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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงนโยบาย (Policy Recommendation) มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างนโยบายการพัฒนา
ผูบ้ ริ ห ารมื ออาชี พ ในสหวิทยาเขตแวงใหญ่ ดาเนิ น การวิจยั 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 เป็ นการสร้างนโยบายการพัฒ นา
ผูบ้ ริ ห ารมื อ อาชี พ โดยการศึ กษาเอกสาร ศึ กษาพหุ กรณี สั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก ผูท้ รงคุณ วุฒิ จานวน 3 คน ท าให้ ได้ร่าง
ข้อเสนอเชิ งนโยบายสร้างนโยบายการพัฒ นาผูบ้ ริ หารมื ออาชี พ และระยะที่ 2 ตรวจสอบข้อเสนอเชิ งนโยบาย โดย
ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ จานวน 5 คน เพื่ อ ประเมิ น ความเหมาะสม (Propriety) ความเป็ นไปได้ (Feasibility) ความสอดคล้อ ง
(Congruity) และความเป็ นประโยชน์ (Utility) ของข้อเสนอเชิ งนโยบาย ผลการวิจยั พบว่าข้อเสนอเชิ งนโยบายการ
พัฒ นาผูบ้ ริ ห ารมื ออาชี พ ในสหวิทยาเขตแวงใหญ่ สั งกัด สานัก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามัธยมศึ กษาเขต 25 ในด้าน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแนวปฏิบตั ิ ของการพัฒนาผูบ้ ริ หารมืออาชีพในด้าน ผูน้ าด้าน
ICT ผูน้ าแห่งการเปลี่ยนแปลง ผูน้ าทางวิชาการ ผูน้ าด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม มีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และ
ความเป็ นประโยชน์อยูใ่ นระดับมาก

ABSTRACT
This policy Recommendations aim to purpose the policy recommendations to develop professional
administrators in Wang Yai consortium, the secondary educational service area office 25. Research methodology
conducted by 2 phases; phase 1 study to make policy recommendations for professional administrators by documents
analysis, multi-case studies, and in-dept interviewing 3 experts to making the draft of policy recommendations.
Phase 2 investigate policy recommendations by 5 experts were to assess the propriety, feasibility and utility of policy
recommendations. The results found that : The policy recommendations to develop professional administrators in
Wang Yai consortium, the secondary educational service area office 25 in their vision, mission, goals, objectives,
strategies, and practices of professional administrators development that focus on ICT leadership, transformation
leadership, instructional leadership, and moral and ethics leadership of policy recommendations located at the high
level.
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บทนา
ในอนาคต 20 ปี ข้างหน้า (พ.ศ.2560 – 2579) บริ บ ทและสภาพแวดล้อ มทั้งภายในและภายนอกประเทศ
มีแนวโน้มจะมี การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว รุ นแรง ฉับพลัน และซับซ้อนเกี่ยวพันซึ่ งกันและกันในหลากหลายมิ ติ
ซึ่ งจะส่ งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยอย่างมาก จึงจาเป็ นต้อง “รู ้เท่าทัน ” และ “เข้าใจ” บริ บทต่าง ๆ เหล่านี้
อย่างลึกซึ้ ง ทั้งโอกาสที่จะเกิดขึ้นและความเสี่ ยงความท้าทายที่ตอ้ งบริ หารจัดการได้อย่างชาญฉลาดและทันเหตุการณ์
เพื่อที่จะกาหนดกลยุทธ์ท้งั เชิงรุ กในการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นและเชิงรับในการบริ หารความเสี่ ยงบนพื้นฐาน
ของความเข้าใจถึง “จุดแข็ง” และ “จุดอ่อน” ของประเทศอย่างรอบด้าน คาถามที่ ตามมาคือ บริ บทที่จะเกิดขึ้นเหล่านั้น
จะส่ งผลต่อประเทศไทยอย่างไร จะบริ หารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดและลดความเสี่ ยงหรื อผลกระทบให้ต่าสุ ด
ได้อย่างไร สาหรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของบริ บทโลกที่สาคัญที่จะส่ งผลต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต
อย่างมากและเป็ นแนวโน้มที่มีโอกาสสู งที่จะเกิดขึ้น
รัฐบาลปั จจุ บันได้กาหนดยุท ธศาสตร์ ชาติ 20 ปี มี กรอบแนวทางที่ สาคัญในการพัฒ นาประเทศ โดยต้อง
ประสานความร่ วมมือจากทุกฝ่ าย ประกอบไปด้วย ด้านความมัน่ คง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนา
และเสริ ม สร้ างศักยภาพคน การสร้ างโอกาสความเสมอภาคและการเท่ าเที ย มกัน ในสั ง คม การสร้ างการ เติ บ โต
บนคุณภาพชี วิตที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริ หารจัดการภาครัฐ [1] และกาหนด
เป็ นนโยบายหลัก คือ Model Thailand 4.0 จากการเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายในการพัฒนาประเทศเพื่อให้สอดรับกับ
สถานการณ์ในยุคปั จจุบนั ทาให้ส่งผลกระทบต่อทุกวงการวิชาชีพ ดังนั้นผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจึงมีบทบาทสาคัญยิ่งใน
ฐานะผูน้ าหลัก และผูป้ ระสานความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายที่มีความสามารถ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องการเรี ยนการ
สอน และการเรี ยนรู ้ รวมทั้งประสานสัมพันธ์ ระดมและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงานด้าน
ต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อ ง ซึ่ งสอดคล้อ งกับ พระราชบัญ ญัติ การศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และที่ แ ก้ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ 2)
พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 39 ได้กาหนดให้มีการกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึ กษา
ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริ หารงานบุคล และด้านการบริ หารทัว่ ไป [1]
จะเห็นได้ว่าผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติหรื อเป็ นบุคคลที่มีศกั ยภาพสู งในการอานวยการ เพื่อที่จะ
ทาให้สถานศึกษาเป็ นแหล่งผลิตบุคคลให้มีความสามารถในการแข่งขัน มีการพัฒนาและมีศกั ยภาพ ตามที่ได้กล่าวไป
ข้างต้น ซึ่ งคุณสมบัติที่สาคัญสาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา คือ การเป็ นผูบ้ ริ หารมืออาชีพ โดย สานักมาตรฐานวิชาชี พ
สานักงานเลขาธิ การคุรุสภา ได้กาหนดให้ครู ผูบ้ ริ หาร จะต้องปฏิบตั ิตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชี พชั้นสู ง อีกทั้งบุคคล
ดังกล่ าวจะต้องเป็ นมื ออาชี พ นอกจากผูบ้ ริ ห ารจะมี คุ ณ สมบัติในการเป็ นผูน้ าทางวิชาการ มี ค วามรู ้ ความสามารถ
มีคุณธรรม และจริ ยธรรมแล้ว จะต้องมีความเป็ นมืออาชีพในฐานะบุคลากรหลักของสถานศึกษา เพื่อนาไปสู่การจัดการ
สถานศึกษาที่มีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล นอกจากนี้ยงั มีปัจจัยที่สาคัญที่ส่งต่อความสาเร็ จขององค์กร หากองค์กรใด
มีผูน้ า (Leader) หรื อผูบ้ ริ หารที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ดี องค์กรนั้นก็จะสามารถ
ดาเนินการให้บรรลุความสาเร็ จตามเป้าหมายได้ ดังนั้นองค์กรจึงต้องการนักบริ หารมืออาชีพ เพื่อช่วยนาพาองค์กรไปสู่
ความสาเร็ จ [2] ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจาเป็ นต้องเป็ นผูบ้ ริ หารมื ออาชี พเพื่อให้การบริ หารประสบผลสาเร็ จ ผลิ ต
บุคคลที่มีศกั ยภาพเพื่อไปรับใช้สังคม และสอดคล้องกับกรอบแนวปฏิบตั ิของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย
จากสภาพการณ์ที่ได้กล่าวมานั้น ทีมผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะนามาศึกษา ค้นคว้า โดยทาข้อเสนอเชิงนโยบาย
การพัฒ นาผูบ้ ริ ห ารมื ออาชี พ โดยข้อ เสนอเชิ งนโยบายเป็ นการศึ ก ษาเพื่ อแก้ปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้น ได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
นาไปสู่ อนาคตที่ ดีกว่าในปั จจุบัน [3] เพื่อเป็ นแนวทางในการส่ งเสริ มและพัฒนาความเป็ นมืออาชี พให้แก่ผูบ้ ริ หาร
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ซึ่งจากการศึกษาเอกสารจาก 6 แหล่ง [2,4,5,6,7,8] ได้สังเคราะห์องค์ประกอบของผูบ้ ริ หารมืออาชีพได้ 4 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1) ผูน้ าด้าน ICT 2) ผูน้ าแห่ งการเปลี่ยนแปลง 3) ผูน้ าทางวิชาการ 4) ผูน้ าด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม อีกทั้งได้
กาหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะนาข้อเสนอเชิงนโยบายไปใช้เป็ นโรงเรี ยนในกลุ่มสหวิทยาเขตแวงใหญ่ ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประกอบไปด้วย 7 โรงเรี ยน ได้แก่ โรงเรี ยนก้านเหลืองวิทยาคม โรงเรี ยนท่านางแนว
วิทยายนโรงเรี ยนโนนศิลาวิทยาคม โรงเรี ยนโนนสะอาดวิทยาคาร โรงเรี ยนแวงน้อยศึกษา โรงเรี ยนแวงใหญ่วิทยาคม
และโรงเรี ยนสันติพฒั นกิจวิทยา เป็ นโรงเรี ยนที่มีขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ตามบริ บทสภาพชุมชน ซึ่ งองค์ประกอบ
ของผูบ้ ริ หารมืออาชีพที่ได้กล่าวมาข้างต้น และกลุ่มเป้ าหมายที่ได้กาหนดไว้ จะนาไปสู่ การหาแนวทางในการพัฒนา
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ให้มีคุณลักษณะความเป็ นผูบ้ ริ หารมืออาชีพ มาใช้กาหนดนโยบายในการส่ งเสริ มสถานศึกษาให้มี
ประสิ ทธิผลสู่การปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาผูบ้ ริ หารมืออาชีพ ในสหวิทยาเขตแวงใหญ่
2. เพือ่ ตรวจสอบข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาผูบ้ ริ หารมืออาชีพ ในสหวิทยาเขตแวงใหญ่

วิธีการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงนโยบาย (Policy Recommendation) ที่ยึดหลักการวิจยั แบบผสมเพื่อให้ได้
ข้อมูลในการจัดทาร่ างข้อเสนอเชิ งนโยบายจากหลากหลายแหล่งตามหลักการสามเส้า (Triangulation) และหลักการ
มี ส่ วนร่ ว มจากผู ้เกี่ ย วข้อ งหรื อ ผู ้มี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย ระดับ ฐานราก (Grounded/Grass Root Stakeholders) เพื่ อ จัด ท า
ข้อเสนอเชิ งนโยบายเพื่อการพัฒนาผูบ้ ริ หารมืออาชี พ ที่ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิ จ เป้ าหมาย กลยุทธ์ และแนว
ปฏิบตั ิของการพัฒนาผูบ้ ริ หารมืออาชีพ โดยมีข้นั ตอนการวิจยั 2 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 การศึ กษาเพื่อสร้ างข้อเสนอเชิ งนโยบาย การพัฒ นาผูบ้ ริ หารมื ออาชี พ ในสหวิทยาเขตแวงใหญ่
โดยดาเนินการวิจยั 3 วิธี คือ
1) การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผูบ้ ริ หารมืออาชีพ (Document Study)
2) การศึ กษาพหุ กรณี (Multi-case study) เพื่ อศึ กษาสถานศึ กษา ผูบ้ ริ หาร ครู และนักเรี ยน ที่ น าไปสู่ การเป็ น
ต้นแบบในการพัฒนาผูบ้ ริ หารมืออาชี พ จานวน 2 แห่ ง โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง คือ โรงเรี ยนแวงน้อยศึกษา และโรงเรี ยน
โนนศิลาวิทยาคม โดยได้กาหนดตัวชี้วดั ในการเลือกพหุ กรณี จานวน 4 ตัวชี้วดั คือ 1) เป็ นโรงเรี ยนที่มีวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ
(Best Practice) ด้าน ICT 2) เป็ นโรงเรี ยน World Class Standard 3) มีหลักสู ตรมากกว่า 1 หลักสู ตรที่ ตอบสนองแก่ ผูเ้ รี ยน
4) เป็ นสถานศึกษาหรื อมีผทู ้ ี่ได้รับรางวัลด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม
3) สัมภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-dept interview) ผูท้ รงคุณ วุฒิ ซ่ ึ งเป็ นผูบ้ ริ ห ารที่ มี คุณสมบัติเป็ นผูบ้ ริ ห ารมื ออาชี พ
จานวน 3 ท่าน โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง คือ 1) ดร.สวัสดิ์ แก้วชนะ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านไผ่ 2) นายทวีศกั ดิ์ สม
นอก ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนแวงน้อยศึกษา 3) นายสมนึก เรื่ องลือ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนโนนศิลาวิทยาคม โดยได้กาหนด
ตัวชี้ วดั ในการเลื อ กผูท้ รงคุ ณ วุฒิ เพื่ อสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก จานวน 4 ตัวชี้ วดั คื อ 1) เป็ นผูบ้ ริ ห ารที่ ส่ งเสริ ม ด้าน ICT มี
บุคลากรหรื อนวัตกรรมต้นแบบ 2) เป็ นโรงเรี ยน World Class Standard 3) ส่ งเสริ มและจัดให้มีหลักสู ตรมากกว่า 1
หลักสู ตร ที่ตอบสนองแก่ผเู ้ รี ยน 4) เป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม
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ซึ่ งการดาเนิ นการทั้ง 3 วิธีการนั้นทาให้ได้ร่างข้อเสนอเชิ งนโยบายการพัฒนาผูบ้ ริ หารมืออาชีพ ในสหวิทยา
เขตแวงใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
ระยะที่ 2 การตรวจสอบข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาผูบ้ ริ หารมื ออาชีพ ด้วยการพิจารณาโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
ทางด้านการพัฒ นาผูบ้ ริ หารมื ออาชี พ ซึ่ งประกอบผูบ้ ริ หารและนักวิชาการ จานวน 5 คน เพื่อประเมิ นข้อเสนอเชิ ง
นโยบายการพัฒนาผูบ้ ริ หารมืออาชีพ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ความเหมาะสม (Propriety) ความเป็ นไปได้ (Feasibility)
และความเป็ นประโยชน์ (Utility ) ด้วยการใช้แบบสอบถามมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ

กรอบแนวคิดการวิจัย
ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาผูบ้ ริ หารมืออาชีพ ในสหวิทยาเขตแวงใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึ กษาเขต 25 ที ม ผูว้ ิ จัยได้สังเคราะห์ จากแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่ เกี่ ยวข้อ ง [2,4,5,6,7,8] ได้สังเคราะห์
องค์ประกอบของผูบ้ ริ หารมืออาชีพได้ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ผูน้ าด้าน ICT 2) ผูน้ าแห่งการเปลี่ยนแปลง 3) ผูน้ าทาง
วิชาการ 4) ผูน้ าด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม มีกรอบแนวคิดการวิจยั ดังภาพที่ 1
ดังรู ปที่ 1
ผูน้ าด้าน ICT

ผูน้ าแห่งการเปลี่ยนแปลง
ผูบ้ ริ หารมืออาชีพ
ผูน้ าทางวิชาการ

ผูน้ าด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม

ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาผูบ้ ริ หารมืออาชีพ
ในสหวิทยาเขตแวงใหญ่ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ประกอบด้วย
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- เป้าหมาย
- วัตถุประสงค์
- กลยุทธ์
- แนวปฏิบตั ิ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสร้างนโยบายการพัฒนาผูบ้ ริ หารมืออาชีพ และเพื่อเสนอนโยบายการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
มืออาชีพในสหวิทยาเขตแวงใหญ่ มีดงั ต่อไปนี้
1. วิสัยทัศน์ คือ พัฒนาคุณภาพผูบ้ ริ หาร บนพื้นฐาน ภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิฐาน โดยมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมากทั้งสามด้าน คือ ความเหมาะสม ( =4.33) ความเป็ นไปได้ ( =4.00) และความเป็ นประโยชน์ ( =4.33)
2. พันธกิจ คือ พัฒนาผูบ้ ริ หารมืออาชีพ ในสหวิทยาเขตแวงใหญ่ 4 ด้าน คือ ผูน้ าด้าน ICT ด้านผูน้ าแห่ งการ
เปลี่ยนแปลง ด้านผูน้ าทางวิชาการ และด้านผูน้ าด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม โดยมีผลการประเมินด้านความเหมาะสม
อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( =4.75) ด้านความเป็ นไปได้อยูใ่ นระดับมาก ( =4.00) และด้านความเป็ นประโยชน์อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด ( =4.92)
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3. เป้าหมาย ได้แก่
3.1 ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ครู ได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองรอบด้าน บนพื้นฐานของภูมิรู้ ภูมิธรรม
และภูมิฐาน
3.2 สร้างโอกาสการมีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษา โดยให้สอดคล้องกับความต้องการและบริ บท
ของชุมชน
โดยมีผลการประเมิน ทั้งสองด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ความเหมาะสม ( =4.33) ความเป็ นไปได้
( =3.67) และความเป็ นประโยชน์ ( =5.00)
4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาผูบ้ ริ หารมืออาชีพ ในสหวิทยาเขตแวงใหญ่
4.2 เพื่อตรวจสอบข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาผูบ้ ริ หารมืออาชีพ ในสหวิทยาเขตแวงใหญ่
โดยมีผลการประเมินทั้งสองด้านอยูใ่ นระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านความเหมาะสม ( =4.67) ความเป็ นไปได้
( =4.00) และความเป็ นประโยชน์ ( =5.00)
5. กลยุทธ์ คือ พัฒนาผูบ้ ริ หารมืออาชีพ ในสหวิทยาเขตแวงใหญ่ 4 ด้าน คือ ผูน้ าด้าน ICT ด้านผูน้ าแห่งการ
เปลี่ยนแปลง ด้านผูน้ าทางวิชาการ และด้านผูน้ าด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม โดยมีผลการประเมินทั้งสี่ ดา้ นอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด ได้แก่ ความเหมาะสม ( =4.75) ความเป็ นไปได้ ( =4.00) และความเป็ นประโยชน์ ( =4.92)
6. แนวปฏิบตั ิ มีท้งั หมด 4 ด้าน คือ
6.1 ด้านผูน้ าด้าน ICT ดาเนินการดังนี้
1) ออกแบบและจัดทาสื่ อต่างๆ โดยใช้ ICT ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
2) แสวงหาความรู ้ใหม่เพื่อให้กา้ วทัน ยุค ICT
6.2 ด้านผูน้ าแห่งการเปลี่ยนแปลง ดาเนินการดังนี้
1) รับฟังข้อคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา
2) เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ กี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการสถานศึกษา
6.3 ด้านผูน้ าทางวิชาการ ดาเนินการดังนี้
1) พัฒนาสื่ อ แหล่งเรี ยนรู ้ภายในและภายนอก โดยใช้ ICT ในรู ปแบบที่หลากหลาย
2) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั
6.4 ด้านผูน้ าด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม ดาเนินการดังนี้
1) ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ
2) บุคลากรทุกระดับมีความซื่อสัตย์ สุ จริ ต มีความรับผิดชอบ มุ่งมัน่ ในการทางาน
โดยมีผลการประเมินด้านความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( =5.00) ด้านความเป็ นไปได้อยูใ่ นระดับมาก
( =4.00) และด้านความเป็ นประโยชน์อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( =5.00)

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
ข้อเสนอเชิ งนโยบายเพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ของข้อเสนอเชิ ง
นโยบายการพัฒนาผูบ้ ริ หารมืออาชี พ ในสหวิทยาเขตแวงใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
พบว่า การพัฒนาผูบ้ ริ หารมืออาชีพ ในสหวิทยาเขตแวงใหญ่ เพื่อสร้างนโยบายการพัฒนาผูบ้ ริ หารมืออาชีพ และพัฒนา
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ผูบ้ ริ หารมืออาชีพ ในสหวิทยาเขตแวงใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแนว
ปฏิบตั ิ ได้ขอ้ กาหนดดังนี้ วิสัยทัศน์ คือ พัฒนาคุณภาพผูบ้ ริ หารบนพื้นฐานภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิฐาน พันธกิจ คือ การ
พัฒ นาผู บ้ ริ ห ารมื อ อาชี พ ทั้ง 4 ด้าน คื อ 1) ด้านผูน้ าด้าน ICT ประกอบด้วย การส่ งเสริ ม และพัฒ นาบุ ค ลากรให้ มี
ความสามารถด้าน ICT เพื่ อ ใช้ใ นการจัด การเรี ย นการสอน และการส่ งเสริ ม และพัฒ นาให้ บุ ค ลากรรู ้ เท่ าทัน สื่ อ
2) ด้านผูน้ าแห่ งการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย การส่ งเสริ มและพัฒนาความคิดเติบโต (Growth Mindset) เพื่อให้สอด
รับกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ และการสร้างโอกาสให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา 3) ด้ านผูน้ า
ทางวิชาการ ประกอบด้วย การส่งเสริ มและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ดา้ นงานวิชาการ และการส่งเสริ มและพัฒนาการ
นาความสามารถด้าน ICT เพื่อใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน 4) ด้านผูน้ าด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม ได้แก่ การส่งเสริ ม
ให้บุคลากรมีคุณธรรม จริ ยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมาตรฐานวิชาชีพ เป้าหมาย คือ ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้
ครู ได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองรอบด้านบนพื้นฐานของภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิฐาน และสร้างโอกาสการมีส่วนร่ วมในการ
บริ หารสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการและบริ บทของชุมชน โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อสร้างนโยบาย
การพัฒนาผูบ้ ริ หารมืออาชีพ ในสหวิทยาเขตแวงใหญ่ 2) เพื่อเสนอนโยบายการพัฒนาผูบ้ ริ หารมืออาชีพ ในสหวิทยา
เขตแวงใหญ่ กลยุท ธ์ คื อ การพัฒ นาผูบ้ ริ ห ารมื อ อาชี พ ทั้ง 4 ด้าน คื อ 1) ด้านผูน้ าด้าน ICT ประกอบด้วย การใช้
เครื่ องมือด้าน ICT ในการบริ หารและจัดการการเรี ยนการสอน และรู ้เท่าทันสื่ อและใช้ ICT อย่างสร้างสรรค์ 2) ด้านผูน้ า
แห่ งการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย การส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายและการมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการสถานศึกษา
และให้องค์กรและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเข้ามาบริ หารจัดการให้เหมาะสมกับบริ บทและความต้องการ 3) ด้านผูน้ าทาง
วิชาการ ประกอบด้วย การสร้างความเข้มแข็งให้กบั การพัฒนาวิชาการของครู ผสู ้ อน และสร้างชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้เพื่อ
การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน 4) ด้านผูน้ าด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม ประกอบด้วย การให้ความสาคัญ
และตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ และปลูกฝังคุณธรรมและจริ ยธรรมให้แก่บุคลากร และมีแนว
ปฏิบตั ิ คือ 1) ด้านผูน้ าด้าน ICT ประกอบด้วย การออกแบบและจัดทาสื่ อต่าง ๆ โดยใช้ ICT ในการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน และแสวงหาความรู ้ใหม่ เพื่อให้กา้ วทันยุค ICT 2) ด้านผูน้ าแห่ งการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย การรับฟั ง
ข้อคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา และเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ กี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หาร
จัดการสถานศึกษา 3) ด้านผูน้ าทางวิชาการ ประกอบด้วย การพัฒนาสื่ อ แหล่งเรี ยนรู ้ภายในและภายนอก โดยใช้ ICT
ในรู ปแบบที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้ วดั 4) ด้านผูน้ า
ด้านคุณ ธรรมและจริ ยธรรม ประกอบด้วย การประพฤติ ป ฏิ บัติต นเป็ นแบบอย่างที่ ดี ตามจรรยาบรรณวิชาชี พ และ
มาตรฐานวิชาชีพ และบุคลากรทุกระดับมีความซื่อสัตย์ สุ จริ ต มีความรับผิดชอบ มุ่งมัน่ ในการทางาน
เมื่ อ ประเมิ น ข้อ เสนอเชิ งนโยบายโดยผูท้ รงคุ ณ วุฒิ แ ล้วพบว่ า โดยภาพรวมข้อ เสนอเชิ งนโยบายมี ค วาม
เหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ อยู่ ในระดับ มาก ทั้งนี้ อ าจเป็ นเพราะในการวิจัยครั้ งนี้ ผูว้ ิจัยได้
ดาเนินการตามระเบียบวิธีการวิจยั เชิงนโยบายอย่างเป็ นระบบ มีการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องอย่างลุ่มลึก
และในกระบวนการวิจยั ได้มีการศึกษาและถอดบทเรี ยนจากโรงเรี ยนที่ประสบความสาเร็ จ จึงทาให้ขอ้ เสนอเชิงนโยบาย
ที่ได้มีความเหมาะสมกับบริ บทพื้นที่วิจยั และเป็ นไปได้ในการนาไปสู่ การปฏิบตั ิ แต่ยงั มีบางประเด็นที่ตอ้ งปรับให้
เหมาะสมกับสภาพบริ บท ซึ่ งนักบริ หารมื ออาชี พ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็ นกรอบหรื อแนวทางการพัฒ นาประเทศ
เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุสากรรมและเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 การจัดการศึกษาจะสาเร็ จได้ตามเป้ าหมาย
และมีคุณภาพ จาเป็ นต้องอาศัยผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเป็ นผูข้ บั เคลื่อนและปฏิรูปการศึกษาในรู ปการศึกษาให้ประสบ
ความสาเร็ จ และบริ หารจัดการให้ก้าวทันต่อการเปลี่ ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้ [7] หากพิจารณาแนวปฏิ บัติ
ของข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายด้ า นผู ้น าด้ า น ICT พบว่ า อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด จากการประเมิ น โดยผู ้เชี่ ย วชาญ
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นอกจากนี้นกั บริ หารการศึกษามืออาชีพ ต้องเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงคือ ต้องเป็ นผูท้ ี่มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ เพื่อ
การบริ หารองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ ึน รวมทั้งมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลที่เป็ นพื้นฐานสาคัญที่ช่วยให้ผนู ้ า
องค์กรมีวิสัยทัศน์ที่สามารถกาหนดภาพในอนาคตขององค์กรได้อย่างชัดเจน ซึ่ งเป็ นเป็ นแนวปฏิ บัติที่เหมาะสมที่
ผูบ้ ริ ห ารมื ออาชี พ ต้อ งน าไปใช้ในองค์กร ด้านผูน้ าทางวิชาการ [2] จากงานวิจัย [6] ได้ศึกษาคุ ณลักษณะผูบ้ ริ ห าร
สถานศึ ก ษามื อ อาชี พ ของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาหนองคายเขต 3 พบว่ า ผู ้บ ริ หาร
ควรเป็ นผูม้ ี ค วามสามารถทางวิช าการ โดยมี ผ ลงานวิ ชาการให้ ป รากฏและเป็ นที่ ยอมรั บ ของสั งคมและคนทั่วไป
ผู ้บ ริ ห ารควรฝึ กฝนสามารถน าเอาความรู ้ หลัก การต่ างๆ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้เหมาะสมกับ สถานการณ์ ผู ้บ ริ ห าร
ควรมี ความสามารถปรั บตัวได้เร็ ว เมื่ อรู ้ว่าสถานการณ์ รอบตัวจะเกิ ดปั ญหา ซึ่ งผลการวิจัยสามารถน ามาบูรณาการ
ในสหวิทยาเขตแวงใหญ่ได้ เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็ นประโยชน์ก็อยู่ในระดับมากที่สุ ด นอกจากนี้
จากงานวิจยั [4] ได้ศึกษาคุณลักษณะผูบ้ ริ หารมืออาชี พตามความต้องการของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร พบว่า คุณลักษณะผูบ้ ริ หารมืออาชีพตามตามความต้องการของครู โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับ มาก เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้ าน เรี ยงลาดับ จากมากไปหาน้อยดังนี้ คือ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
ด้านบุคลิ กภาพ ด้านวิชาการ ด้านสังคมและชุ มชน ด้านการบริ ห ารจัดการ และด้านการพัฒนาตนเองในเชิ งบริ ห าร
จากข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรมและจริ ยธรรมก็สามารถนามาปรับใช้ในสหวิทยาเขตแวงใหญ่ได้
จะเห็ น ได้ว่า จากการสั งเคราะห์ แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้อ งประกอบของผูบ้ ริ ห ารมื อ อาชี พ
รวมไปถึงผลจากการตอบแบบสอบถามข้อเสนอดังกล่าวมารถนาไปปรับใช้ในสหวิทยาเขตแวงใหญ่ สังกัดสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 25 เพื่ อ น าไปสู่ ก ารบริ หารสถานศึ ก ษาอย่ างมื อ อาชี พ และน าพาองค์ ก ร
ไปสู่ความสาเร็ จได้

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการประยุกต์ใช้
1. สถานศึกษาในสหวิทยาเขตแวงใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 สามารถนา
ผลการวิจยั ซึ่งเป็ นข้อเสนอเชิงนโยบายไปสู่การกาหนดนโยบายและกรอบการดาเนินงานเพื่อพัฒนาผูบ้ ริ หารมืออาชีพ
ให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิทธิผล โดยสามารถกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแนว
ปฏิบตั ิที่สอดคล้องกันได้
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถนาผลการศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายในการวิจยั ครั้งนี้ ไปใช้ในการ
กาหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาผูบ้ ริ หารมืออาชีพ 25 เพื่อนาไปสู่ การบริ หารสถานศึกษาอย่างมืออาชีพ และนาพา
องค์กรไปสู่ความสาเร็ จได้
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยต่ อ
การวิจยั ในครั้งนี้ทาให้ได้ขอ้ เสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาผูบ้ ริ หารมืออาชีพ ซึ่งผูท้ ี่สนใจสามารถนาข้อเสนอ
เชิงนโยบายนี้ไปทาวิจยั และพัฒนาต่อในเชิงการปฏิบตั ิการหรื อการนานโยบายไปใช้เพื่อศึกษาผลการพัฒนาต่อไป
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