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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาถึงองค์ประกอบของความเป็น ผู้บริหารสถาน
ศึกษามืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
ขอนแก่น 2) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนากลยุทธ์การเสริมสร้าง
ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
ขอนแก่น และ 3) เพื่อพัฒนากลยุทธ์การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยใช้วิธีผสมผสาน (Mixed Method
Research) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษา 187 คน ครูผู้สอนในสถาน
ศึกษา 187 คน รวมจำ�นวนทัง้ สิน้ 374 คน ซึง่ ได้มาจากตารางกำ�หนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างของ เครจซีแ่ ละ
มอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.91
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความสอดคล้อง และ

ค่าดัชนี PNIModified

ผลการวิจัย พบว่า
1. องค์ประกอบของการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำ�หรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมี
องค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 1) คุณลักษณะที่ผู้บริหารมืออาชีพ 2) สมรรถนะผู้บริหารมืออาชีพ 3) ภาวะ
ผู้นำ�ทางวิชาการ และ 4) ผลการปฏิบัติงาน
2. สภาพปัจจุบันของการเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
1
2
1
2
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เป็นรายด้านพบว่า สภาพปัจจุบันปฏิบัติในระดับปานกลางทุกข้อ ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของการเสริม
สร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพที่พึงประสงค์อยู่
ในระดับมากที่สุดทุกข้อ
3. การพัฒนากลยุทธ์การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 18 มาตรการ
และ 30 ตัวชี้วัด ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างภาวะผู้นำ�ทางวิชาการและการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ
มี 5 มาตรการ 10 ตัวชี้วัด กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการสร้างความเป็นหุ้นส่วน
กับชุมชน มี 5 มาตรการ 10 ตัวชี้วัด กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นมืออาชีพสำ�หรับ
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 PNIModified
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

บทนำ�

การพัฒนาประเทศตามแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้น
การผลิตและพัฒนากำ�ลังคน การวิจยั และนวัตกรร
รม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 2.1 กำ�ลังคนมีทักษะ
ที่ สำ � คั ญ จำ � เป็ น และมี ส มรรถนะตรงตามความ
ต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 2.2 สถาบันการศึกษา
และหน่วยงานทีจ่ ดั การศึกษาผลิตบัณฑิตทีม่ คี วาม
เชีย่ วชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 2.3 การวิจยั และ
พัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์
ที่ 3 เป็นการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และ
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีเป้าหมาย ดังนี้
3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของ
พลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จำ�เป็น
ในศตวรรษที่ 21 3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความ
รู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการ
ศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตได้ตามศักยภาพ 3.3 สถานศึกษาทุกระดับ
การศึกษาสามารถจัดกิจกรรมและกระบวนการ
เรียนรูต้ ามหลักสูตรอย่างมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
3.4 แหล่งเรียนรู้ สือ่ ตำ�ราเรียน นวัตกรรม และสือ่
การเรียนรูม้ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ�ำ กัดเวลาและสถานที่ 3.5
ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมิน

ผลมีประสิทธิภาพ 3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับ
สากล 3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
การที่ จ ะนำ � พาสถานศึ ก ษาไปสู่ ค วาม
สำ � เร็ จ ได้ นั้ น ควรเน้ น ไปที่ ก ารส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อให้ก้าวสู่ความ
เป็นผู้บริหารมืออาชีพเพราะผู้บริหารสถานศึกษา
คือหัวใจสำ�คัญของการขับเคลื่อนงานของสถาน
ศึกษาให้ไปสู่ความสำ�เร็จ อีกทั้งโลกของเราได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเครื่องมือสำ�คัญ
ทีจ่ ะใช้ในการพัฒนาผูบ้ ริหารเหล่านัน้ ก็คอื กลยุทธ์
ซึง่ จัดทำ�ขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะเสริมสร้างความเป็น ผูบ้ ริหาร
มืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะดังที่
เฉลียว บุรีภักดี (2551) ได้กล่าวถึงองค์กรที่จะ
ประสบ ความสำ�เร็จไว้วา่ จำ�เป็นต้องมีการวางแผน
ยุทธศาสตร์ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากแผนยุทธศาสตร์จะเป็น
แนวทางที่ให้ผู้บริหาร องค์กรดำ�เนินการได้อย่าง
มีทิศทาง คือ มุ่งสู่ความสำ�เร็จขององค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จากผลการศึ ก ษาเอกสารซึ่ ง เป็ น แผน
ปฏิบตั กิ ารของสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึก ษา จั ง หวั ดขอนแก่ น พบว่ า สถาน
ศึ ก ษาในสั ง กั ด สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
แต่ละแห่ง ยังประสบปัญหาในการบริหารจัดการ
ศึกษาอยู่หลายประการ เช่น ในโรงเรียนขนาด
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เล็กครูไม่ครบชั้นและมีหลายโรงเรียนขาดแคลน
ครู ใ นสาขาที่ จำ � เป็ น ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ของนักเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจและยังไม่บรรลุ
เป้าหมาย นักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ยัง
มีข้อมูลปรากฏ โรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาดแคลน
อาคารเรี ย น อาคาร ประกอบเนื อ งจากชำ � รุ ด
ทรุดโทรมเพราะก่อสร้างมานาน ขาดแคลนวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษายังไม่ครอบคลุม
ประเด็นปัญหา และความต้องการของเด็กและ
เยาวชน การช่วยเหลือระบบดูแลนักเรียนปรับ
ไม่ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทำ�ให้
เกิดช่องว่างระหว่างครูและนักเรียนอย่างรวดเร็ว
และมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม มากขึ้ น การร่ ว มมื อ บริ ห าร
จัดการศึกษา การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับ
ชุ ม ชนยั ง มี น้ อ ยเนื่ อ งจากชุ ม ชนหรื อ ผู้ ป กครอง
มักจะมอบหมายหรือเห็นชอบกับโรงเรียนเมื่อมี
การเสนอความ คิดเห็น เสนอแนะแนวทางการ
ทำ�งานทำ�ให้ขาดการมีสว่ นร่วมกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ยังยึดครูเป็นศูนย์กลาง ขาดสื่อนวัตกรรมที่
ทันสมัย ขาดงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เป็ น ต้ น สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถม
ศึกษา, 2559) ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านั้น ล้วน
เกิ ด จากการบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาที่ ข าด
ประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาและต้ น สั ง กั ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรง
สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาทุ ก แห่ ง จะมี ก าร
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ในสังกัดได้มีการพัฒนาตนเองอยู่แล้วก็ตาม โดย
เป็นที่สังเกตว่าสาเหตุหลักที่น่าจะส่งผลต่อการ
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาก็คือการ ขาดแผน
ยุทธศาสตร์ที่จะใช้ในการพัฒนาหรือเสริมสร้าง
ความเป็น ผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถาน
ศึ ก ษาในสั ง กั ด สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
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ประถมศึกษานั้นเอง ทั้งนี้สาเหตุอื่นๆ ที่พบเพิ่ม
เติม คือ การขาดแคลนงบประมาณในการ ดำ�เนิน
การ และนโยบายของหน่วยงานไม่ได้เน้นที่การ
พัฒนาตัวผู้บริหาร และนอกจากนี้ยังพบว่าองค์
ความรู้ของ คำ�ว่า “ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ”
นั้น ยังไม่ชัดเจนทั้งในเรื่องของเกณฑ์ ความหมาย
และวิธีการหรือกลยุทธ์ ในการพัฒนาสู่ความเป็น
มืออาชีพ
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วผู้ วิ จั ย สนใจที่ จ ะ
ศึ ก ษาแนวทางเพื่ อ ที่ จ ะเสริ ม สร้ า งความเป็ น
ผูบ้ ริหารสถานศึกษามืออาชีพโดยเริม่ ต้นสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ซึ่งเป็นจังหวัดที่ผู้วิจัยปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การ พัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโดยตรง
เพื่อให้ได้กลยุทธ์การพัฒนาความเป็น ผู้บริหาร
สถานศึกษามืออาชีพให้ประสบผลสำ�เร็จต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั กำ�หนดวัตถุประสงค์
การวิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาถึงองค์ประกอบของความ
เป็น ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น
2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์ของความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดขอนแก่น
3. เพื่ อ พั ฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารเสริ ม สร้ า ง
ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดขอนแก่น

Journal of Education, Mahasarakham University

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) ภาวะผู้นำ�ทางวิชาการ (academic leadership)
4) ผลการปฏิบัติงาน (performance)
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การพัฒนากลยุทธ์
สุวิมล ว่องวาณิช (2550), โกมล
วงศ์อนันต์ (2555) (อ้างถึงใน Albert
Humphrey) และสุวิมล ติรากานันท์
(2551) ประกอบด้วย
1) การวิเคราะห์ความต้องการจำ�เป็น
2) การวิเคราะห์ Matrix Analysis
3) การกำ�หนดยุทธศาสตร์

กลยุทธ์การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

กรอบแนวคิดการวิจัย

จากผลการศึ ก ษาเอกสารงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยนำ� เสนอกรอบแนวคิดกลยุทธ์
การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น ดังภาพประกอบ 1
วิธีการดำ�เนินการวิจัย
ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบการเสริม
สร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา
ในสั ง กั ด สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถม
ศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้ได้องค์ประกอบการเสริม
สร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา
ในสั ง กั ด สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถม
ศึกษาจังหวัดขอนแก่น เพื่อกำ�หนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 การสัมภาษณ์องค์ประกอบ
การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร

สถานศึกษา ในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินองค์ประกอบการ
เสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั ง หวั ด ขอนแก่ น โดย
ผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบประเมินองค์
ประกอบกลยุทธ์ การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ
ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ในสั ง กั ด สำ � นั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ความเหมาะสม
ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
ผู้อำ�นวยการสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถาน
ศึ ก ษาในสั ง กั ด สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น จำ�นวนทั้งสิ้น รวม
11,125 คน (ข้อมูลสถิติจำ�นวนครูและบุคลากร
ในสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 2561)
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2) กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
เป็น ผู้อำ�นวยการสถานศึกษา และครูผู้สอนใน
สถานศึกษา ในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้มาจากตาราง
กำ�หนดขนาดกลุ่มตัวอย่างสำ�หรับศึกษาสัดส่วน
ประชากรของ เครจซี่และมอร์แกน (R.V.Krejcie&
D.W Morgan) โดยแบ่งเป็น ผู้อำ�นวยการสถานศึกษา
187 คน และครูผู้สอนที่ในสถานศึกษา ในสังกัด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
ขอนแก่นจำ�นวน 187 คน รวมจำ�นวนทั้งสิ้น 374
คน
3) กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย
3.1 การสัมภาษณ์ (interview) ผู้บริหาร
สถานศึกษา จำ�นวน 30 คน ซึ่งประกอบด้วย
ผู้อำ�นวยการสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา
ประจำ�อำ�เภอและโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่
ประจำ�จังหวัด จำ�นวน 25 คน รองผู้อำ�นวยการ
โรงเรียน 5 คน โดยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ สภาพปัจจุบันและ
สภาพที่ พึ ง ประสงค์ ของการเสริ ม สร้ า งความ
เป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น จำ�นวน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ น คำ � ถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล
ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถามซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
เพศ ตำ�แหน่ง อายุ วุฒิการศึกษา ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ จำ�นวน
5 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็ น คำ � ถามเกี่ ย วกั บ สภาพ
ปัจจุบนั และสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของการเสริมสร้าง
ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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จังหวัดขอนแก่น ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตาม
วิธขี องลิเคอร์ท (Lilert) โดยมีเนือ้ หาเกีย่ วกับสภาพ
ปัจจุบนั และสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของการเสริมสร้าง
ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งแนวคำ�ถามสร้างมาจากขั้น
ตอนของการศึกษาวิจัยในระยะที่ 1 ขั้นตอนที่
1-3 โดยการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์ของการเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำ�นักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั ง หวั ด ขอนแก่ น
มีองค์ประกอบคือ 1. คุณลักษณะผู้บริหารสถาน
ศึ ก ษามื อ อาชี พ 2. สมรรถนะผู้ บ ริ ห ารสถาน
ศึกษามืออาชีพ 3. ภาวะผู้นำ�ทางวิชาการผู้บริหาร
สถานศึกษามืออาชีพ และ 4. ผลการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ
ระยะที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบนั และสภาพ
ทีพ่ งึ ประสงค์การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น
1) วิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 1 โดย
การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละเกี่ยวกับสภาพ
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2) วิ เ คราะห์ แ บบสอบถามตอนที่ 2
ด้วยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบน
กำ�หนดการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย
ที่คำ�นวณได้ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2560)
ค่าเฉลี่ย หมายถึง
4.51-5 .00 สภาพปัจจุบนั และสภาพ
ที่พึงประสงค์ระดับมากที่สุด
3.51-4.50 สภาพปัจจุบนั และสภาพ
ที่พึงประสงค์ระดับมาก
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2.51-3.50 สภาพปัจจุบนั และสภาพ
ที่พึงประสงค์ระดับปานกลาง
1.51-2.50 สภาพปัจจุบนั และสภาพ
ที่พึงประสงค์ระดับน้อย
1.00-1.50 สภาพปัจจุบนั และสภาพ
ที่พึงประสงค์ระดับน้อยที่สุด
3) วิเคราะห์ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน
และสภาพที่พึงประสงค์ของการเสริมสร้างความ
เป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น
ระยะที่ 3 การพัฒนากลยุทธ์การเสริม
สร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา
ในสั ง กั ด สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถม
ศึกษาจังหวัดขอนแก่น ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ
จำ�เป็นของการเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของผู้
บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยนำ�ข้อมูล
ทีไ่ ด้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่
เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีการตอบสนอง
รายคู่ (Dual Response) มาวิเคราะห์คา่ เฉลีย่ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายข้อ ในส่วนที่เป็น
ข้อมูลสภาพปัจจุบันและส่วนที่เป็นข้อมูลสภาพที่
พึงประสงค์ โดยคำ�นวณค่าดัชนี PNIModified เพือ่ ระบุ
ความต้องการจำ�เป็น (Needs Identification) และ
กำ�หนดให้คา่ ดัชนี PNIModifiedทีม่ คี า่ มากกว่าค่าดัชนี
PNIModified เฉลี่ยของความต้องการจำ�เป็นในแต่ละ
ข้ อ เป็ น ค่ า ที่ แ สดงถึ ง ความต้ อ งการจำ � เป็ น ต้ อ ง
พัฒนาและเรียงลำ�ดับความสำ�คัญตามประเด็น
ความต้องการจำ�เป็นโดยการเปรียบเทียบค่าดัชนี
PNIModifiedจากมากไปหาน้อย ซึง่ ดัชนี PNIModified
มีค่ามากแปลว่า มีความต้องการจำ�เป็นสูงที่ต้อง
ได้การพัฒนามากว่าดัชนี PNIModified ที่มีค่าน้อย
แต่อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยจะพิจารณาข้อที่มีค่าดัชนี
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PNIModified ที่มีค่ามากกว่าค่าดัชนี PNIModified เฉลี่ย
ขึ้นไป (สุวิมล ว่องวานิช, 2558)
PNIModified

= (I-D)/D

เมื่อ
PNI แทน ค่าดัชนีการจัดเรียงอันดับ
ความสำ�คัญของความต้องการจำ�เป็น
I แทน คะแนนเฉลี่ยตามสภาพที่พึง
ประสงค์
D แทน คะแนนเฉลี่ ย ตามสภาพ
ปัจจุบัน
2) นำ�ผลการคำ�นวณค่าดัชนี PNIModified
เพือ่ หาความต้องการจำ�เป็น (Need Identification)
และเลื อ กค่ า ดั ช นี PNI Modified ที่ มี ค่ า มากกว่ า
ดัชนีPNIModifiedเฉลี่ยของความต้องการจำ�เป็นใน
แต่ละข้อ เป็นค่าที่แสดงถึงความต้องการจำ�เป็น
ต้ อ งพั ฒ นาและเรี ย งลำ � ดั บ ความสำ � คั ญ ตาม
ประเด็ น ความต้ อ งการจำ � เป็ น โดยเปรี ย บเที ย บ
ค่ า ดั ช นี PNI Modifiedจากมากไปหาน้ อ ยซึ่ ง ดั ช นี
PNIModifiedที่มีค่าน้อยแล้วนำ�ข้อมูลมานำ�เสนอใน
ลักษณะ Specific Model
ขัน้ ตอนที่ 2 ยกร่างกลยุทธ์การเสริมสร้าง
ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดขอนแก่น
ขัน้ ตอนที่ 3 ตรวจสอบและยืนยันกลยุทธ์
การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น ด้วยการจัดสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้ทรง
คุณวุฒิ เป็นการดำ�เนินการอภิปรายกลุ่ม หรือ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อ
รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สรุปสังเคราะห์องค์ประกอบการเสริมสร้างความ
เป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา
ขัน้ ตอนที่ 4 การประเมินกลยุทธ์การเสริม
สร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา
ในสั ง กั ด สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถม
ศึกษาจังหวัดขอนแก่น

ผลการวิจัย

ผลการศึกษาองค์ประกอบการเสริมสร้าง
ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จากเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
สรุ ป ผลการวิ เคราะห์ ได้แก่ 1. คุณลัก ษณะผู้
บริหารสถานศึกษามืออาชีพ 2. สมรรถนะผูบ้ ริหาร
สถานศึกษามืออาชีพ 3. ภาวะผู้นำ�ทางวิชาการผู้
บริหารสถานศึกษามืออาชีพ และ 4. ผลการปฏิบตั ิ
งานผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ
ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์ และความต้องการจำ�เป็นเกี่ยวกับ
การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น ในภาพรวม ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันในสภาพปัจจุบัน
เกี่ยวกับการเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของผู้
บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.16, S.D.=.37) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าสภาพปัจจุบันปฏิบัติ
ในระดับปานกลางทุกข้อโดยเรียงข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สู ง สุ ด ไปหาน้ อ ยที่ สุ ด ได้ ดั ง นี้ ด้านสมรรถนะ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษามืออาชีพ ( =3.38, S.D.=.40)
ด้านคุ ณ ลั กษณะผู้บริหารสถานศึก ษามือ อาชีพ
( =3.21, S.D.=.41) ด้านผลการปฏิ บั ติ ง าน
ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ( =3.04, S.D.=
.31) และ ด้านภาวะผู้นำ�ทางวิชาการผู้บริหาร
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สถานศึกษามืออาชีพ ( =3.02, S.D.=.39) ตาม
ลำ�ดับ เมื่อพิจารณาสภาพที่พึงประสงค์เกี่ยวกับ
การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด ( =4.60, S.D.=.34) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก
ทีส่ ดุ ทุกข้อโดยเรียงข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุดไปหาน้อย
ที่สุด ได้ดังนี้ ด้านภาวะผู้นำ�ทางวิชาการผู้บริหาร
สถานศึกษามืออาชีพ ( =4.65, S.D.=.38) ด้าน
ผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ
( =4.64, S.D.=.34) ด้านคุณลักษณะผู้บริหาร
สถานศึกษามืออาชีพ ( =4.58, S.D.=.34) และ
ด้ า นสมรรถนะผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามื อ อาชี พ
( =4.55, S.D.=.37) ตามลำ�ดับ ความสำ�คัญของ
ความต้องการจำ�เป็น โดยการระบุความต้องการ
จำ�เป็นมากที่สุด พบว่าองค์ประกอบด้านภาวะ
ผู้นำ�ทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ที่
ต้องได้รับการพัฒนาก่อนเป็นอันดับ 1 (PNImodified
=0.53) อันดับ2 ด้านผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร
สถานศึกษามืออาชีพ (PNImodified=0.52) อันดับ
3 ด้านคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ
(PNImodified=0.42) และอันดับสุดท้าย ด้านสมรรถนะ
ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ (PNImodified=0.34)
ผู้วิจัยได้นำ�ผลดังกล่าวมาเรียงลำ�ดับความสำ�คัญ
ของความต้องการจำ�เป็นดังนี้
1. ด้านภาวะผู้นำ�ทางวิชาการผู้บริหาร
สถานศึกษามืออาชีพ
2. ด้ า นผลการปฏิ บั ติ ง านผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษามืออาชีพ
3. ด้านคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา
มืออาชีพ
4. ด้านสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา
มืออาชีพ
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3. ผลการพัฒนากลยุทธ์การเสริมสร้าง
ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 18
มาตรการ ดังนี้ กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างภาวะ
ผู้นำ�ทางวิชาการและการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพชีพ
ประกอบด้วย 5 มาตรการ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการ
ปฏิบัติงานด้วยกระบวนการสร้างความเป็นหุ้น
ส่วนกับชุมชน มี 5 มาตรการ กลยุทธ์ที่ 3 การ
เสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นมืออาชีพสำ�หรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา มี 4 มาตรการ และกลยุทธ์
ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสู่ความเป็นมือ
อาชีพ มี 4 มาตรการ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ลานนิพนธ์ เกษลา (2557) พบว่า ยุทธศาสตร์
เพื่อเสริมสร้างความเป็น ผู้บริหารมืออาชีพของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดกาฬสินธุ์
พบว่า องค์ประกอบยุทธศาสตร์ มี 4 ด้าน คือ
1) การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นมืออาชีพ
สำ�หรับผู้บริหารสถานศึกษา 2) การเสริมสร้าง
ภาวะผู้ นำ � เชิ ง กลยุ ท ธ์ แ ละการเปลี่ ย นแปลงเชิ ง
สร้างสรรค์ 3) การเสริมสร้างภาวะผูน้ �ำ เชิงวิชาการ
และการปฏิบัติการเชิงวิชาชีพ และ 4) การยก
ระดับผลการปฏิบัติงานและการสร้างความเป็น
หุ้นส่วนกับชุมชน
4. ผลการประเมินความเหมาะสมของ
การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น
4.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของ
การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น พบว่า กลยุทธ์ที่ 1
เสริมสร้างภาวะผู้นำ�ทางวิชาการและการปฏิบัติ
งานเชิงวิชาชีพชีพ ด้านความเหมาะสม ภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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เท่ากับ 0.45 มีความเหมาะสมมากที่สุด กลยุทธ์
ที่ 2 พัฒนาการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการสร้าง
ความเป็นหุ้นส่วนกับชุมชน ด้านความเหมาะสม
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.50 มีความเหมาะสมมากทีส่ ดุ
กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็น
มืออาชีพสำ�หรับผู้บริหารสถานศึกษา ด้านความ
เหมาะสม ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 มีความเหมาะสม
มากที่สุด และกลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหารสู่ความเป็นมืออาชีพ ด้านความเหมาะ
สม ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 มีความเหมาะสมมาก
ทีส่ ดุ โดยกลยุทธ์ทมี่ คี า่ เฉลีย่ ความเหมาะสมสูงสุด
คือ กลยุทธ์ที่ 1 (4.70) รองลงมาคือ กลยุทธ์ที่ 2
(4.55) กลยุทธ์ที่ 3 (4.54) กลยุทธ์ที่ 4 (4.54)
ตามลำ�ดับ
4.2 ผลการประเมินความเป็นไปได้ของ
การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ผลการประเมินความเป็นไปได้ของของ
การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น พบว่า กลยุทธ์ที่ 1
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.50 มีความเหมาะสมมากทีส่ ดุ
กลยุทธ์ที่ 2 ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 มีความเหมาะสม
มากที่สุด กลยุทธ์ที่ 3 ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.54 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 มีความ
เหมาะสมมากทีส่ ดุ และกลยุทธ์ที่ 4 ภาพรวมมีคา่
เฉลีย่ เท่ากับ 4.82 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ
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) ตามลำ�ดับ
4.3 ผลการประเมินความมีประโยชน์
ของกลยุ ท ธ์ ก ารเสริ ม สร้ า งความเป็ น มื อ อาชี พ
ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษาผลการประเมินความ
มีประโยชน์ของของการเสริมสร้างความเป็นมือ
อาชีพของ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น
พบว่า กลยุทธ์ที่ 1 ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39 มี
ความเหมาะสมมากที่สุด กลยุทธ์ที่ 2 ภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.49 มีความเหมาะสมมากที่สุด กลยุทธ์
ที่ 3 ทักษะการสื่อสารประสานงาน เพื่อการให้
เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน ด้านความเป็น
ประโยชน์ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 มีความเหมาะสม
มาก และกลยุทธ์ที่ 4 ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.52 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 มีความ
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) ตามลำ�ดับ

อภิปรายผล

จากผลการวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การเสริม
สร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา
ในสั ง กั ด สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถม
ศึกษาจังหวัดขอนแก่น มีประเด็นน่าสนใจที่นำ�มา
อภิปรายผล ดังนี้
1. องค์ประกอบกลยุทธ์การเสริมสร้าง
ความเป็นมืออาชีพของผูบ้ ริหารสถานศึกษา พบว่า
องค์ประกอบกลยุทธ์การพัฒนาครูในการจัดการ
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เรียนรู้ มี 4 ด้านคือ 1) คุณลักษณะผู้บริหาร
สถานศึกษามืออาชีพ 2) สมรรถนะผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษามืออาชีพ 3) ภาวะผูน้ �ำ ทางวิชาการผูบ้ ริหาร
สถานศึกษามืออาชีพ และ 4) ผลการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ซึ่งองค์ประกอบ
ทั้ง 4 องค์ประกอบเหล่านี้เป็นปัจจัยที่สำ�คัญที่
เป็นตัวบ่งชี้ของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ซึ่ง
มีความสอดคล้อง เหมาะสม ทั้งนี้ทั้งนี้เนื่องมา
จากได้มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้ข้อมูลในระดับนโยบาย รวมทั้งมีการตรวจสอบ
องค์ประกอบของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ
ซึ่ ง เป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ใ นสถานศึ ก ษาที่ เ ป็ น ตั ว แทนใน
ระดับปฏิบัติ จึงทำ�ให้องค์ประกอบความเป็นมือ
อาชีพเหล่านี้มีความสอดคล้องและเหมาะสมเมื่อ
มีการตรวจสอบในแต่ละขั้นตอน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ลานนิพนธ์ เกษลา (2557) พบว่า
องค์ประกอบ ยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความ
เป็น ผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า องค์ประกอบ
ยุทธศาสตร์ มี 4 ด้าน คือ 1) การเสริมสร้าง
คุณลักษณะความเป็นมืออาชีพสำ�หรับผู้บริหาร
สถานศึกษา 2) การเสริมสร้างภาวะผู้นำ�เชิงกล
ยุทธ์และการเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ 3) การ
เสริมสร้างภาวะผูน้ �ำ เชิงวิชาการและการปฏิบตั กิ าร
เชิงวิชาชีพ และ 4) การยกระดับผลการปฏิบตั งิ าน
และการสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับชุมชน
2. การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สภาพปัจจุบันของการเสริม
สร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา
ทั้ง 4 ด้าน พบว่า มีสภาพปัจจุบันมีระดับการ
ปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับปานกลางทุกด้านซึง่ มีการปฏิบตั ิ
เรียงระดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านสมรรถนะ
ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ด้านคุณลักษณะ

Journal of Education, Mahasarakham University

ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ด้านผลการปฏิบัติ
งานผูบ้ ริหารสถานศึกษามืออาชีพ และ ด้านภาวะ
ผู้นำ�ทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ
ตามลำ�ดับ ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของการเสริม
สร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา
ทั้ง 4 ด้าน พบว่า มีสภาพที่พึงประสงค์อยู่ใน
ระดับมากทีส่ ดุ ทุกด้าน เมือ่ เรียงลำ�ดับระดับความ
ประสงค์จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านภาวะผู้นำ�
ทางวิชาการผูบ้ ริหารสถานศึกษามืออาชีพ ด้านผล
การปฏิบตั งิ านผูบ้ ริหารสถานศึกษามืออาชีพ ด้าน
คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ และ
ด้านสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ตาม
ลำ�ดับ จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ของนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ สามารถ
กำ � หนด ประเด็ น ศึ ก ษาที่ สำ � คั ญ 4 ด้ า นหลั ก
ได้แก่ คุณลักษณะความเป็นผู้นำ� ทักษะ บทบาท
หน้าที่ และ คุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา ได้มีการกล่าวถึง
ผู้ บ ริ ห ารมื อ อาชี พ และถื อ กั นว่ า เป็ น กลไกที่ มี
บทบาทสำ�คัญยิ่ง ทำ�ให้การปฏิรูปการศึกษาไทย
บรรลุผลตามเจตนารมณ์ และช่วยให้แผนแม่บท
ในการปฏิรูปการศึกษาของไทยเป็นไปได้อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล้ อ งกั บ แผนการศึ ก ษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์ที่ 2
เน้นการผลิตและพัฒนากำ�ลังคน การวิจัย และ
นวั ต กรรรม เพื่ อสร้างขีด ความสามารถในการ
แข่ ง ขั น ของ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 เป็ น การพั ฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ ซึง่ สอดคล้องกับ นโยบายของสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ในการพั ฒ นาเยาวชนของชาติ
เข้ า สู่ โ ลกยุ ค ศตวรรษ ที่ 21 โดยมุ่ ง ส่ ง เสริ ม
ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ธรรม รักความเป็นไทย ให้มที กั ษะการ
คิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี
สามารถทำ�งานร่วมกับผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วม
กั บ ผู้ อื่ น ในสั ง คมโลกได้ อ ย่ า งสั น ติ สอดคล้ อ ง
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กับคณะกรรมการจัดทำ�ยุทธศาสตร์ชาติ กล่าว
ว่าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้นการผลิตและพัฒนา กำ�ลัง
คน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่
3 เป็นการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (คณะกรรมการจัดทำ�
ยุทธศาสตร์ชาติ, 2559) และสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ
3. กลยุทธ์การเสริมสร้างความเป็นมือ
อาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 18 มาตรการและ 30
ตัวชี้วัดความสำ�เร็จ ซึ่งมีกลยุทธ์ที่น่าสนใจนำ�มา
อภิปรายผล ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างภาวะผู้นำ�ทาง
วิชาการและการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพชีพ มี 5
มาตรการ คือ 1) พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 2) ส่งเสริมการทำ�วิจัยใน
ชั้นเรียน 3) พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้าน
วิ ช าการ นำ � ไปสู่ ก ารสร้ า งขี ด ความสามารถใน
การแข่งขัน 4) พัฒนาบุคลากรในการทำ�งานเป็น
ทีม และ 5) พัฒนาหลักสูตรให้เอื้อต่อการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จำ�เป็น
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้อง Bossert (1988)
ให้ทัศนะไว้ว่าบุคคลที่มีภาวะผู้นำ�ทางวิชาการจะ
นำ�มาซึ่งความสำ�เร็จในการบริหารงานขององค์กร
หรือสถานศึกษา และสอดคล้องของ กนกอร สม
ปราชญ์ (2560) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง ภาวะผูน้ �ำ การเรียน
รู้ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษา
ทฤษฎีฐานราก พบว่า 1) คุณลักษณะภาวะผู้นำ�
การเรียนรู้ประกอบด้วย (1) ความคิดสร้างสรรค์
และความกล้า (2) การสร้าง สภาพแวดล้อมทีท่ รง
พลังเอื้อต่อการเรียนรู้และการเกิดนวัตกรรม (3)
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ความยืดหยุ่น (4) การบูรณาการของศาสตร์และ
เทคนิค วิธี (5) เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
และการเรียนรู้ (6) การเรียนรู้เป็นทีม (7) การ
เรียนรู้ด้วยการนำ�ตนเอง (8) การเปลี่ยนแปลง
และมีความเฉพาะตัว (tailor made) (9) ความ
พอเพียง (10) การวิจัยและพัฒนา 2) เงื่อนไขเชิง
สาเหตุของการเกิดภาวะผู้นำ�การเรียนรู้ ได้แก่ (1)
ภูมิหลังส่วนบุคคลแรงบันดาลใจการเป็น ผู้สร้าง
องค์ความรู้และเป็นผู้ชอบคิดต่างรวมทั้งการสร้าง
นวัตกรรม แรงขับของสังคม(ภาวะวิกฤติทางการ
ศึกษา ทักษะความรู้ในศตวรรษที่ 21 และความ
คาดหวังจากนโยบายเบื้องบน) (2) เงื่อนไขเชิง
บริบท (3) เงือ่ นไขสอดแทรก (วัฒนธรรมการเรียนรู้
นโยบาย ICT เพื่อการศึกษาและการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน) 3) การปฏิบัติการของภาวะ
ผู้นำ�การเรียนรู้ได้แก่ (1) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม
และมุ่ ง เน้ น การเรี ย นรู้ (2) การค้ น หาปั จ จั ย ที่
ทำ�ให้เป้าประสงค์สำ�เร็จ (3) การพัฒนาความ
สัมพันธ์กับบุคคลทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
และความไว้ ว างใจ (4) การคิด หาวิธีก ารและ
กลยุทธ์ (5) การออกแบบการเรียนรู้ในลักษณะ
backwardmapping (6) การสร้ า งเครื อ ข่ า ย
พันธมิตรให้เพิ่มขึ้น (7) การสร้างอัตลักษณ์และ
แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ( 8) การนำ � เอาค่ า นิ ย มที่ ดี ม าใช้
(9) การเปลี่ยนห้องสมุดมาเป็นศูนย์เรียนรู้ และ
(10) วิจัยและพัฒนา 4) ผลสืบเนื่องจากการ
มี ภ าวะผู้ นำ � การเรี ย นรู้ ทั้ ง ต่ อ ตนเองทำ � ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ของครู และส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทาง
วิชาการ และวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการปฏิบัติงานด้วย
กระบวนการสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับชุมชน มี
5 มาตรการ คือ 1) เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 2) สร้างบันทึกข้อตกลง
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เป็ น แนวปฏิ บั ติ ใ นสถานศึ ก ษาร่ ว มกั บ องค์ ก ร
ภายนอก 3) ยกระดับการบริหารงานของสถาน
ศึกษาให้มีอิสระ นำ�ไปสู่การกระจายอำ�นาจ 4
ด้าน ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการ
ศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 4) ระดมทรัพยากร
เพื่อพัฒนาการศึกษา และ5) พัฒนาวินัยในการ
ปฏิบัติราชการสำ�หรับผู้บริหาร ซึ่งสอดคล้องกับ
ที่ Etheridge, Hall & Brown (1990) กล่าวว่า
ผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารสถานศึกษาจะเพิม่
โอกาสในการตัดสินใจทางการศึกษาและช่วยให้
ครูได้ปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาที่เรียนที่ได้ผลผลิตในการ
ศึกษาที่ดีขึ้นของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างคุณลักษณะ
ความเป็นมืออาชีพสำ�หรับผู้บริหารสถานศึกษา
มี 4 มาตรการ คือ 1) พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
สำ�หรับผู้บริหารสถานศึกษา 2) พัฒนาทักษะการ
สื่อสารประสานงาน เพื่อการให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน 3) พัฒนาผู้บริหารให้มีความ
สามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
นวัตกรรมทางการบริหาร และ 4) เสริมสร้าง
บุคลิกภาพทีด่ ี เป็นทีน่ า่ เชือ่ ถือศรัทธาแก่ผใู้ ต้บงั คับ
บัญชาและบุคคลทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับ ศักดิ์ไทย
สุรกิจบวร (2549) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของ
ผู้บริหารมืออาชีพย่อมส่งผลสำ�เร็จต่อการบริหาร
จัดการศึกษาอย่างมืออาชีพไว้ 10 ประการ ทีส่ รุป
รวมได้ว่าคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพย่อม
ส่งผลต่อการบริหารงานขององค์กร โดยรวม
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะผูบ้ ริหาร
สูค่ วามเป็นมืออาชีพ มี 4 มาตรการ คือ 1) พัฒนา
ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการคิด
เชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ 2) พัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาให้มีความสามารถคิดเชิงกลยุทธ์และ
นวัตกรรม 3) พัฒนาผู้บริหาร ให้มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และ 4) สร้างแรงจูงใจหรือ
ทัศนคติในการบริหารสำ�หรับผูบ้ ริหารสถานศึกษา
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ซึ่งสอดคล้องกับ Froelich (1996 อ้างอิงจาก
วิไลพร คัมภิรารักษ์.2542: 41) ที่ระบุว่าระหว่าง
พฤติกรรมผูน้ �ำ แบบเน้นการเปลีย่ นแปลงกับความ
พึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ตอ่ ความผูกพันต่อ
องค์กร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงพล
เทพคำ� การพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถาน
ศึกษาสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในภาคเหนือตอนบน ผลการวิจัยสรุป
ได้ว่า การพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถาน
ศึกษา สังกัด สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ในภาคเหนือตอนบน ได้ องค์ประกอบ
ด้านสมรรถนะความเป็นผูบ้ ริหารด้านทักษะ/ความ
สามารถได้แก่การมุ่งเน้น ด้านคุณภาพของคน
และงาน โดยมีปัจจัยและองค์ประกอบด้านอื่นๆ
เป็ น ปั จ จั ย เสริ ม ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การเกิ ด
ประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านแนวคิด วิธีการ
และนวัตกรรมในการนำ� องค์กรไปสู่การบรรลุผล
ตามวิสยั ทัศน์ เป้าประสงค์และพันธกิจทีก่ �ำ หนดไว้
และด้านความรูไ้ ด้แก่การมุง่ เน้น ด้านการใช้ขอ้ มูล
ในการบริหารจัดการ โดยมีการเรียนรู้และพัฒนา
อย่างสม่ำ�เสมอและต่อเนื่อง มีความหลากหลาย
ในวิธกี ารทีจ่ ะทำ�ให้การปฏิบตั งิ านประสบผลสำ�เร็จ
4. ผลการประเมินความเหมาะสมของ
การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ผลการประเมินความเหมาะสมของการ
เสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถาน
ศึ ก ษาในสั ง กั ด สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น พบว่า กลยุทธ์ที่ 1
เสริมสร้างภาวะผู้นำ�ทางวิชาการและการปฏิบัติ
งานเชิงวิชาชีพชีพ ด้านความเหมาะสม ภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.45 มีความเหมาะสมมากที่สุด กลยุทธ์
ที่ 2 พัฒนาการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการสร้าง

89

Volume 15 Number 2 April-June 2021

ความเป็นหุ้นส่วนกับชุมชน ด้านความเหมาะสม
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.50 มีความเหมาะสมมากทีส่ ดุ
กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็น
มืออาชีพสำ�หรับผู้บริหารสถานศึกษา ด้านความ
เหมาะสม ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 มีความเหมาะสม
มากที่สุด และกลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหารสู่ความเป็นมืออาชีพ ด้านความเหมาะ
สม ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 มีความเหมาะสมมาก
ทีส่ ดุ โดยกลยุทธ์ทมี่ คี า่ เฉลีย่ ความเหมาะสมสูงสุด
คือ กลยุทธ์ที่ 1 (4.70) รองลงมาคือ กลยุทธ์ที่ 2
(4.55) กลยุทธ์ที่ 3 (4.54) กลยุทธ์ที่ 4 (4.54)
ตามลำ�ดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิณณวัตร
ปะโคทัง (2559) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการ
จัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
พบว่า การประเมินความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การส่งเสริมการจัดการ
ความรู้ ในสถานศึกษา โดยภาพรวมยุทธศาสตร์
การส่ ง เสริ ม การจั ด การความรู้ ใ นสถานศึ ก ษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 1 พบว่า ยุทธศาสตร์ที่มีความ
เหมาะสมมากที่สุด ในแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านการ
เผยแพร่ความรู้ มีความเหมาะสมสูงสุด รองลงมา
คือ ด้านการจัดหาและการแสวงหา ความรู้ และ
ด้านการนำ�ความรู้ไปใช้ ด้านการจัดเก็บความรู้
มีเหมาะสมต่ำ�ที่สุด
3.2 ผลการประเมินความเป็นไปได้ของ
การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ผลการประเมินความเป็นไปได้ของของ
การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร
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สถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น ภาพรวมพบว่า
ผลการประเมินความเป็นไปได้ มีความเหมาะ
สมมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้อง
กั บงานวิ จัย ของ จิณณวัตร ปะโคทัง (2559)
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการจัดการความรูใ้ นสถาน
ศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษาประถม
ศึกษานครพนม เขต 1 พบว่า การประเมินความ
เป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การส่งเสริมการจัดการ
ความรู้ ในสถานศึกษา โดยภาพรวมยุทธศาสตร์
การส่ ง เสริ ม การจั ด การความรู้ ใ นสถานศึ ก ษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 1 พบว่า ความเป็นไปได้สงู ทีส่ ดุ คือ
ด้านการจัดหาและการแสวงหาความรู้ รองลงมา
คือ ด้านการจัดเก็บความรู้ ด้านทีค่ า่ เฉลีย่ ต่ำ�สุดคือ
ด้านการนำ�ความรู้ไปใช้
3.3 ผลการประเมินความมีประโยชน์
ของกลยุ ท ธ์ ก ารเสริ ม สร้ า งความเป็ น มื อ อาชี พ
ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษาผลการประเมินความ
มีประโยชน์ของของการเสริมสร้างความเป็นมือ
อาชีพของ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น
พบว่า กลยุทธ์ที่ 1 ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39 มี
ความเหมาะสมมากที่สุด กลยุทธ์ที่ 2 ภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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เท่ากับ 0.49 มีความเหมาะสมมากที่สุด กลยุทธ์
ที่ 3 ทักษะการสื่อสารประสานงาน เพื่อการให้
เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน ด้านความเป็น
ประโยชน์ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 มีความเหมาะสม
มาก และกลยุทธ์ที่ 4 ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.52 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 มีความ
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) ตามลำ�ดับสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ จิณณวัตร ปะโคทัง (2559) ความเป็น
ประโยชน์ของกลยุทธ์การพัฒนาผูบ้ ริหารมืออาชีพ
พบว่าอยู่ใน ระดับมากที่สุดทุกด้าน และ ผู้บริหาร
สถานศึกษามีความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การพัฒนา
ผู้บริหารสถาน ศึกษามืออาชีพในศตวรรษที่ 21
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
สรุ ป ผลลั พ ธ์ สุ ด ท้ า ย จากการวิ จั ย ได้
กลยุ ท ธ์ ก ารเสริ ม สร้ า งความเป็ น มื อ อาชี พ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประกอบ
ไปด้วย 4 กลยุทธ์ 18 มาตรการ ดังภาพประกอบ
2
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ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา
เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น

กลยุทธ์ที่ 1
เสริมสร้างภาวะผู้นำ�
ทางวิชาการและการ
ปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพชีพ

เป้าประสงค์
ผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารงานวิชาการ
และมีภาวะผูน้ �ำ ทางวิชาการ

มาตรการ
1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. ส่งเสริมการทำ�วิจัยในชั้นเรียน
3. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ นำ�ไปสู่การสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
4. พัฒนาบุคลากรในการทำ�งานเป็นทีม
5. พัฒนาหลักสูตรให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็น
รายบุคคล มีทักษะที่จำ�เป็นในศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาการปฏิบัติงาน
ด้วยกระบวนการสร้าง
ความเป็นหุ้นส่วนกับ
ชุมชน

เป้าประสงค์
ผู้บริหารสถานศึกษามีผล
การปฏิบัติงานที่ดี ได้รับ
ความร่วมมือจากชุมชน

มาตรการ
1. เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
2. สร้างบันทึกข้อตกลงเป็นแนวปฏิบัติในสถานศึกษาร่วมกับ
องค์กรภายนอก
3. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ นำ�ไปสู่
การกระจายอำ�นาจ 4 ด้าน ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางใน
การจัดการศึกษา ตามบริบทของพื้นที่
4. ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา
5.พัฒนาวินัยในการปฏิบัติราชการสำ�หรับผู้บริหาร

กลยุทธ์ที่ 3
การเสริมสร้าง
คุณลักษณะความเป็น
มืออาชีพสำ�หรับผู้
บริหารสถานศึกษา

เป้าประสงค์
การพัฒนาสมรรถนะผู้
บริหารสู่ความเป็นมืออาชีพ

มาตรการ
1.พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสำ�หรับผู้บริหารสถานศึกษา
2. พัฒนาทักษะการสื่อสารประสานงาน เพื่อการให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน
3. พัฒนาผู้บริหารให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมทางการบริหาร
4.เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี เป็นที่น่าเชื่อถือศรัทธาแก่ผู้ใต้
บังคับบัญชาและบุคคลทั่วไป

กลยุทธ์ที่ 4
การพัฒนาสมรรถนะผู้
บริหารสู่ความเป็นมือ
อาชีพ

เป้าประสงค์
ผู้บริหารสถานศึกษามี
คุณลักษณะที่ดีเหมาะสม
กับความเป็นมืออาชีพ

มาตรการ
1. พัฒนาความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการคิด
เชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์
2. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถคิดเชิงกล
ยุทธ์และนวัตกรรม
3. พัฒนาผู้บริหาร ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
4.สร้างแรงจูงใจหรือทัศนคติในการบริหารสำ�หรับผู้บริหาร
สถานศึกษา

ภาพประกอบ 2 กลยุทธ์การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการนำ�
กลยุทธ์ไปใช้
1.1 กลยุทธ์การเสริมสร้างความเป็นมือ
อาชีพของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สร้างขึน้ จากข้อมูล
ผลการวิเคราะห์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ได้จึงมุ่งเน้นที่
จะนำ�ไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาภายใต้บริบทของ
โรงเรียนประถมศึกษาเท่านั้น ดังนั้นโรงเรียนอื่น
ที่จะนำ�กลยุทธ์การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ในการบริหารจัดการเพือ่
ประสิทธิผลของโรงเรียนไปใช้ควรมีการปรับใช้ตาม
บริบทของแต่ละโรงเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุดในการเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ เพื่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน
1.2 กลยุทธ์การเสริมสร้างความเป็นมือ
อาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา มีองค์ประกอบที่

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2564

เป็นประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การเสริม
สร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา
มี 4 ด้าน ก่อนที่จะนำ�กลยุทธ์ดังกล่าวไปใช้ใน
โรงเรียน จำ�เป็นต้องศึกษา เป้าประสงค์ มาตรการ
และตัวชี้วัดความสำ�เร็จของแต่ละกลยุทธ์อย่าง
ละเอียดเพื่อให้เกิดความเหมาะสม สอดคล้องกับ
บริบทของแต่ละโรงเรียน
2. ข้ อ เสนอแนะสำ � หรั บ การวิ จั ย ครั้ ง
ต่อไป
2.1 ควรวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การเสริม
สร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา
กับระดับหรือจังหวัดอืน่ อืน่ ทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพการ
เสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร
2.2 ควรวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสำ�เร็จในการนำ�กลยุทธ์การเสริมสร้างความ
เป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาไปใช้
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