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บทค ัดย่อ 

 การวิจัยเร่ืองรูปแบบสมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะผู้น า
โรงเรียนเอกชน 2) สร้างรูปแบบสมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชน และ 3) ประเมินรูปแบบสมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล ได้
แบ่งการศึกษาเป็น 3 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชน โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 3 คน การสนทนากลุ่ม จ านวน 36 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม และแบบสังเกต ข้ันตอนท่ี 2 
การสร้างรูปแบบสมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชน ผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบด้วยตัวแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตัวแทนครู ตัวแทน
ผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียน จ านวน 168 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม จ านวน 90 ข้อ และข้ันตอนท่ี 3 ประเมินความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์รูปแบบสมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชน โดยใช้วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการจากผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 6 คน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบสมรรถนะและรูปแบบสมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล ประกอบด้วย 6 
องค์ประกอบ คือ 1) การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ การก าหนดทิศทางของโรงเรียนให้ไปสู่ผลลัพธ์ท่ีต้องการ 2) การสร้างแรงบันดาล การ
กระตุ้นบุคลากรเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ 3) การกระตุ้นการใช้ปัญญา การท างานของบุคลากรเพื่อเข้าถึงความรู้ 4) ความใส่ใจ
ต่อปัจเจกบุคคล การสร้างสัมพันธภาพและความผูกพันระหว่างกัน 5) การให้รางวัลตามสถานการณ์ การปฏิบัติงานของบุคลากรตาม
แผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของโรงเรียน และ 6) การบริหารแบบวางเฉย การก าหนดมาตรฐานเพื่อน า
องค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชนในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน 
 

ค  าส าค ัญ : รูปแบบ, สมรรถนะ, ผู้น าโรงเรียนเอกชน, 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 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2545 ได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีการบริหาร และจัดการการศึกษาของรัฐ การบริหาร รวมถึงการบริหาร และจัดการศึกษาของเอกชน 
และในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) มีกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ได้แก่ 
1) การกระจายอ านาจการบริหาร และการจัดการศึกษาให้สถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษา 2) พัฒนาระบบบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสเป็นธรรม และมีระบบการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ 3) พัฒนาการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 4) พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคเอกชน
และทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและเรียนรู้ให้มากข้ึน และ 5) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) 
 การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีระบบบริหารการจัดการท่ีดีในสถานศึกษา สมรรถนะผู้น าจึงมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาองค์กรและการจัดการในทุกระดับท้ังในระดับท้องถ่ิน ระดับประเทศ และระดับโลก ความส าเร็จขององค์กร
ข้ึนกับภูมิปัญญาและแนวปฏิบัติท่ีสร้างสรรค์ของผู้น าองค์กร ผู้บริหารสถานศึกษาซ่ึงถือว่าเป็นผู้น าองค์กรท่ีมีความส าคัญท่ีสุดเพราะ
เป็นผู้น านโยบายและโครงการต่าง ๆ  ไปสู่การปฏิบัติอันจะส่งผลต่อผู้เรียน ครู สถานศึกษา และชุมชน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) 
ผู้น าจึงมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของงานและประสิทธิผลขององค์กร นอกจากนี้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษายังได้ก าหนดผู้น าเป็นหนึ่งในมาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้น าจึงเป็นกุญแจส าคัญของความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของสถานศึกษา (David McClelland, 1973) ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาต้องแสดงบทบาทความเป็นผู้น าคือ มีและใช้
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีจ าเป็นของผู้บริหารในการบริหารงานให้ประสบความส าเร็จมีคุณภาพหมายถึง การท่ี
ผู้บริหารต้องได้รับการพัฒนา และการเสริมสร้างสมรรถนะ องค์ประกอบสมรรถนะเป็นคุณลักษณะสมรรถนะผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียนยุคใหม่และเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ผู้บริหารมีผลการบริหารงานโรงเรียนท่ีดีกว่าหรือสูงกว่ามาตรฐาน  

การประเมินการบริหารจัดการระบบคุณภาพเพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลให้น าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมา
ประยุกต์ใช้ โดยก าหนดลักษณะการต้ังค าถามเพื่อช้ีให้เห็นแนวทางการบริหารจัดการของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจะต้อง
ด าเนินการ และสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังนี้ โรงเรียนสามารถก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการท่ีแตกต่างกันไปตามบริบท และศักยภาพของแต่ละโรงเรียนโดยท่ีแนวทางการด าเนินการบริหารจัดการระบบคุณภาพใน
ด้านการน าองค์กร การบริหารจัดการเก่ียวกับวิธีการท่ีผู้บริหารโรงเรียนช้ีน าการก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม ผลการด าเนินการท่ี



140   Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University 

Vol 13 NO 2  May - August  2019  

คาดหวังของโรงเรียนของผู้น าระดับสูง รวมท้ังระบบธรรมาภิบาลของโรงเรียน และการด าเนินการเก่ียวกับจริยธรรม กฎหมาย และ
ความรับผิดชอบต่อชุมชน การวัดผลการด าเนินงานในระดับองค์กร การสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรม และ
วิธีปฏิบัติท่ีแสดงถึงความเป็นพลเมืองดี ผู้บริหารควรน าองค์กรโดยการก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวข้อง ผู้บริหารโรงเรียนต้องสร้างความศรัทธา มีระบบให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพในการท างานอย่างเต็มท่ีภายใต้การกระจาย
อ านาจ สร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการปฏิบัติงาน จัด
โรงเรียนให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และจัดระบบการส่ือสารเพื่อให้เกิดการยอมรับในวิสัยทัศน์ค่านิยมและผลการด าเนินการท่ี
คาดหวังของโรงเรียน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2553) 
 จากเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีส าคัญท่ีสุดในสถานศึกษา คือ “ผู้บริหาร” เพราะผู้บริหาร เป็น
ผู้แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการพัฒนาสมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชนในการบริหารจัดการการศึกษา 
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ผู้บริหารมีผลการบริหารงานโรงเรียนท่ีดีกว่าหรือสูงกว่ามาตรฐาน จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียน ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถปรับปรุง
พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียน สามารถด าเนินกิจกรรมทางการศึกษาให้ดีย่ิงข้ึน เพื่อเป็นการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนเอกชน
ในการบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล เป็นท่ียอมรับของท้ังระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับสากลต่อไป 

 

วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล 

 2. เพื่อสร้างรูปแบบสมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล 

 3. เพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบสมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชนสู่
มาตรฐานสากล 
 

ประโยชน์ที่ได้ร ับ 
 ได้รูปแบบสมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากลในการบริหารจัดการการศึกษาโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสม 
เป็นไปได้และเป็นประโยชน์ สามารถน าไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานบริหารจัดการการศึกษา
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 

วิธ ีด าเนินการวิจัย  

การวิจัยในคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  เก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับสมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชนใน
ประเด็นความหมายของผู้น า องค์ประกอบของสมรรถนะผู้น า แนวทางการด าเนินการบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนเอกชนท่ีมีคุณภาพ
สู่มาตรฐานสากลโดยการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่าง  ๆได้แก่ การสืบค้นจากแหล่งข้อมูลท่ีเป็นทางการ ประกอบไปด้วย วิทยานิพนธ์ งานวิจัย 
หนังสือ โครงการ เอกสารเผยแพร่ บทความต่างๆ แหล่งข้อมูลท่ีไม่เป็นทางการ และปัจจัยภายนอกท่ีสนับสนุน ได้แก่ บทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารสถานศึกษาการบริหารและจัดการศึกษาของเอกชน โดยแบ่งข้ันตอนการด าเนินงานวิจัยออกเป็น 3 ข้ันตอนดังนี้ 

ข ั้นตอนที่ 1 การศ ึกษาองค ์ประกอบสมรรถนะผู้น าโรงเร ียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล  
1. เค ร ื่องม ือที่ใช ้ในการ เก็บรวบรวมข ้อม ูล 

1.1 แบบสัมภาษณ์เช ิงลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยได้ศึกษาและใช้แนวคิดต่าง ๆ ประกอบด้วยแนวคิดภาวะ
ผู้น าแบบพิสัยสมบูรณ์ (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 าตัวของ
บุคคล (Traits) 6) แรงขับ (Motives) (David McClelland, 1973) และการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียน
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มาตรฐานสากล 7 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) การน าองค์กร 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นนักเรียน 4) การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้นบุคลากร 6) การมุ่งเน้นการด าเนินการและ 7) ผลลัพธ์ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน, 2553) มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

1.2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยร่วมสนทนากลุ่มกับผู้ให้ข้อมูลหลักท าการเก็บรวบรวมข้อมูล
เก่ียวกับสมรรถนะผู้น าของผู้บริหารเพื่อยืนยันหลักการใช้สมรรถนะของผู้น าในการจัดการการศึกษาท่ีมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล การใช้
สมรรถนะผู้น าของผู้บริหารในการปฏิบัติงาน โดยใช้แนวคิดภาวะผู้น าแบบพิสัยสมบูรณ์ (Bruce, Avolio, et al, 1999 อ้างในสุเทพ พงศ์
ศรีวัฒน์, 2550) องค์ประกอบสมรรถนะของ David McClelland 6 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ 2) ด้านทักษะ 3) เจตคติ 4) ค่านิยม (Values) 
5) บุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคคล (Traits) 6) แรงขับ (Motives) (David McClelland, 1973 อ้างใน สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2548) 

1.3 การสังเกตแบบไม่ม ีโครงสร ้าง (Unstructured Observation) สังเกตการใช้สมรรถนะผู้น าของผู้บริหารในการ
ปฏิบัติงาน การสังเกตเก่ียวกับสภาพและบริบทของโรงเรียน ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของโรงเรียน คุณลักษณะและพฤติกรรมของการใช้
สมรรถนะผู้น าของผู้บริหารในการปฏิบัติงาน  

2. ประช ากรและผู้ให้ข ้อม ูลหลัก 
2.1 ประช ากร  
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาในข้ันตอนนี้ คือ ผู้อ านวยการและบุคลากรของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาท่ีมี

คุณภาพสู่มาตรฐานสากล ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ท่ีผ่านเกณฑ์
ประเมินในระดับดีมากและให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล จ านวน 17 โรงเรียน รายละเอียดโรงเรียนดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนโรงเรียนท่ีใช้เพื่อศึกษาองค์ประกอบเก่ียวกับสมรรถนะผู้น า 
ชื่อโรงเรียน  จังหวัด ระดับคุณภาพ 

ระดับประถมศึกษา 

1. โรงเรียนชินวร กรุงเทพมหานคร ดีมาก 

2. โรงเรียนภูมิสมิทธ์ กรุงเทพมหานคร ดีมาก 

3. โรงเรียนโสมาภา กรุงเทพมหานคร ดีมาก 

4. โรงเรียนตันติวัตร นครศรีธรรมราช ดีมาก 

5. โรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา สระบุรี ดีมาก 

ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

6. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร ดีมาก 

7. โรงเรียนไทยคริสเตียน กรุงเทพมหานคร ดีมาก 

8. โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร ดีมาก 

9. โรงเรียนราชินี กรุงเทพมหานคร ดีมาก 

10. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี ดีมาก 

11. โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ ดีมาก 

12. โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ ดีมาก 

13. โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา กรุงเทพมหานคร ดีมาก 
14. โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี ดีมาก 

15. โรงเรียนพิชญศึกษา นนทบุรี ดีมาก 

16. โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง ล าปาง ดีมาก 

 มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

17. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร ดีมาก 
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2.2 ผ ู้ให้ข ้อม ูลหลัก 
2.2.1 ผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview) โดยใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Selected) มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคือ 1) เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาท่ีมีคุณภาพสู่
มาตรฐานสากลผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับดีมากตามประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 3 โรงเรียน 2) เป็นผู้ท่ีเหมาะสม และมีความรู้ ความเข้าใจในบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนให้
เป็นไปตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (OBECQA) ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และ 
3) เป็นโรงเรียนจาก กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค อย่างละ 1 โรงเรียน ได้ผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์
เชิงลึก ประกอบ 1) โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2) โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล และ 3) โรงเรียนดาราวิทยาลัย 

2.2.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ใช้การเลือกแบบเฉพาะเจาะจงในแต่ละโรงเรียน 
โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาประกอบด้วย 1) เป็นตัวแทนครู ตัวแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตัวแทนนักเรียน และตัวแทนผู้ปกครองเป็น
โรงเรียนเดียวกันกับผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบยืนยันสมรรถนะของผู้บริหารในการบริหารจัดการโรงเรียน 2) เป็นผู้มี
ความรู้ความเข้าใจเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (OBECQA) ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
เพื่อองค์กรท่ีเป็นเลิศ และ 3) เป็นตัวแทนครู 3 คน ตัวแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 3 คนตัวแทนนักเรียน 3 คน และตัวแทนผู้ปกครอง 
3 คน รวมจ านวน 3 โรงเรียน โดยแบ่งการสนทนากลุ่มเป็น 3 คร้ัง ๆ  ละ 15 คน รวมจ านวนผู้สนทนากลุ่มท้ังส้ิน 45 คน 

2.2.3 การสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Observation) ผู้วิจัยใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
คือโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาซ่ึงเป็นโรงเรียนเดียวกันกับผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์  

3. การเก็บรวบรวมข ้อม ูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลักกลุ่มผู้อ านวยการโรงเรียนเอกชน และการสนทนากลุ่มกับ

ผู้ให้ข้อมูลหลักกลุ่มผู้แทนบุคลากรโรงเรียนเอกชน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมในพื้นท่ีมาวิเคราะห์ 
จัดหมวดหมู่ของข้อมูล ท าการสรุปสมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชน ในการบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  
 4. การวิเค ราะห์ข ้อม ูลและแปลผล 

การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการ
สังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง ผู้วิจัยจึงท าการวิเคราะห์ด้วยการใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ท่ีอธิบายถึง
สมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล โดยการน าข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก มาก าหนดเป็น
ความคิดรวบยอด (Concept) ในแต่ละด้านและรวบรวมเป็นองค์ประกอบ (Categories)  

ข ั้นตอนที่ 2 การสร ้างร ูปแบบสมรรถนะผู้น าโรงเร ียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล  
น าองค์ประกอบสมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชนในข้ันตอนท่ี 1 มาวิเคราะห์เพื่อสร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) สอบถามไปยังตัวแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียน เพือ่
การตรวจสอบองค์ประกอบสมรรถนะผู้น าของผู้บริหาร น าไปสู่การสร้างรูปแบบสมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล 

1. เคร ื่องมือที่ใช ้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยมี ท้ังหมด 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน เพศ ระดับอายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน เป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นด้าน
รูปแบบสมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และตอนท่ี 3 ค าถามปลายเปิดด้าน
รูปแบบสมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชนครอบคลุมทุกด้าน  

ข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือ ผู้วิจัยน าข้อค าถามไปหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
Item-Objective Congruence : IOC) (พิสณุ ฟองศรี, 2551) โดยน าแบบสอบถามไปตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ได้คุณภาพความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 และน าแบบสอบถามไปทดลองกับตัวแทน
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คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียน ท่ีไม่ใช่ผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อหาความเช่ือมั่น (Reliability) 
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิอัลฟ่าของครอนบัค (Cronbach, 1990) ได้ค่าค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha-Coefficient) เท่ากับ 0.97   

2. ประชากรและผู้ให้ข ้อม ูลหลัก 
2.1 ประชากร ท่ีใช้ในการศึกษาการตรวจสอบองค์ประกอบผู้วิจัยได้เลือกแบบเฉพาะเจาะจงคือ บุคลากรของโรงเรียน

เอกชนประเภทสามัญศึกษาท่ีมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับดีมาก ท่ีเหลือจากการเลือกในข้ันตอนท่ี 1 จ านวน 14 โรงเรียน  

2.2 ผ ู้ให้ข ้อม ูลหลัก ผู้วิจัยใช้การเลือกแบบเฉพาะเจาะจงในแต่ละโรงเรียน จ านวน 14 โรงเรียน โดยมีหลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาคุณสมบัติ 1) เป็นตัวแทนครู 3 คน ตัวแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 3 คน และตัวแทนนักเรียน 3 คนตัวแทน
ผู้ปกครอง 3 คน และ 2) เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(OBECQA) ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อองค์กรท่ีเป็นเลิศ จ านวน 168 คน 

3. การเก็บรวบรวมข ้อม ูล ผู้วิจัยส่งหนังสือและแบบสอบถามด้วยตนเองเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจนได้แบบสอบถามกลับมาครบทุกชุด น าข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมในพื้นท่ีมาวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ของข้อมูล เพื่อท า
การสรุปและสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล 
 4. การวิเค ราะห์ข ้อม ูลและแปลผล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะห์ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความถ่ี และค่าร้อยละ 
ข ั้นตอนที ่3 ประเมนิความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเปน็ประโยชนร์ปูแบบสมรรถนะผูน้  าโรงเรยีน

เอกชนสู่มาตรฐานสากล  
การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของรูปแบบสมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชน โดยการประชุม

เชิงปฏิบัติการการวิทยาวิพากษ์ยืนยันด้านคุณภาพรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากลจากผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 6 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง มีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกคือ 1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการ
การศึกษา 2) เป็นผู้ท่ีมีภาวะผู้น าสูงและมีประสบการณ์การบริหารการการศึกษา และ 3) มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก  

 

สร ุปผลการวิจัย 
 1. องค ์ประกอบสมรรถนะผู้น าโรงเร ียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล พอสรุปได้ดังนี้ 

1.1 การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ เป็นการก าหนดทิศทางของโรงเรียนให้ไปสู่ผลลัพธ์ท่ีต้องการ ผู้บริหารมุ่งเน้นให้
นักเรียนมีความพร้อมทางด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจเป็นพลโลกท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับทางด้านวิชาการ มีก าหนด
วิสัยทัศน์ ปรัชญา คติพจน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและหลักของ
ศาสนา มีการก าหนดทิศทางของโรงเรียนด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 หรือ 10 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยมีการ
วัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง จัดท าส่ือวิสัยทัศน์เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรตระหนักถึงเป้าหมายของโรงเรียนอยู่ตลอดเวลา และ
มีการก าหนดทิศทางของโรงเรียนให้สอดคล้องกับแนวทางคิดในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ การคิดสร้างสรรค์ การบูรณาการกิจกรรม  

1.2 การสร้างแรงบันดาลใจ เป็นการกระตุ้นบุคลากรเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ ผู้บริหารมีการสร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่บุคลากรให้ท างานบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีโรงเรียนก าหนด มีการก าหนดกลยุทธ์ด้านพัฒนาบุคลากรไว้อย่างชัดเจน 
มีการก ากับความคืบหน้าการท างานของครูโดยการรายงานผลและประเมินผลท้ังรายสัปดาห์และรายเดือน มีการสร้างบรรยากาศ
การท างานท่ีดีเพื่อสร้างความรู้สึกยึดมั่นต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ และมีการก าหนดรูปแบบกิจกรรมโดยการวางแผน 
ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานเพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

1.3 การกระตุ้นการใช้ปัญญา เป็นการท างานของบุคลากรเพื่อเข้าถึงความรู้ ผู้บริหารมีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้
ศึกษาต่อท้ังในและต่างประเทศ การสร้างเครือข่ายในการท างานโดยการจัดสัมมนาและ workshop เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
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ซ่ึงบุคคลากรสามารถเลือกหัวข้อหรือ กิจกรรมท่ีตนสนใจและสอดคล้องกับความรู้ท่ีสามารถน าไปใช้ต่อได้ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อน าความรู้มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมต่าง ๆ จากหน่วยงานและ
องค์กรภายนอกแล้วน ามาขยายผลภายในโรงเรียน และจัดหาวิทยากรจากภายนอกเข้ามาให้ความรู้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง  

1.4 ความใส่ใจต่อปัจเจกบุคคล เป็นการสร้างสัมพันธภาพและความผูกพันระหว่างกัน ผู้บริหารจัดให้มีการประชุม
ระหว่างบุคลากรเพื่อสร้างสัมพันธภาพและความผูกพันท่ีดี จัดเวทีแลกเปล่ียน เรียนรู้ ระหว่างเพื่อนครูในช้ันเดียวกัน และระหว่าง
แผนก เช่น การจัดระบบพี่เล้ียงระหว่างครู จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อสร้างสัมพันธภาพท่ีดีในหน่วยงาน เปิดโอกาสในการท างาน
ร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมมือ ร่วมใจ และให้ทุกคนเปิดใจซ่ึงกันและกัน และให้ทุกคนในองค์กรมีบทบาทร่วมกัน
ช่วยกันคิดและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันตามความเหมาะสมตามศักยภาพของบุคคลากร  

1.5 การให้รางวัลตามสถานการณ์ เป็นการปฏิบัติงานของบุคลากรตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้บรรลุวิสัยทัศน์และ
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ผู้บริหารให้ความไว้วางใจบุคลากรท่ีมีความรับผิดชอบต่อแผนงาน โครงการ และกิจกรรมของโรงเรียน 
สนับสนุนให้บุคลากรท่ีมีผลปฏิบัติงานดีตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรม มีการรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางของบุคลากรเพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของโรงเรียน ให้รางวัลกับบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท าให้บรรลุวิสัยทัศน์และ
เป้าประสงค์ของโรงเรียน และมีการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ท่ีโรงเรียนก าหนด  

1.6 การบริหารแบบวางเฉย เป็นการก าหนดมาตรฐานเพื่อน าองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ผู้บริหารจัดท าโครงการต่าง ๆ ท่ี
ส่งเสริมนักเรียน ด้านวิชาการ กิจกรรม และคุณธรรมจริยธรรมในระดับมาตรฐาน ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาและการเรียนรู้ร่ วมกัน
โดยใช้หลักคุณธรรม ก าหนดมาตรฐานด้านความรู่คู่คุณธรรมให้แก่นักเรียน ก าหนดมาตรฐานให้อยู่ในระดับสากลในทุก ๆ ด้านและให้
มีมาตรฐานไปสู่ในช้ันแนวหน้า และก าหนดทักษะการคิดวิเคราะห์ระหว่างความสามารถของตนเองและความต้องการของสังคมเพื่อ
ฝึกฝนบุคลิกภาพ ความคิด แนวทางการท างานอย่างเป็นสากล 

2. การสร ้างรปูแบบสมรรถนะผูน้  าโรงเร ียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล สมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชนในการบริหารจัดการ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลน าไปสู่การสร้างรูปแบบสมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชน มีรายละเอียดได้ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นสมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชน โดยรวม 

สมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชน 
ระดับความคิดเห็น (n = 168) 

µ σ แปลผล ล าดับ 

1.  การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 4.43 .51 มาก 3 

2.  การสร้างแรงบันดาลใจ 4.39 .53 มาก 5 

3.  การกระตุ้นการใช้ปัญญา 4.32 .56 มาก 6 

4.  ความใส่ใจต่อปัจเจกบุคคล 4.47 .53 มาก 2 

5.  การให้รางวัลตามสถานการณ์ 4.40 .54 มาก 4 

6.  การบริหารแบบวางเฉย 4.50 .52 มากที่สุด 1 

รวม 4.42 .49 มาก  
 

จากตารางท่ี 2 พบว่าค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นสมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชนโดยรวม อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.42 (σ = 0.49) จ าแนกเป็นรายด้านพบว่า การบริหารแบบวางเฉย อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.50  
(σ = 0.52) รองลงมาคือ ความใส่ใจต่อปัจเจกบุคคล อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.47 (σ = 0.53) และการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.43 (σ = 0.51) ตามล าดับ 
จากการศึกษาพบว่ารูปแบบสมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากลพบสมรรถนะท่ีส าคัญในรูปแบบ ตามท่ี

ก าหนดไว้ท้ัง 6 ประการ มีรายละเอียดสมรรถนะ ดังนี้ 
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1. การบริหารแบบวางเฉย เป็นการก าหนดมาตรฐานเพื่อน าองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย สมรรถนะผู้น าโรงเรียน
เอกชนมีวิธีการพัฒนาประกอบด้วย 

1) การจัดท าโครงการต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมนักเรียน ด้านวิชาการ กิจกรรม คุณธรรมจริยธรรม ในระดับมาตรฐาน 
2) สนับสนุนกระบวนการพัฒนาและการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้หลักคุณธรรม 
3) ก าหนดมาตรฐานให้อยู่ในระดับสากลในทุก ๆ ด้านและให้มีมาตรฐานไปสู่ในช้ันแนวหน้า 

 2. ความใส่ใจต่อปัจเจกบุคคล เป็นการสร้างสัมพันธภาพและความผูกพันระหว่างกัน สมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชนมี
วิธีการพัฒนาประกอบด้วย 

1) จัดการประชุมระหว่างบุคลากรเพื่อสร้างสัมพันธภาพและความผูกพันท่ีดี   
2) เปิดโอกาสในการท างานร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมมือ ร่วมใจ 
3) เสริมสร้างให้บุคลากรเปิดใจซ่ึงกันและกัน และให้บุคลากรในองค์กรมีบทบาทร่วมกันช่วยกันคิดและด าเนิน

กิจกรรมต่างๆ ร่วมกันตามความเหมาะสมตามศักยภาพของบุคลากร 
 3. การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ เป็นการก าหนดทิศทางของโรงเรียนให้ไปสู่ผลลัพธ์ท่ีต้องการ สมรรถนะผู้น า
โรงเรียนเอกชนมีวิธีการพัฒนาประกอบด้วย 

1) มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความพร้อมทางด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจเป็นพลโลกท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับ
ทางด้านวิชาการ 

2) ก าหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา คติพจน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและหลักของศาสนา 

3) ก าหนดทิศทางของโรงเรียนให้สอดคล้องกับแนวทางคิดในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ การคิดสร้างสรรค์ การบูรณาการกิจกรรม 
 4. การให้รางวัลตามสถานการณ์ เป็นการปฏิบัติงานของบุคลากรตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้บรรลุวิสัยทัศน์และ
เป้าประสงค์ของโรงเรียน สมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชนมีวิธีการพัฒนาประกอบด้วย  

1) สร้างความไว้วางใจบุคลากรท่ีมีความรับผิดชอบต่อแผนงาน โครงการ กิจกรรมของโรงเรียน 
2) สนับสนุนให้บุคลากรท่ีมีผลปฏิบัติงานดีตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
3) การรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางของบุคลากรเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของโรงเรียน 

 5. การสร้างแรงบันดาลใจ เป็นการกระตุ้นบุคลากรเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ สมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชนมี
วิธีการพัฒนาประกอบด้วย 

1) ก าหนดกลยุทธ์ด้านพัฒนาบุคลากรไว้อย่างชัดเจน   
2) เสริมสร้างบรรยากาศการท างานท่ีดีเพื่อสร้างความรู้สึกยึดมั่นต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ 
3) จัดการก าหนดรูปแบบกิจกรรมโดยการวางแผน ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานเพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์

ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 6. การกระตุ้นการใช้ปัญญา เป็นการท างานของบุคลากรเพื่อเข้าถึงความรู้ สมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชนมีวิธีการพัฒนา
ประกอบด้วย 

1) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อน าความรู้มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน 
2) ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมต่าง ๆ จากหน่วยงานและองค์กรภายนอกแล้วน ามาขยายผลภายในโรงเรียน 
3) จัดหาวิทยากรจากภายนอกเข้ามาให้ความรู้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
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3. การประเม ินร ูปแบบสมรรถนะผู้น าโรงเร ียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล  
การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบสมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชนสู่

มาตรฐานสากลพบว่า รูปแบบสมรรถนะทุกองค์ประกอบ มีค่าเฉล่ียความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชน์อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด 
 

อภิปรายผล 
ผลการวิจัยมีประเด็นท่ีส าคัญผู้วิจัยน ามาอภิปรายผลการวิจัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. การบริหารแบบวางเฉย เป็นการก าหนดมาตรฐานเพื่อน าองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย สมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชนมี

วิธีการพัฒนา ประกอบด้วย 1) การจัดท าโครงการต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมนักเรียน ด้านวิชาการ กิจกรรม คุณธรรมจริยธรรม ในระดับ
มาตรฐาน 2) สนับสนุนกระบวนการพัฒนาและการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้หลักคุณธรรม และ 3) ก าหนดมาตรฐานให้อยู่ในระดับสากล
ในทุก ๆ  ด้านและให้มีมาตรฐานให้สู่ในช้ันแนวหน้า ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาน าหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมมาใช้และปฏิบัติ มีการจัดท าคู่มือกฎและระเบียบของนักเรียน เสริมสร้างธรรมเนียมปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ซ่ึง
ได้แก่ เน้นการจัดกิจกรรมจากพี่สู่น้อง การฝึกให้พี่เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้น้อง องค์ประกอบนี้ เช่นเดียวกับงานวิจัยของแนวคิด
ของ สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2548) ท่ีได้กล่าวว่าการบริหารแบบวางเฉย มีการเข้าไปท าการแก้ไขก าหนดมาตรฐาน แต่รอคอยจนปัญหา
เกิดข้ึนก่อนจึงเข้าท าการแก้ไข การตอกย้ าข้อบกพร่องให้ผู้ปฏิบัติทราบ การบังคับใช้กฎระเบียบ แต่ไม่ชอบผลกระทบต่อสถานภาพ
เดิม และเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดข้ึนให้ฟังจากผู้น าเท่านั้น 
 2. ความใส่ใจต่อปัจเจกบุคคล เป็นการสร้างสัมพันธภาพและความผูกพันระหว่างกัน สมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชนมีวิธีการ
พัฒนา ประกอบด้วย 1) จัดการประชุมระหว่างบุคลากรเพื่อสร้างสัมพันธภาพและความผูกพันท่ีดี 2) เปิดโอกาสในการท างานร่วมกัน 
ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมมือ ร่วมใจ และ 3) เสริมสร้างให้บุคลากรเปิดใจซ่ึงกันและกัน และให้บุคลากรในองค์กรมีบทบาท
ร่วมกันช่วยกันคิดและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ร่วมกันตามความเหมาะสมตามศักยภาพของบุคลากร ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารใส่ใจ
ในรายละเอียดของนักเรียนทุกคน โดยยอมรับความหลากหลายของปัจเจกบุคคล ศักยภาพของผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างในด้านการ
เรียนรู้ มีวิธีการกระบวนการท างานหรือการเรียนการสอนท่ีออกแบบโดยเฉพาะกลุ่มแต่มีมาตรฐานเดียวกัน ไม่สร้างความแตกแยกใน
ผู้เรียน ซ่ึงอาจจะแตกต่างในการเรียนการสอนแต่ไม่แตกแยกในผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนองค์ประกอบนี้  เช่นเดียวกับแนวคิดของ Spears, n.d. 
Cited in Nwogu (2004 อ้างใน สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2550) ได้อธิบายว่าภาวะผู้น าใฝ่บริการหมายถึงการให้บริการเป็นอันดับแรกและ
การกระตุ้นสัมพันธภาพท่ีดีโดยการสร้างบรรยากาศของศักด์ิศรีและความนับถือการสร้างกลุ่มและทีมและการฟังเพื่อนร่วมงานและ
พนักงาน และท านองเดียวกับงานวิจัยของ อภิสิทธ์ิ บุญยา (2553) ซ่ึงพบว่าการศึกษาดูงาน และการสร้างทางเลือกการตัดสินใจ
ร่วมกัน การจัดการในชุมชน ประกอบด้วย การสร้างการรับรู้ร่วมกัน การเลือกสรรและก าหนดบทบาทหน้าท่ี และการสร้างแนวปฏิบัติ
ร่วมกัน การประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย การประชุม การใช้หอกระจายข่าว การพบปะพูดคุย และการรายงานสาธารณะ และการเป็น
หุ้นส่วนของโรงเรียน ประกอบด้วย การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชน และการสร้างสัมพันธภาพท่ีดี 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์เพ็ญ กลับดี และมณฑป ไชยชิต (2558) ได้ศึกษา อิทธิพลของภาวะผู้น าร่วมและวัฒนธรรมโรงเรียน
แบบร่วมคิดร่วมท าท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตตรวจราชการท่ี  2 ระดับภาวะผู้น าร่วมใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตตรวจราชการท่ี 2 อยู่ในระดับมาก ระดับวัฒนธรรมโรงเรียนแบบร่วมคิดร่วมท าของครูในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานในเขตตรวจราชการท่ี 2 อยู่ในระดับมาก รูปแบบผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตตรวจราชการท่ี 2 
ได้รับอิทธิพลทางตรงจากภาวะผู้น าร่วม และวัฒนธรรมโรงเรียนแบบร่วมคิดร่วมท า และได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากภาวะผู้น าร่วม 
และวัฒนธรรมโรงเรียนแบบร่วมคิดร่วมท าโดยผ่านส่ิงท่ีมาก่อนผลการปฏิบัติงานของครู มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 
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 3. การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ เป็นการก าหนดทิศทางของโรงเรียนให้ไปสู่ผลลัพธ์ท่ีต้องการ สมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชน
มีวิธีการพัฒนา ประกอบด้วย 1) มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความพร้อมทางด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจเป็นพลโลกท่ีมีคุณธรรม
จริยธรรมควบคู่ไปกับทางด้านวิชาการ 2) ก าหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา คติพจน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและหลักของศาสนา และ 3) ก าหนดทิศทางของโรงเรียนให้สอดคล้องกับแนวทางคิดในศตวรรษท่ี 21 
ได้แก่ การคิดสร้างสรรค์ การบูรณาการกิจกรรม ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการศึกษามีความต้องการหรือความ
คาดหวังท่ีอยากเห็นผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมและมีทิศทาง และเป้าหมายท่ี
ชัดเจนเพราะโรงเรียนมาตรฐานสากลต้องมีคุณภาพท่ีสูงกว่าโรงเรียนท่ัวไปองค์ประกอบนี้คล้ายคลึงกับงานวิจัยของ ส าเนา หมื่นแจ่ ม 
(2555) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานบนพื้นท่ีสูงมีองค์ประกอบ 5  ด้าน คือ ด้านการมี
อุดมการณ์  ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดี ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการสร้างวัฒนธรรมการท างานแบบมี
ส่วนร่วม ท านองเดียวกับแนวคิดของ Kowalski (2003) และของ Rounaq Jahan (2007 อ้างในสุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ , 2550) ท่ีระบุว่า
ผู้น าท่ีเป็นบุคคลส าคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาองค์กรให้สู่ความเป็นเลิศ ผู้น าจึงควรมีองค์ประกอบส าคัญเพื่อความมีประสิทธิผล
ของภาวะผู้น าอันประกอบไปด้วย การแนะน าการช้ีน า และการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ดังนั้นภาวะผู้น าจึงไม่ใช่เพียงเป็นการมีพลัง
อ านาจ หรือการมีอ านาจหน้าท่ีเท่านั้น แต่หากหมายรวมถึงการมีวิสัยทัศน์ และมีเป้าประสงค์ ท านองเดียวกับแนวคิดของ Good 
(1973) ท่ีกล่าวว่าการบริหารการศึกษาเป็นเร่ืองท่ีส าคัญส าหรับการควบคุม ดูแล การด าเนินกิจกรรมทางการศึกษา การบริหารและ
การจัดการท้ังด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านพัสดุครุภัณฑ์ ด้านกิจการนักศึกษา ด้านสภาพแวดล้อม ตลอดรวมถึงด้านการบริหาร
บุคคล ซ่ึงเป็นฐานส าคัญในการพัฒนาองค์กรหรือสถานศึกษาให้สามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาและ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติอันพึงประสงค์สู่สังคมต่อไป และท านองเดียวกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(2556) ท่ีเสนอแนวทางการก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง โดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียนท้ังสภาพจริงในปัจจุบันและสภาพการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
 4. การให้รางวัลตามสถานการณ์ เป็นการปฏิบัติงานของบุคลากรตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้บรรลุวิสัยทัศน์และ
เป้าประสงค์ของโรงเรียน สมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชนมีวิธีการพัฒนา ประกอบด้วย 1) สร้างความไว้วางใจบุคลากรท่ีมีความรับผิดชอบ
ต่อแผนงาน โครงการ กิจกรรมของโรงเรียน 2) สนับสนุนให้บุคลากรท่ีมีผลปฏิบัติงานดีตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม และ 3) การรับ
ฟังข้อเสนอแนะแนวทางของบุคลากรเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของโรงเรียน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีการให้รางวัลเพื่อ
สร้างขวัญและก าลังใจบุคลากรท่ีท าดีและมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ต่อสาธารณชนและต่อองค์กรส่วนรวม ใช้กลยุทธ์ในการร่วมคิด ร่วม
เผชิญปัญหา และได้เข้าไปร่วมแลกเปล่ียนความคิดกับบุคลากร โดยท าให้บุคลากรมีแรงผลักดันสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุวิ สัยทัศน์
และพันธกิจ องค์ประกอบนี้ท านองเดียวกับแนวคิดของ Bass&Avolio,1990; Goodwin, Wofford &Whittington (2001 อ้างในสุเทพ 
พงศ์ศรีวัฒน์, 2550) ได้ระบุว่าการให้รางวัลเป็นกลไกควบคุมในการสร้างการแลกเปล่ียนด้านความสัมพันธ์ต่อกัน ซ่ึงเป็นวิธีการจูงใจผู้
ตามด้วยปัจจัยภายนอกอย่างชัดเจน ในขณะท่ีภาวะผู้น าแบบการเปล่ียนแปลงใช้การให้รางวัลเป็นเพียงปัจจัยเสริมของระบบเพื่อเพิ่ม
ความผูกพันของผู้ตามและเพิ่มแรงจูงใจภายในของผู้ตามให้สูงข้ึน และเช่นเดียวกับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2553) 
ได้ระบุว่าการจัดระบบยกย่องชมเชย การให้รางวัลโดยก าหนดหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี โดยยึด
หลักคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และส่ือสารหลักเกณฑ์การยกย่องชมเชย และจูงใจให้กับบุคลากรได้รับทราบท่ัวท้ังโรงเรียน  
 5. การสร้างแรงบันดาลใจ เป็นการกระตุ้นบุคลากรเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ สมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชนมี
วิธีการพัฒนา ประกอบด้วย 1) ก าหนดกลยุทธ์ด้านพัฒนาบุคลากรไว้อย่างชัดเจน 2) เสริมสร้างบรรยากาศการท างานท่ีดีเพื่อสร้าง
ความรู้สึกยึดมั่นต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ และ 3) จัดการก าหนดรูปแบบกิจกรรมโดยการวางแผน ก ากับ ติดตามผลการ
ด าเนินงานเพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความมีส่วนร่วม 
การท างานเป็นทีม กระตุ้นสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรทุกคนอย่างท่ัวถึงยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์ประกอบนี้
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เช่นเดียวกับแนวคิดของ Subir Clowdbury (2000) ท่ีกล่าวว่าภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงเป็นกระบวนการท่ีผู้น ามีอิทธิพลเหนือผู้ตาม 
สามารถโน้มน้าวให้ผู้ตามเกิดการยอมรับและกระท าตามในกิจกรรมต่าง ๆ  โดยมุ่งให้มีการเปล่ียนแปลงจากสภาพเดิมท่ีเป็นอยู่ ด้วย
การกระตุ้นให้ผู้ตามตระหนักถึงโอกาสหรือปัญหาและร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ให้เกิดส่ิงใหม่ ๆ ในองค์กร เช่นเดียวกับกับงานวิจัยของ 
ส าเนา หมื่นแจ่ม (2555) ท่ีได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานบนพื้นท่ีสูง องค์ประกอบภาวะผู้น า
มี 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านการมีอุดมการณ์ องค์ประกอบด้านความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบด้านการเป็นแบบอย่างท่ี
ดี องค์ประกอบด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และองค์ประกอบด้านการสร้างวัฒนธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงท านองเดียวกับ
แนวคิดของ สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2548) ท่ีกล่าวว่าองค์ประกอบของพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงเป็นพฤติกรรมของผู้น าท่ี
แสดงออกด้วยการส่ือสารให้ผู้ตามทราบถึง ความคาดหวังท่ีสูงของผู้น าท่ีมีต่อผู้ตาม ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจโดยจูงใจให้ยึดมั่นและ
ร่วมสานฝันต่อวิสัยทัศน์ขององค์การ ในทางปฏิบัติผู้น ามักจะใช้สัญลักษณ์และการปลุกเร้าทางอารมณ์ให้กลุ่มท างานร่วมกันเพื่อไปสู่
เป้าหมายแทนการท าเพื่อประโยชน์เฉพาะตน ผู้น าแบบเปล่ียนสภาพจึงถือได้ว่าเป็นผู้ส่งเสริมน้ าใจแห่งการท างานเป็นทีม ผู้น าจะ
พยายามจูงใจผู้ตามให้ท างานบรรลุเกินเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยการสร้างจิตส านึกของผู้ตามให้เห็นความส าคัญว่าเป้ าหมายและ
ผลงานนั้นจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตลอดเวลา จึงจะท าให้องค์การเจริญก้าวหน้าประสบความส าเร็จได้ 
 6. การกระตุ้นการใช้ปัญญา เป็นการท างานของบุคลากรเพื่อเข้าถึงความรู้ สมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชนมีวิธีการพัฒนา 
ประกอบด้วย 1) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อน าความรู้มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน 2) ส่งเสริมให้ครูเข้ารับ
การอบรมต่าง ๆ  จากหน่วยงานและองค์กรภายนอกแล้วน ามาขยายผลภายในโรงเรียน และ 3) จัดหาวิทยากรจากภายนอกเข้ามาให้
ความรู้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีการวางแผน พัฒนาบุคลากรครบทุกมิติ ซ่ึงก าหนดในแผนพัฒนา
คุณภาพอย่างชัดเจน ก ากับส่งเสริมให้ก าลังใจบุคลากรโดยการส่งเสริมให้ศึกษาต่อ ทัศนศึกษา อบรมเฉพาะด้านมีการก าหนดใน
แผนพัฒนาอย่างชัดเจนและมีการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบนี้ท านองเดียวกับกับงานวิจัยของ ส าเนา หมื่ นแจ่ม (2555) 
ท่ีกล่าวว่าภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานบนพื้นท่ีสูงองค์ประกอบด้านความคิดสร้างสรรค์ และท านอง
เดียวกับ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (2556) การจัดการศึกษาเอกชน ท่ีระบุว่าการจัดการศึกษาท่ีมีโรงเรียน
เอกชนท าหน้าท่ีด าเนินการในการขับเคล่ือนกระบวนการทางการศึกษาท่ีนอกเหนือจากการจัดการของรัฐ โดยบทบาทส าคัญของ
โรงเรียนเอกชนนั้นต้องช่วยให้เกิดการแข่งขันด้านคุณภาพการศึกษาโดยโรงเรียนเอกชนสามารถส่งเสริมเสรีภาพด้านการศึกษาคือ 
ช่วยให้ผู้ปกครองและนักเรียนมีโอกาสในการเลือกสถานศึกษาได้หลากหลายย่ิงข้ึนโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนท่ีดี มีคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาสูงจะเป็นคู่แข่งกับโรงเรียนของรัฐ จึงเป็นการกระตุ้นให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสูงข้ึนและยัง
เป็นการขจัดหรือลดการผูกขาดในการจัดการศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

1) โรงเรียนเอกชนท่ีมีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึนหรือต้องการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
พิจารณาน ารูปแบบสมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชนท่ีค้นพบนี้ไปประยุกต์ใช้บนพื้นฐานหรือบริบทของโรงเรียนหรือเหมาะสมกับศักยภาพ
ของโรงเรียน 

2) สถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาต่าง ๆ  พิจารณาน ารูปแบบสมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชนสู่
มาตรฐานสากลไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารการศึกษาหรือผู้น าทางการศึกษา 

3) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องน ารูปแบบสมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากลไปใช้ในการปรับกลไกการ
บริหารสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา 
 2. ข้อเสนอแนะการท าวิจัยคร้ังต่อไป  
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1) ควรมีการศึกษารูปแบบสมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล ในบริบทต่าง ๆ ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานสูงข้ึน 

2) ควรมีการศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ขององค์ประกอบรูปแบบสมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล
กับผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐเช่น ไทยแลนด์ 4.0 เป็นต้น 
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