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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในงานวิชาการของครุ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรีเขต 2 มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา การบริ หารแบบมี
ส่ วนร่ วมในงานวิชาการในสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
สุ พรรณบุรี เขต 2 และเพื่อเปรี ยบเทียบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในงานวิชาการของครู สังกัดสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เ ขต 2 จ าแนกตามปั จ จัย คุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล โดย
การศึกษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาเชิ งสารวจ ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ สถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 2 จานวน 109 โรงเรี ยน ใน 3 อาเภอ
ไม่รวมโรงเรี ยนเอกชนซึ งประกอบไปด้วยสถานศึกษาในอาเภออู่ทองจานวน 45 โรงเรี ยน อาเภอสองพี่
น้อง 43 โรงเรี ยน อาเภอดอนเจดี ย ์ 21โรงเรี ยน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้กาหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยการเปิ ดตารางของเครซี่ และมอร์ แกน ( Krejcie and Morgen) การสุ่ มแบบแบ่งชั้นได้กลุ่ม
ตัวอย่างรวมทั้งสิ้ น 293 โดยผูบ้ ริ หาร/รองผูบ้ ริ หารและครู ฝ่ายวิชาการทาการเลือกเจาะจงโรงเรี ยนละ 1
คน และครู ผสู ้ อนทาการสุ่ มอย่างง่ายโรงเรี ยนขนาดเล็กโรงเรี ยนละ 1 คน โรงเรี ยนขนาดกลางโรงเรี ยน
ละ 2 คน โรงเรี ยนขนาดใหญ่เลือกแบบเจาะจง โรงเรี ยนละ 3 คน รวมทั้งสิ้ น 293 คน จากนั้น นาข้อมูล
ที่ไ ด้ก ลับ มาตรวจสอบความสมบู รณ์ และนามาวิเคราะห์ ข้อมูล ด้วยเครื่ องคอมพิ วเตอร์ โปรแกรม
สาเร็ จรู ป ซึ่ งสถิติที่ใช้ครั้งนี้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(one-way ANOVA) และนาเสนอผลการวิเคราะห์ในรู ปของตาราง
ประกอบความเรี ยง
สรุ ปผลการศึกษาวิจัย
5.1 คุณลักษณะทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผูบ้ ริ หาร รองผูบ้ ริ หาร ครู และครู ฝ่ายวิชาการ
ครู ผสู ้ อน รวมทั้งหมด 293 คน ซึ่ งจาแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง และประสบการณ์
เพศ พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 164 คน ร้อยละ 56.0 รองลงมา เป็ นเพศชาย 129
คน คิดเป็ นร้อยละ 44.0
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อายุ พบว่า ส่ วนใหญ่ผตู ้ อบแบบสอบถามอายุ 46 - 55 ปี จานวน 122 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.6
รองลงมา อายุ สู งกว่า 56 ปี ขึ้นไป จานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.6 รองลงมา อายุ 25 - 35 ปี จานวน
60 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.5 และต่าสุ ด อายุ 36 - 45 ปี คิดเป็ นร้อยละ 13.3
วุฒิการศึกษา พบว่า ส่ วนใหญ่ผตู ้ อบแบบสอบถามวุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 154 คน
คิดเป็ นร้อยละ 50.6 รองลงมา วุฒิการศึกษาปริ ญญาโท จานวน 133 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.4 และต่าสุ ด
วุฒิการศึกษาปริ ญญาเอก จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.0
ตาแหน่ ง พบว่า ส่ วนใหญ่ผตู ้ อบแบบสอบถามตาแหน่งครู ผสู ้ อน จานวน 121คน คิดเป็ นร้อย
ละ 42 รองลงมา ตาแหน่งครู ฝ่ายวิชาการ จานวน 86 คน คิดเป็ นร้อยละ 29 และตาแหน่งผูบ้ ริ หาร/รอง
ผูบ้ ริ หารจานวน 86 คน คิดเป็ นร้อยละ 29
ประสบการณ์ พบว่า ส่ วนใหญ่ผตู ้ อบแบบสอบถามประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป จานวน
200 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.3 รองลงมา ประสบการณ์ 1 - 5 ปี จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.4 และ
ต่าสุ ด ประสบการณ์ 6 - 10 ปี จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.3
5.1.2 ผลการวิเคราะห์ การบริหารแบบมีส่วนร่ วมในงานวิชาการของครู ในสถานศึกษาขั้น
พืน้ ฐานสั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรีเขต 2
ภาพรวมระดับ การบริ หารแบบมี ส่ วนร่ วมในงานวิช าการกับ ผลสั ม ฤทธิ์ ของนัก เรี ย น ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรีเขต 2 ในงานวิชาการ
12ด้าน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (xˉ = 4.27) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งได้แก่ . ด้าน
การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ (xˉ = 4.32) รองลงมา ด้านการมีส่วนร่ วมในการประเมินผล (xˉ
=4.29) รองลงมา ด้านการตัดสิ นใจ (xˉ = 4.27) และต่าสุ ด ด้านการมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงาน (xˉ =
4.20)แต่อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
ด้ านการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับ มาก (xˉ = 4.27) เมื่อพิจารณารายข้อ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในงานวิชาการกับผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยน พบว่า เมื่อพิจารณารายด้านที่เกี่ยวกับ
การมีส่วนร่ วมในงานวิชาการกับผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งคือ ด้านการพัฒนา
หลักสู ตรสถานศึกษา (xˉ =4.38) รองลงมา ด้านการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ (xˉ =4.35) และต่าสุ ด
การนิเทศการศึกษา (xˉ =4.14) แต่อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
ด้ านการมีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับ มาก (xˉ = 4.20) เมื่อพิจารณาราย
ด้านที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในงานวิชาการกับผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ ยสู ง การ
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พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ (xˉ =4.29) รองลงมา การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา, การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ ,
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (xˉ =4.27) และต่าสุ ด การส่ งเสริ มและสนับสนุ น
งานวิชาการแก่บุคลากร ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา (xˉ =4.07) แต่อยูใ่ น
ระดับมาก
ด้ านการมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ โดยรวมอยูใ่ นระดับ มาก (xˉ = 4.32) เมื่อพิจารณา
รายด้านที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในงานวิชาการกับผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ ยสู ง
ได้แก่ การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา (xˉ 4.49) รองลงมา การพัฒนาระบบประกันคุ ณภาพภายใน
สถานศึกษา (xˉ 4.42) และต่าสุ ด การส่ งเสริ มและสนับสนุ นงานวิชาการแก่บุคลากร ครอบครัว องค์กร
หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา (xˉ 4.15) แต่อยูใ่ นระดับมาก
ด้ านการมีส่วนร่ วมในการประเมินผล โดยรวมอยูใ่ นระดับ มาก (xˉ = 4.29) เมื่อพิจารณาราย
ด้านที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในงานวิชาการกับผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู ง ได้แก่
ด้านการแนะแนวการศึกษาและ การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ (xˉ =4.36) รองลงมา ด้านการนิ เทศ
การศึกษา (xˉ =4.33) และต่าสุ ด ด้านการประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอื่น (xˉ =4.23) แต่อยูใ่ นระดับมาก

5.1.3 การเปรี ยบเทียบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในงานวิชาการของครู สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรีเขต 2
1. การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในงานวิชาการของครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 2 เปรี ยบเทียบตามอายุ โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในงานวิชาการโดยรวมเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไป
หาน้อย พบว่า ครู ที่มีอายุ 36-45 ปี รองลงมา คือ ครู ที่มีอายุ 46-55 ปี ครู ที่มีอายุสูงกว่า 56 ปี ขึ้นไป และ
ครู ที่มีอายุ 25-35 ปี ตามลาดับ และเมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างโดยรวมและรายด้าน จาแนกตามอายุ
พบว่า ครู ที่มีอายุต่างกันมีการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในงานวิชาการโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
2. การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในงานวิชาการของครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 2 เปรี ยบเทียบตามวุฒิการศึกษา พบว่า โดยรวม และ
รายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในงานวิชาการโดยรวม พบว่า ครู ที่มี
วุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโท มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ครู ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญา
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เอก และครู ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตามลาดับ และเมื่อเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของการ
บริ หารแบบมี ส่ ว นร่ ว มในงานวิ ช าการของครู ใ นสถานศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานสั ง กัดส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้าน จาแนกตามวุฒิการศึกษาพบว่า ครู ที่มี
วุฒิการศึกษาต่างกันมีการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในงานวิชาการโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งหมด
3. การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในงานวิชาการของครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรีเขต 2 เปรี ยบเทียบตามตาแหน่ง พบว่า โดยรวมและรายด้าน
จาแนกตามตาแหน่ง ครู ฝ่ายวิชาการมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
รองผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ผูส้ อนมี ค ะแนนเฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ มาก และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บความ
แตกต่างของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในงานวิชาการของครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้าน จาแนกตามตาแหน่งพบว่า ครู
ที่มีตาแหน่งต่างกันมีการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในงานวิชาการโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งหมด
4. การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในงานวิชาการของครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 2 เปรี ยบเทียบตามประสบการณ์ในการทางานพบว่า
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในงานวิชาการโดยรวม
พบว่า ครู ที่ มี ประสบการณ์ ในการท างาน 10 ปี ขึ้ นไปมี ค ะแนนเฉลี่ ยมากที่ สุ ด รองลงมา คื อ ครู ที่ มี
ประสบการณ์ในการทางาน 6-10 ปี และครู ที่มีประสบการณ์ในการทางาน 1-5 ปี ตามลาดับ และเมื่อ
เปรี ยบเที ยบความแตกต่ างของการบริ หารแบบมี ส่ วนร่ วมในงานวิช าการของครู ในสถานศึ กษาขั้น
พื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้าน จาแนก
ตามประสบการณ์ในการทางานพบว่า ครู ที่มีประสบการณ์ในการทางานต่างกันมีการบริ หารแบบมีส่วน
ร่ วมในงานวิชาการทั้งโดยรวม ด้านการมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่ วมใน
การประเมินผล ไม่แตกต่างกัน
ครู ที่มีประสบการณ์ในการทางานต่างกันมีการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในงานวิชาการด้านการมี
ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจ และด้านการมีส่วนร่ วมในการดาเนินการแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ทั้งหมด
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5.2 อภิปรายผล
1. การบริหารแบบมีส่วนร่ วมในงานวิชาการของครู ในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานสั งกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรีเขต 2
1.1.อด้ า นมี ส่ วนร่ ว มในการตัด สิ นใจ โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก ซึ่ งข้อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง
เกี่ ยวกับการพัฒนาหลักสู ตรในเรื่ องร่ วมตัดสิ นใจในการทาแผนการสอนตามหลักสู ตรและกาหนด
แผนการสอน รองลงมาการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในประเด็นเกี่ยวกับการ
พัฒนาสื่ อ การผลิตและจัดหาสื่ อและเทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนการสอนของนัก เรี ยน และต่าสุ ด การ
ประสานความร่ วมมื อในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึ กษาและองค์กรอื่ น ประเด็นการกาหนดแนว
ทางการประสานความร่ วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น จะเห็ นได้ว่า
ได้การจัดทาแผนการสอนตามหลักสู ตร ครู จะมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจมากกว่าในเรื่ องอื่น อาจเป็ น
เพราะว่าการจัดการเรี ยนการสอนครู ทุกคนต้องรับทราบข้อมูลทางวิชาการในการจัดการเรี ยนการสอน
ให้สอดคล้องกับตัวชี้ วดั ของนักเรี ยน จึงทาให้ครู มีความคิ ดเห็ นในเรื่ องนี้ อยู่ในระดับมาก เพราะการ
จัดทาแผนการสอนตามหลักสู ตรมีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับครู ผสู ้ อนจึงทาให้มีส่วนร่ วมในเรื่ องนี้ สูง
และยัง มี ผ ลต่ อ การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนัก เรี ย นด้ว ยตลอดจนต้อ งสอดคล้อ งกับ
วัตถุ ประสงค์ของวิชา นอกจากนั้นยังต้องประยุกต์และบู รณาการให้นกั เรี ยนสามารถนาไปใช้ได้ใน
ชีวิตประจาวันตามเกณฑ์การจัดการศึกษาปั จจุบนั จึงทาให้ครู เล็งเห็นความสาคัญในเรื่ องนี้ อนั ดับต้น ๆ
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สไมเลอร์ มาร์ ค เอ ลาซารัส เวอร์ จิเนี ยร์ และบราลี คอนเยอร์ สจีน (1996)
ได้ศึกษาผลการมี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของโรงเรี ยนที่ จดั
การศึ ก ษาในเมืองมิ ดเวสต์เทิ ร์นปี 1990ถึ งปี 1994 ผลการวิจยั พบว่า 1) การให้ค รู มี ส่ วนร่ วมในกา
ตัดสิ นใจมี ความสัมพันธ์ ในทางบวกกับการพัฒนาในทางวิชาการและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นของ
นักเรี ยน 2) ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกของการเปลี่ ยนแปลงองค์การกับการพัฒนาทางวิชาการมีผล
น้อยกว่าความสัมพันธ์ของตัวแปรเหล่านี้ กบั ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน นอกจากนี้ การมีส่วน
ร่ วมในการตัดสิ นใจอาจมีผลทางลบหรื อทางบวกกับผลการเรี ยนของนักเรี ยน และ 3) มีความแตกต่าง
อย่างมากระหว่างความสัมพันธ์ของกลไกการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาทางวิชาการเมื่อผลสัมฤทธิ์ ดา้ น
การอ่านและความสัมพันธ์ของตัวแปรเหล่านี้เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คงที่
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1.2 ด้ านมีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งคือการ
พัฒนาแหล่ ง เรี ย นรู ้ ในเรื่ องการจัดตั้ง และพัฒนาแหล่ ง เรี ย นรู ้ ของนักเรี ยน รองลงมา การพัฒนาสื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เกี่ ยวกับข้อร่ วมในการประสานความร่ วมมือกับสถานศึกษา
และหน่ วยงานอื่ นและต่ าสุ ด การส่ งเสริ มและสนับสนุ นงานวิชาการแก่ บุคลากร ครอบครั ว องค์ก ร
หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา ในข้อร่ วมในการส่ งเสริ มและสนับสนุ นวิชาการให้แก่ บุคคล
ครอบครั ว องค์กร หน่ วยงานและสถานบันการศึ กษาอื่น ๆ ในด้านการมี ส่วนร่ วมในการดาเนิ นงาน
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ ยสู ง คือการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ ในประเด็นการจัดตั้งและพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู ้ ของ
นักเรี ยนที่ครู มีส่วนร่ วมในการดาเนิ นการมากกว่าในประเด็นอื่น ซึ่ งสอดคล้องกับการมีส่วนร่ วมในการ
จัดท าแผนการเรี ย นการสอนตามหลัก สู ต รจะเห็ นได้ว่า ครู มี ส่ วนร่ วมในเรื่ องนี้ ม าเป็ นอัน ดับ ต้น ๆ
เนื่ องจากการจัดการเรี ยนการสอนจาเป็ นจะต้องมีแหล่งเรี ยนรู ้ เพิ่มเติมให้กบั ผูเ้ รี ยนจากรายวิชาที่สอน
เพื่อพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ ดังนั้นการพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งกับ
การจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตร เพื่อให้เกิดทักษะเพิ่มเติมของนักเรี ยนที่ได้จากการเรี ยนในวิชา
และสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ได้ ตลอดจนความหลากหลายในการเรี ยนรู ้ นอกจากในชั้นเรี ยนแล้ว
สามารถสื บค้นหาจากแหล่ ง อื่ นได้ ดังนั้นในประเด็นนี้ ค รู จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาแหล่ งการ
เรี ยนรู ้เข้ามามีส่วนร่ วมเป็ นอันดับต้น ๆ เพื่อให้ตอบรับกับการจัดทาแผนการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตร
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชาฤนี เหมื อนโพธิ์ ทอง (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง การบริ หารแบบมีส่วน
ร่ วมกับการทางานเป็ นทีมของพนักงานครู ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่ น ที่ 1
ผลการวิจยั พบว่า 1)โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เนื่องจากผูบ้ ริ หารได้เล็งเห็นความสาคัญในการบริ หาร
แบบมี ส่ วนร่ วมปรั บ เปลี่ ย นกระบวนทัศ น์ใ นการบริ หารโดยเน้นการมี ส่ วนร่ วมเป็ นหลัก ก่ อให้เกิ ด
แนวคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรมอันดี งาม ด้านการไว้วางใจกันมีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด 2) การทางานเป็ น
ทีมของพนักงานครู ในสถานศึกษาโดยภาพรวมเพื่อพิจารณาแต่ละด้านอยูใ่ นระดับมากทั้งหมดส่ งผลให้
มีสภาพการทางานเป็ นทีมในโรงเรี ยนมากขึ้น 3) การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมกับการทางานเป็ นทีมของ
พนักงานครู ในสถานศึกษามีค่าความสัมพันธ์กนั ในทางบวกหรื อมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะที่คล้อย
ตามกันทุกด้าน และสัมพันธ์กบั แนวคิดของ มิลเลอร์ (1965:168) การบริ หารงานวิชาการว่างานวิชาการ
เป็ นหัวใจของโรงเรี ยนที่สาคัญที่สุดคือการจัดทาแผนการสอนและการปฏิ บตั ิตามแผนงานรวมทั้งการ
วัดผลและการจัดบริ การในการสอน
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1.3 ด้ านการมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู ง
คือการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา ในข้อได้รับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสู ตรและแผนการสอน
รองลงมาได้รับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินหลักสู ตรและแนวทางในการพัฒนา ต่าสุ ดคือการ
ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ นงานวิ ช าการแก่ บุ ค ลากร ครอบครั ว องค์ก รหน่ ว ยงานและสถาบัน อื่ น ที่ จ ัด
การศึกษา ในข้อร่ วมได้รับความร่ วมมือจากบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น ๆ ใน
การพัฒนางานวิชาการ การมี ส่วนร่ วมในการรั บผลประโยชน์ของครู จะให้ความสาคัญในเรื่ องการ
พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา เกี่ยวกับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสู ตรและแผนการสอนมาเป็ นอันดับ
ต้น ในประเด็นนี้มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ครู จะต้องเข้าใจหลักสู ตรและแผนการสอน จึงจะทาให้แนวทาง
ในการจัดการเรี ยนการสอนสอดคล้องกับตัวชี้ วดั ของแต่ละวิชา ครู สามารถเข้าใจและจัดการเรี ยนการ
สอนในตรงตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาแต่ละวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ แสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริ หารเน้นใน
เรื่ องความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสู ตรและแผนการสอน เพื่อให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้า
มารับรู ้ทาความเข้าใจในการจัดการเรี ยนการสอนให้ถูกต้อง ซึ่ งจะส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยน จะเห็ นได้ว่าตั้งแต่การมีส่วนร่ วมด้านการตัดสิ นใจ การมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นการ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาจะเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาเป็ นอันดับแรก ซึ่ งถือได้วา่
เป็ นหัวใจสาคัญอย่างมากสาหรับครู ผสู ้ อนที่จะต้องรับรู ้ถึงการพัฒนาหลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอน
จะทาให้ครู มีความรู ้ความเข้าใจในการจัดสื่ อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนให้สอดคล้องกับหลักสู ตรส่ งผลต่อ
การประเมินคุณภาพของครู และโรงเรี ยนด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ สมิชท์และคณะ (อ้างใน ปรี ยา
พร วงศ์อนุตรโรจน์ :2553) การบริ หารงานและการให้ความสาคัญของงานในสถานศึกษางานในความ
รับผิดชอบของผูบ้ ริ หารโดยแยกงานออกเป็ น 7 ประเภท พบว่า ผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญงานด้านวิชาการ
มาเป็ นอันแรก คิดเป็ นร้อยละ 40% จากงาน 7 ประเภท ได้แก่ งานบริ หารบุคลากร งานบริ หารกิ จการ
นักเรี ยนนักศึกษา งานบริ หารการเงิน งานบริ หารอาคารสถานที่ งานบริ หารความสัมพันธ์กบั ชุมชน งาน
บริ หารทัว่ ไป จากแนวคิ ดที่กล่ าวมาจะเห็ นได้ว่าการพัฒนาหลักสู ตรในเรื่ องการบริ หารงานวิชาการ
ผูบ้ ริ หารจะให้ความสาคัญจึงทาให้ครู เข้ามามีส่วนร่ วมในเรื่ องวิชาการมาเป็ นอันดับแรก เนื่ องจากมี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อครู และนักเรี ยนตลอดจนการประเมินสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการ
เรี ยนการสอนและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณปภัช รุ่ งโรจน์ (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง การบริ หารงาน
วิชาการกับระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนของโรงเรี ยนของโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานครผลการวิจยั
พบว่าการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานครโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่
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ในระดับมากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนโดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมากทุกด้านการบริ หาร
งานวิชาการกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของโรงเรี ยนของโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร
1.4 ด้ านการมีส่วนร่ วมในการประเมินผล โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งคือการ
พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา ในข้อร่ วมในการประเมินผลหลักสู ตร แผนการสอน กาหนดการเรี ยนการ
สอน รองลงมา การพัฒ นากระบวนการเรี ย นรู ้ ในข้อ ร่ ว มในการประเมิ น ผลการจัด บรรยากาศ
สิ่ ง แวดล้อมและแหล่ ง เรี ย นรู ้ ใ นการเรี ย นการสอน และการแนะแนวการศึ ก ษา ในข้อ ร่ วมในการ
ประเมินผลการดาเนิ นการแนะแนวต่าสุ ด การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา ในข้อร่ วมในการประเมินผล
การจัดทาหลักสู ตรสถานศึกษาและ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในข้อร่ วมใน
การประเมินผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในเรื่ องของด้านการมีส่วนร่ วม
ในการประเมินผล พบว่าเกี่ ยวกับการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา ในข้อร่ วมในการประเมินหลักสู ตร
แผนการสอน กาหนดการเรี ยนการสอน ครู ให้ความสาคัญเป็ นอันแรกที่เข้ามามีส่วนร่ วมในเรื่ อง จะเห็น
ได้วา่ ตั้งแต่ ด้านการตัดสิ นใจ ด้านการดาเนิ นงาน และด้านการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่ วมทั้งสาม
ด้านของครู จะเข้ามามีส่วนร่ วมมากแรก คือการพัฒนาหลักสู ตร โดยเฉพาะในเรื่ องการจัดทาแผน การ
จัดทาหลัก สู ตร การพัฒนาแหล่ ง เรี ยนรู ้ จึ งสั ม พันธ์ ก ับ การมี ส่ วนร่ วมในการประเมิ น ทาให้ค รู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้ความสาคัญกับเรื่ องนี้ แสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่ วมในเรื่ องนี้ มีความจาเป็ น
และสาคัญอย่างยิ่งสาหรับครู ที่จะทาให้มีความรู ้ ความเข้าใจในวิชาการสามารถวิเคราะห์และประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนได้ เป็ นแนวทางที่จะทาให้ครู พฒั นาการเรี ยนการสอนให้เหมาะสม
กับผูเ้ รี ยน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้ผเู ้ รี ยนได้มีวธิ ี การรับรู ้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น จึงทาให้ครู สามารถ
ประเมิ นผูเ้ รี ยนได้ว่าอยู่ในระดับไหน จะมี วิธีการแก้ไขอย่างไรให้เกิ ดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ ของ
ผูเ้ รี ยนได้ ตลอดจนการจัดเรี ยงความสาคัญของเนื้ อหาในบทเรี ยนจากการประเมินผูเ้ รี ยนหรื อประเมิน
ภาพรวมในสถานศึกษาที่ตนเองทาการเรี ยนการสอนอยูจ่ ึงทาให้ความสัมพันธ์การมีส่วนร่ วมของครู ใน
ด้านการประเมินกับสถานศึกษาตลอดจนผูบ้ ริ หารอยู่ในอันดับแรก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชาฤนี
เหมือนโพธิ์ ทอง (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมกับการทางานเป็ นทีมของพนักงานครู
ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่ นที่ 1 ผลการวิจยั พบว่า 1)โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เนื่องจากผูบ้ ริ หารได้เล็งเห็นความสาคัญในการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใน
การบริ หารโดยเน้นการมีส่วนร่ วมเป็ นหลักก่อให้เกิ ดแนวคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรมอันดีงาม ด้าน
การไว้วางใจกันมีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด 2) การทางานเป็ นทีมของพนักงานครู ในสถานศึกษาโดยภาพรวม
เพื่อพิจารณาแต่ละด้านอยูใ่ นระดับมากทั้งหมดส่ งผลให้มีสภาพการทางานเป็ นทีมในโรงเรี ยนมากขึ้น
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3) การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมกับการทางานเป็ นทีมของพนักงานครู ในสถานศึกษามีค่าความสัมพันธ์กนั
ในทางบวกหรื อมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะที่คล้อยตามกันทุกด้าน และสอดคล้องแนวคิดของ ยา
เบ็น เรื องจรู ญศรี (2553) หลักการของการบริ หารงานวิชาการในเรื่ อง หลักการมี
ส่ วน
ร่ วม (Participation) การปรับปรุ งคุ ณภาพของกระบวนการบริ หารได้พฒั นามาอย่างต่อเนื่ องสม่ าเสมอ
ตลอดเวลา โดยทุ ก คนในหน่ วยงานมี ส่ วนร่ วมเสนอแนะปรั บ ปรุ ง และพัฒนา หลัก การมี ส่ วนร่ ว ม
ต้องการให้ทุกคนได้ร่วมกันทางานซึ่ งลักษณะของงานวิชาการต้องอาศัยความร่ วมมือจากหลายฝ่ าย อาจ
ดาเนิ นงานในรู ป ของคณะกรรมการวิช าการซึ่ ง จะมี เป้ าหมายการท างานร่ วมกันนาไปสู่ ก ารพัฒนา
คุณภาพได้มากขึ้น การมีส่วนร่ วมต้องเริ่ มจาก การร่ วมคิด ร่ วมทา และร่ วมประเมินผล
2. การเปรี ยบเทียบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในงานวิชาการของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรีเขต 2
2.1 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในงานวิชาการของครู ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 2 โดยรวมและ
รายด้าน จาแนกตามอายุ
จากการวิจยั พบว่า ครู ที่มีอายุต่างกันมีการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในงานวิชาการโดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน
2.2 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในงานวิชาการของครู ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 2 โดยรวมและ
รายด้าน จาแนกตามวุฒิการศึกษา
จากการวิจยั พบว่า ครู ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี กบั ครู ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโท
มีการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในงานวิชาการโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05
ทั้งด้านการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ด้านการมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นการ ด้านการมีส่วนร่ วมในการ
รับผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่ วมในการประเมินผล ทั้งนี้อาจจะเป็ นเพราะครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาสู ง
จะให้ความสาคัญกับหลักสู ตร วุฒิการศึกษาทาให้คนมีความรู ้ ความคิดที่กว้างไกล รู ้จกั ตนเอง รู ้จกั ใช้
ชีวติ ให้อยูใ่ นสังคมตามสภาพความเป็ นจริ ง ตลอดจนแสวงหาการมีส่วนร่ วมในองค์กร ซึ่ งวุฒิการศึกษา
ที่ แ ตกต่ า งกัน ย่อ มมี ค วามรู ้ แ ละความน่ า เชื่ อ ถื อ และประสบการณ์ ใ นการท างานแตกต่ า งกัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรุ โณทัย ส่ งศรี (2555) ได้ศึกษาการมีส่วนร่ วมของครู ในการบริ หารงาน
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วิชาการของครู อาเภอบ้านฉาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การสึ กษษประถมศึกษาระยองเขต 1 จาแนก
ตามวุฒการศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในงานวิชาการของครู ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 2 โดยรวมและ
รายด้าน จาแนกตามตาแหน่ง
จากการวิจยั พบว่า ครู ที่มีตาแหน่งครู ฝ่ายวิชาการกับครู ที่มีตาแหน่งครู ผสู ้ อนมีการบริ หารแบบ
มีส่วนร่ วมในงานวิชาการโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งด้านการมีส่วน
ร่ วมในการตัดสิ นใจ ด้านการมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นการ ด้านการมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์
และด้านการมี ส่วนร่ วมในการประเมินผล ทั้งนี้ อาจจะเป็ นเพราะครู ที่มีตาแหน่ งครู ผูส้ อนและครู ฝ่าย
วิชาการอาจมีการติดตาม สรรหาและพัมนาสื่ อการเรี ยนการสอนต่างๆที่มีประโยชน์ จัดหาสื่ อที่ทนั สมัย
การสอนที่แปลกไปจากเดิมและคุณภาพที่จะนาไปใช้ในการเรี ยนการสอนแตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของมีแกน Meegan (1986) ได้ศึกษาเกี่ยวกับวิจยั การมีส่วนร่ วมในการวางแผนและคุณภาพของ
โรงเรี ยนคาทอลิ กในรัฐวิสคอนซิ น โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อค้นคว้าเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการ
เพิ่มขั้นตอนของการมี ส่วนร่ วมในการวางแผนและแนวคิ ดของบุ คลากรที่ เกี่ ยวกับคุ ณภาพโรงเรี ย น
พบว่าการวางแผน คือหลักสู ตร ทั้งนี้ ครู ใหญ่มีทศั นะเกี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของโรงเรี ยนใน
แง่บวกมากกว่าครู ทวั่ ไป
2.4 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในงานวิชาการของครู ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 2 โดยรวมและ
รายด้าน จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน
จากการวิจยั พบว่า ครู ที่มี ป ระสบการณ์ ใ นการท างาน 1-5 ปี กับ ครู ที่มี ป ระสบการณ์ ใ นการ
ทางาน 10 ปี ขึ้ นไป มี การบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมในงานวิชาการด้านการมี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งด้านการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ด้านการมีส่วน
ร่ วมในการดาเนิ นการ ด้า นการมี ส่ วนร่ วมในการรั บ ผลประโยชน์ และด้า นการมี ส่ วนร่ วมในการ
ประเมินผล ทั้งนี้ อาจจะเป็ นเพราะประสบการณ์ ในการทางานเป็ นสิ่ งสาคัญช่วยเพิ่มความรอบรู ้ความรู ้
และช่ วยให้เข้าใจปั ญหา สามารถวิเคราะห์ ปัญหา และสถานการณ์ ให้ประสบผลสาเร็ จให้ลุล่วงตาม
เป้ า หมายที่ ไ ด้ก าหนดไว้ ผูท้ ี่ มี ป ระสบการณ์ ม ากกว่า ย่อมมี ค วามคิ ดริ เริ่ ม มากกว่า ซึ่ ง สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ พรภิมล ศรี โมสาร (2555) ได้ศึกษาการมีส่วนร่ วมของครู ในการบริ หารงานวิชาการของครู
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อาเภอบ้านฉาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 จาแนกตามประสบการณ์
ในการปฎิบตั ิงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติได้
5.3 ข้ อเสนอแนะ
ด้ านการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
1.ควรมีการส่ งเสริ มการนิ เทศการศึกษาให้ครู ได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดระบบนิเทศภายใน
โรงเรี ยนและประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาในเรื่ องการมีส่วนร่ วม
2.ควรมีส่งเสริ มและสนับสนุนการประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
และองค์กรอื่น ให้ครู ได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการช่วยประสานงานและเข้ามาร่ วมดาเนิ นการรับทราบ
เกี่ ย วกับ เรื่ องการพัฒนาวิช าการกับ สถานศึ ก ษาอื่ น ตลอดจนองค์ก รที่ เกี่ ย วข้องเพื่ อจะได้เ ข้า ใจใน
นโยบายของสถานศึกษาให้มากขึ้นกว่านี้
3. ควรให้ครู เข้ามามีส่วนร่ วมในการกาหนดแนวทางการส่ งเสริ มและสนับสนุ นงานวิชาการแก่
บุคลากร ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและสถาบันการศึกษาอื่นๆเพื่อการมีส่วนร่ วมมากยิง่ ขึ้น
ด้ านการมีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน
1.ควรให้ครู เข้ามามีส่วนร่ วมในการเสนอปั ญหาและตัดสิ นใจในเรื่ องของผลการเรี ยนที่ใช้ใน
การเทียบโอนผลการเรี ยนร่ วมกับฝ่ ายวิชาการเพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชาที่จดั การเรี ยนการสอนและ
แบ่งประเภทของผูเ้ รี ยนได้อย่างเหมาะสม
2.ควรส่ ง เสริ ม ให้ค รู เข้า มามี ส่ วนร่ วมในการนิ เทศการศึ ก ษาภายในโรงเรี ย นและเขตพื้ นที่
การศึกษาเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่ วมมากขึ้น
3.ควรให้ครู เข้ามามีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มและสนับสนุ นงานวิชาการแก่บุคลากร ครอบครัว
องค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา
5.3.1 ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
ควรศึกษาปั ญหาการมีส่วนร่ วมของครู ในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรีเขต 2
ควรศึกษาปั ญหาการพัฒนาวิชาการของครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรีเขต 2

