช้ันจํานงฉองสวนออยอุทิศ) บางแค 
153 บางเชือกหนัง(พูน บําเพ็ญอนุสรณ) บางแค 
154 วัดบุณยประดิษฐ บางแค 
155 วัดพรหมสุวรรณสามัคคี บางแค 
156 วัดศาลาแดง บางแค 
157 บางขุนเทียนศึกษา บางขุนเทียน 
158 วัดกําแพง บางขุนเทียน 
159 วัดทาขาม บางขุนเทียน 
160 วัดประชาบํารุง บางขุนเทียน 
161 วัดสะแกงาม บางขุนเทียน 
162 วัดหัวกระบือ บางขุนเทียน 
163 บางย่ีขันวิทยาคม บางพลัด 
164 วัดคฤหบดี(จันทรสถิตย) บางพลัด 
165 วัดเปาโรหิตย บางพลัด 
166 วัดวิมุตยาราม บางพลัด 
167 วัดสามัคคีสุทธาวาส บางพลัด 
168 วัดทาพระ บางกอกใหญ 
169 วัดประดูฉิมพลี บางกอกใหญ 
170 วัดใหมพิเรนทร บางกอกใหญ 
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171 วัดเจาอาม บางกอกนอย 
172 วัดดงมูลเหล็ก บางกอกนอย 
173 วัดดุสิตาราม บางกอกนอย 
174 วัดบางขุนนนท บางกอกนอย 
175 วัดพระยาทํา บางกอกนอย 
176 วัดยางสุทธาราม บางกอกนอย 
177 วัดวิเศษการ บางกอกนอย 
178 วัดศรีสุดาราม บางกอกนอย 
179 วัดสุวรรณคีรี บางกอกนอย 
180 วัดกระจับพินิจ ธนบุรี 
181 วัดดาวคนอง ธนบุรี 
182 วัดบางสะแกนอก ธนบุรี 
183 วัดบุคคโล ธนบุรี 
184 วัดราชคฤห ธนบุรี 
185 วัดราชวรินทร ธนบุรี 
186 คลองตนไทร(สุขลอมอุทิศ) ทวีวัฒนา 
187 คลองทวีวัฒนา(ทอง นวมอนุสรณ) ทวีวัฒนา 
188 คลองมหาสวัสดิ์ ทวีวัฒนา 
189 ชุมทางตลิ่งชัน ตลิ่งชัน 
190 วัดกระโจมทอง ตลิ่งชัน 
191 วัดไกเตี้ย(สวัสดิ์ประชานุกูล) ตลิ่งชัน 
192 วัดชัยพฤกษมาลา ตลิ่งชัน 
193 วัดตลิ่งชัน(ปนทองสัณฐาคาร) ตลิ่งชัน 
194 วัดทอง(อุดมศิลปวิทยาคาร) ตลิ่งชัน 
195 วัดปากน้ําฝงเหนือ ตลิ่งชัน 
196 วัดอินทราวาส ตลิ่งชัน 
197 วัดทองธรรมชาติ คลองสาน 
198 วัดพิชัยญาติ คลองสาน 
199 วัดสุวรรณ คลองสาน 
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200 วัดนาคนิมิตร จอมทอง 
201 วัดมงคลวราราม(สมพร พสกสรรค) จอมทอง 
202 วัดยายรม(วัฒนราษฎรรังสรรค) จอมทอง 
203 วัดศาลาครืน จอมทอง 
204 วัดบางประทุนนอก จอมทอง 
205 วัดโพธ์ิแกว จอมทอง 
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Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.979 75 

 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

a1 316.8667 1073.154 .687 .978 

a2 316.9000 1078.024 .521 .979 

a3 317.1000 1080.507 .451 .979 

a4 317.2333 1068.875 .625 .978 

a5 317.0667 1082.409 .378 .979 

a6 316.9667 1082.378 .512 .979 

a7 317.1333 1079.499 .421 .979 

a8 316.8667 1075.844 .571 .979 

a9 317.1333 1073.154 .581 .979 

a10 316.9333 1086.754 .325 .979 

a11 317.1333 1066.602 .675 .978 

a12 316.9333 1074.892 .593 .979 
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a13 316.8667 1078.051 .566 .979 

a14 317.0333 1078.447 .522 .979 

a15 317.1333 1071.499 .660 .978 

a16 317.2667 1071.237 .530 .979 

a17 317.4333 1066.599 .655 .978 

a18 317.1667 1068.489 .690 .978 

a19 317.0333 1069.137 .685 .978 

a20 316.9667 1077.895 .573 .979 

a21 317.0333 1063.757 .802 .978 

a22 317.2000 1069.062 .691 .978 

a23 317.1333 1074.671 .516 .979 

a24 317.3000 1075.114 .606 .979 

a25 317.2333 1063.771 .725 .978 

a26 317.3667 1073.206 .501 .979 

a27 317.2000 1069.269 .575 .979 

a28 317.1000 1072.921 .668 .978 

a29 317.1667 1070.764 .602 .979 

a30 317.2000 1071.890 .556 .979 

a31 317.5667 1074.461 .548 .979 

a32 317.3000 1070.217 .625 .978 

a33 317.3667 1071.068 .755 .978 

a34 317.6000 1077.903 .538 .979 

a35 317.3333 1072.437 .639 .978 

a36 317.0667 1065.513 .771 .978 

a37 317.1667 1069.661 .589 .979 

a38 317.0000 1073.655 .516 .979 

a39 316.8333 1074.833 .596 .979 

a40 317.1667 1066.695 .728 .978 

a41 317.1000 1073.886 .645 .978 

a42 317.0333 1081.275 .424 .979 

a43 317.1000 1067.748 .684 .978 

a44 317.1000 1072.024 .638 .978 

a45 317.2000 1068.717 .752 .978 

a46 316.9667 1069.826 .772 .978 
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a47 316.9000 1079.403 .533 .979 

a48 316.9000 1075.748 .686 .978 

a49 317.1333 1060.740 .750 .978 

a50 317.1667 1072.695 .645 .978 

a51 317.1667 1067.661 .707 .978 

a52 316.7333 1071.651 .687 .978 

a53 316.8333 1076.971 .596 .979 

a54 317.0000 1069.655 .719 .978 

a55 316.9333 1087.030 .384 .979 

a56 317.3000 1067.803 .636 .978 

a57 317.2333 1066.668 .668 .978 

a58 316.9333 1075.857 .531 .979 

a59 317.0667 1064.202 .749 .978 

a60 317.3333 1089.747 .277 .979 

a61 317.0000 1073.379 .689 .978 

a62 317.3000 1079.459 .504 .979 

a63 316.9000 1073.472 .678 .978 

a64 317.2333 1078.185 .505 .979 

a65 317.4333 1072.668 .609 .979 

a66 317.1667 1069.523 .627 .978 

a67 317.1667 1072.764 .699 .978 

a68 317.3000 1068.769 .655 .978 

a69 317.2667 1071.444 .625 .978 

a70 317.4333 1069.771 .629 .978 

a71 316.9000 1065.403 .807 .978 

a72 316.9000 1069.610 .773 .978 

a73 316.8667 1080.051 .645 .979 

a74 317.1000 1067.679 .793 .978 

a75 317.0000 1075.862 .628 .978 
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ภาคผนวก ง 
  แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ืองการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอการบรหิารงานวิชาการของสถานศึกษา          
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

คําช้ีแจง 
 1)แบบสอบถามชุดนี้มุงศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 2)แบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 3  ตอน  ดังน้ี 
      ตอนที่ 1  สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
      ตอนที่ 2  การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร 
      ตอนที่ 3  การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร 
  กรุณาตอบแบบสอบถามท้ัง  3  ตอนใหครบทุกขอตามความเปนจริง  ผูวิจัยจะทํา
เสนอผลการวิจัยในภาพรวม  ดังนั้นขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของทานจะไมมีผลกระทบตอ
ทาน  การปฏิบัติงานของทานและสถานศกึษาแตอยางใด 
 
 
 
 
       ขอขอบคณุในความรวมมอื 
 
       นายสิริกร   ทิติยวงษ 
      นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
          มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ืองการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอการบรหิารวิชาการของสถานศึกษา               

 สังกัดกรุงเทพมหานคร 
-------------------------------------------------------------------- 

ตอนที่  1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพและขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย /  ใน  0  หนาขอความใหตรงกับสถานภาพตามความเปนจริง 
                เกี่ยวกับตัวทาน 

ขอที่ สถานภาพและขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับผูวิจัย 
1 เพศ 

                      ชาย                        หญิง 
(   ) 01 

2 อายุ 
                      21 – 30  ป              31 – 40  ป 
                      41 – 50  ป              51  ปขึ้นไป 

(   ) 02 

3 ระดับการศึกษา 
                      ต่ํากวาปริญญาตรี 
                      ปริญญาตรี 
                      ปริญญาโท 

  ปริญญาเอก 

(   ) 03 

4 ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน 
                      ผูบริหาร/รองฝายวิชาการ 
                      หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
                      ครู 

(   ) 04 

5 ประสบการณในการทํางาน  หรือความเกี่ยวพันกับการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 
                      ไมเกิน  5  ป 
                      6 – 10  ป 
                      11 – 15  ป 
                      16  ปขึ้นไป 
 

(   ) 05 
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ตอนที่ 2 การบริหารแบบมีสวนรวม  ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 
คําช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย / ลงในชองท่ีทานเห็นวาเปนการบริหารแบบมีสวนรวม   
ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  มีคําตอบใหเลือก  5  ระดับ 

ระดับ  5  หมายถึง  การบริหารแบบมีสวนรวม ของสถานศึกษาสังกัด 
                            กรุงเทพมหานครอยูในระดับมากที่สุด 
ระดับ  4  หมายถึง  การบริหารแบบมีสวนรวม  ของสถานศึกษาสังกัด 
                            กรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก 
ระดับ  3  หมายถึง  การบริหารแบบมีสวนรวม ของสถานศึกษาสังกัด 
                            กรุงเทพมหานครอยูในระดับปานกลาง 
ระดับ  2  หมายถึง  การบริหารแบบมีสวนรวม  ของสถานศึกษาสังกัด 
                            กรุงเทพมหานครอยูในระดับนอย   
ระดับ  1  หมายถึง  การบริหารแบบมีสวนรวม  ของสถานศึกษาสังกัด 
                            กรุงเทพมหานครอยูในระดับนอยที่สุด 
 

 
ตัวอยาง 
 

   
 ที่ 

 
การบริหารแบบมีสวนรวม                              
ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 

         ระดับการดําเนินการ    
 สําหรับ 
   ผูวิจัย 

มาก 
ที่สุด  
  5 

มาก  
 
 4   

ปาน
กลาง 
 3 

นอย  
 
 2  
 

นอย 
ที่สุด 
 1   

 0 ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหทานไดรวมคิด  
รวมสรางรูปแบบ และวิธีการที่จะนํามาพัฒนา
การศึกษา 

        

 
คําอธิบาย  ขอ 0 ทานทําเคร่ืองหมาย    ลงในชองหมายเลข  3   
หมายความวา    ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหทานไดรวมคิด  รวมสรางรูปแบบ และวิธีการที่
จะนํามาพัฒนาการศึกษา  อยูในระดับปานกลาง 
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 ที่ 

 
การบริหารแบบมีสวนรวม                             
ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 

         ระดับการดําเนินการ    
 สําหรับ 
   ผูวิจัย 

มาก 
ที่สุด  
  5 

มาก  
 
 4   

ปาน
กลาง 
 3 

นอย  
 
 2  
 

นอย 
ที่สุด 
 1   

 การบริหารแบบปรึกษาหารือ  (consultative management) 
 

1 ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหทานไดรวมคิด  
รวมสรางรูปแบบ และวิธีการที่จะนํามาพัฒนา
การศึกษา 

      
    

1 
2 ทานมีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมของสถาน 

ศึกษาใหมีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนการสอน 
      

         
2 

3 ผูบริหารสถานศึกษามักจะขอคําปรึกษาหารือจาก
ทานท้ังในที่ประชุมและสถานท่ีทั่วไป 

              
3 

4 ทานมีสวนรวมในการพิจารณาความเปนไปไดของ 
โครงการตางๆที่ทางโรงเรียนนําเสนอไว 

      
4 

5 ทานมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบการจัดทํา 
หลักสูตรสถานศึกษา 

              
5 

การบริหารแบบประชาธิปไตย (democratic management) 
 

6 ทานมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกฝาย
ในสถานศึกษาไดอยางเปดเผย 

     
 

 
6 

7 สถานศึกษาเปดโอกาสใหทุกคนมีโอกาสตัดสินใจ  
มีอิสระท่ีจะแสดงความคิดเห็นและโนมนาวคน
อื่นๆ 

      
   

7 
8 
 

ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหทุกกลุมสาระ
การเรียนรูนําเสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงสถานศึกษา 

      
     

8 
9 ผูบริหารสถานศึกษานําขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

ของทุกกลุมสาระการเรียนรูมาพิจารณาและ
นําไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษา 

      

 
9 
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 ที่ 

 
การบริหารแบบมีสวนรวม                              
ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 

         ระดับการดําเนินการ    
 สําหรับ 
   ผูวิจัย 

มาก 
ที่สุด  
  5 

มาก  
 
 4   

ปาน
กลาง 
 3 

นอย  
 
 2  
 

นอย 
ที่สุด 
 1   

10 ทานมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและลงมติใน
ที่ประชุมในวาระตาง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา 

      
10 

การบริหารแบบคณะทํางาน (work committees) 

11 สถานศึกษามีการต้ังคณะทํางาน/คณะกรรมการชุด
ตาง ๆ เพื่อทํางานในการแกไขปรับปรุงและพัฒนา
สถานศึกษา 

      
    

11 
12 ทานมีโอกาสไดเขารวมเปนคณะทํางาน/

คณะกรรมการในชุดตาง ๆ ในการพัฒนา
สถานศึกษา 

     
 

 
 

12 
13 บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษามีโอกาสเขารวมเปน

คณะทํางาน/คณะกรรมการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
      

13 
14 ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหทานไดนําขอมูล 

ของคณะทํางาน/คณะกรรมการมาใชในการ
วางแผนพัฒนาสถานศึกษา 

              
 

14 
15 ขอสรุป/มติที่ประชุมในการปฏิบัติงานของ

คณะทํางาน/คณะกรรมการฝายบริหารสถานศึกษา
ไดนํามาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหดีย่ิงขึ้น 

               
 

15 
การบริหารแบบใหขอเสนอแนะ  (suggestion programs) 

16 สถานศึกษาของทานมีการจัดทําแบบประเมินใหกับ
บุคลากรที่สามารถเขียนขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะใน
การพัฒนางานหรือพัฒนาสถานศึกษา 

      
 

16 
17 สถานศึกษาเปดโอกาสใหทานไดวิจารณผลการ

ปฏิบัติงานอยางสรางสรรค 
      

17 
18 ทานมีสวนรวมในการใหขอมูล และวิธีการตางๆ ที่

สามารถนํามาแกปญหาและพัฒนางานใหกับ
สถานศึกษา 

      

 
18 
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 ที่ 

 
การบริหารแบบมีสวนรวม                              
ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 

         ระดับการดําเนินการ    
 สําหรับ 
   ผูวิจัย 

มาก 
ที่สุด  
  5 

มาก  
 
 4   

ปาน
กลาง 
 3 

นอย  
 
 2  
 

นอย 
ที่สุด 
 1   

19 ทานมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบและ 
รายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา 

      
19 

20 ผูบริหารสถานศึกษานําขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะที่
ไดจากบุคลากรมาพิจารณาและนําไปใชในการ
พัฒนา/แกไขปญหาของสถานศึกษา 

      

         
      20 

การบริหารแบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง  (middle management committees) 
 

21 สถานศึกษามีการประชุมหัวหนากลุมสาระตาง ๆ 
เพ่ือระดมความคิดเห็น  ขอเสนอแนะมาปรับปรุง  
แกไข  และพัฒนาสถานศึกษา 

     
 

 
    

21 
22 มีการติดตามของหัวหนาทุกกลุมสาระการเรียนรู

เพ่ือรวมกันศึกษาปญหาของหนวยงาน 
      

22 
23 
 

มีการนําเสนอผลการประชุมหรือการแกไขปญหา
ใหกับผูบริหารเพื่อพัฒนาและนําไปแกไขปญหา 

      
23 

24 ทานสามารถกาํหนดแนวทางเพ่ือการแกปญหา
กอนที่จะเสนอความคิดไปสูการปฏิบัต ิ

      
24 

25 ตัวแทนฝายครูมีโอกาสเขารวมเปนคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา 

      
  

25 
การบริหารแบบรวมเปนกรรมการบริหาร  (codetermination) 

26 สถานศึกษาเปดโอกาสใหทานเขารวมเปน
คณะกรรมการในการวิเคราะหสภาพแวดลอม 
ภายในและภายนอกของสถานศึกษา 

      
    

26 
27 สถานศึกษาเปดโอกาสใหทานเขารวมเปน

คณะกรรมการในการจัดทําแผนกลยุทธ             
ของสถานศึกษา 

     
 

 
    

27 
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 ที่ 

 
การบริหารแบบมีสวนรวม                              
ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 

         ระดับการดําเนินการ    
 สําหรับ 
   ผูวิจัย 

มาก 
ที่สุด  
  5 

มาก  
 
 4   

ปาน
กลาง 
 3 

นอย  
 
 2  
 

นอย 
ที่สุด 
 1   

28 สถานศึกษาเปดโอกาสใหเขารวมเปน
คณะกรรมการในการจัดทําแผนปฏิบัติการของ
สถานศึกษา 

      
    

28 
29 สถานศึกษาเปดโอกาสใหทานเขารวมเปน

คณะกรรมการในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 
      

         
29 

30 สถานศึกษาเปดโอกาสใหทานเขารวมเปน
คณะกรรมการในการกําหนดกฎระเบียบของ
สถานศึกษา 

              
   

30 
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ตอนที่ 3 การบริหารงานวิชาการ  ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 
คําช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย / ลงในชองท่ีทานเห็นวาเปนการบริหารงานวิชาการ   
ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  มีคําตอบใหเลือก  5  ระดับ 

ระดับ  5  หมายถึง  การบริหารงานวิชาการ ของสถานศึกษาสังกัด 
                            กรุงเทพมหานครอยูในระดับมากที่สุด 
ระดับ  4  หมายถึง  การบริหารงานวิชาการ  ของสถานศึกษาสังกัด 
                            กรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก 
ระดับ  3  หมายถึง  การบริหารงานวิชาการ ของสถานศึกษาสังกัด 
                            กรุงเทพมหานครอยูในระดับปานกลาง 
ระดับ  2  หมายถึง  การบริหารงานวิชาการ  ของสถานศึกษาสังกัด 
                            กรุงเทพมหานครอยูในระดับนอย   
ระดับ  1  หมายถึง  การบริหารงานวิชาการ  ของสถานศึกษาสังกัด 
                            กรุงเทพมหานครอยูในระดับนอยที่สุด 

 
ตัวอยาง 
 

   
 ที่ 

 
การบริหารงานวิชาการ   
ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 

         ระดับการดําเนินการ    
 สําหรับ 
   ผูวิจัย 

มาก 
ที่สุด  
  5 

มาก  
 
 4   

ปาน
กลาง 
 3 

นอย  
 
 2  
 

นอย 
ที่สุด 
 1   

 0 มีการสํารวจและจัดทําทะเบียนเครือขายขอมูล
สารสนเทศงานวิชาการ 

        

 
คําอธิบาย  ขอ 0 ทานทําเคร่ืองหมาย    ลงในชองหมายเลข  3   
หมายความวา    มีการสํารวจและจัดทําทะเบียนเครือขายขอมลูสารสนเทศงานวิชาการ  อยูในระดับ
ปานกลาง 
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 ที่ 

 
การบริหารงานวิชาการ   
ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 

         ระดับการดําเนินการ    
 สําหรับ 
   ผูวิจัย 

มาก 
ที่สุด  
  5 

มาก  
 
 4   

ปาน
กลาง 
 3 

นอย  
 
 2  
 

นอย 
ที่สุด 
 1   

 การวางแผนงานวิชาการ 
 

31 มีการสํารวจและจัดทําทะเบียนเครือขายขอมูล
สารสนเทศงานวิชาการ 

      
31 

32 มีการจัดระบบฐานขอมลูดานนักเรียน  บุคลากร  
อาคารสถานที่  สื่อการเรียนการสอน  วัสดุ  
อุปกรณ  และงานวิจัย 

      

         
32 

 

33 มีการนําสารสนเทศมากําหนดและจัดทําแผนงาน
วิชาการ 

              
33 

34 มีการจัดระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศเช่ือมโยง
กับหนวยงานอื่น 

      
34 

35 มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลและจัดทํา
แผนงานวิชาการ 

              
35 

การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
 

36 จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  ยึดหลักการมีสวนรวม
ของฝายตาง ๆ เชนฝายบริหาร  ครู  ผูปกครอง  
ชุมชนเครือขาย  และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

     
 

 
    

36 
37 จัดทําหลักสูตรใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพ

ความพรอมของโรงเรียนเปนสําคัญ 
      

37 
38 
 

จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยไดรับการรับรอง
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

      
38 

39 มีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยาง
เปนระบบ  เชน  การประชุมสัมมนา  การอบรมเชิง
ปฏิบัติงาน  การศึกษาดูงาน  การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร  และการแขงขันทางวิชาการ 

      

 
39 
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 ที่ 

 
การบริหารงานวิชาการ   
ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 

         ระดับการดําเนินการ    
 สําหรับ 
   ผูวิจัย 

มาก 
ที่สุด  
  5 

มาก  
 
 4   

ปาน
กลาง 
 3 

นอย  
 
 2  
 

นอย 
ที่สุด 
 1   

40 มีการกํากับดูแลคุณภาพสถานศึกษาเพื่อสรางความ
มั่นใจแกพอแม  ผูปกครอง  และชุมชน  โดยการ
นิเทศติดตามการใชหลักสูตร  การจัดระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน  และตรวจสอบทบทวน
ติดตามผลการใชหลักสูตร 

      
    
 

40 
 

การบริหารการจัดการเรยีนรู 
 

41 ครูศึกษาวิเคราะหหลักสูตรหรือวิเคราะหผูเรียน
กอนนําไปจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

     
 

 
41 

42 ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

      
42 

43 
 

สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยยึดตาม
หลักสูตรของโรงเรียน 

      
43 

44 สนับสนุนใหครูไดสอนตามความรูความสามารถ
หรือความถนัด 

      
44 

45 ติดตาม  นิเทศ  และตรวจสอบผลการจัดการเรียนรู
ของครู 

      
  

45 
การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรยีน 

46 จัดทําแผนงาน  หรือโครงการนิเทศของโรงเรียน
เปนประจําทุกป 

      
46 

47 มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบในการ
นิเทศการศึกษาของโรงเรียนอยางชัดเจน 

     
 

 
47 

48 จัดการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษาจัดให
สอดคลองเหมาะสมกับหลักสูตรของโรงเรียน 

      
48 

49 พัฒนาใหความรูแกครูเร่ืองการนิเทศการศึกษา               
49 
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 ที่ 

 
การบริหารงานวิชาการ   
ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 

         ระดับการดําเนินการ    
 สําหรับ 
   ผูวิจัย 

มาก 
ที่สุด  
  5 

มาก  
 
 4   

ปาน
กลาง 
 3 

นอย  
 
 2  
 

นอย 
ที่สุด 
 1   

50 นําผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน
และการจัดการเรียนการสอนของครู 

      
50 

การวัดผลประเมินผลการเรยีน 
 

51 ผูบริหารเปนผูนําในการดําเนินงานดานการวัดผล
และประเมินผลการศึกษา 

     
 

 
51 

52 โรงเรียนมีการแตงต้ังคณะกรรมการ  ครู  บุคลากร
รับผิดชอบดานการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ของโรงเรียน 

      
 

52 
53 
 

ครูทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนการวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา 

      
53 

54 สงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผลและประเมินผล
แตละรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา  
หนวยการเรียนรู  หรือสาระการเรียนรูตามหลักสูตร 

      
   

54 
55 มีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการวัดผล

ประเมินผลใหเหมาะสมอยูเสมอ 
      

  

55 
การพัฒนาสือ่  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และแหลงเรียนรู 

56 ศึกษาวิเคราะห  ความจําเปนในการใชสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู 

      
56 

57 จัดหาส่ือ  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมสําหรับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูของครูแกนักเรียนอยาง
เหมาะสม 

     
 

 
 

57 
58 สงเสริมใหครูผลิตส่ือ  พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการ

เรียนรู 
      

58 
59 สงเสริมสนับสนุนใหครูใชแหลงการเรียนรูทั้งใน

และนอกโรงเรียนในการจัดการเรียนรู 
              

59 
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 ที่ 

 
การบริหารงานวิชาการ   
ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 

         ระดับการดําเนินการ    
 สําหรับ 
   ผูวิจัย 

มาก 
ที่สุด  
  5 

มาก  
 
 4   

ปาน
กลาง 
 3 

นอย  
 
 2  
 

นอย 
ที่สุด 
 1   

60 สงเสริมสนับสนุนใหครูจัดการเรียนรูโดย
ครอบคลุมภูมิปญญาทองถ่ินจากทั้งในและนอก
โรงเรียน 

      
    

60 
การวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

61 สรางความตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน
ของการทําวิจัยในช้ันเรียนแกครู 

     
 

 
61 

62 ผูบริหารและครูรวมกันกําหนดมาตรการ  เกณฑ  
หรือทิศทางในการจัดทําวิจัยในช้ันเรียน 

      
62 

63 
 

กําหนดใหครูทุกคนทําวิจัยในช้ันเรียน       
63 

64 ติดตาม  ดูแล  ชวยเหลือครูสําหรับการทําวิจัยในช้ัน
เรียนท่ีเปนประโยชนแกนักเรียน 

      
64 

65 การเผยแพรผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูให
ผูปกครอง  ผูเกี่ยวของ  หรือผูสนใจไดทราบ 

      
  

65 
การใหชุมชนมสีวนรวมในการเสรมิสรางความเขมแข็งทางวิชาการ 

66 สงเสริมใหประชาชนในชุมชน  ทองถ่ิน เขามามี
สวนรวมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการของ
โรงเรียน 

      
    

66 
67 ประสานขอความรวมมอื  ความชวยเหลือในการ

พัฒนาวิชาการจากหนวยงานตนสังกัด 
     

 
 

67 
68 สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ

ระหวางโรงเรียน 
      

68 
69 รวมมือในการพัฒนาวิชาการกับองคกรตาง ๆ ทั้ง

ภายในและภายนอกโรงเรียน 
              

69 
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 ที่ 

 
การบริหารงานวิชาการ   
ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 

         ระดับการดําเนินการ    
 สําหรับ 
   ผูวิจัย 

มาก 
ที่สุด  
  5 

มาก  
 
 4   

ปาน
กลาง 
 3 

นอย  
 
 2  
 

นอย 
ที่สุด 
 1   

70 ติดตามผลการสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือให
เกิดผลเปนรูปธรรม 

      
70 

การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ 
 

71 กําหนดเกณฑการประเมินเปาหมายความสําเร็จของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวช้ีวัดของ
กรุงเทพมหานครและสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา 

     
 

 
    

71 
 

72 สรางความเขาใจในเร่ืองหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

      
    

72 
73 
 

ดําเนินการพัฒนางานประเมินคุณภาพภายในเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ือง 

      
73 

74 ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ือง 

      
74 

75 นําผลการติดตามและประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอกเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

      
  

    
75 
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