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บทคัดย่อ
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนแบบมีส่ว นร่ว มเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
เพื่อสร้างแนวปฏิบัติในการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของ
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการแบบ
มีส่ ว นร่ ว มเพื่ อพั ฒ นาคุ ณ ภาพงานวิ ช าการของโรงเรี ยนเทศบาลวั ด เสมาเมื อง ประชากรที่ใ ช้ ใ น
การศึกษาค้นคว้า ได้แก่ ครูจานวน 67 คน ในปีการศึกษา 2556 – 2557 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ผลการดาเนินการ
1. การพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของ
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ได้มีการดาเนินการด้วยการปรึกษาหารือเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม การเสนอแนะเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนร่วมหรือผู้เกี่ยวข้องได้
เสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานในลักษณะต่างๆ
2. แนวปฏิบั ติในการบริห ารงานวิช าการแบบมีส่ว นร่ว มเพื่อ พัฒ นาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง มีการวิเคราะห์ส ภาพการศึกษาของโรงเรียนและชุมชน การกาหนด
โครงสร้ า งการบริ ห ารงานวิ ช าการ การสรรหาและจั ด หาและจั ด บุ ค ลากรให้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม
การพัฒนาบุคลากรควบคู่กับการพัฒนางาน การร่วมกันบริหารงานวิชาการตามกระบวนการบริหาร
และการรายงานผลแสดงผลงานร่วมชื่นชมกับความสาเร็จในการบริหารงานวิชาการ
3. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
งานวิชาการของโรงเรีย นเทศบาลวัด เสมาเมือง สรุปได้ดังนี้ การบริหารงานวิชาการโรงเรียนให้ มี
ประสิทธิภาพด้วยยุทธศาสตร์โดยครูมีส่วนร่วม โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด การบริหารงานวิชาการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพด้วยยุทธศาสตร์การบริหารงานนิเทศภายใน
โดยครูมีส่วนร่วม โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ด้วยยุทธศาสตร์การบริห ารโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ชุมชนมีส่วนร่วม โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด การ
ดาเนิ น การพั ฒ นาครู โ ดยครู ช่ว ยครู ด้า นการใช้ห ลั ก สู ตรสู่ ก ารพั ฒ นาแผนการจัด การเรี ย นรู้ โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดการดาเนินการพัฒนาครูโดยครู
ช่วยครูด้านการใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ความพึงพอใจอยู่ใน
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ระดับมากที่สุด การพัฒนาครูโดยครูช่วยครูด้านการวัดผลและประเมินผล โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.35 ซึ่งความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และการดาเนินการพัฒนาครูโดยครูช่วยครูด้านการ
แสวงหาวิธีการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ซึ่งความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การบริ ห ารสถานศึก ษาให้ เป็ นนิติ บุคคลตามพระราชบั ญญัติ ระเบีย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 นับเป็นการปฏิรูปการศึกษาทุกระบบของการศึกษา ซึ่งมี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั้งหมด ดังปรากฏตามหมวดต่างๆ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 นอกจากนี้ยังมีการปรับโครงสร้างการบริห าร
การศึกษาโดยให้มีองค์คณะบุคคล ผู้แทนประชาชน ร่วมกาหนดนโยบายทางการศึกษาซึ่งสอดคล้อง
กับเจตนารมณ์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ที่ มุ่ ง หวั ง ยกระดั บ การศึ ก ษาของชาติ ใ ห้ ไ ด้ ม าตรฐาน และจั ด การศึ ก ษาทั้ ง ด้ า นวิ ช าการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคลากร และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสานักงานเขต
พื้น ที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง สามารถดาเนินการได้อย่างอิส ระ
คล่องตัว และรวดเร็วมากขึ้น (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2545 ค : 24)
สังคมโลกยุคปั จ จุบั น เป็นสังคมโลกยุค โลกาภิวัฒ น์ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง
ความซับซ้อนของระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ดังนั้น ทุกคนที่ดารงชีวิตอยู่ในสังคม
จึ งมีความจ าเป็ น ต้อ งเรี ย นรู้ เพื่อจะปรั บตัว ให้ เ ท่าทันกับการเปลี่ ยนแปลงที่เ กิดขึ้นอยู่ต ลอดเวลา
กล่าวคือ ต้องใช้กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในการพัฒนาคนให้เป็นคนที่มีคุณภาพการ
พัฒนาคนนั้นต้องมุ่งเน้นที่การศึกษาเป็นเครื่องมือที่สาคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพราะ
การศึ ก ษาเป็ น กระบวนการที่ ท าให้ ค นมี ค วามรู้ ความสามารถ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมตลอดจน
คุณลักษณะที่สังคมและประเทศชาติต้องการ ประเทศชาติจะพัฒนาเจริญก้าวหน้าได้รวดเร็วและดี
มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับทรัพยากรมนุษย์เป็นสาคัญ ดังนั้น รัฐจึงต้องจัดให้คนในชาติได้รับการศึกษา
อย่ างมีคุณภาพ เพื่อทาให้ศัก ยภาพที่มีอยู่ในตัว คนได้พัฒ นาอย่างเต็มที่ ส่งผลให้เป็นคนที่รู้จักคิด
วิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
รู้จักพึ่งตนเอง สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และดารงชีวิ ตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข
การศึกษาเป็นกระบวนการสาคัญในการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพื่ อการเป็น
สมาชิกในสังคมที่ดี ซึ่งจะนาไปสู่ความเจริญ ความมั่นคง ความสุข ของสังคมโดยรวม การจัดการ
ศึกษาของไทยในระยะแผนพัฒ นาการศึก ษาระยะที่ 8 มี จุดเริ่มต้ นในการนาไปสู่ ก ารก าหนด

3
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา คือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของคนไทย การกาหนดนโยบายที่สาคัญ
ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมประชาชน ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา องค์กรของรัฐและ
เอกชน มีส่วนรับผิดชอบในการจัดการศึกษาและตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึก ษา
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2541 : 81 – 82)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทสาคัญใน
การกาหนดให้รัฐและสถานศึกษาดาเนินการหลายเรื่อง ได้แก่ การจัดระบบการบริหารจัดการศึกษา
ที่ต้องกระจายอานาจให้สถานศึกษา ทั้งด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ
ด้า นการบริ ห ารงานบุ ค คล และด้า นการบริ ห ารงานทั่ ว ไป ให้ สั ง คมเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด
การศึกษา ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ทาหน้าที่กาหนดนโยบายและแผนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และที่สาคัญซึ่งเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาก็คือหลักที่ว่าผู้เรียนทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และให้ถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด ตามมาตรา 9 (2) มาตรา
41 มาตรา 42 ได้กาหนดทิศทางการจัดการศึกษาของชาติ ได้มุ่งให้การจัดระบบการบริหารและการ
จัดการศึกษาของประเทศกระจายอานาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มาตรา 22 กาหนดไว้ว่า การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียน
สาคัญมากที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 29 กาหนดว่า ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้
ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรมและรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาระหว่างชุมชน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542 : 6 –
22) นอกจากนี้ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี (2539 : 9-13) ได้กล่าวถึงความทุกข์ยากของ
คนไทยในเรื่ องการศึกษาว่า ในปั จจุ บันมีปัญหาส าคัญทางการศึกษาที่ประชาชนวิตกกั งวลอยู่ 3
ประการ คือ ความเดือดร้อนแสนสาหัสในการแสวงหาและการเข้าเรียนที่โรงเรียนดีๆ ความเดือดร้อน
เป็นทุกข์ในการเรียนที่ยากไม่สนุก น่าเบื่อ และการศึกษาผลิตคนที่ขาดคุณภาพ กระทรวงศึกษาธิการ
จึงได้เสนอแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังนี้
1. เป็นการศึกษาเพื่อคนทั้งมวล (Education For All)
2. คนทั้งมวลเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (All For Education)
3. เป็นการศึกษาที่แก้ปัญหาทั้งมวล (Education All For Problems)
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ในระยะที่ผ่านมาการจัดการศึกษาของไทยได้มีการพัฒนาคุณภาพภายในองค์กรตลอดมา
แต่ก็พบว่ายังไม่ประสบความสาเร็จตามที่คาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้องของทุกฝ่าย ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียนจึงทาให้มีการปฏิรูปของการศึกษาขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยน
วิ ธีก ารจั ดการศึ กษาให้ มีคุณ ภาพมากขึ้น กว่า เดิ มโดยมีก ารประกาศใช้ พระราชบัญ ญัติก ารศึ กษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข 2545) เพื่อเป็นแม่บทในการบริหารจัดการศึกษาเน้นให้
การจั ดการศึก ษาเป็ น ไปในลั ก ษณะที่ พัฒ นาคนไทยให้ เ ป็น มนุ ษ ย์ที่ ส มบูร ณ์ทั้ งร่ างกายและจิต ใจ
สติปัญญา มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตตลอดจนสามารถดารงชีวิต
อยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลักการจัดการศึกษา 3 ประการ คือ
1) เป็นการศึกษา ตลอดชีวิตสาหรับประชาชน
2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3) พัฒนาสาระกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกระจายอานาจไปสู่
เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งให้มีการกาหนดมาตรฐาน
และจั ดระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึก ษาทุก ระดับ ทุ กประเภทการศึ ก ษาจากทิศ ทางการจั ด
การศึกษาที่ผ่านมาในอดีต รวมทั้งปรากฏการณ์ของสภาพแวดล้อมในปัจจุบันโรงเรียนซึ่งเป็นสถาบัน
หลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คงต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ในการวางแผนการจัด
การศึกษาให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับความต้องการในการจัดการศึกษาในอนาคต โดยอาศัยกระบวนการมี
ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน หลั ก การหนึ่ ง ที่ ส ถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จะน ามาใช้ ใ นการพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้
ตอบสนองเป้ า หมายการจั ดการศึ ก ษาในปั จจุ บั นและตอบสนองการปฏิ รูป การจั ด การศึ ก ษาใน
สถานศึกษาของตนเองอย่างได้ผลและเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนเทศบาลวัด เสมาเมือง จัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับ ปฐมวัยและระดับชั้น
ประถมศึกษา ในปีการศึกษา 2557 มีจานวนนักเรียนทั้งหมด 1,925 คน จัดห้องเรียนทั้งหมด 46
ห้องเรียน จัดการศึกษามุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและมุ่งความเป็ น
เลิศทางด้านวิ ชาการโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ ตลอดจนสามารถนาความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ต่อไปได้
จากการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาของโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง โดยภาพรวม แม้ว่า
โรงเรี ยนจะประสบความส าเร็ จเป็ นที่ น่าเชื่อถือและยอมรับจากประชาชน แต่ก็มีปัญหาอีกหลาย
ประการที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาต่อไป ซึ่งมีปัญหาโดยสรุปดังนี้
1. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ
1.1 การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากการ
บริ ห ารจั ด การไม่ เ ปิ ด โอกาสให้ ค รู แ ละบุ ค คลากรมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ หารในทุ ก ขั้ น ตอนของ
กระบวนการบริหาร
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1.2 การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ในด้านความร่วมมือสนับสนุนจากผู้ปกครอง
นักเรียนและชุมชน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการสนับสนุนร่วมมือกับโรงเรียนยังไม่เต็มบทบาท
หน้าที่
1.3 การดาเนินงานการนิเทศภายใน ยังไม่ส่งผลถึงการพัฒนาครูอย่างเต็มที่ เพราะ
วางแผนร่วมกันอย่างไม่เข้มแข็งมากนัก ขาดความชัดเจนของเป้าหมาย ครูไม่เข้าใจวัตถุประสงค์การ
นิเทศภายในทาให้ครูขาดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างจริงจัง
2. ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครู – อาจารย์
2.1 ปัญหาการนาหลักสูตรไปใช้ ครูศึกษาหลักสูตรอย่างไม่ชัดเจน ไม่ทาการวิเคราะห์
หลักสูตร ไม่มีกาหนดการสอน การจัดทาแผนการสอน ไม่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ขาดความสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น การจัดการเรียนการสอนจึงไม่ส่งผลต่อความสาเร็จตามเป้าหมายของหลักสูตร
ครูขาดความเข้าใจในการพัฒนาการใช้หลักสูตรและการพัฒนาแผนการสอน
2.2 การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน ครูยังใช้สื่อน้อย สื่อที่ใช้ส่วนใหญ่ขาดความ
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและจุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นสื่อที่ผู้เรียนไม่ได้ใช้ปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ การคิดค้น
แสวงหาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการสอนใหม่ๆ ยังมีน้อย ยังขาดความรู้ ความสามารถในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ครูไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสอน
2.3 การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ครูยังมีพฤติกรรมการวัดผลประเมินผลด้วย
การใช้ข้อทดสอบที่มุ่งวัดความรู้ไม่มุ่งหวังพัฒนาผู้เรียน การวัดผลไม่ครอบคลุมพฤติกรรมนักเรียนด้าน
จิตพิสัย ทักษะพิสัย พุทธิพิสัย การเก็บสะสมคะแนนสภาพการเรียนรู้ที่แท้จริง จึงไม่ส่งผลต่อการ
พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ และครูไม่มีส่วนร่วมในการแสวงหาวิธีการวัดผล
ประเมินผลที่เหมาะสมกับสถานการณ์ยุคปัจจุบัน
2.4 การจั ดกิจ กรรมการเรียนการสอนและการแสวงหาวิธีการพัฒ นาการเรียนรู้
ครู ยั ง ใช้ วิ ธี ก ารสอนแบบเดิ ม ขาดความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ ก ารแสวงหาความรู้ เ พิ่ ม เติ ม วิ ธี ก าร
พัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิด รู้จักวิธีการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ในรูปแบบ
ต่างๆ ได้แก่การเรียนรู้แบบโครงงาน การวิจัยชั้นเรียน ความตระหนักในการพัฒนาตนเอง การพัฒนา
งานและขาดการช่วยเหลือร่วมมือกันพัฒนาการเรียนรู้
ปัญหาดังกล่าวที่ได้กล่าวมาของโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ได้ศึกษาสาเหตุของปัญหา
ด้วยการสารวจความคิดเห็นของครู ประชุมระดมความคิดเพื่อศึกษาหาสาเหตุของปัญหาแสวงหาแนว
ทางการพัฒนาพบว่ามีสาเหตุ ดังนี้
1. สาเหตุของปัญหาด้านการบริหารจัดการเนื่องจากเป็นการบริหารจัดการที่ยังไม่มีการ จูงใจ
ให้คณะครูและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในทุกขั้นตอนอันได้แก่ ขาดการมีส่วนร่วมใน
การวางแผน กาหนดเป้าหมายในการพัฒนา จึงไม่เห็นความสาคัญไม่เข้าร่วมปฏิบัติงานตามแผนและไม่
ร่วมประเมินผล ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ขาดการมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. สาเหตุของปัญหาด้านครูกับการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากครูขาดความตระหนัก
ในการพั ฒ นาตน พั ฒ นางาน ขาดการช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ต่ า งท าหน้ า ที่ ข องตนมองไม่ เ ห็ น
ความสาคัญของการพัฒนานักเรียนทุกด้านตามศักยภาพของแต่ละบุคคลไม่ร่วมกันพัฒนาการเรียน
การสอนที่มีการแสวงหาเทคนิค วิธีการใหม่มาใช้ สอนด้วยวิธีแบบเดิม ขาดความมุ่งมั่นในการพัฒนา
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นักเรียน ครูไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน จึงส่งผลให้คุณภาพนักเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ของโรงเรียน ไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายของหลักสูตรและสนองต่อความต้องการของชุมชน
จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาการพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบ
มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนเทศบาลวัด เสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ว่ามีปัจจัย
ใดบ้างที่ส่งเสริ มให้ทุกคนเข้ามามีส่ว นร่วมในการพัฒ นาโรงเรียนให้ เจริญก้าวหน้าและ โรงเรียน
สามารถนาไปใช้ในการวางแผนการบริหารและจัดการศึ กษาให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่นและสังคมอีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาให้กับกระบวนการบริหารและจัด
การศึกษาในโรงเรี ย น โดยการน าทรัพยากรการบริห ารที่มีอยู่ในชุมชนและท้องถิ่นมาสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันของนักเรียน ทาให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานการณ์
และทุกสถานที่ และเพื่อทาให้ชุมชนเกิดความรู้สึกว่าการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้เป็น
ความร่วมมือของทุกคนที่เป็นสมาชิกในชุมชน สังคม องค์กรและท้องถิ่น ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเจ้าของ
โรงเรียนร่วมกัน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นของตน เป็นการสร้าง
ความร่วมมือในการปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน
และท้องถิ่น เพื่อเป็นการช่วยให้การศึกษาของนักเรียนในชุมชนมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน
วิชาการของโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
2. เพื่อสร้างแนวปฏิบัติในการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน
วิชาการของโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง

ขอบข่ายของการวิจัย
1. ด าเนิ น การพั ฒ นาการบริห ารงานวิช าการของโรงเรีย นเทศบาลวัด เสมาเมือ งให้ มี
ประสิทธิภาพโดยใช้ยุทธศาสตร์การบริหารแบบมีส่วนร่วม ดังนี้
1.1 การบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพด้วยยุทธศาสตร์โดยครูมีส่วนร่วม
1.2 การบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพด้วยยุทธศาสตร์การบริหารงานนิเทศ
ภายในโดยครูมีส่วนร่วม
1.3 การบริ ห ารงานวิ ช าการให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ยยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารโดย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนมีส่วนร่วม
1.4 การดาเนินการพัฒนาครูด้านการใช้หลักสูตรสู่การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
1.5 การดาเนินงานพัฒนาครูโดยครูช่วยครูด้านการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
1.6 การพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงโดยครูช่วยครูด้านการ
วัดผล
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1.7 การด าเนิ น การพั ฒ นาครู โ ดยครู ช่ ว ยครู ด้ า นการแสวงหาวิ ธี ก ารพั ฒ นาจั ด
กระบวนการ
2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ครูโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง จานวน 67 คน

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ผู้บริหารได้ทราบแนวทางในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน รวมถึงทราบจุดเด่น
จุดด้อย อุปสรรคในการบริหารงาน เพื่อนาไปปรับปรุงการบริหารงานวิชาการต่อไป
2. การบริหารจัดการโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเมื่อได้รับความร่วมมือสนับสนุนที่ดีจาก
บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน จะส่งผลให้คุณภาพทุกๆ ด้าน ได้แก่ คุณภาพการบริหารด้านการ
จัดการเรียนการสอน และคุณภาพของผู้เรียน
3. ครูมีการพัฒนาตนเอง มีการพัฒนางานแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ส่งผลให้ครูมีความรู้ความ
สามารถสูงขึ้น มีขวัญและกาลังใจที่ดี ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของชุมชน มีความ
มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถ มีความสุขในการเรียน เป็นคน
เก่ง คนดี มีความสุข เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
5. ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในการบริหารงานวิชาการ รวมทั้งชื่นชมกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่เกิดขึ้น
6. โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง เป็นโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับในด้านการจัดการเรียนการ
สอนและมีชื่อเสียง มีโรงเรียนอื่นๆ มาขอเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาด้าน
ต่างๆ
7. ชุมชนยอมรับ สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการบริหารงานด้านต่างๆ ของโรงเรียน ทาให้
การบริหารงานเป็นเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ

นิยามศัพท์
1. การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การบริหารโรงเรียนที่บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับ โรงเรี ย นเทศบาลวัด เสมาเมือง ทุกฝ่ ายซึ่งประกอบด้ว ย ครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในทุ กขั้นตอนของกระบวนการบริหารคือ ร่วมวางแผน ร่วม
ปฏิบัติตามแผน ร่วมประเมินผล และร่วมปรับปรุงการปฏิบัติงาน
2. ครู หมายถึง ครูโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ทุกคนที่ปฏิบัติงานอยู่ระหว่างปีการศึกษา
2556 – 2557
3. ผู้ปกครองนักเรียน หมายถึง ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ระหว่างปี
การศึกษา 2556 – 2557
4. โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
5. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบนั้นๆ ด้วยใจรัก มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรมพยายามตั้งใจทางานให้บรรลุ
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เป้าหมาย และมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความสุขกับงานที่ทาและมีความพอใจ เมื่องานนั้นได้ตามเป้าหมายที่
วางไว้
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นครูโรงเรียนเทศบาลวัด เสมาเมือง ในปีการศึกษา 25562557 การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาจากประชากร จานวน 67 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่ องมื อที่ใ ช้ในการเก็ บรวบรวมข้ อมูล ผู้ ร ายงานได้จั ดทาแบบสอบถามมาตราส่ ว น
ประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งสร้างขึ้นโดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและจากการปฏิบัติงานการ
บริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม จานวน 1 ฉบับ
การสร้างเครื่องมือ
ผู้รายงานได้จัดทาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจานวน 1 ฉบับ โดยตอนที่ 1 เป็น
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นการประเมินผลการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริ ห ารงานวิช าการโรงเรี ย นแบบมีส่ ว นร่วม และตอนที่ 3 เป็นการประเมินผลการพัฒ นาครูโ ดย
ยุทธศาสตร์ครูช่วยครู ผู้รายงานได้ดาเนินการดังนี้
1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียน รูปแบบการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมศึกษาเอกสารการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาครูแบบครูช่วยครู
2. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่โรงเรียนด้วยวิธีการต่างๆ
3. ศึกษาการสร้างแบบสอบถามจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4. กาหนดกรอบคาถามโดยพิจารณาจากขอบข่ายของเรื่องที่ทาให้แล้วสร้างเป็นคาถาม
5. นาเครื่องมือที่ได้จัดทาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
และการพัฒนาบุคลากร จานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
5.1 พระมหาสมปอง ฐานิสฺสโร
ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ประจา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
5.2 ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต
รองคณบดีสานักวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5.3 นายสมหวัง สิทธิศิรประพันธ์ ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ สานักการศึกษา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
5.4 นายโสภณ เกียรติเสรีกุล
ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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5.5 ดร.สุภาพ เต็มรัตน์

ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
โรงเรียนโศภณคณาภรณ์
เชี่ยวชาญด้านการวิจัย วัดผลประเมินผล

ในการตรวจสอบเพื่อ พิจ ารณาความเหมาะสมในประเด็น ความเที่ ยงตรงตามเนื้ อหา
(Content Validity) และความสมบูรณ์ของข้อคาถาม
6. นาเครื่องมือไปทาการหาค่า IOC โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน แล้วนาเครื่องมือไปทาการ
ทดลองกั บ ประชากรที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ านวน 20 คน แล้ ว น ามาหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น โดยวิ ธี
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.62
7. นาเครื่องมือที่ปรับปรุงแล้วเป็นฉบับสมบูรณ์ไปใช้กับประชากรเพื่อรายงานข้อมูลต่อไป
วิธีดาเนินงานพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
ตอนที่ 1 ดาเนินการบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ได้ดาเนินการบริหารงานวิชาการโรงเรียนโดยเปิดโอกาสให้
บุคลากรผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพดังนี้
1. การจัดให้มีครูเป็นคณะกรรมการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
เป็นการให้คณะครูมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนทั้งระบบร่วมคิดร่วม
ทาร่วมช่วยเหลือ ร่วมรับผิดชอบ ให้การบริหาร เกิดจากความคิดของคนหลายฝ่ายให้มีการบริหาร
แบบมีส่ ว นร่ ว มในรูป องค์คณะบุ คคล โดยใช้หลั กการบริห ารโรงเรียนเล็ กในโรงเรียนใหญ่จัดให้ มี
คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน ประกอบด้วย ผู้อานวยการสถานศึกษา เป็ นประธาน รองผู้ อานวยการ
สถานศึกษา เป็นรองประธาน คณะกรรมการประกอบด้วย หัวหน้าสายชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระ ทั้ง 8 กลุ่ม
สาระ หัวหน้าฝ่ายงาน 6 ฝ่าย คณะกรรมการเลือกครูที่เป็นคณะกรรมการเป็นกรรมการและเลขานุการ
1 คน คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1.1 กาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมายในการดาเนินงานวิชาการของโรงเรียนเพื่อ
เสนอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาเห็นชอบ
1.2 จั ดท าแผนงบประมาณและแผนปฏิ บั ติ งานประจ าปี ของโรงเรี ยนเพื่ อน าเสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาเห็นชอบ
1.3 บริหาร กากับ ติดตามผล และนิเทศงานทุกด้านของโรงเรียน
1.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านวิชาการของคณะครูและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
1.5 ประสานงานเพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพ
1.6 นาผลการปฏิบัติงานวิชาการมาวางแผนปรับปรุงงานให้ดีขึ้น
1.7 กาหนดวิธีการปฏิบัติงานหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงานที่สาคัญของโรงเรียน
1.8 กาหนด ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมกับสถานการณ์
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คณะกรรมการบริหารงานวิชาการโรงเรียนได้ร่วมกันกาหนดโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
เพื่อจัดองค์กรด้านการบริหารให้การบริหารมีประสิทธิภาพ ได้จัดองค์กรลักษณะการมีส่วนร่วมของ
องค์คณะบุคคล มีองค์คณะบุคคลหลักในการบริหาร โดยมีวิธีการจัดโครงสร้างการบริหาร ดังนี้
2.1 คณะกรรมการร่วมกันศึกษาภารกิจของโรงเรียน
2.2 คณะกรรมการร่วมกันศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา ความจาเป็นในการพัฒนาโรงเรียนโดยใช้
ระบบข้อมูลในการศึกษา
2.3 กาหนดทางเลือกหลาย ๆ ทาง และวิเคราะห์ทางเลือกที่สามารถปฏิบัติได้โดยประหยัด
รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2.4 รวบรวมภาระงานที่มีลักษณะใกล้เคียงและคล้ายคลึงกับกลุ่มงานเดียวกันเพื่อกาหนด
เป็นงานที่ต้องบริหารจัดการด้วยองค์คณะบุคคล
2.5 จัดทาโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ
2.6 กาหนดบทบาทหน้าที่ สาระสาคัญและขอบเขตความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดัง
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ เพื่อให้คณะครูมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง ให้ มี ค ณะกรรมการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
ผู้อานวยการสถานศึกษาเป็นที่ปรึกษา รองผู้อานวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการเป็นประธาน หัวหน้า
งานวิชาการ หัวหน้าสายชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นกรรมการ ครูซึ่งทาหน้าที่ประสานงาน
วิชาการเป็นกรรมการและเลขานุการ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มีดังนี้
1.1 กาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย งานวิชาการของโรงเรียน โดยนา
เป้าหมายหลักมาแยกเป็นเป้าหมายย่อย เป้าหมายระดับสายชั้นของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
1.2 จัดทาโครงการและกิจกรรมด้านวิชาการเพื่อดาเนินงานสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย
1.3 การกากับ ติดตาม และนิเทศงานวิชาการโรงเรียน
1.4 ดาเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
1.5 รับผิดชอบการดาเนินงานประเมินคุณภาพตามมาตรฐานภายในโรงเรียน
1.6 การนาผลการประเมินปรับปรุงพัฒนางานวิชาการอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการ
บริห ารวิชาการ มีคณะกรรมการปฏิบัติงานในความดูแลรับผิดชอบ 2 คณะ คือคณะกรรมการ
สนับสนุนงานวิชาการ คณะกรรมการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งทาหน้าที่ปฏิบัติงานวิชาการลักษณะ
รวมกลุ่มงานวิชาการไว้ด้วยกัน ร่วมมือปฏิบัติและพัฒนางาน ดังนี้
คณะกรรมการพัฒนางานวิชาการ ประกอบด้วย ผู้ประสานงานวิชาการเป็นหัวหน้าคณะมี
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร หัวหน้างานพัฒนาการเรียนรู้ หัวหน้างานกิจกรรมวิชาการ หัวหน้างาน
วัดผลและประเมินผล หัวหน้างานสื่อและสารสนเทศ หัวหน้างานห้องสมุด และคัดเลือกครู 1 คน
เป็นกรรมการและเลขานุการมีหน้าที่ร่วมคิด ร่วมวางแผน แก้ปัญหา หรือพัฒนางานวิชาการการร่วม
ประเมินผลเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อเสนอแนะการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
และนาแนวทางปฏิบัติงานสู่คณะครูอาจารย์ สู่การปฏิบัติงาน การเรียนการสอนและสนับสนุนการ
เรียนการสอน
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คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกคณะประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณะครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นคณะกรรมการ และเลือกครู 1 คน เป็นกรรมการและ
เลขานุการ มีหน้าที่ร่วมคิด ร่วมวางแผน แก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้ และกาหนดวิธีการพัฒนางานสู่หัวหน้าสายชั้น หัวหน้างา น
หัวหน้าโครงการและกิจกรรมต่างๆ ครูอาจารย์ทุกคน ตลอดจนการร่วมประเมิ นผลการปฏิบัติงานใน
ฝ่ายวิชาการ รายงานผลให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนเพื่อตรวจสอบผล รายงาน
ผู้อานวยการสถานศึกษาต่อไป
กระบวนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ ทุกคณะมีกระบวนการปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน คือยึดหลั กการ
ประชาธิปไตย มีอิสระในการคิด ในการปฏิบัติงาน สร้างผลงาน ยึดหลักการทางานด้วยกระบวนการ
กลุ่ม เป็นทีมงาน ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมช่วยเหลือ ร่วมรับผิดชอบ มีกระบวนการปฏิบัติงานดังนี้
1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการ โดยประชุมปรึกษาหารือกันอย่างสม่าเสมอ
2. จัดทาแผนพัฒนา แผนการปฏิบัติงานประจาปี โครงการและกิจกรรม เพื่อดาเนิน
ปรับปรุงข้อบกพร่อง และพัฒนางาน โดยมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ ด้วยวิธีการสอบถาม
ความต้องการ มอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถและเขียนโครงการวางแผนการปฏิบัติงาน
3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากฝ่ายบริหาร
4. จั ดประชุ มประสานแผนงาน และโครงการทุกฝ่ ายเป็นการประสานงานอย่า งเป็ น
ทางการเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับทราบ แสวงหาความร่วมมือกับสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านบุคลากร
และดาเนินการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ
5. การดาเนินการปฏิบัติงานตามโครงการและกิจกรรมที่กาหนดตามที่ทุกคนได้รับ
มอบหมาย
6. การกากับติดตามและนิเทศ ซึ่งมีการกากับติดตามหลายส่วนได้แก่
6.1 กากับติดตาม โดยคณะกรรมการในคณะเดียวกัน
6.2 ก ากับ ติ ดตาม โดยฝ่ ายบริห าร มี ผู้ อ านวยการโรงเรี ย น รองผู้ อานวยการและ
คณะกรรมการจากฝ่ายบริหารแต่งตั้ง
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ในการประเมินผลดาเนินการดังนี้
7.1 ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผล
7.2 การประเมินผลจากฝ่ายบริหารโดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
8. สรุปผลและการรายงานผลการดาเนินงาน โดยคณะกรรมการที่ได้นาข้อมูลจากการ
ประเมินผลมาวิเคราะห์ผล จัดทาข้อมูลสารสนเทศ และสรุปผลและนาไปใช้
8.1 แจ้งผลให้คณะกรรมการทราบและนาไปปรับปรุงพัฒนางาน
8.2 รายงานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน
8.3 รายงานผู้บริหารตามลาดับ
8.4 ฝ่ายบริหาร นาผลการประเมินเป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อนาไปปรับปรุงงาน รายงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป
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การบริหารโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีการคัดเลือกจากบุคคลกลุ่มต่างๆ จาก
ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นาชุมชน ผู้ ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีส่วน
ร่วมในการบริหารโรงเรี ยนให้เกิดประสิทธิภ าพสูงสุ ด ร่ว มปฏิบัติงานช่ว ยเหลือสนับสนุนและร่ว ม
รับผิดชอบ ดังนี้
1. ร่วมคิดจัดทาแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียน จัดทายุทธศาสตร์โรงเรียน เป็น
เครื่องกาหนดทิศทาง แนวทางการพัฒนาโรงเรียนโดยร่วมวิเคราะห์สภาพจุดเด่น จุดด้อย ร่วมกาหนด
วิสัยทัศน์ เป้าหมายยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการครบทุกขั้นตอน
2. ร่วมจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษาของโรงเรียน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหาร
3. ช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ในลักษณะที่หลากหลาย
4. ช่วยเหลือสนับสนุนด้านการพัฒนาครู ได้แก่ การเป็นวิทยากรอบรมพัฒนาครู ร่วมจัดอบรม
ครู เป็นต้น
5. ช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงิน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
6. มีส่วนร่วมภาคภูมิใจในความสาเร็จหรือมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์คณะกรรมการสถานศึกษามี
ส่วนร่วมรับรู้ มีความภาคภูมิใจในผลการกระทาและผลสาเร็จที่เกิดขึ้น และรับผลประโยชน์ในฐานที่
เป็นผู้ส่งบุตรหลานนักเรียนมาเข้าเรียน
การบริหารโดยผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วม
โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน
ได้แก่
1. ร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร ได้แก่ การแสดงความ
คิดเห็นในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน แสดงความคิดเห็นผ่านการตอบแบบสอบถาม ความคิดเห็น
เพื่อนาข้อมูลไปประกอบพิจารณา กาหนดเป้าหมายการพัฒนา การเสนอแนะจากการมาให้คาปรึกษา
หารือพูดคุยกับผู้บริหารคณะครู
2. ร่วมรับผิดชอบ ช่วยเหลือสนับสนุน ปรับปรุงงานทุก ๆ ด้านของโรงเรียน เช่น ด้าน
สุขภาพอนามัย ด้านทรัพยากร วัสดุ เงิน ในการบริหารแบบมีส่วนร่วมในทุกระดับ คือ การมีส่วนร่วม
การมีส่ ว นช่ว ย และการมีส่ ว นรั บผิ ดชอบ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ ผู้ ปกครองนักเรียนและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมบริหารโรงเรียน
การประเมินผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินการบริหารโรงเรีย นให้มีประสิทธิภาพแบบมีส่วนร่วม และการพัฒนาครู
ด้วยวิธีให้ครูช่วยครู ผู้รายงานได้ดาเนินการประเมินผล ตรวจสอบผลการพัฒนาจากการประเมินผล
ของครูโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง โดยใช้เครื่องมือจากการประเมินผลรวบรวมข้อมูลจากคณะครู
ปีการศึกษา 2556-2557 จานวน 67 คน ซึ่งเป็นประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาข้อมูลในครั้งนี้
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ก่อนดาเนินการในปี
การศึกษา 2556 และหลังดาเนินการปีการศึกษา 2557
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามดังนี้
1. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของการตอบแบบสอบถาม
2. วิ เคราะห์ ข้ อมู ลจากแบบสอบถาม การประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานในรู ปแบบตาราง
ประกอบการบรรยายซึ่งกาหนดความมากน้อยของความพึ งพอใจเป็ น 5 ระดับ ตามแนวคิ ดของ
ลิเคอร็ท (Bast and Kahn. 1993 : 246-250) ซึ่งกาหนดความมากน้อยของระดับความพึงพอใจโดย
มีเกณฑ์ให้น้าหนักคะแนนดังนี้
ระดับคะแนน
5
หมายถึง
มากที่สุด
ระดับคะแนน
4
หมายถึง
มาก
ระดับคะแนน
3
หมายถึง
ปานกลาง
ระดับคะแนน
2
หมายถึง
น้อย
ระดับคะแนน
1
หมายถึง
น้อยที่สุด
การแปลความหมายของคะแนนได้กาหนดเกณฑ์ในการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย ดังนี้
ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง
พึงพอใจมากที่สุด
ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง
พึงพอใจมาก
ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง
พึงพอใจปานกลาง
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง
พึงพอใจน้อย
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง
พึงพอใจน้อยที่สุด
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
1. สูตรการหาความเชื่อมั่นของ Cronbach
2
n   Si


1
n 1 
S2t


เมื่อ



n

s2
St

2

แทน
แทน
แทน
แทน





ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น
จานวนข้อของเครื่องมือวัด
คะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ
คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือทั้งฉบับ
(ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ 2538:171)
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2. การทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์โดยใช้
สูตรดัชนีค่าความสอดคล้อง IOC (พิษณุ ฟองศรี. 2551 : 179)
R
IOC = 
n
เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องแบบสอบถามความพึงพอใจ
 R แทน ผลรวมระหว่างคะแนนความพึงพอใจของผู้เชี่ยว
ชาญทั้งหมด
n แทน จานวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
3. หาค่าเฉลี่ย ( x ) โดยใช้สูตร
สูตร
เมื่อ

Mean

X
N

Mean 

แทน
แทน
แทน

X
N

ค่าเฉลี่ย
ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
จานวนคนในกลุ่ม

4. หาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยใช้สูตร
S .D. 

เมื่อ

S.D.

X
N

แทน
แทน
แทน

X
N

2

 X
  
 N






2

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
จานวนคนในกลุ่ม
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ 2536 : 19 )

การอภิปรายผล
จากการด าเนิ น การพั ฒ นาการบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย นให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ย
ยุ ทธศาสตร์ ก ารบริ ห ารแบบมีส่ ว นร่ ว ม และการพั ฒ นาครูด้ ว ยยุทธศาสตร์ค รูช่ ว ยครู เพื่ อให้ ค รู
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดปีการศึกษา 2556 ถึง 2557 จากการดาเนินงานจะได้นาผลมาอภิปรายดังต่อไปนี้
ผลการดาเนินงานบริหารงานวิชาการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพด้วยยุทธศาสตร์การมีส่วน
ร่วมโดยครูมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน ครูมีส่วนร่วมในการบริหารนิเทศภายในโรงเรียนและการ
บริ หารโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ ปกครองนักเรียนและชุมชนมีส่ วนร่วมในการ
บริหารโรงเรียนทาให้การบริหารมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. ผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพด้วยยุทธศาสตร์ครูมีส่วนร่วมใน
การบริหาร จากการประเมินความคิดเห็นของครู -อาจารย์ หลังดาเนิ นการโดยภาพรวมมีค่า เฉลี่ย
เท่ากับ 4.46 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่ามีความแตกต่างกันแสดงถึงการบริหารโดยเปิด
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โอกาสให้ครูมีส่วนร่วม ในทุกกระบวนการอันได้แก่ ร่วมคิดวางแผน ร่วมทาและปฏิบัติตามแผนร่วม
ประเมินผลและปรับปรุง ร่วมกัน รับผิดชอบให้มีการใช้ทรัพยากร การบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ครูมีขวัญและกาลังใจ ในการทางาน มีส่วนร่วม ผลงานมีคุณภาพ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวทางการ
บริหาร ที่สานักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ (2540 : 16) กล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารแบบมี
ส่ ว นร่ ว มว่ า เป็ น การช่ ว ยลดความขั ด แย้ ง สร้ า งบรรยากาศที่ ดี ใ นการท างาน สร้ า งสรรค์ ห ลั ก
ประชาธิปไตย ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ทรัพยากร ทาให้ผู้ร่วมงานเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กร และเป็นการเพิ่มผลผลิตขององค์กร เพิ่มพูนประสิทธิภาพการทางานให้สูงขึ้น และสอดคล้อง
กับความคิดเห็นของ สมเดช สีแสง (2540 : 89) ได้สรุปให้เห็นถึงผลประโยชน์ของการบริหารแบบมี
ส่ว นร่ ว มว่า เป็ น การเปิ ดโอกาสให้ บุคลากรรวมกลุ่ มกันใช้ความรู้ ความสามารถ สติปัญญา และ
ประสบการณ์ของแต่ละคนร่วมกันปรับปรุงงานในหน่วยงานของตน ผู้ปฏิบัติงานจะเป็นผู้ที่รู้ปัญหา
ใกล้ชิดปัญหา และแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด การร่วมกันรับผิดชอบ และทางานเป็นทีม จึงรู้สึกว่าตนมี
คุณค่า มีความภาคภูมิใจและทางานอย่างเต็มที่ และเต็มความสามารถ ผลการปฏิบัติงานย่อมมี
คุณภาพ และมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ได้ดาเนินการบริหารโรงเรียนโดยครู
มีส่วนร่วม เป็นคณะบุคคล รูปแบบคณะกรรมการ การร่วมกันรับผิดชอบ ร่วมกันคิด ร่วมกันทา ร่วม
ตัดสินใจ ในการพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติร่วมพัฒนาปรับปรุง ทาให้รู้สึกเป็นเจ้าของมี
ความรั บผิดชอบจึงทาให้ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการประเมินความคิดเห็นของครู –
อาจารย์หลังการดาเนินการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
2. ผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพด้วยยุ ทธศาสตร์การบริหารงาน
นิเทศภายใน โดยครูมีส่วนร่วม จากความพึงพอใจของครู – อาจารย์ หลังการดาเนินงานโดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ พบว่ามีความแตกต่างกันแสดงถึงครู – อาจารย์
มีความพึงพอใจที่ได้มีส่วนร่วมในการนิเทศภายในโรงเรียนทุกขั้นตอนที่โรงเรียนได้ดาเนินการ ตั้งแต่มี
ส่วนร่วมในการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการรับผิดชอบงานนิเทศภายใน ร่วมวางแผนการ
นิเทศ ร่วมปฏิบัติตามแผน ร่วมกิจกรรมนิเทศ ร่วมประเมินผล ร่ วมปรับปรุงการนิเทศภายในให้มี
คุณภาพสู ง ขึ้น แสดงถึ งประสิ ท ธิภ าพในการบริห ารงานวิช าการ ซึ่ งสอดคล้ องกั บงานวิจั ยของ
สิร์ปราณี วสุภัทร (2539 : 146 -150) ได้ทาการวิจัยศึกษารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน
โดยคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ และ
จากการประเมินผลการดาเนินงานยังพบอีกว่า โรงเรียนได้มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการนิเทศ
คือโรงเรี ย นได้ แต่งตั้ง บุ คลากรเป็ นคณะกรรมการรับ ผิ ดชอบงานนิเ ทศภายในโรงเรียน มีผ ลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุดเป็นอันดับแรก ซึ่ งโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ได้ดาเนินการนิเทศ
ภายในอย่างเป็นระบบครบวงจรตามแนวทางการดาเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ได้มีการกาหนดโดย
ยึดรูปแบบครูมีส่วนร่วมร่วมบริหารงานนิเทศ ร่วมรับผิดชอบจึงส่งผลให้งานนิเทศภายในโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพ ผลการประเมินความคิดเห็นครู - อาจารย์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน
3. ผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ด้วยยุทธศาสตร์การบริหารโดย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนมีส่วนร่วม จากการบริหารโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้
คณะกรรมการบริห ารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่ วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนอันได้แก่ การมีตัวแทนคณะกรรมการโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา
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ผู้ปกครอง และคณะครู – อาจารย์ หลังการดาเนินการโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก แสดงถึงการบริหารโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน องค์กรจากต้นสังกัด เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน ที่มาจากการมีส่วนร่วมในการบริหารทาให้การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น ส่งผลถึงคุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการศึกษาวิจัยของกรมวิชาการ
(2538 : 2-3) ซึ่งได้ศึกษาองค์ประกอบที่สาคัญทาให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ คือการให้ชุมชนเป็น
ฐานในการสนับสนุ นจัดการศึกษา แสดงความต้องการผลที่เกิดกับนักเรียน ให้ ความสนใจร่วมมือ
พัฒนาอย่างสม่าเสมอ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการ
จัดการศึกษา การให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ช่วยสนับสนุนการศึกษา จึงทาให้มีการศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน โรงเรียนได้ใช้แผนยุทธศาสตร์บริหารโรงเรียน โดยมีการวางแผนร่วมกัน
และร่ ว มปฏิบั ติตามแผนที่ว างไว้ มีการตรวจสอบความก้าวหน้าของการจัดการศึกษารายงานให้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชนทราบ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ได้ดาเนินการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยให้ชุมชน ผู้ปกครอง
นักเรียนเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริหารทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ จึงทาให้การบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน
จากการด าเนิ น การพั ฒ นาการบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย นให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ย
ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครูมีส่ วนร่วมในการบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ รุ่ง แก้วแดง (2542
:277-278) กล่าวถึงแนวคิดการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองชุมชน ว่าการจัดการศึกษาเป็นสิทธิ และ
หน้าที่ของผู้ปกครองต้องมีการแสดงความคิดเห็นผ่านผู้แทนในคณะกรรมการโรงเรียนเป็นวิธีที่ให้
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโรงเรียนมากขึ้น สอดคล้องกับแนวทางการศึกษา
ของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542 : 14 –16) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของ
สาธารณชน ในการปฏิรูปการศึกษาของรัฐชีสแคตเชวัน ประเทศแคนาดาว่า ยุทธศาสตร์ที่สามารถดึง
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมีความสาคัญยิ่งในทุกขั้นตอน มีการกาหนดบุคคล มีวิธีการต่างๆ ที่จะเข้า
มามีส่วนร่วมมีความสาคัญยิ่งในทุกขั้นตอน มีก ารกาหนดบุคคล มีวิธีการต่างๆ ที่จะเข้ามามีส่วนร่วม
อย่างมีประสิทธิภาพและกาหนดกรอบเวลาการดาเนินงาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) สุรชัย เทียนขาว (2544 : 20-21) กล่าวใน
บทสรุปผู้บริหารเรื่องการศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษารูปแบบการบริหาร โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานว่า มีหลักการสาคัญในการบริหาร ได้แก่ หลักการกระจายอานาจ หลักการมีส่วนร่วม
หลักการคืนอานาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน หลักการบริหารตนเอง หลักการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล ซึ่งแนวคิดต่างๆ ของด้านการศึกษาในยุคปัจจุบันเน้นการจัดการศึกษาที่ให้ทุกฝ่ายมีส่วนได้
ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง โดยการบริหารโรงเรียนของ
ผู้รายงานได้นาแนวคิดหลั กการบริหารแบบมีส่ว นร่ว มเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ส่ งผลให้ การ
บริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
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4. ผลการดาเนินการพัฒนาครูโดยยุทธศาสตร์ครูช่วยครูด้านการใช้หลักสูตรสู่การพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยครูช่วยครู ตามความคิดของครู – อาจารย์ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.61 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงถึงการพัฒนาครูโดยครูช่วยครูพัฒนากันเองด้วยวิธีการ
ต่างๆ ได้แก่การนิเทศกัน การสนทนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูปรึกษาครู ครูสอนครูในด้านการใช้
หลักสูตรและพัฒนาการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญและพัฒนาแผนการสอนโดยครูช่วยครูจัดวิทยากร
ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและร่วมช่วยกันประเมินการ
ใช้ ห ลั ก สู ต รเพื่ อ น าข้ อ มู ล ผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง การใช้ ห ลั ก สู ต รด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า งๆ ท าให้ ค รู
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนให้เป็นที่พึงพอใจของครูและเป็นการพัฒนาครูให้มีคุณภาพ พัฒนา
ตนเองเป็นครูที่มีคุณภาพ สอดคล้องกั บรายงานวิจัยของกรมวิชาการ (2538 : 2-3) ได้ศึกษา
องค์ประกอบที่เป็นส่วนสาคัญที่ทาให้การจัดการศึกษามีคุณภาพสูงขึ้น ได้แก่ การบริหารหลักสูตร
ผู้บริหารต้องเป็นผู้นาการใช้หลักสูตร ครูต้องอบรมพัฒนาวิธีการสอนให้สอดคล้องกับหลักการของ
หลักสูตร และมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ คาหมาน คนไค (2543 : 107-133) กล่าวไว้ในแนว
ทางการพัฒนาครู ต้องยึดครูเป็นศูนย์กลางทั้งเน้นให้ครูพัฒนาคนอย่างหลากหลายเรียกว่า การพัฒนา
ครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นการพัฒนาควบคู่กับการปฏิบัติงาน ครูสามารถใช้การเรียนรู้แบบฝึก
เพื่อพัฒนาครู ผลการพัฒนาจะเกิ ดขึ้นกับตัวครูและศิษย์ โรงเรียนและชุมชน จึงส่งผลการพัฒนาครู
อย่ างได้ผ ลถาวร ซึ่งโรงเรี ยนเทศบาลวัดเสมาเมือง ได้ดาเนินการพัฒนาครูด้ว ยวิธีที่ห ลากหลาย
เน้นให้ครูสามารถพัฒนาตนเองได้โดยครูช่วยครู ทาให้ครูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การจัดการเรียน
การสอน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เน้นที่หลักการใช้หลักสูตรและวางแผน
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือที่สาคัญเป็นลาดับแรก
5. ผลการดาเนินงานพัฒนาครูโดยยุทธศาสตร์ครูช่วยครูด้านการใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี
จากการประเมินความพึงพอใจของครู – อาจารย์ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุดแสดงถึงการพัฒนาครูโดยครูช่วยครู ครูพัฒนากันและกันด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่
การให้ครูนิเทศ ครูจัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาครู จัดตั้งกลุ่มพัฒนาครู การสนทนาวิชาการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ครูปรึกษาครู ครูสอนครูในด้านการจัดหา ผลิต ใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการสอน
ครู มี ค วามพึ ง พอใจมี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านในระดั บ มากที่ สุ ด ท าให้ ค รู เ ปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการ
พัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการสอนได้อย่ างมีประสิทธิภาพเป็น
การพั ฒ นาครู ครู ช่ ว ยครู ให้ ค รู พั ฒ นาตนเองเป็ น ผู้ มี คุ ณ ภาพ ซึ่ ง โรงเรี ยนเทศบาลวั ดเสมาเมื อง
ดาเนินการสอดคล้องกับรายงานการศึกษาค้นคว้าของ เทพวรินทร์ เขื่อนปัญญา และคณะ (2540 :
บทคั ดย่ อ) เรื่ องความคิ ดเห็ น ของข้าราชการครู เกี่ ยวกั บการบริห ารโรงเรี ย นตามแนวการปฏิรู ป
การศึกษาพบว่า โรงเรียนจัดการเรียนการสอนมุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยจัดการเรียนการสอน
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการใช้ห้องปฏิบัติการให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้สื่อ เทคโนโลยีทันสมัย
ซึ่งโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ได้มีการปฏิรูปการศึกษา โดยเน้นการปฏิรูปครู ปฏิรูปกระบวนการ
เรี ยนรู้ โดยการพัฒนาครู ให้ สามารถจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้ เรียนปฏิบัติจริงด้ว ยการใช้สื่ อ
ครู พั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรม เทคโนโลยี ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารต่ า งๆ จั ด ให้ มี ก ารเรี ย นรู้ จ ากคอมพิ ว เตอร์
อินเตอร์เน็ต มีการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้สาหรับนักเรียน ทาให้ครู
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เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาครูโดยยุทธศาสตร์ให้ครูช่วย
ครูพัฒนา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการสอน
6. ผลการดาเนินงานพัฒนาครูโดยยุทธศาสตร์ครูช่วยครูด้านการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงโดยครูช่วยครูด้านการวัดผลจากการประเมินตามความคิดของครู –อาจารย์ โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แสดงถึงการพัฒนาครูโดยครูช่วยครู ครูร่วม
พัฒนาตนเองและพัฒนาเพื่อนร่วมงาน ในด้านการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ครูมีความพึง
พอใจอยู่ ในระดั บ มาก เนื่ องจากโรงเรีย นได้ มี การบริ ห ารโรงเรีย นโดยให้ ค รูทุ ก คนมี ส่ ว นร่ว มคิ ด
ร่ ว มท า ร่ ว มประเมิ น ร่ ว มปรั บ ปรุ ง การพั ฒ นาครู ด้ า นการวั ด และประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง
ได้ดาเนิ นการโดยการพัฒนาครู ไปพร้อมกับการร่วมปรับปรุงงานให้ มีประสิทธิภ าพสู งขึ้นแสวงหา
วิธีการปรับปรุงการวัดผลให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ส่งผลให้ครูพัฒนาตนเองและ
พัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความคิดเห็นของ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2543 :
36-44) กล่าวไว้ในการจัดเครือข่าย กลยุทธ์สาคัญสู่ความสาเร็จมีลักษณะ 7 ประการ คือ การรับรู้
มุมมองร่วมกัน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน การมีส่วนร่วมของ
สมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง การเสริมสร้างซึ่งกันและกันการพึ่งพิงอิงร่ วมกัน การปฏิสัมพันธ์เชิง
แลกเปลี่ยนทั้ง 7 ประการ จะส่งผลให้เกิดความสาเร็จในทุกด้านซึ่งการพัฒนาครูโรงเรียนเทศบาลวัด
เสมาเมือง ได้ดาเนินการสอดคล้องกับแนวความคิดดังกล่าว ส่งผลให้การพัฒนาครู เพื่อการพัฒนาการ
วัดผลประเมินผลตามสภาพจริงตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ประสบความสาเร็จเป็นที่น่าพอใจใน
ระดับมาก เพราะครูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน มุ่งพัฒนาตัวผู้เรียนจากการวัดผลประเมินผลตาม
สภาพจริง
7. ผลการด าเนิ น งานพั ฒ นาครู โ ดยยุท ธศาสตร์ ครู ช่ว ยครูด้ านการแสวงหาวิธี การ
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ จากการประเมินตามความพึงพอใจของครู – อาจารย์ โดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก การนิเทศกันเอง การประชุม
ปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายครูสอนครู ครูให้คาปรึกษาครู การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครู – อาจารย์
มีความพึงพอใจในการพัฒนาครูอยู่ในระดับมาก เนื่องจากโรงเรียนได้มีการบริหารงานวิชาการแบบมี
ส่วนร่วม ทาให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทา ร่วมประเมินผล ร่วมปรับปรุงงาน การแสวงหา และ
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้ดาเนินการพัฒนาครู ให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายโดยพัฒนาครูแบบครูช่วยครู นิเทศกันเอง พัฒ นางานควบคู่ไปกับพัฒนาตนเองอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ระบบ ส่ ง ผลให้ ก ารพั ฒ นาครู มี คุ ณ ภาพจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เพราะครูมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนอย่างถาวร เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
ซึ่ง สอดคล้ อ งกั บ แนวการพั ฒ นาบุ ค ลากร เกี่ย วกับ การปฏิ รู ปการเรี ย นรู้ข องหน่ว ยศึก ษานิ เทศก์
สานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี (2542 : 14-15) กล่าวไว้ในเอกสารการปฏิรูปการเรียนรู้ว่า
การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจ ร่วมกันดาเนินงานอย่างจริงจัง
ขยายเครือข่าย การทางานด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ด้ว ยการปลูกจิตสานึก ฝึกปฏิบัติการ ประสาน
เครือข่าย ขยายคุณภาพ โดยมีหลักในการพัฒนา คือ คานึงถึงศักยภาพของทุกคน การทางานเป็นทีม
พึ่งพิงอิงกัน พัฒนาจากพื้นฐานความเป็นจริง เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและนามาแลกเปลี่ยน
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เรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนถึงขั้นการปรับเปลี่ ยนความคิดและบุคคลที่เกี่ยวข้องและการพัฒนาครูของ
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
จากวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการพั ฒ นาโรงเรี ย นเทศบาลวั ด เสมาเมื อ ง ทั้ ง หมดเป็ น การ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพด้วยยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย การ
พัฒนาครูด้วยยุทธศาสตร์ครูช่ว ยครู แสดงถึงโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานโรงเรียน ส่งผล
ให้เกิดคุณภาพทั้งด้านการบริหารด้านการจัดการเรียนการสอน และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น ได้รับการประเมินมาตรฐานโรงเรียนจากบุคคลภายนอก เป็นการแสดงให้เห็นถึงการบริหาร
โรงเรียนที่ประสบความสาเร็จมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้ผลการสอบเข้าเรียนต่อในระดับ
สถานบันต่างๆ ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สร้างความชื่นชมให้กับผู้ปกครอง นักเรียน
ชุมชน เป็นที่ยอมรับของชุมชนและบุคคลทั่วไปทาให้มีผู้สมัครเข้าเรียนในระดับ ประถมศึกษา ปีที่ 1
เป็นจานวนมาก แต่โรงเรียนไม่สามารถรับเข้าเรียนได้หมด โรงเรียนรับได้เฉพาะนักเรียนที่สอบเข้าได้
ผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนดเท่านั้น ซึ่งเป็นการประกันได้ว่าโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมืองเป็น
โรงเรียนที่ชุมชนยอมรับในการบริหารงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นใจในการส่งบุตร
หลานเข้ามาศึกษาต่อเพื่อที่จะสอบเข้าศึกษาในโรงเรียนต่าง ๆ ต่อไป

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผู้ บ ริ ห ารเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการบริ ห ารงาน ที่ จ ะเป็ น ผู้ น าจะท าให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาคุณภาพ จากข้อมูลจากการค้น คว้าของนักการศึกษา พบว่า คุณลักษณะ
ของผู้ บ ริ ห ารสามารถบ่ ง บอกถึ ง ความส าเร็ จ ของการพั ฒ นาคุ ณ ภาพได้ โดยตั ว แปรที่ ส าคั ญ คื อ
ประสบการณ์ในด้านการประเมิน ผลและคุณวุฒิ ทางการศึกษา ปัจจัยส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือการ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน การให้ความสาคัญกับบุคลากรทุกคน และต้องมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการบริหาร จึงจะเกิดความตระหนักและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจที่
จะร่วมกันพัฒนาองค์กรให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และที่สาคัญบุคลากรทุกคนเกิด
ความรับผิดชอบร่วมกัน และควรเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารทุกระบบ
1.2 ผู้บริหารควรมีการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพของงาน ผู้บริหารควร
ส่งเสริมพัฒนาครูสร้างทีมงาน เพื่อให้ครูร่วมมือร่วมใจ ประสานการพัฒนาแบบครูประสานใจเพื่อ
พัฒนาครูหรือครูสอนครู มีการนิเทศโดยครูเพื่อครู จะช่วยส่งผลต่อคุณภาพของครู ซึ่งกระบวนการ
นิเทศภายในที่สาคัญคือ การให้ครูมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ได้แก่ การแต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศ
ภายในโรงเรี ย น ร่ ว มกัน วางแผนเพื่อ การปฏิบัติงานตามแผน ร่ว มกัน ประเมินผลการปฏิ บัติงาน
ปรับปรุงงานอย่างครบวงจร ส่งผลถึงคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา
1.3 การพัฒนาครูในปัจจุบัน ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองควบคู่
ไปกับการพัฒนาการเรียนการสอน คือ การนาหลักสูตรไปใช้อย่างถูกต้อง พัฒนาแผนการจัดการ
เรี ย นรู้ ใ ห้ เหมาะสมกับ สภาพของท้ องถิ่น เน้นการสอนที่จะน านักเรีย นไปสู่ กิจ กรรมการเรียนรู้ ที่
หลากหลายการใช้สื่ อนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้องกับยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพด้วย
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วิธีการสอนที่หลากหลาย โรงเรียนควรมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั้งการพัฒนาระบบการบริหารให้
สอดคล้ อ ง เพื่ อ ปฏิ รู ป การเรี ย นการสอน การพั ฒ นาครู การพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอน
สู่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาแนวปฏิบัติในการบริหารงานวิชาการ โดยใช้หลักการ แนวคิด
ทฤษฎีอื่น ๆ มาใช้ในการบริหารงานวิชาการ เพื่อเป็นการพัฒนางานวิชาการ ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญของ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดผลดีกับผู้เรียนต่อไป
2.2 ควรมีการพัฒนาแนวปฏิบัติสาหรับการบริหารงานในด้านอื่น ๆ ของโรงเรียน เพื่อเป็น
แนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาการบริหารโรงเรียนให้ดีขึ้นต่อไป
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