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บทคัดย่อ     
 การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 2) เพื่อศึกษาปัญหา
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม และ
3)เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานของโรงเรียน  ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม การวิจัยมี 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ในการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  โดย
การศึกษาเอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  (Documentary  
Study) และการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Study)     โดยสร้างแบบสอบถาม ระยะที่ 2  
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม โดยน าข้อมูลจากการศึกษากรณีศึกษา (Case Study) โรงเรียนต้นแบบ 
จ านวน 3 โรงเรียน  ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อร่างรูปแบบ และยกร่างรูปแบบ
ด้วยการสนทนากลุ่ม  (Focus Group) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน และประเมินความ
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เหมาะสม ความเป็นไปได้ และการใช้ประโยชน์ของรูปแบบกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูหัวหน้า  กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน  149 คน เครื่องมือในเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่  แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของสภาพปัจจุบันตั้งแต่  
0.40 ถึง 0.86 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของสภาพปัญหา ตั้งแต่ 0.46 ถึง 0.88 ค่าความ
เชื่อม่ันทั้งฉบับของสภาพปัจจุบันเท่ากับ 0.98 ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับของ สภาพปัญหา 
เท่ากับ 0.98  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
 1.  ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีด้าน
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  และด้านวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบ
โอนผลการเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
 2.  ผลการศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับน้อย โดยมีด้านการนิเทศ
การศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
 3.  รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ ของรูปแบบ 2) 
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) กลไกการด าเนินการของสถานศึกษา  4) วิธีด าเนินงานของ
รูปแบบ 5) แนวการประเมินรูปแบบ และ6) เงื่อนไขความส าเร็จของรูปแบบ  ขอบข่ายและ
ภารกิจการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 8 ด้านได้แก่ การวางแผนงานด้านวิชาการ 
การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การพัฒนา
และใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการ
เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา และการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพในและมาตรฐานการศึกษา และผลการประเมินรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ด้าน
ความเหมาะสม ด้านเป็นไปได้ และการใช้ประโยชน์  อยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : รูปแบบการบริหารวิชาการ, องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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Abstract   
 This research study attempted to 1) investigate current conditions of 
academic administration at the schools under the jurisdiction of Mahasarakham 
Provincial Administration Organization, 2) examine problems regarding academic 
administration at the schools under the jurisdiction of Mahasarakham Provincial 
Administration Organization, and 3) develop the current academic administration 
model of the schools under the jurisdiction of Mahasarakham Provincial 
Administration Organization. This study was conducted in two phases. Phase 1 
dealt with investigating current conditions and problems of academic administration 
in those schools by a survey study and a documentary study, i.e. related 
documents, concepts, theories and principles. Phase 2 focused on developing the 
academic administration model for the schools. Data obtained from case studies 
with 3 schools were used in designing a structured interview and a focus group 
conversation in which patterns of academic administration were outlined. Then, nine 
qualified persons evaluate appropriateness, possibility and usability of the model 
designed. The samples of the study were school administrators and department 
head teachers, comprising 149 persons in total. The research tools consisted of a 
structure interview, an evaluation form, and a questionnaire which obtained index of 
discrimination regarding current conditions of academic administration = 0.40 – 
0.86, index of discrimination concerning problems of academic administration = 0.46 
– 0.88, index of reliability for current conditions = 0.98 and index of reliability for 
problems = 0.98. The statistics used included percentage, mean and standard 
deviation. 
 It was found that: 
  1. Current Conditions of Academic Administration at the schools under 
the jurisdiction of Mahasarakham Provincial Administration Organization was at a 
high level. 
  2. Problems of Academic Administration at the schools the jurisdiction 
of Mahasarakham Provincial Administration Organization was at a low level.  
  3. Academic Administration Model of the schools under the jurisdiction 
of Mahasarakham Provincial Administration Organization comprised 1) Principle of 
the Pattern, 2) Objective of the Pattern, 3) Mechanics of School Administration, 4) 
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Operating of the Pattern, 5) Evaluation of the Pattern, and 6) Factors for the 
Pattern’s Success. The Framework and Mission of Academic Administration 
consisted of eight aspects, namely Academic Planning, Curriculum Development, 
Teaching & Learning Management, Development of Educational Technology, 
Assessment Evaluation and Transfer of Study, Research for Education Quality 
Development, Educational Supervision, and Development of Internal Quality 
Assurance. Upon the evaluation, the appropriateness, possibility and usability of the 
schools’ administration were all found to be at a high level. 
 

Keywords : Academic Administration Model , Provincial Administration 
Organization 
 
บทน า 
 ปัจจุบันสถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 1,482 แห่ง
กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานที่
รับผิดชอบจึงมีนโยบายให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจัดการศึกษาให้
เหมาะสมและตรงตามความต้องการมีการ
บริหารงานโดยการกระจายอ านาจการ
บริหารและจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ
การบริ ห า รทั่ ว ไป  จึ ง ส่ ง ผล ให้ ก า ร
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพบปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
ที่มีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์
ด้านการศึกษา การสรรหาบุคลากรมีการ
ใช้ระบบอุปถัมภ์และการแทรกแซงทาง
การเ มือง ขาดความคล่องตัวในการ
บริหารงบประมาณ รวมทั้งไม่มีหน่วยงาน
ที่ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการจัด

การศึกษาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้ อ ง ถิ่ น ใ น ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด  
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2552 : 23-24)  
 จากผลการวิ เคราะห์การประเ มิน
คุณภาพการศึกษาของผู้ เ รียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 
2555  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ส่ วน ใหญ่ต่ ากว่ า เกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด ซึ่งเป็นปัญหาส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอน สถานศึกษา และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพัฒนา
และปรับปรุง เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข
ให้เกิดประสิทธิภาพ ต้องสรรหาบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถตรงกับวิชาเอกที่
ต้องการ จะต้องมีการพัฒนาครู บุคลากร
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารต้องให้
ความสนใจและเอาใจใส่เรื่องงานวิชาการ
พร้อมทั้งมีการนิเทศภายในสถานศึกษา
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อย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ  (กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.  2555 : 
167)  ดังนั้นจากเหตุผลดังกล่าวท าให้
ผู้วิจัยสนใจศึกษารูปแบบการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามเพื่อเป็น
แนวทาง ใ นก ารปฏิ บั ติ ง านภาย ใน
สถานศึกษาและเป็นองค์ความรู้  เป็น
แนวทางในการเผยแพร่การบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย   
 1.  เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
 2.  เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
 3.  เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงาน
ของโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยน้ีมี 2 ระยะ ดังต่อไปนี้ 
  ระยะที่  1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปัญหา ในการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม   มี  2  ขั้นตอน 
ดังนี้  

   ขั้นตอนที่  1  ศึกษาเอกสาร  
แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง  (Documentary  Study)  
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร พั ฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร
บริหารงานวิชาของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
   ขั้นตอนท่ี  2 การวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Study)  ศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปัญหาการบริหารงานวิชาของโรงเรียนใน
สั ง กั ด อ งค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว น จั งห วั ด
มหาสารคาม  
  ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  
มี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่  1 การศึกษา
กรณีศึกษา (Case Study) ศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา การบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียน ที่มีผลงานทางวิชาการมี
การพัฒนาอย่างต่อ เนื่ อ ง จ านวน 3 
โรงเรียน   
   ขั้นตอนที่  2 การสนทนากลุ่ม  
(Focus Group) เพื่อพิจารณายกร่าง
รูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม และประเมินผล
รูปแบบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 9 คน  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ของโรงเรียนใน
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สั ง กั ด อ งค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว น จั งห วั ด
มหาสารคาม จ านวนโรงเรียน 20 แห่ง 
โดยแยกเป็น  ผู้ บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 41 คน และครูหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ จ านวน 160 คน  จ านวน
ประชากรทั้งสิ้น 201 คน   
 2.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน  36 
คน  ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
จ านวน  113 คน  ปีการศึกษา 2556 รวม
ทั้งสิ้น  149 คน  ก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยโดยใช้ตารางของเครจซี่และ
มอร์แกน Krejcie  and Morgan แล้ว
น ามาเทียบสัดส่วน (Krejcie& Morgan 
1970 : 607-610)   
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 3 
ชนิด  คื อ  เป็ นแบบสอบถาม  แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบ
ประ เ มินผลรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการใช้ในการส ารวจสภาพปัจจุบัน
และปัญหาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัย ได้ด าเนิน
ตามขั้นตอนตามล าดับดังน้ี 

  1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและ
ปัญหาการบริหารงานวิ ชาการของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม สถิติที่ ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  
  2. ผลการศึกษากรณีศึกษา (Case 
Study) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา การ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
สถิติที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ข้อ มูล  คื อ 
พรรณนาวิเคราะห์ 
  3. ผลการสนทนากลุ่ม  (Focus 
Group) เพื่อพิจารณายกร่างรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
และประเมินผลรูปแบบซึ่งประเมินความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ และประโยชน์
ที่ได้รับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D) 
 
ผลการวิจัย 
 1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา
การบริหารงานวิชาของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  
  1.1  สภาพปัจจุบันการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ตาม
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่
ในระดับมาก ( X  = 4.19 ) เม่ือพิจารณา
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เป็นรายด้านอยู่ ในระดับมากทุกด้าน  
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
ล าดับแรก ดังนี้ การจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา ( X = 4.30 )  การวัดผล 
ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผล
การเรียน ( X = 4.30 ) การพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพในและมาตรฐาน
การศึกษา ( X = 4.28 )  และการพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา ( X  = 4.22 ) 
ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ การ
วิ จัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา ( X  = 4.05)   
   1.2 สภาพปัญหาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
ตามความคิด เห็นของกลุ่ มตั วอย่ าง 
โดยรวมอยู่ในระดับน้อย  ( X  = 2.28 ) 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
ล าดับแรก ดังนี้ การนิเทศการศึกษา  
( X  = 2.42)  การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ( X  = 
2.37)   การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพในและมาตรฐานการศึกษา ( X  
= 2.37)  และการวัดผล ประเมินผล และ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ( X  = 
2.33) ข้อที่ มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ 
การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ( X  
= 2.17)  ต่ าสุด ได้แก่ การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ( X  = 
4.05)   
  2. การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา
การบริหารงานวิชาของโรงเรียนต้นแบบ 

จากการศึกษากรณีศึกษา (Case Study) 
โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา  
ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สรุปได้ว่า 
การบริหารงานวิชาการในแต่ละด้านแม้ว่า
จะมีการปฏิบัติในระดับมากแต่ก็ยังพบ
ปัญหาที่ส่งผลต่อกระบวนการท างาน 
อาทิเช่น ระบบงานงาน บุคลากร และ
งบประมาณ เป็นต้น 
  3.  การสนทนากลุ่ม  (Focus 
Group) เพื่อพิจารณายกร่างรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  
จากการสนทนากลุ่มได้น าข้อมูลจาก
การศึกษาเชิงส ารวจและข้อ มูลจาก
การศึ กษากรณีศึ กษา  มาพิ จารณา
ออกแบบรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม ได้ร่างรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  
ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการ 6 ขั้นตอน  
ได้แก่  1) หลักการของรูปแบบ  2) 
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ   3) ระบบงาน
และกลไกของรูปแบบ 4) วิธีด าเนินงาน
ของรูปแบบ 5) แนวการประเมินรูปแบบ  
และ6) เงื่อนไขความส าเร็จของรูปแบบ
การประเมินผลรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม โดย
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน  ผู้เชี่ยวชาญมี
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม  ความ
เป็นไปได้ และการใช้ประโยชน์ ของ
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รูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคามโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
ความเหมาะสม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( X  = 3.75 ) เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ด้านการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  ด้าน
การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน และด้านการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพในและ
มาตรฐานการศึกษา  ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่ าสุด ได้แก่ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
   ด้านความเป็นไปได้ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.62) เรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก 
ดั ง นี้  ด้ านการพัฒนาหลั กสู ต รขอ ง

สถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา ด้ านการวัดผล 
ประเมินผล  และด าเนินการเทียบโอนผล
การเรียน และด้านการพัฒนาระบบการ
ป ร ะ กั น คุ ณภ าพ ใ น แ ล ะ ม าต ร ฐ า น
การศึกษา  ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด 
ได้แก่ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา  
   ด้านการใช้ประโยชน์ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.78) เรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก 
ดังนี้  ด้านการวัดผล ประเมินผล และ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  ด้าน
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา   
ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
และด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ  
ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ด้านการ
นิเทศการศึกษา  รายละเอียดดังตาราง

 
ตาราง 1  ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการประเมินผลวิธีการด าเนินงาน
ของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม  ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้และด้านการใช้ประโยชน์ โดยรวม
และรายด้าน 
 

รายการ 
ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ ด้านการใช้ประโยชน์ 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1. ด้านการวางแผนงานด้าน
วิชาการ  

3.67 0.58 มาก 3.58 0.53 มาก 3.81 0.49 มาก 

2. ด้านการพัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึกษา    

3.77 0.52 มาก 3.73 0.49 มาก 3.85 0.55 มาก 

3. ด้านการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา   

3.88 0.47 มาก 3.72 0.55 มาก 3.85 0.39 มาก 

4. ด้านการพัฒนาและใช้ส่ือ 3.71 0.74 มาก 3.55 0.69 มาก 3.70 0.63 มาก 
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เทคโนโลยีทางการศึกษา 
5. ด้านการวัดผล ประเมินผล 
และด าเนินการเทียบโอนผล
การเรียน  

3.82 0.47 มาก 3.65 0.50 มาก 3.89 0.60 มาก 

6. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
สถานศึกษา  

3.65 0.65 มาก 3.46 0.68 ป า น
กลาง 

3.73 0.58 มาก 

7. ด้านการนิเทศการศึกษา   3.73 0.70 มาก 3.63 0.63 มาก 3.68 0.54 มาก 
8. ด้านการพัฒนาระบบการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ใ น แ ล ะ
มาตรฐานการศึกษา   

3.78 0.68 มาก 3.65 0.61 มาก 3.73 0.51 มาก 

รวม 3.75 0.60 มาก 3.62 0.58 มาก 3.78 0.53 มาก 

 
อภิปรายผล 
 การพัฒนารูปแบบการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  สามารถ
อภิปรายผล ได้ดังนี้ 
  1. งานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจของ
การบริหารการศึกษาส่วนงานเป็นเพียง
ง า น ที่ ส นั บ ส นุ น ง า น วิ ช า ก า ร ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ และเป็นงานที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่
ก าหนดไว้ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มี
ความรู้มีจริยธรรมและคุณสมบัติตามที่
ต้องการเพื่อน าไปใช้ในการด ารงชีวิตใน
สังคมต่อไปได้เป็นอย่างดี โรงเรียนจะมี
คุณภาพหรือไม่ขึ้นอยู่กับการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนเป็นส าคัญ  สภาพ
ปั จ จุ บั น  ก า ร พั ฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 

พบว่าโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มากอาจจะส่งผลมาจากผู้บริหาร 
สถานศึกษา มีความตระหนักในด้านการ
บริหาร จัดการงานวิ ชาการ เล็ ง เห็ น
ความส าคัญ ของงานวิชาการเข้าใจ
ขอบเขตการด าเนินงาน  และภาระหน้าที่
ของการบริหารงานวิชาการใน โรงเรียน
เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
บุญเพ็ง กุละนาม (2550 : 122-127) ได้
กล่ า วถึ งสภาพการ ใช้ ก ระบวนการ
บริหารงานวิชาการ โรงเรียนจัดการศึกษา
ภาคบังคับ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สกลนคร เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ผู้บริหาร หัวหน้าวิชาการและครูผู้สอนมี
ระดับสภาพอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิ จัยของ ดวง สุวรรณเกิดผล
(2550 : 74)  ท าการวิจัยเรื่อง  ศึกษา
สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษา
ชั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า 
สภาพการบริหารงานวิชาการตามแนว
ปฏิรูการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมและรายด้าน
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ บูชา  ศรีสร้อย (2551 : 
119) ท าการวิจัยเรื่อง  สภาพและปัญหา
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร 
เขต 3 พบว่า สภาพของการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยรวม
อยู่ ใ นระดั บมาก  และสอดคล้ อ งกั บ
งานวิ จัยของ อีกทั้ งยั งสอดคล้องกับ
งานวิ จัยของ กรทิพย์  ศกุนตานุรักษ์ 
(2554 :  118 -122) ท าการวิ จัยเรื่อง 
สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึ กษาขั้ นพื้ น ฐ าน  สั งกั ด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
อุบลราชธานี เขต 4  พบว่า ผู้ บริหาร
สถานศึกษาและหัวหน้าวิชาการโรงเรียน
มีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการ
บริหารงานวิชาการ สังกัดส านักงานเขต
พื้ นที่ ก ารศึกษาอุบลราชธานี เขต  4 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
  2.  เนื่องจากงานวิชาการมี
ขอบข่ายที่กว้างขวางและมีความเกี่ยวโยง
สัมพันธ์กับงานบริหารด้านอื่น ๆ ของ
โรงเรียน ผู้บริหารต้องเน้นการกระจาย
อ านาจให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมใน
การรับผิดชอบ มีการติดตามผลอย่าง

ส ม่ า เ สมอแล้ วน ามาปรับปรุ ง แก้ ไ ข  
การศึกษาสภาพปัญหา การพัฒนา
รูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม พบว่าโดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับน้อยทุกด้าน ที่เป็น
เช่นนี้ เนื่องมาจาก โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
มีการเตรียมตัวเพื่อรองรับการประเมิน
ภายนอกโดยส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) อีกทั้งมีการเตรียมความพร้อม
ก้าวสู่ AEC  จึงมีการพัฒนาคุณภาพและ
เพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริมให้ครู
เ ข้ า รั บการพัฒนาคุณภาพและ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพทางด้านการเรียนการสอน
อย่างต่อ เนื่ อ ง  มีการศึกษาดู งานยั ง
ต่างประเทศ เพื่อน าประสบการณ์มา
พัฒนาระบบการบริหาร จัดการงาน
วิ ช าการส่ ง ผล ให้ พบปัญห า ในกา ร
บริหารงานวิชาการอยู่ ในระดับน้อย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุยา  อินทร์
ม่ัง (2551 : 76-80) ได้ศึกษาสภาพและ
ปัญหาการบริหารงานวิ ชาการของ
ข้าราชการครูโรงเรียนสังกัด ส านักงาน
เขตจตุ จักร กรุงเทพมหานคร พบว่า
ปัญหาการบริหารงานวิ ชาการของ
ข้าราชการครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
อยู่ในระดับน้อย สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สอดคล้องกับงานวิจัยของกรทิพย์ 
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ศกุนตานุรักษ์ (2554 : 118 -122) ได้
ศึกษาวิ จัยเรื่องสภาพและปัญหาการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้ น ฐ าน  สั ง กั ด ส านั ก ง าน เขตพื้ นที่
การศึกษาอุบลราชธานี  เขต 4 พบว่า 
ปัญหาการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยู่
ในระดับน้อย 
  3. งานวิชาการเป็นงานที่ มี
ความส าคัญที่จะส่งผลถึงคุณภาพทางการ
เรียนการสอนงานวิชาการเป็นงานที่ มี
ความส าคัญในการจัดระบบงานให้รัดกุม
และมีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
จากผลการศึกษากรณีศึกษา  จากการ
สัมภาษณ์ โรงเรียนต้นแบบทั้ง 3 แห่ง 
สรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการให้เกิด
ประสิทธิภาพได้ ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  
ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ เ ด็ ก รู้ จั ก คิ ด   ตั ด สิ น ใ จ 
แก้ปัญหา ด้วยตนเองในทาสร้างสรรค์  
เน้นการให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ  เม่ือเด็ก
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  รู้จักการ
แก้ปัญหา เป็นคนเก่ง  เป็นคนดี เรียนรู้
อย่างมีความสุข  อีกประเด็นที่น่าสนใจ 
คือ  กระบวนการ  หรื อ  ขั้ นตอนการ
ด าเนินงาน เป็นการวิจัยปฏิบัติการเน้นลง
มือปฏิบัติจริง เข้าถึงชุมชนให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาใช้กระบวนการ 
PDCA 
  4.  จากการยกร่างรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
พบว่า รูปแบบการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้ วย 
อ งค์ ปร ะกอบหลั ก  8 อ งค์ ป ระกอบ
องค์ประกอบด้านตัววัดความส าเร็ จ
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่  
หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงค์ของ
รูปแบบ  กลไกการด าเนินงานของ
สถานศึกษา วิธีด าเนินงานของรูปแบบ 
แนวการประเมินรูปแบบ และเงื่อนไข
ความส าเร็จของรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับ 
ธีระ  รุญเจริญ (2550 : 162-163) ได้
เสนอองค์ประกอบของรูปแบบไว้ 6 
องค์ประกอบคือ1) หลักการของรูปแบบ    
2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ  3) ระบบ
และกลไกของรูปแบบ 4) วิธีด าเนินงาน
ของรูปแบบ  5) แนวทางการประเมินผล
รูปแบบและ 6) เงื่อนไขของรูปแบบ 
  5  ผลการประเมินความสอดคล้อง
ระหว่างเนื้อหาสาระ วิธีด าเนินการวิจัย 
กับรู ปแบบการบริหารงานวิชาการ  
พบว่า  รูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม  มีความเหมาะสม  
มีความเป็นไปได้ และมีประโยชน์ โดย
ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก และผลการ
ประเมินโดย ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า มีความ
เหมาะสม  มีความเป็นไปได้  พบว่า       
มีความมีความเหมาะสมมีความเป็นไปได้ 
และประโยชน์  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้ที่ประเมินเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู
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หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งเป็นบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้องและความเข้าใจในงาน
วิชาการเป็นอย่ างดี  และยั ง มีค วาม
ต้องการรูปแบบการบริหารงานวิชาการที่
จะเป็นแนวทางในการพัฒนางานวิชาการ
ของโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด เม่ือเห็นองค์ประกอบและวิธีการ
ด าเนินการต่าง ๆ ท าให้สามารถตัดสินใจ
ที่จะประเมินออกมาได้ว่ารูปแบบการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นมานั้นมีความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับ  คัมภีร์  สุดแท้  
(2553  :  134-135)  ได้ศึกษา การ
พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ส าหรับโรง เรี ยนขนาดเล็ก   ธี ระพร       
อายุวัฒน์  (2552  :  510-532)  ได้ศึกษา
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด
เล็ก  เพชริน  สงค์ประเสริฐ  (2550  :  
191-199)  ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบ
การบริหารงานวิชาการโดยยึดหลักการ
ท างานเป็นทีมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พบว่า มีความเหมาะสม  มีความเป็นไป
ได้  และมีประโยชน์อยู่ ในระดับมาก  
สอดคล้องกับ เจริญ ราชโสภา  (2554  :  
302-305) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้และมี

ประโยชน์อยู่ ในระดับมากซึ่ งสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการงาน
วิชาการของโรงเรียนได้ทุกแห่ง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
  1.1  สภาพปัจจุบันการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ ดังนั้นเพื่อ
เป็นการส่งเสริม สนับสนุนและต่อยอดให้
มีการพัฒนาต่อไป หน่วยงานที่ มีส่วน
เกี่ยวข้องควรจัดกิจกรรมในการส่งเสริม
ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร
บริหารงานวิชาการมาใช้ในการบริหาร
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เ ช่ น  ก า รมอบร า ง วั ล โ ร ง เ รี ย นที่ มี
ผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นหรือผู้บริหารดีเด่น  
เป็นต้น 
  1.2 ปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับน้อย  แต่ในบางด้านก็ยังพบปัญหา
อาทิเช่น ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่
มีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์
ด้านการศึกษา การสรรหาบุคลากรมีการ
ใช้ระบบอุปถัมภ์และการแทรกแซงทาง
การเมือง ขาดความคล่องตัวในการ
บริหารงบประมาณ ผู้บริหารสถานศึกษา 
และบุคลากรทางการศึ กษาควร ให้
ความส าคัญและตระหนัก ในการวางแผน
และก าหนดนโยบาย ตลอดจนการ 
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ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
การบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพ 
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
  1.3 คู่มือการพัฒนารูปแบบการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
ฉบับนี้อาจยังมีข้อบกพร่องในบางส่วนยัง
ขาดการน าคู่มือไปใช้เพื่อแก้ปัญหา หาก
ผู้สนใจจะน าไปศึกษา หรือน าไปทดลอง
ใช้ สามารถพัฒนากระบวนการเพิ่มเติม
ได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษาได้ 
 1.4 การพัฒนารูปแบบการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ยังไม่ได้
น าไปทดลองใช้จริง ผู้ที่มีความสนใจใน
เรื่องการบริหารงานวิชาการ สามารถน า
รูปแบบไปทดลองใช้จริง  
 2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้ง
ต่อไป 

 2.1  ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพใน
การใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ  ใน
การบริหารสถานศึกษาเพื่อจะได้เป็นแนว
ทางการปรับปรุ ง  แก้ ไข ให้ เกิดการ
พัฒนาการบริหารของสถานศึกษา 
 2.2 ควรวิจัยการประเมินผลการใช้
รูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม 
 2.3 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ ของ
โรงเรียนอาทิเช่น ปัจจัยด้านงบประมาณ 
ปัจจัยด้านบุคลากรเป็นต้น เพื่อจะได้เป็น
แนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ 
 2.4 ควรมีการพัฒนาต่อยอดโดยการ
น ารูปแบบการบริหารงานวิชาการ ไปใช้
ในโรงเรียนของผู้วิจัยเอง 
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