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รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชนนอกระบบเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นันทนา ชวศิริกุลฑล1* ธีรวุฒิ บุณยโสภณ2 สันชัย อินทพิชยั 3 และ ศิริพรรณ ชุมนุม4
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
นอกระบบเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กําหนดรูปแบบเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 สังเคราะห์
สมรรถนะผู้บริหารจากการวิเคราะห์เอกสาร สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเชิงลึก 5 คน และสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 14 คน
กําหนดเป็นสมรรถนะการบริหารงานองค์กรและสมรรถนะย่อยของผู้บริหาร ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาความต้องการพัฒนา
ตนเองของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบจากการตอบคําถามความต้องการพัฒนาของผู้บริหาร 61 คน ตาม
รายการที่สังเคราะห์ได้จากขัน้ ตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาประสิทธิผลของการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร โดยจัดทํา
หลักสูตรตามความต้องการที่สังเคราะห์ได้จากขั้นตอนที่ 2 และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน ให้ผู้บริหาร 15 คน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการสังเคราะห์สมรรถนะการบริหารสถานศึกษามี 3 สมรรถนะหลัก คือ สมรรถนะขององค์กร
สมรรถนะประจําตําแหน่งงาน และสมรรถนะส่วนบุคคล และสมรรถนะย่อยรวม 36 สมรรถนะ 2) สมรรถนะส่วน
บุคคลที่ผู้บริหารต้องการพัฒนาอันดับ 1 ได้แก่ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และวิธีการพัฒนาเป็นวิธีการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 3) ความรู้ ความเข้าใจภายหลังฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ
.05 และความพึงพอใจจากการได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.56) สรุปได้ว่ารูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะการบริหารสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน มีขั้นตอนดังนี้ 1) กําหนดสมรรถนะจําเป็น 2) ศึกษาความต้องการพัฒนาสมรรถนะ 3) การพัฒนาสมรรถนะ
และ 4) ศึกษาประสิทธิผลของการพัฒนาสมรรถนะ
คําสําคัญ: การพัฒนาสมรรถนะการบริหาร สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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The Management Competency Development Model for Private Administrators
in Non-formal Education in Readiness Preparation to Enter
the ASEAN Economic Community
Nantana Chavasirikultol1* Teravuti Boonyasopon2 Sunchai Inthapichai3 and Siripan Choomnoom4
Abstract
This research had objective to define the management competency development model for
private administrators in non-formal education in preparation to enter the ASEAN Economic
Community. The study processes were as follows: 1) synthesizing the competency of private
administrators in non-formal education. An analysis of current literature and research was conducted,
as well as 5 in-depth interviews and a focus group discussion of 14 experts; 2) studying the need of
competency development of private administrators in non-formal education from 61 administrators
answering questionaire, based on the synthesis of the first process; 3) studying the effectiveness of the
competency development for the administrators, where the specified curriculum was based on
synthesis of the second process, and one day operational training were constructed for 15
administrators. The study results found that 1) the result of the synthesis of the performance of the
school administrators has 3 core competencies: organization competency, job competency, and
personal competency which consisted of 36 sub-competencies. 2) The personal competency that
adminstrators want to develop most is their skills in computer and information technology and they
prefer operational training to follow a development method. 3) After the training, the findings were that:
the sample administrators had higher knowledge and comprehension of competency at a .05
significance level and the satisfaction in this training was at the highest level (x̄= 4.56). To summarize
the research process as mentioned above, the management competency development model for
private administrators in non-formal education in readiness preparation to enter the ASEAN Economic
Community has 4 steps as follows: 1) assessing competency need, 2) assessing competency
development, 3) competency development, and 4) studying the development’s effectiveness.
Keywords: The management competency development, private non-formal education,
ASEAN Economic Community
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1. บทนํา
การรวมตัวกันของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ในการก่อตั้งเป็นองค์กรในนามอาเซียน (ASEAN)
ก่ อ ให้ เ กิ ด การกํ า หนดเป้ า หมายหลั ก ของประชาคม
อาเซียนเป็น 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community:
APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community: AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) ใน
ส่วนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กําหนดเป้าหมาย
ของความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไว้ 4 ด้าน คือ การเป็น
ตลาดและฐาน การผลิตเดียว การสร้างอาเซียนให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันสูง การพัฒนาเศรษฐกิจให้มี
ความเสมอภาค และการบูรณาการเศรษฐกิจอาเซียนกับ
เศรษฐกิจโลก ประเทศไทยมีการปรับตัวโดยกําหนดเป็น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555 -2559) [1] โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” และ “สร้างสมดุลการ
พัฒนา” ซึ่งจําเป็นต้องมีการปฏิรูประบบการจัดการ
ความรู้ พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันสมัย ทัน
ต่อกระแสโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้า
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม กระบวนการ
สําคัญในการพัฒนา คื อ การพัฒนาคนโดยการให้การ
ศึกษา การศึกษาเอกชนเป็นหน่วยงานที่สําคัญที่ให้การ
ศึกษาแก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทวิชาชีพมีการจัด
การศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพเพื่อให้ผู้เรียนนําไปประกอบ
อาชีพหรือเพิ่มเติมทักษะในการประกอบอาชีพ มีการจัด
เนื้อหาการเรียนการสอนและหลักสูตรที่มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคล
แต่ละกลุ่ม เป็นการพัฒนาบุคคลให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
นับได้ว่าเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีส่วนสําคัญใน
การ เติมเต็มศักยภาพและประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้สามารถมีความรู้และมีความเชี่ยวชาญในการ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนเอกชนนอก
ระบบประเภทวิ ช าชี พ จึ ง มี ส่ ว นสํ า คั ญ ในการพั ฒ นา
บุคลากรที่กําลังจะก้าวเข้าสู่ประเทศในกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม กล่าวได้
ว่า สถานศึกษาเอกชนเป็นโรงเรียนส่งเสริมทักษะเพื่อ

_17-0780(088-096)11.indd 90

เตรียมคนเข้าทํางาน หรือกลุ่มที่กําลังปฏิบัติงานที่
ต้องการพัฒนาหรือยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้สูงขึ้น
จากรายงานการศึกษาในโครงการเตรียมการรองรับ
การเคลื่อนย้ายของแรงงานสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ของศูนย์บริหารวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [2]
พบว่าการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ทํา
ให้การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพทําได้ง่าย ดังนั้นการให้
การศึกษาโดยการอบรมอาชีพระยะสั้นจึงมีความสําคัญ
และจํ า เป็ น ในการพั ฒ นาแรงงานประเภทอาชี พ ให้ มี
ประสิทธิภาพการทํางานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
โรงเรียนเอกชนนอกระบบมีความสําคัญต่อการให้การ
ศึกษาแก่ ประชาชนกลุ่ มนี้ ดังนั้ นผู้บริหารสถานศึ กษา
เอกชนนอกระบบต้องมีศักยภาพการบริหารงานที่สามารถ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ต้องเป็นผู้มีวิ สัยทั ศน์ กว้างไกล และต้องมีสมรรถนะที่
จําเป็นในการเป็นผู้นํา ผู้รับผิดชอบในการกระตุ้นการ
ทํางานของผู้ใต้บังคับบัญชา มีบุคลิกภาพส่วนบุคคลที่
สามารถติดต่อประสานงานกับบุคลลภายนอกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การกํากับและตรวจสอบ
ข้อมูล เผยแพร่ข้อมูลภายในองค์กร เป็นผู้ให้ข้อมูล เป็นผู้
ริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผู้จัดการเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็น
ปัญหา [3] ในการมีศักยภาพดังกล่าวผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชนนอกระบบจําเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะของตนเอง
ให้สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้สอดคล้องและ
ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและต้องพร้อมที่จะมี
สมรรถนะในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรและ
ผู้เรียนให้มีทักษะที่เป็นมาตรฐาน มีความพร้อมในการ
ก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้
การศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบเพื่อ
เตรียมความพร้ อมสู่ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน เป็ น
งานวิ จั ยที่ กํ าหนดขั้ นตอนตามแนวคิ ดของการพั ฒนา
สมรรถนะของผู้บริหาร จะส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์กร
ตามแนวคิดของ Ashton and Smith [4] ที่ว่าการพัฒนา
ผู้บริหารเกิดจากเงื่อนไข 2 ประการ ประการแรก จาก
ปั จจั ยทางสิ่ งแวดล้ อม ได้ แก่ สภาพเศรษฐกิ จ สั ง คม
การเมื อง และกฎหมาย ส่วนที่ สองต้ องเกิ ดจากความ
ต้องการขององค์กรที่ตอ้ งการพัฒนาตามการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการพัฒนาบุคคลในองค์กร
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ผู้บริหารจึงเป็นเป้าหมายแรกในการพัฒนาสมรรถนะให้มี
สมรรถนะที่สามารถบริหารงานได้ เพื่อนําองค์กรให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ทันกับปัจจัยแวดล้อมที่
เปลี่ยนไป การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดของ
Ashton and Smith [4] นี้ จะเน้นการพัฒนาตามความ
ต้ องการจํ าเป็ นขององค์ กร และนํ าไปสู่ โปรแกรมการ
พัฒนาการบริหารองค์กรและอาภรณ์ [5] นักวิชาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ให้กรอบแนวคิดในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ไว้ว่า ต้องมีการประเมินความสามารถ
ของผู้ต้องการพัฒนา จากการกําหนดเกณฑ์หรือสมรรถนะ
ที่จําเป็นที่ผู้บริหารต้องมีในการบริหารตามสภาพการณ์
ใหม่นั้น และต้องประเมินความต้องการได้รับการพัฒนา
จากผู้ต้องได้รับการพัฒนาตนเอง มีการจัดโปรแกรมการ
พัฒนาจากผลการประเมิน และศึกษาประสิทธิผลของ
การพัฒนา งานวิจัยครั้งนี้ได้นํากรอบแนวคิดของอาภรณ์
[5] และ Ashton and Smith [4] มาเป็นแนวทางในการ
กําหนดรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารสําหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีการดําเนินการ
วิจัยเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดสมรรถนะที่
จําเป็นของผู้บริหารจากปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ขั้ น ตอนที่ 2 การศึ ก ษาความต้ อ งการในการพั ฒ นา
สมรรถนะของผู้บริหารจากสมรรถนะในขั้นตอนที่ 1 และ
ขั้นตอนที่ 3 เป็นการศึกษาประสิทธิผลของการพัฒนา
สมรรถนะผู้บริหารจากการจัดโปรแกรมในขั้นตอนที่ 2
เพื่อนําผลการวิจัยทั้ง 3 ขั้นตอนกําหนดเป็นรูปแบบของ
การพั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเอกชนนอกระบบสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. วัตถุประสงค์

เพื่อกําหนดรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหาร
สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบเพื่อเตรียม
ความพร้ อ มสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น โดยมี
การศึกษาใน 3 ขั้นตอน คือ
2.1 การสังเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชนนอกระบบเพื่ อเตรี ยมความพร้ อมสู่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
2.2 การพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา
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เอกชนนอกระบบเพื่ อเตรี ยมความพร้ อมสู่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
2.3 การศึกษาประสิทธิผลของการพัฒนาสมรรถนะ
การบริหารสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. วิธีการวิจัย
การวิจัยดําเนินการกําหนดรูปแบบเป็น 3 ขั้นตอน
ดังนี้
3.1 ตอนที่ 1 การสังเคราะห์สมรรถนะการบริหาร
สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในขั้นตอนนี้
เป็นการสังเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา
และวิธีการพัฒนาจากการสนทนากลุ่มจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้ า นนโยบายการศึ ก ษานอกระบบและการบริ ห าร
สถานศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรธุรกิจ
อุ ต สาหกรรม รวม 14 คน การสนทนากลุ่ ม มี ข้ อ มู ล
พื้นฐานของสมรรถนะที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์จาก 2 แหล่ง
ได้แก่ 1) การวิเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารจากเอกสาร
ได้แก่ เอกสารนโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การ
จัดการศึกษาของสถานศึกษานอกระบบ แนวคิดเกี่ยวกับ
สมรรถนะการบริหารสถานศึกษา โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์
สรุปเป็นรายการสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
นอกระบบและวิธีการพัฒนา 2) วิเคราะห์จากการสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญการบริหารสถานศึกษานอกระบบ 3
คน ผู้เชี่ยวชาญการศึกษาเพื่อการพัฒนาสู่อาเซียน 1 คน
ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นธุ ร กิ จ การอาชี พ 1 คน รวม 5 คน
วิเคราะห์บทสัมภาษณ์เป็นเชิงพรรณนา วิเคราะห์ได้เป็น
สมรรถนะทางการบริ ห ารและวิ ธี ก ารพั ฒ นา นํ า การ
วิเคราะห์ในข้อ 1) และ 2) ทําการสังเคราะห์รวมกัน เพื่อ
นําเสนอเป็นข้อมูลพื้นฐานสําหรับการสนทนากลุ่ม ผล
ของการสนทนากลุ่มได้นํามาสังเคราะห์เป็นสมรรถนะ
ของผู้บริหารและรายการของสมรรถนะย่อยเพื่อนําไป
สร้างแบบสอบถามความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะ
การบริหารสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีรายการสมรรถนะ
36 รายการ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ แต่ละรายการให้ผู้ตอบตอบเป็น 2 ประเด็น
คือ ระดับความสามารถที่มีอยู่ และระดับความต้องการ
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พัฒนา ส่วนคําถามเกี่ยวกับวิธีการพัฒนามี 8 วิธี เพื่อให้
ผู้ตอบแสดงความจํานงในวิธีการที่ต้องการ
3.2 ตอนที่ 2 การพั ฒ นาสมรรถนะของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาเอกชนนอกระบบเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน ขั้ นตอนนี้ เป็ นการสร้ าง
เครื่องมือในการพัฒนาจากผลของความต้องการพัฒนา
ของผู้บริหาร โดยการให้ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอก
ระบบทั้งหมด 61 โรงเรียน ตอบแบบสอบถามที่สร้างขึ้น
ในขั้นตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามความต้องการพัฒนา
สมรรถนะการบริหารสถานศึกษาเอกชน นําผลที่ได้มา
วิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างสมรรถนะที่มีอยู่ของ
ผู้บริหารและความต้องการในการพัฒนาที่มีความแตกต่าง
กันอย่ างมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ เป็ นสมรรถนะที่ ต้ องการ
พัฒนา ซึ่งได้แก่ สมรรถนะส่วนบุคคล เรื่อง ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิธีการพัฒนา
ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาหลักสูตร
ฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ เรื่ อง การติ ดต่ อ สื่ อ สารผ่ า น
เครือข่ายคอมพิวเตอร์สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
นอกระบบสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบ ด้วยเรื่อง
เกี่ยวกับการใช้งานอีเมลล์สําหรับผู้บริหาร การใช้งาน
ปฏิทินส่วนตัว การใช้แบบฟอร์มออนไลน์เพื่อการบริหาร
การใช้สังคมออนไลน์ ใช้เวลาอบรม 1 วัน หลักสูตรได้ผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน มีคุณภาพ
ในระดับมากจาก 5 ระดับ การพัฒนาสมรรถนะการบริหาร
สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการตามความต้องการของผู้ที่ต้องการพัฒนา
3.3 ตอนที่ 3 การศึกษาประสิทธิผลของการพัฒนา
สมรรถนะการบริหารสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
นอกระบบประเภทวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อม เป็น
การศึกษาประสิทธิผลจากการพัฒนาในตอนที่ 2 โดยการ
ทดลองฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากหลักสูตรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบสู่ประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซี ยน เป็ นเวลา 1 วั น กลุ่ มตั วอย่ างเป็ น
ผู้บริหารสถานศึกษา 15 คน การศึกษาประสิทธิผลจาก
1) การทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการฝึกอบรม และ 3) การเสนอแผนงาน/โครงการ
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4. ผลการวิจัย
การกําหนดรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหาร
สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีผลการวิจัย
แต่ละขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การสังเคราะห์สมรรถนะการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีสมรรถนะจากการ
วิเคราะห์เอกสารเป็นสมรรถนะทางการบริหาร 3 สมรรถนะ
คือ สมรรถนะขององค์กร มี 10 สมรรถนะย่อย สมรรถนะ
ประจําตําแหน่งงาน มี 22 สมรรถนะย่อย สมรรถนะส่วน
บุคคล มี 12 สมรรถนะย่อย ผลการวิเคราะห์จากการ
สัมภาษณ์ได้สมรรถนะการบริหารเป็น 3 สมรรถนะ คือ
สมรรถนะการบริหาร มี 8 สมรรถนะย่อย สมรรถนะด้าน
ความรู้ มี 6 สมรรถนะย่อย และสมรรถนะด้านทักษะการ
บริหาร มี 11 สมรรถนะย่อย ซึ่งการแบ่งสมรรถนะไม่
เหมือนกัน แต่ได้นําผลการวิเคราะห์จากเอกสารและการ
วิเคราะห์จากบทสัมภาษณ์เป็นข้อมูลในการสนทนากลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ นํามาสังเคราะห์ได้ผลดังนี้ สมรรถนะทางการ
บริหาร แบ่งเป็น 3 สมรรถนะ ได้แก่ 1) สมรรถนะขององค์กร
มี 8 สมรรถนะย่อย 2) สมรรถนะประจําตําแหน่งงาน มี
16 สมรรถนะย่ อ ย 3) สมรรถนะส่ ว นบุ ค คล มี 12
สมรรถนะย่อย รวมเป็นสมรรถนะย่อย 36 สมรรถนะย่อย
ที่นําไปทําเป็นรายการแบบสอบถามความต้องการพัฒนา
ตนเองของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และวิธีการพัฒนาสรุปได้ 8 วิธีการ
ตอนที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารสําหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผลจากการตอบแบบสอบถามความต้องการพัฒนา
ตนเองของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเอกชนนอกระบบสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความต้องการพัฒนาตนเอง
ด้านสมรรถนะขององค์กรทั้ง 8 สมรรถนะย่อย ระดั บ
ความสามารถกับระดับความต้องการพัฒนาไม่แตกต่าง
กัน สมรรถนะประจําตําแหน่งงาน สมรรถนะย่อย เรื่อง
การวิจัยและพัฒนามีความต้องการพัฒนาสูงกว่าระดับ
ความสามารถอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01
นอกนั้นมีระดับความต้องการกับการพัฒนาไม่แตกต่าง
กัน สมรรถนะส่วนบุคคล ความต้องการพัฒนาในเรื่อง
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 8 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม – มิ ถุ น ายน 2560

ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ทักษะด้านภาษามีมากกว่าความสามารถอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนสมรรถนะย่อยในเรื่องอื่น ด้าน
สมรรถนะส่ วนบุ คคล ความต้ องการพั ฒนาและความ
สามารถของผู้บริหารไม่แตกต่างกัน และวิธีการพัฒนาที่
ต้องการคือ การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ตอนที่ 3 การศึกษาประสิทธิผลของการพัฒนาสมรรถนะ
การบริหารสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จาก
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พบว่า 1) ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผู้
เข้ารับการอบรม ภายหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
สูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความพึง
พอใจต่อการได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของผู้เข้า
รับการอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.56) 3) ผู้บริหารที่
เข้ าอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การสามารถนํ าความรู้ และทั กษะ
ปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ได้ และยังมีแผนในการนําไปปรับปรุง
งานและวางแผนงาน/ โครงการที่ พั ฒนาบุ คลากรใน
สถานศึกษาตนเอง
จากการวิจัย 3 ขั้นตอน สรุปได้รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะการบริหารสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
นอกระบบเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ดังรูปที่ 1
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหาร
สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ
1

กําหนดสมรรถนะจําเป็น

2

ศึกษาความต้องการพัฒนาสมรรถนะ

3

การพัฒนาสมรรถนะ

4

ศึกษาประสิทธิผลของการพัฒนา

รูปที่ 1 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารสําหรับ
บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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5. อภิปรายผล
ผลการวิจัยและพัฒนา เรื่อง รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะการบริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบเพื่อ
เตรี ย มความพร้ อ มสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นได้
รูปแบบเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) กําหนดสมรรถนะจําเป็น
2) ศึกษาความต้องการพัฒนาสมรรถนะ 3) การพัฒนา
สมรรถนะ และ 4) ศึกษาประสิทธิผลของการพัฒนา จึง
ขออภิปรายตามรูปแบบดังนี้
การกํ าหนดสมรรถนะการบริ หารสํ าหรั บผู้ บริ หาร
เหตุผลเพราะการบริหารในแต่ละตําแหน่งจะมีสมรรถนะ
ที่เหมือนกันเป็นพื้นฐาน แต่จะมีสมรรถนะเฉพาะของ
ภาระงานที่ เ กี่ ย วกั บ สมรรถนะการบริ ห าร ดั ง เช่ น
สมรรถนะของผู้ บริ หารสถานศึ กษา จะมี สมรรถนะที่
จําเป็น ได้แก่ สมรรถนะด้านองค์กร สมรรถนะประจํา
ตําแหน่งงาน และสมรรถนะส่วนบุคคล ตรงตามความคิด
ของ McClelland [6] ที่ว่าสมรรถนะของผู้บริหารเป็น
ความสามารถในการทํากิจกรรมหรือทํางานอย่างใดอย่าง
หนึ่งให้ประสบความสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
การค้นหาสมรรถนะที่จําเป็นสอดคล้องกับแนวคิดของ
Spencer และ Spencer [7] ที่ว่าสมรรถนะการบริหาร
งานต้องเหมาะสมกับลั กษณะงาน ดังนั้น การกําหนด
สมรรถนะที่จําเป็นนี้เป็นการกําหนดตามแนวคิดที่คํานึงถึง
ผลการปฏิบัติงานซึ่ง Armstrong M cited Brumbrach
[8] ได้ระบุไว้ว่า ผลการปฏิบัติงานเป็นพฤติกรรมการ
แสดงออกของสมรรถนะที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะ
เชื่ อมโยงไปสู่ ความสํ าเร็ จของงานตามที่ ได้ กํ าหนดไว้
ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรต้องมีการกําหนดสมรรถนะที่
จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานเป็นขั้นแรก การวิจัยนี้จึง
เป็นไปตามที่ว่า การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของแต่ละ
องค์ ก รควรจะต้ อ งมี ก ารวิ เ คราะห์ ห าสมรรถนะของ
บุ คลากรในแต่ ละตํ าแหน่ งงาน เพื่ อนํ ามาศึ กษาความ
ต้องการพัฒนาสมรรถนะว่าสมรรถนะด้านใดที่มีอยู่แล้ว
และสมรรถนะด้ า นใดที่ ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาเพิ่ ม เติ ม
นักวิชาการที่มีความคิดสอดคล้องกัน คือ ณรงค์วิทย์ [9]
ที่มีการกําหนดประเภทของสมรรถนะเป็น 3 ประเภท คือ
สมรรถนะขององค์กร (Organization Competencies)
สมรรถนะในงาน (Job Competencies) และสมรรถนะ
ส่วนบุคคล (Personal Competencies) จากการศึกษา
จึงเป็นไปตามหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ว่า การ
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พัฒนาทรัพยากรบุคคลของแต่ละองค์กรควรจะต้องมีการ
วิเคราะห์หาสมรรถนะที่จําเป็นขององค์กรแต่ละชนิดของ
องค์กร ซึ่งสมรรถนะนั้นผู้บริหารจะมีความสามารถตาม
สมรรถนะนั้นอยู่แล้ว และมีบางสมรรถนะที่ต้องมีการ
พัฒนา ดังนั้นเมื่อได้สมรรถนะที่จําเป็นแล้ว ต้องมีการ
ศึ ก ษาว่ า ถ้ า มี ส มรรถนะที่ จํ า เป็ นตามที่ ป รากฏอยู่ นั้ น
ผู้บริหารต้องการพัฒนาสมรรถนะย่อยในเรื่องใดบ้าง เพื่อ
นํามาศึกษาความต้องการพัฒนา สมรรถนะด้านใดที่ต้อง
มีการพัฒนาเพิ่มเติม จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษา
เปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมหรือสมรรถนะที่ต้องการ
ให้เกิดขึ้นกับสมรรถนะหรือความสามารถที่เป็นอยู่จริง
การวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร
สามารถทํ าได้ หลายวิธี แต่ ในงานวิ จั ยนี้ ผู้ วิจั ยได้ เลื อก
วิ ธี ก ารค้ น หาสมรรถนะที่ ต้ อ งการพั ฒ นาจากการใช้
แบบสอบถามเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความ
ต้องการของตนเอง เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร
สู ง สุ ดในองค์ ก ร ซึ่ ง ผู้ บริ หารสามารถระบุ ไ ด้ ถึ งระดั บ
ความสามารถในสมรรถนะในแต่ละด้านของตนเอง และ
ระดับความต้องการในการพัฒนาในแต่ละสมรรถนะ
จากข้ อสรุ ปที่ ว่ าผู้ บริ หารสถานศึ กษาเอกชนนอก
ระบบมีความต้องการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี สารสนเทศ ในหั วข้ อเรื่ อง การสื่ อสารผ่ าน
เครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) [1] นโยบายประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน
และแผนยุทธศาสตร์การศึกษา ว่าด้วยการพัฒนาคน ที่
จํ าเป็ น ต้ อ งเตรี ยมความพร้ อ มในด้ านการพั ฒ นาทาง
เทคโนโลยีและความรู้ในวิทยาการด้านต่างๆ เพื่อเป็น
กําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศและสามารถแข่งขันใน
เวที โลกได้ อย่างต่อเนื่อง ซึ่ งสอดคล้ องกั บแนวคิดของ
สุรินทร์ [10] ที่ว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีการเตรียม
ตัวในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือที่
ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งแห่งอาเซียน นอกจากนี้สมรรถนะของผู้บริหาร
ตามเกณฑ์คุรุสภาที่สําคัญกําหนดไว้ในมาตรฐานที่ 1.8
ว่ า ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งสามารถบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี
สารสนเทศ นั่นคือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ และ
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เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ ดังนั้นการ
พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมจึงเหมาะสมกับผู้บริหารใน
การพัฒนาครั้งนี้
การศึกษาประสิทธิผลของการพัฒนา มีความจําเป็น
เพราะต้องได้รู้ว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้นหรือไม่ เป็นการยืนยันรูปแบบจากการวิจัยครั้งนี้
พบว่ า ความรู้ ค วามเข้ า ใจเรื่ อ งการติ ด ต่ อ สื่ อ สารผ่ า น
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
มี ค่ าเฉลี่ ยสู งขึ้ นอย่ างมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05
เป็นไปตามแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกีรติ
[11] ที่ ว่ าการพั ฒนาสมรรถนะของบุ คคล มี เป้ าหมาย
สํ าคั ญในการทํ าให้ ผู้ รั บการพั ฒนาได้ ดึ งศั กยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ซึ่งผลงานวิจัยนี้ทําให้ผู้รับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น มีความคิดในการนําไปใช้วางแผนการปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาได้ และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารในครั้งนี้
เป็นการยืนยันประสิทธิผลของการพัฒนาโดยใช้รูปแบบ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ งานวิจัยของฉัตรชาญ [12]
ในการพัฒนาสมรรถนะแรงงานในสถานประกอบการจาก
การฝึกอบรมโดยการสร้างชุดฝึกอบรม พบว่า ด้านความรู้
มีการพัฒนาในเกณฑ์ระดับมาก และความพึงพอใจอยู่ใน
เกณฑ์ ร ะดั บ มาก ส่ ว นของสมยงค์ [13] ได้ ใ ช้ วิ ธี ก าร
พัฒนาสมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบผสมผสาน พบว่า ด้านความรู้
และทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด และวิมาน [14] ได้วิจัย
เรื่องการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จากการฝึกอบรม พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็กที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นภายหลัง
การฝึกอบรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมี
ความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด
ผลการวิจัยนี้ได้รูปแบบที่เป็นไปตามขั้นตอนของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดของอาภรณ์ [15] ที่
ได้รวบรวมจากแนวคิดของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เช่น Craig,R.L. (1987) และ Werner, M.W. and
DeSimone R.L. (2006) จากการวิจัยนี้นํามาเป็น
แนวทางในการประยุกต์ใช้และเป็นไปตามทฤษฎีของการ
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ปี ที่ 8 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม – มิ ถุ น ายน 2560

พัฒนาสมรรถนะการบริหารในด้านความสามารถ ทักษะ
และคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริหารตามความจําเป็น
[4] และ อาภรณ์ [15] และการคัดสรรวิธีการพัฒนาให้
เหมาะสมกั บลั กษณะงานและบุ คคล การประยุ กต์ ใช้
รูปแบบการพัฒนาตามการวิจยั นี้ตามรูปแบบทีค่ ้นพบ คือ
1) การกําหนดสมรรถนะจําเป็น 2) ศึกษาความต้องการ
พั ฒ นาสมรรถนะ 3) การพั ฒ นาสมรรถนะ และ 4)
การศึกษาประสิทธิผล จึงสามารถนําไปใช้ได้ตามทฤษฎีที่
กล่าวมาแล้ว
6. ข้อเสนอแนะ
6.1 รูปแบบนี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในองค์กร
ต่างๆ ได้โดยต้องมี 1) การกําหนดสมรรถนะที่จําเป็นใน
การพัฒนา 2) ศึกษาความต้องการพัฒนาสมรรถนะ 3)
การพั ฒนาสมรรถนะโดยการฝึ กอบรมและ 4) ศึ กษา
ประสิทธิผลของการพัฒนา
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิ จั ยครั้ งต่ อไป ผู้ บริ หารที่
ได้รับการพัฒนานําไปทําให้เกิดการสร้างเครือข่ายผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์ หรือผ่านระบบการสื่อสารหรือพัฒนา
โดยการอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งสามารถจัดทําได้ทั้งภายใน
องค์ กรและภายนอกองค์ กรที่ อยู่ ในเครื อข่ ายเดี ยวกั น
และทําการวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิผลที่เกิดขึ้นภายหลัง
การสร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
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