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บทคดัย่อ 

 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะผูน้ า สร้างรูปแบบ
สมรรถนะผูน้ า และประเมินรูปแบบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล กลุ่มตวัอยา่ง
ของการวิจัยในคร้ังน้ี คือ ผู ้เก่ียวข้องในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ ศึกษาท่ี มี คุณภาพ                          
สู่มาตรฐานสากล ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับดีมาก จ านวน 14 โรงเรียน ได้แก่ ตัวแทน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตัวแทนครู ตวัแทนผูป้กครอง และตวัแทนนักเรียน ประเภทละ                
42 คน รวม 168 คน ไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง นอกจากน้ีผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการสัมภาษณ์เชิง
ลึกเก่ียวกบัสมรรถนะของผูน้ าโรงเรียนเอกชน ไดแ้ก่ผูบ้ริหารโรงเรียน จ านวน 3 คน จากโรงเรียนท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสนทนากลุ่ม แบบสังเกต 
แบบสอบถาม และการประชุมเชิงปฏิบติัการการวิทยาวิพากษ์ การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหาและ
การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ 

ผลการวจิยั 
1. องค์ประกอบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากลมี 6 องค์ประกอบ

ดงัน้ี คือ 1) การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงบันดาลใจ 3) การกระตุ้นการใช้ปัญญา               
4) ความใส่ใจต่อปัจเจกบุคคล 5) การใหร้างวลัตามสถานการณ์ 6) การบริหารแบบวางเฉย    

2. รูปแบบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล ท่ีเหมาะสมมีดังน้ี คือ                  
1) การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ประกอบดว้ย ดา้นการก าหนดทิศทางของโรงเรียนให้ไปสู่ผลลพัธ์             
ท่ีตอ้งการ ดา้นการมีส่วนร่วมในวิสัยทศัน์และพนัธกิจของโรงเรียน ดา้นการน าองคก์รสู่การจดัการ
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ความรู้ 2) การสร้างแรงบนัดาลใจ ประกอบดว้ย ดา้นการกระตุน้บุคลากรเพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์และ
พนัธกิจ ด้านการสนับสนุนบุคลากรท่ีสร้างและมีผลงาน และการส่งเสริมการใฝ่หาความรู้ของ
นกัเรียน 3) การกระตุน้การใช้ปัญญา ประกอบดว้ย ดา้นการท างานของบุคลากรเพื่อเขา้ถึงความรู้ 
ด้านการพฒันานักเรียนให้เกิดความรู้ใหม่ ด้านการมุ่งเน้นผูเ้รียนด้วยวิธีการออกแบบและสร้าง
นวตักรรม 4) ความใส่ใจต่อปัจเจกบุคคล ประกอบดว้ย ดา้นการสร้างสัมพนัธภาพและความผูกพนั
ระหวา่งกนั ดา้นการพฒันาตนเองให้เกิดความงอกงาม ดา้นการเรียนรู้สู่การปฏิบติัดว้ยกระบวนการ
ท างานของผูเ้รียน 5) การให้รางวลัตามสถานการณ์ ประกอบดว้ย ดา้นการปฏิบติังานของบุคลากร
ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้บรรลุวิสัยทศัน์และเป้าประสงคข์องโรงเรียน ดา้นการให้รางวลั
กบับุคลกรที่ปรับปรุงผลการด าเนินงานของโรงเรียน ด้านการบริหารจดัการเพื่อสร้างคุณค่าให้
ผูเ้รียน 6) การบริหารแบบวางเฉย ประกอบดว้ย ด้านการก าหนดมาตรฐานเพื่อน าองค์กรให้บรรลุ
เป้าหมาย ด้านการด าเนินการของโรงเรียนท่ีน าไปสู่กฎและระเบียบของนักเรียน ด้านการบริหาร
องค์กรให้เป็นท่ียอมรับในด้านความซ่ือสัตย์สุจริต ความน่าไวว้างใจ ความน่าเช่ือถือ และความ
ยติุธรรม 

3. ประเมินรูปแบบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล ในภาพรวมมีความ
เหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์อยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด  
 
ค ำส ำคัญ: รูปแบบ, สมรรถนะ, ผูน้ าโรงเรียนเอกชน, มาตรฐานสากล 
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ABSTRACT 
 
 

 The objectives of this research were to investigate the components of leader 
competency, to construct a leader competency model, and to assess the competency model of 
private schools toward the international standard. The sample group consisted of the individuals 
in 14 general education private schools with a very high level of international standard quality 
according to the 2015 Announcement of the Office of the Private Education Commission.                 
The individuals included 168 representatives of school administration board, teachers, parents and 
students, each with 42 representatives.   The sample group was derived by applying the purposive 
sampling method. Additionally, three school administrators were selected as key informants for 
the in-depth interview on competencies of private school leaders.  The research instruments were 
an in-depth interview, a focus group discussion, an observation, a questionnaire, and a critique 
workshop. The content analysis was used to analyze the qualitative data and the quantitative data 
were analyzed for mean, standard deviation, and percentage. The research results are as follows. 
 1. There were six components of private school leader competencies toward the 
international standard. They included ideological influence, inspiration, intellectual motivation, 
individual care, situational rewarding, and noncommittal administration. 
 2.  An appropriate private school leader model was proposed as follows. Ideological 
influence consisted of defining school directions toward desirable results, participating in 



จ 

 

establishing school vision and mission, and leading an organization to knowledge management. 
Inspiration consisted of motivating personnel to achieve vision and mission, encouraging 
productive and creative personnel, and promoting students’ inquisitiveness. Intellectual 
motivation was composed of knowledge-based working of personnel, knowledge-oriented student 
development, and learner-centeredness through innovative design and creation. Individual care 
consisted of creating mutual bond and relationship, self-development for personal growth, and 
learning by doing of students. Situational rewarding included performance of personnel by means 
of planning, projects and activities to achieve school vision and goals, rewarding personnel 
contributing to improved school performances, and management for value addition of students. 
Noncommittal administration consisted of defining the standards for an organization to achieve its 
goals, school operations leading to rules and regulations of students, and acceptable school 
administration in terms of honesty, trust, reliability, and justice. 
 3.  The assessment of the model revealed that, in general, the model’s appropriateness, 
feasibility and utility were at the high to highest levels. 

 

Keyword :  Model, Competency, Private School Leader, The International Standard 
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กติติกรรมประกาศ 
  
 
 วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีลุล่วงไดอ้ยา่งสมบูรณ์ โดยไดรั้บความกรุณาจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.สมาน ฟูแสง อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาแนะน า ตรวจตราและแกไ้ข
เน้ือหา ตลอดจนให้ก าลงัใจ ถามไถ่อย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอีก                  
2 ท่าน คือ รองศาสตราจารย ์สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์ อาจารย ์ดร. เรืองวทิย ์นนทภา ท่ีให้ความกรุณาเป็น
อยา่งดียิง่ในการท าวทิยานิพนธ์ในคร้ังน้ีดว้ยเช่นกนั 
 ขอขอบพระคุณผู ้เช่ี ยวชาญทุกท่ าน ท่ีได้ก รุณาให้ค  าแนะน า ตรวจสอบแก้ไข
แบบสอบถาม และประชุมเชิงปฏิบัติการการวิทยาวิพากษ์ ในวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีจนสามารถ
ด าเนินการใหเ้สร็จเรียบร้อยและมีความสมบูรณ์ 
 ขอขอบพระคุณ ดร. ชวนพิศ เล้ียงประไพพนัธ์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย  
ภราดา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วินยั วริิยวทิยาวงศ ์ผูอ้  านวยการโรงเรียนเซนตค์าเบรียล เซอร์มารีโน
แอล สายอรุณ ผิวเกล้ียง ผูอ้  านวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวลั ท่ีกรุณาให้สัมภาษณ์ท าให้
วทิยานิพนธ์น้ีมีคุณค่าและสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 ขอขอบคุณผูอ้  านวยการโรงเรียน ตวัแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตวัแทนครู 
ตวัแทนผูป้กครอง และตวัแทนนักเรียน ของโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษาท่ีมีคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินในระดบัดีมาก จ านวน 14 โรงเรียน ท่ีอนุเคราะห์ให้ขอ้มูลในการ
วจิยัเป็นอยา่งดี 
 ขอขอบพระคุณ นางสาววิชาดา มหาพรหมวนั น้าสาวท่ีเป็นเสมือนแม่คนท่ีสอง ผูใ้ห้
ทุนการเรียนทั้งหมด ใหก้ าลงัใจ ใหข้อ้คิด ให้ความช่วยเหลือและคอยกระตุน้ตลอดระยะเวลาในการ
ท าวทิยานิพนธ์  
 สุดทา้ยขอขอบพระคุณก าลงัใจท่ีเขม้แข็ง อาหารอร่อย จากคุณแม่ธิดา มหาพรหมวนั 
ภรรยา และลูกสาว ท่ีมีใหอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การบริหารจดัการศึกษาเอกชนตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดก้ าหนดอ านาจหนา้ท่ีการบริหารและจดัการการศึกษาของ
รัฐ การบริหาร รวมถึงการบริหาร และจดัการศึกษาของเอกชน และในการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2561) มีกรอบแนวทางในการพฒันาคุณภาพการบริหาร
จดัการใหม่ ไดแ้ก่ 1) การกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาให้สถานศึกษาและเขตพื้นท่ี
การศึกษา 2) พฒันาระบบบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสเป็นธรรมและมี
ระบบการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ 3) พฒันาการบริหารจดัการ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 4) พฒันาระบบบริหารจดัการเพื่อส่งเสริมสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ภาคเอกชนและทุกภาคส่วนในการจดัการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและเรียนรู้ให้มากข้ึน            
และ 5) พฒันาระบบบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 
 การจดัการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบบริหารการจดัการท่ีดีใน
สถานศึกษา สมรรถนะผูน้ าจึงมีความส าคญัต่อการพฒันาองคก์รและการจดัการในทุกระดบั ทั้งใน
ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศและระดบัโลก ความส าเร็จขององคก์รข้ึนกบัภูมิปัญญาและแนวปฏิบติั
ท่ีสร้างสรรค์ของผูน้ าองค์กร ผูบ้ริหารสถานศึกษาซ่ึงถือว่าเป็นผูน้ าองค์กรท่ีมีความส าคญัท่ีสุด
เพราะเป็นผูน้ านโยบายและโครงการต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบติัอนัจะส่งผลต่อผูเ้รียน ครู สถานศึกษา 
และชุมชน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, 1) ผูน้  าจึงมีความสัมพนัธ์กับประสิทธิผลของงานและ
ประสิทธิผลขององคก์ร นอกจากน้ีส านกังานรับรองมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษายงัได้
ก าหนดผูน้ าเป็นหน่ึงในมาตรฐานของการประกนัคุณภาพการศึกษา ดงันั้นผูน้ าจึงเป็นกุญแจส าคญั
ของความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษารวมถึงผลการปฏิบติังานของบุคคลใน
สถานศึกษา ความพึงพอใจในการท างาน และความผูกพันต่อสถานศึกษา (ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2549, 7) สมรรถนะผูน้ ำกล่ำวไดว้่ำเป็นบุคลิกลกัษณะ          
ท่ีซ่อนอยู่ภำยในปัจเจกบุคคล ซ่ึงสำมำรถผลกัดนัให้ปัจเจกบุคคลนั้น สร้ำงผลกำรปฏิบติังำนท่ีดี 
หรือตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดในงำนท่ีตนรับผิดชอบสมรรถนะจึงเป็น ควำมรู้ ทกัษะและคุณลกัษณะ         
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ท่ีจ  ำเป็นของบุคคลในกำรท ำงำนให้ประสบควำมส ำเร็จ มีผลงำนได้ตำมเกณฑ์หรือมำตรฐำน                    
ท่ี ก ำหนดหรือสูงกวำ่ (David McClelland,1975, 57-83) 
 ความพยายามพฒันาคุณภาพการศึกษาด้วยนวตักรรมการบริหารจดัการหลากหลาย 
โดยเฉพาะการบริหารองค์กรการศึกษาในบริบทสังคมโลกในรูปแบบของโลกไร้พรมแดน 
(Borderless World) โลกาภิวตัน์  (Globalization) ความเป็นสากล (Internationalization) ยุคข้อมูล
ข่าวสาร (Information Technology) ผูบ้ริหารจึงเป็นผูน้ าการขบัเคล่ือนการพฒันาหรือยกระดบัคุณภาพ
การศึกษาท่ีส าคญัท่ีสุดในสถานศึกษา เป็นผูแ้ปลงนโยบายสู่การปฏิบติัในระดบัสถานศึกษา ดงันั้น
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งแสดงบทบาทความเป็นผูน้ า คือ มีและใชค้วามรู้ ความสามารถทกัษะและ
คุณลกัษณะท่ีจ าเป็นของผูบ้ริหารในการบริหารงานให้ประสบความส าเร็จ มีคุณภาพ หมายถึงการท่ี
ผูบ้ริหารตอ้งไดรั้บการพฒันาและการเสริมสร้างสมรรถนะ องคป์ระกอบสมรรถนะเป็นคุณลกัษณะ
สมรรถนะผู ้น าของผูบ้ริหารโรงเรียนยุคใหม่ และเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ผู ้บริหารมีผลการ
บริหารงานโรงเรียนท่ีดีกว่าหรือสูงกว่ามาตรฐาน หากผูบ้ริหารสถานศึกษาพฒันาให้เป็นพื้นฐาน
แห่งตนแล้ว สามารถพฒันา ปรับประยุกต์และน ามาใช้ในการบริหารจดัการสถานศึกษา ให้เกิด
ความส าเร็จระดบัสูงหรือได้มาตรฐานสากลแน่นอน จากการสังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะ
บุคคลกบัความส าเร็จขององค์การ ผลการสังเคราะห์พบชัดเจนว่าสมรรถนะกบัความส าเร็จของ
องคก์ารสัมพนัธ์กนั กล่าวคือ บุคลากรท่ีมีสมรรถนะผูน้ าจะเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจชดัเจน 
มีทกัษะและความสามารถในการประยกุตศ์าสตร์อยา่งมีศิลป์จะส่งผลดีต่อการปฏิบติังานในระดบัตน
และส่งผลช่วยสร้างความส าเร็จในระดบัองคก์รของตน (นุชนรา รัตนศิระประภา, 2557, 509-510) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) เสนอแนวทางการด าเนินการ
บริหารจดัการระบบคุณภาพไวว้า่ การประเมินการบริหารจดัการระบบคุณภาพเพื่อพฒันาโรงเรียน
สู่มาตรฐานสากล ให้น าเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติมาประยุกต์ใช้โดยก าหนดลกัษณะการตั้ง
ค  าถามเพื่อช้ีให้เห็นแนวทางการบริหารจัดการของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจะต้อง
ด าเนินการและสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส าหรับ
แนวทางการด าเนินการท่ีน าเสนอเป็นเพียงแนวทางกวา้ง ๆ ทั้งน้ีโรงเรียนสามารถก าหนดแนว
ทางการด าเนินการท่ีแตกต่างกนัไปตามบริบทและศกัยภาพของแต่ละโรงเรียนโดยท่ีแนวทางการ
ด าเนินการบริหารจดัการระบบคุณภาพในด้านการน าองค์กร (Leadership) การบริหารจัดการ
เก่ียวกบัวิธีการท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนช้ีน าการก าหนดวิสัยทศัน์ ค่านิยม ผลการด าเนินการท่ีคาดหวงั
ของโรงเรียนของผูน้ าระดบัสูงรวมทั้งระบบธรรมาภิบาลของโรงเรียนและการด าเนินการเก่ียวกบั
จริยธรรมกฎหมาย และความรับผิดชอบต่อชุมชน วิธีการท่ีผูน้ าระดบัสูงส่ือสารกบับุคลากร การ
พฒันาผูน้ าในอนาคต การวดัผลการด าเนินงานในระดบัองคก์รและการสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมให้
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เกิดพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรม และวิธีปฏิบติัท่ีแสดงถึงความเป็นพลเมืองดี ผูบ้ริหารควรน าองค์กร ใน
การก าหนดวิสัยทศัน์ของโรงเรียนจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ก าหนดค่านิยมของ
โรงเรียนในการท างานให้มีความสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และพนัธกิจ ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งสร้าง
ความศรัทธามีระบบให้บุคลากรไดใ้ช้ศกัยภาพในการท างานอย่างเต็มท่ีภายใตก้ารกระจายอ านาจ
และการบริหารแบบมีส่วนร่วมสร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ กระตุน้ให้เกิดการ
สร้างนวตักรรมเพื่อเพิ่มพูนศกัยภาพการปฏิบัติงาน จดัโรงเรียนให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
จดัระบบการส่ือสารเพื่อให้เกิดการยอมรับในวิสัยทศัน์ค่านิยมและผลการด าเนินการท่ีคาดหวงัของ
โรงเรียน  
 จากการพฒันาการศึกษาเอกชนท่ีผา่นมาในดา้นเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการ
จดัการศึกษา การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาจาก
ส่วนกลางสู่เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา แมจ้ะไดมี้การออกกฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหาร ในการจดัการศึกษาแลว้ แต่หน่วยปฏิบติัยงัไม่มีอิสระ ขาด
ความคล่องตวัในการบริหารงานการจดัการศึกษาของเอกชนยงัไม่มีการขยายตวัเท่าท่ีควร เน่ืองจาก
นโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาของรัฐมีผลกระทบต่อการรับนกัเรียนนกัศึกษาของสถานศึกษา
เอกชน ส่วนสถานประกอบการและสถาบนัต่าง ๆ มีส่วนร่วมจดัการศึกษาเพิ่มข้ึน แต่ยงัมีสัดส่วน
นอ้ยมาก อีกทั้งขาดแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาและระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพในการพฒันาการจดัการศึกษาเอกชนใหไ้ดคุ้ณภาพและ
มาตรฐานสากล (ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2558) 

จากเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีส าคัญท่ีสุดใน
สถานศึกษา คือ “ผูบ้ริหาร” เพราะผูบ้ริหารเป็นผูแ้ปลงนโยบายสู่การปฏิบติัในระดบัสถานศึกษา
ผูว้ิจยัจึงเห็นว่าสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนในการบริหารจดัการการศึกษาเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้
ผูบ้ริหารมีผลการบริหารงานโรงเรียนท่ีดีกว่าหรือสูงกว่ามาตรฐานจะเป็นประโยชน์ในการพฒันา
คุณภาพการศึกษาและการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการโรง เรียนให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถปรับปรุงพฒันาการบริหารจดัการโรงเรียนสามารถด าเนิน
กิจกรรมทางการศึกษาให้ดียิ่งข้ึนเพื่อเป็นการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนเอกชนในการ
บริหารจัดการการศึกษาท่ี มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล เป็นท่ียอมรับของทั้ งระดับภูมิภาค 
ระดบัประเทศและระดบัสากลต่อไป 
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ค ำถำมในกำรวจัิย 
1. องค์ประกอบสมรรถนะผูน้ าในการบริหารจดัการการศึกษาโรงเรียนเอกชนท่ีมี

คุณภาพสู่มาตรฐานสากลควรเป็นอยา่งไร 
2. รูปแบบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากลมีองคป์ระกอบอยา่งไร 
3.  ความเหมาะสมความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบสมรรถนะผูน้ า

โรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากลเป็นอยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาองคป์ระกอบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล 
2.  เพื่อสร้างรูปแบบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล 
3.  เพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์รูปแบบ

สมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล 
 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจัิย 

ได้รูปแบบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากลในการบริหารจัดการ
การศึกษาโรงเรียนเอกชนท่ีเหมาะสม เป็นไปได ้และเป็นประโยชนส์ามารถน าไปใชใ้นการวางแผน
กลยทุธ์ นโยบาย และแนวทางในการปฏิบติังานบริหารจดัการการศึกษาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน 
  

ขอบเขตของกำรวจัิย 
1. ขอบเขตด้ำนประชำกร 
กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ีคือ โรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษาท่ีมี

คุณภาพสู่มาตรฐานสากล ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ท่ีผา่นเกณฑป์ระเมินในระดบัดีมาก จ านวน 17 โรงเรียน 

2. ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
การวิจยัน้ีมุ่งศึกษารูปแบบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากลโดยวิธีการ

วจิยัแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล 

เป็นองค์ประกอบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียน
มาตรฐานสากลซ่ึงได้จากการศึกษาเชิงลึกบริบทของผู ้บริหารและสถานศึกษา เป็นการศึกษา
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องค์ประกอบเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าโดยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุ่ม และสังเกตแบบไม่มี
โครงสร้าง เก่ียวกบัการใชส้มรรถนะผูน้ าของผูบ้ริหารในการบริหารจดัการการศึกษาโดยผูว้ิจยัใช้
แนวคิดภาวะผูน้ าแบบพิสัยสมบูรณ์ (Bruce, et al, 1999 อา้งถึงในสุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, 2550) องคป์ระกอบ
สมรรถนะของ David McClelland 6 ด้ำน คือ 1) ด้ำนควำมรู้ (Knowledge) 2) ด้ำนทักษะ (Skill)               
3) เจตคติ (Attitude) 4) ค่านิยม (Values) 5) บุคลิกลกัษณะประจ าตวัของบุคคล (Traits) 6) แรงขบั 
(Motives) (David McClelland,1973 อา้งใน สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ, 2548) และแนวคิดโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามญัศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลและการบริหารจดัการ
ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล  7 กิจกรรม ประกอบดว้ย 1) การน า
องค์กร 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นนักเรียน 4) การวดั การวิเคราะห์และการจดัการ
ความรู้ 5) การมุ่งเน้นบุคลากร 6) การมุ่งเน้นการด าเนินการและ 7) ผลลพัธ์ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, 8)  
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากลเป็นการ
ตรวจสอบองค์ประกอบสมรรถนะผู ้น า เพื่ อสร้างรูปแบบสมรรถนะผู ้น าโรงเรียนเอกชน                  
สู่มาตรฐานสากลโดยใช้แบบสอบถามกบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษา           
ท่ี มี คุณภาพสู่มาตรฐานสากล ท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับดีมากตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินใน
ระดบัดีมาก 
 ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปไดแ้ละความเป็นประโยชน์รูปแบบ
สมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล เป็นการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบสมรรถนะผูน้ า
การวิทยาวิพากษ์ยืนยนัรูปแบบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนในการประชุมเชิงปฏิบติัการโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 6 คน โดยมีคุณสมบัติคือ 1) มีความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการ
การศึกษา และ 2) เป็นผูท่ี้มีภาวะผูน้ าสูงและมีประสบการณ์การบริหาร เพื่อตรวจสอบความเป็นไป
ไดค้วามเหมาะสมและความมีประโยชน์น าไปใชไ้ดจ้ริงของรูปแบบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชน
สู่มาตรฐานสากล 
  
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 ในการวจิยัไดมี้นิยามศพัทเ์ฉพาะดงัต่อไปน้ี 
 สมรรถนะผู้น ำหมายถึง ควำมรู้ทกัษะ เจตคติ ค่านิยม บุคลิกลกัษณะประจ าตวัของ
บุคคล และแรงขบัของผูน้ ำโรงเรียนเอกชนท่ีมีผลกำรปฏิบติังำนยอดเยี่ยมในงำนท่ีรับผิดชอบและ
ในกำรท ำงำนใหป้ระสบควำมส ำเร็จมีผลงำนไดต้ำมเกณฑห์รือมำตรฐำนท่ีก ำหนดหรือสูงกวำ่ 
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รูปแบบสมรรถนะผู้น ำโรงเรียนเอกชน หมายถึง องค์ประกอบของสมรรถนะผูน้ ำท่ี
เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัให้แก่โรงเรียนเอกชน ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจดักำร
โรงเรียนเพื่อให้ส่งผลไปสู่กำรบริหารจดัการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์รางวลั
คุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ของโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1.  กำรมีอิทธิพลเชิงอุดมกำรณ์หมายถึง การก าหนดทิศทางของโรงเรียนให้ไปสู่
ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ การมีส่วนร่วมในวิสัยทศัน์และพนัธกิจของโรงเรียน และมีการน าองคก์รสู่การ
จดัการความรู้  

2.  กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ หมายถึง การกระตุ้นบุคลากรเพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์และ
พนัธกิจการสนบัสนุนบุคลากรท่ีสร้างและมีผลงานและการใฝ่หาความรู้ของนกัเรียน 

3.  กำรกระตุ้นกำรใช้ปัญญำ หมายถึง การท างานของบุคลากรเพื่อเข้าถึ งความรู้                 
การพฒันานกัเรียนใหเ้กิดความรู้ใหม่และการมุ่งเนน้ผูเ้รียนดว้ยวธีิการออกแบบและสร้างนวตักรรม 

4.  ควำมใส่ใจต่อปัจเจกบุคคล หมายถึง การสร้างสัมพนัธภาพและความผูกพนัระหวา่ง
กนัการพฒันาตนเองให้เกิดความงอกงามและการเรียนรู้สู่การปฏิบติัด้วยกระบวนการท างานของ
ผูเ้รียน 

5.  กำรให้รำงวัลตำมสถำนกำรณ์  หมายถึง การปฏิบติังานของบุคลากรตามแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม ให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของโรงเรียนการให้รางวลักบับุคลกรท่ี
ปรับปรุงผลการด าเนินงานของโรงเรียนและการบริหารจดัการเพื่อสร้างคุณค่าให้ผูเ้รียน 

6.  กำรบริหำรแบบวำงเฉย หมายถึง การก าหนดมาตรฐานเพื่อน าองค์กรให้บรรลุ
เป้าหมายการด าเนินการของโรงเรียนท่ีน าไปสู่กฎและระเบียบของนกัเรียนและการบริหารองคก์รให้
เป็นท่ียอมรับในดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต ความน่าไวว้างใจ ความน่าเช่ือถือและความยติุธรรม 

7. โรงเรียนเอกชนมำตรฐำนสำกล หมายถึง โรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษาระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินในระดบัดีมากตามประกาศส านกังานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  
 8. ความเหมาะสม หมำยถึง กำรประเมินดูว่ำรูปแบบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชน                  
สู่มาตรฐานสากล สำมำรถน ำไปใช้ได้อย่ำงเหมำะสมกับบริบทของกำรบริหารจดัการศึกษาใน
สถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
เป็นกลุ่มเป้ำหมำยกำรวจิยัคร้ังน้ี 
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 9. ความเป็นไปได้  หมำยถึง กำรประเมิน รูปแบบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่
มาตรฐานสากลมีโอกำสเป็นไปไดก้บับริบทของกำรบริหารจดัการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีเป็นกลุ่มเป้ำหมำย 
กำรวจิยัคร้ังน้ี 
 10. ความเป็นประโยชน์ หมำยถึง กำรประเมินรูปแบบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่
มาตรฐานสากลสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพฒันำปรับปรุงกำรบริหารจดัการศึกษาใน
สถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
เป็นกลุ่มเป้ำหมำยกำรวจิยัคร้ังน้ี 



 

 

  
บทที ่2 

 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 
 

 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาองค์ประกอบ สร้างรูปแบบและประเมินความ
เหมาะสมความเป็นไปได้ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบสมรรถนะผู ้น าโรงเรียนเอกชนสู่
มาตรฐานสากล ผูว้ิจยัได้ก าหนดกรอบแนวคิด โดยการศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 แนวคิด ทฤษฎีภาวะผูน้ าและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.  ความหมายของภาวะผูน้ า 
2.  องคป์ระกอบของภาวะผูน้ า 
3.  กระบวนการภาวะผูน้ า  
4.  แนวคิด ทฤษฎีภาวะผูน้ า 
5.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ า 

ตอนท่ี 2 แนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะ  
1.  ความเป็นมาและความหมายของสมรรถนะ 
2.  องคป์ระกอบของสมรรถนะ 
3.  ประเภทของสมรรถนะ 
4.  การก าหนดสมรรถนะ 
5.  การประเมินสมรรถนะ   

ตอนท่ี 3 การบริหารการศึกษาและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.  ความหมายของการบริหารการศึกษา 
2.  หลกัการบริหารการศึกษา 
3.  บทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
4.  การบริหารและจดัการศึกษาของเอกชน 
5.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารสถานศึกษา 
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ตอนท่ี 4 โรงเรียนมาตรฐานสากล และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.  หลกัการและกรอบความคิด 
2.  แนวทางการด าเนินการบริหารจดัการระบบคุณภาพ 
3.  โรงเรียนเอกชนท่ีมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
4.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 ตอนท่ี 5 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
  
ตอนที ่1 แนวคิด ทฤษฎภีาวะผู้น า และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ความหมายของภาวะผู้น า 
ภาวะผูน้ า (Leadership) เป็นเร่ืองท่ีมีผูใ้ห้ความสนใจใคร่รู้มาโดยตลอด ซ่ึงในช่วง 

ทศวรรษท่ี 1920 นกัวิชาการมีมุมมองของความปรารถนาของผูน้ าอยากให้คนอ่ืนยอมตาม เคารพ 
ซ่ือสัตย์และให้ความร่วมมือ ส่วนในช่วงทศวรรษท่ี 1930 เป็นช่วงท่ีภาวะผูน้ าถูกมองว่าเป็น
กระบวนการท่ีใชใ้นการจดัระเบียบเพื่อน าไปสู่ทิศทางเฉพาะเจาะจง จนถึงในช่วงทศวรรษท่ี 1940 
ภาวะผูน้ าได้กลายเป็นความสามารถท่ีจะชักจูงและช้ีน าท่ีเหนือกว่าอ านาจ ต าแหน่งหน้าท่ีและ
สถานการณ์และในช่วงทศวรรษท่ี 1950 ภาวะผูน้ าไดถู้กมองเป็นส่ิงท่ีผูน้  าใชใ้นกลุ่มและอ านาจท่ี
ผูน้ ามีนั้นไดรั้บการยอมรับจากสมาชิกของกุ่ม ในทศวรรษท่ี 1960 ภาวะผูน้ าไดถู้กนิยมว่าเป็นการ
สร้างอิทธิพลเพื่อให้สมาชิกทุกคนไปในทิศทางเก่ียวกนัได้และในทศวรรษท่ี 1970 อิทธิพลของ
ภาวะผูน้ าจะถูกมองว่าเป็นหรือมีการใช้ความสามารถในการไตร่ตรองหรือการตดัสินใจและ
จะแตกต่างกนัไปในสมาชิกแต่ละคน ในทศวรรษท่ี 1980 ภาวะผูน้ าถูกมองว่าเป็นการสร้างแรง
บนัดาลใจต่อผูอ่ื้นให้สามารถท างานตามเป้าหมายได้และในทศวรรษท่ี 1990 ก็มีการนิยามค าว่า
ภาวะผู ้น าเป็นการใช้ อิทธิพลของผู ้น าและผู ้ตามเพื่อสร้างให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีสะท้อนถึง
วตัถุประสงคร่์วมกนั (รัตติกรณ์จงวศิาล, 2556, 12) 

ค าว่าภาวะผูน้ ามีการนิยามความหมายไวต้ามแนวคิดและทฤษฎีภาวะผูน้ าท่ีเกิดข้ึน
ในช่วงก่อนกลางทศวรรษ 1980 (สุ เทพ พงศ์ศรีว ัฒน์ , 2550, 15) จนถึงปัจจุบัน จึงมีนิยาม
ความหมายท่ีน าเสนอไวอ้ย่างหลากหลาย ในท่ีน้ีจึงขอน าเสนอความหมายของภาวะผูน้ าเพียง
บางส่วนพอสังเขป ดงัน้ี 

ภาวะผูน้ า เป็นกระบวนการให้จุดมุ่งหมาย (ทิศทางท่ีมีความหมาย) เพื่อใหเ้กิดการรวม
พลงัความพยายาม เป็นกระบวนการสร้างความสมเหตุผล ในการท างานร่วมกนัของบุคคลต่าง ๆ 
เพื่อสร้างความเขา้ใจและความผูกพนัให้เกิดข้ึนกบัคนเหล่าน้ีเป็นกระบวนการท่ีผูน้ าช่วยสร้างความ
ชดัเจนแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้รับรู้ว่า อะไรคือความส าคญั ให้ภาพความเป็นจริงขององค์การแก่
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ผูอ่ื้น ช่วยใหม้องเห็นทิศทางและจุดมุ่งหมายอยา่งชดัเจนภายใตภ้าวการณ์เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว
ของโลก เป็นกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ซ่ึงผูน้ าพยายามท่ีจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ         
ผูต้ามจูงใจสมาชิกขององคก์รเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์รักษาความสัมพนัธ์ดา้นความร่วมมือและ
การท างานเป็นทีม ตลอดจนขอความร่วมมือและการสนบัสนุนจากภายนอกองคก์ร ในการท าความ
เขา้ใจภาวะผูน้ าจึงตอ้งค านึงถึงสมาชิกดว้ย (Rounaq Jahan, 2007, 2) เป็นความสามารถในการมีอิทธิพล
เหนือผูอ่ื้น โดยสร้างความเช่ือมัน่ ความศรัทธา ความไวว้างใจ และเกิดแรงสนบัสนุนระหว่างบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนั และเป็นกระบวนการในการจูงใจให้พนกังานท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมาย 
และวิสัยทศัน์ขององค์กรตามท่ีได้วางไวร่้วมกัน (Lussier, 1996, 212 ; ร็อปบินและจสั Robbin and 
Judge, 2009, 419) (Dubrin, 1998, 2) เป็นบุคคลท่ีมีความสามารถในการบงัคบับญัชาบุคคลอ่ืนโดย
ไดรั้บการยอมรับและยกยอ่งจากบุคคลอ่ืน เป็นผูท้  าให้บุคคลอ่ืนไวว้างใจและใหค้วามร่วมมือ ความ
เป็นผูน้ าเป็นผูท่ี้มีหน้าท่ีในการอ านวยการ หรือสั่งการ บงัคบับญัชา ประสานงานโดยอาศยัอ านาจ
หน้าท่ี (Authority) เพื่อให้กิจการงานบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้องการ 
(เนตร์พณัณา ยาวริาช, 2556, 2) 

บรรดานักคิด นักปรัชญานักวิชาการต่าง ๆ ศึกษาและให้ค  าจ  ากัดความไว้อย่าง
หลากหลาย โดย ยูกิ (Yukl, 2010 อา้งถึงใน รัตติกรณ์จงวศิาล, 2556, 13) ไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัค า
จ ากัดความของภาวะผูน้ าว่า ส่วนใหญ่ภาวะผูน้ าจะสะท้อนให้เห็นถึงสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องกับ
กระบวนการซ่ึงบุคคลหน่ึงมีความตั้งใจท่ีจะใชอิ้ทธิพลเหนือคนอ่ืน ๆ ในการน าในโครงสร้างและ
การอ านวยความสะดวกในการท ากิจกรรม และการสร้างความสัมพนัธ์ในกลุ่มหรือในองคก์ร 

ภาวะผูน้ าเป็นกระบวนการของการใช้อิทธิพลต่อกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม เพื่อการ
ตั้งเป้าหมายและบรรลุเป้าหมาย ประกอบดว้ย 3 ประเดน็ส าคญัท่ีเก่ียวกบัอิทธิพล (Influence)กลุ่ม 
(Group) และเป้าหมาย (Goal) (Stogdill, 1974 อา้งถึงใน สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, 2548, 2) ไดแ้ก่ 

1.  เป็นการมองภาวะผูน้ าในฐานะกระบวนการอิทธิพล (Process of Influence) ท่ีผูน้  ามี
ผลกระทบต่อบุคคลอ่ืนดว้ยการเหน่ียวน าใหพ้ฤติกรรมของบุคคลเหล่าน้ีไปในทิศทางท่ีตอ้งการ 

2. กระบวนการอิทธิพลดงักล่าวเป็นแนวคิดหลกัท่ีเกิดข้ึนในบริบทของกลุ่ม (Group 
Context)โดยมีสมาชิกกลุ่มท่ีไม่เปล่ียนแปลงเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาซ่ึงอยูใ่นความรับผิดชอบของผูน้ า 
ดงันั้นจึงเนน้ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้ ากบักลุ่มท่ีเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นหลกั 

3.  ผูน้ าใชอิ้ทธิพลต่อพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มไปในทิศทางของเป้าหมายท่ีตอ้งการ
ให้กลุ่มบรรลุผลและในด้านภาวะผู ้น าท่ีมีประสิทธิผลการบรรลุเป้าหมาย รวมถึงการบรรลุ
เป้าหมายของกลุ่มอีกดว้ย 
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สรุปไดว้่า ภาวะผูน้ าเป็นความสามารถในการมีอิทธิพลเหนือผูอ่ื้น เป็นผูท้  าให้บุคคล
อ่ืนไวว้างใจและให้ความร่วมมือ ความเป็นผูน้ าเป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีในการอ านวยการหรือสั่งการ บงัคบั
บญัชา ประสานงานโดยอาศยัอ านาจหน้าท่ี เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และวิสัยทศัน์ของ
องคก์รตามท่ีไดว้างไว ้

องค์ประกอบของภาวะผู้น า 
จากนิยามของค าวา่ภาวะผูน้ าท่ีท าให้เห็นความหมายและความส าคญัของภาวะผูน้ าท่ี

เป็นบุคคลส าคญัในการขบัเคล่ือนการพฒันาองค์กรให้สู่ความเป็นเลิศ ผูน้ าจึงควรมีองค์ประกอบ
ส าคญัเพื่อความมีประสิทธิผลของภาวะผูน้ าอนัประกอบไปดว้ย การแนะน า (Guide) การช้ีน า (Direct) 
การมีอิทธิพลเหนือ ดงันั้นภาวะผูน้ าจึงไม่ใช่เพียงเป็นการมีพลงัอ านาจ (Power) หรือการมีอ านาจ
หนา้ท่ีเท่านั้น แต่หากหมายรวมถึงการมีวิสัยทศัน์ (Vision) และมีเป้าประสงค ์(Sense of Purposed) 
(Jahan, 2007 อา้งถึงในสุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์, 2550, 121) กล่าวถึงคุณลักษณะส าคญัของคนท่ีเป็น      
ผูน้  าวา่มีบุคลิกภาพอยู ่6 ประการ เช่นกนั ไดแ้ก่ 

1. ความมีพลงัสูง (High Energy Level) 
2. ความทนทานต่อความเครียดสูง (High Stress Tolerance) 
3. ความมัน่ใจในตนเอง (Self-Confidence) 
4. เช่ืออ านาจภายในตนเอง (Internal Locus of Control Orientation) 
5. มีวฒิุภาวะดา้นอารมณ์ (Emotional Maturity) 
6. มีความสัตยซ่ื์อ ถือคุณธรรม ยดึมัน่หลกัการ (Personal Integrity) 

นอกจากผูน้ าท่ีดีมีคุณสมบัติและองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผูน้ าควรมีการ
พฒันาทกัษะภาวะผูน้ าอยา่งต่อเน่ือง โดยมีผูเ้ช่ียวชาญไดก้ล่าวถึงการพฒันาทกัษะภาวะผูน้ าไวอ้ยา่ง
หลากหลายทัศนะในท่ีน้ีจะน าเสนอบางส่วนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการพัฒนาทักษะของ                 
ภาวะผูน้ า แยน (Yan, อา้งถึงในวิโรจน์ สารรัตนะ, 2557, 143) ให้ทศันะวา่ทกัษะเทคนิค (Technical 
Skills) อาจส่งผลต่อความกา้วหนา้ในวิชาชีพ แต่หากให้กา้วหน้าไปกวา่นั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัทกัษะ
เชิงมนุษย ์(Soft Skills) เป็นทกัษะท่ีแสดงถึงความสามารถในการเป็นผูน้ าท่ีดี ดงันั้น การพฒันา
ทักษะภาวะผู ้น า (Leadership Skills) จึงหมายถึงการให้ความส าคัญไปท่ีคุณลักษณะส าคัญ 
(Important Traits) ท่ีจะท าใหก้า้วไปสู่ความเป็นผูน้ าได ้ทั้งน้ี เพราะมีคนเพียงจ านวนหน่ึงเท่านั้นท่ีมี
ภาวะผูน้ ามาแต่เกิด แต่คนส่วนใหญ่ตอ้งการฝึกปฏิบติัเพื่อความเป็นผูน้ าท่ีดี โดยมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. การมีวินยั (Discipline) เป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อการด าเนินการบรรลุเป้าหมาย แมว้า่จะมี
วสิัยทศัน์หรือความคิดท่ีดีก็ไร้ประโยชน์หากขาดวนิยั 
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2. การเรียนรู้ตลอดเวลา (Content Learning) เพราะภาวะผูน้ าและการเรียนรู้จะขาดซ่ึง
กนัและกนัไม่ได ้

3. รู้วิธีการมอบหมายงาน (Know How Todelegate) และให้ความเป็นอิสระในการท างาน 
ในขณะท่ีผูน้ ายงัคงสามารถดูแลเป้าหมายของงาน 

4. การจดัการความขดัแยง้ (Handling Conflicts) ดว้ยความซ่ือตรงและใหต้รงประเด็น 
5. เป็นผูต้าม (Be a Follower) ยอมรับในคุณค่าของสมาชิกกลุ่ม เรียนรู้จากพวกเขาและ

กระตุน้ใหพ้วกเขาเรียนรู้จากกนัและกนั 
6. การตระหนักว่าภาวะผูน้ าเป็นเร่ืองการมีอิทธิพลต่อคนอ่ืน ไม่ใช่การใช้อ านาจ

หนา้ท่ีต่อคนอ่ืน  
 ในทศันะของแยน (Yan) กล่าวถึง ทกัษะเทคนิคและทกัษะเชิงมนุษย ์ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี
ส าคญัของผูน้ าท่ีมีภาวะผูน้ าโดยเฉพาะทกัษะเชิงมนุษย ์ท่ีประกอบไปดว้ยทกัษะ 6 ทกัษะ ไดแ้ก่  

1.  มีทกัษะการติดต่อระหว่างบุคคล คือ การติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคลในองค์กร
เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง 

2.  จิตวญิญาณของความเป็นทีม คือ การท างานเป็นทีม ท าไปอยา่งพร้อมเพรียงกนั 
3.  มารยาททางสังคม คือ การสร้างความประทบัใจในเบ้ืองตน้ มีมารยาทในการเขา้

สังคม รู้วธีิการพูดส่ิงไหนควรพูดส่ิงไหนไม่ควรพูด 
4.  ธรรมเนียมทางธุรกิจ คือ ธรรมเนียมการปฏิบติัตวัขององคก์รนั้น ๆ เช่น ไม่ทะเลาะกนั

ในเวลางาน เป็นตน้ 
5.  ทกัษะการต่อรอง คือ การต่อรองเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย 
6.  คุณสมบติัดา้นพฤติกรรม คือ ทศันคติแรงจูงใจ การบริหารเวลา  

 ผูน้ าท่ีดีมีคุณสมบติัและองค์ประกอบในหลายดา้น รวมไปถึงมีการพฒันาทกัษะภาวะ
ผูน้ าอยา่งต่อเน่ืองมีพลงัสูง มีความทนทานต่อความเครียดสูง ความมัน่ใจในตนเอง เช่ืออ านาจภายใน
ตนเองมีวุฒิภาวะดา้นอารมณ์และมีความสัตยซ่ื์อ ถือคุณธรรม ยึดมัน่หลกัการและตอ้งหมัน่พฒันา
ภาวะผูน้ าตลอดเวลา มีวินยั มีวิสัยทศัน์หรือความคิดท่ีดี การเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะภาวะผูน้ าและ
การเรียนรู้จะขาดซ่ึงกนัและกนัไม่ไดรู้้วิธีการมอบหมายงาน มอบหมายงานและให้ความเป็นอิสระ
ในการท างาน การจดัการความขดัแยง้ เป็นผูต้ามและตระหนกัวา่ภาวะผูน้ าเป็นเร่ืองการมีอิทธิพลต่อ
คนอ่ืน ไม่ใช่การใชอ้  านาจหนา้ท่ีต่อคนอ่ืน  
 กระบวนการภาวะผู้น า (The Leadership Process) 
 จากการให้ความหมายของภาวะผูน้ าจากแง่มุมท่ีเป็นแนวคิดของบุคคลต่าง ๆ แล้ว             
จะเห็นว่า ภาวะผูน้ าเป็นกระบวนการของการแลกเปล่ียนท่ีมีความสลับซับซ้อนและมีพลวตั                 
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อยูต่ลอดเวลา องคป์ระกอบท่ีก่อใหเ้กิดกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ข้ึนดงักล่าวมี 4 ประการ ไดแ้ก่ ผูน้  า 
ผูต้าม บริบทท่ีเป็นสถานการณ์ และผลท่ีเกิดข้ึน องคป์ระกอบทั้งส่ีของกระบวนการภาวะผูน้ าจะมี
ปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ดงัแสดงดว้ยภาพต่อไปน้ี  
 

 
 

ภาพที ่2.1 กระบวนการภาวะผูน้ า 
ทีม่า : สุเทพ  พงศศ์รีวฒัน์, 2548, 1 

 
1. ผู ้น า (Leader) เป็นบุคคลท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการช้ีน าการปฏิบัติงานและ

กิจกรรมต่าง ๆ 
2. ผูต้าม (Follower) เป็นผูป้ฏิบติังานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายใตก้ารช้ีน าและช้ีแนะ

ของผูน้ า 
3. บริบท (Context) หมายถึง สถานการณ์ อนัไดแ้ก่ ลกัษณะท่ีเป็นทางการหรือไม่เป็น

ทางการ เป็นดา้นสังคมหรือดา้นเก่ียวกบังาน มีลกัษณะเป็นพลวตัหรือไม่คงท่ี เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนมา
ใหม่หรือเป็นงานประจ า มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือง่ายแบบธรรมดาและอ่ืน ๆ ตลอดจนสภาวะ
แวดลอ้มดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้ ากบัผูต้าม 

4. ผลท่ีเกิดข้ึน (By-Products) เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ ระหว่าง
ผูน้ ากบัผูต้าม และผูน้ ากบัสถานการณ์อนัไดแ้ก่ผลท่ีเกิดจากความสามารถในการตดัสินใจของผูน้ า
การบรรลุเป้าหมายการไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพสูง ความพึงพอใจของลูกคา้และ ผู ้ใช้บริการ รวมทั้ง

Leadership 
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ผลดา้นลบ เช่น การเป็นปฏิปักษ ์แสดงความจงเกลียดจงชงัอนัเป็นผลมาจากการถูกลงโทษโดยผูน้ า 
เป็นตน้ 

กระบวนการภาวะผูน้ า จึงเป็นทั้ งกระบวนการโตต้อบสองทาง (Interactive) และมี
ลกัษณะเป็นพลวตั (Dynamic) โดยผูน้ าแสดงอิทธิพลต่อผูต้าม ผูต้ามแสดงอิทธิพลต่อผูน้ าและบริบท 
จะมีอิทธิผลต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการแลกเปล่ียนดงักล่าวและในทางกลบักนัผลลพัธ์ท่ี
เกิดจากกระบวนการแลกเปล่ียนระหว่างผู ้น ากับผู ้ตาม สามารถเป็นตัวการท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เปล่ียนแปลงตามมาในอนาคต เช่น ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงบริบทด้านผูต้าม หรือด้านผูน้ าได้อีก
ดว้ย 

ภาวะผูน้ าและกระบวนการภาวะผูน้ านั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีความเขา้ใจใน
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัผูน้ า ผูต้าม บริบทสถานการณ์กระบวนการอิทธิพลและผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิสัมพนัธ์ขององค์ประกอบเหล่านั้น ดงันั้นภาวะผูน้ าจึงเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีมีลกัษณะ
เป็นพลวตัเป็นความสัมพนัธ์ของอิทธิพลทางสังคมเป็นการปฏิสัมพนัธ์ของบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึน
ไปท่ีต้องพึ่ งพาอาศยัซ่ึงกนัและกันในการปฏิบติัภารกิจให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันมีการรวมตวั
ผูกพนัเป็นกลุ่ม ความสัมพนัธ์ในงานท่ีเกิดข้ึนมาจากการแลกเปล่ียนระหว่างผูน้ ากบัผูต้ามโดยมี
ภาวะผูน้ าเปรียบเสมือนแหล่งทรัพยากรท่ีฝังรากลึกอยู่ในสถานการณ์ท่ีคอยช่วยเหลือช้ีน าให้
สามารถบรรลุเป้าหมายได ้(Pierce and Newstrom, 2000, 5) 
  แนวคิด ทฤษฎภีาวะผู้น า 

1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เปล่ียนแปลง มาจากค าว่า “การเปล่ียนแปลงหรือ 
Transformation” และค าว่า “ภาวะผูน้ า หรือ Leadership” การเปล่ียนแปลง (Transformation) คือ
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั (Fundamental Change) ซ่ึงหมายถึง การเปล่ียนแปลง (Changing) รูปแบบ 
(Form) สภาพ (Condition) ลกัษณะนิสัย (Character) หรือหน้าท่ี (Function) ผูน้ าการเปล่ียนแปลง
จึงมีความหมายว่า เป็นกระบวนการซ่ึงก่อให้เกิดการจูงใจและความผูกพนั การสร้างวิสัยทศัน์             
เพื่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการปฏิบติังานขององค์การและมุ่งให้บรรลุอุดมการณ์และคุณค่า
ของผูต้ามในระดบัท่ีสูงข้ึน ผูน้ าจะท าให้เกิดความไวว้างใจมีความหมายและเป็นองค์ประกอบท่ี
ส าคญัซ่ึงเป็นการรวมสมรรถนะ (Competencies) ความซ่ือสัตย ์(Constancy) ความเอาใจใส่ความ
ยุติธรรม ความปราศจากอคติ ซ่ึงส่วนมากเช่ือถือไดอ้ยา่งแทจ้ริง (Authenticity) (Clowdbury, 2000, 
280) 

จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้ พอสรุปไดว้่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงหรือภาวะ
ผูน้ าเปล่ียนสภาพ เป็นกระบวนการท่ีผูน้ ามีอิทธิพลเหนือผูต้าม สามารถโน้มน้าวให้ผูต้ามเกิดการ
ยอมรับและกระท าตามในกิจกรรมต่าง ๆ โดยมุ่งให้มีการเปล่ียนแปลงจากสภาพเดิมท่ีเป็นอยูด่ว้ย
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การกระตุน้ให้ผูต้ามตระหนักถึงโอกาสหรือปัญหาและร่วมก าหนดวิสัยทศัน์ให้เกิดส่ิงใหม่ ๆ ใน
องค์กร ทั้งน้ีทุกคนสามารถเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงได ้โดยผูท่ี้มีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงตอ้ง
เป็นผูริ้เร่ิมใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง และจะตอ้งเป็นการน าการเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงท่ีดีกวา่ 

องค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
องค์ประกอบของพฤติกรรมภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงหรือภาวะผูน้ าแบบเปล่ียน

สภาพวา่ ผูน้  าแบบน้ีจะให้ความใส่ใจต่อการท างานของผูต้ามโดยจะพฒันาผูต้ามให้งอกงามเต็มขีด
ศกัยภาพไปพร้อมกนั ผูน้ าท่ีมีลกัษณะแบบเปล่ียนสภาพนั้น มีระบบค่านิยมและอุดมการณ์ของตนท่ี
เขม้แข็ง ซ่ึงสามารถส่งผลต่อการเพิ่มแรงจูงใจของผูต้ามใหป้ฏิบติัไปในแนวทางท่ีดีงามต่อส่วนรวม
มากกว่าเพื่อประโยชน์ส่วนตนเอง โดยได้เสนอองค์ประกอบของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงไว ้              
(สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, 2548, 373) ดงัน้ี 

องคป์ระกอบท่ี 1 ความเสน่หา หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ อิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (Charisma 
or Idealized Influence) เป็นพฤติกรรมท่ีผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพแสดงออกดว้ยแบบตวัอยา่งบทบาท
ท่ีเขม้แข็งให้ผูต้ามมองเห็น เม่ือผูต้ามรับรู้พฤติกรรมดงักล่าวของผูน้ า ก็จะเกิดการลอกเลียนแบบ
พฤติกรรมเกิดข้ึน ซ่ึงปกติผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพจะมีการประพฤติปฏิบติัท่ีมีมาตรฐานทางศีลธรรม
และจริยธรรมสูง จนเกิดการยอมรับว่าเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งดีงาม ดงันั้นจึงไดรั้บการนบัถืออยา่งลึกซ้ึง
จากผูต้าม พร้อมทั้งไดรั้บความไวว้างใจอยา่งสูงอีกดว้ย ผูน้ าจึงสามารถจะท าหนา้ท่ีใหว้สิัยทศัน์และ
สร้างความเขา้ใจต่อเป้าหมายของพนัธกิจแก่ผูต้าม 

องค์ประกอบท่ี 2 การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational Motivation) เป็นพฤติกรรม
ของผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพท่ีแสดงออกดว้ยการส่ือสารใหผู้ต้ามทราบถึง ความคาดหวงัท่ีสูงของผูน้ า
ท่ีมีต่อผูต้าม ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจโดยจูงใจให้ยึดมั่นและร่วมสานฝันต่อวิสัยทัศน์ของ
องคก์าร ในทางปฏิบติัผูน้ ามกัจะใชส้ัญลกัษณ์และการปลุกเร้าทางอารมณ์ใหก้ลุ่มท างานร่วมกนัเพื่อ
ไปสู่เป้าหมายแทนการท าเพื่อประโยชน์เฉพาะตน ผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพจึงถือไดว้า่เป็นผูส่้งเสริม
น ้ าใจแห่งการท างานเป็นทีม ผูน้ าจะพยายามจูงใจผูต้ามให้ท างานบรรลุเกินเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
โดยการสร้างจิตส านึกของผูต้ามให้เห็นความส าคญัว่าเป้าหมายและผลงานนั้นจ าเป็นตอ้งมีการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงตลอดเวลา จึงจะท าใหอ้งคก์ารเจริญกา้วหนา้ประสบความส าเร็จได ้

องค์ประกอบท่ี 3 การกระตุน้การใช้ปัญญา (Intellectual Stimulation) เป็นพฤติกรรม
ของผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพท่ีแสดงออกดว้ยการกระตุน้ให้เกิดการริเร่ิมการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ โดย
ใช้วิธีการฝึกคิดทวนกระแสความเช่ือและค่านิยมเดิมของตน หรือของผูน้ า หรือขององค์การ ผูน้ า
แบบเปล่ียนสภาพจะสร้างความรู้สึกทา้ทายให้เกิดข้ึนแก่ผูต้าม และจะให้การสนบัสนุนหากผูต้าม
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ตอ้งการทดลองวิธีการใหม่ ๆ ของตนหรือตอ้งการริเร่ิมสร้างสรรค์ใหม่ท่ีเก่ียวกบังานขององค์การ 
ส่งเสริมใหผู้ต้ามแสวงหาทางออกและวธีิการแกปั้ญหาต่าง ๆ ดว้ยตนเอง  

องค์ประกอบท่ี 4 การมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายบุคคล (Individualized Consideration) 
เป็นพฤติกรรมของผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพ ท่ีมุ่งเน้นความส าคญัในการส่งเสริมบรรยากาศของการ
ท างานท่ีดี ดว้ยการใส่ใจรับรู้ และพยายามตอบสนองต่อความตอ้งการเป็นรายบุคคลของผูต้าม ผูน้ า
จะแสดงบทบาทเป็นครู พี่เล้ียงและท่ีปรึกษาให้ค  าแนะน าให้การช่วยเหลือผูต้ามได้พฒันาระดบั
ความตอ้งการของตนสู่ระดบัสูงข้ึน เช่น สู่ระดบัการนบัถือตนเอง (Self-Esteem) โดยผูน้ าใชว้ิธีการ
กระจายอ านาจการตดัสินใจแก่ผูต้าม เพื่อเพิ่มการเรียนรู้และความกลา้รวมทั้งความมัน่ใจแก่ผูต้าม  
 2. ภาวะผู้น าแบบเหนือช้ัน The Transcendental Leadership ภาวะผูน้ าท่ีภาษาอังกฤษ
เรียกว่า The Transcendental Leadership นั้น เป็นกระแสแนวโน้มทางด้านภาวะผูน้ าของศตวรรษ          
ท่ี 21 น้ี ซ่ึงยงัคงเป็นเร่ืองค่อนข้างใหม่ ยงัไม่ค่อยชัดเจนนักและยงัไม่มีช่ือเฉพาะในภาษาไทย 
จุดเด่นดา้นแนวคิดก็คือ เป็นแบบภาวะผูน้ าท่ียดึมิติดา้นจิตใจหรือจิตวญิญาณเป็นส าคญั โดยเฉพาะ
ดา้นคุณธรรมท่ีเน้นการท าเพื่อความดีงามเพื่อผูอ่ื้นและเพื่อส่วนรวมเป็นหลกั จึงอาจเรียกไดว้า่เป็น 
ภาวะผูน้ าแบบเลิศคุณธรรม ส่วนมิติท่ีเก่ียวกบัดา้นบทบาท สมรรถนะและคุณลกัษณะของผูน้ าแบบ 
Transcendental ท่ีระบุโดยบุคคลและตามเอกสารต่าง ๆ ช้ีชดั อยู่ในระดบัท่ีสูงเป็นพิเศษกว่าภาวะ
ผูน้ าแบบอ่ืนใด จึงอาจเรียกผูน้ าแบบ Transcendental ในภาษาไทยได้ว่า ภาวะผูน้ าแบบเหนือชั้น 
หรือ ภาวะผูน้ าแบบเยีย่มยอด หรืออยา่งอ่ืนใดในท านองน้ีก็ได ้และดว้ยความมีระดบัท่ีสูงส่งทั้งมิติ
ดา้นคุณธรรมและมิติดา้นคุณลกัษณะของผูน้ าแบบน้ี ดงันั้นในบทความน้ีจึงขออนุโลมเรียกภาวะ
ผูน้ าแบบ Transcendental น้ีว่า “ภาวะผูน้ าแบบเหนือชั้น” (สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์, 2550) ทั้ งน้ีภาวะผูน้ า
แบบเหนือชั้ นได้รับการพัฒนาต่อยอดจากภาวะผู ้น าแบบแลกเปล่ียนและภาวะผู ้น าแบบ                       
การเปล่ียนแปลงตามล าดบั โดยภาวะผูน้ าทั้งสามแบบเก่ียวพนัต่อกนัในลกัษณะท่ีเป็นแถบภาวะ
ผูน้ าท่ีต่อเน่ือง ดงันั้นกรอบความคิดท่ีใช้อธิบายถึงภาวะผูน้ าแบบเหนือชั้นหรือ Transcendental 
Leadership ในประเด็นต่าง ๆ ของบทความน้ี จึงจ าเป็นตอ้งอธิบายครอบคลุมตั้งแต่ภาวะผูน้ าแบบ
แลกเปล่ียนภาวะผูน้ าแบบการเปล่ียนแปลงและภาวะผูน้ าแบบเหนือชั้นไปดว้ยกนั โดยภาวะผูน้ าทั้ง
สามแบบ (อาจเรียกรวมกนัวา่ 3 Ts’ Leadership ก็ได)้ ดงักล่าวมีความเก่ียวพนัต่อกนับนแถบความ
ต่อเน่ืองของภาวะผูน้ า (Leadership continuum) ดงัแสดงไดด้ว้ยภาพท่ี 2.2 ต่อไปน้ี 
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ภาพที ่2.2 : แถบความต่อเน่ืองของภาวะผูน้ า (Leadership Continuum)  
                   ของ 3 Ts’ Leadership 
ทีม่า : สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, 2550 

 
 ผู ้น าแบบเหนือชั้ น  (Transcendental Leaders) แตกต่างกับผู ้น าแบบแลกเป ล่ียน 
(Transactional Leader) และผู ้น าแบบการเปล่ียนแปลง (Transformational Leader) ตรงท่ียึดแรงจูงใจ            
เชิงคุณธรรมในการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูต้าม เช่น ความรักในเพื่อนมนุษย ์(Altruistic Love) ความรู้สึก
ยดึภาพรวม (A sense of Wholeness) ความรู้สึกท่ีกลมกลืนกนั (Harmony) และชีวติความเป็นอยูท่ี่ดี 
เป็นตน้ ทั้งน้ีโดยแสดงออกให้เห็นถึงความใส่ใจ ความห่วงใย  การนบัถือทั้งต่อตนเองและต่อผูอ่ื้น 
จากการแสดงออกเช่นน้ีของผูน้ า ช่วยท าใหผู้ต้ามเกิดความรู้สึกวา่ตนมีความส าคญั มีความสามารถ
ในการตดัสินใจ สามารถท าให้งานส าเร็จและสามารถท่ีจะเป็นผูน้ าตนเองได ้(Fairholm, 1996 and 
Fry, 2003 อ้างถึ งใน สุ เทพ  พงศ์ศ รีว ัฒน์ , 2550) นอกจากน้ีภาวะผู ้น าแบบ เหนือชั้ นห รือ 
Transcendental Leadership ย ังถือว่าเป็นกระบวนการวิสัยทัศน์  (Visioning Process) และเป็น
กระบวนการเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership) ท่ีทั้งผูน้  าและผูต้ามยดึค่านิยมท่ีสอดคลอ้งกนั 
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             ภาวะผูน้ าแบบเหนือชั้น เป็นภาวะผูน้ ายดึหลกัองคร์วม (Holistic Leadership) กล่าวคือ 
ศึกษามนุษยใ์นภาพองค์รวมทั้งคน ซ่ึงประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านทางกาย (Physical/Body) 
สองคือด้านทางสมอง (Mind) ซ่ึงประกอบด้วยการคิดเชิงตรรกะและเหตุผล สามคือด้านหัวใจ 
(Heart) ซ่ึงประกอบดว้ยอารมณ์และความรู้สึกและส่ีคือดา้นจิตใจหรือจิตวิญญาณ (Spiritual) ไดแ้ก่
ความรู้สึกผิดชอบชัว่ดี เป็นตน้ ในขณะท่ีทฤษฎีภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนและภาวะผูน้ าแบบการ
เปล่ียนแปลงมีเพียง 3 องคป์ระกอบแรกเท่านั้น แต่ขาดองคป์ระกอบดา้นจิตใจหรือจิตวิญญาณไป  
 มิติด้านจิตใจหรือจิตวิญญาณของภาวะผู ้น าแบบเหนือชั้ นหรือ Transcendental 
Leadership ดงักล่าวมาแลว้ว่า ภาวะผูน้ าแบบเหนือชั้น หรือ Transcendental Leadership เหนือกว่า
ภาวะผูน้ าแบบอ่ืนตรงท่ีเน้นการพฒันาดา้นจิตใจหรือจิตวิญญาณ  (Spirituality) ของมนุษย ์ซ่ึงเป็น
แนวคิดท่ีเหมาะสมกบัการแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนมากมายในยุคโลกาภิวตัน์ มิติด้านจิตใจของ
ผูน้ าตามทฤษฎีน้ีมีองคป์ระกอบหลกัอยู ่3 ขั้นตอนท่ีเก้ือกูลยดึโยงต่อเน่ืองกนัตามล าดบั ไดแ้ก่ 

1.  การมี Consciousness ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัภาวะจิตของความมีสติ ความตระหนกัรู้ 
ความรู้ตวัและตระหนกัในส่ิงท่ีควรหรือไม่ควรปฏิบติั ในทางพุทธศาสนามีค าวา่ สติสัมปชญัญะ 
ซ่ึงอธิบายว่า หากคนเรามีสติสัมปชัญญะก็จะเป็นส่ิงท่ีน าตนไม่ให้ประพฤติไปในทางท่ีผิด หรือ
สามารถครองตนอยา่งมีสติอยูต่ลอดเวลา 

2.  การมี Moral Character ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการท่ีผูน้ าตอ้งยึดหลกัธรรมประจ าใจ
ในการประพฤติตนและการด าเนินชีวิตตนอยู่ในกรอบของศีลธรรม ซ่ึงมีอยู่มากมายตามศาสนา          
ต่าง ๆ ท่ีแต่ละคนนับถือ ตวัอย่างเช่น หลกัธรรมของผูน้ าในมุมมองทางพุทธศาสนา ได้กล่าวถึง
หลกัธรรมของพระราชา หรือผูป้กครอง หรือผูน้ า ได้แก่ ทศพิธราชธรรม 10 ประการ จกัรวรรดิวตัร         
12 ประการ ราชวสดีธรรม 3 ประการใหญ่ และราชสังคหวตัถุและยงัพบหลกัธรรมแนวเดียวกนัน้ี
ในศาสนาอ่ืน นอกจากน้ียงัมีหลกัธรรมอีกมากมายส าหรับผูน้ าท่ีปรากฏอยู่ในพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เป็นตน้ 

3. การมี Faith หมายถึง มีความศรัทธา ความเล่ือมใส หรือความเช่ืออยา่งลึกซ้ึงซ่ึงเป็น
เร่ืองเก่ียวกบัสภาพจิตใจท่ีดีงามของผูน้ าท่ียึดมัน่ ผูกพนัให้ความเคารพนับถืออย่างแนบแน่นต่อ            
ส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือต่อหลกัการความเช่ืออย่างใดอย่างหน่ึงก็ได้ เช่น 
ศรัทธาในเพื่อนมนุษย ์เล่ือมใสศรัทธาต่อบุคคลท่ีเสียสละเพื่อมนุษยชาติศรัทธาต่อการท าความดี
เพื่อความดีหรือศรัทธาในพระผูเ้ป็นเจา้ เป็นตน้ 

สรุปไดว้า่ ภาวะผูน้ าแบบเหนือชั้น หรือแบบ Transcendental เน้นการใช้เร่ือง ค่านิยม 
(Values) เจตคติ (Attitudes) และพฤติกรรม (Behaviors) (เช่น ความรักในเพื่อนมนุษย์หรือ Altruistic 
Love ความหวงั/ความศรัทธาหรือ Hope/Faith วิสัยทศัน์หรือ Vision) เป็นเคร่ืองสร้างแรงจูงใจภายใน 
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ให้เกิดข้ึนแก่ผู ้ตาม เพื่อน าไปสู่การยกระดับจิตใจและการด ารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าและมี
ความหมายยิ่งข้ึน ผูน้ าแบบเหนือชั้นจึงยึดหลักการพฒันาจิตใจ (Spiritual Development) ทั้งของ
ผูน้ าเองและของผูต้ามให้สูงข้ึนและใชเ้ป็นแนวทางด ารงชีวิตท่ีสอดคลอ้งกนั (Cardona, 2000; Fry, 
2003 and Sander, Hopkins & Geroy, 2003 อา้งถึงในสุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, 2550) 
 3. ภาวะผู้น าแบบพิสัยสมบูรณ์ (Full Range Leadership) จากภาพจะเห็นว่า ภาวะ
ผู ้น าแบบแลกเปล่ียนและภาวะผู ้น าแบบการเปล่ียนแปลง เป็นภาวะผู ้น าท่ีต่อเน่ืองกันและ                     
ไม่สามารถแยกออกจากกนัเป็นอิสสระได ้ โดยในทางปฏิบติัภาวะผูน้ าทั้งสองต่างช่วยเสริมและ
เก้ือกูลซ่ึงกันและกันมากกว่าท่ีจะอยู่ตรงกันข้ามคนละขั้ ว กล่าวคือ ในประเด็นท่ีเก่ียวกับ
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ ากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา พบว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงช่วยเสริมภาวะ
ผู ้น าแบบแลกเปล่ียนและในทางกลับกัน ภาวะผู ้น าแบบการเปล่ียนแปลงมีโอกาสท่ีจะไร้
ประสิทธิผลถ้าใช้ตามล าพงัโดยปราศจากภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน (Bass & Avolio,1990; Goodwin, 
Wofford & Whittington, 2001 อา้งถึงในสุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์, 2550) ขอ้แตกต่างกนัก็คือ ผูน้ าแบบ
แลกเปล่ียนใชก้ารให้รางวลัเป็นกลไกควบคุมในการสร้างการแลกเปล่ียนดา้นความสัมพนัธ์ต่อกนั 
ซ่ึงเป็นวธีิการจูงใจผูต้ามดว้ยปัจจยัภายนอก (External Motivation) อยา่งชดัเจน ในขณะท่ีภาวะผูน้ า
แบบการเปล่ียนแปลงใชก้ารใหร้างวลัเป็นเพียงปัจจยัเสริมของระบบเพื่อเพิ่มความผกูพนัของผูต้าม 
(Followers’ Commitment) และเพิ่มแรงจูงใจภายใน  (Internal Motivation) ของผู ้ตามให้สูงข้ึน
เท่านั้น รายละเอียดแถบความต่อเน่ืองของภาวะผูน้ าทั้ งสองแบบในลกัษณะท่ีเรียกว่า ภาวะผูน้ า
แบบพิสัยสมบูรณ์หรือ Full Range Leadership Model แสดงในภาพท่ี 2.3 ดงัน้ี 
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ภาพที ่2.3 : รูปแบบภาวะผูน้ าแบบพิสัยสมบูรณ์ หรือ Full Range Leadership Model 
ทีม่า : Avolio,B.J., et.al., 1999 อา้งในสุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, 2550 

 
            จากรูปแบบภาวะผูน้ าแบบพิสัยสมบูรณ์ หรือ Full Range Leadership Model ซ่ึงแสดง
ความต่อเน่ืองของภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนกับภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ในภาพท่ี 2.3 
ดงักล่าว สรุปโดยยอ่ได ้ดงัน้ี 
 ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน (Transactional Leadership)ประกอบดว้ยพฤติกรรมต่อไปน้ี 
  LF: ภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามยะถากรรม (Laissez-Faire: LF) 

1.  การไร้ภาวะผูน้ า 
2.  การหลีกเล่ียงแสดงจุดยนืในเร่ืองต่าง ๆ  
3.  การไม่เนน้การหวงัผล 
4.  การหนีปัญหาทุกคร้ังท่ีเกิดข้ึน 
5.  ความไม่ตระหนกัถึงการปฏิบติังานของผูต้าม 
6.  การไม่สนใจวา่ใครจะท าหรือใครจะไม่ท า  
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 MBE: การบริหารแบบวางเฉย (Management-By-Exception: MBE) 
1. การเขา้ไปท าการแกไ้ข 
2. การก าหนดมาตรฐานรอคอยจนปัญหาเกิดข้ึนก่อนจึงเขา้ท าการแกไ้ข 
3. การตอกย  ้าขอ้บกพร่องใหผู้ป้ฏิบติัทราบ 
4. การบงัคบัใชก้ฎระเบียบ แต่ไม่ชอบผลกระทบต่อสถานภาพเดิม 
5. ขอ้ผดิพลาดเกิดข้ึนใหฟั้งจากผูน้ า   

 CR: การใหร้างวลัตามสถานการณ์ (Contingent Rewards: CR) 
1. การแลกเปล่ียนอยา่งสร้างสรรค ์
2. การก าหนดความคาดหวงัของผลงานและรางวลัท่ีชดัเจน 
3. การใหร้างวลัและใหก้ารยอมรับ เพื่อแลกเปล่ียนกบัผลงานท่ีส าเร็จ 
4. การก ากบัความคืบหนา้ในการปฏิบติังานอยา่งใกลชิ้ด พร้อมใหข้อ้มูลป้อนกลบั 
5. การใหร้างวลัตามท่ีตกลงไว ้

 ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) ประกอบด้วยพฤติกรรม
ต่อไปน้ี 
 IC: ความใส่ใจต่อปัจเจกบุคคล (Individual Consideration: IC) 

1. ความเห็นใจและเขา้ใจถึงความตอ้งการของแต่ละคน 
2. การสร้างสัมพนัธภาพและความผกูพนัระหวา่งกนัในหมู่ผูป้ฏิบติังาน 
3. การแสดงความเอ้ืออาทรอยา่งจริงใจและแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อการกระท า 
4. การกระตุน้ใหก้ าลงัใจผูต้ามเพื่อการพฒันาตนเองให้เกิดความงอกงามอยา่งต่อเน่ือง 
5. ความห่วงใยและดูแลใหไ้ดรั้บผลประโยชน์สูงสุด 

 IS:  การกระตุน้การใชปั้ญญา (Intellectual Stimulation: IS) 
1. การกระตุน้ใหผู้ต้ามสร้างจินตนาการ 
2. การมองหาวธีิการใหม่ในการท างานเพื่อใหดี้ข้ึนกวา่เดิม 
3. การกระตุน้ผูท้  างานไม่ใหคิ้ดเหมือนกบัผูน้ า 
4. ความกลา้ท่ีจะเส่ียงเพื่อใหไ้ดผ้ลงานดียิง่ข้ึน 
5. การเปล่ียนความเช่ือเดิมเพื่อท าใหดี้ข้ึน 
IM: แรงจูงใจในการสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational Motivation: IM) 
1. การสร้างแรงบนัดาลใจใหอ้ยากท างาน 
2. ความชดัเจนต่อองคก์ารจะเป็นอยา่งไรในอนาคต 
3. ความรู้สึกยดึมัน่ต่อวตัถุประสงคข์องผูต้ามอยา่งเขม้แขง็ 
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4. การจดัวางความตอ้งการขององคก์ารให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการส่วนบุคคล
ของผูต้าม 

5. การช่วยสนบัสนุนผูต้ามใหส้ร้างผลงานไดม้ากกวา่ท่ีคิดวา่จะท าได ้
6. การยดึตามจุดยนืขององคก์าร 
II : อิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (Idealized Influence: II)  
1. การแสดงออกถึงความมีวสิัยทศัน์อยา่งกวา้งขวาง 
2. การตอกย  ้าใหทุ้กคนเห็นพอ้งและเขา้ร่วมในวสิัยทศัน ์
3. การแสดงออกถึงความผกูพนัอยา่งเขม้แขง็และมัน่คงในการไปสู่วตัถุประสงค ์
4. การแสดงออกดว้ยความมัน่ใจต่อวสิัยทศัน์ขององคก์าร 
5. การชูเป้าหมายและพนัธกิจขององคก์ารแทนดว้ยสัญลกัษณ์ท่ีน่าสนใจ 
6. การสร้างความเช่ือวา่ส่ิงท่ีเราท าอยูน้ี่ เป็นเร่ืองท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 

             กล่าวโดยสรุปจากภาพท่ี 2.3 ตามรูปแบบภาวะผูน้ าแบบพิสัยสมบูรณ์ หรือ Full Range 
Leadershipได้ว่า พฤติกรรมผูน้ าแบบตามยะถากรรม (LF) แสดงออกถึงความเฉ่ือยชาและผลวิจยั
จ  านวนมากยืนยนัว่า ไร้ประสิทธิผลมากท่ีสุด พฤติกรรมการบริหารแบบวางเฉย (MBE) ของผูน้ า 
ดีกวา่พฤติกรรมแบบแรกของผูน้ า แต่ก็ยงัเป็นพฤติกรรมผูน้ าท่ีไร้ประสิทธิผลอยูดี่ เพราะงานวิจยั
พบวา่ ท าให้การขาดงานและการลาออกจากงานของพนกังานอยูใ่นระดบัสูง ความพึงพอใจในงาน
มีน้อยและองค์การในภาพรวมไร้ประสิทธิผลอีกด้วย ส่วนพฤติการณ์ให้รางวลัตามสถานการณ์ 
(CR) ของผูน้ าอาจก่อให้เกิดความมีประสิทธิผลได้ ถ้าต่อรองแลกเปล่ียนรางวลัเป็นไปอย่าง
เหมาะสมแก่กรณี  พฤติกรรมผู ้น าท่ีกล่าวมาแล้วเป็นพฤติกรรมของผู ้น าแบบแลกเปล่ียน 
(Transactional Leadership) 
            ส่วนพฤติกรรมของผูน้ าอีกส่ีดา้นท่ีเหลือ ไดแ้ก่ ความใส่ใจต่อปัจเจกบุคคล (IC) การกระตุน้
การใชปั้ญญา (IS) แรงจูงใจในการสร้างแรงบนัดาลใจ (IM) และอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (II) ซ่ึงเป็น
พฤติกรรมของผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) ท่ีพบวา่สามารถท่ีจะจูงใจ ต่อผูต้าม
ให้ปฏิบติังานไดสู้งกว่าท่ีคาดหมาย อีกทั้งช่วยยกระดบัมุมมองผูต้ามจากการยึดประโยชน์ส่วนตวั
ไปเป็นเพื่อองค์การ โดยพฤติกรรมทั้งส่ีน้ี ผลวิจยัพบว่า สามารถเพิ่มความพยายามของพนักงาน
ได้มากยิ่งข้ึน มีผลงานสูงข้ึน มีขวญัก าลังใจและความพึงพอใจสูงข้ึน ความมีประสิทธิผลของ
องค์การสูงข้ึน ในขณะท่ี อตัราการลาออก การขาดงานลดลงและสร้างความสามารถปรับตวัของ
องคก์ารต่อการเปล่ียนแปลงในยคุโลกาภิวตัน์ไดดี้ยิง่ข้ึน  

4. ภาวะผู้น าใฝ่บริการ แนวคิดและทฤษฎีภาวะผูน้ าใฝ่บริการท่ีจะน าเสนอต่อไปน้ี
ประกอบด้วยความหมายของภาวะผู ้น าใฝ่บริการกระบวนทัศน์เก่ียวกับภาวะผู ้น าใฝ่บริการ
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ความส าคญัของภาวะผูน้ าใฝ่บริการความคลา้ยคลึงและความแตกต่างของภาวะผูน้ าใฝ่บริการและ
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและองคป์ระกอบภาวะผูน้ าใฝ่บริการดงัน้ี 
 ความหมายของภาวะผู้น าใฝ่บริการ 
 ผูบ้ริการและผูน้ าบทบาททั้งสองน้ีสามารถอยู่รวมกนัได้ในบุคคลคนเดียวกนัในทุก
ระดับและทุกบริบทได้จริงหรือไม่ (Greenleaf, 1970 Cited in Northouse, 2009 อ้างถึงใน สุเทพ 
พงศศ์รีวฒัน์) ขอ้ความดงักล่าวเป็นค าถามท่ีกรีนลีฟใหค้วามสนใจซ่ึงต่อมาเขาไดอ้ธิบายวา่ผูบ้ริการ 
(Servant) และผูน้ า (Leader) มีความหมายตรงขา้มกนัเม่ือค าทั้งสองค าถูกน ามาอยูด่ว้ยกนัในทางท่ี
สร้างสรรคแ์ละเป่ียมไปดว้ยความหมายอาจดูขดัแยง้แต่กลบัพบวา่สามารถไปดว้ยกนัไดด้ว้ยเหตุน้ี
เม่ือค าทั้ งสองค าผูรั้บใช้หรือผูบ้ริการและผูน้ าถูกน ามาใช้ร่วมกันจึงก่อเกิดความคิดท่ีดูเหมือน
เป็นไปไม่ไดแ้ต่ก็เกิดข้ึนไดจ้ริงนัน่คือแนวคิดภาวะผูน้ าใฝ่บริการนัน่เอง (Spears, 2004 อา้งถึงใน               
สุเทพ  พงศ์ศรีวฒัน์) ซ่ึงผูเ้ขียนไดน้ านิยามของนกัวิชาการทั้งของไทยและต่างประเทศมาสรุปรวม
และจดัประเภทนิยามไดเ้ป็น 3 กลุ่ม 

กลุ่มแรกให้นิยามภาวะผูน้ าใฝ่บริการไวค้่อนขา้งแคบและเฉพาะเจาะจงโดยเนน้ท่ีการ
รับใช้และให้บริการคนอ่ืนเพื่อให้งานส าเร็จตามวตัถุประสงค์ร่วมกนัเช่น Page and Wong (2000 
cited in Nwogu, 2004 อา้งถึงใน สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์) นิยามภาวะผูน้ าใฝ่บริการวา่หมายถึงการรับใช้
ให้บริการผูอ่ื้นโดยเป็นการลงทุนด้วยพฒันาและชีวิตความเป็นอยู่ของผูอ่ื้นเพื่อผลก าไรด้านการ
ประสบความส าเร็จในงานและการบรรลุเป้าหมายท่ีมีร่วมกนั 

กลุ่มที่สองให้นิยามภาวะผูน้ าใฝ่บริการในมุมมองท่ีกวา้งข้ึนโดยเนน้การปฏิบติัตนให้
เป็นประโยชน์และเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัขององค์การเพื่อน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงค์ร่วมกนั
เช่น ออทรี (Autry, 2000 Cited In Spears and Noble, 2000) กล่าววา่ภาวะผูน้ าใฝ่บริการ เป็นการท า
ตนให้เป็นประโยชน์ (Being Useful) และการท าตนให้เป็นทรัพยากร (Being a Resource) ความ
รับผิดชอบของผูน้ าคือการท าให้แน่ใจว่าผูร่้วมงานและผูต้ามจะมีทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการบรรลุ
ว ัตถุประสงค์และทรัพยากรท่ีว่านั้ นก็ คือผู ้น านั่น เองผู ้น าจะมองว่าตนเองเป็นทรัพยากร 
เป็นผูบ้ริการซ่ึงผูน้ าตอ้งรับใช้ตอ้งสร้างชุมชนในทางท่ีจะสามารถปฏิบติัได้เพื่อบรรลุเป้าหมาย  
และเพื่อผลลพัธ์ท่ีทุกคนจะไดรั้บร่วมกนัดาฟท์ (Daft, 2002 อา้งใน สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์) กล่าวว่า
ภาวะผูน้ าใฝ่บริการคือการมองขา้มผา่นผลประโยชน์ส่วนตน 
 กลุ่มที่สามให้นิยามค าว่าภาวะผูน้ าใฝ่บริการในหลายมิติโดยให้ความส าคัญทั้ ง 
ในดา้นวิสัยทศัของผูน้ าคุณธรรมจริยธรรมการบริการและคุม้ครองดูแลรักษา (Guardianship) ตลอดจน
ให้ความส าคญักบัการสร้างความร่วมมือร่วมใจ (Engagement Building) ในการท างานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมกนัเช่น Greenleaf (1970) อธิบายความหมายของภาวะผูน้ าใฝ่บริการวา่เป็นการปฏิบติั
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ท่ีบุคคลเลือกเป็นฝ่ายบริการเป็นอนัดบัแรกจากนั้นจึงน าซ่ึงการน าเป็นผลพวงจากการให้บริการแก่
ผูอ่ื้นและองค์การผูน้ าใฝ่บริการอาจมีภาวะผูน้ าตามต าแหน่งหรือไม่ก็ไดโ้ดยภาวะผูน้ าแบบน้ีจะ
กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม (Collaboration) ความไวว้างใจซ่ึงกันและกันการมองการณ์ไกล 
(Foresight) การฟังและการใชอ้ านาจทางศีลธรรมรวมถึงการมอบอ านาจดว้ยสเปียรส์  (Spears, n.d. 
Cited in Nwogu, 2004 อา้งถึงใน สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์) อธิบายว่าภาวะผูน้ าใฝ่บริการหมายถึงการ
ให้บริการเป็นอนัดบัแรกและการกระตุน้สัมพนัธภาพท่ีดีโดยการสร้างบรรยากาศของศกัด์ิศรีและ
ความนบัถือการสร้างกลุ่มและทีมและการฟังเพื่อนร่วมงานและพนกังานยูคล์ (Yukl, 2002 อา้งถึง
ใน สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์) ได้ให้ทัศนะเก่ียวกับภาวะผูน้ าใฝ่บริการไวว้่าเป็นการแสดงถึงความมี
จริยธรรมคือการให้บริการแก่ผูต้ามทั้งในดา้นการบ ารุงทะนุถนอมปกป้องและให้อ านาจแก่ผูต้าม
เพื่อช่วยเหลือให้ผูต้ามมีความสามารถเพิ่มข้ึนฉลาดข้ึนและปรารถนาท่ีจะรับผดิชอบในงานท่ีตนท า
มากข้ึนภาวฒัน์ พนัธ์ุแพ (2546 อา้งถึงใน สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์) สรุปวา่ภาวะผูน้ าใฝ่บริการเป็นผูน้ าท่ี
เน้นการรับใชบุ้คคลและสังคมเป็นผูส้ร้างองคก์ารท่ีมีวฒันธรรมท่ีเนน้จริยธรรมซ่ึงถือเป็นหลกัใน
องค์การส่ิงส าคญัของการเป็นผูน้ าแบบน้ีก็คือจะตอ้งเป็นผูท่ี้เสียสละมีคุณธรรมสูงประพฤติปฏิบติั
ตนให้เป็นตวัอย่างท่ีดีแก่บุคคลอ่ืน ๆ ไวว้างใจผูต้ามท าให้สัมพนัธภาพของผูน้ าและผู ้ตามดีข้ึน
บังอรไชยเผือก  (2550 อ้างถึงใน สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์ ) ได้นิยามภาวะผู ้น าใฝ่บริการไวว้่าเป็น
คุณลกัษณะของบุคคลท่ีสนใจและให้ความส าคญัต่อผูใ้ต้บงัคบับญัชามากกว่าความส าคญัของ
องค์การและเป็นบุคคลท่ีให้คุณค่าต่อความดีงามคุณธรรมจริยธรรมมากกว่าส่ิงอ่ืนใดและพิชาวีร์
เมฆขยาย (2550 อา้งถึงใน สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์) นิยามของภาวะผูน้ าใฝ่บริการไวว้่าเป็นพฤติกรรม
การให้บริการเพื่อนร่วมงานหรือผูต้ามเป็นอนัดับแรกเพื่อสนองตอบความต้องการของบุคคล
เหล่านั้นโดยใช้อ านาจทางศีลธรรมกระตุน้ให้เกิดการร่วมมือร่วมใจความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั
รวมถึงการมอบอ านาจแก่บุคคลนั้นเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกนัของกลุ่ม 
 สรุปได้ว่าภาวะผู ้น าใฝ่บริการหมายถึงพฤติกรรมการให้บริการเพื่อนร่วมงาน                     
เพื่อสนองตอบความต้องการของเพื่อนร่วมงานโดยใช้อ านาจทางศีลธรรมกระตุน้ให้เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัและมอบอ านาจแก่เพื่อนร่วมงานเพื่อน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายร่วมกนัของกลุ่ม 
  แนวคิดของภาวะผู้น าใฝ่บริการ 
 ปัจจุบนัความคิดเห็นเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้ าและผูต้ามเปล่ียนแปลงไปมาก
จากในอดีตการบริหารงานท่ีเนน้การควบคุมกลายมาเป็นการมอบหมายอ านาจการแข่งขนักลายเป็น
การใหค้วามร่วมมือการเนน้รางวลัท่ีเป็นวตัถุส่ิงของกลายเป็นการรักษาสัมพนัธภาพท่ีดีกบัใตบ้งัคบั
บญัชาการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีช้ีใหเ้ห็นถึงสัจธรรมท่ีวา่ทุกส่ิงในโลกยอ่มมีการเปล่ียนแปลงค าถามท่ี
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เกิดตามมาก็คือผูน้ าควรมีความรับผดิชอบทางศีลธรรมหรือแสดงความรับผดิชอบต่อผูต้ามมากนอ้ย
เพียงใดผูน้ าควรมีพฤติกรรมเพียงแค่ควบคุมให้ผูต้ามท างานเพื่อบรรลุความตอ้งของหน่วยงานให้
ค่าจา้งเงินเดือนอย่างยุติธรรมหรือส่งเสริมให้ผูต้ามเจริญเติบโตอย่างสร้างสรรค์และกา้วหน้าใน
หน้าท่ีการงานอย่างท่ีบุคคลพึงจะได้รับหากผูน้ ากีดกนัไม่ให้ผูต้ามก้าวหน้าหรือเจริญเติบโตใน
หนา้ท่ีการงานทั้ง ๆ ท่ีเขามีศกัยภาพก็จะถือวา่เป็นส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งตามท านองคลองธรรมดงันั้นผูน้ า
ท่ีดีท่ีจะตอ้งขจดักฎเกณฑ์ขอ้จ ากดัและการควบคุมท่ีมากเกินไปออกจากผูต้ามเพื่อท่ีจะท าให้พวก
เขาเกิดความรับผดิชอบในการท างานมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดแ้ละสามารถพฒันาความคิดสร้างสรรค์
ท่ีพวกเขามีอยูใ่หเ้กิดข้ึนอยา่งไม่มีจ  ากดั 
 แนวคิดเก่ียวกบัผูน้ าในปัจจุบนัจึงเน้นไปท่ีผูน้ าท่ีมีคุณธรรมซ่ึงสนับสนุนให้ผูต้าม 
สามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองใหเ้ป็นผูน้ าไดม้ากกวา่ท่ีจะใชต้  าแหน่งเพื่อการควบคุมหรือจ ากดั
ความสามารถของผูต้ามผูน้ าในอดีตจะรับผิดชอบต่อความส าเร็จขององค์การโดยการควบคุม               
การท างานของผูต้ามอยา่งใกลชิ้ดหากมองในแง่การควบคุมผูต้ามแลว้ดาฟท ์(Daft, 2005 อา้งถึงใน               
สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์) ไดแ้ยกประเภทผูน้ าออกเป็น 4 รูปแบบดงัต่อไปน้ี 

1.  ผูน้ าแบบเผด็จการ (Authoritarian Management) ผูน้ าแบบน้ีจะเน้นการสั่งการและ
ควบคุมผูต้ามอย่างใกล้ชิดท าให้ผูต้ามไม่กระตือรือร้นเฉ่ือยชาไม่คาดหวงัเก่ียวกบัตนเองแต่จะ
ท างานตามค าสั่งท่ีไดรั้บมอบหมายเท่านั้น 

2. ผู ้น าแบบมี ส่ วน ร่วม  (Participative Management) ผู ้น าแบบน้ี จะพยายามท าให ้                       
ผูต้ามมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและท าใหผู้ต้ามมีความกระตือรือร้นในการท างานมากข้ึน 

3. ผูน้ าแบบผูพ้ิทกัษ์ (Stewardship) ผูน้ าแบบน้ีจะมีลักษณะคือจะเร่ิมเปล่ียนแปลง
ความคิดเห็นของตนเองท่ีเคยเน้นการควบคุมผูต้ามเป็นการมอบหมายความรับผิดชอบและอ านาจ
หนา้ท่ีไปสู่ผูต้ามมากข้ึน 

4. ผูน้ าแบบผูรั้บใช้หรือผูน้ าใฝ่บริการ (Servant Leadership) เป็นผูน้ าท่ีเกิดภายหลงั
ผูน้ าแบบผูพ้ิทกัษผ์ูน้  าแบบน้ีจะเลิกควบคุมแต่จะเลือกรับใชผู้ต้าม 
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดผู ้น าแบบผู ้รับใช้หรือผู ้น าใฝ่บริการท่ีเร่ิมน ามาใช้ในปี 
ค.ศ. 1970 โดยโรเบิร์ตกรีนลีฟ (Greenleaf, 1977 อา้งถึงใน สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์) ศึกษารูปแบบผูน้ า
ใฝ่บริการข้ึนมาซ่ึงมีแรงบนัดาลใจจากบทประพนัธ์ของเฮอร์แมน (Herman) เร่ือง “การเดินทาง             
สู่ตะวนัออก” (Journey to The East) พระเอกของเร่ืองคือลีโอ (Leo) คนรับใช้ในกลุ่มท่ีแสดงตนว่า
เป็นบุคคลท่ีต ่าตอ้ยท่ีสุดแต่มีน ้ าใจและให้ก าลงัใจคณะผูเ้ดินทางดว้ยการร้องเพลงกล่อมเพื่อให้การ
เดินทางเป็นไปอยา่งราบร่ืนทุกอยา่งเป็นไปดว้ยดีจนกระทัง่ลีโอไดห้ายไปท าให้คณะผูเ้ดินทางเกิด
ความระส ่ าระสายหลายปีต่อมาหลงัจากการเดินทางส้ินสุดลงผูเ้ล่าเร่ืองซ่ึงเป็นสมาชิกคนหน่ึงของ
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คณะเดินทางมีโอกาสไปยงัส านกังานใหญ่ของบริษทัท่ีให้การสนบัสนุนการเดินทางในคร้ังนั้นได้
พบกบัลีโอซ่ึงมีต าแหน่งเป็นประธานบริษทัสถานภาพท่ีแทจ้ริงของเขาคือผูน้ าท่ียิ่งใหญ่ไม่ใช่ผูรั้บ
ใชท่ี้ต ่าตอ้ยอยา่งท่ีผูอ่ื้นคิดเร่ืองราวของลีโอท าให้กรีนลีฟประทบัใจ คิดวา่ในโลกของความเป็นจริง
ผูน้ าแบบน้ีน่าจะมีตวัตนจริง 

5.  ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ความหมายของภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership)  
ค าว่า “Ethic” มีรากศพัท์มาจากภาษากรีกว่า “Ethos” หมายถึง วฒันธรรม (Custom) การประพฤติ
ปฏิบติั (Conduct) และคุณลกัษณะ (Character) จริยธรรมจึงเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงคุณค่า และคุณธรรม
เฉพาะตน หรือสังคมท่ีปรากฏ ดงันั้นทฤษฎีจริยธรรมจึงเป็นระบบของกฎระเบียบ หรือหลกัการท่ี
เป็นแนวทางในการตดัสินใจซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัถูกหรือผดิ (Right or Wrong) ดีหรือเลว (Good or Bad) 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นพื้นฐานของความมีคุณธรรมของมนุษย ์(Northuse, 2003 อา้งถึงใน ปัทมา  
แคนยกุต,์ 2554, 21) 
 จริยธรรม อาจท าให้เกิดความสับสน เม่ือมีการใช้หลายค าท่ีใกลเ้คียงกนั คือ ค่านิยม 
(Values) จริยธรรม (Ethics) และคุณธรรม (Morals) ซ่ึงแทจ้ริงแลว้แต่ค ามีความหมายท่ีสอดคลอ้ง 
เช่ือมโยง และแตกต่างกนัเล็กนอ้ย (Walker, 1993, 13 - 14 อา้งถึงใน ปัทมา  แคนยกุต,์ 2554) ดงัน้ี 

1)  ค่านิยม (Values) เป็นความเช่ือหลกั หรือแนวทางและจูงใจให้เกิดทศันคติ และการ
กระท า (Motivate) 

2)  คุณธรรม (Morals) เป็นความเช่ือเฉพาะตนเองว่าส่ิงนั้ นถูกหรือผิด จึงเป็นการ
ประเมินส่วนบุคคลของค่านิยม และการกระท าท่ีเป็นระบบภายในตวัตน (Inner Compass) 

3)  จริยธรรม (Ethics) เป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐาน (Foundation) ท่ีช้ีน าวา่บุคคลจะปฏิบติั
อยา่งไรบนพื้นฐานความเช่ือเฉพาะตน หลกัการเบ้ืองตน้ท่ีถูกตอ้ง จริยธรรมจะเป็นความสามารถใน
การแยกแยะความถูก ออกจากความผดิ และสัญญาวา่จะท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
 จริยธรรมมี 2 องคป์ระกอบ คือ ความรอบคอบ (Prudence) และความดี (Virtue) 
  1) ความรอบคอบ (Prudence) เป็นการท าส่ิงต่าง ๆ ใหดี้ เพราะส่ิงนั้นควรค่าแก่การท า 
(Do Something Right Because it is the Smart Thing to Do) 
  2) ความดี (Virtue) เป็นการท าส่ิงต่าง ๆ ให้ดีเพราะส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ีควรท า (Do Something 
Right Because it is the Good Thing to Do) 
 ลกัษณะของผูมี้จริยธรรม คือ  
  1. ความน่าเช่ือถือ (Trustworthiness) 
  2. ความเคารพผูอ่ื้น (Respect) 
  3. ความรับผดิชอบ (Responsibility) 
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  4. ความยติุธรรม (Fairness) และความเท่ียงธรรม (Justice) 
  5. ความเอ้ืออาทร (Caring) 
  6. คนดีในสังคม (Civic Virtue and Citizenship) 
 จริยธรรมจะมีประโยชน์ เม่ือมีการน าไปปฏิบัติ ประโยชน์ของจริยธรรมท่ีผูน้ าไป
ประพฤติปฏิบติั (สุกญัญา ศาลบุตร, 2544, 4 - 7) ดงัน้ี 

1. ด้านตนเอง การประพฤติปฏิบติัตามจริยธรรมจะท าให้เป็นคนดี เป็นท่ีไวว้างใจ        
ท่ีรักใคร พึงพอใจของผูเ้อน ส่งเสริมใหเ้กิดความส าเร็จในชีวติ 

2.  ดา้นสังคม คนมีจริยธรรมยอ่มประพฤติปฏิบติัในส่ิงท่ีดีงาม ถือเป็นการช่วยให้สังคม 
มีความเจริญข้ึน และเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อผูอ่ื้น 

3.  ด้านการปฏิบัติตามจริยธรรม เป็นการประพฤติปฏิบัติในส่ิงท่ีดีงาม ดังนั้ นผูมี้
จริยธรรมยอ่มปฏิบติัดี และรักษาจริยธรรมใหค้งอยู ่การปฏิบติัดีจะน ามาซ่ึงความสุข 

4.  ดา้นการควบคุมมาตรฐาน จริยธรรมเป็นแนวทางในการควบคุมมาตรฐาน ประกนั
ไดว้า่การประพฤติปฏิบติัทุกดา้นดีเหมาะสม 

5.  ด้านการพฒันาบา้นเมือง การพฒันาท่ีจิตใจ โดยการประพฤติปฏิบติัดีเหมาะสม
ยอ่มส่งเสริมส่ิงท่ีดีใหเ้กิดข้ึน ประเทศชาติก็เจริญกา้วหนา้ 

6.  ดา้นจรรยาบรรณ ตวัก าหนดจริยธรรมการปฏิบติั ท าให้ทุกคนตระหนักในความ
ประพฤติปฏิบติัได ้ก่อใหเ้กิดความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีการงาน ต่อตนเอง ต่อผูอ่ื้น ต่อสังคม 
 กล่าวไดว้า่จริยธรรมมีทฤษฎีจริยธรรมท่ีให้ประเด็นหลกั 2 ประเด็น คือ ประเด็นการ
ประพฤติปฏิบติั (Conduct) และประเด็นคุณลกัษณะ (Character) (Northouse, 2003, 302 - 303 อา้ง
ถึงใน ปัทมา  แคนยุกต์, 2554) การประพฤติปฏิบติั (Consequences) คือ ผลท่ีตามหรือผลลพัธ์เป็น
เหมือนจุดสุดท้าย (end) หรือเป้าประสงค์ (Purpose) เป็นการพยายามตอบค าถามท่ีชัดเจนใน
ประเด็น ถูกหรือผิด ดีหรือเลว ตอ้งพิจารณาจากความคิดเห็นของตนเอง โดยการตั้งค  าถามวา่อะไร
คือถูก (What is Right?) เพื่อมองหาค าตอบท่ีเป็นผลลพัธ์ท่ีบ่งช้ีถึงพฤติกรรมการแสดงออกว่าถูก
หรือผิด ซ่ึงผลลัพธ์แบ่งเป็น 1) Ethical Egoism เป็นการกระท าท่ียอมรับว่าอยู่ศีลธรรมคือ การ
กระท าท่ีให้ประโยชน์สูงสุดกบัตนเองและไม่มีเหตุผลใดท่ีจะกระท า หากผูอ่ื้นไดป้ระโยชน์ ยกเวน้
ตนเองได้ประโยชน์ด้วย 2) Utilitarianism เป็นการกระท าท่ีดีคือ การกระท าท่ีท าให้คนส่วนใหญ่
ไดรั้บประโยชน์และความสุข ส่วนหน้าท่ีเป็นการปฏิบติัในส่ิงท่ีดี ซ่ึงมาจากฐานของเน้ือหา ท่ีผูน้  า
ยึดถือ การบอกความจริง การรักษาสัญญา การยอมรับนบัถือในศกัด์ิศรี ความเป็นมนุษยข์องผูอ่ื้น 
การยึดมัน่ความเสมอภาค ความยุติธรรม ส่วนคุณลกัษณะ (Character) จะเป็นคุณลกัษณะท่ีปรากฏ
ให้เห็นตามทฤษฎีคุณงามความดีเป็นหลัก ได้แก่ การแสดงความกล้าหาญ การควบคุมตนเอง                
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การแสดงถึงความซ่ือสัตย ์ความแสดงออกวา่ปฏิบติัอยา่งเสมอภาค พฤติกรรมบ่งช้ีถึงความยุติธรรม 
ความพอเพียง ความใจกวา้งมีเมตตากรุณา การสงบเสง่ียม ถ่อมตน ความมีมิตรไมตรี เป็นตน้ 
 นอร์ทเฮา้ส์ (Nouthouse, 2003, 310 - 316 อา้งถึงใน ปัทมา  แคนยุกต์, 2554) จึงได้ศึกษา 
คุณลกัษณะของภาวะผูน้ าท่ีจ  าเป็นพบวา่ผูน้ าโดยทัว่ไปจะตอ้งมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นการสร้าง
ความศรัทธา เช่ือมัน่ เป็นพลงัในการผลกัดนัให้เป็นบุคลากรท างานบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นเลิศ 
และเป็นแบบอยา่งท่ีดี ซ่ึงผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จ ความมีภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม มีหลกัการหรือ
คุณลกัษณะ ดงัน้ี 

1.  การให้ความเคารพผูอ่ื้น (Respect Others) หมายถึง การยอมรับนบัถือ ผูน้ าจะตอ้ง
เปิดโอกาสใหผู้ต้ามไดแ้สดงความคิดเห็นตามความตอ้งการของเขาท่ีจะผลกัดนัให้เขาปฏิบติังานจน
บรรลุเป้าหมาย อาจกล่าวไดว้า่เป็นการใหเ้กียรติผูต้าม การเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์การปฏิบติั
ต่อผูต้ามเฉกเช่นตวัเราเอง 

2.  การบริการผูอ่ื้น (Serve Others) หมายถึง ผูน้ าตอ้งรู้จกับริการผูต้าม ในด้านต่าง ๆ 
เพื่อเป็นการสนบัสนุนจูงใจในปฏิบติังานบรรลุเป้าหมาย เช่น การดูแลดา้นสุขภาพ สวสัดิการต่าง ๆ  

3.  การแสดงถึงความเท่ียงธรรม (Show Justice) หมายถึง ผูน้ าจะตอ้งแสดงให้เห็นถึง
ความเท่ียงธรรมความยุติธรรม ไม่ล าเอียง หรือเห็นแก่พวกพอ้งของตนเอง ให้ทุกคนในองคก์รเกิด
ความเช่ือมัน่ โดยการแสดงความโปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ในการบริหารงาน เช่น การเงิน 
สวสัดิการ การพฒันาบุคลากร เป็นตน้ 

4.  ยืนหยดัความซ่ือสัตย์ (Manifest Honesty) หมายถึง ผูน้ าจะต้องด ารงด้วยความ
ซ่ือสัตย ์ไม่แสดงความโลภ อยากไดข้องผูอ่ื้น ไม่คอรัปชัน่ และปฏิบติัตนใหเ้ป็นตวัอยา่งท่ีดี  

5. สรรสร้างความเป็นทีมงาน (Build Community) หมายถึง ผูน้ าจะต้องพยายามหา
โอกาสสร้างสรรคก์ารท างานร่วมกบัทีมสุขภาพ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายโดยมีการตกลงกนัหรือ
ก าหนดเป้าหมายร่วมกนัและท างานใหส้ าเร็จดว้ยกนัซ่ึงตอ้งค านึงถึงวฒันธรรม หรือค่านิยมในกลุ่ม
ไม่พยายามผลกัดนั หรือกดดนัท่ีมุ่งงานจนเกินไปหรือไม่ใส่ใจงาน ปล่อยวางงาน  
 จริยธรรมภาวะผูน้ า มีความหมายในหลายทางท่ีแตกต่างกนั ความหมายอาจจะรวมถึง 
ค่านิยม คุณลกัษณะ และพฤติกรรมของผูน้ า ถา้จะอธิบายความหมายของจริยธรรมผูน้ า ส่ิงท่ีอธิบาย
ความหมายของจริยธรรม คือ พฤติกรรมและแรงจูงใจ ไดแ้ก่ 1) ความซ่ือสัตย ์2) เช่ือถือได ้3) การ
เห็นแก่ประโยชน์ของผูอ่ื้น และ 4) ความยุติธรรม  แต่จะเน้นในดา้นของพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความพยายามท่ีจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางจริยธรรมของผูอ่ื้น  
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 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัภาวะผู้น า 
ปิลัญ  ปฏิพิมพาคม (2550) ศึกษารูปแบบภาวะผูน้ าและประสิทธิผลของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศึกษาจากผูรั้บใบอนุญาต ครูใหญ่ และครู
ปฏิบติัการในสถานศึกษาเอกชนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่  

1. องคป์ระกอบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน มี 6 องคป์ระกอบ คือ การมี
วิสัยทัศน์ท่ีดี ความสามารถในการจูงใจ การเป็นตัวอย่างท่ีดี การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
โรงเรียนกบัชุมชน ดา้นความฉลาดและการมีไหวพริบ และดา้นหลกัในการปกครองโรงเรียน 

2. องค์ประกอบประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมี                      
8 องค์ประกอบ คือ ความสามารถในการผลิต ความสามารถในการพฒันาเจตคติ ความสามารถ               
ในการปรับตัว บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน ความพึงพอใจในงานบุคลากร ความ
สามคัคีของบุคลากร ดา้นการพฒันาบุคลากร และการแกปั้ญหาภายใน 

3. ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของโรงเรียน
เอกชนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 

โชคชยัขุนศรี (2554) ศึกษาเก่ียวกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต 2 โดยท าการศึกษาจาก
ขา้ราชการครูในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต 2 ปีการศึกษา 2552 
จ านวน 2,393 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ขา้ราชการครู จ  านวน331 คนพบวา่ ภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารและคุณภาพของโรงเรียน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ครูท่ีมีสถานภาพ
ต่างกันและท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารและคุณภาพของโรงเรียนแตกต่างกนั  ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารกบัคุณภาพของโรงเรียนมีความสัมพนัธ์กนัในทางบวก ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารมี 6 ตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์คุณภาพของโรงเรียน คือ ดา้นการเช่ือว่าโรงเรียนมีไวเ้พื่อ
เป็นสถานท่ีการเรียนรู้ ดา้นการเป็นนกัส่ือสารและเป็นผูฟั้งท่ีมีประสิทธิผล ดา้นการมีพฤติกรรมเชิง
รุก ดา้นการใหคุ้ณค่าต่อทรัพยากรมนุษย ์ดา้นการเป็นผูท่ี้กลา้เส่ียง และดา้นการมีวสิัยทศัน์ 

ธีระพลอริยธนากุล  (2555) ศึกษาเก่ี ยวกับ  การศึกษาพฤติกรรมภาวะผู ้น า                  
การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนเขตจอมทองสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยท าการศึกษา        
จากผู ้บริหารและครูในโรงเรียนพบว่า โรงเรียนท่ีผูบ้ริหารเคยผ่านการอบรมและไม่เคยผ่าน                
การอบรม ในภาพรวมมีพฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงทั้ง 4 ประการอยู่ในระดบัมากและ 
เม่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนเขตจอมทอง ตามการ
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รับรู้ของผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนท่ีผูบ้ริหารเคยผ่านการอบรมและไม่เคยผ่านการอบรมพบว่า 
ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

วารุณีโพธาสินธ์ุ (2555) ศึกษาเก่ียวกบั ภาวะผูน้ าในการบริหารการศึกษาเพื่อพฒันา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยศึกษาจาก ผูอ้  านวยการโรงเรียนรอง
ผูอ้  านวยการและครู พบวา่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีมีผลต่อการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนมธัยมศึกษา สามอนัดบั คือ การมีวิสัยทศัน์ในการจดัการศึกษาให้ทนักบัการเปล่ียนแปลง 
การเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานและผูป้กครองมีส่วนร่วม การมีเป้าหมายของการพฒันาอยา่งชดัเจน 

ภาวะผูน้ าด้านการบริหารงานวิชาการ สามอนัดับแรก คือ การสนับสนุนให้ครูจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้พฒันาคุณธรรมจริยธรรม การสนบัสนุนใหค้รูจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้
ความเป็นเลิศทางวิชาการและสนบัสนุนให้ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้มีการพฒันาหลกัสูตรและจดั
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

ภาวะผูน้ าด้านการบริหารงบประมาณ สามอันดับแรก คือ การจดัท าแผนกลยุทธ์
ล่วงหน้า ระยะปานกลาง โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมสูงสุด จดัให้มีการพฒันาระบบให้มีการจดัซ้ือ 
จดัจา้ง อยา่งโปร่งใส และการจดัสรรงบประมาณเป็นไปตามแผนงานของสถานศึกษา 

ภาวะผูน้ าด้านการบริหารงานบุคคล สามอนัดับแรก คือ การสนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างสม ่าเสมอเพื่อน าไปสู่การพัฒนาผูเ้รียน เช่น การศึกษาต่อ การประชุม             
สัมมนา การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการท างานและท างานเป็นทีม การจดัให้มีการ
มอบหมายหนา้ท่ีชดัเจนตามระเบียบปฏิบติัราชการ 

ภาวะผู ้น าด้านการบริหารกิจการนักเรียน สามอันดับแรก คือ การจัดให้มีการ
ด าเนินงานดา้นระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน การจดัใหมี้ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัผูเ้รียนท่ีครบถว้น
และเป็นปัจจุบนั การจดัใหมี้การส่งเสริมพฒันาใหน้กัเรียนมีวนิยั คุณธรรม และจริยธรรม 

ภาวะผูน้ าด้านการบริหารงานทัว่ไป สามอนัดับแรก คือ จดัให้มีการพฒันาบริเวณ
ภายในโรงเรียนให้ร่มร่ืน สะอาดปลอดภยัและมีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานสถานศึกษา การส่ือสารและประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัขอ้มูล
ข่าวสารของโรงเรียนให้แก่ ผูร่้วมงาน ผูป้กครองอยา่งหลากหลายและต่อเน่ือง ท่ีมีผลต่อการพฒันา
คุณภาพการจดัการศึกษา 

ผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารและคุณภาพของโรงเรียน เป็นผูท่ี้สามารถพยากรณ์
คุณภาพของโรงเรียน ดา้นการเช่ือวา่โรงเรียนมีไวเ้พื่อเป็นสถานท่ีการเรียนรู้ ดา้นการเป็นนกัส่ือสาร
และเป็นผูฟั้งท่ีมีประสิทธิผล ดา้นการมีพฤติกรรมเชิงรุก ดา้นการให้คุณค่าต่อทรัพยากรมนุษย ์ดา้น
การเป็นผู ้ท่ีกล้าเส่ียง และด้านการมีวิสัยทัศน์ และองค์ประกอบของภาวะผู ้น าของผู ้บริหาร
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สถานศึกษาเอกชนท่ีควรมี คือ การมีวิสัยทศัน์ท่ีดี ความสามารถในการจูงใจ การเป็นตวัอย่างท่ีดี 
การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน ด้านความฉลาดและการมีไหวพริบ และด้าน
หลกัในการปกครองโรงเรียน 

 
ตอนที ่2 แนวคิดเกีย่วกบัสมรรถนะ  

 สมรรถนะ เป็นปัจจยัในการท างานท่ีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัให้แก่องคก์าร 
โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์เพราะสมรรถนะเป็นปัจจยัช่วย
ใหพ้ฒันาศกัยภาพของบุคลากรเพื่อใหส่้งผลไปสู่การพฒันาองคก์าร 
 องค์การต่าง ๆ จึงพยายามน าสมรรถนะมาใช้เป็นปัจจยัในการบริหารองค์การในดา้น
ต่าง ๆ เช่น การบริหารทรัพยากรมนุษยก์ารพฒันาหลกัสูตร การพฒันางานบริการ หรือการพฒันา
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร เป็นตน้ ดงันั้นเพื่อให้มองเห็นกรอบความคิด และแนวความคิดเบ้ืองตน้
เก่ียวกับสมรรถนะจึงจะกล่าวถึงความเป็นมาและความหมายของสมรรถนะองค์ประกอบของ
สมรรถนะประเภทของสมรรถนะและการก าหนดสมรรถนะ  

ความเป็นมาและความหมายของสมรรถนะ 
ส าหรับความหมายของสมรรถนะคือความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) และคุณลกัษณะ

ส่วนบุคคล (Personal Characteristic of Attributes) ท่ีส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม (Behavior) ท่ี
จ  าเป็น และมีผลให้บุคลนั้นปฏิบติังานในความรับผิดชอบของตนไดดี้กวา่บุคคลอ่ืน ซ่ึงสมรรถนะ
ของคนเกิดได้จาก 3 ทางคือ 1) เป็นพรสวรรค์ท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิด 2) เกิดจากประสบการณ์การ
ท างาน 3) เกิดจากการฝึกอบรมและพฒันา (ประจกัษ ์ทรัพยอุ์ดม, 2550, 3) 
 ประมวลได้ว่า หมายถึง กลุ่มพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกและส่งผลต่อการ
ปฏิบติังานในต าแหน่งหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบท าให้การปฏิบติังานนั้น ๆ ประสบผลส าเร็จตามเกณฑ์
มาตรฐานหรือสูงกว่า โดยอย่างน้อยมีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบคือ ความรู้ทักษะและ
คุณลกัษณะส่วนบุคคล (Attributes) ท่ีซ่อนเร้นอยู่ อนัไดแ้ก่ ค่านิยม จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลกัษณะ
ทางกายภาพและอ่ืน ๆ และกลุ่มพฤติกรรมท่ีถูกน ามาใชจ้ะตอ้งมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัภาระ
งานท่ีปฏิบติัในต าแหน่งนั้น ๆดว้ย  

สมรรถนะกล่าวได้ว่าเป็นบุคลิกลกัษณะท่ีซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล ซ่ึงสามารถ
ผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้ น สร้างผลการปฏิบัติงานท่ีดี หรือตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในงานท่ีตน
รับผิดชอบสมรรถนะจึงเป็น ความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นของบุคคลในการท างานให้
ประสบความส าเร็จ มีผลงานไดต้ามเกณฑ์หรือมาตรฐานท่ีก าหนดหรือสูงกวา่ (McClelland, 1975, 
57-83) 
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สรุปไดว้า่ สมรรถนะ หมายถึง กลุ่มของความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ตลอดจนทศันคติ
ของบุคคลท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ                        
เกิดประสิทธิผลยิ่งข้ึน เป็นคุณลกัษณะของบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและผลของการปฏิบติังานซ่ึง
คุณลกัษณะเหล่าน้ีประกอบดว้ย ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ทศันคติ บุคลิกภาพ และค่านิยมของ
บุคคลหรือพฤติกรรมของผูท่ี้มีผลการปฏิบติังานยอดเยีย่มในงานท่ีรับผดิชอบ  

2.  องค์ประกอบของสมรรถนะ 
การศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะจากนักวิชาการพบว่า สมรรถนะประกอบด้วย

ฐานขอ้มูลสมรรถนะขององค์กร (Competency Basket) ประเภทของสมรรถนะ (Competency Categories) 
ช่ือสมรรถนะและค าจ ากดัความ (Competency Names and Definitions) ระดบัชั้นของความสามารถ 
(Proficiency Level) และดัชนี ช้ีว ัดเชิงพฤติกรรม (Behavioral Indicators) ซ่ึ งแมคคลีแลนด์  (David 
McClelland) อธิบายว่า สมรรถนะของบุคคล เกิดจากองค์ประกอบส าคญั 6 ประการ (McClelland, 
1975, 57-83) 
 หลกัตามแนวคิดของแมคเคิลแลนดมี์ 6สมรรถนะหลกั (Core competencies) ดงัน้ี  

1.  ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้เฉพาะในเร่ืองท่ีตอ้งรู้ เป็นความรู้ท่ีเป็นสาระส าคญั 
เช่นความรู้ดา้นเคร่ืองยนตเ์ป็นตน้  

2.  ทกัษะ (Skill) คือ ส่ิงท่ีตอ้งการให้ท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น ทกัษะทางคอมพิวเตอร์ 
ทกัษะทางการถ่ายทอดความรู้ เป็นตน้ ทกัษะท่ีเกิดได้นั้นมาจากพื้นฐานทางความรู้ และสามารถ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งแคล่วคล่องวอ่งไว 

3.  เจตคติ (Attitude) คือ ความคิดเห็นเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของตน  
4.  ค่านิยม (Values) คือ ส่ิงท่ีบุคคลเช่ือวา่ตนเองเป็น เช่น ความมัน่ใจในตนเองเป็นตน้ 
5.  บุคลิกลกัษณะประจ าตวัของบุคคล(Traits) คือ เป็นส่ิงท่ีอธิบายถึงบุคคลนั้น เช่น 

คนท่ีน่าเช่ือถือและไวว้างใจได ้หรือมีลกัษณะเป็นผูน้ า เป็นตน้ 
6.  แรงขบัภายใน (Motives) คือ แรงจูงใจซ่ึงท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีมุ่งไปสู่

เป้าหมาย หรือมุ่งสู่ความส าเร็จ เป็นตน้ 
 ทั้ง 6 ส่วนดงักล่าวขา้งตน้แสดงความสัมพนัธ์ในเชิงอธิบายเปรียบเทียบดงัแผนภาพท่ี 
2.4 
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 ภาพที ่2.4 ภาพโมเดลภูเขาน ้ าแขง็ (Iceberg Model) 
 ทีม่า : David McClelland(1975 อา้งถึงใน สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ, 2548) 
 

จากแผนภาพสามารถอธิบายไดว้า่คุณลกัษณะของบุคคลนั้นเปรียบเสมือนภูเขาน ้ าแข็ง
ท่ีลอยอยู่ในน ้ า โดยมีส่วนหน่ึงท่ีเป็นส่วนน้อยลอยอยู่เหนือน ้ าซ่ึงสามารถสังเกตและวดัได้ง่าย 
ได้แก่ ความรู้สาขาต่าง ๆ ท่ีได้เรียนมา และส่วนของทกัษะ ได้แก่ ความเช่ียวชาญ ความช านาญ
พิเศษดา้นต่าง ๆ ส าหรับส่วนของภูเขาน ้ าแข็งท่ีจมอยูใ่ตน้ ้ า ซ่ึงเป็นส่วนท่ีมีปริมาณมากกวา่นั้น เป็น
ส่วนท่ีไม่อาจสังเกตไดช้ดัเจนและวดัไดย้ากกวา่ และเป็นส่วนท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล
มากกว่า ได้แก่ บทบาทท่ีแสดงออกต่อสังคม (Social Role) ภาพลักษณ์ของบุคคลท่ีมีต่อตนเอง 
(Self-Image) คุณลกัษณะส่วนบุคคล (Trait) และแรงจูงใจ (Motive) ส่วนท่ีอยูเ่หนือน ้ าเป็นส่วนท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัเชาวน์ปัญญาของบุคคล ซ่ึงการท่ีบุคคลมีความฉลาดสามารถเรียนรู้องค์ความรู้ 
ต่าง ๆ และทกัษะได้นั้น ยงัไม่เพียงพอท่ีจะท าให้มีผลการปฏิบติังานท่ีโดดเด่น จึงจ าเป็นต้องมี
แรงผลกัดันเบ้ืองลึก คุณลักษณะส่วนบุคคล ภาพลักษณ์ของบุคคลท่ีมีต่อตนเองและบทบาทท่ี
แสดงออกต่อสังคมอยา่งเหมาะสมดว้ย จึงจะท าใหบุ้คคลกลายเป็นผูท่ี้มีผลงานโดดเด่นได ้
  ความหมายของค าวา่สมรรถนะสามารถแบ่งไดต้ามวตัถุประสงคข์องการน าไปใชง้าน
ได ้2 กลุ่ม ได้แก่ สมรรถนะตามแนว British Approach ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ประกาศนียบตัร
รับรองวิทยฐานะของพนักงานหรือบุคลากร โดยจะก าหนดจากมาตรฐานผลการปฏิบัติงานท่ี
สามารถยอมรับไดข้องงานและวิชาชีพนั้น สมรรถนะในแนวคิดจึงเป็นการก าหนดเฉพาะงานและ
เป็นไปตามวิชาชีพ ส่วนสมรรถนะตามแนว American Approach จะมีวตัถุประสงค์เพื่อการพฒันา
บุคลากร ก าหนดจากพฤติกรรมของผูท่ี้มีผลการปฏิบติังานดี ซ่ึงการพฒันาบุคลากรน้ี จะตอ้งเป็นไป
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ตามแนวทางท่ีองคก์ารตอ้งการจะเป็น สมรรถนะตามแนวคิดน้ีจึงไม่สามารถลอกเลียนกนัไดเ้พราะ
แต่ละองคก์ารยอ่มมีความตอ้งการบุคลากรท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั 

สมรรถนะเป็นส่วนประกอบข้ึนมาจากความรู้ ทกัษะและเจตคติหรือแรงจูงใจหรือ
ความรู้ ทกัษะและเจตคติหรือแรงจูงใจ ก่อใหเ้กิดสมรรถนะ ดงัภาพท่ี 2.5 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.5 สมรรถนะเป็นส่วนประกอบท่ีเกิดข้ึนมาจากความรู้ ทกัษะ เจตคติ ค่านิยม  

บุคลิกภาพ 
ทีม่า : David McClelland (1975 อา้งถึงใน สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ, 2548) 

 
 จากภาพความรู้ทกัษะเจตคติ ค่านิยมและบุคลิกภาพไม่ใช่สมรรถนะแต่เป็นส่วนหน่ึงท่ี
ท าให้เกิดสมรรถนะดงันั้นความรู้โดด ๆ จะไม่เป็นสมรรถนะแต่ถา้เป็นความรู้ท่ีสามารถน ามาใชใ้ห้
เกิดกิจกรรมจนประสบความส าเร็จถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของสมรรถนะ สมรรถนะในทีน้ีจึงหมายถึง
พฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดผลงานสูงสุด ถือว่าเป็นสมรรถนะหรือในกรณีเจตคติหรือแรงจูงใจก็
เช่นเดียวกนัก็ไม่ใช่สมรรถนะ แต่ส่ิงจูงใจให้เกิดพลงัท างานส าเร็จตรงตามเวลาหรือเรียกวา่ก าหนด 
หรือดีกวา่มาตรฐานถือวา่เป็นสมรรถนะ 
 สมรรถนะตามนยัดงักล่าวขา้งตน้สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มคือ  

1. สมรรถนะขั้นพื้นฐาน (Threshold Competencies) หมายถึง ความรู้หรือทักษะพื้นฐาน            
ท่ีจ  าเป็นของบุคคลท่ีตอ้งมีเพื่อให้สามารถท่ีจะท างานท่ีสูงกวา่ หรือซบัซ้อนกวา่ไดเ้ช่น สมรรถนะ
ในการพูด การเขียน เป็นตน้ 

2. สมรรถนะท่ีท าให้เกิดความแตกต่าง (Differentiating Competencies) หมายถึง ปัจจยั
ท่ีท าให้บุคคลมีผลการท างานท่ีดีกวา่หรือสูงกวา่มาตรฐาน สูงกวา่คนทัว่ไปจึงท าให้เกิดผลส าเร็จท่ี
แตกต่างกนั 

สรุปไดว้า่สมรรถนะของบุคคลเกิดจากองค์ประกอบ ความรู้เฉพาะในเร่ืองท่ีตอ้งรู้เป็น
ความรู้ท่ีเป็นสาระส าคญั ส่ิงท่ีต้องการให้ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะท่ีเกิดได้นั้ นมาจาก
พื้นฐานทางความรู้ และสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งแคล่วคล่องวอ่งไว เจตคติ ค่านิยม และความคิดเห็น

สมรรถนะ 

    A              B 

ความรู้  ทกัษะ  เจตคติ  ค่านิยม  บุคลิกภาพ 

ท าใหบุ้คคลต่างกนั 

 

ขั้นพื้นฐาน 
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เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของตน หรือส่ิงท่ีบุคคลเช่ือว่าตนเองเป็น บุคลิกลกัษณะประจ าตวัของบุคคล 
เป็นส่ิงท่ีอธิบายถึงบุคคลนั้น และแรงจูงใจหรือเจตคติเป็นแรงจูงใจ หรือแรงขบัภายใน ซ่ึงท าให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีมุ่งไปสู่เป้าหมาย หรือมุ่งสู่ความส าเร็จ 

ประเภทของสมรรถนะ 
การแบ่งประเภทสมรรถนะเป็นการน ากลุ่มสมรรถนะบุคคล มาจดัเป็นประเภทให้

สอดคล้องกบัลกัษณะงานในแต่ละองค์กร จากการศึกษาโดยทัว่ไปเก่ียวกบัการแบ่งประเภทของ
สมรรถนะพบว่านักวิชาการส่วนใหญ่ใช้สมรรถนะบุคลากรเป็นหลักในการแบ่งประเภทของ
สมรรถนะ ซ่ึงมีหน่วยงานและนกัวชิาการหลายท่านไดแ้สดงทศันะไวอ้ยา่งหลากหลาย ดงัน้ี 

เท้ือน ทองแกว้ (2550) สมรรถนะสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 5 ประเภทคือ  
1. สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competencies) หมายถึง สมรรถนะของแต่ละคน 

เป็นความสามารถเฉพาะตวั คนอ่ืนไม่สามารถลอกเลียนแบบได ้
2. สมรรถนะเฉพาะงาน (Job Competencies) หมายถึง สมรรถนะของบุคคลกบัการท างาน

ในต าแหน่ง หรือบทบาทเฉพาะตวั 
3.  สมรรถนะองค์การ (Organization Competencies) หมายถึง ความสามารถพิ เศษ

เฉพาะองคก์ารนั้นเท่านั้น  
4.  สมรรถนะหลกั (Core Competencies) หมายถึง ความสามารถส าคญัท่ีบุคคลตอ้งมี 

หรือตอ้งท าเพื่อใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
5.  สมรรถนะในงาน (Functional Competencies) หมายถึง ความสามารถของบุคคลท่ีมี

ตามหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ ต าแหน่งหนา้ท่ีอาจเหมือน แต่ความสามารถตามหนา้ท่ีต่างกนั  
ณรงคว์ทิย ์แสนทอง (2550) ท าการจ าแนกสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
1.  สมรรถนะหลกั (Core Competency) หมายถึง บุคลิกลกัษณะของคนท่ีสะท้อนให้

เห็นถึงความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความเช่ือ และอุปนิสัยของคนในองคก์ารโดยรวมท่ีจะช่วยสนบัสนุน
ใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายตามวสิัยทศัน์ได ้

2.  สมรรถนะตามสายงาน (Job Competency) หมายถึง บุคลิกลกัษณะของคนท่ีสะทอ้น
ให้เห็นถึงความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความเช่ือ และอุปนิสัยท่ีจะช่วยส่งเสริมให้คนนั้น ๆ สามารถสร้าง
ผลงานในการปฏิบติังานต าแหน่งนั้น ๆ ไดสู้งกวา่มาตรฐาน 

3.  สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนท่ี
สะทอ้นให้เห็นถึงความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความเช่ือและอุปนิสัยท่ีท าให้บุคคลนั้นมีความสามารถใน
การท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงได้โดดเด่นกว่าคนทัว่ไป เช่น สามารถอาศยัอยู่กบัแมงป่องหรืออสรพิษได ้              
เป็นตน้ ซ่ึงเรามกัจะเรียกสมรรถนะส่วนบุคคลวา่ความสามารถพิเศษส่วนบุคคล 
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ธ ารงศกัด์ิ คงคาสวสัด์ิ (2551) แบ่งสมรรถนะออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มสมรรถนะ
หลกั เป็นคุณลกัษณะพื้นฐานหรือคุณสมบติัร่วมของทุกคนในองค์กร ท่ีจะตอ้งมีซ่ึงแต่ละองค์กร  
จะแตกต่างกนั 2) กลุ่มท่ีไม่ใช่สมรรถนะหลกั เป็นกลุ่มสมรรถนะท่ีประกอบดว้ยสมรรถนะ 3 กลุ่ม
ยอ่ย คือ กลุ่มสมรรถนะบุคคล ไดแ้ก่ Personal / Individual Competency กลุ่มสมรรถนะท่ีเก่ียวกบั
งานไดแ้ก่ Functional / Job / Professional / Technical Competency และกลุ่มสมรรถนะท่ีใชส้ าหรับ
งานของผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีในสายงานบริหาร ไดแ้ก่ Leadership / Managerial Competency 

จิรประภา อคัรบวร (2549, 68) กล่าววา่ สมรรถนะในต าแหน่งหน่ึง ๆ จะประกอบไป
ดว้ย 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. สมรรถนะหลกั (Core Competency) คือ พฤติกรรมท่ีดีท่ีทุกคนในองค์การต้องมี 
เพื่อแสดงถึงวฒันธรรมและหลกันิยมขององคก์าร 

2.  สมรรถนะบริหาร (Professional Competency) คือ คุณสมบติัความสามารถดา้นการ
บริหารท่ีบุคลากรในองค์การทุกคนจ าเป็นตอ้งมีในการท างาน เพื่อให้งานส าเร็จ และสอดคลอ้งกบั
แผนกลยทุธ์ วสิัยทศัน์ ขององคก์าร 

3.  สมรรถนะเชิงเทคนิค (Technical Competency) คือ ทกัษะด้านวิชาชีพท่ีจ าเป็นใน
การน าไปปฏิบติังานให้บรรลุผลส าเร็จ โดยจะแตกต่างกนัตามลกัษณะงาน โดยสามารถจ าแนกได ้ 
2 ส่วนย่อย ได้แก่ สมรรถนะเชิงเทคนิคหลัก (Core Technical Competency) และสมรรถนะเชิงเทคนิค
เฉพาะ (Specific Technical Competency) 

สรุปไดว้า่ สมรรถนะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั คือ สมรรถนะหลกั ซ่ึงเป็น
คุณลกัษณะท่ีทุกคนในองคก์ารจ าเป็นตอ้งมี ทั้งน้ีเพื่อใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดบ้รรลุเป้าหมายของ
องค์การ อาทิ ความรอบรู้เก่ียวกบัองค์การ ความซ่ือสัตย ์ความใฝ่รู้และความรับผิดชอบ เป็นต้น                
อีกประเภทหน่ึงคือสมรรถนะตามสายงาน ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะท่ีปฏิบติังานในต าแหน่งต่าง ๆ เพื่อให้
งานส าเร็จและไดผ้ลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการ 

การก าหนดสมรรถนะ 
 การก าหนดสมรรถนะหรือการสร้างรูปแบบสมรรถนะ (Competency Model) สามารถ
ก าหนดได(้อานนท ์ศกัด์ิวรวชิญ,์  2547,  62 ; สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ,  2547,  50-51, 58-59) ดงัน้ี 
 ในการก าหนดสมรรถนะจะเร่ิมจากการน าวสิัยทศัน์(Vision) พนัธกิจ (Mission) ค่านิยม  
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ภาพที ่2.6 การก าหนดสมรรถนะ 
ทีม่า : (อานนท ์ศกัด์ิวรวชิญ ์2547, 62, สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ 2548, 50 – 51, 58 – 59) 
 

 จากภาพจะเห็นความสอดคลอ้งไปในทิศทางท่ีต่อเน่ืองกนัของสมรรถนะท่ีจะช่วยให้
งานเป็นไปดว้ยดี (Alignment) ซ่ึงเร่ิมจาก วสิัยทศัน์ พนัธกิจหรือค่านิยม สู่เป้าหมายขององคก์าร มา
ก าหนดเป็นกลยทุธ์ขององคก์าร จากนั้นมาพิจารณาถึงสมรรถนะหลกัท่ีจะท าใหบ้รรลุเป้าหมายของ
องค์การมีอะไรบา้ง จะใช้ความรู้ ทกัษะและคุณลกัษณะอะไรท่ีจะผลกัดนัให้บรรลุเป้าหมายของ
องคก์ารจากสมรรถนะหลกัจึงมาพิจารณาสมรรถนะของหน้าท่ีของบุคคลในองคก์ารตามต าแหน่ง

 

 

 

 

พนัธกิจ 

วิสยัทศัน์ 

คา่นิยม 

ยทุธศาสตร์องค์การ 

สมรรถนะหลกั  
(Core  Competency) 

สมรรถนะหน้าท่ี 
(Functional  Competency) 

สมรรถนะสว่นบคุคล 

(Personal Competency) 

สมรรถนะ 
ของงาน 

(Job Competency) 
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ตาม ๆ ซ่ึงจะตอ้งสอดคล้องกับสมรรถนะของบุคคล สมรรถนะของบุคคลกบัสมรรถนะหน้าท่ี              
จะไปในทางเดียวกนังานต่าง ๆ ก็จะไปในทางเดียวกนัมองในทิศทางกลบักนั สมรรถนะหลกัจะมา
จากสมรรถนะของแต่ละคน ดังนั้ นถ้าจะให้ลึกลงในรายละเอียดสู่การปฏิบัติสามารถน าหลัก 
Balance Scorecard และหลกัของการก าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน (KPI) มาใชด้งัความสัมพนัธ์
ในระบบบริหาร 
 สมรรถนะของผูป้ระกอบวิชาชีพครูผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
(ศึกษานิเทศก์) ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูผูบ้ริหารสถานศึกษาผูบ้ริหาร
การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนมีมาตรฐานความรู้แตกต่างกันฉะนั้นจึงมีสมรรถนะท่ี
แตกต่างกนั (ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา, 2548, 6 - 41) ดงัน้ี 

1. มาตรฐานวิชาชีพครู มีวุฒิไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือ
คุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภารับรองโดยมีความรู้ดงัต่อไปน้ี 1) ภาษาและเทคโนโลยสี าหรับครู 2) การพฒันา
หลกัสูตร 3) การจดัการเรียนรู้ 4) จิตวิทยาส าหรับครู 5) การวดัและประเมินผลการศึกษา 6) การ
บริหารจดัการในห้องเรียน 7) การวิจยัทางการศึกษา 8) นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 9) ความเป็นครู 

2. มาตรฐานวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา มีคุณวุฒิไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีทางการบริหาร
การศึกษาหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิ อ่ืนท่ีคุรุสภารับรองโดยมีความรู้ดังต่อไปน้ี1) หลักและ
กระบวนการบริหารการศึกษา 2) นโยบายและการวางแผนการศึกษา 3) การบริหารดา้นวิชาการ             
4) การบริหารด้านธุรการการเงินพสัดุและอาคารสถานท่ี 5) การบริหารงานบุคคล 6) การบริหาร
กิจการนักเรียน 7) การประกันคุณภาพการศึกษา 8) การบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ           
9) การบริหารการประชาสัมพนัธ์และความสัมพนัธ์ชุมชน 10) คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

3. มาตรฐานวิชาชีพผูบ้ริหารการศึกษา มีคุณวุฒิไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีทางการบริหาร
การศึกษาหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิ อ่ืนท่ีคุรุสภารับรองโดยมีความรู้ดังต่อไปน้ี 1) หลักและ
กระบวนการบริหารการศึกษา 2) นโยบายและการวางแผนการศึกษา 3) การบริหารจดัการ 4) การ
บริหารทรัพยากร 5) การประกนัคุณภาพการศึกษา 6) การนิเทศการศึกษา 7) การพฒันาหลกัสูตร            
8) การบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) การวิจยัทางการศึกษา 10) คุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับผูบ้ริหารการศึกษา 

4. มาตรฐานวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  (ศึกษานิเทศก์) มีคุณวุฒิไม่ต ่ากว่า
ปริญญาโททางการบริหารการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภารับรองโดยมีความรู้
ดงัต่อไปน้ี 1) การนิเทศการศึกษา 2) นโยบายและการวางแผนการศึกษา 3) การพฒันาหลกัสูตรและ
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การสอน 4) การประกนัคุณภาพการศึกษา 5) การบริหารจดัการการศึกษา 6) การวิจยัทางการศึกษา 
7) กลวิธีถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎีและผลงานทางวิชาการ 8) การบริหารจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศ9) การบริหารการประชาสัมพนัธ์และความสัมพนัธ์ชุมชน 10) คุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับศึกษานิเทศก ์

5. การประเมินสมรรถนะ  การประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment) เป็น
กระบวนการประเมินดา้นความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และพฤติกรรมการปฏิบติังานของบุคลากร
ในขณะนั้นเปรียบเทียบกบัระดบั สมรรถนะท่ีองค์กรคาดหวงัในต าแหน่งงานนั้น ๆ ว่าได้ตามท่ี
คาดหวงัหรือมีความแตกต่างกนัมากน้อยเพียงใด การประเมินสมรรถนะควรประเมินอย่างเป็น
ระบบ (Systematic) มีวตัถุประสงค์ในการประเมินอย่างชัดเจน (Objective) เป็นกระบวนการท่ี
สามารถวดัประเมินได้ (Measurable) เคร่ืองมือในการประเมินจะตอ้งมีความเท่ียงตรง (Validity) 
และมีความเช่ือถือได ้(Reliability) โดยส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2552) แสดง
ทศันะเก่ียวกบัการประเมินสมรรถนะไวว้่า เป็นการเปรียบเทียบพฤติกรรมและวิธีการปฏิบติังาน
ของขา้ราชการ ซ่ึงแสดงออกในสถานการณ์ท่ีจะสะทอ้นสมรรถนะในแต่ละเร่ืองโดยพฤติกรรมและ
วธีิการปฏิบติังานนั้นถือวา่เป็นขอ้มูลหลกัฐานท่ีใชใ้นการประเมิน  
 การประเมินสมรรถนะท าไดค้่อนขา้งล าบาก จึงอาศยัวิธีการหรือใชเ้คร่ืองมือบางชนิด
เพื่อวดัสมรรถนะของบุคคล (เท้ือน ทองแกว้, 2550) ดงัน้ี 

1. ประวติัการท างานของบุคคล ว่าท าอะไรบ้างมีความรู้ ทกัษะหรือความสามารถ
อะไรเคยมีประสบการณ์อะไรมาบา้ง จากประวติัการท างานท าใหไ้ดข้อ้มูลส่วนบุคคล 

2.  ผลประเมิ นการป ฏิ บั ติ งาน (Performance Appraisal) ซ่ึ งจะเป็ นข้อมู ล เก่ี ยวกับ               
การปฏิบติังานใน 2 ลกัษณะ คือ 

2.1 ผลการปฏิบติัท่ีเป็นเน้ืองาน (Task Performance) เป็นการท างานท่ีได้เน้ืองาน
แท ้ๆ  

2.2 ผลงานการปฏิบัติ ท่ีไม่ใช่ เน้ืองานแต่เป็นบริบทของเน้ืองาน (Contextual 
Performance) ไดแ้ก่ ลกัษณะพฤติกรรมของคนปฏิบติังาน เช่น การมีน ้ าใจเสียสละช่วยเหลือคนอ่ืน
เป็นตน้ 

2.3 ผลการสัมภาษณ์ (Interview) ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ อาจจะเป็นการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง คือ ก าหนดค าสัมภาษณ์ไวแ้ลว้ สัมภาษณ์ตามท่ีก าหนดประเด็นไวก้บัการ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง คือ สอบถามตามสถานการณ์ คลา้ยกบัเป็นการพูดคุยกนัธรรมดา ๆ แต่
ผูส้ัมภาษณ์จะต้องเตรียมค าถามไวใ้นใจ โดยใช้กระบวนการสนทนาให้ผูถู้กสัมภาษณ์สบายใจ                   
ใหข้อ้มูลท่ีตรงกบัสภาพจริงมากท่ีสุด 
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2.4 ศูนยป์ระเมิน (Assessment Center) จะเป็นศูนยร์วมเทคนิคการวดัทางจิตวิทยา
หลาย ๆ อยา่งเขา้ดว้ยกนั รวมทั้งการสนทนากลุ่มแบบไม่มีหวัหนา้กลุ่มรวมอยูด่ว้ยในศูนยน้ี์ 

2.5 360 Degree Feedback หมายถึง การประเมินรอบดา้น ไดแ้ก่ การประเมินจาก
เพื่อนร่วมงาน ผู ้บังคับบัญชา ผู ้ใต้บังคับบัญชาและลูกค้า เพื่อตรวจสอบความรู้ทักษะและ
คุณลกัษณะ 

ชูชัย สมิทธิไกร (2550) เสนอแนะวิธีการและเคร่ืองมือท่ีอาจจะน ามาใช้ในการประเมิน
สมรรถนะดงัน้ี           

1. ข้อมูลท่ีเป็นประวติัการปฏิบัติงาน (Biographical Data) จะช่วยในการประเมิน
ความรู้ทกัษะและความสามารถไดบ้า้งวา่บุคคลนั้นเคยปฏิบติังานใดมาบา้ง    

2. ระเบียนพนกังาน (Employee Record) เป็นการรวบรวมขอ้มูลประวติัของบุคลากร
รวมถึงคุณสมบติับางประการซ่ึงช่วยใหเ้ห็นลกัษณะนิสัยในการปฏิบติังานบางอยา่งของบุคลากรได้
บางองคก์รอาจรวมผลการปฏิบติังานไวด้ว้ย       

3.  การประเมินผลการปฏิบติังาน (Performance Appraisal) ผลจากการปฏิบติังานแบ่ง
ออกเป็น 2 ลกัษณะคือ   

3.1 ผลการปฏิบติังานในเน้ืองาน (Task Performance) เก่ียวข้องกบัทกัษะความรู้
และความสามารถในการปฏิบติังาน       
  3.2 พฤติกรรมนอกเหนือจากหน้าท่ี (Contextual Performance) เป็นพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รเช่นการช่วยเหลือผูอ่ื้นเป็นตน้      

4.  การสัมภาษณ์งาน (Interview) ท าให้ไดข้อ้มูลมากพอสมควรแต่ตอ้งค านึงถึงปัจจยั
ต่าง ๆท่ีมีผลต่อความเท่ียงตรงของการสัมภาษณ์เช่นประเภทการสัมภาษณ์ผูส้ัมภาษณ์เป็นตน้  

5.  การประเมินแบบศูนยท์ดสอบ (Assessment Center) เป็นเทคนิคการประเมินท่ีใช้
วธีิการหลาย ๆ วธีิรวมกนัเช่นแบบสอบถามการสังเกตพฤติกรรมการใชแ้บบวดัทางจิตวทิยาเป็นตน้
และใช้บุคลากรหลายคนร่วมกนัประเมินมกัใช้ในการประเมินสมรรถนะของผูบ้ริหารขอ้ดีก็คือมี
ความเท่ียงตรงและความเช่ือถือสูงส่วนขอ้จ ากดัคือใชเ้วลามากค่าใชจ่้ายสูง    

6. การทดลองจดัการแฟ้มงาน (In - Basket Simulation) เป็นการจ าลองสถานการณ์ใน
หนา้ท่ีของผูจ้ดัการโดยมีงานต่าง ๆเสมือนงานจริงแลว้ให้ตดัสินใจสั่งการตามความคิดเห็นวิธีน้ีใช้
ในการประเมินสมรรถนะผูบ้ริหาร        

7. แบบทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Inventory) ใชว้ดัเก่ียวกบับุคลิกภาพเพื่อให้ได้
บุคคลท่ีเหมาะสมกบังานและองค์กรแต่แบบทดสอบบุคลิกภาพมกัมีขอ้จ ากดัทางวฒันธรรมสูง               
จึงตอ้งระมดัระวงัในการใช ้
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8.  แบบทดสอบเชาวปั์ญญา (Intelligence Test) และความถนัด (Aptitude Test) ซ่ึงจะวดั
เชาวปั์ญญาและความสามารถดา้นต่าง ๆของบุคลากรซ่ึงแต่ละคนจะมีความโดดเด่นไปคนละดา้น
ดงันั้นจึงควรใชบุ้คลากรใหต้รงตามสมรรถนะท่ีมีอยู ่      

9.  การทดสอบความรู้ (Knowledge Test) เป็นการทดสอบท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง
งานเน้นการวดัองค์ประกอบของสมรรถนะด้านความรู้องค์กรสามารถท่ีจะสร้างเองได้ห ากมี
ผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นแต่ตอ้งค านึงถึงมาตรฐานของขอ้สอบดว้ย 

10.  การทดสอบการปฏิบติังาน (Work Sample) เป็นการสุ่มตวัอยา่งงานท่ีต าแหน่งนั้น
มีหนา้ท่ีรับผิดชอบมาให้บุคลากรปฏิบติัขอ้ดีคือความตรงเชิงพยากรณ์ค่อนขา้งดีแต่ขอ้จ ากดัคือจะ
ไม่ทราบศกัยภาพท่ีซ่อนเร้นอยู่ในตวับุคลากรเน่ืองจากวดัเฉพาะส่ิงท่ีสามารถกระท าไดใ้นต าแหน่ง
งานนั้น ๆ โดยเฉพาะหากมีการเปล่ียนแปลงงานท่ีปฏิบติัอยูบุ่คคลนั้นอาจจะไม่สามารถปรับตวัหรือ
เปล่ียนแปลงได ้         

11.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแบบ 360 องศา (360 Degree Feedback) 
เป็นการประเมินรอบดา้นโดยอาศยัผูเ้กี ่ยวขอ้งรู้เห็นการปฏิบตัิงานของบุคลากรในต าแหน่ง
เป้าหมายไดแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและการประเมินตนเองเป็นตน้ขอ้ดีท าใหไ้ดมุ้มมองท่ี
แตกต่างและครอบคลุมนอกจากน้ีในการประเมินแบบ 360 องศาจะมุ่งเน้นการวดัการรับรู้ของ                   
ผูป้ระเมินต่อคุณลกัษณะความเป็นบุคคลและกระบวนการหรือพฤติกรรมการปฏิบติังานไดดี้กว่า
การประเมินผลผลิตและมีความยติุธรรมมากกวา่การประเมินจากแหล่งเดียว 

12.  การสังเกตพฤติกรรม (Behavior Observations) เป็นการประเมินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
สังเกตพฤติกรรมของบุคลากรในบางสถานการณ์การสังเกตเพื่อประเมินพฤติกรรมนั้นผูส้ังเกตหรือ
ผูป้ระเมินจะตอ้งกระท าดว้ยความซ่ือตรงและจะตอ้งมีความใกลชิ้ดเพียงพอท่ีจะสังเกตพฤติกรรม
ของผูท่ี้ถูกประเมินได ้

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้พอสรุปไดว้่าการประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment) 
เป็นกระบวนการประเมินด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในขณะนั้นเปรียบเทียบกับระดับ สมรรถนะท่ีองค์กรคาดหวงัในต าแหน่งงานนั้ น ๆ
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินสมรรถนะ จะตอ้งมีความเท่ียงตรง (Validity) และมีความเช่ือถือได้
(Reliability) 
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ตอนที ่3 การบริหารการศึกษา และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ความหมายของการบริหารการศึกษา 
 การบ ริห ารตามพ จน านุ ก รมฉบับ ราชบัณ ฑิ ตยสถาน  พุ ท ธศัก ราช  2542 
(ราชบณัฑิตยสถาน,  2542, 209) ก าหนดไวว้่า การบริหารนั้น หมายถึง การด าเนินการ การจดัการ 
และให้ความหมายของการจดัการ ว่าเป็นการสั่งงาน การควบคุมงาน ด าเนินงาน ดังนั้ นค าว่า                 
การบริหารจดัการ จึงมีความหมายว่า เป็นการจดัการควบคุมงานหรือการด าเนินงาน ส าหรับค าว่า 
การบริหารการศึกษานั้น เป็นการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย การวางแผนงาน โครงการ การก ากบั
ดูแลปรับเปล่ียนพฒันาโครงสร้างองคก์ารบริหารการศึกษา ก าหนดต าแหน่งบทบาทหน้าท่ี ความ
รับผิดชอบของผู ้ปฏิบัติงานในระดับ ต่าง ๆ ท่ีก าหนดรายละเอียดของงานในแต่ละบทบาท 
ตรวจสอบประเมินผลการด าเนินกิจกรรมตามบทบาทและหน้าท่ีต่าง ๆ ส่งเสริมสนับสนุน
เอ้ืออ านวยให้บุคคลได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมเต็มศักยภาพทั้ งในการบริหารบุคคลากรใน
สถานศึกษา การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานพสัดุครุภณัฑ ์                 
การบริหารกิจการนกัเรียนและการบริหารงานดา้นสภาพแวดลอ้ม (กมล สุดประเสริฐ, 2544, 175)  
 การบริหารการศึกษาเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลหลายคนร่วมกนัด าเนินการ เพื่อพฒันา
สมาชิกของสังคมในทุก ๆ ด้าน นับแต่บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม และ
คุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยมตรงกนักบัความตอ้งการของสังคม โดยกระบวนการต่าง ๆ ท่ีอาศยัควบคุม
ส่ิงแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล และอาศยัทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้
บุคคลพฒันาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมท่ีตนด าเนินชีวิตอยูส่่วนในมุมมองของ กูด้ (Good, 1973, 
14) ไดเ้สนอความหมายของค าวา่ การบริหารการศึกษาไวใ้น 2 ความหมายดว้ยกนั ในความหมายแรก 
การบริหารการศึกษา หมายถึง การจดัการควบคุมดูแลและอ านวยความสะดวกในการจดัการเรียน 
การสอนให้ด าเนินไปตามนโยบายและเป้าหมายท่ีวางไว ้และในความหมายท่ีสอง ได้เสนอไวว้่า     
การบริหารการศึกษา หมายถึง การจดัการควบคุมและอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจการของ
โรงเรียนทุกแห่ง เพราะกิจกรรมทั้งหมดเป็นองค์ประกอบท่ีจะช่วยให้การบริการการศึกษาบรรลุ
วตัถุประสงคไ์ด ้

การบริหารการศึกษาพอสรุปไดว้า่ เป็นเร่ืองท่ีส าคญัส าหรับการควบคุม ดูแล การด าเนิน
กิจกรรมทางการศึกษา การบริหารและการจดัการทั้งดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นพสัดุครุภณัฑ ์
ดา้นกิจการนกัศึกษา ดา้นสภาพแวดลอ้ม ตลอดรวมถึงดา้นการบริหารบุคคล ซ่ึงเป็นฐานส าคญัในการ
พฒันาองค์กรหรือสถานศึกษาให้สามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา 
และพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณสมบติัอนัพึงประสงคสู่์สังคมต่อไป 
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หลกัการบริหารการศึกษา 
 การบริหารการศึกษาท่ีส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ           
ก่อเกิดสัมฤทธิผลต่อผูเ้รียนและการน าองคก์รสู่ความเป็นเลิศ ผูบ้ริหารควรเป็นผูท่ี้มีภาวะผูน้ าและ            
มีหลกัในการบริหารการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
 ปัจจุบนัการบริหารองคก์รทั้งภาครัฐ และเอกชนนิยมใชห้ลกัการบริหารการจดัการท่ีดี 
(Good Governance) หรือท่ีเรียกกนัอย่างเขา้ใจว่า หลกัธรรมาภิบาล ซ่ึงเป็นหลกัการบริหารจดัการ 
ท่ีดีได้มีการก าหนดไวใ้นระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบการบริหารจดัการ
บา้นเมืองและสังคมท่ีดี (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544, 14) ซ่ึงระเบียบดงักล่าวพยายาม
สะทอ้นภาพการบริหารจดัการท่ีดีในองคก์ร ซ่ึงเร่ิมจากการท่ีมีการเรียกร้องให้ธนาคารโลกยอมให้
ประเทศผูกู้ ้เงินก าหนดรูปแบบในการบริหารจดัการท่ีดีให้เป็นหลักปฏิบัติท่ีช่วยประกันได้ว่า
ผูบ้ริหารไดด้ าเนินการบริหารดว้ยความรับผิดชอบและน าไปสู่เป้าหมายความส าเร็จขององค์การ
อยา่งแทจ้ริง เป้าหมายดงักล่าวหมายรวมไปถึงความรับผดิชอบ การเปิดเผย โปร่งใส การมีส่วนร่วม 
หลกัธรรมาภิบาลตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีดงักล่าวไดร้ะบุหลกัการส าคญัไว ้6 ประการ
ด้วยกัน ซ่ึงหลักการเหล่านั้นสามารถใช้ได้ทั้ งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
ประกอบดว้ย 

1. หลกันิติธรรม ไดแ้ก่ การตรากฎหมาย กฎขอ้บงัคบัต่าง ๆ ให้ทนัสมยัและเป็นธรรม 
เป็นท่ียอมรับของสังคม และสังคมยนิยอมพร้อมใจกนัปฏิบติัตามกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัเหล่านั้น 
โดยถือวา่เป็นการปกครองภายในกฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรือ านาจ ของตวับุคคล 

2. หลกัคุณธรรม ไดแ้ก่ การยึดมัน่ความถูกตอ้งดีงามโดยร่วมกนัรณรงคใ์ห้เจา้หนา้ท่ี
ของรัฐยึดหลกัการน้ีในการปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นตวัอย่างท่ีดีแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนพฒันาตนเองไปพร้อมกนัเพื่อให้คนไทยมีความซ่ือสัตย ์จริงใจ ขยนั อดทน มีระเบียบ 
วนิยั ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ 

3. หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไวว้างใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติ  
โดยการปรับปรุงกลไกการท างานขององค์การทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์อยา่งตรงไปตรงมาดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารได้
สะดวก และมีกระบวนการใหป้ระชาชนตรวจสอบความถูกตอ้งชดัเจนได ้

4. หลกัความมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอ
ความคิดเห็นในการตดัสินใจเก่ียวกับปัญหาส าคญัของประเทศไม่ว่าด้วยการแจ้งความคิดเห็น               
การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติหรืออ่ืน ๆ 
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5. หลกัความรับผิดชอบ ไดแ้ก่ การตระหนกัในสิทธิหนา้ท่ีความรับผิดชอบต่อสังคม 
การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบา้นเมืองและกระตือรือร้นในการแกปั้ญหาตลอดจนการเคารพความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างกนั และกลา้ท่ีจะรับผลงานการกระท าของตนเอง 

6. หลกัความคุม้ค่า ได้แก่ การบริหารจดัการและการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม ด้วยการรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยดัใช้ของอย่าง
คุม้ค่า สร้างสรรคสิ์นคา้ และการบริการท่ีมีคุณภาพ สามารถแข่งขนัไดใ้นเวทีโลก และรักษาพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติใหมี้ความสมบูรณ์และย ัง่ยนื 
 สถานศึกษาเป็นองค์กรหน่ึงท่ีส าคญัในสังคม เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัของการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์จึงเป็นองคก์รท่ีควรพฒันาและเสริมสร้างให้เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) โดยท่ี ลูเนนเบิร์กและออนสไตน์ (Lunenburg and Ornstein, 2000, 15) เสนอทศันะ
ไวว้า่โรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีจะเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ไดค้วรมีหลกัการสร้างดงัต่อไปน้ี 

1. การคิดอย่างเป็นระบบ เป็นขอบข่ายของการคิดท่ีบุคคลมองเห็นส่วนต่าง ๆ ท่ีมี
ความเก่ียวพนั เช่ือมโยง และส่งผลถึงกนั 

2. ความรอบรู้เก่ียวกบับุคคลเป็นกระบวนการของการผูกพนัของบุคคล ต่อวิสัยทศัน์
ความเป็นเลิศขององคก์ร และการเรียนรู้ตลอดชีวติ (Life Long Learning)  

3. การแลกเปล่ียนวิสัยทศัน์ มีการแลกเปล่ียนวิสัยทศัน์ในอนาคตท่ีผูบ้ริหารตอ้งการ
ใหทุ้กคนเกิดความตระหนกัร่วมกนั 

4. การเรียนรู้เป็นทีม เป็นกระบวนการรวบรวมการเรียนรู้ของบุคคลในองคก์ร ให้ถือ
หลกัท่ีวา่คนสองคนช่วยกนัคิด ดีกวา่คิดเพียงคนเดียว 

5. รูปแบบทางจิตใจ โดยมีข้อสันนิษฐานว่าบุคคลและความคิดขององค์กร ตลอด
รวมถึงพฤติกรรมของบุคคลในองคก์รยอ่มมีอิทธิพลต่อองคก์ร 

หลกัการสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้ของบุคคลากร จะช่วยสร้างสติปัญญา
ให้เป็นระบบ เป็นการพฒันาองค์กรแห่งการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบไปพร้อมกนั โดยระบบของการ
เรียนรู้น้ีเป็นไปตามทฤษฎีระบบอนัเป็นพื้นฐานของสถานศึกษาท่ีมี 5 ส่วน ส าคญั (Lunenburg and 
Ornstein, 2000, 16) ไดแ้ก่  

1. ปัจจยัน าเขา้ (Input)ไดแ้ก่ คน วสัดุ งบประมาณหรือแหล่งขอ้สนเทศท่ีจะน ามาใช้
ในการผลิตหรือการใหบ้ริการ รวมถึงเทคโนโลยแีละการบริหารจดัการ 

2. กระบวนการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา (Transformation Process) ความสัมพนัธ์
ระหว่างครูกบันกัเรียนเป็นส่วนหน่ึงของการเปล่ียนแปลงหรือกระบวนการเรียนรู้ท่ีจะให้นกัเรียน
เป็นพลเมืองท่ีไดรั้บการศึกษามีความสามารถในการอยูร่่วมกนัในสังคมได ้
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3. ปัจจยัน าออก (Output) รวมไปถึงผลผลิตและการบริหารขององค์กรทางการศึกษา
จะตอ้งท าหนา้ท่ีทางความรู้และเป็นผูเ้ผยแพร่ความรู้ 

4. ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) เป็นขอ้สนเทศท่ีเก่ียวกบัปัจจยัน าออกหรือกระบวนการ
ขององคก์รซ่ึงมีอิทธิพลต่อการเลือกปัจจยัน าเขา้ในการบริหารจดัการงานในรอบต่อไป ขอ้สนเทศ
อาจน าไปสู่การเปล่ียนแปลง กระบวนการเปล่ียนแปลงและผลผลิตในอนาคต 

5. สภาพแวดลอ้ม (Environment) เป็นสภาพแวดล้อมขององค์กรรวมไปถึงพลงัของ
สังคม การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ ย่อมมีผลกระทบต่อองค์กร ความคิดขององค์กร ทาง
การศึกษา หรือสถานศึกษาในเชิงทฤษฎีระบบนั้น สถานศึกษาท่ีจะเป็นระบบเปิดท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัสังคม 
 สรุปไดว้า่หลกัการบริหารการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 11 ประการประกอบดว้ย คือ การ
บริหารจะมีผูบ้ริหารเพียงคนเดียวในองค์กร โดยมีการก าหนดมาตรฐานการท างานท่ีชัดเจน                      
มีเอกภาพในการบงัคบับญัชา มีการกระจายอ านาจและมอบความรับผิดชอบให้แก่ผูร่้วมงาน มีการ
แบ่งฝ่ายการท างานและมอบหมายบุคลากรให้รับผิดชอบงานให้เฉพาะเจาะจง มีการก าหนด
มาตรฐานการท างานท่ีชัดเจน การมอบหมายงาน และการควบคุมดูแลนั้นตอ้งมีความเหมาะสม               
มีการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียน และเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ ในองค์กรได ้สามารถท าให้คนใน
องคก์รเกิดความรู้สึกปลอดภยั มีการยอมรับนโยบายส่วนบุคคลท่ีมีความสามารถตลอดรวมถึงมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้ งท่ี เป็นส่วนบุคคลและองค์กร (ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ, 2546, 11) 
 บทบาทหน้าทีข่องผู้บริหารสถานศึกษา 
 งานในหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาจากการวิเคราะห์ความคาดหวงั บทบาทหนา้ท่ี
ของผูบ้ริหารมีหนา้ท่ี 9 ประการดงัท่ีโควาลสกี (Kowalski, 2003, 27) เสนอวา่มีความสัมพนัธ์กนั คือ 

1.  ตวัแทนขององคก์ร ผูบ้ริหารเป็นหวัหนา้ขององคก์ร ผูบ้ริหารโรงเรียนจะท าหน้าท่ี
เป็นตวัแทน เป็นผูน้ าอย่างเป็นทางการของโรงเรียน บทบาทการเป็นตวัแทนมีทั้งท่ีเป็นทางการ            
และไม่เป็นทางการ บทบาทการเป็นตวัแทนองค์กรมีความส าคญัอย่างมาก เพราะผูบ้ริหารจะตอ้ง
รักษาภาพลกัษณ์ขององคก์รตามท่ีสังคมคาดหวงัไว ้คณะกรรมการสถานศึกษาตอ้งการให้ผูบ้ริหาร
ก าหนดโครงการตามมาตรฐานของชุมชน โดยจะใหค้วามสนใจต่อท่าทางส่วนตวัของผูบ้ริหารทกัษะ
ต่าง ๆ บุคลิกภาพท่ีดี อนัเป็นสัญลกัษณ์ส าคญัในฐานะเป็นตวัแทนขององคก์ร 

2.  การวางแผน หน้าท่ีของผูบ้ริหาร คือการวางแผนงานของสถานศึกษา แผนงาน                 
จะประกอบดว้ยกิจกรรมส าคญั ๆ อยู ่2 ประการ คือ การก าหนดเป้าหมายและจุดประสงคป์ระการหน่ึง
และอีกประการหน่ึงเป็นการพฒันาแผนงานท่ีเป็นรายละเอียดและยุทธศาสตร์ท่ีจะน าไปปฏิบัติ
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กระบวนการเหล่าน้ีเป็นเร่ืองของการบริหารท่ีจะตอ้งท าทั้ง 2 ประการ การวางแผนท าให้โรงเรียนมี
ประสิทธิภาพจะตอ้งเป็นการวางแผนร่วมกนัของบุคลากรในโรงเรียน และตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน 
ผูบ้ริหารจะต้องมีความรู้และมีทกัษะในการวางแผนอย่างรัดกุม เป็นกระบวนการบริหารจดัการ
ความรู้และทกัษะจะตอ้งร่วมกบัการตดัสินใจประกอบดว้ย 

3. การจดัการองค์กร การจดัการองค์เป็นการจดับุคคล วสัดุและทรัพยากรอ่ืน ๆ ให้
เหมาะสมต่อการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารจะตอ้งจดัโครงสร้างองค์กร โครงการพฒันาจากตารางสอน 
และตารางกิจกรรมเสริมหลักสูตร องค์กรต้องจัดสัดส่วนของการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม และ
สอดคลอ้งกบักิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์ร 

4. การน า ผูบ้ริหารจะมีหน้าท่ีในการจดัการซ่ึงเป็นบทบาทส าคญัในการบริหารงาน 
ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความเป็นผูน้ า ในการพฒันาสถานศึกษา ผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูท่ี้คอยขจดัปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ จะตอ้งสร้างวฒันธรรมองค์กร พฒันาความรู้ความสามารถ สมรรถนะของครูและ
บุคลากร ผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูน้ าท่ีมีความรู้และทกัษะไม่เพียงเป็นผูท่ี้มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีเท่านั้น               
แต่ควรเขา้ใจบริบทองคก์ร พยายามสร้างวิสัยทศัน์และการเปล่ียนแปลง พฒันาองคก์รตามวิสัยทศัน์
และเป้าหมายท่ีวางไว ้

5.  การจดัการ เป็นกระบวนการของการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้เป็น
กระบวนการของการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้บรรลุเป้าหมาย ผูบ้ริหารจะต้องตัดสินใจเก่ียวกับ
เป้าหมาย และทิศทางท่ีเก่ียวกบัความตอ้งการของผูป้กครองและนกัเรียนและผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย 
ทุกฝ่าย ตอ้งเป็นผูท่ี้เสียสละเวลาในการรับผดิชอบต่อการบริหารจดัการ 

 1) การบริการสนบัสนุน  
 2) การบริการเก่ียวกบังบประมาณ 
 3) การดูแลรักษาสถานศึกษา 
 4) การบริหารงานบุคคล 
 5) การจดัท าตารางการปฏิบติังาน 
 6) การรักษาสุขภาพร่างกายและความปลอดภยั 
 7) การควบคุมพฤติกรรมนกัเรียน 
 8) การก าหนดกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

6. การจดัเคร่ืองอ านวยความสะดวก ถึงแม้ว่าภาระของนักเรียนจะตกอยู่ในความ
รับผิดชอบของครูประจ าชั้น ผูบ้ริหารก็ตอ้งถูกคาดหวงัว่าการอ านวยความสะดวกก็เป็นหน้าท่ีของ
ผูบ้ริหารดว้ยเช่นกนั ดงันั้นผูบ้ริหารจะจดัคน วสัดุ ท่ีจะช่วยให้ครูท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูอ้  านวยความสะดวกทั้งทางตรงและทางออ้ม 
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7.  การไกล่เกล่ีย ความขดัแยง้ในองค์กรเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนได้ในทุกองค์กร ผูบ้ริหาร
จะตอ้งเป็นผูท้  าหน้าท่ีไกล่เกล่ียความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน ตอ้งหลีกเล่ียงมิให้เกิดความขดัแยง้กบัครู               
ถ้าหากเกิดความขดัแยง้ตอ้งท าความตกลงกนัให้ได้ การไกล่เกล่ียผูบ้ริหารตอ้งไม่เขา้ขา้งฝ่ายใด             
ฝ่ายหน่ึงและผูบ้ริหารตอ้งมีทกัษะในการไกล่เกล่ีย การบริหารความขดัแยง้เป็นอยา่งดี 

8.  การประเมินผลผูบ้ริหารจะตอ้งประเมินผลทั้งรายบุคคลและประเมินผลโครงการ 
ซ่ึงกระบวนการประเมินผลมีหน้าท่ี 3 ประการด้วยกนั คือ จดัแนวทางการตดัสินใจ การก าหนด
ความรับผิดชอบ และการท าความเขา้ใจเก่ียวกบัพฤติกรรมองค์กร ซ่ึงการประเมินผลน้ีจะช่วยให้
ผูป้ฏิบติังานไดมี้โอกาสในการพฒันางาน และการประเมินจะตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

9. การติดต่อส่ือสาร เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั วตัถุประสงค์ของการ
ติดต่อส่ือสาร เพื่อให้ทราบถึงงานสอน หลกัการ การปฏิบติังาน การอธิบายถึงนโยบายขององคก์ร 
และเพื่อให้มีโอกาสได้ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูบ้ริหารและผูบ้ริหารจะตอ้งจดัให้มีการส่ือสารใน
กรณีต่อไปน้ี 

 1)  มีการติดต่อส่ือสารสองทางและยอมใหมี้การรับสารเพื่อส่งต่อขอ้เทจ็จริง 
 2)  การใชข้อ้มูลในการพิสูจน์และการแกปั้ญหา 
 3)  การใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการติดต่อส่ือสารง  
 4)  การจดัใหมี้การแลกเปล่ียนแสดงความตอ้งการของบุคลากร 
 5)  การจดัใหข้อ้เทจ็จริงต่อบุคลากรเพื่อใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 การบริหารและจัดการศึกษาของเอกชน 
ภายใตส้ถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัทั้งภายนอกและภายในประเทศท่ีจะส่งผล

กระทบต่อทิศทางการพฒันาประเทศไทยในอนาคต จ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันา                 
ท่ีเหมาะสม ขณะท่ีการทบทวนผลการพฒันาประเทศในระยะท่ีผา่นมาสะทอ้นปัญหาเชิงโครงสร้าง
ของระบบเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้มและการบริหารจดัการประเทศท่ีไม่เอ้ือต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน
ในระยะยาว ทั้งมีความเส่ียงในหลายมิติท่ีอาจท าให้ปัญหาต่าง ๆ รุนแรงมากข้ึน การพฒันาประเทศ
ในอนาคต จ าเป็นตอ้งเตรียมความพร้อมและสร้างภูมิคุม้กนัของประเทศให้เขม้แข็งภายใตห้ลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถปรับตวัรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในอนาคต
ได้อย่างมัน่คงซ่ึงเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงในระดบัโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะ             
ผนัผวนดา้นเศรษฐกิจพลงังานและภูมิอากาศ ท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชดัเจน
ต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 
 การจดัการศึกษาเอกชน ถือได้ว่าเป็นการจดัการศึกษาท่ีมีโรงเรียนเอกชนท าหน้าท่ี
ด าเนินการในการขับเคล่ือนกระบวนการทางการศึกษาท่ีนอกเหนื อจากการจัดการของรัฐ                  
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โดยบทบาทส าคญัของโรงเรียนเอกชน ประกอบดว้ย 1) การแบ่งเบาภาระของรัฐ กล่าวคือโรงเรียน
เอกชนสามารถแบ่งเบาภาระของรัฐในเร่ืองการจดัการศึกษาให้เยาวชน ซ่ึงมีทั้งการศึกษาในระบบ
โรงเรียนและการศึกษานอกระบบโรงเรียน ท าให้รัฐสามารถประหยดัเงินงบประมาณในการลงทุน
ด้านการศึกษาได้เป็นจ านวนมาก 2) เป็นโรงเรียนใกล้บ้าน โดยโรงเรียนเอกชนส่วนมากเป็น
โรงเรียนท่ีอยูใ่นแหล่งชุมชนเกือบทุกชุมชนถือวา่เป็นโรงเรียนใกลบ้า้น มีการคมนาคมท่ีสะดวก จึง
สามารถตอบสนองความตอ้งการของนักเรียนและผูป้กครองในเร่ืองความสะดวกสบายและการ
ประหยดัเวลา รวมทั้งค่าพาหนะในการเดินทางไป-กลบัของนักเรียน 3) ให้บริการเด่นเป็นพิเศษ 
โดยโรงเรียนเอกชนสามารถให้บริการท่ีมีลกัษณะเด่นเป็นพิเศษสนองความตอ้งการของกลุ่มคนได้
เป็นอยา่งดีสามารถจดัหลกัสูตรพิเศษทั้งในเร่ืองการฝึกอบรม ดา้นคุณธรรม จรรยามารยาท การฝึก
ทกัษะ ทางภาษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดนตรี กีฬาและอ่ืน ๆ 4) ช่วยให้เกิดการแข่งขนัด้าน
คุณภาพการศึกษาโดยโรงเรียนเอกชนสามารถส่งเสริมเสรีภาพดา้นการศึกษา คือช่วยให้ผูป้กครอง
และนักเรียนมีโอกาสในการเลือกสถานศึกษาไดห้ลากหลายยิ่งข้ึนโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนท่ีดี                
มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสูงจะเป็นคู่แข่งกบัโรงเรียนของรัฐ จึงเป็นการกระตุน้ให้มีการ
พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสูงข้ึนและยงัเป็นการขจดัหรือลดการผูกขาดในการจดั
การศึกษา 5) การบริหารจดัการท่ีมีความคล่องตวั โดยโรงเรียนเอกชนมีการบริหารจดัการท่ีมีอิสระ 
บริหารงานดว้ยระบบธุรกิจ ซ่ึงคล่องตวัมากกวา่ระบบราชการ จึงสามารถลดขั้นตอนและระเบียบ
วธีิการในการสั่งการ บงัคบับญัชา สามารถตดัสินใจปรับปรุง เปล่ียนแปลงการบริหารงานดา้นต่าง ๆ 
ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการจดัการศึกษาได้อย่างเต็มท่ี ท าให้
ประหยดัเวลา งบประมาณและก าลังคนซ่ึงเป็นปัจจัยหลักของการบริหารท่ี มีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ียงัมีความคล่องตัวในการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้ด าเนินกิจการโดยไม่มี
ขอ้จ ากดัทางด้านระเบียบขอ้บงัคบัเหมือนโรงเรียนภาครัฐท าให้สามารถปรับเปล่ียนและเลือกใช้
วสัดุอุปกรณ์การศึกษาท่ีทนัสมยัและสอดคล้องกบัความตอ้งการของผูเ้รียนได้อย่างรวดเร็วและ            
ทนัเหตุการณ์ และ 6) พฒันาคุณภาพผูเ้รียนซ่ึงโรงเรียนเอกชนสามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่ง
มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนของรัฐ โดยพิจารณาได้จากคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ                    
(O-NET) ของนกัเรียนโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษา และจากคะแนนการทดสอบมาตรฐาน
อาชีวศึกษา (V-NET) ของนกัศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาพบวา่มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่โรงเรียน
ภาครัฐ (ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2556, 10-11) 
 การพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทยอนัประกอบด้วย
การยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล จดัให้มีโครงการต าราแห่งชาติท่ีบรรจุความรู้              
ท่ีก้าวหน้าและได้มาตรฐานทั้งความรู้ท่ีเป็นสากลและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ส่งเสริมการอ่านพร้อม             
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ทั้งส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาถ่ิน จดัให้มีระบบการจดัการความรู้ปฏิรูป
หลกัสูตรการศึกษาทุกระดบัให้รองรับการเปล่ียนแปลงของโลกและทดัเทียมกบัมาตรฐานสากล 
บนความเป็นทอ้งถ่ินและความเป็นไทย เพิ่มผลสัมฤทธ์ิของการศึกษาทุกระดบัชั้นโดยวดัผลจากการ
ผ่านการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ ขจัดความไม่รู้หนังสือให้ส้ินไปจาก
สังคมไทยจดัให้มีครูดีเพียงพอในทุกห้องเรียน ให้มีโรงเรียนและสถาบนัอาชีวศึกษาคุณภาพสูงใน
ทุกพื้นท่ี พฒันาระบบการศึกษาใหผู้เ้รียน มีความรู้คู่คุณธรรม มุ่งการสร้างจริยธรรมในระดบัปัจเจก 
รวมทั้งสร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าท่ี ความเสมอภาคและด าเนินการให้การศึกษาเป็น
พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยท่ีแท้จริง ปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารการศึกษาโดยการ
กระจายอ านาจสู่พื้นท่ีให้เสร็จสมบูรณ์โดยเร่ิมจากพื้นท่ีท่ีมีความพร้อมสังคมไทย โดยค านึงถึงการ
สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดข้ึนแก่ประชากรทุกกลุ่มซ่ึงรวมถึงผู ้ยากไร้ 
ผูด้้อยโอกาส ผูพ้ิการ ผูบ้กพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อยโดยส่งเสริมการให้
ความรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรกเกิดให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแม่และเด็ก 
สนบัสนุนการจดัการศึกษาตามวยัและพฒันาการอยา่งมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวยัเรียนจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาใน ปฏิรูปครู ยกฐานะครูใหเ้ป็น
วิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริงโดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทดัเทียมกบันานาชาติ สร้าง
แรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคุณธรรมเขา้สู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู 
พฒันาระบบความก้าวหน้าของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจกัษ์ท่ีอิงขีดความสามารถและ                 
วดัสัมฤทธ์ิผลของการจดัการศึกษาเป็นหลกัจดัระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อพฒันาคุณภาพครู
อย่างต่อเน่ือง แก้ปัญหาหน้ีสินครูโดยการพกัช าระหน้ีและการปรับโครงสร้างหน้ีตามนโยบาย
แกปั้ญหาหน้ีครัวเรือนของรัฐบาล พฒันาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใชใ้นการกระจายครู ขจดัปัญหา
การขาดแคลนครูในสาระวชิาหลกั เช่น คณิตศาสตร์ 
 การพฒันาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทดัเทียมกบันานาชาติ โดยใช้
เป็นเคร่ืองมือในการเร่งยกระดบัคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จดัให้มีระบบการ
เรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเพื่อเป็นกลไกในการเปล่ียนกระบวนทศัน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบ
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางและเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พฒันาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
พฒันาระบบ “ไซเบอร์โฮม” ท่ีสามารถส่งความรู้มายงัผูเ้รียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้ นได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษาขยายระบบ
โทรทัศน์ เพื่อการศึกษาให้กว้างขวาง ปรับปรุงห้องเรียนน าร่องให้ได้มาตรฐานห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งเร่งด าเนินการให้ “กองทุนเพื่อพฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” สามารถ
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ด าเนินการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย ์(ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน, 2556, 23-25) 

ในการพฒันาการจดัการศึกษาเอกชนให้ได้คุณภาพและมาตรฐานสากล ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนไดมี้การศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา บริบท
สภาพแวดล้อมทุกด้านท่ีมีผลกระทบต่อการศึกษาศึกษาเอกชน ประกอบกบัทิศทางการพฒันา
ประเทศและทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศ กฎหมายแม่บท แผนแม่บท นโยบายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาในทุกระดบัดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ รวมทั้งใหค้วามส าคญักบัการจดัท า
แผนยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วมจากการรับฟังความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ ผูมี้ประสบการณ์และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัให้มีการระดมความคิดเห็นจากทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษาเอกชน สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางการพฒันา
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการบริหารจดัการได้อย่าง
ชดัเจน (ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2556, 28) 

ประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาเอกชนตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ไดก้  าหนดอ านาจหน้าท่ีการบริหารและจดัการการศึกษาของรัฐ การบริหารและจดัการ
การศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมถึงการบริหารและจดัการศึกษาของเอกชน และใน
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2561) มีกรอบแนวทางในการพฒันา
คุณภาพการบริหารจดัการใหม่ ได้แก่ 1) การกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาให้
สถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษา 2) พฒันาระบบบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลให้มีความ
โปร่งใสเป็นธรรมและมีระบบการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ 3) พฒันาการบริหารจดัการ เพื่อเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ 4) พฒันาระบบบริหารจดัการเพื่อส่งเสริมสนบัสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนภาคเอกชนและทุกภาคส่วนในการจดัการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและ
เรียนรู้ใหม้ากข้ึน และ 5) พฒันาระบบบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 

จากผลการพฒันาการศึกษาเอกชนท่ีผ่านมาในดา้นเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและ
การจดัการศึกษา การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา
จากส่วนกลางสู่เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา แม้จะได้มีการออกกฎกระทรวง ก าหนด
หลกัเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาแลว้ แต่หน่วยปฏิบติัยงัไม่มี
อิสระและความคล่องตัวในการบริหารงานและจดัการศึกษาเท่าท่ีควร เน่ืองจากนโยบายขยาย
โอกาสทางการศึกษาของรัฐมีผลกระทบต่อการรับนักเรียน/นักศึกษาของสถานศึกษาเอกชน               
ส่วนสถานประกอบการและสถาบนัต่าง ๆ มีส่วนร่วมจดัการศึกษาเพิ่มข้ึน แต่ยงัมีสัดส่วนนอ้ยมาก                
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อีกทั้งขาดแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาและระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารสถานศึกษา 
ปิลญั ปฎิพิมพาคม (2550) ศึกษาเร่ืองรูปแบบภาวะผูน้ าและประสิทธิผล ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาเอกชน ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจยัพบว่า 1) องค์ประกอบภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชนมี 6 องคป์ระกอบ คือ การมีวสิัยทศัน์ท่ีดี ความสามารถในการจูงใจ การ
เป็นตวัอย่างท่ีดี การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน ดา้นความฉลาดและมีไหวพริบ 
และด้านหลักในการปกครองโรงเรียน 2) องค์ประกอบประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมี 8 องค์ประกอบ คือ ความสามารถในการผลิต ความสามารถในการพฒันา
เจตคติ ความสามารถในการปรับตวั บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียน ความพึงพอใจในงาน
บุคลากร ความสามคัคีของบุคลากร ดา้นการพฒันาบุคลากรและการแกปั้ญหาภายในและ 3) ภาวะ
ผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 

ประคอง รัศมีแกว้ (2551) ศึกษาเร่ือง คุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารในสถานศึกษาท่ีมี
คุณภาพ ผลการวิจยัพบว่า องค์ประกอบคุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
ประกอบดว้ย 4 องค์ประกอบ คือ 1) ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหาร 2) การครองตนของผูบ้ริหาร             
3) ความสามารถในการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร และ 4) บุคลิกภาพของผูบ้ริหาร 

แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผูน้ าของผูบ้ริหารในสถานศึกษาสั งกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือ ผูบ้ริหารควรจะมีการพฒันาคุณลักษณะผูน้ าโดยศึกษา
เอกสารและคู่มือการปฏิบติังาน การศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน การเขา้รับการฝึกอบรมและการเขา้
ร่วมประชุมสัมมนาทางวชิาการ 

ชวนพิศ สิทธ์ิธาดา (2552) วิจยัเร่ือง รูปแบบสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีมีประสิทธิผล จากการวิจยัพบว่า องค์ประกอบสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาข้ึน
พื้นฐานท่ีมีประสิทธิผลประกอบดว้ย 5 องค์ประกอบ คือ 1) สมรรถนะดา้นวิชาชีพ 2) สมรรถนะ
ดา้นภาวะผูน้ า 3) สมรรถนะดา้นหน้าท่ี 4) สมรรถนะดา้นบุคคล และ 5) สมรรถนะดา้นการบงัคบั
บัญชา รูปแบบสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีประสิทธิผล เป็นรูปแบบท่ี
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั 5 องคป์ระกอบท่ีมีความถูกตอ้งเหมาะสมเป็นไปไดแ้ละสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ได ้ 
 กิตต์ิกาญจน์ ปฏิพนัธ์ (2555) ศึกษาเก่ียวกับ โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิง
สร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีระดบัการ
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แสดงออกภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยผูบ้ริหารท่ีมีเพศต่างกนั มีระดบัภาวะ
ผูน้ าเชิงสร้างสร้างไม่แตกต่างกนั และผูบ้ริหารท่ีมีอายุต่างกนั มีประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร
ต่างกัน มีระดับภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และ
ส าหรับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาอยู่ใน
ระดบัมากทั้งสามปัจจยั คือ แรงจูงใจภายใน สภาพแวดลอ้มแบบปิด และความรู้เชิงลึก เม่ือศึกษา
เปรียบเทียบดา้นเพศ อาย ุและประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหารพบวา่ไม่มีความแตกต่างกนั 

ทิวตัถ์ ศรีด ารง (2556)  ศึกษาเก่ียวกบั การบริหารสถานศึกษาสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพ : 
การศึกษาทฤษฎีฐานรากเป็นการศึกษาเพื่อหาขอ้สรุปเชิงทฤษฎี เพื่อการสร้างทฤษฎีฐานราก ซ่ึงเป็น
การวิจยัเชิงคุณภาพผลการวิจยั พบว่า 1. ลักษณะของโรงเรียนคุณภาพ คือ โรงเรียนท่ีผูบ้ริหาร                 
มีภาวะผูน้ า จดัการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการร่วมมือกนัระหว่างบา้นโรงเรียน
และผูป้กครอง มีผลงานเป็นท่ีประจกัษ์ ผูป้กครองและชุมชนยอมรับ และมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 2. เง่ือนไขการเกิดเป็นโรงเรียนคุณภาพ แยกเป็น เง่ือนไขจากภายในโรงเรียนประอบด้วย                
1) เง่ือนไขท่ีเกิดจากผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ การท าตวัเป็นแบบอยา่ง การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีความเด็ดขาด
ในการตดัสินใจและมีภาวะผูน้ าทางวิชาการ 2) เง่ือนไขท่ีเกิดจากครูไดแ้ก่ ครูมีความสามคัคี ครูมี
ความตระหนกัในหน้าท่ี 3. กระบวนการเกิดเป็นโรงเรียนคุณภาพเกิดจากกระบวนการบริหารงาน
ของผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ การสร้างแรงจูงใจในการท างาน การมีส่วนร่วมในการบริหาร มีความมุ่งมัน่ท่ี
จะไปสู่ความส าเร็จ และการท างานเป็นทีม 4. การด ารงอยู่ของการเป็นโรงเรียนคุณภาพ เกิดจาก                    
1) ความชัดเจนในการปฏิบติังานประกอบด้วย ความเขา้ใจและตระหนักในหน้าท่ีของบุคลากร 
ความเป็นผูน้ าทางวิชาการ 2) ความผกูพนักบัโรงเรียน ประกอบดว้ย การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
ความเอาใจใส่ต่องานในหนา้ท่ีและการตรวจสอบและพฒันากระบวนการท างาน 5. ผลท่ีตามมาจาก
การเป็นโรงเรียนคุณภาพ คือ เป็นแหล่งศึกษาดูงาน นักเรียนไดรั้บการพฒันาบรรลุตามเป้าหมาย
ของโรงเรียนและมีจ านวนนกัเรียนเพิ่มข้ึนทุกปี 

 
ตอนที ่4  โรงเรียนมาตรฐานสากลและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐานได้ขับเคล่ือนนโยบายโรงเรียน
มาตรฐานสากล มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 มีความมุ่งหวงัท่ีจะพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพเทียบเท่า
มาตรฐานสากล โดยให้โรงเรียนพฒันาระบบบริหารจดัการโรงเรียนดว้ยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์
รางวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ซ่ึงเป็นเกณฑ์ท่ีมีตน้แบบมาจากรางวลั
คุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีเรียกว่า The Malcolm Baldrige NationalQuality 
Award (MBNQA) ซ่ึงได้มีการพฒันาปรับปรุงมาตลอด เพื่อช่วยให้องค์กรประเมินตนเองภายใต้
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สภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง มุ่งเนน้ผลการด าเนินการตามกลยุทธ์ขององคก์ร เกณฑ์
ไดพ้ฒันาไปสู่มุมมองเชิงระบบท่ีครอบคลุมและบูรณาการการบริหารจดัการกบัผลการด าเนินการ
โดยรวมขององคก์ร(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557, ค าน า)  

หลกัการและกรอบความคิด  
เกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) 

ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อองคก์รท่ีเป็นเลิศ:มุมมองในเชิงระบบ 
เกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโครงการ

โรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อองค์กรท่ีเป็นเลิศ ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ของเกณฑ์แบ่งออกเป็น 7 หมวด
ดว้ยกนั คือ 

1.  การน าองคก์ร 
2.  การวางแผนเชิงกลยทุธ์ 
3.  การมุ่งเนน้นกัเรียน 
4.  การวดั การวเิคราะห์และการจดัการความรู้ 
5.  การมุ่งเนน้บุคลากร 
6.  การมุ่งเนน้การด าเนินการ 
7.  ผลลพัธ์ 
เกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองคก์ารท่ีเป็นเลิศดงัภาพท่ี 2.7 

 
ภาพที ่2.7 เกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557, 1) 

แนวทางการด าเนินการบริหารจัดการระบบคุณภาพ 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอแนวทางการด าเนินการบริหาร
จดัการระบบคุณภาพไวว้่า การประเมินการบริหารจัดการระบบคุณภาพเพื่อพัฒนาโรงเรียน                     
สู่มาตรฐานสากล ได้น าเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติมาประยุกต์ใช้โดยก าหนดลักษณะการตั้ง
ค  าถามเพื่อช้ีให้เห็นแนวทางการบริหารจัดการของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจะต้อง
ด าเนินการและสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส าหรับ
แนวทางการด าเนินการท่ีน าเสนอต่อไปน้ีเป็นเพียงแนวทางกวา้ง ๆ หรือเป็นตวัอย่างเท่านั้น ทั้งน้ี
โรงเรียนสามารถก าหนดแนวทางการด าเนินการท่ีแตกต่างกนัไปตามบริบทและศกัยภาพของแต่ละ
โรงเรียน โดยท่ีแนวทางการด าเนินการบริหารจัดการระบบคุณภาพแต่ละหมวด (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, 16-72) มีรายละเอียดต่าง ๆ ดงัน้ี 

หมวดที่ 1 การน าองค์กร (Leadership) การบริหารจดัการเก่ียวกบัวิธีการท่ีผูบ้ริหาร
โรงเรียนช้ีน าการก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม ผลการด าเนินการท่ีคาดหวงัของโรงเรียนของผูน้ า
ระดบัสูงรวมทั้งระบบธรรมาภิบาลของโรงเรียน และการด าเนินการเก่ียวกบัจริยธรรมกฎหมายและ
ความรับผิดชอบต่อชุมชน วิธีการท่ีผูน้ าระดบัสูงส่ือสารกับบุคลากร การพฒันาผูน้ าในอนาคต                 
การวดัผลการด าเนินงานในระดบัองค์กรและการสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมท่ีมี
จริยธรรม และวธีิปฏิบติัท่ีแสดงถึงความเป็นพลเมืองดี 

1.1 การน าองค์กร :ผู้บริหารโรงเรียนน าองค์กรอย่างไร 
วสิัยทศัน์และค่านิยม 
1) ก าหนดวิสัยทศัน์ของโรงเรียนจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง โดยใช้

ขอ้มูลจากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกโรงเรียนทั้งสภาพจริงในปัจจุบนัและ
สภาพการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

2) ก าหนดค่านิยมของโรงเรียนในการท างานให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ              
พนัธกิจ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

3) ผูบ้ริหารโรงเรียนสร้างศรัทธาโดยเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบติังานตามค่านิยม
ของโรงเรียนเพื่อพฒันาบุคลากรสู่ผูน้ าขององคก์รน้ีในอนาคต 

4) ผูบ้ริหารโรงเรียนมีระบบใหบุ้คลากรไดใ้ชศ้กัยภาพในการท างานอยา่งเต็มท่ีภายใต้
การกระจายอ านาจและการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

5) สร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ กระตุน้ให้เกิดการสร้างนวตักรรม 
เพื่อเพิ่มพูนศกัยภาพการปฏิบติังานและใหเ้ป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

6) จดัระบบการส่ือสารเพื่อใหท้ราบและเกิดการยอมรับในวสิัยทศัน์ค่านิยมและผลการ
ด าเนินการท่ีคาดหวงัของโรงเรียนแบบสองทิศทางอยา่งหลากหลายรูปแบบ 
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7) ผูบ้ริหารโรงเรียนสร้างบรรยากาศภายในโรงเรียน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงผลการ
ด าเนินการ การบรรลุพนัธกิจ และวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์รวมทั้งส่งเสริมและก ากบัให้บุคลากร
ประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั และมีจริยธรรม 

การส่ือสารและผลการด าเนินการ 
1) ผูบ้ริหารโรงเรียนส่ือสารและสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคลากรในโรงเรียนแบบ

สองทิศทาง เพื่อสร้างความรักและผกูพนัของบุคลากรกบัโรงเรียน 
2) ผูบ้ริหารโรงเรียนด าเนินการเชิงรุกในการสร้างแรงจูงใจและส่ือสารการตดัสินใจ            

ท่ีส าคญัใหบุ้คลากรทราบเพื่อการปฏิบติังานอยา่งมีคุณภาพ ใหเ้กิดผลการด าเนินการท่ีดีกบัโรงเรียน 
3) ผูบ้ริหารโรงเรียนก าหนดผลการด าเนินการให้บรรลุวิสัยทศัน์เป้าประสงค์ของ

โรงเรียนโดยมุ่งเนน้การสร้างคุณค่ากบันกัเรียนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
4) ผูบ้ริหารโรงเรียนทบทวนผลการด าเนินการของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมโดยน า

ผลการประเมินการด าเนินงานมาเทียบกบัเป้าหมายของตวัช้ีวดัในแผนกลยทุธ์ 
1.2 ระบบธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม: โรงเรียนด าเนินการอย่างไรใน

เร่ืองการก ากบัดูแลโรงเรียนและความรับผดิชอบต่อสังคม 
ระบบธรรมาภิบาลของโรงเรียน 
1) ผูบ้ริหารระดบัสูงของโรงเรียนแสดงความรับผิดชอบต่อการกระท าในดา้นการเงิน 

ความโปร่งใสในการด าเนินงาน และการตดัสินใจท่ีเกิดจากการบริหารจดัการ 
2) ผูบ้ริหารระดับสูงของโรงเรียนมีนโยบายในเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและ

บริหารจดัการดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบภายในและภายนอกท่ีเป็นอิสระ 
3) ผูบ้ริหารระดบัสูงของโรงเรียนยึดหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารและการปฏิบติั

ตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 
4) จัดด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานของผู ้บริหารระดับสูงของโรงเรียน 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการน าผลการประเมิน
การปฏิบติังานไปพฒันาและปรับปรุงระบบการน าองคก์ร 

การประพฤติตามกฎหมายและมีจริยธรรม 
1) ระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์หรือผลการ

ด าเนินการของโรงเรียนทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
2) ก าหนดมาตรการ กระบวนการ ตวัช้ีวดั และเป้าประสงคใ์นการจดัการความเส่ียงท่ี

คาดการณ์หรือท่ีเกิดข้ึนแล้วในการด าเนินการและการให้บริการของโรงเรียนและก ากบัดูแลให้
บุคลากรท างานใหถู้กตอ้งตามระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
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3) จัดด าเนินการส่งเสริมและก ากับให้บุคลากรท างานอย่างถูกต้องตามระเบียบ 
ขอ้บงัคบั หลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

4) ก ากับดูแลและด าเนินการต่อการประพฤติปฏิบัติท่ีขัดต่อกฎระเบียบข้อบังคับ              
และหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร 

การสนบัสนุนจากชุมชนท่ีส าคญั 
1) ก าหนดชุมชนท่ีส าคญัและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจะเขา้ไปมีส่วนร่วมและสนับสนุน

ชุมชนนั้น ๆ 
2) ผูบ้ริหารโรงเรียนและบุคลากรของโรงเรียนด าเนินการสนับสนุนและสร้างความ

เขม้แขง็แก่ชุมชนท่ีส าคญั 
 หมวดที ่2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) 
 2.1 การจัดท ากลยุทธ์ : โรงเรียนมีวธีิการอย่างไรในการจัดท ากลยุทธ์ 
 กระบวนการจดัท ากลยทุธ์ 

วิเคราะห์ปัจจยัและสภาวะต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน
ดว้ยเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม 

1) ก าหนดทิศทางของโรงเรียนตอ้งการมุ่งไปสู่ผลลพัธ์ท่ีโรงเรียนตอ้งการท่ีจะบรรลุ 
ไดแ้ก่ การก าหนดวสิัยทศัน์ ค่านิยม เป้าประสงค ์

2) ก าหนดกลยุทธ์ในระดบัต่าง ๆ ท่ีจะท าให้โรงเรียนสามารถบรรลุวิสัยทศัน์ และพนัธ
กิจท่ีก าหนดไว ้

3) ส่ือสารและถ่ายทอดทิศทางของโรงเรียนให้บุคลากรของโรงเรียนและผูเ้ก่ียวขอ้ง
อยา่งทัว่ถึง 
 การก าหนดวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ 

1)  ก าหนดวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยพิจารณาส่ิงท่ีโรงเรียนคาดหวงัตอบสนอง
ความทา้ทายและความไดเ้ปรียบเชิงกลยุทธ์ ต่อโอกาสในการสร้างนวตักรรม รวมถึงความตอ้งการ
ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีส าคญั 

2)  ก าหนดตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานท่ีจะสะทอ้นไดว้า่โรงเรียนสามารถด าเนินงานได้
บรรลุวตัถุประสงค ์

3)  ก าหนดเป้าหมาย หรือตวัเลขท่ีโรงเรียนตอ้งการจะบรรลุของตวัช้ีวดัโดยควรน าผล
การด าเนินการของโรงเรียนท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั(Baseline data) ไปเทียบเคียงกบัเป้าหมายท่ีก าหนด 

4)  ก าหนดกรอบระยะเวลาของโครงการหรือกิจกรรมท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์เชิงกล
ยทุธ์ท่ีก าหนดไว ้
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 2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ:โรงเรียนถ่ายทอดกลยุทธ์เพ่ือน าไปปฏิบัติอย่างไร 
 การจดัท าแผนปฏิบติัการและการถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบติั 

1) ก าหนดแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมท่ีจะด าเนินการเพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายของตวัช้ีวดัท่ีตั้งไวต้ามแผนกลยุทธ์ โดยการพิจารณาและวิเคราะห์โครงการต่าง ๆ นั้น จะ
พิจารณาทั้งในดา้นผลผลิตผลลพัธ์ ความเส่ียง ความเก่ียวเน่ืองกบัโครงการอ่ืน ๆ รวมทั้งงบประมาณ 
ผูรั้บผดิชอบ และระยะเวลาของแต่ละแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม 

2) ใช้การบริหารความเส่ียงเข้ามาร่วมจดัท าแผนปฏิบติัการ เพื่อตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินการรวมทั้งการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลจากนกัเรียน ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียผูรั้บบริการและส่วนแบ่งนกัเรียนในพื้นท่ีบริการ 

3) พฒันากระบวนการท างานของโรงเรียนให้มีความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงกบักล
ยทุธ์ รวมทั้งท าใหก้ระบวนการท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4) พฒันาสมรรถนะ ทกัษะ ความสามารถ ทศันคติของบุคลากรให้สอดคลอ้งกบักล
ยทุธ์ เพื่อใหส้ามารถด าเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ 

5) วิเคราะห์องคค์วามรู้ท่ีตอ้งการในการด าเนินงานเพื่อบรรลุวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ 
และท าใหบุ้คลากรไดเ้ขา้ถึงความรู้นั้น พร้อมทั้งแสวงหาความรู้ท่ียงัไม่มีการเผยแพร่แก่บุคลากร 

6) มีการส่ือสารและถ่ายทอดแผนปฏิบติัการสู่การปฏิบติัทัว่ทั้งโรงเรียน 
7) ใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการบริหารจดัการและการติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงาน 
8) จดัท าแผนทรัพยากรบุคคลเพื่อพฒันาขีดความสามารถและความตอ้งการอตัราก าลงั

ของโรงเรียน 
9) จดัสรรทรัพยากรด้านการเงินและด้านอ่ืน ๆ ให้เหมาะสมเพียงพอและพร้อมใช้

เพื่อใหก้ารปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการบรรลุผลส าเร็จ 
10) ก าหนดตวัช้ีวดัและเป้าหมายท่ีใชใ้นการติดตามความกา้วหนา้ของแผนปฏิบติัการ

ท่ีสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนัทั้งโรงเรียนและครอบคลุมทุกกลุ่มของนกัเรียนและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย 

 
 การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 

1)  ก าหนดค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดัท่ีใชใ้นการติดตามแผนปฏิบติัการโดยการคาดการณ์
ผลการด าเนินการเปรียบเทียบของโรงเรียนคู่เทียบเคียงและผลการด าเนินการท่ีผา่นมา 
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2)  การคาดการณ์ผลการด าเนินการจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีผูบ้ริหารใช้ในการตดัสินใจ 
ในการจะท าให้เห็นวา่เป้าหมายท่ีตั้งไวสู้งหรือต ่าเกินไปหรือไม่ ซ่ึงจะส่งผลต่อการตดัสินใจในการ
จดัสรรทรัพยากรและควรมีช่วงระยะเวลาของการคาดการณ์ผลการด าเนินการ 

3)  วางแผนด าเนินการพฒันาเพื่อลดความแตกต่างระหวา่งผลด าเนินการในปัจจุบนักบั
ท่ีคาดการณ์ไวข้องโรงเรียนและกบัโรงเรียนคู่เทียบเคียง 

หมวดที ่3 การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and Stakeholder Focus) 
การบริหารจดัการเก่ียวกับการสร้างความผูกพนักับผูเ้รียนและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย             

เพื่อความส าเร็จดา้นการพฒันาการศึกษาของโรงเรียนในและครอบคลุมวิธีการสร้างวฒันธรรมท่ี
มุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรวมถึงวิธีการท่ีโรงเรียนรับฟังความคิดเห็น ความตอ้งการของ
นกัเรียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และใช้สารสนเทศน้ีเพื่อปรับปรุงและคน้หาโอกาสในการสร้าง
นวตักรรม 

3.1 ความรู้เกี่ยวกับนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการ
เสาะหาและใช้ความรู้เกีย่วกบันักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ความรู้เก่ียวกบันกัเรียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

1) ส ารวจ ตรวจสอบพนัธกิจของโรงเรียนเพื่อน ามาก าหนดนกัเรียนกลุ่มนกัเรียนและ 
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

2)  ระบุนกัเรียน ก าหนดกลุ่มนกัเรียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยการจดัท าฐานขอ้มูล
ของนักเรียน ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบนัและในอนาคต รวบรวมขอ้มูลท่ีจ าเป็นเพิ่มเติมและ
ทบทวนปรับปรุงฐานขอ้มูลใหมี้ความเป็นปัจจุบนั 

3)  จ าแนกกลุ่มนกัเรียน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยพิจารณาจากความทา้ทายเชิงกลยุทธ์ 
นวตักรรม โครงสร้างประชากร สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยค านึงถึงบริบทความพร้อม
ของโรงเรียนดว้ย 

4)  ก าหนดกลยุทธ์ วธีิการรับฟัง และเรียนรู้ความตอ้งการคาดหวงัของนกัเรียน ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียทั้งในอดีตปัจจุบนัของโรงเรียนคู่เทียบเคียง 

5)  วิเคราะห์ขอ้มูล โดยหาประเด็นความตอ้งการและน าขอ้มูลไปปรับกระบวนการ
ท างาน และการใหบ้ริการใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางการจดัการศึกษาของสังคมโลก 
 3.2 ความสัมพันธ์กับนักเรียนและความพึงพอใจของนักเรียน : โรงเรียนมีวิธีการ
อย่างไรในการสร้างความสัมพนัธ์กบันักเรียนและเพิม่ความพงึพอใจ ความรักและผูกพนัต่อสถาบัน 
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 การสร้างความสัมพนัธ์กบันกัเรียน 
1) จดัท าขอ้มูลนกัเรียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยใชข้อ้มูลดา้นความตอ้งการ ความ

คาดหวงั และความนิยมชมชอบของนกัเรียนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทั้งในอดีตและปัจจุบนั 
2)  ก าหนดและจ าแนกขอ้มูลเชิงความตอ้งการ เชิงพฤติกรรมเชิงจิตวิทยา จากระบบ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งรอบดา้น 
3)  จัดกิจกรรมท่ีสร้างความสัมพันธ์อย่างหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเน่ืองและ

สม ่าเสมอ เพื่อเรียนรู้ความตอ้งการใหม่ ๆ ของนกัเรียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
4)  จดัระบบบริการ การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร การให้บริการ การรับฟังการรับขอ้ร้องเรียน

โดยเปิดช่องทางเลือกหลายช่องทางท่ีสะดวกรวดเร็ว 
5)  สร้างมาตรฐานการปฏิบติังานและน าไปก าหนดเป็นตวัช้ีวดัการด าเนินงานโดย

ประกาศใหน้กัเรียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทราบ 
การประเมินความพึงพอใจและความผกูพนัของนกัเรียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
1)  ส ารวจพนัธกิจเพื่อระบุคุณภาพการจดัการเรียนการสอนและบริการท่ีจะวดัความ 

พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ และความผกูพนัต่อโรงเรียน 
2)  ก าหนดวิธีการและเคร่ืองมือในการวดัความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจและความผูกพนั

ต่อโรงเรียนให้สอดคลอ้งกบัคุณภาพการจดัการเรียนการสอน บริการแต่ละประเภท รวมถึงกลุ่ม
ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

3)  ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ และความผูกพนัต่อโรงเรียนของ
ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน ามาใช้ในการก าหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุง คุณภาพ             
การจดัการเรียนการสอนการบริการในแต่ละประเภท รวมทั้งการวางแผนการจดัการเรียนการสอน
และการใหบ้ริการในอนาคต 

4)  น าข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจไปปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เกิดการบริการ                
อนัเป็นการสร้างความประทบัใจและภาพลกัษณ์ท่ีดีของโรงเรียนและน าไปเปรียบเทียบกบัโรงเรียน
คู่เทียบเคียง 

5)  น าขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่พึงพอใจของผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมาใชใ้นการ
ปรับปรุงการบริการใหดี้ข้ึนรวมทั้งเพื่อใหเ้กิดนวตักรรมและเพิ่มความพึงพอใจใหก้บัผูรั้บบริการ 

การวเิคราะห์และใชข้อ้มูลของนกัเรียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
1) น าสารสนเทศท่ีไดม้าจ าแนกกลุ่มผูใ้ช้บริการ ซ่ึงไดแ้ก่ ความตอ้งการของนกัเรียน 

ผูป้กครอง ชุมชน การจ าแนกกลุ่มอาจแบ่งไดด้งัน้ี 
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1.1 ตามลกัษณะภูมิศาสตร์ (Geographic Segmentation) เช่น ประเทศ ภาค จงัหวดั 
อ าเภอ ต าบล 

1.2 ตามหลกัประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation) เช่น ภาษา เพศ เช้ือ
ชาติ ครอบครัว รายได ้การศึกษา อาชีพ 

1.3 ตามหลักจิตวิทยา (Psychographic Segmentation) เช่น ทัศนคติ วิถีในการ
ด าเนินชีวติ ความเช่ือ 

1.4 ตามพฤติกรรม (Behavioristic Segmentation) การใชบ้ริการ 
2) การจ าแนกกลุ่มผูรั้บบริการ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีในอนาคตควรพิจารณาดงัน้ี 

2.1 ปัจจยัประเด็นความทา้ทายเชิงยทุธศาสตร์ 
2.2 สภาพสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป 

3) ศึกษาขอ้มูลการเปล่ียนแปลงดา้นการรับนกัเรียนของโรงเรียนเทียบเคียง 
4) ทบทวนกลยุทธ์ด้าน การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร

กิจกรรมส่งเสริมการจดัการเรียนการสอน เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายจากการวิเคราะห์โดยก าหนด
ระยะเวลาการพัฒนาให้ชัดเจนทั้ งระยะสั้ นระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู ้ใช้บริการในแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย 

5) ประชาสัมพนัธ์บริการท่ีเกิดข้ึน 
 หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ (Measurement, Analysis, and 
Knowledge Management) 

การบริหารจดัการเก่ียวกับการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการและปรับปรุงข้อมูล 
สารสนเทศและสินทรัพยท์างความรู้ และการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการทบทวนผล
การด าเนินการ และใช้ผลการทบทวนในการปรับปรุงผลการด าเนินการ เพื่อผลกัดนัให้เกิดการ
ปรับปรุงผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ผลการด าเนินงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของ
โรงเรียน 

4.1 การวดั การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการ:โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรใน
การวดั วเิคราะห์และน าไปปรับปรุงผลการด าเนินการของโรงเรียน 

การวดัผลการด าเนินการ 
1) คดัเลือก รวบรวมขอ้มูลและสารสนเทศท่ีจะน าไปติดตามผลการด าเนินงานของ

โรงเรียน 
1.1  ขอ้มูลผลการด าเนินการจากแผนงาน/โครงการ และผลการใชง้บประมาณ 
1.2  ขอ้มูลความตอ้งการ/ความพึงพอใจ/การร้องเรียนจากผูรั้บบริการ 
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1.3  ขอ้มูลดา้นทรัพยากรบุคคล เช่น ความพึงพอใจของบุคลากร 
1.4  ขอ้มูลจากผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอก 
1.5  ขอ้มูลจากการท า Benchmarking และการศึกษา Best Practices จากโรงเรียน/

สถาบนัคู่เทียบเคียงทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
2) น าผลการวิเคราะห์มาทบทวนเพื่อหาจุดบกพร่องการปฏิบติังานแล้ววิเคราะห์/

คน้หาปัจจยัท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ รวมทั้งเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจของการบริหารและ
การสร้างนวตักรรมใหม่ใหเ้กิดข้ึน 

3) ทบทวนวิธีการ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ทนัต่อระบบการวดัผล             
การด าเนินการให้ทนัต่อความตอ้งการและทิศทางของโรงเรียนท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งสอดคลอ้ง
กบัการเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายในและภายนอกท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได ้

การวเิคราะห์ ทบทวน และปรับปรุงผลการด าเนินการ 
1) วิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ โดยดูขีดความสามารถขององค์กร 

เปรียบเทียบกับโรงเรียนคู่เทียบเคียงท่ีมีบริบทท่ีใกล้เคียงกันและมีผลการด าเนินงานท่ีสูงกว่า 
จดัล าดบัความส าคญัส าหรับการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองและอยา่งกา้วกระโดด โดยขอ้มูลท่ีน ามาใช้
เปรียบเทียบนั้นอาจพิจารณาไดท้ั้งท่ีเป็นผลการด าเนินงานโดยรวมและผลการด าเนินงานท่ีเป็นราย
กระบวนการ 

2) ส่ือสารผลการวิเคราะห์และทบทวนให้บุคลากรทุกระดบัในโรงเรียนรับรู้ เขา้ใจ
ในผลการวเิคราะห์ และน าไปใชใ้นการปฏิบติังาน 

3) น าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน 

 4.2 การจัดการข้อมูลสารสนเทศและการจัดการความรู้ : โรงเรียน มีวิธีการอย่างไรใน
การจัดการสารสนเทศเทคโนโลยสีารสนเทศและความรู้ขององค์กร 

 การจัดการข้อมูล สารสนเทศ 
1) รวบรวมขอ้มูลและสารสนเทศท่ีตอ้งการใช ้ไดแ้ก่ 

หมวดท่ี  1  ขอ้มูลของการติดตามและทบทวนการด าเนินงานของโรงเรียน 
หมวดท่ี 2 ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์เก่ียวกับปัจจัยแนวโน้มการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

เปรียบเทียบต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการวางแผน ทบทวนยทุธศาสตร์หรือกลยทุธ์ 
หมวดท่ี 3 ขอ้มูลในการเรียนรู้ รับฟังและขอรับบริการของนกัเรียนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

และผูรั้บบริการ 
หมวดท่ี 4 ขอ้มูลการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากร 



62 

 

โดยรวบรวมข้อมูลจากทุกแหล่งไวใ้นท่ีเดียวกันและต้องมีการส ารองข้อมูลไวด้้วย 
ด าเนินการประมวลผลแบบ Real Time เพื่อให้ขอ้มูลมีความทนัสมยัมากท่ีสุด ติดตั้งระบบป้องกนั
ขอ้มูลสูญหาย และขอ้มูลถูกท าลาย เพื่อใหส้ามารถเรียกดูขอ้มูลไดทุ้กเวลาท่ีตอ้งการ 

2)  ก าหนดระดบัการเขา้ถึงขอ้มูลไดแ้ละรูปแบบของขอ้มูลตามความตอ้งการใช้ขอ้มูล 
โดยออกแบบระบบการเขา้ใชแ้ละเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศในระดบัต่าง ๆ 

3)  ประเมินและปรับปรุงระบบขอ้มูลสารสนเทศ รวมถึง Hardware และ Software เพื่อให้
ระบบสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ช้และก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงของความ
ตอ้งการและทิศทางของโรงเรียน 

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศและการจัดการความรู้ 
1) ตรวจสอบขอ้มูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบนั ถูกตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละน าไปใช้งานได้ง่าย 

รวมทั้งมีการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล 
2) สร้างระบบดูแลรักษาอุปกรณ์  ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และเครือข่ายเช่ือมโยง

อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต ใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งคล่องตวัอยูเ่สมอ 
3) จดัหาอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลเป็น

โปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิและสามารถประยกุตก์บัโปรแกรมอ่ืนไดส้ะดวก 
4) สร้างกระบวนการการจดัการความรู้ โดยมีกระบวนการ 7 ขั้นตอนดงัน้ี 

4.1 บ่งช้ีความรู้และขอ้มูล 
4.2 สร้างและแสวงหาความรู้ 
4.3 จดัเก็บองคค์วามรู้ 
4.4 ประมวลและกลัน่กรองความรู้ 
4.5 การเขา้ถึงความรู้ 
4.6 การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
4.7 การเรียนรู้ 

หมวดที ่5 การมุ่งเน้นบุคลากร (Faculty and Staff Focus) 
เป็นการบริหารจดัการเก่ียวกบัการผูกใจ การพฒันาและการจดัการบุคลากร เพื่อให้มี

การใชศ้กัยภาพของบุคลากรอยา่งเต็มท่ี และสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกบัพนัธกิจ กลยุทธ์ และ
แผนปฏิบติัการโดยรวมของโรงเรียนรวมถึงการประเมินขีดความสามารถและอตัราก าลงัและการ
สร้างสภาพแวดลอ้มการปฏิบติังานท่ีจะก่อใหเ้กิดผลการด าเนินงานท่ีดี 

5.1 ความผูกพันของบุคลากร:โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพันของ
บุคลากรเพ่ือให้บรรลุความส าเร็จในระดับองค์กรและระดับบุคคล 
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การสร้างคุณค่าของบุคลากร 
1) ก าหนดปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัและความพึงพอใจของบุคลากรโดยค านึงถึง

ความเสมอภาค ความโปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้งการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกกลุ่ม ทุกระดบั 
2) น าผลจากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรมาก าหนดเป็นนโยบายสวสัดิการ 

การใหบ้ริการ รวมถึงการจดัสภาพแวดลอ้มการท างานใหต้รงกบัความตอ้งการของบุคลากร 
3) การจดัระบบการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรโดยก าหนดตวัช้ีวดัผลการ

ปฏิบัติท่ีชัดเจน ค านึงถึงผลส าเร็จและผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลักและจดัท าข้อตกลงในการ
ปฏิบติังานร่วมกนัซ่ึงจะตอ้งถ่ายทอดตวัช้ีวดัน้ีสู่ระดบับุคคล 

4) ให้มีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังาน เพื่อให้เกิดมาตรฐานและความเป็น
ธรรม โดยเปิดเผยหลกัเกณฑก์ารประเมินและผลการประเมินให้บุคลากรรับทราบ 

5) น าผลการประเมินไปใชป้ระกอบการให้ค  าปรึกษาแนะน าแก่บุคลากรในการพฒันา
สมรรถนะและปรับปรุงการปฏิบัติงาน และพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน ให้รางวลัจูงใจและการ
บริหารบุคคลอ่ืน ๆ 

6) การจดัระบบยกย่องชมเชย การให้รางวลัโดยก าหนดหลกัเกณฑ์ให้สอดคลอ้งกบั
การประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปี โดยยึดหลกัคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และส่ือสาร
หลกัเกณฑก์ารยกยอ่งชมเชย จูงใจใหก้บับุคลากรไดรั้บทราบทัว่ทั้งโรงเรียน 

7) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีได้รับการยกย่องชมเชยในระดบัโรงเรียนให้ได้รับ
โอกาสน าเสนอและเผยแพร่ผลงานในระดบัท่ีสูงข้ึน 
 การพฒันาบุคลากรและผู้น า 

1) จดัท าแผน โครงการหรือกิจกรรม ของระบบการเรียนรู้และพฒันาบุคลากร โดย
วิเคราะห์ความตอ้งการผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ความส าเร็จตามกลยุทธ์ ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคล 
สถานภาพปัจจุบนัของสมรรถนะวฒันธรรม การท างานของบุคลากร ความตอ้งการของบุคลากร 
การถ่ายทอดความรู้จากผูป้ฏิบติัท่ีจะลาออกหรือเกษียณอาย ุและความกา้วหนา้ในการท างาน 

2)  วิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และน าปัจจัยนั้ นมาก าหนดเป็นตัวช้ีวดัอย่าง
เช่ือมโยงเป็นเหตุเป็นผลกบัปัจจยัแห่งความส าเร็จนั้น 

3)  ด าเนินการจัดระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรตามแผนเพื่อให้บุคลากรมี
สมรรถนะตรงตามคุณลกัษณะและหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยครอบคลุมประเด็น สมรรถนะหลกั 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์การปรับปรุงผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและ
นวตักรรม รวมถึงจริยธรรมในวชิาชีพ 
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4)  ก าหนดมาตรการประเมินและจดัการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบ
การเรียนรู้และพฒันาบุคลากร 

5)  ส่งเสริมน าความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการศึกษาและฝึกอบรมมาใชใ้นการปฏิบติังาน 
โดยมอบหมายให้บุคลากรปฏิบติังานส าคญัท่ีมีความทา้ทายหรือรับผิดชอบใหม่ ๆ การแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การถ่ายทอดและประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้บุคลากรไดน้ าไปใชป้ฏิบติังานอยา่งทัว่ถึง
และมีความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 

6)  เตรียมบุคลากรส าหรับต าแหน่งส าคญัต่อภารกิจหลกั โดยวิเคราะห์โรงเรียนและ
วเิคราะห์งานเพื่อหาต าแหน่งท่ีมีความส าคญัต่อภารกิจหลกัของโรงเรียน ก าหนดงานและสมรรถนะ
แต่ละต าแหน่งงานก าหนดแผนการเตรียมบุคลากรในต าแหน่งบริหารและต าแหน่งท่ีมีความส าคญั
ต่อภารกิจหลกัของโรงเรียน เพื่อใหโ้รงเรียนด าเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

การประเมินความผกูพนัของบุคลากร 
1)  ผูบ้ริหารและบุคลากรร่วมกนัก าหนดปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัความพึงพอใจของ

บุคลากร ก าหนดผูรั้บผิดชอบท าหน้าท่ีในการส ารวจ ด าเนินการส ารวจความผูกพนัและความ             
พึงพอใจของบุคลากร 

2)  วเิคราะห์ขอ้มูลจากผลการส ารวจมาเช่ือมโยงกบัผลลพัธ์ของโรงเรียนเพื่อปรับปรุง
แกไ้ขและก าหนดเป็นนโยบาย 

3)  จดัล าดบัของแนวทางการสร้างความผูกพนัและความพึงพอใจ และสภาพแวดลอ้ม
ท่ีดีในการท างาน โดยการค านึงถึงความเป็นไปได้ในการปรับปรุงและวิธีการท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

5.2 สภาพแวดล้อมในการท างาน  โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการสร้างสภาพแวดล้อม
ทีม่ีประสิทธิผลและทีส่นับสนุนบุคลากร 

ขีดความสามารถและอตัราก าลงั 
1)  ประเมินความตอ้งการดา้นขีดความสามารถและศกัยภาพท่ีจ าเป็นของบุคลากร โดย

วเิคราะห์ระบบงาน วิสัยทศัน์ กลยุทธ์ โครงสร้างอตัราก าลงั และจดัสมรรถนะของกลุ่มสายงานให้
สอดคลอ้งกบัภารกิจและบทบาทของงานเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง 

2)  สรรหา จดัจา้งบุคลากรโดยวิเคราะห์ความตอ้งการก าลังคนท่ีมีคุณลักษณะและ
ทักษะตรงตามขอบข่ายงานและสมรรถนะหลักท่ีต้องการ ด้วยระบบคุณธรรมหรือระบบ
ความสามารถและค านึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรม และผลประโยชน์ของโรงเรียน 
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3)  รักษาบุคลากรโดยการก าหนดเส้นทางความกา้วหนา้ของต าแหน่งใหช้ดัเจน โดยจดั
กลุ่มงาน จัดท ารูปแบบเส้นทางความก้าวหน้าของต าแหน่ง รวมทั้ งหลักเกณฑ์และมาตรฐาน
ต าแหน่ง สร้างคุณภาพชีวติและความสมดุลระหวา่งชีวติกบัการท างาน 

4)  จัดโครงสร้างของบุคลากรของโรงเรียนโดยการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและ                
การคาดการณ์การเป ล่ียนแปลงในอนาคตทั้ งภายในและภายนอกโรงเรียนและค านึงถึง                       
การตอบสนองความทา้ทายเชิงกลยทุธ์และความคล่องตวัในการเปล่ียนแปลง 

5)  จดัท าแผนการเตรียมความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงของความสามารถ สมรรถนะ
ของบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาวด าเนินการตามแผนและประเมินผลความส าเร็จของแผนเป็น
ระยะอยา่งต่อเน่ือง 

การสร้างบรรยากาศการท างาน 
1) วิเคราะห์ปัจจยัและจดัสภาพแวดล้อมของการท างาน ท่ีเก่ียวข้องกับสุขอนามัย 

ความปลอดภยั การป้องกันภยั ให้เหมาะส าหรับทุกกลุ่มของบุคลากร โดยก าหนดตวัช้ีวดัและ
เป้าหมายในการปรับปรุงแต่ละปัจจยัอยา่งมีส่วนร่วม 

2)  ก าหนดนโยบายของการบริการและสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสมกบัความตอ้งการ
และความแตกต่างของแต่ละกลุ่มบุคคล 

หมวดที ่6 การจัดการกระบวนการ (Process Management) 
การบริหารจดัการเก่ียวกบัการก าหนดสมรรถนะหลกัและระบบงาน และการออกแบบ

การจดัการ และปรับปรุงกระบวนการท่ีส าคญัเพื่อน าระบบงานไปใช้สร้างคุณค่าให้ผูเ้รียนและ                  
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและโรงเรียนประสบความส าเร็จ รวมทั้งการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

6.1 การออกแบบระบบงาน : โรงเรียนมีวธีิการออกแบบระบบงานอย่างไร 
การออกแบบระบบงาน 
1) ออกแบบระบบงานท่ีครอบคลุมภารกิจทุกด้าน ได้แก่  ด้านวิชาการบุคคล 

งบประมาณและบริหารทั่วไป โดยมุ่งเน้นนักเรียนและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน าสู่การบรรลุ
วสิัยทศัน์ 

2) กระบวนการในระบบงานตอ้งมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัโดยใช้ประโยชน์จาก
สมรรถนะหลกั 

กระบวนการท างานหลกัและกระบวนการสนบัสนุน 
1) ก าหนดกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนท่ีสอดคล้องกับพนัธกิจ              

และส่งเสริมความเป็นเลิศของโรงเรียน 
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2) จดัท าข้อก าหนดของกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการของกลุ่มนกัเรียน ชุมชน และสังคมโลกในปัจจุบนัและอนาคต 

3) ออกแบบและสร้างนวตักรรมของกระบวนการท างานเพื่อตอบสนองขอ้ก าหนด              
ท่ีส าคญั โดยใชส้ารสนเทศกลุ่มนกัเรียนและนกัเรียนรายบุคคล 

4) ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการหลกัและกระบวนการสนบัสนุน 
ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
จดัระบบเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือต่อภยัพิบติัและภาวะฉุกเฉินโดยค านึงถึงการ

ป้องกนั การจดัการ การแกไ้ข และการฟ้ืนฟูอยา่งต่อเน่ืองภายใตม้าตรการท่ีเหมาะสมและรัดกุม 
6.2 การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการท างาน 
การออกแบบกระบวนการท างาน 
1) ออกแบบและสร้างนวตักรรมในกระบวนการการท างานท่ีตอบสนองต่อขอ้ก าหนด

หลัก โดยค านึงถึงเทคโนโลยี สารสนเทศ องค์ความรู้และความคล่องตวัในการปฏิบติังานของ
โรงเรียน 

2) ออกแบบกระบวนการท างานใหค้รอบคลุมประเด็นหลกัท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การควบคุม
คุณภาพ การควบคุมตน้ทุนและทรัพยากรการควบคุมความเส่ียงและการสูญเสีย และการควบคุม
ระยะเวลา 

การจดัการกระบวนการท างาน 
1)  การน ากระบวนการท างานไปปฏิบติังานประจ าวนัให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของ

การออกแบบ โดยใชข้อ้มูลจากผูป้ฏิบติั นกัเรียนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และผูรั้บบริการ 
2)  ก าหนดตวัช้ีวดัผลการด าเนินการและตวัช้ีวดัภายในกระบวนการเพื่อการควบคุม 

การแกไ้ขปัญหาในขอ้ผิดพลาดของกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนของกิจกรรม 
กระบวนการ และระบบงาน 

3)  จดัการกระบวนการท างานไปสู่การปฏิบัติ โดยค านึงถึงความแตกต่างของการ
เรียนรู้และศกัยภาพของนกัเรียน 

4)  จดัระบบการควบคุมและตรวจสอบการท างานทุกขั้นตอน ได้แก่ การควบคุม
คุณภาพการควบคุมตน้ทุนและทรัพยากรการควบคุมความเส่ียงและการสูญเสีย และการควบคุม
ระยะเวลา 

การปรับปรุงกระบวนการท างาน 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ศึกษาประสบการณ์และวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียนเพื่อน ามาปรับปรุงพฒันาให้เกิดการปฏิบติังานท่ีดีสู่ความเป็นเลิศอยา่งกา้วกระโดด 
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หมวดที ่7 ผลลพัธ์ (Performance Results) 
การบริหารจดัการเก่ียวกบัการประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนและการปรับปรุง

ในดา้นท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ผลลพัธ์ดา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียน (Student Learning Outcomes) ผลลพัธ์ดา้น
การมุ่งเน้นผูเ้รียนและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (Customer-Focused Outcomes) ผลลพัธ์ดา้นงบประมาณ
และการเงิน (Budgetary and Financial, Outcomes) ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (Workforce 
Outcomes) ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ (Process Effectiveness Outcomes) ผลลัพธ์
ด้านการน าองค์กร (Leadership Outcomes) นอกจากนั้ นยงัเป็นการตรวจประเมินระดับผลการ
ด าเนินการเม่ือเปรียบเทียบกับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาอ่ืนท่ีจดัการศึกษาและบริการใน
ลักษณะเดียวกัน  โดยจะแสดงข้อมูลส าคัญของระดับ (Levels) แนวโน้ม (Trends) ผลิตภาพ 
(Productivity) ประสิทธิผล (Effective) ในรอบเวลา (Cycle Time) ของการด าเนินงานของโรงเรียน
ในปัจจุบนั ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการตรวจประเมินจะเป็นสารสนเทศ ตวัช้ีวดัความกา้วหนา้ เพื่อประเมิน
ปรับปรุงกระบวนการจดัการศึกษาและบริการ โดยมีความสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนักบักล
ยทุธ์ของโรงเรียน 

7.1 ผลลพัธ์ดา้นการเรียนรู้ของนกัเรียน โรงเรียนแสดงผลลพัธ์ท่ีส าคญัดา้นผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ไดแ้ก่ผลการเรียน ผลการทดสอบระหวา่งชาติ ผลการเรียนต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนทั้งใน
และต่างประเทศ ผลการแข่งขนักบันานาชาติ ฯลฯ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนตาม
มาตรฐานสากล ได้แก่ เป็นเลิศวิชาการส่ือสารสองภาษา ล ้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค ์ร่วมกนัรับผดิชอบต่อสังคมโลก จ าแนกตามความแตกต่างของกลุ่มผูเ้รียน 

7.2  ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเน้นนกัเรียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโรงเรียนแสดงผลลพัธ์ท่ี
ส าคญัดา้นความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจการสร้างความสัมพนัธ์และความผูกพนัของนักเรียน 
บุคลากรในโรงเรียนผูป้กครอง ชุมชน และผูรั้บบริการอ่ืน ๆ เช่น ดา้นหลกัสูตร การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนความรักความศรัทธา ค่านิยม 
ความภูมิใจในโรงเรียน ฯลฯ 

7.3  ผลลพัธ์ดา้นงบประมาณ การเงินและส่วนแบ่งนกัเรียนในพื้นท่ีบริการการเงินและ
ส่วนแบ่งนักเรียนในพื้นท่ีบริการเป็นอย่างไรบา้งหัวขอ้น้ีตรวจประเมินผลลพัธ์ด้านงบประมาณ 
การเงินและส่วนแบ่งนกัเรียนในพื้นท่ีบริการ เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงการบริหารจดัการและประสิทธิผล
ของการใช้ทรัพยากรด้านการเงินความมั่นคงทางการเงินรวมทั้ งความท้าทายและโอกาส                       
โดยในส่วนแบ่งนกัเรียนในพื้นท่ีบริการสาระการน าเสนอผลลพัธ์ โรงเรียนแสดงผลลพัธ์ท่ีส าคญั
ด้านงบประมาณ การเงิน และส่วนแบ่งนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ เช่น การวดัตน้ทุนต่อหน่วย



68 

 

ความคุม้ค่าของเงิน การลดหรือประหยดัค่าใช้จ่าย เงินทุนส ารองและกองทุน ร้อยละของค่าใชจ่้าย
ในการบริหารจดัการโครงการ ค่าใชจ่้ายต่อหวัของนกัเรียนอตัราการเพิ่มของจ านวนนกัเรียน ฯลฯ 

7.4  ผลลพัธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร โรงเรียนแสดงผลลพัธ์ท่ีส าคญัด้านการมุ่งเน้น
บุคลากรท่ีส าคญัในเร่ืองการผูกพนักบัโรงเรียน สภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยจ าแนกตามความ
แตกต่างของกลุ่มบุคลากร เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ หลกัสูตรท่ีไดเ้รียนรู้ การฝึกอบรม การสร้าง
แรงจูงใจ, การบริหารสวสัดิการ การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมการท างาน 

7.5 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการโรงเรียนแสดงผลลัพธ์ท่ีส าคัญด้าน
ประสิทธิผลและนวตักรรมของกระบวนการ โดยจ าแนกตามความแตกต่างของกลุ่มนักเรียน               
และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การจดัท าหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน ระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน การพฒันาบุคลากร เทคโนโลยีและสารสนเทศ การเงินและพสัดุ กิจกรรมพฒันานกัเรียน 
ภาคีเครือข่าย ฯลฯ 

7.6 ผลลพัธ์ดา้นภาวะผูน้ าโรงเรียนแสดงผลลพัธ์ท่ีส าคญัดา้นธรรมาภิบาลและภาวะ
ผูน้ าของฝ่ายบริหารของโรงเรียน เช่น การบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบติัการการประพฤติปฏิบติั
อยา่งมีจริยธรรม ความรับผิดชอบทางการเงินทั้งภายในและภายนอก การสนบัสนุนชุมชนท่ีส าคญั 
ฯลฯ 

3. โรงเรียนเอกชนทีม่ีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
องค์ประกอบของโรงเรียนทีม่ีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ ศึกษาระดับการศึกษาขั้ นพื้ นฐานท่ี มี คุณภาพ                      

สู่มาตรฐานสากลนั้นจะตอ้งมีคุณลกัษณะโดดเด่นส าคญั 3 ดา้น (ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน, 2558) คือ 

1. ผลลพัธ์ท่ีเกิดกบันกัเรียนในการพฒันาศกัยภาพใหเ้ป็นพลโลกท่ีสมบูรณ์ 
1.1  มีความสามารถทางการเรียนสูง 
1.2  มีความสามารถส่ือสารไดส้องภาษา 
1.3  มีทกัษะการเรียนรู้และคิดสร้างสรรคน์วตักรรม 
1.4  มีทกัษะชีวติและงานอาชีพ 

2. การบริหารดา้นการพฒันาหลกัสูตรและจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2.1  คุณภาพดา้นวชิาการ 
2.2  คุณภาพของครู 
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3. การบริหารท่ีเนน้คุณภาพของความเป็นเลิศ 
3.1  คุณภาพของผูบ้ริหารโรงเรียน 
3.2  ระบบการบริหารของโรงเรียน 
3.3  ปัจจยัพื้นฐานท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.4  เครือข่ายร่วมพฒันาในการจดัการศึกษา 

ตัวช้ีวดัคุณภาพและเกณฑ์การพจิารณา 
เพื่อให้การประเมินโรงเรียนท่ีมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลคร้ังน้ีมีประสิทธิภาพ

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพสู่มาตรฐานสากลของโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษาข้ึน 1 คณะเพื่อให้มีหนา้ท่ีสร้าง
และพฒันาเกณฑ์การประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากลของโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษาซ่ึง
คณะกรรมการดงักล่าวไดป้ระชุมและก าหนดตวัช้ีวดัคุณภาพพร้อมทั้งเกณฑ์การพิจารณาของแต่ละ
ตวัช้ีวดัคุณภาพโดยจ าแนกตามคุณลกัษณะโรงเรียนท่ีมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลทั้ง 3 ดา้นดงัน้ี 

1. ผลลพัธ์ทีเ่กดิกบันักเรียนในการพฒันาศักยภาพให้เป็นพลโลกทีส่มบูรณ์ 
1.1 มีความสามารถทางการเรียนสูงมี 2 ตวัช้ีวดัคุณภาพดงัน้ี 

1.1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน เกณฑ์การพิจารณาคือจ านวนกลุ่ม
สาระวชิาท่ีมีผลการสอบ O-NET (ในปีการศึกษาล่าสุด) สูงกวา่คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 

1.1.2  นักเรียนศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน เกณฑ์การพิจารณาคือร้อยละของ
นกัเรียนท่ีศึกษาต่อมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.ตน้) และมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.ปลาย) อาชีวศึกษา
อุดมศึกษาหรือประกอบอาชีพ 

1.2  มีความสามารถส่ือสารไดส้องภาษามี 3 ตวัช้ีวดัคุณภาพดงัน้ี 
1.2.1  นกัเรียนสามารถใชภ้าษาไทยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เกณฑ์การพิจารณา

คือร้อยละของนกัเรียนท่ีใชภ้าษาไทยไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบัระดบัท่ีเรียน 
1.2.2  นักเรียนสามารถใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสารไดดี้ เกณฑ์การพิจารณา 

คือร้อยละของนกัเรียนท่ีใชภ้าษาองักฤษในการฟังพูดอ่านเขียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบัระดบัท่ี
เรียน 

1.2.3  นักเรียนสอบผ่านการวดัระดบัความสามารถทางภาษาต่างประเทศจาก
สถาบนัท่ีได้รับการยอมรับในระดบัสากล เกณฑ์การพิจารณา คือ ร้อยละของนักเรียนท่ีเขา้สอบ              
และสอบผา่นการวดัระดบัความสามารถทางภาษาต่างประเทศ 
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1.3  มีทกัษะการเรียนรู้และคิดสร้างสรรคน์วตักรรมมี 3 ตวั ช้ีวดัคุณภาพดงัน้ี 
1.3.1 นกัเรียนสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและมีผลงานหรือช้ินงานเชิงประจกัษ์

เกณฑ์การพิจารณาคือร้อยละของนกัเรียนท่ีท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและมีผลงานหรือช้ินงานท่ีแสดงถึง
องคค์วามรู้อยา่งนอ้ย 1 ช้ินต่อภาคเรียน 

1.3.2  นักเรียนสามารถเข้าถึ งสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกณฑ ์                    
การ พิจารณา คือ ร้อยละของนักเรียนท่ีใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนและมีช้ินงานท่ีเกิดจากการใช้
ขอ้มูลสารสนเทศอยา่งนอ้ย 1 ช้ินต่อภาคเรียน 

1.3.3  นักเรียนนาช้ินงานหรือนวตักรรมท่ีผลิตไปใช้ในชีวิตประจ าวนัเกณฑ ์
การพิจารณา คือ ร้อยละของนกัเรียนท่ีนาเอาช้ินงานหรือนวตักรรมท่ีผลิตไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

1.4  มีทกัษะชีวติและงานอาชีพมี 4 ตวัช้ีวดัคุณภาพดงัน้ี 
1.4.1  นักเรียนปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ เกณฑ ์                  

การพิจารณาคือร้อยละของนกัเรียนท่ีปฏิบติัตนถูกตอ้งตามระเบียบวนิยัขอ้บงัคบัของโรงเรียน 
1.4.2  นกัเรียนอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขและยอมรับในขอ้แตกต่างทาง

วฒันธรรม เกณฑ์การพิจารณาคือร้อยละของนักเรียนท่ีอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุขและ
ยอมรับในขอ้แตกต่างทางวฒันธรรม 

1.4.3 นกัเรียนเห็นคุณค่าของวชิาชีพสุจริตและก าหนดเป้าหมายในการประกอบ
อาชีพได้ เกณฑ์การพิจารณาคือ ร้อยละของนักเรียนท่ีเห็นคุณค่าของวิชาชีพสุจริตและสามารถ
ก าหนดเป้าหมายในการประกอบอาชีพสุจริตได ้

1.4.4  นักเรียนมีจิตสาธารณะและมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมโลก:
เกณฑ์การพิจารณา คือ 1) ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีจิตสาธารณะ 2) ร้อยละของนกัเรียนท่ีเห็นคุณค่า
และร่วมมืออนุรักษ์และหรือพฒันาทรัพยากรส่ิงแวดล้อมและ 3) ร้อยละของผลงานจากการท า
กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ท่ีนกัเรียนท าข้ึนดว้ยความคิดริเร่ิมของตนเองและมีผลการประเมินอยูใ่น
ระดบัดีข้ึนไป 

2. การบริหารด้านการพัฒนาหลกัสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีม่ีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2.1 คุณภาพดา้นวชิาการมี 5 ตวัช้ีวดัคุณภาพดงัน้ี 
2.1.1 จดัหลักสูตรท่ีหลากหลายตอบสนองความต้องการของนักเรียนและ

ผูป้กครองท่ีสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินและสากล เกณฑ์การพิจารณาคือ 1) มีการส ารวจความตอ้งการ
ด้านหลักสูตรจากผูป้กครองและนักเรียน  2) มีการก าหนดรายวิชาในหลักสูตรให้มีทางเลือก
หลากหลายสามารถสนองความตอ้งการของผูป้กครองและนกัเรียน 3) มีการประเมินและใชผ้ลการ
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ประเมินหลักสูตรเพื่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของ
สังคมไทยและสากลและ 4) มีขอ้มูลนกัเรียนท่ีไดเ้รียนหลกัสูตรตรงตามความต้องการของตนและ
ทอ้งถ่ิน 

2.1.2 จดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นความเป็นเลิศสู่สากล เกณฑ์การ
พิจารณาคือ 1) มีแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศสู่สากล 2) มีการจดัการเรียนการสอน
ตามแผนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศตามศกัยภาพของนกัเรียนเป็นรายบุคคล 3) จดัการเรียน
การสอนในลกัษณะบูรณาการภาษาองักฤษกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนและ 4) จดักิจกรรมท่ีส่งเสริม
การคิดวเิคราะห์การคิดริเร่ิมการคิดสร้างสรรคก์ารคิดอยา่งเป็นระบบ 

2.1.3 ห้องเรียนมีส่ือ/อุปกรณ์/เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ท่ีทนัสมยั  เกณฑ์การ
พิจารณาคือ 1) ร้อยละ 50 ของห้องเรียนท่ีจดัการเรียนการสอนท่ีมีส่ือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู้ท่ีทนัสมยั 2) ร้อยละ 80 ของนกัเรียนท่ีมีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยจีนสามารถเขา้ถึงหรือใช้
บริการส่ือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ท่ีทนัสมยัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 3) ร้อยละ 80 
ของนวตักรรม ส่ือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีสามารถใช้เพื่อการเรียนรู้ได้ 4) มีผูรั้บผิดชอบดูแล
รักษานวตักรรม ส่ือ อุปกรณ์และเทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ใหอ้ยูใ่นสภาพสมบูรณ์และพร้อมใชง้าน
ไดแ้ละ 5) มีงบประมาณเพื่อการพฒันานวตักรรม/ส่ือ/อุปกรณ์/เทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ทุกปี 

2.1.4 มีการใชห้อ้งประกอบในการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งส่งเสริมใหน้กัเรียน
มีทกัษะการเรียนรู้สามารถสร้างสรรค์นวตักรรมท่ีมีประโยชน์  เกณฑ์การพิจารณาคือ 1) มีการใช้
หอ้งปฏิบติัการท่ีมีส่ือ/อุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใหน้กัเรียน 2) มีเทคโนโลยท่ีีสามารถสืบคน้ขอ้มูล
ไดอ้ยา่งรวดเร็วและ 3) มีห้องสมุดท่ีทนัสมยัและมีการให้บริการท่ีเอ้ือต่อการบริหารและการจดัการ
เรียนรู้ 

2.1.5  มีระบบการวดัผลและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  เกณฑ์การพิจารณา
คือ 1) ใช้ระบบการวดัผลและประเมินผลท่ีเป็นมาตรฐาน  2) มีการสร้างหรือใช้แบบทดสอบ
มาตรฐานในการวดัผลปลายภาคเรียนส าหรับทุกชั้นเรียน 3) มีระบบการประเมินผลในชั้นเรียน                
ท่ีเป็นมาตรฐาน 4) น าขอ้มูลการวดัผลและประเมินผลไปใช้เพื่อพฒันาความสามารถของนกัเรียน
เป็นรายบุคคลและ 5) มีการสร้างและพฒันาแฟ้มสะสมงาน (Portfolios) ของนกัเรียนให้มีคุณภาพ
ไดม้าตรฐาน 

2.2  คุณภาพของครูมี 2 ตวัช้ีวดัคุณภาพดงัน้ี 
2.2.1  มีความสามารถในการสอนอย่างเขม้แข็ง เกณฑ์การพิจารณาคือ 1) ร้อยละ 

90 ของครู ท่ี ผ่ านเกณฑ์ ประเมินของโรงเรียน  2) ร้อยละ  80 ของครู ท่ี ใช้ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอ่ืนได ้3) ร้อยละ 80 ของครูท่ีใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจดัการเรียนรู้และ  
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4) ร้อยละ 80 ของครูท่ีศึกษาคน้ควา้/ใชห้นงัสือ/ตาราเรียน/ส่ือท่ีเป็นภาษาต่างประเทศในการจดัการ
เรียนรู้ 

2.2.2  มีการพัฒนาตนเองอย่างรอบด้านและต่อเน่ือง เกณฑ์การพิจารณาคือ                  
1) ร้อยละ 60 ของครูท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนกบัชาว
ต่างประเทศ 2) ร้อยละ 80 ของครูท่ีใช้การวิจัย/ส่ือ/นวตักรรมในการจดัการเรียนรู้และพัฒนา
นกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง 3) ร้อยละ 50 ของครูท่ีมีผลงานวิจยั/ช้ินงานเผยแพร่อยา่งน้อยปีการศึกษาละ  
1 เร่ือง และ 4) ครูผูส้อนทุกคนพฒันาตนเองดา้นวชิาการอยา่งนอ้ยปีละ 40 ชัว่โมง 

3. การบริหารทีเ่น้นคุณภาพของความเป็นเลศิ 
3.1 คุณภาพของผูบ้ริหารโรงเรียนมี 2 ตวัช้ีวดัคุณภาพดงัน้ี 

3.1.1  มีศกัยภาพในการบริหารโรงเรียน เกณฑ์การพิจารณาคือ 1) มีวิสัยทศัน์
และมีเป้าหมายในการพฒันาโรงเรียนให้มีคุณภาพเป็นเลิศทดัเทียมสากล 2) บริหารงานอยา่งเป็น
ระบบและมีคุณภาพ 3) มีการบริหารงานท่ีพฒันาองค์กรกา้วสู่เป้าหมายและจุดมุ่งหมายท่ีก าหนด
และ 4) ใชผ้ลการวจิยัในการพฒันาการบริหารงาน 

3.1.2  มีความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะบุคคลเกณฑ์การพิจารณาคือ                 
1) ใชเ้ทคโนโลยีในการส่ือสารและบริหารงาน 2) ใชภ้าษาต่างประเทศในการส่ือสารไดดี้ 3) มีการ
พฒันาตนเองโดยการศึกษาดูงานหรือแลกเปล่ียนเรียนรู้ในต่างประเทศอยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง และ               
4) มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นท่ียอมรับของสังคม 

3.2 ระบบการบริหารของโรงเรียนมี 1 ตวัช้ีวดัคุณภาพดงัน้ี 
3.2.1 จดัระบบการบริหารท่ีคล่องตวั เกณฑ์การพิจารณาคือ 1) บริหารงานโดย

ยดึหลกัการมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 2) บริหารทรัพยากรใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้และ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3) ให้ความส าคญัในการพฒันาครูและหรือบุคลากรอย่างทัว่ถึง 4) มีการ
สร้างภาวะผูน้ าให้แก่ครูหรือบุคลากรและ 5) ร่วมกบัชุมชนในการพฒันาทอ้งถ่ินให้เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

3.3  ปัจจยัพื้นฐานท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้มี 1 ตวัช้ีวดัคุณภาพดงัน้ี 
3.3.1  ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูง เกณฑ ์            

การพิจารณาคือ 1) มีหนังสือ ตาราเรียนหรือ E-book ท่ีมีคุณภาพระดบัสากลเพื่อให้นกัเรียนไดใ้ช้
เรียนอย่างเพียงพอ 2) มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูงในการบริหารและการจดัการเรียนรู้
และ 3) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การจดัการเรียนรู้ผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

3.4 เครือข่ายร่วมพฒันาในการจดัการศึกษามี 1 ตวัช้ีวดัคุณภาพดงัน้ี 
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3.4.1  มีเครือข่ายในการร่วมพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ
เป็นท่ียอมรับ เกณฑ์การพิจารณาคือ 1) มีเครือข่ายสนบัสนุนจากสถาบนัการศึกษาหรือองคก์รอ่ืน ๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน 2) มีการจดักิจกรรมร่วมกบัเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนและ 3) มี
เครือข่ายผูป้กครองนกัเรียนและหรือศิษยเ์ก่าท่ีมีผลงานในการส่งเสริมการจดักิจกรรมของโรงเรียน 

วธีิการประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
วิธีการประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากลของโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษา

คร้ังน้ีส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจดัแบ่งออกเป็น 2 ระดบัคือ 
1.  ระดับตัวช้ีวัดคุณภาพเป็นการประเมินคุณภาพจากขอ้เท็จจริงของโรงเรียนท่ีเกิด

จากการบริหารงานและด าเนินการในแต่ละตวัช้ีวดัคุณภาพท่ีก าหนดโดยใช้ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ท่ี
สามารถตรวจสอบไดจ้ากการสัมภาษณ์การสังเกตและการวิเคราะห์เอกสารตามเกณฑ์การพิจารณา
ท่ีก าหนดเพื่อนามาประมวลและสรุปผลการประเมินเป็นคะแนนท่ีไดข้องแต่ละตวัช้ีวดัคุณภาพโดย
ให้คณะกรรมการท่ีเป็นผูป้ระเมินเขียนเคร่ืองหมาย √ ลงในท่ีตรงกบัความเป็นจริงในช่องผลการ
ประเมินของแต่ละตวัช้ีวดัคุณภาพคือ 3 คะแนนหรือ 2 คะแนนหรือ 1 คะแนนตามตวัอยา่งท่ีปรากฏดงัน้ี 

ตัวช้ีวดัคุณภาพที ่1 : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 
เกณฑ์การพิจารณา : จ านวนกลุ่มสาระวิชาท่ีมีผลการสอบ O-NET (ในปีการศึกษา

ล่าสุด) สูงกวา่คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 
ผลการประเมิน    3  คะแนน = 8 กลุ่มสาระวชิา 

2  คะแนน = 7 กลุ่มสาระวชิา 
1  คะแนน = 6 กลุ่มสาระวชิา 

ตัวช้ีวดัคุณภาพที ่2  มีศกัยภาพในการบริหารโรงเรียน 
เกณฑ์การพิจารณา 1) มีวิสัยทศัน์และมีเป้าหมายในการพฒันาโรงเรียนให้มีคุณภาพ

เป็นเลิศทดัเทียมสากล 2) บริหารงานอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ 3) มีการบริหารงานท่ีพฒันา
องคก์รกา้วสู่เป้าหมายและจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดและ 4) ใชผ้ลการวจิยัในการพฒันาการบริหารงาน 

ผลการประเมิน   3 คะแนน = มีครบทุกขอ้ 
2 คะแนน = มี 3 ขอ้ 
1 คะแนน = มี 1-2 ขอ้ 

2.  ระดับภาพรวมของโรงเรียนเป็นการรวบรวมผลคะแนนท่ีได้ทั้งหมดจากการประเมิน
ของแต่ละตวัช้ีวดัคุณภาพเพื่อนามาจดัระดบัคุณภาพว่าโรงเรียนมีคุณภาพอยู่ในระดบัใดโดยแบ่ง
ระดบัคุณภาพตามช่วงคะแนนท่ีไดอ้อกเป็น 3 ระดบั คือ ดีมากดีและพอใช้ โดยให้คณะกรรมการท่ี
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เป็นผูป้ระเมินเขียนเคร่ืองหมาย √ ลงในท่ีตรงกบัระดบัคุณภาพท่ีไดใ้นช่องสุดทา้ยของตารางทั้งน้ี
ใหพ้ิจารณาตามลกัษณะการเปิดสอนของแต่ละโรงเรียน 

โรงเรียนที่เปิดสอน 1 ระดับการศึกษามีเกณฑ์การประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
ดงัน้ี 

ระดบัดีมากมีคะแนนอยูร่ะหวา่ง 58 - 72  
ระดบัดีมีคะแนนอยูร่ะหวา่ง 41 - 57  
ระดบัพอใชมี้คะแนนอยูร่ะหวา่ง 24 -40 

โรงเรียนที่เปิดสอน 2 ระดับการศึกษามีเกณฑ์การประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
ดงัน้ี 

ระดบัดีมากมีคะแนนอยูร่ะหวา่ง 86 - 108  
ระดบัดีมีคะแนนอยูร่ะหวา่ง 61 - 85  
ระดบัพอใชมี้คะแนนอยูร่ะหวา่ง 36 – 60  

โรงเรียนที่เปิดสอน 3 ระดับการศึกษามีเกณฑ์การประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
ดงัน้ี 

ระดบัดีมากมีคะแนนอยูร่ะหวา่ง 114 - 144  
ระดบัดีมีคะแนนอยูร่ะหวา่ง 81 - 113  
ระดบัพอใชมี้คะแนนอยูร่ะหวา่ง 48 – 80  

เกณฑ์ตัดสินโรงเรียนที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลเป็นโรงเรียนท่ีมีผลการประเมิน
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมากและระดับดีโดยจะได้รับรางวลัโล่และเกียรติบัตรจากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและอนุญาตใหจ้ดัท าป้ายประกาศติดหนา้โรงเรียน 

คุณสมบัติของโรงเรียนทีข่อรับการตรวจประเมิน 
1.  เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษาท่ีเปิดสอนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา  (รอบสาม) จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีคะแนนเฉล่ียในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก 

2.  สมคัรเขา้รับการตรวจประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากลจากส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

คณะกรรมการและระยะเวลาในการตรวจประเมิน 
คณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาท่ีมีคุณภาพ                       

สู่มาตรฐานสากลคร้ังน้ีเป็นขา้ราชการปัจจุบนัและขา้ราชการบ านาญของส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
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พื้นฐานส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหรือผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนท่ีไดรั้บการอบรม
และแต่งตั้งจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนซ่ึงก าหนดให้คณะกรรมการ                   
1 คณะ ประกอบด้วยประธาน 1 คน กรรมการ 1 คน กรรมการและเลขานุการ 1 คน โดยใช้ระยะเวลา 
ในการตรวจประเมินคุณภาพโรงเรียนละ 2 วนั 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 กษมาพร ทองเอ้ือ (2555) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิ ผลของโรงเรียน
มาตรฐานสากล ผลการศึกษาพบวา่ 

1. ปัจจยัของโรงเรียนมาตรฐานสากลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ทุกปัจจยั โดยปัจจยัท่ีมี
ค่าเฉล่ียเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ปัจจยัลักษณะบุคคล ปัจจัยลักษณะสภาพแวดล้อม ปัจจัย
ลกัษณะองคก์ารและปัจจยัลกัษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบติั ตามล าดบั 

2. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลมี 3 ปัจจยั 
โดยเรียงจากค่าระดับอิทธิพลจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจยัลักษณะสภาพแวดล้อม มีค่าระดับ
อิทธิพล .73 ปัจจยัลกัษณะองค์การ มีค่าระดบัอิทธิพล .18 โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ
ปัจจยัลกัษณะนโยบายการบริหารและการปฏิบติั มีค่าระดบัอิทธิพล .10 โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ตามล าดบั 

วิลัยพรณ์ เสรีวฒัน (2555) ศึกษาเก่ียวกับการประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล ผลการศึกษาพบวา่  

1. ด้านบริบท พบว่า วตัถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีความ
คาดหวงัให้นกัเรียนมีความเป็นเลิศวิชาการ ส่ือสารไดอ้ย่างน้อย 2 ภาษา ล ้าหน้าทางความคิด ผลิต
งานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
แนวนโยบายการจดัการศึกษาเพื่อมุ่งสู่คุณภาพในระดบัมาก แต่ควรจะปรับเป็นมาตรฐานสากลทั้ง
ระบบ และท าทุกระดบัชั้น ทัว่ประเทศ 

2. ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า ครูผู ้สอน ผู ้บริหาร และ ปัจจัยพื้ นฐานในโรงเรียน
มาตรฐานสากล มีคุณภาพ อยู่ในระดับมาก แต่ครูผูส้อน และ ผูบ้ริหารขาดความมัน่ใจในการใช้
ภาษาองักฤษในการส่ือสาร ควรปรับปรุงให้มี ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มลัติมิเดีย ทุกกลุ่มสาระ 
และอินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง ทัว่ประเทศ 

3. ด้านกระบวนการ พบว่า การปฏิบั ติตามแนวนโยบายการพัฒนาโรงเรียน                              
สู่มาตรฐานสากลมีการปฏิบติั อยูใ่นระดบัมาก ดา้นการปฏิบติัตามองคป์ระกอบการบริหารคุณภาพ  
7 หมวด มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากและการจดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล                      
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มีการปฏิบติัอยู่ในระดบั มากท่ีสุด และควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการบริหารจดัการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

4. ดา้นผลผลิต พบว่า นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
ด้าน ความเป็นเลิศวิชาการส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล ้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรคแ์ละร่วมกนัรับผดิชอบต่อสังคมโลก อยูใ่นระดบัมาก และมีกิจกรรมท่ีนกัเรียนและครูจดั
ข้ึนเพื่อบริการสังคมดว้ยจิตสาธารณะ อย่างหลากหลาย รวมถึงไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัในเวที
ระดบัชาติและนานาชาติมากข้ึน 

5. ด้านผลกระทบ พบว่า ครูมีการวิจัยและพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง ครูและ
นักเรียนมีเครือข่ายร่วมพฒันาอยู่ในระดับปานกลาง ผลสืบเน่ืองท่ีเกิดข้ึน โดยภาพรวม พบว่า 
ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียนได้รับเกียรติบตัรรางวลั และได้ร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ส าคญัต่าง ๆ 
ในทุกระดับเพิ่มข้ึน ได้รับคายกย่องจากส่ือต่าง ๆ และจากชุมชน ผูป้กครองพึงพอใจต่อการจดั
การศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล ให้ความไวว้างใจและเห็นความส าคญัในการเตรียมบุตร
หลานเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 
  พรรษประเวศ สัตตบุษย์วรกุล (2557) ศึกษาเก่ียวกับการสังเคราะห์ข้อมูลจากการ
ส ารวจและชีวิตจริงเพื่อระบุปัญหาและการแกไ้ขการจดัการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล
ผลการศึกษาพบว่า โรงเรียนได้ด าเนินการแล้วได้ผลดี โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ด้าน                 
การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา การจดัการเรียนรู้ของครู พบว่า ครูด าเนินการแลว้มีปัญหาในการ
จดัการเรียนรู้ โดยเฉพาะในสาระการศึกษาคน้ควา้และสร้างองค์ความรู้ เน่ืองจากครูมีความเขา้ใจ
เร่ืองการน าหลกัสูตรไปใช้ในระดบัชั้นเรียนแต่มีความเขา้ใจในเร่ืองเน้ือหาสาระการศึกษาคน้ควา้
ดว้ยตนเองไม่ชัดเจน แนวทางการแก้ไขปัญหาการจดัการเรียนรู้ พบว่า โรงเรียนตอ้งเร่งส่งเสริม              
ให้ครูไดรั้บการอบรมเพื่อให้ครูมีความรู้ความเขา้ใจในสาระการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองให้ชดัเจน
ยิง่ข้ึน เปิดใหมี้การประชุมร่วมกนัเพื่อก าหนดแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 การวิจยัน้ีมุ่งศึกษารูปแบบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากลโดยมีกรอบ
แนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี 
 

 ผู้น า การพฒันาผู้น า 

องค์ประกอบสมรรถนะผู้น า 
โรงเรียนเอกชน 

(ตวัช้ีวดัการประเมนิคุณภาพสู่มาตรฐานสากลของ
โรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษา) 

การตรวจสอบองค์ประกอบสมรรถนะผู้น า 

โรงเรียนเอกชน 

 
รูปแบบสมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชน 

สู่มาตรฐานสากล 

 
การมอีทิธิพล

เชิงอุดมการณ์ 

การสร้างแรง

บันดาลใจ 

การกระตุ้น
การใช้ปัญญา 

ความใส่ใจต่อ

ปัจเจกบุคคล 

ภาพที ่2.8  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

สมรรถนะ 

การให้รางวลัตาม

สถานการณ์ 

การบริหาร

แบบวางเฉย  

  
การประเมนิความเหมาะสม ความเป็นไปได้และ

ความเป็นประโยชน์รูปแบบสมรรถนะผู้น าโรงเรียน

เอกชนสู่มาตรฐานสากล 

 



 

 

 
บทที ่3 

 
วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 
รูปแบบกำรวจัิย 
 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่
มาตรฐานสากล โดยใช้วิธีวิจยัแบบผสม (Mixed Methodology) ซ่ึงใช้เทคนิคในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล และวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) และขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) 
ควบคู่กนัไปอย่างต่อเน่ือง ผสมผสานและบูรณาการผลของการวิจยัเขา้ดว้ยกนั เพื่อความสมบูรณ์
และความเช่ือถือไดข้องผลการวจิยั โดยแบ่งขั้นตอนการด าเนินงานวิจยัออกเป็น 3ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1  การศึกษาองคป์ระกอบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล 

 ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างรูปแบบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล
 ขั้นตอนท่ี 3  ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์รูปแบบ
สมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล 

ขั้นตอนที ่1 กำรศึกษำองค์ประกอบสมรรถนะผู้น ำโรงเรียนเอกชนสู่มำตรฐำนสำกล 

ในขั้นตอนน้ีเป็นการศึกษาองค์ประกอบเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ า ผูว้ิจยัศึกษาบริบทของ
ผูบ้ริหารและสถานศึกษาในเชิงลึก เป็นการศึกษาองคป์ระกอบเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าโดยวธีิสัมภาษณ์
เชิงลึก สนทนากลุ่ม และสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง เก่ียวกบัการใช้สมรรถนะผูน้ าของผูบ้ริหาร                
ในการบริหารจัดการการศึกษาเพื่อศึกษาให้ได้องค์ประกอบสมรรถนะผู ้น าโรงเรียนเอกชน                      
สู่มาตรฐานสากลโดยไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 

1. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผู ้วิจ ัยได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้คลอบคลุม

วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของการศึกษามีวธีิการด าเนินการดงัน้ี 
1.1 แบบสัมภำษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล

จากผู ้ให้ข้อมูลหลัก  โดยประเด็นการสัมภาษณ์ เก่ียวกับสมรรถนะผู ้น าโรงเรียนเอกชนสู่
มาตรฐานสากล โดยมีการด าเนินการดงัน้ี 

1.1.1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผูว้ิจยัไดศ้ึกษาและใช้แนวคิดต่าง ๆ ประกอบดว้ย
แนวคิดภาวะผูน้ าแบบพิสัยสมบูรณ์ (Avolio et al, 1999 อา้งถึงในสุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, 2550) องคป์ระกอบ
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สมรรถนะของเดวิด (David McClelland) 6 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ (Knowledge) 2) ด้านทักษะ (Skill)                   
3) เจตคติ (Attitude) 4) ค่านิยม (Values) 5) บุคลิกลกัษณะประจ าตวัของบุคคล (Traits) 6) แรงขบั 
(Motives) (McClelland, 1973 อา้งถึงใน สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ, 2548) และการบริหารจดัการท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล 7 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) การน า
องค์กร 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นนกัเรียน 4) การวดัการวิเคราะห์และการจดัการความรู้ 
5) การมุ่งเน้นบุคลากร 6) การมุ่งเน้นการด าเนินการและ 7) ผลลัพธ์(ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, 8) มาเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการสร้างแบบสัมภาษณ์ เพื่อให้คลอบคลุม
ถึงสมรรถนะผูน้ าการบริหารจดัการการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลและบริบทของโรงเรียน 

1.1.2 ตรวจสอบความถูกตอ้งและความชดัเจนของแบบสัมภาษณ์ 
1.1.3 น าแบบสัมภาษณ์ไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อขอขอ้เสนอแนะในการตรวจสอบ

ความถูกตอ้งและความเหมาะสม 
1.1.4 น าขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษามาปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ให้มีความ

สมบูรณ์ 
1.2 กำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion) ผูว้ิจยัร่วมสนทนากลุ่มกบัผูใ้ห้ขอ้มูล

หลกัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ าของผูบ้ริหาร เพื่อยนืยนัหลกัการใชส้มรรถนะ
ของผูน้ าในการจดัการการศึกษาท่ีมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลมีวธีิการด าเนินการดงัน้ี 

1.2.1 แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) การใช้สมรรถนะผู ้น าของ
ผูบ้ริหารในการปฏิบติังาน โดยใช้แนวคิดภาวะผูน้ าแบบพิสัยสมบูรณ์ (Avolio et al, 1999 อา้งถึงใน
สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, 2550) องคป์ระกอบสมรรถนะของ David McClelland 6 ดา้น คือ 1) ดา้นความรู้
(Knowledge) 2) ด้านทกัษะ (Skill) 3) เจตคติ (Attitude) 4) ค่านิยม (Values) 5) บุคลิกลกัษณะประจ าตวั
ของบุคคล (Traits) 6) แรงขับ (Motives) (David McClelland, 1973 อ้างถึงใน สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 
2548) 

1.2.2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) บริบทของโรงเรียนและพฤติกรรม                  
การ บริหาร โดยใช้แนวคิดการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียน
มาตรฐานสากล 7 กิจกรรม ประกอบดว้ย 1) การน าองคก์ร 2) การวางแผนเชิงกลยทุธ์ 3) การมุ่งเนน้
นักเรียน 4) การวดั การวิเคราะห์และการจดัการความรู้ 5) การมุ่งเน้นบุคลากร 6) การมุ่งเน้นการ
ด าเนินการและ 7) ผลลพัธ์ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, 8) 

1.2.3  ตรวจสอบความถูกตอ้งและความชดัเจนของประเด็นท่ีจะใช้ในการสนทนา
กลุ่มเพื่อใหมี้ความเหมาะสมกบัผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
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1.2.4  น าประเด็นการสนทนากลุ่มไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อขอข้อเสนอแนะ                
ในการตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสม 

1.2.5  น าขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษามาปรับปรุงประเด็นการสนทนากลุ่มให้
มีความสมบูรณ์ 

1.3 กำรสังเกตแบบไม่มีโครงสร้ำง (Unstructured Observation)   
1.3.1 สังเกตการใช้สมรรถนะผูน้ าของผู ้บริหารในการปฏิบัติงาน การสังเกต

เก่ียวกบัสภาพและบริบทของโรงเรียน ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปของโรงเรียน คุณลกัษณะและพฤติกรรม
ของการใชส้มรรถนะผูน้ าของผูบ้ริหารในการปฏิบติังานโดยใชแ้นวคิดภาวะผูน้ าแบบพิสัยสมบูรณ์ 
(Bruce, Avolio, et al, 1999 อา้งถึงในสุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, 2550) องคป์ระกอบสมรรถนะของ David 
McClelland 6 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้(Knowledge) 2) ด้านทักษะ (Skill) 3) เจตคติ (Attitude)  4) ค่านิยม 
(Values) 5) บุคลิกลกัษณะประจ าตวัของบุคคล (Traits) 6) แรงขบั (Motives) (David McClelland, 
1973 อ้างถึงใน สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ, 2548) แนวคิดการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล 7 กิจกรรม ประกอบดว้ย 1) การน าองคก์ร 2) การวางแผน
เชิงกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นนักเรียน 4) การวดั การวิเคราะห์และการจดัการความรู้ 5) การมุ่งเน้น
บุคลากร 6) การมุ่งเน้นการด าเนินการและ 7) ผลลพัธ์ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2553, 8) 

1.3.2  ตรวจสอบความถูกตอ้งและความชดัเจนของประเด็นท่ีจะใชใ้นสังเกต 
1.3.3  น าประเด็นการสังเกตไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อขอข้อเสนอแนะในการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเหมาะสม 
1.3.4  น าขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษามาปรับปรุงประเด็นการในการสังเกต

ใหมี้ความสมบูรณ์ 
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชำกร 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในขั้นตอนน้ี คือ โรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษาท่ีมี

คุณภาพสู่มาตรฐานสากล ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับดีมาก จ านวน 17 โรงเรียน รายละเอียด
ประชากรดงัแสดงในตารางท่ี 3.1 
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ตำรำงที ่3.1 จ ำนวนประชำกรเพ่ือศึกษำองค์ประกอบเกีย่วกบัสมรรถนะผู้น ำ 
 

ระดับประถมศึกษำ 

ช่ือโรงเรียน จังหวดั ระดับคุณภำพ 
1. โรงเรียนชินวร กรุงเทพมหานคร ดีมาก 
2. โรงเรียนภูมิสมิทธ์ กรุงเทพมหานคร ดีมาก 
3. โรงเรียนโสมาภา กรุงเทพมหานคร ดีมาก 
4. โรงเรียนตนัติวตัร นครศรีธรรมราช ดีมาก 
5. โรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา สระบุรี ดีมาก 

ระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย 
6. โรงเรียนเซนตค์าเบรียล กรุงเทพมหานคร ดีมาก 
7. โรงเรียนไทยคริสเตียน กรุงเทพมหานคร ดีมาก 
8. โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร ดีมาก 
9. โรงเรียนราชินี กรุงเทพมหานคร ดีมาก 
10. โรงเรียนอสัสัมชญัศรีราชา ชลบุรี ดีมาก 
11. โรงเรียนดาราวทิยาลยั เชียงใหม ่ ดีมาก 
12. โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟทิพวลั สมุทรปราการ ดีมาก 
13. โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟ บางนา กรุงเทพมหานคร ดีมาก 
14. โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสเซเวยีร์ นนทบุรี ดีมาก 
15. โรงเรียนพิชญศึกษา นนทบุรี ดีมาก 
16. โรงเรียนอสัสัมชญัล าปาง ล าปาง ดีมาก 

 มธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลาย 
17. โรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร ดีมาก 

  
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกั 
ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั โดยมีวิธีการด าเนินการ

ดงัน้ี  
1. กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - Depth Interview) โดยใช้วิธีเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Selected) มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคือ 1) เป็นผูอ้  านวยการโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามญัศึกษาท่ีมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลผ่านเกณฑ์ประเมินในระดบัดีมาก ตามประกาศ
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ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 3 
โรงเรียน 2) เป็นผูท่ี้เหมาะสม และมีความรู้ ความเข้าใจในบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนให้
เป็นไปตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) 
ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และ 3) เป็นโรงเรียนจาก กรุงเทพฯ ปริมณฑลและภูมิภาค 
อย่างละ 1 โรงเรียน ได้ผู ้อ  านวยการโรงเรียนท่ีเป็นผู ้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ประกอบด้วย 1) โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2) โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวลั และ 3) โรงเรียนดารา
วทิยาลยั 

2. กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลหลักในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ใช้การเลือก
แบบเจาะจงในแต่ละโรงเรียน โดยมีเกณฑใ์นการพิจารณาประกอบดว้ย  

1)  เป็นตัวแทนครู ตัวแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตวัแทนนักเรียน และ
ตวัแทนผูป้กครองจากโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษาท่ีมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลผ่านเกณฑ์
ประเมินในระดับดีมาก ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 3 โรงเรียน โดยเลือกจาก กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค และเป็น
โรงเรียนเดียวกนักบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบยืนยนัสมรรถนะของผูบ้ริหารใน
การบริหารจดัการโรงเรียน ประกอบดว้ยโรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวลัและ 
โรงเรียนดาราวทิยาลยั 

2)  เป็นผูมี้ความรู้ความเข้าใจเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อองคก์รท่ีเป็นเลิศ 

3)  เป็นตวัแทนครู 3 คน ตวัแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 3 คนตวัแทนนกัเรียน 
3 คน และตวัแทนผูป้กครอง 3 คน 

 
ตำรำงที ่ 3.2  จ ำนวนผู้ให้ข้อมูลหลกัในกำรสนทนำกลุ่ม 
 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั 
ในกำรสัมภำษณ์เชิงลกึ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกัในกำรสนทนำกลุ่ม 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนเซนตค์าเบรียล  
จ.กรุงเทพมหานคร 

ตวัแทนครู                   จ  านวน  3  คน 
ตวัแทนผูป้กครอง       จ  านวน  3  คน 
ตวัแทนนกัเรียน          จ  านวน  3  คน 
ตวัแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  จ  านวน  3  คน 
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 ตำรำงที ่ 3.2 (ต่อ)  

ผู้ให้ข้อมูลหลกั 
ในกำรสัมภำษณ์เชิงลกึ 

ผู้ให้ข้อมูลหลกัในกำรสนทนำกลุ่ม 

ผู ้อ  านวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟ
ทิพวลั  จ.สมุทรปราการ 

ตวัแทนครู                   จ  านวน  3  คน 
ตวัแทนผูป้กครอง       จ  านวน  3  คน 
ตวัแทนนกัเรียน          จ  านวน  3  คน 
ตวัแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  จ  านวน  3  คน 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนดาราวทิยาลยั 
จ.เชียงใหม่ 

ตวัแทนครู                   จ  านวน  3  คน 
ตวัแทนผูป้กครอง       จ  านวน  3  คน 
ตวัแทนนกัเรียน          จ  านวน  3  คน 
ตวัแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  จ  านวน  3  คน 

รวมจ ำนวน 3 คน รวมจ ำนวน 36 คน 
    

3. การสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Observation) ผูว้ิจยัใช้วิธีเลือก 
แบบเจาะจง (Purposive Selected) คือโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษาท่ีมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
ท่ีผา่นเกณฑ์ประเมินในระดบัดีมากตามประกาศส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และเป็นโรงเรียนเดียวกันกับผูใ้ห้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์ 
จ านวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2) โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวลัและ             
3) โรงเรียนดาราวทิยาลยั 

กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้หข้อ้มูลหลกัและการสนทนากลุ่ม

กบัผูใ้หข้อ้มูลหลกั ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัมีวธีิการดงัน้ี 
1.  ผูว้ิจยัขอความอนุเคราะห์จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ ในการ

ท าหนงัสือถึงผูใ้หข้อ้มูลหลกั เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมขอ้มูล 
2.  ผูว้ิจยัส่งหนังสือด้วยตนเองเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลใน

ขั้นตอนเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.  ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในพื้นท่ีด้วยตนเองและเคร่ืองมือท่ีก าหนดไว้

 4.  ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมในพื้นท่ีมาวเิคราะห์ จดัหมวดหมู่ของขอ้มูล 
ท าการสรุปสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชน ในการบริหารจดัการการศึกษาท่ีมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  
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กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์

เชิงลึก การสนทนากลุ่มและการสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง ผู ้วิจ ัยจึงท าการวิเคราะห์ด้วย                            
การใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) ท่ีอธิบายถึงสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชน                        
สู่มาตรฐานสากล โดยการน าขอ้มูลท่ีได้จากการรวบรวมจากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั มาก าหนดเป็น
ความคิดรวบยอด (Concept) ในแต่ละด้านและรวบรวมเป็นองค์ประกอบ (Categories) ตามข้อค้นพบ
ผูว้ิจยัได้ก าหนดรหัสในแต่ละหัวขอ้ และใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ATLAS.ti 5.0 ช่วยวิเคราะห์เพื่อ
น าไปสู่ขอ้สรุปของการวจิยั 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขั้นตอนที ่2 กำรสร้ำงรูปแบบสมรรถนะผู้น ำโรงเรียนเอกชนสู่มำตรฐำนสำกล 
น าองค์ประกอบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนในขั้นตอนท่ี 1 มาวิเคราะห์เพื่อสร้าง

เคร่ืองมือ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) สอบถามไปยงัตวัแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
ตวัแทนครู ตวัแทนผูป้กครอง และตวัแทนนกัเรียน เพื่อการตรวจสอบองคป์ระกอบสมรรถนะผูน้ า
ของผูบ้ริหาร น าไปสู่การสร้างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเพื่อตรวจสอบองค์ประกอบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชน 
ผูว้ิจยัได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือส าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อให้คลอบคลุมวตัถุประสงค์และ
ขอบเขตของการวจิยั ดงัน้ี 

1.  แบบสอบถาม มีทั้งหมด 3 ตอน โดยมีรายละเอียดของเคร่ืองมือดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐาน เพศ ระดบัอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ใน

การท างาน เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นด้านรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู ้น า

โรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากลเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 
ตอนท่ี 3 ค  าถามปลายเปิดด้านรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชน                    

สู่มาตรฐานสากลครอบคลุมทุกดา้น 
2.  ตรวจสอบความถูกตอ้งและความชดัเจนของแบบสอบถาม 
3.  น าแบบสอบถามไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อขอขอ้เสนอแนะในการตรวจสอบความ

ถูกตอ้งและความเหมาะสม 
4.  น าขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษามาปรับปรุงแบบสอบถามใหมี้ความสมบูรณ์ 
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5.  ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม ผูว้ิจยัน าข้อค าถามไปหา
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item - Objective Congruence 
: IOC) (พิสณุ ฟองศรี, 2551, 139-140) โดยน าแบบสอบถามไปตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหา ความครอบคลุมของขอ้ความ ความถูกตอ้ง และความชัดเจนของขอ้ค าถามรายขอ้กบั
องคป์ระกอบทางจริยธรรมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพของกลยทุธ์โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน  

6.  น าแบบสอบถามไปทดลองกบัตวัแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตวัแทนครู 
ตวัแทนผูป้กครอง และตวัแทนนักเรียน ท่ีไม่ใช่ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเพื่อหาความเช่ือมัน่ (Reliability) 
ดว้ยวธีิการหาค่าสัมประสิทธิอลัฟ่าของครอนบราค (Cronbach, 1990, 202 - 204) 

2. ประชำกรและผู้ให้ข้อมูลหลกั 
2.1 ประชำกร ท่ีใชใ้นการศึกษาการตรวจสอบองคป์ระกอบผูว้ิจยัไดเ้ลือกแบบเฉพาะ

เจอะจงคือ โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาท่ีมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ท่ีผ่านเกณฑ์
ประเมินในระดับดีมากท่ีเหลือจากการเลือกในขั้นตอนท่ี 1 จ  านวน 14 โรงเรียน ประกอบด้วย                   
ดงัตารางท่ี 3.3 

 

ตำรำงที ่3.3 จ ำนวนประชำกรกำรตรวจสอบองค์ประกอบรูปแบบกำรพฒันำสมรรถนะผู้น ำ 
 

ระดับประถมศึกษำ 

ช่ือโรงเรียน จังหวดั ระดับคุณภำพ 
1. โรงเรียนชินวร กรุงเทพมหานคร ดีมาก 
2. โรงเรียนภูมิสมิทธ์ กรุงเทพมหานคร ดีมาก 
3. โรงเรียนโสมาภา กรุงเทพมหานคร ดีมาก 
4. โรงเรียนตนัติวตัร นครศรีธรรมราช ดีมาก 
5. โรงเรียนอนุบาลบุญเก้ือวิทยา สระบุรี ดีมาก 
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ตำรำงที ่3.3 (ต่อ) 

ระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้นและมัธยมศึกษำตอนปลำย 
6. โรงเรียนไทยคริสเตียน กรุงเทพมหานคร ดีมาก 
7. โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร ดีมาก 
8. โรงเรียนราชินี กรุงเทพมหานคร ดีมาก 
9. โรงเรียนอสัสัมชญัศรีราชา ชลบุรี ดีมาก 
10. โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟ บางนา กรุงเทพมหานคร ดีมาก 

ระดับประถมศึกษำ 
11. โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสเซเวยีร์ นนทบุรี ดีมาก 
12. โรงเรียนพิชญศึกษา นนทบุรี ดีมาก 
13. โรงเรียนอสัสัมชญัล าปาง ล าปาง ดีมาก 

มัธยมศึกษำตอนต้น และมัธยมศึกษำตอนปลำย 
14. โรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร ดีมาก 

 
2.2  ผู้ให้ข้อมูลหลัก ผูว้ิจยัใชก้ารเลือกแบบเฉพาะเจาะจงในแต่ละโรงเรียน จ านวน 14 

โรงเรียน โดยมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบติั 1) เป็นตวัแทนครู 3 คน ตวัแทนคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน 3 คน และตวัแทนนักเรียน 3 คน ตวัแทนผูป้กครอง 3 คน และ 2) เป็นผูมี้ความรู้
ความเขา้ใจเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) 
ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อองคก์รท่ีเป็นเลิศไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 168 คน 

3. กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั มีวธีิการดงัน้ี 

3.1 ผูว้ิจ ัยขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่                 
ในการท าหนงัสือถึงกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.2  ผูว้ิจยัส่งหนงัสือและแบบสอบถามดว้ยตนเองเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล และบางส่วนจะขอความร่วมมือจากบุคคลท่ีรู้จกัในโรงเรียนนั้น ให้ความอนุเคราะห์ 
ทั้ งส่งและเก็บแบบสอบถาม และบางส่วนส่งทางไปรษณีย์ แต่การส่งทางไปรษณีย์ ผู ้วิจ ัย                    
จะโทรศพัทป์ระสานและคอยติดตามอยา่งสม ่าเสมอ ส่วนโรงเรียนท่ีไม่ไดส่้งแบบสอบถามคืนตาม
ก าหนดเวลาท่ีระบุไว ้ผูว้ิจยัจะคอยสอบถามติดตามอย่างใกล้ชิด จนไดแ้บบสอบถามกลบัมาครบ 
ทุกชุด  
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3.3  ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมในพื้นท่ีมาวิเคราะห์ จดัหมวดหมู่ของ
ขอ้มูลเพื่อท าการสรุปและสร้างรูปแบบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล 

4. กำรวเิครำะห์ข้อมูลและแปลผล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะห์ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความถ่ี 

และค่าร้อยละ 

ขั้นตอนที่ 3 ประเมินควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได้ และควำมเป็นประโยชน์รูปแบบ
สมรรถนะผู้น ำโรงเรียนเอกชนสู่มำตรฐำนสำกล 

การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์  ของรูปแบบ
สมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล โดยการประชุมเชิงปฏิบติัการการวิทยาวิพากษ์
ยนืยนัดา้นคุณภาพรูปแบบสมรรถนะผูน้ าสู่มาตรฐานสากลเพื่อวิทยาวพิากษเ์ติมเต็ม เสนอแนะและ
ปรับปรุงใหไ้ดรู้ปแบบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนท่ีมีความเหมาะสมมีวธีิการด าเนินการดงัน้ี 

1. ผู้เช่ียวชำญ ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 6 คนโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1.1  เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถดา้นการบริหารจดัการการศึกษา  
1.2  เป็นผูท่ี้มีภาวะผูน้ าสูงและมีประสบการณ์การบริหารการการศึกษา 
1.3  มีวฒิุการศึกษาในระดบัปริญญาเอก 

2. กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
2.1 น าหนังสือขอความร่วมมือในการประชุมเชิงปฏิบติัการจากบณัฑิตวิทยาลัย 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ไปยงัผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 6 คน 
2.2 นดัหมาย วนั เวลา สถานท่ี กบัผูเ้ช่ียวชาญท่ีจะท าการประชุมเชิงปฏิบติัการ 
2.3 น าเสนอผลการสังเคราะห์รูปแบบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล

เพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญไดว้ิทยาวิพากษ์เพื่อเติมเต็ม เสนอแนะ ปรับปรุงแกไ้ข ขอ้คน้พบจากการวิจยัเพื่อ
ประโยชน์ในดา้นการบริหารจดัการศึกษาต่อไป 

3. กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
ใช้วิธีวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) น าขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการวิทยา

วพิากษม์าก าหนดเป็นหมวดหมู่ตามองคป์ระกอบ เพื่อยนืยนัและเติมเต็มองคป์ระกอบถึงสมรรถนะ
ผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากลโดยการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมมาก าหนดเป็นความคิด
รวบยอด (Concept) ในแต่ละดา้นและรวบรวมเป็นองคป์ระกอบเพื่อน าไปสู่ขอ้สรุปของการวจิยั 
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กรอบกำรด ำเนินกำรวจัิย 
การวจิยัเร่ือง รูปแบบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากลมีกรอบการ

ด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที ่3.1  กรอบการด าเนินการวจิยั   
 
 

ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
1. ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.โรงเรียนมาตรฐานสากล 
3.แนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะ 

การศึกษาเชิงลึกในกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่ีมีสมรรถนะผูน้ าในโรงเรียนเอกชนประเภท
สามญัศึกษาท่ีมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลโดยการสมัภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม 
และศึกษาสภาพบริบทโดยการสงัเกตแบบไม่มีโครงสร้าง 

ไดอ้งคป์ระกอบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล 

ตรวจสอบกบัโรงเรียนเอกชนกลุ่มตวัอยา่งโดยใชแ้บบสอบถาม ตรวจสอบค่าทีและค่า
ความแปรปรวนเก่ียวกบัองคป์ระกอบรูปแบบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่
มาตรฐานสากล 

ไดรู้ปแบบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล 

การประเมินรูปแบบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากลโดยผูเ้ช่ียวชาญ  

ขั้นตอนที ่2 กำรสร้ำง

รูปแบบสมรรถนะผู้น ำ

โรงเรียนเอกชน                    

สู่มำตรฐำนสำกล 

ขั้นตอนที ่1การศึกษา
องคป์ระกอบสมรรถนะ
ผูน้ าโรงเรียนเอกชน                
สู่มาตรฐานสากล 

ขั้นตอนที ่3 กำรประเมนิ
ควำมเหมำะสม ควำม
เป็นไปได้ และควำมเป็น

ประโยชน์ 
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บทที ่4 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  

 

 การวิจยั เร่ือง รูปแบบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากลเป็นการศึกษา
องค์ประกอบการสร้างรูปแบบและการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปไดแ้ละความเป็น
ประโยชน์รูปแบบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล ผูว้ิจยัได้เสนอผลการวิจยัตาม
ขั้นตอนเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการวิจยัและไดส้รุปผลการวิจยัดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 องค์ประกอบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล 
 ตอนท่ี 2 รูปแบบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล 
 ตอนท่ี 3 การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์
รูปแบบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล 
 
ตอนที่ 1 องค์ประกอบสมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ า ผูว้ิจยัศึกษาบริบทของผูบ้ริหาร
และสถานศึกษาในเชิงลึก เป็นการศึกษาองค์ประกอบเก่ียวกบัสมรรถนะผูน้ า โดยวิธีสัมภาษณ์
เชิงลึก สนทนากลุ่มและสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง เก่ียวกบัการใช้สมรรถนะผูน้ าของผูบ้ริหาร
ในการบริหารจดัการการศึกษา เพื ่อศึกษาให้ไดอ้งค์ประกอบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชน                  
สู่มาตรฐานสากล มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ มีองค์ประกอบดงัน้ี 

1.1  ดา้นการก าหนดทิศทางของโรงเรียนใหไ้ปสู่ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ ผูบ้ริหารมุ่งเนน้ให้
นกัเรียนมีความพร้อมทางดา้นร่างกาย สติปัญญา และจิตใจเป็นพลโลกท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่
ไปกบัทางดา้นวิชาการ มีก าหนดวสิัยทศัน์ ปรัชญา คติพจน์ อตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของโรงเรียนให้
สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและหลักของศาสนา มีการก าหนดทิศทางของ
โรงเรียนดว้ยแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 หรือ 10 ปี และแผนปฏิบติัการประจ าปี โดยมีการ
วดัและประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง จดัท าส่ือวสิัยทศัน์เพื่อใหน้กัเรียนและบุคลากรตระหนกัถึงเป้าหมาย
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ของโรงเรียนอยู่ตลอดเวลา และมีการก าหนดทิศทางของโรงเรียนให้สอดคล้องกับแนวความคิด               
ในศตวรรษท่ี 21 ไดแ้ก่ การคิดสร้างสรรค ์การบูรณาการกิจกรรม 

1.2 ดา้นการมีส่วนร่วมในวิสัยทศัน์และพนัธกิจของโรงเรียน ผูบ้ริหารจดัให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนพฒันาประจ าปีของโรงเรียน รวมไปถึงการจดัท า SWOT เพื่อ
ก าหนดกลยุทธ์ในการพฒันาโรงเรียน มีการประชุมถ่ายทอดวิสัยทศัน์และพนัธกิจของโรงเรียน ทั้ง
การประชุมครูรวม ประชุมกลุ่มย่อย และการประชุมผูป้กครองนักเรียน ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้
คณะกรรมการนักเรียนได้แสดงความคิดเห็นวิสัยทศัน์และพนัธกิจของโรงเรียน มีการส่งเสริมจดั
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิสัยทศัน์ และมอบรางวลัแก่นกัเรียนท่ีมีส่วนร่วม และผูบ้ริหารสร้าง
ความตระหนกัรู้และจิตส านึกใหทุ้กฝ่ายเห็นความส าคญัของการพฒันาองคก์ร   

1.3 ด้านการน าองค์กรสู่การจดัการความรู้ ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมและสนับสนุน                
จดักิจกรรมอย่างต่อเน่ืองทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน จดัการวางแผนงานการน าองค์กรโดยการ
ประชุมทุกระดบัชั้นเพื่อให้มีแนวทางการพฒันาไปในทิศทางเดียวกนั ก าหนดให้มีการจดัการเรียน
การสอนให้สอดคลอ้งกบัพนัธกิจและยุทธศาสตร์ของโรงเรียนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิด
การพฒันา ใชก้ระบวนการ PDCA ให้การประเมินแผนงาน โครงการและกิจกรรม และมีการส่งเสริม
และใหค้วามส าคญักบัการวจิยัเพื่อพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้    
 2. การสร้างแรงบนัดาลใจ มีองค์ประกอบดงัน้ี 

2.1 ดา้นการกระตุน้บุคลากรเพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์และพนัธกิจ ผูบ้ริหารมีการสร้าง
ขวญัและก าลงัใจแก่บุคลากรให้ท างานบรรลุวิสัยทศัน์และพนัธกิจท่ีโรงเรียนก าหนด มีการก าหนด
กลยุทธ์ด้านพฒันาบุคลากรไวอ้ย่างชัดเจน มีการก ากับความคืบหน้าการท างานของครูโดยการ
รายงานผลและประเมินผลทั้งรายสัปดาห์และรายเดือน มีการสร้างบรรยากาศการท างานท่ีดีเพื่อสร้าง
ความรู้สึกยึดมัน่ต่อวิสัยทศัน์และพนัธกิจท่ีก าหนดไว ้และมีการก าหนดรูปแบบกิจกรรมโดยการ
วางแผน ก ากบั ติดตามผลการด าเนินงานเพื่อตอบสนองต่อกลยทุธ์ของโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง  

2.2 ดา้นการสนบัสนุนบุคลากรท่ีสร้างและมีผลงาน ผูบ้ริหารสร้างขวญัและก าลงัใจ
แก่บุคลากรโดยการให้รางวลักบัครูและนกัเรียนท่ีท าคุณงามความดี ผูบ้ริหารใหค้วามไวว้างใจ รับฟัง
ขอ้เสนอแนะและยอมรับความคิดเห็นของบุคลากรในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาโรงเรียน                  
มีการยกย่องและเชิดชูผลงานของบุคลากรท่ีมีทกัษะและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ครูคน้ควา้เทคนิคการสอนและใช้เทคโนโลยีในการสอนแบบใหม่ ๆ ท่ีเหมาะสม
กบัยุคปัจจุบนั และเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความสามารถและพิสูจน์ความสามารถของตนเอง
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2.3 ด้านการใฝ่หาความรู้ของนักเรียน ผู ้บริหารมีการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมกบัทั้งดา้นการเรียนและกิจกรรมอยา่งเตม็ท่ี มีการเผยแพร่ผลงานท่ีโดดเด่นของนกัเรียนท่ีประสบ
ความส าเร็จส่งเสริมและให้การสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนตามความ
สนใจของนักเรียน ให้นักเรียนสามารถหาความรู้จากโลกภายนอกได้ตลอดเวลาโดยผ่านทางส่ือ
เทคโนโลย ีและส่งเสริมกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ท่ีทนัสมยัจากนอกห้องเรียน   
 3. การกระตุน้การใชปั้ญญา มีองค์ประกอบดงัน้ี 

3.1 ด้านการท างานของบุคลากรเพื่อเข้าถึงความรู้ ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรให้ศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ การสร้างเครือข่ายในการท างานโดยการจดัสัมมนาและ 
workshop เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซ่ึงบุคคลากรสามารถเลือกหัวขอ้หรือ กิจกรรมท่ีตนสนใจ
และสอดคลอ้งกบัความรู้ท่ีสามารถน าไปใชต่้อได ้ส่งเสริมการใชน้วตักรรมเทคโนโลยีสมยัใหม่เพื่อ
น าความรู้มาประยุกต์ใช้กบัการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูเขา้รับการอบรมต่าง ๆ จากหน่วยงาน
และองค์กรภายนอกแล้วน ามาขยายผลภายในโรงเรียน และจดัหาวิทยากรจากภายนอกเขา้มาให้
ความรู้แก่บุคลากรอยา่งต่อเน่ือง  

3.2 ดา้นการพฒันานกัเรียนให้เกิดความรู้ใหม่ ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูคิดวิธีการเรียน
การสอนข้ึนเองและมีการพฒันาให้ดีข้ึนกว่าเดิม มีการส่งเสริมครูผลิตส่ือนวตักรรมสมยัใหม่ท่ีใช้
ประกอบการเรียนการสอน การจดัอบรมส่งเสริมนวตักรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กบับุคลากรเพื่อน า
ความรู้มาประยุกตใ์ช้กบัการเรียนการสอน มีการนิเทศติดตามการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของ
ครูเป็นระยะและมีการส่งเสริมไปศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
สมยัใหม่อยา่งต่อเน่ือง  

3.3 ดา้นการมุ่งเน้นผูเ้รียนดว้ยวิธีการออกแบบและสร้างนวตักรรม ผูบ้ริหารส่งเสริม
และประกวดการสร้างส่ือนวตักรรมผลงานนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง มีการใชส่ื้อเทคโนโลยแีหล่งเรียนรู้
ท่ีหลากหลาย เพื่อตอบสนองการพฒันานกัเรียนให้มีการพฒันาการท่ีเป็นเลิศ จดักิจกรรมส่งเสริมการ
ออกแบบจดัการศึกษาโดยใช้นวตักรรมใหม่ท่ีมุ่งเน้นให้นกัเรียนเกิดการพฒันาส่งเสริมนกัเรียนน า
ผลงานนวตักรรมต่าง ๆ เขา้ร่วมแข่งขนักบัหน่วยงานภายนอกและมีการออกแบบและสร้างนวตักรรม
ในการเรียนการสอนท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดจ้ริง สามารถท าให้นกัเรียนเขา้ใจถึงเร่ืองท่ีเรียน
ไดง่้ายข้ึน    
 4. ความใส่ใจต่อปัจเจกบุคคล มีองค์ประกอบดงัน้ี 

4.1 ด้านการสร้างสัมพันธภาพและความผูกพันระหว่างกัน ผูบ้ริหารจดัให้มีการ
ประชุมระหวา่งบุคลการเพื่อสร้างสัมพนัธภาพและความผกูพนัท่ีดี จดัเวทีแลกเปล่ียน เรียนรู้ระหวา่ง
เพื่อนครูในชั้นเดียวกนั และระหวา่งแผนก เช่น การจดัระบบพี่เล้ียงระหวา่งครู จดักิจกรรมทศันศึกษา
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เพื่อสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีในหน่วยงาน เปิดโอกาสในการท างานร่วมกนั ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วม
ปฏิบติั ร่วมมือ ร่วมใจและให้ทุกคนเปิดใจซ่ึงกนัและกนั และให้ทุกคนในองค์กรมีบทบาทร่วมกนั
ช่วยกนัคิดและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนัตามความเหมาะสมตามศกัยภาพของบุคคลากร 
  4.2  ดา้นการพฒันาตนเองให้เกิดความงอกงาม ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมการปฏิบติัตาม
เอกลกัษณ์ของโรงเรียน สนับสนุนให้บุคลากรได้ท างานตามความรู้ความสามารถและความถนัด
ส่งเสริมให้บุคลากรไดศึ้กษาต่อในระดบัสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง สร้างความเช่ือมัน่และให้ความส าคญั
กบับุคลากรท างานเป็นทีมและส่งเสริมและสนบัสนุนบุคลากรพฒันาความสามารถของตนเองและ
ช้ีแนะใหไ้ปในทิศทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 

4.3  ด้านการเรียนรู้สู่การปฏิบัติด้วยกระบวนการท างานของผู ้เรียน ผู ้บริหาร
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยค านึงถึงความแตกต่างดา้นการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นกัเรียนเรียนรู้ตาม
ศกัยภาพของตนเอง มีการก าหนดผลลัพธ์ให้นักเรียนมุ่งแสวงหาความจริงของชีวิตส่งเสริมและ
สนบัสนุนนกัเรียนให้แสดงความสามารถของตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพ และการจดัโครงการ กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนตามความสามารถพิเศษ     
 5. การใหร้างวลัตามสถานการณ์ มีองค์ประกอบดงัน้ี 

5.1 ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้บรรลุ
วิสัยทศัน์และเป้าประสงค์ของโรงเรียน ผูบ้ริหารให้ความไวว้างใจบุคลากรท่ีมีความรับผิดชอบต่อ
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมของโรงเรียน สนบัสนุนให้บุคลากรท่ีมีผลปฏิบติังานดีตามแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรม มีการรับฟังขอ้เสนอแนะแนวทางของบุคลากรเพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์และ
เป้าประสงคข์องโรงเรียน ใหร้างวลักบับุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติัตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท าให้
บรรลุวิสัยทศัน์และเป้าประสงคข์องโรงเรียนและมีการสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานร่วมกนั
เพื่อใหบ้รรลุวสิัยทศัน์และเป้าประสงคท่ี์โรงเรียนก าหนด  

5.2 ดา้นการให ้รางวลักบับุคลกรที ่ปรับปรุงผลการด าเนินงานของโรงเรียน 
ผูบ้ริหารมีการประชาสัมพนัธ์ตามช่องทางต่าง ๆ กับบุคลากรท่ีมีผลงาน สร้างช่ือเสียงให้กับ
โรงเรียน เช่น เกียรติบตัร รางวลัตอบแทน มีการยกย่อง ชมเชย บุคลากรท่ีปรับปรุงผลงานดา้นวาง
แผนการเรียนรู้ การเรียนการสอน และการจดัการความรู้ในการงาน มีการให้รางวลัท่ีมีคุณค่าทาง
จิตใจมากกว่าวตัถุ การให้รางวลัเพื่อสร้างขวญัและก าลังใจบุคลากรท่ีท าดีและมีผลงานเป็นท่ี
ประจกัษต่์อสาธารณชนและการเผยแพร่ผลงานท่ีโดดเด่นของนกัเรียนท่ีประสบความส าเร็จ  

5.3 ดา้นการบริหารจดัการเพื่อสร้างคุณค่าให้ผูเ้รียน ผูบ้ริหารสร้างความตระหนักรู้
คุณค่าและบทบาทหน้าท่ีของนักเรียนอย่างมีเหตุผลในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ การ
ก าหนดการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนเพื่อใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน การก าหนดความคาดหวงัให้
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ผูเ้รียนมีความรู้ตามหลกัสูตรของสถานศึกษา ก าหนดคุณสมบติัของผูเ้รียนในแต่ละระดบัชั้น และครู
ตอ้งปฏิบติัให้ถึงเกณฑ์นั้น ๆ และก าหนดความคาดหวงัในการบริหารโดยค านึงถึงสภาพความเป็น
จริง ตลอดจนศกัยภาพของบุคคลากรภายในโรงเรียน      
 6.  การบริหารแบบวางเฉย มีองค์ประกอบดงัน้ี 

6.1 ด้านการก าหนดมาตรฐานเพื่อน าองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ผูบ้ริหารจัดท า
โครงการ ต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมนกัเรียน ดา้นวิชาการ กิจกรรมและคุณธรรมจริยธรรมในระดบัมาตรฐาน 
ส่งเสริมกระบวนการพฒันาและการเรียนรู้ร่วมกนัโดยใชห้ลกัคุณธรรม ก าหนดมาตรฐานดา้นความรู้
คู่คุณธรรมให้แก่นกัเรียน ก าหนดมาตรฐานให้อยูใ่นระดบัสากลในทุก ๆ ดา้น และให้มีมาตรฐานให้
สู่ในชั้นแนวหน้าและก าหนดทักษะการคิดวิเคราะห์ระหว่างความสามารถของตนเองและความ
ตอ้งการของสังคมเพื่อฝึกฝนบุคลิกภาพ ความคิด แนวทางการท างานอยา่งเป็นสากล   

6.2 ดา้นการด าเนินการของโรงเรียนท่ีน าไปสู่กฎและระเบียบของนกัเรียน ผูบ้ริหาร
มีการน าหลกัคุณธรรมและจริยธรรมมาใชแ้ละปฏิบติั การจดัท าคู่มือกฎและระเบียบของนกัเรียน การ
มีส่วนร่วมของนกัเรียน และผูป้กครองในการสร้างคู่มือกฎและระเบียบของนกัเรียน เสริมสร้างธรรม
เนียมปฏิบัติให้เป็นวฒันธรรมองค์กร ได้แก่ เน้นการจดักิจกรรมจากพี่ สู่น้อง การฝึกให้พี่ เป็นผู ้
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้น้อง และการเรียนรู้จากบุคลากรหรือบุคคลในโรงเรียน และก าหนด
สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีของนักเรียนซ่ึงเป็นความคาดหวงัของบุคลากรใน โรงเรียน สังคม และ
ตามท่ีประเทศชาติตอ้งการ    

6.3 ด้านการบริหารองค์กรให้เป็นท่ียอมรับในด้านความซ่ือสัตยสุ์จริต ความน่า
ไวว้างใจ ความน่าเช่ือถือ และความยุติธรรม ผูบ้ริหารใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการและ
แนวทางการจดัการศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนอบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกวนั ปลูกฝ่ังความดีด้วย
บทเรียน กิจกรรม และมีการออกแบบอยูใ่นหลกัสูตร ก าชบัให้นกัเรียนรู้จกัซ้ือสัตยเ์ป็นคนคิดดี พูดดี 
และกระท าดี และการพฒันานกัเรียนให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตรมีความเอ้ืออาทรต่อ
ผูอ่ื้น มีความซ่ือสัตยแ์ละมียติุธรรม     

 
ตอนที่ 2 รูปแบบสมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล 
 การวิเคราะห์ผลการศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล  
ที่ไดจ้ากแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยการสอบถามไปยงัตัวแทนคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ตวัแทนครู ตวัแทนผูป้กครอง และตวัแทนนักเรียน ให้ครอบคลุมโดยมีองค์ประกอบ              
ต่าง ๆ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ผลขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ ระดับอายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ีและ
การหาค่าร้อยละ การวิเคราะห์ผลขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง ดงั
ตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 การวิเคราะห์ผลข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

สถานภาพ จ านวน 168 คน ร้อยละ (%) 

เพศ 
1. ชาย 
2. หญิง 

รวม 

 
26 

142 
168 

 
15.5 
84.5 
100.0 

 

อายุ 
1. ต ่ากว่า 21 ปี  
2. 21 - 30 ปี  
3.  31 - 40 ปี  
4. 41 - 50 ปี  
5. มากกว่า 50 ปี 
รวม 

 
39 
13 
31 
44 
41 
168 

 
23.2 
7.7 

18.5 
26.2 
24.4 
100.0 

สถานภาพ 
1. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
2. ครู    
3. ผูป้กครอง      
4. นกัเรียน 
รวม 

 
42 
42 
42 
42 
168 

 
25.0 
25.0 
25.0 
25.0 
100.0 

ระดับการศึกษา  
1. ต ่ากว่าปริญญาตรี  
2. ปริญญาตรี      

 
42 
77 

 
25 
45.8 



100 

 

 

สถานภาพ จ านวน 168 คน ร้อยละ (%) 
3. ปริญญาโท  
4. ปริญญาเอก 
รวม 

46 
3 
168 

27.4 
1.8 
100.0 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
1. ต า่กว่า 6 ปี  
2. 6 - 10 ปี 
3. 11 - 15 ปี    
4. 16 - 20 ปี 
5. มากกว่า 20 ปี  
6. ยังไม่ประกอบอาชีพ 

รวม 

 
11 
22 
18 
21 
57 
39 
168 

 
6.5 
13.2 
10.7 
12.5 
33.9 
23.2 
100.0 

  
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามสามารถอธิบายไดว้่า การวิจยัการส ารวจขอ้มูล

จากตวัแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตวัแทนครู ตวัแทนผูป้กครอง และตวัแทนนกัเรียนเพื่อ
ก าหนดองค์ประกอบทางจริยธรรมที่เหมาะสมในการจดัท ารูปแบบการพฒันาสมรรถนะผูน้ า
โรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง ส่วนใหญ่มีอายุ 
ระหว่าง 41-50 ปี รองลงมามีอายุมากกว่า 50 ปี การศึกษาส่วนใหญ่อยู ่ในระดบัปริญญาตรี 
รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาโท และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 
20 ปี รองลงมายงัไม่ประกอบอาชีพ  

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์สมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนในการบริหารจดัการการศึกษา
ที่ม ีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลน าไปสู่การสร้างรูปแบบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชน  มี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4.2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นสมรรถนะผู้น าโรงเรียน
เอกชนโดยรวม 

 

สมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชน 
ระดับความคิดเห็น (n = 168) 

 S.D. แปลผล ล าดับ 
1.  การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 4.43 .51 มาก 3 
2.  การสร้างแรงบนัดาลใจ 4.39 .53 มาก 5 
3.  การกระตุน้การใช้ปัญญา 4.32 .56 มาก 6 
4.  ความใส่ใจต่อปัจเจกบุคคล 4.47 .53 มาก 2 
5.  การให้รางวลัตามสถานการณ์ 4.40 .54 มาก 4 
6.  การบริหารแบบวางเฉย 4.50 .52 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.42 .49 มาก  
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัความคิดเห็น
สมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนโดยรวม อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย 4.42 (S.D. = 0.49) จ าแนก
เป็นรายดา้นพบว่า การบริหารแบบวางเฉย อยู่ในระดบัมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.50 (S.D. = 0.52) 
รองลงมาคือ ความใส่ใจต่อปัจเจกบุคคล อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.47 (S.D. = 0.53) และการ
มีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.43 (S.D. = 0.51) ตามล าดบั 

1. การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 
1.1 ดา้นการก าหนดทิศทางของโรงเรียนให้ไปสู่ผลลพัธ์ที่ตอ้งการประกอบดว้ย 

ผูบ้ริหารมุ่งเน้นให้นกัเรียนมีความพร้อมทางดา้นร่างกาย สติปัญญาและจิตใจเป็นพลโลกที่มี
คุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกบัทางดา้นวิชาการผูบ้ริหารก าหนดวิสัยทศัน์ ปรัชญา คติพจน์               
อตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของโรงเรียนให้สอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ
หลกัของศาสนาและผูบ้ริหารโรงเรียนก าหนดทิศทางของโรงเรียนให้สอดคลอ้งกบัแนวทางคิด
ในศตวรรษท่ี 21 ไดแ้ก่ การคิดสร้างสรรค์ การบูรณาการกิจกรรม 

1.2 ดา้นการมีส่วนร่วมในวิส ัยทศัน์และพนัธกิจของโรงเรียน ประกอบดว้ย 
ผูบ้ริหารให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนพฒันาประจ าปีของโรงเรียน รวมไปถึง
การจดัท า SWOT เพื่อก าหนดกลยุทธ์ในการพฒันาโรงเรียน มีการประชุมถ่ายทอดวิสัยทศัน์และ
พนัธกิจของโรงเรียน ทั้งการประชุมครูรวม ประชุมกลุ่มย่อย และการประชุมผูป้กครองนกัเรียน 
และผูบ้ริหารสร้างความตระหนกัรู้และจิตส านึกให้ทุกฝ่ายเห็นความส าคัญของการพฒันาองค์กร 
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1.3  ดา้นการน าองค์กรสู่การจดัการความรู้ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารส่งเสริมและ
สนบัสนุนจดักิจกรรมอย่างต่อเน่ืองทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนผูบ้ริหารจดัการวางแผนงาน
การน าองค์กรโดยการประชุมทุกระดบัชั้นเพื่อให้มีแนวทางการพฒันาไปในทิศทางเดียวกนั และ
ก าหนดให้มีการจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัพนัธกิจและยุทธศาสตร์ของโรงเรียนเพื่อ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดการพฒันา 
 2. การสร้างแรงบนัดาลใจ 

2.1 ดา้นการกระตุน้บุคลากรเพื ่อให้บรรลุวิสัยทศัน์และพนัธกิจประกอบดว้ย 
ผูบ้ริหารมีการก าหนดกลยุทธ์ดา้นพฒันาบุคลากรไวอ้ยา่งชดัเจนมีการสร้างบรรยากาศการท างาน
ที่ดีเพื่อสร้างความรู้สึกยึดมัน่ต่อวิสัยทศัน์และพนัธกิจที่ก  าหนดไว ้และมีการก าหนดรูปแบบ
กิจกรรมโดยการวางแผน ก ากบั ติดตามผลการด าเนินงานเพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์ของโรงเรียน
อย่างต่อเน่ือง 

2.2 ดา้นการสนบัสนุนบุคลากรที่สร้างและมีผลงานประกอบดว้ยผูบ้ริหารให้
ความไวว้างใจ รับฟังขอ้เสนอแนะ และยอมรับความคิดเห็นของบุคลากรในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการพฒันาโรงเรียนส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครูคน้ควา้เทคนิคการสอนและใช้เทคโนโลยีใน
การสอนแบบใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกบัยุคปัจจุบนั และเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความสามารถ
และพิสูจน์ความสามารถของตนเอง 

2.3 ดา้นการส่งเสริมการใฝ่หาความรู้ของนกัเรียนประกอบดว้ย ผูบ้ริหารมีการ
ส่งเสริมให้นกัเรียนมีส่วนร่วมกบัทั้งดา้นการเรียนและกิจกรรมอย่างเต็มที่มีการเผยแพร่ผลงานท่ี
โดดเด่นของนกัเรียนที่ประสบความส าเร็จและส่งเสริมกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้                     
ท่ีทนัสมยัจากนอกห้องเรียน 

3. การกระตุน้การใช้ปัญญา 
3.1 ดา้นการท างานของบุคลากรเพื่อเขา้ถึงความรู้ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารส่งเสริม

การใช้นวตักรรมเทคโนโลยีสมยัใหม่เพื่อน าความรู้มาประยุกต์ใช้กบัการเรียนการสอนส่งเสริม
ให้ครูเขา้รับการอบรมต่าง ๆ จากหน่วยงานและองค์กรภายนอกแลว้น ามาขยายผลภายใน
โรงเรียน และจดัหาวิทยากรจากภายนอกเขา้มาให้ความรู้แก่บุคลากรอย่างต่อเน่ือง 

3.2 ดา้นการพฒันานกัเรียนให้เกิดความรู้ใหม่ ประกอบดว้ย ผูบ้ ริหารมีการ
ส่งเสริมครูผลิตส่ือนวตักรรมสมยัใหม่ท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอนมีการนิเทศติดตามการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนของครูเป็นระยะ และมีการส่งเสริมไปศึกษาดูงานดา้นการจดัการ
เรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่อย่างต่อเน่ือง 
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3.3 ดา้นการมุ่งเน้นผูเ้รียนดว้ยวิธีการออกแบบและสร้างนวตักรรมประกอบดว้ย 
ผูบ้ริหารมีการใช้ส่ือเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อตอบสนองการพฒันานกัเรียนให้มี
การพฒันาการท่ีเป็นเลิศส่งเสริมนกัเรียนน าผลงานนวตักรรมต่าง ๆ เขา้ร่วมแข่งขนักบัหน่วยงาน
ภายนอก และมีการออกแบบและสร้างนวตักรรมในการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ไดจ้ริง สามารถท าให้นกัเรียนเข้าใจถึงเร่ืองท่ีเรียนไดง่้ายข้ึน 

4. ความใส่ใจต่อปัจเจกบุคคล   
4.1 ดา้นการสร้างสัมพนัธภาพและความผูกพนัระหว่างกนัประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร

มีการประชุมระหว่างบุคลการเพื ่อสร้างสัมพนัธภาพและความผูกพนัที่ดีเปิดโอกาสในการ
ท างานร่วมกนั ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติั ร่วมมือ ร่วมใจ และให้ทุกคนเปิดใจซ่ึงกนัและ
กนั และให้ทุกคนในองค์กรมีบทบาทร่วมกนัช่วยกนัคิดและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนัตาม
ความเหมาะสมตามศกัยภาพของบุคลากร  

4.2 ดา้นการส่งเสริมบุคลากรพฒันาตนเองให้เกิดความงอกงามประกอบดว้ย 
ผูบ้ริหารสนบัสนุนให้บุคลากรไดท้  างานตามความรู้ความสามารถและความถนดัสร้างความ
เช่ือมัน่และให้ความส าคญักบับุคลากรท างานเป็นทีม และส่งเสริมและสนบัสนุนบุคลากรพฒันา
ความสามารถของตนเองและช้ีแนะให้ไปในทิศทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 

4.3 ดา้นการเรียนรู้สู่การปฏิบตัิดว้ยกระบวนการท างานของผูเ้รียนประกอบดว้ย 
ผูบ้ริหารมีการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยค านึงถึงความแตกต่างดา้นการเรียนรู้ส่งเสริมให้
น กั เรียน เรียน รู ้ตามศกัยภาพของตนเองและส่ง เส ริมและสนบัสนุนนกั เรียนให ้แสดง
ความสามารถของตนเองอย่างเต็มศกัยภาพ 
 5. การให้รางวลัตามสถานการณ์   

5.1 ดา้นการปฏิบตัิงานของบุคลากรตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้บรรลุ
วิสัยทศัน์และเป้าประสงค์ของโรงเรียนประกอบดว้ย ผูบ้ ริหารไวว้างใจบุคลากรที่มีความ
รับผิดชอบต่อแผนงาน โครงการ กิจกรรมของโรงเรียนสนบัสนุนให้บุคลากรท่ีมีผลปฏิบติังานดี
ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม และมีการรับฟังขอ้เสนอแนะแนวทางของบุคลากรเพื่อให้บรรลุ
วิสัยทศัน์และเป้าประสงค์ของโรงเรียน 

5.2 ดา้นการให้รางวลักบับุคลกรที่ปรับปรุงผลการด าเนินงานของโรงเรียน
ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารมีการประชาสัมพนัธ์ตามช่องทางต่าง ๆ กบับุคลากรที่มีผลงานสร้าง
ชื่อเสียงให้กบัโรงเรียน เช่น เกียรติบตัร รางวลัตอบแทน มีการให้รางวลัเพื ่อสร้างขวญัและ
ก าลงัใจบุคลากรที่ท  าดีและมีผลงานเป็นที่ประจกัษ์ต่อสาธารณชน และมีการเผยแพร่ผลงานท่ี
โดดเด่นของนกัเรียนท่ีประสบความส าเร็จ 
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5.3 ดา้นการบริหารจดัการเพื่อสร้างคุณค่าให้ผูเ้รียนประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสร้าง
ความตระหนกัรู้คุณค่าและบทบาทหน้าท่ีของนกัเรียนอย่างมีเหตุผลในการลงมือปฏิบติักิจกรรม
ต่าง ๆมีการก าหนดการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนเพื่อให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และมีการ
ก าหนดความคาดหวงัให้ผูเ้รียนมีความรู้ตามหลกัสูตรของสถานศึกษา 
 6. การบริหารแบบวางเฉย 

6.1 ดา้นการก าหนดมาตรฐานเพื ่อน าองค์กรให้บรรลุเป้าหมายประกอบดว้ย 
ผูบ้ริหารมีการจดัท าโครงการต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมนกัเรียน ดา้นวิชาการ กิจกรรม คุณธรรมจริยธรรม 
ในระดบัมาตรฐานส่งเสริมกระบวนการพฒันาและการเรียนรู้ร่วมกนัโดยใช้หลกัคุณธรรมและมี
การก าหนดมาตรฐานให้อยู่ในระดบัสากลในทุก ๆ ดา้น และให้มีมาตรฐานให้สู่ในชั้นแนวหน้า 

6.2  ดา้นการด าเนินการของโรงเรียนที ่น าไปสู่กฎและระเบียบของนกัเรียน
ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารมีการน าหลกัคุณธรรมและจริยธรรมมาใช้และปฏิบตัิการจดัท าคู่มือกฎ
และระเบียบของนกัเรียน และมีการเสริมสร้างธรรมเนียมปฏิบติัให้เป็นวฒันธรรมองค์กร ไดแ้ก่ 
เน้นการจดักิจกรรมจากพี่สู่น้อง การฝึกให้พี่เป็นผูถ่้ายทอดองค์ความรู้ให้น้องและการเรียนรู้จาก
บุคลากรหรือบุคคลในโรงเรียน 

6.3 ดา้นการบริหารองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต ความน่า
ไวว้างใจ ความน่าเช่ือถือ และความยุติธรรมประกอบดว้ย ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมให้นกัเรียน
อบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกวนัมีการก าชับให้นักเรียนรู้จกัซ้ือสัตย ์เป็นคนคิดดี พูดดีและกระท าดี  
และมีการก าหนดการพฒันานกัเรียนให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลกัสูตรมีความเอ้ืออาทร
ต่อผูอ่ื้น มีความซ่ือสัตยแ์ละมียุติธรรม 
 สรุปการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบยืนยนัองค์ประกอบน าไปสู่การจดัท ารูปแบบ
สมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากลภายใตส้มรรถนะหลกัประกอบดว้ยสมรรถนะ
และวิธีการด าเนินการ สรุปไดด้งัตารางท่ี 4.3-4.8 ดงัน้ี 
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สรุปรูปแบบสมรรถนะผู้น ำโรงเรียนเอกชนสู่มำตรฐำนสำกล 
ตารางที่ 4.3 สมรรถนะหลัก 1 กำรมีอิทธิพลเชิงอุดมกำรณ์ 
 

สมรรถนะ วธีิการพฒันา 
1. การก าหนดทิศทางของ
โรงเรียนให้ไปสู่ผลลพัธ์ท่ี
ตอ้งการ 

1. มุ่งเน้นให้นกัเรียนมีความพร้อมทางดา้นร่างกาย สติปัญญา และจิตใจเป็นพลโลกท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกบั
ทางดา้นวิชาการ 
2. ก าหนดวิสัยทศัน์ ปรัชญา คติพจน์ อตัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ของโรงเรียนให้สอดคลอ้งกบันโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและหลกัของศาสนา 
3. ก าหนดทิศทางของโรงเรียนให้สอดคลอ้งกบัแนวทางคิดในศตวรรษท่ี 21 ไดแ้ก่ การคิดสร้างสรรค์ การบูรณาการกิจกรรม 

2. การมีส่วนร่วมใน
วิสัยทศัน์และพนัธกิจของ
โรงเรียน 

1. จดัการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนพฒันาประจ าปีของโรงเรียน รวมไปถึงการจดัท า SWOT เพื่อก าหนด
กลยุทธ์ในการพฒันาโรงเรียน 
2. จดัการประชุมถ่ายทอดวิสัยทศัน์และพนัธกิจของโรงเรียน ทั้งการประชุมครูรวม ประชุมกลุ่มย่อย 
3. จดัการประชุมผูป้กครองนกัเรียน และผูบ้ริหารสร้างความตระหนกัรู้และจิตส านึกให้ทุกฝ่ายเห็นความส าคญัของการ
พฒันาองคก์ร 

3. การน าองคก์รสู่การ
จดัการความรู้ 

1. ส่งเสริมและสนบัสนุนจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

2. จดัการวางแผนงานการน าองค์กรโดยการประชุมทุกระดบัชั้นเพื่อให้มีแนวทางการพฒันาไปในทิศทางเดียวกนั 

3. จดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัพนัธกิจและยุทธศาสตร์ของโรงเรียนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดการพฒันา 
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 ตารางที่ 4.4 สมรรถนะหลัก 2กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ 
 

สมรรถนะ วธีิการพฒันา 
1. การกระตุน้บุคลากร
เพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์และ
พนัธกิจ 

1. ก าหนดกลยุทธ์ดา้นพฒันาบุคลากรไวอ้ยา่งชดัเจน 
2. เสริมสร้างบรรยากาศการท างานท่ีดีเพื่อสร้างความรู้สึกยึดมัน่ต่อวิสัยทศัน์และพนัธกิจท่ีก าหนดไว ้
3. จดัการก าหนดรูปแบบกิจกรรมโดยการวางแผนก ากบัติดตามผลการด าเนินงานเพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์ของ
โรงเรียนอย่างต่อเน่ือง 

2. การสนบัสนุนบุคลากรท่ี
สร้างและมีผลงาน 

1. สนบัสนุนและให้ความไวว้างใจในการรับฟังขอ้เสนอแนะและยอมรับความคิดเห็นของบุคลากรในส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาโรงเรียน 
2. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครูคน้ควา้เทคนิคการสอนและใช้เทคโนโลยีในการสอนแบบใหม่ ๆ ท่ีเหมาะสมกบัยุค
ปัจจุบนั 
3. สร้างโอกาสให้บุคลากรแสดงความสามารถและพิสูจน์ความสามารถของตนเอง  

3. การส่งเสริมการใฝ่หา
ความรู้ของนกัเรียน 

1. ส่งเสริมให้นกัเรียนมีส่วนร่วมกบัทั้งดา้นการเรียนและกิจกรรมอยา่งเต็มท่ี 

2. จดัการเผยแพร่ผลงานท่ีโดดเด่นของนกัเรียนท่ีประสบความส าเร็จ 

3. ส่งเสริมกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ท่ีทนัสมยัจากนอกห้องเรียน 
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   ตารางที่ 4.5 สมรรถนะหลัก 3 กำรกระตุ้นกำรใช้ปัญญำ 
 

สมรรถนะ วธีิการพฒันา 
1. การท างานของบุคลากรเพื่อเขา้ถึงความรู้ 1. ส่งเสริมการใช้นวตักรรมเทคโนโลยีสมยัใหม่เพื่อน าความรู้มาประยุกต์ใช้กบัการเรียนการสอน 

2. ส่งเสริมให้ครูเขา้รับการอบรมต่าง ๆ จากหน่วยงานและองค์กรภายนอกแลว้น ามาขยายผล
ภายในโรงเรียน 
3. จดัหาวิทยากรจากภายนอกเขา้มาให้ความรู้แก่บุคลากรอย่างต่อเน่ือง 

2. การพฒันานกัเรียนให้เกิดความรู้ใหม่ 1. ส่งเสริมครูผลิตส่ือนวตักรรมสมยัใหม่ท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอน 
2. จดัการนิเทศติดตามการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูเป็นระยะ 
3. ส่งเสริมให้จดักิจกรรมศึกษาดูงานดา้นการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่
อย่างต่อเน่ือง 

3. การมุ่งเน้นผูเ้รียนดว้ยวิธีการออกแบบและ
สร้างนวตักรรม 

1. สนบัสนุนการใช้ส่ือเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อตอบสนองการพฒันานกัเรียนให้

มีการพฒันาการท่ีเป็นเลิศ 

2. สนบัสนุนนกัเรียนน าผลงานนวตักรรมต่าง ๆ เขา้ร่วมแข่งขนักบัหน่วยงานภายนอก 

3. สนบัสนุนให้มีการออกแบบและสร้างนวตักรรมในการเรียนการสอนท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการ

เรียนรู้ไดจ้ริง สามารถท าให้นกัเรียนเขา้ใจถึงเร่ืองท่ีเรียนไดง่้ายข้ึน 
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   ตารางที่ 4.6 สมรรถนะหลัก 4 ควำมใส่ใจต่อปัจเจกบุคคล 
 

สมรรถนะ วธีิการพฒันา 
1. การสร้างสัมพนัธภาพและความผูกพนั
ระหว่างกนั 

1. จดัการประชุมระหว่างบุคลการเพื่อสร้างสัมพนัธภาพและความผูกพนัท่ีดี 
2. เปิดโอกาสในการท างานร่วมกนั ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติั ร่วมมือ ร่วมใจ 
3. เสริมเสร้างให้บุคลากรเปิดใจซ่ึงกนัและกนัและให้บุคลากรในองคก์รมีบทบาทร่วมกนัช่วยกนั
คิดและด าเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกนัตามความเหมาะสมตามศกัยภาพของบุคลากร 

2. การส่งเสริมบุคลากรพฒันาตนเองให้เกิด
ความงอกงาม 

1. สนบัสนุนให้บุคลากรไดท้  างานตามความรู้ความสามารถและความถนดั  
2. เสริมสร้างความเช่ือมัน่และให้ความส าคญักบับุคลากรท างานเป็นทีม 
3. ส่งเสริมและสนบัสนุนบุคลากรพฒันาความสามารถของตนเองและช้ีแนะให้ไปในทิศทางท่ี
ถูกตอ้งเหมาะสม 

3. การเรียนรู้สู่การปฏิบติัดว้ยกระบวนการ
ท างานของผูเ้รียน 

1. จดัการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยค านึงถึงความแตกต่างดา้นการเรียนรู้ 

2. ส่งเสริมให้นกัเรียนเรียนรู้ตามศกัยภาพของตนเอง 

3. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้นกัเรียนแสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มศกัยภาพ 
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   ตารางที่ 4.7 สมรรถนะหลัก 5 กำรให้รำงวัลตำมสถำนกำรณ์ 
 

สมรรถนะ วธีิการพฒันา 
1. การปฏิบติังานของบุคลากรตามแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม ให้บรรลุวิสัยทศัน์และ
เป้าประสงค์ของโรงเรียน 

1. สร้างความไวว้างใจบุคลากรท่ีมีความรับผิดชอบต่อแผนงาน โครงการ กิจกรรมของโรงเรียน 
2. สนบัสนุนให้บุคลากรท่ีมีผลปฏิบติังานดีตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
3. การรับฟังขอ้เสนอแนะแนวทางของบุคลากรเพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์และเป้าประสงคข์อง
โรงเรียน 

2. การให้รางวลักบับุคลกรท่ีปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียน 

1. จดัการประชาสัมพนัธ์ตามช่องทางต่าง ๆ กบับุคลากรท่ีมีผลงาน สร้างช่ือเสียงให้กบัโรงเรียน 
เช่น เกียรติบตัร รางวลัตอบแทน 
2. การให้รางวลัเพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจบุคลากรท่ีท าดีและมีผลงานเป็นท่ีประจกัษ์ต่อ
สาธารณชน 
3. จดัการเผยแพร่ผลงานท่ีโดดเด่นของนกัเรียนท่ีประสบความส าเร็จ 

3. การบริหารจดัการเพื่อสร้างคุณค่าให้ผูเ้รียน 1. สร้างความตระหนกัรู้คุณค่าและบทบาทหน้าท่ีของนกัเรียนอยา่งมีเหตุผลในการลงมือปฏิบติั

กิจกรรมต่าง ๆ 

2. ก าหนดการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนเพื่อให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

3. ก าหนดความคาดหวงัให้ผูเ้รียนมีความรู้ตามหลกัสูตรของสถานศึกษา 
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   ตารางที่ 4.8 สมรรถนะหลัก 6 กำรบริหำรแบบวำงเฉย 
 

สมรรถนะ วธีิการพฒันา 
1. การก าหนดมาตรฐานเพื่อน าองค์กรให้บรรลุ
เป้าหมาย 

1. การจดัท าโครงการต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมนกัเรียน ดา้นวิชาการ กิจกรรม คุณธรรมจริยธรรมในระดบั
มาตรฐาน 
2. สนบัสนุนกระบวนการพฒันาและการเรียนรู้ร่วมกนัโดยใชห้ลกัคุณธรรม 
3. ก าหนดมาตรฐานให้อยูใ่นระดบัสากลในทุก ๆ ดา้นและให้มีมาตรฐานให้สู่ในชั้นแนวหน้า 

2. การด าเนินการของโรงเรียนท่ีน าไปสู่กฎและ
ระเบียบของนกัเรียน 

1. ก าหนดน าหลกัคุณธรรมและจริยธรรมมาใช้และปฏิบัติ 
2. จดัท าคู่มือกฎและระเบียบของนกัเรียน 
3. เสริมสร้างธรรมเนียมปฏิบติัให้เป็นวฒันธรรมองค์กรไดแ้ก่เน้นการจดักิจกรรมจากพี่สู่น้องการ
ฝึกให้พี่เป็นผูถ่้ายทอดองคค์วามรู้ให้น้องและการเรียนรู้จากบุคลากรหรือบุคคลในโรงเรียน 

3. การบริหารองคก์รให้เป็นท่ียอมรับในดา้น
ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความน่าไวว้างใจ ความ
น่าเช่ือถือ และความยุติธรรม 

1. ส่งเสริมให้นกัเรียนอบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกวนั 

2. ก าชบัให้นกัเรียนรู้จกัซ้ือสัตย ์เป็นคนคิดดี พูดดีและกระท าดี 

3. ก าหนดการพฒันานกัเรียนให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลกัสูตร มีความเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้น 

มีความซ่ือสัตย ์และมียุติธรรม 
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ตอนที ่3  การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์รูปแบบสมรรถนะ 
              ผู้น าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล 
   การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปไดแ้ละความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ
สมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล โดยการประชุมเชิงปฏิบตัิการวิทยาวิพากษ์              
เติมเต็ม เสนอแนะและปรับปรุงรูปแบบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากลจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 6 คน มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การประเมินการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ของผูน้ าโรงเรียนเอกชนดา้นความเหมาะสม 
ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการพฒันาสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่
มาตรฐานสากลภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากถึงมากที่สุด ดา้นที่มีค่าเฉล่ียมากกว่าดา้นอื่น 
ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นประโยชน์ รองลงมาคือ ดา้นความเหมาะสมและดา้นความเป็นไปได ้ 

1.1 การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์สมรรถนะ
การก าหนดทิศทางของโรงเรียนให้ไปสู่ผลลพัธ์ที่ตอ้งการพบว่า ดา้นที่มีค่าเฉล่ียมากกว่าดา้นอ่ืน 
คือ ความเป็นประโยชน์ รองลงมาคือ ความเหมาะสม และความเป็นไปได ้ 

วิธีการพฒันาภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู ่ในระดบัมากถึงมากที่สุด วิธีการพฒันาที่มี
ค่าเฉล่ียมากกว่าดา้นอ่ืน ไดแ้ก่ 1) ดา้นความเป็นประโยชน์คือการมุ่งเน้นให้นกัเรียนมีความพร้อม
ทางดา้นร่างกาย สติปัญญาและจิตใจเป็นพลโลกที่มีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกบัทางดา้น
วิชาการการก าหนดวิส ัยทศัน์ ปรัชญา คติพจน์ อตัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ของโรงเรียนให้
สอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและหลกัของศาสนา การก าหนดทิศทางของ
โรงเรียนให้สอดคลอ้งกบัแนวทางคิดในศตวรรษที่ 21 ไดแ้ก่ การคิดสร้างสรรค์ การบูรณาการ
กิจกรรม 2) ดา้นความเหมาะสมคือมุ่งเน้นให้นกัเรียนมีความพร้อมทางดา้นร่างกาย สติปัญญา 
และจิตใจเป็นพลโลกที่มีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกบัทางดา้นวิชาการการก าหนดวิสัยทศัน์ 
ปรัชญา คติพจน ์ อตัล กัษณ์และเอกลกัษณ์ของโรงเรียนให ้สอดคลอ้งกบันโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและหลกัของศาสนาและ 3) ดา้นความเป็นไปได้ คือ การก าหนดวิสัยทศัน์ 
ปรัชญา คติพจน ์ อตัล กัษณ์และเอกลกัษณ์ของโรงเรียนให ้สอดคลอ้งกบันโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและหลกัของศาสนาการก าหนดทิศทางของโรงเรียนให้สอดคลอ้งกบั
แนวทางคิดในศตวรรษท่ี 21 ไดแ้ก่ การคิดสร้างสรรค์ การบูรณาการกิจกรรม 

1.2 การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์สมรรถนะ
การมีส่วนร่วมในวิสัยทศัน์และพนัธกิจของโรงเรียนพบว่า ดา้นที่มีค่าเฉล่ียมากกว่าดา้นอ่ืน คือ 
ความเป็นประโยชน์ รองลงมาคือ ความเหมาะสมและความเป็นไปได ้  
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วิธีการพฒันาภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู ่ในระดบัมากถึงมากที่สุด วิธีการพฒันาที่มี
ค่าเฉล่ียมากกว่าดา้นอ่ืน ไดแ้ก่ 1) ดา้นความเป็นประโยชน์คือการจดัการประชุมถ่ายทอดวสิัยทศัน์
และพันธกิจของโรงเรียน ทั้ งการประชุมครูรวม ประชุมกลุ่มย่อย และการประชุมผูป้กครอง
นกัเรียน การสร้างความตระหนกัรู้และจิตส านึกให้ทุกฝ่ายเห็นความส าคญัของการพฒันาองค์กร              
2) ดา้นความเหมาะสม คือ การจดัการประชุมถ่ายทอดวิสัยทศัน์และพนัธกิจของโรงเรียน ทั้งการ
ประชุมครูรวม ประชุมกลุ่มยอ่ย และการประชุมผูป้กครองนกัเรียนการสร้างความตระหนกัรู้และ
จิตส านึกใหทุ้กฝ่ายเห็นความส าคญัของการพฒันาองคก์ร และ 3) ดา้นความเป็นไปได ้คือ การสร้าง
ความตระหนกัรู้และจิตส านึกใหทุ้กฝ่ายเห็นความส าคญัของการพฒันาองคก์ร 

1.3 การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์สมรรถนะ
การน าองค์กรสู่การจดัการความรู้พบว่า ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าดา้นอื่น คือ ความเหมาะสม 
รองลงมาคือ ความเป็นประโยชน์ และความเป็นไปได ้ 

วิธีการพฒันาภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู ่ในระดบัมากถึงมากที่สุด วิธีการพฒันาที่มี
ค่าเฉลี่ยมากกว่าดา้นอื่น ไดแ้ก่ 1) ดา้นความเหมาะสมคือ การวางแผนงานการน าองค์กรโดยการ
ประชุมทุกระดบัชั้นเพื่อให้มีแนวทางการพฒันาไปในทิศทางเดียวกนั การจดัการเรียนการสอนให้
สอดคลอ้งกบัพนัธกิจและยุทธศาสตร์ของโรงเรียนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดการพฒันา               
2) ดา้นความเป็นประโยชน์คือการวางแผนงานการน าองค์กรโดยการประชุมทุกระดบัชั้นเพื่อให้มี
แนวทางการพฒันาไปในทิศทางเดียวกนั การจดัการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัพนัธกิจและ
ยทุธศาสตร์ของโรงเรียนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดการพฒันาและ 3) ดา้นความเป็นไปได้
คือการจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัพนัธกิจและยุทธศาสตร์ของโรงเรียนเพื ่อสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ให้เกิดการพฒันา 
 2. การประเมินการสร้างแรงบนัดาลใจของผูน้ าโรงเรียนเอกชนดา้นความเหมาะสม 
ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการพฒันาสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่
มาตรฐานสากลภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากถึงมากที่สุด ดา้นที่มีค่าเฉล่ียมากกว่าดา้นอื่น 
ไดแ้ก่ดา้นความเป็นประโยชน์รองลงมา คือ ดา้นความเหมาะสมและดา้นความเป็นไปได ้ 

2.1 การประเมินความเหมาะสมความเป็นไปไดแ้ละความเป็นประโยชน์
สมรรถนะดา้นการกระตุน้บุคลากรเพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์และพนัธกิจ พบว่า ดา้นที่มีค่าเฉลี่ย
มากกว่าดา้นอ่ืน คือ ความเป็นประโยชน์ รองลงมาคือ ความเหมาะสม และความเป็นไปได ้  

วิธีการพฒันาภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากถึงมากที่สุด วิธีการพฒันาที่มี
ค่าเฉล่ียมากกว่าดา้นอ่ืน ไดแ้ก่ 1) ดา้นความเป็นประโยชน์คือการสร้างบรรยากาศการท างานที่ดี
เพื่อสร้างความรู้สึกยึดมัน่ต่อวิสัยทศัน์และพนัธกิจที่ก  าหนดไว ้การก าหนดรูปแบบกิจกรรมโดย
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การวางแผน ก ากบั ติดตามผลการด าเนินงานเพื ่อตอบสนองต่อกลยุทธ์ของโรงเรียนอย่าง
ต่อเน่ือง 2) ดา้นความเหมาะสมคือการสร้างบรรยากาศการท างานท่ีดีเพื่อสร้างความรู้สึกยึดมัน่ต่อ
วิสัยทศัน์และพนัธกิจท่ีก าหนดไว ้ และ 3) ดา้นความเป็นไปไดคื้อการสร้างบรรยากาศการท างานท่ี
ดีเพื่อสร้างความรู้สึกยดึมัน่ต่อวิสัยทศัน์และพนัธกิจท่ีก าหนดไว ้ 

2.2 การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์
สมรรถนะการสนบัสนุนบุคลากรท่ีสร้างและมีผลงานพบว่า ดา้นที่มีค่าเฉล่ียมากกว่าดา้นอ่ืน คือ 
ความเป็นประโยชน์ รองลงมาคือ ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ 

วิธีการพฒันาภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสุด วิธีการพฒันาท่ีมีค่าเฉล่ีย
มากกว่าดา้นอื่น ไดแ้ก่ 1) ด้านความเป็นประโยชน์คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูคน้ควา้
เทคนิคการสอนและใชเ้ทคโนโลยใีนการสอนแบบใหม่ ๆ ท่ีเหมาะสมกบัยคุปัจจุบนัการเปิดโอกาส
ให้บุคลากรแสดงความสามารถและพิสูจน์ความสามารถของตนเอง 2) ด้านความเหมาะสมคือ               
การส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครูคน้ควา้เทคนิคการสอนและใชเ้ทคโนโลยีในการสอนแบบใหม่ ๆ 
ท่ีเหมาะสมกบัยุคปัจจุบนัและ 3) ดา้นความเป็นไปได้คือการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครูคน้ควา้
เทคนิคการสอนและใชเ้ทคโนโลยใีนการสอนแบบใหม่ ๆ ท่ีเหมาะสมกบัยคุปัจจุบนั 

2.3 การประเมินความเหมาะสม  ความเป็นไปไดแ้ละความเป็นประโยชน์
สมรรถนะการส่งเสริมการใฝ่หาความรู้ของนกัเรียนพบว่า ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าดา้นอื่น คือ 
ความเป็นประโยชน์ รองลงมาคือ ความเป็นไปได ้และความเหมาะสม  

วิธีการพฒันาภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู ่ในระดบัมากถึงมากที่สุด วิธีการพฒันาที่มี
ค่าเฉล่ียมากกว่าดา้นอ่ืน ไดแ้ก่ดา้นความเป็นประโยชน์คือ 1) การส่งเสริมใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมกบั
ทั้งดา้นการเรียนและกิจกรรมอยา่งเต็มท่ี 2) ดา้นความเหมาะสมคือการส่งเสริมให้นกัเรียนมีส่วน
ร่วมกบัทั้งดา้นการเรียนและกิจกรรมอย่างเต็มที่การเผยแพร่ผลงานที่โดดเด่นของนกัเรียนท่ี
ประสบความส าเร็จและ 3) ดา้นความเป็นไปไดคื้อการส่งเสริมกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ท่ี
ทนัสมยัจากนอกหอ้งเรียน 

3. การประเมินการกระตุน้การใช ้ปัญญาของผูน้ าโรงเรียนเอกชนดา้นความ
เหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ของ รูปแบบการพฒันาสมรรถนะผูน้ า
โรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากลภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากถึงมากที่สุด ดา้นที่มีค่าเฉล่ีย
มากกว่าดา้นอ่ืน ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นประโยชน์รองลงมาคือ ดา้นความเหมาะสม และดา้นความ
เป็นไปได ้ 
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3.1 การประเมินความเหมาะสมความเป็นไปได ้ และความเป็นประโยชน์
สมรรถนะการท างานของบุคลากรเพื่อเขา้ถึงความรู้พบว่า ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าดา้นอื่น คือ 
ความเป็นประโยชน์ รองลงมาคือ ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ 

วิธีการพฒันาภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากถึงมากที่สุด วิธีการพฒันาที่มี
ค่าเฉลี่ยมากกว่าดา้นอื่น ไดแ้ก่ 1) ดา้นความเป็นประโยชน์คือ การส่งเสริมการใช้นวตักรรม
เทคโนโลยีสมยัใหม่เพื่อน าความรู้มาประยุกต์ใช้กบัการเรียนการสอน การส่งเสริมให้ครูเขา้รับ
การอบรมต่าง ๆ จากหน่วยงานและองค์กรภายนอกแลว้น ามาขยายผลภายในโรงเรียน 2) ดา้น
ความเป็นไปไดคื้อ การส่งเสริมให้ครูเขา้รับการอบรมต่าง ๆ จากหน่วยงานและองค์กรภายนอก
แลว้น ามาขยายผลภายในโรงเรียน การจดัหาวิทยากรจากภายนอกเขา้มาให้ความรู้แก่บุคลากร
อย่างต่อเนื่อง และ 3) ดา้นความเหมาะสมคือ การส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมต่าง ๆ จาก
หน่วยงานและองคก์รภายนอกแลว้น ามาขยายผลภายในโรงเรียน 

3.2 การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์
สมรรถนะการพฒันานกัเรียนให้เกิดความรู้ใหม่พบว่า ดา้นที่มีค่าเฉล่ียมากกว่าดา้นอ่ืน คือ ความ
เป็นประโยชน์ รองลงมาคือ ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 

วิธีการพฒันาภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากถึงมากที่สุด วิธีการพฒันาที่มี
ค่าเฉลี่ยมากกว่าดา้นอื่น ไดแ้ก่ 1) ดา้นความเป็นประโยชน์คือการส่งเสริมครูผลิตส่ือนวตักรรม
สมัยใหม่ท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอน 2) ด้านความเหมาะสมคือ การส่งเสริมครูผลิตส่ือ
นวตักรรมสมยัใหม่ท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอนการนิเทศติดตามการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนของครูเป็นระยะ และ 3) ดา้นความเป็นไปไดคื้อ การส่งเสริมไปศึกษาดูงานด้านการจดัการ
เรียนการสอนโดยใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่อยา่งต่อเน่ือง 

3.3 การประเมินความเหมาะสมความเป็นไปไดแ้ละความเป็นประโยชน์
สมรรถนะการมุ่งเน้นผูเ้รียนดว้ยวิธีการออกแบบและสร้างนวตักรรม พบว่า ดา้นที่มีค่าเฉลี่ย
มากกว่าดา้นอ่ืน คือ ความเป็นประโยชน์ รองลงมาคือ ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 

วิธีการพฒันาภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากถึงมากที่สุด วิธีการพฒันาที่มี
ค่าเฉล่ียมากกว่าดา้นอ่ืน ไดแ้ก่ 1) ดา้นความเป็นประโยชน์คือการใช้ส่ือเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย เพื่อตอบสนองการพฒันานกัเรียนให้มีการพฒันาการที่เป็นเลิศการออกแบบและ
สร้างนวตักรรมในการเรียนการสอนท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดจ้ริง สามารถท าให้นกัเรียน
เขา้ใจถึงเร่ืองที่เรียนไดง้่ายข้ึน 2) ดา้นความเหมาะสมคือ การใช้ส่ือเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย เพื่อตอบสนองการพฒันานกัเรียนให้มีการพฒันาการท่ีเป็นเลิศ การส่งเสริมนกัเรียน
น าผลงานนวตักรรมต่าง ๆ เขา้ร่วมแข่งขนักบัหน่วยงานภายนอก การออกแบบและสร้าง
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นวตักรรมในการเรียนการสอนท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดจ้ริง สามารถท าให้นกัเรียนเขา้ใจ
ถึงเร่ืองที่เรียนไดง้่ายข้ึน และ 3) ดา้นความเป็นไปไดค้ือ การใช้ส่ือเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย เพื่อตอบสนองการพฒันานกัเรียนใหมี้การพฒันาการท่ีเป็นเลิศ 

4. การประเมินความใส่ใจต่อปัจเจกบุคคลของผูน้ าโรงเรียนเอกชนดา้นความ
เหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ของ รูปแบบการพฒันาสมรรถนะผูน้ า
โรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากลภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากถึงมากที่สุด ดา้นที่มีค่าเฉล่ีย
มากกว่าดา้นอ่ืน ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นประโยชน์รองลงมาคือ ดา้นความเหมาะสมและดา้นความ
เป็นไปได ้ 

4.1 การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์
สมรรถนะการสร้างสัมพนัธภาพและความผูกพนัระหว่างกนัพบว่า ความเป็นประโยชน์ 
รองลงมาคือ ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ 

วิธีการพฒันาภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากถึงมากที่สุด วิธีการพฒันาที่มี
ค่าเฉล่ียมากกว่าดา้นอ่ืน ไดแ้ก่ 1) ความเป็นประโยชน์คือ การประชุมระหว่างบุคลการเพื่อสร้าง
สัมพนัธภาพและความผูกพนัท่ีดี การเปิดโอกาสในการท างานร่วมกนั ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วม
ปฏิบตัิ ร่วมมือ ร่วมใจ และให้ทุกคนเปิดใจซ่ึงกนัและกนั การให้ทุกคนในองค์กรมีบทบาท
ร่วมกนัช่วยกนัคิดและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนัตามความเหมาะสมตามศกัยภาพของ
บุคคลากร 2)ดา้นความเหมาะสมคือ การประชุมระหว่างบุคลการเพื่อสร้างสัมพนัธภาพและ
ความผูกพนัที่ดี การเปิดโอกาสในการท างานร่วมกนั ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติั ร่วมมือ 
ร่วมใจและให้ทุกคนเปิดใจซ่ึงกนัและกนั การให้ทุกคนในองค์กรมีบทบาทร่วมกนัช่วยกนัคิด
และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนัตามความเหมาะสมตามศกัยภาพของบุคคลากร และ 3) ดา้น
ความเป็นไปไดคื้อ การประชุมระหว่างบุคลการเพื่อสร้างสัมพนัธภาพและความผูกพนัท่ีดี  

4.2 การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์
สมรรถนะการพฒันาตนเองให้เกิดความงอกงามพบว่า ความเป็นประโยชน์ รองลงมาคือ ความ
เหมาะสม และความเป็นไปได้ 

วิธีการพฒันาภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากถึงมากที่สุด วิธีการพฒันาที่มี
ค่าเฉลี่ยมากกว่าดา้นอื่น ไดแ้ก่ 1) ดา้นความเป็นประโยชน์ คือ การสนบัสนุนให้บุคลากรได้
ท างานตามความรู้ความสามารถและความถนดั  2) ดา้นความเหมาะสมคือการสนบัสนุนให้
บุคลากรไดท้  างานตามความรู้ความสามารถและความถนดัการสร้างความเชื่อมัน่และให้
ความส าคญักบับุคลากรท างานเป็นทีม และ 3) ดา้นความเป็นไปไดค้ือ การสนบัสนุนให้บุคลากร
ไดท้  างานตามความรู้ความสามารถและความถนดั 
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4.3 การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์
สมรรถนะการเรียนรู้สู่การปฏิบติัดว้ยกระบวนการท างานของผูเ้รียนพบว่า ความเป็นประโยชน์ 
รองลงมาคือ ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ 

วิธีการพฒันาภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากถึงมากที่สุด วิธีการพฒันาที่มี
ค่าเฉล่ียมากกว่าดา้นอื่น ไดแ้ก่ 1) ดา้นความเป็นประโยชน์คือ การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน
โดยค านึงถึงความแตกต่างดา้นการเรียนรู้ การส่งเสริมให้นกัเรียนเรียนรู้ตามศกัยภาพของตนเอง
การส่งเสริมและสนบัสนุนนกัเรียนให้แสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มศกัยภาพ 2) ดา้น
ความเหมาะสมคือ การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยค านึงถึงความแตกต่างดา้นการเรียนรู้ 
การส่งเสริมให้นกัเรียนเรียนรู้ตามศกัยภาพของตนเองการส่งเสริมและสนบัสนุนนกัเรียนให้
แสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มศกัยภาพ และ 3) ดา้นความเป็นไปไดค้ือ การส่งเสริม
และสนบัสนุนนกัเรียนใหแ้สดงความสามารถของตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

5.  ผลการประเมินการให้รางวลัตามสถานการณ์ของผูน้ าโรงเรียนเอกชนดา้นความ
เหมาะสมความเป็นไปไดแ้ละความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการพฒันาสมรรถนะผูน้ าโรงเรียน
เอกชนสู่มาตรฐานสากลภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสุด ดา้นที่มีค่าเฉล่ียมากกว่า
ดา้นอื่น ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นประโยชน์รองลงมาคือ ดา้นความเหมาะสมและดา้นความเป็นไป
ได ้

5.1 การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์
สมรรถนะการปฏิบติังานของบุคลากรตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้บรรลุวิสัยทศัน์และ
เป้าประสงค์ของโรงเรียนพบว่าความเป็นประโยชน์ รองลงมาคือ ความเหมาะสมและความ
เป็นไปได ้

วิธีการพฒันาภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากถึงมากที่สุด วิธีการพฒันาที่มี
ค่าเฉลี่ยมากกว่าดา้นอื่น ไดแ้ก่ 1) ดา้นความเป็นประโยชน์คือการให้ความไวว้างใจบุคลากรท่ีมี
ความรับผิดชอบต่อแผนงาน โครงการ กิจกรรมของโรงเรียน การสนับสนุนให้บุคลากรท่ีมีผล
ปฏิบติังานดีตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม การรับฟังขอ้เสนอแนะแนวทางของบุคลากรเพื่อให้
บรรลุวสิัยทศัน์และเป้าประสงคข์องโรงเรียน 2) ดา้นความเหมาะสมคือ การสนบัสนุนใหบุ้คลากรท่ี
มีผลปฏิบติังานดีตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม การรับฟังขอ้เสนอแนะแนวทางของบุคลากร
เพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์และเป้าประสงค์ของโรงเรียน และ 3) ดา้นความเป็นไปไดคื้อ การให้ความ
ไวว้างใจบุคลากรท่ีมีความรับผิดชอบต่อแผนงาน โครงการ กิจกรรมของโรงเรียนการรับฟัง
ขอ้เสนอแนะแนวทางของบุคลากรเพื่อใหบ้รรลุวสิัยทศัน์และเป้าประสงคข์องโรงเรียน 



117 

 

 

5.2 การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปไดแ้ละความเป็นประโยชน์
สมรรถนะการให้รางวลักบับุคลกรที่ปรับปรุงผลการด าเนินงานของโรงเรียนพบว่า ความ
เหมาะสม รองลงมาคือ ความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ 

วิธีการพฒันาภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากถึงมากที่สุด วิธีการพฒันาที่มี
ค่าเฉลี่ยมากกว่าดา้นอื่น ไดแ้ก่ 1) ดา้นความเป็นประโยชน์คือ การให้รางวลัเพื่อสร้างขวญัและ
ก าลงัใจบุคลากรท่ีท าดีและมีผลงานเป็นท่ีประจกัษต่์อสาธารณชน การเผยแพร่ผลงานท่ีโดดเด่นของ
นกัเรียนท่ีประสบความส าเร็จ 2) ดา้นความเหมาะสมคือ การให้รางวลัเพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจ
บุคลากรท่ีท าดีและมีผลงานเป็นท่ีประจกัษ์ต่อสาธารณชน การเผยแพร่ผลงานท่ีโดดเด่นของ
นกัเรียนท่ีประสบความส าเร็จ และ 3) ดา้นความเป็นไปไดคื้อ การประชาสัมพนัธ์ตามช่องทางต่าง ๆ 
กบับุคลากรท่ีมีผลงาน สร้างช่ือเสียงใหก้บัโรงเรียน เช่น เกียรติบตัร รางวลัตอบแทน 

5.3 การประเมินความเหมาะสมความเป็นไปไดแ้ละความเป็นประโยชน์
สมรรถนะการบริหารจดัการเพื่อสร้างคุณค่าให้ผูเ้รียนพบว่า ความเหมาะสม รองลงมาคือ ความ
เป็นประโยชน์ และความเป็นไปได้ 

วิธีการพฒันาภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากถึงมากที่สุด วิธีการพฒันาที่มี
ค่าเฉลี่ยมากกว่าดา้นอื่น ไดแ้ก่ 1) ดา้นความเป็นประโยชน์คือ การก าหนดการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนเพื่อให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 2) ด้านความเหมาะสมคือ การก าหนดการพฒันา
คุณภาพผู ้เรียนเพื่อให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และ 3) ด้านความเป็นไปได้คือ การ
ก าหนดการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนเพื่อใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

6. ผลการประเมินการบริหารแบบวางเฉยของผูน้ าโรงเรียนเอกชนดา้นความ
เหมาะสม ความเป็นไปไดแ้ละความเป็นประโยชน์ของ รูปแบบการพฒันาสมรรถนะผูน้ า
โรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากลภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากถึงมากที่สุด ดา้นที่มีค่าเฉล่ีย
มากกว่าดา้นอ่ืน ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นประโยชน์รองลงมาคือ ดา้นความเหมาะสม และดา้นความ
เป็นไปได ้

6.1 การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์
สมรรถนะการก าหนดมาตรฐานเพื่อน าองค์กรให้บรรลุเป้าหมายพบว่า ความเป็นประโยชน์ 
รองลงมาคือ ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ 

วิธีการพฒันาภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู ่ในระดบัมากถึงมากที่สุด วิธีการพฒันาที่มี
ค่าเฉลี่ยมากกว่าดา้นอื่น ไดแ้ก่ 1) ดา้นความเป็นประโยชน์คือ การส่งเสริมกระบวนการพฒันา
และการเรียน รู้ ร่วมกัน โดยใช้หลัก คุณ ธรรม  2) ด้ านความ เหมาะสมคือ  ก าร ส่ ง เส ริม
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กระบวนการพฒันาและการเรียนรู้ร่วมกนัโดยใช้หลกัคุณธรรม และ 3) ด้านความเป็นไปได้คือ                
การส่งเสริมกระบวนการพฒันาและการเรียนรู้ร่วมกนัโดยใชห้ลกัคุณธรรม 

6.2 การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปไดแ้ละความเป็นประโยชน์
สมรรถนะการด าเนินการของโรงเรียนที่น าไปสู่กฎและระเบียบของนกัเรียนพบว่า ความ
เหมาะสมรองลงมาคือ ความเป็นประโยชน์ และความเป็นไปได้ 

 วิธีการพฒันาภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู ่ในระดบัมากถึงมากที่สุด วิธีการพฒันาที่มี
ค่าเฉล่ียมากกว่าดา้นอ่ืนไดแ้ก่ 1) ดา้นความเป็นประโยชน์คือการน าหลกัคุณธรรมและจริยธรรม
มาใชแ้ละปฏิบติั 2) ดา้นความเหมาะสมคือ การน าหลกัคุณธรรมและจริยธรรมมาใชแ้ละปฏิบติัและ 
3) ด้านความเป็นไปได้คือ การจดัท าคู่มือกฎและระเบียบของนักเรียน การเสริมสร้างธรรมเนียม
ปฏิบติัให้เป็นวฒันธรรมองคก์ร ไดแ้ก่ เนน้การจดักิจกรรมจากพี่สู่น้อง การฝึกให้พี่เป็นผูถ่้ายทอด
องคค์วามรู้ใหน้อ้งและการเรียนรู้จากบุคลากรหรือบุคคลในโรงเรียน 

6.3 การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์
สมรรถนะการบริหารองค์กรให้เป็นท่ียอมรับในดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต ความน่าไวว้างใจ ความ
น่าเช่ือถือ และความยุติธรรมพบว่า ความเป็นประโยชน์ รองลงมาคือ ความเหมาะสมและความ
เป็นไปได ้

วิธีการพฒันาภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสุด วิธีการพฒันาท่ีมีค่าเฉล่ีย
มากกว่าดา้นอ่ืน ไดแ้ก่ 1) ดา้นความเป็นประโยชน์คือ การก าชบัให้นกัเรียนรู้จกัซ่ือสัตย ์เป็นคน
คิดดี พูดดี และกระท าดี การพฒันานกัเรียนให้มีคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ตามหลกัสูตร มีความ
เอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้น มีความซ่ือสัตย ์และมียุติธรรม 2) ดา้นความเหมาะสมคือ การก าชบัใหน้กัเรียน
รู้จกัซ่ือสัตย ์เป็นคนคิดดี พูดดี และกระท าดี และ 3) ดา้นความเป็นไปไดคื้อ การพฒันานกัเรียนให้มี
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร มีความเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้น มีความซ่ือสัตย ์และมียติุธรรม 
 ความเหมาะสม ความเป็นไปไดแ้ละความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการพฒันา
สมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากลโดยรวมอยู่ในระดบัมากถึงมากที่สุด ดา้นที่มี
ค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ ดา้นความเป็นประโยชน์ รองลงมาคือ ดา้นความเหมาะสม และดา้นความ
เป็นไปได ้  



 
 

 

 
บทที่ 5 

 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 
 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบสร้างรูปแบบและประเมิน
รูปแบบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากลเป็นการวิจยัแบบผสมผสานทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลการวิจยัสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 
สรุปผลการวจัิย 
 การศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล 
 การศึกษาสมรรถนะของผู ้บ ริหารโรงเรียนเอกชนท่ีผ่านการประเมินคุณภาพ                                   
สู่มาตรฐานสากลในระดบัดีมาก 3 โรงเรียน เพื่อน าไปเป็นองคป์ระกอบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชน
สู่มาตรฐานสากลผลการวจิยัพบวา่ 
 1. การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ประกอบดว้ย 

1.1 การก าหนดทิศทางของโรงเรียนให้ไปสู่ผลลพัธ์ท่ีต้องการ ผูบ้ริหารมุ่งเน้นให้
นกัเรียนมีความพร้อมทางดา้นร่างกาย สติปัญญา และจิตใจเป็นพลโลกท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่
ไปกบัทางดา้นวิชาการ มีก าหนดวิสัยทศัน์ ปรัชญา คติพจน์ อตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของโรงเรียน  
ให้สอดคล้องกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและหลกัของศาสนา มีการก าหนดทิศทางของ
โรงเรียนดว้ยแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 หรือ 10 ปี และแผนปฏิบติัการประจ าปี โดยมีการวดั
และประเมินผลอย่างต่อเน่ือง จดัท าส่ือวิสัยทศัน์เพื่อให้นกัเรียนและบุคลากรตระหนกัถึงเป้าหมาย
ของโรงเรียนอยู่ตลอดเวลาและมีการก าหนดทิศทางของโรงเรียนให้สอดคล้องกับแนวทางคิด                   
ในศตวรรษท่ี 21 ไดแ้ก่ การคิดสร้างสรรค ์การบูรณาการกิจกรรม 

1.2 การมีส่วนร่วมในวิสัยทศัน์และพนัธกิจของโรงเรียน ผูบ้ริหารจดัให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนพฒันาประจ าปีของโรงเรียน รวมไปถึงการจดัท า SWOT เพื่อก าหนด
กลยุทธ์ในการพฒันาโรงเรียน มีการประชุมถ่ายทอดวิสัยทศัน์และพนัธกิจของโรงเรียน ทั้งการ
ประชุมครูรวม ประชุมกลุ่มย่อย และการประชุมผู ้ปกครองนักเรียน ผู ้บริหารเปิดโอกาสให้
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คณะกรรมการนักเรียนได้แสดงความคิดเห็นวิสัยทศัน์และพนัธกิจของโรงเรียน มีการส่งเสริมจดั
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ี 

เก่ียวข้องกับวิสัยทศัน์ และมอบรางวลัแก่นักเรียนท่ีมีส่วนร่วมและผูบ้ริหารสร้าง
ความตระหนกัรู้และจิตส านึกใหทุ้กฝ่ายเห็นความส าคญัของการพฒันาองคก์ร   

1.3 การน าองค์กรสู่การจัดการความรู้ ผู ้บริหารมีการส่งเสริมและสนับสนุนจัด
กิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน จดัการวางแผนงานการน าองคก์รโดยการประชุม
ทุกระดบัชั้นเพื่อให้มีแนวทางการพฒันาไปในทิศทางเดียวกนั ก าหนดให้มีการจดัการเรียนการสอน
ให้สอดคลอ้งกบัพนัธกิจและยุทธศาสตร์ของโรงเรียนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดการพฒันา 
ใช้กระบวนการ PDCA ให้การประเมินแผนงาน โครงการและกิจกรรมและมีการส่งเสริมและให้
ความส าคญักบัการวจิยัเพื่อพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้    

2. การสร้างแรงบนัดาลใจ ประกอบดว้ย 
2.1 การกระตุน้บุคลากรเพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์และพนัธกิจ ผูบ้ริหารมีการสร้างขวญั

และก าลงัใจแก่บุคลากรให้ท างานบรรลุวิสัยทศัน์และพนัธกิจท่ีโรงเรียนก าหนด มีการก าหนดกล
ยุทธ์ดา้นพฒันาบุคลากรไวอ้ย่างชดัเจน มีการก ากบัความคืบหน้าการท างานของครูโดยการรายงาน
ผลและประเมินผลทั้ งรายสัปดาห์และรายเดือน มีการสร้างบรรยากาศการท างานท่ีดีเพื่อสร้าง
ความรู้สึกยึดมัน่ต่อวิสัยทศัน์และพนัธกิจท่ีก าหนดไว ้และมีการก าหนดรูปแบบกิจกรรมโดยการ
วางแผน ก ากบั ติดตามผลการด าเนินงานเพื่อตอบสนองต่อกลยทุธ์ของโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง  

2.2 การสนับสนุนบุคลากรท่ีสร้างและมีผลงาน ผูบ้ริหารสร้างขวญัและก าลงัใจแก่
บุคลากรโดยการให้รางวลักบัครูและนกัเรียนท่ีท าคุณงามความดี ผูบ้ริหารให้ความไวว้างใจ รับฟัง
ขอ้เสนอแนะ และยอมรับความคิดเห็นของบุคลากรในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาโรงเรียน มี
การยกยอ่งและเชิดชูผลงานของบุคลากรท่ีมีทกัษะและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ ส่งเสริมและ
สนบัสนุนให้ครูคน้ควา้เทคนิคการสอนและใชเ้ทคโนโลยใีนการสอนแบบใหม่ ๆ ท่ีเหมาะสมกบัยุค
ปัจจุบนั และเปิดโอกาสใหบุ้คลากรแสดงความสามารถและพิสูจน์ความสามารถของตนเอง  

2.3 การส่งเสริมการใฝ่หาความรู้ของนักเรียน ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมกบัทั้งดา้นการเรียนและกิจกรรมอย่างเต็มท่ี มีการเผยแพร่ผลงานท่ีโดดเด่นของนกัเรียนท่ี
ประสบความส าเร็จส่งเสริมและให้การสนบัสนุนแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนตาม
ความสนใจของนกัเรียน ให้นกัเรียนสามารถหาความรู้จากโลกภายนอกไดต้ลอดเวลาโดยผา่นทางส่ือ
เทคโนโลยแีละส่งเสริมกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ท่ีทนัสมยัจากนอกหอ้งเรียน  
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 3. การกระตุน้การใชปั้ญญา ประกอบดว้ย 
3.1 การท างานของบุคลากรเพื่อเขา้ถึงความรู้ ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมพฒันาบุคลากรให้

ศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ การสร้างเครือข่ายในการท างานโดยการจดัสัมมนาและ workshop เพื่อ
เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซ่ึงบุคคลากรสามารถเลือกหัวขอ้หรือ กิจกรรมท่ีตนสนใจและสอดคลอ้ง 
กับความรู้ท่ีสามารถน าไปใช้ต่อได้ ส่งเสริมการใช้นวตักรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อน าความรู้                  
มาประยุกต์ใช้กบัการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูเขา้รับการอบรมต่าง ๆ จากหน่วยงานและองค์กร
ภายนอกแลว้น ามาขยายผลภายในโรงเรียน และจดัหาวิทยากรจากภายนอกเขา้มาใหค้วามรู้แก่บุคลากร
อยา่งต่อเน่ือง  

3.2 การพฒันานกัเรียนให้เกิดความรู้ใหม่ ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูคิดวิธีการเรียนการ
สอนข้ึนเองและมีการพัฒนาให้ดีข้ึนกว่าเดิม มีการส่งเสริมครูผลิตส่ือนวตักรรมสมัยใหม่ท่ีใช้
ประกอบการเรียนการสอน การจดัอบรมส่งเสริมนวตักรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กบับุคลากรเพื่อน า
ความรู้มาประยุกตใ์ช้กบัการเรียนการสอน มีการนิเทศติดตามการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของ
ครูเป็นระยะ และมีการส่งเสริมไปศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
สมยัใหม่อยา่งต่อเน่ือง  

3.3 การมุ่งเน้นผูเ้รียนด้วยวิธีการออกแบบและสร้างนวตักรรม ผูบ้ริหารส่งเสริมและ
ประกวดการสร้างส่ือนวตักรรมผลงานนักเรียนอย่างต่อเน่ือง มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้                         
ท่ีหลากหลาย เพื่อตอบสนองการพฒันานักเรียนให้มีการพัฒนาการท่ีเป็นเลิศ จดักิจกรรมส่งเสริม                   
การออกแบบจดัการศึกษาโดยใช้นวตักรรมใหม่ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการพฒันาส่งเสริมนักเรียน                  
น าผลงาน 

นวตักรรมต่าง ๆ เข้าร่วมแข่งขนักับหน่วยงานภายนอกและมีการออกแบบและสร้าง
นวตักรรมในการเรียนการสอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดจ้ริง สามารถท าใหน้กัเรียนเขา้ใจถึงเร่ือง
ท่ีเรียนไดง่้ายข้ึน 
 4. ความใส่ใจต่อปัจเจกบุคคล ประกอบดว้ย 

4.1 การสร้างสัมพนัธภาพและความผูกพนัระหว่างกนั ผูบ้ริหารจดัให้มีการประชุม
ระหวา่งบุคลการเพื่อสร้างสัมพนัธภาพและความผูกพนัท่ีดี จดัเวทีแลกเปล่ียน เรียนรู้ ระหว่างเพื่อน
ครูในชั้นเดียวกนัและระหว่างแผนก เช่น การจดัระบบพี่เล้ียงระหวา่งครู จดักิจกรรมทศันศึกษาเพื่อ
สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีในหน่วยงาน เปิดโอกาสในการท างานร่วมกนั ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติั 
ร่วมมือ ร่วมใจ และให้ทุกคนเปิดใจซ่ึงกนัและกนั และให้ทุกคนในองคก์รมีบทบาทร่วมกนัช่วยกนั
คิดและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนัตามความเหมาะสมตามศกัยภาพของบุคคลากร   
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4.2 การพฒันาตนเองให้เกิดความงอกงาม ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
เอกลกัษณ์ของโรงเรียน สนับสนุนให้บุคลากรได้ท างานตามความรู้ความสามารถและความถนัด
ส่งเสริมให้บุคลากรไดศึ้กษาต่อในระดบัสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง สร้างความเช่ือมัน่และให้ความส าคญั
กบับุคลากรท างานเป็นทีม และส่งเสริมและสนบัสนุนบุคลากรพฒันาความสามารถของตนเองและ
ช้ีแนะใหไ้ปในทิศทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 

4.3 การเรียนรู้สู่การปฏิบติัด้วยกระบวนการท างานของผูเ้รียน ผูบ้ริหารพฒันาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนโดยค านึงถึงความแตกต่างดา้นการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ตามศกัยภาพ
ของตนเอง มีการก าหนดผลลพัธ์ให้นักเรียนมุ่งแสวงหาความจริงของชีวิตส่งเสริมและสนับสนุน
นักเรียนให้แสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มศกัยภาพ และการจดัโครงการ กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนตามความสามารถพิเศษ     
 5. การใหร้างวลัตามสถานการณ์ ประกอบดว้ย 

5.1 การปฏิบติังานของบุคลากรตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้บรรลุวิสัยทศัน์
และเป้าประสงค์ของโรงเรียน ผูบ้ริหารให้ความไวว้างใจบุคลากรท่ีมีความรับผิดชอบต่อแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรมของโรงเรียน สนบัสนุนให้บุคลากรท่ีมีผลปฏิบติังานดีตามแผนงาน โครงการ 
และกิจกรรม มีการรับฟังขอ้เสนอแนะแนวทางของบุคลากรเพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์และเป้าประสงค์
ของโรงเรียน ให้รางวลักบับุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติัตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท าให้บรรลุ
วสิัยทศัน์และเป้าประสงคข์องโรงเรียน และมีการสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานร่วมกนัเพื่อให้
บรรลุวสิัยทศัน์และเป้าประสงคท่ี์โรงเรียนก าหนด  

5.2 การให้รางวลักบับุคลกรที่ปรับปรุงผลการด าเนินงานของโรงเรียน ผูบ้ริหาร                 
มีการประชาสัมพนัธ์ตามช่องทางต่าง ๆ กบับุคลากรท่ีมีผลงาน สร้างช่ือเสียงให้กบัโรงเรียน เช่น 
เกียรติบตัร รางวลัตอบแทน มีการยกยอ่ง ชมเชย บุคลากรท่ีปรับปรุงผลงานดา้นวางแผนการเรียนรู้ 
การเรียนการสอน และการจดัการความรู้ในการงาน มีการให้รางวลัท่ีมีคุณค่าทางจิตใจมากกวา่วตัถุ 
การให้รางวลัเพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจบุคลากรท่ีท าดีและมีผลงานเป็นท่ีประจกัษ์ต่อสาธารณชน 
และการเผยแพร่ผลงานท่ีโดดเด่นของนกัเรียนท่ีประสบความส าเร็จ     

5.3 การบริหารจดัการเพื่อสร้างคุณค่าให้ผูเ้รียน ผูบ้ริหารสร้างความตระหนกัรู้คุณค่า
และบทบาทหน้าท่ีของนักเรียนอย่างมีเหตุผลในการลงมือปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ การก าหนดการ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียนเพื่อให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน การก าหนดความคาดหวงัให้ผูเ้รียนมี
ความรู้ตามหลกัสูตรของสถานศึกษา ก าหนดคุณสมบติัของผูเ้รียนในแต่ละระดบัชั้น และครูตอ้ง
ปฏิบติัให้ถึงเกณฑ์นั้น ๆ และก าหนดความคาดหวงัในการบริหารโดยค านึงถึงสภาพความเป็นจริง 
ตลอดจนศกัยภาพของบุคลากรภายในโรงเรียน  
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 6. การบริหารแบบวางเฉยประกอบดว้ย 
6.1 การก าหนดมาตรฐานเพื่อน าองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ผูบ้ริหารจดัท าโครงการ

ต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมนกัเรียน ดา้นวิชาการ กิจกรรม และคุณธรรมจริยธรรมในระดบัมาตรฐาน ส่งเสริม
กระบวนการพฒันาและการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้หลักคุณธรรม ก าหนดมาตรฐานด้านความรู่คู่
คุณธรรมให้แก่นกัเรียน ก าหนดมาตรฐานให้อยูใ่นระดบัสากลในทุก ๆ ดา้นและให้มีมาตรฐานให้สู่
ในชั้นแนวหนา้และก าหนดทกัษะการคิดวเิคราะห์ระหวา่งความสามารถของตนเองและความตอ้งการ
ของสังคมเพื่อฝึกฝนบุคลิกภาพ ความคิด แนวทางการท างานอยา่งเป็นสากล   

6.2 การด าเนินการของโรงเรียนท่ีน าไปสู่กฎและระเบียบของนกัเรียน ผูบ้ริหารมีการ
น าหลกัคุณธรรมและจริยธรรมมาใช้และปฏิบติั การจดัท าคู่มือกฎและระเบียบของนักเรียน การมี
ส่วนร่วมของนกัเรียนและผูป้กครองในการสร้างคู่มือกฎและระเบียบของนกัเรียน เสริมสร้างธรรม
เนียมปฏิบัติให้เป็นวฒันธรรมองค์กร ได้แก่ เน้นการจัดกิจกรรมจากพี่ สู่น้อง การฝึกให้พี่ เป็น                       
ผูถ่้ายทอดองค์ความรู้ให้น้อง และการเรียนรู้จากบุคลากรหรือบุคคลในโรงเรียนและก าหนด
สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีของนักเรียนซ่ึงเป็นความคาดหวงัของบุคลากรใน โรงเรียน สังคมและ
ตามท่ีประเทศชาติตอ้งการ    

6.3 การบริหารองค์กรให้เป็นท่ียอมรับในดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต ความน่าไวว้างใจ 
ความน่าเช่ือถือ และความยุติธรรม ผูบ้ริหารใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการและแนว
ทางการจดัการศึกษา ส่งเสริมให้นกัเรียนอบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกวนั ปลูกฝ่ังความดีดว้ยบทเรียน 
กิจกรรม และมีการออกแบบอยู่ในหลกัสูตร ก าชับให้นักเรียนรู้จกัซ้ือสัตยเ์ป็นคนคิดดี พูดดี และ
กระท าดี และการพฒันานักเรียนให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลกัสูตร มีความเอ้ืออาทรต่อ
ผูอ่ื้น มีความซ่ือสัตย ์และมียติุธรรม 

การสร้างรูปแบบสมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล 
จากการศึกษาพบว่ารูปแบบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากลพบ

องคป์ระกอบท่ีส าคญัในรูปแบบ ตามท่ีก าหนดไวท้ั้ง 6 ประการมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์  

1.1 การก าหนดทิศทางของโรงเรียนให้ไปสู่ผลลพัธ์ที่ตอ้งการสมรรถนะผูน้ า
โรงเรียนเอกชน วธีิการพฒันาประกอบดว้ย 

1) มุ่งเน้นให้นกัเรียนมีความพร้อมทางดา้นร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ
เป็นพลโลกท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกบัทางดา้นวิชาการ 

2) ก าหนดวิส ัยทศัน์ ปรัชญา คติพจน์ อตัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ของ
โรงเรียนให้สอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและหลกัของศาสนา 
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3) ก าหนดทิศทางของโรงเรียนให้สอดคลอ้งกบัแนวทางคิดในศตวรรษ                
ท่ี 21 ไดแ้ก่ การคิดสร้างสรรค์ การบูรณาการกิจกรรม 

1.2 การมีส่วนร่วมในวิส ัยทศัน์และพนัธกิจของโรงเรียนสมรรถนะผู ้น า
โรงเรียนเอกชน วธีิการพฒันาประกอบดว้ย 

1) จดัการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนพฒันาประจ าปี
ของโรงเรียน รวมไปถึงการจดัท า SWOT เพื่อก าหนดกลยุทธ์ในการพฒันาโรงเรียน 

2)  จดัการประชุมถ่ายทอดวิสัยทศัน์และพนัธกิจของโรงเรียน ทั้งการ
ประชุมครูรวม ประชุมกลุ่มย่อย 

3)  จดัการประชุมผูป้กครองนกัเรียน และผูบ้ริหารสร้างความตระหนกัรู้
และจิตส านึกให้ทุกฝ่ายเห็นความส าคญัของการพฒันาองค์กร  

1.3 การน าองค์กรสู่การจดัการความรู้สมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชน วิธีการ
พฒันาประกอบดว้ย 

1) ส่งเสริมและสนบัสนุนจดักิจกรรมอย่างต่อเน่ืองทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน 

2) จดัการวางแผนงานการน าองค์กรโดยการประชุมทุกระดบัชั้นเพื่อให้มี
แนวทางการพฒันาไปในทิศทางเดียวกนั 

3) จดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัพนัธกิจและยุทธศาสตร์ของ
โรงเรียนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดการพฒันา 
 2. การสร้างแรงบันดาลใจ 

2.1 การกระตุน้บุคลากรเพื ่อให้บรรลุวิสัยทศัน์และพนัธกิจสมรรถนะผูน้ า
โรงเรียนเอกชน วธีิการพฒันาประกอบดว้ย 

1) ก าหนดกลยุทธ์ดา้นพฒันาบุคลากรไวอ้ย่างชดัเจน 
2) เสริมสร้างบรรยากาศการท างานที ่ดีเพื ่อสร้างความรู้สึกย ึดมัน่ต่อ

วิสัยทศัน์และพนัธกิจท่ีก าหนดไว ้
3) จดัการก าหนดรูปแบบกิจกรรมโดยการวางแผนก ากบัติดตามผลการ

ด าเนินงานเพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์ของโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง 
2.2 การสนับสนุนบุคลากรท่ีสร้างและมีผลงานสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชน 

วธีิการพฒันาประกอบดว้ย 
1) สนบัสนุนและให้ความไวว้างใจในการรับฟังขอ้เสนอแนะและยอมรับ

ความคิดเห็นของบุคลากรในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาโรงเรียน 
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2) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครูคน้ควา้เทคนิคการสอนและใช้เทคโนโลยี
ในการสอนแบบใหม่ ๆ ท่ีเหมาะสมกบัยุคปัจจุบนั 

3) สร้างโอกาสให้บุคลากรแสดงความสามารถและพิสูจน์ความสามารถ
ของตนเอง 

2.3 การส่งเสริมการใฝ่หาความรู้ของนกัเรียนสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชน 
วธีิการพฒันาประกอบดว้ย 

1) ส่งเสริมให้นกัเรียนมีส่วนร่วมกบัทั้งดา้นการเรียนและกิจกรรมอย่าง
เต็มท่ี 

2)  จดัการเผยแพร่ผลงานท่ีโดดเด่นของนกัเรียนท่ีประสบความส าเร็จ 
3) ส่งเสริมกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ท่ีทนัสมยัจากนอกห้องเรียน 

 3. การกระตุ้นการใช้ปัญญา 
3.1 การท างานของบุคลากรเพื ่อเขา้ถึงความรู้สมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชน 

วธีิการพฒันาประกอบดว้ย 
1) ส่งเสริมการใช้นวตักรรมเทคโนโลยีสมยัใหม่เพื่อน าความรู้มาประยุกต์ใช้

กบัการเรียนการสอน 
2) ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมต่าง ๆ จากหน่วยงานและองค์กรภายนอก

แลว้น ามาขยายผลภายในโรงเรียน 
3) จดัหาวิทยากรจากภายนอกเขา้มาให้ความรู้แก่บุคลากรอย่างต่อเน่ือง 

3.2 การพฒันานักเรียนให้เกิดความรู้ใหม่สมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชน วิธีการ
พฒันาประกอบดว้ย 

1) ส่งเสริมครูผลิตส่ือนวตักรรมสมยัใหม่ท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอน 
2)  จดัการนิเทศติดตามการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูเป็นระยะ 
3) ส่งเสริมให้จดักิจกรรมศึกษาดูงานดา้นการจดัการเรียนการสอนโดยใช้

เทคโนโลยีสมยัใหม่อย่างต่อเน่ือง 
3.3 การมุ่งเน้นผูเ้รียนดว้ยวิธีการออกแบบและสร้างนวตักรรมสมรรถนะผูน้ า

โรงเรียนเอกชน วธีิการพฒันาประกอบดว้ย 
1) สนับสนุนการใช้ส่ือเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนอง 

การพฒันานกัเรียนให้มีการพฒันาการท่ีเป็นเลิศ 
2) สนบัสนุนนักเรียนน าผลงานนวตักรรมต่าง ๆ เขา้ร่วมแข่งขนักบัหน่วยงาน

ภายนอก 
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3) สนบัสนุนให้มีการออกแบบและสร้างนวตักรรมในการเรียนการสอนท่ี
ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดจ้ริง สามารถท าให้นกัเรียนเขา้ใจถึงเร่ืองท่ีเรียนไดง่้ายข้ึน 

4. ความใส่ใจต่อปัจเจกบุคคล   
4.1 การสร้างสัมพนัธภาพและความผูกพนัระหว่างกนัสมรรถนะผูน้ าโรงเรียน

เอกชน วธีิการพฒันาประกอบดว้ย 
1)  จดัการประชุมระหวา่งบุคลการเพื่อสร้างสัมพนัธภาพและความผกูพนัท่ีดี 
2)  เปิดโอกาสในการท างานร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติั ร่วมมือ 

ร่วมใจ 
3)  เสริมเสร้างให้บุคลากรเปิดใจซ่ึงกนัและกนัและให้บุคลากรในองค์กรมี

บทบาทร่วมกนัช่วยกนัคิดและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนัตามความเหมาะสมตามศกัยภาพ
ของบุคลากร 

4.2 การพฒันาตนเองให ้เกิดความงอกงามสมรรถนะผู ้น าโรงเรียนเอกชน 
วธีิการพฒันาประกอบดว้ย 

1) สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดท้  างานตามความรู้ความสามารถและความถนดั 
2)  เสริมสร้างความเช่ือมัน่และให้ความส าคญักบับุคลากรท างานเป็นทีม 
3) ส่งเสริมและสนบัสนุนบุคลากรพฒันาความสามารถของตนเองและ

ช้ีแนะให้ไปในทิศทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
4.3 การเรียนรู้สู่การปฏิบตัิดว้ยกระบวนการท างานของผูเ้รียนสมรรถนะผูน้ า

โรงเรียนเอกชน วธีิการพฒันาประกอบดว้ย 
1) จดัการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยค านึงถึงความแตกต่างดา้นการ

เรียนรู้ 
2) ส่งเสริมให้นกัเรียนเรียนรู้ตามศกัยภาพของตนเอง 
3) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้นกัเรียนแสดงความสามารถของตนเองอย่าง

เต็มศกัยภาพ 
 5. การให้รางวัลตามสถานการณ์   

5.1 การปฏิบัติงานของบุคลากรตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้บรรลุ
วิสัยทศัน์และเป้าประสงค์ของโรงเรียนสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชน วธีิการพฒันาประกอบดว้ย 

1) สร้างความไวว้างใจบุคลากรที่มีความรับผิดชอบต่อแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมของโรงเรียน 
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2) สนบัสนุนให้บุคลากรที ่ม ีผลปฏิบตัิงานดีตามแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม 

3) การรับฟังขอ้เสนอแนะแนวทางของบุคลากรเพื ่อให้บรรลุวิสัยทศัน์  
และเป้าประสงค์ของโรงเรียน 

5.2 การให ้รางวลักบับุคลกรที ่ปรับปรุงผลการด า เนินงานของโรงเรียน
สมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชน วธีิการพฒันาประกอบดว้ย 

1) จดัการประชาสัมพนัธ์ตามช่องทางต่าง ๆ กบับุคลากรที่มีผลงานสร้าง
ช่ือเสียงให้กบัโรงเรียน เช่น เกียรติบตัร รางวลัตอบแทน 

2) การให้รางวลัเพื ่อสร้างขวญัและก าลงัใจบุคลากรที่ท  าดีและมีผลงาน
เป็นท่ีประจกัษ์ต่อสาธารณชน 

3)  จดัการเผยแพร่ผลงานท่ีโดดเด่นของนกัเรียนท่ีประสบความส าเร็จ 
5.3  การบริหารจดัการเพื่อสร้างคุณค่าให้ผูเ้รียนสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชน 

วธีิการพฒันาประกอบดว้ย 
1) สร้างความตระหนกัรู้คุณค่าและบทบาทหน้าที่ของนกัเรียนอย่างมี

เหตุผลในการลงมือปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ 
2) ก าหนดการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนเพื ่อให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

สูงข้ึน 
3) ก าหนดความคาดหวงัให้ผูเ้รียนมีความรู้ตามหลกัสูตรของสถานศึกษา 

 6. การบริหารแบบวางเฉย 
6.1 การก าหนดมาตรฐานเพื ่อน าองค ์กรให ้บรรลุเป้าหมายสมรรถนะผู ้น า

โรงเรียนเอกชน วธีิการพฒันาประกอบดว้ย 
1) การจดัท าโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมนกัเรียน ดา้นวิชาการ กิจกรรม 

คุณธรรมจริยธรรม ในระดบัมาตรฐาน 
2) สนบัสนุนกระบวนการพฒันาและการเรียนรู้ร่วมกนัโดยใช ้หลกั

คุณธรรม 
3) ก าหนดมาตรฐานให้อยู่ในระดบัสากลในทุก ๆ ดา้นและมีมาตรฐานให้

เขา้สู่ในชั้นแนวหน้า 
6.2 การด าเนินการของโรงเรียนท่ีน าไปสู่กฎและระเบียบของนกัเรียนสมรรถนะ

ผูน้ าโรงเรียนเอกชน วธีิการพฒันาประกอบดว้ย 
1) ก ำหนดน าหลกัคุณธรรมและจริยธรรมมาใช้และปฏิบติั 



128 
 

 

2) จดัท าคู่มือกฎและระเบียบของนกัเรียน 
3)  เสริมสร้างธรรมเนียมปฏิบตัิให้เป็นวฒันธรรมองค์กร ไดแ้ก่ เน้นการ

จดักิจกรรมจากพี่สู่น้องการฝึกให้พี่เป็นผูถ่้ายทอดองค์ความรู้ให้น้องและการเรียนรู้จากบุคลากร
หรือบุคคลในโรงเรียน 

6.3 การบริหารองค์กรให้เป็นท่ียอมรับในดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต ความน่าไวว้างใจ 
ความน่าเช่ือถือและความยติุธรรมสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชน วธีิการพฒันาประกอบดว้ย 

1) ส่งเสริมให้นกัเรียนอบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกวนั 
2) ก าชบัให้นกัเรียนรู้จกัซ้ือสัตย ์เป็นคนคิดดี พูดดีและกระท าดี 
3) ก าหนดการพฒันานกัเรียนให้มีคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ตามหลกัสูตร 

มีความเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้น มีความซ่ือสัตย ์และมีความยุติธรรม 
การประเมินรูปแบบสมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล 
การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปไดแ้ละความเป็นประโยชน์ของ รูปแบบ

สมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากลพบว่ารูปแบบสมรรถนะทุกองค์ประกอบ                    
มีค่าเฉล่ียความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมากถึงมากที่สุด
   
อภิปรายผล  
  ผลการวิจยัม ีประเด ็นที ่ส าคญั ผู ว้ ิจ ยัน ามาอภิปรายผลการว ิจยั  ม ีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 1. รูปแบบสมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากลมีองค์ประกอบที่ผู้วิจัยเห็น
ว่าน่าสนใจมีดังนี ้

1.1 การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ประกอบดว้ยสมรรถนะ3 ด้าน ได้แก่ 1) การ
ก าหนดทิศทางของโรงเรียนให้ไปสู่ผลลัพธ์ท่ีต้องการ ซ่ึงวิธีการพฒันาประกอบด้วย มุ่งเน้นให้
นกัเรียนมีความพร้อมทางดา้นร่างกาย สติปัญญา และจิตใจเป็นพลโลกที่มีคุณธรรมจริยธรรม
ควบคู่ไปกบัทางดา้นวิชาการก าหนดวิสัยทศัน์ ปรัชญา คติพจน์ อตัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ของ
โรงเรียนให้สอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและหลกัของศาสนาและก าหนด
ทิศทางของโรงเรียนให้สอดคลอ้งกบัแนวทางคิดในศตวรรษที่ 21 ไดแ้ก่ การคิดสร้างสรรค์ 
การบูรณาการกิจกรรม 2) การมีส่วนร่วมในวิสัยทศัน์และพนัธกิจของโรงเรียนสมรรถนะผูน้ า
โรงเรียนเอกชน วิธีการพฒันาประกอบด้วยจดัการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการก าหนด
แผนพฒันาประจ าปีของโรงเรียน รวมไปถึงการจดัท า SWOT เพื่อก าหนดกลยุทธ์ในการพฒันา
โรงเรียนจดัการประชุมถ่ายทอดวิสัยทศัน์และพนัธกิจของโรงเรียน ทั้งการประชุมครูรวม 
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ประชุมกลุ่มย่อย และจดัการประชุมผูป้กครองนกัเรียน และผูบ้ริหารสร้างความตระหนกัรู้และ
จิตส านึกให้ทุกฝ่ายเห็นความส าคญัของการพฒันาองค์กรและ 3) การน าองค์กรสู่การจดัการ
ความรู้สมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชน วิธีการพัฒนาประกอบด้วยส่งเสริมและสนบัสนุนจดั
กิจกรรมอย่างต่อเน่ืองทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนจดัการวางแผนงานการน าองค์กรโดยการ
ประชุมทุกระดบัชั้นเพื ่อให้มีแนวทางการพฒันาไปในทิศทางเดียวกนัจดัการเรียนการสอน                   
ให้สอดคลอ้งกบัพนัธกิจและยุทธศาสตร์ของโรงเรียนเพื ่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิด                
การพฒันา 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษามีความตอ้งการหรือความ
คาดหวงัที่อยากเห็นผูบ้ริหารมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาบนพื้นฐานของการมี
ส่วนร่วมและมีทิศทาง และเป้าหมายที่ชดัเจนเพราะโรงเรียนมาตรฐานสากลตอ้งมีคุณภาพที่สูง
กวา่โรงเรียนทัว่ไปองคป์ระกอบน้ีคลา้ยคลึงกบังานวิจยัของ ส าเนา หมื่นแจ่ม (2555) ศึกษาภาวะ
ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบนพื้นที่สูงมีองคป์ระกอบ 5 ดา้น คือ
ดา้นการมีอุดมการณ์  ดา้นความคิดสร้างสรรค ์ดา้นการเป็นแบบอยา่งที่ดี ดา้นการสร้างแรง
บนัดาลใจ ดา้นการสร้างวฒันธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วมร่วม ซ่ึงท านองเดียวกบัแนวคิดของ 
สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์ (2548) ท่ีกล่าว่า ความเสน่หา หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า อิทธิพลเชิงอุดมการณ์
เป็นพฤติกรรมท่ีผูน้ าแสดงออกดว้ยแบบตวัอยา่งบทบาทท่ีเขม้แข็งให้ผูต้ามมองเห็น เม่ือผูต้ามรับรู้
พฤติกรรมดงักล่าวของผูน้ า ก็จะเกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรมเกิดข้ึน ซ่ึงปกติผูน้ าแบบเปล่ียน
สภาพจะมีการประพฤติปฏิบติัท่ีมีมาตรฐานทางศีลธรรมและจริยธรรมสูง จนเกิดการยอมรับวา่เป็น
ส่ิงท่ีถูกตอ้งดีงาม ดงันั้นจึงไดรั้บการนบัถืออยา่งลึกซ้ึงจากผูต้าม พร้อมทั้งไดรั้บความไวว้างใจอยา่ง
สูงอีกดว้ย ผูน้ าจึงสามารถจะท าหน้าท่ีให้วิสัยทศัน์และสร้างความเขา้ใจต่อเป้าหมายของพนัธกิจ              
แก่ผูต้าม ท านองเดียวกบัแนวคิดของ โควอลสก้ี (Kowalski, 2003, 27) และของ (Jahan, 2007 อา้ง
ถึงในสุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์, 2550, 121) ท่ีระบุว่าผูน้ าท่ีเป็นบุคคลส าคญัในการขบัเคล่ือนการพฒันา
องคก์รให้สู่ความเป็นเลิศ ผูน้ าจึงควรมีองคป์ระกอบส าคญัเพื่อความมีประสิทธิผลของภาวะผูน้ าอนั
ประกอบไปดว้ย การแนะน าการช้ีน า  การมีอิทธิพลเหนือ ดงันั้นภาวะผูน้ าจึงไม่ใช่เพียงเป็นการมี
พลงัอ านาจ หรือการมีอ านาจหน้าท่ีเท่านั้น แต่หากหมายรวมถึงการมีวิสัยทศัน์และมีเป้าประสงค ์
เช่นเดียวกับแนวคิดของ กู๊ด (Good, 1973, 14) ท่ีกล่าวว่า การบริหารการศึกษาเป็นเร่ืองท่ีส าคัญ
ส าหรับการควบคุม ดูแล การด าเนินกิจกรรมทางการศึกษา การบริหารและการจดัการทั้งดา้นวิชาการ 
ดา้นงบประมาณ ด้านพสัดุครุภณัฑ์ ด้านกิจการนักศึกษา ดา้นสภาพแวดลอ้ม ตลอดรวมถึงดา้นการ
บริหารบุคคล ซ่ึงเป็นฐานส าคญัในการพฒันาองคก์รหรือสถานศึกษาให้สามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาและพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณสมบัติอนัพึงประสงค์สู่สังคมต่อไป               
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และสอดคล้องกบัส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (2556) ท่ีเสนอแนวทางการ
ก าหนดวิสัยทศัน์ของโรงเรียนจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง โดยใช้ข้อมูลจากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียนทั้ งสภาพจริงในปัจจุบันและสภาพการ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต   

 1.2 การสร้างแรงบันดาลใจประกอบด้วยสมรรถนะ 3 ด้าน ได้แก่ 1) การกระตุน้
บุคลากรเพื ่อให ้บรรลุว ิส ัยทศัน์และพนัธกิจสมรรถนะผู ้น าโรงเรียนเอกชน วิธีการพัฒนา
ประกอบดว้ยก าหนดกลยุทธ์ดา้นพฒันาบุคลากรไวอ้ย่างชดัเจนเสริมสร้างบรรยากาศการท างาน
ที่ดีเพื่อสร้างความรู้สึกยึดมัน่ต่อวิสัยทศัน์และพนัธกิจที่ก  าหนดไว ้และจดัการก าหนดรูปแบบ
กิจกรรมโดยการวางแผนก ากบัติดตามผลการด าเนินงานเพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์ของโรงเรียน
อย่างต่อเน่ือง 2) การสนับสนุนบุคลากรท่ีสร้างและมีผลงานสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชน วิธีการ
พฒันาประกอบดว้ยสนบัสนุนและให้ความไวว้างใจในการรับฟังขอ้เสนอแนะและยอมรับความ
คิดเห็นของบุคลากรในส่ิงที่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาโรงเรียนส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครู
คน้ควา้เทคนิคการสอนและใช้เทคโนโลยีในการสอนแบบใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกบัยุคปัจจุบนัและ
สร้างโอกาสให้บุคลากรแสดงความสามารถและพิสูจน์ความสามารถของตนเอง 3) การส่งเสริม
การใฝ่หาความรู้ของนกัเรียนสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชน วิธีการพฒันาประกอบดว้ยส่งเสริม
ให้นกัเรียนมีส่วนร่วมกบัทั้งดา้นการเรียนและกิจกรรมอย่างเต็มที่จดัการเผยแพร่ผลงานที่โดด
เด่นของนกัเรียนที่ประสบความส าเร็จ และส่งเสริมกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่ทนัสมยั
จากนอกห้องเรียน 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ความมีส่วนร่วม การท างาน
เป็นทีม กระตุน้สร้างขวญัก าลังใจให้แก่บุคลากรทุกคนอย่างทั่วถึงยึดหลกัธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการองค์ประกอบน้ี เช่นเดียวกับแนวคิดของ ซูบริ คราวเบอร์ร่ี(Subir Clowdbury 
SubirClowdbury (2000, 280) ท่ีกล่าวว่า ภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงเป็นกระบวนการท่ีผู ้น ามี
อิทธิพลเหนือผูต้าม สามารถโนม้นา้วให้ผูต้ามเกิดการยอมรับและกระท าตามในกิจกรรมต่าง ๆ โดย
มุ่งให้มีการเปล่ียนแปลงจากสภาพเดิมท่ีเป็นอยู่ ด้วยการกระตุน้ให้ผูต้ามตระหนักถึงโอกาสหรือ
ปัญหาและร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ให้เกิดส่ิงใหม่ ๆ ในองค์กร ทั้ งน้ีทุกคนสามารถเป็นผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงได้ โดยผูท่ี้มีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงต้องเป็นผูริ้เร่ิมให้เกิดการเปล่ียนแปลง และ
จะตอ้งเป็นการน าการเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงท่ีดีกว่า เช่นเดียวกบักบังานวิจยัของ ส าเนา หมื่นแจ่ม 
(2555) ศ ึกษาภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานบนพื ้นที ่สูง                         
5 องคป์ระกอบ องคป์ระกอบดา้นการมีอุดมการณ์ องคป์ระกอบดา้นความคิดสร้างสรรค ์
องคป์ระกอบดา้นการเป็นแบบอยา่งที่ดี องคป์ระกอบดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ องคป์ระกอบ
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ดา้นการสร้างวฒันธรรมการท างานแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงท านองเดียวกบัแนวคิดของ สุ เทพ                     
พงศ์ศรีวฒัน์ (2548) ท่ีกล่าวว่า องค์ประกอบของพฤติกรรมภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงเป็น
พฤติกรรมของผูน้ าท่ีแสดงออกดว้ยการส่ือสารให้ ผูต้ามทราบถึง ความคาดหวงัท่ีสูงของผูน้ าท่ีมีต่อ
ผูต้าม ด้วยการสร้างแรงบนัดาลใจโดยจูงใจให้ยึดมัน่และร่วมสานฝันต่อวิสัยทศัน์ขององค์การ 
ในทางปฏิบติัผูน้ ามกัจะใช้สัญลกัษณ์และการปลุกเร้าทางอารมณ์ให้กลุ่มท างานร่วมกนัเพื่อไปสู่
เป้าหมายแทนการท าเพื่อประโยชน์เฉพาะตน ผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพจึงถือไดว้า่เป็นผูส่้งเสริมน ้ าใจ
แห่งการท างานเป็นทีม ผูน้ าจะพยายามจูงใจผูต้ามใหท้ างานบรรลุเกินเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยการ
สร้างจิตส านึกของผูต้ามให้เห็นความส าคญัว่าเป้าหมายและผลงานนั้นจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา จึงจะท าใหอ้งคก์ารเจริญกา้วหนา้ประสบความส าเร็จได ้  

1.3 การกระตุ้นการใช้ปัญญาประกอบดว้ยสมรรถนะ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การท างาน
ของบุคลากรเพื่อเขา้ถึงความรู้สมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชน วิธีการพฒันาประกอบดว้ยส่งเสริม
การใช้นวตักรรมเทคโนโลยีสมยัใหม่เพื่อน าความรู้มาประยุกต์ใช้กบัการเรียนการสอนส่งเสริม
ให้ครูเขา้รับการอบรมต่าง ๆ จากหน่วยงานและองค์กรภายนอกแลว้น ามาขยายผลภายใน
โรงเรียน และจดัหาวิทยากรจากภายนอกเขา้มาให้ความรู้แก่บุคลากรอย่างต่อเน่ือง 2) การพฒันา
นกัเรียนใหเ้กิดความรู้ใหม่สมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชน วธีิการพฒันาประกอบดว้ยส่งเสริมครูผลิต
ส่ือนวตักรรมสมยัใหม่ที่ใช ้ประกอบการเรียนการสอนจดัการนิเทศติดตามการจดักิจกรรม               
การเรียนการสอนของครูเป็นระยะ และส่งเสริมให้จดักิจกรรมศึกษาดูงานดา้นการจดัการเรียน
การสอนโดยใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่อย่างต่อเน่ือง 3) การมุ่งเน้นผูเ้รียนดว้ยวิธีการออกแบบและ
สร้างนวตักรรมสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชน วิธีการพฒันาประกอบดว้ยการสนบัสนุนการใช้ส่ือ
เทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อตอบสนองการพฒันานกัเรียนให้มีการพฒันาการท่ีเป็น
เลิศสนบัสนุนนกัเรียนน าผลงานนวตักรรมต่าง ๆ เขา้ร่วมแข่งขนักบัหน่วยงานภายนอกและ 
สนบัสนุนให้มีการออกแบบและสร้างนวตักรรมในการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ไดจ้ริง สามารถท าให้นกัเรียนเขา้ใจถึงเร่ืองท่ีเรียนไดง่้ายข้ึน 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารมีการวางแผน พฒันาบุคลากรครบทุกมิติ ซ่ึงก าหนด
ในแผนพฒันาคุณภาพอยา่งชดัเจน ก ากบัส่งเสริมให้ก าลงัใจบุคลากรโดยการส่งเสริมให้ศึกษาต่อ 
ทศันศึกษา อบรมเฉพาะดา้นมีการก าหนดในแผนพฒันาอยา่งชดัเจนและมีการก ากบัติดตามอยา่ง
ต่อเน่ืองเช่นเดียวกบังานวิจยัของ ส าเนา หมื่นแจ่ม (2555) ที่กล่าววา่ ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบนพื้นที่สูงองคป์ระกอบดา้นความคิดสร้างสรรค ์และของ            
สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์ (2548) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมของผูน้ าท่ีแสดงออกดว้ยการกระตุน้ให้เกิดการ
ริเร่ิมการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ โดยใชว้ธีิการฝึกคิดทวนกระแสความเช่ือและค่านิยมเดิมของตนหรือ
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ของผูน้ า หรือขององค์การ ผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพจะสร้างความรู้สึกทา้ทายให้เกิดข้ึนแก่ผูต้ามและ
จะให้การสนบัสนุนหากผูต้ามตอ้งการทดลองวิธีการใหม่ ๆ ของตนหรือตอ้งการริเร่ิมสร้างสรรค์
ใหม่ท่ีเก่ียวกบังานขององคก์าร ส่งเสริมให้ผูต้ามแสวงหาทางออกและวิธีการแกปั้ญหาต่าง ๆ ดว้ย
ตนเองและสอดคลอ้งกบั ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (2556) การจดัการศึกษา
เอกชน ท่ีระบุว่าการจัดการศึกษาท่ีมีโรงเรียนเอกชนท าหน้าท่ีด าเนินการในการขับเคล่ือน
กระบวนการทางการศึกษาท่ีนอกเหนือจากการจดัการของรัฐโดยบทบาทส าคญัของโรงเรียนเอกชน
นั้นตอ้งช่วยให้เกิดการแข่งขนัดา้นคุณภาพการศึกษาโดยโรงเรียนเอกชนสามารถส่งเสริมเสรีภาพ
ดา้นการศึกษา คือช่วยให้ผูป้กครองและนักเรียนมีโอกาสในการเลือกสถานศึกษาได้หลากหลาย
ยิ่งข้ึนโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนท่ีดี มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสูงจะเป็นคู่แข่งกบัโรงเรียน
ของรัฐ จึงเป็นการกระตุน้ให้มีการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสูงข้ึนและยงัเป็นการขจดั
หรือลดการผกูขาดในการจดัการศึกษา 

1.4 ความใส่ใจต่อปัจเจกบุคคล ประกอบดว้ยสมรรถนะ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การสร้าง
ส ัมพนัธภาพและความผ ูกพนัระหว ่างกนัสมรรถนะผู ้น าโรงเรียนเอกชน วิธีการพัฒนา
ประกอบด้วยจดัการประชุมระหว่างบุคลากรเพื ่อสร้างสัมพนัธภาพและความผูกพนัที่ดีเปิด
โอกาสในการท างานร่วมกนั ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติั ร่วมมือ ร่วมใจและเสริมเสร้างให้
บุคลากรเปิดใจซ่ึงกนัและกนัและให้บุคลากรในองค์กรมีบทบาทร่วมกนัช่วยกนัคิดและด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนัตามความเหมาะสมตามศกัยภาพของบุคลากร 2) การพฒันาตนเองให้เกิด
ความงอกงามสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชน วธีิการพฒันาประกอบดว้ยสนบัสนุนให้บุคลากรได้
ท างานตามความรู้ความสามารถและความถนดั เสริมสร้างความเช่ือมัน่และให้ความส าคญักบั
บุคลากรท างานเป็นทีม ส่งเสริมและสนบัสนุนบุคลากรพฒันาความสามารถของตนเองและช้ีน า
ให้ไปในทิศทางที่ถูกตอ้งเหมาะสม และ 3) การเรียนรู้สู่การปฏิบติัดว้ยกระบวนการท างานของ
ผูเ้รียนสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชน วิธีการพฒันาประกอบดว้ยการจดัการพฒันาการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนโดยค านึงถึงความแตกต่างดา้นการเรียนรู้ส่งเสริมให้นกัเรียนเรียนรู้ตามศกัยภาพของ
ตนเอง ส่งเสริมและสนบัสนุนให้นกัเรียนแสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มศกัยภาพ 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารใส่ใจในรายละเอียดของนกัเรียนทุกคน โดยยอมรับ
ความหลากหลายของปัจเจกบุคคล ศกัยภาพของผูเ้รียนท่ีมีความแตกต่างในดา้นการเรียนรู้ มีวิธีการ
กระบวนการท างานหรือการเรียนการสอนท่ีออกแบบโดยเฉพาะกลุ่มแต่มีมาตรฐานเดียวกัน                   
ไม่สร้างความแตกแยกในผูเ้รียน ซ่ึงอาจจะแตกต่างในการเรียนการสอนแต่ไม่แตกแยกในผลลพัธ์               
ท่ีเกิดข้ึนองคป์ระกอบน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์ (2548) ท่ีกล่าวว่าเป็น
พฤติกรรมของผูน้ าท่ีมุ่งเนน้ความส าคญัในการส่งเสริมบรรยากาศของการท างานท่ีดี ดว้ยการใส่ใจ
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รับรู้และพยายามตอบสนองต่อความตอ้งการเป็นรายบุคคลของผูต้าม ผูน้ าจะแสดงบทบาทเป็นครู 
พี่เล้ียงและท่ีปรึกษาให้ค  าแนะน าให้การช่วยเหลือผูต้ามได้พฒันาระดับความต้องการของตน                    
สู่ระดบัสูงข้ึน เช่น สู่ระดบัการนบัถือตนเอง โดยผูน้ าใชว้ธีิการกระจายอ านาจการตดัสินใจแก่ผูต้าม 
เพื่อเพิ่มการเรียนรู้และความกลา้รวมทั้งความมัน่ใจแก่ผูต้าม และเช่นเดียวกบัแนวคิดของ สเพียร์
(Spears, n.d. Cited in Nwogu, 2004 อ้างถึงใน สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์ , 2550) อธิบายว่าภาวะผูน้ าใฝ่
บริการหมายถึงการให้บริการเป็นอันดับแรกและการกระตุ้นสัมพันธภาพท่ีดีโดยการสร้าง
บรรยากาศของศกัด์ิศรีและความนบัถือการสร้างกลุ่มและทีมและการฟังเพื่อนร่วมงานและพนกังาน 

1.5 การให้รางวัลตามสถานการณ์  ประกอบด้วยสมรรถนะ 3 ด้าน ได้แก่ 1) การ
ปฏิบติังานของบุคลากรตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้บรรลุวิสัยทศัน์และเป้าประสงค์ของ
โรงเรียนสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชน วิธีการพฒันาประกอบดว้ยสร้างความไวว้างใจบุคลากรท่ี
มีความรับผิดชอบต่อแผนงาน โครงการ กิจกรรมของโรงเรียนสนบัสนุนให้บุคลากรที่มีผล
ปฏิบติังานดีตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม และการรับฟังขอ้เสนอแนะแนวทางของบุคลากร
เพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์และเป้าประสงค์ของโรงเรียน 2) การให้รางวลักบับุคลกรที่ปรับปรุงผล
การด าเนินงานของโรงเรียนสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชน วิธีการพฒันาประกอบด้วยจดัการ
ประชาสัมพนัธ์ตามช่องทางต่าง ๆ กบับุคลากรที่มีผลงาน สร้างชื่อเสียงให้กบัโรงเรียน เช่น 
เกียรติบตัร รางวลัตอบแทนการให้รางวลัเพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจบุคลากรท่ีท าดีและมีผลงาน
เป็นที่ประจกัษ์ต่อสาธารณชน และจดัการเผยแพร่ผลงานที่โดดเด่นของนกัเรียนที่ประสบ
ความส าเร็จ และ 3) การบริหารจดัการเพื่อสร้างคุณค่าให้ผูเ้รียนสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชน 
วิธีการพฒันาประกอบด้วยสร้างความตระหนกัรู้คุณค่าและบทบาทหน้าที่ของนกัเรียนอย่างมี
เหตุผลในการลงมือปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ก าหนดการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนเพื่อให้มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน และก าหนดความคาดหวงัให้ผูเ้รียนมีความรู้ตามหลกัสูตรของสถานศึกษา 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารมีการให้รางวลัเพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจบุคลากรท่ี
ท าดีและมีผลงานเป็นท่ีประจกัษ์ต่อสาธารณชนและต่อองค์กรส่วนรวม ใช้กลยุทธ์ในการร่วมคิด 
ร่วมเผชิญปัญหาและเขา้ไปร่วมแลกเปล่ียนความคิดกบับุคลากร โดยท าให้บุคลากรมีแรงผลกัดนั
สามารถปฏิบติังานให้บรรลุวิสัยทศัน์และพนัธกิจ องคป์ระกอบน้ีท านองเดียวกบัแนวคิดของ                 
สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์ (2548) ท่ีกล่าววา่ ความใส่ใจต่อปัจเจกบุคคลเป็นการให้ความเห็นใจและเขา้ใจ
ถึงความตอ้งการของแต่ละคนสร้างสัมพนัธภาพและความผูกพนัระหว่างกนัในหมู่ผูป้ฏิบติังาน
แสดงความเอ้ืออาทรอย่างจริงใจและแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อการกระท ากระตุน้ให้ก าลงัใจ              
ผูต้ามเพื่อการพฒันาตนเองให้เกิดความงอกงามอย่างต่อเน่ือง และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ บาส 
และ อโวลิโอ (Bass & Avolio,1990 อา้งถึงใน สุเทพ  พงศศ์รีวฒัน์, 2550) ระบุวา่การให้รางวลัเป็น
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กลไกควบคุมในการสร้างการแลกเปล่ียนด้านความสัมพนัธ์ต่อกนั ซ่ึงเป็นวิธีการจูงใจผูต้ามดว้ย
ปัจจยัภายนอกอยา่งชดัเจน ในขณะท่ีภาวะผูน้ าแบบการเปล่ียนแปลงใชก้ารให้รางวลัเป็นเพียงปัจจยั
เสริมของระบบเพื่อเพิ่มความผูกพนัของผูต้ามและเพิ่มแรงจูงใจภายในของผูต้ามให้สูงข้ึนและ
เช่นเดียวกับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ระบุว่าการจดัระบบยกย่อง
ชมเชย การให้รางวลัโดยก าหนดหลกัเกณฑ์ให้สอดคลอ้งกบัการประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปี 
โดยยึดหลกัคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้และส่ือสารหลกัเกณฑ์การยกยอ่งชมเชย จูงใจให้กบั
บุคลากรไดรั้บทราบทัว่ทั้งโรงเรียน  

1.6 การบริหารแบบวางเฉย ประกอบดว้ยสมรรถนะ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การก าหนด
มาตรฐานเพื ่อน าองค ์กรให ้บรรลุเป้าหมายสมรรถนะผู ้น าโรงเรียนเอกชน วิธีการพัฒนา
ประกอบด้วยการจดัท าโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมนกัเรียน ดา้นวิชาการ กิจกรรม คุณธรรม
จริยธรรม ในระดบัมาตรฐานสนบัสนุนกระบวนการพฒันาและการเรียนรู้ร่วมกนัโดยใช้หลกั
คุณธรรมและก าหนดมาตรฐานให้อยู่ในระดบัสากลในทุก ๆ ดา้น และให้มีมาตรฐานให้สู่ในชั้น
แนวหน้า 2) การด าเนินการของโรงเรียนที่น าไปสู่กฎและระเบียบของนกัเรียนสมรรถนะผูน้ า
โรงเรียนเอกชน วิธีการพฒันาประกอบด้วยก ำหนดน าหลกัคุณธรรมและจริยธรรมมาใช้และ
ปฏิบติัจดัท าคู่มือกฎและระเบียบของนกัเรียน และเสริมสร้างธรรมเนียมปฏิบัติให้เป็นวฒันธรรม
องค์กรไดแ้ก่เน้นการจดักิจกรรมจากพี่สู่น้องการฝึกให้พี่เป็นผูถ้่ายทอดองค์ความรู้ให้น้องและ
การเรียนรู้จากบุคลากรหรือบุคคลในโรงเรียน และ 3) การบริหารองค์กรให้เป็นท่ียอมรับในดา้น
ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความน่าไวว้างใจ ความน่าเช่ือถือ และความยุติธรรมสมรรถนะผูน้ าโรงเรียน
เอกชน วิธีการพฒันาประกอบดว้ยส่งเสริมให้นกัเรียนอบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกวนัก าชบัให้
นกัเรียนรู้จกัซื่อสัตย ์เป็นคนคิดดี พูดดีและกระท าดี  และก าหนดการพฒันานกัเรียนให้มี
คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ตามหลกัสูตร มีความเอ้ืออาทรต่อผูอื้่น มีความซ่ือสัตย ์และมีความ
ยุติธรรม 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งในการจดัการศึกษาน าหลกัคุณธรรมและ
จริยธรรมมาใช้และปฏิบตัิ มีการจดัท าคู่มือกฎและระเบียบของนกัเรียนเสริมสร้างธรรมเนียม
ปฏิบตัิให้เป็นวฒันธรรมองค์กร ซ่ึงไดแ้ก่ เน้นการจดักิจกรรมจากพี่สู่น ้อง การฝึกให้พี ่เป็น                    
ผู ถ้ ่ายทอดองค ์ความรู้ให ้น ้อง องคป์ระกอบน้ีเช่นเดียวกบังานวิจยัของแนวคิดของ สุ เทพ                       
พงศศ์รีวฒัน์ (2548) ท่ีไดก้ล่าววา่การบริหารแบบวางเฉย มีการเขา้ไปท าการแกไ้ขก าหนดมาตรฐาน 
แต่รอคอยจนปัญหาเกิดข้ึนก่อนจึงเข้าท าการแก้ไข การตอกย  ้ าข้อบกพร่องให้ผู ้ปฏิบัติทราบ                  
การบงัคบัใชก้ฎระเบียบ แต่ไม่ชอบผลกระทบต่อสถานภาพเดิม และเม่ือมีขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึนให้ฟัง
จากผูน้ าเท่านั้น และส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2546) ระบุว่าการบริหาร
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จะมีผูบ้ริหารเพียงคนเดียวในองค์กร โดยมีการก าหนดมาตรฐานการท างานท่ีชดัเจน มีเอกภาพใน
การบงัคบับญัชา มีการกระจายอ านาจและมอบความรับผิดชอบให้แก่ผูร่้วมงาน มีการแบ่งฝ่ายการ
ท างานและมอบหมายบุคลากรใหรั้บผิดชอบงานใหเ้ฉพาะเจาะจง มีการก าหนดมาตรฐานการท างาน
ท่ีชดัเจน การมอบหมายงาน และการควบคุมดูแลนั้นตอ้งมีความเหมาะสม มีการเปิดโอกาสใหมี้การ
แลกเปล่ียน และเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ ในองค์กรได้ สามารถท าให้คนในองค์กรเกิดความรู้สึก
ปลอดภัย มีการยอมรับนโยบายส่วนบุคคลท่ีมีความสามารถตลอดรวมถึงมีการประเมินผล                    
การปฏิบติังานทั้งท่ีเป็นส่วนบุคคลและองคก์ร 

องค์ประกอบท่ีเหมาะสมในการจัดท า รูปแบบสมรรถนะผู ้น าโรงเรียนเอกชนสู่
มาตรฐานสากล จะสอดคล้องกบัพฤติกรรมภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงว่า ผูน้  าแบบน้ีจะให้ความ                
ใส่ใจต่อการท างานของผูต้ามโดยจะพฒันาผูต้ามให้งอกงามเต็มขีดศกัยภาพไปพร้อมกนั ผูน้ าท่ีมี
ลกัษณะแบบเปล่ียนสภาพนั้น มีระบบค่านิยมและอุดมการณ์ของตนท่ีเขม้แข็ง ซ่ึงสามารถส่งผลต่อ
การเพิ่มแรงจูงใจของผูต้ามให้ปฏิบติัไปในแนวทางท่ีดีงามต่อส่วนรวมมากกวา่เพื่อประโยชน์ส่วน
ตนเอง โดยไดเ้สนอองคป์ระกอบของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงไว ้(สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, 2548, 373) 
ประกอบดว้ย องค์ประกอบท่ี 1 อิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีผูน้ าแบบเปล่ียนแปลง
แสดงออกดว้ยแบบตวัอย่างบทบาทท่ีเขม้แข็งให้ผูต้ามมองเห็น เม่ือผูต้ามรับรู้พฤติกรรมดงักล่าว
ของผูน้ า ก็จะเกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรมเกิดข้ึน ซ่ึงปกติผูน้ าแบบเปล่ียนแปลงจะมีการ
ประพฤติปฏิบติัท่ีมีมาตรฐานทางศีลธรรมและจริยธรรมสูง จนเกิดการนยอมรับวา่เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
ดีงาม ดงันั้นจึงไดรั้บการนบัถืออยา่งลึกซ้ึงจากผูต้าม พร้อมทั้งไดรั้บความไวว้างใจอยา่งสูงอีกดว้ย 
ผูน้ าจึงสามารถจะท าหน้าท่ีให้วิสัยทศัน์และสร้างความเขา้ใจต่อเป้าหมายของพนัธกิจแก่ผูต้าม 
องคป์ระกอบท่ี 2 การสร้างแรงบนัดาลใจ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมของผูน้ าแบบเปล่ียนแปลง ท่ีแสดงออก
ดว้ยการส่ือสารให้ผูต้ามทราบถึง ความคาดหวงัท่ีสูงของผูน้ าท่ีมีต่อผูต้าม ดว้ยการสร้างแรงบนัดาล
ใจโดยจูงใจให้ยึดมั่นและร่วมสานฝันต่อวิสัยทัศน์ขององค์การ ในทางปฏิบัติผู ้น ามักจะใช้
สัญลกัษณ์และการปลุกเร้าทางอารมณ์ให้กลุ่มท างานร่วมกันเพื่อไปสู่เป้าหมายแทนการท าเพื่อ
ประโยชน์เฉพาะตน ผูน้ าแบบเปล่ียนแปลงจึงถือไดว้่าเป็นผูส่้งเสริมน ้ าใจแห่งการท างานเป็นทีม 
ผูน้ าจะพยายามจูงใจผูต้ามให้ท างานบรรลุเกินเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยการสร้างจิตส านึกของ              
ผูต้ามให้เห็นความส าคัญว่าเป้าหมายและผลงานนั้ นจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา จึงจะท าให้องค์การเจริญกา้วหน้าประสบความส าเร็จได ้องคป์ระกอบท่ี 3 การกระตุน้
การใช้ปัญญา ซ่ึงเป็นพฤติกรรมของผูน้ าแบบเปล่ียนแปลงท่ีแสดงออกดว้ยการกระตุน้ให้เกิดการ
ริเร่ิมการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ โดยใช้วิธีการฝึกคิดทวนกระแสความเช่ือและค่านิยมเดิมของตน 
หรือของผูน้ า หรือขององคก์าร ผูน้ าแบบเปล่ียนแปลงจะสร้างความรู้สึกทา้ทายให้เกิดข้ึนแก่ผูต้าม 
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และจะให้การสนับสนุนหากผู ้ตามต้องการทดลองวิธีการใหม่ ๆ ของตนหรือต้องการริเร่ิม
สร้างสรรคใ์หม่ท่ีเก่ียวกบังานขององคก์าร ส่งเสริมให้ผูต้ามแสวงหาทางออกและวิธีการแกปั้ญหา
ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง องคป์ระกอบท่ี 4 การมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายคน ซ่ึงเป็นพฤติกรรมของผูน้ าแบบ
เปล่ียนแปลง                 ท่ีมุ่งเน้นความส าคญัในการส่งเสริมบรรยากาศของการท างานท่ีดี ดว้ยการ
ใส่ใจรับรู้และพยายามตอบสนองต่อความตอ้งการเป็นรายบุคคลของผูต้าม ผูน้ าจะแสดงบทบาท
เป็นครู พี่เล้ียงและ                    ท่ีปรึกษาให้ค  าแนะน าให้การช่วยเหลือผูต้ามไดพ้ฒันาระดบัความ
ต้องการของตนสู่ระดับสูงข้ึน เช่น สู่ระดับการนับถือตนเอง (Self-Esteem) โดยผูน้ าใช้วิธีการ
กระจายอ านาจการตดัสินใจแก่ผูต้าม เพื่อเพิ่มการเรียนรู้และความกลา้รวมทั้งความมัน่ใจแก่ผูต้าม  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

1) โรงเรียนเอกชนที่มีความพร้อมในการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึนหรือ
ตอ้งการพฒันาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล พิจารณาน ารูปแบบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนท่ี
คน้พบน้ีไปประยุกต์ใช้บนพื้นฐานหรือบริบทของโรงเรียนหรือเหมาะสมกบัศกัยภาพของ
โรงเรียน 

2)  สถาบนัอุดมศึกษาหรือสถาบนัพฒันาผูบ้ริหารการศึกษาต่าง ๆ พิจารณาน า
รูปแบบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากลไปใช้เป็นขอ้มูลในการปรับปรุงหรือ
พฒันาหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการศึกษาหรือผูน้ าทางการศึกษา 

3) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน ารูปแบบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล 
ไปใช้ในการปรับกลไกการบริหารสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงแกไ้ขปัญหาที่เก่ียวขอ้งกบัมาตรฐาน
คุณภาพของสถานศึกษา 
 2. ข้อเสนอแนะการท าวิจัยคร้ังต่อไป  

1)  ควรมีการศึกษารูปแบบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากลใน
บริบทต่าง ๆ ในการบริหารจดัการสถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานสูงข้ึน 

2)  ควรมีการศึกษาวิจยัความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบ รูปแบบสมรรถนะผูน้ า
โรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากลกบัผลกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำที่ตอบสนองต่อนโยบำย
ภำครัฐ เช่น ไทยแลนด์ 4.0 เป็นตน้ 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 

1.   แบบสัมภาษณ์เพื่อการวจิยั ชุด ผูบ้ริหาร 

2. แบบสนทนากลุ่มเพื่อการวิจยั ชุด ตวัแทนครู  ตวัแทนผูป้กครอง  ตวัแทนนักเรียน  ตวัแทน

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน     

3. ประเด็นการสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง 

4. แบบสอบถามเพื่อการวิจัย ชุด ตัวแทนครู  ตัวแทนผูป้กครอง  ตัวแทนนักเรียน  ตัวแทน

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน     

5.  แบบประเมินรูปแบบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากลส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ 
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แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวจัิย ชุด ผู้บริหาร 
ตอน สมรรถนะผูน้ ำโรงเรียนเอกชนสู่มำตรฐำนสำกล 

 
ค าช้ีแจง 
 1. แบบสัมภำษณ์ชุดน้ีใชส้อบถำมผูบ้ริหำรโรงเรียนเอกชนประเภทสำมญัศึกษำท่ีมีคุณภำพ
สู่มำตรฐำนสำกล ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2558 จ  ำนวน 3 โรงเรียน โดยเลือกจำก กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภำค 
ประกอบดว้ย 1) โรงเรียนเซนตค์ำเบรียล 2) โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวลั และ 3) โรงเรียนดำรำ
วทิยำลยั 
 2. ขอ้มูลท่ีไดเ้พื่อน ำไปศึกษำสมรรถนะผูน้ ำโรงเรียนเอกชน สู่มำตรฐำนสำกล 
 3. แนวค ำถำมมี 2 ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
ตอนท่ี 2 สมรรถนะผูน้ ำโรงเรียนเอกชน สู่มำตรฐำนสำกล 

 
 
 
 
 
 
       นำยนริศ  มหำพรหมวนั 
       นกัศึกษำปริญญำปรัชญำดุษฎีบณัฑิต 
         มหำวทิยำลยัรำชภฏัเชียงใหม่
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ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
1. ช่ือ-นำมสกุล 
2. เพศ 
3. อำย ุ
4. ระยะเวลำรับรำชกำร 
5. ระดบักำรศึกษำ 
 
ตอนท่ี 2 สมรรถนะผูน้ ำโรงเรียนเอกชน สู่มำตรฐำนสำกล 
1) ท่ำนก ำหนดทิศทำงของโรงเรียนอยำ่งไรใหไ้ปสู่ผลลพัธ์ท่ีโรงเรียนตอ้งกำรท่ีจะบรรลุ ไดแ้ก่ กำร
ก ำหนดวสิัยทศัน์ ค่ำนิยม เป้ำประสงค ์  
……………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
2) ท่ำนมีวิธีกำรใดท่ีจะให้บุคลำกรและนักเรียนเห็นพอ้งและมีส่วนร่วมในวิสัยทศัน์และพนัธกิจ
ของโรงเรียน  
……………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 
3) ท่ำนแสดงวิสัยทัศน์ในกำรน ำองค์กรสู่กำรจัดกำรควำมรู้ ด้วยกำรก ำหนดผลลัพธ์ของ
กระบวนกำรหลกัและกระบวนกำรสนับสนุนอย่ำงไร เพื่อให้สอดคลอ้งกบัพนัธกิจและส่งเสริม
ควำมเป็นเลิศของโรงเรียน 
……………………………………………………………………………………………..……….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
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4) ท่ำนใชก้ลยทุธ์กระตุน้บุคลำกรอยำ่งไร เพื่อท่ีจะท ำใหโ้รงเรียนสำมำรถบรรลุวสิัยทศัน์ และพนัธ-
กิจท่ีก ำหนด 
……………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 
5) ท่ำนสร้ำงแรงบันดำลใจและสนับสนุนให้บุคลำกรอยำกสร้ำงกำรจดักำรควำมรู้ในกำรงำน 
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องโรงเรียนอยำ่งไร 
……………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 
6) ท่ำนมุ่งเน้นผลลัพธ์กับบุคลำกรอย่ำงไร เพื่อให้สร้ำงแรงบนัดำลใจกับนักเรียนในกำรใฝ่หำ
ควำมรู้ 
……………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
7) ท่ำนก ำหนดกลยุทธ์วิธีกำรใหม่ ๆ ในกำรท ำงำนเพื่อให้โรงเรียนดีข้ึนกว่ำเดิมอย่ำงไร เพื่อให้
บุคลำกรไดเ้ขำ้ถึงควำมรู้และแสวงหำควำมรู้ท่ียงัไม่มีมำเผยแพร่แก่บุคลำกร 
……………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
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8) ท่ำนท ำอย่ำงไรเพื่อให้บุคลำกรใช้ปัญญำทกัษะในกำรพฒันำกำรจดักำรควำมรู้เพื่อกระตุน้ให้
นกัเรียนในโรงเรียนมองหำวธีิกำรเรียนรู้ใหม่ ๆในกำรท ำงำนใหดี้ข้ึนกวำ่เดิม 
……………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 
9) ท่ำนก ำหนดผลลพัธ์ดำ้นกำรมุ่งเนน้ผูเ้รียนดว้ยวิธีกำรออกแบบและสร้ำงนวตักรรมกระบวนกำร
ท ำงำนเพื่อตอบสนองขอ้ก ำหนดท่ีส ำคญัอยำ่งไร 
……………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 
10) ท่ำนวำงแผนอยำ่งไรในกำรสร้ำงสัมพนัธภำพและควำมผูกพนัระหวำ่งกนัในหมู่บุคลำกรใหเ้กิด
กำรจดักำรควำมรู้ 
……………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 
11) ท่ำน กระตุน้ ก ำกบั ส่งเสริมและให้ก ำลงัใจบุคลำกรในกำรท ำงำนเพื่อกำรพฒันำตนเองให้เกิด
ควำมงอกงำมอยำ่งต่อเน่ืองอยำ่งไร  
……………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
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12) ท่ำนก ำหนดผลลพัธ์ด้ำนกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบติัด้วยกระบวนกำรท ำงำนของผูเ้รียนอย่ำงไร 
เพื่อใหค้  ำนึงถึงควำมแตกต่ำงดำ้นกำรเรียนรู้และศกัยภำพของนกัเรียน 
……………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 
13) ท่ำนท ำอย่ำงไรในกำรก ำกับควำมคืบหน้ำกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรให้ด ำเนินกำรตำม
แผนงำน โครงกำร กิจกรรม ใหบ้รรลุวสิัยทศัน์เป้ำประสงคข์องโรงเรียน 
……………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 
14) ท่ำนมีกำรก ำหนดเพื่อให้รำงวลักบับุคลกำกรท่ีปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรีนเพื่อสร้ำง
กระบวนกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีสร้ำงแรงใจใหก้บันกัเรียนอยำ่งไร 
……………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 
15) ท่ำนก ำหนดควำมคำดหวงัอยำ่งไร ในกำรท ำให้ผลกำรบริหำรจดักำรประสบควำมส ำเร็จในดำ้น
กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนเพื่อสร้ำงคุณค่ำใหผู้เ้รียน 
……………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
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16) ท่ำนก ำหนดมำตรฐำนผลลพัธ์ของโรงเรียนเพื่อน ำองคก์รใหบ้รรลุเป้ำหมำยอยำ่งไร 
……………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 
17) ท่ำนบริหำรกำรวำงแผน วำงกลยุทธ์ และกฎระเบียบของนักเรียนในโรงเรียนอย่ำงไรเพื่อให้
โรงเรียนเป็นองคก์รแห่งกำรเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 
18) ท่ำนใช้หลกักำรดำ้นจริยธรรมอยำ่งไร ในกำรบริหำรองค์กรให้เป็นท่ียอมรับแก่บุคลำกร และ
นกัเรียน ในดำ้นควำมซ่ือสัตยสุ์จริต ควำมน่ำไวว้ำงใจ ควำมน่ำเช่ือถือ และควำมยติุธรรม  
……………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบสนทนากลุ่มเพ่ือการวจัิย 
ชุด ตัวแทนครู  ตัวแทนผู้ปกครอง  ตัวแทนนักเรียน  ตัวแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน     

ตอน สมรรถนะผูน้ ำโรงเรียนเอกชน สู่มำตรฐำนสำกล 
 

ค าช้ีแจง 
 1. แบบสนทนำชุดน้ีใช้สอบถำมตัวแทนครู ตัวแทนผู ้ปกครอง  ตัวแทนนักเรียน  ตัวแทน
คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน โรงเรียนเอกชนประเภทสำมญัศึกษำท่ีมีคุณภำพสู่มำตรฐำนสำกล ตำม
ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558จ ำนวน 3 
โรงเรียน โดยเลือกจำก กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภำค ประกอบดว้ย 1) โรงเรียนเซนตค์ำเบรียล 2) 
โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟทิพวลั และ 3) โรงเรียนดำรำวทิยำลยั 
 2. ขอ้มูลท่ีไดเ้พื่อน ำไปศึกษำสมรรถนะผูน้ ำโรงเรียนเอกชน สู่มำตรฐำนสำกล 
 3. แนวค ำถำมมี2ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
ตอนท่ี 2 สมรรถนะผูน้ ำโรงเรียนเอกชน สู่มำตรฐำนสำกล 

 
 
 
 
 
 

                                                               นำยนริศ  มหำพรหมวนั 
     นกัศึกษำปริญญำปรัชญำดุษฎีบณัฑิต 
     มหำวทิยำลยัรำชภฏัเชียงใหม่ 
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ตอนที ่1ข้อมูลทัว่ไป 

1. ช่ือ-นำมสกุล 
2. เพศ 
3. อำย ุ
4. ต  ำแหน่ง 
5. ระดบักำรศึกษำ 
 

ตอนที ่2สมรรถนะผูน้ ำโรงเรียนเอกชน สู่มำตรฐำนสำกล 
1) ผูบ้ริหำรก ำหนดทิศทำงของโรงเรียนอยำ่งไรให้ไปสู่ผลลพัธ์ท่ีโรงเรียนตอ้งกำรท่ีจะบรรลุ ไดแ้ก่ 

กำรก ำหนดวสิัยทศัน์ ค่ำนิยม เป้ำประสงค ์  
……………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
2) ผูบ้ริหำรมีวธีิกำรใดท่ีจะให้บุคลำกรและนกัเรียนเห็นพอ้งและมีส่วนร่วมในวสิัยทศัน์และพนัธกิจ

ของโรงเรียน  
……………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
3) ผู ้บริหำรแสดงวิสัยทัศน์ในกำรน ำองค์กรสู่กำรจัดกำรควำมรู้ ด้วยกำรก ำหนดผลลัพธ์ของ

กระบวนกำรหลกัและกระบวนกำรสนบัสนุนอย่ำงไร เพื่อให้สอดคลอ้งกบัพนัธกิจและส่งเสริมควำมเป็น
เลิศของโรงเรียน 

……………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 
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4) ผูบ้ริหำรใช้กลยุทธ์กระตุน้บุคลำกรอยำ่งไร เพื่อท่ีจะท ำให้โรงเรียนสำมำรถบรรลุวิสัยทศัน์ และ

พนัธกิจท่ีก ำหนด 
……………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
5) ผูบ้ริหำรสร้ำงแรงบนัดำลใจและสนบัสนุนให้บุคลำกรอยำกสร้ำงกำรจดักำรควำมรู้ในกำรงำน 

เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องโรงเรียนอยำ่งไร 
……………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
6) ผูบ้ริหำรมุ่งเน้นผลลพัธ์กบับุคลำกรอย่ำงไร เพื่อให้สร้ำงแรงบนัดำลใจกบันกัเรียนในกำรใฝ่หำ

ควำมรู้ 
……………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 7) ผูบ้ริหำรก ำหนดกลยุทธ์วิธีกำรใหม่ ๆ ในกำรท ำงำนเพื่อให้โรงเรียนดีข้ึนกวำ่เดิมอยำ่งไร เพื่อให้
บุคลำกรไดเ้ขำ้ถึงควำมรู้และแสวงหำควำมรู้ท่ียงัไม่มีมำเผยแพร่แก่บุคลำกร 

……………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 



154 
 

 

8) ผูบ้ริหำรท ำอยำ่งไรเพื่อใหบุ้คลำกรใชปั้ญญำทกัษะในกำรพฒันำกำรจดักำรควำมรู้เพื่อกระตุน้ให้
นกัเรียนในโรงเรียนมองหำวธีิกำรเรียนรู้ใหม่ ๆในกำรท ำงำนใหดี้ข้ึนกวำ่เดิม 

……………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
9) ผู ้บริหำรก ำหนดผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นผู ้เรียนด้วยวิธีกำรออกแบบและสร้ำงนวตักรรม

กระบวนกำรท ำงำนเพื่อตอบสนองขอ้ก ำหนดท่ีส ำคญัอยำ่งไร 
……………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
10) ผูบ้ริหำรวำงแผนอยำ่งไรในกำรสร้ำงสัมพนัธภำพและควำมผูกพนัระหว่ำงกนัในหมู่บุคลำกร

ใหเ้กิดกำรจดักำรควำมรู้ 
……………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
11) ผูบ้ริหำร กระตุน้ ก ำกบั ส่งเสริมและให้ก ำลงัใจบุคลำกรในกำรท ำงำนเพื่อกำรพฒันำตนเองให้

เกิดควำมงอกงำมอยำ่งต่อเน่ืองอยำ่งไร  
……………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 
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12) ผูบ้ริหำรก ำหนดผลลพัธ์ดำ้นกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบติัดว้ยกระบวนกำรท ำงำนของผูเ้รียนอยำ่งไร 
เพื่อใหค้  ำนึงถึงควำมแตกต่ำงดำ้นกำรเรียนรู้และศกัยภำพของนกัเรียน  

……………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
13) ผูบ้ริหำรท ำอย่ำงไรในกำรก ำกับควำมคืบหน้ำกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรให้ด ำเนินกำรตำม

แผนงำน โครงกำร กิจกรรม ใหบ้รรลุวสิัยทศัน์เป้ำประสงคข์องโรงเรียน 
……………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
14) ผูบ้ริหำรมีกำรก ำหนดเพื่อให้รำงวลักบับุคลกรท่ีปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนเพื่อ

สร้ำงกระบวนกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีสร้ำงแรงจูงใจใหก้บันกัเรียนอยำ่งไร 
……………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
15) ผูบ้ริหำรก ำหนดควำมคำดหวงัอยำ่งไร ในกำรท ำให้ผลกำรบริหำรจดักำรประสบควำมส ำเร็จใน

ดำ้นกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนเพื่อสร้ำงคุณค่ำใหผู้เ้รียน 
……………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 
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 16) ผูบ้ริหำรก ำหนดมำตรฐำนผลลพัธ์ของโรงเรียนเพื่อน ำองคก์รใหบ้รรลุเป้ำหมำยอยำ่งไร 
……………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 17) ผูบ้ริหำรบริหำรกำรวำงแผน วำงกลยทุธ์ และกฎระเบียบของนกัเรียนในโรงเรียนอยำ่งไรเพื่อให้
โรงเรียนเป็นองคก์รแห่งกำรเรียนรู้ 

……………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 18) ผูบ้ริหำรใช้หลกักำรดำ้นจริยธรรมอย่ำงไร ในกำรบริหำรองค์กรให้เป็นท่ียอมรับแก่บุคลำกร 
และนกัเรียน ในดำ้นควำมซ่ือสัตยสุ์จริต ควำมน่ำไวว้ำงใจ ควำมน่ำเช่ือถือ และควำมยติุธรรม 

……………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 
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ประเด็นการสังเกตแบบไม่มโีครงสร้าง 

เพ่ือการวจัิยเร่ือง รูปแบบสมรรถนะผูน้ ำโรงเรียนเอกชนสู่มำตรฐำนสำกล 

_______________________________________________________________________________ 

ค าช้ีแจง 
 1. แบบสังเกตแบบไม่มีโครงสร้ำงชุดน้ีใชเ้พื่อสังเกตโรงเรียนเอกชน ท่ีผำ่นเกณฑ์ประเมิน
ในระดบัดีมำกตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2559 จ ำนวน 3 โรงเรียน โดยเลือกจำก กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภำค คือ 1) โรงเรียนเซนต์
คำเบรียล 2) โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟทิพวลั และ 3) โรงเรียนดำรำวทิยำลยั 

 2. ขอ้มูลท่ีไดจ้ำกแบบสังเกตแบบไม่มีโครงสร้ำงเพื่อน ำไปศึกษำสมรรถนะผูน้ ำโรงเรียน
เอกชนสู่มำตรฐำนสำกล 

 3. แนวประเด็นในสังเกตแบบไม่มีโครงสร้ำงมี2ตอนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 สภำพบริบททัว่ไปของโรงเรียน 
ส่วนท่ี 2 บริบทกำรบริหำรจดักำรท่ีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลของโรงเรียน 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย 
ชุด ตัวแทนครู  ตัวแทนผู้ปกครอง  ตัวแทนนักเรียน  ตัวแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน    

เร่ือง รูปแบบสมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล 
_______________________________________________________________________________ 

ค าช้ีแจง 
1. การวจิยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาองคป์ระกอบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชน เพื่อ

สร้างรูปแบบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชน และเพื่อตรวจสอบคุณภาพรูปแบบสมรรถนะผูน้ า

โรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล 

2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม  

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นดา้นสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล 

ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีในการตอบแบบสอบถาม 

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

 
 

 
 

                                                               นายนริศ  มหาพรหมวนั 
      นกัศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
                                                         มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
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ตอนที ่1 แบบสอบถามข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าช้ีแจง : โปรดใส่เคร่ืองหมาย  /  ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

 1. เพศ ชาย  2. หญิง 

 2. อาย ุ ต ่ากวา่ 21 ปี 2. 21 - 30 ปี    

  - 40 ปี 4. 41 - 50 ปี  

 5. มากกวา่ 50 ปี 

 3. สถานภาพ 

    1. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  

    2. ครู    

    3. ผูป้กครอง      

    4. นกัเรียน 

 4. ระดบัการศึกษา  

  1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี  2. ปริญญาตรี      

   3. ปริญญาโท 4. ปริญญาเอก 

 5. ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 

 ต ่ากวา่ 6 ปี 2. 6 - 10 ปี 

 - 15 ปี   4. 16 - 20 ปี 

 มากกวา่ 20 ปี        6. ยงัไม่ประกอบอาชีพ 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านสมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชน ในการบริหารจัดการการศึกษาที่

มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

ค าช้ีแจง : โปรดใส่เคร่ืองหมาย  /  ลงในช่อง  โดยคะแนนแต่ละช่องมีความหมายดงัน้ี 

 ระดบั 1 นอ้ยท่ีสุด หมายถึง สมรรถนะผูน้ าอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 ระดบั 2 นอ้ย หมายถึง สมรรถนะผูน้ าอยูใ่นระดบันอ้ย 

 ระดบั 3 ปานกลาง หมายถึง สมรรถนะผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลาง  

 ระดบั 4 มาก หมายถึง สมรรถนะผูน้ าอยูใ่นระดบัมาก 

 ระดบั 5 มากท่ีสุด หมายถึง สมรรถนะผูน้ าอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 

1.  ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ 

ข้อที่ สมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชน  
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

1. การก าหนดทิศทางของโรงเรียนให้ไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

1) มีการมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนมีความพร้อมทางดา้นร่างกาย 

สติปัญญาและจิตใจเป็นพลโลกท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม

ควบคู่ไปกบัทางดา้นวชิาการ 

     

2) ผูบ้ริหารไดก้ าหนดวสิัยทศัน์ ปรัชญา คติพจน์ อตั

ลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ของโรงเรียนใหส้อดคลอ้งกบั

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและหลกัของศาสนา 

     

3) ผูบ้ริหารไดก้ าหนดทิศทางของโรงเรียนดว้ย

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 หรือ 10 ปี และ

แผนปฏิบติัการประจ าปี โดยมีการวดัและประเมินผล

อยา่งต่อเน่ือง 

     

4) ผูบ้ริหารจดัท าส่ือวสิัยทศัน์เพื่อใหน้กัเรียนและ

บุคคลากรตระหนกัถึงเป้าหมายของโรงเรียนอยู่

ตลอดเวลา 
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ข้อที่ สมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชน  
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

5) ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการก าหนดทิศทางของโรงเรียนให้

สอดคลอ้งกบัแนวทางคิดในศตวรรษท่ี 21 ไดแ้ก่ การ

คิดสร้างสรรคก์ารบูรณาการกิจกรรม 

     

2. การมีส่วนร่วมในวสัิยทัศน์และพนัธกจิของโรงเรียน 

1) มีการก าหนดใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการก าหนด

แผนพฒันาประจ าปีของโรงเรียนรวมไปถึงการจดัท า

SWOTเพื่อก าหนดกลยทุธ์ในการพฒันาโรงเรียน 

     

2) มีการประชุมถ่ายทอดวสิัยทศัน์และพนัธกิจของ

โรงเรียน ทั้งการประชุมครูรวม ประชุมกลุ่มยอ่ย และ

การประชุมผูป้กครองนกัเรียน 

     

3) ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการนกัเรียนไดแ้สดง

ความคิดเห็นวสิัยทศัน์และพนัธกิจของโรงเรียน 

     

4) มีการส่งเสริมจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

วสิัยทศัน์ และมอบรางวลัแก่นกัเรียนท่ีมีส่วนร่วม 

     

5) ผูบ้ริหารมีการสร้างความตระหนกัรู้และจิตส านึกให้

ทุกฝ่ายเห็นความส าคญัของการพฒันาองคก์ร 

     

3. การน าองค์กรสู่การจัดการความรู้  

1) จดัใหมี้การส่งเสริมและสนบัสนุนจดักิจกรรมอยา่ง

ต่อเน่ืองทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

     

2) ผูบ้ริหารไดจ้ดัการวางแผนงานการน าองคก์รโดยการ

ประชุมทุกระดบัชั้นเพื่อใหมี้แนวทางการพฒันาไปใน

ทิศทางเดียวกนั  

     

3) มีการก าหนดใหมี้การจดัการเรียนการสอนให้      
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ข้อที่ สมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชน  
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

สอดคลอ้งกบัพนัธกิจและยทุธศาสตร์ของโรงเรียนเพื่อ

สร้างกระบวนการเรียนรู้ใหเ้กิดการพฒันา 

4) มีการใชก้ระบวนการPDCA ใหก้ารประเมินแผนงาน 

โครงการ และกิจกรรม 

     

5) มีการส่งเสริมและใหค้วามส าคญักบัการวจิยัเพื่อพฒันา

กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

     

 

2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

ข้อที่ สมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชน  
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

1. การกระตุ้นบุคลากรเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ 

1) มีการสร้างขวญัและก าลงัใจแก่บุคลากรใหท้ างาน

บรรลุวสััยทศัน์และพนัธกิจท่ีโรงเรียนก าหนด 

     

2) มีการก าหนดกลยทุธ์ดา้นพฒันาบุคลากรไวอ้ยา่ง

ชดัเจน 

     

3) มีการก ากบัความคืบหนา้การท างานของครูโดยการ

รายงานผลและประเมินผลทั้งรายสัปดาห์และราย

เดือน  

     

4) มีการสร้างบรรยากาศการท างานท่ีดีเพื่อสร้าง

ความรู้สึกยดึมัน่ต่อวิสัยทศัน์และพนัธกิจท่ีก าหนดไว ้  

     

5) มีการก าหนดรูปแบบกิจกรรมโดยการวางแผนก ากบั 

ติดตามผลการด าเนินงานเพื่อตอบสนองต่อกลยทุธ์

ของโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
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ข้อที่ สมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชน  
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

2. การสนับสนุนบุคลากรที่สร้างและมีผลงาน 

1) ผูบ้ริหารมีการสร้างขวญัและก าลงัใจแก่บุคลากรโดย

การใหร้างวลักบัครูและนกัเรียนท่ีท าคุณงามความดี 

     

2) ผูบ้ริหารไดใ้หค้วามไวว้างใจ รับฟังขอ้เสนอแนะ และ

ยอมรับความคิดเห็นของบุคลากรในส่ิงท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการพฒันาโรงเรียน 

     

3) มีการยกยอ่งและเชิดชูผลงานของบุคลากรท่ีมีทกัษะ

และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 

     

4) มีการส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รูคน้ควา้เทคนิคการ

สอนและใชเ้ทคโนโลยใีนการสอนแบบใหม่ ๆ ท่ี

เหมาะสมกบัยคุปัจจุบนั 

     

5) ไดเ้ปิดโอกาสใหบุ้คลากรแสดงความสามารถและ

พิสูจน์ความสามารถของตนเอง 

     

3. การส่งเสริมการใฝ่หาความรู้ของนักเรียน 

1) มีการส่งเสริมใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมกบัทั้งดา้นการ

เรียนและกิจกรรมอยา่งเตม็ท่ี 

     

2) มีการเผยแพร่ผลงานท่ีโดดเด่นของนกัเรียนท่ีประสบ

ความส าเร็จ 

     

3) ผูบ้ริหารไดส่้งเสริมและใหก้ารสนบัสนุนแหล่งเรียนรู้

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนตามความสนใจของ

นกัเรียน 

     

4) มีการส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถหาความรู้จากโลก

ภายนอกไดต้ลอดเวลาโดยผา่นทางส่ือเทคโนโลย ี
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ข้อที่ สมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชน  
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

5) ส่งเสริมกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ท่ีทนัสมยัจาก

นอกหอ้งเรียน 

     

 

3. ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา 

ข้อที่ สมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชน 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

1. การท างานของบุคลากรเพ่ือเข้าถึงความรู้ 

1) มีการส่งเสริมพฒันาบุคลากรใหศึ้กษาต่อทั้งในและ

ต่างประเทศ 

     

2) มีการสร้างเครือข่ายในการท างานโดยการจดัสัมมนา

และ workshop เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซ่ึง

บุคคลากรสามารถเลือกหวัขอ้หรือ กิจกรรมท่ีตน

สนใจและสอดคลอ้งกบัความรู้ท่ีสามารถน าไปใช้

ต่อได ้

     

3) ผูบ้ริหารไดส่้งเสริมการใชน้วตักรรมเทคโนโลยี

สมยัใหม่เพื่อน าความรู้มาประยกุตใ์ชก้บัการเรียน

การสอน 

     

4) ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูเขา้รับการอบรมต่าง ๆ จาก

หน่วยงานและองคก์รภายนอกแลว้น ามาขยายผล

ภายในโรงเรียน 

     

5) มีการจดัหาวทิยากรจากภายนอกเขา้มาใหค้วามรู้แก่

บุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 

     

2. การพัฒนานักเรียนให้เกิดความรู้ใหม่ 
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ข้อที่ สมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชน 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

1) มีการส่งเสริมใหค้รูคิดวธีิการเรียนการสอนข้ึนเอง

และมีการพฒันาใหดี้ข้ึนกวา่เดิม 

     

2) มีการส่งเสริมครูผลิตส่ือนวตักรรมสมยัใหม่ท่ีใช้

ประกอบการเรียนการสอน 

     

3) มีการจดัอบรมส่งเสริมนวตักรรมเทคโนโลยใีหม่ ๆ 

ใหก้บับุคลากรเพื่อน าความรู้มาประยกุตใ์ชก้บัการ

เรียนการสอน 

     

4) มีการนิเทศติดตามการจดักิจกรรมการเรียนการสอน

ของครูเป็นระยะ 

     

5) มีการส่งเสริมไปศึกษาดูงานดา้นการจดัการเรียนการ

สอนโดยใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่อยา่งต่อเน่ือง 

     

3. การมุ่งเน้นผู้เรียนด้วยวิธีการออกแบบและสร้างนวัตกรรม 

1) ผูบ้ริหารไดส่้งเสริมและประกวดการสร้างส่ือ

นวตักรรมผลงานนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

     

2) มีการใชส่ื้อเทคโนโลยแีหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

เพื่อตอบสนองการพฒันานกัเรียนใหมี้การ

พฒันาการท่ีเป็นเลิศ 

     

3) จดัใหมี้กิจกรรมส่งเสริมการออกแบบจดัการศึกษา

โดยใชน้วตักรรมใหม่ท่ีมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนเกิดการ

พฒันา 

     

4) ผูบ้ริหารส่งเสริมใหน้กัเรียนน าผลงานนวตักรรม

ต่าง ๆ เขา้ร่วมแข่งขนักบัหน่วยงานภายนอก 

     

5) มีการออกแบบและสร้างนวตักรรมในการเรียนการ      
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ข้อที่ สมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชน 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

สอนท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดจ้ริง สามารถ

ท าใหน้กัเรียนเขา้ใจถึงเร่ืองท่ีเรียนไดง่้ายข้ึน 

 

4. ด้านความใส่ใจต่อปัจเจกบุคคล 

ข้อที่ สมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชน 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

1. การสร้างสัมพันธภาพและความผูกพันระหว่างกัน 

1) มีการประชุมระหวา่งบุคลการเพื่อสร้างสัมพนัธภาพ

และความผกูพนัท่ีดี 

     

2) จดัใหมี้เวทีแลกเปล่ียน เรียนรู้ ระหวา่งเพื่อนครูใน

ชั้นเดียวกนั และระหวา่งแผนก เช่น การจดัระบบพี่

เล้ียงระหวา่งครู 

     

3) มีการจดักิจกรรมทศันศึกษาเพื่อสร้างสัมพนัธภาพท่ี

ดีในหน่วยงาน 

     

4) เปิดโอกาสในการท างานร่วมกนั ร่วมคิด ร่วม

วางแผน ร่วมปฏิบติั ร่วมมือ ร่วมใจ และใหทุ้กคน

เปิดใจซ่ึงกนัและกนั 

     

5) ผูบ้ริหารส่งเสริมใหทุ้กคนในองคก์รมีบทบาท

ร่วมกนัช่วยกนัคิดและด าเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกนั

ตามความเหมาะสมตามศกัยภาพของบุคคลากร 

     

2. การส่งเสริมบุคลากรพัฒนาตนเองให้เกิดความงอกงาม 

1) ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมการปฏิบติัตามเอกลกัษณ์ของ

โรงเรียน 
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ข้อที่ สมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชน 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

2) สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดท้  างานตามความรู้

ความสามารถและความถนดั 

     

3) ผูบ้ริหารส่งเสริมใหบุ้คลากรไดศึ้กษาต่อในระดบัสูง

ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

     

4) ผูบ้ริหารสร้างความเช่ือมัน่และใหค้วามส าคญักบั

บุคลากรท างานเป็นทีม 

     

5) ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนบัสนุนบุคลากรพฒันา

ความสามารถของตนเองและช้ีแนะใหไ้ปในทิศทาง

ท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 

     

3. การเรียนรู้สู่การปฏิบัติด้วยกระบวนการท างานของผู้เรียน 

1) มีการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยค านึงถึงความ

แตกต่างดา้นการเรียนรู้ 

     

2) ผูบ้ริหารส่งเสริมใหน้กัเรียนเรียนรู้ตามศกัยภาพของ

ตนเอง 

     

3) มีการก าหนดผลลพัธ์ใหน้กัเรียนมุ่งแสวงหาความ

จริงของชีวติ   

     

4)  ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนบัสนุนนกัเรียนใหแ้สดง

ความสามารถของตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

     

5) มีการจดัโครงการ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตาม

ความสามารถพิเศษ 
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5. ด้านการให้รางวลัตามสถานการณ์ 

ข้อที่ สมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชน 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

1. การปฏิบัติงานของบุคลากรตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้บรรลุวิสัยทัศน์และ

เป้าประสงค์ของโรงเรียน 

1) ผูบ้ริหารมีความไวว้างใจบุคลากรท่ีมีความ

รับผดิชอบต่อแผนงาน โครงการ กิจกรรมของ

โรงเรียน 

     

2) ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหบุ้คลากรท่ีมีผลปฏิบติังานดี

ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม 

     

3) มีการรับฟังขอ้เสนอแนะแนวทางของบุคลากร

เพื่อใหบ้รรลุวสิัยทศัน์และเป้าประสงคข์อง

โรงเรียน 

     

4)  มีการใหร้างวลักบับุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติัตาม

แผนงาน โครงการ กิจกรรมท าให้บรรลุวิสัยทศัน์

และเป้าประสงค์ของโรงเรียน 

     

5) มีการสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานร่วมกนั

เพื่อใหบ้รรลุวสิัยทศัน์และเป้าประสงคท่ี์โรงเรียน

ก าหนด  

     

2. การให้รางวัลกับบุคลกรที่ปรับปรุงผลการด าเนินงานของโรงเรียน 

1) มีการประชาสัมพนัธ์ตามช่องทางต่าง ๆ กบั

บุคลากรท่ีมีผลงาน สร้างช่ือเสียงใหก้บัโรงเรียน 

เช่น เกียรติบตัร รางวลัตอบแทน 

     

2) มีการยกยอ่ง ชมเชย บุคลากรท่ีปรับปรุงผลงานดา้น

วางแผนการเรียนรู้ การเรียนการสอนและการ
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ข้อที่ สมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชน 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

จดัการความรู้ในการงาน 

3) มีการใหร้างวลัท่ีมีคุณค่าทางจิตใจมากกวา่วตัถุ      

4) มีการใหร้างวลัเพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจบุคลากร

ท่ีท าดีและมีผลงานเป็นท่ีประจกัษต่์อสาธารณชน 

     

5) มีการเผยแพร่ผลงานท่ีโดดเด่นของนกัเรียนท่ี

ประสบความส าเร็จ 

     

3. การบริหารจัดการเพ่ือสร้างคุณค่าให้ผู้เรียน 

1) ผูบ้ริหารสร้างความตระหนกัรู้คุณค่าและบทบาท

หนา้ท่ีของนกัเรียนอยา่งมีเหตุผลในการลงมือ

ปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ 

     

2) มีการก าหนดการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนเพื่อใหมี้

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

     

3) มีการก าหนดความคาดหวงัใหผู้เ้รียนมีความรู้ตาม

หลกัสูตรของสถานศึกษา 

     

4) ผูบ้ริหารก าหนดคุณสมบติัของผูเ้รียนในแต่ละ

ระดบัชั้นและครูตอ้งปฏิบติัใหถึ้งเกณฑน์ั้นๆ 

     

5) มีการก าหนดความคาดหวงัในการบริหารโดย

ค านึงถึงสภาพความเป็นจริง ตลอดจนศกัยภาพของ

บุคคลากรภายในโรงเรียน 
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6. ด้านการบริหารแบบวางเฉย 

ข้อที่ สมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชน  
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

1. การก าหนดมาตรฐานเพ่ือน าองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย 

1) มีการจดัท าโครงการต่างๆท่ีส่งเสริมนกัเรียน ดา้น

วชิาการ กิจกรรม คุณธรรมจริยธรรม ในระดบั

มาตรฐาน 

     

2) ผูบ้ริหารส่งเสริมกระบวนการพฒันาและการเรียนรู้

ร่วมกนัโดยใชห้ลกัคุณธรรม 

     

3) ผูบ้ริหารก าหนดมาตรฐานดา้นความรู่คู่คุณธรรม

ใหแ้ก่นกัเรียน 

     

4) มีการก าหนดมาตรฐานให้อยูใ่นระดบัสากลใน

ทุกๆดา้นและใหมี้มาตรฐานใหสู่้ในชั้นแนวหนา้ 

     

5) ผูบ้ริหารก าหนดทกัษะการคิดวเิคราะห์ระหวา่ง

ความสามารถของตนเองและความตอ้งการของ

สังคมเพื่อฝึกฝนบุคลิกภาพ ความคิด แนวทางการ

ท างานอยา่งเป็นสากล 

     

2. การด าเนินการของโรงเรียนที่น าไปสู่กฎและระเบียบของนักเรียน 

1) มีการน าหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาใช้และ

ปฏิบติั 

     

2) มีการจดัท าคู่มือกฎและระเบียบของนกัเรียน      

3) ผูบ้ริหารส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน และ

ผูป้กครองในการสร้างคู่มือกฎและระเบียบของ

นกัเรียน 

     

4) ผู ้บ ริหารเส ริมส ร้างธรรมเนียมปฏิบัติให้ เป็น      
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ข้อที่ สมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชน  
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

วฒันธรรมองค์กร ไดแ้ก่ เนน้การจดักิจกรรมจากพี่

สู่น้อง การฝึกให้พี่ เป็นผูถ่้ายทอดองค์ความรู้ให้

น้อง และการเรียนรู้จากบุคลากรหรือบุคคลใน

โรงเรียน 

5) มีการก าหนดสุภาพบุ รุษและสุภาพสตรีของ

นักเรียนซ่ึงเป็นความคาดหวังของบุคลากรใน 

โรงเรียน สังคม และตามท่ีประเทศชาติตอ้งการ 

     

3. การบริหารองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในด้านความซ่ือสัตย์สุจริต ความน่าไว้วางใจ ความน่าเช่ือถือ 

และความยุติธรรม 

1) มีการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการและ

แนวทางการจดัการศึกษา 

     

2) ผูบ้ริหารส่งเสริมใหน้กัเรียนอบรมคุณธรรม

จริยธรรมทุกวนั 

     

3) มีการปลูกฝ่ังความดีดว้ยบทเรียน กิจกรรม และ

ออกแบบอยูใ่นหลกัสูตร 

     

4) มีการก าชบัใหน้กัเรียนรู้จกัซ้ือสัตย ์เป็นคนคิดดี พูด

ดี และกระท าดี 

     

5) ผูบ้ริหารก าหนดการพฒันานกัเรียนใหมี้

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร มีความเอ้ือ

อาทรต่อผูอ่ื้นมีความซ่ือสัตย ์และมียติุธรรม 
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3.  ข้อเสนอแนะอ่ืน

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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แบบประเมินรูปแบบสมรรถนะผู้น ำโรงเรียนเอกชนสู่มำตรฐำนสำกล 
(ส ำหรับผูเ้ช่ียวชำญ) 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค ำช้ีแจง  
 1. กำรวิจยัเร่ือง รูปแบบสมรรถนะผูน้ ำโรงเรียนเอกชนสู่มำตรฐำนสำกล 

2. แบบประเมินรูปแบบสมรรถนะผูน้ ำโรงเรียนเอกชนสู่มำตรฐำนสำกลแบ่งออกเป็น 2
ตอน ดงัน้ี 

ตอนที่ 1 กำรประเมินดำ้นควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได ้และควำมเป็นประโยชน์
ของรูปแบบสมรรถนะผูน้ ำโรงเรียนเอกชนสู่มำตรฐำนสำกล 

ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณมำ ณ โอกำสน้ี 
 

    นำยนริศ  มหำพรหมวนั 
นกัศึกษำระดบัปริญญำเอก สำขำผูน้ ำทำงกำรศึกษำและ                                        
กำรพฒันำทรัพยำกรมนุษยม์หำวทิยำลยัรำชภฏัเชียงใหม่ 
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ตอนที่1 กำรประเมินด้ำนควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได้  และควำมเป็นประโยชน์ของรูปแบบ
สมรรถนะผู้น ำโรงเรียนเอกชนสู่มำตรฐำนสำกล 
ค ำช้ีแจง  ค  ำ ช้ีแจง : โปรดใส่เค ร่ืองหมำย  /  ลงในช่องคะแนน โดยคะแนนแต่ละช่องมี
ควำมหมำยดงัน้ี 
 ระดบั 1 ควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได ้และควำมเป็นประโยชน์น้อยมำก 

 ระดบั 2 ควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได ้และควำมเป็นประโยชน์น้อย 

 ระดบั 3 ควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได้ และควำมเป็นประโยชน์ปำนกลำง  

 ระดบั 4 ควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได ้และควำมเป็นประโยชน์มำก  

 ระดบั 5 ควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได ้และควำมเป็นประโยชน์มำกท่ีสุด 

 

รายการประเมิน ความเหมาะสม  ความเป็นไปได้  ความเป็นประโยชน์ 

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

1.  การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์     
1.1 การก าหนดทิศทาง
ของโรงเรียนให้ไปสู่
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

     
 

     
 

     

วธีิการพฒันา 
1) มุ่งเน้นให้นกัเรียนมี
ความพร้อมทางดา้น
ร่างกาย สติปัญญา 
และจิตใจเป็นพลโลก
ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม
ควบคู่ไปกบัทางดา้น
วิชาการ 

     

 

     

 

     

 2) ก าหนดวิสัยทนัน  
ปรัชญา คติพจน  อตั
ลกัษณ  และเอกลกัษณ 
ของโรงเรียนให้
สอดคลอ้งกบันโยบาย
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รายการประเมิน ความเหมาะสม  ความเป็นไปได้  ความเป็นประโยชน์ 

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
ของ
กระทรวงนึกษาธิการ
และหลกัของนาสนา 
3) ก าหนดทินทางของ
โรงเรียนให้สอดคลอ้ง
กบัแนวทางคิดใน
นตวรรษท่ี 21 ไดแ้ก่ 
การคิดสร้างสรรค  
การบูรณาการกิจกรรม 

               

1.2 การมีส่วนร่วมใน
วสัิยทัศน์และพนัธกจิ
ของโรงเรียน 

               

วธีิการพฒันา 
1) จดัการให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแผนพฒันา
ประจ าปีของโรงเรียน 
รวมไปถึงการจดัท า 
SWOT เพื่อก าหนดกล
ยุทธ ในการพฒันา
โรงเรียน 

               

2) จดัการประชุม
ถ่ายทอดวิสัยทนัน และ
พนัธกิจของโรงเรียน 
ทั้งการประชุมครูรวม 
ประชุมกลุ่มย่อย 

               

3) จดัการประชุม
ผูป้กครองนกัเรียน 
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รายการประเมิน ความเหมาะสม  ความเป็นไปได้  ความเป็นประโยชน์ 

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
และผูบ้ริหารสร้าง
ความตระหนกัรู้และ
จิตส านึกให้ทุกฝ่าย
เห็นความส าคญัของ
การพฒันาองค กร 
1.3 การน าองค์กรสู่
การจัดการความรู้ 

               

วธีิการพฒันา 
1) ส่งเสริมและ
สนบัสนุนจดักิจกรรม
อย่างต่อเน่ืองทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน 

               

2) จดัการวางแผนงาน
การน าองค กรโดยการ
ประชุมทุกระดบัชั้น
เพื่อให้มีแนวทางการ
พฒันาไปในทินทาง
เดียวกนั 

               

3) จดัการเรียนการ
สอนให้สอดคลอ้งกบั
พนัธกิจและ
ยุทธนาสตร ของ
โรงเรียนเพื่อสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ให้
เกิดการพฒันา 

               

2. การสร้างแรงบันดาลใจ     
2.1 การกระตุ้น                  
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รายการประเมิน ความเหมาะสม  ความเป็นไปได้  ความเป็นประโยชน์ 

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

บุคลากรเพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
วธีิการพฒันา 
1) ก าหนดกลยุทธ ดา้น
พฒันาบุคลากรไว้
อย่างชดัเจน   

     

 

     

 

     

2) เสริมสร้าง
บรรยากานการท างาน
ท่ีดีเพื่อสร้างความรู้สึก
ยึดมัน่ต่อวิสัยทนัน และ
พนัธกิจท่ีก าหนดไว ้

               

3) จดัการก าหนด
รูปแบบกิจกรรมโดย
การวางแผน ก ากบั 
ติดตามผลการ
ด าเนินงานเพื่อ
ตอบสนองต่อกลยุทธ 
ของโรงเรียนอย่าง
ต่อเน่ือง 

               

2.2 การสนับสนุน
บุคลากรที่สร้างและมี
ผลงาน 

               

วธีิการพฒันา 
1) สนบัสนุนและให้
ความไวว้างใจในการ
รับฟังขอ้เสนอแนะ
และยอมรับความ
คิดเห็นของบุคลากร
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รายการประเมิน ความเหมาะสม  ความเป็นไปได้  ความเป็นประโยชน์ 

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
ในส่ิงท่ีเป็นประโยชน 
ต่อการพฒันาโรงเรียน 
2) ส่งเสริมและ
สนบัสนุนให้ครู
คน้ควา้เทคนิคการ
สอนและใช้
เทคโนโลยีในการสอน
แบบใหม่ ๆ ท่ี
เหมาะสมกบัยุค
ปัจจุบนั 

               

3) สร้างโอกาสให้
บุคลากรแสดง
ความสามารถและ
พิสูจน ความสามารถ
ของตนเอง 

               

2.3 การส่งเสริมการ
ใฝ่หาความรู้ของ
นกัเรียน 

               

วธีิการพฒันา 
1) ส่งเสริมให้นกัเรียน
มีส่วนร่วมกบัทั้งดา้น
การเรียนและกิจกรรม
อย่างเต็มท่ี 

               

2) จดัการเผยแพร่
ผลงานท่ีโดดเด่นของ
นกัเรียนท่ีประสบ
ความส าเร็จ 

               

3) ส่งเสริมกิจกรรม                
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รายการประเมิน ความเหมาะสม  ความเป็นไปได้  ความเป็นประโยชน์ 

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
และกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีทนัสมยัจาก
นอกห้องเรียน 
3. การกระตุ้นการใช้
ปัญญา 

   

3.1 การท างานของ
บุคลากรเพ่ือเข้าถึง
ความรู้ 

     
 

     
 

     

วธีิการพฒันา 
1) ส่งเสริมการใช้
นวตักรรมเทคโนโลยี
สมยัใหม่เพื่อน าความรู้
มาประยุกต ใช้กบัการ
เรียนการสอน 

     

 

     

 

     

2) ส่งเสริมให้ครูเขา้รับ
การอบรมต่าง ๆ จาก
หน่วยงานและองค กร
ภายนอกแลว้น ามา
ขยายผลภายใน
โรงเรียน 

     

 

     

 

     

3) จดัหาวิทยากรจาก
ภายนอกเขา้มาให้
ความรู้แก่บุคลากร
อย่างต่อเน่ือง 

     

 

     

 

     

3.2การพัฒนานักเรียน
ให้เกิดความรู้ใหม่ 

     
 

     
 

     

วธีิการพฒันา 
1) ส่งเสริมครูผลิตส่ือ
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รายการประเมิน ความเหมาะสม  ความเป็นไปได้  ความเป็นประโยชน์ 

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
นวตักรรมสมยัใหม่ท่ี
ใช้ประกอบการเรียน
การสอน 
2) จดัการนิเทนติดตาม
การจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนของครู
เป็นระยะ 

     

 

     

 

     

3) ส่งเสริมให้จดั
กิจกรรมนึกษาดูงาน
ดา้นการจดัการเรียน
การสอนโดยใช้
เทคโนโลยีสมยัใหม่
อย่างต่อเน่ือง 

     

 

     

 

     

3.3การมุ่งเน้นผู้เรียน
ด้วยวิธีการออกแบบ
และสร้างนวัตกรรม 

     
 

     
 

     

วธีิการพฒันา 
1) สนบัสนุนการใช้ส่ือ
เทคโนโลยีแหล่ง
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
เพื่อตอบสนองการ
พฒันานกัเรียนให้มี
การพฒันาการท่ีเป็น
เลิน 

     

 

     

 

     

2) สนบัสนุนนกัเรียน
น าผลงานนวตักรรม
ต่าง ๆ เขา้ร่วมแข่งขนั
กบัหน่วยงานภายนอก 
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รายการประเมิน ความเหมาะสม  ความเป็นไปได้  ความเป็นประโยชน์ 

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
3) สนบัสนุนให้มีการ
ออกแบบและสร้าง
นวตักรรมในการเรียน
การสอนท่ีช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
ไดจ้ริง สามารถท าให้
นกัเรียนเขา้ใจถึงเร่ือง
ท่ีเรียนไดง่้ายข้ึน 

     

 

     

 

     

4. ด้านความใส่ใจต่อ
ปัจเจกบุคคล 

 
 

 
 

 

4.1การสร้าง
สัมพันธภาพและความ
ผูกพันระหว่างกัน 

     
 

     
 

     

วธีิการพฒันา 
1) จดัการประชุม
ระหว่างบุคลการเพื่อ
สร้างสัมพนัธภาพและ
ความผูกพนัท่ีดี   

     

 

     

 

     

2) เปิดโอกาสในการ
ท างานร่วมกนั ร่วมคิด 
ร่วมวางแผน ร่วม
ปฏิบติั ร่วมมือ ร่วมใจ 

     

 

     

 

     

3) เสริมเสร้างให้
บุคลากรเปิดใจซ่ึงกนั
และกนั และให้
บุคลากรในองค กรมี
บทบาทร่วมกนัช่วยกนั
คิดและด าเนินกิจกรรม
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รายการประเมิน ความเหมาะสม  ความเป็นไปได้  ความเป็นประโยชน์ 

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
ต่าง ๆ ร่วมกนัตาม
ความเหมาะสมตาม
นกัยภาพของบุคลากร 
4.2การพัฒนาตนเอง
ให้เกิดความงอกงาม 

     
 

     
 

     

วธีิการพฒันา 
1) สนบัสนุนให้
บุคลากรไดท้  างานตาม
ความรู้ความสามารถ
และความถนดั 

     

 

     

 

     

2) เสริมสร้างความ
เช่ือมัน่และให้
ความส าคญักบับุคลากร
ท างานเป็นทีม 

     

 

     

 

     

 3) ส่งเสริมและ
สนบัสนุนบุคลากร
พฒันาความสามารถ
ของตนเองและช้ีแนะ
ให้ไปในทินทางท่ี
ถูกตอ้งเหมาะสม 

     

 

     

 

     

4.3 การเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติด้วย
กระบวนการท างาน
ของผู้เรียน 

     

 

     

 

     

วธีิการพฒันา 
1) จดัการพฒันาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนโดย
ค านึงถึงความแตกต่าง
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รายการประเมิน ความเหมาะสม  ความเป็นไปได้  ความเป็นประโยชน์ 

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
ดา้นการเรียนรู้   
2) ส่งเสริมให้นกัเรียน
เรียนรู้ตามนกัยภาพ
ของตนเอง 

     
 

     
 

     

3) ส่งเสริมและ
สนบัสนุนให้นกัเรียน
แสดงความสามารถ
ของตนเองอย่างเต็ม
นกัยภาพ 

     

 

     

 

     

5. การให้รางวลัตาม
สถานการณ์ 

     
 

     
 

     

วธีิการพฒันา 
1) สร้างความไวว้างใจ
บุคลากรท่ีมีความ
รับผิดชอบต่อแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมของ
โรงเรียน 

     

 

     

 

     

2) สนบัสนุนให้
บุคลากรท่ีมีผล
ปฏิบติังานดีตาม
แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม 

     

 

     

 

     

3) การรับฟัง
ขอ้เสนอแนะแนวทาง
ของบุคลากรเพื่อให้
บรรลุวิสัยทนัน และ
เป้าประสงค ของ
โรงเรียน 
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รายการประเมิน ความเหมาะสม  ความเป็นไปได้  ความเป็นประโยชน์ 

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

5.2การให้รางวัลกับบุ
คลกรที่ปรับปรุงผล
การด าเนินงานของ
โรงเรียน 

     

 

     

 

     

วธีิการพฒันา 
1) จดัการ
ประชาสัมพนัธ ตาม
ช่องทางต่าง ๆ กบั
บุคลากรท่ีมีผลงาน 
สร้างช่ือเสียงให้กบั
โรงเรียน เช่น เกียรติ
บตัร รางวลัตอบแทน   

     

 

     

 

     

2) การให้รางวลัเพื่อ
สร้างขวญัและก าลงัใจ
บุคลากรท่ีท าดีและมี
ผลงานเป็นท่ีประจกัษ 
ต่อสาธารณชน 

     

 

     

 

     

3) จดัการเผยแพร่
ผลงานท่ีโดดเด่นของ
นกัเรียนท่ีประสบ
ความส าเร็จ 

     

 

     

 

     

5.3การบริหารจัดการ
เพ่ือสร้างคุณค่าให้
ผู้เรียน 

     
 

     
 

     

วธีิการพฒันา 
1) สร้างความตระหนกั
รู้คุณค่าและบทบาท
หนา้ท่ีของนกัเรียน
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รายการประเมิน ความเหมาะสม  ความเป็นไปได้  ความเป็นประโยชน์ 

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
อยา่งมีเหตุผลในการลง
มือปฏิบติักิจกรรมต่าง 
ๆ   
2) ก าหนดการพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนเพื่อให้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน 

     

 

     

 

     

3) ก าหนดความ
คาดหวงัให้ผูเ้รียนมี
ความรู้ตามหลกัสูตร
ของสถานนึกษา 

     

 

     

 

     

6. การบริหารแบบวาง
เฉย 
6.1การก าหนด
มาตรฐานเพ่ือน า
องค์กรให้บรรลุ
เป้าหมาย 

     

 

     

 

     

วธีิการพฒันา 
1) การจดัท าโครงการ
ต่าง ๆ ท่ีส่งเสริม
นกัเรียน ดา้นวิชาการ 
กิจกรรม คุณธรรม
จริยธรรม ในระดบั
มาตรฐาน 

     

 

     

 

     

2) สนบัสนุน
กระบวนการพฒันา
และการเรียนรู้ร่วมกนั
โดยใช้หลกัคุณธรรม 
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รายการประเมิน ความเหมาะสม  ความเป็นไปได้  ความเป็นประโยชน์ 

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
3) ก าหนดมาตรฐาน
ให้อยูใ่นระดบัสากล
ในทุก ๆ ดา้นและให้มี
มาตรฐานให้สู่ในชั้น
แนวหน้า 

     

 

     

 

     

6.2 การด าเนินการของ
โรงเรียนที่น าไปสู่กฎ
และระเบียบของ
นักเรียน 

     

 

     

 

     

วธีิการพฒันา 
1) ก าหนดน าหลกั
คุณธรรมและ
จริยธรรมมาใช้และ
ปฏิบติั   

     

 

     

 

     

2) จัดท าคู่ มือกฎและ
ระเบียบของนกัเรียน 

     
 

     
 

     

3) เสริมสร้างธรรม
เนียมปฏิบติัให้เป็น
วฒันธรรมองค กร 
ไดแ้ก่ เน้นการจดั
กิจกรรมจากพี่สู่น้อง 
การฝึกให้พี่เป็นผู ้
ถ่ายทอดองค ความรู้ให้
น้อง และการเรียนรู้
จากบุคลากรหรือ
บุคคลในโรงเรียน 

     

 

     

 

     

6.3 การบริหารองค์กร
ให้เป็นทีย่อมรับในด้าน
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รายการประเมิน ความเหมาะสม  ความเป็นไปได้  ความเป็นประโยชน์ 

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

ความซ่ือสัตย์สุจริต 
ความน่าไว้วางใจ ความ
น่าเช่ือถือ และความ
ยุติธรรม 
วธีิการพฒันา 
1) ส่งเสริมให้นกัเรียน
อบรมคุณธรรม
จริยธรรมทุกวนั 

     

 

     

 

     

2) ก าชบัให้นกัเรียน
รู้จกัซ้ือสัตย  เป็นคนคิด
ดี พูดดี และกระท าดี 

     
 

     
 

     

3) ก าหนดการพฒันา
นกัเรียนให้มี
คุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ตามหลกัสูตร 
มีความเอ้ืออาทรต่อ
ผูอ่ื้น มีความซ่ือสัตย  
และมียุติธรรม 

     

 

     

 

     

 
ตอนที ่2 ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 



 

 

ภาคผนวก ข 

 

 

ประมวลภาพการเกบ็ข้อมูล 
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ประมวลภาพการสัมภาษณ์ 
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ประมวลภาพการสนทนากลุ่ม 
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ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
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สภาพบริบทและองค์ประกอบข้อมูลฐานรากสมรรถนะผู้น าโรงเรียนเอกชน 
 
 

 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาองคป์ระกอบสมรรถนะผูน้ าโรงเรียนเอกชนสู่
มาตรฐานสากล ซ่ึงสภาพบริบทของโรงเรียน เอกชนประเภทสามัญ ศึกษาท่ี มี คุณภาพ สู่
มาตรฐานสากล ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ท่ีผูว้ิจยัเลือกเป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคือเป็นสถานศึกษาท่ีท่ีผ่าน
เกณฑ์ประเมินในระดบัดีมากไดแ้ก่ 1)โรงเรียนเซนตค์าเบรียล 2) โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟทิพวลั และ 
3) โรงเรียนดาราวิทยาลยัซ่ึงสภาพบริบทของโรงเรียนเอกชนท่ีมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล สามารถ
น าเสนอขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 1. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 

1.1 บริบทโรงเรียนเซนต์คาเบรียล 
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล (องักฤษ: St. Gabriel's College) เป็นโรงเรียนเอกชนโรงเรียน

ชายลว้นขนาดใหญ่ในเครือคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ตั้งอยู่บนถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ท่ีตั้ งโรงเรียนมีบริเวณติดต่อกับชุมชนท่ีหลากหลาย โดยอาณาเขต
ดา้นหลงัโรงเรียนติดกบัโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ ทางด้านซ้าย ทางซอยมิตรคาม 
(สามเสน 13) จะติดกบัท่ีดินของโบสถ์เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ ซ่ึงจะมีบา้นเรือนร้านคา้ทางด้านติด
ถนนสามเสน ถดัมาในซอยมิตรคามก็จะเป็นสุสานของโบสถ์และท่ีพกั ฝ่ังตรงขา้มกบัเขตโรงเรียน
เดิมรายลอ้มดว้ยสถานศึกษาอ่ืน ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนั
ทา โรงเรียนวดัราชาธิวาส สมาคมนกัเรียนเก่าเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถมัภ ์สมาคมศิษยเ์ก่า
สวนกุหลาบวทิยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ ์และหอสมุดแห่งชาติ 

ในปี ค.ศ.1918 โรงเรียนอสัสัมชญักรุงเทพไดข้ยายตวัอยา่งรวดเร็ว เจษฎาจารยม์าร์ติน 
เดอ ตูรส์และคณะท่ีปรึกษา มีแนวความคิดท่ีจะเปิดโรงเรียนแห่งใหม่ในกรุงเทพ เพื่อรองรับการ
ขยายตวัของโรงเรียนอสัสัมชัญ ประกอบกับได้รับขอ้เสนอจากบาทหลวงบรัวซา เจา้อาวาสวดั
นักบุญฟรังซิสซาเวียร์ (Reverend Father Brozat the Parish Priest of Saint Francis Xavier Church 
in Samsen) เสนอให้ท่ีดินบริเวณถนนสามเสนเป็นสถานท่ีก่อสร้าง เจษฎาจารยม์าร์ติน เดอ ตูรส์จึง
ไดเ้ร่ิมด าเนินการก่อสร้างโรงเรียนเซนตค์าเบรียล ตั้งแต่ปี ค.ศ.1920 ด าเนินการจนเสร็จสมบูรณ์ใน
เดือนกุมภาพนัธ์ 1922 และเรียกตึกท่ีสร้างเสร็จวา่ ''ตึกแดง'' 

ในปี ค.ศ. 1920 ขณะท่ีด าเนินการก่อสร้างโรงเรียน เจษฎาจารยม์าร์ติน เดอ ตูรส์ และ
คณะได้เปิดโรงเรียนท าการสอน โดยใช้บ้านของนายเบอร่ี(Berli House) เป็นโรงเรียนชั่วคราวมี
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นกัเรียนทั้งส้ิน 141 คนการเร่ิมตน้เป็นโรงเรียนโดยมีวตัถุประสงค์ในการเรียนการสอนยดึหลกัของ
ศาสนาคริสต์เป็นทางด าเนินชีวิตให้แก่เยาวชน การสอนเร่ืองศาสนาวฒันธรรม และประเพณีดว้ย
ผูส้อนท่ีช านาญระดบัอาชีพ จึงไดถู้กถ่ายทอดไปยงัครูผูส้อนและนกัเรียนต่อกนัมาจนปัจจุบนั 

“วิธีการท างาน น าความรักความเข้าใจ ตามหลกัพระวรสารของศาสนาคาทอลิก 
หรือหลกัธรรมของศาสนาพทุธมาปฏิบติัในการท างาน” 
(การสนทนากลุ่มครูคณะกรรมการบริหารโรงเรียน นกัเรียน และผูป้กครอง) 
 

1.2 ดา้นการบริหารโรงเรียน 
ดว้ยเหตุผลดงักล่าว Brothers จึงเปรียบเสมือนการท าหนา้ท่ีท่ีส าคญัและยิ่งใหญ่ในการ

สอน ซ่ึงจะเป็นการรักษาและคงไวซ่ึ้งหลกัการบริหารของระบบโรงเรียนคาทอลิก โดยการปลูกฝัง
ศีลธรรมวฒันธรรมอันดีงามให้แก่เยาวชนตามความเช่ือของคาทอลิก ดังข้อมูลท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์และสนทนากลุ่มดงัน้ี 

  “ เราบริหารโรงเรียน นกัเรียนไม่ใช้เป็นโรงเรียนแรกและโรงเรียนเดียวที่มี
การบริหารจัดการโดยคณะมูลนิธิ เราเป็นสมาชิกหน่ึงในคณะมูลนิธิเซนต์คาเบรี
ยลแห่งประเทศไทย การบริหารการจัดการศึกษาจริง ๆ ตามเจตนารมณ์ชอง
มูลนิธิฯ ทีเ่ดินตามเจตนารมณ์ของนกับญุหลยุส์ อยู่ในแนวทางทีถู่กตอ้งมุ่งเนน้ไป
ในทางคุณธรรม ความดี ทางจิต เป็นส่วนหน่ึงที่เป็นภารกิจหลกัของโรงเรียน ที่
ตามมาการจัดการบริหารการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยทั่วไปที่ก าหนดไว้
แล้วว่าจะต้องมีก่ีด้าน เช่น การประกวดโรงเรียนพระราชทาน ก็มี 6 ด้าน การ
จดัการศึกษาสู่สากล” 

  (การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียน) 
 

“ การบริหารที่ดีต้องยึดหลกัธรรมภิบาล ในทุกกิจกรรมและต้องมีความสมดุล 
การฟังเสียงสะท้อนจากผู้นอ้ยและนกัเรียน เพือ่น ามาปรับวิธีการท างาน น าความ
รักความเข้าใจ ตามหลักพระวรสารของศาสนาคาทอลิก หรือหลักธรรมของ
ศาสนาพทุธมาปฏิบติัในการท างาน” 
“ผู้บริหารมีความซ่ือสัตย์สุจริตในการท าหน้าที่เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
บคุคลากรและนกัเรียน หากผู้น าไม่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคณุธรรมเป็นอนัดบั
แรกผู้ตามภายในโรงเรียนจะไม่มีตัวอย่างในการปฏิบัติตนในการคุณธรรมซ่ึง
ส่งผลต่อเนือ่งไปยงัดา้นอืน่ๆอีกมาก” 
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“ ผู้บริหารทุกคนจึงน่าจะก าหนดทิศทางการท างานที่มีมาตรฐานไปในทิศทาง
เดียวกนั เพือ่สร้างความดีในตวัตนก่อนตามหลกัพระวรสาร” 
(การสนทนากลุ่มครูคณะกรรมการบริหารโรงเรียน นกัเรียน และผูป้กครอง) 
 

อาจกล่าวได้ว่า Brothers ในประเทศไทย ได้ยึดหลักวิธีทางปรัชญาบริหารและ
อุดมการณ์เหมือนกบัโรงเรียนผูบุ้กเบิกคือ เป็นจุดประสงคข์องชีวติมนุษยก์ารเรียนรู้ความจริงความ
รัก และแสวงหาเพื่อท่ีจะใหรู้้ในความจริงนัน่ ซ่ึงส่ิงเหล่านั้นมนัเป็นตน้ก าเนิดชีวติ รวมถึงเป็นแหล่ง
ความรู้ทั้งหมดทีเดียว กล่าวโดยย่อ คือ มนุษยเ์ราเป็นอยู่ด้วยความภูมิใจในผลงานของตวัเองและ
เป็นการแสดงออกมาดว้ยปรัชญาของโรงเรียนท่ีวา่ Labor Omnia Vincit (ความวริิยะอุตสาหะ น ามา
ซ่ึงความส าเร็จ) ดงัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มดงัน้ี 

  “อยู่ ท่ีเทคนิคของแต่ละคนมีสไตล์หลักไปสู่ความส าเร็จ การมีส่วนร่วม
เป็นส่ิงส าคญัที่สุด เราต้องถ่ายทอดวิสยัทศัน์ลงไป เราไม่ใช้การสื่อสารทางเดียว 
แต่ให้การเรียนรู้พร้อม ๆ กันไป ทั้งหัวหน้าและผู้บริหารต่าง ๆ แล้วก็ให้เขาไป
ถ่ายทอดต่อไม่สัง่การการมีส่วนร่วมลงวิสยัทศัน์ แต่กระจายความรู้ว่าตระหนกัรู้
อะไร วิสัยทัศน์เราก าหนดให้ด้านล่างเป็นผู้ก าหนดข้ึนมา เราช่วยกันในการ
ท างานโดยใช้หลกัการจดัการการมีส่วนร่วม กระจายอ านาจได้มอบหมายงานไป
แล้วก็มอบอ านาจไปด้วย วิธีนี้อาจจะเป็นวิธีที่ถูกต้องถึงแม้นว่าจะไม่สุดยอด แต่
วิธีการนี้เราจะไม่เหนื่อยในการบริหารและไม่เร่ืองมาก ท าให้ทกุคนสบาย ไม่แบบ
สัง่เอาหรือเผด็จการ เราต้องรู้ว่าเขาท าได้หรือไม่ ถ้าท าไม่ได้ก็ยงัไม่ต้องท า เช่น 
โรงเรียนไปสู่มาตรฐานสากลถา้เราไม่พร้อมก็ยงัไม่ต้องท า เราไม่จ าเป็นต้องท าให้
ได ้การบริการของเราจึงใช้การบริหารแบบยึดหยุ่น” 
(การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียน) 
 
“ ยึดหลกัธรรมมาภิบาลในการบริหารองค์กร เน้นการท างานร่วมกันอย่างสงบ
สขุ” 
“ผู้บริหารสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม สร้างแรง
บนัดาลใจ กระตุ้นสร้างขวญัก าลงัใจให้แก่บุคลากรทกุคนอย่างทัว่ถึงยึดหลกัธรร
มาภิบาลในการบริหารจดัการ” 
“ใช้หลกัการบริหารอย่างจริงใจ ชัดเจนโปร่งใส อิสระในความคิด เพื่อร่วมกัน
พฒันาในโครงการต่างๆ” 
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“ผู้บริหารใช้หลกัการทางปรัชญา เน้นการปลูกฝั่งผ่านคุณธรรมและหลกัความ
เป็นจริง” 
“ เน้นการกระจายอ านาจในการบริหารจดัการในทกุระดบั ให้บคุลากรมีส่วนร่วม
ในการวางแผนการด าเนินงานร่วมกนั” 
(การสนทนากลุ่มครูตวัแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตวัแทนนกัเรียน และ
ตวัแทนผูป้กครอง 
 

วตัถุประสงคห์ลกัของ Brothers  
1.เตรียมนกัเรียน ให้มีความรู้ และความช านาญในวิชาความรู้ท่ีเรียน ทั้งในระดบัประถม 

และระดบัมธัยม เพื่อเตรียมให้นกัเรียนเหล่านั้นมีพื้นฐานในการศึกษา อนัจะเป็นเหตุให้นกัเรียนมี
นิสัยการเรียนรู้ อนัเป็นพื้นฐานของการศึกษาระยะยาวของชีวติ  

2. ปลุกฝังอบรมนกัเรียนให้มีสามญัส านึกในศีลธรรมของศาสนา ซ่ึงจะเป็นตวัช่วยน า
ชีวิตเขาให้สมบูรณ์ โดยจะท าให้เขาสามารถใช้วิจารณญาณด้วยตวัเขาเอง ในการตดัสินใจ และ
แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ดว้ยสันติวิธี รวมไปถึงการเป็นสมาชิกทีดีมีคุณภาพของสังคม และของโลกโดย
ส่วนรวมดว้ย  

 “ต้องปลูกฝั่งความดีด้วยบทเรียน กิจกรรม มีการออกแบบอยู่ในหลกัสูตรไปเป็น
จิตอาสา กลุ่มนกัเรียนนี้ตอ้งเป็นเอกด้านนี้ ไปสมัผสัคนจน ไปท าจิตอาสา ไปพบ
ส่ิงทีด่อ้ยกว่าเขา เพือ่ใหเ้ขาเอือ้เฟ้ือเผยแพร่” 
“เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เอื้อในทุกรูปแบบ บางทีเป็นการเรียนรู้ได้โดยประโยชน์
อย่างอืน่ เช่น ตู้ปลา เป็นเฟอร์นิเจอร์ แต่ในขณะเดียวกนัก็เป็นเร่ืองการเรียนรู้โดย
ไม่รู้ตวั น าเทคโนโลยีมาใช้ช่วยในกระบวนการเป็นแหล่งเรียนรู้ของข้อมูล แล้วมา
สู่เป็นการยคุยคุดิจิทลัและเป็นวิสยัทศัน์ที่น ามาใช่” 
(การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียน) 
“โรงเรียนเซนต์คาเบรียลต้องการท่ีจะบรรลุมาตรฐานสากลหรือเทียบเท่า ท้ังใน
ด้านการเรียนการสอบและการบริหารจัดการ มุ่ งเน้นให้มีความพร้อมท้ังทาง
ร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ ให้ผู้ เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกท่ีดีตามแนวทาง
ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี และความเป็นไทย” 
“มโีครงการส่งเสริมตามคุณธรรมจริยธรรม เช่น การบรรพชา การจัดกิจกรรมวน
ส าคัญทางศาสนา วนัพ่อ วนัแม่ เป็นต้น” 
(การสนทนากลุ่มครูคณะกรรมการบริหารโรงเรียนนกัเรียน และผูป้กครอง) 
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นโยบายการท าให้บรรลุวตัถุประสงค์มีนโยบายดังต่อไปนี ้ 
1. พฒันาศักยภาพของมนุษย์ทั้งร่างกาย และจิตใจ  
2. ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการมีเสรีภาพอธิปไตยในตัวเอง  
3. ฝึกฝนนักเรียนให้เป็นคนรักการท างาน เรียนรู้ภาษา ศิลปวิทยา และวิทยาศาสตร์ ซ่ึง

จะท าให้นักเรียนมีความสามารถคิดค้นอะไรได้ตัวเอง ช่างคิด ช่างท า  
4. ให้รู้รักส านึกในคุคค่าความเป็นคริสเตียนของตัวเองและเคารพในบุคคลอ่่น  

“การท าที่ออกก าลงัให้เด็ก ๆ ก็เป็นกระบวนการเรียน เป็นการเรียนรู้โดยไม่รู้ตวั 
ว่าการออกก าลงักายท าอย่างไร โดยไม่บาดเจ็บ ท าใหถู้กวิธี” 
(การสมัภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน) 
“โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ตระหนักถึงบทบาทของสถาบันการศึกษาที่จะปลูกฝั่ง
คุณ ธรรมและจริยธรรมให้ กับ เยาวชนที่ จะเป็ นบุ คคลที่ มี คุณ ภาพตาม
มาตรฐานสากล บริบทไทย มีความภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ มีความเป็นผูน้ าบนพืน้ฐานของความซ่ือสตัย์ สจุริต และพอเพียง” 
“จดักิจกรรมหรือจดัอบรมพฒันาเพือ่ฝีกให้บคุลากรสามารถมองหาความรู้ใหม่ ๆ
ในการท างาน เรียนรู้เพือ่พฒันาซ่ึงสามารถน าไปต่อยอดในการให้ความรู้นกัเรียน
และฝึกฝนนกัเรียนต่อไป” 
“เน้นทกัษะการคิดวิเคราะห์แยกข้อเท็จจริงความคิดเห็น มองภาพใหญ่ระหว่าง
ความสามารถของตนเองและความต้องการของสังคม เพื่อฝึกฝนบุคลิกภาพ 
ความคิด แนวทางการท างานไดเ้ป็นสากล” 
(การสนทนากลุ่มครูตวัแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตวัแทนนกัเรียน และ
ตวัแทนผูป้กครอง) 
 

1.3 ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
1.3.1 ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์การก าหนดทิศทางของโรงเรียนให้ไปสู่

ผลลพัธ์ที่โรงเรียนตอ้งการการมีส่วนร่วมในวิสัยทศัน์และพนัธกิจของโรงเรียน และการน า
องค์กรสู่การจดัการความรู้ 

“เราบริหารโรงเรียน นกัเรียนไม่ใช้เป็นโรงเรียนแรกและโรงเรียนเดียวที่มีการ
บริหารจัดการโดยคณะมูลนิธิ เราเป็นสมาชิกหน่ึงในคณะมูลนิธิเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย การบริหารการจัดการศึกษาจริง ๆ  ตามเจตนารมณ์ชอง
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มูลนิธิฯ ที่เดินตามเจตนารมณ์ของนกับุญหลุย อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องมุ่งเน้น
ไปในทางคุณธรรม ความดี ทางจิต เป็นส่วนหน่ึงที่เป็นภารกิจหลกัของโรงเรียน 
ที่ตามมาการจัดการบริหารการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยทัว่ไปที่ก าหนด
ไว้แล้ว ว่าจะต้องมีกี่ด้าน เช่น การประกวดโรงเรียนพระราชทาน ก็มี 6 ด้าน 
การจัดการศึกษาสู่สากล” 
“อยู่ที่เทคนิค ของแต่ละคน มีสไตล์หลกั ไปสู่ความส าเร็จ การมีส่วนร่วมเป็นส่ิง
ส าคญัที่สุด เราต้องถ่ายทอดวิสยัทศัน์ลงไป เราไม่ใช้ การสื่อสารทางเดียว แต่
ให้การเรียนรู้พร้อม ๆ กนัไป ทัง้หวัหน้า และผู ้บริหารต่าง ๆ แล้วก็ให้เขาไป
ถ่ายทอดต่อ ไม่สัง่การการมีส่วนร่วมลงวิสยัทศัน์ กระจายความรู้ ว่าตระหนกัรู้
อะไรคืออะไร วิสยัทศัน์เราก าหนดให้ด้านล่างก าหนดข้ึนมาด้วย เราช่วยกนัใน
การท างาน และอีกอย่างการจ ัดการการมีส ่วนร่วม และกระจายอ านาจ 
มอบหมายไปแล้วก็มอบอ านาจไปด้วย วิธีที่ถูกต้องถึงจะไม่สุดยอด แต่วิธีการ
นี้ เราจะไม่เหนื่อยในการบริหารและไม่เร่ืองมาก ทุกคนสบาย ท าให้ทุกคน
สบาย ไม่แบบสัง่เอา หรือเผด็จการ บางทีท าไม่ ถ้าสัง่แบบเผด็จการ เราต้องรู้
ว่าเขาท าได้หรือไม่ ถ้าท าไม่ได้ก็ยงัไม่ต้องท า โรงเรียนไปสู่มาตรฐานสากล ถ้า
เราไม่พร้อมก็ยงัไม่ต้องท า เราไม่จ าเป็นต้องได้ เราใช้การบริหารแบบยึดหยุ่น” 
(การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียน) 
 
“ผู้บริหารก าหนดทิศทางของโรงเรียน เป็นแผนพฒันาคณุภาพการศึกษาระยะ 5 
หรือ 10 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีควรมีการวัดและประเมินผลอย่าง
ต่อเนือ่ง” 
“การก าหนดทิศทางของโรงเรียน ด้านวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยมและเป้าหมาย
โดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา บนพื้นฐานของมาตรฐานทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดบัชาติและระดบัสากล” 
“ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ ร่วมกับบุคลากรที่ เก่ียวข้องในทุกมิติ 
วางแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติังานประจ าปี ก ากบัติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนทีว่างไว”้ 
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“ผูบ้ริหารได้จดัตัง้กิจกรรมและรางวลัต่าง ๆใหก้บันกัเรียนเพือ่กระตุน้ใหน้กัเรียนมี
ส่วนร่วมในวิสยัทศัน์ของโรงเรียน อาทิเช่น รางวลัสภุาพบรุุษเซนต์คาเบรียล มอบ
ใหก้บันกัเรียนทีมี่ลกัษณะตามทีโ่รงเรียนไดค้าดหมาย” 
“ผู้บริหารได้จัดท าสื่อว่าด้วยวิสัยทัศน์ของโรงเรียนติดไว้ตามห้องเรียน เพื่อให้
คณะนกัเรียนและบคุคลากรไดต้ระหนกัถึงเปา้หมายของโรงเรียนอยู่ตลอดเวลา” 
“ผู้บริหารจะตอ้งพิจารณาว่าวิสยัทศัน์ของโรงเรียนคืออะไรจากนัน้จึงก าหนดพนัธ
กิจมาตรการต่าง ๆเพื่อก้าวสู่วิสยัทศัน์ก าหนดผู้รับผิดชอบภารกิจต่าง ๆ ทัง้นี้แต่
ละส่วนจะต้องเข้าใจและเห็นเป้าหมายร่วมกัน รวมทั้งการสร้างกรอบแห่งการ
ปฏิบติัเผือ่สู่ความเป็นเลิศ 
“ผู้บริหารก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ ไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา มีการก ากับติดตามให้บุคลากรทุกฝ่ายด าเนินตาม
แผนพัฒนาคุณภาพที่วางไว้โดยการก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพมาจาก
กระบวนการตามขัน้ตอนที่ได้แนวคิดมาจากทุกฝ่าย มีการท าผลการด าเนินการ
มาปรับและพฒันาอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดนโยบายใหบ้คุลากรท างานเป็นทีมสู่
เปา้หมายและความส าเร็จ” 
“ด าเนินการโดยยึดวิสยัทศัน์ พนัธกิจและเป้าหมายตามแผนพฒันาโรงเรียนและ
ก าหนดทิศทางการศึกษาตามแนวทางพกับญุมงฟอร์ต” 
“ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ ร่วมกับบุคลากรที่เก่ียวข้องในทุกมิติ 
วางแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติังานประจ าปี ก ากบัติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนทีว่างไว”้ 
(การสนทนากลุ่มครูคณะกรรมการบริหารโรงเรียน นกัเรียน และผูป้กครอง) 
 
1.3.2ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจการกระตุน้บุคลากรเพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์และ

พนัธกิจการสนบัสนุนใหบุ้คลากรอยากสร้างการจดัการความรู้ในการงาน และการใฝ่หาความรู้ของ
นกัเรียน 

“เราไม่ใช้ การสื่อสารทางเดียว แต่ให้การเรียนรู้พร้อม ๆ กนัไป ทัง้หวัหน้า และ
ผู้บริหารต่าง ๆ แล้วก็ให้เขาไปถ่ายทอดต่อ  ไม่สัง่การการมีส่วนร่วมลงวิสยัทศัน์ 
กระจายความรู้ ว่าตระหนกัรู้อะไรคืออะไร” 
“ในภาพรวม พยายาม สร้างทีมงานและทีมสปิริต ต้องมีสปิริตก่อน ถึงจะสร้าง
ทีมงาน แต่บางทีอาจไม่ได้ผลงานดีพอ แต่ต้องมีทีม สปิริตก่อน เราต้องชี้แจง
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ก่อนว่าเป็นนโยบาย คือไม่ตอ้งการคนเก่ง ไม่ต้องการหวัหน้างานที่ท างานเป็นอยู่
คนเดียว” 
(การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียน) 
 
“ผูบ้ริหารได้จดัตัง้กิจกรรมและรางวลัต่าง ๆใหก้บันกัเรียนเพือ่กระตุน้ใหน้กัเรียนมี
ส่วนร่วมในวิสยัทศัน์ของโรงเรียน อาทิเช่น รางวลัสภุาพบรุุษเซนต์คาเบรียล มอบ
ใหก้บันกัเรียนทีมี่ลกัษณะตามทีโ่รงเรียนไดค้าดหมาย” 
“.ผู้บริหารสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม  สร้าง
แรงบนัดาลใจ กระตุ้นสร้างขวญัก าลงัใจให้แก่บคุลากรทกุคนอย่างทัว่ถึงยึดหลกั
ธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ” 
“ผู้บริหารได้ใช้กลยุทธ์ ในการร่วมคิด ร่วมเผชิญปัญหาและได้เข้าไปร่วม
แลกเปลีย่นความคิด กบับคุลากร โดยท าใหบ้คุลากรมีแรงผลกัดนั สามารถบรรลุ
วิสัยทัศน์ และ บรรลุพันธกิจ อีกทั้งยังมีการให้รางวัลกับบุลากรตามโอกาสที่
สมควร ท าใหเ้ป็นแนวกระตุน้ต่อบคุลากร” 
“สร้างแรงบนัดาลใจ สร้างให้เขาตระหนกัรู้ ครูที่ท าไป ไม่ตระหนกัในส่ิงที่ท าไป 
ต้องคืนความกตญัญู ได้ดิบได้ดีเติบโตในองค์กร ไม่ตอบแทนองค์กร นึกถึงแต่
ตวัเอง ท าเป็นไม่ที่รักของคนอื่น คิดแต่ถึงตวัเอง เป็นปกติของมนุษย์ แต่เราจะ
สร้างคนไม่เป็นปกติ  เราจะใช้มาตรฐานภายนอก เช่น 100 โรงเรียน ดีที่สุดใน
ประเทศ มนัเป็นตวัก าหนดจากภายนอก ว่าเป็นอย่างไร โรงเรียนต่างมีความเป็น
เลิศ” 
“แรงบันดาลใจ คืออนาคตที่ท าให้เกิดข้ึน ดังนั้นผู้บริหารควรให้ความเชื่อมั่น 
กระจายงาน ไว้ใจบคุลากร ปรึกษา แนะน า เสริมแรงมากกว่าติติง เปรียบเทียบ 
บคุลากรมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกนั 
“การสร้างแรงบนัดาลใจให้กบับุคลากรจะต้องท าให้เขามีขวญัก าลงัใจที่ดี ไม่ว่า
ด้านการท างาน ความเป็นอยู่ปากท้อง ควรจะดูแลไม่ให้เขาเดือดร้อน ด้าน
สวสัดิการที่เหมาะสม ทัง้ตัวบุคลากรเองและครอบครัว เมื่อบุคลากรอยู่ดีกินดี 
งานที่รับผิดชอบก็จะดีตามข้ึนมาอย่างแน่นอน การพฒันาบคุลากรให้มีคุณภาพ
จะส่งผลสู่งานทีท่ าเสมอ” 
“ผู้บริหารต้องเสริมแรงให้ก าลงัใจบุคลากรในการท างานและชี้แนะแนวทางการ
พฒันาใหดี้ข้ึน” 
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“ผู้บริหารสร้างแรงบันดาลใจโดยการเป็นแบบอย่างในการท างานของคณะ
ศาสดา(นักบวช) ตามแนววิถีชีวิต นักบุญหลุยซ์ คือ ท างานด้วยความวิริยะ 
อุตสาหะ อุทิศตน สร้างความรู้ความเข้าใจ โดยการพบปะ พูด คุย ประชุม 
ส่งเสริมใหบ้คุลากรมีความรู้ ความสามารถ รักองค์กรซ่ึงน าไปสู่การจดัการความรู้
ใหบ้รรลตุามเปา้หมาย” 
“ผู้บริหารบางท่านจะมาท าการสอนให้แก่นกัเรียนเอง เพื่อเป็นตวัอย่างและสร้าง
แรงบนัดาลใจใหก้บับคุคลากรโรงเรียน” 
“ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้ศึกษาและดูงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้มี
วิสยัทศัน์ และมีแนวความคิดทีท่นัสมยั มาสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บันกัเรียน” 
“ผู้บริหารมุ่งเน้นผลลัพธ์กับบุคลากร คือ การเป็นตัวอย่างที่ดีในการศึกษาหา
ความรู้และมีระเบียบวินยัของบคุลากรเพือ่สร้างแรงบนัดาลใจให้กบันกัเรียน” 
“การสร้างแรงบนัดาลใจให้กบันกัเรียนในการใฝ่หาความรู้เป็นเร่ืองส าคญัย่ิงแต่
ก่อนหนา้นัน้จะต้องสร้างใหก้บับคุลากรก่อนและน าผลลพัธ์จากผลงานของเขามา
มอบรางวลัเพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจในทุกมิติและใช้ภาพรวมขององค์กร ไม่ใช่
กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเท่านัน้ แต่ทกุคนในองค์กรควรจะได้มีโอกาสชื่นชมในผลงานนัน้ 
ๆ เพราะการท าหน้าที่ทีต่่างกนัแต่ส่งผลใหผู้้ใดผูห้น่ึงประสบความส าเร็จ ก็ควรจะ
ไดร้ับผลตอบแทนร่วมกนัไม่มากก็นอ้ย” 
“ผู้บริหารมุ่งเน้นให้บุคลากรสร้างผลลัพธ์ด้วยความเป็นมืออาชีพ โดยการใช้
ประสบการณ์ ฝึกปฏิบติั อบรมพฒันา ในทกุ ๆด้าน เช่น การศึกษาด้านจิตวิทยา
สร้างแรงบนัดาลใจให้ผู้เรียน โครงการอาชีพ พี่ๆแนะน าน้อง เรียนรู้จากรุ่นพี่ใน
การสร้างอนาคต(จากงานแนะแนว) ซ่ึงจดัข้ึนทกุปี” 
(การสนทนากลุ่มครูคณะกรรมการบริหารโรงเรียน นกัเรียน และผูป้กครอง) 
 
1.3.3 ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญาการท างานเพื่อให้โรงเรียนและบุคลากรได้

เขา้ถึงความรู้การพฒันาการจดัการความรู้ใหม่ของนักเรียนการมุ่งเน้นผูเ้รียนด้วยวิธีการออกแบบ
และสร้างนวตักรรม 

“หวัหน้าจะต้องเตรียมคนท างาน ต้องพร้อมในเร่ืองการท างานเป็นทีม ต้องมีคน
พร้อมในการท างาน  แรงจูงใจในบริบทที่เป็นอยู่ยงัไม่โดดเด่น ในระบบมีอยู่แล้ว 
ก็ไม่ต้องไปก าหนดใหม้ากข้ึน ต าแหน่งมนัก าหนดอยู่แล้ว เป็นเกียรติอยู่ ในบริบท
บางที่ มันกลายเป็นไม่ใช้เกียรติ มนักลายเป็นภาระ เป็นหวัหน้าแล้วล าบาก ไป



202 

 

 

เจอคนที่มีความคิดเชิงตัวเองมากกว่า แทนที่จะท าตัวให้เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม ปลูกฝัง เป็นทศันคติ เป็นจิตส านึก ถึงมุมมอง ถึงชีวิตมาอยู่ตรงนี้ มาท า
อะไร ไม่ได้มาเอาผลประโยชน์อย่างเดียว เราจะให้กับผู้อื่นอย่างไร เราสร้าง
พรสวรรค์ตอ้งนีไ้ปสูส้งัคม เอาแต่เข้าประโยชน์ส่วนตน”  
(การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียน) 
 
“ผู้บริหารมีการจัดการทุนส าหรับคณะครู ในการศึกษาต่อนอกประเทศ เพื่อ
กระตุน้บคุลากรในการท างาน พร้อมทัง้เพ่ิมระดบัคณุภาพการสอนของบคุลากร” 
“กลยุทธ์ที่จะกระตุ้นบุคลากรนั้น คือ ทุกคนต้องเป็นเจ้าของสถาบัน หลักสูตร 
และการออกแบบการเรียนการสอนด้วยตนเอง และแบ่งปันซ่ึงกนัและกนั ท างาน
เป็นทีม น าสู่ความส าเร็จร่วมกนั และผลลพัธ์ทีแ่กมา เราก็ชื่นชมร่วมกนั ไม่ใช่เอา
ผลงานคนอืน่มาเป็นของตนเองซ่ึงจะท าใหเ้กิดการแตกแยกในองค์กรข้ึน” 
“ผู้บริหารโรงเรียนได้มีการจัดการสนบัสนุน คือ ผู้บริหารได้มีการลงไปพูดและให้
ข้อคิด บอกถึงวตัถุประสงค์ต่อบุคลากรและได้มีการสร้างความใกล้ชิดระหว่าง
บคุลากรและผู้บริหาร เพือ่กระตุน้บคุลากรและทัง้ยงัสร้างแรงผลกัดนัใหบ้คุลากร
อยากจัดการเรียนรู้เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ของโรงเรียน คือการพฒันาบุคลากร
คณุภาพตามบริบทไทย” 
“ผูบ้ริหารตอ้งแสดงวิสยัทศัน์ ใหผู้้ร่วมบริหารรับทราบ และกระตุน้ให้ผูร่้วมบริหาร 
บุคลากรมุ่งแสวงหาความรู้เพื่อพฒันา น ามาแลกเปลี่ยน สนบัสนุนให้บุคลากร
แสวงหาความรู้ใหม่” 
“ผู้บริหารได้มีการจัดท าสื่อการเรียนการสอน เช่น projector และ computer 
ตามห้องเรียนเพื่ออ านวยความสะดวกต่อการใช้ปัญญาและทกัษะการจัดการ
เรียน โดยส่ิงเหล่านี้  ได้กระตุ้นนักเรียนมองหาวิธีการเรียนรู้ใหม่ภายนอก
หอ้งเรียน” 
“จดัอบรมส่งเสริมนวตักรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ ค้นคว้าหาความรู้มาประยกุต์ใช้กบั
การเรียนการสอน” 
“ให้การสนับสนุน ทุกด้าน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ออกแบบนวตักรรม จน
ส าเร็จ เช่น การออกแบบหุ่นยนต์ และมีการเข้าแข่งขันระดบัโลก ได้รับรางวลั 
ติดต่อกนัหลายปี” 
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“การสร้างนวตักรรมกระบวนการท างาน และการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อ
มุ่งเน้นผู้เรียนประสบความส าเร็จมากที่สุดนั้น จ าเป็นต้องมีการพัฒนาและ
ประกวดแข่งขันและสนับสนุนงบประมาณที่พอเหมาะ อีกทั้งรางวัลที่จะเป็น
แรงจูงใจให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีย่ิงข้ึน และน าผลลัพธ์อันจะเกิดเป็นนวัตกรรมที่
ทรงคณุค่า เพือ่เผยแพร่ใหเ้กิดประโยชน์ต่อองค์กรโดยส่วนรวมต่อไป 
“ผูบ้ริหารและบคุลากรตอ้งร่วมกนัท าความเข้าในเก่ียวกบัการสร้างนวตักรรม เพือ่
พฒันาผูเ้รียน และน ามาใช้ใหเ้กิดประโยชน์เป็นรูปธรรม” 
“ผู้บริหารก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาครู และนักเรียนไว้อย่างชัดเจน ใน
แผนพฒันาคณุภาพของการศึกษา โดยเฉพาะดา้นเทคโนโลยีน ามาใช้ในการเรียน
การสอน ให้ผู้เรียนได้ออกแบบ สร้างนวตักรรมด้วยตนเองจนได้รางวลัชนะเลิศ 
การแข่งขนัหุ่นยนต์ระดบัโลก” 
(การสนทนากลุ่มครูคณะกรรมการบริหารโรงเรียน นกัเรียน และผูป้กครอง) 

 
1.3.4 ด้านความใส่ใจต่อปัจเจกบุคคลการสร้างสัมพันธภาพและความผูกพัน

ระหว่างกันการพฒันาตนเองให้เกิดความงอกงาม และการเรียนรู้สู่การปฏิบติัด้วยกระบวนการ
ท างานของผูเ้รียน 

“เราอาจจะไม่มองการจดัภูมิทศัน์ของโรงเรียน แต่เรามองดูจุดอื่น ที่น าไปสู่ 100 
โรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทย มีอยู่ 2 ค า ผลลัพธ์ และกระบวนการ แต่ 
ผลลพัธ์ ส าคญักว่า มองบริบทที่เราอยู่ เราอยู่ตรงไหนไปได้แค่ไหน ไม่ท าให้มาก
เกินว่าทีบ่ริบทเรามี หมายถึง คนอืน่ท าไดเ้ราตอ้งท าได้” 
(การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียน) 
 
“ศกัยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างในด้านการเรียนรู้ นัน้ก็มีความส าคญัจะ
มองข้ามไม่ได้ ดังนั้นผู้บริหารจะต้องใส่ใจในความแตกต่างนั้นต้องมีวิธีการ
กระบวนการท างานหรือการเรียนการสอนที่ออกแบบโดยเฉพาะกลุ่มแต่มี
มาตรฐานเดียวกัน ไม่สร้างความแตกแยกในผู้เรียน ซ่ึงอาจจะแตกต่างในการ
เรียนการสอนแต่ไม่แตกแยกในผลลพัธ์ทีเ่กิดข้ึน” 
“เป็นผู้ฟังที่ดีและใส่ใจในรายละเอียดของนักเรียนทุกคน โดยยอมรับความ
หลากหลายของปัจเจกบคุคล” 
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“ให้บุคลากรทุกฝ่ายด าเนินตามแผนพัฒนาคุณภาพที่วางไว้โดยการก าหนด
แผนพฒันาคุณภาพมาจากกระบวนการตามขัน้ตอนที่ได้แนวคิดมาจากทุกฝ่าย 
มีการท าผลการด าเนินการมาปรับและพฒันาอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดนโยบาย
ใหบ้คุลากรท างานเป็นทีมสู่เปา้หมายและความส าเร็จ” 
“ผูบ้ริหารก าหนดกระบวนการหลกั มุ่งเนน้ความรู้ทางวิชาการและมุ่งเน้นกิจกรรม
เป็นกระบวนการสนบัสนนุ สอดคลอ้งตามทิศทางในการบริหารงานของโรงเรียน 
 “ผูบ้ริหารให้บคุลากรได้รับทราบความส าคญัของตนเองว่าเป็นฟันเฟ่ืองหน่ึง ทีจ่ะ
ขับเคลื่อนหน่วยเล็ก ๆ เพื่อน าไปสู่กระบวนการขับเคลื่อนชาติ เป็นหน่วยที่มี
ความส าคญัที่สุด การเป็นครูควรเป็นด้วยจิตและวิญญาณในการดูแลทางจิต 
และวิญญาณของนกัเรียนใหเ้ป็นคนสมบูรณ์” 
“ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคคลากรในโรงเรียนได้มีแนวคิดทางด้านความกล้าแสดง
ความคิดเห็นในด้านที่ถูกต้อง ส่งผลให้นักเรียนได้รับแนวคิดดังกล่าวจึงมีการ
พฒันาทกัษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลา้พดู กลา้แสดงออก” 
“การสร้างนวตักรรมกระบวนการท างาน และการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อ
มุ่งเน้นผู้เรียนประสบความส าเร็จมากที่สุดนั้น จ าเป็นต้องมีการพัฒนาและ
ประกวดแข่งขันและสนับสนุนงบประมาณที่พอเหมาะ อีกทั้งรางวัลที่จะเป็น
แรงจูงใจใหเ้กิดผลลพัธ์ทีดี่ย่ิงข้ึน” 
“ก าหนดให้มีโครงการ พสวค. (โครงการพฒันาส่งเสริมผู้เรียนด้านวิชาการและ
คุณธรรม) โดยปลูกฝังให้ผู้เรียน มีความรู้ในเชิงวิชาการในระดับสากล เน้น
กระบวนการพฒันาและการเรียนรู้ร่วมกนั โดยมีคณุธรรมในการด าเนินชีวิต” 
“จัดกระบวนการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้นกัเรียนเลือกเรียนตาม
ความถนดั ความสามารถและความสนใจ” 
“ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนการสอนทีห่ลากหลายทัง้ในและ
นอกห้องเรียน การสนบัสนุนด้านเทคโนโลยี ศูนย์วิทย์บริการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย ใหน้กัเรียนทกุ ๆคนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ดว้ยตนเอง” 
(การสนทนากลุ่มครูคณะกรรมการบริหารโรงเรียน นกัเรียน และผูป้กครอง) 
 
1.3.5 ดา้นการให้รางวลัตามสถานการณ์การปฏิบติังานของบุคลากรตามแผนงาน 

โครงการ กิจกรรม ให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของโรงเรียนการให้รางวลักับบุคลกรท่ี
ปรับปรุงผลการด าเนินงานของโรงเรียน และการบริหารใหโ้รงเรียนเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  
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“เราบริหารโรงเรียน นักเรียนไม่ใช้เป็นโรงเรียนแรกและโรงเรียนเดียวที่มีการ
บริหารจัดการโดยคณะมูลนิธิ เราเป็นสมาชิกหน่ึงในคณะมูลนิธิเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย การบริหารการจดัการศึกษาจริง ๆ ตามเจตนารมณ์ชองมูลนิธิฯ 
ที่เดินตามเจตนารมณ์ของนกับุญหลุยส์ อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องมุ่งเน้นไปในทาง
คณุธรรม ความดี ทางจิต เป็นส่วนหน่ึงที่เป็นภารกิจหลกัของโรงเรียน ที่ตามมา
การจดัการบริหารการจดัการศึกษาใหมี้คณุภาพ” 
“เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เอื้อในทุกรูปแบบ บางทีเป็นการเรียนรู้ได้โดยประโยชน์
อย่างอืน่ เช่น ตู้ปลา เป็นเฟอร์นิเจอร์ แต่ในขณะเดียวกนัก็เป็นเร่ืองการเรียนรู้โดย
ไม่รู้ตวั การท าทีอ่อกก าลงัให้เด็ก ๆ ก็เป็นกระบวนการเรียน เป็นการเรียนรู้โดยไม่
รู้ตวั ว่าการออกก าลงักายท าอย่างไร โดยไม่บาดเจ็บ ท าให้ถูกวิธี  น าเทคโนโลยี
มาใช้ ช่วยในกระบวนการ เป็นแหล่งเรียนรู้ของข้อมูล แล้วมาสู่เป็นการยคุดิจิทลั 
และเป็นวิสยัทศัน์ทีน่ ามาใช่” 
(การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียน) 
 
“ผู้บริหารได้จัดท าสื่อว่าด้วยวิสัยทัศน์ของโรงเรียนติดไว้ตามห้องเรียน เพื่อให้
คณะนกัเรียนและบคุคลากรไดต้ระหนกัถึงเปา้หมายของโรงเรียนอยู่ตลอดเวลา” 
“ผู้บริหารก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ ไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา มีการก ากับติดตามให้บุคลากรทุกฝ่ายด าเนินตาม
แผนพฒันาคณุภาพทีว่างไว”้ 
“ก าหนดให้รายงานผลการด าเนินงาน เมื่อปฏิบติักิจกรรมเสร็จ เพือ่ตรวจสอบว่า
ผลการด าเนินงานบรรลุวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ของโรงเรียนหรือไม่ หรือควร
ปรับปรุงอย่างไร” 
“ผูบ้ริหารได้จดัตัง้กิจกรรมและรางวลัต่าง ๆใหก้บันกัเรียนเพือ่กระตุน้ใหน้กัเรียนมี
ส่วนร่วมในวิสยัทศัน์ของโรงเรียน อาทิเช่น รางวลัสภุาพบรุุษเซนต์คาเบรียล มอบ
ใหก้บันกัเรียนทีมี่ลกัษณะตามทีโ่รงเรียนไดค้าดหมาย” 
“การให้ขวญั ก าลงัใจ เช่น การส่งไปอบรม ศึกษาดูงานทัง้ภายในและภายนอก
ประเทศ การมอบรางวัลให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ตามเกณฑ์การ
ประเมิน” 
“สร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรทุก ๆฝ่าย โดยรางวลัต่าง ๆที่ถูกจัดข้ึนนัน้จะต้อง
สอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาองค์กร” 
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“ผู้บริหารได้ใช้กลยุทธ์ ในการร่วมคิด ร่วมเผชิญปัญหาและได้เข้าไปร่วม
แลกเปลีย่นความคิด กบับคุลากร โดยท าใหบ้คุลากรมีแรงผลกัดนั สามารถบรรลุ
วิสัยทัศน์ และ บรรลุพันธกิจ อีกทั้งยังมีการให้รางวัลกับบุลากรตามโอกาสที่
สมควร ท าใหเ้ป็นแนวกระตุน้ต่อบคุลากร” 
“ในการสร้าง ยกระดับ พัฒนาขวัญก าลังใจให้บุคลากรทุกฝ่าย เช่น การให้
สวสัดิการต่าง ๆ ทนุการศึกษา ดูแลสขุภาพ อาหาร ชดุท างาน รางวลัต่าง ๆ เป็น
ตน้ ส่งผลใหบ้คุลากรมีขวญัก าลงัใจในการท างาน” 
“ให้แรงเสริมสร้างแรงจูงใจ แก่คณะครู บุคลากรทุกระดับ ก าหนดให้มีรางวัล 
SMART TEACHER ARWARD ส าคญัทีมี่ผลงานดีเด่นในดา้นต่าง ๆ” 
“ผู้บริหารได้จดัตัง้รางวลัต่าง ๆจากทางโรงเรียนเพือ่กระตุ้นใหน้กัเรียนทีมี่ผลลพัธ์
ที่ดีในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านศิลปะ-ดนตรี-การแสดง ด้าน
กิจกรรม และด้านอื่นๆ พร้อมทั้งส่งเสริมนักเรียนที่มีความสนใจในด้านต่าง ๆ 
เหล่านี”้ 
“ส่งเสริมใหบ้คุลากรมุ่งมัน่พฒันาตนเอง และตอ้งให้ค าชมเสริมแรงใหร้างวลัผูที้่มี
การพฒันาตนเองอย่างสม ่าเสมอ” 
“มอบรางวลัแก่ครู่ที่มีส่วนร่วมในการพฒันานกัเรียนให้เกิดผลสมัฤทธ์ิที่ดีข้ึน ให้
รางวลัครูที่ฝึกอบรมให้นกัเรียนมีความรู้ความช านาญในด้านต่าง ๆโดยใช่ชื่อว่า 
SG Smart Teacher Award” 
“พฒันาหลกัสูตรและส่งเสริมนกัเรียนในการเรียนพฒันาตนเองให้มีความรู้และ
ทกัษะที่จ าเป็นตามหลกัสูตรพฒันาพื้นฐานความรู้ของนกัเรียนให้มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน” 
“ผู้บริหาร บริหารเร่ืองต่าง ๆภายในโรงเรียนให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้มากที่สุด
อนัได้แก่ การปรับปรุงสื่อการสอนในห้องเรียน การปรับปรุงส่ิงของและสถานที่ใน
โรงเรียน เช่น ห้องน ้า โรงอาหารตามสขุลกัษณะ ให้เอื้อแก่การเรียนรู้ และจดัตัง้
กฎระเบียบทีน่กัเรียนพึงมีและปฏิบติัตาม” 
(การสนทนากลุ่มครูคณะกรรมการบริหารโรงเรียน นกัเรียน และผูป้กครอง) 
 
1.3.6 ด้านการบริหารแบบวางเฉยการก าหนดมาตรฐานเพื่อน าโรงเรียนให้บรรลุ

เป้าหมาย การด าเนินการของโรงเรียนท่ีน าไปสู่กฎและระเบียบของนักเรียน และการบริหาร
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โรงเรียนให้เป็นท่ียอมรับของบุคลากรและนกัเรียน ในดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต ความน่าไวว้างใจ 
ความน่าเช่ือถือ และความยติุธรรม 

“สร้างความเชื่อมัน่ในการท างานให้กบับคุลากร คอยสนบัสนนุให้โอกาสส่ิงต่าง ๆ 
เหล่านี้จะเป็นตวักระตุ้นให้บุคลากรพฒันาตนเอง และมีพลงัในการขับเคลื่อน
ดา้นการเรียน การสอน ผลทีต่ามมาถือนกัเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียน” 
“เราจะใช้มาตรฐานภายนอก เช่น 100 โรงเรียน ดีที่สุดในประเทศ มันเป็น
ตวัก าหนดจากภายนอก ว่าเป็นอย่างไร โรงเรียนต่างมีความเป็นเลิศ มีผลสมัฤทธ์ิ
ของนกัเรียนไปสู่มหาวิทยาลยัอย่างไร บางทีการก าหนดจากภายนอก อาจจะไม่
ตายตัว แต่ต้องอยู่ในใกล้เคียง การได้ล าดับ โรงเรียนดงักล่าว จะต้องไม่หลุด
มาตรฐานของโรงเรียน เป็น ภาวะภายนอกทีเ่ราต้องมาก าหนด โรงเรียน  100  ที่
ดีที่สดุ เราอาจจะไม่มองการจดัภูมิทศัน์ของโรงเรียน แต่เรามองดูจุดอืน่ ที่น าไปสู่ 
100 โรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทย มีอยู่ 2 ค า  ผลลพัธ์  และกระบวนการ แต่ 
ผลลพัธ์ ส าคญักว่า มองบริบทที่เราอยู่ เราอยู่ตรงไหนไปได้แค่ไหน ไม่ท าให้มาก
เกินว่าทีบ่ริบทเรามี หมายถึง คนอืน่ท าไดเ้ราตอ้งท าได้” 
“เราใช้หลกัธรรมาภิบาลเป็นหลกัในมูลนิธิเรา เราท าเป็นปกติในการด าเนินการ
ตามหลกัธรรมาภิบาล แล้วท าเป็นคู่มือของโรงเรียน ให้ครูได้เรียนรู้ว่า ได้ท าตาม
หลกัธรรมาภิบาลหรือไม่ แล้วลงลึกลงไปว่าท าตามหลกัธรรมาภิบาล หรือเปล่า 
ปัญหาต่าง ๆ ก็จะลดน้อยลง ท าความยุติธรรมเป็นส่ิงที่ส าคญัในฐานะที่เราเป็น
ผูน้ า” 
(การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียน) 
 
“การก าหนดทิศทางของโรงเรียน ด้านวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยมและเป้าหมายโดย
การส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรมีความพร้อมทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม 
และสติปัญญา บนพื้นฐานของมาตรฐานทางการศึกษาขัน้พื้นฐานระดบัชาติและ
ระดบัสากล” 
“โรงเรียนเซนต์คาเบรียลต้องการที่จะบรรลุมาตรฐานสากลหรือเทียบเท่า ทั้งใน
ด้านการเรียนการสอบและการบริหารจัดการ มุ่งเน้นให้มีความพร้อมทั้งทาง
ร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ ให้ผู้เรียนมีศกัยภาพเป็นพลโลกที่ดีตามแนวทาง
ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี และความเป็นไทย” 
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“โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  ตระหนกัถึงบทบาทของสถาบนัการศึกษาที่จะปลูกฝัง
คุณ ธรรมและจริยธรรมให้ กับ เยาวชนที่ จะเป็นบุคคลที่ มี คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล บริบทไทย มีความภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ มีความเป็นผู้น าบนพื้นฐานของความซ่ือสัตย์ สุจริต และ
พอเพียง” 
“ก าหนดเป็นมาตรฐาน BSG และแผนพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา  ก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานในทกุด้านร้อยละ 80% และจะต้องติดตามพฒันา ให้ผ่านเกณฑ์
จากการประเมินภายในและภายนอก ก าหนดมาตรฐานให้อยู่ในระดบัสากลในทุก 
ๆด้านและให้มีมาตรฐานให้สู่ในชั้นแนวหน้า. ผู้บริหารได้ก าหนดให้นักเรียนใน
โรงเรียนมีมาตรฐาน คือ การเป็นนกัเรียนที่มีความรู้คู่คุณธรรม. ผู้บริหารก าหนด
มาตรฐานผลลัพธ์ของโรงเรียนให้เป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานโดยกระตุ้นให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิที่ดีและ.ผู้บริหารได้มีการก าหนดนโยบายประจ าปี และก าหนด
มาตรฐานในการท างานของแต่ละโครงการเพือ่ก าหนดมาตรฐาน” 
“จัดระบบส่ิงแวดล้อมภูมิทัศน์น่าอยู่ ออกกฎระเบียบให้นักเรียนปฏิบัติ มี
ผู้รับผิดชอบติดตามพฤติกรรมของนกัเรียน บนัทึกการท าความดี ประกาศรายชื่อ
นกัเรียนทีมี่ระเบียบวินยั นกัเรียนทีท่ าชื่อเสียงด้านการเรียน เช่น การแข่งขนัต่าง ๆ” 
“ให้นักเรียนตระหนักรู้คุณค่า รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง มีเหตุผลในการลงมือ
ปฏิบัติเพื่อหาแนวทางปฏิบัติ ปรับเปลี่ยนกฎที่มีให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบนั แบ่งปันใหผู้อื้น่อยู่กนัอย่างมีความสขุ” 
“ผู้บริหารจะต้องมีความซ่ือสตัย์สจุริตในการท าหน้าที่เพือ่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
บคุคลากรและนกัเรียน” 
“ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลกัสูตรมีความเอือ้อาทรต่อผูอื้่นมีความซ่ือสตัย์และยติุธรรม” 
(การสนทนากลุ่มครูคณะกรรมการบริหารโรงเรียน นกัเรียน และผูป้กครอง) 

 
 2. โรงเรียนเซนต์โยเซฟทพิวลั 

2.1 บริบทโรงเรียนเซนต์โยเซฟทพิวลั 
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวลั ตั้ งอยู่เลขท่ี 420/504 หมู่บ้านทิพวลั 1 ถนนเทพารักษ ์  

ต าบลเทพารักษ์  อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ บนพื้นท่ี  10ไร่  30 ตารางวา สังกัดส านัก
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการเขต1เปิดสอน  
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ตั้งแต่ระดับอนุบาลปีท่ี 1 - มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวลั เป็นโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ บริหารงานโดย คณะนักบวชคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในศาสนาคริสต์
นิกายโรมนัคาทอลิก ด าเนินชีวติอุทิศตนแด่พระเจา้ตลอดชีวติ ดว้ยการรับใชเ้พื่อนมนุษยทุ์กคนโดย
ไม่เลือก เช้ือชาติ ศาสนา หรือฐานะ ผูกมดัตนเองอย่างอิสระว่าจะถือค าปฏิญาณ 3 ประการ คือ 
พรหมจรรยท่ี์จะไม่แต่งงานตลอดชีวติ ความยากจนท่ีไม่มีทรัพยส์มบติัเป็นของตนเองไม่มีเงินเดือน 
และถือความนบนอบท่ีมอบอ านาจการตดัสินใจในวิถีชีวิตแก่ผูใ้หญ่ฝ่ายคณะ ดงันั้น นักบวชถึง
สามารถอุทิศตนเพื่อการศึกษาช่วยคนเจบ็ป่วย ผูพ้ิการ ผูย้ากไร้ ผูอ้พยพ และบุคคลท่ีดอ้ยทั้งปัญญา
และโอกาสไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

“เราเป็นนักบริหารที่เป็นนักบวช หลักการบริหารคงเป็นการบริหารทั่วไป เช่น
หลักการบริหารการกระจายอ านาจและการส่วนร่วม เราก็ได้มอบนโยบายให้
ผูช่้วยฝ่ายต่าง ๆเป็นผูส้นบัสนนุและการติดตามการด าเนินงาน” 
(การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียน) 
 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวลั ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2518  คุณวิชยั มาลีนนท์ กรรมการผูจ้ดัการ
บริษทับา้น และท่ีดินเทพารักษ์ จ  ากดั เจา้ของโครงการ จดัสรรหมู่บา้นทิพวลั ส าโรง ไดม้อบท่ีดิน
จ านวน 8 ไร่ 2 งาน พร้อมส่ิงก่อสร้าง อนัประกอบด้วย อาคารชั้นเดียว 1 หลงัโรงอาหาร 1 หลัง
สนามเด็กเล่น 1 สนามบา้นพกัมาเซอร์ 1 หลงับา้นพกัคนงาน 1 หลงั ใหก้บัแมร์หลุยส์ รจิต กิจเจริญ 
เจา้คณะแขวงภคินีเซนตป์อล  เดอชาร์ตแห่งประเทศไทย เพื่อเยาวชนในยา่นชานเมืองจะไดมี้ท่ีเรียน 
โรงเรียนไดท้ าพิธีเสกอาคารเรียน เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2520 และไดรั้บอนุญาตให้เปิดรับนกัเรียน
ระดบัอนุบาลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ท าการสอนคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2520 
ในปีแรกมีเด็กอนุบาล 16 คน เซอร์ มอนิค ลิมวบูิลย ์เป็นอธิการิณีและผูจ้ดัการ เซอร์อานน์มารี รัตน
สุต เป็นครูใหญ่ เซอร์ มารี-ปอล พิทกัษ์พูนสิน เป็นมาเซอร์ท่ีรับผิดชอบดา้นอนุบาล ในเวลาส้ินปี
การศึกษา 2520 มีนกัเรียนเพิ่มเป็น 41 คน โรงเรียนพฒันาเป็นล าดบั จ  านวนนกัเรียนเพิ่มข้ึนจึงซ้ือ
ท่ีดินเพิ่มเพื่อสร้างอาคารเรียนปัจจุบนัมีเน้ือท่ีทั้งหมด10 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวาในปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนพัฒนาอาคารสถานท่ีโดยสร้างหลังคากันแดดกันฝน หน้าอาคารเซนต์แมร่ีเพิ่มส่ือ
เทคโนโลยีโดยติดตั้งทีวี 55 น้ิว ในระดบัชั้นอนุบาล-มธัยมศึกษาตอนตน้ทุกห้องเรียน และติดตั้ง
อุปกรณ์ Apple TV ส าหรับใช้กับ iPad และ Macbook ในห้องเรียนปัจจุบัน มีนักเรียนทั้ งหมด 
จ านวน 2,973 คน โดยจ าแนกตามระดับชั้ น ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา 409 คน ระดับ
ประถมศึกษา 1,327 คน ระดบัมธัยมศึกษา 1,237 คน (ส ารวจ ณ วนัท่ี 14 พ.ค. 59)  
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2.2 ด้านการบริหารโรงเรียน 
พนัธกิจของโรงเรียน 

1. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
2. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
3. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความสามารถเตม็ศกัยภาพในทุกดา้น 
4. ส่งเสริมผูเ้รียนใหมี้คุณภาพทางวชิาการตามมาตรฐานสากล 
5. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
6. พฒันาระบบการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมตามคุณภาพมาตรฐานสากล 
7. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนตาม

มาตรฐานสากล 
8. พฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ 
9. พฒันาการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 
10. สร้างและส่งเสริมสนบัสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และมีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 
11. ส่งเสริมการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทศัน์ ปรัชญา เอกลกัษณ์

และอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
12. ส่งเสริมการจดักิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ

พฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพสูงข้ึน   
เป้าหมายการศึกษา 

1. ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
2. ผูเ้รียนมีผลงานและมีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและ

นนัทนาการ 
3. ผูเ้รียนปฏิบติัตนเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
4. ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการสืบสานวฒันธรรมไทยและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 

ยอมรับวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 
5. ผูเ้รียนตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
6. ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองตามความสามารถ รักการเรียนรู้ 

ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
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7. ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรคอ์ยา่งเป็น
ระบบ 

8. ผูเ้รียนมีทกัษะความรู้ความสามารถตามหลกัสูตร 
9. ผูเ้รียนมีทกัษะความสามารถตามมาตรฐานสากล 
10. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครู 
11. ระบบบริหารงาน ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมตามคุณภาพ

มาตรฐานสากล 
12. สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาคุณภาพ

ผูเ้รียนตามมาตรฐานสากล 
13. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาส่ือ

เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน 
ใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ 
14. สถานศึกษามีระบบประกนัคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษา 
15. สถานศึกษามีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
16. สถานศึกษามีการส่งเสริมความสัมพนัธ์อันดีระหว่างชุมชนทั้ งภายในและ

ภายนอก 
17. สถานศึกษามีการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทศัน์  ปรัชญา เอกลกัษณ์

และอตัลกัษณ์ 
18. สถานศึกษามีกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ

พฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพสูงข้ึน 
   เพื่อให้การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามแนวนโยบายของการจดัการศึกษา
ของประเทศและแนวนโยบายของการศึกษา คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร จึงมีการก าหนด
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ประกอบดว้ย มีคุณธรรมมีวินัยมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีมี
ความสามารถในการจดัการ และมีความเป็นไทย 

“เราเป็นนโยบาย ท าตาม เอกลกัษณ์ของโรงเรียน เด็กต้องมีระเบียบ มีคณุธรรม 
ท างานเป็น ครูก็จะมีการปฐมนิเทศ โรงเรียนเราเป็นอย่างไร และต้องปฏิบติัตาม
มอบให้หัวหน้าฝ่าย การประชุมก็บอกให้ทราบ ติดตามผล ต้องยกให้ครูฝ่าย
กิจการนกัเรียนและฝ่ายปกครองและครูประจ าชัน้ ภาพโฮมรูมของนกัเรียนทกุวนั 
อบรมคณุธรรม จริยธรรม” 
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“ใช้หลกัเมตตาธรรม เดี๋ยวนี้ให้หลกัธรรมาภิบาล มีความรัก ความเมตตาธรรม 
การสร้างขวญัก าลงัใจ” 

  (การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียน) 
 

2.3 ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
1.3.1 ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์การก าหนดทิศทางของโรงเรียนให้ไปสู่

ผลลพัธ์ที่โรงเรียนตอ้งการการมีส่วนร่วมในวิสัยทศัน์และพนัธกิจของโรงเรียน และการน า
องค์กรสู่การจดัการความรู้ 

“โดยท่านผู้บริหาร ท่านได้มุ่งเน้นในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
นกัเรียน เพื ่อที ่จะควบคู่ไปกบัทางด้านวิชาการ โดยสอดแทรกในเร่ืองของ
การบูรณาการเรียนรู้ให้นกัเรียนได้รู้จักมีการท างานร่วมกนั อยู่ในสงัคมอย่างมี
ความสุขได้” 
“การก าหนดทิศทางของโรงเรียน เป็นไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของ 
คณะภคินีเซนต์ปอล เดลชาร์ตร โดยก าหนดวิสยัทศัน์ ปรัชญาของโรงเรียน คติ
พจน์ อตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ของโรงเรียนให้สอดคล้องกบันโยบายที่ก าหนดไว้” 
“โดยศึกษานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายคณะเซนต์ปอลเออ
ชารัตร และจัดท า Swot ของโรงเรียน” 
“ผู้บริหารมีความสามารถในการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ข้อมูลต่าง ๆ ในปัจจุบนัสู่
กรอบการพฒันานกัเรียน มีความสามารถในการเป็นผู้น า ริเร่ิมวิธีการใหม่ๆ มา
พฒันาปรับปรุงและเผยแพร่ แนะน าให้บคุลากรในสถานศึกษา น าไปปรับใช้เพื่อ
พฒันานกัเรียนใหมี้ทกัษะมากย่ิงข้ึน” 
“ใช้หลกัการมีส่วนร่วม การยอมรับความคิดเห็นจากทุกฝ่ายใช้หลกัการกระจาย
อ านาจ ในการบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ ใช้หลัก PDCA ให้การประเมินแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม ใช้การประชาสัมพันธ์การน าผลสัมฤทธ์ิมาประมวลการ
ประชาสมัพนัธ์นกัเรียนทกุเช้า” 
“ส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียนเห็นฟอง มีส่วนร่วมในวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
โรงเรียน คือการจดัการเรียนรู้ และ กิจกรรม รวมถึงบุคลากรผู้มีความสามารถที่
จะดึงเอาความคิด ความสามารถของนกัเรียนที่มีอยู่ภายในออกมามีส่วนร่วมได้
จัดการเรียนกิจกรรม เอาความรู้ความสามารถมาร่วมในกิจกรรม ผู้บริหารใช้
หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครู นกัเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
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และหน่วยงานต่างๆ รับรู้ข้อมูลสารสนเทศให้ความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทาง
ในการพฒันาคณุภาพของนกัเรียน” 
(การสนทนากลุ่มครูคณะกรรมการบริหารโรงเรียน นกัเรียน และผูป้กครอง) 
 
1.3.2 ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจการกระตุน้บุคลากรเพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์และ

พนัธกิจการสนบัสนุนใหบุ้คลากรอยากสร้างการจดัการความรู้ในการงาน และการใฝ่หาความรู้ของ
นกัเรียน 

“ประชุมและด าเนินผลให้ปฏิทิน ปฏิบติังานต่าง ๆประชุมครู เพื่อสอบถามความ
คืบหน้าของงาน แถมยงัเป็นการกระตุ้นให้บคุลากรด าเนินการตามแผน และยงัมี
การประชาสมัพนัธ์ โครงการ กิจกรรมต่างๆ ให้ครูสนใจเป็นการกระตุ้น มีการ
แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในโรงเรียน โดยคณะกรรมการ
ตรวจติดตามคุณภาพภายในจะติดตามงานตามแผนปฏิบติังานประจ าปี และ
ด าเนินการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาเป็นประจ าทกุภาคเรียน ประชุมฝ่าย  
มีแผนพฒันาสถานศึกษา ปฏิทินปฏิบติังานของครู สรุปผลกิจกรรม วารสาร การ
ประชุมฝ่าย การะประเมินตามสภาพจริง การตรวจสอบจากเอกสารประเมิน
แผนงาน โครงการ กิจกรรม แผนพัฒนาการปฏิบัติงานจากวารสารโรงเรียน  
ประชมุประจ าสปัดาห์” 
“โดยท่านผู้บริหารได้มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีการด าเนินงานกนัอย่าง
เต็มที่ในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมวนัวิทยาศาสตร์ กิจกรรมคณิตศาสตร์ 
ซ่ึงเป็นการจัดฐานกิจกรรมความรู้ให้เด็กได้มาศึกษาหาความรู้ไปบูรณาการใช้
ในห้องเรียนได้เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ด าเนินงานอย่างเต็มที่ด้านต่าง ๆ เช่น
การจ ัดกิจกรรมภาษาไทย วนัส ุนทรภู่ กิจกรรมคณิตศาสตร์ ซึ่งเปิดเป็น
กิจกรรมฐานความรู้ให ้เด็กได้รับความรู้ความสนุกสนานเพลิดเพลินและ
สามารถท าให้เด็กเกิดแรงบนัดาลใจ” 
“ผู ้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ และ
ส่งเสริมสนบัสนุน ให้บุคลากรสามารถเสนอความคิดเห็น และจัดกิจกรรมต่าง 
ๆที่สามารถส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดทกัษะและเกิดการพฒันาอย่างเต็มศกัยภาพ
บทบาทหน้าที่ครูตรงตามทิศทาง มีจุดอ่อน จุดแข็ง ภาวะผู้น า การประกาศ
เกียรติคุณ ผู้ปกครอง ผู้น าความดีใจที่ฝากลูก ไม่ผิดหวงัที่ลูกไว้ ส่งเสริมให้ครู



214 

 

 

และบุคลากรมีความรักและศรัทธาในอาชีพ มีขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน 
ใช้ความยุติธรรม การเป็นกนัเอง ใช้หลกัเมตตาธรรม” 
“ในการวางแผนล่วงหน้าของทางท่านผู้บริหาร โดยจะมีปฏิทินก าหนดรูปแบบ
กิจกรรมและกิจกรรมในวนัส าคญัอย่างเรียบร้อย เพื ่อให้บุคลากรรับผิดชอบ
และมีการให้ความสนใจเพื่อสนบัสนุนเพ่ิมเติม เช่น จ้างอาจารย์จากสถาบนั
ต่าง ๆ เข้ามาติวภายในโรงเรียน การวางแผนงานล่วงหน้าโดยมรปฏิทิน
ก าหนดกิจกรรมและวนัส าคญั อย่างเรียบร้อยเพื่อให้บุคลากรรับผิดชอบและมี
การให้ความสนใจสนบัสนุนเพ่ิมเติมเช่นจ้างอาจารย์พิเศษมาติว ผู้บริหารใช้
หลกัการบริหารโดยการประชุม วางแผน ก ากบั ติดตาม ผลการด าเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที ่มีก าหนดไว้ในปฏิทิน ปฏิบติังาน อย่าง
สม ่ าเสมอ เป็นประจ าท ุก ๆ สปัดาห์ส่งเสริมให้บ ุคลากร ทางการศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจที่สามารถจัดการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้
สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล โดยจัดประชุมครู” 
(การสนทนากลุ่มครูคณะกรรมการบริหารโรงเรียน นกัเรียน และผูป้กครอง) 
 
1.3.3 ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญาการท างานเพื่อให้โรงเรียนและบุคลากรได้

เขา้ถึงความรู้การพฒันาการจดัการความรู้ใหม่ของนักเรียนการมุ่งเน้นผูเ้รียนด้วยวิธีการออกแบบ
และสร้างนวตักรรม 

“ผูบ้ริหารมีการจดัการถึงในดา้นการเรียนรู้เสริมทกัษะชีวิตนอกห้องเรียน โดยท่าน
ผู้บริหารมีการจัดกิจกรรม ทศันศึกษาเพื่อที่จะมุ่งเน้นให้นกัเรียนได้มีการเรียนรู้
จากห้องเรียนภายนอกและน ามาปรับใช้กับความรู้ในโรงเรียนเพื่อพัฒนา
ศกัยภาพทางด้านความรู้มากข้ึนการให้ศึกษาดูงานต่างประเทศ เปิดโอกาสให้
นกัเรียนมีกิจกรรมได้หลากหลาย เช่น English campผู้บริหารส่งเสริม สนบัสนุน
ให้บุคลากรได้รับการอบรม ศึกษาดูงานและน าความรู้ที่ได้รับ มาขยายผลต่อ
บคุลากรภายในโรงเรียน เช่นการเข้าร่วมโครงการบ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อย เป็น
กิจกรรมที่ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีใหม่ ๆ ได้ท าการทดลองส่ิงต่าง ๆมีการ
วางแผนการประชุมครูเพือ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ การส่ง
บคุลากรไดรั้บการอบรม สมัมนา แลว้น ามาขยายผลในทีป่ระชมุครู” 
“ส่งเสริมใหมี้การจดักิจกรรมเนือ่งในวนัส าคญัต่าง ๆ จดักิจกรรมใหเ้ด็กหาความรู้ 
ส่งเสริมความรู้จากโครงการข้างนอก โครงการต่าง ๆ เช่น ร่วมใจลดใช้พลงังาน 
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รักษ์ส่ิงแวดล้อม ผูบ้ริหารมีการก าหนดกลยทุธ์ ในการปฏิบติังานของครู บคุลากร 
โดยการให้เข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานตามสายงานของแต่ละคนที่รับผิดชอบทัง้
ภายในประเทศและต่างประเทศ การจัดโครงการ กิจกรรม ตามจุดเน้นแนว
ทางการปฏิบติัการศึกษา เพื่อยกระดบัคุณภาพของโรงเรียนให้สูงข้ึนและเป็นที่
ตอ้งการของผูป้กครอง ส่งเสริมการท าวิจยัดว้ย” 
“ในด้านการวางรากฐานของท่านผู้บริหารให้กบันกัเรียนทัง้ในด้านของการศึกษา 
เพื่อที่จะควบคู่กบักิจกรรมต่างๆ โดยให้มีการก าหนดรูปแบบรายละเอียด และมี
การน าเสนอส่ิงต่าง ๆ ด้วยรูปแบบจอโทรทศัน์หรือโปรเจกเตอร์ ซ่ึงท าให้ได้มีการ
เรียนรู้จากส่ิงต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึนโดยการวางรากฐานให้กบันกัเรียนทัง้การศึกษา
วิชาการคู่กับ กิจกรรมต่าง ๆ โดยมีการก าหนดรายละเอียดและยังมี จอ
โปรเจคเตอร์ ซ่ึงท าให้การเรียนน าเสนอสื่อการเรียนสะดวกและรวดเร็วข้ึน 
ผู้บริหารมีการก าหนดให้บคุลากรจดัท าวิจยัในชัน้เรียน โดยการออกแบบการจัด
กิจกรรม และจดัการศึกษาโดยใช้นวตักรรมใหม่ ๆ เพือ่มุ่งเน้นให้นกัเรียนเกิดการ
พฒันา การส่งเสริมระบบประชาธิปไตยในโรงเรียน การยอมรับข้อเสนอแนะและ
ใหโ้อกาสบคุลากรในการคิดสร้างสรรค์” 
“มีการบริหารวางแผนให้ผู้เรียนมีความสัมพันธภาพที่ดีต่อกันไม่ว่าจะครูกับ
นักเรียน เพื่อนกันเพื่อน หรือพี่กับน้อง และยังให้ค าปรึกษาในเร่ืองต่าง ๆ 
เพื่อที่จะน าไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาให้ดีข้ึนใกล้ชิด เยี่ยมชม ให้โอกาส 
ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบกระจายอ านาจ โดยแบ่งออกเป็นฝ่าย ระดับ 
หมวดหรือสาระการเรียนรู้ พร้อมทัง้มีการมอบหมายงานตามล าดบัมีการประชุม
วางแผนการด าเนินงาน การส่งเสริมบรรยากาศเชิงวิชาการภายในโรงเรียนและ
การพฒันางานนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ” 
 
(การสนทนากลุ่มครูคณะกรรมการบริหารโรงเรียน นกัเรียน และผูป้กครอง) 

 
1.3.4 ด้านความใส่ใจต่อปัจเจกบุคคลการสร้างสัมพันธภาพและความผูกพัน

ระหว่างกันการพฒันาตนเองให้เกิดความงอกงาม และการเรียนรู้สู่การปฏิบติัด้วยกระบวนการ
ท างานของผูเ้รียน 

“ใกลชิ้ด วางแผนผูบ้ริหารมีการส่งเสริมและใหก้ าลงัใจบคุลากรในการด าเนินงาน 
โดยการจดัสวสัดิการต่างๆ เช่นเคร่ืองแบบ อาหารกลางวนั ฯลฯ ให้กบับุคลากร 
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และมีการมอบวุฒิบตัรครูดีเด่นด้านต่างๆ ให้กับครู ในวนัครู 16 มกราคม ของ
ทกุๆปีจดัโครงการ กิจกรรมทีส่ร้างขวญัและก าลงัใจใหค้รูทีเ่ป็นแบบอย่างที่ดี” 
“ในกระบวนการของผู้บริหารในการแบ่งสายการเรียนให้นกัเรียนได้อย่างชดัเจน
เพราะในความชอบของเด็กแต่ละคนมีไม่เหมือนกนั โดยในชัน้ประถมถึงชัน้มธัยม
ต้นจะมีการจดัห้องเรียน SEP และในระดบัมธัยมปลายจะมีให้นกัเรียนเลือกสาย
ได้ เช่น สายวิทย์-คณิตสายคณิต-อังกฤษสายศิลป์ฝรั่งเศส สายศิลป์จีนเปิด
โอกาสใหน้กัเรียนได้เลือกเรียน ในหลายๆสาขาทีน่กัเรียนชอบ เช่น โปรแกรมวิทย์ 
คณิตคณิต อังกฤษภาษาจีน และภาษาฝร่ังเศส ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้
นกัเรียนแสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มศกัยภาพทัง้ทางด้านวิชาการ 
ดนตรี กีฬา เช่นส่งเสริมให้เด็กเลือกกิจกรรม ชมรมตามที่ตนเองสนใจ และ
ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความสามารถด้านต่างๆกบัหน่วยงานภายนอก
อย่างสม ่าเสมอ การจดัโครงการ กิจกรรมพฒันาผู้เรียนตามความสามารถพิเศษ 
การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน การจัดแหล่งการเรียนรู้ให้เพียงพอกับ
ความตอ้งการของนกัเรียน และการจดักิจกรรมชมรม” 
(การสนทนากลุ่มครูคณะกรรมการบริหารโรงเรียน นกัเรียน และผูป้กครอง) 
 
1.3.5 ดา้นการให้รางวลัตามสถานการณ์การปฏิบติังานของบุคลากรตามแผนงาน 

โครงการ กิจกรรม ให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของโรงเรียนการให้รางวลักับบุคลกรท่ี
ปรับปรุงผลการด าเนินงานของโรงเรียน และการบริหารใหโ้รงเรียนเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  

“ประชุมและด าเนินผลให้ ปฏิทิน ปฏิบติังานต่าง ๆ ประชุมครูเพือ่สอบถามความ
คืบหน้าของงาน แถมยงัเป็นการกระตุ้นให้บคุลากรด าเนินการตามแผน และยงัมี
การประชาสัมพันธ์ โครงการ กิจกรรมต่างๆ ให้ครูสนใจเป็นการกระตุ้นมีการ
แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในโรงเรียน โดยคณะกรรมการ
ตรวจติดตามคุณภาพภายในจะติดตามงานตามแผนปฏิบติังานประจ าปี และ
ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นประจ าทุกภาคเรียนประชุมฝ่าย  
มีแผนพฒันาสถานศึกษา ปฏิทินปฏิบติังานของครู สรุปผลกิจกรรม วารสารการ
ประชุมฝ่าย การะประเมินตามสภาพจริง การตรวจสอบจากเอกสารประเมิน
แผนงาน โครงการ กิจกรรม แผนพัฒนาการปฏิบัติงานจากวารสารโรงเรียน  
ประชมุประจ าสปัดาห์” 
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“มีการชื่นชม และให้ความสนใจกับเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการศึกษาและสะดวก
รวดเร็ว อีกทั้งมีการมอบรางวัลในการแข่งขันต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน
พยายาม จะได้สามารถมีรางวัล ผู้บริหารมีการประเมินผลการท างานของ
บคุลากรในทกุ ๆปีการศึกษา และมอบวฒิุบตัรใหก้บับคุลากรดีเด่นในด้านต่าง ๆ 
ในวนัครูของทกุปีการศึกษา การจดัท าเกียรติบตัร เพือ่เชิดชูเกียรติ การส่งเสริมใน
การไปศึกษาดงุานต่างประเทศ การพิจารณาขัน้เงินเดือน การใหโ้บนสั” 
“มีการจัดสื่อการเรียนรู้ในทุกมุมของโรงเรียน เพื่อที่จะให้นักเรียนมาศึกษา
เพ่ิมเติม และสามารถที่จะน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัของตนเองได้ ยอมรับ
ด้วยความเต็มใจแล้วจะมีความสุขกฎระเบียบ มีครูฝ่ายปกครอง มารยาทงาม 
จิตใจดี วจีไพเราะ ผู้บริหารมีการประชุมวางแผนเก่ียวกบักฎระเบียบของนกัเรียน
ไว้ในคู่มือนกัเรียน พร้อมทัง้ปลูกฝังให้นกัเรียนเป็นผู้มี เอกลกัษณ์ และอตัลกัษณ์ 
ตามนโยบายของโรงเรียน โดยจัดบรรยากาศแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดที่มี  หลักธรรมมาภิบาลได้สัมพันธภาพ ที่ดีในชุมชน ท าด้วยใจ  
ทรัพยากรมีแหล่งการเรียน โครงการ กิจกรรม ความสามารถของนกัเรียน OPEN 
HOUSE ส ารวจความต้องการของผู้ปกครอง เปิดห้องเรียนพิเศษ IE / SE  SPM  
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน  คน MAN Money สือ่” 
“ใช้หลกัการมีส่วนร่วมจากคณะครู ผู้ปกครอง ชุมชนและนกัเรียนโดยจดัท าแบบ
ส ารวจความพึงพอใจในการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ใช้
หน่วยงานภายนอก การใช้ทรัพยากร แหล่งเรียนรู้ การจดับรรยากาศแหล่งเรียนรู้ 
(SBM) การใช้ภาษาองักฤษในการสอบภาษาองักฤษของครูและนกัเรียน” 
(การสนทนากลุ่มครูคณะกรรมการบริหารโรงเรียน นกัเรียน และผูป้กครอง) 
 
1.3.6 ด้านการบริหารแบบวางเฉยการก าหนดมาตรฐานเพื่อน าโรงเรียนให้บรรลุ

เป้าหมาย การด าเนินการของโรงเรียนท่ีน าไปสู่กฎและระเบียบของนักเรียน และการบริหาร
โรงเรียนให้เป็นท่ียอมรับของบุคลากรและนกัเรียน ในดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต ความน่าไวว้างใจ 
ความน่าเช่ือถือ และความยติุธรรม 

“โดยผลลัพธ์ของผู้บริหารจะมุ่งเน้นในเร่ืองของคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงจะมีส่ิง
เหล่านี้ควบคู่ไปกับด้านความรู้ ความสามารถต่าง ๆ เพื่อที่จะให้งานบรรลุ
เป้าหมายออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามเกณฑ์ ตามหลักสูตร
ผู้บริหารจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนพฒันาคุณภาพ
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การศึกษา โดยให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย และ
ร่วมกนัรับผิดชอบด าเนินงานตามหน้าที่ มีการติดตาม ก ากบัและประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ จัดท าค่าเป้าหมายมาตรฐานประจ าปี  ติดตามและ
ประเมินผลทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามตวัชี้วดัของมาตรฐานการศึกษา 
เพือ่น ามาปรับปรุง (PDCA)” 
“ท่านเป็นแบบอย่างของความสุจริตซ่ือตรงและมุ่งเน้นให้บุคลากรและนกัเรียนมี
ความสุจริตต่อกิจการของตนเอง ซ่ือสัตย์ ซ่ึงก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและการ
ไว้วางใจจากบุคคลภายนอก ซ่ือสตัย์ มีคุณธรรม วางตวัน่าเชื่อถือ น าเงินที่ได้รับ
บริจาค มาพัฒนาโรงเรียน ช่วยเหลือผู้อื่น ผู้บริหารใช้หลักการในการบริหาร
บุคลากร โดยใช้หลักธรรมมาภิบาล โดยเป็นผู้ให้ความรู้ หลกัธรรมค าสอนของ
ศาสนา และอบรมจริยธรรมให้กบับุคลากรทุก ๆเดือน พร้อมทัง้ยงัปฏิบติัตนเป็น
แบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิตให้กบับุคลากร ครู นกัเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ใน
ด้านความซ่ือสตัย์ สุจริต ความยุติธรรม การใช้ภาษาในการสื่อสาร การสอบ E 
ผ่าน เทคโนโลยี โรงเรียนจัดเป็นองค์กรแห่งการเรียนจริง จัดโครงการ กิจกรรมที่
ปลุกฝังให้บุคลากรและผู้เรียนมีเอกลกัษณ์ และอตัลกัษณ์ตามที่โรงเรียนก าหนด   
จดัหลกัสูตรการเรียนการสอนที่สอดแทรกคณุธรรมในทกุวิชา ผูบ้ริหารประพฤติตน
เป็นแบบอย่างจุดแข็ง ระเบียบวินัย การยอมรับ ผู้ปกครองมีส่วนด้วย ประชุม
ผูป้กครองใหรั้บทราบ” 
(การสนทนากลุ่มครูคณะกรรมการบริหารโรงเรียน นกัเรียน และผูป้กครอง) 
 

 3. โรงเรียนดาราวทิยาลยั 
3.1 บริบทโรงเรียนดาราวทิยาลยั 
โรงเรียนดาราวิทยาลัย ตั้ งอยู่เลขท่ี 196 ถนน แก้วนวรัฐ ต าบล วดัเกต อ าเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ สังกดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนไดรั้บอนุญาตจดัตั้งเม่ือ 11 
พฤศจิกายน 2487เปิดสอนระดบัชั้นก่อนประถมศึกษา ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายเน้ือท่ี 77 
ไร่ 5 ตารางวาเขตพื้นท่ีบริการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1คณะ
อเมริกนัเพรสไบทีเรียนมิชชนันารี ส่งมิชนันารีเขา้มาประกาศเผยแพร่คริสตศ์าสนาในประเทศไทย
ในปี ค.ศ.1840 (พ.ศ.2383) โดยเร่ิมตน้ท่ีกรุงเทพฯ และขยายตวัออกสู่ภูมิภาคโดยเร่ิมตน้ท่ีจงัหวดั
เพชรบุรี ต่อมาในปี ค.ศ.1867 (พ.ศ.2410) ศาสนาจารย ์ดร.แมคกิลวารี และภรรยา คือ นางโซเฟีย 
บรัดเลย ์แมคกิลวารีไดข้ึ้นมาท างานท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ มณฑลพายพั 
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ปี ค.ศ.1875 (พ.ศ.2418) นางโซเฟีย บรัดเลย ์แมคกิลวารี เห็นว่าผูห้ญิงเชียงใหม่ขาด
การศึกษาและขาดโอกาสท่ีจะไดรั้บการศึกษา ไม่มีโรงเรียนส าหรับผูห้ญิง จึงน าเด็กหญิงมาสอนใน
บา้น สอนภาษาไทย การเยบ็ปักถกัร้อย พระคมัภีร์ การดูแลบา้นเรือน 

ปี ค.ศ.1878 (พ.ศ.2421) โรงเรียนดาราวิทยาลยัได้เร่ิมก่อตั้งข้ึนเป็นคร้ังแรก โดยนาง
โซเฟีย บรัดเลย ์แมคกิลวารี (แม่ครูหลวง) 

ปี ค.ศ.1879 (พ.ศ.2422) คณะมิชชันนารีส่ง Miss Edna Sarah Cole และ Miss Mary 
Margaretta Campbell มารับผิดชอบและจดัระบบโรงเรียนผูห้ญิง ( Chiang Mai Girls'School) ท่ีนาง
แมคกิลวารีตั้งข้ึน 

วนัท่ี 2 พฤศจิกายน ค.ศ.1909 (พ.ศ.2452) พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ได้เสด็จเยี่ยม
โรงเรียนน้ีและผูบ้ริหารโรงเรียนไดทู้ลขอพระราชทานช่ือของโรงเรียน วนัท่ี 5 พฤศจิกายน ค.ศ.
1909 (พ.ศ.2452) พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ได้มีโทรเลขถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยูห่วั ปรึกษาเร่ืองช่ือของโรงเรียนผูห้ญิงและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ไดท้รง
มีพระราชโทรเลขตอบกลบัมาในวนัท่ี 6 พฤศจิกายน ค.ศ.1909 (พ.ศ.2452) ให้เรียกช่ือโรงเรียน
ผูห้ญิงวา่ "โรงเรียนพระราชายา" (Prarachaya School) 

ปี ค.ศ.1918 (พ.ศ.2461) มีประกาศใช้พระราชบญัญติัโรงเรียนราษฎร์ฉบบัแรกของ
ประเทศไทย ผูจ้ดัการและครูใหญ่ของโรงเรียนพระราชชายาคือ Miss Julia A. Hatch ไดท้  าเร่ืองถึง
เสนาบดีกระทรวงธรรมการขอ "ด ารง" โรงเรียนพระราชายาเป็นโรงเรียนราษฎร์ของคณะ
มิชชนันารีท่ีตั้งมาก่อนการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ.2461 เป็นโรงเรียนท่ีให้
การศึกษาแก่นกัเรียนหญิง ตั้งอยูท่ี่บา้นสันป่าข่อย ต าบลวดัสระเกษ (วดัเกตในปัจจุบนั) 

ปี ค.ศ.1924 (พ.ศ.2466) Miss Julia A.Hatch ในฐานะผูจ้ดัการ ไดท้  าหนงัสือถึงเสนาบดี
กระทรวงศึกษาธิการ 2 ฉบบั ฉบบัแรก ขออนุญาตเปล่ียนช่ือ "โรงเรียนพระราชายา" เป็น "โรงเรียน
ดาราวิทยาลยั แผนกประถม" เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ ตอบรับทราบเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน ค.ศ.
1924 (พ.ศ.2466) และมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม ค.ศ.1924 (พ.ศ.2466) 
อีกฉบบัขอตั้งโรงเรียนอีกแห่งหน่ึงท่ีมีช่ือเรียกว่า "ดาราวิทยาลยั" โดยมี Miss Julia A. Hatch เป็น
ผูจ้ดัการ และมี Miss Lucy Niblock เป็นครูใหญ่ ตั้งอยูท่ี่บา้นหมู่ท่ี 1 ถนนแกว้นวรัฐ ต าบลวดัสระ
เกษ (วดัเกตในปัจจุบนั) อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ ตอบรับเม่ือ
วนัท่ี 19 มิถุนายน ค.ศ.1924 (พ.ศ.2466) และมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 
ค.ศ.1924 (พ.ศ.2466) 

ปี  ค.ศ.1941 (พ.ศ.2484) โรงเรียนดาราวิทยาลัยได้รับการรับรองวิทยฐานะจาก
กระทรวงศึกษาธิการ และในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง โรงเรียนทั้งสองแห่งถูกรัฐบาลยึด เดือน
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สิงหาคม ค.ศ.1945 (พ.ศ.2488) สงครามยุติ มิชชนันารีกลบัเมืองไทย ดร. Kennel E. Well เป็นผูรั้บ
อ านาจจากคณะมิชชนันารีในการทวงทรัพยสิ์น คือโรงเรียนและโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือคืน
จากรัฐบาล Miss Helen F. Mcclure เดินทางมาถึงเชียงใหม่เม่ือวนัท่ี 30 กันยายน ค.ศ.1946 (พ.ศ.
2489) Miss Lucy Niblock เดินทางมาถึงเชียงใหม่เม่ือเดือนมกราคม ค.ศ. 1947 (พ.ศ.2490) โรงเรียน
ดาราวิทยาลยัเปิดด าเนินการเม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม ค.ศ.1946 (พ.ศ.2489) โดยมีครูบวัชม อินทะ
พนัธ์ุ เป็นครูใหญ่ มีนักเรียน 350 คน โรงเรียนเปิดด าเนินการในลักษณะโรงเรียนไปจนกระทัง่
ประมาณ ปี ค.ศ.1968 (พ.ศ.2511) จึงได้มีการปิดโรงเรียนดาราวิทยาลยัแผนกประถม คงไวแ้ต่
โรงเรียนดาราวทิยาลยัในปัจจุบนั 

ปี ค.ศ.1990 (พ.ศ.2533) อาจารยส์มศรี ไชยเศรษฐ ผูจ้ดัการ และอาจารยส์มปรารถนา 
บุณยเกียรติ ครูใหญ่ โรงเรียนดาราวิทยาลยัไดท้  าเร่ืองน าเสนอมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใรประเทศ
ไทย ขออนุมติัให้โรงเรียนดาราวิทยาลยัเปิดสอนระบบสหศึกษา และไดรั้บการอนุมติัให้เปิดในปี 
ค.ศ.1991 (พ.ศ.2534) โดยเปิดทีละชั้นเรียน 

ปี  ค .ศ .2006 (พ .ศ .2548) โรงเรียนดาราวิทยาลัย เปิดสอนโครงการ การเรียน
ภาษาต่างประเทศโดยเจา้ของภาษา (Native Speaker Program) 

 
 

3.2 ด้านการบริหารโรงเรียน 
ปรัชญาการจัดการศึกษาโรงเรียนดาราวิทยาลัย เป็นโรงเรียนของมูลนิธิแห่งสภา

คริสตจกัรในประเทศไทย ผูรั้บใบอนุญาต ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งคริสตศ์าสนา นิกายโปเตสแตนท ์
มุ่งฝึกอบรมและจดัการศึกษาแก่เยาวชนโดยไม่จ  ากัดเช้ือชาติ ศาสนา และฐานะของบุคคล เพื่อ
พฒันาคนใหมี้คุณภาพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม และประเทศชาติ ให้ถึงความสมบูรณ์
ด้วยการเป็นพลเมืองดี มีความรักชาติ ศรัทธาในศาสนา และจงรักภักดีต่อพระมหากษัตรย์ มี
มนุษยธรรม มีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบ มีสุขนิสัยและสุขภาพพลานามยัสมบูรณ์ มีจิตใจและ
อารมณ์มัน่คง มีความรอบรู้เป็นเลิศทางวิชาการ มีศกัยภาพในการปฎิบติังาน และประกอบอาชีพ
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถด ารงตนเย่างพอเพียงและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอย่างมีสันติสุข อนัเป็นการ
จดัการศึกษาเพื่อใหผู้เ้รียนมีชีวติท่ีสมบูรณ์ตามแบบพระเยซู คริสต์ 

วิสัยทศัน์ (Vision) ปีการศึกษา 2557-2561โรงเรียนดาราวิทยาลยั เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ผูเ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรมตามหลกัคริสตศ์าสนา (Dara Academy is a learning 
organization. Students will fulfill their potential to become global citizens and live according to 
Christian teachings.) 
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อตัลกัษณ์ (School Motto)สุขภาพเลิศ ปัญญาล ้ า คุณธรรมเยี่ยม (Good Health, Sound 
Knowledge, Excellent Morals) 

“ทิศทางของโรงเรียนทีก่ าหนดไว้จากวิสยัทศัน์ของโรงเรียน และอตัลกัษณ์จะตอ้ง
เกิดกบัตวัผู้เรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนดาราวิทยาลยันัน่คือ การเป็นผู้ที่มีสขุภาพ
เลิศ ปัญญาล ้า คุณธรรมเยี่ยม และเด็กทุกคนจะต้องมีวัคซีนชีวิต กล่าวคือ 
จะตอ้งเป็นคนดี คนเก่ง และสามารถอยู่ร่วมในสงัคมได”้ 
“กลยุทธ์ที่ต้องให้เด็กเป็นตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน“สุขภาพเลิศ ปัญญาล ้า 
คณุธรรมเยีย่ม” ตามพระธรรมลูกา บทที ่2 ข้อ 52 ของคริสเตียน” 
(สัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียน) 
 

3.3 ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
1.3.1 ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์การก าหนดทิศทางของโรงเรียนให้ไปสู่

ผลลพัธ์ที่โรงเรียนตอ้งการการมีส่วนร่วมในวิสัยทศัน์และพนัธกิจของโรงเรียน และการน า
องค์กรสู่การจดัการความรู้ 

“ท ุกคนที ่มีส ่วนการท าวิสยัทศัน์ โดยการแบ่งกลุ ่มผู ้บ ริหาร ครู นกัเรียน 
เจ้าหน้าที่ สมาคมฯ ช่วยกนัคิดท า SWOT ของ โรงเรียน เพื ่อให้เกิด Vision  
ในการที่เราจะมุ่งไปให้เกิดการพฒันาและความส าเร็จได้” 
“ทางโรงเรียนมีการจัดท าแผนพฒันาครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี มีการจัดท า
แผนปฏิบติัการประจ าปี มีหลกัการท างานแบบ PDCA จัดงบประมาณในการ
ด าเนินงานให้กบัทุกฝ่าย วิชาการ บุคลากร บริหารจัดการทัว่ไป และทุกส้ินปี
การศึกษาโรงเรียนมีการสรุปแผนการปฏิบตัิการเพื ่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการและพฒันาส้ินปีหรือปีการศึกษาต่อไป” 
(สัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียน) 
 
“ ผู้บริหารเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ปกครอง ครู ในการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและบริบทของโรงเรียน รวมทัง้การท า SWOT เพื่อก าหนดกลยุทธ์ในการ
พัฒนาโรงเรียนให้บรรลุวิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ จัดท าโครงสร้างการ
บริหารงานเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ กิจการนักเรียน บริหารบุคคล 
การศึกษา และบริหารจัดการทัว่ไป โดยยึดหลกัการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็น
ฐานและใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) School Base Management (SBM) ก าหนด
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ทิศทางของโรงเรียนให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ที่โรงเรียนต้องการจะบรรลุ ที่
จะต้องเป็นไปตามศกัยภาพการด าเนินงานของทางโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของบคุลากร” 
“ผู้บริหารก าหนดทิศทางของโรงเรียนโดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมในปัจจุบนั ทัง้
ด้านโรงเรียน ชุมชน และสังคมประเทศชาติ ว่าจะมีแนวโน้มไปในด้านใดบ้าง  
ผูบ้ริหารไดมี้การก าหนดวิสยัทศัน์ไวว่้า โรงเรียนดาราวิทยาลยัเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ผูเ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลโลก มีคณุธรรมตามหลกัคริสต์ศาสนา” 
“ มีการส ารวจความตอ้งการของชมุชน ผูป้กครองและครู พร้อมบริบทของสงัคมที่
โรงเรียนตัง้อยู่ หลงัจากนัน้จึงน าข้อมูลทัง้หมดมาให้ครู บคุลากรช่วยกนัพิจารณา
และข้อเสนอให้ครูทราบอีกทีก่อนขออนุมัติประกาศให้ทุกฝ่ายรับทราบ ทิศทาง
ของโรงเรียนที่ก าหนดไว้จากวิสยัทศัน์ของโรงเรียนและอตัลกัษณ์จะต้องเกิดกับ
ตวัผู้เรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนดาราวิทยาลยันั่นคือ การเป็นผู้ที่มีสุขภาพเลิศ 
ปัญญาล ้า คุณธรรมเยี่ยม และเด็กทุกคนจะต้องมีวคัซีนชีวิต กล่าวคือ จะต้อง
เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถอยู่ร่วมในสงัคมได”้ 
“ผู้บริหารจะใช้วิธีการประชุมเพือ่แจ้งให้แต่ละฝ่ายรับทราบมีส่วนร่วมในวิสยัทศัน์
และพนัธกิจของโรงเรียน ทัง้การประชุมครูรวม ประชุมกลุ่มย่อย และการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน มีการจัดการด าเนินการตามโครงการของโรงเรียนหรือจัด
กิจกรรมที่มีบุคลากรและนกัเรียนมีส่วนร่วมเพื่อให้ คนนัน้ๆส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
โดยมีการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพการใช้หลักการกระจายอ านาจ 
(Decentralization) ใช้หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) เปิดโอกาสให้นกัเรียน
มีการตัง้คณะกรรมการนกัเรียน” 
“วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียนก าหนดจากการสะท้อนวิเคราะห์สภาพของ
โรงเรียนของครูดงันัน้การมีส่วนร่วมในวิสยัทศัน์ของครูจึงมาจากการพบสภาพ
ปัญหาและบริบทของโรงเรียนที่จะต้องการพฒันา ครูจึงเห็นพอ้งตามวิสยัทศัน์นัน้ 
แต่ผู้บริหารจะมีการน าทิศทางตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจสู่การปฏิบติัโดยการให้ครูมี
ส่วนร่วมในการออกความเห็นดว้ย” 
“ส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน เห็นความส าคัญ โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้
สอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์และพนัธกิจของโรงเรียนที่วางไว้ผูบ้ริหารตอ้งน าข้อมูลต่าง 
ๆที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมาท าการประมวล เพื่อก าหนดนโยบาย
และถ่ายทอดวตัถปุระสงค์ให้เข้าใจ เปิดโอกาสให้บคุลากรรวมทัง้ตวัแทนนกัเรียน
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เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นสภาทุกคนมีส่วนในการท าวิสยัทศัน์ โดยการ
แบ่งกลุ่มผู้บริหาร ครู นกัเรียน เจ้าหน้าที่ สมาคมฯ ช่วยกันคิดถึง SWOT ของ
โรงเรียนเพื่อให้ เกิด VISION ในการที่ เราจะมุ่ งไปให้ เกิดการพัฒนาและ
ความส าเร็จได”้ 
(การสนทนากลุ่มครูคณะกรรมการบริหารโรงเรียน นกัเรียน และผูป้กครอง) 
 
1.3.2 ด้านการสร้างแรงบนัดาลใจการกระตุน้บุคลากรเพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์และ

พนัธกิจการสนบัสนุนใหบุ้คลากรอยากสร้างการจดัการความรู้ในการงาน และการใฝ่หาความรู้ของ
นกัเรียน 

“กลยุทธ์ในการให้บุคลากรสามารถที่จะปฏิบติังานได้เกิดผลคือการน าหลกัการ 
การครองตน ครองคน และครองงานเข้ามาใช้ในบริบทการท างานและการด าเนิน
ชีวิต” 
(สัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียน) 
 
“การใช้ค าพูดชมเชย ยกย่อง รวมทัง้การสร้างแรงจูงใจให้ครูเกิดแรงบนัดาลใจ
ในการท างานร่วมกนัเพื ่อให ้บรรล ุวิสยัทศัน์และพนัธกิจที ่องค์กรก าหนด 
สนบัสนุนให้สร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ตัง้เป้าหมายงาน 
กลยุทธ์สนบัสน ุน อ านวยความสะดวก ให้ก าลงัใจ ให้รางวลั ผู ้บริหารได้
ด าเนินตามโครงการและกิจกรรมของโรงเรียนโดยความร่วมมือของบุคลากรทุก
คนในโรงเรียนให้บรรลุวิสยัทศัน์ และพนัธกิจของโรงเรียนที่ก าหนดไว้ โดยการ
ขัน้เงินเดือนจากการปฏิบติังานเพ่ิมข้ึนในทุก ๆปีเพื ่อสร้างขวญัและก าลงัใจ
ให้กบับุคลากร” 
“ย ้าเตือนและติดตามการท าโครงการ/งาน/กิจกรรมที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์ของ
โรงเรียนอย่างต่อเนื่องและเกิดผลตามวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ ซ่ึงน าไปสู่วิสยัทศัน์
และพนัธกิจของโรงเรียน กระตุ้นโดยสร้างแรงจูงใจ โดยใช้ความสบายใจใน
การด าเนินงาน สร้างจุดมุ่งหมายของการท างานเพื ่อให้บรรลุวิสยัทศัน์ และ
เป้าหมายของโรงเรียนอย่างเรียบลื่น ใช้หลกัการจูงใจ (Motivating) ใช้หลกั
คุณธรรม (System) การท างานเป็นทีม การชื่นชมในบุคคลที่ปฏิบติังานเป็น
เลิศเป็นแบบอย่าง เชิดชูเกียรติ และให้การสนบัสนุนการศึกษาดูงาน อบรม 
ศึกษาต่อ และการท ากิจกรรมต่าง ๆเป็นแรงจูงใจที่ดีในการท างาน กระตุ้นด้วย
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การมีแผนงานที่ชดัเจน มีการติดตามตรวจสอบ และเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงงานให้ดีข้ึน ผู้บริหารมอบหมายงานให้เหมาะสมกบับุคลากร ตรงกบั
วุฒิการศึกษาและความถนดั สร้างบรรยากาศในการท างานไม่ให้ตึงเครียด
จนเกินไป ส่งเสริม ชี้แนะแนวทาง เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการท างาน การ
ที่โรงเรียนจะบรรลุวตัถุประสงค์ได้นัน้บุคลากรต้องมีใจรักในงานของตน การ
มอบหมายงานสอนในวิชาที่เหมาะสม สร้างความมัน่ใจในการประเมินผลการ
ปฏิบติังานให้กบับุคลากร คอยพฒันาบรรยากาศในการท างานให้มีความสุข 
สร้างโอกาสเติบโตในการงาน แจ้งจุดประสบความส าเร็จ การไม่ส าเร็จให้
ทราบเป็นระยะๆ กลยุทธ์ในการให้บุคลากรสามารถที่จะปฏิบติังานได้เกิดผล
คือการน าหลกัการ การครองตน ครองคน และครองงานเข้ามาใช้ในบริบทการ
ท างานและด าเนินชีวิต” 
“ผู้บริหารพูดชมเชยให้ก าลงัใจครูในการประชุมครู รวมทัง้การให้รางวลั เพื ่อ
เป็นการสร้างแรงจูงใจส าหรับครูต่อไป จัดหาสื่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ใน
การเรียนการสอนให ้เท ่าทนัต่อการเปลี ่ยนแปลงของโลกในปัจจ ุบนัจ ัด
บรรยากาศการท างานที ่ไม่เครียด แต่กระตุ ้นให ้อยากท า อยากมี ผลงาน
ผู ้บริหารได้ให ้ขวญัและก าลงัใจกบับ ุคลากรอย่างสม ่ าเสมอ เพื ่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ของโรงเรียน พร้อมสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาใน
โรงเรียนได้เป็นอย่างดี สนบัสนุนงบประมาณและประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง 
เชิดชูผลงานของบุคลากร ส่งเสริมให้พฒันาผลงานให้เป็นเลิศระดบัต่อไป ให้
การยอมรับให้เกิดความภาคภูมิใจในงานของตน มีการยกย่องในความส าเร็จ
ของบุคลากร เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความสามารถและพิสูจน์ฝีมือของตน 
แต่ที่ส าคญัที่สุดบุคลากรต้องมีความสุขในการท างาน” 
(การสนทนากลุ่มครูคณะกรรมการบริหารโรงเรียน นกัเรียน และผูป้กครอง) 
 
1.3.3 ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญาการท างานเพื่อให้โรงเรียนและบุคลากรได้

เขา้ถึงความรู้การพฒันาการจดัการความรู้ใหม่ของนักเรียนการมุ่งเน้นผูเ้รียนด้วยวิธีการออกแบบ
และสร้างนวตักรรม 

“มีการนิเทศติดตามการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูเป็นระยะเด็กทกุคน
ต้องได้รับการเรียนรู้ให้ครบรูปแบบของ Stem Education เป็นการบูรณาการการ
เรียนรู้โดยการสร้างนวตักรรมผลวานในแต่ละกลุ่มสาระ” 



225 

 

 

(สัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียน) 
 
“ส่งครูเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานองค์กรภายนอก แล้วน ามาขยายผลภายใน
โรงเรียน สนบัสนุนครู ผู้บริหารร่วมเป็นวิทยากรกบัหน่วยงานภายนอก เพื่อรับรู้
ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆจดัหาวิทยากรจากภายนอกเข้ามาให้ความรู้แก่บุคลากรอยู่
เป็นประจ าและต่อเนื่อง รับฟังข้อเสนอแนะ ศึกษาอยู่เสมอ ผูบ้ริหารได้ไปศึกษาดู
งาน รับความรู้ใหม่ ๆ หรือโครงการทางด้านวิชาการใหม่ ๆมาพฒันาองค์กร เช่น 
STEM  PLC หรือ ORIGO เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่านีก้ าลงัไดด้ าเนินการอย่างต่อเนือ่ง 
ส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมกิจกรรมเทคนิคการสอนใหม่ ๆ และน ามาแบ่งปันซ่ึงกนัและ
กนั/เผยแพร่ ส่งเสริมให้ครูค้นคว้าเทคนิคการสอน การใช้เทคโนโลยีในการสอน
แบบใหม่ ๆที่เหมาะสมกบัยุคปัจจุบนั ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทนัสมยั 
และระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารงาน ส่งเสริมบุคลากรศึกษาต่อ ส่งเสริม
บุคลากรอบรมเพื่อพฒันาให้มีความรู้ จัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ 
เพื่อพัฒนาความ รู้ความสามารถให้แก่บุคลากร ศึกษาดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศ จัดท า MOU ทัง้ในและต่างประเทศ จัดอบรมภายในโดยบุคลากร
ภายในมีการประยุกต์วิธีการสอนของครูเพื่อให้นกัเรียนสามารถจดจ าได้ง่ายข้ึน
และมีความสุขไปกบัการเรียน เช่น การน าเนื้อหาวิชาการมาท าเป็นเพลงต่าง ๆ 
การน าเทคโนโลยีมาประกอบการเรียนการสอนผู้บริหารแสวงหาความรู้ใหม่มา
เสนอแนะให้บคุลากรและสอบถามความเป็นไปได้ กลยทุธ์ของการท างานเป็นทีม 
และกระบวนการPLC (Professional Learning Community) ซ่ึงเป็นการร่วมมือ
ร่วมใจเพือ่การนัน้จะไดส้ าเร็จ” 
“ผู้บริหารมีการวางแผน และท างานเป็นทีมร่วมกับทีมวิชาการภายในโรงเรียน 
จดัหาส่ิงใหม่ ๆเพือ่น ามาพฒันาโรงเรียน และบคุลากรได้หรือแม้แต่ผู้เรียนใหเ้กิด
การพัฒนาการเรียนรู้ การออกแบบและสร้างนวัตกรรมในการเรียนการสอน 
จะต้องช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้จริง เป็นส่ิงที่สามารถท าให้เด็กเข้าใจถึง
เร่ืองที่ เรียนได้ ง่ายข้ึน เห็นผลสัมฤทธ์ิผ่านตัวผู้ เรียนในระดับที่ ดี  ผู้ เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิผ่านการประเมินในระดับดี และเห็นผลผ่านความประพฤติปฏิบัติ
ระหว่างการเรียนการสอน จัดส่งเสริมและประกวดการสร้างสื่อนวตักรรมทุก ๆ
ภาคเรียน และมีรางวัลเป็นขวัญและก าลังใจอยู่ระหว่างด าเนินการสร้าง
นวัตกรรมโดยใช้เทคนิค PLC โดยก าหนดพันธกิจ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
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ศกัยภาพเป็นพลโลก ให้ครูท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบับริบทของแต่
ละรายวิชา มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีการใช้สื่อเทคโนโลยีแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองการพฒันานกัเรียนให้มีการพฒันาการที่เป็น
เลิศ ผู้บริหารออกแบบและสร้างนวตักรรมโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัศกัยภาพของผู้เรียน ประกวด
ผลงานนักเรียน ดูผลงานประกวดนักเรียนภายนอกสถานศึกษาประกอบ 
ประกวดผลงานครู เด็กทุกคนต้องได้รับการเรียนรู้ให้ครบรูปแบบของ STEM 
Education เป็นการบูรณาการการเรียนรู้โดยการสร้างนวตักรรมผลงานในแต่ละ
กลุ่มสาระ” 
“จัดอบรม พัฒนาศักยภาพครู บุคลากร และมีการประเมินผล นิเทศติดตาม 
ผลลพัธ์จากการอบรม ส่งเสริมให้บุคลากรคิดวิธีการเรียนการสอนข้ึนเอง และ
น ามาประกวดกันในโรงเรียนเพื่อจะได้วิธีการเรียนรู้ใหม่ ๆเกิดข้ึน และมีการ
พฒันาให้ดีข้ึนกว่าเดิม ใช้วิธีการกระตุ้น ให้ขวญัและก าลงัใจ ส่งเสริมการอบรม
ทางด้านวิชาการใหม่ ๆ มาพฒันาองค์กรและนกัเรียนอย่างสม ่าเสมอ เสริมแรง
ให้กบับุคลากร โดยส่งเสริมให้ครูได้คิดผลิตสื่อ/นวตักรรมใหม่ ๆใช้ประกอบการ
สอน และสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อช่วยแก้ปัญหาในชั้นเรียน ภาคเรียนละ1เร่ือง 
ส่งเสริม/สนบัสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และสนับสนุนให้ครูและบุคลากรเพ่ิมพูนความรู้ และหา
ประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อน ามาใช้ประยุกต์ในการเรียนการสอน พัฒนาครู
บุคลากรโดยส่งเสริมให้ครู บุคลากร อบรมน าความรู้ใหม่ ๆมาพฒันาการเรียน
การสอนเปิดโอกาส/แนะน า ให้ครูมีโอกาสน าเสนอ แนวคิด แนวทางการ
แก้ปัญหาในชั้นเรียน Share ความรู้ใหม่ ๆ แนวทางใหม่โดยใช้กระบวนการ 
PLC” 
(การสนทนากลุ่มครูคณะกรรมการบริหารโรงเรียน นกัเรียน และผูป้กครอง) 

 
1.3.4 ด้านความใส่ใจต่อปัจเจกบุคคลการสร้างสัมพันธภาพและความผูกพัน

ระหว่างกันการพฒันาตนเองให้เกิดความงอกงาม และการเรียนรู้สู่การปฏิบติัด้วยกระบวนการ
ท างานของผูเ้รียน 

 “โรงเรียนมีการจัดรีทรีต (ถอยหลงัสู่ระบบ) ส าหรับครูทัง้โรงเรียนและครูคริสต
เตียน เนื่องจากเป็นโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย และมี
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การประชมุครูรวมในทกุเดือน ท าให้ความรักความผูกพนัเกิดข้ึนกบัองค์กรทัง้นี้ยงั
มีการแยกกลุ่มประชมุในทกุเดือนเช่นกนัหลงัเลิกเรียน” 
“ให้โอกาสครูได้รับการอบรม ไดรั้บการศึกษาต่อในระดบัทีสู่งข้ึนโดยพิจารณาการ
ให้ทุนการศึกษา และการได้มีโอกาสเป็นวิทยากรตามหน่วยงานต่าง ๆ  มี
สวสัดิการใหก้บัครูทกุคน” 
“โรงเรียนมีการทดสอบสมรรถภาพของนกัเรียน และศกัยภาพที่จะให้เด็กได้มีจุด
ในการเลือกปฏิบติั ไม่ว่าจะเป็นทางสหวิชาการ หรือกิจกรรมทางดนตรี กีฬา ทัง้นี้
เมื่อเด็กเลือกทีจ่ะท าโรงเรียน ก็มีหนา้ทีส่่งเสริมสนบัสนนุ” 
(สัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียน) 
 
 
“การสร้างความรักความผูกพนัในองค์กร เพือ่มุ่งสู่เปา้หมายที่องค์กรได้ก าหนดไว ้
มีการประชุมบุคลากรโดยเฉพาะครูนั้นมีการประชุมทุกเดือนนั่นคือการสร้าง
สมัพนัธภาพและความผูกพนัอย่างดี พบกลุ่มย่อย บางคร้ังไปพกัแรมนอกสถานที ่
แลกเปลีย่นเรียนรู้. มีความรักความเอาใจใส่ต่อบคุลากร ใหก้ าลงัใจในการท างาน
ที่หลากหลายได้เป็นอย่างดี เปิดโอกาสในการท างานร่วมกัน ร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วมปฏิบติั ร่วมมือ ร่วมใจ และให้ทกุคนเปิดใจซ่ึงกนัและกนั สนบัสนุน
การจัดอบรมหรือกิจกรรมที่ท าร่วมกนัของหมู่บุคลากรอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้าง
ความสัมพันธภาพและความผูกพันเพื่อให้เกิดความร่วมมือ จัดให้ มี เวที
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระหว่างเพื่อนครูในชั้นเดียวกัน และระหว่างแผนก จัดให้มี
กิจกรรมศึกษาดูงาน ทศันศึกษาเพือ่สร้างสมัพนัธภาพทีดี่ในหน่วยงาน. จดัสมันา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ จัดกิจกรรมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการ
จดัระบบพีเ่ลี้ยงระหว่างครู เพือ่เป็นการดูแลกนัและกนั มีการจดักิจกรรม OD ซ่ึง
เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรับเข้าหากัน วางตารางการอบรม 
การประชมุอย่างเป็นระบบให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั โรงเรียนมีการ
จดัรีทรัต(MOUหลงัสู่ระบบ) ส าหรับครูทัง้โรงเรียนและครูคริสเตียน เนื่องจากเป็น
โรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสจกัรในประเทศไทย และมีการประชุมครูรวมใน
ทุกเดือน ท าให้ความรักความผูกพนัธ์เกิดข้ึนกับองค์กร ทัง้นี้ยังมีการแยกกลุ่ม
ประชมุในทกุเดือนเช่นกนัหลงัเลิกเรียน” 
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“การให้รางวลั การชมเชย การพิจารณาความดีความชอบ สนบัสนนุงบประมาณ 
สือ่เทคโนโลยี ให้บคุลากรได้ท างานตามความรู้ความสามารถและความถนดัและ
ส่งเสริมให้ไปศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง มีความคิดที่จะหารวิธีการ
เพื่อให้บุคลากรท างานร่วมกันได้ ให้ก าลงัใจและแรงเสริมให้กับบุคลากรอย่าง
สม ่าเสมอ การใช้ค าพูดชมเชย ยกย่องผู้กระท าดี เพื่อเป็นก าลังใจให้แก่ผู้ท าดี 
และเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น สร้างความเชื่อมั่นและให้ความส าคญัในการท างาน
เป็นทีม-ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรม ประชุมสมันา หรือศึกษาดูงานเพื่อ
ศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆใช้ในการพัฒนาและประยุกต์กับการเรียนการสอน 
ก าหนดการตรวจสอบติดตาม/อย่างชดัเจน ช่วยเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุง/ส่งเสริมให้มีการศึกษาหาความรู้จากหน่วยงานภายนอก เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างาน  ให้โอกาสครูได้รับการอบรม ได้รับการศึกษาต่อใน
ระดบัที่สูงข้ึนโดยพิจารณาให้ทนุการศึกษา และการได้มีโอกาสเป็นวิทยากรตาม
หน่วยงานต่าง ๆ มีสวสัดิการใหก้บัครูทกุคน” 
“ตรวจสอบจากการจัดการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผลของครู การจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนแต่ละคน ให้นกัเรียนทุกคน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพของตวันักเรียนเองทุกคนให้นักเรียน 
เรียนรู้ตามศกัยภาพของตนเอง ครูคอยส่งเสริมคนเก่ง พฒันาคนปานกลาง และ
แก้ไขคนอ่อนให้ดีย่ิงข้ึน เต็มตามศกัยภาพของเขา นกัเรียนมีผลงานหรือโครงงาน 
ที่แสดงถึงกระบวนการในการพฒันาความคิด วิเคราะห์ และการแสดงออกทาง
ความคิดของนกัเรียน จดัสอบวดัความรู้ และแยกนกัเรียนตามแผนการเรียนตาม
ระดบัของผลการวดัในแผนการเรียน การประเมินผลของผู้เรียนใช้วิธีการประเมิน
ตามสภาพจริง และหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงศกัยภาพของตน
ตามแต่ทีถ่นดั และมีการเปิดหลกัสูตรที่เตรียมรับการพฒันาของนกัเรียนในหลาย
หลกัสูตร ตามความต้องการและความถนดัของผู้เรียน จัดกิจกรรมให้นกัเรียนมี
ทักษะในการท างานอย่างเป็นกระบวนการ นักเรียนฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง จัด
กิจกรรมเสริมทักษะชีวิต การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ผู้ เรียนควรจะมี
คณุลกัษณะของความใฝ่รู้ เป็นนกัคิด สามารถสื่อสารได้อย่างชดัเจน มีระเบียบ
วินยั ใจกว้าง รอบคอบกล้าตดัสินใจ โรงเรียนมีการทดสอยสมรรถภาพของเด็ก 
และศกัยภาพที่จะให้เด็กได้มีจุดในการเลือกปฏิบติั ไม่ว่าจะเป็นทาง สหวิชาการ 
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หรือกิจกรรมทางดนตรี ทั้งนี้ เมื่อเด็กเลือกจะท าโรงเรียนก็มีหน้าที่ ส่งเสริม
สนบัสนนุ” 
 (การสนทนากลุ่มครูคณะกรรมการบริหารโรงเรียน นกัเรียน และผูป้กครอง) 
 
1.3.5 ดา้นการให้รางวลัตามสถานการณ์การปฏิบติังานของบุคลากรตามแผนงาน 

โครงการ กิจกรรม ให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของโรงเรียนการให้รางวลักับบุคลกรท่ี
ปรับปรุงผลการด าเนินงานของโรงเรียน และการบริหารใหโ้รงเรียนเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  

“มีการสรุปงานตามหลักการ PDCA น าส่ิงที่ที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตรวจสอบว่าไดด้ าเนินการตามแผนงานทีไ่ด้วางไวห้รือไม่” 
“บุคลากรที่ท าผลงาน สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน จะมีผลตอบแทนเพื่อเป็น
ก าลงัใจ เช่น เกียรติบตัร รางวลัตอบแทน ความถึงการน าเสนอผลงานแก่ชมุชน” 
“กลยุทธ์ที่ต้องให้เด็กเป็นตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน“สุขภาพเลิศ ปัญญาล ้า 
คณุธรรมเยีย่ม” ตามพระธรรมลูกา บทที ่2 ข้อ 52 ของคริสเตียน” 
(สัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียน) 
 
“ ผู้บริหารมีการติดตามโครงการ กิจกรรม ฯลฯ ตามสายงานการบริหาร ทางดา้น
วิชาการ และคอยตรวจเช็คผลการด าเนินงานให้ทุกๆโครงการที่ด าเนินการเสร็จ
ส้ินเรียบร้อยแล้วโดยใช้ PDCA ในการสรุป ทกุๆกิจกรรม โครงการ ประสานงาน/
ความร่วมมือในการสนับสนุนในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ด าเนินตาม
แผนงาน ให้ค าปรึกษาและสร้างความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงาน ติดตามจากรายงานการประชุม ติดตามจากรายงานการปฏิบติังาน 
เข้าร่วมประชุม และชี้แนะแนวทางการปฏิบติัร่วมกบัครูและนกัเรียน มีการลงมา
สงัเกตการสอนของบุคลากรอยู่เป็นประจ า มีการเขียนแผนการเรียนการสอน มี
การจัดท าแบบประเมินครูจากผู้ปกครองและนักเรียน มีการประชุมตามล าดับ
ขัน้ตอน ผู้บริหาร ในสาระ หวัหน้าสาระทกุคน กรรมการบริหาร รายงานผูบ้ริหาร
สูงสดุ” 
“มีการยกย่อง ชมเชย ให้รางวลักบัครูและนกัเรียน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการ
พฒันางานต่อไป มีการจัดการแข่งขันผลงานของบุคลากรอยู่เป็นประจ า เพื่อ
สร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ในการส่งเสริมการเรียนรู้. จัดเสียงประกาศเกียรติคุณ 
ประกาศในวันเกียรติยศ ให้รางวัลส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้/แผนกที่สร้าง
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ผลงานให้กบัโรงเรียนโดยเฉพาะผลการทดสอบระดบัชาติ O-NET ให้รางวลัเพื่อ
เป็นการสนบัสนนุและส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ของบคุลากรที่กระท าการดงักล่าว
เพื่อการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน เป็นแรงจูงใจให้ทั้งครูและ
นักเรียน ให้ผลต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนภายภาคหน้าที่จะมี
ประสิทธิภาพต่อตวัผู้เรียนและโรงเรียนให้มากข้ึน สร้างขวญัและก าลงัใจโดยจัด
งานวนัเกียรติยศ จัดให้มีการทศันศึกษา ท างานครบก าหนด ท างาน 15 ปีทศัน
ศึกษาต่างประเทศ (เอเซีย) 30ปีทัศนศึกษา (ยุโรป) ก าหนดเป็นการพิจารณา
ความดีความชอบ สร้างขวญัและก าลงัใจโดยชมเชยและยกย่อง มอบเกียรติบตัร
เป็นรางวลัในโอกาสต่าง ๆ ส่งผลงานต่าง ๆเข้าแข่งขัน เช่นครูดีเด่น รางวลัคุรุ
สภา ท างานครบ 25 ปี, 30 ปี ตามล าดบั มีการสนบัสนนุบคุลากรในโรงเรียนเพือ่
เข้ารับรางวลัครูดีเด่น มีการใหร้างวลัส าหรับบคุลากรทีส่อนครบ 25 ปี” 
“จัดโครงสร้างระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัวสูง และปรับเปลี่ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์ น าผลการประเมินคณุภาพภายในและภายนอก ไปใช้
วางแผนพฒันาคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้ความรู้แก่ทกุภาคส่วน/มีการ
กระจายอ านาจอย่างแท้จริง เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มผ็
บริหาร ครู นกัเรียน ผู้ปกครอง น าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ใน
การพฒันาองค์กรและปรับปรุงพฒันาอย่างสม ่าเสมอ อาศยัแนวคิดและทฤษฎี
ของการจัดการที่เป็นระบบและปรับปรุงผลของการด าเนินการที่มุ่งสู่ความเป็น
เลิศทางด้านการเรียนรู้ ให้เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ การมีธรรมเนียม
ปฏิบัติ/วฒันธรรมองค์กร ที่เน้นการจัดกิจกรรมจากพี่สู่น้อง การฝึกให้พี่เป็นผู้
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้น้อง และการเรียนรู้จากบุคลากร หรือบุคคลในโรงเรียน 
ก าหนดยุทธศาตร์ โครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน เพื่อก าหนดทิศทางในการ
ท างานในโรงเรียนให้มีความคลอบอบคลุมเหมาะสม และลงสู่บุคลากร และ
นกัเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ พฒันาศกัยภาพผู้บริหารและครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการและพฒันาอย่างมีระบบ พฒันาหลกัสูตร
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการวางแผนงาน กิจกรรม โครงการ ตลอดระยะปี
การศึกษา สนองตอบนโยบายของกระทรวง กลยุทธ์ที่ต้องให้เด็กเป็นตามอัต
ลกัษณ์ของโรงเรียน สุขภาพเลิศ ปัญญาล ้า คุณธรรมเยี่ยม ตามพระธรรมลูกา 
บทที ่2 ข้อ 52 ของคริสเตียน” 
(การสนทนากลุ่มครูคณะกรรมการบริหารโรงเรียน นกัเรียน และผูป้กครอง) 
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1.3.6 ด้านการบริหารแบบวางเฉยการก าหนดมาตรฐานเพื่อน าโรงเรียนให้บรรลุ
เป้าหมาย การด าเนินการของโรงเรียนท่ีน าไปสู่กฎและระเบียบของนักเรียน และการบริหาร
โรงเรียนให้เป็นท่ียอมรับของบุคลากรและนกัเรียน ในดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต ความน่าไวว้างใจ 
ความน่าเช่ือถือ และความยติุธรรม 

“มาตรฐานผลลพัธ์ของโรงเรียนตามหลกัเกณฑ์ของ สมศ. และมาตรฐานการจัด
การศึกษาสู่มาตรฐานสากล ซ่ึงเป็นตวัก าหนดให้โรงเรียนเกิดการพฒันาเป็นที่
ยอมรับจากชมุชนได”้ 
“กลยุทธ์ที่ต้องให้เด็กเป็นตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน“สุขภาพเลิศ ปัญญาล ้า 
คณุธรรมเยีย่ม” ตามพระธรรมลูกา บทที ่2 ข้อ 52 ของคริสเตียน” 
(สัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียน) 
 
“ผูบ้ริหารก าหนดมาตรฐานผลลพัธ์ของโรงเรียนจากการสอบ O-NETการสอบ NT 
รางวลัของโรงเรียน รางวัลของนักเรียนจากการแข่งขันต่าง ๆ ผลการประเมิน
ภายนอก (สมศ.) การประกันคุณภาพภายใน จ านวนนักเรียนที่สอบเข้า
มหาวิทยาลัย จ านวนนักเรียนในแต่ละปี ก าหนดผลลัพธ์ในความเป็นสากลที่
สามารถทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงเรียน และตัวผู้ เรียน และเป็น
มาตรฐานทีเ่หมาะสมเพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ พฒันา
ระบบการบริหารจัดการการศึกษาให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พฒันา
คุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลกัสูตร มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูง พฒันา
ผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตามหลักคริสต์
ศาสนา ส่งเสริมการพฒันาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยทุธศาสตร์ พฒันาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้โรงเรียนเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน พฒันาผู้เรียนให้มีศกัยภาพการเป็นพลโลก ปลูกฝังคณุธรรม 
จริยธรรมตามหลกัคริสต์ศาสนา ส่งเสริมการพฒันาครูใหส้ามารถจดัการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านวิชาการเป็นเลิศ อาคารสถานที่ มั่นคง ปลอดภัย
เหมาะสมในการเรียนรู้ บุคลากรตรงตามวุฒิ  มีความสามารถที่เหมาะสม 
นกัเรียนเป็นเลิศด้านวิชาการ กิจกรรมพิเศษด้านต่าง ๆ ส่งเสริมด้านดนตรี กีฬา 
นาฎศิลป์ ศิลปะ เป็นที่ยอมรับของท้องถ่ิน จังหวดั ประเทศชาติ องค์กรเป็นเลิศ
ทางวิชาการ สื่อสาร 2 ภาษา ล ้าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
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ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม ก าหนดผลลพัธ์หลายๆทาง เช่น การสอบ O-NET  
NT การสอบเข้ามหาวิทยาลยั จ านวนนกัเรียนที่เพ่ิมข้ึน มาตรฐานผลลพัธ์ของ
โรงเรียนตามหลัก เกณ ฑ์ของ สมศ . และมาตรฐานการจัดการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล ซ่ึงเป็นตวัก าหนดให้โรงเรียนเกิดการพฒันาเป็นที่ยอมรับของ
ชมุชนได”้ 
“ใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
บคุลากร และนกัเรียน ยอมรับความคิดเห็น และเน้นการมีส่วนร่วมในการท างาน 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตามหลกัคริสต์ศาสนา ให้องค์กรตระหนกัรู้ถึงความ
ซ่ือสตัย์ สุจริต มีวินยัใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั้นในการท างาน และมีจิต
สาธารณะ หาแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนเห็นได้ชัดเจน เร่ิมจากผู้บริหารก่อน 
ผู้บริหารใช้หลกัการบริหารตามวิสยัทัศน์ของโรงเรียน ตามพนัธกิจของโรงเรียน
เช่นกัน ผู้บริหารต้องเป็นตัวอย่างที่ดี บริหารงานด้วยความทุ่มเท ซ่ือสัตย์และ
ยุติธรรม ซ่ึงจะน าไปสู่ความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจของคนในองค์กรโดย
อัตโนมัติ ยึดหลักศาสนา-บริหารงานอย่างมีคุณธรรมตามหลักคริสต์ศาสนา 
ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างแก่บุคลากร ใช้หลกัจริยธรรมตามหลกัคริสต์ศาสนา ใช้
หลกัธรรมาภิบาล ใช้หลกับริหารการมีส่วนร่วม ใช้หลกับริหารแบบกระจายอ านาจ 
ใช้หลกัธรรมของคริสต์ศาสนา ในการน าทางในการด าเนินชีวิตแระจ าวนั และการ
ท างานปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตามหลกัคริสต์ศาสนา  เป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
บคุลากรและนกัเรียน สามารถตรวจสอบได้ในด้านความซ่ือสตัย์สจุริต การจดัสรร
งบประมาณ ยึดหลกัธรรมาภิบาลอนัประกอบไปด้วย หลกันิติธรรมคือการปฏิบติั
ตามกฎระเบียบไม่ท าตามอ าเภอใจ ต่อมาคือหลักคุณธรรม การท างานอย่าง
โปร่งใสตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ มีความคุ้มค่าเกิดประโยชน์ที่แท้จริงใช้
หลกัธรรมาภิบาล ความเป็นกลัยาณมิตร นิเทศแบบเป็นการช่วยเหลือกนั และใช้
หลกัธรรมของคริสต์ศาสนาในการน าองค์กร และบุคลากรทุกฝ่าย หลกัการด้าน
จริยธรรม เนื่องจากเป็นโรงเรียนคริสเตียนเราจึงยึดพระธรรมลูกา 2 : 52 ที่มี
เนื้อหาตามอตัลกัษณ์ของโรงเรียน ซ่ึงตรงกนัมาก ทุกเช้าเราจะมีการเรียนคริสต
จริยธรรม มีการเข้าห้องประชุมเพื่อฟังข้อคิดจากครูคริสเตียน ที่จะช่วยสอนและ
ก าชบัให้นกัเรียนรูจกัซ่ือสตัย์ ฯลฯ เป็นคนคิดดี พูดดี และกระท าดี ถามว่ามีไหมที่
เด็กออกนอกลู่ นอกทาง ค าตอบ มี แต่เรามีการบริหารจัดการในเร่ืองการดูแล 4 
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ประสาน 3 สานใย 4 ประสานได้แก่ ฝ่ายแนะแนว ฝ่ายทางวินัย ฝ่ายศาสนกิจ 
และฝ่ายพยาบาล 3 สายใย ไดแ้ก่ ผูป้กครอง นกัเรียน และครู” 
(การสนทนากลุ่มครูคณะกรรมการบริหารโรงเรียน นกัเรียน และผูป้กครอง) 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 

1. ดร. บณัฑิต ครุฑางคะ  ผูรั้บใบอนุญาตโรงเรียนกุลดิศวทิยานุสรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 

2. ดร. บวรวทิย ์เลิศไกร  รองผูอ้  านวยการโรงเรียนศุภกรณ์วทิยา กรุงเทพฯ 

3. ดร.เอกพล สุมานนัทกุล ผูอ้  านวยการโรงเรียนสุมานนั จ.สมุทรปราการ 

4. ดร. ศรีเรือน ลิขิตเดชาโรจน์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนอ านวยวทิย ์จ.สมุทรปราการ 

5. รองศาสตราจารย ์ดร. ชรินรัตน์ พุทธปวน ผูอ้  านวยการวทิยาลยัชรินรัตน์ จ.ล าพูน 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือท าวทิยาวพิากษ์ 

1. ดร. มณัฑริกา วฑูิรชาติ  ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนนัตรา กรุงเทพฯ 

2. ดร. ธีระ แทนศิริ  ผูอ้  านวยการโรงเรียนศิริวทิยา จ.สมุทรปราการ 

3. ดร. นาฏฤดี จิตรรังสรรค์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนสาธิตบางนา จ.สมุทรปราการ 

4. ดร. โชติ แยม้แสง  ประธานหลกัสูตรศึกษาสาตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและ

    การจดัการเรียนรู้ มหาวทิยาลยัเซนตจ์อห์น กรุงเทพฯ 

5. ดร. ธนีนาฎ ณ. สุนทร  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเซนตจ์อห์น กรุงเทพฯ 

6. รองศาสตราจารย ์ดร. น ายุทธ สงคธ์นาพิทกัษ ์ นายกสภาสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


