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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาถึงองค์ประกอบของความเป็นผู้บริหารสถาน

ศึกษามืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
ขอนแก่น 2) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนากลยุทธ์การเสริมสร้าง
ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
ขอนแก่น และ 3) เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยใช้วิธีผสมผสาน (Mixed Method  
Research) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษา 187 คน ครูผู้สอนในสถาน
ศกึษา 187 คน รวมจำานวนทัง้สิน้ 374 คน ซึง่ได้มาจากตารางกำาหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งของ เครจซีแ่ละ 
มอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความสอดคล้อง และ 
ค่าดัชนี PNI

Modified 

ผลการวิจัย พบว่า 

1. องค์ประกอบของการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำาหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมี
องค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 1) คุณลักษณะที่ผู้บริหารมืออาชีพ 2) สมรรถนะผู้บริหารมืออาชีพ 3) ภาวะ
ผู้นำาทางวิชาการ และ 4) ผลการปฏิบัติงาน 

2. สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
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เป็นรายด้านพบว่า สภาพปัจจุบันปฏิบัติในระดับปานกลางทุกข้อ ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของการเสริม
สร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพท่ีพึงประสงค์อยู่
ในระดับมากที่สุดทุกข้อ 

3. การพัฒนากลยุทธ์การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 18 มาตรการ
และ 30 ตัวชี้วัด ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างภาวะผู้นำาทางวิชาการและการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ  
มี 5 มาตรการ 10 ตัวชี้วัด กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการสร้างความเป็นหุ้นส่วน
กับชุมชน มี 5 มาตรการ 10 ตัวชี้วัด กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นมืออาชีพสำาหรับ 
ผู้บริหารสถานศึกษา มี 4 มาตรการ 6 ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสู่ความ
เป็นมืออาชีพ มี 4 มาตรการ 4 ตัวชี้วัด 

คำ�สำ�คัญ: กลยุทธ์ การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ 

Abstract
The objectives of this research were: 1) to study the components of professional 

administrators of schools under Khon Kaen Primary Education Service Area, 2) to study 
the current and the desirable conditions of professional enhancement of primary school 
administrators under the above stated area, and 3) to develop strategies for professional 
enhancement of the school administrators. The research methodology was a mixed-method 
approach. The sample groups were 187 Khon Kaen primary school administrators and deputy 
administrators and 187 teachers Total 374 people. obtained by using Krejcie & Morgan’s table 
through stratified random sampling. Research instrument was a questionnaire with IOC value 
of 0.91-100. Statistics used were mean, percentage, standard deviation (S.D.) and PNI

Modified 

The research results were as follows: 

1. As for the components of professional school administrators, there were 4  
aspects. Those were: 1) professional attributes, 2) professional competencies, 3) academic 
leadership, and 4) job performance. 

2. Concerning the current and the desirable conditions of professional enhancement 
of the administrators, in all, it was at moderate level. When considering each and individual 
aspect, all was rated at moderate level. The desirable conditions were all rated the highest, 
while each and individual aspect was also at the highest level. 

3. Regarding strategies for professional enhancement of the school administrators, 
there were 4 strategies with 18 measures and 3 indicators. Strategy 1-to enhance academic 
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leadership along with professional performance with 5 measures and 10 indicators. Strategy 
2− to develop work performance through community partnership with 5 measures and 10 
indicators. Strategy 3− to enhance professional attributes for the school administrators with 
4 measures and 6 indicators. Strategy 4− to develop professional competencies for school 
administrators with 4 measures and 4 indicators.

Keywords: Strategy, professional enhancement

บทนำา
การพัฒนาประเทศตามแผนการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้น
การผลติและพฒันากำาลงัคน การวจิยั และนวตักรร
รม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 2.1 กำาลังคนมีทักษะ
ที่สำาคัญจำาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความ
ต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 2.2 สถาบันการศึกษา
และหนว่ยงานทีจ่ดัการศกึษาผลติบณัฑติทีม่คีวาม
เชีย่วชาญและเปน็เลศิเฉพาะด้าน 2.3 การวจิยัและ
พัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์
ท่ี 3 เป็นการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และ
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีเป้าหมาย ดังนี้ 
3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของ
พลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จำาเป็น
ในศตวรรษที่ 21 3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความ
รู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการ
ศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตได้ตามศักยภาพ 3.3 สถานศึกษาทุกระดับ
การศึกษาสามารถจัดกิจกรรมและกระบวนการ
เรียนรูต้ามหลกัสตูรอยา่งมคุีณภาพและมาตรฐาน 
3.4 แหลง่เรยีนรู ้สือ่ตำาราเรยีน นวตักรรม และสือ่
การเรยีนรูม้คีณุภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเขา้ถงึไดโ้ดยไมจ่ำากดัเวลาและสถานที ่3.5 
ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมิน

ผลมปีระสทิธภิาพ 3.6 ระบบการผลติคร ูอาจารย ์
และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับ
สากล 3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 

การที่จะนำาพาสถานศึกษาไปสู่ความ
สำาเร็จได้นั้น ควรเน้นไปที่การส่งเสริมและ
สนับสนุนผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อให้ก้าวสู่ความ
เป็นผู้บริหารมืออาชีพเพราะผู้บริหารสถานศึกษา
คือหัวใจสำาคัญของการขับเคลื่อนงานของสถาน
ศึกษาให้ไปสู่ความสำาเร็จ อีกทั้งโลกของเราได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเครื่องมือสำาคัญ
ทีจ่ะใชใ้นการพฒันาผูบ้รหิารเหลา่นัน้กค็อื กลยทุธ์
ซึง่จดัทำาขึน้เพือ่ทีจ่ะเสรมิสรา้งความเปน็ ผูบ้รหิาร
มืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะดังที่ 
เฉลียว บุรีภักดี (2551) ได้กล่าวถึงองค์กรที่จะ
ประสบ ความสำาเรจ็ไว้ว่าจำาเปน็ตอ้งมกีารวางแผน
ยทุธศาสตร ์ทัง้นีเ้นือ่งจากแผนยทุธศาสตรจ์ะเปน็
แนวทางที่ให้ผู้บริหาร องค์กรดำาเนินการได้อย่าง 
มีทิศทาง คือ มุ่งสู่ความสำาเร็จขององค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จากผลการศึกษาเอกสารซึ่งเป็นแผน
ปฏบิตักิารของสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษา จังหวัดขอนแก่น พบว่า สถาน
ศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แต่ละแห่ง ยังประสบปัญหาในการบริหารจัดการ
ศึกษาอยู่หลายประการ เช่น ในโรงเรียนขนาด
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เล็กครูไม่ครบชั้นและมีหลายโรงเรียนขาดแคลน
ครูในสาขาที่จำาเป็น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจและยังไม่บรรลุ 
เป้าหมาย นักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ยัง
มีข้อมูลปรากฏ โรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาดแคลน
อาคารเรียน อาคาร ประกอบเนืองจากชำารุด
ทรุดโทรมเพราะก่อสร้างมานาน ขาดแคลนวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การดูแล
ชว่ยเหลอืนักเรียนของสถานศกึษายังไมค่รอบคลมุ
ประเด็นปัญหา และความต้องการของเด็กและ
เยาวชน การช่วยเหลือระบบดูแลนักเรียนปรับ
ไม่ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทำาให้
เกิดช่องว่างระหว่างครูและนักเรียนอย่างรวดเร็ว
และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น การร่วมมือบริหาร
จัดการศึกษา การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนยังมีน้อยเน่ืองจากชุมชนหรือผู้ปกครอง 
มักจะมอบหมายหรือเห็นชอบกับโรงเรียนเมื่อมี
การเสนอความ คิดเห็น เสนอแนะแนวทางการ
ทำางานทำาใหข้าดการมสีว่นรว่มกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ยังยึดครูเป็นศูนย์กลาง ขาดสื่อนวัตกรรมที่
ทันสมัย ขาดงานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่มีประสิทธิภาพ 
เป็นต้น สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา, 2559) ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่าน้ัน ล้วน
เกิดจากการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ขาด
ประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหาร
สถานศึกษาและต้นสังกัดที่ เกี่ยวข้องโดยตรง
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งจะมีการ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา 
ในสังกัดได้มีการพัฒนาตนเองอยู่แล้วก็ตาม โดย
เป็นที่สังเกตว่าสาเหตุหลักที่น่าจะส่งผลต่อการ
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาก็คือการ ขาดแผน
ยุทธศาสตร์ที่จะใช้ในการพัฒนาหรือเสริมสร้าง
ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถาน
ศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานั้นเอง ทั้งนี้สาเหตุอื่นๆ ที่พบเพิ่ม
เติม คือ การขาดแคลนงบประมาณในการ ดำาเนิน
การ และนโยบายของหน่วยงานไม่ได้เน้นที่การ
พัฒนาตัวผู้บริหาร และนอกจากนี้ยังพบว่าองค์
ความรู้ของ คำาว่า “ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ” 
นั้น ยังไม่ชัดเจนทั้งในเรื่องของเกณฑ์ ความหมาย 
และวิธีการหรือกลยุทธ์ ในการพัฒนาสู่ความเป็น
มืออาชีพ

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยสนใจที่จะ
ศึกษาแนวทางเพื่อที่จะเสริมสร้างความเป็น 
ผู้บรหิารสถานศกึษามอือาชพีโดยเริม่ตน้สำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ซึ่งเป็นจังหวัดที่ผู้วิจัยปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การ พัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโดยตรง 
เพื่อให้ได้กลยุทธ์การพัฒนาความเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษามืออาชีพให้ประสบผลสำาเร็จต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
การวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยักำาหนดวตัถปุระสงค์

การวิจัย ดังนี้

1. เพื่อศึกษาถึงองค์ประกอบของความ
เป็นผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศกึษาในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์ของความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศกึษาในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษา จังหวัดขอนแก่น 

3. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การเสริมสร้าง
ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดขอนแก่น
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กรอบแนวคิดการวิจัย
จากผลการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยนำา เสนอกรอบแนวคิดกลยุทธ์
การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศกึษาในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น ดังภาพประกอบ 1

วิธีก�รดำ�เนินก�รวิจัย

ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบการเสริม
สร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
ศึกษาจังหวัดขอนแก่น

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพ่ือให้ได้องคป์ระกอบการเสรมิ
สร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
ศึกษาจังหวัดขอนแก่น เพื่อกำาหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัย

 ขั้นตอนที่ 2 การสัมภาษณ์องค์ประกอบ
การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร

สถานศกึษา ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น

 ขั้นตอนที่ 3 ประเมินองค์ประกอบการ
เสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร

สถานศึกษา ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดย 
ผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบประเมินองค์
ประกอบกลยทุธ ์การเสรมิสรา้งความเปน็มอือาชพี 
ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น  
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ความเหมาะสม  
ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
ผู้อำานวยการสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถาน
ศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น จำานวนทั้งสิ้น รวม 
11,125 คน (ข้อมูลสถิติจำานวนครูและบุคลากร
ในสถานศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 2561)

ภ�พประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์
ที่มา: เฉลียว บุรีภักดี (2550), ทิวากร นุกิจ (2555), Certo and 
Peter (1991), Daft and Marcie (2007), ศิริชัย กาญจนวาสี 
(2550), วัฒนา วงศ์เกียรติ (2551), เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 
(2553)

แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร 
สถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่
1) คุณลักษณะ (characteristic)
2) สมรรถนะ (competencies)
3) ภาวะผู้นำาทางวิชาการ (academic leadership)
4) ผลการปฏิบัติงาน (performance)

ก�รพัฒน�กลยุทธ์
สุวิมล ว่องวาณิช (2550), โกมล  
วงศ์อนันต์ (2555) (อ้างถึงใน Albert  
Humphrey) และสุวิมล ติรากานันท์ 
(2551) ประกอบด้วย
1) การวิเคราะห์ความต้องการจำาเป็น
2) การวิเคราะห์ Matrix Analysis
3) การกำาหนดยุทธศาสตร์

กลยุทธ์การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด

ขอนแก่น
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2) กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
เป็นผู้อำานวยการสถานศึกษา และครูผู้สอนใน
สถานศึกษา ในสังกดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้มาจากตาราง
กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างสำาหรับศึกษาสัดส่วน
ประชากรของ เครจซี่และมอร์แกน (R.V.Krejcie& 

D.W Morgan) โดยแบ่งเป็นผู้อำานวยการสถานศึกษา 
187 คน และครูผู้สอนที่ในสถานศึกษา ในสังกัด
สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจงัหวดั
ขอนแก่นจำานวน 187 คน รวมจำานวนทั้งสิ้น 374 
คน

3) กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 

3.1 การสัมภาษณ์ (interview) ผู้บริหาร
สถานศึกษา จำานวน 30 คน ซึ่งประกอบด้วย
ผู้อำานวยการสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา
ประจำาอำาเภอและโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดใหญ่
ประจำาจังหวัด จำานวน 25 คน รองผู้อำานวยการ
โรงเรียน 5 คน โดยแบบสมัภาษณแ์บบมโีครงสรา้ง

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ สภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ ของการเสริมสร้างความ
เป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด
สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจงัหวดั
ขอนแก่น จำานวน 2 ตอน ดังนี้

ตอนท่ี 1 เป็นคำาถามเกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 
เพศ ตำาแหน่ง อายุ วุฒิการศึกษา ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ จำานวน 
5 ข้อ

ตอนที่ 2 เป็นคำาถามเกี่ยวกับสภาพ
ปจัจุบันและสภาพทีพึ่งประสงคข์องการเสรมิสรา้ง
ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

จังหวัดขอนแก่น ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating scale) ตาม
วธิขีองลเิคอรท์ (Lilert) โดยมเีนือ้หาเกีย่วกบัสภาพ
ปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงคข์องการเสรมิสรา้ง
ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งแนวคำาถามสร้างมาจากขั้น
ตอนของการศึกษาวิจัยในระยะที่ 1 ขั้นตอนที่ 
1-3 โดยการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์ของการเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น  
มีองค์ประกอบคือ 1. คุณลักษณะผู้บริหารสถาน
ศึกษามืออาชีพ 2. สมรรถนะผู้บริหารสถาน
ศึกษามืออาชีพ 3. ภาวะผู้นำาทางวิชาการผู้บริหาร 
สถานศึกษามืออาชีพ และ 4. ผลการปฏิบัติงาน 
ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ 

ระยะที ่2 ศกึษาสภาพปจัจบุนัและสภาพ
ทีพ่งึประสงคก์ารเสรมิสรา้งความเปน็มอือาชพีของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น

1) วิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 1 โดย
การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละเกี่ยวกับสภาพ
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

2) วิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 2  
ด้วยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบน

กำาหนดการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย
ที่คำานวณได้ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2560)

ค่าเฉลี่ย หมายถึง

 4.51-5 .00 สภาพปจัจบุนัและสภาพ
ที่พึงประสงค์ระดับมากที่สุด

 3.51-4.50 สภาพปจัจบุนัและสภาพ
ที่พึงประสงค์ระดับมาก
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 2.51-3.50 สภาพปจัจบุนัและสภาพ
ที่พึงประสงค์ระดับปานกลาง

 1.51-2.50 สภาพปจัจบุนัและสภาพ
ที่พึงประสงค์ระดับน้อย

 1.00-1.50 สภาพปจัจบุนัและสภาพ
ที่พึงประสงค์ระดับน้อยที่สุด 

3) วิเคราะห์ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน
และสภาพที่พึงประสงค์ของการเสริมสร้างความ
เป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด
สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจงัหวดั
ขอนแก่น

ระยะที่ 3 การพัฒนากลยุทธ์การเสริม
สร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
ศึกษาจังหวัดขอนแก่น ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ
จำาเป็นของการเสรมิสรา้งความเปน็มอือาชีพของผู้
บรหิารสถานศกึษา ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษาประถมศกึษาจงัหวดัขอนแกน่ โดยนำาขอ้มลู
ทีไ่ดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูด้วยแบบสอบถามท่ี
เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีการตอบสนอง
รายคู ่(Dual Response) มาวเิคราะหค์า่เฉลีย่และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายข้อ ในส่วนที่เป็น
ข้อมูลสภาพปัจจุบันและส่วนที่เป็นข้อมูลสภาพที่
พงึประสงค ์โดยคำานวณค่าดัชนี PNI

Modified
 เพ่ือระบุ

ความต้องการจำาเปน็ (Needs Identification) และ
กำาหนดให้คา่ดชันี PNI

Modified
ทีม่คีา่มากกวา่ค่าดัชน ี 

PNI
Modified

 เฉลี่ยของความต้องการจำาเป็นในแต่ละ
ข้อเป็นค่าที่แสดงถึงความต้องการจำาเป็นต้อง
พัฒนาและเรียงลำาดับความสำาคัญตามประเด็น
ความต้องการจำาเป็นโดยการเปรียบเทียบค่าดัชนี 
PNIModifiedจากมากไปหาน้อย ซึง่ดัชนี PNI

Modified 

มีค่ามากแปลว่า มีความต้องการจำาเป็นสูงที่ต้อง
ได้การพัฒนามากว่าดัชนี PNI

Modified
 ที่มีค่าน้อย  

แต่อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยจะพิจารณาข้อที่มีค่าดัชนี  

PNI
Modified

 ที่มีค่ามากกว่าค่าดัชนี PNI
Modified 

เฉลี่ย
ขึ้นไป (สุวิมล ว่องวานิช, 2558)

PNI
Modified

 = (I-D)/D

เมื่อ

 PNI แทน ค่าดัชนีการจัดเรียงอันดับ
ความสำาคัญของความต้องการจำาเป็น

 I แทน คะแนนเฉลี่ยตามสภาพที่พึง
ประสงค์

 D แทน คะแนนเฉลี่ยตามสภาพ
ปัจจุบัน

2) นำาผลการคำานวณค่าดัชนี PNI
Modified

 
เพือ่หาความตอ้งการจำาเปน็ (Need Identification)  
และเลือกค่าดัชนี PNI

Modified
 ที่มีค่ามากกว่า

ดัชนีPNI
Modified

เฉลี่ยของความต้องการจำาเป็นใน
แต่ละข้อ เป็นค่าที่แสดงถึงความต้องการจำาเป็น
ต้องพัฒนาและเรียงลำาดับความสำาคัญ ตาม
ประเด็นความต้องการจำาเป็นโดยเปรียบเทียบ
ค่าดัชนี PNI

Modified
จากมากไปหาน้อยซึ่งดัชนี  

PNI
Modified

ที่มีค่าน้อยแล้วนำาข้อมูลมานำาเสนอใน 
ลักษณะ Specific Model

ขัน้ตอนที ่2 ยกรา่งกลยทุธก์ารเสรมิสรา้ง
ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดขอนแก่น

ขัน้ตอนที ่3 ตรวจสอบและยนืยนักลยทุธ์
การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศกึษา ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาจงัหวดัขอนแกน่ ดว้ยการจดัสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้ทรง
คุณวุฒิ เป็นการดำาเนินการอภิปรายกลุ่ม หรือ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อ
รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
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สรุปสังเคราะห์องค์ประกอบการเสริมสร้างความ
เป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา

ขัน้ตอนที ่4 การประเมนิกลยุทธก์ารเสรมิ
สร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
ศึกษาจังหวัดขอนแก่น

ผลการวิจัย
ผลการศกึษาองคป์ระกอบการเสรมิสรา้ง

ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
จากเอกสารแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
สรุปผลการวิเคราะห์ ได้แก่ 1. คุณลักษณะผู้
บรหิารสถานศกึษามอือาชีพ 2. สมรรถนะผูบ้รหิาร
สถานศึกษามืออาชีพ 3. ภาวะผู้นำาทางวิชาการผู้
บรหิารสถานศกึษามอือาชีพ และ 4. ผลการปฏิบตัิ
งานผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ

ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์ และความต้องการจำาเป็นเกี่ยวกับ
การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศกึษาในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาจงัหวดัขอนแกน่ ในภาพรวม ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันในสภาพปัจจุบัน
เก่ียวกับการเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของผู้
บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.16, S.D.=.37) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าสภาพปัจจุบันปฏิบัติ
ในระดับปานกลางทุกข้อโดยเรียงข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดไปหาน้อยที่สุด ได้ดังน้ี ด้านสมรรถนะ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษามอือาชีพ ( =3.38, S.D.=.40) 
ด้านคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ  
( =3.21, S.D.=.41) ด้านผลการปฏิบัติงาน 
ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ( =3.04, S.D.= 
.31) และ ด้านภาวะผู้นำาทางวิชาการผู้บริหาร

สถานศึกษามืออาชีพ ( =3.02, S.D.=.39) ตาม
ลำาดับ เมื่อพิจารณาสภาพที่พึงประสงค์เก่ียวกับ
การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศกึษาในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาจงัหวดัขอนแกน่ โดยรวมอยูใ่นระดบั 
มากที่สุด ( =4.60, S.D.=.34) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก
ทีส่ดุ ทกุขอ้โดยเรยีงขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุไปหานอ้ย
ที่สุด ได้ดังนี้ ด้านภาวะผู้นำาทางวิชาการผู้บริหาร
สถานศึกษามืออาชีพ ( =4.65, S.D.=.38) ด้าน
ผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ  
( =4.64, S.D.=.34) ด้านคุณลักษณะผู้บริหาร
สถานศึกษามืออาชีพ ( =4.58, S.D.=.34) และ 
ด้านสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ  
( =4.55, S.D.=.37) ตามลำาดับ ความสำาคัญของ
ความต้องการจำาเป็น โดยการระบุความต้องการ
จำาเป็นมากที่สุด พบว่าองค์ประกอบด้านภาวะ
ผู้นำาทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ที่
ต้องได้รับการพัฒนาก่อนเป็นอันดับ 1 (PNI

modified 

=0.53) อันดับ2 ด้านผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร
สถานศึกษามืออาชีพ (PNI

modified
=0.52) อันดับ 

3 ด้านคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ  
(PNI

modified
=0.42) และอันดับสดุทา้ย ด้านสมรรถนะ 

ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ (PNI
modified

=0.34) 
ผู้วิจัยได้นำาผลดังกล่าวมาเรียงลำาดับความสำาคัญ
ของความต้องการจำาเป็นดังนี้

1. ด้านภาวะผู้นำาทางวิชาการผู้บริหาร
สถานศึกษามืออาชีพ

2. ด้านผลการปฏิบัติ งานผู้บริหาร 
สถานศึกษามืออาชีพ

3. ด้านคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา
มืออาชีพ

4. ด้านสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา
มืออาชีพ
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3. ผลการพัฒนากลยุทธ์การเสริมสร้าง
ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 18 
มาตรการ ดังนี้ กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างภาวะ
ผู้นำาทางวิชาการและการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพชีพ 
ประกอบดว้ย 5 มาตรการ กลยทุธท์ี ่2 พัฒนาการ
ปฏิบัติงานด้วยกระบวนการสร้างความเป็นหุ้น
ส่วนกับชุมชน มี 5 มาตรการ กลยุทธ์ที่ 3 การ
เสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นมืออาชีพสำาหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา มี 4 มาตรการ และกลยุทธ์
ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสู่ความเป็นมือ
อาชพี มี 4 มาตรการ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ลานนิพนธ์ เกษลา (2557) พบว่า ยุทธศาสตร์
เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดกาฬสินธุ์ 
พบว่า องค์ประกอบยุทธศาสตร์ มี 4 ด้าน คือ 
1) การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นมืออาชีพ
สำาหรับผู้บริหารสถานศึกษา 2) การเสริมสร้าง
ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์และการเปลี่ยนแปลงเชิง
สรา้งสรรค์ 3) การเสรมิสรา้งภาวะผูน้ำาเชิงวชิาการ
และการปฏิบัติการเชิงวิชาชีพ และ 4) การยก
ระดับผลการปฏิบัติงานและการสร้างความเป็น
หุ้นส่วนกับชุมชน

4. ผลการประเมินความเหมาะสมของ
การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศกึษาในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น

4.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของ
การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศกึษาในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น พบว่า กลยุทธ์ที่ 1 
เสริมสร้างภาวะผู้นำาทางวิชาการและการปฏิบัติ
งานเชิงวิชาชีพชีพ ด้านความเหมาะสม ภาพรวม
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.45 มีความเหมาะสมมากที่สุด กลยุทธ์
ที่ 2 พัฒนาการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการสร้าง
ความเป็นหุ้นส่วนกับชุมชน ด้านความเหมาะสม 
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทา่กบั 0.50 มคีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ 
กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็น
มืออาชีพสำาหรับผู้บริหารสถานศึกษา ด้านความ
เหมาะสม ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.50 มคีวามเหมาะสม
มากที่สุด และกลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหารสู่ความเป็นมืออาชีพ ด้านความเหมาะ
สม ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 มีความเหมาะสมมาก
ทีส่ดุ โดยกลยทุธท์ีม่คีา่เฉลีย่ความเหมาะสมสงูสดุ 
คือ กลยุทธ์ที่ 1 (4.70) รองลงมาคือ กลยุทธ์ที่ 2 
(4.55) กลยุทธ์ที่ 3 (4.54) กลยุทธ์ที่ 4 (4.54) 
ตามลำาดับ 

4.2 ผลการประเมินความเป็นไปได้ของ
การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศกึษาในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น

ผลการประเมินความเป็นไปได้ของของ
การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศกึษาในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น พบว่า กลยุทธ์ที่ 1 
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทา่กบั 0.50 มคีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ 
กลยุทธ์ที่ 2 ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.43 มคีวามเหมาะสม
มากที่สุด กลยุทธ์ที่ 3 ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.54 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.50 มคีวาม
เหมาะสมมากทีส่ดุ และกลยทุธท์ี ่4 ภาพรวมมคีา่
เฉลีย่เทา่กบั 4.82 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 
0.39 มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยกลยุทธ์ที่
มีค่าเฉลี่ยความเป็นไปได้สูงสุด คือ กลยุทธ์ที่ 4 
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(4.82) รองลงมาคือ กลยุทธ์ที่ 2 (4.75) กลยุทธ์
ที่ 1 (4.58) กลยุทธ์ที่ 3 (4.54) ตามลำาดับ 

4.3 ผลการประเมินความมีประโยชน์
ของกลยุทธ์การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ
ของผู้บริหารสถานศึกษาผลการประเมินความ
มีประโยชน์ของของการเสริมสร้างความเป็นมือ
อาชพีของ ผู้บรหิารสถานศกึษาในสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
พบว่า กลยุทธ์ที่ 1 ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.80 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39 มี
ความเหมาะสมมากที่สุด กลยุทธ์ที่ 2 ภาพรวม
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.49 มีความเหมาะสมมากที่สุด กลยุทธ์
ที่ 3 ทักษะการสื่อสารประสานงาน เพื่อการให้
เกิดประสทิธภิาพในการบรหิารงาน ด้านความเปน็
ประโยชน์ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.50 มคีวามเหมาะสม
มาก และกลยุทธ์ที่ 4 ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.52 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.50 มคีวาม
เหมาะสมมากที่สุด ด้านความเป็นประโยชน์น้อย
ที่สุดคือ ด้านพัฒนาผู้บริหาร ให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ โดยกลยุทธ์ที่มีค่าเฉลี่ยความมี
ประโยชน์สูงสุด คือ กลยุทธ์ที่ 1 (4.80) รองลง
มาคือ กลยุทธ์ที่ 2 (4.62) กลยุทธ์ที่ 3 (4.59) 
กลยุทธ์ที่ 4 (4.52) ตามลำาดับ

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การเสริม

สร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
ศึกษาจังหวัดขอนแก่น มีประเด็นน่าสนใจที่นำามา
อภิปรายผล ดังนี้ 

1. องค์ประกอบกลยุทธ์การเสริมสร้าง
ความเปน็มอือาชพีของผูบ้รหิารสถานศกึษา พบวา่ 
องค์ประกอบกลยุทธ์การพัฒนาครูในการจัดการ

เรียนรู้ มี 4 ด้านคือ 1) คุณลักษณะผู้บริหาร
สถานศกึษามอือาชพี 2) สมรรถนะผูบ้รหิารสถาน
ศกึษามอือาชพี 3) ภาวะผูน้ำาทางวชิาการผูบ้รหิาร
สถานศึกษามืออาชีพ และ 4) ผลการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ซึ่งองค์ประกอบ
ทั้ง 4 องค์ประกอบเหล่านี้เป็นปัจจัยที่สำาคัญที่
เป็นตัวบ่งช้ีของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ซึ่ง
มีความสอดคล้อง เหมาะสม ทั้งนี้ทั้งนี้เนื่องมา
จากได้มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้ข้อมูลในระดับนโยบาย รวมทั้งมีการตรวจสอบ
องค์ประกอบของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ 
ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติในสถานศึกษาที่เป็นตัวแทนใน
ระดับปฏิบัติ จึงทำาให้องค์ประกอบความเป็นมือ
อาชีพเหล่านี้มีความสอดคล้องและเหมาะสมเมื่อ
มีการตรวจสอบในแต่ละขั้นตอน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ลานนิพนธ์ เกษลา (2557) พบว่า
องค์ประกอบ ยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความ
เป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า องค์ประกอบ
ยุทธศาสตร์ มี 4 ด้าน คือ 1) การเสริมสร้าง
คุณลักษณะความเป็นมืออาชีพสำาหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา 2) การเสริมสร้างภาวะผู้นำาเชิงกล
ยุทธ์และการเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ 3) การ
เสรมิสรา้งภาวะผูน้ำาเชงิวชิาการและการปฏบิตักิาร
เชงิวชิาชพี และ 4) การยกระดบัผลการปฏบิตังิาน
และการสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับชุมชน

2. การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สภาพปัจจุบันของการเสริม
สร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 
ทั้ง 4 ด้าน พบว่า มีสภาพปัจจุบันมีระดับการ
ปฏบิตัอิยูใ่นระดบัปานกลางทกุดา้นซึง่มกีารปฏบิตัิ
เรยีงระดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก ่ด้านสมรรถนะ
ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ด้านคุณลักษณะ 



Journal of Education, Mahasarakham University 87 Volume 15 Number 2 April-June 2021

ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ด้านผลการปฏิบัติ
งานผูบ้รหิารสถานศกึษามอือาชีพ และ ด้านภาวะ
ผู้นำาทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ 
ตามลำาดับ ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของการเสริม
สร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 
ทั้ง 4 ด้าน พบว่า มีสภาพที่พึงประสงค์อยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุทกุดา้น เมือ่เรยีงลำาดบัระดบัความ
ประสงค์จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านภาวะผู้นำา
ทางวชิาการผู้บริหารสถานศกึษามอือาชีพ ด้านผล
การปฏบิติังานผูบ้รหิารสถานศกึษามอือาชีพ ด้าน
คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ และ
ด้านสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ตาม
ลำาดับ จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ของนักวิชาการท้ังในและต่างประเทศ สามารถ
กำาหนด ประเด็นศึกษาที่สำาคัญ 4 ด้านหลัก
ได้แก่ คุณลักษณะความเป็นผู้นำา ทักษะ บทบาท
หน้าที่ และ คุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา ได้มีการกล่าวถึง  
ผู้บริหารมืออาชีพ และถือกันว่าเป็นกลไกที่มี
บทบาทสำาคัญยิ่ง ทำาให้การปฏิรูปการศึกษาไทย
บรรลุผลตามเจตนารมณ์ และช่วยให้แผนแม่บท
ในการปฏิรูปการศึกษาของไทยเป็นไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนการศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์ที่ 2  
เน้นการผลิตและพัฒนากำาลังคน การวิจัย และ 
นวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของ ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นการพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่ง
การเรยีนรู ้ซึง่สอดคลอ้งกบั นโยบายของสำานักงาน 
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ในการพัฒนาเยาวชนของชาติ  
เข้าสู่โลกยุคศตวรรษ ที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริม 
ผู้เรยีนมีคุณธรรม รกัความเปน็ไทย ใหม้ทีกัษะการ 
คิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี
สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วม
กับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ สอดคล้อง

กับคณะกรรมการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติ กล่าว
ว่าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้นการผลิตและพัฒนา กำาลัง
คน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 
3 เป็นการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (คณะกรรมการจัดทำา
ยุทธศาสตร์ชาติ, 2559) และสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ

3. กลยุทธ์การเสริมสร้างความเป็นมือ
อาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 18 มาตรการและ 30 
ตัวชี้วัดความสำาเร็จ ซึ่งมีกลยุทธ์ที่น่าสนใจนำามา
อภิปรายผล ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างภาวะผู้นำาทาง
วิชาการและการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพชีพ มี 5 
มาตรการ คือ 1) พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 2) ส่งเสริมการทำาวิจัยใน 
ชั้นเรียน 3) พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ นำาไปสู่การสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 4) พัฒนาบุคลากรในการทำางานเป็น
ทีม และ 5) พัฒนาหลักสูตรให้เอื้อต่อการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จำาเป็น
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้อง Bossert (1988) 
ให้ทัศนะไว้ว่าบุคคลที่มีภาวะผู้นำาทางวิชาการจะ
นำามาซึ่งความสำาเร็จในการบริหารงานขององค์กร
หรือสถานศึกษา และสอดคล้องของ กนกอร สม
ปราชญ์ (2560) ไดศ้กึษาเรือ่ง ภาวะผูน้ำาการเรยีน
รู้ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษา
ทฤษฎีฐานราก พบว่า 1) คุณลักษณะภาวะผู้นำา
การเรียนรู้ประกอบด้วย (1) ความคิดสร้างสรรค์
และความกลา้ (2) การสรา้ง สภาพแวดลอ้มทีท่รง
พลังเอื้อต่อการเรียนรู้และการเกิดนวัตกรรม (3) 
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ความยืดหยุ่น (4) การบูรณาการของศาสตร์และ
เทคนิค วิธี (5) เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
และการเรียนรู้ (6) การเรียนรู้เป็นทีม (7) การ
เรียนรู้ด้วยการนำาตนเอง (8) การเปลี่ยนแปลง
และมีความเฉพาะตัว (tailor made) (9) ความ
พอเพียง (10) การวิจัยและพัฒนา 2) เงื่อนไขเชิง
สาเหตุของการเกิดภาวะผู้นำาการเรียนรู้ ได้แก่ (1) 
ภูมิหลังส่วนบุคคลแรงบันดาลใจการเป็น ผู้สร้าง
องค์ความรู้และเป็นผู้ชอบคิดต่างรวมทั้งการสร้าง
นวัตกรรม แรงขับของสังคม(ภาวะวิกฤติทางการ
ศึกษา ทักษะความรู้ในศตวรรษที่ 21 และความ
คาดหวังจากนโยบายเบ้ืองบน) (2) เง่ือนไขเชิง 
บรบิท (3) เงือ่นไขสอดแทรก (วฒันธรรมการเรยีนรู ้
นโยบาย ICT เพื่อการศึกษาและการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน) 3) การปฏิบัติการของภาวะ
ผู้นำาการเรียนรู้ได้แก่ (1) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม
และมุ่งเน้นการเรียนรู้ (2) การค้นหาปัจจัยที่
ทำาให้เป้าประสงค์สำาเร็จ (3) การพัฒนาความ
สัมพันธ์กับบุคคลทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
และความไว้วางใจ (4) การคิดหาวิธีการและ
กลยุทธ์ (5) การออกแบบการเรียนรู้ในลักษณะ  
backwardmapping (6) การสร้างเครือข่าย
พันธมิตรให้เพิ่มขึ้น (7) การสร้างอัตลักษณ์และ
แนวปฏิบัติที่ดี(8) การนำาเอาค่านิยมที่ดีมาใช้  
(9) การเปลี่ยนห้องสมุดมาเป็นศูนย์เรียนรู้ และ 
(10) วิจัยและพัฒนา 4) ผลสืบเนื่องจากการ
มีภาวะผู้นำาการเรียนรู้ทั้งต่อตนเองทำาให้เกิด
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ของครู และส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทาง
วิชาการ และวิชาชีพ 

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาการปฏิบัติงานด้วย
กระบวนการสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับชุมชน มี  
5 มาตรการ คือ 1) เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 2) สร้างบันทึกข้อตกลง

เป็นแนวปฏิบัติในสถานศึกษาร่วมกับองค์กร
ภายนอก 3) ยกระดับการบริหารงานของสถาน
ศึกษาให้มีอิสระ นำาไปสู่การกระจายอำานาจ 4 
ด้าน ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการ
ศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 4) ระดมทรัพยากร
เพื่อพัฒนาการศึกษา และ5) พัฒนาวินัยในการ
ปฏิบัติราชการสำาหรับผู้บริหาร ซึ่งสอดคล้องกับ
ที่ Etheridge, Hall & Brown (1990) กล่าวว่า 
ผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารสถานศกึษาจะเพิม่
โอกาสในการตัดสินใจทางการศึกษาและช่วยให้
ครูได้ปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาที่เรียนที่ได้ผลผลิตในการ
ศึกษาที่ดีขึ้นของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างคุณลักษณะ
ความเป็นมืออาชีพสำาหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
มี 4 มาตรการ คือ 1) พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
สำาหรับผู้บริหารสถานศึกษา 2) พัฒนาทักษะการ
สื่อสารประสานงาน เพื่อการให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน 3) พัฒนาผู้บริหารให้มีความ
สามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมทางการบริหาร และ 4) เสริมสร้าง
บคุลกิภาพทีด่ ีเปน็ทีน่า่เชือ่ถอืศรทัธาแกผู่ใ้ตบ้งัคบั
บัญชาและบุคคลทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับ ศักดิ์ไทย 
สุรกิจบวร (2549) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของ 
ผู้บริหารมืออาชีพย่อมส่งผลสำาเร็จต่อการบริหาร
จดัการศกึษาอยา่งมอือาชพีไว ้10 ประการ ทีส่รปุ
รวมได้ว่าคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพย่อม 
ส่งผลต่อการบริหารงานขององค์กร โดยรวม 

กลยทุธท์ี ่4 การพฒันาสมรรถนะผูบ้รหิาร
สูค่วามเปน็มอือาชพี ม ี4 มาตรการ คอื 1) พฒันา
ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการคิด
เชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ 2) พัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาให้มีความสามารถคิดเชิงกลยุทธ์และ
นวัตกรรม 3) พัฒนาผู้บริหาร ให้มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และ 4) สร้างแรงจูงใจหรือ
ทศันคตใินการบรหิารสำาหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษา 
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ซ่ึงสอดคล้องกับ Froelich (1996 อ้างอิงจาก  
วิไลพร คัมภิรารักษ์.2542: 41) ที่ระบุว่าระหว่าง
พฤติกรรมผู้นำาแบบเนน้การเปลีย่นแปลงกบัความ
พงึพอใจในงานมคีวามสมัพนัธต์อ่ความผกูพนัตอ่
องค์กร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงพล 
เทพคำา การพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถาน
ศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานในภาคเหนือตอนบน ผลการวิจัยสรุป 
ได้ว่า การพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถาน
ศึกษา สังกัด สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน ในภาคเหนอืตอนบน ได ้องค์ประกอบ
ดา้นสมรรถนะความเป็นผูบ้ริหารด้านทักษะ/ความ
สามารถได้แก่การมุ่งเน้น ด้านคุณภาพของคน 
และงาน โดยมีปัจจัยและองค์ประกอบด้านอื่นๆ  
เป็นปั จจั ย เสริ ม ให้ การบริหารจั ดการ เกิ ด
ประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านแนวคิด วิธีการ
และนวัตกรรมในการนำา องค์กรไปสู่การบรรลุผล
ตามวสิยัทศัน ์เปา้ประสงคแ์ละพันธกจิทีก่ำาหนดไว้
และดา้นความรูไ้ดแ้กก่ารมุง่เนน้ ดา้นการใช้ขอ้มลู
ในการบริหารจัดการ โดยมีการเรียนรู้และพัฒนา
อย่างสม่ำาเสมอและต่อเนื่อง มีความหลากหลาย
ในวธิกีารทีจ่ะทำาให้การปฏบัิติงานประสบผลสำาเรจ็

4. ผลการประเมินความเหมาะสมของ
การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศกึษาในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น

ผลการประเมินความเหมาะสมของการ
เสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถาน
ศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น พบว่า กลยุทธ์ที่ 1 
เสริมสร้างภาวะผู้นำาทางวิชาการและการปฏิบัติ
งานเชิงวิชาชีพชีพ ด้านความเหมาะสม ภาพรวม
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.45 มีความเหมาะสมมากที่สุด กลยุทธ์
ที่ 2 พัฒนาการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการสร้าง

ความเป็นหุ้นส่วนกับชุมชน ด้านความเหมาะสม 
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทา่กบั 0.50 มคีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ 
กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็น
มืออาชีพสำาหรับผู้บริหารสถานศึกษา ด้านความ
เหมาะสม ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.50 มคีวามเหมาะสม
มากที่สุด และกลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหารสู่ความเป็นมืออาชีพ ด้านความเหมาะ
สม ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 มีความเหมาะสมมาก
ทีส่ดุ โดยกลยทุธท์ีม่คีา่เฉลีย่ความเหมาะสมสงูสดุ 
คือ กลยุทธ์ที่ 1 (4.70) รองลงมาคือ กลยุทธ์ที่ 2 
(4.55) กลยุทธ์ที่ 3 (4.54) กลยุทธ์ที่ 4 (4.54) 
ตามลำาดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิณณวัตร 
ปะโคทัง (2559) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการ
จัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน 
เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  
พบว่า การประเมินความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การส่งเสริมการจัดการ
ความรู้ ในสถานศึกษา โดยภาพรวมยุทธศาสตร์
การส่งเสริมการจัดการความรู้ในสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 1 พบว่า ยุทธศาสตร์ที่มีความ
เหมาะสมมากที่สุด ในแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านการ
เผยแพร่ความรู้ มีความเหมาะสมสูงสุด รองลงมา
คือ ด้านการจัดหาและการแสวงหา ความรู้ และ
ด้านการนำาความรู้ไปใช้ ด้านการจัดเก็บความรู้ 
มีเหมาะสมต่ำาที่สุด 

3.2 ผลการประเมินความเป็นไปได้ของ
การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศกึษาในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น

ผลการประเมินความเป็นไปได้ของของ
การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร
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สถานศกึษาในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น ภาพรวมพบว่า
ผลการประเมินความเป็นไปได้ มีความเหมาะ
สมมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จิณณวัตร ปะโคทัง (2559) 
ยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิการจดัการความรูใ้นสถาน
ศกึษา สงักัดสำานักงานเขตพ้ืนที ่การศกึษาประถม
ศึกษานครพนม เขต 1 พบว่า การประเมินความ
เป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การส่งเสริมการจัดการ
ความรู้ ในสถานศึกษา โดยภาพรวมยุทธศาสตร์
การส่งเสริมการจัดการความรู้ในสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 1 พบวา่ ความเปน็ไปได้สงูทีส่ดุ คอื 
ด้านการจัดหาและการแสวงหาความรู้ รองลงมา 
คอื ดา้นการจัดเก็บความรู ้ด้านทีค่า่เฉลีย่ต่ำาสดุคอื 
ด้านการนำาความรู้ไปใช้

3.3 ผลการประเมินความมีประโยชน์
ของกลยุทธ์การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ
ของผู้บริหารสถานศึกษาผลการประเมินความ
มีประโยชน์ของของการเสริมสร้างความเป็นมือ
อาชพีของ ผู้บรหิารสถานศกึษาในสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
พบว่า กลยุทธ์ที่ 1 ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.80 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39 มี
ความเหมาะสมมากที่สุด กลยุทธ์ที่ 2 ภาพรวม
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.49 มีความเหมาะสมมากที่สุด กลยุทธ์
ที่ 3 ทักษะการสื่อสารประสานงาน เพื่อการให้
เกดิประสทิธภิาพในการบรหิารงาน ดา้นความเปน็
ประโยชน์ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.50 มคีวามเหมาะสม
มาก และกลยุทธ์ที่ 4 ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.52 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.50 มคีวาม
เหมาะสมมากที่สุด ด้านความเป็นประโยชน์น้อย
ที่สุดคือ ด้านพัฒนาผู้บริหาร ให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ โดยกลยุทธ์ที่มีค่าเฉลี่ยความมี
ประโยชน์สูงสุด คือ กลยุทธ์ที่ 1 (4.80) รองลงมา 
คือ กลยุทธ์ที่ 2 (4.62) กลยุทธ์ที่ 3 (4.59) 
กลยุทธ์ที่ 4 (4.52) ตามลำาดับสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ จิณณวัตร ปะโคทัง (2559) ความเป็น
ประโยชนข์องกลยทุธก์ารพฒันาผูบ้รหิารมอือาชพี 
พบว่าอยู่ใน ระดับมากที่สุดทุกด้าน และ ผู้บริหาร
สถานศกึษามคีวามพงึพอใจตอ่กลยทุธก์ารพฒันา
ผู้บริหารสถาน ศึกษามืออาชีพในศตวรรษที่ 21 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

สรุปผลลัพธ์สุดท้าย จากการวิจัยได้ 
กลยุทธ์การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาจงัหวดัขอนแกน่ ประกอบ
ไปด้วย 4 กลยุทธ์ 18 มาตรการ ดังภาพประกอบ 
2
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คว�มเป็นมืออ�ชีพของผู้บริห�รสถ�นศึกษ� 
เขตพื้นที่ ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�จังหวัด

ขอนแก่น

มาตรการ
1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. ส่งเสริมการทำาวิจัยในชั้นเรียน
3. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ นำาไปสู่การสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
4. พัฒนาบุคลากรในการทำางานเป็นทีม
5. พัฒนาหลักสูตรให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็น
รายบุคคล มีทักษะที่จำาเป็นในศตวรรษที่ 21

มาตรการ
1. เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
2. สร้างบันทึกข้อตกลงเป็นแนวปฏิบัติในสถานศึกษาร่วมกับ
องค์กรภายนอก
3. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ นำาไปสู่
การกระจายอำานาจ 4 ด้าน ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางใน
การจัดการศึกษา ตามบริบทของพื้นที่
4. ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา
5.พัฒนาวินัยในการปฏิบัติราชการสำาหรับผู้บริหาร

มาตรการ
1.พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสำาหรับผู้บริหารสถานศึกษา
2. พัฒนาทักษะการสื่อสารประสานงาน เพื่อการให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน
3. พัฒนาผู้บริหารให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมทางการบริหาร
4.เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี เป็นที่น่าเชื่อถือศรัทธาแก่ผู้ใต้
บังคับบัญชาและบุคคลทั่วไป

มาตรการ
1. พัฒนาความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการคิด
เชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์
2. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถคิดเชิงกล
ยุทธ์และนวัตกรรม
3. พัฒนาผู้บริหาร ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
4.สร้างแรงจูงใจหรือทัศนคติในการบริหารสำาหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา

เป้�ประสงค์

ผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญ

ด้านการบริหารงานวิชาการ

และมภีาวะผูน้ำาทางวชิาการ

เป้�ประสงค์

ผู้บริหารสถานศึกษามีผล

การปฏิบัติงานที่ดี ได้รับ

ความร่วมมือจากชุมชน

เป้�ประสงค์
การพัฒนาสมรรถนะผู้
บริหารสู่ความเป็นมืออาชีพ

เป้�ประสงค์

ผู้บริหารสถานศึกษามี

คุณลักษณะที่ดีเหมาะสม

กับความเป็นมืออาชีพ

กลยุทธ์ที่ 1

เสริมสร้างภาวะผู้นำา

ทางวิชาการและการ

ปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพชีพ

กลยุทธ์ที่ 3
การเสริมสร้าง
คุณลักษณะความเป็น
มืออาชีพสำาหรับผู้
บริหารสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาการปฏิบัติงาน
ด้วยกระบวนการสร้าง
ความเป็นหุ้นส่วนกับ
ชุมชน

กลยุทธ์ที่ 4

การพัฒนาสมรรถนะผู้

บริหารสู่ความเป็นมือ

อาชีพ

กลยุทธ์ก�รเสริมสร้�งคว�มเป็นมืออ�ชีพของผู้บริห�ร
สถ�นศึกษ�ในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

ประถมศึกษ�จังหวัดขอนแก่น

ภ�พประกอบ 2 กลยุทธ์การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยในก�รนำ�

กลยุทธ์ไปใช้

1.1 กลยุทธ์การเสริมสร้างความเป็นมือ
อาชพีของผู้บรหิารสถานศกึษา สรา้งขึน้จากขอ้มลู
ผลการวิเคราะห์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ได้จึงมุ่งเน้นที่
จะนำาไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาภายใต้บริบทของ
โรงเรียนประถมศึกษาเท่านั้น ดังนั้นโรงเรียนอื่น
ที่จะนำากลยุทธ์การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ
ของผู้บริหารสถานศกึษา ในการบรหิารจดัการเพ่ือ
ประสทิธผิลของโรงเรยีนไปใช้ควรมกีารปรบัใช้ตาม
บริบทของแต่ละโรงเรียนเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุดในการเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ เพ่ือ
ประสิทธิผลของโรงเรียน

1.2 กลยุทธ์การเสริมสร้างความเป็นมือ
อาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา มีองค์ประกอบที่

เป็นประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การเสริม
สร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 
มี 4 ด้าน ก่อนที่จะนำากลยุทธ์ดังกล่าวไปใช้ใน
โรงเรยีน จำาเปน็ตอ้งศกึษา เปา้ประสงค ์มาตรการ 
และตัวชี้วัดความสำาเร็จของแต่ละกลยุทธ์อย่าง
ละเอียดเพื่อให้เกิดความเหมาะสม สอดคล้องกับ
บริบทของแต่ละโรงเรียน

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้ง 
ต่อไป

2.1 ควรวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การเสริม
สร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 
กบัระดบัหรอืจงัหวดัอืน่อืน่ทีส่ง่ผลตอ่คณุภาพการ
เสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร

2.2 ควรวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสำาเร็จในการนำากลยุทธ์การเสริมสร้างความ
เป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาไปใช้
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