บทที 1
บทนํา

ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ กล่าวถึงการบริ หารจัดการศึกษาว่า นอกจากการบริ หารและ
จัดการศึกษาตามอํ านาจหน้ าทีเพือพัฒนาคุณภาพการเรี ยนของผู ้เรี ยนแล้ว รั ฐบาลได้ มีการปฏิรูป
ระบบราชการเพือบริ การประชาชนให้ มีความพึงพอใจในการบริ การภาครั ฐมากขึ นเพือให้ เป็ นไป
ตามเจตนารมณ์ ดังกล่าว สํานักนายกรั ฐมนตรี จึงออกระเบียบสํานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้วยการสร้ าง
ระบบบริ หารกิจการบ้ านเมืองและสังคมทีดี พ.ศ. 2542 ขึ น เพือให้ ทุกกระทรวง ทบวง กรม และ
ส่ วนราชการถือปฏิบัติ
การบริ หารจัดการของสถานศึกษาซึงมีหน้ าทีให้ บริ การการศึกษาแก่ ประชาชนและเป็ น
สถานศึกษาของรั ฐ จึงต้ องนําหลักการว่ าด้ วยการบริ หารกิจการบ้ านเมืองและสังคมทีดี ซึงเรี ยกกัน
โดยทัวไปว่ า “ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการบริ หารและจัดการศึกษาเพือเสริ มสร้ าง
ความเข้ มแข็งให้ กับโรงเรี ยนในฐานะทีเป็ นนิติบุคคลด้ วย หลักการดังกล่าว ได้ แก่ 1) หลักนิติธรรม
2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่ งใส 4) หลักการมีส่วนร่ วม 5) หลักความรั บผิดชอบ
6) หลักความคุ ้ มค่ า (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื นฐาน, 2550 : 90)
จากการประกาศใช้ พระราชกฤษฎีกาว่ าด้วย “หลักเกณฑ์ และวิธีการบริ หารกิจการ
บ้ านเมืองทีดี พ.ศ. 2546” กระทรวงศึกษาธิการ ได้ ประกาศหลักการการนําธรรมาภิบาลมาใช้ ใน
การบริ หารจัดการศึกษา ทีกํ าหนดไว้ ในการบริ หารสถานศึกษาโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐาน (SchoolBased Management : SBM) และแนวทางการบริ หารโรงเรี ยนนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 การกํ าหนดให้ สถานศึกษาเป็ น
นิติบุคคล มีจุดหมายทีสําคัญทีจะทําให้ สถานศึกษามีความเข้ มแข้ งในการบริ หาร เพือให้
การบริ หารเป็ นไปอย่างคล่องตัว รวดเร็ ว สอดคล้องกับความต้ องการของผู ้เรี ยน สถานศึกษา
ชุมชน ดังนันผู ้บริ หารสถานศึกษาจําเป็ นต้ องจัดระบบบริ หารงานบริ หารของสถานศึกษาให้ มี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักเกณฑ์ และวิธีการบริ หารกิจการบ้ านเมืองทีดี หรื อหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) เป็ นเครื องมือในการนําวิสัยทัศน์ และนโยบายไปสู ่ การปฏิบัติ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 35)
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การศึกษาขันพื นฐานเป็ นการศึกษาทีมุ ่งให้ ผู ้เรี ยนได้ เรี ยนรู ้ ในกระบวนการคิดวิเคราะห์
ด้ วยเหตุผล ประกอบด้วยคุณธรรมจริ ยธรรม รั กในรากเหง้ าของตนเอง มีคุณนิสัยใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู ้
รู ้ จักแสวงหาความรู ้ จากแหล่งเรี ยนรู ้ ทีมีอยู ่รอบตัวอย่างหลากหลายสร้ างองค์ ความรู ้ จากกระบวน
การเรี ยนรู ้ เชิงปฏิบัติทีสอดคล้องกับทฤษฎี โดยการผสมผสานระหว่ างเทคโนโลยี กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และภูมิปัญญาท้ องถิน สามารถนําไปประยุกต์ ใช้ ในชีวติ ประจําวัน (สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ, 2540 : 22) โรงเรี ยนเป็ นหน่ วยปฏิบตั ิการทีสําคัญทีสุด
เพราะผลการจัดการศึกษาจะเป็ นเช่ นใดนัน ขึ นอยู ่กับการปฏิบัติงานของโรงเรี ยนเป็ นสําคัญปั จจัย
ทีจะทําให้ บรรลุผลดังกล่าว คือ การบริ หารโรงเรี ยน ซึงจะบรรลุผลตามเป้ าหมายมากน้ อยเพียงใด
ขึ นอยู ่กับความร่ วมมือร่ วมใจของผูม้ ีส่วนได้ ส่วนเสียหรื อผู ้เกียวข้ องเป็ นสําคัญ ผู ้บริ หารต้ องอาศัย
วิธีการต่ าง ๆ มาช่ วยดํ าเนินงาน เพือให้ การบริ หารโรงเรี ยนบรรลุเป้ าหมายการบริ หาร โดยให้
บุคลากรและผู ้เกียวข้ องเข้ ามามีส่วนร่ วมเป็ นวิธีทีดีแบบหนึงทีจะช่ วยให้ เกิดความร่ วมมือของทุก
ฝ่ ายดีขึ น การมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานวิชาการซึงถือว่ าเป็ นหัวใจและเป็ นงานหลักของโรงเรี ยน
โดยเฉพาะการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานด้ านหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช้ งานวัดผล
ประเมินผล และงานนิเทศภายใน
ปั จจุบันได้ มีการยอมรั บในเรื องกระบวนการมีส่วนร่ วม ในการบริ หารองค์ กรอย่าง
กว้ างขวางทังองค์ กรภาครั ฐและเอกชน ด้วยแนวคิดทีว่ าการเปิ ดโอกาสให้ บุคคลากรในองค์ กรและ
ผู ้มีส่วนได้ ส่วนเสียหรื อผู ้เกียวข้ องได้ มีส่วนร่ วมปฏิบัติในกระบวนการบริ หารองค์ กรนัน ๆ จะทํา
ให้ เกิดความรู ้ สึกเป็ นเจ้ าของ มีความผูกพันในกิจกรรมทีตนเองมีส่วนร่ วมและยินดีรับผลแห่ ง
การปฏิบัติทีตนเองมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจในกิจกรรมนัน ๆ สัมฤทธิ กางเพ็ง (2544 : 10) ได้
เน้ นถึงความสําคัญของการมีส่วนร่ วมว่ าเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผู ้ปฏิบัติงานหรื อผู ้เกียวข้ องมีส่วนใน
การทํางานจะเกิด ความผูกพันกับงานหรื อองค์ กร ซึงมีความรู ้ สึกผูกพันเกียวข้ องทีว่ านี หากมี
การตัดสินใจดํ าเนินการอย่างใดอย่างหนึงแล้วเป็ นผลให้ เกิดข้ อผูกมัดหรื อข้ อตกลงร่ วมกัน ฉะนัน
การมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนจึงมีความสําคัญอย่างยิงต่ อองค์ กร
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ ก ํ าหนดวัตถุประสงค์ ไว้ ว่าต้ องพัฒนา
ทรั พยากรมนุษย์ให้ เป็ นคนดี มีความรู ้ อยู ่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข ให้ มีการพัฒนาทังด้ าน
ร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้ รู้ เท่ าทันการเปลียนแปลงและปรั บตัวให้ สามารถ
ดํ ารงอยู ่ได้ ท่ามกลางความเปลียนแปลงนันอย่างมีความสุข นอกจากนี ยังได้ ก ํ าหนดหลักการที
สําคัญไว้ หลายประการ เช่ น การส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้ องถินและภูมิปัญญาไทย การกํ าหนดให้ สังคม
มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา และให้ มีการกระจายอํ านาจการศึกษาไปสู ่ เขตพื นทีการศึกษา
สถานศึกษา องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน การระดมทรั พยากรต่ าง ๆ การมีส่วนร่ วมทังมีสิทธิ ใน
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การจัดการศึกษาขันพื นฐาน โดยได้ รับสิทธิประโยชน์ จากรั ฐและการสนับสนุนจากรั ฐ บุคคลและ
องค์ กรต่ าง ๆ โดยร่ วมจัดการศึกษาเพือให้ ผู ้เรี ยนเกิดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนรู ้ ทีดีและมีคุณภาพ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 7) ดังนันการจัดการศึกษาให้ มีคุณภาพจึงเป็ นสิงสําคัญและจําเป็ นยิง
การดํ าเนินการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้ บรรลุเป้ าหมายนัน ขึ นอยู ่กับการบริ หารงาน
ในสถานศึกษาเป็ นสําคัญ ซึงงานวิชาการถือเป็ นงานหลักของการบริ หารสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็ น
ประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้ จากผลงานด้ านวิชาการ เนืองจาก
งานวิชาการเกียวข้ องกับหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรี ยนการสอน
ซึงเป็ นหัวใจของสถานศึกษา และเกียวข้ องกับผู ้บริ หารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของ
สถานศึกษา ซึงอาจจะเกียวข้ องทางตรงหรื อทางอ้ อมก็อยู ่ทีลักษณะของงานนัน (ปรี ยาพร
วงศ์ อนุตรโรจน์ , 2545 : 1) ส่ วนชุมศักดิ อินทร์ รักษ์ (2551 : 2) กล่าวไว้ ว่าหน้ าทีของหน่ วยงาน
หรื อสถาบันทางการศึกษาคือให้ ความรู ้ แก่ ผู ้เรี ยน ผู ้รับบริ การและกลุมประชากรเป้
่
าหมายหลาย ๆ
ทัศนะกล่าวถึงงานวิชาการเป็ นหลัก ในสถานศึกษามีการบริ หารงานด้ านต่ าง ๆ แต่ ให้ ความสําคัญ
ของงานวิชาการว่ ามีความสําคัญมากทีสุด ผู ้บริ หารทุกคนควรมีความรั บผิดชอบงานวิชาการเป็ น
อันดับแรก เพราะหน้ าทีของสถานศึกษาคือการให้ บริ การทางวิชาการ ผู ้บริ หารมีหน้ าทีเป็ นผู ้น ํา
ทางวิชาการโดยทํางานร่ วมกับผู ้สอนกระตุ ้นเตือนให้ ค ําแนะนําและประสานงานให้ ผู ้สอนทุกคน
ทํางานร่ วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในด้ านการสอน การวิจัยและการบริ การวิชาการ นอกจากนี ยัง
เห็นว่ างานวิชาการต้ องให้ ความสําคัญมากกว่ างานด้ านอืน โดยผู ้บริ หารต้ องรั บผิดชอบเป็ นอันดับ
แรก
ในการบริ หารงานวิชาการในสถานศึกษาให้ เกิดประสิทธิภาพนัน นอกจากจะขึ นอยู ่กับ
การบริ หารงานในสถานศึกษาแล้ว ยังขึ นอยู ่กับปั จจัยภายนอกสถานศึกษาอีกด้วย ปั จจัยภายนอก
สถานศึกษา อันได้ แก่ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมย่อมส่ งผลต่ อการบริ หารงาน
วิชาการในสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิงการให้ ผู ้มีส่วนได้ ส่วนเสียหรื อผู ้มีส่ วนเกียวข้ องใน
การจัดการศึกษาเข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส เป็ นหน่ วยงานทางการศึกษา
ทีมีภารกิจหลักคือ การบริ หารจัดการศึกษาให้ มีคุณภาพโดยมุ ่งทีผลผลิตคือ ผู ้เรี ยนต้ องมีความรู ้
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อ่ านออก-เขียนได้ ใช้ ภาษาไทยในการสือสารได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดทังมีคุณธรรม จริ ยธรรมทีดีงามเป็ นไปตามความคาดหวังของสังคม ซึง
หน่ วยงานจัดการศึกษาต่ างก็ให้ ความตระหนักในภารกิจจัดการศึกษาอย่างยิง ส่ งผลให้ คุณภาพ
การจัดการศึกษาทีเป็ นจริ งในปัจจุบันตกตํ ามาก ดังจะเห็นได้ จากข้ อมูลผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ปี การศึกษา 2552
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ปรากฏดังนี ชันประถมศึกษาปี ที 6 ในกลุ ่มสาระภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลียร้ อยละตามลํ าดับดังนี คือ 36.80, 34.39, 35.76, และ 31.72 สํานักงาน
เขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 (2553 : 10 - 17) สังกัดสํานักงานเขตพื นที
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ปรากฏดังนี ในกลุ ่มสาระภาษาไทย คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลียร้ อยละตามลํ าดับดังนี คือ 35.75, 34.3, 34.75,
และ 30.75 สํานักงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 (2553 : 13 - 20) และสังกัด
สํานักงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ปรากฏดังนี ในกลุ ่มสาระภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลียร้ อยละตามลํ าดับดังนี คือ 37.42,
34.59, 35.59, และ 35.62 สํานักงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 (2553 : 15 20) ซึงแปลความว่ าสํานักงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาสมีผลการประเมิน
ทุกกลุ ่มสาระอยู ่ในระดับตํ ากว่ าเกณฑ์ ขันตํ า
ปั ญหาคุณภาพการศึกษาดังกล่าวมีสาเหตุสําคัญหลาย ๆ ประการ ซึงมีทังกระบวน
การบริ หาร กระบวนการนิเทศและกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนและการบริ หาร
แบบมีส่วนร่ วม เป็ นต้น แต่ อย่างไรก็ตามกระบวนการทีอาจจะส่ งผลถึงคุณภาพการศึกษา
โดยเฉพาะ กระบวนการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมโดยการให้ คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื นฐาน
ชุมชน ผู ้ปกครอง และผูมี้ ส่วนเกียวข้ องเข้ ามามีบทบาทในการจัดการศึกษา ซึงสอดคล้องกับ
สําราญ หาญประเสริ ฐ (2544 : บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาเรื องการมีส่วนร่ วมจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื นฐานโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อํ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น พบว่ า คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่ วมจัดการศึกษาอยู ่ใน
ระดับปานกลางเกือบทุกด้ าน กรรมการสถานศึกษากลุ ่มตัวแทนชุมชนมีส่วนร่ วมน้ อยทุกด้ าน
ส่ วนปั ญหาการมีส่วนร่ วมจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื นฐาน มีปัญหาทุกด้ าน
เรี ยงจากมากไปน้ อยคือ คณะกรรมการยังไม่รจู ้ ักหน้ าทีพอ ขาดความรู ้ และประสบการณ์ ในการจัด
การศึกษา ผู ้บริ หารไม่ให้ ความสําคัญแก่ คณะกรรมการสถานศึกษา การคัดเลือกคนเป็ นกรรมการ
และมีการประชุมน้ อยครั งมาก คณะกรรมการมีความต้ องการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาอยู ่ใน
ระดับมากทุกด้ าน ทังนี หากครู ผู ้สอนมีส่วนร่วมรั บรู ้ ต่อการบริ หารงานของผู ้บริ หารโรงเรี ยนจะ
ช่ วยสร้ างความรู ้ ความเข้ าใจในบทบาทหน้ าทีของผู ้มีส่วนร่ วมหรื อผู ้มีส่วนเกียวข้ องร่ วมกันพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน คุณภาพการศึกษาก็พัฒนาขึ นในทีสุด
จากความสําคัญและปั ญหาข้ างต้ นผู ้วิจัยในฐานะเป็ นผู ้เกียวข้ องกับการปฏิบัติงานของ
โรงเรี ยน คือเป็ นครู ผู ้สอนอยู ่ในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
นราธิวาส จึงมีความสนใจศึกษาการบริ หารงานวิชาการแบบการมีส่วนร่ วมของผู ้บริ หารโรงเรี ยน
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ตามการรั บรู ข้ องครูวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส โดย
ข้ อมูลทีได้ จากการวิจัยครั งนี จะเป็ นประโยชน์ ต่อผู ้บริ หารโรงเรี ยนและหน่ วยงานทีเกียวข้ องใน
การวางแผน พัฒนาและปรั บปรุ งการประยุกต์ ใช้ หลักการบริ หารกิจการบ้ านเมืองทีดีในโรงเรี ยน
โดยเฉพาะหลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมในงานวิชาการ อันจะส่ งผลต่ อการพัฒนาคุณภาพของ
ผู ้เรี ยนให้ เป็ น คนดี มีความรู ้ และสามารถดํ ารงชีวิตอยู ่ในสังคมได้ อย่างมีความสุขต่ อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือศึกษาระดับการบริ หารงานวิชาการแบบการมีส่วนร่ วมของผู ้บริ หารโรงเรี ยนตาม
การรั บรู ้ ของครูวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส
2. เพือเปรี ยบเทียบการบริ หารงานวิชาการแบบการมีส่วนร่ วมของผู ้บริ หารโรงเรี ยนตาม
การรั บรู ้ ของครูวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส จําแนก
ตามระดับการศึกษา ประสบการณ์ ในการทํางานและขนาดของโรงเรี ยน

สมมติุ ฐานของการวิจัย
1. ครู วิชาการทีมีระดับการศึกษาต่ างกันมีการรั บรู ้ ต่ อการบริ หารงานวิชาการ
แบบการมีส่วนร่ วมของผู ้บริ หารโรงเรี ยน แตกต่ างกัน
2. ครู วิชาการทีมีประสบการณ์ ในการทํางานต่ างกันมีการรั บรู ้ ต่ อการบริ หารงานวิชาการ
แบบการมีส่วนร่ วมของผู ้บริ หารโรงเรี ยน แตกต่ างกัน
3. ครู วิชาการทีปฏิบัติงานในโรงเรี ยนทีมีขนาดต่ างกันมีการรั บรู ้ ต่ อการบริ หารงาน
วิชาการแบบการมีส่วนร่ วมของผู ้บริ หารโรงเรี ยน แตกต่ างกัน
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ความสําคัญและประโยชน์
1. ทําให้ ทราบระดับการบริ หารงานวิชาการแบบการมีส่วนร่ วมของผู ้บริ หารโรงเรี ยน
ตาม การรั บรู ้ ของครูวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส
2. ทําให้ ทราบความแตกต่ างของการบริ หารงานวิชาการแบบการมีส่วนร่ วมของผู ้บริ หาร
โรงเรี ยนตามการรั บรู ้ ของครูวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
นราธิวาสทีมีระดับการศึกษาต่ างกัน ประสบการณ์ ในการทํางานและขนาดโรงเรี ยนต่ างกัน เพือ
เป็ นข้ อมูลสําหรั บผู ้บริ หารโรงเรี ยนและผู ้ทีเกียวข้ อง นําผลการวิจัยไปปรั บปรุ งด้ านการบริ หารงาน
วิชาการในโรงเรี ยนต่ อไป
3. เป็ นข้ อมูลสําหรั บผู ้บริ หารโรงเรี ยนและผู ้ทเกีี ยวข้ องนําผลการวิจัยไปใช้ ใน
การวางแผนพัฒนาและปรั บปรุ งการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนทุกระดับต่ อไป
4. นําผลการวิจัยไปเป็ นข้ อมูลพื นฐานและสารสนเทศเผยแพร่ ต่ อบุคคลและหน่ วยงาน
ทีเกียวข้ องทีสนใจ ได้ ศึกษาวิจัยต่ อไป

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั งนี เป็ นการศึกษาการบริ หารงานวิชาการแบบการมีส่วนร่ วมของผู ้บริ หาร
โรงเรี ยนตามการรั บรูข้ องครูวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
นราธิวาส โดยมีกรอบการศึกษาค้ นคว้ า ดังนี
1. ประชากร
ประชากร ได้ แก่ ครู วิชาการของโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงานเขตพื นทีการศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส ปี การศึกษา 2553 จํานวน 342 คน
2. ตัวแปรทีใช้ ในการวิจัย
2.1 ตัวแปรต้ น ได้ แก่
2.1.1 ระดับการศึกษา
2.1.1.1 ปริ ญญาตรี หรื อตํ ากว่ า
2.1.1.2 ปริ ญญาโทหรื อสูงกว่ า
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2.1.2 ประสบการณ์ ในการทํางาน
2.1.2.1 ตํ ากว่ า 10 ปี
2.1.2.2 10 - 20 ปี
2.1.2.3 สูงกว่ า 20 ปี
2.1.3 ขนาดของโรงเรี ยน
2.1.3.1 ขนาดเล็ก (มีจ ํานวนนักเรี ยนไม่เกิน 120 คน)
2.1.3.2 ขนาดกลาง (มีจ ํานวนนักเรี ยนตังแต่ 121 - 300 คน)
2.1.3.3 ขนาดใหญ่ (มีจ ํานวนนักเรี ยนตังแต่ 301 คนขึ นไป)
2.2 ตัวแปรตาม ได้ แก่ การบริ หารงานวิชาการแบบการมีส่วนร่ วมของผู ้บริ หาร
โรงเรี ยน โดยยึดขอบข่ ายการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานวิชาการ 5 ด้ าน ดังนี
2.2.1 ด้ านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2.2.2 ด้ านการวัดผล ประเมินผลและดํ าเนินการเทียบโอน
2.2.3 ด้ านการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
2.2.4 ด้ านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.2.5 ด้ านการส่ งเสริ มความรู ้ ทางวิชาการแก่ ชุมชน

นิยามศัพท์ เฉพาะ
การวิจัยครั งนี มีศัพท์ ทีมีความหมายเฉพาะการวิจัย เพือศึกษาตามแนวคิดเห็นของผู ้ ตอบ
แบบสอบถาม ทีผู ้วิจัยต้ องการทีจะนิยามเพือให้ เป็ นทีเข้ าใจตรงกัน ดังนี
1. การรั บรู ้ หมายถึง การแสดงออกถึงความรู ้ ความเข้ าใจและความรู ้ สึกจากการมองเห็น
การได้ ยิน การสัมผัส และการตีความหมายเกียวกับสิงเร้ าทีมากระตุ ้นประสาทสัมผัสของบุคคลซึง
มีผลทําให้ เกิดการตอบสนองในรู ปแบบของการกระทําหรื อความนึกคิดออกมาเป็ นความรู ้
ความเข้ าใจ
2. การบริ หารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการการบริ หารกิจกรรมทีเกียวข้ องกับ
การปรั บปรุ งการเรี ยนการสอนให้ ดีขึ น การปรั บปรุ งพัฒนาการเรี ยนการสอนตลอดจน
การประเมินผลการเรี ยนการสอน เพือให้ เป็ นไปตามจุดมุ ่งหมายของหลักสูตรและจุดมุ ่งหมายของ
การศึกษาเพือเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ ผู ้เรี ยน
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3. การบริ หารแบบการมีส่วนร่ วม หมายถึง กระบวนการบริ หารงานทีเปิ ดโอกาสให้ ผู ้มี
ส่ วนเกียวข้ องเข้ ามามีส่วนร่ วมในการปฏิบัติงานในลักษณะของการร่ วมรั บรู ้ ร่ วมคิด ร่ วมวางแผน
ร่ วมทํา ร่ วมตัดสินใจ ร่ วมรั บผิดชอบและร่ วมประเมินผลด้ วยความเต็มใจ เพือนําพาองค์ กรไปสู ่
การบรรลุเป้ าหมายร่ วมกัน
4. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง ศึกษาทําความเข้ าใจเกียวกับจุดมุ ่งหมาย
หลักการและโครงสร้ างของหลักสูตร การวิเคราะห์ เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทํา
โครงสร้ างหลักสูตรและสาระต่ าง ๆ การบูรณาการเนื อหาสาระ การนิเทศการใช้ หลักสูตร
สถานศึกษา การติดตามและประเมินผลการใช้ หลักสูตรสถานศึกษา การปรั บปรุ งและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้ สอดคล้องกับความต้ องการของชุมชน และการจัดทําสาระการเรี ยนรู ้
เพิมเติมทีสอดคล้องกับความถนัด และความสนใจของนักเรี ยน
5. การวัดผลประเมินผลและดํ าเนินการเทียบโอนผลการเรี ยน หมายถึง การกํ าหนด
กรอบระเบียบ แนวปฏิบัติเกียวกับการวัดผลและการประเมินผล การนําผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
มาปรั บปรุ งการเรี ยนการสอนและการพัฒนาเครื องมือวัดผล
6. การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ หมายถึง การสํารวจ จัดตัง ส่ งเสริมพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ การแสวงหาเครื อข่ ายการเรี ยนรู ้ การสนับสนุนงบประมาณเพือพัฒนา
แหล่งเรี ยนรู ้ และการพัฒนาห้ องสมุดโรงเรี ยน
7. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง การพัฒนาคุณภาพ
ของโรงเรี ยน โดยการจัดระบบโครงสร้ างให้ รองรั บการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา การกํ าหนดเกณฑ์ การประเมิน เป้ าหมาย ความสําเร็ จของสถานศึกษา การวางแผน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาความรู ้ และทักษะเกียวกับการประกันคุณภาพและ
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
8. การส่ งเสริ มความรู ้ ทางวิชาการแก่ ชุมชน หมายถึง การสํารวจความต้ องการ
สนับสนุนวิชาการ การจัดให้ ความรู ้ เสริ มสร้ างความคิดและเทคนิค ทักษะของวิชาการ เพือ
พัฒนาทักษะ ทางวิชาการ การส่ งเสริ มให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางวิชาการและ
การแลกเปลียนความรู ้ ประสบการณ์ ระหว่ างบุคคล ครอบครั ว และชุมชน
9. ผู ้บริ หารโรงเรี ยน หมายถึง ผู ้ทีดํ ารงตํ าแหน่ งผู ้อ ํ านวยการโรงเรี ยนหรื อ
รองผู ้อ ํ านวยการโรงเรี ยน หรื อผู ้ทีปฏิบัติราชการแทนในตํ าแหน่ งด้ วย
10. ครู วิชาการ หมายถึง ครู ทีปฏิบัติหน้ าทีหัวหน้ างานวิชาการในโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานเขตพื นทีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส

