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บทคัดย่อ
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในจังหวัดอุบลราชธานี 2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการ โดยจ�าแนกตาม ต�าแหน่ง ประสบการณ์ และขนาด

ของโรงเรียน 3) เพือ่ศกึษาปัญหาการบรหิารงานวชิาการ และ 4) เพือ่ศกึษาเงือ่นไขทีส่่งเสรมิการบรหิารงานวชิาการ กลุ่มตวัอย่าง

ที่ใช้ในการวิจัยมีจ�านวน 381 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานครู โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จังหวัดอุบลราชธานี ในปีการศึกษา 2555 ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นและการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ตารางส�าเร็จรูปของ Krejcie 

and Morgan เครือ่งมือที่ใช้ในการวจิยั เปน็แบบสอบถาม ชนิดมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดับ มคี่าความเชือ่มั่นทัง้ฉบับเท่ากับ 

.89 และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ

ค่า t การทดสอบค่า F และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. สภาพการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมอยู่ 

ในระดับมาก 

 2. การเปรยีบเทยีบสภาพการบรหิารงานวชิาการ เมือ่จ�าแนกตามต�าแหน่งทีต่่างกนัมกีารบรหิารงานวชิาการแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี .01 จ�าแนกตามประสบการณ์การท�างานต่างกัน มีการบริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกัน และ

จ�าแนกตามขนาดของโรงเรียนที่ต่างกัน มีการบริหารงานวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05

 3. ปัญหาการบริหารงานวิชาการ  ส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับการขาดงบประมาณสนับสนุนในการบริหารงานวิชาการ 

การวางแผนวิชาการแต่การปฏิบัติยังไม่ได้ตามแผน ครูมีภาระงาน ชั่วโมงสอนมาก และสอนไม่ตรงตามวิชาเอก ครูไม่สามารถ

น�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

 4. เงื่อนไขที่ส่งเสริมการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ มีการจัดระบบงานธุรการทางวิชาการ ให้เป็นหมวดหมู่ เป็นระบบ 

ระเบียบ เป็นขั้นตอน และท�างานให้เป็นปัจจุบัน  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ

ความสนใจ และความถนดัของผูเ้รยีนโดยค�านงึถึงความแตกต่างระหว่างบคุคล  ในงานส่งเสรมิงานวชิาการ มกีารจดังบประมาณ

เพื่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ งานกลุ่มประสบการณ์/สาระการเรียนรู้ มีการควบคุม ดูแล ก�ากับการใช้หลักสูตรของกลุ่ม

สาระการเรยีนรู ้และกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนประเมนิผลการใช้หลกัสตูรอย่างต่อเนือ่ง  งานวดัผลประเมนิผล มคีวามสอดคล้องกบั

มาตรฐานการเรยีนรู ้สาระการเรยีนรู ้หน่วยการเรยีนรู ้แผนการจดัการเรยีนรู ้และการจดัการเรยีนการสอน มกีารจดังานประกัน

คุณภาพสถานศึกษา โดยก�าหนดเป้าหมายของสถานศึกษาจากตัวชี้วัด และมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบโครงสร้างสถาน

ศึกษาให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา
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Abstract 

 The objectives of the research were 1) to study state of the academic administration in schools 

under the Local Administrative Organizations in Ubon Ratchathani province, 2) to compare the state of the 

academic administration in schools as classified by positions and experiences of the subjects and the school 

size, 3) to study the problems of the academic administration in schools, and 4) to explore the conditions 

contributing to the academic administration. The sample of the study consisted of 381 administrators and 

teachers working for the Local Administrative Organizations in Ubon Ratchathani province in the year 2012, 

obtained by using stratified and simple random sampling techniques based upon the table of Krejcie and 

Morgan. A 5-point rating survey questionnaire with the reliability of .89 and an in-depth interview were  

employed in data collection. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation,  

t-test, F-test and content analysis.

 The research findings were as follows:

 1. The state of academic administration of the schools was found to be practiced at a high level.

 2. The comparison of the state found as classified by position was found to be significantly different 

at .01 level and by school size at .05 level. However, the state of the academic administration as classified 

by experience was found not to be different at a significant level.

 3. The problems found in administering the academic administration consisted of lack of budget 

supporting the administration. Planning in the academic administration was found to be done but not  

implemented. The teachers were full of work and teaching load. They were likely not to be assigned to 

teach the subjects they were majoring in. Innovation and technologies were not found to be sufficiently and 

thoroughly used in learning and teaching. 

 4. The conditions contributing to the academic administration involved systemizing clerical  

academic tasks and updating them. The activities provided in learning and teaching should be in accord with 

the interests and aptitude of the students which individually differ. Sufficient allocation of the budget in the 

academic promotion was an important contribution. For the experience/learning strands the supervision and 

monitoring in curriculum implementation should be focused. Curriculum evaluation was for the develop-

ment of the students in particular. The measurements and evaluation should be focused on the congruence 

of learning standards and learning strands, learning units, lesson plans, and teaching approaches. Goals 

derived from school indicators, educational standards, and school structure to underpin the school quality 

assurance were also the contributing conditions found.
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บทน�า

 การศกึษาเป็นกระบวนการทีส่�าคญัในการพฒันา

คนให้มีคุณภาพ และมีความสามารถท่ีจะปรับตัวได้อย่างรู้

เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน (ส�านักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 2535) ซึ่งเป็นยุค

ทีม่คีวามเจริญก้าวหน้าทางด้านวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

เชือ่มโยงกบัวทิยาการการตดิต่อสือ่สารทีท่นัสมยั ดงันัน้การ

จัดการศึกษาที่ดีจะต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้าน

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี เพื่อ

เตรียมคนให้พร้อมส�าหรับการแข่งขันโลก (รุ่ง แก้วแดง 

2542) 

 การปฏิรปูการศึกษาเป็นปัจจยัส�าคัญประการหนึง่

ของการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน จะส�าเร็จลุล่วงอย่างดีได้

จ�าเป็นต้องได้รบัความร่วม มอืของทกุฝ่ายโดยการเร่งพฒันา

ในหลายด้าน การปฏิรูปเป็นการปรับเปล่ียนเพื่อให้ได้สิ่งท่ี
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ดีสมบูรณ์ขึ้นกว่าเดิม การปฏิรูปการศึกษาไทยจึงหมายถึง 

การปรับเปลี่ยนทางการศึกษาของไทยเพื่อให้ได้คนไทยที่มี

คุณภาพสูงขึ้นกว่าเดิมทั่วถึงมากกว่าเดิมและประสิทธิภาพ

การบริหารจัด การสูงข้ึนกว่าเดิมการปฏิรูปการศึกษาจึงมี

แต่วันเริ่มไม่มีวันจบ (กระทรวงศึกษาธิการ 2546) ในปี  

พ.ศ. 2542 จากทีร่ฐับาลได้ประกาศให้ใช้กฎหมายการศกึษา

ฉบับแรกของไทยเรียกว่า“พระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติพุทธศักราช 2542” เพื่อปรับปรุงการศึกษาให้

สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

โดยในพระราชบัญญัติได้อธิบายความหมายของการศึกษา

ในมาตรา 4 หมายถึงกระบวนการ เรียนรู้เพื่อความเจริญ

งอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู ้  

การฝึกอบรม การสบืสานวฒันธรรม การสร้าง สรรค์จรรโลง

ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้ท่ีเกิดจาก

การจัดสภาพแวดล้อม การเรียนรู้และปัจจัยเก้ือหนุนให้

บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” 

 นโยบายการจัดการศึกษาของเทศบาลมี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้การด�าเนินงานของโรงเรียนบรรลุ 

เป้าหมายหลักคือ นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก�าหนดไว้ 

ในหลกัสตูร คอืมคีวามรู ้และทกัษะพืน้ฐานในการด�ารงชวีติ

ที่สงบสุข และเป ็นสมาชิกที่ดีของชุมชน และชาติ  

โดยขอบข่ายการบริหารงานโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น แบ่งเป็น 6 งานคือ งานวิชาการ งานกิจการ

นักเรียน งานธุรการ การเงินและพัสดุ งานบุคลากร  

งานอาคารสถานท่ี และงานความสัมพันธ ์ กับชุมชน  

เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบวตัถปุระสงค์หลกัของการบรหิาร

โรงเรียน จะเห็นได้ว่างานวิชาการเป็นงานที่ท�าให้บรรลุ

วัตถุประสงค์หลักโดยตรง ดังน้ันโรงเรียนสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดอุบลราชธานี ได้ยึดถือหลัก

นโยบายของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ในการ

จัดการศึกษาส�าหรับเด็ก เยาวชน โดยจัดบริการเตรียม 

ความพร้อมแก่เด็กปฐมวัย ตามแนวจัดประสบการณ์ระดับ

ก่อนการศึกษาเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้ง 

ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เต็มตาม

ศักยภาพ และมีความพร้อมในการรับการศึกษาในระดับ 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ตลอดจนการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ไม่น้อยกว่า 12 ปีอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยระดม

ทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุด (กรมการ

ปกครอง 2542)

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจาย

อ�านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด 

ด้วยเจตนารมณ์ ที่จะให้สถานศึกษาด�าเนิน การโดยอิสระ

คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้ที่ม ี

ส่วนได้ส่วนเสยีทกุฝ่าย ซึง่เป็นปัจจยัส�าคญัท�าให้สถานศกึษา  

มีความเข้มแข็งในการบริหารงานและการจัดการสามารถ

พฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนรูต้ลอดจนการวดัผล

ประเมนิผล รวมทัง้การจดัปัจจยัเกือ้หนนุการพฒันาคณุภาพ

นกัเรยีน ชุมชน ท้องถิน่ ได้อย่างมคุีณภาพและประสิทธภิาพ 

(อุทัย บุญประเสริฐ 2538) งานวิชาการเป็นศูนย์กลางของ

โรงเรียน เป็นงานส่วนที่ใหญ่ที่สุดเป็นงานที่เป็นหัวใจของ

โรงเรียนครอบคลุมโรงเรียนทั้งระบบ และมีหลักสูตรเป็น

ส่วนส�าคญัทีส่ดุของงานวชิาการ ทีใ่ช้ก�ากบัการจดัระบบและ

การด�าเนินการของโรงเรียนในส่วนต่างๆ เพื่อให้ผลผลิตคือ

ผู้เรียนมีคุณภาพ เป็นคนเก่งเป็นคนดีที่สมบูรณ์ 

 โรงเรยีนเทศบาลเป็นองค์กรหนึง่ทีไ่ด้ร่วมรบัภาระ

การจัดการศึกษา มีหน้าที่ดูแลส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียน

จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ได้รับการดูแลจากหลาย

หน่วยงานเทศบาล การจัดการศึกษาก็ยังประสบปัญหา

หลายประการ (ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ 

2540) ถ้าโรงเรียนจะสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้

กบัชมุชน สงัคมได้นัน้สิง่ส�าคญั คอื ประสทิธผิลของโรงเรยีน 

การพิจารณาว่าโรงเรียนจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อยู่ระดับใดน้ัน ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยส�าคัญได้แก่ โรงเรียน 

การบรหิาร ผู้บรหิาร คร ูบคุลากรของโรงเรยีน และนกัเรียน

เป็นปัจจัยส�าคัญ ในภาวะปัจจุบันมีการแข่งขันสูง นักเรียน

ต้องเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียง และมีคุณภาพ ดังนั้นถ้าจะ

พัฒนาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลให้เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง

ด้านวชิาการ เป็นทีน่ยิมของนกัเรยีนและผูป้กครองสนใจเข้า

เรียนจ�านวนมากขึ้น

 ผลการทดสอบโดยสถาบนัทดสอบทางการศึกษา

แห่งชาต ิองค์การมหาชนระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน หรอื O-Net 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนสอบ 372,094 คน ผล

คะแนนเฉล่ียวิชาภาษาไทย 41.88 คะแนน ลดลง 0.73 

คะแนน คณิตศาสตร์ 22.73 คะแนน เพิ่มขึ้น 7.74 คะแนน 

วิทยาศาสตร์ 27.90 คะแนน ลดลง 3.06 คะแนน 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 33.39 คะแนน ลดลง 

13.12 คะแนน ภาษาอังกฤษ 30.49 คะแนน เพิ่มขึ้น 2.58 

คะแนน สุขศึกษาและพลศึกษา 54.61 คะแนนลดลง 8.25 

คะแนน ศิลปะ 28.54 คะแนน ลดลง 4.08 คะแนน และ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 48.72 คะแนน เพิ่มขึ้น 5.03 
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คะแนน รายวิชาส่วนมากมีค่าเฉลี่ยลดลง มีสองวิชาที ่

ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น คือวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 

(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ O-net 2555 

สรุปคะแนนรวมโอเน็ตปีการศึกษา 2554)  

 จากผลสัมฤทธ์ิดังกล่าวอนุมานได้ว่าโรงเรียน

เทศบาล หรือโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

จงัหวดัอบุลราชธาน ียงัมผีลสมัฤทธิท์างการศกึษายงัไม่เป็น

ที่น่าพอใจ คือค่าเฉลี่ยร้อยละ 60 ของทุกวิชา ด้วยเหตุนี ้

บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพ และคุณภาพของสถานศึกษา ในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้ไม่ดีเท่าที่ควร 

ถือเป็นงานด้านวิชาการและการบริหารงาน วิชาการที่ต้อง

รีบปรับปรุง และแก้ไข  จากมูลเหตุดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษา

วิจัยซึ่งเป็นพนักงานครู โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 

สังกัดเทศบาลเมืองวารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชาธานี  

มีความสนใจที่จะศึกษา สภาพและปัญหาการบริหารงาน

วิชาการ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ในจังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงผลท่ีได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

จะเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการก�าหนด

แนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงงานวิชาการของ

โรงเรียนสังกัดองค ์ปกครองส ่วนท้องถิ่น ในจังหวัด

อุบลราชธานี ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ 

โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด

อุบลราชธานี 

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบสภาพการบรหิารงานวชิาการ 

โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด

อุบลราชธานี โดยจ�าแนกตาม ต�าแหน่ง ประสบการณ์ และ

ขนาดของโรงเรียน

 3. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการ 

โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด

อุบลราชธานี                    

 4. เพื่อศึกษาเงื่อนไขท่ีส่งเสริมการบริหารงาน

วิชาการ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในจังหวัดอุบลราชธานี

วิธีด�าเนินการวิจัย

 งานวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ดังนี้

 การวิจัยเชิงปริมาณ

 ประชากร

 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และพนักงาน

คร ูโรงเรยีนสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีจ่ดัการศกึษา

ขัน้พืน้ฐานในจงัหวดัอบุลราชธาน ีปีการศกึษา 2555 จ�านวน 

12 โรงเรียนแบ่งเป็น ผู้บริหารโรงเรียน 35 คน พนักงานครู 

จ�านวน 408 คน รวม 443 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ ่มตัวอย่างที่ ใช ้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได ้แก ่  

ผูบ้รหิารโรงเรยีน และพนกังานงานคร ูโรงเรยีนสงักดัองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 

2555 ทั้งหมด 12 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ 

จ�านวน 3 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง จ�านวน 5 โรงเรียน 

โรงเรียนขนาดเล็ก จ�านวน 4 โรงเรียน โดยสุ่มแบบ 

แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามขนาดของ

โรงเรยีน จากการสุ่มอย่างง่ายใช้ตารางส�าเรจ็รปูของ Krejcie 

and Morgan ได้เป็นผู้บริหารจ�านวน 35 คน และพนักงาน

ครูจ�านวน 346 คน รวม 381 คน

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ต�าแหน่ง 1) ผู้บริหารสถาน

ศึกษา 2) พนักงานครู  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

1) น้อยกว่า 10  ปี  2) มากกว่า 10 ปีขึ้นไป  ขนาดโรงเรียน  

1) โรงเรียนขนาดเล็ก  2) โรงเรียนขนาดกลาง 3) โรงเรียน

ขนาดใหญ่

 ตัวแปรตามได้แก่ สภาพ และปัญหาการบริหาร

งานวิชาการ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในจังหวัดอุบลราชธานี  6 งาน คือ

            1.  งานธุรการทางวิชาการ

 2.  งานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

 3.  งานส่งเสริมวิชาการ

 4.  งานกลุ่มประสบการณ์ / สาระการเรียนรู้

 5.  งานการวัดผลและประเมินผล

 6.  งานระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารโรงเรียน โรงเรียน

สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีจ่ดัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

ในจงัหวดัอบุลราชธาน ีปีการศึกษา 2555 ผู้บรหิารโรงเรียน 

35 คน โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีคุณสมบัติ

ในการบริหารงานวิชาการโดยเป็นผู ้บริหารตัวอย่าง  

ที่ประสบความส�าเร็จในการบริหารงาน และได้รับรางวัล

เชิดชูเกียรติเป็นให้ข้อมูลเชิงลึก คือผู้บริหารโรงเรียนขนาด

ใหญ่ 3 คน โรงเรียนขนาดกลาง 3 คน โรงเรียนขนาดเล็ก  

3 คน รวม 9 คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 

แบบสอบถามการบริหารงานวิชาการ และแบบสัมภาษณ์

เชิงลึก ดังนี้

 1. แบบสอบถามสภาพการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด

อุบลราชธานี แบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ 

ต�าแหน่ง ประสบการณ์การท�างาน และขนาดของโรงเรียน 

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการ

บริหารงานวิชาการ โรงเรียนสังกัดองค ์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี จ�านวน 64 ข้อ ชนิด

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) มีค่า 

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .89

 ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามชนดิปลายเปิดจ�านวน 

6 ข้อ เกีย่วกบัปัญหาการบรหิารงานวชิาการ โรงเรยีนสงักดั

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี

 2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ ์

เชิงลึกจ�านวน 12 ข้อเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ส่งเสริมการบริหาร

งานวิชาการที่ประสบผลส�าเร็จ

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1) ขอหนังสือจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานีถึงผู้อ�านวยการสถานศึกษาที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่าง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัย 

 2) รวบรวมแบบสอบถามจากโรงเรียนกลุ ่ม

ตัวอย่างทั้งหมดตรวจสอบความถูกต้องและคัดเลือก

แบบสอบถามที่สมบูรณ์ไว้ท�าการวิเคราะห์ต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์โปรแกรม

ส�าเรจ็รปู และการวเิคราะห์เชงิเนือ้หา (Content Analysis) 

สรุปผลการวิจัย

 1. การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ 

โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด

อุบลราชธานี โดยภาพรวมมีความคิดเห็นต ่อสภาพ 

การบริหารงานวิชาการระดับมาก โดยงานจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยของมีความคิดเห็นต่อสภาพ 

การบริหาร งานวิชาการสูงที่สุด อันดับ 2 คืองานระบบ

ประกันคุณภาพสถานศึกษา อันดับ 3 คืองานส่งเสริม

วิชาการ และงานกลุ่ม-ประสบการณ์/สาระการเรียนรู้มีค่า

เฉลี่ยของความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานวิชาการ 

ต�่าสุด เมื่อเปรียบเทียบกับด้านอื่นๆ เมื่อพิจารณาเป็นงาน

ด้านต่างๆ พบว่า             

  1.1 งานธุรการทางวิชาการ พบว่าระดับของ

สภาพการบรหิารงานวชิาการ โรงเรยีนสงักดัองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ ในจงัหวดัอบุลราชธาน ีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง 

  1.2 งานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า

ระดับของสภาพการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดอุบลราชธานี โดย

ภาพรวมอยู ่ ในระดับมาก ทุกเรื่อง ยกเว ้นเรื่องจัด 

สื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ประกอบการเรียนการสอน 

มีค่าเฉลี่ยของระดับสภาพการบริหารงานวิชาการอยู่ใน

ระดับปานกลาง

  1.3 งานส่งเสริมวิชาการ พบว่าระดับของ

สภาพการบรหิารงานวชิาการ โรงเรยีนสงักดัองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ ในจงัหวดัอบุลราชธาน ีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง 

  1.4 งานกลุ ่ม-ประสบการณ์/สาระการ 

เรียนรู ้ พบว่าระดับของสภาพการบริหารงานวิชาการ  

โดยภาพรวมมีความคิดเห็นต่อระดับของสภาพการบริหาร

งานวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง 

  1.5 งานการวัดผลและประเมินผล พบว่า 

ระดับของของสภาพการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดอุบลราชธานี  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

  1.6 งานระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา  

พบว่าระดับของสภาพการบริหารงานวิชาการ โรงเรียน

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดอุบลราชธานี 

โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกเรื่อง 
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 2. การเปรยีบเทยีบสภาพการบรหิารงานวชิาการ 

โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด

อบุลราชธาน ีเมือ่จ�าแนกตามต�าแหน่งทีต่่างกนัมกีารบรหิาร

งานวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .01 

จ�าแนกตามประสบการณ์การท�างานต่างกัน มีการบริหาร

งานวิชาการไม่แตกต่างกัน และจ�าแนกตามขนาดของ

โรงเรียนที่ต่างกัน มีการบริหารงานวิชาการแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05

 3. ปัญหาการบรหิารงานวชิาการ  โรงเรยีนสังกดั

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดัอบุลราชธาน ีส่วนใหญ่

มีปัญหาเกี่ยวกับการขาดงบประมาณสนับสนุนในการ

บริหารงานวิชาการ การวางแผนวิชาการแต่การปฏิบัติยัง 

ไม่ได้ตามแผน ครูมีภาระงาน ชั่วโมงสอนมาก และสอน 

ไม่ตรงตามวิชาเอก ครูไม ่สามารถน�านวัตกรรมและ

เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอและ

ทั่วถึง 

 4. เงื่อนไขท่ีส่งเสริมการบริหารงานวิชาการ 

โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด

อุบลราชธานี ได้แก่ มีการจัดระบบงานธุรการทางวิชาการ 

ให้เป็นหมวดหมู่ เป็นระบบ ระเบียบ เป็นขั้นตอน และ

ท�างานให้เป็นปัจจุบัน  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และ

ความถนัดของผู้เรียนโดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บคุคล  ในงานส่งเสรมิงานวชิาการ มกีารจดังบประมาณเพือ่

การเรียนการสอนอย่างเพียงพอ งานกลุ่มประสบการณ์/

สาระการเรียนรู้ มีการควบคุม ดูแล ก�ากับการใช้หลักสูตร

ของกลุม่สาระการเรยีนรู ้และกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนประเมนิ

ผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง งานวัดผลประเมินผล  

มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดการ

เรียนการสอน มกีารจดังานประกันคณุภาพสถานศกึษา โดย

ก�าหนดเป้าหมายของสถานศกึษาจากตวัชีว้ดั และมาตรฐาน

การศกึษา และจดัระบบโครงสร้างสถานศกึษาให้รองรบัการ

จัดระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

อภิปรายผลการวิจัย

 จากผลการวจิยั ได้น�าประเดน็ทีส่�าคญัมาอภปิราย

ผลดังนี้

 1. สภาพการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดอุบลราชธานี  

โดยภาพ รวมอยู่ในระดับมากเกือบทุกด้าน โดยงานจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น 

ต่อสภาพการบริหารงานวิชาการสูงที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมา

จากการบริหารงานวิชาการนับเป็นงานหลักที่สถานศึกษา 

โดยผู้บรหิารในปัจจบุนัให้ความส�าคัญ เป็นอนัดบัแรกว่าเป็น

ภารกิจหลักในการบริหารสถานศึกษา ภารกิจด้านอื่นๆ  

ล้วนต้องสนับสนุนภารกิจในการบริหารงานวิชาการทั้งสิ้น 

สอดคล้องกับ อุทัย บุญประเสริฐ (2540) ที่กล่าวว่างาน

วชิาการถอืเป็นงานหลกัทีส่�าคญัเป็นส่วนงานทีใ่หญ่ทีส่ดุของ

กระบวนการปฏิบตังิานเป็นหวัใจของสถานศึกษา ทีใ่ช้ก�ากบั

การจดัระบบการท�างานของสถานศกึษา และใช้กระบวนการ

ด�าเนินงานในด้านต่างๆ ของสถานศึกษาให้สอดคล้องและ

สนบัสนนุ การท�างานวชิาการ งานจดักจิกรรมการเรยีนการ

สอนเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเป็น คนเก่ง คนดี และ 

มีความสุข งานวิชาการจึงกลาย เป็นงาน ที่เป็นศูนย์กลาง

ของสถานศึกษา ครอบคลุมสถานศึกษาทั้งระบบ ดังนั้น

สถานศึกษาใดที่งานวิชาการก้าวหน้าจะท�าให้สถานศึกษา

นั้นมักมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ส่วนสถานศึกษาใดที่งาน

วิชาการล้าหลัง จะท�าให้สถานศึกษานั้นไม่เป็นที่นิยม  

ขาดศรัทธา และไม่เป็นที่ยอมรับ

 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นต ่อสภาพ 

การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดอุบลราชธานี จ�าแนกตามต�าแหน่ง 

ประสบการณ์ในการท�างาน และขนาดของโรงเรียน  ดังนี้

  2.1 จ�าแนกตามต�าแหน่ง ระหว่างพนกังานครู 

และผู้บริหารโรงเรียน มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหาร

งานวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 ลักษณะดังกล ่าวแสดงให ้ เห็นว ่าพนักงานครูมี 

ความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานวิชาการมากกว่า 

ผู้บริหารโรงเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

เนื่องจากครูพบปัญหามากกว่าผู ้บริหารเพราะครูเป็น 

ผูป้ฎบิตัทิ�างานกบัครดู้วยกนัเองและนกัเรยีนทัง้โรงเรยีน ซึง่

สอดคล้องกับงานวิจัย ค�าภู สืบจิต (2547) อภิปรายผลการ

ศึกษา เปรี ยบ เที ยบ  ความแตกต ่ า งบทบาทของ 

ผู้บรหิารสถานศกึษากบัครผููส้อนต่อการพฒันาคณุภาพงาน

วิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามหาสารคาม เขต 2 ระหว่างสถานศึกษาขั้นพื้น

ฐานขนาดเล็กและสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่กรณี

ภาพรวมรายด้าน บทบาทการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บทบาทการปฏิบัติแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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  2.2 จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างาน

ระหว่างน้อยกว่า 10 ปีและตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป ลักษณะ 

ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า พนักงานครูและผู ้บริหารที่มี

ประสบการณ์ในการท�างานน้อยกว่า 10 ปี มีความคิดเห็น

ต่อสภาพการบริหาร งานวิชาการ มากกว่าพนักงานครูและ

ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการท�างานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประสบการณ์การท�างานยังน้อย และ 

ยงัไม่มคีวามช�านาญในการท�างาน ขาดความรูค้วามสามารถ 

ความถนัดในการท�างาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จรัสรวี 

อินทวงศ์ (2550) พบว่า ผลการเปรียบเทียบ ประสบการณ์ 

ในการสอนของคร ูในภาพรวมมรีะดบัปัญหาไม่แตกต่างกนั

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อวิเคราะห ์

ความแปรปรวนรายด้านพบว่าด้านการเรียนการสอนและ

การวิจัยในชั้นเรียน มีการบริหารงานวิชาการแตกต่างกัน

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ลกัษณะดงักล่าวแสดง

ให้เห็นว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการข้อมูลเบื้องต้น 

พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนน้อยกว่า 10 ปี  

สงูกว่าครทูีม่ปีระสบการณ์ในการสอน 11 ปี ขึน้ไป ทัง้นีอ้าจ

เป็นเพราะขาดงบประมาณในการสนบัสนนุการบรหิารงาน

วิชาการที่มีอยู ่ ไม ่ เพียงพอต ่อความต ้องการของครู  

ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

  2 . 3  จ� า แนกตามขนาดของ โร ง เรี ยน  

มคีวามคดิเหน็ต่อสภาพการบรหิารงานวชิาการแตกต่างกนั  

ลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า โรงเรียนขนาดเล็กมี 

ความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานวิชาการ มากกว่า

โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรยีนขนาดใหญ่อย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ .05 เน่ืองจากโรงเรียนขนาดเล็กยังขาด 

การพัฒนาในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นบคุลากร งบประมาณ 

จ�านวนนกัเรยีน ท�าให้พบปัญหามากกว่าโรงเรยีนขนาดกลาง 

และขนาดใหญ่ ซึง่สอดคล้องกบังานของวจิยั วชิยั จนัทพรม 

(2549) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาและแนวทาง

แก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนน�าร่อง และ

โรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา 

จ�าแนกตามขนาดโรงเรียนรายด้านทั้ง 12 ด้าน มีความแตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยโรงเรียน

ขนาดเล็กมีปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่  

 3. ปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดัอบุลราชธาน ีส่วนใหญ่

มีปัญหาเกี่ยวกับ การขาดงบประมาณสนับสนุนในการ

บริหารงานวิชาการ การวางแผนวิชาการแต่การปฏิบัติยัง 

ไม่ได้ตามแผน ครูมีภาระงาน ชั่วโมงสอนมาก และสอน 

ไม่ตรงตามวิชาเอก ครูไม ่สามารถน�านวัตกรรมและ

เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอและ

ทั่วถึง ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อประสิทธิภาพงานวิชาการ

และผลกระทบต่อผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีน สอดคล้องกบังาน

วิจัยของ วีรชัย วรรณศรี (2545) และ วิชุณ พลรงค์ (2545) 

วิจัยเกี่ยวกับ สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรยีนประถมศกึษา พบว่าปัญหาส่วนมากของการบรหิาร

วิชาการ คือโรงเรียนขาดงบประมาณ ในด้านวัสดุประกอบ

หลกัสูตรและส่ือการสอนเอกสารหลกัสูตร หนงัสือห้องสมดุ 

ขาดงบประมาณในการสนับสนุนและจัดประชุมอบรมทาง

วิชาการ 

 4. เงื่อนไขที่ส ่งเสริมการบริหารงานวิชาการ 

โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด

อบุลราชธาน ีพบว่า ผู้บรหิารให้ความส�าคัญกบัการจดัระบบ

งานธรุการทางวชิาการ การจดังบประมาณเพือ่การเรยีนการ

สอนอย่างเพียงพอ งานกลุ่มประสบการณ์/สาระการเรียนรู้ 

มกีารควบคมุ ดแูล ก�ากบัการใช้หลกัสตูรของกลุม่สาระการ

เรียนรู ้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประเมินผลการใช้

หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง งานวัดผลประเมินผล มีความ

สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรยีนรู ้การจดัระบบงานประกนั

คุณภาพสถานศึกษา ซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้สนับสนุนให้การ

บริหารงานวิชาการในโรงเรียนที่ประสบผลส�าเร็จและ

โรงเรียนดีเด ่นได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ

สอดคล้องกับ งานวิจัยของ วีระศักดิ์ รักษ์โพธิวงศ์ (2544) 

เรื่องการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถม

ศึกษาสังกัดส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี พบ

ว่า การสนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมการ

ประชมุอบรมทางวชิาการจากหน่วยงานต้นสงักดัและหน่วย

งานอื่นๆจะช่วยให้ครูน�าแนวคิดใหม่ๆมาพัฒนาการเรียน

การสอนอยู่เสมอ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จเร 

เหมือนแป้น (2543)  เรื่อง การบริหารงานวิชาการโรงเรียน

เทศบาลเขตการศกึษา 6 พบว่า บรหิารงานวชิาการด้านการ

วัดและประเมินผลโดยมีการก�าหนดวิธีการวัดผลและ

ประเมินผลให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จัดให้มีการ

ประเมนิผลการจดักจิกรรมส่งเสรมิการสอนในโรงเรยีนอย่าง

สม�า่เสมอ และน�าข้อมลูเกีย่วกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ

นักเรียนมาวางแผนการจัดประชุมอบรมทางวิชาการ
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ข้อเสนอแนะ

   

 1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

  1.1 ผูบ้รหิารสถานศกึษาและพนกังานครคูวร

ให้ความส�าคัญ ในการบริหารงานวิชาการอย่างครอบคลุม

ทั่วถึงทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการวางแผนวิชาการ

และด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดการทรัพยากร 

เพื่อการสนับสนุนการบริหารงานวิชาการอย่างเพียงพอ  

เพื่อให้การบริหารงานวิชาการงานวิชาการของโรงเรียน

สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มาตรฐาน

  1.2 ส�านักการศึกษาเทศบาลและหน่วยงาน

ระดับสูงที่เกี่ยวข้องควรน�าผลการวิจัยไปใช้ในการก�าหนด

นโยบายที่เกี่ยว ข้องกับการบริหารงานวิชาการเพื่อเป็น 

จุดเน้นในการบริหารสถานศึกษา เพื่อให้เกิดคุณภาพและ

การยอมรับของท้องถิ่นอย่างแท้จริง

 2. ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหาร

งานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น กับสังกัดอื่นๆเพื่อน�าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนา

โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

 งานวจิยันีส้�าเรจ็ได้ด้วยความอนเุคราะห์อย่างดยีิง่

จากอาจารย์ ดร.ชวนคิด มะเสหะ ประธานกรรมการที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์ดร.อัศวฤทธิ์ 

อุทัยรัตน์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้ค�า

ปรึกษาแนะน�า แก้ไข และปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ 

ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี จนงานวิจัยฉบับนี้ส�าเร็จ

สมบูรณ์ ผู ้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา  

ณ โอกาสนี้
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