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The objectives of this study were to: 1) investigate participation of teachers in academic administration 

of school teachers in the Krungthep Thornbury Group under the Bangkok Office of Primary Educational Service 
Area; and 2) compare participation in academic administration of the teachers as classified by educational 
background, years of experience.  A sample of 175 was randomly selected form teachers of the schools  in  the  
2019  academic  year. The tool used for data collection was a questionnaire.  All 175 questionnaire copies were 
returned and usable.  The statistics used were frequency, percentage, mean, standard deviation, and One-way 
Analysis of Variance.   

 
The findings were as follows.  1) The overall participation in academic of the teachers was at the high 

level on all five aspects.  These aspects of were ranked from the top as: educational supervision, evaluation and 
educational transference, school-based curriculum research, developmental research, and quality assurance.  
The item ranked at the top of individual aspects were: 1) student competition on academic the comparison, 2) 
evaluation in accordance with the school guide, 3) participation in subject goal setting, 4) analyses of students 
for action research, and 5) relevant document preparation, respectively.  2) The comparison showed only the 
item of development of school-based quality assurance and educational standard was statistically differences at 
the 0.05 level between those with different experience. 
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ศศิญภา พิมานแพง 2563: การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียน 
ในกลุ่มกรุงธนบุรี สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต (การบริหารการศึกษา) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษา
การศึกษาคน้ควา้อิสระหลกั: อาจารยส์นัน่  ประจงจิตร, Ph.D.  86 หนา้ 
 

 
วตัถุประสงคข์องการศึกษา 1) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในกลุ่มกรุง

ธนบุรี สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของครู จาํแนกตามระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบติังาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การศึกษาคือครูโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนบุรีปีการศึกษา 2562 จาํนวน 175 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็น
แบบสอบถาม  ไดรั้บแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ครบทั้ง 175 ฉบบั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

 
ผลการศึกษาพบวา่ 1) การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก

ทั้ง 5 ดา้น โดยเรียงลาํดบัการมีส่วนร่วมจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ดา้นการนิเทศการศึกษา โดยขอ้ท่ีครูนาํนกัเรียนเขา้ร่วม
การแข่งขนัทางวิชาการ การมีส่วนร่วมอยูเ่ป็นอนัดบัสูงสุด ดา้นการวดัผล ประเมินผล  และดาํเนินการเทียบโอนผลการ
เรียนโดยขอ้ท่ีครูร่วมปฏิบติัตามระเบียบแนวปฏิบติัในการวดัผลและประเมินผลของโรงเรียน การมีส่วนร่วมอยูเ่ป็น
อนัดบัสูงสุด ดา้นการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาโดยขอ้ท่ีครูร่วมกาํหนดเป้าหมายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
โรงเรียน การมีส่วนร่วมอยูเ่ป็นอนัดบัสูงสุด ดา้นการวิจยัเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โดยขอ้ท่ีครูทาํการ
วิเคราะห์ผูเ้รียน เพ่ือนาํผลมาทาํการวิจยัในชั้นเรียน การมีส่วนร่วมอยูเ่ป็นอนัดบัสูงสุด  ดา้นการพฒันาระบบประกนั
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา โดยขอ้ท่ีครูร่วมจดัเตรียมเอกสารเพื่อนาํมาใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพ การมี
ส่วนร่วมอยูเ่ป็นอนัดบัสูงสุด  2) ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูเหล่าน้ีพบ
เพียงขอ้ท่ีวา่การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาของดา้นประสบการณ์ในการปฏิบติังาน ราย
ขอ้พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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