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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูวิชาการเกี่ยวกับ
สภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
จําแนกตามสถานภาพตําแหน่ง และขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร และ
ครูวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ปีการศึกษา 2558 โดยแยกเป็น ผู้บริหาร 
จํานวน 140 คน และครูวิชาการ จํานวน 140 คน รวมท้ังสิ้น จํานวน 280 คน โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตาม
ตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน แล้วใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม มี 3 ลักษณะ ได้แก่ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบปลายเปิด มี
ค่าความเชื่อมั่น 0.920 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติในแต่ละด้านจะทําการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ โดยกําหนดค่าสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ .05 
ผลการวิจัย พบว่า 
 1.  ผู้บริหารและครูวิชาการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่
ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการวัดผล ประเมินผล รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการวิจัย ด้านการนิเทศและการแนะแนวการศึกษา และด้านการ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ ตามลําดับ 
 2.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูวิชาการเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จําแนกตามสถานภาพตําแหน่ง พบว่า 
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูวิชาการ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนากระบวน การเรียนรู้และการวิจัย ด้านการวัดผล ประเมินผล และด้านการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน 
 3.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูวิชาการเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา่  
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โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 เช่นเดียวกัน 
 
คําสําคัญ : สภาพการบริหาร, การบริหารงานวิชาการ, การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 
 
ABSTRACT 
 This study aimed to investigate and compare the opinions of the administrators and 
academic teachers about state academic administration of school administrators under Buriram 
Primary Educational Service Area Office 3, classified by positions and school size. The sample used 
for this study consisted of 140 administrators and 140 academic teachers total of 280 people under 
Buriram Primary Educational Service Area Office 3, 2015 academic year, selected by using the table 
of Krejcie & Morgan, and multi-stage random sampling. The instrument used in this study was a 3-
part questionnaire including checklist, 5-rating scale and open-ended form with its reliability value 
of .920. The data were analyzed by percentage, mean and standard deviation. The hypothesis were 
tested by t-test and one-way analysis of variance with the statistical significant difference at .05 
level. The Scheffe/ method was used to compare each pair of factors. The research findings were 
as follows : 
 1.  The opinions of the administrators and academic teachers under Buriram Primary 
Educational Service Area Office 3 in overall were at the high level. When considering each aspect, it 
was found that in all aspects were at the high level. The highest mean score was measurement and 
evaluation, followed by school curriculum development, innovation and learning resources, 
educational supervision and guidance and material development, innovation and learning 
resources, respectively. 
 2.  The comparison between the opinions of the administrators and academic teachers that 
the opinions of the administrators and academic teachers under Buriram Primary Educational 
Service Area Office 3 by position, it was found in overall were statistically significant difference 
at .05 level. When considering each aspect, it was found that innovation and learning resources, 
measurement and evaluation, and innovation and learning resources were statistically significant 
difference at the level of .05 while the rest aspects were not difference. 
 3.  The comparison between the opinions of the administrators and academic teachers that 
the opinions of the administrators and academic teachers under Buriram Primary Educational 
Service Area Office 3 by school size, it was found both in overall and each aspect were statistically 
significant difference at .05 level. 
 
Keyword : State Adminisration, Academic Adminisration, Academic Adminisration of School 
Administrators 
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บทนํา 
 มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  2545 ได้
กําหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ กระจายอํานาจการบริหาร และ การจัดการศึกษาไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และสถานศึกษา ดังนั้น งานบริหารสถานศึกษาภายหลังการปฏิรูปการศึกษาจึงมี 4 ด้าน คือ งานวิชาการ งบประมาณ 
งานบริหารบุคคล และ บริหารทั่วไป โดยถือว่างานวิชาการเป็นงานหลัก เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างย่ิง ส่วนงานอื่น ๆ นั้น แม้ว่ามีความสําคัญเช่นเดียวกัน แต่ถือว่าเป็นงานที่
มีความสําคัญรองลงมา โดยเป็นงานสนับสนุนให้งานวิชาการดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ     (สถิตย์ชัย วรานนท์
วนิช.  2553 : 144-145)  ดังนั้น งานวิชาการเป็นงานหลักของสถานศึกษา มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะ
พิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นหัวใจ
ของสถานศึกษา และเกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา  (ปรียาพร วงศ์อนุตร
โรจน์.  2545 : 1)  ดังนั้น การบริหารงานวิชาการจะมีคุณภาพและประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับผู้บริหาร ซ่ึงผู้บริหาร
จะต้องมีความรู้ความสามารถ และเข้าใจในเรื่องการบริหารการศึกษา เข้าใจหลักการบริหารวิชาการเป็นอย่างดี 
 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ประจําปีการศึกษา 2556 พบว่า ผลการประเมินของนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีบางกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 ซ่ึงสะท้อนให้
เห็นว่าโรงเรียนมีคุณภาพด้านวิชาการอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่น่าพอใจ ชี้ให้เห็นถึงความสอดคล้องระหว่างผลการเรียนของ
นักเรียน การสอนของครู และการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพ การบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ท้ังนี้เพื่อนําผลการวิจัยมาแก้ไข
ปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และนักเรียนได้เกิดการเรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพและเต็มความสามารถ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู
วิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูวิชาการเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3   โดยจําแนกตามสถานภาพตําแหน่ง 
และขนาดของโรงเรียน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร และครูวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 432 คน โดยแยกเป็นผู้บริหารจํานวน 216 คน และครูวิชาการ
จํานวน 216 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มประชากรโดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอร์
แกน  (Krejcie & Morgan)  (ประสิทธ์ิ สุวรรณรักษ์. 2542 : 148-149) ได้กลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหาร จํานวน 140 คน 
และครูวิชาการ จํานวน 140 คน รวมกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 280 คน หลังจากนั้นทําการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-
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stage Random Sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวบข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Checklist) ตอนที่ 2 
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จํานวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้และการวิจัย ด้านการวัดผล ประเมินผล ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ และด้านการนิเทศและ
การแนะแนวการศึกษา ซ่ึงมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)  แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตอนที่ 3 
เป็นแบบปลายเปิด  (Open-end Form)  ซ่ึงมีค่าอํานาจจําแนก 1.84 – 6.03 และค่าความเชื่อมั่น 0.920 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อขอความอนุเคราะห์จากผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 แจกแบบสอบถามด้วยตนเอง ผลปรากฏว่า แบบสอบถาม 
จํานวน 280 ฉบับ สามารถเก็บรวบรวมมาได้ จํานวน 280 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) การทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เมื่อ
พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในแต่ละด้านจะทําการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ โดย
กําหนดค่าสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ  .05  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  ผู้บริหารและครูวิชาการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่
ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  ด้านการวัดผล ประเมินผล รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ด้านการพฒันาสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ 
 2.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูวิชาการเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จําแนกตามสถานภาพตําแหน่ง พบว่า 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างนัยสําคัญทางสถิติ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
และการวิจัย ด้านการวัดผล ประเมินผล และด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน 
 3.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูวิชาการเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เช่นเดียวกัน 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 
 1.  ผู้บริหารและครูวิชาการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการวัดผลประเมินผล ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีการกําหนดระเบียบการ
วัดผลประเมินผลของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน นําผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงการเรียนการสอน สนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาให้มีความรู้ เพื่อ
สร้างเครื่องมือวัดผล ประเมินผลให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งสามารถดําเนินการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีท่ีหลากหลาย เหมาะสม และตรงตามสภาพจริง สอดคล้องกับงานวิจัย พนัส ด้วงเอก (2555 : 166-167)  ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1 ท่ีพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติการบริหารงานวิชาการ ตามความคิดเห็นของครูวิชาการ โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 พบว่ามีประเด็นสําคัญในรายด้านที่ผู้วิจัยนํามาอภิปราย ดังนี้ 
  1.1  ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการแต่งตั้งกรรมการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีการ
ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา โดยการอบรม ศึกษาเอกสาร  ตํารา และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทําให้มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ  (2550 : 41)  ได้กล่าวว่า การพัฒนา
หลักสูตร เป็นกระบวนการหรือขั้นตอนของการตัดสินใจหาทางเลือกทางการเรียนการสอนให้เมาะสม เพื่อการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงทางการเรียนการสอนไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อให้เหมาะกับผู้เรียนและสถานศึกษา โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม  
  1.2  ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการวิจัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ส่งเสริมให้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหาร
มีการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกค้นคว้าหาความรู้ ฝึกวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทดลอง
และลงมือฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเอง มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
สอดคล้องกับแนวคิดของ จันทรานี สงวนนาม  (2545 : 146-147)  ได้กล่าวว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เป็นการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ท้ังในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเรียนการสอนของผู้เรียนและวิธีการสอนของครู ซ่ึงครูจะต้องสอนยึด
ผู้เรียนเป็นสําคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ควบคุมดูแล เป็น
การฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักวิธีคิด วิธีการดําเนินชีวิต และมีทักษะในการเผชิญ
ปัญหาต่าง ๆ 
  1.3  ด้านการวัดผล ประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ส่งเสริมให้จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาถูกต้องตามระเบียบ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีการส่งเสริมให้
ครูสร้างเครื่องมือวัดผลท่ีมีมาตรฐาน สามารถวัดผลได้ถูกต้อง กํากับติดตามการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาให้
ถูกต้องตามระเบียบการวัดผล ประเมินผล สอดคล้องกับแนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิการ  (2556 : 51-52)  ได้
กล่าวถึง แนวทางการวัดผล ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนว่า ควรมีกําหนดระเบียบการวัดและและ
ประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ จัดทําเอกสารหลักฐาน
การศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้และจัดให้มี
การซ่อมเสริมกรณีท่ีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน พัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 
เทียบเคียงระดับสากล จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใช้ในการ
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อ้างอิง ตรวจสอบ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติการประเมินผลการเรียน 
รายภาค/รายปี และตัดสินผลการเรียน  
  1.4  ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะแหล่ง
เรียนรู้เป็นแหล่งความรู้ และประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากการได้คิดเอง ปฏิบัติเอง ผู้บริหารมี
การสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และควรสนับสนุนให้ครูนํานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน เพื่อให้
ผู้เรียนได้รับความสนุกสนานและเรียนรู้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับแนวคิดของ รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ  (2550 : 134-
135)  ได้กล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้และสาระที่กําหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา มุ่งเน้นไปที่การจัดให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายในรูปแบบต่าง ๆ ท้ังในและนอกโรงเรียน ดังนั้น โรงเรียนจึงต้องพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีความพร้อมสําหรับการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งประสานจัดการเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้
ภายนอกโรงเรียนด้วย 
  1.5  ด้านการนิเทศและการแนะแนวการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ส่งเสริมให้มีการจัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ท้ังนี้
อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีการวางแผนจัดระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยมีการจัดต้ังคณะกรรมการนิเทศ จัดทํา
เครื่องมือนิเทศ กําหนดปฏิทินนิเทศ ดําเนินการนิเทศ และนําผลการนิเทศไปพัฒนา สอดคล้องกับแนวคิดของ กมล  ภู่
ประเสริฐ  (2545 : 59)  ได้กล่าวว่า การนิเทศเป็นกระบวนการทํางานร่วมกันระหว่างที่นิเทศและผู้ท่ีจะเข้ารับการ
นิเทศ ท้ังนี้เพื่อพัฒนางานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบถือเป็นการพัฒนาบุคลากรแบบหนึ่งที่อาจได้ผลอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
การนิเทศภายในสถานศึกษา จึงเป็นการรวมพลังกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานดีกว่าการให้แต่ละคนปฏิบัติงานในลักษณะ
ต่างคนต่างทํา  
 2.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูวิชาการเกี่ยวกับเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จําแนกตามสถานภาพตําแหน่ง 
โดยรวมแตกต่างกัน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารและครูวิชาการมีความรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการแตกต่างกัน 
โดยผู้บริหารต้องเป็นผู้นําทางวิชาการ มีหน้าท่ีอํานวยความสะดวกทางด้านวิชาการ ประสานความสัมพันธ์กับทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้อง รวมทั้งการรับนโยบายและนํานโยบายมาวางแผนการบริหารงานในสถานศึกษา ขณะที่ครูวิชาการมีหน้าท่ี
สอน และปฏิบัติตามแผนงานที่ผู้บริหารวางไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรรษา บํารุง  (2556 : 71-74)  ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี เขต 3 ท่ีพบว่า การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามระดับความคิดเห็นของผู้บริหารและครู
ปฏิบัติการสอน จําแนกตามตําแหน่งหน้าท่ี มีการบริหารงานวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  
 3.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูวิชาการเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เช่นเดียวกัน ท้ังนี้อาจเนื่อง มาจากสภาพบริบทและสภาพความพร้อมของโรงเรียนแต่ละ
ขนาดมีความต่างกัน โรงเรียนขนาดเล็กขาดความพร้อมด้านทรัพยากรต่าง ๆ  เช่น จํานวนครูไม่ครบชั้น ครูมีวุฒิไม่ตรง
สาขา ขาดแคลนสื่อ และอุปกรณ์การเรียนรู้ ขณะที่โรงเรียนขนาดใหญ่มีความพร้อมต่าง ๆ ในด้านจํานวนบุคลากร 
งบประมาณสนับสนุน อาคารสถานที่ สภาพการคมนาคม รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆมากกว่า ซ่ึงถือเป็น
สาเหตุสําคัญที่ส่งผลให้การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของสาวิตรี ไชย
แสง  (2555 : 65-66)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอ
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ตาพระยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ท่ีพบว่า ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอตาพระยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 
 1.  ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผู้บริหารควรมีการนําผู้ท่ีมีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
 2.  ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการวิจัย ผู้บริหารควรให้ครูจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีท่ี
หลากหลาย ให้ครูเข้ารับการอบรมการวิจัย และใช้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ 
 3.  ด้านการวัดผล ประเมินผล ผู้บริหารควรให้ครูเข้ารับการอบรมการสร้างเครื่องมือวัดผล ประเมินผลท่ีได้
มาตรฐาน และนําไปวัดผลประเมินผลผู้เรียนให้อย่างเหมาะสม ด้วยวิธีท่ีหลากหลาย 
 4.  ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ ผู้บริหารควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ และมีการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา เพื่อให้ครูนํามาใช้ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน 
 5.  ด้านการนิเทศและการแนะแนว ผู้บริหารควรให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการในการนิเทศ และการแนะแนว
ในสถานศึกษา โดยให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดวิธีการดําเนินงาน 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาปัญหาและความต้องการในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน  
 2.  ควรมีการศึกษาความคิดเห็นที่นอกเหนือจากผู้บริหารและครูวิชาการ 
 3.  ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีส่งเสริมให้การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประสบผลสําเร็จ 
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