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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุง่หมายเพื่อ  1)  เพื่อศกึษาสภาพปจัจบุนัและความต้องการ
การมีส่วนร่วม   ในการบริหารงานวิชาการด้านหลักสูตรท้องถิ่นของคณะกรรมการ
สถานศกึษาที่มวีธิปีฏบิตัเิป็นเลศิ  (Best  Practice)  2)  เพื่อศกึษาสภาพปจัจุบนัและ  
ความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ   ด้านหลักสูตรท้องถิ่นของ
คณะกรรมการสถานศกึษาสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา  เขต  20  และ  
3)  เพื่อสร้างรูปแบบการมสี่วนร่วมในการบรหิารงานวิชาการด้านหลกัสูตรท้องถิ่นของ
คณะกรรมการสถานศกึษาสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา  เขต  20  กลุ่ม
ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั  ประกอบดว้ย  คณะกรรมการสถานศกึษาสงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษาเขต  20  จ านวน  77  คน  ผูบ้รหิารสถานศกึษาจ านวน  17  คน  
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โรงเรยีน  กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาศกึษาสภาพปจัจุบนัและความต้องการการมสี่วน
ร่วมในการบรหิารงานวชิาการด้านหลกัสูตรท้องถิ่นของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มวีธิ ี
ปฏบิตัเิป็นเลศิ  (Best  Practice)  จ านวน  3  โรงเรยีน  ขนาดเลก็  โรงเรยีนราชนูิทศิ  2  
ขนาดกลาง  โรงเรยีนบา้นเชยีงวทิยา  ขนาดใหญ่  โรงเรยีนเพญ็พทิยาคม  ไดม้าจากการ
เลอืกแบบเจาะจงการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า
ดชันีความตอ้งการจ าเป็น  (PNI  modify) 
 ผลการวจิยัปรากฏดงันี้ 
  1.  สภาพปจัจุบนัและความต้องการการมสี่วนร่วมในการบรหิารงานวชิาการ
ดา้นหลกัสตูรทอ้งถิน่ของคณะกรรมการสถานศกึษาทีม่วีธิปีฏบิตัเิป็นเลศิ  (Best  Practice)  
จ านวน  3  โรงเรยีนปฏบิตัดิงันี้   
   วเิคราะห์กรอบสาระการเรยีนรูท้อ้งถิน่  วเิคราะหห์ลกัสูตรสถานศกึษาเพื่อ
ก าหนดจุดเน้น  ศกึษาวเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชน  จดัท าสาระ
การเรยีนรูท้้องถิน่ของสถานศกึษา  สอบถามรบัฟงัความคดิเหน็จากผู้เกี่ยวขอ้ง  เผยแพร่
ประชาสมัพนัธก์รอบสาระการเรยีนรูท้อ้งถิน่  นิเทศ  ก ากบั  ตดิตามและประเมนิผล 
  2.  สภาพปจัจุบนัและความต้องการการมสี่วนร่วมในการบรหิารงานวชิาการ
ด้านหลกัสูตรท้องถิ่นของคณะกรรมการสถานศึกษาสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา  เขต  20 
   2.1  สภาพปจัจุบนัการบรหิารงานวชิาการแบบมสี่วนร่วมด้านหลกัสูตร
ท้องถิ่นของคณะกรรมการสถานศึกษาสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา   
เขต  20  โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง   
   2.2  ระดับความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการด้าน
หลักสูตรท้องถิ่นของคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา  เขต  20  ภาพรวมและรายดา้น    อยูใ่นระดบัมาก   
   2.3  ค่าดชันีเรยีงล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น  (PNI Modified)  
ของการมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการด้านหลักสูตรท้องถิ่นของ   คณะกรรมการ
สถานศกึษา  ผู้บรหิาร  คร ู สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษาเขต  20  เมื่อ
จ าแนกเป็นรายด้านและรายข้อจากมากไปหาน้อยพบว่าด้านที่มีค่าดัชนีเรียงล าดับ
ความส าคญัของความต้องการจ าเป็นค่า  (PNI Modified)  สูงสุดคอืเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์
กรอบสาระการเรยีนรูท้อ้งถิน่  ส่วนดา้นทีม่คี่าดชันีเรยีงล าดบัความส าคญัของความต้องการ
จ าเป็น  (PNI Modified)  ต ่าสุดคอื  การมสี่วนรว่มวเิคราะหก์รอบสาระการเรยีนรูท้อ้งถิน่ 
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  3.  รปูแบบการมสี่วนร่วมในการบรหิารงานวชิาการดา้นหลกัสูตรทอ้งถิน่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา   เขต  20  
ประกอบไปดว้ย  กระบวนการการมสี่วนร่วม  6  ขัน้ตอน  คอื  การมสี่วนร่วมปรกึษาหารอื  
การมสี่วนร่วมการวางแผน  การมสี่วนร่วมตดัสนิใจ  การมสี่วนร่วมการปฏบิตักิาร  การมี
ส่วนร่วมตดิตามและประเมนิผล  และการมสี่วนร่วมปรบัปรุงและพฒันา  ภารกจิและ
ขอบข่ายงานดา้นหลกัสูตรทอ้งถิน่  ประกอบดว้ย  7  ดา้นดงันี้  วเิคราะหก์รอบสาระการ
เรยีนรูท้อ้งถิน่  วเิคราะหห์ลกัสตูรสถานศกึษาเพื่อก าหนดจดุเน้น  ศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลู
สารสนเทศของสถานศกึษาและชุมชน  จดัท าสาระการเรยีนรูท้้องถิน่ของสถานศกึษาเพื่อ
น าไปจดัท ารายวชิาพื้นฐานหรอืรายวชิาเพิม่เตมิ  สอบถามรบัฟงัความคดิเหน็จากบุคคลที่
เกี่ยวขอ้ง  เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์รอบสาระการเรยีนรูท้อ้งถิน่  นิเทศ  ก ากบั  ตดิตาม  
ประเมนิผล 
 
ค าส าคญั  :  รปูแบบการมสี่วนรว่ม 
 
ABSTRACT 
 The  purposes  of  this  study  were  :  1)  to  study  of  current  state  and  
needs  in  corporation  of  academic  management  in  local  curriculum  of  school  
committees,  from  those  best  practices,  2)  to  study  of  current  state  and  
needs  for  corporation  in  academic  management  for  local  curriculum  of  
school  committees,  under  the  Office  of  Secondary  Educational  Service  Area  
Zone  20,  and  3)  to  construct  model  of  corporation  in  academic  
management  for  local  curriculum  of  school  committees,  under  the  Office  of  
Secondary  Educational  Service  Area  Zone  20.  The  sample  in  this  study  
consisted  of  77  school  committees,  under  the  Office  of  Secondary 
  Educational  Service  Area  Zone  20,  17  principals  of  school,  and  251   
teachers,  those  for  the  total  of  345  personnel,  which  were  obtained  using   
stratified  random  sampling,  based  on  school  size.  For  the  sample  used  in   
studying  of  current  state  and  need  for  corporation  in  academic  management   
for  local  curriculum  of  school  committees  from  three  best  practice  schools,   
composed  of  Rachinootis  2  school,  Banchiang  school,  and  Penpittaya  school,   
which  were  small,  medium  and  large  size  respectively,  and  obtained  by   
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purposive  sampling.  The  statistics  used  for  analyzing  data  were  mean,   
standard  deviation,  and  index  of  need  assessment.  
 The  results  of  the  study  were  as  follows  : 
  1.  The  aspects  of  current  state  and  need  for  corporation  in  
academic  management  in  local  curriculum  of  school  committees  from  3  best  
practice  schools,  showed  performing  by  analysis  framework  of  local  content  
strands  and  school  curriculum,  to  provide  extreme  concepts,  take  studying  
for  information  of  schools  and  communities  those  concerned,  constructing  
local  content  strands,  collecting  the  opinions  from  concerned  participants,  
distributing  and  taking  public  relations  for  local  learning  content  strands,  
supervising  monitoring  and  evaluating. 
  2.  The  current  state  and  needs  for  corporation  of  academic  
management  in  local  curriculum  of  school  committees,  under  the  Office  of  
Secondary  Educational  Service  Area  Zone  20,  were  composed  of,   
   2.1  The  current  state  of  corporation  in  academic  management  
for  local  curriculum  of  school  committees,  under  the  Office  of  Secondary  
Educational  Service  Area  Zone  20,  for  a  total  and  each  aspect  were  at  
average  level. 
   2.2  The  needs  in  corporation  of  academic  management  for  
local  curriculum  of  school  committees,  under  the  Office  of  Secondary  
Educational  Service  Area  Zone  20,  for  a  total  and  each  aspect  were  at  a  
high  level.   
   2.3  The  index  of  significant  needs  for  corporation  in  academic  
management  for  local  curriculum  of  school  committees,  principals  and  
teachers,  under  the  Office  of  Secondary  Educational  Service  Area  Zone  20,  
which  classified  in  each  aspect  and  items,  sequencing  from  high  to  low  
levels,  found  that  need  aspect  of  distribution  and  public  relation  had  the  
highest,  whereas  the  lowest  need  aspect  was  corporation  in  analysis  of  
local  content  strands.   
  3.  The  model  of  corporation  in  academic  management  for  local  
curriculum  of  school  committees,  principals  and  teachers,  under  the  Office  of  
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Secondary  Educational  Service  Area  Zone  20,  comprised  of  6  steps  in  
corporate  process,  those  were  corporation  in  suggestion  and  consultation,  
corporation  in  planning,  corporation  in  decision  making,  corporation  in  
operation,  corporation  in  monitoring  and  evaluating,  and  corporation  in  
improving  and  revising.  Whereas,  missions  and  framework  of  local  curriculum  
composed  of  6  aspects  and  those  were  analysis  of  frame  of  local  content  
strand,  analysis  of  school  curriculum  for  providing  extreme  issues,  finding  
out  and  analysis  of  information  of  school  and  communities,  constructing  for  
local  learning  content  strand  of  school  in  developing  foundation  subjects  and  
additional  subjects,  asking  for  concerned  opinions  relevant  participants,  
diffusion  and  public  relation  for  local  content  strand,  and  supervising,  
monitoring  and  assessment.   
 
Keywords  :  Model of Corporation 
 
บทน า 
 กระทรวงศกึษาธกิารด าเนินการ
ปฏิรูปการศึกษาเป็นการเปลี่ยนแปลงที่
เป็นระบบเปลี่ยนแปลงทัง้วฒันธรรมของ
ความเชื่อ  ความคดิและการกระท าทีต่้อง
อาศยัความรว่มมอืจากทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง
การศกึษาจะส าเรจ็ตามเป้าหมายไดโ้ดยมี
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ  พ.ศ.  
2542  และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ  (ฉบบัที ่  2)  
พ.ศ.  2545  มุ่งใหก้ระจายอ านาจในการ
บริหารจดัการไปให้สถานศึกษาให้มาก
ที่สุดด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษา
ด าเนินการได้โดยอิสระ  คล่องตัว  
รวดเรว็  สอดคลอ้งกบัความต้องการของ
ผูเ้รยีน  สถานศกึษา  ชุมชน  ทอ้งถิน่  
และการมสี่วนร่วมจากผู้มสี่วนได้เสยีทุก

ฝ่าย  ซึ่งจะเป็นปจัจยัส าคญัท าให้
สถานศึกษามคีวามเขม้แขง็  ในการ
บริหารและการจัดการสามารถพัฒนา
หลัก สู ต ร แ ล ะ ก ร ะบ วนก า ร เ รีย น รู้  
ตลอดจนการวดัผลประเมนิผล  รวมทัง้
การจดัปจัจยัเกื้อหนุนการพฒันาคุณภาพ
นักเรยีน  ชุมชน  ทอ้งถิน่  ไดอ้ย่างมี
คุณภาพและมปีระสทิธภิาพ  โดยได้
ก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารจดัการ
งาน  วชิาการของสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน
ไว ้  
 มาตรา  24  การจดั
กระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง  ด าเนินการจดั
เนื้อหาสาระและกจิกรรมใหส้อดคล้องกบั
ความสนใจความถนัดของผูเ้รยีน  โดย
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ค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล  ฝึก
ทกัษะกระบวนการคิดการจดัการเผชิญ
สถานการณ์  จดักจิกรรมให้ผู้เรยีนได้
เรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิจดัการเรยีน
การสอน    โดยผสมผสานสาระความรู้
ต่างๆ  รวมทัง้ปลูกฝงัคุณธรรมค่านิยมที่
ดงีาม  และจดัการเรยีนรูใ้ห้เกดิขึน้ทุก
เวลาทุกสถานที ่  
 มาตรา  39  ให้กระทรวง
กระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศกึษาทัง้ดา้นวชิาการ  การบรหิาร
งบประมาณ  การบรหิารบุคคลและการ
บริหารทัว่ไปไปยังคณะกรรมการและ
ส านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึกษาแล ะ
สถานศึกษาใน เขตพื้นที่ ก า รศึกษา
โดยตรง  (กระทรวงศกึษาธกิาร.    2546  
:  6-20) 
 ดงันัน้ผู้วจิยัต้องการหารูปแบบ
การมสี่วนร่วมในการบรหิารงานวชิาการ
ด้านหลกัสูตรท้องถิ่นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษาเขต  20  เพื่อเป็น
ขอ้มลูในการพฒันารปูแบบการมสี่วนร่วม
การบริหารงานวิชาการด้านหลักสูตร
ท้องถิ่นของคณะกรรมการสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษาเขต  20  ได้อย่างสอดคล้อง
เหมาะสมกับสภาพปจัจุบันซึ่งจะช่วย
ส่งเสรมิประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานการ
บรหิารงานวชิาการดา้นหลกัสตูรทอ้งถิน่ 
ของสถานศกึษาใหม้คีุณภาพต่อไป 

 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1.  เพื่อศกึษาสภาพปจัจุบนั
และความต้องการการมสี่วนร่วมในการ
บรหิารงานวชิาการด้านหลกัสูตรท้องถิ่น
ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีวิธี
ปฏบิตัเิป็นเลศิ  (Best  Practice) 
 2.  เพื่อศกึษาสภาพปจัจุบนั
และความต้องการการมสี่วนร่วมในการ
บรหิารงานวชิาการด้านหลกัสูตรท้องถิ่น
ของคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  
เขต  20 
 3.  เพื่อสรา้งรูปแบบการมสี่วน
ร่วมในการบริหารงานวิชาการด้าน
หลักสูตรท้องถิ่นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา  เขต  20 
 

วิธีการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  
ไดแ้ก่  คณะกรรมการสถานศกึษาสงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา
เขต  20  จ านวน  753  ประกอบดว้ย   
ผูบ้รหิารสถานศกึษาจ านวน  165  คน  
คร ู 2,470  รวม  3,388  คน 
  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  
คณ ะ ก ร ร มก า ร ส ถ านศึ ก ษ า สั ง กั ด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา
เขต  20  จ านวน  77  คน  ผูบ้รหิาร
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สถานศกึษาจ านวน  17  คน  ครจู านวน  
251  คน  รวม  345  คนไดม้าโดยการใช้
ตารางการหากลุ่มตัวอย่างของเครจซี่  
และมอรแ์กน  (KreJcie  and  Morgan)  
และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบ่งชัน้ภูมิ  (บุญ
ชม              ศรสีะอาด.    2545  :  41) 
 ตวัแปรท่ีศึกษา  กระบวนการ
มสี่วนร่วมในการบรหิารงานวชิาการด้าน
หลกัสูตรทอ้งถิน่  6  ขัน้ตอน  การมสี่วน
ร่วมปรึกษาหารือ  การมีส่วนร่วมการ
วางแผน  การมสี่วนร่วมการตดัสนิใจการ
มสี่วนร่วมการปฏบิตักิาร  การมสี่วนร่วม
ตดิตามและประเมนิผล  การมสี่วนร่วม
ปรบัปรงุและพฒันา  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  1.  แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างโดยด าเนินการวางกรอบและ
ขอ้ค าถามรวมถงึก าหนดประเดน็ค าถาม
ที่มุ่งศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ
รูปแบบการมสี่วนร่วมในการบรหิารงาน
วิช าการด้ านหลักสู ต รท้ อ งถิ่ น ขอ ง
คณะกรรมการสถานศึกษาที่มวีิธีปฏิบตัิ
เป็นเลศิ  (Best  Practice)  ประกอบดว้ย  
กระบวนการการมสี่วนร่วม  6  ขัน้ตอน  
และขอบข่ายภารกิจงานวิชาการด้าน
หลกัสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาได้จาก
วธิกีารสงัเคราะห์  (กระทรวงศกึษาธกิาร.    
2550   :  29-36)  เป็นแบบสมัภาษณ์
แบบมโีครงสรา้ง  หาค่าความสอดคลอ้ง
ระหว่างขอ้ค าถาม  (Index  of  Item-
Congruence  :  IOC)  มคี่าความ

สอดคล้องระหว่างข้อค าถาม   ตัง้แต่  
0.60  -1.00   
  2.  แบบสอบถามเกี่ยวกับ
สภาพปจัจุบันและความต้องการการมี
ส่วนร่วมในการบรหิารงานวิชาการด้าน
หลักสูตรท้องถิ่นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต  20  โดย
ขอ้มูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากการ
สรุปและสังเคราะห์จากขัน้ตอนที่   1  
แบบสอบถาม  มทีัง้หมด  3  ตอน  มี
จ านวน  56  มคี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่  
0.20-  0.79  และมคี่าความเชื่อมัน่ทัง้
ฉบบั  เท่ากบั  0.98   
 

วิเคราะหข้์อมลู 
 ผู้ วิ จ ั ย ไ ด้ ท า ก า ร คั ด เ ลื อ ก
แบบสอบถามทีถู่กตอ้งสมบรูณ์  วเิคราะห์
ข้ อ มู ล โ ด ย ใ ช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พ ร ร ณ น า  
(Descriptive  Statistics)  โดยการหา
ค่าสถติพิืน้ฐาน  ค่ารอ้ยละ (Percentage)  
ค่าเฉลีย่เลขคณิต  (Mean)  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  
Deviation)  โดยใชโ้ปรแกรม  Spss  
เกณฑ์การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเพื่อแปล
ความหมายสภาพปจัจุบนั/ความต้องการ  
กรณี เค รื่ อ งมือประ เภทมาตราส่ วน
ประมาณค่า  5  ระดบั     ใชเ้กณฑด์งันี้  
(บุญชม  ศรสีะอาด.    2553  :  102)   
  ข้ อ มู ล จ า ก ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์
ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ค รู แ ล ะ
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คณะกรรมการสถานศกึษาในสถานศกึษา
ที่การปฏบิตัิเป็นเลศิด้านการบริหารงาน
วิช าการด้ านหลักสู ต รท้ อ งถิ่ น ขอ ง 
คณะกรรมการสถานศึกษา   (Best  
Practice)  จ าแนกตามขนาดสถานศกึษา  
เล็ก  กลาง  ใหญ่  และข้อมูลจากการ
ประ เมิน โดยผู้ ท ร งคุณวุฒิด้ านการ
บรหิารงานวชิาการด้านหลกัสูตรท้องถิ่น
ของคระกรรมการสถานศึกษา  จ านวน  
10  คน  น าขอ้มลูทีไ่ดม้าท าการวเิคราะห์
ข้อมูล โดยการหาค่ า เฉลี่ยและส่ วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 
 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 1.  สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพ
เครือ่งมอื  (แบบประเมนิ) 
  1.1  สถติทิีใ่ชใ้นตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมอื  โดยผู้เชี่ยวชาญ  
ด าเนินการโดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ของคุณลกัษณะที่ต้องการวดัและการระบุ
ทศิทางของแบบวดั  (Index  of  
Congruence  :  IOC)  โดยใชสู้ตร  คอื  
(บุญชม  ศรสีะอาด.    2553) 
 2.  สถติพิืน้ฐาน  ไดแ้ก่  ค่าเฉลีย่  
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน   
 
ผลการวิจยั 
 จากการวเิคราะหข์อ้มลูเกี่ยวกบั
สภาพปจัจุบนั  สภาพที่พึงประสงค์ของ
การมสี่วนร่วมในการบรหิารงานวชิาการ
ด้านหลกัสูตรท้องถิ่นของคณะกรรมการ

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษาเขต  20  และค่า
ดัชนีเรียงล าดับความส าคัญของความ
ต้องการจ าเป็น  (PNI  modify)  ของ
สภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิช าการด้ านหลักสู ต รท้ อ งถิ่ น ขอ ง
คณะ ก ร ร มก า ร ส ถ านศึ ก ษ า สั ง กั ด
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา
เขต  20  โดยรวมและรายดา้นพบว่า 
  1.  สภาพปจัจุบนัการมสี่วน
ร่วมในการบริหารงานวิชาการด้าน
หลักสูตรท้องถิ่นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
ก า รศึกษามัธ ยมศึกษา    เ ขต   20  
ภาพรวมและรายดา้นสภาพปจัจุบนัการมี
ส่วนร่วมในการบรหิารงานวิชาการด้าน
หลักสูตรท้องถิ่นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  20  ราย
ดา้น  โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  (X   
=  3.13)  เมื่อพิจารณาแต่ละ
องคป์ระกอบ  พบว่า  องคป์ระกอบของ
การมีส่วนร่วมการบริหารงานวิชาการ
ด้านหลกัสูตรท้องถิ่นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษาเขต  20  อยู่ใน
ระดับต ่ าสุด  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นหลังจาก
ปรบัปรุงกรอบสาระการเรียนรู้สมบูรณ์  
แต่องคป์ระกอบดา้นอื่นๆ  ไดแ้ก่  การมี
ส่วนร่วมวิเคราะห์กรอบสาระการเรยีนรู้
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ทอ้งถิน่  การมสี่วนรว่มวเิคราะหห์ลกัสูตร
สถานศึกษาเพื่อก าหนดจุดเ น้นหรือ
ประเดน็ที่สถานศึกษาหรอืกลุ่มเครอืข่าย
สถานศึกษาให้ความส าคญั  ศึกษาและ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง
สถานศึกษาและชุมชนเพื่อน ามาเป็น
ข้อมูลจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  
จัดท า สา ร ะการ เ รียนรู้ ท้ อ งถิ่ น ขอ ง
สถานศึกษาเพื่อน าไปจัดท ารายวิชา
พื้นฐานหรอืรายวิชาเพิ่มเติม  สอบถาม
รบัฟงัความคดิเหน็จากบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง  
นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล
หลงัจากสถานศกึษาไดน้ ากรอบสาระการ
เรยีนรู้ท้องถิ่นไปจดัท ารายละเอียดองค์
ความรู ้
  2.  สภาพที่พึงประสงค์ใน
ระดับความต้องการมีส่วนร่วมในการ
บรหิารงานวชิาการด้านหลกัสูตรท้องถิ่น
ของคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  
เขต  20  โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับ
มากทัง้  7  ดา้น  โดยเรยีงล าดบัจากมาก
ไปน้อยดงันี้ 

  สอบถามรับฟ ังความ
คิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง  เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กรอบสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่นหลงัจากปรบัปรุงกรอบสาระการ
เรยีนรู้สมบูรณ์  การมสี่วนร่วมวเิคราะห์
กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   นิเทศ  
ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลหลังจาก

สถานศึกษาได้น ากรอบสาระการเรยีนรู้
ทอ้งถิน่ไปจดัท ารายละเอยีดองคค์วามรู ้
  3.  ค่ า ดั ช นี เ รี ย ง ล า ดั บ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็น  
(PNI  Modify)    ของการมสี่วนร่วมในการ
บรหิารงานวชิาการด้านหลกัสูตรท้องถิ่น
ของคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  
เขต  20  โดยรวม  โดยเรยีงล าดบัความ
ตอ้งการจ าเป็นจากมากไปน้อย  ดงันี้   
   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นหลังจาก
ปรบัปรุงกรอบสาระการเรียนรู้สมบูรณ์  
ศกึษาและวเิคราะห์ขอ้มลูสารสนเทศของ
สถานศึกษาและชุมชนเพื่อน ามาเป็น
ข้อมูลจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  
นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล
หลงัจากสถานศกึษาไดน้ ากรอบสาระการ
เรยีนรู้ท้องถิ่นไปจดัท ารายละเอียดองค์
ความรู้  การมีส่วนร่วมวิเคราะห์กรอบ
สาระการเรยีนรูท้อ้งถิน่   
  ผลการท าวิจยัสามารถสรุป
ได้ว่าการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิช ากา รด้ านหลักสู ต รท้ อ งถิ่ น ขอ ง
คณะ ก ร ร มก า ร ส ถ านศึ ก ษ า สั ง กั ด
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  
เขต  20  ของคณะกรรมการสถานศกึษา  
ผู้บริหารสถานศึกษา   ครู  ยังมีความ
ตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก  ทัง้  7  ดา้น 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สภาพปจัจุบนั  สภาพที่พึงประสงค์ของ
การมสี่วนร่วม/ความต้องการมสี่วนร่วม
และค่าดัชนีเรยีงล าดับความส าคญัของ
ความต้องการจ าเป็น  (PNI  Modify)  ของ
การมสี่วนร่วมในการบรหิารงานวชิาการ
ด้านหลกัสูตรท้องถิ่นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
ก า ร ศึก ษ ามัธ ยมศึ กษ า   เ ขต   20  
โดยรวมและรายด้าน  มปีระเด็นที่น ามา
อภปิราย  ดงันี้ 
  1.  ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น  
ประธานกรรมการสถานศกึษา  ผู้บรหิาร
สถานศึกษา  ครูผู้สอนสังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  เขต  20  
จ านวน  345  คน  โดยจ าแนกตามขนาด
โรงเรียนประกอบด้วยโรง เรียนเล็ก  
จ านวน  66  คน  โรงเรยีนขนาดกลาง  
จ านวน  112  คน  โรงเรยีนขนาดใหญ่
จ านวน  50  คน  และโรงเรยีนขนาดใหญ่
พเิศษจ านวน  117  คน 
  2.  ผลการศกึษาพบว่า  ค่า
ดัชนีเรียงล าดับความส าคัญของความ
ต้องการจ าเป็น  (PNI  Modify)  ของสภาพ
การมสี่วนร่วมในการบรหิารงานวชิาการ
ด้านหลกัสูตรท้องถิ่นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
ก า รศึกษามัธ ยมศึกษา    เ ขต   20  
โดยรวมโดยเรียงล าดับความต้องการ
จ าเป็นจากมากไปน้อย  ดงันี้   เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์กรอบสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่นหลงัจากปรบัปรุงกรอบสาระการ
เรยีนรูส้มบรูณ์  ศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลู
สารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชน
เพื่อน ามาเป็นขอ้มลูจดัท าสาระการเรยีนรู้
ท้ อ ง ถิ่ น   นิ เ ท ศ   ก า กับ   ติ ด ต าม  
ประเมินผลหลังจากสถานศึกษาได้น า
กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นไปจัดท า
รายละเอยีดองคค์วามรู้  การมสี่วนร่วม
วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่ อ
ก าหนดจุดเน้นหรอืประเดน็ทีส่ถานศกึษา
หรือ ก ลุ่ ม เ ค รือ ข่ า ยสถานศึกษ า ให้
ความส าคญั  จดัท าสาระการเรยีนรู้
ท้องถิ่นของสถานศึกษาเพื่อน าไปจดัท า
รายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติม  
สอบถามรบัฟงัความคดิเห็นจากบุคคลที่
เกี่ยวขอ้ง  การมสี่วนร่วมวเิคราะห์กรอบ
สาระการเรยีนรูท้อ้งถิน่ 
 จากผลการศกึษาสรุปได้ว่าการ
มสี่วนร่วมในการบรหิารงานวชิาการด้าน
หลักสูตรท้องถิ่นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
ก า ร ศึก ษ ามัธ ยมศึ กษ า   เ ขต   20  
คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้บริหาร
สถานศกึษา  ครู  ยงัอยู่ในระดบัปาน
กลางทัง้  7  ด้าน  โดยประกอบด้วย  
การมีส่วนร่วมวิเคราะห์กรอบสาระการ
เรยีนรู้ท้องถิ่น  การมสี่วนร่วมวเิคราะห์
หลกัสูตรสถานศึกษาเพื่อก าหนดจุดเน้น
หรือประเด็นที่สถานศึกษาหรือกลุ่ ม
เครือข่ายสถานศึกษาให้ความส าคัญ  
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ศกึษาและวเิคราะห์ขอ้มลูสารสนเทศของ
สถานศึกษาและชุมชนเพื่อน ามาเป็น
ข้อมูลจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  
จัดท า สา ร ะการ เ รียนรู้ ท้ อ งถิ่ น ขอ ง
สถานศึกษาเพื่อน าไปจัดท ารายวิชา
พื้นฐานหรอืรายวิชาเพิ่มเติม  สอบถาม
รบัฟงัความคดิเหน็จากบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง  
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรอบสาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่นหลังจากปรับปรุงกรอบ
สาระการเรยีนรู้สมบูรณ์  นิเทศ  ก ากับ  
ตดิตาม  ประเมนิผลหลงัจากสถานศกึษา
ได้น ากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นไป
จดัท ารายละเอยีดองคค์วามรู ้
  3.  เมื่อพจิารณาค่าดชันี
เรยีงล าดบัความส าคญัของความต้องการ
จ าเป็น  (PNI  Modify)  ของการมสี่วนร่วม
ในการบรหิารงานวิชาการด้านหลกัสูตร
ท้องถิ่นของคณะกรรมการสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา  เขต  20  รายดา้นและราย
ข้อ  พบว่าความต้องการของการมสี่วน
ร่วมในการบริหารงานวิชาการด้าน
หลักสูตรท้องถิ่นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาตามองค์ประกอบ  7  ด้าน
โดยเรยีงล าดบัจากมากไปน้อย  ดงันี้ 
   3.1  ดา้นการมสี่วนร่วม
วเิคราะหก์รอบสาระการเรยีนรูท้อ้งถิน่   
   โดย เ รีย งล าดับความ
ต้องการจ าเ ป็นจากมากไปน้อยดังนี้  
ความต้องการมากคือ  ท่านมีส่วนร่วม
นิเทศการใชห้ลกัสูตรทอ้งถิน่  (ค่า  PNI  

Modified  =0.79)  รองลงมา  คอื  ท่านมี
ส่วนร่วมบริหารจัดการการใช้หลักสูตร
ท้องถิ่นและการก าหนดบทบาทหน้าที่
ของบุคลากร (ค่า  PNI  Modified  =0.56)  
และความต้องการน้อยสุด  คือ  ท่านมี
ส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
การใช้หลักสูตรท้องถิ่นและน าผลการ
ประเมินไปใช้วางแผนบริหารหลักสูตร  
(ค่า  PNI  Modified  =0.21) 
   3.2  ด้านการมสี่วนร่วม
วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่ อ
ก าหนดจุดเน้นหรอืประเดน็ทีส่ถานศกึษา
หรือ ก ลุ่ ม เ ค รือ ข่ า ยสถานศึกษ า ให้
ความส าคญั   
   โดย เ รีย งล าดับความ
ต้องการจ าเ ป็นจากมากไปน้อยดังนี้  
ความต้องการมากคือ  ท่านมีส่วนร่วม
การติดตามและประเมนิผลการประเมนิ
ไปใชว้างแผนบรหิารหลกัสูตร  (ค่า  PNI  
Modified  =0.85)  รองลงมาคอื  ท่านมสี่วน
ร่วมใหค้ าปรกึษาหารอืการบรหิารจดัการ
การใช้หลักสูตรสถานศึกษาและ   การ
ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากร  (ค่า  
PNI  Modified  =0.76)  และความต้องการ
จ าเป็นค่า  (PNI  Modified)  น้อยสุด  ท่านมี
ส่วนรว่ม  วเิคราะหห์ลกัสตูรการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน  และสาระการเรยีนรู้  ทอ้งถิน่  
(ค่า  PNI  Modified  =0.16)   
   3.3  ด้านศึกษาและ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง
สถานศึกษาและชุมชนเพื่อน ามาเป็น



473 

              วารสารศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม                                                           ปีที่ 9 ฉบบัพเิศษ เมษายน พ.ศ. 2558 
              Journal of Education, Mahasarakham University                                                    Volume 9 Special Edition April 2015 

 

ข้อมูลจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นให้
ความส าคญั   
    โดยเรยีงล าดบัความ
ต้องการจ าเ ป็นจากมากไปน้อยดังนี้  
ความต้องการมากคือ  ท่านมีส่วนร่วม
การก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตรท้องถิ่น(ค่า  
PNI  Modified  =0.86)  รองลงมาคอื  ท่าน
มีส่วนร่วมการก าหนดจุดมุ่งหมายของ
การวัดผลประเมินผลข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศกึษาและชุมชน  (ค่า  PNI  
Modified  =0.52)  และความต้องการจ าเป็น
ค่า  (PNI  Modified)  น้อยสุด  คอื  ท่านมี
ส่วนร่วมสรุปผลการด าเนินการด้านการ
จดัท าหลกัสูตรทอ้งถิน่  (ค่า  PNI  Modified  
=0.12)   
   3.4  ด้านจดัท าสาระ
ท้องถิ่นของสถานศึกษาเพื่อน าไปจดัท า
รายวิชาพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติมโดย
เรยีงล าดบัความต้องการจ าเป็นจากมาก
ไปน้อยดงันี้  ความต้องการมากคอื  ท่าน
มสี่วนร่วมวางแผนการบรหิารจดัการการ
ใช้หลักสูตรท้องถิ่นและ   การก าหนด
บทบาทหน้าที่ของบุคลากร  (ค่า  PNI  
Modified  =0.89)  รองลงมาคอื  ท่านมสี่วน
ร่วมการติดตามและประเมินผลการใช้
หลกัสูตรและน าผลการประเมนิไปใช้วาง
แผนการบริหารหลักสูตรท้องถิ่น  (ค่า  
PNI  Modified  =0.86)  และความต้องการ
จ าเป็นค่า  (PNI  Modified)  น้อยสุด  ท่านมี
ส่วนร่วมการสรุปผลการด าเนินการน า

หลกัสตูรทอ้งถิน่ไปใช้            (ค่า  PNI  
Modified  =0.13) 
   3.5  ดา้นสอบถามรบัฟงั
ความคดิเหน็จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง   
   โดย เ รีย งล าดับความ
ต้องการจ าเ ป็นจากมากไปน้อยดังนี้  
ความต้องการมากคอื  ท่านมสี่วนร่วม  
ท่านมสี่วนร่วมจดัหาสื่อวสัดุอุปกรณ์ที่ไว้
ใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน  (ค่า  PNI  
Modified  =0.88)  รองลงมาคอื  ท่านมสี่วน
ร่วมส่งเสรมิและสนับสนุนให้บุคลากรใน
สถานศกึษามคีวามรู้  ความเขา้ใจในการ
ใชห้ลกัสูตรทอ้งถิน่  (ค่า  PNI  Modified  
=0.33)  ท่านมสี่วนร่วมวางแผนก าหนด
จุดมุ่งหมายวัต ถุประสงค์เนื้ อหาและ
ประสบการณ์การเรยีนรู้  (ค่า  PNI  
Modified  =0.31)  และความต้องการจ าเป็น
ค่า  (PNI  Modified)  น้อยสุด  ท่านมสี่วน
ร่วมตัดสินใจวิเคราะห์กรอบสาระการ
เรยีนรูท้อ้งถิน่หลงัจากรบัฟงัความคดิเหน็
จากผู้ทรงคุณวุฒ ิ (ค่า  PNI  Modified  
=0.12   
   3.6  ด้านเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กรอบสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่นหลงัจากปรบัปรุงกรอบสาระการ
เรยีนรูส้มบรูณ์   
    โดยเรยีงล าดบัความ
ต้องการจ าเ ป็นจากมากไปน้อยดังนี้  
ความต้องการมากคอื  ท่านมสี่วนร่วม  
ก าหนดนโยบาย  แผนงาน  โครงการ  
กิจกรรมในการส่ ง เสริมความรู้ด้ าน
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หลกัสูตรท้องถิ่นแก่ชุมชน  (ค่า  PNI  
Modified  =1.03)  รองลงมาคอื  ท่านมสี่วน
ร่วมจดัให้มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในการ
จดัการศึกษาของบุคคล  ครอบครวั  
องคก์รต่างๆ  หน่วยงาน  และสถาบนัอื่น  
(ค่า  PNI  Modified  =  0.84)    และความ
ตอ้งการจ าเป็นค่า  (PNI  Modified)  น้อย
สุด  ท่านมสี่วนร่วมปรบัปรุงและ
พฒันาการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์กรอบ
สาระการเรยีนรูท้อ้งถิน่  (ค่า  PNI  Modified  
=  0.21) 
   3.7  ดา้น  นิเทศ  ก ากบั  
ตดิตาม  ประเมนิผลหลงัจากสถานศกึษา
ได้น ากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นไป
จดัท ารายละเอยีดองคค์วามรู ้  
   โดย เ รีย งล าดับความ
ต้องการจ าเ ป็นจากมากไปน้อยดังนี้  
ความต้องการมากคอื  ท่านมสี่วนร่วม
จัดระบบและกระบวนการนิ เทศงาน
วิชาการด้านหลักสูตรท้องถิ่นและการ
เรียนการสอนภายในสถานศึกษา  (ค่า  
PNI  Modified  =0.73)  รองลงมาคอื  ท่าน
มสี่วนร่วมการส ารวจศกัยภาพการท างาน
และประเมนิความต้องการของบุคลากร
ด้ านการจัดการ เ รียนการสอนด้ าน
หลกัสูตรท้องถิน่  (ค่า  PNI  Modified  
=0.66)   และความต้องการจ าเป็นค่า  
(PNI  Modified)  น้อยสุด  ท่านมสี่วนร่วม
ก าหนดนโยบาย  วางแผน  วตัถุประสงค ์ 
ในการนิเทศการศกึษา  (ค่า  PNI  Modified  
=0.17) 

    จากก า ร วิ เ ค ร า ะห์
ขอ้มูลดงักล่าวสอดคล้องกบักฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย
อ านาจการบรหิารและการจดัการศึกษา  
พ.ศ.  2550.      เล่ม  124  ตอนที ่  24  
ก  หน้า  29-36  ลงวนัที่  16  
พฤษภาคม  2550.  ขอบข่ายและภารกจิ
บ ริ ห า ร ก า ร บ ริ ห า ร วิ ช า ก า ร  
(กระทรวงศกึษาธกิาร.  2550  :  29-36)  
ประกอบดว้ย 
    การวิเคราะห์กรอบ
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจัดท าไว้การวิเคราะห์
หลกัสูตรสถานศึกษาเพื่อก าหนดจุดเน้น
หรือประเด็นที่สถานศึกษาหรือกลุ่ ม
เครือข่ายสถานศึกษาให้ความส าคัญ  
ศกึษาและวเิคราะห์ขอ้มลูสารสนเทศของ
สถานศึกษาและชุมชนเพื่อน ามาเป็น
ข้อมูลจดัท าสาระการเรยีนรู้ท้องถิ่นของ
สถานศกึษาใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้  จดัท าสาระ
การเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาเพื่อ
น าไปจดัท ารายวชิาพื้นฐานหรอืรายวชิา
เพิม่เตมิ  จดัท าค าอธบิายรายวชิา  หน่วย
การเรยีนรู้  แผนการจดัการเรยีนรู้  เพื่อ
จดัประสบการณ์และกิจกรรมการเรียน
การสอนให้แก่ผู้เรียนประเมินผลและ
ปรับปรุง   สอบถามและรับฟงัความ
คิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง  เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์กรอบสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น  นิเทศ  ก ากับ  ติดตามและ
ประเมนิผล  หลงัจากสถานศึกษาได้น า
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กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นไปจัดท า
รายละเอยีดของเนื้อหาองคค์วามรู ้
    จากก า ร วิ เ ค ร า ะห์
ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับเตือนใจ  
รกัษาพงศ์  (2551  :  141-144)  ไดว้จิยั
การพฒันารูปแบบการจดัความรูเ้พื่อการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขัน้
พื้นฐาน  ด้วยกระบวนการวจิยัเชิง
ปฏิบตัิการแบบมสี่วนร่วมผลการศึกษา  
พบว่า  รปูแบบการจดัการความรูเ้พื่อการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขัน้
พื้ น ฐ านด้ ว ยก ร ะบวนก า ร วิจัย เ ชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมประกอบด้วย  
3  องคป์ระกอบหลกั  คอื  ดา้นการ
บริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั ้น
พืน้ฐาน  ไดแ้ก่  การพฒันากระบวนการ
เรยีนรู ้ ประกอบดว้ยกจิกรรม  การจดัท า
แผนการจดัการเรียนรู้  การจัด
กระบวนการเรยีนรูแ้ละการนิเทศการสอน
ด้ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้  
ประกอบดว้ยการระบุความรู้  การพฒันา
ความรู้  การสร้างความรูก้ารจดัการ
ความรูใ้ห้เป็นระบบ  การเขา้ถงึความรู ้ 
การแบ่งปนัความรู ้  และการเรยีนรู ้  3  
ด้าน  ปจัจยัที่สนับสนุนให้การจดัการ
ความรู้ประสบผลส าเร็จประกอบด้วย  
ภาวะผูน้ า  กลยุทธ ์  วฒันธรรมองคก์ร
เทคโนโลย ี  โครงสร้างและการวดัผล  
ประสิทธิผลจากการน ารูปแบบจากการ
จัดการความรู้เพื่อการบริหารวิชาการ
สถานศกึษา  ดว้ยกระบวนการวจิยัเชงิ

ปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมไปใช้  ท าให้
เกดิการเปลี่ยนแปลงในเชงิบรหิาร  คอื  
การบรหิารแบบมสี่วนร่วมของผู้บริหาร
ทมีครูจดัการความรูง้านวชิาการ  (คร ู 
KM  ทมีงานวชิาการ)  ในทุกขัน้ตอน  
ผูบ้รหิารสนับสนุนการแบ่งปนัแลกเปลีย่น
ความรู้การใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรยีนการสอน  ครนู าการจดัการความรูไ้ป
พัฒนากระบวนการเรียนรู้และนักเรียน
เกดิทกัษะการคดิวเิคราะห์  สงัเคราะห์
และการแลกเปลีย่นความรูใ้นการท างาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
  1.1  สถานศึกษาควรน า
รปูแบบการบรหิารงานวชิาการแบบมสี่วน
ร่วมในการบริหารงานวิชาการด้าน
หลักสูตรท้องถิ่นของคณะกรรมกา ร
สถานศกึษาไปประยุกต์ใช้เพื่อพฒันาการ
มสี่วนร่วมในการบรหิารพฒันาคุณภาพ
การศกึษาในสถานศกึษาโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่การบรหิารงานวิชาการซึ่งถือว่าเป็น
ง านหลักแ ล ะ เ ป็ นหัว ใ จ ส า คัญขอ ง
สถานศึกษาและควรให้การสนับสนุนทัง้
ดา้นบุคลากร   
  1.2  ส ถ า น ศึ ก ษ า ค ว ร
ท าการศึกษาคู่มือการด าเนินการตาม
รูปแบบการมสี่วนร่วมในการบรหิารงาน
วิช าการด้ านหลักสู ต รท้ อ งถิ่ น ขอ ง
คณะ ก ร ร มก า ร ส ถ านศึ ก ษ า สั ง กั ด
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ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  
เขต  20 
 2.  ข้อเสนอแนะในการท า
วิจยัต่อไป 
  2.1  ควรศกึษารปูแบบการ
บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษาเขต  20  ในด้าน

อื่นๆ  เช่น  การบรหิารงบประมาณ  การ
บรหิารงานบุคคลและการบรหิารทัว่ไป 
  2.2  ควรศึกษาเชิง
เ ป รีย บ เ ทีย บ ร ะห ว่ า ง รู ป แ บบก า ร
บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษาในสถานศึกษาที่มีขนาด
แตกต่างกนั 
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