
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม      1077      ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 
Journal of Education, Mahasarakham University                Volume 10 Special Edition September 2016 

 

รปูแบบการบริหารงานวิชาการเพ่ือยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของผู้เรียนในโรงเรียนสงักดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 32บุรีรมัย ์
AcademicAdministrationModeltoEnhanceLearningAchievementatt
heSchoolUnderSecondaryBuriramEducationServiceAreaOffice32 
 

เอกชยั หมอกไชย1,พชรวทิย ์จนัทรศ์ริสิริ2,พชัรกฤษฎิ ์พวงนิล3 

Ekkachai Mockchai1,Pacharawit Chansirisira2,Patcharakrit Puangnil3 

_______________________________________________________________________ 
 

บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค1์) เพื่อศกึษาสภาพและความตอ้งการการบรหิาร 
งานวชิาการของโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต32 บุรรีมัย์ตาม
กรอบแนวคดิเอกลกัษณ์การบรหิารทีเ่ป็นเลศิของ McKinsey 7-S Framework 2) เพื่อสรา้งและ
ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการบรหิารงานวชิาการเพื่อยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
ผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 บุรีร ัมย์การ
ด าเนินการวจิยัแบ่งเป็น 2 ระยะ คอืระยะที่ 1 การศึกษาสภาพความต้องการการบรหิารงาน
วิชาการและการศึกษาบรบิทเพื่อจดัท าร่างรูปแบบระยะที่2 การร่างรูปแบบและตรวจสอบ
รปูแบบกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัระยะที่ 1 ได้แก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา หวัหน้างานวชิาการ
และหวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูจ้ านวน 481 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster  
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Random Sampling) ระยะที่ 2 ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพรูปแบบ จ านวน 9 คน 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบบสงัเกต แบบสมัภาษณ์และแบบบนัทกึ สถติิ
ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 ผลการวจิยัปรากฏดงันี้  
  1) สภาพและความต้องการการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 บุรรีมัย์1.1)สภาพการบรหิารงานวชิาการเพื่อยกระดบั
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผู้เรยีนโดยรวมมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก1.2) ความต้องการการ
บรหิารงานวชิาการเพื่อยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผู้เรยีนโดยรวมมคี่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด  
  2)การสร้างและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผู้เรยีนในโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา
เขต 32 บุรรีมัย ์2.1) ร่างรูปแบบประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั 7 ด้านและองค์ประกอบย่อย
รวม 37 ด้าน 2.2) ผลการตรวจสอบคุณภาพรปูแบบ 2.2.1)ผู้ทรงคุณวุฒมิคีวามคดิเหน็ว่าร่าง
รูปแบบมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ทุกข้อ2.2.2) ผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) ของผูเ้ชีย่วชาญไดร้ปูแบบการบรหิารงานวชิาการเพื่อยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนของผูเ้รยีนในโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 32 บุรรีมัยด์งันี้ 
1) ดา้นโครงสรา้ง มอีงคป์ระกอบยอ่ย 5 ดา้น 2) ดา้นกลยุทธม์อีงคป์ระกอบยอ่ย 5 ดา้น 3) ดา้น
ระบบ มอีงค์ประกอบย่อย 7 ด้าน 4) ด้านแบบการบรหิาร มอีงค์ประกอบย่อย 5 ด้าน 5) ด้าน
บุคลากรมอีงค์ประกอบย่อย 5 ด้าน 6) ด้านทักษะมีองค์ประกอบย่อย 5 ด้าน และ 7) ด้าน
ค่านิยมรว่มมอีงคป์ระกอบยอ่ย5 ดา้น 
 
ค าส าคญั:รปูแบบการบรหิารงานวชิาการ,การยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
 
Abstract 
 The purposes of this research were:1)to study academic administration conditions 
and needs of the schools under Secondary Educational Service Area Office 32,Buriram 
follow the excellent identity management conceptual framework ofMcKinsey 7-S 
Framework,2)  to construct and check the quality of academic administration model to 
enhance learning achievement at the school under Secondary Educational Service 
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Area Office 32, Buriram.The research was divided intotwo stages: 1) studying academic 
administration conditions, needs and study the context for drafting the model,2)drafting 
and checking the model.The samples used in stage 1 were 481 school administrators, 
head of academic departments, head of departments which selected by cluster random 
sampling,and 9 connoisseurs for checking the model quality in stage 2.The instruments 
used in this research were questionnaire, observation, interview and journal. The 
statistics used to analyze data were percentage, average and standard deviation. 
 The results of the research were as follows: 
  1)  According to academic administration conditions and needs of the school 
under Secondary Educational Service Area Office 32,Buriram, 1.1) the overall average 
of academic administration conditions was at the high level.1.2)The overall average of 
academic administration needs to enhance the student learning achievement wasat the 
higest level 
  2) The construction and checking the quality of academic administration model 
to enhance learning achievement at the school under Secondary Educational Service 
Area Office 32,Buriram2. 1) The draft model consists of 7 main elements and 37 
elements2. 2) the results of checking the model quality2. 2. 1) The opinion of the 
connoisseurs showed the appropriateness and a possibility of all items2.2.2) the result 
of the connoisseurs focus group discussion the model of academic administration to 
enhance the student learning achievement were as follow :1)  structure; consist of 5 
elements2)  strategy; consist of 5 elements3)  systems; consist of 7 elements4)  style; 
consist of 5 elements5) staff; consist of 5 elements6) skills; consist of 5 elementsand7) 
shared values; consist of 5 elements. 
 
Keywords:Academic Administration Model,Enhance Learning Achievement 
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บทน า 
 การพฒันาประเทศสู่ความสมดุลและ
ยัง่ยนืต้องให้ความส าคญักบัการพฒันาคน
หรอืทุนมนุษยใ์หเ้ขม้แขง็จะตอ้งส่งเสรมิการ
เรยีนรูต้ลอดชวีติอยา่งยัง่ยนืซึง่เป็นแนว 
ทางที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11(พ.ศ. 2555-
2559)ส อ ด ค ล้ อ งกั บ พ ระร าช บัญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่ม เติม  พ .ศ .2545 และพ .ศ . 2553 ใน
มาตรา 6 ก าหนดไว้ว่าการจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ สติปญัญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วฒันธรรมในการด ารงชวีติและสามารถอยู่
ร่วมกบัผู้อื่นไดอ้ย่างมคีวามสุขสถานศกึษา
มีบทบาทส าคัญที่สุดในการจดัการศึกษา
ใหแ้ก่คนในสงัคมโดยผูบ้รหิารสถานศกึษามี
บทบาทส าคัญ ต่อความส าเร็จของการ
บรหิารจดัการศกึษาและการบรหิาร 
งานวชิาการถอืว่าเป็นหวัใจของการบรหิาร
สถานศึกษา ทัง้นี้ เพราะจุดมุ่งหมายของ
สถานศกึษากค็อื การจดัการศกึษาคุณภาพ
และมาตรฐานของสถานศึกษาจงึอยู่ที่งาน
ด้านวิชาการซึ่งจะประกอบด้วย งานด้าน
หลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอน การ
จดับุคลากรที่เกี่ยวข้อง การจดัสิ่งส่งเสรมิ
งานด้านวิชาการ รวมถึงงานด้านการวัด
และประเมนิผล ขัน้ตอนการด าเนินงานดา้น

วชิาการจะมขีัน้วางแผนงานดา้นวชิาการขัน้
การจดัและด าเนินการ และขัน้ส่งเสรมิและ
ตดิตามผลดา้นวชิาการ (ปรยีาพร 
วงศอ์นุตรโรจน์.2553:7) 
 จากสถานการณ์ด้านการศึกษาตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ฉบับที่ 11พบว่าคนไทยได้รบัการพัฒนา
ศกัยภาพทุกช่วงวยัแต่มปีญัหาดา้นสต ิ
ปญัญาคุณภาพการศึกษา พบว่าเด็กวัย
เรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่ากว่ารอ้ย
ละ50 และมาตรฐานความสามารถของ
ผู้เรยีนในเรื่องการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์มี
วิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างต ่ า 
(ธีรพงษ์มหาวโีร.2555:89-90) สอดคล้องกับ
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
(พ.ศ.2554-2558) โรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
บุรรีมัย ์เขา้รบัประเมนิคุณภาพภายนอกจาก 
สมศ. ปีการศึกษา2554จ านวน 48โรงเรยีน มี
โรงเรียนไม่ได้ร ับรองมาตรฐานการศึกษา 
รวมจ านวน 27โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
56.25โดยพบว่าโรงเรียนที่ไม่ได้ร ับรอง
มาตรฐานการศึกษามีผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนของผู้เรียนต ่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
สอดคล้องกบัผลการทดสอบระดบัชาติขัน้
พื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา2554 ของ
นักเรยีนระดับชัน้มธัยมศึกษาปีที่3 และ6 
พบว่ามีผลการประเมินเฉลี่ยรวมทัง้สอง
ระดบัต ่ากว่าผลการประเมนิเฉลี่ยรวมระดบั 
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สพฐ. และระดับประเทศ (ส านักงานเขต
พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า  เข ต 
32.2555:34-45) 
 จากสภาพปญัหาด้านผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรยีนของผู้เรยีนดงักล่าวจ าเป็นที่
จะตอ้งหาแนวทางพฒันาการบรหิารจดัการ 
ศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุดโดยเฉพาะการ
บรหิารงานวชิาการซึง่เป็นงานหลกัของการ
บรหิารสถานศกึษาผู้วจิยัมคีวามสนใจที่จะ
ศึกษารูปแบบการบรหิารงานวิชาการเพื่อ
ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน
ในโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่าร 
ศกึษามธัยมศกึษาเขต 32บุรรีมัย์ตามกรอบ
แนวคดิเอกลกัษณ์การบรหิารทีเ่ป็นเลศิของ
McKinsey 7-S Frameworkว่ามีสภาพและ
ความต้องการการบรหิารงานวชิาการของ
โรงเรยีนอย่างไรและเพื่อน าเสนอรูปแบบ
การบริห ารงานวิชาการเพื่ อยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผู้ เรียนใน
โรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษาเขต 32 บุรรีมัย ์
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1.เพื่อศกึษาสภาพและความตอ้ง 
การการบรหิารงานวิชาการของโรงเรียน
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยม 
ศึกษาเขต 32 บุรีรมัย์ตามกรอบแนวคิด
เอกลักษ ณ์ การบริห ารที่ เป็ น เลิศของ
McKinsey7-S Framework 

 2.เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพ
รปูแบบการบรหิารงานวชิาการเพื่อยกระดบั
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผู้ เรียนใน
โรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษาเขต32 บุรรีมัย ์
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
  วิธีด าเนินการวิจยัแบ่งเป็น 2 ระยะ
รวม 5 ขัน้ตอน ดงันี้ 
  ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพและ
ความต้องการการบรหิารงานวชิาการและ
การศกึษาบรบิทเพื่อจดัท ารา่งรปูแบบ 
   1.การศกึษาเอกสาร 
(Documentary Study) เพื่อศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีจากเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการการ
ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน
และแนวคดิเอกลกัษณ์การบรหิารทีเ่ป็นเลศิ
ของ McKinsey 7-S Framework 
   2.ก า ร ศึ ก ษ า เชิ ง ส า ร ว จ 
(Survey Study) เพื่อศกึษาสภาพและความ
ต้อ งก ารการบ ริห ารงานวิชาการ เพื่ อ
ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน
ใน โรงเรียนสังกัดส านัก งาน เขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 บุรีร ัมย์
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผู้บรหิาร
สถานศึกษา หัวห น้างานวิชาการและ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ปีการศึกษา 
2556จ านวน 660 คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
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การวิจัย  ได้แ ก่  ผู้ บ ริห ารสถานศึกษ า 
หวัหน้างานวชิาการและหวัหน้ากลุ่มสาระ
การเรยีนรู้จ านวน 481 คน ได้มาโดยการ
สุ่ ม แ บ บ แ บ่ ง ก ลุ่ ม  (Cluster Random 
Sampling)แล ะก าหนดขนาดของกลุ่ ม
ตวัอย่างโดยใช้ตารางส าเรจ็รูปของKrejcie 
and Morganเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัเป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 
5ร ะ ดั บ  ไ ด้ ค่ า ค ว า ม เ ชื่ อ มั ่น ข อ ง
แบบสอบถามทัง้ฉบับเท่ากับ .9549 การ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการส่งแบบสอบถาม
ทางไปรษณีย์มีหนังสือราชการจากคณะ
ศกึษาศาสตร์มหาวทิยาลยัมหาสารคามถึง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
บุรีร ัมย์ เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บ
ข้อมูลด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตัง้แต่
วนัที ่1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2556 ถงึวนัที ่10 
มกราคม พ.ศ. 2557การวเิคราะหข์อ้มูลเชงิ
ปรมิาณใชร้อ้ยละค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐานส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล เชิง
คุณภาพใชก้ารวเิคราะหเ์นื้อหา 
   3.การศึกษารายกรณี (Case 
Study) โรง เรีย นที่ มี ค ว ามดี เด่ น (Best 
Practice) ในการบรหิารงานวชิาการเพื่อยก 
ระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนใน
โรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
มธัยมศึกษา เขต 32บุรรีมัย์ โดยแบ่งตาม
ขนาดของโรงเรยีนคือ เล็กกลางและใหญ่

จ านวน 3 แห่งกลุ่มเป้าหมายใชว้ธิกีารเลอืก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ 
ผู้บรหิารสถานศึกษา หวัหน้างานวิชาการ
และหวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูร้วมจ านวน 
15 คนเครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัได้แก่แบบ
สงัเกตแบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้งและ
แบบบันทึกการศึกษาหลักฐานร่องรอย 
ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการ
ลงภาคสนามใช้การสัมภาษณ์การสังเกต
และการจดบันทึก การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
วธิกีารวเิคราะหเ์นื้อหา 
  ระยะที่ 2การร่างรูป แบบและ
ตรวจสอบรปูแบบ 
   4.การร่างรปูแบบ ผูว้จิยัน าเอา
ผลสรุปจากการด าเนินการวจิยัในระยะที่ 1 
ทัง้ 3 กิจกรรม มาประกอบในการยกร่าง
รูปแบบตามกรอบแนวคิดเอกลักษณ์การ
บ ริห า รที่ เ ป็ น เลิ ศ ข อ งMcKinsey 7-S 
Frameworkได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้านกล
ยุทธด์้านระบบ ด้านบุคลากร ด้านแบบการ
บรหิาร ดา้นทกัษะและดา้นค่านิยมรว่ม 
  5.การตรวจสอบความเหมาะสม
และความเป็นไปได้5.1)ตรวจสอบจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเข้าใจและมี
ประสบการณ์ เกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิท์างการ
เรยีนของผูเ้รยีนจ านวน 5 คนเครื่องมอืทีใ่ช้
ในการวจิยัเป็นแบบประเมนิความเหมาะสม
และความสอดคล้องของร่างรูปแบบชนิด
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มาตราส่วนประมาณค่า5 ระดับการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลผู้วจิยัตดิต่อกบัผู้ทรงคุณวุฒิ
ผ่านทางโทรศัพท์และนัดหมายวันเพื่ อ
เดินทางไป เก็บข้อมูลด้ วยตนเองการ
วเิคราะหข์อ้มลูใชค้่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน5.2)การสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการบรหิารงานวชิาการจาก
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 32บุรรีมัย์ ผู้บรหิารสถานศึกษาและ
หวัหน้างานวชิาการจากโรงเรยีนที่มคีวาม
ดี เด่ น  (Best Practice)รวมจ าน วน 9คน
เพื่ อ ให้ แ น วคิ ด แ ล ะแ น วท าง ใน ก าร
บรหิารงานวชิาการที่เหมาะสมของรูปแบบ
การบริห ารงานวิชาการเพื่ อยกระดับ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผู้ เรียนใน
โรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศึกษา เขต 32บุรรีมัย์เครื่องมอืที่ใช้
ในการวจิยั เป็นแบบบนัทึกข้อมูลและเทป
บนัทกึเสยีงการเก็บข้อมูลจากการสนทนา
กลุ่มก าหนดระยะเวลา 3 ชัว่ โมงผู้วิจ ัย
ก าหนดประเด็นส าหรบัประเมนิตรวจสอบ
และวเิคราะห์ร่างรูปแบบเป็น 5ประเด็นคอื 
1)แนวคดิและหลกัการในการพฒันารปูแบบ 
2)ความเหมาะสมของเนื้ อหา 3)ความ
เหมาะสมของภาษาที่ใช้ 4)ความเหมาะสม
ของการน ารปูแบบไปใช้ 5)ความเป็นไปได้

ในการน ารูปแบบไปใช้การวเิคราะห์ข้อมูล
ใชว้ธิกีารวเิคราะหเ์นื้อหา 
 

ผลการวิจยั 
 1.สภาพการบรหิารงานวชิาการของ
โรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษาเขต32 บุรีร ัมย์ ตามกรอบ
แนวคดิเอกลกัษณ์การบรหิารทีเ่ป็นเลศิของ
McKinsey 7-S Frameworkโ ด ย ร ว ม มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากพบว่าด้านค่านิยม
ร่วมมคี่าเฉลี่ยสูงที่สุดส่วนด้านบุคลากรมี
ค่าเฉลีย่ต ่าทีสุ่ด 
  ความต้องการการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามธัยมศกึษาเขต32 บุรรีมัย์
ตามกรอบแนวคิดเอกลกัษณ์การบรหิารที่
เ ป็ น เลิศ ขอ งMcKinsey 7-S Framework
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
พบว่าดา้นทกัษะมคี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ด 
 2.ผลการจัดสร้างร่างรูปแบบการ
บรหิารงานวชิาการเพื่อยกระดบัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของผู้เรยีนในโรงเรยีนสงักัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา
เขต32 บุรรีมัย์ประกอบด้วยองค์ประกอบ
หลกั7 ดา้นองคป์ระกอบยอ่ยรวม 37 ดา้น 
ดงัภาพประกอบ 1 
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กลยทุธ์ (Strategy) 
1.ดา้นการมสี่วนร่วม 
2.ดา้นการยกระดบั
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
3.ดา้นการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนกลยุทธ ์
4. ดา้นพฒันาระบบการ
วางแผนการบรหิารงาน
วชิาการ 
5.ดา้นการพฒันาคนและ
องคก์ร 
 

โครงสร้าง(Structure) 
1.ก าหนดขอบขา่ยงานและหน้าทีค่วามรบัผดิ 
ชอบงานวชิาการเป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจน 
2.การตดิต่อสือ่สารและการประสานงาน
คล่องตวัรวดเรว็ 
3.เอกภาพในการบงัคบับญัชาชดัเจนและ
เอกภาพในการปฏบิตังิานเป็นอสิระ 
4.โครงสรา้งมคีวามยดืหยุ่นและคลอ่งตวั 
5.มหีน่วยหรอืคณะบุคคลคอยใหค้ าปรกึษา
แนะน า 
 

ค่านิยมร่วม (Shared Values) 
1.การใหค้วามส าคญัต่อเป้าหมายดา้นงาน
วชิาการ 
2. สรา้งกฎระเบยีบค าขวญัหรอืสญัลกัษณ์
อื่น ๆ ดา้นงานวชิาการ 
3.การบ ารุงขวญัและส่งเสรมิก าลงัใจ 
4.การส่งเสรมิและปลกูฝงัดา้นค่านิยมร่วม 
5.การตัง้เป้าหมายสงูสุดดา้นงานวชิาการ 
 

ระบบ(Systems) 
1.การบรหิารงานวชิาการ 
2.การวางแผนงานวชิาการ 
3.การจดักจิกรรมการเรยีนการ
สอน 
4.การวดัผลและประเมนิผล
การเรยีน 
5. การแนะแนวการศกึษา 
6. การตดิตามประเมนิผล 
7.การพฒันาและส่งเสรมิ
ทางดา้นวชิาการ 
 
 ทกัษะ(Skills) 

1.ดา้นความคดิและเชาว์
ปญัญา 
2.ดา้นมนุษยสมัพนัธ ์
3.ดา้นเทคนิคงานวชิาการ 
4.การตดิต่อประสาน 
งานและขอความร่วมมอื 
5.การน าเทคโนโลยี
คอมพวิเตอรม์าใช ้
 

แบบการบริหาร(Style) 
1.การบรหิารแบบกระจาย
อ านาจ 
2.การนิเทศก ากบัและตดิตาม 
3.ภาวะผูน้ าดา้นงานวชิาการ 
4.มเีป้าหมายการบรหิาร 
งานวชิาการชดัเจน 
5. การบ ารุงขวญัและส่งเสรมิ
ก าลงัใจ 
 
 
 

บคุลากร(Staff) 
1.เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูแ้ละมทีกัษะการท างานเป็นทมี 
2.การเสรมิแรงเชงิบวกแก่บุคลากร 
3.มกีรอบอตัราก าลงัของบุคลากรทีช่ดัเจนและเหมาะสม 
4.การส่งเสรมิและพฒันาบุคลากร 
5.การตดิตามและประเมนิผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ1รปูแบบการบรหิารงานวชิาการเพื่อยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน 
    ในโรงเรยีนสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต32บุรรีมัย์ 
 
 
 
 

 ผลการตรวจสอบคุณภาพร่างรปูแบบ
จากผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าร่าง
รูป แบ บมีค ว าม เห ม าะส มแล ะค ว าม
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สอดคล้องทุกข้อและผลการสนทนากลุ่ม 
( Focus Group Discussion) ข อ ง
ผูเ้ชีย่วชาญผูว้จิยัได้รปูแบบการบรหิารงาน
วิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิท์างการ
เรยีนของผูเ้รยีนในโรงเรยีนสงักดัส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
บุ รี ร ั ม ย์ ดั ง นี้ 1)  ด้ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง
(Structure)ประกอบด้วย1.1) มีก าหนด
ขอบข่ายงานและก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบงานวิชาการเป็นลายลักษณ์
อักษรชัดเจน1.2) มีการติดต่อสื่อสารและ
การประสานงานที่คล่องตัวรวดเร็ว1.3)
โครงสรา้งมคีวามยดืหยุ่นและคล่องตวั1.4) 
มหีน่วยหรอืคณะบุคคลคอยให้ค าปรกึษา
แนะน า1.5) การมีเอกภาพในการบังคับ
บญัชาชดัเจนและเอกภาพในการปฏบิตังิาน
เ ป็ น อิ ส ร ะ 2)  ด้ า น ก ล ยุ ท ธ์
(Strategy)ประกอบด้วย2.1) ดา้นการมสี่วน
ร่วม 2.2) ด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน2.3) ด้านการติดตามและ
ประเมินผลแผนกลยุทธ์2.4) ด้านพัฒนา
ระบบการวางแผนการบรหิารงานวชิาการ 
2.5) ด้านการพฒันาคนและองค์กร3) ด้าน
ระบบ(Systems) ประกอบด้วย3.1) การ
บรหิารงานวิชาการ3.2) การวางแผนงาน
วชิาการ3.3) การจดักิจกรรมการเรยีนการ
สอน3.4) การวัดผลและประเมินผลการ
เรยีน 3.5) การแนะแนวการศกึษา 3.6) การ
ตดิตามและประเมนิผล3.7) การพฒันาและ

ส่งเสรมิทางด้านวิชาการ4) ด้านแบบการ
บริหาร(Style)ประกอบด้วย4.1) ใช้การ
บริหารแบบกระจายอ านาจ  4.2) มีการ
นิเทศ ก ากบัและติดตามในการด าเนินงาน
วชิาการ4.3) ผู้บรหิารต้องมภีาวะผู้น าด้าน
งาน วิช าก าร4.4)  มี เ ป้ าห ม าย ในก าร
บรหิารงานวชิาการชดัเจน4.5) มรีะบบการ
บ ารุงขวัญและส่งเสริมก าลังใจ5) ด้าน
บุคลากร(Staff) ประกอบด้วย5.1) บุคลากร
มลีักษณะเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้และมี
ทักษ ะการท างาน เป็ นทีม  5.2) มีก าร
เสรมิแรงเชงิบวกแก่บุคลากร 5.3)โรงเรยีน
มีกรอบอัตราก าลังของบุคลากรที่ชัดเจน
และเหมาะสม5.4) มกีารส่งเสรมิและพฒันา
บุคลากรด้านงานวชิาการอย่างต่อเนื่อง5.5) 
มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนา
บุคลากรด้านงานวิชาการ6) ด้านทักษะ
(Skills)ป ระก อบ ด้ ว ย 6.1)  ทั ก ษ ะด้ าน
ความคิดและเชาว์ปญัญ า 6.2) ทักษ ะ
ทางดา้นมนุษยสมัพนัธ ์6.3) ทกัษะทางดา้น
เทคนิคงานวิชาการ6.4)ทักษะการติดต่อ
ประสานงานและขอความร่วมมอื 6.5) การ
ส่ ง เส ริม ส นั บ ส นุ น ให้ น า เท ค โน โล ยี
คอมพิวเตอร์มาใช้7) ด้านค่ านิยมร่วม
(Shared Values)ประกอบด้วย7.1) การให้
ความส าคญัต่อเป้าหมายด้านงานวชิาการ
ของบุคลากร7.2) มีการสร้างกฎ ระเบียบ 
ค าขวัญ หรือสัญลักษณ์อื่น ๆ ด้านงาน
วิชาการ 7.3) มีระบบการบ ารุงขวัญและ
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ส่งเสรมิก าลงัใจ 7.4) โรงเรยีนมกีารส่งเสรมิ
และปลกูฝงัดา้นค่านิยมร่วม 7.5) โรงเรยีนมี
การตัง้เป้าหมายสงูสุดดา้นงานวชิาการ 
 
อภิปรายผล 
 1.สภาพการบรหิารงานวชิาการของ
โรงเรยีนโดยรวมมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก 
ขอ้คน้พบทีป่รากฏผลดงันี้อาจเป็นเพราะว่า
ปจัจุบนัหน่วยงานต้นสงักดัของหน่วยงาน
ทางการศึกษาโดยเฉพาะส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาทุกแห่งรวมทัง้ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 
บุ รีร ัม ย์  ได้ ด า เนิ น ก าร เพื่ อ ยก ระดับ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน 
ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนมุ่ง
พัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ผ ลสัมฤท ธิ ท์ างก ารเรีย น ขอ งผู้ เรีย น 
(ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษา 
เขต32.2556:1-7)สอดคล้องกับผลการวจิยั
ของกัมพล ขันทะวงษ์  (2555:105-107) 
และนิ ร ัชกรทองน้อย (2556:254-258)ที่
ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานพบว่าโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก 
  ความตอ้งการการบรหิารงาน 
วชิาการของโรงเรยีนโดยรวมมคี่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากที่สุดโดยด้านทักษะมีความ
ต้อง การสูงที่สุดขอ้ค้นพบที่ปรากฏผลดงันี้
อาจเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาประเทศไทยได้

ประสบปญัหาวกิฤตทางการศกึษาพบว่าผล
การประเมนิความสามารถของผู้เรยีนด้าน
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนอยู่ในระดับต ่ า
ดังนั ้นผู้มีส่ วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณ ภาพการศึกษ าจึงได้พ ยายามหา
แนวทางด าเนินการแก้ไขในวกิฤตดงักล่าว
โดยเฉพาะการพัฒนาการบริหารงาน
วชิาการสอดคล้องกบัผลการวจิยัของชชัฏา
ภรณ์อร่ามรุณ (2556:45-54) ที่ศกึษาความ
ต้องการเกี่ยวกบัการพฒันาการบรหิารงาน
วชิาการในสถานศกึษาขัน้พื้นฐานพบว่าอยู่
ในระดบัมากและมากทีสุ่ด 
 2.ผลการจัดสร้างร่างรูปแบบการ
บรหิารงานวชิาการเพื่อยกระดบัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของผู้เรยีนในโรงเรยีนสงักัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา
เขต 32 บุรรีมัย ์ประกอบด้วยองค์ประกอบ
หลกั 7 ดา้นองคป์ระกอบยอ่ยรวม 37 ดา้น 
  ผลการตรวจสอบคุณภาพร่าง
รปูแบบการบรหิารงานวชิาการเพื่อยกระดบั
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผู้เรยีน1) ผล
การตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิมีความ
คิดเห็นว่ารูปแบบมีความเหมาะสมและ
ค ว าม ส อ ด ค ล้ อ ง ทุ ก ข้ อ ข้ อ ค้ น พ บ ที่
ปรากฏผลดงันี้อาจเป็นเพราะว่าผูเ้ชีย่วชาญ
ทัง้ 5 ท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีวามรูค้วาม
เข้าใจและมีประสบการณ์ เกี่ยวกับ การ
บรหิารงานวชิาการเพื่อยกระดบัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียนของผู้ เรียนทั ้งนี้ ผู้ วิจ ัยได้
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ด าเนินการสร้างรูปแบบตามกระบวนการ
สร้างที่ดี มีหลักการและทฤษฎีรองรับมี
ความครอบคลุมภารกิจการบริหารงาน
วชิาการของโรงเรยีนมธัยมศกึษาสอดคลอ้ง
กบัผลการวจิยัของคมัภรีส์ุดแท ้(2553:135) 
พบว่าผลการประเมนิความเป็นไปได ้ความ
เหมาะสมและความมปีระโยชน์ของรปูแบบ
การบริหารงานวิชาการส าหรับโรงเรียน
ขนาดเล็กโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่
ในระดบัมากที่สุดสามารถด าเนินงานตาม
รปูแบบได้อย่างมคีุณภาพทัง้นี้เนื่องมาจาก
รูปแบบได้สร้างขึ้นโดยผ่านกระบวนการ
สร้างที่ดี ครอบคลุมภารกิจงานวิชาการ
โรงเรยีนขนาดเลก็ ผูเ้ชีย่วชาญไดต้รวจสอบ
และปรับปรุงแล้ว2) ผลการสนทนากลุ่ม 
( Focus Group Discussion) ข อ ง
ผู้ เชี่ ย ว ช าญ ที่ ไ ด้ ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น แ ล ะ
ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัร่างรูปแบบและผู้วจิยั
ได้รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่ อ
ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน
ใน โรงเรียนสังกัดส านัก งาน เขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 บุรีร ัมย์
ดังนี้2.1) ด้านโครงสร้าง (Structure)จาก
การตรวจสอบโดยผู้ท รงคุณ วุฒิ ได้ ให้
ความส าคัญกับการก าหนดขอบข่ายงาน
วิชาการและการก าหนดห น้ าที่ ค วาม
รับผิดชอบงานวิชาการเป็นลายลักษณ์
อกัษรชดัเจนสอดคล้องกบัผลการวจิยัของ
พริม้เพราวราพนัธุพ์พิธิ (2556:211-223) ที่

ศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็น
เลศิของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่าโรงเรยีนต้องมี
โครงสร้างความรับผิดชอบและอ านาจ
หน้าที่ภายในองค์กรที่เอื้อต่อการท างานมี
การก าหนดภารกิจและวัตถุประสงค์ของ
การจดัการศึกษาไว้ชดัเจน ปรบัโครงสรา้ง
องค์กรเหมาะสมกบัขนาดของโรงเรยีน2.2) 
ด้านกลยุทธ์ (Strategy)จากการตรวจสอบ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความส าคัญกับกล
ยุทธ์ด้านการมสี่วนร่วมเป็นอนัดบัแรกโดย
เน้นการมสี่วนร่วมของผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งทุก
ภาคส่วนเพื่อก าหนดทศิทางและเป้าหมาย
ของสถานศึกษาร่วมกันสอดคล้องกับ
ผ ลก ารวิจ ัย ข อ งพ งษ์ ศัก ดิ ส์ุ ขพิ ทั ก ษ์ 
(2555:173-191)  ที่ ศึ ก ษ า ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร
บรหิารคุณภาพงานวชิาการในสถานศกึษา
ขัน้พื้นฐานเสนอว่าการมีส่วนร่วมในการ
ตดัสนิใจร่วมวางแผนร่วมรบัผดิชอบส่งผล
ต่อความมปีระสิทธภิาพของงาน2.3) ด้าน
ระบบ (Systems) จากการตรวจสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความส าคัญกับ การ
บรหิารงานวชิาการเป็นอนัดบัแรกโดยเป็น
การบริหารแบบมีส่วนร่วม(Participative 
Management) และเป็นระบบมุ่งเน้นการ
พัฒนาและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่ อง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของเจริญ ราช
โสภา (2554:305) ได้ศึกษาการพัฒนา
รปูแบบการบรหิารจดัการงานวชิาการแบบ
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มสี่วนร่วมของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานพบว่า
การบรหิารจดัการแบบมสี่วนร่วมก่อให้เกดิ
การระดมความคิดและการปรึกษาหารือ
ร่วมกัน เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน มี
โอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์
ใน ก า รท า ง า น ร่ ว ม กั น  เส ริม ส ร้ า ง
ความสมัพนัธ์ที่ดต่ีอกันและส าคญัที่สุดคือ
สถานศกึษาไดจ้ดัการศกึษาทีส่อดคลอ้งกบั
สภาพปจัจุบัน ปญัหาและความต้องการ
ของชุมชน ผู้เรยีนได้รบัการพฒันาอย่างมี
คุณ ภาพมีค วามรู้ค วามสามารถตาม
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 2.4) ด้าน
แบบการบรหิาร (Style) จากการตรวจสอบ
โดยผู้ทรงคุณวุฒไิด้ให้ความส าคญักบัด้าน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานวิชาการ
ของผู้ร่วมงานใช้การบรหิารแบบกระจาย
อ านาจเพื่อให้เกิดการร่วมคิดร่วมท าร่วม
รบัผิดชอบรวมทัง้การระดมทรพัยากรและ
งบประมาณจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน
สอดคล้องกับผลการวิจยัของพชรพงศ์ตรี
เทพา (2555:100-115)ที่ศึกษากลยุทธ์การ
บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
พิเศษยอดนิยมพบว่าโรงเรยีนบรหิารกล
ยุทธ์โดยใช้ 4 หลักคือ หลักการกระจาย
อ านาจหลกัการมสี่วนร่วมหลกัธรรมาภบิาล
และหลกัการประชาสมัพนัธท์ีด่แีละดา้นการ
นิเทศ ก ากับ ติดตามในการด าเนินงาน
วิชาการเน้นการนิเทศอย่างต่อเนื่องแบบ
กลัยาณมติรทัง้รปูแบบทีเ่ป็นทางการและไม่

เป็นทางการสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ
มลูนิธสิถาบนั 
วิจัยและพัฒนาการเรียนรู้  (2552:3) ได้
น าเสนอการบริหารจัดการเพื่อยกระดับ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของโรงเรยีนที่มวีธิ ี
ปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ (Best Practices) ดว้ยการ
นิเทศภายในแบบกลัยาณมติรสอดคลอ้งกบั
ผ ล ก ารวิ จัย ข อ งถิ่ น ไท ย แ ก้ ว ส า โ ร ง 
(2555:บทคัดย่อ)ที่ศึกษาการพัฒนาการ
ด าเนินงานวิชาการด้านการนิ เทศและ
พฒันาการเรยีนการสอนโรงเรยีนบ้านบุเจา้
คุณพบว่าท าให้เกดิการพฒันาคุณภาพการ
จดัการเรยีนการสอนของครูและคุณภาพ
การเรยีนรูข้องผู้เรยีนเป็นอย่างดี2.5) ด้าน
บุคลากร(Staff)จากการตรวจสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒไิด้ให้ความส าคญักบับุคลากร
ตอ้งมลีกัษณะเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรูแ้ละ
มีทักษะการท างานเป็นทีมสอดคล้องกับ
ผ ล ก า ร วิ จั ย ข อ งพ ช รพ งศ์ ต รี เท พ า 
(2555:100-115)  ที่ ศึ ก ษ า ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร
บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
พเิศษยอดนิยมพบว่าบุคลากรของโรงเรยีน
ต้องเป็นผู้มวีฒันธรรมองค์กร ได้แก่ การมี
ส่วนร่วม การท างานเป็นทีม เป็นองค์กร
แห่งการเรยีนรู้และการท างานแบบพี่น้อง
2.6) ด้านทกัษะ (Skills)จากการตรวจสอบ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความส าคัญกับ
ทกัษะด้านความคดิและเชาวป์ญัญาซึ่งเป็น
ทกัษะการมองเห็นภาพรวมขององค์กรซึ่ง
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ต้องมคีวามสามารถในการก าหนดนโยบาย
และวสิยัทศัน์ที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
และสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปรบัปรุง
และพฒันาคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีน
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของศริอิรขนัธหตัถ ์
(2536:42-44)ได้เสนอว่าทักษะทางด้าน
ความคิด (Conceptual Skill) เป็นทักษะที่
จ าเป็นสูงสุดส าหรบัผู้บรหิารในองค์การทุก
ระดบัเพื่อมองเห็นภาพรวม ตระหนักและ
เข้าใจเป็นอย่างดถีึงภารกิจและหน้าที่ของ
องค์การแก้ไขปรบัปรุงและพฒันาองค์การ
เป็นผู้ที่เก่งงานหรอืครองงานได้สอดคล้อง
กับ ผลก ารวิจัย ข อ งกฤตย์ค าน วน ไว 
(2555:79-80) ได้ศึกษาปจัจัยที่ส่งผลต่อ
การบริห ารงานวิชาการของผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 1 
พบว่าผู้บริหารมีระดับการใช้สมรรถนะ
ทางการบรหิารดา้นการมวีสิยัทศัน์มากทีสุ่ด
2.7) ด้านค่ านิยมร่วม  (Shared Values)
จากการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้
ความส าคัญกับการให้ความส าคัญ ต่อ
เป้าหมายดา้นงานวชิาการของบุคลากรเป็น
อันดับ แรก สอดคล้อ งกับ ผลการวิจัย
ของมนัญญาประสูตรแ์สงจนัทร ์(2552:81-
82) ได้ ศึกษ าวัฒ นธรรมอ งค์ก ารขอ ง
สถานศกึษาสงักดัเทศบาลในจงัหวดัราชบุรี
พบว่าวฒันธรรมองค์การที่อยู่ในระดบัมาก

อนัดบัแรกคอื ความเอาใจใส่ต่อรายละเอยีด
ของการปฏบิตังิาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
1.ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้
 1.1จากผลการวจิยัพบว่าความ 
ตอ้งการการบรหิารงานวชิาการโดยรวมม ี
ค่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด คอืดา้นทกัษะ
ของผู้บริหารและด้านแบบการบรหิารซึ่ง
เกี่ยวขอ้งกบัผูบ้รหิารสถานศกึษาโดยตรงที่
ต้องมีการพัฒนาและฝึกฝนตนเองอย่าง
ต่อเนื่ องตลอดเวลารวมทัง้ทุ่มเทแรงกาย
และแรงใจเพื่ อน า โรงเรียน ให้ป ระสบ
ผลส าเร็จจนบรรลุเป้าหมายด้านการจัด
การศกึษา 
 1.2ควรน ารูปแบบการบริหารงาน
วิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนของผู้เรียนไปปรับประยุกต์ใช้เพื่อ
พฒันาการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีน
อย่างรอบด้านโดยมีผู้บรหิารสถานศึกษา
เป็นหลกัในการขบัเคลื่อนการด าเนินงาน 
  1.3ใ น ก า ร น า รู ป แ บ บ ไ ป
ประยุกต์ใช้จ าเป็นต้องมีการสร้างความรู้
ความเขา้ใจกบัผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งก่อนเพื่อให้
ตระหนักถึงเป้าหมายและพรอ้มมสี่วนร่วม
ในกระบวนการบรหิารจดัการงานวิชาการ
ของโรงเรยีน 
  1.4โรงเรยีนควรมกีารประเมนิผล
การด าเนินงานการบรหิารงานวชิาการเพื่อ
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ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน
อย่างสม ่าเสมอต่อเนื่องและเป็นระบบ และ
น าผลการประเมินมาพัฒนาและปรบัปรุง
แกไ้ขอยา่งต่อเนื่อง 
 2.ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัต่อไป 
  2.1ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิเกีย่ว 
กบัรปูแบบเพื่อใหไ้ดแ้นวทางหรอืขอบขา่ย 
ก า รด า เนิ น ง าน เพิ่ ม เติ ม ห รือ มี ก า ร
ปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมในแต่ละ

กรอบแนวคิดเอกลกัษณ์การบรหิารที่เป็น
เลิศของMcKinsey 7-S Framework ทัง้ 7 
ดา้น 
  2.2ควรมีการศึกษาเปรยีบเทียบ
ระหว่างรปูแบบการบรหิารงานวชิาการเพื่อ
ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน
ใน โ ร ง เรี ย น ที่ มี ข น า ด แ ต ก ต่ า ง กั น
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