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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพในศตวรรษที่ 21 สังกัด

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างการศึกษาเชิงปริมาณศึกษาสภาพการณ์การ
ปฏิบัติจริงกลยุทธ์ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ปีการ
ศึกษา 2559 จำานวน 248 คน กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย กลุ่มผู้ให้การสัมภาษณ์ จำานวน 
5 คน กลุ่มที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์และความพึงพอใจ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาที่มี ความยินดีและ
สมัครใจเข้าร่วมกลุ่มผู้วิจัย จำานวน 90 คน รวมทั้งสิ้น 343 คน เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัยประกอบด้วย 
แบบสอบถามมคีา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั .973 แบบทดสอบความรูก้อ่นและหลงัการอบรมเชงิปฏบิตักิาร มี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .946 แบบสัมภาษณ์การอบรม เชิงปฏิบัติการมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ.972 แบบ
สมัภาษณผ์ูท้รงคณุวฒุ ิและแบบสงัเกตพฤตกิรรมการอบรมเชงิปฏบิตักิาร มคีา่ความเชือ่มัน่เทา่กบั.967 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจยัพบวา่ 1. สภาพการณป์ฏบิตัิจริงกลยทุธก์ารพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษามอือาชพีใน
ศตวรรษ ที่ 21 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 2. ผลการสร้างกลยุทธ์การพัฒนาผู้บริหารสถาน
ศึกษามืออาชีพในศตวรรษที่ 21 โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์ในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 พบว่า มีองค์ประกอบกลยุทธ์ คือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย โดย 
มี 6 กลยุทธ์ คือ 1) กลยุทธ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ในงาน ประกอบด้วย มีความรู้ในกลยุทธ์การมุ่งผลสัมฤทธิ์ใน
งานได้อย่างชัดเจน เข้าใจในการวางแผน ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย มุ่งมั่นกระตือรือร้นในการปฏิบัติ
งาน ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ยึดหลักการประหยัด มีการนำานวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และมีการรายงานผลการดำาเนินงาน 
2) กลยุทธ์การบริการที่ดี ประกอบด้วย มีความรู้ในกลยุทธ์การบริการที่ดี มีการศึกษาความต้องการ
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ของผู้รับบริการ จัดระบบการให้บริการบนพื้นที่ฐานของข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการ จัดรูปแบบ
ระบบบริการที่ดี ความตั้งใจ เต็มใจ และกระตือรือร้นในการให้บริการ และ มีการศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้บริการ 3) กลยุทธ์การพัฒนาตนเอง ประกอบด้วย มีความรู้ในกลยุทธ์การพัฒนาตนเอง สามารถ
วเิคราะหจ์ดุเดน่ จดุด้อยของตนเอง เลอืกวธิพัีฒนาตนเองใหเ้หมาะสม เลอืกใชแ้หลง่เรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงาน สามารถวิเคราะห์ รวบรวมองค์ความรู้ เพื่อนำาไปใช้พัฒนางานได้ 4) 
กลยุทธ์การทำางานเป็นทีม ประกอบด้วย มีความรู้ในกลยุทธ์การทำางานเป็นทีมปฏิบัติตนเป็นผู้นำาหรือ
ผู้ตามได้เหมาะสม การมีส่วนร่วมในการวางแผน ยอมรับข้อตกลงของทีมงาน ตัดสินใจบนพื้นฐานของ
ขอ้มลู ใหค้วามรว่มมอืในการปฏบิติังาน และมคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 5) กลยทุธจ์รยิธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบด้วย มีความรู้ในกลยุทธ์จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ควบคุมตนเอง
ในการบริหารงานได้อย่างดีปฏิบัติตนตามกติกาของสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งกาย วาจาและจิตใจ รัก
และศรัทธาในวิชาชีพ และ 6) กลยุทธ์การใช้ทักษะ 3R x 8C ประกอบด้วย R1 ; Reading ทักษะการ
อ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ R2 ; Writing ทักษะการ
เขียนเพื่อการสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา และ R3 ; Arithmetic ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ใน
การบรหิารงานท่ีเกีย่วขอ้งอย่างมเีหตผุล มแีนวทางการบรหิาร และมคีวามสามารถสำาหรบัการบรูณาการ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ C1: Critical Thinking and Problem Solving การบริหารจัดการศึกษาที่
มุ่งเน้นการกระบวนการคิด การแก้ปัญหา C2: Creativity and Innovation การคิดอย่างสร้างสรรค์ C3: 
Cross-cultural Understanding ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม แสวงหา แบ่งปันข้อมูล และ
ความรู้อย่างเปิดเผยชัดเจน C4: Collaboration teamwork and leadership มีการค้นหาความเข้าใจ
และปฏิบัติอย่างเข้าใจกับคนอื่น C5: Communication Information and media literacy มีทักษะใน
การสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ C6: Computing and ICT literacy มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และ
การรู้เท่าทันเทคโนโลยี C7: Career and learning skill มีทักษะทางอาชีพและการเรียนรู้ และ C8: 
Compassion มีความมีเมตตากรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 3. ผลการประเมินความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์การพัฒนาผู้บริหารมืออาชีพ พบว่าอยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกด้าน และ ผู้บริหารสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การพัฒนาผู้บริหารสถาน
ศึกษามืออาชีพในศตวรรษที่ 21 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

คำ�สำ�คัญ: ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ, ศตวรรษที่ 21

 

Abstract
The research aimed to strengthen professional administrators in the 21st century for 

schools under the Office of the Basic Education Commission. The research was designed to 
gather data quantitatively and qualitatively with a total of 343 participants. For quantitative  
purpose, data were collected from the practical situations of 248 school administrators in 
2016 academic year under the Office of the Basic Education Commission. For qualitative 
purpose, participants included 5 interviewers, 90 voluntary administrators, The research instru-
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ments were questionnaires have reliability =.973, the workshop pre-test and post-test have  
reliability =.946, interview forms have reliability =.972,and observation forms have reliability 
=.967 Statistical analysis included average, percentage, standard deviation, and content 
analysis. 

Research results were as follows:  

1. Results on practical situations indicated the overall performance of the administrators 
was at high level. 2. Results from the workshop on developing strategies for the professional 
administrators in the 21st century revealed that the elements of the strategies were vision, 
mission, objectives, and goal. Strategies developed were concluded in six components, 
including 1)  achievement motivation strategy included having clear concepts on strategy of 
achievement motivation, understanding on planning process, working towards goal setting, 
focusing on work outcomes actively, thinking creatively,  comply economical philosophy,  
engaging innovations, revising for better results, and reporting the achievement, 2) good  
service strategy included understanding the core of good service, determining needs of  
services, setting service management system, encouraging mind services, and conducting  
service satisfaction, 3) self-development strategy included having knowledge on self- 
development, analyzing strengths and weaknesses, selecting appropriate ways for  
self-improvement, choosing variety resources, exchanging learning experiences with  
colleagues, and getting good choices for work improvement, 4) team working strategy included 
understanding of the concept of team work, comply by the rules of leadership and followers, 
taking part in planning collaboratively, accepting to others ideas, making decisions based on 
data, and having responsibility, 5) professional ethics and conducts strategy included recog-
nizing professional ethics and conducts, respecting rules and regulation of social, being good 
model for the profession physically, verbally, and mindfully, and 6) integrating 3Rx8C skills 
strategy included R1: Reading in both Thai and English languages proficiency, R2: Writing 
at least two required languages fluently, R3: Arithmetic for think critically and reasonably, C1: 
Critical thinking and problem solving, C2:  Creativity and innovation, C3:  Cross-cultural  
understanding, C4: Collaboration teamwork and leadership, C5:  Communication Information 
and media literacy, C6:  Computing and ICT literacy, C7:  Career and learning skill, and C8: 
Compassion. 3. Results on the evaluation the strategies for the appropriateness, possibility, 
and usefulness indicated at the highest level in all aspects and administrators indicated the 
satisfaction at high level.  

Keywords: Professional administrators, 21st century
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บทนำา
ความทา้ทายดา้นการศกึษาในศตวรรษที ่

21 ในการเตรยีมคนใหพ้รอ้มกบัชวีติในศตวรรษที ่
21 เป็นเร่ืองสำาคญัของกระแสการปรบัเปลีย่นทาง
สังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการ
ดำารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ผู้บริหารและครูจึง
ต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อเตรียม ความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะ
สำาหรับการออกไปดำารงชีวิตในโลกในศตวรรษ
ที่ 21 ที่เปลี่ยนไป โดยทักษะที่สำาคัญที่สุด คือ 
ทักษะการเรียนรู้ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 น้ี มี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะจำาเป็น ซึ่งเป็น
ผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อม
ด้านต่างๆ (วิจารณ์ พานิช, 2555: 16-21) โดย
พฤตกิรรมผูบ้รหิารสถานศกึษามอือาชีพย่อมแสดง
ใหเ้หน็ถงึคณุลกัษณะเฉพาะทีจ่ำาเปน็ในการบรหิาร
ในระดับที่สูง คุณลักษณะเหล่าน้ีจะถูกบ่มเพาะ
ด้วยประสบการณ์ส่วนหนึ่งและต้องได้รับการลับ
ใหค้มดว้ยการฝึกฝนและพัฒนาตนเองเพ่ือการเขา้
สูก่ารเปน็นกับรหิารทีแ่ทจ้รงิอกีสว่นหนึง่ ลกัษณะ
นสิยัของบคุคลบางประการอาจเป็นตัวบ่อนทำาลาย
ประสิทธิภาพของการทำางานของบุคลากรและนำา
ความเสียหายในหน่วยงานด้วย ดังนั้นการเป็น 
ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพจึงต้องมีการ
ตระหนักรู้ในบริบทของการเป็นนักบริหารและ
พัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันเหตุการณ์อยู่เสมอ 

ความเป็นนักวิชาชีพชั้นสูงหรือความเป็น
นักบริหารมืออาชีพที่มีการกล่าวถึงอย่างมากมาย
นั้น ผู้เสนอแต่ละท่านต่างก็มีมุมมอง และแนว
ความคิดตามความเชื่อของตน ตามหลักการและ
แนวความคิดที่แต่ละคนยึดถือเป็นหลัก แต่เมื่อได้
ศึกษาจากวิวัฒนาการของศาสตร์ด้านการบริหาร
การศึกษา ได้พบข้อสรุปว่า ความเป็นนักวิชาชีพ

ชั้นสูงมักจะประกอบด้วย ลักษณะพื้นฐาน ต่อไป
นี้ 1) มีการศึกษาอบรมในศาสตร์ที่มีองค์ความรู้ที่
เปน็ระบบระเบยีบ องคค์วามรูท้ีเ่ปน็ระบบระเบยีบ
ของนักวิชาชีพช้ันสูง ในภาษาอังกฤษเรียกว่า มี 
Systematic body of knowledge คือ มีการ
ประมวลความรู้และพัฒนาทางวิชาการก้าวหน้า
จนเป็นศาสตร์ (Discipline or science) มาอย่าง
เป็นระบบแล้ว มีระบบการจัดการศึกษา มีการ
เรยีนรู ้การฝกึฝนอบรมทีช่ดัเจน เปน็ทีย่อมรบัทาง
สงัคม โดยเฉพาะมกัจะเปน็ระบบการศกึษาอบรม
ในระดับอุดมศึกษาเป็นหลัก ซึ่งจะมีองค์ความรู้
อย่างเป็นระบบ มีหลักการ มีทฤษฎี มีแบบแผน
การปฏิบัติเฉพาะสาขาของตน และมีการค้นคว้า
วิจัยในศาสตร์แห่งวิชาชีพให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 2) 
การมีอำานาจปฏิบัติการในวิชาชีพ (Professional 
authority) เป็นอีกลักษณะหนึ่งของความเป็นนัก
วิชาชีพชั้นสูง ซึ่งจะมีการยอมรับทางสังคมหรือมี
กฎหมายรองรับให้อำานาจปฏิบัติการ อำานาจใน
การวิเคราะห์และการตัดสินใจในการปฏิบัติการ
วิชาชพีเฉพาะทาง (Professional diagnosis and  
decision-making) ได้รับการรับรองในการมี
อำานาจให้ การฝึกฝน อบรมในวิชาชีพเป็นการ
เฉพาะทาง มีอำานาจทั้งที่เป็นทางการและที่ไม่
เป็นทางการในการควบคุมวิชาชีพออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ มีอำานาจควบคุมกำากับมาตรฐาน
อาชีพและผู้ปฏิบัติในวิชาชีพ 3) การมีจรรยา
บรรณและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณ 
และมาตรฐานแห่งวิชาชีพที่มักจะนิยมเรียก
กันว่า Code of conduct หรือ Professional  
ethics เปน็เรือ่งทีม่คีวามสำาคญัเปน็อยา่งมาก การ
มีจรรยาบรรณและมาตรฐานแห่งวิชาชีพเป็นสิ่งที่
ใช้เป็นหลักกำากับความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ 
ต่อผู้รับบริการ และต่อสังคมของผู้ปฏิบัติการใน
วิชาชีพและใช้เป็นหลักมโนธรรมกำากับตนเองของ
ผู้ประกอบวิชาชีพในความประพฤติส่วนตัว การ
ปฏิบัติตนและการไม่ใช้วิชาชีพไปในทางที่ไม่ชอบ
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ธรรม หรอืละเมดิจรรยาบรรณในวชิาชีพช้ันสงูของ
ตน 4) การมีสมาคมวิชาชีพช้ันสูงการมีสมาคม
วิชาชีพชั้นสูงของตนเอง เป็นเรื่องสำาคัญประการ
ท่ี 4 ทีม่กัจะมใีหเ้หน็ทัว่ไปในสงัคมทีพั่ฒนาวชิาชีพ
กา้วหนา้คอ่นขา้งมากแลว้ คอื การมสีมาคมวชิาชีพ
ชัน้สงูของตนเอง เปน็สิง่ทีเ่รยีกกนัวา่ Professional 
Culture & Association แตใ่นประเทศไทยเรา พบ
ว่า ชอบใช้กันว่า Professional Association ซึ่ง
เปน็สมาคมหรอืเปน็แหลง่กลางสำาหรับการสง่เสริม 
ดูแล และพัฒนาวิชาชีพ หรือเป็นองค์กรกลาง
สำาหรับการดูแล ควบคุม กำากับ ออกใบอนุญาต 
เฝ้าระวังการละเมิดและพัฒนาวิชาชีพให้ก้าวหน้า 
ให้มีประสิทธิภาพและให้เป็นที่ยอมรับนับถือใน
มาตรฐานและคุณภาพของวิชาชีพอยู่เสมอ

ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ในศตวรรษ
ที่ 21 ในฐานะเป็นผู้นำาที่มีอิทธิพลต่อบุคลากร
ภายในมีบทบาทต่อการกำาหนดทิศทาง นโยบาย 
และนำาพาสถานศกึษาไปสูค่วามสำาเรจ็ตอ้งมคีวาม
พร้อมในด้านคุณลักษณะที่โดดเด่น กล่าวคือมี
ทักษะทางปัญญาสูง เป็นนักบริหารมืออาชีพ มี
จิตเชิงสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดี และเป็นบุคคลที่มี
วสิยัทศัน ์ มคีวามคาดหวงัสงูทีมุ่ง่สรา้งความสำาเรจ็
ของงาน ตลอดจนพัฒนาสถานศกึษาให้เป็นองคก์ร
แหง่การเรยีนรู ้และสรา้งสถานศกึษาให้เปน็องคก์ร
นวัตกรรมยุคใหม่นอกจากนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา
ยุคใหม่ต้องมีบทบาทที่สำาคัญคือ ต้องปรับเปลี่ยน
บทบาทจากการเป็นผู้ควบคุมมาเป็นผู้นำาที่วาง
แนวทางการปฏบิตังิานของบคุลากร มคีวามเขา้ใจ
ในความหลากหลายทางวฒันธรรมและการบรหิาร
จัดการเชิงรุก ยึดหลักการมีส่วนร่วมปรับองค์กร
ให้เป็นองค์การขนาดเล็กและมีโครงสร้างแนวราบ   
และเสริมสร้างการมีหุ้นส่วนทางการศึกษาดังนั้น
ผู้นำาองค์กรยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 จึงต้องมี
การแสวงหาความรู้ทั้งเชิงทฤษฏี การปฏิบัติและ
ประสบการณ์

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ศกึษาสภาพปจัจบุนักลยทุธค์วาม

เป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21

2. เพือ่สรา้งและพฒันากลยทุธก์ารพฒันา
ผู้บรหิารสถานศกึษาเปน็มอือาชพีในศตวรรษที ่21

3. เพื่อประเมินกลยุทธ์และความพึง
พอใจการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพใน
ศตวรรษ ที่ 21

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตเนื้อห�

1.  สมรรถนะวชิาชพีผูบ้รหิารสถานศกึษา

1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในงานการบริการ
ที่ดี

1.2 การพัฒนาตนเอง

1.3 การทำางานเป็นทีม

1.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

2. คุณลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 

2.1 3R: Reading, Writing, Arithmetic

2.2 8C: Critical Thinking and Prob-
lem Solving, Creativity and Innovation,Cross-
cultural Understanding, Collaboration team-
work and leadership, Communication 
Information and media literacy, Computing 
and ICT literacy, Career and learning skill, 
Compassion

ขอบเขตประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ระยะที่ 1 การศึกษาศึกษาสภาพปัจจุบัน
กลยุทธ์ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถาน
ศึกษาในศตวรรษที่ 21
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ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน
กลยุทธ์ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถาน
ศึกษาในศตวรรษที่ 21

ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสำานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
ปีการศึกษา 2559 จาก 674 โรงเรียน จำานวน 
674 คน

กลุม่ตัวอยา่ง ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารสถานศกึษา
ในสงักัดสำานักงานศกึษาธกิารจงัหวดัอบุลราชธาน ี
ปีการศึกษา 2559 จำานวน 248 คน กำาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอยา่งจากตาราง Krejcie & Morgan 
แล้วทำาการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลากโรงเรียน  
(ธีรวุฒิ เอกะกุล 2546: 143) 

ข้ันตอนท่ี 2 การสมัภาษณผ์ูบ้รหิารสถาน
ศึกษามืออาชีพ

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถาน
ศึกษาในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพืน้ฐาน ปกีารศกึษา 2559 จำานวน 5 โรงเรยีน 
ด้วยการเลือกแบบเจาะจงจากสถานศึกษาที่มี
ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศท่ีเป็นแบบอย่างด้านการ
บริหารสถานศึกษา

ระยะที่  2 สร้างและพัฒนากลยุทธ์
การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเป็นมืออาชีพใน
ศตวรรษที่ 21 มีการดำาเนินการ 2 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างกลยุทธ์การพัฒนา
ผูบ้รหิารสถานศกึษาเปน็มอือาชีพในศตวรรษที ่21

ขัน้ตอนที ่2 การพฒันากลยทุธก์ารพฒันา
ผูบ้รหิารสถานศกึษาเปน็มอือาชีพในศตวรรษที ่21 

ระยะที่ 3 การประเมินกลยุทธ์และความ
พึงพอใจการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ
ในศตวรรษที่ 21 มีการดำาเนินการ 2 ขั้นตอน  
ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การประเมินกลยุทธ์การ
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพในศตวรรษ

ที่ 21

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจ
การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพใน
ศตวรรษ ที่ 21

ขั้นตอนก�รวิจัย 

แบ่งออกเป็น 2 วงรอบ ดังนี้ 

วงรอบที่ 1

ในวงรอบที่ 1 มีการดำาเนินการ ดังนี้

1. การวางแผน (Planning) 

การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของกลยุทธ์การ
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพในศตวรรษ
ที่ 21 มี 4 ข้อย่อย คือ

1) การศกึษาแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบั
กลยุทธ์การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ
ในศตวรรษที่ 21 จากเอกสาร ตำารา และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง 

2) การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับกลยุทธ์การพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษามืออาชีพในศตวรรษที่ 21 จำานวน 
5 ท่าน

3) การศกึษาสภาพการปฏบิตัจิรงิกลยทุธ์
การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพใน
ศตวรรษท่ี 21 จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่ม 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต1 จำานวน 
248 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 

4) การสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจาก
หนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การ
สมัภาษณเ์ชงิลกึผูท้รงคณุวุฒ ิและการศกึษาสภาพ
การปฏิบัติจริงกลยุทธ์การพัฒนาผู้บริหารสถาน
ศึกษามืออาชีพในศตวรรษที่ 21

2. การปฏิบัติตามแผน (Action) 
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ผู้วิจัยดำาเนินการ ดังนี้

1) การสร้างกลยุทธ์ จากการสังเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานเอกสาร ตำารา และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ และ
การศึกษาสภาพการณ์ปฏิบัติจริงของกลยุทธ์การ
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพในศตวรรษ
ที่ 21

2) การประเมินกลยุทธ์การพัฒนาผู้
บรหิารสถานศกึษามอือาชีพในศตวรรษที ่21 โดย
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ด้านกลยุทธ์การพัฒนาผู้บริหาร
สถานศกึษามอือาชีพในศตวรรษที ่21 จำานวน 13 
ท่าน เพื่อให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 

3. การสังเกต (Observation) 

ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การประเมินของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะ
สมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การพัฒนาผู้
บริหารสถานศึกษามืออาชีพในศตวรรษที่ 21

4. การสะท้อนผล (Reflection) 

ผู้วิจัยดำาเนินการประชุมเพ่ือสะท้อนผล
การดำาเนินการ

วงรอบที่ 2 

ในวงรอบที่ 2 มีการดำาเนินการ ดังนี้

1. การวางแผน (Planning) 

การประชุมเตรียมการวางแผนในการ
ประชมุอบรมผูบ้รหิารสถานศกึษา ในเรือ่ง กลยุทธ์
การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพใน
ศตวรรษที่ 21 สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการประชุมคณะ
ทำางาน จัดเตรียมในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ ห้องประชุมตึกการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

2. การปฏิบัติตามแผน (Action) 

การประชุมอบรมผู้บริหารสถานศึกษา 

โดยมกีลุม่เปา้หมายซึง่เปน็ผูบ้รหิารสถานศกึษาใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 
28 -29 สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
อบุลราชธาน ีเขต 1-5 และ สำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จำานวน 90 
คน โดยดำาเนินการประชุมอบรมในระหว่างวันที่ 
14–15 มีนาคม 2560 ณ ห้องแก้วกัลยา ตึกการ
ศึกษาพิเศษ คณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี โดยมีกิจกรรมการอบรม ตามกรอบ
การศึกษาค้นคว้า คือ กลยุทธ์การพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษามืออาชีพในศตวรรษที่ 21

3. การสังเกต (Observation) 

ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การประชุมอบรมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อการ
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเป็นมืออาชีพใน
ศตวรรษที ่21 สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการ
ศึกษาข้ันพื้นฐานโดยดำาเนินการเก็บคะแนนก่อน
การพัฒนาและหลังการพัฒนา รวมทั้งการเก็บ
รวบรวมความพงึพอใจของผู้บรหิารสถานศกึษาทีม่ี
ตอ่การพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษาเปน็มอือาชพีใน
ศตวรรษที ่21 สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. การสะท้อนผล (Reflection) 

ผู้วิจัยดำาเนินการนำาข้อมูลที่ได้จากการ
สงัเกตมาสรปุ ประเมนิและตรวจสอบกระบวนการ 
เพือ่ศกึษาสภาพปญัหาและขอ้จำากัดทีเ่ปน็อปุสรรค
ต่อการพัฒนาในวงรอบที่ 2 ศึกษาสิ่งที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขในการดำาเนินการพัฒนา โดยสรุป
ผลการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติในการพัฒนา 

กรอบแนวคิดในก�รวิจัย

จากการสงัเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานเอกสาร 
ตำารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรกช มิ่มกระโทก 
(2547: 94) ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550: 
57) เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์ และคณะ (2554: 12) 
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ฟาฏินา วงศ์เลขา (2552: 5) นคร ตังคะพิภพ 
(2552: 55) ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2555: 
45) คำาเพชร ภูริปริญญา (2550: 234) สาธิต 
ทับทิม (2550: 32–39) การสัมภาษณ์เชิงลึก

ผูท้รงคณุวฒุ ิและการศกึษาสภาพการณป์ฏบิตัจิรงิ
กลยุทธ์การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ
ในศตวรรษที่ 21 รายละเอียด ดังแผนภาพที่ 1.1

 จากการสั ง เคราะหข อมูลพื้นฐาน

เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ กรกช  

มิ่มกระโทก (2547: 94) ศิริวรรณ  เสรีรัตน 

และคณะ (2550 : 57) เรวัตร ชาตรีวิศิษฏ และ

คณะ (2554 : 12) ฟาฏินา วงศเลขา (2552 : 

5) นคร ตังคะพิภพ (2552 : 55) ถนอมพร 

เลาหจรัสแสง(2555 : 45) คําเพชร ภูริปริญญา 

(2550 : 234)  สาธิต  ทับทิม (2550 : 32 – 

39) การสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ และ

การศึกษาสภาพการณปฏิบัติจริงกลยุทธการ

พัฒนาผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพในศตวรรษ

ที่ 21 รายละเอียด ดังแผนภาพที ่1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ  

การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษามือ

อาชีพในศตวรรษที่ 21 

คุณลักษณะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

1. 3R : Reading, Writing, Arithmetic 

2. 8C : Critical Thinking and Problem Solving, Creativity and 

Innovation, Cross-cultural Understanding , Collaboration 

teamwork and leadership, Communication Information and 

media literacy, Computing and ICT literacy, Career and learning 

สมรรถนะวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 

1. มุงผลสัมฤทธ์ิในงาน 

2. การบริการที่ดี 

3. การพัฒนาตนเอง 

4. การทํางานเปนทีม 

5. จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

กลยุทธการพัฒนา

ผูบริหารสถานศึกษามือ

อาชีพในศตวรรษ ที่ 21 

การพัฒนาผูบริหาร

สถานศึกษา 

มืออาชีพในศตวรรษ ที่ 21 

ผลการพัฒนาผูบริหาร

สถานศึกษา 

มืออาชีพในศตวรรษที่ 21 

ภ�พที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ก�รจัดกระทำ�และก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

การจัดกระทำาและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้
วิจัยดำาเนินการดังต่อไปนี้

1. นำาขอ้มูลทีไ่ด้จากการรวบรวมจากแบบ
บันทึกผลการสัมภาษณ์ แบบประเมินความพึง
พอใจ มาวิเคราะห์จากข้อมูลการดำาเนินกิจกรรม
ในการพัฒนาภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามกรอบแนวคิดของการวิจัย

2. ศึกษาและทำาความเข้าใจข้อมูลที่
รวบรวมได้หลายๆ ครั้ง เพื่อหาความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษามือ
อาชีพในศตวรรษที่ 21 แล้ววิเคราะห์และแปลผล
โดยอิงกรอบการวิจัยคือ การเลือกปัญหาในการ
พฒันาสมรรถนะวชิาชีพผูบ้รหิารสถานศกึษา และ
การปฏิบัติการในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
มืออาชีพในศตวรรษที่ 21 แล้วนำาเสนอ 2 แบบ 
คือ การพรรณนาวิเคราะห์ และ สถิติวิเคราะห์ 
ในส่วนของการเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลัง
การพัฒนา ดังนี้ 

ผู้วิจัยได้ทำาการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
สถิติการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1. การหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ
คำาถามกับวัตถุประสงค์ หรือ เนื้อหา (IOC: Index 
of item objective congruence) ในแบบทดสอบ
ความรู้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและหลังการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ

2. การหาค่าความยากง่ายของแบบ
ทดสอบ (P) 

3. ค่าอำานาจจำาแนกของแบบทดสอบ (r) 

4. วิเคราะห์เกี่ยวกับความรู้กลยุทธ์การ
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพในศตวรรษ
ท่ี 21 โดยหาค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (σ) นำาผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล
มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์โดยใช้เกณฑ์ในการแปล

ความหมาย (บุญชุม ศรีสะอาด 2554: 163) 

5. การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความรู ้กอ่น
และหลังการดำาเนินการพัฒนาผู้บริหารสถาน
ศึกษามืออาชีพในศตวรรษที่ 21 ด้วยค่า t (t-test) 

สถิติที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติดังนี้

1. การหาค่าความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคำาถามกับวัตถุประสงค์ หรือ เนื้อหา (IOC: 
Index of item objective congruence) ในแบบ
ทดสอบความรูก้ารฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารและหลงั 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เกณฑ์ในการพิจารณา
ในการวิจัยในครั้งนี้ ข้อคำาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 
0.5 – 1.00

2. การหาค่าความยากง่ายของแบบ
ทดสอบ (P) เกณฑ์ในการพิจารณาในการวิจัยใน
ครั้งนี้ ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.8

3. ค่าอำานาจจำาแนกของแบบทดสอบ 
(r) เกณฑ์ในการพิจารณาในการวิจัยในครั้งนี้ ค่า
อำานาจจำาแนกทีเ่หมาะสม อยูร่ะหวา่ง 0.2 ถงึ 1.0

4. การวิเคราะหข์อ้มลูทกัษะดา้นการวิจยั
ของครู ใช้สูตรดังนี้

1) ร้อยละ (Percentage) 

2) ค่าเฉลี่ย (µ) 

3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 

4) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ใช้ t-test 
แบบ Dependent Samples 

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันกลยุทธ์

ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 พบว่า โดยรวม ระดับการปฏิบัติ
จริง อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน  
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2. ผลการสร้างและพัฒนากลยุทธ์การ
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
จำาแนกเป็นผลการสร้าง 2 วงรอบ พบว่า

2.1 ผลการดำาเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 
1 (Action Research Spiral No. 1) ปรากฏดังนี้

2.1.1 กลยุทธ์การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในงาน 
พบวา่ ผูเ้ขา้รบัการอบรมพัฒนามคีวามรูใ้นกลยุทธ์
การมุง่ผลสมัฤทธิใ์นงาน หลงัการดำาเนนิการ มคีา่
คะแนนเฉลีย่เทา่กบั 4.76 ซึง่อยูใ่นระดับมากทีส่ดุ 
เมื่อเรียงลำาดับแล้วอยู่ในลำาดับที่ 3

 2.1.2 กลยุทธ์การบริการที่ดี พบว่า 
ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนามีความรู้ในกลยุทธ์การ
บริการที่ดีก่อนการดำาเนินการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.72 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อเรียง
ลำาดับแล้วอยู่ในลำาดับที่ 6

 2.1.3 กลยุทธ์การพัฒนาตนเอง  
ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนามีความรู้ในกลยุทธ์การ
พัฒนาตนเองก่อนการดำาเนินการ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.75 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
เรียงลำาดับแล้วอยู่ในลำาดับที่ 4

 2.1.4 กลยุทธ์การทำางานเป็นทีม  
ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนามีความรู้ในกลยุทธ์การ
ทำางานเป็นทีม ก่อนการดำาเนินการ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.79 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
เรียงลำาดับแล้วอยู่ในลำาดับที่ 1

 2.1.5 กลยุทธ์จริยธรรมและจรรยา
บรรณวิชาชีพ ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนามีความรู้ 
ในกลยุทธ์จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชพี กอ่น
การดำาเนินการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 
ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อเรียงลำาดับแล้วอยู่ใน
ลำาดับที่ 5

 2.1.6 กลยทุธค์ณุลกัษณะการเรยีนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) ผู้เข้ารับการอบรม
พัฒนามีความรู้ในกลยุทธ์คุณลักษณะการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) ก่อนการดำาเนินการ  
มคีา่คะแนนเฉลีย่เทา่กบั 4.78 ซึง่อยูใ่นระดบัมาก
ที่สุด เมื่อเรียงลำาดับแล้วอยู่ในลำาดับที่ 2

 2.1.7 ผลการทดสอบกอ่นการอบรม
พัฒนา มีค่าเฉลี่ย 27.11 คะแนน ผลการทดสอบ
หลังการอบรมพัฒนา มีค่าเฉลี่ย 45.50 คะแนน 
ซึ่งแสดงว่าผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ในกลยุทธ์
การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพใน
ศตวรรษที่ 21 สูงขึ้น 

2.2 ผลการดำาเนินการพัฒนาในวงรอบ 
ที่ 2 (Action Research Spiral No. 2) สรุปได้ 
ดังนี้

 2.2.1 กลยุทธ์การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ในงาน พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนามีความรู้ 
ในกลยุทธ์การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในงาน หลังการ 
ดำาเนนิการ มคีา่คะแนนเฉลีย่เทา่กบั 4.76 ซึง่อยูใ่น
ระดบัมากทีส่ดุ เมือ่เรยีงลำาดบัแลว้อยูใ่นลำาดบัที ่3

 2.2.2 กลยุทธ์การบริการที่ดี พบว่า 
ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนามีความรู้ในกลยุทธ์การ
บริการที่ดีก่อนการดำาเนินการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.72 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อเรียง
ลำาดับแล้วอยู่ในลำาดับที่ 6

 2.2.3 กลยุทธ์การพัฒนาตนเอง  
ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนามีความรู้ในกลยุทธ์การ
พัฒนาตนเองก่อนการดำาเนินการ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.75 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
เรียงลำาดับแล้วอยู่ในลำาดับที่ 4

 2.2.4 กลยุทธ์การทำางานเป็นทีม  
ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนามีความรู้ในกลยุทธ์การ
ทำางานเป็นทีม ก่อนการดำาเนินการ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.79 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
เรียงลำาดับแล้วอยู่ในลำาดับที่ 1

 2.2.5 กลยุทธ์จริยธรรมและจรรยา
บรรณวิชาชีพ ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนามีความรู้
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ในกลยุทธ์จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชพี กอ่น
การดำาเนินการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 
ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อเรียงลำาดับแล้วอยู่ใน 
ลำาดับที่ 5

 2.2.6 กลยทุธคุ์ณลกัษณะการเรยีนรู้
ในศตวรรษที ่21 ผูเ้ขา้รบัการอบรมพฒันามคีวาม
รู้ในกลยทุธค์ณุลกัษณะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 
กอ่นการดำาเนนิการ มค่ีาคะแนนเฉลีย่เทา่กบั 4.78 
ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อเรียงลำาดับแล้วอยู่ใน
ลำาดับที่ 2

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้
บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการพัฒนากลยุทธ์การ
พฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษามอือาชพีในศตวรรษที ่
21 โดยรวมอยูใ่นระดับมากทีส่ดุ เมือ่พิจารณาเปน็
รายขอ้ พบวา่ ขอ้ทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ผลจาก
การอบรมครั้งนี้ ทำาให้ได้แนวทางในการแก้ปัญหา
หรือพัฒนางาน 

ผลการวิจัย
จากผลการวิจัยได้กลยุทธ์การพัฒนา 

ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพในศตวรรษที่ 21  
มีประเด็นสำาคัญที่นำามาอภิปราย 6 กลยุทธ์ ดังนี้

1. กลยุทธ์การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในงาน ผู้เข้า
รับการอบรมพัฒนามีความรู้ในกลยุทธ์การมุ่งผล
สมัฤทธิใ์นงานไดอ้ย่างชัดเจน มคีวามรูค้วามเขา้ใจ
ในการวางแผนมากยิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติงานให้
บรรลเุปา้หมายตามแผน มุง่มัน่กระตือรอืรน้ในการ
ปฏิบัติงาน ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางาน 
ยึดหลักการประหยัดในการปฏิบัติงาน มีการนำา
นวตักรรมมาใชเ้พือ่เพ่ิมประสทิธภิาพในการปฏิบติั
งาน การปรบัปรงุแกไ้ขการปฏบิตังิานเพ่ือใหบ้รรลุ
เป้าหมาย และมีการรายงานผลการดำาเนินงาน
อย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ จตุมิา พรหมศร (2555: 45) คุณลกัษณะของ

ผู้บริหารมืออาชีพนั้นจะต้องประกอบด้วยหลาก
หลายความเป็นผู้นำา ความเป็นผู้เชี่ยวชาญและ 
ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะดังนี้

1. มีภูมิรู้ คือ มีความรอบรู้ในหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการในเรื่องต่างๆ ได้แก่มี
ความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และวิธี
การบริหารงานตามโครงสร้างของสถานศึกษา 
การบริหารคน การบริหารเวลา การบริหารความ
เปลี่ยนแปลง ตลอดจนการบริหารตนเอง เพื่อให้
สามารถวางระบบ วางแผนและบริหารแผนงาน
ที่วางไว้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
อยา่งมคีณุภาพประยกุตใ์ชส้ือ่ นวัตกรรมเทคโนโลยี
และสารสนเทศอย่างเหมาะสมและเกิดผลดีต่อ 
ผลการดำาเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
มีความรอบรู้ด้านวิชาการ หลักสูตร ปรัชญาการ
ศึกษา หลักจิตวิทยาด้านต่างๆ ตลอดจนวิทยา
การใหม่ๆ เพื่อให้สามารถวางแผน ดำาเนินการ 
นเิทศ กำากบั ตดิตาม ใหค้วามดแูลชว่ยเหลอืครแูละ
บคุลากรในโรงเรยีนเพือ่ใหผ้ลการจดัการศกึษาอนั
เปน็หวัใจหลกัของโรงเรยีนบรรลผุลสำาเรจ็ไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ มีทักษะในการครองตน ครองคน 
และครองงาน ตลอดจนการบริหารความขัดแย้ง
เพือ่ใหก้ารดำาเนนิงานการบรหิารการศกึษาเปน็ไป
ดว้ยความราบรืน่และบรรลผุลตามเกณฑม์าตรฐาน
การศึกษา มีภาวะผู้นำา Leadership ซึ่งจะต้องมี
องคป์ระกอบของความรูค้วามเขา้ใจ (Knowledge)  
การรู้จักตัดสินใจ (Decision making) รู้จักและ
สามารถนำาเอาวิธีการและกลยุทธ์ในการแก้ไข
ปัญหา (Problem solving) มาใช้ในการปฏิบัติ
งานในหน้าที่ได้ และเป็นบุคคลที่มีความสามารถ
ในการเป็นผู้นำาที่กำาหนดทิศทางขององค์กรและ
เพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี (Lead direction) 
สรา้งพลงัในการทำางานเปน็ทมี (Team work) และ
การมีส่วนร่วมของเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนเป็น 
ผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiative) เป็น
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ผู้นำาการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ที่มี
ความสามารถบริหารจัดการในท่ามกลางการ
เปลีย่นแปลง (Change management) ในองค์กร
ให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบและมีกระบวนการ 
โดยผ่านขั้นตอนของการเรียนรู้หรือการสร้างให้
เกดิให้ความรู ้(Knowledge) กนัในหมูค่ณะ เพ่ือน
ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือที่จะเข้าใจในผล
ประโยชน์ (Benefits for all) ที่จะเกิดขึ้นว่าเป็น
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ส่วนรวมของคนหมู่มากและ
องค์กร โดยไม่มีวาระซ่อนเร้น (hidden agenda) 
แต่ประการใด ซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่การ
สร้างการยอมรับ (Buy in) ให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ 
ง่ายต่อการที่จะเข้ามามีส่วนร่วม (Participation) 
ก่อเกิดความรู้สึกและความรับผิดชอบที่ผูกพัน 
(Commitment) ต่อองค์กร และนำาไปสู่ความเป็น
วัฒนธรรม (Culture) ขององค์กรในที่สุด

2. มีภูมิธรรม คือ การบริหารจัดการบน
พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นการบริหาร
จัดการโดยอาศัยหลักต่างๆ 

3. ภูมิฐาน คอื เปน็ผูท้ีม่พ้ืีน และฐานหรอื
ภูมิหลังแห่งการสะสมในการคิดในการสร้างรู้จัก
การมองที่กว้าง ลึก มองเห็นเหตุแห่งปัญหาซึ่งจะ
เกิดขึ้น ปัจจุบันเราเรียกว่า มีวิสัยทัศน์

4. มีบุคลิกภาพที่ดี ทั้งบุคลิกภาพทาง
กาย ทางอารมณ์และจิตวิทยา ทางสังคมและทาง
สติปัญญา

2. กลยุทธ์การบริการที่ดี ผู้เข้ารับการ
อบรมพัฒนามีความรู้ในกลยุทธ์การบริการที่ดี
ได้ถูกต้อง มีการศึกษาความต้องการของผู้รับ
บริการ มีการจัดระบบการให้บริการบนพื้นที่ฐาน
ของข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการ มีการจัด
รูปแบบระบบบริการที่ดี ความตั้งใจ เต็มใจ และ
กระตือรือร้นใน การใหบ้รกิาร การศกึษาผลใหก้าร
บริการเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ และ 
มีการศกึษาความพงึพอใจของผูบ้รกิาร สอดคลอ้ง

กับงานวิจยัของสำานกังานคณะกรรมการขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2549) ว่าการ
บรกิารทีด่ ีหมายถงึ ความตัง้ใจและความพยายาม
ของข้าราชการในการปรับปรุงระบบการบริการให้
มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการผู้รับ
บริการ ดังนี้ 1) ความสามารถในการสร้างระบบ
การใหบ้รกิาร คอืการศกึษาความตอ้งการของผูร้บั
บริการ การจัดระบบการให้บริการบนพื้นฐานของ
ข้อมูลความต้องการและการจัดรูปแบบระบบการ
บริการที่ดี 2) ความสามารถในการให้บริการ คือ 
ความตั้งใจและกระตือรือร้นในการให้บริการ การ
ศึกษาผลการให้บริการเพื่อปรับปรุงพัฒนาการให้
บริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ

3. กลยุทธ์การพัฒนาตนเอง ผู้เข้ารับการ
อบรมพัฒนามีความรู้ในกลยุทธ์การพัฒนาตนเอง 
สามารถวเิคราะหจ์ดุเดน่ จดุดอ้ยของตนเอง เลอืก
วิธีพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับจุดเด่น จุดด้อย 
ตั้งคำาถามและตอบคำาถามได้ตรงประเด็น จับใจ
ความและการสรุปจากการอ่านและการฟัง มีการ
เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในการพัฒนา
ตนเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงาน 
สามารถวเิคราะห ์รวบรวมองคค์วามรู ้เพือ่นำาไปใช้
พฒันางานไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเขา้ใจมากยิง่ขึน้และ
มีการนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ใน
การพฒันาตนเอง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สาธติ 
ทับทิม (2550: 32 – 39) ได้ศึกษาวิจัยแนวทาง
การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษามือ
อาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา พบว่า
แนวทางการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้บริหารสถาน
ศึกษามืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ 
ด้านการพัฒนาวิชาชีพ ด้านการพัฒนากาย และ
ด้านการพัฒนาจิต มีรายละเอียดแต่ละด้าน ดังนี้ 
ดา้นการพฒันาวชิาชพี ดงันี ้พจิารณาสำารวจตนเอง 
สำารวจจดุออ่นและขอ้บกพรอ่งตา่งๆ แลว้นำาไปหา 
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สาเหตุเพื่อการปฏิบัติแก้ไขอย่างถูกต้องจริงจัง 
ความต้ังใจที่จะพัฒนาตนเองให้ทันต่อเหตุการณ์ 
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
ศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากเอกสารวิชาการต่างๆ 
และทางอนิเตอรเ์นต็ เขา้ประชุม ฝกึอบรม สมัมนา 
ศึกษาต่อ ในด้านการบริหารสถานศึกษา ศึกษา
ดูงานท้ังภายในและภายนอกประเทศ และนำาวิธี
การปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ประสบความสำาเร็จ
มาประยุกต์ใช้ ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีเหตุผล
ต่อการตัดสินใจในการบริหารสถานศึกษา เป็น
สมาชิกองค์กรทางวิชาการ หรือองค์กรที่น่าสนใจ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษา แลก
เปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นของผู้บังคับ
บัญชา และผู้ร่วมงาน ไม่กลัวคำาวิพากษ์วิจารณ์
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์โดยอาศัย
สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อมวลชนอื่นๆ 
เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
โดยการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน การค้นคว้า และ
ขอคำาปรกึษาจากผูท้รงคณุวฒุทิางดา้นการบรหิาร
สถานศึกษา

4. กลยทุธก์ารทำางานเปน็ทมี ผูเ้ขา้รบัการ
อบรมพฒันามีความรูใ้นกลยุทธก์ารทำางานเปน็ทมี 
สามารถปฏบิตัตินเปน็ผูน้ำา หรอืผูต้ามได้เหมาะสม
กับบทบาท การมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกับ 
ผู้อื่น การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างชัดเจน 
สามารถการยอมรับข้อตกลงของทีมงานได้อย่าง
เต็มใจ การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล มีความ
เต็มใจให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และมี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ของตน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พจน์  
สะเพยีรชยั 2558: 32 -33) ไดใ้หค้วามคดิเหน็วา่การ
ทีผู่บ้รหิารโรงเรยีนจะทำาให้โรงเรยีนเปน็องคก์รแห่ง
การเรยีนรู ้ควรมทีกัษะด้านวนัิยหรอืศลี 5 ประการ 
ดังนี้ 1) ความเป็นเลิศของบุคคล (Personal  
Mastery) คือ “การเป็นนายตนเอง” หมายถึง มี

ความกระตือรือร้น เพื่อจะเพิ่มพูนความรู้ความ
สามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความเป็นเลิศ
ในการใฝ่รู้ อยากจะเปลี่ยนแปลงเสาะแสวงหา
ความรู้อยู่ เสมอ 2) รูปแบบวิธีคิด (Mental  
Models) คือ ต้องมีรูปแบบวิธีคิด เช่น คิด
ตามบันไดของการคิดเพื่อนำาไปสู่ข้อสรุปที่จะใช้
ประกอบการตัดสินใจและการกระทำาใดๆ ใน
การบริหารจัดการ โดยเริ่มจาก บันทึกข้อมูล
จากประสบการณ์ จัดระบบข้อมูล ตีความข้อมูล  
ตัง้ข้อสนันษิฐาน เกิดความเชือ่ปฏบิตัดิามความเชือ่  
เป็นต้น 3) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared  
Vision) วิสัยทัศน์หมายถึง การมองภาพไปข้าง
หน้าว่าสิ่งที่เราพึงปรารถนาคืออะไร อยากจะเห็น
โรงเรียนเป็นอย่างไร ดังนั้นการสร้างวิสัยทัศน์จะ
ต้องมีส่วนร่วมของทุกคนในโรงเรียนหรือทุกคน 
“รว่มคดิ รว่มทำา (Co-creating) 4) การเรยีนรูร้ว่ม
กันเป็นทีม (Team learning) มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เช่น การประชุม การพูดจาเสวนา การคิด
รวมกนัเปน็กลุม่ เปน็ตน้ 5) การคดิอยา่งเปน็ระบบ 
(System thinking) คือการคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่ง
เปน็ “วธิดีำาเนนิการวจิยั” หรอื “วธิกีารเรยีนรู”้ หรอื  
“วิธีแก้ปัญหา”และยังสอดคล้องกับ 

5. กลยุทธ์จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนามีความรู้ใน
กลยทุธจ์รยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี สามารถ
ควบคุมตนเองในการบริหารงานได้อย่างดี มีการ
ปฏิบัติตนตามกติกาของสังคม ปฏิบัติตัวเป็น
แบบอย่างที่ดีทั้งกาย วาจา และจิตใจ มีการดำารง 
ชีวิตอย่างเหมาะสม มีความรัก และศรัทธาใน
วิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพได้เป็น
อย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ไดร้วบรวมแนวปฏบิตัตินตามจรรยา
วิชาชีพของบุคลากรสาขาต่างๆ ดังจะนำาเสนอต่อ
ไปนี้ จรรยาบรรณของอาจารย์ คือ อุทิศเวลาเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริงด้วย
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ความรับผิดชอบและเสียสละ ปฏิบัติงานในหน้าที่
ของตนอย่างสุจริต เที่ยงธรรม และพึงปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นโดยปราศจากอคติ มีเหตุผลและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน รักษา ส่งเสริมความสามัคคี 
ความกา้วหนา้ทางวชิาการในหมูค่ณาจารย์ด้วยกนั 
ให้ความร่วมมือในการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการสอน วิจัย บริหาร และ
ศิลปวัฒนธรรม และ เป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์ 
และให้การสนับสนุนแก่ศิษย์ด้วยความเป็นธรรม

6. กลยุทธ์การใช้ทักษะ 3R x 8C 
ประกอบด้วย R1 ; Reading ทักษะการอ่านและ
เข้าใจภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ R2 ; Writing ทักษะการเขยีน
เพื่อการสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา และ R3 ; 
Arithmetic ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ในการบริหารงานที่ เกี่ยวข้องอย่างมี เหตุผล  
มีแนวทางการบริหาร และมีความสามารถสำาหรับ
การบูรณาการทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ C1: 
Critical Thinking and Problem Solving การ
บริหารจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการกระบวนการคิด  
การแก้ปัญหา C2: Creativity and Innovation 
การคิดอย่างสร้างสรรค์ C3: Cross-cultural  
Understanding ความเข้าใจความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม แสวงหา แบ่งปันข้อมูล และ
ความรู้อย่างเปิดเผยชัดเจน C4: Collaboration  
teamwork and leadership มีการค้นหาความ
เข้าใจและปฏิบัติอย่างเข้าใจกับคนอื่น C5:  
Communication Information and media 
literacy มีทักษะในการสื่อสาร และการรู้เท่าทัน
สื่อ C6: Computing and ICT literacy มีทักษะ
ในการใช้คอมพิวเตอร์และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
C7: Career and learning skill มทีกัษะทางอาชีพ
และการเรียนรู้ และ C8: Compassion มีความมี
เมตตากรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย 3 ผลการประเมินความเหมาะสม ความ

เป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์การ
พัฒนาผู้บริหารมืออาชีพ พบว่าอยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกด้านและ ผู้บริหารสถานศึกษามีความพึง
พอใจตอ่การพฒันาผูบ้รหิารสถานศกึษามอือาชพี
ในศตวรรษที่ 21 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Gary and Margaret 
(1989: 18) กล่าวถึง ความเป็นผู้นำาทางการ
ศึกษาของผู้บริหาร (Instructional leadership) 
ถือเป็นปัจจัยหลักของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งมีคุณสมบัติและพฤติกรรมของผู้บริหารสถาน
ศึกษามืออาชีพ เป็นผู้นำาด้านวิชาการ ซึ่งตรงกับ
ที่นักวิจัยอื่นๆ หลายท่านได้ค้นพบ ดังนี้ 1. การ
กำาหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในเรื่องอนาคตของ
โรงเรียน เป้าหมายเกี่ยวกับผลสำาเร็จของนักเรียน 
และผลการปฏิบัติงานของครู 2. การมอบอำานาจ
ให้ครูในเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน การ
วางแผนและนำาหลักสูตรมาปฏิบัติ 3. สนับสนุน
ให้ครูและบุคลากรทำางานให้บรรลุเป้าหมายที่วาง
ไว้ โดยสนับสนุนการใช้เวลาในการสอนให้เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ 4. สังเกตการณ์การสอน
ของครูในห้องเรียนและให้คำาแนะนำาที่สร้างสรรค์
เป็นการแก้ปัญหา และในแนวคิดในการปรับปรุง
การเรียนการสอน 5. ตรวจสอบความสำาเร็จของ
ผู้เรียน รวมทั้งครูเพื่อนำาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ใน
การวางแผนการสอนสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
National Association of Secondary School 
Principals (NASSP) (2013) พบว่า ทักษะ
ภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษ
ที่21 ที่สำาคัญและส่งผลดีต่อการบริหารโรงเรียน
ให้เกิดผลสำาเร็จตามเป้าหมาย ได้แก่ ทักษะการ
ทำางานเป็นทีม (teamwork skill) ทักษะการแก้
ปัญหา (problem solving skills) ทักษะด้านการ
คิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ (critical thinking  
and creativity skill) ทักษะด้านการสื่อสาร  
(communication skill) ทักษะด้านนวัตกรรมเพื่อ
การเรียนรู้ (learning innovation skill) ทักษะ
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ด้านการใช้ดิจิตอล (Digital literacy skills) ทักษะ
การกำาหนดทิศทางองค์กร (Setting instructional 
direction skill) ทกัษะการเรยีนรูไ้ด้เรว็ (Sensitivity  
skill) ทกัษะการพจิารณาตัดสนิ (Adjustment skill) 
และ ทักษะมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results orientation  
skill) และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Lee 
(2008) พบว่า ทักษะภาวะผู้นำาโรงเรียนที่ส่งผล
ต่อการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นในการปฏิบัติ
งานร่วมกันให้ประสบความสำาเร็จ ได้แก่ ทักษะ
การสร้างทีมงาน (Team building skill) ทักษะ
ด้านความร่วมมือ (Collaboration skill) ทักษะ
ด้านการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ (Critical 
thinking and creativity skill) ทักษะด้านการแก้
ปัญหา (Problem solving skill) ทักษะด้านการ
สื่อสาร (Communication skill) และทักษะด้าน
นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ (Learning innovation 
skill) งานวิจัยของ Ejimofor (2007) พบว่า การ
พัฒนาทักษะภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษา
ทำาให้เกิดการเรียนรู้ความเป็นผู้นำาที่ประสบความ
สำาเรจ็ เกิดความเขา้ใจและมพีฤตกิรรมการบรหิาร
งานที่สร้างความประทับใจให้กับทีมงาน โดยมี
กระบวนการพฒันาคือ การอบรมสมัมนาและการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ข้อเสนอแนะ
จากการดำาเนินการวิจัยตลอดมาจนถึง

การผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำาผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย มีดังนี้

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาผู้บริหารสถาน

ศึกษามืออาชีพในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 
6 กลยุทธ์ ซึ่งกลยุทธ์ทั้ง 6 กลยุทธ์นั้น สามารถ
นำาไปผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพในศตวรรษที่ 
21ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควร
เร่งศึกษาและพัฒนาตนเองให้เป็นมืออาชีพโดย
ใช้กลยุทธ์ทั้ง 6 ประการ ประกอบสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประถมศึกษาและ
สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ควร
นำาเอากลยุทธ์ทั้ง 6 กลยุทธ์ไปใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถาน
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทัง้นีเ้พือ่ใหผู้บ้รหิารสถานศกึษา
ข้ันพื้นฐานมีความเป็นมืออาชีพในการบริหารงาน
และสามารถนำาองค์การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

1 .2 การนำา เอากลยุทธ์การพัฒนา 
ผูบ้รหิารสถานศกึษามอือาชพีในศตวรรษที ่21 ไป
ใชน้ัน้ ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานหรอืผูม้สีว่น
เก่ียวข้องควรศึกษาคู่มือการใช้กลยุทธ์การพัฒนา 
ผูบ้รหิารสถานศกึษามอือาชพีในศตวรรษที ่21 ให้
เข้าใจ แล้วดำาเนินการพัฒนาตามที่คู่มือกำาหนดไว้

2. ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการวจิยัครัง้ตอ่ไป

ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
มีดังนี้

2.1 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงาน
วิจัยที่เก่ียวข้องในระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้น
ฐานของกลยุทธ์การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
มอือาชพีในศตวรรษที ่21 ควรมกีารไปศกึษาดงูาน
โรงเรียนดีเด่นหรือโรงเรียนที่ประสบความสำาเร็จ
ในการบรหิารสถานศกึษา ทัง้นีเ้พือ่ใหข้อ้มลูทีไ่ดม้ี
ความนา่เชือ่ถอืมากขึน้แลว้ทำาการตรวจสอบขอ้มลู
แบบสามเส้าต่อไป เพื่อใช้เป็นแนวทางการในการ
สร้างกลยุทธ์การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษามือ
อาชีพในศตวรรษที่ 21 ให้มีคุณภาพ
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