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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 2. เพ่ือพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยมี 2 ขั้นตอน    
1) ศึกษาสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
2) ศึกษาตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน สถิติท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะการบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา มี 10 องค์ประกอบ 24 ตัวชี้วัด ดังน้ี (1) ด้านการสร้างแรงจูงใจ ประกอบด้วย 2 
ตัวชี้วัด (2) ด้านการมีวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด (3) ด้านความเป็นผู้นํา ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด         
(4) ดา้นการติดต่อสื่อสาร ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด (5) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด           
(6) ด้านการสร้างทีมงาน ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด (7) ด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด          
(8) ด้านการบริหารทรัพยากร ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด (9) ด้านการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ประกอบด้วย 2 
ตัวชี้วัด และ(10) ด้านการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด โดยองค์ประกอบท่ีมีน้ําหนักค่า
องค์ประกอบมากที่สุด คือ ด้านความเป็นผู้นํา ด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ ด้านการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ด้านการ
พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านการบริหารทรัพยากร ด้านการสร้างแรงจูงใจ ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านการสร้าง
ทีมงาน ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามลําดับ 
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ABSTRACT 
The objective of this study were 1. To study the management competency of these school 
administrators Under the Office of the Private Education Commission 2. To develop 
competency indicators of school administrators. Under the Office of the Private Education 
Commission, by Using quantitative research. There are 2 phase of the research methodology 
1) To study the management competencies of the school administrators Under the Office of 
the Private Education Commission 2) To study the competencies indicators of school 
administrators. Under the Office of the Private Education Commission. The statistics used in 
the research were confirmatory factor analysis. The research found of the study showed that 
management competency indicators consisted of 10 components, 24 indicators as follows    
(1) building motivation aspect consists of 2 indicators (2) having vision consists of 2 indicators 
(3) leadership consists of 3 indicators (4) communication consists of 2 indicators (5) ethics and 
morality consists of 3 indicators (6) teamwork consists of 3 indicators. (7) analyzing of business 
consists of 3 indicators (8) managing human resource consists of two indicators (9) resolving 
conflict consists of 2 indicators and (10) developing employee consists of 2 indicators. The 
most weighted element is Leadership. Analyzing of business. Resolving conflict. Developing 
employee. Managing human resource. Building motivation. Teamwork. Communication And 
Moral ethics, respectively. 
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ความเป็นมาและความสําคัญ 
สองทศวรรษที่ผ่านมาหลายประเทศได้มีการปฏิรูปการศึกษา เน่ืองจากส่วนหนึ่งเกิดจากความล้มเหลว

ของการบริหารโรงเรียน Senge, 2000 ประเด็นท่ีมีความสําคัญในยุคแห่งการปฏิรูปการศึกษาคือการพัฒนาผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทางการศึกษา (The Performance of Educational Personnel) ด้วย
การให้ความสําคัญกับการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ 
Weber, 1946 ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลท่ีสําคัญว่า ผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็นผู้ท่ีมีความสามารถสูงเพราะผู้บริหาร
โรงเรียนเป็นบุคลากรหลักที่สําคัญของสถานศึกษาและเป็นผู้นําวิชาชีพท่ีจะต้องมีสมรรถนะความรู้ความสามารถ
และคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนมีจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีดีจึงจะนาํไปสู่การจัดและบริหารสถานศึกษาท่ีดีมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Thira, R., 2007) 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนับว่ามีความสําคัญต่อการจัดการศึกษาของชาติเป็นอย่างมาก โดย
ได้ดําเนินการควบคู่กับการจัดการศึกษาของรัฐมาโดยตลอด มีสถานศึกษาเอกชนจํานวนไม่น้อยท่ีเป็นสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ มีคุณภาพสูง มีชื่อเสียงเป็นท่ีนิยมของพ่อแม่ ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานไปเรียน แต่ใน
ขณะเดียวกันยังมีสถานศึกษาเอกชนเป็นจํานวนมากที่ด้อยคุณภาพ จึงเป็นหน้าท่ีของผู้บริหารการศึกษาท้ังหลาย
ต้องเร่งหามาตรการท่ีเหมาะสม เพ่ือหาทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น การบริหารการศึกษาในโรงเรียน
เอกชนมีอิทธิพลอย่างมากต่อการศึกษาของนักเรียน แต่การบริหารจะมีประสิทธิภาพเพียงใดน้ันข้ึนอยู่กับ
ผู้บริหารซ่ึงได้แก่ ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และครูใหญ่ เป็นผู้มีภาระหน้าท่ีในการบริหารโรงเรียน มีความใกล้ชิด

กับครูและนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียนจึงเป็นตัวจักรท่ีสําคัญท่ีจะทําให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนประสบกับ
ความสําเร็จหรือความล้มเหลวลงได้ (Tedpong, C., 2002) 

สถานศึกษาใดมีผู้บริหารท่ีมีสมรรถนะทางการบริหาร คือ มีคุณลักษณะและความสามารถที่เหมาะสม
ตามมาตรฐานจะสามารถนําสถานศึกษาให้ดําเนินการประสบความสําเร็จบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพราะปัจจุบันได้มีการกําหนดมาตรฐาน และตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาไว้อย่าง
หลากหลาย ดังนั้นสมรรถนะการบริหารจึงเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรม การบริหารท่ีมีความสําคัญย่ิงในการ
บริหารเพราะเป็นเคร่ืองชี้วัดคุณภาพของการบริหารได้ว่า ผู้บริหารมีความสามารถหรือมีสมรรถนะในการบริหาร
มากน้อยเพียงใด การบริหารงานของสถานศึกษาจะเกิดประสิทธิผลหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่ กับสมรรถนะการบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสําคญั (Office of the Teacher Civil Service Commission and Educational 
Personnel., 2005) แต่เนื่องด้วยสภาพในปัจจุบันของสมรรถนะ ผู้บริหารไม่ว่าจะองค์กรประเภทใดหรือระดับใด
ก็ตาม จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง จากผลที่เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โลกข้อมูล
ข่าวสารภาวะการแข่งขันท่ีไร้พรมแดน ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ และภาวะที่มีทรัพยากรจํากัด ผู้บริหารจึงต้อง
เป็นผู้มีวิสยัทัศน์ด้วยข้อผูกพันต่อการให้บริการสาธารณะ และมีความสามารถในการกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กร
ได้ใช้ศักยภาพที่ดี ทํางานให้เกิดผลสูงสุด สรา้งพันธมิตรท้ังภายในและภายนอกองค์กร สื่อสารกับลูกค้าด้วย
ความรู้สึกท่ีดีต่อกัน รวมท้ังเป็นผู้มีทักษะทางการบริหารการจัดการ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานสูงสุดภายใต้
ภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงในลักษณะเช่นนี้ ผู้นําถือว่าเป็นบุคลากรหลักท่ีจะนําองค์กรไปสู่ความสําเร็จตาม
เป้าหมายได้ดี ซ่ึงมีคําถามว่าคุณลกัษณะของผู้นํา เช่นไรท่ีจะเหมาะกับสถานการณ์ในยุคของการเปล่ียนแปลง
หรือการปฏิรูปนี้เพ่ือจะได้มีการเตรียมผู้บริหาร หรือสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ให้มีลักษณะเหมาะสมกับยุคปฏิรูปท้ัง
ในปัจจุบันและอนาคต (Wanchai, B., 2005) 

ซ่ึงการบริหารงานไม่ว่าจะเป็นการบริหารโครงการหรือบริหารองค์การในทุกระดับท้ังองค์กรภาคเอกชน
และภาครัฐการบริหารงานท่ีขาดตัวชี้วัดหรือมีตัวชี้วัด ท่ีไม่เหมาะสมจะทําให้ผู้บริหารไม่ทราบข้อเท็จจริงหรือ
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นซ่ึงอาจจะนําไปสู่ความล้มเหลวของการดําเนินงานได้ ดังนั้นในการดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ
ภายใต้โครงการหรือตามภารกิจขององค์กรจําเปน็ท่ีจะต้องมีการกําหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจนเพื่อติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้ท่ีเก่ียวข้อง และผลท่ีได้จากการดําเนินงานเป็นระยะๆซึ่งจะทําให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทัน
ต่อเหตุการณ์หรือใช้ผลการประเมินท่ีผ่านมาเป็นแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงานให้ดีย่ิงขึ้นในโอกาสต่อไป 
ด้วยสภาพการณ์ดังท่ีกล่าวมานั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามีศักยภาพสามารถ
บริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิผล มีความตระหนักและรักในวิชาชีพของการเป็นผู้บริหารในยุคปฏิรูปทํา
ให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัด
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนซ่ึงหากสถานศึกษาเอกชน ได้มีการพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหาร
ของผู้บริหารแล้ว จะส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษามีแนวทางและกลไก การทํางานที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
ท้ังนี้ตัวชี้วัดนับว่ามีความสําคัญ ไม่เพียงนํามาใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ การกํากับและประเมินคุณภาพของ
ระบบผู้บริหารสถานศึกษา หากแต่ยังเป็นสัญญาณเตือนภัยท่ีจะช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบถึงสถานภาพ และ
คุณภาพทางการศึกษาของตัวผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันว่าเปน็อย่างไร เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ทํางานให้ดียิ่งขึ้น ประกอบกับผู้วิจัยมีความเห็นว่า ภายใต้สถานการณ์การศึกษาของไทยปัจจุบันซ่ึงกําลัง
เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าและกําลังเผชิญกับความท้าทายเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ จึงทําให้ผู้วิจัยสนใจและ
ดําเนินการวิจัยการพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิง การได้องค์
ความรู้ใหม่ในเรื่องนี้จะช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สามารถนําตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหารไปประยุกต์ใช้
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ABSTRACT 
The objective of this study were 1. To study the management competency of these school 
administrators Under the Office of the Private Education Commission 2. To develop 
competency indicators of school administrators. Under the Office of the Private Education 
Commission, by Using quantitative research. There are 2 phase of the research methodology 
1) To study the management competencies of the school administrators Under the Office of 
the Private Education Commission 2) To study the competencies indicators of school 
administrators. Under the Office of the Private Education Commission. The statistics used in 
the research were confirmatory factor analysis. The research found of the study showed that 
management competency indicators consisted of 10 components, 24 indicators as follows    
(1) building motivation aspect consists of 2 indicators (2) having vision consists of 2 indicators 
(3) leadership consists of 3 indicators (4) communication consists of 2 indicators (5) ethics and 
morality consists of 3 indicators (6) teamwork consists of 3 indicators. (7) analyzing of business 
consists of 3 indicators (8) managing human resource consists of two indicators (9) resolving 
conflict consists of 2 indicators and (10) developing employee consists of 2 indicators. The 
most weighted element is Leadership. Analyzing of business. Resolving conflict. Developing 
employee. Managing human resource. Building motivation. Teamwork. Communication And 
Moral ethics, respectively. 
 

Keywords : Indicators Development / Management Competency /  
                Private School Administrators  
 

ความเป็นมาและความสําคัญ 
สองทศวรรษที่ผ่านมาหลายประเทศได้มีการปฏิรูปการศึกษา เนื่องจากส่วนหนึ่งเกิดจากความล้มเหลว

ของการบริหารโรงเรียน Senge, 2000 ประเด็นท่ีมีความสําคัญในยุคแห่งการปฏิรูปการศึกษาคือการพัฒนาผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทางการศึกษา (The Performance of Educational Personnel) ด้วย
การให้ความสําคัญกับการวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีและภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ 
Weber, 1946 ดังน้ันจึงเป็นเหตุผลท่ีสําคัญว่า ผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็นผู้ท่ีมีความสามารถสูงเพราะผู้บริหาร
โรงเรียนเป็นบุคลากรหลักที่สําคัญของสถานศึกษาและเป็นผู้นําวิชาชีพท่ีจะต้องมีสมรรถนะความรู้ความสามารถ
และคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนมีจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีดีจึงจะนาํไปสู่การจัดและบริหารสถานศึกษาท่ีดีมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Thira, R., 2007) 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนับว่ามีความสําคัญต่อการจัดการศึกษาของชาติเป็นอย่างมาก โดย
ได้ดําเนินการควบคู่กับการจัดการศึกษาของรัฐมาโดยตลอด มีสถานศึกษาเอกชนจํานวนไม่น้อยท่ีเป็นสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ มีคุณภาพสูง มีชื่อเสียงเป็นท่ีนิยมของพ่อแม่ ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานไปเรียน แต่ใน
ขณะเดียวกันยังมีสถานศึกษาเอกชนเป็นจํานวนมากที่ด้อยคุณภาพ จึงเป็นหน้าท่ีของผู้บริหารการศึกษาท้ังหลาย
ต้องเร่งหามาตรการท่ีเหมาะสม เพ่ือหาทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น การบริหารการศึกษาในโรงเรียน
เอกชนมีอิทธิพลอย่างมากต่อการศึกษาของนักเรียน แต่การบริหารจะมีประสิทธิภาพเพียงใดน้ันข้ึนอยู่กับ
ผู้บริหารซ่ึงได้แก่ ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และครูใหญ่ เป็นผู้มีภาระหน้าท่ีในการบริหารโรงเรียน มีความใกล้ชิด

กับครูและนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียนจึงเป็นตัวจักรท่ีสําคัญท่ีจะทําให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนประสบกับ
ความสําเร็จหรือความล้มเหลวลงได้ (Tedpong, C., 2002) 

สถานศึกษาใดมีผู้บริหารท่ีมีสมรรถนะทางการบริหาร คือ มีคุณลักษณะและความสามารถที่เหมาะสม
ตามมาตรฐานจะสามารถนําสถานศึกษาให้ดําเนินการประสบความสําเร็จบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพราะปัจจุบันได้มีการกําหนดมาตรฐาน และตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาไว้อย่าง
หลากหลาย ดังนั้นสมรรถนะการบริหารจึงเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรม การบริหารท่ีมีความสําคัญย่ิงในการ
บริหารเพราะเป็นเคร่ืองชี้วัดคุณภาพของการบริหารได้ว่า ผู้บริหารมีความสามารถหรือมีสมรรถนะในการบริหาร
มากน้อยเพียงใด การบริหารงานของสถานศึกษาจะเกิดประสิทธิผลหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่ กับสมรรถนะการบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสําคญั (Office of the Teacher Civil Service Commission and Educational 
Personnel., 2005) แต่เนื่องด้วยสภาพในปัจจุบันของสมรรถนะ ผู้บริหารไม่ว่าจะองค์กรประเภทใดหรือระดับใด
ก็ตาม จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง จากผลท่ีเกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โลกข้อมูล
ข่าวสารภาวะการแข่งขันท่ีไร้พรมแดน ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ และภาวะที่มีทรัพยากรจํากัด ผู้บริหารจึงต้อง
เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ด้วยข้อผูกพันต่อการให้บริการสาธารณะ และมีความสามารถในการกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กร
ได้ใช้ศักยภาพที่ดี ทํางานให้เกิดผลสูงสุด สรา้งพันธมิตรท้ังภายในและภายนอกองค์กร สื่อสารกับลูกค้าด้วย
ความรู้สึกที่ดีต่อกัน รวมท้ังเป็นผู้มีทักษะทางการบริหารการจัดการ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานสูงสุดภายใต้
ภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงในลักษณะเช่นนี้ ผู้นําถือว่าเป็นบุคลากรหลักที่จะนําองค์กรไปสู่ความสําเร็จตาม
เป้าหมายได้ดี ซ่ึงมีคําถามว่าคุณลกัษณะของผู้นํา เช่นไรท่ีจะเหมาะกับสถานการณ์ในยุคของการเปล่ียนแปลง
หรือการปฏิรูปนี้เพ่ือจะได้มีการเตรียมผู้บริหาร หรือสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ให้มีลักษณะเหมาะสมกับยุคปฏิรูปท้ัง
ในปัจจุบันและอนาคต (Wanchai, B., 2005) 

ซ่ึงการบริหารงานไม่ว่าจะเป็นการบริหารโครงการหรือบริหารองค์การในทุกระดับท้ังองค์กรภาคเอกชน
และภาครัฐการบริหารงานท่ีขาดตัวชี้วัดหรือมีตัวชี้วัด ท่ีไม่เหมาะสมจะทําให้ผู้บริหารไม่ทราบข้อเท็จจริงหรือ
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นซ่ึงอาจจะนําไปสู่ความล้มเหลวของการดําเนินงานได้ ดังน้ันในการดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ
ภายใต้โครงการหรือตามภารกิจขององค์กรจําเปน็ท่ีจะต้องมีการกําหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจนเพื่อติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และผลท่ีได้จากการดําเนินงานเป็นระยะๆซึ่งจะทําให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทัน
ต่อเหตุการณ์หรือใช้ผลการประเมินท่ีผ่านมาเป็นแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงานให้ดีย่ิงข้ึนในโอกาสต่อไป 
ด้วยสภาพการณ์ดังท่ีกล่าวมานั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามีศักยภาพสามารถ
บริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิผล มีความตระหนักและรักในวิชาชีพของการเป็นผู้บริหารในยุคปฏิรูปทํา
ให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัด
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนซึ่งหากสถานศึกษาเอกชน ได้มีการพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหาร
ของผู้บริหารแล้ว จะส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษามีแนวทางและกลไก การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
ท้ังนี้ตัวชี้วัดนับว่ามีความสําคัญ ไม่เพียงนํามาใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ การกํากับและประเมินคุณภาพของ
ระบบผู้บริหารสถานศึกษา หากแต่ยังเป็นสัญญาณเตือนภัยท่ีจะช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบถึงสถานภาพ และ
คุณภาพทางการศึกษาของตัวผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันว่าเปน็อย่างไร เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ทํางานให้ดีย่ิงขึ้น ประกอบกับผู้วิจัยมีความเห็นว่า ภายใต้สถานการณ์การศึกษาของไทยปัจจุบันซ่ึงกําลัง
เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าและกําลังเผชิญกับความท้าทายเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ จึงทําให้ผู้วิจัยสนใจและ
ดําเนินการวิจัยการพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิง การได้องค์
ความรู้ใหม่ในเรื่องนี้จะช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สามารถนําตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหารไปประยุกต์ใช้
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เป็นแนวทาง ในการพัฒนาตนและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ซ่ึงจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพ
การศึกษาของไทยในอนาคตของประเทศต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน 
2. เพ่ือพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ประชากรในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  จํานวน 3,681 คน  และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา จํานวน 5 
คน 
 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  จํานวน 346 คน  ได้มาโดยใช้การสุ่มตัวอย่างจากการสุ่มอย่างง่าย  (simple random 
sampling) 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ผู้วิจัย ใช้แนวคิดของสมรรถนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษา (Spencer, 1993; Mc Cleland, 1973; Hennry Mintzberg, Davies & Ellison, 
1997; Delmont, 2002; Prakob, K., 2000; Somchai, T., 2000; Secretariat of the Teachers Council 
of Thailand, 1998; Chuchai, S., 2007; Narongwit, S., 2007; Nissadar, V., 2007; Office of the Civil 
Service Commission, 2003; Office of the National Anti-Corruption and Counter Corruption 
Commission (NCC), 2004; Aphon, P., 2005) และจากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ได้องค์ประกอบ
สมรรถนะการบริหาร 10 องค์ประกอบ ดังต่อไปน้ี 1) การสร้างแรงจูงใจ 2) การมีวิสัยทัศน์ 3) ความเป็นผู้นํา   
4) การติดต่อสื่อสาร 5) คุณธรรมจริยธรรม 6) การสร้างทีมงาน 7) การวิเคราะห์ธุรกิจ 8) การบริหารทรัพยากร 
9) การแก้ปัญหาความขัดแย้ง 10) การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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เป็นแนวทาง ในการพัฒนาตนและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ซ่ึงจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพ
การศึกษาของไทยในอนาคตของประเทศต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน 
2. เพ่ือพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ประชากรในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  จํานวน 3,681 คน  และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา จํานวน 5 
คน 
 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  จํานวน 346 คน  ได้มาโดยใช้การสุ่มตัวอย่างจากการสุ่มอย่างง่าย  (simple random 
sampling) 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ผู้วิจัย ใช้แนวคิดของสมรรถนะ
ของผู้บริหารสถานศึกษา (Spencer, 1993; Mc Cleland, 1973; Hennry Mintzberg, Davies & Ellison, 
1997; Delmont, 2002; Prakob, K., 2000; Somchai, T., 2000; Secretariat of the Teachers Council 
of Thailand, 1998; Chuchai, S., 2007; Narongwit, S., 2007; Nissadar, V., 2007; Office of the Civil 
Service Commission, 2003; Office of the National Anti-Corruption and Counter Corruption 
Commission (NCC), 2004; Aphon, P., 2005) และจากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ได้องค์ประกอบ
สมรรถนะการบริหาร 10 องค์ประกอบ ดังต่อไปน้ี 1) การสร้างแรงจูงใจ 2) การมีวิสัยทัศน์ 3) ความเป็นผู้นํา   
4) การติดต่อสื่อสาร 5) คุณธรรมจริยธรรม 6) การสร้างทีมงาน 7) การวิเคราะห์ธุรกิจ 8) การบริหารทรัพยากร 
9) การแก้ปัญหาความขัดแย้ง 10) การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
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ขั้นตอนการวิจัย 
ขั้นตอนการวิจัย ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังน้ี 

ขั้นท่ี 1 การศึกษาสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนโดยมีวิธีการ ดังนี้ 

การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือท่ีใช้ 
ในการวิจัย คือ แบบวิเคราะห์เอกสารท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
analysis) นําข้อมูลมาสังเคราะห์เพ่ือกําหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย 

ขั้นท่ี 2 การพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสํานักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโดยมีวิธีการ ดังน้ี 

1) การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ 
แบบกึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

2) การสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา โดยการนําข้อมูลจากขั้นท่ี 1 และ 
การนําข้อมูลในขั้นตอนท่ี 2 จากการสัมภาษณ์ไปสร้างแบบสอบถาม เกี่ยวกับตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ หาคุณภาพเคร่ืองมือโดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดย
ข้อคําถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.6-1.00 และนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.97 แล้วนําแบบสอบถามไป
สอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
จํานวน 346 คน ได้แบบสอบถามกลับคืนครบทุกฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 หลังจากนั้นนําข้อมูลท่ีได้มา
คํานวณหาค่าสถติิพ้ืนฐาน ค่าสถติิท่ีบ่งบอกความเหมาะสมของข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Conrmatory Factor Analysis หรือ CFA) 
 

สรุปผลการวิจัย  
ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่า องค์ประกอบของสมรรถนะการบริหาร ประกอบไปด้วย 10 องค์ประกอบ 
ดังต่อไปน้ี 1) การสร้างแรงจงูใจ 2) การมีวิสัยทัศน์ 3) ความเป็นผู้นํา 4) การติดต่อสื่อสาร 5) คุณธรรม
จริยธรรม 6) การสร้างทีมงาน 7) การวิเคราะห์ธุรกิจ 8) การบริหารทรัพยากร 9) การแก้ปัญหาความขัดแย้ง  
10) การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  
  ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสาํนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่า ตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา มี 10 
องค์ประกอบ 24 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1) ด้านการสร้างแรงจูงใจ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ มีศิลปะในการสร้าง
แรงจูงใจ และมีความกระตือรือร้นท่ีจะพัฒนาการศึกษา 2) ด้านการมีวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่   
มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการวางแผนปฏิบัติงาน 3) ด้านความเป็นผู้นํา ประกอบด้วย 3 
ตัวชี้วัด ได้แก่ สร้างความยอมรับและศรัทธาแก่บุคลากรสถานศึกษา มุ่งผลสัมฤทธิ์ และมีจิตบริการ 4) ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และมีมนุษย์สัมพันธ์ 5) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ เป็นผู้นําเชิงคณุธรรมจริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และ
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม 6) การสร้างทีมงาน ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ จัดโครงสร้าง
องค์กรเป็นระบบมีความคล่องตัว พัฒนาบุคลากรเป็นระบบต่อเนื่อง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทํางาน   

7) การวิเคราะห์ธุรกิจ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ เข้าใจจุดอ่อนจุดแข็งของคนและบุคคลอื่น มีความรู้ความ
เข้าใจในการบริหารการศึกษา และมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษา 8) การบริหารทรัพยากร 
ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ มีความสามารถในการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ และมีความสามารถในการบริหาร
บุคลากร 9) การแก้ปัญหาความขัดแย้ง ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และ 10) ด้านการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วย  
2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากร และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยสอดคล้องกับผลการตรวจสอบความตรงของตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง 
พบว่า ค่าน้ําหนักองค์ประกอบของตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีค่าเป็นบวก ขนาดค่อนข้างสูง ทั้งนี้ตัวชี้วัดด้านความเป็นผู้นํา, ตัวชี้วัด
ด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ, และตัวชี้วัดด้านการแก้ปัญหาความขัดแย้ง มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 1.00 ถือ
ว่ามีค่าน้ําหนักองค์ประกอบมากท่ีสุดในบรรดาตัวชี้วัดทั้งหมด ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา มีค่า
น้ําหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.95 ตัวชี้วัดด้านการบริหารทรัพยากร มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.90 
ตัวชี้วัดด้านการสร้างแรงจงูใจ มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.76 ตัวชี้วัดด้านการมีวิสัยทัศน์ มีค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ 0.64 ตัวชี้วัดด้านการสร้างทีมงาน มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.60 ตัวชี้วัดด้านการ
ติดต่อสื่อสาร มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.51 และตัวชี้วัดด้านคุณธรรมจริยธรรม มีค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ 0.48 ตามลําดับ ตัวชี้วัดด้านคุณธรรมจริยธรรม จัดว่าเป็นตัวชี้วัดที่มีค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดอื่นๆ 
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ขั้นตอนการวิจัย 
ขั้นตอนการวิจัย ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังน้ี 

ขั้นท่ี 1 การศึกษาสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนโดยมีวิธีการ ดังน้ี 

การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือท่ีใช้ 
ในการวิจัย คือ แบบวิเคราะห์เอกสารท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
analysis) นําข้อมูลมาสังเคราะห์เพ่ือกําหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย 

ขั้นท่ี 2 การพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสํานักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโดยมีวิธีการ ดังน้ี 

1) การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ 
แบบกึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

2) การสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา โดยการนําข้อมูลจากขั้นท่ี 1 และ 
การนําข้อมูลในข้ันตอนท่ี 2 จากการสัมภาษณ์ไปสร้างแบบสอบถาม เกี่ยวกับตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ หาคุณภาพเคร่ืองมือโดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดย
ข้อคําถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.6-1.00 และนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.97 แล้วนําแบบสอบถามไป
สอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
จํานวน 346 คน ได้แบบสอบถามกลับคืนครบทุกฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 หลังจากนั้นนําข้อมูลท่ีได้มา
คํานวณหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ค่าสถิติท่ีบ่งบอกความเหมาะสมของข้อมูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Conrmatory Factor Analysis หรือ CFA) 
 

สรุปผลการวิจัย  
ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่า องค์ประกอบของสมรรถนะการบริหาร ประกอบไปด้วย 10 องค์ประกอบ 
ดังต่อไปน้ี 1) การสร้างแรงจงูใจ 2) การมีวิสัยทัศน์ 3) ความเป็นผู้นํา 4) การติดต่อส่ือสาร 5) คุณธรรม
จริยธรรม 6) การสร้างทีมงาน 7) การวิเคราะห์ธุรกิจ 8) การบริหารทรัพยากร 9) การแก้ปัญหาความขัดแย้ง  
10) การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  
  ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่า ตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา มี 10 
องค์ประกอบ 24 ตัวชี้วัด ดังน้ี 1) ด้านการสร้างแรงจูงใจ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ มีศิลปะในการสร้าง
แรงจูงใจ และมีความกระตือรือร้นท่ีจะพัฒนาการศึกษา 2) ด้านการมีวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่   
มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการวางแผนปฏิบัติงาน 3) ด้านความเป็นผู้นํา ประกอบด้วย 3 
ตัวชี้วัด ได้แก่ สร้างความยอมรับและศรัทธาแก่บุคลากรสถานศึกษา มุ่งผลสัมฤทธิ์ และมีจิตบริการ 4) ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และมีมนุษย์สัมพันธ์ 5) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ เป็นผู้นําเชิงคณุธรรมจริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และ
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม 6) การสร้างทีมงาน ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ จัดโครงสร้าง
องค์กรเป็นระบบมีความคล่องตัว พัฒนาบุคลากรเป็นระบบต่อเนื่อง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทํางาน   

7) การวิเคราะห์ธุรกิจ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ เข้าใจจุดอ่อนจุดแข็งของคนและบุคคลอื่น มีความรู้ความ
เข้าใจในการบริหารการศึกษา และมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษา 8) การบริหารทรัพยากร 
ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ มีความสามารถในการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ และมีความสามารถในการบริหาร
บุคลากร 9) การแก้ปัญหาความขัดแย้ง ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และ 10) ด้านการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วย  
2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากร และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยสอดคล้องกับผลการตรวจสอบความตรงของตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง 
พบว่า ค่าน้ําหนักองค์ประกอบของตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีค่าเป็นบวก ขนาดค่อนข้างสูง ทั้งนี้ตัวชี้วัดด้านความเป็นผู้นํา, ตัวชี้วัด
ด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ, และตัวชี้วัดด้านการแก้ปัญหาความขัดแย้ง มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 1.00 ถือ
ว่ามีค่าน้ําหนักองค์ประกอบมากที่สุดในบรรดาตัวชี้วัดทั้งหมด ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา มีค่า
น้ําหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.95 ตัวชี้วัดด้านการบริหารทรัพยากร มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.90 
ตัวชี้วัดด้านการสร้างแรงจงูใจ มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.76 ตัวชี้วัดด้านการมีวิสัยทัศน์ มีค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ 0.64 ตัวชี้วัดด้านการสร้างทีมงาน มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.60 ตัวชี้วัดด้านการ
ติดต่อสื่อสาร มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.51 และตัวชี้วัดด้านคุณธรรมจริยธรรม มีค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ 0.48 ตามลําดับ ตัวชี้วัดด้านคุณธรรมจริยธรรม จัดว่าเป็นตัวชี้วัดที่มีค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดอื่นๆ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Chi – square =224.64, P- value = 0.29525, RMSEA= 0.012 
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โดยองค์ประกอบท่ีมีน้ําหนักค่าองค์ประกอบมากที่สุด คือ ด้านความเป็นผู้นํา ด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ ด้านการ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง ด้านการพัฒนาผู้ใต้บังคับบญัชา ด้านการบริหารทรัพยากรด้าน การสร้างแรงจงูใจด้าน
การมีวิสัยทัศน์ ด้านการสร้างทีมงาน ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านคุณธรรมจริยธรรมตามลําดับ 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
ผู้วิจัยขอนําเสนอผลตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ท่ีมีค่าน้ําหนักองค์ประกอบมากที่สุด ได้แก่ ตัวชี้วัดด้านความเป็นผู้นํา ตัวชี้วัดด้านการ
วิเคราะห์ธุรกิจ และตัวชี้วัดด้านการแก้ปัญหาความขัดแย้ง มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 1.00 ถือว่ามีค่า
น้ําหนักองค์ประกอบมากที่สุดในบรรดาตัวชี้วัดท้ังหมด 

ด้านความเป็นผู้นํา  
จากผลการวิจัยองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสอง ตัวชี้วัดด้านความเป็นผู้นํา มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ 

เท่ากับ 1.00 มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบมากที่สุด ประกอบด้วย 3 ตัว ชี้วัดได้แก่ สร้างความยอมรับและศรัทธาแก่
บุคลากรสถานศึกษา (Y5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Y6) และมีจิตบริการ (Y7) มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.41, 0.36 
และ 0.37 ตามลําดับ  โดยการสร้างความยอมรับและศรัทธาแก่บุคลากรสถานศึกษา มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ
สูงสุด 0.41 อาจเนื่องมาจากสมรรถนะการบริหารด้านความเป็นผู้นํา มีบทบาทสําคัญในการบริหารหน่วยงาน
หรือองค์การไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐบาลหรือเอกชนปัจจัยหนึ่งท่ีจะทําให้ประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินงานภายในองค์การคือการมีผู้บริหารท่ีมีความรู้ความสามารถและทักษะในการบริหาร โดยเฉพาะอย่างย่ิง
การมีภาวะผู้นําของผู้บริหารท่ีจะสามารถนําพาองค์การให้มีความเป็นน้ําหน่ึงใจเดียวกันท่ีปฏิบัติงานเพ่ือมุ่งไปสู่
เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกันได้ ผู้บริหารจะต้องสร้างความยอมรับและศรัทธาแก่บุคลากรสถานศึกษา ซ่ึงภาวะผู้นํา
เปรียบเสมือนอาวุธประจํากายของผู้บริหารและผู้นําท่ีเป็นนักบริหารมืออาชีพท่ีจะสามารถสร้างอํานาจชักนําและ
มีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน ตัวชี้วัดการนําของผู้บริหารท่ีได้ชื่อว่ามืออาชีพคือผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของงาน ภาวะ
ผู้นําจึงเป็นตัวชี้วดัผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของงาน จําเป็นต้องมีบุคคลท่ีทําหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารซ่ึง
เราเรียกว่าหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา หัวหนา้หรือผู้บังคับบัญชาจงึมีความสําคัญในฐานะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบใน
การบริหารให้ประสบความสําเร็จ หัวหน้าบางทีก็เรียกผู้บริหารหรือผู้นํา แต่ละคนจะมีความสําคัญต่อหน่วยงาน
เพราะความสําเร็จของการบริหารท่ีส่งผลไปสู่ความสําเร็จขององค์การจะขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้นําท่ีจะใช้
ศักยภาพที่มีใช้ทรัพยากรทางการบริหาร ภาวะผู้นําของผู้นําจึงถือวา่เป็นส่วนสําคัญย่ิงในการบริหารงานให้
ประสบผลสําเร็จ การพัฒนาองค์การให้ก้าวหน้าควรเริ่มต้นท่ีการสร้างภาวะผู้นําให้เกิดกับผู้นําผู้บริหารในฐานะ
เป็นผู้นําองค์การจะต้องสร้างความร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน นั่นคือ
ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นํา ผู้นําจะต้องมีความเป็นผู้นํา หรือภาวะผู้นาํ สอดคล้องกับงานวิจัยของ            
(Prakhong, R., 2008) พบว่า ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบ คุณลักษณะผู้นําของผู้บริหารในสถานศึกษาท่ีมี
คุณภาพประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ (1) ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บรหิาร (2) ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร (3) การครองตนของผู้บริหาร (4) บุคลิกภาพของผู้บริหาร 2) แนวทางการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ ผู้บริหารควรจะมีการ
พัฒนาคุณลักษณะผู้นําโดยศึกษาเอกสารและคู่มือการปฏิบัติงาน การศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน การเข้ารับการ
ฝึกอบรมและการเข้าร่วมประชุม  สัมมนาทางวิชาการ นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (Punnada, P., 2014) ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์และสังเคราะห์ความเห็นท่ีสอดคล้องกันของ
ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แนวโน้มองค์ประกอบท่ีจะนาไปสู่ตัวแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นาจําแนกได้เป็นคณุสมบัติท่ีพึง
ประสงค ์ของผู้นา 8 ด้าน จากนั้นนําไปสังเคราะห์เป็นอนาคตภาพตัวแบบประกอบด้วยวิธีการทั้งหมด 24 วิธีท่ี

สอดคล้องกับบริบทท่ีศึกษา และการทดสอบระดับการยอมรับตัวแบบเสริมสร้างภาวะผู้นา พบว่า โมเดลความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดีท่ียอมรับได้ (X 2 = 431.64, Df = 219, P-value = 0.00, 
RMSEA = 0.218, GFI = 0.97, AGFI = 0.96, RMSEA = 0.035) ส่วนการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ระดับการปฏิบัติงานและระดับการยอมรับ ตัวแบบเสริมสร้างภาวะผู้นา พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนของระดับการ
ยอมรับส่วนใหญ่ มีมากกว่าค่าเฉล่ียระดับการปฏิบัติเกือบทุกด้านที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (Thipwan, S., 2014)  ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการดําเนินงานของผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันโดยส่วนมากนิสิต/นักศึกษาจะมีส่วนร่วมในการดําเนินการส่วนต่างๆ ร้อยละ 100 
เช่น องค์กรนิสิต/นักศึกษามีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค ์และเป้าหมายที่มุ่งเน้นการพัฒนานิสิต/
นักศึกษาอย่างชัดเจน, มีการวางแผนการดําเนินงานกิจกรรมนิสิต/นักศึกษา, มีการประชุมคณะกรรมการและ
เตรียมการก่อนดําเนินงานกิจกรรมนิสิต/นักศึกษา, มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิสิต/นักศึกษา, มีการดําเนิน
กิจกรรมนิสิต/นักศึกษาตามขั้นตอนและตามแผนดําเนินงานที่วางไว้, มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
และบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง, มีการดําเนินกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาตามขั้นตอนและตามแผนดําเนินงานที่วางไว้,   
มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและบุคคลอื่นๆที่เก่ียวข้อง, การดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิต/
นักศึกษามีปัญหาอุปสรรคในด้านบริหารจัดการ, มีการสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมนิสิต/นักศึกษา,มีนํา
ผลการประเมินการดําเนินกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาครั้งต่อไป,องค์กรนิสิต/
นักศึกษาสโมสรชมรมมีอาจารย์ท่ีปรึกษา, อาจารย์ท่ีปรึกษาสามารถให้คําแนะนําปรึกษาและร่วมกิจกรรมนิสิต/
นักศึกษากับองคก์รนิสิต/นักศึกษาสโมสรและชมรม, อาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมนิสิต/นักศึกษาปฏิบัติงานร่วมกับ
องค์กรนสิิต/นักศึกษาสโมสรและชมรมได้อย่างสร้างสรรค,์ มหาวิทยาลัยมีการจัดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม
นิสิต/ นักศึกษา, องค์กรนิสิต/นักศึกษามีการจัดกิจกรรมส่วนกลาง, กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์,กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม, กิจกรรมด้านวิชาการและองค์กรนิสิต/นักศึกษา มีการตรวจสอบ ติดตามประเมิน ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมนิสิต/นักศึกษา ร้อยละ 95, องค์กรนิสิต/นักศกึษาสโมสร
ชมรมได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาอย่างเพียงพอ  ร้อยละ 85, องค์กร
นิสิต/นักศึกษามีวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการจัดกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาอย่างเพียงพอ      
ร้อยละ 80 และองค์กรนิสิต/นักศึกษา มีสถานท่ีและบริเวณท่ีใช้จัดกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาอย่างเพียงพอ        
ร้อยละ 75 2) คุณลักษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกอบด้วย 13 ตัวประกอบ ดังนี้ (1) ด้านการมีวิสัยทัศน์ (2) ด้านการยอมรับการเปลี่ยนแปลง (3) ด้าน
ความสามารถในการจูงใจ (4) ด้านความมุ่งม่ัน (5) ด้านการทํางานเป็นทีม (6) ด้านความคิดสร้างสรรค์          
(7) ด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดี (8) ด้านการอุทิศตน (9) ด้านการยืดหยุ่น (10) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
(11) ด้านเคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน (12) ด้านความไว้วางใจ และ (13) ด้านการสนับสนุน 3) ข้อเสนอเชิง
นโยบายในการเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรคส์ําหรับผู้นําองคก์รนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใน
ทศวรรษหน้า ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ 1 ในการเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สาํหรับผู้นําองค์กรนิสิต/
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2557-2566) ประกอบด้วย 6 ประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ 1 การส่งเสริมทักษะความคิดเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาความคิดเชิงระบบ ข้อเสนอเชิง
นโยบายท่ี 2 การพัฒนานิสิต/นักศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค ์ข้อเสนอเชิง
นโยบายท่ี 3 การส่งเสริมบรรยากาศที่เอ้ือต่อการทํากิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ 4 การสร้าง
เครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศและในอาเซียน ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ 5 การพัฒนา
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โดยองค์ประกอบท่ีมีน้ําหนักค่าองค์ประกอบมากที่สุด คือ ด้านความเป็นผู้นํา ด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ ด้านการ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง ด้านการพัฒนาผู้ใต้บังคับบญัชา ด้านการบริหารทรัพยากรด้าน การสร้างแรงจงูใจด้าน
การมีวิสัยทัศน์ ด้านการสร้างทีมงาน ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านคุณธรรมจริยธรรมตามลําดับ 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
ผู้วิจัยขอนําเสนอผลตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานกังานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ท่ีมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด ได้แก่ ตัวชี้วัดด้านความเป็นผู้นํา ตัวชี้วัดด้านการ
วิเคราะห์ธุรกิจ และตัวชี้วัดด้านการแก้ปัญหาความขัดแย้ง มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 1.00 ถือว่ามีค่า
น้ําหนักองค์ประกอบมากที่สุดในบรรดาตัวชี้วัดท้ังหมด 

ด้านความเป็นผู้นํา  
จากผลการวิจัยองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสอง ตัวชี้วัดด้านความเป็นผู้นํา มีค่าน้าํหนักองค์ประกอบ 

เท่ากับ 1.00 มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด ประกอบด้วย 3 ตัว ชี้วัดได้แก่ สร้างความยอมรับและศรัทธาแก่
บุคลากรสถานศึกษา (Y5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Y6) และมีจิตบริการ (Y7) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.41, 0.36 
และ 0.37 ตามลําดับ  โดยการสร้างความยอมรับและศรัทธาแก่บุคลากรสถานศึกษา มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
สูงสุด 0.41 อาจเนื่องมาจากสมรรถนะการบริหารด้านความเป็นผู้นํา มีบทบาทสําคัญในการบริหารหน่วยงาน
หรือองค์การไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐบาลหรือเอกชนปัจจัยหนึ่งท่ีจะทําให้ประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินงานภายในองค์การคือการมีผู้บริหารท่ีมีความรู้ความสามารถและทักษะในการบริหาร โดยเฉพาะอย่างย่ิง
การมีภาวะผู้นําของผู้บริหารท่ีจะสามารถนําพาองค์การให้มีความเป็นน้ําหน่ึงใจเดียวกันท่ีปฏิบัติงานเพ่ือมุ่งไปสู่
เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกันได้ ผู้บริหารจะต้องสร้างความยอมรับและศรัทธาแก่บุคลากรสถานศึกษา ซ่ึงภาวะผู้นํา
เปรียบเสมือนอาวุธประจํากายของผู้บริหารและผู้นําท่ีเป็นนักบริหารมืออาชีพท่ีจะสามารถสร้างอํานาจชักนําและ
มีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน ตัวชี้วัดการนําของผู้บริหารท่ีได้ชื่อว่ามืออาชีพคือผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของงาน ภาวะ
ผู้นําจึงเป็นตัวชี้วดัผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของงาน จําเป็นต้องมีบุคคลท่ีทําหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารซ่ึง
เราเรียกว่าหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา หัวหนา้หรือผู้บังคับบัญชาจงึมีความสําคัญในฐานะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบใน
การบริหารให้ประสบความสําเร็จ หัวหน้าบางทีก็เรียกผู้บริหารหรือผู้นํา แต่ละคนจะมีความสําคัญต่อหน่วยงาน
เพราะความสําเร็จของการบริหารท่ีส่งผลไปสู่ความสําเร็จขององค์การจะขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้นําท่ีจะใช้
ศักยภาพที่มีใช้ทรัพยากรทางการบริหาร ภาวะผู้นําของผู้นําจึงถือว่าเป็นส่วนสําคัญย่ิงในการบริหารงานให้
ประสบผลสําเร็จ การพัฒนาองค์การให้ก้าวหน้าควรเริ่มต้นท่ีการสร้างภาวะผู้นําให้เกิดกับผู้นําผู้บริหารในฐานะ
เป็นผู้นําองค์การจะต้องสร้างความร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน นั่นคือ
ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นํา ผู้นําจะต้องมีความเป็นผู้นํา หรือภาวะผู้นาํ สอดคล้องกับงานวิจัยของ            
(Prakhong, R., 2008) พบว่า ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบ คุณลักษณะผู้นําของผู้บริหารในสถานศึกษาท่ีมี
คุณภาพประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ (1) ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บรหิาร (2) ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร (3) การครองตนของผู้บริหาร (4) บุคลิกภาพของผู้บริหาร 2) แนวทางการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ ผู้บริหารควรจะมีการ
พัฒนาคุณลักษณะผู้นําโดยศึกษาเอกสารและคู่มือการปฏิบัติงาน การศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน การเข้ารับการ
ฝึกอบรมและการเข้าร่วมประชุม  สัมมนาทางวิชาการ นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (Punnada, P., 2014) ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์และสังเคราะห์ความเห็นท่ีสอดคล้องกันของ
ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แนวโน้มองค์ประกอบที่จะนาไปสู่ตัวแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นาจําแนกได้เป็นคณุสมบัติท่ีพึง
ประสงค ์ของผู้นา 8 ด้าน จากนั้นนําไปสังเคราะห์เป็นอนาคตภาพตัวแบบประกอบด้วยวิธีการทั้งหมด 24 วิธีท่ี

สอดคล้องกับบริบทที่ศึกษา และการทดสอบระดับการยอมรับตัวแบบเสริมสร้างภาวะผู้นา พบว่า โมเดลความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดีท่ียอมรับได้ (X 2 = 431.64, Df = 219, P-value = 0.00, 
RMSEA = 0.218, GFI = 0.97, AGFI = 0.96, RMSEA = 0.035) ส่วนการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ระดับการปฏิบัติงานและระดับการยอมรับ ตัวแบบเสริมสร้างภาวะผู้นา พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนของระดับการ
ยอมรับส่วนใหญ่ มีมากกว่าค่าเฉล่ียระดับการปฏิบัติเกือบทุกด้านท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (Thipwan, S., 2014)  ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการดําเนินงานของผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันโดยส่วนมากนิสิต/นักศึกษาจะมีส่วนร่วมในการดําเนินการส่วนต่างๆ ร้อยละ 100 
เช่น องค์กรนิสิต/นักศึกษามีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค ์และเป้าหมายที่มุ่งเน้นการพัฒนานิสิต/
นักศึกษาอย่างชัดเจน, มีการวางแผนการดําเนินงานกิจกรรมนิสิต/นักศึกษา, มีการประชุมคณะกรรมการและ
เตรียมการก่อนดําเนินงานกิจกรรมนิสิต/นักศึกษา, มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิสิต/นักศึกษา, มีการดําเนิน
กิจกรรมนิสิต/นักศึกษาตามขั้นตอนและตามแผนดําเนินงานที่วางไว้, มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
และบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง, มีการดําเนินกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาตามขั้นตอนและตามแผนดําเนินงานที่วางไว้,   
มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและบุคคลอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง, การดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิต/
นักศึกษามีปัญหาอุปสรรคในด้านบริหารจัดการ, มีการสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมนิสิต/นักศึกษา,มีนํา
ผลการประเมินการดําเนินกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาครั้งต่อไป,องค์กรนิสิต/
นักศึกษาสโมสรชมรมมีอาจารย์ท่ีปรึกษา, อาจารย์ท่ีปรึกษาสามารถให้คําแนะนําปรึกษาและร่วมกิจกรรมนิสิต/
นักศึกษากับองคก์รนิสิต/นักศึกษาสโมสรและชมรม, อาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมนิสิต/นักศึกษาปฏิบัติงานร่วมกับ
องค์กรนสิิต/นักศึกษาสโมสรและชมรมได้อย่างสร้างสรรค,์ มหาวิทยาลัยมีการจัดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม
นิสิต/ นักศึกษา, องค์กรนิสิต/นักศึกษามีการจัดกิจกรรมส่วนกลาง, กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์,กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม, กิจกรรมด้านวิชาการและองค์กรนิสิต/นักศึกษา มีการตรวจสอบ ติดตามประเมิน ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมนิสิต/นักศึกษา ร้อยละ 95, องค์กรนิสิต/นักศกึษาสโมสร
ชมรมได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาอย่างเพียงพอ  ร้อยละ 85, องค์กร
นิสิต/นักศึกษามีวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการจัดกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาอย่างเพียงพอ      
ร้อยละ 80 และองค์กรนิสิต/นักศึกษา มีสถานท่ีและบริเวณท่ีใช้จัดกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาอย่างเพียงพอ        
ร้อยละ 75 2) คุณลักษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สําหรับผู้นําองค์กรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกอบด้วย 13 ตัวประกอบ ดังนี้ (1) ด้านการมีวิสัยทัศน์ (2) ด้านการยอมรับการเปลี่ยนแปลง (3) ด้าน
ความสามารถในการจูงใจ (4) ด้านความมุ่งม่ัน (5) ด้านการทํางานเป็นทีม (6) ด้านความคิดสร้างสรรค์          
(7) ด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดี (8) ด้านการอุทิศตน (9) ด้านการยืดหยุ่น (10) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
(11) ด้านเคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน (12) ด้านความไว้วางใจ และ (13) ด้านการสนับสนุน 3) ข้อเสนอเชิง
นโยบายในการเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรคส์ําหรับผู้นําองคก์รนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใน
ทศวรรษหน้า ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ 1 ในการเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์สาํหรับผู้นําองค์กรนิสิต/
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2557-2566) ประกอบด้วย 6 ประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ 1 การส่งเสริมทักษะความคิดเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาความคิดเชิงระบบ ข้อเสนอเชิง
นโยบายท่ี 2 การพัฒนานิสิต/นักศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค ์ข้อเสนอเชิง
นโยบายท่ี 3 การส่งเสริมบรรยากาศที่เอ้ือต่อการทํากิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ 4 การสร้าง
เครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศและในอาเซียน ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ 5 การพัฒนา
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ระบบการบริหารจัดการกิจกรรมนิสิต/นักศึกษา และข้อเสนอเชิงนโยบายที่ 6 การส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม บําเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา เชิดชูเกียรติ  

ด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ  
จากผลการวิจัยองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสอง ตัวชี้วัดด้านการวิเคราะห์ธุรกิจมีค่านํ้าหนัก

องค์ประกอบ เท่ากับ 1.00 มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบมากที่สุด ประกอบด้วย ตัวชี้วัด ได้แก่ เข้าใจจุดอ่อนจุดแข็ง
ของคนและบุคคลอ่ืน (Y16) มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารการศึกษา (Y17) และมุ่งประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการจัดการศึกษา (Y18) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.41, 0.33 และ 0.35 ตามลําดับ โดย
การเข้าใจจุดอ่อนจุดแข็งของคนและบุคคลอ่ืน มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบสูงสุด 0.41 อาจเนื่องมาจากสมรรถนะ
การบริหารด้านการวิเคราะห์ธุรกิจมีความสําคัญต่อการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา เน่ืองจากถ้าผู้บริหารมี
ประสบการณ์ มีการบริหารเชิงธุรกิจและการศึกษามาเป็นอย่างดี ทําให้สถานศึกษาเอกชนมีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว อีกทั้งผู้บริหารต้องเข้าใจจุดอ่อนจุดแข็งของคนและบุคคลอื่น ต้องรู้ทิศทางการตลาดในวงการคู่แข่ง 
ถึงแม้ในการรับรู้ของประชาชนหรือผู้บริหารเข้าใจว่าสถานศึกษาถือเป็นองค์กรประเภทไม่แสวงผลกําไร ดังน้ันจึง
ไม่จําเป็นต้องทําการตลาด แต่ในปฏิบัติต้องแข่งขันเพ่ือความอยู่รอดโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนท่ีไม่ได้รับงบ
สนับสนุนใดๆ จากรัฐ นอกจากน้ีธุรกิจการศึกษายังมีลักษณะเป็นธุรกิจสินค้าบริการ เปน็สินค้าท่ีไม่มีตัวตนหรือ
จับต้องไม่ได้ มีลักษณะเฉพาะและมีข้อจํากัดมากกว่าสินค้าท่ีจับตอ้งได้ ซ่ึงผู้บริหารจําเป็นต้องกําหนดกลยุทธ์ให้
ธุรกิจบริการประสบผลสําเร็จโดยมีองค์ประกอบ คือ การบริหารภาพลักษณ์ภายนอก ลูกค้ามองกิจการว่าการ
ให้บริการเป็นอย่างไร ถ้าเขาเชื่อว่าธุรกิจบริการนี้ให้ในสิ่งท่ีเขาต้องการได้ นอกจากน้ียังมีการจัดการภายใน
กิจการหรือโรงเรียนต้องรู้จุดยืนของตนเองว่าการท่ีจะทําให้ธุรกิจบริการการศึกษานี้ ประสบความสําเร็จนั้น
จะต้องให้ความสําคัญในเรื่องด้านคุณภาพนักเรียน การจัดการเปิดสอนในหลักสูตรท่ีเป็นท่ีต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย การสรรหาคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสอน การจัดกจิกรรมและสนับสนุนการ
ปลูกฝังค่านิยมท่ีดีแก่นักเรียน เป็นต้น ปัจจุบันสถานศึกษาเอกชนจะต้องพบกับการแข่งขันท่ีรุนแรงเพราะยุคสมัย
เปลี่ยนไป การศึกษาเป็นสิ่งสําคญัสําหรับมนุษย์ทุกคน และทุกคนจะต้องด้ินรนให้ได้มาซ่ึงการศึกษารวมท้ังพ่อแม่
ของผู้เรียนเองต้องทํางานอย่างหนัก กู้ยืมเงินกู้นอกระบบในกรณีลูกตนเองไม่สามารถกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาได้ 
ภายใต้การรับผู้เรียนอย่างจํากัดจํานวนของสถาบันการศึกษาของรัฐ  สถาบันการศึกษาเอกชน จึงเป็นทางเลือก
ของผู้ท่ีขาดโอกาสท่ีจะเข้าเรียนกับทางสถาบันการศึกษาของรัฐ ดังนั้นสถาบันการศึกษาเอกชน จึงเกิดขึ้นเป็น
จํานวนมาก แต่ภายหลังสิ่งแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นปัจจัยบวกต่อสถาบันการศึกษาเอกชนนี้ กลายเป็นปัจจัยบวก
ของสถาบันของรัฐด้วย เพราะเมื่อสถาบันการศึกษาบางแห่งมีความต้องการรับผู้เรียนเพิ่มมากข้ึนด้วยเหตุผลของ
ทางสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งเอง เป็นเหตุให้มีการขยายโอกาสให้ผู้เรียนเข้าเรียนมากข้ึน กอปรมีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากข้ึน ขยายตัวมากขึ้นปริมาณความต้องการของแรงงานท่ีมีความรู้ก็มากตามด้วย อีก
ท้ังรัฐบาลช่วยเหลือเงนิอุดหนุนรายหัวให้กับโรงเรียนท่ีมีนักเรียน ทําให้แต่ละสถาบันการศึกษาเกือบทุกระดับ
พยายามท่ีจะให้มีนักเรียนมาเรียนด้วยมากท่ีสุด จึงเกิดการรับนักเรียน ของแต่ละสถาบันการศึกษาน่ันเอง ฉะนั้น
จึงเป็นเหตุให้มีการทําการตลาดข้ึนเพ่ือแย่งนักเรียนมาเรียน ซ่ึงก็ทําให้สถานศึกษาเอกชนมีความเสี่ยงในการ
ประกอบการ สอดคล้องกับงานวจิัยของ (Duangjai, C., 2008) ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยความเสี่ยงใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการเงิน 
ด้านความม่ันใจทางการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย โดยปัจจัยความเสี่ยง
ของสถานศึกษาในเมือง นอกเมืองและในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
2) แนวทางการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพบว่าปัจจัยความเสี่ยง รวมไปถึงถ่าย

โอนความสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงินควรใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมมาตรฐานในการ
ป้องกันความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยงด้านความม่ันใจทางการศึกษาควรใช้วิธีการควบคุม และมาตรการในการ
ป้องกันความเสี่ยงรวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคีคือชุมชน ผู้ปกครอง และผู้ประกอบการปัจจัยความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อม ควรใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมและหามาตรการในการป้องกันความเสี่ยงรวมไปถึง
ถ่ายโอนความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยควรใช้วิธีการควบคุม และหามาตรการ
ในการป้องกันความเสี่ยงไปถึงการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Mallawee, R., 2011) 
ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการดําเนินงานเกี่ยวกับภาคีเครือข่ายโรงเรียน ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ        
(1) โรงเรียนต้องรู้จักตนเองและร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาในการพัฒนา (2) โรงเรียนจัดทําแผน      
(3) โรงเรียนสืบเสาะหาภาคีเครือข่ายและวิเคราะห์ (4) โรงเรียนประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย         
(5) โรงเรียนจัดทําการประชมุเพ่ือจัดทําแผนร่วมภาคีเครือข่าย (6) โรงเรียนดําเนินการ (7) โรงเรียนรายงานผล
กลับสู่ภาคีเครือข่าย 2) แนวทางการพัฒนาภาคีเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพในโรงเรียน นําเสนอใน 3 รูปแบบ 
ประกอบด้วย (1) รูปแบบเชิงรุก (2) รูปแบบเชิงรับ (3) รูปแบบท้ังเชิงรุกและเชิงรับ จะรวมถึงองค์ประกอบทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ชุมชน แผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์และพันธกิจและระบบ
บริหารจัดการ 3) คู่มือของรปูแบบการพัฒนากระบวนการภาคีเครือข่ายโรงเรียนประจําตําบล เกิดจากการนํา
กระบวนการดําเนินงานทั้ง 7 ขั้นตอน และแนวทางการพัฒนาภาคีเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพมีความเหมาะสม
ถูกต้อง และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีการวิจัย 

ด้านการแก้ปัญหาความขัดแย้ง  
จากผลการวิจัยองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสอง ตัวชี้วัดด้านการแก้ปัญหาความขัดแย้ง มีค่าน้ําหนัก

องค์ประกอบ เท่ากับ 1.00 มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบมากที่สุด ประกอบด้วย 2 ตัวแปรได้แก่ ตัดสินใจและ
แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (Y21) และบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Y22) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.43 และ 0.28 ตามลําดับ โดยการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
สูงสุด 0.43 อาจเนื่องมาจากสมรรถนะด้านการแก้ปัญหาความขัดแย้ง มีความสําคัญต่อองค์กร เนื่องจากพ้ืนฐาน
มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่อยู่รวมกันต้ังแต่ในหน่วยสังคมที่เล็กสุดคือ สถาบัน  ครอบครัว จนสู่ชุมชน และองค์กร
ขนาดใหญ่ท่ีมีการอบรมเล้ียงดูต่างกันขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมแต่งต่างกันจงึทําให้ ความเชื่อ ความศรัทธา   
การรับรู้ อุดมคติ และค่านิยม จึงแต่งต่างกันออกไปด้วย ดังนั้นผู้บริหารจึงเป็นกุญแจสําคัญในการปกครองท่ีจะ
นําไปสู่ความสงบสุขในการอยู่ร่วมกันขององค์กร ซ่ึงผู้บริหารมีความจําเป็นท่ีต้องเข้าใจบทบาท รู้เทคนิควิธี 
สามารถใช้วิธีการแก้ไขอย่างเหมาะสมให้เหมาะกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยต้ังอยู่บนความเที่ยงธรรม ความถูกต้อง 
มีคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล และยอมรับเหตุผลในการแก้ไขความขัดแย้งนั้นด้วยกันทุกฝ่ายโดย
ปราศจากเงื่อนไข ระหว่างเอกบุคคล ระหว่างบุคคล ระหว่างองค์การด้วยกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(Chonticha, H., 2011) ผลการวิจัยพบว่า ความขัดแย้งท่ีปรากฏในละครพุดร้อยแก้วมี 3 ประเภทได้แก่ ความ
ขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสังคม และความขัดแย้งภายในตัวละครเอง ซ่ึงพบ
วิธีแก้ปัญหา 5 วิธี ได้แก่ วิธีแรกคือการสร้างเหตุการณ์ แบ่งเป็น สร้างเหตุการณ์เพ่ือหลอกลวง สร้างเหตุการณ์
เพ่ือทําให้ตกใจ สร้างเหตุการณ์เพ่ือให้เข้าใจผิด และสร้างเหตุการณ์เพ่ือเอาตัวรอด วิธีท่ี 2 คือ การเสียสละ วิธีท่ี 
3 คือ การรับฟังความคิดเห็นของคนหมู่มาก วิธีท่ี 4 การใช้อารมณ์แบ่งปัน การใช้อารมณโ์กรธ และการใช้
อารมณ์รัก และวิธีท่ี 5 การใช้ปัญญา ส่วนการวิเคราะห์การแก้ปัญหาของตัวละครโดยใช้อริยสัจสี่ พบว่าตัวละคร
ท่ีแก้ปัญหาได้สอดคล้องกับอริยสัจสี่จะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงกับสาเหตุอันส่งผลให้ปัญหาเหล่านั้นจะไม่กลับมา
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ระบบการบริหารจัดการกิจกรรมนิสิต/นักศึกษา และข้อเสนอเชิงนโยบายที่ 6 การส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม บําเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา เชิดชูเกียรติ  

ด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ  
จากผลการวิจัยองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสอง ตัวชี้วัดด้านการวิเคราะห์ธุรกิจมีค่าน้ําหนัก

องค์ประกอบ เท่ากับ 1.00 มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด ประกอบด้วย ตัวชี้วัด ได้แก่ เข้าใจจุดอ่อนจุดแข็ง
ของคนและบุคคลอ่ืน (Y16) มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารการศึกษา (Y17) และมุ่งประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการจัดการศึกษา (Y18) มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.41, 0.33 และ 0.35 ตามลําดับ โดย
การเข้าใจจุดอ่อนจุดแข็งของคนและบุคคลอ่ืน มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบสูงสุด 0.41 อาจเนื่องมาจากสมรรถนะ
การบริหารด้านการวิเคราะห์ธุรกิจมีความสําคัญต่อการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา เนื่องจากถ้าผู้บริหารมี
ประสบการณ์ มีการบริหารเชิงธุรกิจและการศึกษามาเป็นอย่างดี ทําให้สถานศึกษาเอกชนมีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว อีกทั้งผู้บริหารต้องเข้าใจจุดอ่อนจุดแข็งของคนและบุคคลอ่ืน ต้องรู้ทิศทางการตลาดในวงการคู่แข่ง 
ถึงแม้ในการรับรู้ของประชาชนหรือผู้บริหารเข้าใจว่าสถานศึกษาถือเป็นองค์กรประเภทไม่แสวงผลกําไร ดังนั้นจึง
ไม่จําเป็นต้องทําการตลาด แต่ในปฏิบัติต้องแข่งขันเพ่ือความอยู่รอดโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนท่ีไม่ได้รับงบ
สนับสนุนใดๆ จากรัฐ นอกจากน้ีธุรกิจการศึกษายังมีลักษณะเป็นธุรกิจสินค้าบริการ เปน็สินค้าท่ีไม่มีตัวตนหรือ
จับต้องไม่ได้ มีลักษณะเฉพาะและมีข้อจํากัดมากกว่าสินค้าท่ีจับต้องได้ ซ่ึงผู้บริหารจําเป็นต้องกําหนดกลยุทธ์ให้
ธุรกิจบริการประสบผลสําเร็จโดยมีองค์ประกอบ คือ การบริหารภาพลักษณ์ภายนอก ลูกค้ามองกิจการว่าการ
ให้บริการเป็นอย่างไร ถ้าเขาเชื่อว่าธุรกิจบริการนี้ให้ในสิ่งท่ีเขาต้องการได้ นอกจากน้ียังมีการจัดการภายใน
กิจการหรือโรงเรียนต้องรู้จุดยืนของตนเองว่าการท่ีจะทําให้ธุรกิจบริการการศึกษานี้ ประสบความสําเร็จนั้น
จะต้องให้ความสําคัญในเรื่องด้านคุณภาพนักเรียน การจัดการเปิดสอนในหลักสูตรท่ีเป็นท่ีต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย การสรรหาคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสอน การจัดกจิกรรมและสนับสนุนการ
ปลูกฝังค่านิยมท่ีดีแก่นักเรียน เป็นต้น ปัจจุบันสถานศึกษาเอกชนจะต้องพบกับการแข่งขันท่ีรุนแรงเพราะยุคสมัย
เปลี่ยนไป การศึกษาเป็นสิ่งสําคญัสําหรับมนุษย์ทุกคน และทุกคนจะต้องด้ินรนให้ได้มาซ่ึงการศึกษารวมท้ังพ่อแม่
ของผู้เรียนเองต้องทํางานอย่างหนัก กู้ยืมเงินกู้นอกระบบในกรณีลูกตนเองไม่สามารถกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาได้ 
ภายใต้การรับผู้เรียนอย่างจํากัดจํานวนของสถาบันการศึกษาของรัฐ  สถาบันการศึกษาเอกชน จึงเป็นทางเลือก
ของผู้ท่ีขาดโอกาสท่ีจะเข้าเรียนกับทางสถาบันการศึกษาของรัฐ ดังนั้นสถาบันการศึกษาเอกชน จึงเกิดขึ้นเป็น
จํานวนมาก แต่ภายหลังสิ่งแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นปัจจัยบวกต่อสถาบันการศึกษาเอกชนนี้ กลายเป็นปัจจัยบวก
ของสถาบันของรัฐด้วย เพราะเมื่อสถาบันการศึกษาบางแห่งมีความต้องการรับผู้เรียนเพิ่มมากขึ้นด้วยเหตุผลของ
ทางสถาบันการศกึษาแต่ละแห่งเอง เป็นเหตุให้มีการขยายโอกาสให้ผู้เรียนเข้าเรียนมากข้ึน กอปรมีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากข้ึน ขยายตัวมากข้ึนปริมาณความต้องการของแรงงานท่ีมีความรู้ก็มากตามด้วย อีก
ท้ังรัฐบาลช่วยเหลือเงนิอุดหนุนรายหัวให้กับโรงเรียนท่ีมีนักเรียน ทําให้แต่ละสถาบันการศึกษาเกือบทุกระดับ
พยายามท่ีจะให้มีนักเรียนมาเรียนด้วยมากท่ีสุด จึงเกิดการรับนักเรียน ของแต่ละสถาบันการศึกษาน่ันเอง ฉะนั้น
จึงเป็นเหตุให้มีการทําการตลาดข้ึนเพ่ือแย่งนักเรียนมาเรียน ซ่ึงก็ทําให้สถานศึกษาเอกชนมีความเสี่ยงในการ
ประกอบการ สอดคล้องกับงานวจิัยของ (Duangjai, C., 2008) ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยความเสี่ยงใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการเงิน 
ด้านความม่ันใจทางการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย โดยปัจจัยความเสี่ยง
ของสถานศึกษาในเมือง นอกเมืองและในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
2) แนวทางการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพบว่าปัจจัยความเสี่ยง รวมไปถึงถ่าย

โอนความสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงินควรใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมมาตรฐานในการ
ป้องกันความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยงด้านความม่ันใจทางการศึกษาควรใช้วิธีการควบคุม และมาตรการในการ
ป้องกันความเสี่ยงรวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคีคือชุมชน ผู้ปกครอง และผู้ประกอบการปัจจัยความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อม ควรใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมและหามาตรการในการป้องกันความเสี่ยงรวมไปถึง
ถ่ายโอนความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยควรใช้วิธีการควบคุม และหามาตรการ
ในการป้องกันความเสี่ยงไปถึงการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Mallawee, R., 2011) 
ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการดําเนินงานเกี่ยวกับภาคีเครือข่ายโรงเรียน ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ        
(1) โรงเรียนต้องรู้จักตนเองและร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาในการพัฒนา (2) โรงเรียนจัดทําแผน      
(3) โรงเรียนสืบเสาะหาภาคีเครือข่ายและวิเคราะห์ (4) โรงเรียนประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย         
(5) โรงเรียนจัดทําการประชมุเพ่ือจัดทําแผนร่วมภาคีเครือข่าย (6) โรงเรียนดําเนินการ (7) โรงเรียนรายงานผล
กลับสู่ภาคีเครือข่าย 2) แนวทางการพัฒนาภาคีเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพในโรงเรียน นําเสนอใน 3 รูปแบบ 
ประกอบด้วย (1) รูปแบบเชิงรุก (2) รูปแบบเชิงรับ (3) รูปแบบท้ังเชิงรุกและเชิงรับ จะรวมถึงองค์ประกอบทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ชุมชน แผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์และพันธกิจและระบบ
บริหารจัดการ 3) คู่มือของรูปแบบการพัฒนากระบวนการภาคีเครือข่ายโรงเรียนประจําตําบล เกิดจากการนํา
กระบวนการดําเนินงานทั้ง 7 ขั้นตอน และแนวทางการพัฒนาภาคีเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพมีความเหมาะสม
ถูกต้อง และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีการวิจัย 

ด้านการแก้ปัญหาความขัดแย้ง  
จากผลการวิจัยองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสอง ตัวชี้วัดด้านการแก้ปัญหาความขัดแย้ง มีค่านํ้าหนัก

องค์ประกอบ เท่ากับ 1.00 มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบมากที่สุด ประกอบด้วย 2 ตัวแปรได้แก่ ตัดสินใจและ
แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (Y21) และบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Y22) มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.43 และ 0.28 ตามลําดับ โดยการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ
สูงสุด 0.43 อาจเนื่องมาจากสมรรถนะด้านการแก้ปัญหาความขัดแย้ง มีความสําคัญต่อองค์กร เน่ืองจากพ้ืนฐาน
มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่อยู่รวมกันตั้งแต่ในหน่วยสังคมที่เล็กสุดคือ สถาบัน  ครอบครัว จนสู่ชุมชน และองค์กร
ขนาดใหญ่ท่ีมีการอบรมเล้ียงดูต่างกันขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมแต่งต่างกันจงึทําให้ ความเชื่อ ความศรัทธา   
การรับรู้ อุดมคติ และค่านิยม จึงแต่งต่างกันออกไปด้วย ดังน้ันผู้บริหารจึงเป็นกุญแจสําคัญในการปกครองที่จะ
นําไปสู่ความสงบสุขในการอยู่ร่วมกันขององค์กร ซ่ึงผู้บริหารมีความจําเป็นท่ีต้องเข้าใจบทบาท รู้เทคนิควิธี 
สามารถใช้วิธีการแก้ไขอย่างเหมาะสมให้เหมาะกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยต้ังอยู่บนความเที่ยงธรรม ความถูกต้อง 
มีคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล และยอมรับเหตุผลในการแก้ไขความขัดแย้งนั้นด้วยกันทุกฝ่ายโดย
ปราศจากเงื่อนไข ระหว่างเอกบุคคล ระหว่างบุคคล ระหว่างองค์การด้วยกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(Chonticha, H., 2011) ผลการวิจัยพบว่า ความขัดแย้งท่ีปรากฏในละครพุดร้อยแก้วมี 3 ประเภทได้แก่ ความ
ขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสังคม และความขัดแย้งภายในตัวละครเอง ซ่ึงพบ
วิธีแก้ปัญหา 5 วิธี ได้แก่ วิธีแรกคือการสร้างเหตุการณ์ แบ่งเป็น สร้างเหตุการณ์เพ่ือหลอกลวง สร้างเหตุการณ์
เพ่ือทําให้ตกใจ สร้างเหตุการณ์เพ่ือให้เข้าใจผิด และสร้างเหตุการณ์เพ่ือเอาตัวรอด วิธีท่ี 2 คือ การเสียสละ วิธีท่ี 
3 คือ การรับฟังความคิดเห็นของคนหมู่มาก วิธีท่ี 4 การใช้อารมณ์แบ่งปัน การใช้อารมณโ์กรธ และการใช้
อารมณ์รัก และวิธีท่ี 5 การใช้ปัญญา ส่วนการวิเคราะห์การแก้ปัญหาของตัวละครโดยใช้อริยสัจสี่ พบว่าตัวละคร
ท่ีแก้ปัญหาได้สอดคล้องกับอริยสัจสี่จะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงกับสาเหตุอันส่งผลให้ปัญหาเหล่าน้ันจะไม่กลับมา
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เกิดซํ้าอีก และด้านการวิเคราะห์แนวคิดท่ีปรากฏจากความขัดแย้งและการแก้ปัญหาของตัวละคร 4 แนวคิด 
ได้แก่ แนวคิดเรื่องคุณธรรม จริยธรรม แนวคิดเร่ืองบทบาทหน้าท่ี แนวคิดเชื่อมโยง แนวคิดประชาธิปไตย 
แนวคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหา สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Kanungnit, T., 2010) ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพ
ความขัดแย้ง ของสถานศึกษาในเขตอําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านท่ีมีความขัดแย้งสูงท่ีสุดได้แก่ความขัดแย้งด้านค่านิยม รองลงมาคอืความขัดแย้ง
ด้านข้อมูล ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ และความขัดแย้งด้านโครงสร้าง ตาม
ลาดับ ข้อท่ีมีความขัดแย้งสูงท่ีสุด ได้แก่ การสื่อสารถึงข้อมูลไม่ชัดเจน การประพฤติปฏิบัติตนอย่างไม่เท่าเทียม
กัน การยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง การให้ความช่วยเหลือเฉพาะพวกพ้อง และการมอบหมายงานไม่ตรงกับความ
ต้องการของบุคคล 2) แนวทางการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอําเภอไพศาลี จังหวัด
นครสวรรค์ มีดังนี้ ด้านค่านิยม ผู้บริหารควรมีการกระจายอํานาจหน้าท่ีอย่างท่ัวถึง เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานลดการยึด
ตนเองเป็นศูนย์กลาง ด้านข้อมูล ผู้บริหารควรกําหนดให้ทุกฝ่ายสื่อสารโดยจัดทาเป็นเอกสารเพ่ือให้การสื่อสารมี
ความชัดเจนมากขึ้น ด้านความสัมพันธ์ ผู้บรหิารควรส่งเสริมให้ทุกฝ่ายปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างเป็นกลาง เพ่ือลดการ
ประพฤติปฏิบัติตนอย่างไม่เท่าเทียมกัน ด้านผลประโยชน์ ผู้บริหารควรส่งเสริมระบบคุณธรรมและต่อต้านระบบ
อุปถัมภ์ เพ่ือลดการให้ความช่วยเหลือเฉพาะพวกพ้อง และด้านโครงสร้าง ผู้บริหารควรมีการสอบถามความ
ต้องการของผู้ปฏิบัติงานก่อนมอบหมายงาน เพ่ือลดความไม่พอใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(Supakorn, I., 2010) พบว่า สาเหตุของความขัดแย้งในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล นั้นมี
ท้ังสิ้น 13 สาเหตุ โดยสามารถเรียงลําดับจากสาเหตุท่ีสําคัญ ดังต่อไปน้ี (1) พฤติกรรมส่วนตัว (2) สายการบังคับ
บัญชาที่ต่างระดับกัน (3) การพึ่งพาการทางาน (4) ความชัดเจนในบทบาทหน้าท่ี (5) โครงสร้างท่ีขึ้นต่อกัน     
(6) ผลประโยชน์ส่วนตัว (7) ค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ (8) การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (9) การตั้งเป้าหมาย         
(10) พ้ืนฐานการศึกษา/อบรม (11) ปัจจัยบริหารท่ีขาดแคลน (12) การเมืองท้องถ่ิน (13) การประสานงาน
ภายในองค์กร วิธีการจัดการความขัดแย้งในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลใช้วิธีการบริหาร
ความขัดแย้งในลักษณะดังนี้ การประชุมชี้แจง ปฐมนิเทศ การปรับความเข้าใจ การทําข้ันตอนการผ่านงาน     
การทําคําสั่งมอบหมายงาน การกําหนดโครงสร้างให้ขัดเจน ใช้ระบบคุณธรรมในการพิจารณา กําหนดค่านิยม
ร่วมกัน ร่วมค้นหาเป้าหมายร่วม การส่งเข้าอบรม จัดหาปัจจัยบริหาร และเสริมสร้างจริยธรรมการเมือง 
นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ (Chaiyaset, P., 2007) กล่าวว่า การที่ผู้บริหารจะสามารถบริหารความขัดแย้งได้
อย่างเหมาะและมีประสิทธิภาพนั้น เขียนคิดวา่ผู้บริหารต้องทําความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องความขัดแย้ง สาเหตุ วิธีการหรือเทคนิคการจัดการกับความขัดแย้ง การเจรจาไกล่เกลี่ยแบบสันติวิธี 
และสุนทรียสนทนา ซ่ึงสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือหากผู้บริหารพร้อมท่ีจะเปิดใจรับฟังสิ่งท่ีเกิดขึ้นท้ังภายในและ
ภายนอกตนเอง จะเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงถึงปรากฎการณ์ของความขัดแย้งดังกล่าว และใช้หลักของการเอา
ใจเขามาใส่ใจเรา การเคารพนับถือและให้เกียรติมนุษย์ และความจริงใจ ตามหลักการของการสร้างสัมพันธภาพ 
ตลอดจนนําการหลักของพรหมวิหารมาใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ซ่ึงเริ่มจากความรัก ความเข้าใจ ความปรารถนาท่ี
จะช่วยเหลือเม่ือเขามีปัญหาและความทุกข์ ความปรารถนาดีและการพลอยยินดีต่อความสุขของเขา ตลอดจน
ความเข้าใจถึงเหตุปัจจัยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นโดยยอมรับและพยามแก้ไขอย่างดีท่ีสุดเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
เหล่านั้น มีขวัญกําลังใจในการทํางานอย่างมีความสุข ซ่ึงเป็นการป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นและเม่ือเกิดความ
ขัดแย้งก็จะสามารถบริหารความขัดแย้งในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

 1. ผลการวิจัยการพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่า ด้านความเป็นผู้นํา ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ สร้างความ
ยอมรับและศรัทธาแก่บุคลากรสถานศึกษา มุ่งผลสัมฤทธิ์ และมีจิตบริการ โดยตัวชี้วัดสร้างความยอมรับและ
ศรัทธาแก่บุคลากรสถานศึกษา มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบมากท่ีสุด ดังนั้นหน่วยงานต้นสังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาท่ีมีองค์กรและหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องในการดูแลสถานศึกษาเอกชน ควรมีการจัดโครงการ และกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของ
ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ โดยการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นการสร้างความเชื่อม่ัน และสัมพันธภาพที่ดี
กับบุคลากรท้ังภายใน และภายนอกสถานศึกษา ให้รู้สึกรับผิดชอบร่วมกันในการดําเนินงาน ดําเนินกิจกรรม
ร่วมกัน ให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมเสริมสร้างการพัฒนาตนเอง บุคลกิภาพให้เป็นท่ียอมรับ และเกิดความศรัทธาแก่
บุคคลในองค์กรและนอกองค์กร เพ่ือเป็นพลังในการขับเคลื่อนในการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 

2. ผลการวิจัยการพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่า ด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดได้แก่ เข้าใจ
จุดอ่อนจุดแข็งของคนและบุคคลอ่ืน มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารการศึกษา และมุ่งประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการจัดการศึกษา โดยตัวชี้วัดเข้าใจจุดอ่อนจุดแข็งของคนและบุคคลอ่ืน มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
มากที่สุด ดังนั้น หน่วยงานต้นสังกัด สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาท่ีมีองค์กรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการดูแลสถานศึกษาเอกชน ควรนําหลักด้านการ
วิเคราะห์ธุรกิจในด้านเข้าใจจุดอ่อนจุดแข็งของคนและบุคคลอ่ืน เพ่ือนําไปเป็นประโยชน์ในการคัดเลือกบุคลากร
มาปฏิบัติงานในองค์กร และจัดสรรตําแหน่งงานให้มีความเหมาะสมตามความสามารถเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากน้ีควรมีการประเมินคู่แข่ง และวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมายของสถานศึกษาองค์กรอ่ืนอยู่เสมอ เนื่องจากพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามระยะเวลา และการเติบโตของตลาดและสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป หรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็
อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพคู่แข่งได้ จึงควรมีการจัดทําแผนการวิเคราะห์ติดตามและ
ประเมินสถานการณ์ของคู่แข่งทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อท่ีจะสามารถวางแนวทาง นโยบาย กลยุทธ์การ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม  
 3. ผลการวิจัยการพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่า ด้านการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล โดยตัวชี้วัดตัดสินใจและ
แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบสูงสุด ดังนั้น หน่วยงานต้นสังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาท่ีมีองค์กรและหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องในการดูแลสถานศึกษาเอกชน ควรมีการจัดทําแผนมาตรการการปฏิบัติงาน กฎระเบียบข้อบังคับใช้
ของการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน และมีความเหมาะสม เพ่ือเป็นกฎและกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน พร้อมท้ัง
ควรมีแนวทาง/วิธี/มาตรการต่างๆ ในการจัดการความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นด้วยระบบสันติวิธี ให้เกิดการสมานฉันท์ 
ปรองดองต่อกันในองค์กร 
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เกิดซํ้าอีก และด้านการวิเคราะห์แนวคิดท่ีปรากฏจากความขัดแย้งและการแก้ปัญหาของตัวละคร 4 แนวคิด 
ได้แก่ แนวคิดเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม แนวคิดเร่ืองบทบาทหน้าท่ี แนวคิดเชื่อมโยง แนวคิดประชาธิปไตย 
แนวคิดเก่ียวกับการแก้ปัญหา สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Kanungnit, T., 2010) ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพ
ความขัดแย้ง ของสถานศึกษาในเขตอําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านท่ีมีความขัดแย้งสูงท่ีสุดได้แก่ความขัดแย้งด้านค่านิยม รองลงมาคอืความขัดแย้ง
ด้านข้อมูล ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ และความขัดแย้งด้านโครงสร้าง ตาม
ลาดับ ข้อท่ีมีความขัดแย้งสูงท่ีสุด ได้แก่ การสื่อสารถึงข้อมูลไม่ชัดเจน การประพฤติปฏิบัติตนอย่างไม่เท่าเทียม
กัน การยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง การให้ความช่วยเหลือเฉพาะพวกพ้อง และการมอบหมายงานไม่ตรงกับความ
ต้องการของบุคคล 2) แนวทางการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอําเภอไพศาลี จังหวัด
นครสวรรค์ มีดังน้ี ด้านค่านิยม ผู้บริหารควรมีการกระจายอํานาจหน้าท่ีอย่างท่ัวถึง เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานลดการยึด
ตนเองเป็นศูนย์กลาง ด้านข้อมูล ผู้บริหารควรกําหนดให้ทุกฝ่ายสื่อสารโดยจัดทาเป็นเอกสารเพ่ือให้การสื่อสารมี
ความชัดเจนมากขึ้น ด้านความสัมพันธ์ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ทุกฝ่ายปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างเป็นกลาง เพ่ือลดการ
ประพฤติปฏิบัติตนอย่างไม่เท่าเทียมกัน ด้านผลประโยชน์ ผู้บริหารควรส่งเสริมระบบคุณธรรมและต่อต้านระบบ
อุปถัมภ์ เพ่ือลดการให้ความช่วยเหลือเฉพาะพวกพ้อง และด้านโครงสร้าง ผู้บริหารควรมีการสอบถามความ
ต้องการของผู้ปฏิบัติงานก่อนมอบหมายงาน เพ่ือลดความไม่พอใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(Supakorn, I., 2010) พบว่า สาเหตุของความขัดแย้งในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล นั้นมี
ท้ังสิ้น 13 สาเหตุ โดยสามารถเรียงลําดับจากสาเหตุท่ีสําคัญ ดังต่อไปน้ี (1) พฤติกรรมส่วนตัว (2) สายการบังคับ
บัญชาท่ีต่างระดับกัน (3) การพึ่งพาการทางาน (4) ความชัดเจนในบทบาทหน้าท่ี (5) โครงสร้างท่ีขึ้นต่อกัน     
(6) ผลประโยชน์ส่วนตัว (7) ค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ (8) การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (9) การตั้งเป้าหมาย         
(10) พ้ืนฐานการศึกษา/อบรม (11) ปัจจัยบริหารท่ีขาดแคลน (12) การเมืองท้องถ่ิน (13) การประสานงาน
ภายในองค์กร วิธีการจัดการความขัดแย้งในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลใช้วิธีการบริหาร
ความขัดแย้งในลักษณะดังนี้ การประชุมชี้แจง ปฐมนิเทศ การปรับความเข้าใจ การทําขั้นตอนการผ่านงาน     
การทําคําสั่งมอบหมายงาน การกําหนดโครงสร้างให้ขัดเจน ใช้ระบบคุณธรรมในการพิจารณา กําหนดค่านิยม
ร่วมกัน ร่วมค้นหาเป้าหมายร่วม การส่งเข้าอบรม จัดหาปัจจัยบริหาร และเสริมสร้างจริยธรรมการเมือง 
นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ (Chaiyaset, P., 2007) กล่าวว่า การที่ผู้บริหารจะสามารถบริหารความขัดแย้งได้
อย่างเหมาะและมีประสิทธิภาพนั้น เขียนคิดว่าผู้บริหารต้องทําความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องความขัดแย้ง สาเหตุ วิธีการหรือเทคนิคการจัดการกับความขัดแย้ง การเจรจาไกล่เกลี่ยแบบสันติวิธี 
และสุนทรียสนทนา ซ่ึงสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือหากผู้บริหารพร้อมท่ีจะเปิดใจรับฟังสิ่งท่ีเกิดขึ้นท้ังภายในและ
ภายนอกตนเอง จะเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงถึงปรากฎการณ์ของความขัดแย้งดังกล่าว และใช้หลักของการเอา
ใจเขามาใส่ใจเรา การเคารพนับถือและให้เกียรติมนุษย์ และความจริงใจ ตามหลักการของการสร้างสัมพันธภาพ 
ตลอดจนนําการหลักของพรหมวิหารมาใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ซ่ึงเริ่มจากความรัก ความเข้าใจ ความปรารถนาท่ี
จะช่วยเหลือเม่ือเขามีปัญหาและความทุกข์ ความปรารถนาดีและการพลอยยินดีต่อความสุขของเขา ตลอดจน
ความเข้าใจถึงเหตุปัจจัยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นโดยยอมรับและพยามแก้ไขอย่างดีท่ีสุดเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
เหล่าน้ัน มีขวัญกําลังใจในการทํางานอย่างมีความสุข ซ่ึงเป็นการป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นและเม่ือเกิดความ
ขัดแย้งก็จะสามารถบริหารความขัดแย้งในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

 1. ผลการวิจัยการพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่า ด้านความเป็นผู้นํา ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ สร้างความ
ยอมรับและศรัทธาแก่บุคลากรสถานศึกษา มุ่งผลสัมฤทธิ์ และมีจิตบริการ โดยตัวชี้วัดสร้างความยอมรับและ
ศรัทธาแก่บุคลากรสถานศึกษา มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบมากท่ีสุด ดังน้ันหน่วยงานต้นสังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาท่ีมีองค์กรและหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องในการดูแลสถานศึกษาเอกชน ควรมีการจัดโครงการ และกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของ
ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ โดยการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นการสร้างความเชื่อม่ัน และสัมพันธภาพที่ดี
กับบุคลากรท้ังภายใน และภายนอกสถานศึกษา ให้รู้สึกรับผิดชอบร่วมกันในการดําเนินงาน ดําเนินกิจกรรม
ร่วมกัน ให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมเสริมสร้างการพัฒนาตนเอง บุคลกิภาพให้เป็นท่ียอมรับ และเกิดความศรัทธาแก่
บุคคลในองค์กรและนอกองค์กร เพ่ือเป็นพลังในการขับเคลื่อนในการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 

2. ผลการวิจัยการพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่า ด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดได้แก่ เข้าใจ
จุดอ่อนจุดแข็งของคนและบุคคลอ่ืน มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารการศึกษา และมุ่งประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการจัดการศึกษา โดยตัวชี้วัดเข้าใจจุดอ่อนจุดแข็งของคนและบุคคลอ่ืน มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ
มากที่สุด ดังนั้น หน่วยงานต้นสังกัด สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาท่ีมีองค์กรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการดูแลสถานศึกษาเอกชน ควรนําหลักด้านการ
วิเคราะห์ธุรกิจในด้านเข้าใจจุดอ่อนจุดแข็งของคนและบุคคลอ่ืน เพ่ือนําไปเป็นประโยชน์ในการคัดเลือกบุคลากร
มาปฏิบัติงานในองค์กร และจัดสรรตําแหน่งงานให้มีความเหมาะสมตามความสามารถเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากน้ีควรมีการประเมินคู่แข่ง และวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมายของสถานศึกษาองค์กรอ่ืนอยู่เสมอ เนื่องจากพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามระยะเวลา และการเติบโตของตลาดและสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป หรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็
อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพคู่แข่งได้ จึงควรมีการจัดทําแผนการวิเคราะห์ติดตามและ
ประเมินสถานการณ์ของคู่แข่งทางการศึกษาอย่างต่อเน่ืองเพื่อท่ีจะสามารถวางแนวทาง นโยบาย กลยุทธ์การ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม  
 3. ผลการวิจัยการพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่า ด้านการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล โดยตัวชี้วัดตัดสินใจและ
แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบสูงสุด ดังน้ัน หน่วยงานต้นสังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาท่ีมีองค์กรและหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องในการดูแลสถานศึกษาเอกชน ควรมีการจัดทําแผนมาตรการการปฏิบัติงาน กฎระเบียบข้อบังคับใช้
ของการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน และมีความเหมาะสม เพ่ือเป็นกฎและกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน พร้อมท้ัง
ควรมีแนวทาง/วิธี/มาตรการต่างๆ ในการจัดการความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นด้วยระบบสันติวิธี ให้เกิดการสมานฉันท์ 
ปรองดองต่อกันในองค์กร 
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ข้อเสนอแนะการทําวิจัยครั้งต่อไป 
1. องค์ประกอบท่ีมีความสําคัญต่อสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านความเป็นผู้นํา มี

ค่าน้ําหนักองค์ประกอบมากท่ีสุด เท่ากับ 1.00 ดังนั้น ควรศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อคุณลักษณะผู้นํา ของ
ผู้บริหารท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริหารในสถานศึกษาเอกชน 

2. องค์ประกอบท่ีมีความสําคัญต่อสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการวิเคราะห์
ธุรกิจ มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบมากที่สุด เท่ากับ 1.00 ดังน้ัน ควรมีการวิจัยการวิเคราะห์ ต้นทุนการผลิตในการ
จัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน 

3. องค์ประกอบท่ีมีความสําคัญต่อสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการวิเคราะห์
ธุรกิจ มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบมากที่สุด เท่ากับ 1.00 ดังน้ัน ควรมีการศึกษาการพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์
ธุรกิจเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการในสถานศึกษาเอกชน 

4. องค์ประกอบท่ีมีความสําคัญต่อสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบมากที่สุด เท่ากับ 1.00 ดังน้ัน ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาแนวทางการ
บริหารความขัดแย้งขององค์กรหรือหน่วยงานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

5. องค์ประกอบท่ีมีความสําคัญต่อสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบมากที่สุด เท่ากับ 1.00 ดังน้ัน ควรศึกษากลยุทธ์การขจัดความขัดแย้งใน
การปฏิบัติงานขององค์กรหรือหน่วยงานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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ข้อเสนอแนะการทําวิจัยครั้งต่อไป 
1. องค์ประกอบท่ีมีความสําคัญต่อสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านความเป็นผู้นํา มี

ค่านํ้าหนักองค์ประกอบมากท่ีสุด เท่ากับ 1.00 ดังนั้น ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะผู้นํา ของ
ผู้บริหารท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริหารในสถานศึกษาเอกชน 

2. องค์ประกอบท่ีมีความสําคัญต่อสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการวิเคราะห์
ธุรกิจ มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด เท่ากับ 1.00 ดังน้ัน ควรมีการวิจัยการวิเคราะห์ ต้นทุนการผลิตในการ
จัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน 

3. องค์ประกอบท่ีมีความสําคัญต่อสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการวิเคราะห์
ธุรกิจ มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด เท่ากับ 1.00 ดังน้ัน ควรมีการศึกษาการพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์
ธุรกิจเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการในสถานศึกษาเอกชน 

4. องค์ประกอบท่ีมีความสําคัญต่อสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด เท่ากับ 1.00 ดังนั้น ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาแนวทางการ
บริหารความขัดแย้งขององค์กรหรือหน่วยงานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

5. องค์ประกอบท่ีมีความสําคัญต่อสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด เท่ากับ 1.00 ดังนั้น ควรศึกษากลยุทธ์การขจัดความขัดแย้งใน
การปฏิบัติงานขององค์กรหรือหน่วยงานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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แนวทางการนาํนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
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Rangsan Maneelek 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาสภาพการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่
การปฏิบัติในโรงเรียนมาตรฐานสากล 2. เพ่ือนําเสนอแนวทางการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงบรรยาย การวิจัยมี 5 ขั้นตอน      
(1) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
มาตรฐานสากล (2) ศึกษาสภาพการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติ           
(3) ร่างแนวทางการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติ (4) ประเมินแนวทางการ
นํานโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติ และ(5) นําเสนอแนวทางการนํานโยบายการ
ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียนมาตรฐานสากล ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพการนํา
นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียนมาตรฐานสากล มี 8 องค์ประกอบ โดย
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ดังนี้ สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ทัศนคติของผู้ปฏิบัติ 
โครงสร้างระบบราชการ/องค์การ คุณลักษณะและสมรรถนะของหน่วยปฏิบัติ นโยบายกฎระเบียบและข้อบังคับ
ของแนวปฏิบัติ การสื่อความ และทรัพยากรองค์การ ตามลําดับ 2) แนวทางการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในโรงเรียนมาตรฐานสากล ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 2.1) บทนํา ประกอบด้วย 
ความนํา หลักการมีส่วนร่วม การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและการกํากับติดตาม และวัตถุประสงค์    
2.2) องค์ประกอบของแนวทางการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ มี 8 องค์ประกอบ และมีแนวทางปฏิบัติสู่ความสําเร็จ 
26 แนวดําเนินการ และ 2.3) ภาพความสําเร็จ ตามนโยบายต่อผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียน และประเทศ 
ส่วนแนวทางการนํานโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติ พบว่า มีความเหมาะสมและ
เป็นไปได้มากที่สุด 
 

คําสําคัญ : แนวทาง / การนํานโยบายสู่การปฏิบัติ / นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ /    
             โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
           *หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
          **อาจารย์ประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 


