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รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสระบุรี
A model for development of educational institution administrator’s competency
under the vocational education, Saraburi province
ลือชัย แก้วสุข

ABSTRACT
The purposes of this research were: (1) study the situation of the development of educational
institution administrator’s competency under the vocational education, Saraburi province (2) constructed
a model of the development of educational institution administrator’s competency under the vocational
education, Saraburi province. by studying the samples of 205 persons, questionnaires and In - depth
Interview. The research results 1. The situation of the development of educational institution
administrator’s competency overall at the high level. 2. The model for development of educational
institution administrator’s competency of three elements (1) Introduction; Principles; Objectives (2)
Guidelines on development of educational institution administrator’s competency (3) Efficient and
effective assessment of the performance of teachers and education personnel.
Keywords: Competencies Development / Educational Institution Administrator

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
อาชีว ศึกษา จั งหวั ด สระบุ รี และ (2) สร้ า งรู ปแบบการพั ฒ นาสมรรถนะผู้ บริ ห ารสถานศึก ษา สั ง กั ด
อาชีวศึกษา จังหวัดสระบุรี ใช้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 205 คน เครื่องมือวิจัย เป็นแบบสอบถาม และสัมภาษณ์
เชิงลึก ผลการวิจัย พบว่า (1) สภาพการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัด
สระบุ รี โดยรวม อยู่ ใ นระดั บ มาก เรี ย งล าดั บ จากมากไปหาน้ อ ย ดั ง นี้ ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ มี
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นระบบ รองลงมา คือ มีการกาหนดแผนกลยุทธ์ใน
การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา และค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ มีการทดสอบและประเมินผลโดยใช้ระบบ
สารสนเทศ (2) รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 3 ส่วน
ได้แก่ ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย บทนา หลักการ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
พั ฒ นาสมรรถนะผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และส่ ว นที่ 3 แบบประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ลการ
ปฏิบัตงิ านของผู้บริหารสถานศึกษา
คาสาคัญ: การพัฒนาสมรรถนะ, ผู้บริหารสถานศึกษา
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บทนา
ทิ ศ ทางของการปฏิ รู ป การศึ ก ษาในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องกับครู จะเห็นได้ว่า “ครู” เป็นบุคคลที่ได้รับ
ความสาคัญว่าเป็นปัจจัยผลักดันสาคัญปัจจัยหนึ่งที่
จะส่งผลสาเร็จในการปฏิรูปการศึกษา ครูผู้ทาหน้าที่
จัดสภาพการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในตัว
ผู้เรียน และครูมภี าระอื่นๆ อีกมากมายที่จะต้องช่วยกัน
ทาเพื่อความก้าวหน้าของโรงเรียน ครูที่จะต้องก้าวทัน
กับสภาพความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม ครู
จาเป็นที่จะต้องมีการปรับตัว และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่ อเนื่ องสม่ าเสมอ จะเห็ นได้ จากพระราชบั ญญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ถือได้ว่าเป็นกฎหมายแม่บทใน
การปฏิ รู ปการศึ ก ษา โดยมาตรา 39 ก าหนดให้
กระทรวงศึกษาธิการกระจายอานาจการบริหารการ
จั ด การทั้ ง ด้ า นวิ ชาการ งบประมาณ การบริ ห าร
ทรั พยากรมนุ ษย์ และการบริ หารงานทั่ วไป ไปยั ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษาโดยตรงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ระเบี ยบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ.
2546 ที่ ก ระจายอ านาจการบริ ห ารและการจั ด
การศึกษาให้กับสถานศึกษา โดยมาตรา 35 กาหนดให้
สถานศึ กษาที่ จั ดการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานในเขตพื้ นที่
การศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สถานศึกษาจัด
การศึกษาอย่างเป็นอิสระ คล่องตัว ให้สามารถบริหาร
จัดการศึกษาได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
พระราชบั ญญัติระเบี ยบข้าราชการครูและบุ คลากร
ทางการศึกษา พ .ศ. 2547 ถือได้ว่าเป็น กฎหมายที่
บัญญัติให้มีการกระจายอานาจการบริหารทรัพยากร
มนุ ษย์ ของกระทรวงศึ กษาธิ การ ลงไปสู่ เขตพื้ น ที่

การศึกษาและสถานศึกษา (สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ. 2548: 27, 237, 345)
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (2545:
17) ได้ วิจั ยพบว่ าบุ คลากรทุ กระดั บยั งไม่ได้ รั บการ
พัฒนาอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะบุคลากรระดับโรงเรียน
ได้ รั บการพั ฒ นาเพี ย งร้ อ ยละ 65 สภาพการจั ด
สวัสดิการและการให้ขวัญกาลังใจแก่บุคลากรพบว่า
หน่วยงานทุกระดับยังไม่สามารถบริการด้านสวัสดิการ
ให้กับบุคลากรได้ตามเป้าหมาย จากนโยบายรัฐบาลได้
ให้ความสาคัญกับการปฏิรูปครู โดยยกฐานะให้เป็น
วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง เป็ น นโยบายการศึ ก ษาล าดั บ ต้ น
เนื่ องจาก“ครู ”เป็ นฟั นเฟื องหลั กในการขั บเคลื่ อน
นโยบายด้ านการศึกษาของประเทศ และนั บเป็ นผู้ มี
บทบาทในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนา รวมถึง
การให้การศึกษาที่มีคุณภาพแก่ผู้เรียน สอนให้ผู้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น เพื่อให้
สามารถด ารงชี วิ ต อยู่ ใ นสั ง คมปั จ จุ บั น ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมและมีสุข ปัจจุบันไทยมีครูทั่วประเทศจานวน
677,955 คน เป็นครูในภาครัฐ จานวน 538,563 คน
และครู ภ าคเอกชน จ านวน 139,392 คน โดยมี
อัตราส่วนของครู: นักเรียน ในภาพรวมปี 2556 เท่ากับ
1: 19 ซึ่ งยั งต่ ากว่ าเกณฑ์ มาตรฐานของส านั กงาน
คณะกรรมการข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการ
ศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่กาหนดไว้ 1: 25แม้ว่าจานวนครูใน
ภาพรวมดู เหมือนไม่ ขาดแคลน แต่ เมื่อพิจารณาใน
รายละเอี ยดแล้ วจะพบว่ า จ านวนครู ส่ วนใหญ่ จ ะ
กระจุ กตั วอยู่ในโรงเรี ยนขนาดใหญ่ และในเขตเมือง
โรงเรียนในชนบทห่างไกลยังประสบปัญหาขาดแคลน
ครูอยู่มาก อย่างไรก็ตาม ไม่เพี ยงแต่ปัญหาการขาด
แคลนครูที่รอการแก้ไข เรายังพบปัญหาในเรื่องการ
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ผลิต การพัฒนา การใช้และการธารงรักษาครูที่สั่งสม
มายาวนาน แม้ภาครั ฐและหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องได้
ร่วมมือหาแนวทางแก้ไขมาโดยตลอด ทั้งในส่วนของ
คุณภาพและมาตรฐานในการผลิตครู หลักสูตรการ
ผลิตและพัฒนาครู ความพร้อมและความเข้มแข็งของ
สถาบันผลิตครู ปัญหาเงินเดือนและค่ าตอบแทนครู
วิ ทยฐานะ ใบอนุ ญาตประกอบวิ ชาชี พครู เป็ นต้ น
(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2557)
จากที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเพื่อ
รู ปแบบการพั ฒนาสมรรถนะการบริ หารทรั พยากร
มนุ ษย์ ข องผู้ บริหารสถานศึ ก ษา สถาบั นการ
อาชีวศึกษา จังหวัดสระบุรี เพื่อนารูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะการบริหารทรั พยากรมนุษย์ของผู้ บริหาร
สถานศึกษา ที่เหมาะสมไปใช้ และหน่วยงานที่สนใจ
สามารถนาไปพัฒนาประยุกต์ใช้ตอ่ ไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อ ศึกษาสภาพการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสระบุรี
2. เพื่อ พั ฒ นารู ปแบบรูปแบบการพั ฒนา
สมรรถนะผู้ บริ หารสถานศึ กษา สั งกั ดอาชี วศึ กษา
จังหวัดสระบุรี
การทบทวนวรรณกรรม
กระทรวงศึกษาธิ การได้ กระจายอ านาจการ
บริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ ให้ เขตพื้นที่ การศึกษาและ
สถานศึกษาแล้ว จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่จะต้องจัดระบบการบริหารบุคคลของสถานศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ ต้องมองว่าบุคลากรทางการศึกษายังมี
อีกมากมายในสังคม ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนต้อง

บริหารอย่างมืออาชีพนาศาสตร์การบริหารทรัพยากร
มนุษย์มาใช้ในหน่วยงานผู้บริหารต้องพัฒนาครูทุกคน
ให้มีความเชี่ยวชาญในอาชีพ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้
แสดงศักยภาพเต็มที่ในงานที่ตรงกับความสามารถ และ
ความถนัด เพราะบุคลากรในสถานศึกษา เป็นปัจจัยที่
สาคัญในการบริหารจัดการทุกระดับ ทาให้องค์กรสู่
ความสาเร็จ เจริญก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมายได้อย่าง
มี ป ระสิทธิภาพและประสิทธิ ผ ล บุ คลากรใน
สถานศึกษาต้องมีลักษณะสาคัญ คือ ประการหนึ่งต้อง
เป็นคนดี เป็นคนเก่ง ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
สถานศึ กษา ต้ องให้ ความส าคั ญทุ กกระบวนการ
ขั้นตอน ตั้งแต่การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรร
หา เพื่อการสรรหาบุคลากรและกระบวนการพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุ ษย์ การส่ ง เสริ ม ขวั ญ ก าลั ง ใจของ
บุคลากร เพื่อให้มีผลต่อการปฏิบัติงานตามที่คาดหวัง
(ปัญญา แก้วกียูรและสุภัทร พันธ์พัฒนกุล. 2545: 21)
สรุปว่า ความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการ
บริหาร สามารถดูได้จากสภาพการทางานของบุคลากร
ในหน่วยงาน เพราะการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็น
ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิ ผลของงาน
โดยตรงในวงการบริหาร ถือว่า การบริหารทรัพยากร
มนุ ษ ย์ เ ป็ น หั ว ใจส าคั ญ ของการบริ ห าร เพราะ
ความสาเร็จของงานขึ้นอยู่กับคนเป็นสาคัญ บรรดา
สิ่งก่อสร้าง อาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ การเงิน แม้
จะบริบูรณ์สักเพียงใดจะไม่มคี วามหมายเลย ถ้าคนทีใ่ ช้
สิ่งเหล่านี้ไม่มีความสามารถเพี ยงพอ หรือขาดขวั ญ
ขาดกาลังใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
ผู้บริหารที่ดี คือ ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถสูงในการ
บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ให้ ทุ ก คนร่ ว มมื อ กั น
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพการบริหารองค์การให้
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ประสบความสาเร็จ ในปัจจุบันและอนาคตกระทาได้
ยากมากขึ้ นเนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็ว และสลับซับซ้อนอย่าง
มากมาย การบริ หารจ าเป็ นต้องอาศั ยผู้ บริ หารที่ มี
ความรู้ความสามารถ และมีกระบวนการบริหารที่ดีมี
ประสิทธิภาพ (เสน่ห์ จุ้ยโต. 2545: 68) สมรรถนะ
(Competency) ได้รวมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันไม่ว่าจะ
เป็นความรู้ทักษะ หรือความสามารถส่วนตัวอื่นๆ ที่

สาคั ญต่อการปฏิบัติงานหรือหน้าที่ให้ ได้ ผลอย่ างมี
ประสิ ทธิ ภ าพเพื่ อ ให้ เห็ น ภาพรวมที่ ค รบถ้ ว นของ
คุ ณภาพของบุ คลากร สมรรถนะ เข้ ามามี บทบาท
สาคัญ เมื่อองค์กรมุง่ เน้นไปที่ผลลัพธ์ขององค์กร ซึ่งมี
ที่มาจากผลลัพธ์ ของการปฏิบัติงานของทุ กๆ คนใน
องค์กร(นิธินาถ (สินธุเดชะ) เตลาน. (2545: 89)

กรอบแนวคิด

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชาการที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ ครู แ ละ
บุคลากรในโรงเรียน สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี จานวน 4 แห่ง จานวนทั้งสิ้น 430 คน
(สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2557)
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิจั ย ครั้ ง นี้ ได้ ก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเปิดตารางสาเร็จของ
เครซี่และมอร์แกน (Krejcie;& Morgan. 1970: 607610) จากประชากรครู แ ละบุ ค ลากรในโรงเรี ย น
สังกัด สถาบันการอาชีวศึกษา จังหวัดสระบุรี รวม

จานวน 430 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 205 คน
และใช้วิธี ก ารสุ่ ม แบบแบ่ ง ชั้น โดยใช้ส ถานศึก ษา
เป็นตัวแบ่งชั้นภูมิ โดยมีขนั้ ตอนการสุ่ม ดังนี้ 1) แบ่ง
ประชากรเป็นชั้นภูมิ โดยใช้วิทยาลัยแต่ละแห่งเป็น
ตัวแบ่งชั้นภูมิ 2) กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใน
แต่ละชั้นภูมิตามสัดส่วน 3) ทาการสุ่มแต่ละชั้นภูมิ
ตามสัดส่วน
เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้ ได้ แก่
แบบสอบถาม ซึ่งมีองค์ประกอบแบ่งออกเป็น 2 ตอน
คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของ
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ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
และประสบการณ์การทางาน เป็นแบบสอบถามชนิด
ตรวจสอบรายการ (Check
list) ตอนที่ 2 เป็ น
แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารสถานศึกษา สถาบันการ
อาชีวศึกษา จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิ
เคิร์ท (Liker,1967 ) มี 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์ ซึ่งมี
องค์ประกอบแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็น
ข้ อมู ลทั่ วไปของผู้ ให้ สั มภาษณ์ ประกอบด้ วย ชื่ อนามสกุ ลอายุ เพศ ต าแหน่ งงาน ระดั บการศึ กษา
ประสบการณ์ การท างาน ตอนที่ 2 ประเด็ นในการ
สัมภาษณ์มี 5 ข้อ ตามแนวข้อคาถามที่กาหนดไว้ ดังนี้
1) การสรรหาบุคลากร 2) การจัดบุคลากรให้เหมาะสม
กั บหน้ าที่ 3) การพั ฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ 4) การ
เสริมสร้างขวัญและกาลังใจ 5) การให้คาปรึกษาและ
แก้ไขปัญหาการทางาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์
การวิจัยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลโดยศึกษา
ข้อมูลจากเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องประกอบ
กับการศึกษาภาคสนาม(Field Research) ซึ่งผู้วิจัย
ได้ใช้หลากหลายวิธีทั้งการวิจัยเชิงสารวจ (Survey
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกโดยเก็บรวบรวม
ข้อ มู ลด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ เชิง ลึก และการอภิปราย
กลุ่มร่วมด้วยสาหรับรายละเอียดมีดังนี้
1. ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล จ า ก เ อ ก ส า ร แ น ว ก า ร
ดาเนินงานรายงานการประชุมและรายงานประจาปี
ที่เกี่ยวข้อง

2. ศึกษาภาคสนาม (Field Research) ได้ใช้
หลากหลายวิธีทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) ได้แก่
การวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research)
ผู้วิจัยทาการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยการ
สารวจข้อมูลจากครูและบุคลากรในโรงเรียนสังกั ด
สถาบันการอาชีวศึกษา จังหวัดสระบุรี รวม จานวน
205 คน
การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative
Research)
1. ผู้วิจัยดาเนินการสัมภาษณ์เชิง ลึก (Indepth Interview) จากผู้บริหารสถานศึกษา สถาบัน
การอาชีวศึกษา จังหวัดสระบุรี จานวน 12 โรงเรียน
รวม 12 คน
2. ตรวจสอบข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ
แบบสามเส้า(triangulation)
3. วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จาก
การนาเสนอประเด็นในการสนทนากลุ่ม (Focus
Group) โดยผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประเมินร่าง
รูปแบบในการวิจัยประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ให้
ข้อมูลสาคัญ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่
วิจัยรวม 15 คน
สถิตทิ ี่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสระบุรีครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ใช้สถิตวิ เิ คราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. สถิตพิ ้ืนฐาน
1.1 ค่าร้อยละ (Percentage)
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)
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1.3
ค่ า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
2. สถิตทิ ี่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ
2.1 หาค่าอานาจจาแนกของข้อคาถาม
โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
2.2 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach)
3. ข้ อ มู ล เชิง คุ ณ ภาพด้ ว ยการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัย
สภาพการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร สังกัด
อาชี ว ศึ ก ษา พบว่ า สภาพการพั ฒ นาสมรรถนะ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษา สั ง กั ด อาชีว ศึ ก ษา จั ง หวั ด
สระบุรี โดยรวม อยู่ในระดับมาก เรี ยงลาดับจาก
มากไป หาน้ อ ย ดั ง นี้ ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ มี
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ เป็ น ระบบ รองลงมา คื อ มีก ารก าหนดแผนกล
ยุทธ์ในการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา
แ ล ะ ค่า เฉ ลี่ ย ต่ า สุ ด คือ มี ก า รทด ส อบแ ล ะ
ประ เมิ น ผล โ ดยใ ช้ ร ะ บบส า รส นเทศ แ ล ะ มี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ ผู้อานวยการสถานศึกษา และครู
อาชีวศึกษาได้ให้ความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ถึ ง รู ป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะผู้ บ ริ ห าร สั ง กั ด
อาชี ว ศึ ก ษานั้ น ควรเป็ น รู ป แบบการพั ฒ นา
สมรรถนะผู้ บ ริ ห าร สั ง กั ด อาชี ว ศึ ก ษา ที่ เ ป็ น
มาตรฐาน มีกระบวนการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
สังกัดอาชีวศึกษาที่เป็นระบบ การมีส่วนร่วมของครู
อาชีวศึกษา การกาหนดแผนกลยุทธ์ในการพัฒนา

สมรรถนะครูอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้น มีเป้าหมาย
ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร มีการทดสอบและ
ประ เมิ น ผล โ ดย ใ ช้ ร ะ บบส า รส นเทศ แ ล ะ มี
คณะกรรมการจากทั้ง 4 ฝ่ายในสถานศึกษา ตอนที่
2. ผลการสร้ า งรู ปแบบการพั ฒ นาสมรรถนะ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา ด้วยวิธีการ
บริ ห ารแบบมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ (Results
Based
Management - RBM) ประกอบด้วยส่วนสาคัญ 3
ส่ ว น ดั ง นี้ ส่ ว นที่ 1 ได้ แ ก่ ค าชี้ แ จง และบทน า
ประกอบรายละเอียด ดังต่อไปนี้ คาชี้แจง แสดงถึง
จุดมุ่งหมาย เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสา นักงาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา น า ไปใช้ เ ป็ น
แนวทางในการบริ ห ารการพั ฒ นาสมรรถนะครู
อาชี ว ศึ ก ษา ด้ า นวิ ช าการ ด้ า นวิ ช าชี พ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 1. บทนา ประกอบด้วย 1.1
หลักการของรูปแบบฯ 1.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
ฯ 1.3 ความสาคัญของรูปแบบฯเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ให้ ส ถานศึ ก ษา และ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ มี
รูปแบบบริหารการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา
ไทย 1.4 ขอบข่ า ยของรู ป แบบฯ ครอบคลุ ม การ
จัดการอาชีวศึกษา ด้านการบริหารและการจัดการ
ด้านหลักสูตร/โปรแกรม ด้านกิจกรรมการพัฒนา
ด้ า นนั ก วิ ช าการ/ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ด้ า นการเสริ ม พลั ง
อานาจ และด้านงบประมาณ 1.5. แนวทางการ
ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาสมรรถนะผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา เพื่อให้ผู้อานวยการ
สถานศึ ก ษาประเภทต่ า งๆ ในสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครูอาชีวศึกษา และ
ผู้เกี่ ยวข้ องมีความตระหนัก ความเข้ าใจที่ตรงกั น
และง่ า ยต่ อ การน า ไปใช้ ส่ ว นที่ 2 แนวปฏิ บั ติ
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เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารการพั ฒ นาสมรรถนะครู
อาชี ว ศึ ก ษา ประเภทต่ า งๆในสั ง กั ด ส า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จัดทาขึ้นอย่างเป็น
ระบบ เป็นขั้นเป็นตอน ตามกระบวนการดังต่อไปนี้
(1) การบริหารพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2555 ด้านการประกั น
ภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการ
ตัวชี้วัดที่ (10)(2) การจัดทา แผนการบริหารการ
พัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา (3) การติดตาม
ประเมิ น ผลการพั ฒ นาสมรรถนะครู อ าชี ว ศึ ก ษา
ส่วนที่ 3 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัตงิ านของผู้บริหารสถานศึกษา
อภิปรายผล
จากผลการวิ จั ย เรื่ อ ง รู ป แบบการพั ฒ นา
สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดสระบุรี มีประเด็นเพื่ออภิปรายผล คือ สภาพ
การพัฒ นาสมรรถนะผู้ บริห ารสถานศึกษา อยู่ ใ น
ระดับมาก อาจเนื่องมาจาก มีกระบวนการพัฒนา
สมรรถนะผู้ บริห าร สั งกัดอาชีว ศึกษาที่เป็น ระบบ
การมีส่วนร่วมของครูอาชีวศึกษา การกาหนดแผน
กลยุทธ์ในการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาอย่าง
เข้ ม ข้ น มี เ ป้ า หมายชั ด เจน และเป็ น ลายลั ก ษณ์

อัก ษร มีก ารทดสอบและประเมินผลโดยใช้ระบบ
สารสนเทศ สอดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาสมรรถนะ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาที่เนินการอยู่
ในปัจจุบัน จะประกอบด้วย องค์ประกอบสาคัญ 6
ด้า น ได้แ ก่ ด้ า นการบริ หารและการจั ด การ ด้ า น
หลักสูตร/โปรแกรม ด้านกิจกรรมการพัฒนา ด้าน
นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการเสริมพลังอานาจ
และด้ า นงบประมาณ ซึ่ ง มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การ
บริ ห า ร เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า ส ม ร รถ น ะ ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษา สั งกัดอาชีว ศึกษา ส่ว นที่ 1 แสดงค า
ชี้แจงและบทนา ส่วนที่ 2 แสดงรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา
ด้ ว ยวิ ธี ก ารบริ ห ารแบบมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ (Results
Based Management-RBM) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
แนวคิดการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ในสถานศึกษาของ
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2543) ; ทศพร ศิริสัมพันธ์
(2543) และศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ (2550);
Chang,YehChen,Haiao (2009) ได้ให้แนวคิด ที่
คล้ายกัน เช่นการกา หนดกระบวนการบริหารที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ในทุกกระบวนการ มีรูปแบบบริหารฯ ที่
เป็นมาตรฐาน มีระบบที่ชัดเจน ทัง้ นี้เพื่อการทา งาน
สาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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