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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องรูปแบบสมรรถนะผู้นาโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะผู้ น า
โรงเรียนเอกชน 2) สร้างรูปแบบสมรรถนะผู้นาโรงเรียนเอกชน และ 3) ประเมินรูปแบบสมรรถนะผู้นาโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล ได้
แบ่งการศึกษาเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะผู้น าโรงเรี ยนเอกชน โดยการสั มภาษณ์ ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ
จานวน 3 คน การสนทนากลุ่ม จานวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม และแบบสังเกต ขั้ นตอนที่ 2
การสร้างรูปแบบสมรรถนะผู้นาโรงเรียนเอกชน ผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบด้วยตัวแทนคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน ตั วแทนครู ตั วแทน
ผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียน จานวน 168 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม จานวน 90 ข้อ และขั้นตอนที่ 3 ประเมินความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์รูปแบบสมรรถนะผู้นาโรงเรียนเอกชน โดยใช้วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการจากผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 6 คน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะผู้ น าโรงเรี ยนเอกชนสู่ มาตรฐานสากล ประกอบด้ วย 6
องค์ประกอบ คือ 1) การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ การกาหนดทิศทางของโรงเรียนให้ไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 2) การสร้ างแรงบั นดาล การ
กระตุ้นบุคลากรเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ 3) การกระตุ้นการใช้ปัญญา การทางานของบุคลากรเพื่อเข้าถึงความรู้ 4) ความใส่ ใจ
ต่อปัจเจกบุคคล การสร้างสัมพันธภาพและความผูกพันระหว่างกัน 5) การให้รางวัลตามสถานการณ์ การปฏิ บั ติงานของบุ คลากรตาม
แผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของโรงเรียน และ 6) การบริหารแบบวางเฉย การกาหนดมาตรฐานเพื่ อน า
องค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้นาโรงเรียนเอกชนในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน
ค าสาค ัญ : รูปแบบ, สมรรถนะ, ผู้นาโรงเรียนเอกชน, มาตรฐานสากล

Abstract
The objectives of this research were 1) to study the components of leadership competencies in private
schools, 2) to the model of developing leadership competencies in private schools, and 3) to evaluate the model of
leadership competencies towards international standard. The methodology was divided into three steps. The first
step was the study on the components of leadership competencies in private schools. Data were collected by
interviewing 3 experts and conducting a focus group discussion with 36 individuals. The second step was the
development of the model of leadership competencies in private schools. The key informants consisted of 168
school board representatives, teacher representatives, parent representatives, student representatives. The third step
was the evaluation of suitability, feasibility, and utility of the model of leadership competencies in private schools.
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Workshop was conducted with 6 experts. Assessment for the model of leadership competencies in private schools
was used. Data were analyzed by using statistics including percentage, mean and standard deviation.
The results of this research showed that there were six components of leadership competencies in
private schools towards international standard, including 1) Idealized Influence, formulating the school direction
towards desired outcome, 2) Inspirational Motivation, stimulating personnel to achieve the visions and missions, 3)
Intellectual Stimulation, stimulating personnel to apply the knowledge, 4)Idealized Influence, building the
relationship and engagement, 5) Contingent Reward, rewarding personnel based on project/ activity plan to
achieve the school’s vision and goals, and 6) Management-by-Exception, formulating the standard towards
organizational goal. The results of evaluating the model of leadership competencies in private schools showed
that all aspects of the model met the criteria.
Keyword: Model, Competency, Private School Leader, The International Standard

บทน า
การบริหารจัดการศึกษาเอกชน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ.
2545 ได้กาหนดอานาจหน้าที่การบริหาร และจัดการการศึกษาของรัฐ การบริ หาร รวมถึ งการบริ หาร และจั ดการศึ กษาของเอกชน
และในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) มีกรอบแนวทางในการพั ฒนาคุ ณภาพการบริ หารจั ดการใหม่ ได้ แก่
1) การกระจายอานาจการบริหาร และการจัดการศึกษาให้ สถานศึ กษาและเขตพื้ นที่ การศึ กษา 2) พั ฒนาระบบบริ หารจั ดการตาม
หลักธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสเป็นธรรม และมีระบบการตรวจสอบที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ 3) พั ฒนาการบริ หารจั ดการ เพื่ อเพิ่ ม
โอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 4) พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่ อส่ งเสริ มสนั บสนุ นการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนภาคเอกชน
และทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและเรียนรู้ให้มากขึ้น และ 5) พั ฒนาระบบบริ หารจั ดการทรั พยากรเพื่ อ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)
การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิ ผล มี ระบบบริ หารการจั ดการที่ ดีในสถานศึ กษา สมรรถนะผู้ น าจึ งมี
ความสาคัญต่อการพัฒนาองค์กรและการจัดการในทุกระดับทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดั บโลก ความส าเร็ จขององค์ กร
ขึ้นกับภูมิปัญญาและแนวปฏิบัติที่สร้างสรรค์ของผู้นาองค์กร ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งถือว่าเป็นผู้นาองค์กรที่ มี ความส าคั ญที่ สุ ดเพราะ
เป็นผู้นานโยบายและโครงการต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติอันจะส่งผลต่อผู้เรียน ครู สถานศึ กษา และชุ มชน (กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2550)
ผู้นาจึงมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของงานและประสิทธิผลขององค์กร นอกจากนี้สานักงานรั บรองมาตรฐานและประกั นคุ ณภาพ
การศึกษายังได้กาหนดผู้นาเป็นหนึ่งในมาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้นาจึงเป็นกุญแจส าคั ญของความมี ประสิ ทธิ ภาพ
และประสิทธิผลของสถานศึกษา (David McClelland, 1973) ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาต้องแสดงบทบาทความเป็ นผู้ น าคื อ มี และใช้
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่จาเป็นของผู้บริหารในการบริหารงานให้ประสบความส าเร็ จมี คุณภาพหมายถึ ง การที่
ผู้บริหารต้องได้รับการพัฒนา และการเสริมสร้างสมรรถนะ องค์ ประกอบสมรรถนะเป็ นคุ ณลั กษณะสมรรถนะผู้ น าของผู้ บริ หาร
โรงเรียนยุคใหม่และเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ผู้บริหารมีผลการบริ หารงานโรงเรียนที่ดีกว่าหรือสูงกว่ามาตรฐาน
การประเมินการบริหารจัดการระบบคุณภาพเพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลให้ น าเกณฑ์ รางวั ลคุ ณภาพแห่ งชาติ มา
ประยุกต์ใช้ โดยกาหนดลักษณะการตั้งคาถามเพื่อชี้ให้เห็นแนวทางการบริหารจั ดการของโรงเรี ยนในด้ านต่ าง ๆ ที่ โรงเรี ยนจะต้ อง
ดาเนินการ และสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ทั้ งนี้ โรงเรี ยนสามารถก าหนดแนวทางการ
ดาเนินการที่แตกต่างกันไปตามบริบท และศักยภาพของแต่ละโรงเรียนโดยที่แนวทางการดาเนิ นการบริ หารจั ดการระบบคุ ณภาพใน
ด้านการนาองค์กร การบริหารจัดการเกี่ยวกับวิ ธี การที่ ผู้ บริ หารโรงเรี ยนชี้ น าการก าหนดวิ สั ยทั ศน์ ค่ านิ ยม ผลการดาเนิ นการที่
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คาดหวังของโรงเรียนของผู้นาระดับสูง รวมทั้งระบบธรรมาภิบาลของโรงเรียน และการดาเนิ นการเกี่ ยวกั บจริ ยธรรม กฎหมาย และ
ความรับผิดชอบต่อชุมชน การวัดผลการดาเนินงานในระดับองค์กร การสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริ มให้ เกิ ดพฤติ กรรมที่ มี จริ ยธรรม และ
วิธีปฏิบัติที่แสดงถึงความเป็นพลเมืองดี ผู้บริหารควรนาองค์กรโดยการกาหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรี ยนจากการมี ส่ วนร่ วมของทุ กฝ่ ายที่
เกี่ยวข้อง ผู้บริหารโรงเรียนต้องสร้างความศรัทธา มีระบบให้ บุ คลากรได้ ใช้ ศักยภาพในการท างานอย่ างเต็ มที่ ภายใต้ การกระจาย
อานาจ สร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระตุ้ นให้ เกิ ดการสร้ างนวั ตกรรมเพื่ อเพิ่ มพู นศั กยภาพการปฏิ บั ติงาน จั ด
โรงเรียนให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และจัดระบบการสื่อสารเพื่อให้เกิ ดการยอมรั บในวิ สั ยทั ศน์ ค่านิ ยมและผลการดาเนิ นการที่
คาดหวังของโรงเรียน (สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน, 2553)
จากเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพการศึกษาที่สาคัญที่สุดในสถานศึกษา คือ “ผู้บริหาร” เพราะผู้บริหาร เป็ น
ผู้แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการพัฒนาสมรรถนะผู้นาโรงเรียนเอกชนในการบริหารจั ดการการศึ กษา
เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ผู้บริหารมีผลการบริหารงานโรงเรียนที่ดีกว่าหรือสูงกว่ามาตรฐาน จะเป็ นประโยชน์ ในการพั ฒนาคุ ณภาพ
การศึกษา และการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียน ให้การปฏิ บั ติงานมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล สามารถปรั บปรุ ง
พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียน สามารถดาเนินกิจกรรมทางการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนเอกชน
ในการบริหารจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของทั้งระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับสากลต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะผู้นาโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล
2. เพื่อสร้างรูปแบบสมรรถนะผู้นาโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล
3. เพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ ของรู ปแบบสมรรถนะผู้ น าโรงเรี ยนเอกชนสู่
มาตรฐานสากล

ประโยชน์ท ี่ไ ด้ร ับ
ได้รูปแบบสมรรถนะผู้นาโรงเรียนเอกชนสู่ มาตรฐานสากลในการบริ หารจั ดการการศึ กษาโรงเรี ยนเอกชนที่ เหมาะสม
เป็นไปได้และเป็นประโยชน์ สามารถนาไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ นโยบายและแนวทางในการปฏิ บั ติงานบริ หารจั ดการการศึ กษา
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วิธ ีดาเนิน การวิจ ัย
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะผู้นาโรงเรี ยนเอกชนใน
ประเด็นความหมายของผู้นา องค์ประกอบของสมรรถนะผู้นา แนวทางการดาเนินการบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพ
สู่มาตรฐานสากลโดยการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆได้แก่ การสืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการ ประกอบไปด้วย วิทยานิพนธ์ งานวิจัย
หนังสือ โครงการ เอกสารเผยแพร่ บทความต่างๆ แหล่งข้อมูลที่ไม่เป็นทางการ และปัจจัยภายนอกที่สนับสนุน ได้แก่ บทบาทหน้ าที่ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาการบริหารและจัดการศึกษาของเอกชน โดยแบ่งขั้นตอนการดาเนินงานวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
ข ั้น ตอนที่ 1 การศ ึกษาองค ์ประกอบสมรรถนะผู้น าโรงเรีย นเอกช นสู่ม าตรฐานสากล
1. เค รื่องมือที่ใ ช ้ใ นการเก็บรวบรวมข ้อมูล
1.1 แบบสัมภาษณ์เช ิงลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยได้ศึกษาและใช้แนวคิดต่าง ๆ ประกอบด้ วยแนวคิ ดภาวะ
ผู้นาแบบพิสัยสมบูรณ์ (Bruce, Avolio, et al, 1999 อ้างในสุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2550) องค์ประกอบสมรรถนะของ David McClelland
6 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ (Knowledge) 2) ด้านทักษะ (Skill) 3) เจตคติ (Attitude) 4) ค่านิยม (Values) 5) บุคลิกลักษณะประจ าตั วของ
บุคคล (Traits) 6) แรงขับ (Motives) (David McClelland, 1973) และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน
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มาตรฐานสากล 7 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) การนาองค์กร 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) การมุ่ งเน้ นนั กเรี ยน 4) การวั ด การวิ เคราะห์
และการจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้นบุคลากร 6) การมุ่งเน้นการดาเนินการและ 7) ผลลั พธ์ (ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น
พื้นฐาน, 2553) มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้างแบบสัมภาษณ์
1.2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยร่วมสนทนากลุ่มกับผู้ให้ข้อมูลหลักทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับสมรรถนะผู้นาของผู้บริหารเพื่อยืนยันหลักการใช้สมรรถนะของผู้นาในการจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล การใช้
สมรรถนะผู้นาของผู้บริหารในการปฏิบัติงาน โดยใช้แนวคิดภาวะผู้นาแบบพิสัยสมบูรณ์ (Bruce, Avolio, et al, 1999 อ้างในสุ เทพ พงศ์
ศรีวัฒน์, 2550) องค์ประกอบสมรรถนะของ David McClelland 6 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ 2) ด้านทักษะ 3) เจตคติ 4) ค่ านิ ยม (Values)
5) บุคลิกลักษณะประจาตัวของบุคคล (Traits) 6) แรงขับ (Motives) (David McClelland, 1973 อ้างใน สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2548)
1.3 การสังเกตแบบไม่ม ีโครงสร้าง (Unstructured Observation) สังเกตการใช้สมรรถนะผู้นาของผู้บริหารในการ
ปฏิบัติงาน การสังเกตเกี่ยวกับสภาพและบริบทของโรงเรียน ได้แก่ ข้อมูลทั่ วไปของโรงเรี ยน คุ ณลั กษณะและพฤติ กรรมของการใช้
สมรรถนะผู้นาของผู้บริหารในการปฏิบั ติงาน
2. ประช ากรและผู้ใ ห้ข ้อมูลหลัก
2.1 ประช ากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในขั้นตอนนี้ คื อ ผู้ อ านวยการและบุ คลากรของโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามั ญศึ กษาที่ มี
คุณภาพสู่มาตรฐานสากล ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ ผ่ านเกณฑ์
ประเมินในระดับดีมากและให้ความร่วมมือในการเก็ บข้อมูล จานวน 17 โรงเรียน รายละเอียดโรงเรียนดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจานวนโรงเรียนที่ใช้เพื่อศึกษาองค์ประกอบเกี่ยวกับสมรรถนะผู้นา
ชื่อโรงเรียน
จังหวัด
ระดับประถมศึกษา
1. โรงเรียนชินวร
กรุงเทพมหานคร
2. โรงเรียนภูมิสมิทธ์
กรุงเทพมหานคร
3. โรงเรียนโสมาภา
กรุงเทพมหานคร
4. โรงเรียนตันติวัตร
นครศรีธรรมราช
5. โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา
สระบุรี
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
6. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
กรุงเทพมหานคร
7. โรงเรียนไทยคริสเตียน
กรุงเทพมหานคร
8. โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
กรุงเทพมหานคร
9. โรงเรียนราชินี
กรุงเทพมหานคร
10. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ชลบุรี
11. โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เชียงใหม่
12. โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
สมุทรปราการ
13. โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
กรุงเทพมหานคร
14. โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
นนทบุรี
15. โรงเรียนพิชญศึกษา
นนทบุรี
16. โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง
ลาปาง
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
17. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
กรุงเทพมหานคร

ระดับคุณ ภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

Vol 13 NO 2 May - August 2019

142 Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University
2.2 ผู้ใ ห้ข ้อมูลหลัก
2.2.1 ผู้ ให้ ข้ อมู ลหลั กในการสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก (In - depth Interview) โดยใช้ วิ ธี เลื อกแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Selected) มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคื อ 1) เป็ นผู้ อ านวยการโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามั ญศึ กษาที่ มี คุณภาพสู่
มาตรฐานสากลผ่ านเกณฑ์ ประเมิ นในระดั บดี มากตามประกาศส านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวน 3 โรงเรียน 2) เป็นผู้ที่เหมาะสม และมี ความรู้ ความเข้ าใจในบริ หารจั ดการศึ กษาในโรงเรี ยนให้
เป็นไปตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และ
3) เป็นโรงเรียนจาก กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค อย่างละ 1 โรงเรียน ได้ผู้อานวยการโรงเรียนที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักในการสั มภาษณ์
เชิงลึก ประกอบ 1) โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2) โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล และ 3) โรงเรียนดาราวิทยาลัย
2.2.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ใช้การเลือกแบบเฉพาะเจาะจงในแต่ละโรงเรียน
โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาประกอบด้วย 1) เป็นตัวแทนครู ตัวแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตัวแทนนักเรียน และตัวแทนผู้ปกครองเป็น
โรงเรียนเดียวกันกับผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบยืนยันสมรรถนะของผู้บริหารในการบริหารจัดการโรงเรี ยน 2) เป็ นผู้ มี
ความรู้ความเข้าใจเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ และ 3) เป็นตัวแทนครู 3 คน ตัวแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 3 คนตัวแทนนักเรียน 3 คน และตัวแทนผู้ปกครอง
3 คน รวมจานวน 3 โรงเรียน โดยแบ่งการสนทนากลุ่มเป็น 3 ครั้ง ๆ ละ 15 คน รวมจานวนผู้สนทนากลุ่มทั้งสิ้น 45 คน
2.2.3 การสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Observation) ผู้วิจัยใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
คือโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนเดียวกันกับผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์
3. การเก็บรวบรวมข ้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลักกลุ่มผู้อานวยการโรงเรียนเอกชน และการสนทนากลุ่ มกั บ
ผู้ให้ข้อมูลหลักกลุ่มผู้แทนบุคลากรโรงเรียนเอกชน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมในพื้ นที่ มาวิ เคราะห์
จัดหมวดหมู่ของข้อมูล ทาการสรุปสมรรถนะผู้นาโรงเรียนเอกชน ในการบริหารจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
4. การวิเ ค ราะห์ข ้อมูล และแปลผล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลเชิงคุ ณภาพ จากการสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก การสนทนากลุ่ ม และการ
สังเกตแบบไม่ มี โครงสร้ าง ผู้ วิ จั ยจึ งท าการวิ เ คราะห์ ด้วยการใช้ วิ ธี การวิ เคราะห์ เชิ งเนื้ อหา (Content Analysis) ที่ อธิ บายถึ ง
สมรรถนะผู้นาโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล โดยการน าข้ อมู ลที่ ได้ จากการรวบรวมจากกลุ่ มผู้ ให้ ข้ อมู ลหลั ก มาก าหนดเป็ น
ความคิดรวบยอด (Concept) ในแต่ละด้านและรวบรวมเป็ นองค์ประกอบ (Categories)
ข ั้น ตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบสมรรถนะผู้น าโรงเรีย นเอกช นสู่ม าตรฐานสากล
นาองค์ประกอบสมรรถนะผู้นาโรงเรียนเอกชนในขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์เพื่อสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม
(Questionnaire) สอบถามไปยังตัวแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียน เพือ่
การตรวจสอบองค์ประกอบสมรรถนะผู้นาของผู้บริหาร นาไปสู่การสร้างรูปแบบสมรรถนะผู้นาโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล
1. เครื่องมือที่ใช ้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยมี ทั้ งหมด 3 ตอน คื อ ตอนที่ 1 ข้ อมู ลพื้ นฐาน เพศ ระดั บอายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน เป็ นแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความคิ ดเห็ นด้ าน
รูปแบบสมรรถนะผู้นาโรงเรียนเอกชนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่ า (Rating Scale) 5 ระดั บ และตอนที่ 3 คาถามปลายเปิ ดด้ าน
รูปแบบสมรรถนะผู้นาโรงเรียนเอกชนครอบคลุมทุ กด้าน
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ผูว้ ิจัยนาข้อคาถามไปหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยการหาค่ าดั ชนี ความสอดคล้ อง (Index of
Item-Objective Congruence : IOC) (พิสณุ ฟองศรี, 2551) โดยนาแบบสอบถามไปตรวจสอบคุ ณภาพความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหาจาก
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน ได้คุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาอยู่ ระหว่ าง 0.80 - 1.00 และน าแบบสอบถามไปทดลองกั บตั วแทน
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คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียน ที่ไม่ใช่ผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อหาความเชื่ อมั่ น (Reliability)
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิอัลฟ่าของครอนบัค (Cronbach, 1990) ได้ค่าค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha-Coefficient) เท่ากับ 0.97
2. ประชากรและผู้ให้ข ้อมูลหลัก
2.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาการตรวจสอบองค์ประกอบผู้วิจัยได้เลือกแบบเฉพาะเจาะจงคื อ บุ คลากรของโรงเรี ยน
เอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ตามประกาศส านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับดีมาก ที่เหลือจากการเลือกในขั้นตอนที่ 1 จานวน 14 โรงเรียน
2.2 ผู้ให้ข ้อมูลหลัก ผู้วิจัยใช้การเลือกแบบเฉพาะเจาะจงในแต่ละโรงเรียน จานวน 14 โรงเรี ยน โดยมี หลั กเกณฑ์ ใน
การพิจารณาคุณสมบัติ 1) เป็นตัวแทนครู 3 คน ตัวแทนคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน 3 คน และตั วแทนนั กเรี ยน 3 คนตั วแทน
ผู้ปกครอง 3 คน และ 2) เป็ นผู้ มี ความรู้ ความเข้ าใจเกณฑ์ รางวั ลคุ ณภาพแห่ งส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน
(OBECQA) ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อองค์ กรที่เป็ นเลิ ศ จานวน 168 คน
3. การเก็บรวบรวมข ้อมูล ผู้วิจัยส่งหนังสือและแบบสอบถามด้วยตนเองเพื่ อขอความอนุ เคราะห์ ในการเก็ บรวบรวม
ข้อมูลจนได้แบบสอบถามกลับมาครบทุกชุด นาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมในพื้ นที่ มาวิ เคราะห์ จั ดหมวดหมู่ ของข้ อมู ล เพื่ อท า
การสรุปและสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้นาโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล
4. การวิเ ค ราะห์ข ้อมูล และแปลผล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่ และค่าร้อยละ
ข ั้นตอนที่ 3 ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ร ูปแบบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียน
เอกช นสู่ม าตรฐานสากล
การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของรูปแบบสมรรถนะผู้นาโรงเรียนเอกชน โดยการประชุ ม
เชิงปฏิบัติการการวิทยาวิพากษ์ยืนยันด้านคุณภาพรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้นาโรงเรียนเอกชนสู่ มาตรฐานสากลจากผู้ เชี่ ยวชาญ
จานวน 6 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง มีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกคือ 1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการบริ หารจั ดการ
การศึกษา 2) เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นาสูงและมีประสบการณ์การบริหารการการศึกษา และ 3) มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก

สรุปผลการวิจ ัย
1. องค ์ประกอบสมรรถนะผู้น าโรงเรีย นเอกช นสู่ ม าตรฐานสากล พอสรุปได้ดังนี้
1.1 การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ เป็นการกาหนดทิ ศทางของโรงเรี ยนให้ ไปสู่ ผลลั พธ์ ที่ ต้องการ ผู้ บริ หารมุ่ งเน้ นให้
นักเรียนมีความพร้อมทางด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจเป็นพลโลกที่มีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ ไปกั บทางด้ านวิ ชาการ มี ก าหนด
วิสัยทัศน์ ปรัชญา คติพจน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียนให้ สอดคล้ องกั บนโยบายของกระทรวงศึ กษาธิ การและหลั กของ
ศาสนา มีการกาหนดทิศทางของโรงเรียนด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 หรือ 10 ปี และแผนปฏิ บั ติการประจ าปี โดยมี การ
วัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง จัดทาสื่อวิสัยทัศน์เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรตระหนักถึงเป้าหมายของโรงเรี ยนอยู่ ตลอดเวลา และ
มีการกาหนดทิศทางของโรงเรียนให้สอดคล้องกั บแนวทางคิดในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การคิดสร้างสรรค์ การบูรณาการกิจกรรม
1.2 การสร้างแรงบันดาลใจ เป็นการกระตุ้นบุคลากรเพื่อให้บรรลุ วิ สั ยทั ศน์ และพั นธกิ จ ผู้ บริ หารมี การสร้ างขวั ญและ
กาลังใจแก่บุคลากรให้ทางานบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนกาหนด มีการกาหนดกลยุ ทธ์ ด้านพั ฒนาบุ คลากรไว้ อย่ างชั ดเจน
มีการกากับความคืบหน้าการทางานของครูโดยการรายงานผลและประเมิ นผลทั้ งรายสั ปดาห์ และรายเดื อน มี การสร้ างบรรยากาศ
การทางานที่ดีเพื่อสร้างความรู้สึกยึดมั่นต่อวิสัยทัศน์และพันธกิ จที่ ก าหนดไว้ และมี การก าหนดรู ปแบบกิ จกรรมโดยการวางแผน
กากับ ติดตามผลการดาเนินงานเพื่อตอบสนองต่ อกลยุ ทธ์ ของโรงเรียนอย่ างต่ อเนื่อง
1.3 การกระตุ้นการใช้ปัญญา เป็นการทางานของบุคลากรเพื่อเข้าถึงความรู้ ผู้ บริ หารมี การส่ งเสริ มพั ฒนาบุ คลากรให้
ศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ การสร้างเครือข่ายในการทางานโดยการจั ดสั มมนาและ workshop เพื่ อเป็ นการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้
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ซึ่งบุคคลากรสามารถเลือกหัวข้อหรือ กิจกรรมที่ตนสนใจและสอดคล้องกับความรู้ ที่ สามารถน าไปใช้ ต่อได้ ส่ งเสริ มการใช้ นวั ตกรรม
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อนาความรู้มาประยุกต์ใช้กั บการเรี ยนการสอน ส่ งเสริ มให้ ครู เข้ ารั บการอบรมต่ าง ๆ จากหน่ วยงานและ
องค์กรภายนอกแล้วน ามาขยายผลภายในโรงเรี ยน และจัดหาวิทยากรจากภายนอกเข้ ามาให้ ความรู้แก่บุคลากรอย่ างต่อเนื่อง
1.4 ความใส่ใจต่อปัจเจกบุคคล เป็นการสร้างสัมพันธภาพและความผู กพั นระหว่ างกั น ผู้ บริ หารจั ดให้ มี การประชุ ม
ระหว่างบุคลากรเพื่อสร้างสัมพันธภาพและความผูกพันที่ดี จัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระหว่ างเพื่ อนครู ในชั้ นเดี ยวกั น และระหว่ าง
แผนก เช่น การจัดระบบพี่เลี้ยงระหว่างครู จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อสร้ างสั มพั นธภาพที่ ดีในหน่ วยงาน เปิ ดโอกาสในการท างาน
ร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมมือ ร่วมใจ และให้ทุกคนเปิดใจซึ่งกันและกั น และให้ ทุ กคนในองค์ กรมี บทบาทร่ วมกั น
ช่วยกันคิดและดาเนินกิ จกรรมต่าง ๆ ร่วมกันตามความเหมาะสมตามศั กยภาพของบุ คคลากร
1.5 การให้รางวัลตามสถานการณ์ เป็นการปฏิบัติงานของบุคลากรตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้ บรรลุ วิ สั ยทั ศน์ และ
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ผู้บริหารให้ความไว้วางใจบุคลากรที่ มี ความรั บผิ ดชอบต่ อแผนงาน โครงการ และกิ จกรรมของโรงเรี ยน
สนับสนุนให้บุคลากรที่มีผลปฏิบัติงานดีตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรม มีการรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางของบุคลากรเพื่ อให้ บรรลุ
วิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของโรงเรียน ให้รางวัลกับบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมทาให้ บรรลุ วิ สั ยทั ศน์ และ
เป้าประสงค์ของโรงเรียน และมีการสร้างขวัญและกาลังใจในการทางานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ที่โรงเรียนกาหนด
1.6 การบริหารแบบวางเฉย เป็นการกาหนดมาตรฐานเพื่อนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ผู้ บริ หารจั ดท าโครงการต่ าง ๆ ที่
ส่งเสริมนักเรียน ด้านวิชาการ กิจกรรม และคุณธรรมจริยธรรมในระดับมาตรฐาน ส่งเสริ มกระบวนการพั ฒนาและการเรี ยนรู้ ร่ วมกั น
โดยใช้หลักคุณธรรม กาหนดมาตรฐานด้านความรู่คู่คุณธรรมให้แก่นักเรียน กาหนดมาตรฐานให้อยู่ในระดั บสากลในทุ ก ๆ ด้ านและให้
มีมาตรฐานไปสู่ในชั้นแนวหน้า และกาหนดทักษะการคิดวิเคราะห์ระหว่างความสามารถของตนเองและความต้ องการของสั งคมเพื่ อ
ฝึกฝนบุคลิกภาพ ความคิด แนวทางการทางานอย่างเป็นสากล
2. การสร้างรูปแบบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล สมรรถนะผู้นาโรงเรียนเอกชนในการบริหารจัดการ
การศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลนาไปสู่การสร้างรู ปแบบสมรรถนะผู้นาโรงเรียนเอกชน มีรายละเอียดได้ดังตารางต่ อไปนี้
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นสมรรถนะผู้นาโรงเรียนเอกชน โดยรวม
สมรรถนะผู้นาโรงเรียนเอกชน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์
การสร้างแรงบันดาลใจ
การกระตุ้นการใช้ปัญญา
ความใส่ใจต่อปัจเจกบุค คล
การให้รางวัลตามสถานการณ์
การบริหารแบบวางเฉย

รวม

ระดับความคิดเห็น (n = 168)
แปลผล
σ
µ
4.43
.51
มาก
4.39
.53
มาก
4.32
.56
มาก
4.47
.53
มาก
4.40
.54
มาก
4.50
.52
มากที่สุด
4.42

.49

ล าดับ
3
5
6
2
4
1

มาก

จากตารางที่ 2 พบว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นสมรรถนะผู้ น าโรงเรี ยนเอกชนโดยรวม อยู่ ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.42 (σ = 0.49) จาแนกเป็นรายด้ านพบว่ า การบริ หารแบบวางเฉย อยู่ ในระดั บมากที่ สุ ด มี ค่าเฉลี่ ย 4.50
(σ = 0.52) รองลงมาคือ ความใส่ใจต่อปัจเจกบุคคล อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.47 (σ = 0.53) และการมีอิทธิพลเชิงอุ ดมการณ์ อยู่ ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.43 (σ = 0.51) ตามลาดับ
จากการศึกษาพบว่ารูปแบบสมรรถนะผู้ น าโรงเรี ยนเอกชนสู่ มาตรฐานสากลพบสมรรถนะที่ ส าคั ญในรู ปแบบ ตามที่
กาหนดไว้ทั้ง 6 ประการ มีรายละเอียดสมรรถนะ ดังนี้
Vol 13 NO 2 May - August 2019

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University 145
1. การบริหารแบบวางเฉย เป็นการกาหนดมาตรฐานเพื่อนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย สมรรถนะผู้ น าโรงเรี ย น
เอกชนมีวิธีการพัฒนาประกอบด้วย
1) การจัดทาโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมนักเรียน ด้านวิชาการ กิจกรรม คุณธรรมจริยธรรม ในระดับมาตรฐาน
2) สนับสนุนกระบวนการพัฒนาและการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้หลักคุณธรรม
3) กาหนดมาตรฐานให้อยู่ในระดับสากลในทุก ๆ ด้านและให้มีมาตรฐานไปสู่ในชั้นแนวหน้า
2. ความใส่ใจต่อปัจเจกบุคคล เป็นการสร้างสัมพันธภาพและความผู กพั นระหว่ างกั น สมรรถนะผู้ น าโรงเรี ยนเอกชนมี
วิธีการพัฒนาประกอบด้วย
1) จัดการประชุมระหว่างบุคลากรเพื่อสร้างสัมพันธภาพและความผูกพันที่ดี
2) เปิดโอกาสในการทางานร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมมือ ร่วมใจ
3) เสริมสร้างให้บุคลากรเปิดใจซึ่งกันและกัน และให้บุคลากรในองค์กรมีบทบาทร่วมกันช่วยกันคิดและดาเนิ น
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกันตามความเหมาะสมตามศักยภาพของบุคลากร
3. การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ เป็นการกาหนดทิศทางของโรงเรียนให้ไ ปสู่ ผ ลลั พ ธ์ ที่ ต้อ งการ สมรรถนะผู้ น า
โรงเรียนเอกชนมีวิธีการพัฒนาประกอบด้วย
1) มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความพร้อมทางด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจเป็นพลโลกที่ มี คุณธรรมจริ ยธรรมควบคู่ ไปกั บ
ทางด้านวิชาการ
2) กาหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา คติพจน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรี ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและหลักของศาสนา
3) กาหนดทิศทางของโรงเรียนให้สอดคล้องกับแนวทางคิดในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การคิดสร้างสรรค์ การบูรณาการกิจกรรม
4. การให้รางวัลตามสถานการณ์ เป็นการปฏิบัติงานของบุคลากรตามแผนงาน โครงการ กิ จกรรม ให้ บรรลุ วิ สั ยทั ศน์ และ
เป้าประสงค์ของโรงเรียน สมรรถนะผู้นาโรงเรียนเอกชนมีวิธี การพัฒนาประกอบด้ วย
1) สร้างความไว้วางใจบุคลากรที่มีความรับผิดชอบต่อแผนงาน โครงการ กิจกรรมของโรงเรียน
2) สนับสนุนให้บุคลากรที่มีผลปฏิบัติงานดีตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม
3) การรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางของบุคลากรเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของโรงเรียน
5. การสร้างแรงบันดาลใจ เป็นการกระตุ้นบุคลากรเพื่อให้ บรรลุ วิ สั ยทั ศน์ และพั นธกิ จ สมรรถนะผู้ น าโรงเรี ยนเอกชนมี
วิธีการพัฒนาประกอบด้วย
1) กาหนดกลยุทธ์ด้านพัฒนาบุคลากรไว้อย่างชัดเจน
2) เสริมสร้างบรรยากาศการทางานที่ดีเพื่อสร้างความรู้สึกยึดมั่นต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กาหนดไว้
3) จัดการกาหนดรูปแบบกิจกรรมโดยการวางแผน กากับ ติดตามผลการดาเนินงานเพื่อตอบสนองต่ อ กลยุ ท ธ์
ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
6. การกระตุ้นการใช้ปัญญา เป็นการทางานของบุคลากรเพื่อเข้าถึงความรู้ สมรรถนะผู้ น าโรงเรี ยนเอกชนมี วิ ธี การพั ฒนา
ประกอบด้วย
1) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อนาความรู้มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน
2) ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมต่าง ๆ จากหน่วยงานและองค์กรภายนอกแล้วนามาขยายผลภายในโรงเรียน
3) จัดหาวิทยากรจากภายนอกเข้ามาให้ความรู้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
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3. การประเมิน รูปแบบสมรรถนะผู้น าโรงเรีย นเอกช นสู่ม าตรฐานสากล
การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบสมรรถนะผู้นาโรงเรียนเอกชนสู่
มาตรฐานสากลพบว่า รูปแบบสมรรถนะทุกองค์ประกอบ มี ค่ า เฉลี่ ย ความเหมาะสม ความเป็ น ไปได้ และความเป็ น
ประโยชน์อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด

อภิปรายผล
ผลการวิจัยมีประเด็นที่สาคัญผู้วิจัยน ามาอภิปรายผลการวิจั ย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การบริหารแบบวางเฉย เป็นการกาหนดมาตรฐานเพื่ อน าองค์ กรให้ บรรลุ เป้ าหมาย สมรรถนะผู้ น าโรงเรี ยนเอกชนมี
วิธีการพัฒนา ประกอบด้วย 1) การจัดทาโครงการต่าง ๆ ที่ ส่ งเสริ มนั กเรี ยน ด้ านวิ ชาการ กิ จกรรม คุ ณธรรมจริ ยธรรม ในระดั บ
มาตรฐาน 2) สนับสนุนกระบวนการพัฒนาและการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้หลักคุณธรรม และ 3) ก าหนดมาตรฐานให้ อยู่ ในระดั บสากล
ในทุก ๆ ด้านและให้มีมาตรฐานให้สู่ในชั้นแนวหน้า ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้มี ส่ วนเกี่ ยวข้ องในการจั ดการศึ กษาน าหลั กคุ ณธรรมและ
จริยธรรมมาใช้และปฏิบัติ มีการจัดทาคู่มือกฎและระเบียบของนักเรียน เสริ มสร้ างธรรมเนี ยมปฏิ บั ติให้ เป็ นวั ฒนธรรมองค์ กร ซึ่ ง
ได้แก่ เน้นการจัดกิจกรรมจากพี่สู่น้อง การฝึกให้พี่เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้น้อง องค์ประกอบนี้ เช่ นเดี ยวกั บงานวิ จั ยของแนวคิ ด
ของ สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2548) ที่ได้กล่าวว่าการบริหารแบบวางเฉย มีการเข้าไปทาการแก้ ไขก าหนดมาตรฐาน แต่ รอคอยจนปั ญหา
เกิดขึ้นก่อนจึงเข้าทาการแก้ไข การตอกย้าข้อบกพร่องให้ผู้ปฏิบัติทราบ การบังคับใช้กฎระเบี ยบ แต่ ไม่ ชอบผลกระทบต่ อสถานภาพ
เดิม และเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิ ดขึ้นให้ฟังจากผู้นาเท่านั้ น
2. ความใส่ใจต่อปัจเจกบุคคล เป็นการสร้างสัมพันธภาพและความผูกพันระหว่างกัน สมรรถนะผู้นาโรงเรี ยนเอกชนมี วิ ธี การ
พัฒนา ประกอบด้วย 1) จัดการประชุมระหว่างบุคลากรเพื่อสร้างสัมพันธภาพและความผูกพันที่ดี 2) เปิ ดโอกาสในการท างานร่ วมกั น
ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมมือ ร่วมใจ และ 3) เสริมสร้างให้บุคลากรเปิดใจซึ่งกันและกัน และให้ บุ คลากรในองค์ กรมี บทบาท
ร่วมกันช่วยกันคิดและดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันตามความเหมาะสมตามศักยภาพของบุคลากร ทั้ งนี้ อาจเป็ นเพราะผู้ บริ หารใส่ ใจ
ในรายละเอียดของนักเรียนทุกคน โดยยอมรับความหลากหลายของปัจเจกบุ คคล ศั กยภาพของผู้ เรี ยนที่ มี ความแตกต่ างในด้ านการ
เรียนรู้ มีวิธีการกระบวนการทางานหรือการเรียนการสอนที่ออกแบบโดยเฉพาะกลุ่มแต่มีมาตรฐานเดี ยวกั น ไม่ สร้ างความแตกแยกใน
ผู้เรียน ซึ่งอาจจะแตกต่างในการเรียนการสอนแต่ไม่แตกแยกในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นองค์ ประกอบนี้ เช่ นเดี ยวกั บแนวคิ ดของ Spears, n.d.
Cited in Nwogu (2004 อ้างใน สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2550) ได้อธิบายว่าภาวะผู้นาใฝ่บริการหมายถึงการให้ บริ การเป็ นอั นดั บแรกและ
การกระตุ้นสัมพันธภาพที่ดีโดยการสร้างบรรยากาศของศักดิ์ศรีและความนับถือการสร้ างกลุ่ มและที มและการฟั งเพื่ อนร่ วมงานและ
พนักงาน และทานองเดียวกับงานวิจัยของ อภิสิทธิ์ บุญยา (2553) ซึ่ งพบว่ าการศึ กษาดู งาน และการสร้ างทางเลื อกการตั ดสิ นใจ
ร่วมกัน การจัดการในชุมชน ประกอบด้วย การสร้างการรับรู้ร่วมกัน การเลือกสรรและกาหนดบทบาทหน้ าที่ และการสร้ างแนวปฏิ บั ติ
ร่วมกัน การประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย การประชุม การใช้หอกระจายข่าว การพบปะพูดคุย และการรายงานสาธารณะ และการเป็ น
หุ้นส่วนของโรงเรียน ประกอบด้ วย การสร้ างวิ สั ยทั ศน์ ร่ วม การจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ สู่ ชุ มชน และการสร้ างสั มพั นธภาพที่ ดี
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์เพ็ญ กลับดี และมณฑป ไชยชิต (2558) ได้ศึกษา อิทธิพลของภาวะผู้ น าร่ วมและวั ฒนธรรมโรงเรี ยน
แบบร่วมคิดร่วมทาที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐานในเขตตรวจราชการที่ 2 ระดั บภาวะผู้ น าร่ วมใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตรวจราชการที่ 2 อยู่ในระดับมาก ระดับวัฒนธรรมโรงเรียนแบบร่ วมคิ ดร่ วมท าของครู ในสถานศึ กษาขั้ น
พื้นฐานในเขตตรวจราชการที่ 2 อยู่ในระดับมาก รูปแบบผลการปฏิบัติงานของครู ในสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐานในเขตตรวจราชการที่ 2
ได้รับอิทธิพลทางตรงจากภาวะผู้นาร่วม และวัฒนธรรมโรงเรียนแบบร่วมคิ ดร่ วมท า และได้ รั บอิ ทธิ พลทางอ้ อมจากภาวะผู้ น าร่ วม
และวัฒนธรรมโรงเรียนแบบร่วมคิดร่วมทาโดยผ่านสิ่งที่มาก่อนผลการปฏิ บั ติงานของครู มี ความสอดคล้ องกลมกลื นกั บข้ อมู ลเชิ ง
ประจักษ์
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3. การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ เป็นการกาหนดทิศทางของโรงเรียนให้ไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ สมรรถนะผู้ น าโรงเรี ยนเอกชน
มีวิธีการพัฒนา ประกอบด้วย 1) มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความพร้ อมทางด้ านร่ างกาย สติ ปั ญญา และจิ ตใจเป็ นพลโลกที่ มี คุณธรรม
จริยธรรมควบคู่ไปกับทางด้านวิชาการ 2) กาหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา คติพจน์ อัตลักษณ์ และเอกลั กษณ์ ของโรงเรี ยนให้ สอดคล้ องกั บ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและหลักของศาสนา และ 3) กาหนดทิศทางของโรงเรียนให้สอดคล้ องกั บแนวทางคิ ดในศตวรรษที่ 21
ได้แก่ การคิดสร้างสรรค์ การบูรณาการกิจกรรม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้มีส่วนเกี่ ยวข้ องในการจั ดการศึ กษามี ความต้ องการหรื อความ
คาดหวังที่อยากเห็นผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมและมี ทิ ศทาง และเป้ าหมายที่
ชัดเจนเพราะโรงเรียนมาตรฐานสากลต้องมีคุณภาพที่สูงกว่าโรงเรียนทั่วไปองค์ประกอบนี้คล้ายคลึงกั บงานวิ จั ยของ ส าเนา หมื่ นแจ่ ม
(2555) ได้ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐานบนพื้ นที่ สู งมี องค์ ประกอบ 5 ด้ าน คื อ ด้ านการมี
อุดมการณ์ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการสร้ างวั ฒนธรรมการท างานแบบมี
ส่วนร่วม ทานองเดียวกับแนวคิดของ Kowalski (2003) และของ Rounaq Jahan (2007 อ้างในสุ เทพ พงศ์ ศรี วั ฒน์ , 2550) ที่ ระบุ ว่ า
ผู้นาที่เป็นบุคคลสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรให้สู่ความเป็นเลิศ ผู้นาจึงควรมีองค์ประกอบส าคั ญเพื่ อความมี ประสิ ทธิ ผล
ของภาวะผู้นาอันประกอบไปด้วย การแนะนาการชี้นา และการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ดังนั้นภาวะผู้ น าจึ งไม่ ใช่ เพี ยงเป็ นการมี พลั ง
อานาจ หรือการมีอานาจหน้าที่เท่านั้น แต่หากหมายรวมถึงการมีวิสัยทั ศน์ และมี เป้ าประสงค์ ท านองเดี ยวกั บแนวคิ ดของ Good
(1973) ที่กล่าวว่าการบริหารการศึกษาเป็นเรื่องที่สาคัญสาหรับการควบคุม ดูแล การดาเนิ นกิ จกรรมทางการศึ กษา การบริ หารและ
การจัดการทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านพัสดุครุภัณฑ์ ด้านกิจการนักศึกษา ด้านสภาพแวดล้ อม ตลอดรวมถึ งด้ านการบริ หาร
บุคคล ซึ่งเป็นฐานสาคัญในการพัฒนาองค์กรหรือสถานศึกษาให้สามารถดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุ เป้ าหมายของสถานศึ กษาและ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติอันพึงประสงค์สู่สังคมต่อไป และท านองเดี ยวกั บส านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชน
(2556) ที่เสนอแนวทางการกาหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนจากการมีส่วนร่ วมของทุ กฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้ อง โดยใช้ ข้ อมู ลจากการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียนทั้งสภาพจริงในปัจจุบันและสภาพการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิ ดขึ้นในอนาคต
4. การให้รางวัลตามสถานการณ์ เป็นการปฏิบัติงานของบุคลากรตามแผนงาน โครงการ กิ จกรรม ให้ บรรลุ วิ สั ยทั ศน์ และ
เป้าประสงค์ของโรงเรียน สมรรถนะผู้นาโรงเรียนเอกชนมีวิธีการพัฒนา ประกอบด้วย 1) สร้างความไว้วางใจบุคลากรที่ มี ความรั บผิ ดชอบ
ต่อแผนงาน โครงการ กิจกรรมของโรงเรียน 2) สนับสนุนให้บุคลากรที่มีผลปฏิบัติงานดีตามแผนงาน โครงการ กิ จกรรม และ 3) การรั บ
ฟังข้อเสนอแนะแนวทางของบุคลากรเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของโรงเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีการให้รางวั ลเพื่ อ
สร้างขวัญและกาลังใจบุคลากรที่ทาดีและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนและต่อองค์กรส่วนรวม ใช้ กลยุ ทธ์ ในการร่ วมคิ ด ร่ วม
เผชิญปัญหา และได้เข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนความคิดกับบุคลากร โดยทาให้บุคลากรมีแรงผลักดั นสามารถปฏิ บั ติงานให้ บรรลุ วิ สั ยทั ศน์
และพันธกิจ องค์ประกอบนี้ทานองเดียวกับแนวคิดของ Bass&Avolio,1990; Goodwin, Wofford &Whittington (2001 อ้ างในสุ เทพ
พงศ์ศรีวัฒน์, 2550) ได้ระบุว่าการให้รางวัลเป็นกลไกควบคุมในการสร้างการแลกเปลี่ยนด้านความสัมพันธ์ต่อกั น ซึ่ งเป็ นวิ ธี การจู งใจผู้
ตามด้วยปัจจัยภายนอกอย่างชัดเจน ในขณะที่ภาวะผู้นาแบบการเปลี่ยนแปลงใช้การให้รางวัลเป็นเพียงปั จจั ยเสริ มของระบบเพื่ อเพิ่ ม
ความผูกพันของผู้ตามและเพิ่มแรงจูงใจภายในของผู้ตามให้สูงขึ้น และเช่นเดียวกับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553)
ได้ระบุว่าการจัดระบบยกย่องชมเชย การให้รางวัลโดยกาหนดหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี โดยยึ ด
หลักคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสื่อสารหลักเกณฑ์การยกย่องชมเชย และจูงใจให้กับบุคลากรได้รับทราบทั่วทั้งโรงเรียน
5. การสร้างแรงบันดาลใจ เป็นการกระตุ้นบุคลากรเพื่อให้ บรรลุ วิ สั ยทั ศน์ และพั นธกิ จ สมรรถนะผู้ น าโรงเรี ยนเอกชนมี
วิธีการพัฒนา ประกอบด้วย 1) กาหนดกลยุทธ์ด้านพัฒนาบุคลากรไว้อย่างชัดเจน 2) เสริ มสร้ างบรรยากาศการท างานที่ ดีเพื่ อสร้ าง
ความรู้สึกยึดมั่นต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กาหนดไว้ และ 3) จัดการกาหนดรูปแบบกิ จกรรมโดยการวางแผน ก ากั บ ติ ดตามผลการ
ดาเนินงานเพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสร้างความรู้ ความเข้ าใจ ความมี ส่ วนร่ วม
การทางานเป็นทีม กระตุ้นสร้างขวัญกาลังใจให้แก่บุคลากรทุกคนอย่างทั่วถึงยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริ หารจั ดการองค์ ประกอบนี้
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เช่นเดียวกับแนวคิดของ Subir Clowdbury (2000) ที่กล่าวว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่ ผู้ น ามี อิ ทธิ พลเหนื อผู้ ตาม
สามารถโน้มน้าวให้ผู้ตามเกิดการยอมรับและกระทาตามในกิจกรรมต่าง ๆ โดยมุ่งให้มีการเปลี่ ยนแปลงจากสภาพเดิ มที่ เป็ นอยู่ ด้ วย
การกระตุ้นให้ผู้ตามตระหนักถึงโอกาสหรือปัญหาและร่วมกาหนดวิสัยทัศน์ให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ในองค์ กร เช่ นเดี ยวกั บกั บงานวิ จั ยของ
สาเนา หมื่นแจ่ม (2555) ที่ได้ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบนพื้นที่สู ง องค์ ประกอบภาวะผู้ น า
มี 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านการมีอุดมการณ์ องค์ประกอบด้านความคิดสร้างสรรค์ องค์ ประกอบด้ านการเป็ นแบบอย่ างที่
ดี องค์ประกอบด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และองค์ประกอบด้านการสร้างวัฒนธรรมการท างานแบบมี ส่ วนร่ วม ซึ่ งท านองเดี ยวกั บ
แนวคิดของ สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2548) ที่กล่าวว่าองค์ประกอบของพฤติกรรมภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงเป็ นพฤติ กรรมของผู้ น าที่
แสดงออกด้วยการสื่อสารให้ผู้ตามทราบถึง ความคาดหวังที่สูงของผู้นาที่มีต่อผู้ตาม ด้วยการสร้างแรงบั นดาลใจโดยจู งใจให้ ยึ ดมั่ นและ
ร่วมสานฝันต่อวิสัยทัศน์ขององค์การ ในทางปฏิบัติผู้นามักจะใช้สัญลักษณ์และการปลุกเร้าทางอารมณ์ให้กลุ่ มท างานร่ วมกั นเพื่ อไปสู่
เป้าหมายแทนการทาเพื่อประโยชน์เฉพาะตน ผู้นาแบบเปลี่ยนสภาพจึงถือได้ว่าเป็นผู้ ส่ งเสริ มน้ าใจแห่ งการท างานเป็ นที ม ผู้ น าจะ
พยายามจูงใจผู้ตามให้ทางานบรรลุเกินเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยการสร้างจิ ตส านึ กของผู้ ตามให้ เห็ นความส าคั ญว่ าเป้ าหมายและ
ผลงานนั้นจาเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงจะทาให้องค์การเจริญก้าวหน้าประสบความสาเร็จได้
6. การกระตุ้นการใช้ปัญญา เป็นการทางานของบุคลากรเพื่อเข้าถึงความรู้ สมรรถนะผู้ น าโรงเรี ยนเอกชนมี วิ ธี การพั ฒนา
ประกอบด้วย 1) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อนาความรู้มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน 2) ส่ งเสริ มให้ ครู เข้ ารั บ
การอบรมต่าง ๆ จากหน่วยงานและองค์กรภายนอกแล้วนามาขยายผลภายในโรงเรี ยน และ 3) จั ดหาวิ ทยากรจากภายนอกเข้ ามาให้
ความรู้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารมี การวางแผน พั ฒนาบุ คลากรครบทุ กมิ ติ ซึ่ งก าหนดในแผนพั ฒนา
คุณภาพอย่างชัดเจน กากับส่งเสริมให้กาลังใจบุคลากรโดยการส่ งเสริ มให้ ศึกษาต่ อ ทั ศนศึ กษา อบรมเฉพาะด้ านมี การก าหนดใน
แผนพัฒนาอย่างชัดเจนและมีการกากับติดตามอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบนี้ทานองเดียวกับกับงานวิจัยของ ส าเนา หมื่ นแจ่ ม (2555)
ที่กล่าวว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบนพื้นที่สูงองค์ประกอบด้านความคิ ดสร้ างสรรค์ และท านอง
เดียวกับ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (2556) การจั ดการศึ กษาเอกชน ที่ ระบุ ว่ าการจั ดการศึ กษาที่ มี โรงเรี ยน
เอกชนทาหน้าที่ดาเนินการในการขับเคลื่อนกระบวนการทางการศึ กษาที่ นอกเหนื อจากการจั ดการของรั ฐ โดยบทบาทส าคั ญของ
โรงเรียนเอกชนนั้นต้องช่วยให้เกิดการแข่งขันด้านคุณภาพการศึกษาโดยโรงเรี ยนเอกชนสามารถส่ งเสริ มเสรี ภาพด้ านการศึ กษาคื อ
ช่วยให้ผู้ปกครองและนักเรียนมีโอกาสในการเลือกสถานศึ กษาได้ หลากหลายยิ่ งขึ้ นโดยเฉพาะโรงเรี ยนเอกชนที่ ดี มี คุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาสูงจะเป็นคู่แข่งกับโรงเรียนของรัฐ จึงเป็นการกระตุ้นให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึ กษาสู งขึ้ นและยั ง
เป็นการขจัดหรือลดการผู กขาดในการจั ดการศึ กษา

ข้อ เสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
1) โรงเรียนเอกชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นหรือต้องการพัฒนาโรงเรี ยนสู่ มาตรฐานสากล
พิจารณานารูปแบบสมรรถนะผู้นาโรงเรียนเอกชนที่ค้นพบนี้ไปประยุกต์ใช้บนพื้นฐานหรือบริบทของโรงเรียนหรือเหมาะสมกั บศั กยภาพ
ของโรงเรียน
2) สถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาต่าง ๆ พิจารณาน ารู ปแบบสมรรถนะผู้ น าโรงเรี ยนเอกชนสู่
มาตรฐานสากลไปใช้เป็นข้ อมูลในการปรับปรุงหรื อพัฒนาหลักสู ตรที่เกี่ ยวข้ องกั บการบริหารการศึกษาหรื อผู้นาทางการศึกษา
3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนารูปแบบสมรรถนะผู้นาโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากลไปใช้ในการปรับ กลไกการ
บริหารสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา
2. ข้อเสนอแนะการทาวิจัยครั้งต่อไป
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1) ควรมีการศึกษารูปแบบสมรรถนะผู้นาโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล ในบริ บ ทต่ า ง ๆ ในการบริ ห าร
จัดการสถานศึกษาที่มีมาตรฐานสูงขึ้น
2) ควรมีการศึกษาวิจัยความสัม พันธ์ขององค์ประกอบรูปแบบสมรรถนะผู้นาโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล
กับผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐเช่น ไทยแลนด์ 4.0 เป็นต้น
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