
บทที� 1 

บทนํา 

 
ความเป็นมา 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที�แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545                          
หมวด 1  มาตรา 6 ระบุเจตนารมณ์ของการจดัการศึกษาไวอ้ยา่งชดัเจนวา่  การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไป
เพื�อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที�สมบูรณ์ ทั7 งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม           
มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุข  ซึ� งกระบวนการ
เรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกฝังจิตสํานึกที�ถูกตอ้งเกี�ยวกบัการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย      
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิ หนา้ที� เสรีภาพ เคารพกฎหมาย 
ความเสมอภาค และศกัดิ@ ศรีความเป็นมนุษย ์มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จกัรักษา             
ผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมของชาติ การกีฬา     
ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อนัเป็นสากล มีความสามารถในการประกอบอาชีพ      
รู้จกัพึ�งตนเอง มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์ใฝ่รู้ และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเนื�อง ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม การศึกษาจึงเป็นองค์ประกอบพื7นฐานที�สําคญัในการพฒันา
คุณภาพชีวิตของคนให้สามารถดาํเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีสันติสุข อีกทั7 งยงัช่วยเกื7อหนุน        
การพฒันาประเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัความเปลี�ยนแปลงในทุก ๆ ดา้นของประเทศ  
 การบริหารโรงเรียนเป็นการบริการทางการศึกษาแก่สมาชิกในสังคมซึ� งมีองค์ประกอบ               
ที�สําคัญได้แก่ ด้านผูบ้ริหาร ครูและด้านระบบงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารงานวิชาการ                     
การบริหารงานธุรการและการเงิน การบริหารงานบุคคล การบริหารงานอาคารสถานที�                           
การบริหารงานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน การสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน จากภารกิจดงักล่าวขา้งตน้ 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545 ไดร้ะบุให ้            
มีการกระจายอาํนาจในการบริหารจดัการไปสู่สถานศึกษาใหม้ากที�สุดเพื�อใหส้ถานศึกษาดาํเนินการ
ไดโ้ดยอิสระ คล่องตวัรวดเร็ว สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถิ�น 
และการมีส่วนร่วมจากผูที้�มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซึ� งเป็นปัจจยัสําคญัที�ทาํให้สถานศึกษามีความเขม้แข็ง
ในการบริหารจดัการ สามารถพฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวดัผลประเมินผล
ไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 3)     
 การบริหารงานวิชาการเป็นงานที�สําคญัสําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง
การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ� งเป็นจุดมุ่งหมายหลกัของสถานศึกษาและเป็นเครื�องชี7 วดั
ความสําเร็จของผูบ้ริหาร ดงันั7นผูบ้ริหารจึงจาํเป็นตอ้งมีหลกัการในการบริหารงานวิชาการที�เป็น
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ระบบ อาศยัความร่วมมือกันทาํงานระหว่างผูที้� เกี�ยวข้อง กระจายอาํนาจและความรับผิดชอบ                  
ให้แก่ผู ้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที�  ริเ ริ� มสร้างสรรค์งานวิชาการ ให้ขวญักําลังใจในการทํางาน             
คอยกระตุน้เตือนให้คาํแนะนาํแก่ครู ประสานงานให้ครูทุกคนทาํงานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ                         
มีการติดตามและประเมินผลอย่างสมํ�าเสมอ การบริหารแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นยุทธศาสตร์หนึ� ง        
ในการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียนที�สอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลง การที�จะบริหารโรงเรียน
ให้ประสบความสําเ ร็จและมีประสิทธิภาพ ผู ้บริหารโรงเรียนควรนําหลักการมีส่วนร่วม 
(Participation) โดยเปิดโอกาสให้ผูที้� มีส่วนเกี�ยวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบและร่วมตัดสินใจ              
ในการจดัการศึกษา เพื�อสร้างความรู้สึกในการเป็นเจา้ของและร่วมจดัการศึกษาให้มากยิ�งขึ7น ซึ� งจะ
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของบุคคลที�เกี�ยวขอ้งและเป็นการเสริมสร้างความเขม้แข็ง                   
ในการบริหารโรงเรียนไดอ้ยา่งต่อเนื�อง (ยทุธศิลป์  พานนนท.์  2546 : 3) 
 การบริหารแบบมีส่วนร่วมหรือการมีส่วนร่วมในการบริหารนบัวา่เป็นวิทยาการสมยัใหม่

ในการบริหารจดัการอีกแนวทางหนึ� ง ซึ� งนอกจากผูบ้ริหารจะมีบทบาทสําคญัในองค์การแล้ว 

สมาชิกหรือบุคคลในองค์การก็เป็นส่วนหนึ� งที�ท ําให้องค์การก้าวหน้าไปด้วยดี การบริหาร          

แบบมีส่วนร่วมไดถู้กนาํมาใชใ้นการเพิ�มประสิทธิภาพขององคก์าร ไม่วา่จะเป็นหน่วยงานภาครัฐ

หรือเอกชน โดยมุ่งที�จะสร้างความร่วมมือร่วมใจเพื�อให้งานสําเร็จ การให้บุคคลได้มีส่วนร่วม       

ในการแสดงความคิดเห็น การตดัสินใจ การปฏิบติังาน การประเมินผลงาน ล้วนเป็นสิ� งสําคญั     

และจาํเป็นอย่างยิ�งสําหรับองคก์าร ถา้หากการปฏิบติังานนั7นมีความไม่เขา้ใจกนัหรือเกิดความรู้สึกว่า

ตนเองไม่ไดเ้ป็นส่วนหนึ� งของหมู่คณะ และไม่ได้มีส่วนร่วมในการดาํเนินงานขององค์การแล้ว  

การบริหารงานขององคก์ารก็จะบรรลุผลสาํเร็จไดโ้ดยยาก (ธร  สุนทรายทุธ. 2551 : 539) 

 จากข้อมูลผลการดาํเนินงานดังกล่าวขา้งต้น ผูว้ิจยัจึงต้องการจะศึกษาการมีส่วนร่วม            

ในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน สังกดัสํานกังานเขตพื7นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 

จงัหวดัตราด เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน พฒันาปรับปรุงการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

ให้บรรลุ เ ป้ าหมายอย่าง มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาติ                                        

ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื�อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผูส้อน สังกดัสํานกังาน

เขตพื7นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด 
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 2. เพื� อ เป รีย บ เ ที ย บ ก า รมี ส่ วนร่ วม ใ นก า รบ ริห า รง า นวิช า ก า รข อง ค รูผู ้ส อ น                               
สังกดัสํานักงานเขตพื7นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด จาํแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์                   
ในการทาํงาน และขนาดของสถานศึกษา  
 

ประโยชน์ของการวจัิย 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื7นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด สามารถ                       
นาํผลการวจิยัไปใชใ้นการส่งเสริมครูผูส้อนโดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนมากยิ�งขึ7น เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารงานวิชาการอนัจะส่งผลให้บรรลุเป้าหมาย
ขององคก์ร 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 
 1. ประชากรที�ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู ้สอนสังกัดสํานักงานเขตพื7นที�การศึกษา    
ประถมศึกษาตราด  ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 112 โรงเรียน จาํนวน 1,017 คน 
 2. กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจัยได้แก่ ครูผูส้อนสังกัดสํานักงานเขตพื7นที�การศึกษา
ประถมศึกษาตราด ปีการศึกษา 2556  การหาขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางการหาขนาด                                 
กลุ่มตวัอยา่งของยามาเน่ (Taro Yamane. 1972 : 61 ;  อา้งถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล.  2543 : 95) ได้
ขนาดกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 286 คน สําหรับวิธีการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างใช้การสุ่มแบบแบ่งชั7น                        
เป็นสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) และใชข้นาดของสถานศึกษาเป็นเกณฑ ์              
ในการแบ่งชั7น  
 ตัวแปรที�ศึกษา 

 1. ตวัแปรอิสระ แบ่งเป็นดงันี7  
  1.1 วฒิุการศึกษา จาํแนกเป็น 
   1.1.1 ระดบัปริญญาตรี 
   1.1.2 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 
   1.2 ประสบการณ์ในการทาํงาน จาํแนกเป็น 
   1.2.1 ประสบการณ์นอ้ย 
   1.2.2 ประสบการณ์มาก 
  1.3 ขนาดของสถานศึกษา 
   1.3.1 ขนาดเล็ก   
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   1.3.2 ขนาดกลาง  
   1.3.3 ขนาดใหญ่  
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่  การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู ้สอน                          
สังกดัสาํนกังานเขตพื7นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด การบริหารงานวชิาการประกอบดว้ย 
  2.1 การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
  2.2 การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
  2.3 การวดัผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 
  2.4 การวจิยัเพื�อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
  2.5 การพฒันาสื�อนวตักรรม และ เทคโนโลยทีางการศึกษา 
  2.6 การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ 
  2.7 การนิเทศการศึกษา 
  2.8 การแนะแนวการศึกษา  
  2.9 การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  2.10 การส่งเสริมความรู้ทางวชิาการชุมชน 
  2.11 การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอื�น 
  2.12 การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน
และสถาบนัอื�นที�จดัการศึกษา 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ  

 1. การบริหารงานวิชาการ  หมายถึง  กระบวนการหรือกิจกรรมทุกอย่างที�เกี�ยวขอ้งกบั  
การเรียนการสอน และการประเมินผลให้ดีขึ7น ตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร และให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกบัผูเ้รียน 
 2. การมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการบริหารงานวิชาการ  หมายถึง  การเปิดโอกาส             
ใหค้รูผูส้อนไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผน การตดัสินใจ การดาํเนินงานและประเมินผลเกี�ยวกบังาน
วิชาการ เพื�อให้บรรลุเป้าหมายในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีความตระหนกัร่วมกนั   
ในประโยชน์และคุณค่าของงานวชิาการเป็นสาํคญั ประกอบดว้ยการมีส่วนร่วม 12 ดา้น ดงันี7  
  2.1 การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา หมายถึง การปรับปรุง เปลี�ยนแปลง แกไ้ขหลกัสูตร
สถานศึกษาที� มีอยู่แล้ว หรือจัดทําขึ7 นมาใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สภาพปัญหา          
ความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถิ�น โดยให้ทุกฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์จดัทาํโครงสร้าง
หลกัสูตรและสาระต่าง ๆ ที�กาํหนดไว ้ มีการบูรณาการเนื7อหาสาระทั7งในกลุ่มสาระการเรียนรู้    
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เดียวกนัและระหว่างกลุ่มสาระ การเรียนรู้ตามความเหมาะสม มีการนาํหลกัสูตรไปใช้ในการจดั 
การเรียนการสอน การนิเทศการใชห้ลกัสูตร ติดตามประเมินผล รวมทั7งปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร
ตามความเหมาะสม 
  2.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  หมายถึง  การวางแผนและดําเนินกิจกรรม         
การเรียนการสอนต่าง ๆ เพื�อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้            
ได้อย่างเหมาะสม เน้นการปลูกฝังความรู้คู่คุณธรรมโดยจดัให้มีการตรวจสอบความรู้พื7นฐาน       
ฝึกการคิดและเรียนรู้ จากประสบการณ์จริง รวมทั7 งการพฒันาครูผูส้อนให้มีทักษะในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรและสามารถนาํไปใช้ในการดาํรงชีวิต        
ไดอ้ยา่งมีความสุข 
  2.3 การวดัผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  หมายถึง  กระบวนการทดสอบ
ความรู้ความสามารถของนกัเรียนแลว้นาํผลที�ไดจ้ากการวดั มาตดัสินคุณค่าของสิ�งใดสิ�งหนึ�ง หรือ
พฤติกรรม แล้วสรุปคุณลักษณะเทียบกับเกณฑ์ที�กาํหนดไว ้ทาํให้ผูบ้ริหารสามารถนําข้อมูล                     
มาประกอบการตดัสินใจในการปรับปรุงและช่วยเหลือครูในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน และ
ยงัสามารถนาํผลที�ไดไ้ปเทียบเมื�อมีการยา้ยหรือโอนไปต่างสถานศึกษา 
  2.4 การวิจยัเพื�อพฒันาคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การศึกษาคน้ควา้ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์กระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจน              
การเผยแพร่ผลงานการวิจยั หรือพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนไปยงับุคคล ครอบครัว องค์การ 
หน่วยงาน หรือสถาบนัอื�น 
  2.5 การพฒันาสื�อนวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  หมายถึง  การจดัหา     
ผลิต การใช้ การเก็บรักษา การประเมินผลสื�อและนวตักรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจน 
การจดัห้องสมุดให้ไดม้าตรฐาน มีการนิเทศ กาํกบั ติดตาม ครูผูส้อนใช้วสัดุและสื�อประกอบการจดั 
กิจกรรม การเรียนการสอน อีกทั7งประสานความร่วมมือการผลิตการใช้เทคโนโลยีและนวตักรรม
ใหม่ ๆ กบัสถานศึกษา ครอบครัว บุคลากร องคก์ร หน่วยงาน หรือสถาบนัอื�น ๆ 
  2.6 การพฒันาแหล่งการเรียนรู้  หมายถึง  การปรับปรุง ส่งเสริม แหล่งเรียนรู้ทั7งใน 
และนอกสถานศึกษา ร่วมมือกบัสถาบนัอื�นที�อยูใ่กลเ้คียง พฒันาและใชร่้วมกนั ตลอดทั7งสนบัสนุน
ให้ครูผูส้อนตระหนักถึงการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจดักระบวนการเรียนการสอนโดยตั7งอยู่บน   
แนวคิดพื7นฐานการเรียนรู้จากสภาพจริง มีการจดัทาํเอกสารเผยแพร่และประสานความร่วมมือกบั
สถานศึกษาใกลเ้คียงในการพฒันา และใชแ้หล่งเรียนรู้ร่วมกนัทั7งนี7 ใหค้รอบคลุมภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 
  2.7 การนิเทศการศึกษา  หมายถึง  การจดัระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียน   
การสอนภายในสถานศึกษา ดาํเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย 
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และเหมาะสมกับสถานศึกษา ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษา                                
ในสถานศึกษา 
  2.8 การแนะแนวการศึกษา  หมายถึง  การจดัระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพ
ภายในสถานศึกษา โดยเชื�อมโยงกบัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และกระบวนการเรียนการสอน 

ดาํเนินการแนะแนวการศึกษาโดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา 

  2.9 การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  หมายถึง  การจดัระบบ
โครงสร้างองค์กรให้รองรับการจดัระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กาํหนดเกณฑ ์                

การประเมินเป้าหมายความสาํเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตวัชี7 วดัของกระทรวง 
เป้าหมายความสําเร็จของเขตพื7นที�การศึกษา หลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินของสํานกังานรับรอง

มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา 

  2.10 การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการชุมชน  หมายถึง  การศึกษา สํารวจความตอ้งการ
การสนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ ประสบการณ์และทักษะ                   

ทางวชิาการเพื�อการพฒันาวชิาชีพ และคุณภาพชีวติของประชาชนในชุมชน   
  2.11 การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองค์กรอื�น 

หมายถึง  การประสานความร่วมมือและช่วยเหลือในการพฒันางานวิชาการกบัสถานศึกษาของรัฐ 

เอกชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ทั7งที�จดัการศึกษาขั7นพื7นฐานและระดบัอุดมศึกษา ทั7งบริเวณ
ใกล้เคียง ภายในเขตพื7นที�ต่างเขตพื7นที�การศึกษา การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันา     

งานวชิาการกบัองคก์รต่าง ๆ ทั7งภายในประเทศและต่างประเทศ  

  2.12 การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน 
และสถาบนัอื�นที�จดัการศึกษา  หมายถึง  การสํารวจและศึกษาขอ้มูลการจดัการศึกษา รวมทั7ง               

ความต้องการในการได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ การส่งเสริม และสนับสนุนการพฒันา       
งานวชิาการและพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ในการจดัการศึกษา และการจดัให้มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้       

ในการจดัการศึกษาของบุคคล ครอบครัว หน่วยงานและสถาบนัสังคมอื�นที�จดัการศึกษา 

 3. ครูผูส้อน  หมายถึง  บุคลากรที�ทาํหน้าที�หลกัทางดา้นการเรียนการสอนและส่งเสริม 
การเรียนรู้ของผู ้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื7นที�การศึกษา       

ประถมศึกษาตราด 
 4. ประสบการณ์ในการทาํงาน  หมายถึง  ระยะเวลาในการปฏิบติังานของครูผูส้อน         

นบัตั7งแต่เริ�มทาํงานเป็นครูจนถึงปัจจุบนั จาํแนกเป็น 

  ประสบการณ์นอ้ย  หมายถึง  ระยะเวลาในการปฏิบติังานของครูผูส้อนนอ้ยกวา่ 18 ปี 
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  ประสบการณ์มาก  หมายถึง  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของครูผูส้อนมากกว่า      
หรือเท่ากบั 18 ปี  
 5. ขนาดของสถานศึกษา  หมายถึง   ประเภทของสถานศึกษาตามเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ แบ่งออกเป็น 
  5.1 ขนาดเล็ก หมายถึง สถานศึกษาที�มีจาํนวนนกัเรียนไม่เกิน 120 คน 
  5.2 ขนาดกลาง หมายถึง สถานศึกษาที�มีจาํนวนนกัเรียน 121 - 600 คน 
  5.3 ขนาดใหญ่ หมายถึง สถานศึกษาที�มีจาํนวนนกัเรียน 601 คนขึ7นไป 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 การวิจยัในครั7 งนี7  ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการบริหารงานวิชาการ 
สังกดัสาํนกังานเขตพื7นที�การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยผูว้จิยัไดพ้ิจารณาแนวทางการบริหารงาน
วิชาการตามหลกัสูตรการศึกษาขั7นพื7นฐาน พุทธศกัราช 2544 ของคณะทาํงานส่งเสริมการเป็น                   
นิติบุคคลของสถานศึกษาขั7นพื7นฐานของรัฐ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 32) ไดก้าํหนดเนื7อหาไว ้
12 ดา้น คือ การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  การพฒันากระบวนการเรียนรู้  การวดัผลประเมินผล 
และเทียบโอนผลการเรียน  การวิจยัเพื�อพฒันาคุณภาพการศึกษา  การพฒันาสื�อนวตักรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  การพฒันาแหล่งการเรียนรู้  การนิเทศการศึกษา  การแนะแนวการศึกษา 
การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการชุมชน     
การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองค์กรอื�น  การส่งเสริมและ
สนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอื�นที�จดัการศึกษา สําหรับ
วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน ขนาดสถานศึกษา สังกดัสถานศึกษาเป็นตวัแปรอิสระ                
ในการศึกษาครั7 งนี7  ดงัภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

สมมุติฐานในการวจัิย 

 1. ครูที�มีวฒิุการศึกษาแตกต่างกนัมีส่วนร่วมในการบริหารงานวชิาการแตกต่างกนั 
 2. ครูที�มีประสบการณ์ในการทาํงานแตกต่างกนัมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
แตกต่างกนั  
 3. ครูที�อยู่ในสถานศึกษาที�มีขนาดแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ   
แตกต่างกนั 

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวชิาการ 

1.  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

2.  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

3.  การวดัผล ประเมินผล และการเทียบโอน         

ผลการเรียน 

4.  การวจิยัเพื/อพฒันาคุณภาพการศึกษา 

5.  การพฒันาสื/อนวตักรรม และเทคโนโลย ี        

ทางการศึกษา 

6.  การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ 

7.  การนิเทศการศึกษา 

8.  การแนะแนวการศึกษา  

9.  การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน 

สถานศึกษา 

10.  การส่งเสริมความรู้ทางวชิาการชุมชน 

11.  การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการ

กบัสถานศึกษาและองคก์รอื/น 

12.  การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการ                      

แก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และ

สถาบนัอื/นที/จดัการศึกษา 

สถานภาพส่วนบุคคลของครู 

1.  วฒิุการศึกษา จาํแนกเป็น 
1.1 ระดบัปริญญาตรี 
1.2 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 

2.  ประสบการณ์ในการทาํงาน 
จาํแนกเป็น 
2.1 ประสบการณ์นอ้ย 
2.2 ประสบการณ์มาก 

3.  ขนาดของสถานศึกษา 
3.1 ขนาดเล็ก 
3.2 ขนาดกลาง  
3.3 ขนาดใหญ่ 

ตัวแปรต้น 

ตัวแปรตาม 




