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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของ การ

บรหิารงานวชิาการแบบมสีว่นรว่มในสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 24 
2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 การวิจัยมี 4 ระยะ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ
การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 24 กลุ่มตัวอย่างจำานวน 441 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 55 คน หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 55 
คน และครูผู้สอน 331 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่
ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ ระยะที่ 2 สัมภาษณ์สถานศึกษาต้นแบบ จำานวน 
3 โรง โดยแยกเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ประกอบด้วยผู้บริหารโรงละ 1 คน 
หัวหน้างานบริหารวิชาการโรงละ 1 คน ครูผู้สอน โรงละ 1 คน รวมจำานวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ระยะที่ 3 ร่างรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
สงักัดสำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา เขต 24 โดยมผีูว้จิยัรว่ม คอื ผูบ้รหิารสถานศกึษา หวัหนา้
บริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมกันสร้างรูปแบบและสนทนา
กลุ่ม ระยะที่ 4 ประเมินความสอดคล้องของกระบวนการพัฒนาและกิจกรรม แบบประเมินความเหมาะ
สม ความเปน็ไปไดแ้ละประโยชนข์องรปูแบบการบรหิารงานวชิาการแบบมสีว่นรว่มในสถานศกึษา สงักดั
สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 24 เครือ่งมอืทีใ่ชเ้ปน็ แบบประเมนิรปูแบบ สถติิทีใ่ชไ้ดแ้ก ่
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
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1) สภาพปจัจบุนัการบรหิารงานวชิาการแบบมสีว่นรว่มในสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) สภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการแบบมี
ส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง 3) รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 มีกระบวนการพัฒนา 6 ขั้นตอน คือ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและ
กำาหนดประเด็นในการพัฒนา (2) สร้างทีมงานและพัฒนาศักยภาพทีมงาน (3) การวางแผนแบบมีส่วน
ร่วม (4) ดำาเนินงานตามแผนและปรับปรุงพัฒนา (5) การประเมินผลและสรุป (6) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และกิจกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม มี 18 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 แนวคิด/ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง กิจกรรมที่ 2 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม
ในสถานศึกษา กิจกรรมที่ 3 สรุปประเด็นสภาพปัจจุบัน และปัญหา กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงานโรงเรียน
ที่มีการบริหารงานวิชาการแบบ มีส่วนร่วม 3 แหล่ง กิจกรรมที่ 5 สัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มบริหาร
วิชาการ และครูผู้สอนโรงเรียน ต้นแบบ 3 โรง กิจกรรมที่ 6 สร้างทีมงาน กิจกรรมที่ 7 ทดสอบความ
รู้เกี่ยวกับการขอบข่ายงานวิชาการ 5 ด้าน กิจกรรมที่ 8 ประชุมทีมงาน กิจกรรมที่ 9 ร่วมกันวางแผน
พฒันาโดยการระดมพลงัสมอง กจิกรรมที ่10 จดัทำาแผนและกจิกรรมการพฒันาการบรหิารงานวชิาการ
แบบมสีว่นรว่ม กจิกรรมที ่11 กำาหนดตวัช้ีวดัความสำาเรจ็ กจิกรรมที ่12 รว่มปฏบิตักิารดำาเนนิตามแผน 
กิจกรรมที ่13 ดำาเนนิงานตามขอบขา่ยของงานวชิาการ 5 ดา้น กจิกรรมที ่14 ทดสอบภาคความรูข้อบขา่ย
งานวิชาการ 5 ด้าน กิจกรรมที่ 15 ร่วมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 16 ร่วมรับผล
ประโยชน์จากการสรุปผลการดำาเนินงาน กิจกรรมที่ 17 นำาเสนอผลการดำาเนินงาน 4) ผลการประเมิน
ความสอดคล้องของกระบวนการพัฒนาและกิจกรรมการดำาเนินงานของรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
แบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 พบว่า มีความ
สอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมาก ผลการประเมนิความเหมาะสม ความเปน็ไปไดแ้ละประโยชนข์องรปูแบบการ
บรหิารงานวชิาการแบบมสีว่นรว่มในสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 24 
พบว่า มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และประโยชน์อยู่ในระดับมาก

โดยสรุป รปูแบบการบรหิารงานวชิาการแบบมสีว่นร่วมในสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษาเขต 24 มคีวามเหมาะสม มคีวามเปน็ไปไดแ้ละมปีระโยชนส์ามารถนำาไปใชพ้ฒันา
โรงเรียนให้เกิดประโยชน์แก่ราชการต่อไป

คำ�สำ�คัญ: รูปแบบ, การบริหารงานวิชาการ, การมีส่วนร่วม, สถานศึกษา

Abstract
The purposes of this research aims to 1) study the current states, problem, and 

requirement of academic administration participated in education under the secondary  
educational service area office 24. 2) create model of academic administration partici-
pated in education under the secondary educational service area office 24. The research 
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has four periods. The first period: study the current states, problem, and requirement of 
academic administration participated in education under the secondary educational service 
area office 24. The sample group 441 people, administrators 55 people, head of academic  
administration 55 people, and teacher 331 people. The instrument using in research includes 
questionnaire rating scale 5 levels. The statistics using for the research is mean, standard 
deviations, and percentages. The second period: interview model master school about 
3 schools by separate into large, medium, and small schools including a administrator,  
a head of academic administration, and a teacher in each school. The total is 9 people. The 
instrument using in interview is structured interviews. The third period: draw up model of 
academic administration participated in education under the secondary educational service 
area office 24. The co-researcher is administrators, head of academic administration, head 
of department of learning 8 groups discusses about creating form and discussion groups. 
The fourth period: evaluate the consistency of content and activities, evaluate the suitability, 
possibility, and the benefit of model of academic administration participated in education 
under the secondary educational service area office 24. The instrument using in evaluation 
forms. The statistics using for the research is mean and standard deviations. The results of 
this research are as follows:

1) The current states of academic administration participated in education under 
the secondary educational service area office 24 is in high level. 2) The problem states of  
academic administration participated in education under the secondary educational service 
area office 24 is in medium level. 3) Model of academic administration participated in education 
under the secondary educational service area office 24 has 6 steps (1) study the problem of 
current states and set issue in development. (2) create team and develop potentiality of team. 
(3) participate in planning (4) operate follow the planning and development. (5) evaluate and 
summarize (6) exchange in learning and find how to manage academic administration by 
participation 18 activities. The first activity is concepts and theories involved, the second is 
studying the problem and requirement of academic administration participated in education, 
the third activity is summary the current situation and problems, the fourth activity is studying 
at school with academic administration involved 3 sources, the fifth activity is interviewing 
administrators, head of academic administration, and teacher in the model master school 
about 3 schools, the sixth activity is creating research team, the seventh activity is testing the 
knowledge about scope of education, the eighth activity is meeting the research team. the 
ninth activity is joining the development planning by getting brain power together, the tenth 
activity is doing planning and develop academic administration by participation, the eleventh 
activity is setting indicators of success, the twelfth activity is participating in planning, the 
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บทนำา 
การจัดการศึกษามีความสำาคัญอย่างย่ิง 

เพราะมีความมุ่งหมายให้บุคคลมีพื้นฐานความรู้
ใน ด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อนำาไปใช้ในการ
ศกึษาต่อหรือประกอบอาชีพ ดังเช่น หลกัสตูรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้
กำาหนดวิสัยทัศน์ หลักการและจุดหมายไว้ ดังนี้ 
1) วิสัยทัศน์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำาลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย 
ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำานึกในความเป็นพลเมือง
ไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นพระประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวม
ทั้งเจตคติที่จำาเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ บนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 2) 
หลกัสตูรมหีลกัการทีส่ำาคญัเป็นหลักสตูรเพ่ือความ
เป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน 
การเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำาหรับพัฒนาเด็กและ

เยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม
บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็น
สากลเพื่อปวงชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา
อย่างเสมอภาคและมีคุณภาพสนองการกระจา
ยอำานาจให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้อง
ถิ่น มีโครงสร้างยืดหยุ่น ทั้งด้านสาระการเรียน
รู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคญัและเปน็หลกัสตูรสำาหรบัการศึกษาในระบบ 
นอกระบบและตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุกกลุ่ม
เป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ 3) จุดหมายมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการ
ศกึษาตอ่และประกอบอาชพี กำาหนดจุดหมายเพือ่
ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงคเ์หน็คณุคา่ของตนเอง มวีนิยัและปฏบิตัติน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่
ตนนบัถอื ยดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมี
ความรูค้วามสามารถในการสือ่สาร การคดิ การแก้
ปญัหา การใชเ้ทคโนโลยแีละมทีกัษะชวิีตมสีขุภาพ
กายและสขุภาพจิตทีด่แีละรกัการออกกำาลงักาย มี
ความรักชาติ มีจิตสำานึกในความเป็นพลเมืองไทย

thirteenth activity is operating the scope of educational work 5 sides, the fourteenth activity is 
testing the knowledge about scope of education 5 sides, the fifteenth activity is participating  
in evolutional checking operation, the sixteenth activity is joining benefit from the results 
of operations, the seventeenth activity is presenting the results of operations. 4) Result of  
evaluation the consistency of content and activities, model of academic administration  
participated in education under the secondary educational service area office 24 finds 
that there is the consistency in high level. The evaluation is suitable, possible, and benefit.  
Model of academic administration participated in education under the secondary educational 
service area office 24 finds that there is suitable, possible and benefit in high level.

Model of academic administration participated in education under the secondary 
educational service area office 24 is suitable, possible, and benefit for using in school  
improvement and government office later.
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และพลโลก ยดึมัน่ในวถิชีีวติและการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็น พระประมุข และมีจิตสำานึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยอนุรักษ์ทรัพยากร
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำา
ประโยชน์และส่ิงที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่าง มีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551: 3-4)

งานวิชาการ เป็นงานหลัก หรือเป็น
ภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ีพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอำานาจใน
การบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด 
ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดำาเนินการ
ดว้ยอิสรภาพคล่องตวั รวดเรว็ สอดคลอ้งกบัความ
ต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น 
และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่ง
จะเป็นปัจจัยสำาคัญให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง
ในการบริหารจัดการ สามารถพัฒนา การวัดผล
ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน ตลอด
จนการการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา รวมทั้งการจัดปัจจัยเกื้อหนุนการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนชุมชน ท้องถิ่นได้อย่าง
มีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยแบ่งงานตาม
โครงสร้างการกระจายอำานาจ 12 งานประกอบ
ด้วย การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการเรียน
รู้ การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการ
เรียน การวจิยัเพือ่พัฒนาการศึกษา การพัฒนาสือ่
นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษาการพัฒนา
แหล่งเรยีนรู ้การนิเทศการศกึษา การแนะแนวการ
ศกึษา การพฒันาระบบการประกนัการศกึษา การ
ส่งเสริมด้านความรู้แก่ชุมชน การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่

จัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 33) 

การรายงานผลการประเมินภายนอก
ของสำานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้สรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาข้ันพื้น
ฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ของสถาน
ศึกษา ทั้งหมด 7,042 แห่ง โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี จำานวน 6,272 แห่ง (ร้อยละ 89.09) แต่
ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพจากสำานักงานรับรอง
มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) จำานวน 4,923 แหง่ (รอ้ยละ 69.91) และ
ไมไ่ดร้บัรองมาตรฐานจำานวน 2,119 แหง่ (รอ้ยละ 
30.09) และมจีำานวน 8 ใน 12 ตวับง่ชีท้ีม่สีดัสว่น
สถานศึกษามีผลการประเมินในระดับดีมากที่สุด 
(ร้อยละ 60.18 – ร้อยละ 87.32) โดยตัวบ่งช้ี
ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึ่ง
ประสงค์มีสัดส่วนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมิน
ในระดบัดมีากสงูสดุ (รอ้ยละ 87.32) รองลงมาคอื 
มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 3 ตัวบ่งชี้ ส่วนตัว
บง่ชีท้ี ่5 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน สถาน
ศึกษาส่วนใหญ่ มีผลการประเมินในระดับพอใช้ 
(รอ้ยละ53.14) และตวับง่ชีท้ีม่จีำานวนสถานศกึษา
มีผลการประเมินในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วนสูง
กว่าตัวบ่งชี้อื่นๆ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
และตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถาน
ศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการ
ศกึษา (รอ้ยละ 0.28 เทา่กนั) จากผลการประเมนิ
ดังกล่าว สถานศึกษาจำาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตร
สถานศกึษาใหส้อดคลอ้งกับบรบิทของสถานศกึษา
และของท้องถิ่น จัดสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ทอ้งถิน่ใหส้อดคลอ้งกบักรอบสาระทอ้งถิน่ของเขต
พื้นที่การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการ
เรียนรูท้ี่มุง่เน้นให้ผูเ้รยีนคดิเปน็ ทำาเป็น แกป้ัญหา
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ได้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกน
กลางการศกึษาขัน้ขัน้ฐาน พ.ศ. 2551 จดัโครงการ 
กิจกรรมและจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการ
พฒันาเทคนคิการเรยีนการสอนทีห่ลากหลาย การ
พฒันาสือ่นวตักรรม และสง่เสรมิใหม้กีารวจิยัเพือ่
พัฒนาการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ (สำานักทดสอบ
ทางการศึกษ, 2556: 50-51)

การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีที่ช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำางาน
เปน็วธิกีารทีส่ามารถนำามาใช้ได้ทกุระดับ หลกัการ
สำาคญัคือ ต้องคำานงึวา่จะใหใ้คร มสีว่นรว่มในเรือ่ง
อะไรวิธีการมีส่วนร่วมทำาอย่างไร ร่วมมากน้อย
แค่ไหน ช่วงเวลาใด ปัญหาของการมีส่วนร่วมที่
นิยมกล่าวอ้างโดยท่ีไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงคือ การให้มีส่วน
ร่วมเพียง ผิวเผินหรือการมีส่วนร่วมแต่เพียงรูป
แบบ เช่นให้ร่วมรับทราบ ให้ร่วมประชุมแต่ไม่ให้
โอกาสแสดงความคิดเห็นแต่ไม่ยอมนำาไปปฏิบัติ 
เพราะมกีารตัดสนิใจลว่งหนา้แลว้วา่จะเอาอย่างไร  
(สธุรรม ธรรมทศันานนท์, 2554: 258) สอดคลอ้ง
กับผลวิจัยของ รัชนิดา นิลมณี. (2554: 128) ได้
ศึกษาความสัมพันธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับ
งานวชิาการ พบวา่การบรหิารแบบมสีว่นรว่ม ของ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีความสัมพันธ์
ทางบวกสูงทุกคู่กับงานวิชาการของสถานศึกษา 
เนื่องมาจากการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการ
ระดมความคิดของผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์
และแก้ปัญหา ซ่ึงเกี่ยวพันกับงานวิชาการซึ่งเป็น
งานที่สำาคัญของสถานศึกษา นั่นคือการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์กับงานวิชาการ 
หมายความว่าหากมี การบริหารแบบมีส่วนร่วม
มากข้ึนเท่าใดจะทำาใหง้านวชิาการของสถานศกึษา

มีประสิทธิภาพมากข้ึน และสอดคล้องกับผลวิจัย
ของ ปิยะลักษณ์ มณีศรี (2556: 92) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์การทำางานเป็นทีมกับประสิทธิผล
การบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนสงักดัองคก์าร
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พบว่าการบริหาร
งานวิชาการของโรงเรียนที่ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย
วิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ คณะครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายร่วมกันวิเคราะห์และจัดทำาหลักสูตรสถาน
ศึกษา มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และ
สร้างความเข้าใจที่ชัดเจนร่วมกัน อีกทั้งโรงเรียน
มีการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนและการ
เทียบโอนผลการเรียนที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และระเบียบที่ชัดเจน และครูได้พัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนให้ทันสมัยเหมาะสมกับการเรียนรู้
ของผู้เรียน ดังนั้น จึงทำาให้การบริหารงานวิชาการ
มีประสิทธิผล

จากข้อมูลที่ได้กล่าวมา ผู้บริหารสถาน
ศึกษาควรให้ความสำาคัญกับการพัฒนางาน
วิชาการของโรงเรียน โดยเฉพาะการบริหารแบบ
มีส่วนร่วม เป็นสิ่งที่จำาเป็นต้องพัฒนาร่วมกับ
บุคลากรเป็นอันดับแรกคือการศึกษารูปแบบการ
บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพตามที่สังคมต้องการ ผู้วิจัยในฐานะ
ที่ปฏิบัติหน้าที่งานวิชาการในสถานศึกษา จึงได้
พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน
ร่วมในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เพื่อหาแนวทางการ
พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน
ร่วมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ

ความต้องการของการบริหารงานวิชาการแบบ มี
ส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

2. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจยัครัง้นี ้ได้ดำาเนนิการ 4 ระยะดังนี้

ระยะที่  1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปัญหาและความต้องการการบริหารงานวิชาการ 
แบบมีส่วนร่วม ในสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 

ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ ได้แก่ ผู้
บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา 
จำานวน 118 คน หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
55 คน และครูผู้สอน จำานวน 2,337 คน สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
รวมประชากร จำานวน 2,510 คน กลุม่ตวัอยา่ง ที่
ตอบแบบสอบถามสภาพปัจจุบันและปัญหา และ
ความต้องการของการบริหารงานวิชาการ แบบมี
ส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ในการสำารวจ
ครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 55 คน หัวหน้ากลุ่ม
บริหารวิชาการ 55 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง  
(Purposive Sampling) และครูผู้สอน 331 คน 
โดยวิธีเทียบตาราง Krejcie & Morgan (สมบัติ 
ท้ายเรือคำา, 2555: 49 - 50) ได้มาโดยการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) รวม
ทั้งสิ้น 441 คน 

ระยะที่ 2 ศึกษาสถานศึกษาที่ เป็น
โรงเรียนต้นแบบ การบริหารงานวิชาการแบบมี
ส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 

กลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์โรงเรียน

ต้นแบบ โดยจำาแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
ประกอบดว้ย สถานศกึษา 3 แหง่ คอื สถานศกึษา
ขนาดใหญแ่ละใหญพ่เิศษ สถานศกึษาขนาดกลาง 
สถานศึกษาขนาดเล็ก โดยเลือกจากผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน หัวหน้า
กลุ่มบริหารวิชาการ 1 คน และครูผู้สอน 1 คน 
จำานวน 3 แห่ง แห่งละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน 
โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยสถานศึกษาต้นแบบที่มีความดีเด่น และเกี่ยว
กับงานวิชาการด้านต่างๆ ซึ่งมีเกณฑ์ในการคัด
เลือกดังนี้

1. เป็นสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองจาก
สำานักงานรับรองมาตรและประเมินคุณภาพการ
ศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) รอบสาม 

2. เป็นสถานศึกษาที่มีผลคะแนนสอบ 
(O-Net) สูงกว่าคะแนนระดับชาติสองปีขึ้นไป

3. เป็นสถานศึกษาที่ได้รับการประเมิน
ให้เป็นสถานศึกษาดีเด่น / โรงเรียนต้นแบบ / 
โรงเรียนในฝัน /โรงเรียนรางวัลพระราชทาน

ระยะที่ 3 การสร้างรูปแบบการบริหาร
งานวิชาการแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

การวิจัยครั้งนี้ ใ ช้ระเบียบวิธีการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) 
โดยประยุกต์ใช้การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม (Participatory Action Research) ของ
ฉลาด จันทรสมบัติ (2551: 149-158) โดย
ความร่วมมือของภาคีการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ ครูผู้
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้ โรงเรียนสหัสขันธ์
ศึกษา อำาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น
พื้นที่ในการวิจัย ผู้วิจัยหลัก คือ ผู้วิจัย ผู้วิจัย
ร่วม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้า
กลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
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8 กลุ่มสาระ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา อำาเภอ
สหสัขันธ ์จังหวดักาฬสนิธ์ุ รวมจำานวน 10 คน โดย
ร่วมกันสนทนากลุ่มวิพากษ์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
รา่งรปูแบบการบรหิาร งานวชิาการแบบมสีว่นรว่ม
ในสถานศึกษา สังกดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24

ระยะที่ 4 การประเมินความสอดคล้อง
ของกระบวนการพัฒนาและกิจกรรมการบริหาร
งานวชิาการแบบมีสว่นร่วมของรปูแบบการบรหิาร
งานวิชาการแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
และการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้
และประโยชน์ของรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
แบบมีสว่นรว่มในสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 

กลุ่มเป้าหมายในการประเมินรูปแบบ 
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ซึ่งได้มาโดยวิธี
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อ
ประเมินความสอดคล้องของกระบวนการพัฒนา
และ กิจกรรมการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน
ร่วม ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้
และประโยชน์ของรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
แบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 แล้วนำา
มาปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ตามที่ผู้ทรง
คุณวุฒิเสนอแนะ 

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา

และความต้องการการบริหารงานวิชาการ แบบมี
ส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

1.1 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันเกี่ยว
กับการบรหิารงานวชิาการแบบมสีว่นรว่ม ในสถาน

ศึกษา สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 24 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่ม
งานบรหิารวิชาการและครผููส้อนมคีวามคดิเหน็ตอ่
สภาพปัจจุบันการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน
ร่วมในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียเรียงลำาดับจากมากไป
หาน้อย 3 ลำาดับ ได้แก่ ด้านการพัฒนาและใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รองลงมาคือ ด้านการ
วัดผล ประเมินผล และการดำาเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน และด้านการพัฒนาหลักสูตรสถาน
ศึกษา ส่วนผลรายข้อโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยเรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย 
3 ลำาดับ ได้แก่ สถานศึกษามีการวางแผนกำาหนด
วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา รองลงมาคือ 
สถานศึกษา มีการติดตามและประเมินผลการ
ดำาเนินการวัดผล และการเทียบโอนผลการเรียน 
และสถานศึกษา มีการ จัดทำาโครงสร้างหลักสูตร
และสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

1.2 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาเก่ียว
กับการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม ใน
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24 พบว่า ผู้บริหารสถาน
ศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการและครูผู้
สอน มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการบริหาร
งานวิชาการแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
24 โดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่า
เฉลีย่เรยีงลำาดบัจากมากไปหานอ้ย 3 ลำาดบั ไดแ้ก ่
การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา รองลงมาคือ การ
นิเทศการศึกษา และ การพัฒนาและใช้เทคโนโลยี
เพือ่การศกึษา สว่นผลรายขอ้โดยรวมมสีว่นรว่มอยู่
ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยเรียงลำาดับ 
จากมากไปหาน้อย 3 ลำาดับ ได้แก่ การวางแผน
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การจัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียน 
การสอนภายในสถานศึกษา รองลงมาคือ การบู
รณาการเน้ือหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้
เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ สถาน
ศึกษามีการนิเทศการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

2. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 

การสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
แบบมีสว่นรว่มในสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 สรุปผลดังนี้ 
มีกระบวนการพัฒนา 6 ขั้นตอน คือ (1) ศึกษา
สภาพปัจจุบันปัญหาและกำาหนดประเด็นในการ
พัฒนา (2) สร้างทีมงานและพัฒนาศักยภาพทีม
งาน (3) การวางแผนแบบมีส่วนร่วม (4) ดำาเนิน
งานตามแผนและปรบัปรุงพัฒนา (5) การประเมนิ
ผล และสรปุ (6) แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และวธิดีำาเนนิ
งานการบรหิารงานวชิาการแบบมสีว่นร่วมของ รปู
แบบ การบริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วมในสถาน
ศึกษา มี 17 กิจกรรม คือ กิจกกรมที่ 1 แนวคิด/
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมที่ 2 การศึกษาสภาพ 

ปัญหาและความต้องการการบริหาร งานวิชาการ
แบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา กิจกรรมที่ 3 สรุป
ประเด็นสภาพปัจจุบัน และปัญหา กิจกรรม
ที่ 4 ศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีการบริหารวิชาการ
แบบมีส่วนร่วม 3 โรง กิจกรรมที่ 5 สัมภาษณ์
ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ และครูผู้
สอนโรงเรียนต้นแบบ 3 โรง กิจกรรมที่ 6 สร้าง
ทีมงาน กิจกรรมที่ 7 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการ
ขอบข่ายงานวิชาการ 5 ด้าน กิจกรรมที่ 8 ประชุม
ทีมงาน กิจกรรมที่ 9 ร่วมกันวางแผนพัฒนาโดย
การระดมพลังสมอง กิจกรรมที่ 10 จัดทำาแผน
และกิจกรรมการพัฒนาการบริหารวิชาการแบบ
มีส่วนร่วม กิจกรรมที่ 11 กำาหนดตัวชี้วัดความ
สำาเร็จ กิจกรรมที่ 12 ร่วมปฏิบัติการดำาเนินตาม
แผน กิจกรรมที่ 13 ดำาเนินงานตามขอบข่ายของ
งานวิชาการ 5 ด้าน กิจกรรมที่ 14 ทดสอบภาค
ความรูข้อบข่ายงานวชิาการ 5 ดา้นหลงัการดำาเนนิ
งาน กิจกรรมที่15 ร่วมตรวจสอบประเมินผลการ
ปฏบิตังิาน กจิกรรมที1่6 ร่วมรบัผลประโยชน ์จาก
การสรปุผลการดำาเนนิงาน กจิกรรมที ่17 นำาเสนอ
ผลการดำาเนินงาน 

รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
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อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาสภาพ ปัญหา และความ

ตอ้งการการบรหิารงานวชิาการแบบมสีว่นรว่ม ใน
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24

1.1 สภาพปจัจบุนัการบรหิารงานวชิาการ
แบบมีสว่นรว่มในสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า งานวิชาการเป็น
งานหลัก หรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่ง
ให้กระจายอำานาจในการบริหารจัดการ ไปให้
สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะ
ให้สถานศึกษาดำาเนินการได้โดยอิสระ คล่อง
ตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้
เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นและการมีส่วน
ร่วม จากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัย
สำาคัญทำาให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ
บริหารและ การจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผล
ประเมินผล รวมทั้ง การวัดปัจจัยเกื้อหนุนการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ จากความสำาคัญของ
การบริหารงานวิชาการดังกล่าว ผู้บริหารสถาน
ศึกษาจึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเอาใจใส่
ดูแล การบริหารงานวิชาการเป็นพิเศษ ส่งผลให้ผู้
บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ และครู
ผู้สอน มีความคิดเห็นต่อสภาพการมีส่วนร่วมใน
งานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก ซึง่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุญเพ่ิม 
สอนภักดี (2554: 98) ได้วิจัยการพัฒนารูปแบบ
การบริหารงานวิชาการ โดยยึดหลักการทำางาน
เป็นทีม โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ เทศบาล

เมืองอุตรดิตถ์ พบว่า ผลการดำาเนินการทดลอง
ใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยยึดหลัก
การทำางานเป็นทีม โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อยู่ในระดับมาก

1.2 สภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการ
แบบมสีว่นรว่มในสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ทุกด้านมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางเช่น
เดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ราเชนทร์ 
อัศเวศน์ (2550: 135-140) ได้ศึกษาการศึกษา
สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ ของ
โรงเรียนเทศบาลในเขตการศึกษา 6 พบว่าสภาพ
และปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เทศบาลในเขตการศึกษา 6 อยู่ในระดับปานกลาง 
และเม่ือเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหาร
งานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลตาม ความคิด
เห็นของผู้บริหารการศึกษาเทศบาลและความคิด
เห็นของพนักงานครูเทศบาล พบว่าแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกด้าน 
คือ งานเกี่ยวกับหลักสูตร งานเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนงานเก่ียวกับการวัดผล
และการประเมินผล การเรียนการสอน และงาน
เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา และอติพงษ์ วงษ์ชล
ชัยกุล (2552: 136-150) ได้ศึกษาสภาพปัญหา
และแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่าสภาพปัญหาการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 

2. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 

2.1 ผลการสร้างรูปแบบการบริหาร
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งานวิชาการแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
24 สรุปผลดังนี้ มี 6 ขั้นตอน คือ (1) ศึกษา
สภาพปัจจุบันปัญหาและกำาหนดประเด็นในการ
พัฒนา (2) สร้างทีมงานและพัฒนาศักยภาพทีม
งาน (3) การวางแผนแบบมีส่วนร่วม (4) ดำาเนิน
งานตามแผนและปรบัปรุงพัฒนา (5) การประเมนิ
ผลและสรุป (6) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกิจกรรม
การดำาเนินงานการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วน
ร่วมของรูปแบบการบริหารวิชาการแบบมีส่วน
ร่วมในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 มี 17 กิจกรรม คือ 
กิจกกรมที่ 1 แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม
ที่ 2 การศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการ
การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมในสถาน
ศึกษา กิจกรรมที่ 3 สรุปประเด็นสภาพปัจจุบัน
และปัญหา กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงานโรงเรียนที่
มีการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 3 แหล่ง 
กิจกรรมที่ 5 สัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม
บริหารวิชาการ และครูผู้สอนโรงเรียนต้นแบบ 
3 โรง กิจกรรมที่ 6 สร้างทีมงาน กิจกรรมที่ 7 
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการขอบข่ายงานวิชาการ 
5 ด้าน กิจกรรมที่ 8 ประชุมทีมงาน กิจกรรมที่ 
9 ร่วมกันวางแผนพัฒนาโดยการระดมพลังสมอง 
กิจกรรมที่ 10 จัดทำาแผนและกิจกรรมการพัฒนา 
การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม กิจกรรม
ที่ 11 กำาหนดตัวชี้วัดความสำาเร็จ กิจกรรมที่ 12 
ร่วมปฏิบัติการดำาเนินตามแผน กิจกรรมที่ 13 นำา
ผูร้ว่มวจิยัดำาเนนิงานตามขอบขา่ยของงาน วชิาการ 
5 ดา้น กจิกรรมที ่14 ทดสอบภาคความรูข้อบขา่ย
งานวิชาการ 5 ด้าน หลังการดำาเนินงาน กิจกรรม
ท่ี 15 ร่วมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
กิจกรรมที่16 ร่วมรับผลประโยชน์ จาก การสรุป
ผลการดำาเนินงาน กิจกรรมที่ 17 นำาเสนอผล
การดำาเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบวร
ลักษณ์ ศักดิ์วไลพร (2553: 90) ได้ศึกษาความ

สัมพันธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผล
ของงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 ผล
การวิจัย พบว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความ
สัมพันธ์กับประสิทธิผลของงานวิชาการอยู่ใน
ระดับมาก 

2.2 ผลการประเมินความสอดคล้องของ
กระบวนการพัฒนา และกิจกรรมการดำาเนินงาน
ของรปูแบบการบรหิารงานวชิาการแบบมสีว่นรว่ม
ในสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24 การสอบถามความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ 5 คน ท่ีมีความคิดเห็นต่อความ
สอดคล้องของกระบวนการพัฒนา และกิจกรรม
การดำาเนนิงานของรปูแบบการบรหิารงานวิชาการ 
แบบมสีว่นรว่มในสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โดยรวมทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินความเหมาะ
สม ความเป็นไปได้และประโยชน์ของรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 24 การสอบถามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
5 คน ที่มีความคิดเห็นต่อความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้และประโยชน์ของรูปแบบการบริหาร
งานวิชาการแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
ผลโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะว่า รปูแบบการบรหิาร
งานวิชาการแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
ได้ผ่านกระบวนการสร้างและพัฒนาตามข้ันตอน
อย่างเป็นระบบ โดยมีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี มี
การสอบถาม และสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องเพื่อนำามาจัดทำาเป็นร่างรูปแบบ และยัง
ผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม แล้วนำามาปรับปรุง
แก้ไขจนได้รูปแบบที่มีความถูกต้องเหมาะสม 
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และสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้จริง นอกจาก
นั้นแล้วผู้ทรงคุณวุฒิได้ประเมินความสอดคล้อง
ของกระบวนการพัฒนาและกิจกรรมการดำาเนิน
งานของรูปแบบ และการประเมินความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้และประโยชน์ของรูปแบบ ทำาให้
สามารถตดัสินใจทีจ่ะประเมนิออกมาได้วา่รปูแบบ
การบริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 24 ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นมานั้นมีความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพชริน สงค์ประเสริฐ 
(2550: 191-200) ได้วิจัยการพัฒนารูปแบบ
การบรหิารงานวชิาการโดยยดึหลกัการทำางานเปน็
ทมีในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน การประเมนิรปูแบบ
การบรหิารงานวชิาการโดยยดึหลกัการทำางานเปน็
ทมีในสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐานจากการทดลองยืนยัน
รูปแบบที่พฒันาขึน้ว่ามีความเป็นไปได้และเหมาะ
สมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริชาติ ชมชื่น (2555: 
287-288) ได้วิจัยรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีประสิทธิผลในสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา พบว่า ผลการนำาเสนอการใช้รูปแบบการ
บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนที่มี
ประสิทธิผลในสถานศึกษา พบว่า รูปแบบมีความ
เหมาะสม ความเปน็ไปไดแ้ละความเปน็ประโยชน์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 ควรนำารูปแบบการบริหารงาน
วิชาการแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
24 ไปประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมใน
การบรหิารจดัการและพฒันาคณุภาพการศกึษาใน
สถานศกึษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่งานบรหิารวิชาการ
ซึ่งเป็นงานหลักของสถานศึกษา

1.2 สถานศึกษาควรมีการประเมินผล
การดำาเนนิงานตามรปูแบบการบรหิารงานวชิาการ
แบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 อย่าง
สม่ำาเสมอ และนำาผลการพฒันาปรบัปรงุและแกไ้ข
อย่างสม่ำาเสมอ

2. ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยต่อไป

2.1 ควรศึกษารูปแบบการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมของสถานศึกษาในด้านอ่ืนๆ เช่น การ
บริหารงบประมาณ การบริหารบุคคลและการ
บริหารทั่วไป

2.2 ควรศกึษาผลทีไ่ดจ้ากการนำารปูแบบ
การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม ในสถาน
ศึกษา ไปใช้ในสถานศึกษา 
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