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บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษา 1) ภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีน

นานาชาต ิกรุงเทพมหานคร 2) มาตรฐานการปฏบิตังิานคร ู3) ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษากบัมาตรฐานการปฏบิตังิานคร ูกลุ่มตวัอย่างจ านวน 172 คน เป็นผูอ้ านวยการและครไูทยใน
แต่ละโรงเรยีน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ 
ค่าความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั 

ผลการวจิยัพบว่า 1) ภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษา ประกอบดว้ยองคป์ระกอบเจด็องค์ประกอบ 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย คอืการท าใหบุ้คลากรเป็นผูน้ าตนเอง รองลงมาคอื การอ านวย
ความสะดวกใหเ้กิดวฒันธรรมของผู้น าตนเอง การสร้างรูปแบบความคดิในทางบวก  การสนับสนุนใหเ้กิดภาวะ
ผูน้ าตนเองโดยการสรา้งคณะท างาน การอ านวยความสะดวกใหเ้กดิภาวะผูน้ าตนเองโดยใหร้างวลัและการต าหนิ
ทางสรา้งสรรค์  การกระตุ้นใหบุ้คลากรตัง้เป้าหมายดว้ยตนเอง และการแสดงเป็นแบบฉบบัใหบุ้คลากรเป็นผู้น า
ตนเอง  2) มาตรฐานการปฏิบตัิงานครู โดยรวมอยู่ในระดับสูงเชิงบวก เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน
ความสมัพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชน ดา้นการปฏบิตังิานครู และดา้นการจดัการเรยีนรู ้  3) ภาวะผูน้ าเหนือผู้น า
ของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัมาตรฐานการปฏบิตังิานครมูคีวามสมัพนัธก์นัอยู่ในระดบัมากอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.01 
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Abstract 
The purposes of this study was to study: 1) Super leadership of school administrators of 

International Schools, Bangkok; 2) Performance Standard of Teacher of International School, Bangkok 
and 3) The Relationship between Super leadership of School Administrator and Performance Standard of 
Thai teachers in the schools. The data providers of 172 were of school directors and Thai teachers.    
The instrument used for data collection was a questionnaire. The statistics used for data analysis were 
frequency, percentage, mean and peer correlation coefficient. 



  

The results of the research were as follows. 1) The super leadership of the school 
administrators, consisting of seven components was overall at the high level. Those components were 
ranked, In descending order, as: is becoming a self-leader, facilitate a self-leadership culture, create 
positive thought patterns, promote self – leadership through teamwork ,developing self-leadership 
through reward and constructive reprimand, encouraging self-set goals, and modeling self-leadership    
2) Standard of teachers, consisting of three components, was overall at the high level. Those 
components were ranked, in descending order, as: relationship with parents and community, teacher’s 
duty, and learning management. 3) The relationship between the super leadership of school 
administrators and performance standard of teachers was high with statistical significance at the 0.01 
level. 

Keywords : Super leadership, School administrators, International school, Performance standard of 
teacher  

ภมิูหลงั 
การศกึษาไทยในปัจจุบนัไดก้า้วไปสู่ยุคแห่งโลกาภวิฒัน์ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลาท าใหต้อ้งมกีาร

ปรบัเปลีย่นใหส้อดคลอ้งกบักระแสการเปลีย่นแปลงแห่งการเป็นโลกการศกึษาทีไ่รพ้รมแดน [1]  ซึง่การ
ปรบัเปลีย่นเพื่อการแขง่ขนัเพื่อใหท้นัต่อสงัคมทีด่ าเนินไปอย่างรวดเรว็และรุนแรงเป็นอยา่งยิง่ การทีป่ระเทศไทย
ก าลงักา้วสู่สงัคมขนาดใหญ่จงึมคีวามจ าเป็นทีป่ระเทศไทยตอ้งพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัเพื่อทีจ่ะ
สามารถอยู่รอดในสภาวะการณ์ปัจจบุนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ คอื การพฒันาคนโดยเฉพาะเดก็และเยาวชนไทยใหม้ี
ศกัยภาพพรอ้มรบักบัความเปลีย่นแปลงของกระแสสงัคมโลกไดอ้ย่างมัน่ใจ [2]  สิง่ทีส่ าคญั คอื ทุกภาคส่วนใน
สงัคมตอ้งผสานความร่วมมอืขบัเคลื่อนการศกึษาไทยใหก้า้วไปสู่เวทโีลกไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื 
เพราะฉะนัน้โจทยท์ีส่ าคญัของการศกึษาและปฏริปูการศกึษาของประเทศไทย คอื การศกึษาตอ้งเดนิหน้าสู่การ
สรา้งการพฒันาเตรยีมความพรอ้มใหส้อดคลอ้งกบัสงัคมโลกทีม่คีวามกา้วหน้าทัง้ในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารทีท่ าใหโ้ลกเชื่อมโยงและสื่อสารถงึกนัอย่างรวดเรว็ การสรา้งและพฒันาใหค้นเป็นทรพัยากรมนุษยท์ีม่ ี
ความสามารถมทีกัษะ ความถนดัและความช านาญพรอ้มทีจ่ะขบัเคลื่อนและยกระดบัการพฒันาประเทศสู่การเป็น
ประเทศทีพ่ฒันาในระดบัทีส่งูขึน้ ซึง่เราจะเหน็ไดว้่าการพฒันาคนใหม้คีวามรูซ้ึง่เป็นสิง่ทีม่คี่ายิง่กว่าทรพัยากรอื่น
ใด ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงในยุคนี้ท าใหม้คีวามจ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของบุคคลทุกระดบัไมว่่าจะ
เป็นผูบ้รหิารระดบันโยบาย ผูบ้รหิารระดบัโรงเรยีนและครผููส้อนใหม้คีวามส านึกต่อบทบาทและภารกจิต่าง ๆ ทีม่ี
ต่อสงัคมมากขึน้เพื่อใหม้ศีกัยภาพเพยีงพอของการเป็นประชากรทีม่คีุณภาพและตอบโจทยโ์ลกในปัจจุบนัซึง่ใน
โรงเรยีนมผีูบ้รหิารโรงเรยีนท าหน้าทีเ่ป็นผูน้ าและเป็นกุญแจทีส่ าคญัของการท าใหง้านประสบความส าเรจ็ตาม
เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้หากองคก์ารหรอืหน่วยงานใดปราศจากผูน้ าแลว้ องคก์ารหรอืหน่วยนัน้จะขาดเขม็ทศิน า
ทางไปสู่ความส าเรจ็ [3]  ดงันัน้ ผูบ้รหิารสถานศกึษาจะตอ้งเป็นผูม้วีสิยัทศัน์และมคีวามสามารถในการส่งเสรมิ
สนับสนุนใหค้รใูนโรงเรยีนไดใ้ชศ้กัยภาพอย่างเตม็ทีใ่นการท างานใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด มคีวามตระหนักใน
ตนเองและเขา้ร่วมการพฒันาและปรบัเปลีย่นองคก์ารใหเ้กดิความเจรญิกา้วหน้า  ผูบ้รหิารจงึตอ้งแสดงภาวะผูน้ าที่
ท าใหค้รทูุกคนปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ อย่างไรกต็ามแนวโน้มการเจรญิเตบิโตของโรงเรยีนนานาชาติ
ยอ้นหลงั 8 ปี มอีตัราเฉลีย่ 12% ซึง่มแีนวโน้มเตบิโตทีส่งูขึน้ โดยดไูดจ้ากการขยายของโรงเรยีนนานาชาตทิัว่
ประเทศทีม่จี านวนมากขึน้ และจ านวนนักเรยีนทีเ่ขา้มาเรยีนโรงเรยีนนานาชาตเิพิม่ขึน้ 4-6% ตอ่ปี ขอ้มลูจาก



  

สมาคมโรงเรยีนนานาชาตแิห่งประเทศไทย ซึง่จะเหน็ไดจ้ากปี 2560 มจี านวนโรงเรยีนนานาชาตเิพิม่ขึน้ถงึ 18-
20% นับเป็นการขยายตวัแบบกา้วกระโดด [4] จากแนวโน้มการเตบิโตของโรงเรยีนนานาชาตทิ าใหเ้หน็ไดว้่าครู
และบุคลากรทางการศกึษานัน้มส่ีวนส าคญัอย่างยิง่ต่อการพฒันาการศกึษาใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
มาตรฐานวชิาชพีทางการศกึษาจงึเป็นกลไกส าคญัทีจ่ะสามารถยกระดบัใหค้รไูทยมกีารปฏบิตังิานทีม่ศีกัยภาพ
มากขึน้ ทัง้นี้โรงเรยีนนานาชาตยิงัมเีป้าหมายเพื่อผลติผูเ้รยีนสูส่ากลไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและคุณภาพทดัเทยีม
โรงเรยีนในต่างประเทศอกีดว้ย  

ในปัจจุบนัครโูรงเรยีนนานาชาตจิ าเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันาใหม้มีาตรฐานตามหลกัเกณฑข์อ้บงัคบัคุรุ
สภาว่าดว้ยมาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณของวชิาชพี เน่ืองจากครใูนสงักดัโรงเรยีนนานาชาตจิ าเป็นตอ้งไดร้บั
ใบรบัอนุญาตประกอบวชิาชพีจากคุรุสภา จงึตอ้งปฏบิตัติามเกณฑม์าตรฐานของคุรุสภาทีก่ าหนดตามขอ้บงัคบัคุรุ
สภาว่าดว้ยมาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณของวชิาชพี พ.ศ. 2562 [5]  ซึง่สามารถน าไปเป็นแนวทางในการ
พฒันาการปฏบิตังิานคร ูมปีระเดน็ ต่อไปนี้  (ก) การปฏบิตัหิน้าทีค่ร ู(ข) การจดัการเรยีนรู ้(ค) ความสมัพนัธก์บั
ผูป้กครองและชมุชน ทัง้นี้การท าใหค้รไูดม้าตรฐานตามทีก่ าหนดจ าเป็นตอ้งอาศยัการขบัเคลื่อนจากผูบ้รหิาร
สถานศกึษาทีต่อ้งใชภ้าวะผูน้ าเพราะหากสถานศกึษามผีูน้ าทีม่ศีกัยภาพ มคีวามรูค้วามสามารถดา้นการจดัการ
และการบรหิารกส็ามารถกระตุน้หรอืจงูใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏบิตังิานไดต้รงตามเป้าหมายทีก่ าหนด ส่งผลให้
บุคลากรยอมรบัในผูบ้รหิารรวมทัง้ส่งผลต่อการปฏบิตังิาน [6] ผูบ้รหิารจงึตอ้งมบีทบาทส าคญัเป็นอย่างยิง่ในการ
แสดงภาวะผูน้ าในการบรหิารและจดัการกบัปัญหาต่างๆทีเ่กดิขึน้ ทัง้ในการก าหนดนโยบายและวางแผนรวมถงึ
การตดิตามผลการปฏบิตังิาน หากผูบ้รหิารสามารถน าทฤษฎแีละหลกัการบรหิารไปใชอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 
ย่อมไดร้บัความรว่มมอืและสามารถบรหิารงานไดเ้กดิผลส าเรจ็ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Manz & Sims [7] ที่
กล่าวถงึผูบ้รหิารสถานศกึษาควรใชพ้ฤตกิรรมผูน้ าแบบผูน้ าเหนอืผูน้ า (Super leadership) โดยน ากระบวนการ
ของภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าทีจ่ะท าใหบุ้คลากรเป็นผูน้ าตนเองมาใชใ้นการบรหิาร ซึง่ม ี7 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การท า
บุคลากรเป็นผูน้ าตนเอง การแสดงเป็นแบบฉบบัใหบุ้คลากรเป็นผูน้ าตนเอง การกระตุน้ใหบุ้คลากรตัง้เป้าหมาย
ดว้ยตนเอง การสรา้งรปูแบบความคดิในทางบวก การอ านวยความสะดวกใหเ้กดิภาวะผูน้ าตนเองโดยใหร้างวลัและ
การต าหนิทางสรา้งสรรค ์การสนับสนุนใหเ้กดิภาวะผูน้ าตนเองโดยการสรา้งคณะท างาน การอ านวยความสะดวก
ใหเ้กดิวฒันธรรมของผูน้ าตนเอง [8] ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่กีารพฒันาภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าเชื่อวา่จะชว่ยให้
ผูบ้รหิารไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถและศกัยภาพการบรหิารสถานศกึษาในการสรา้งผูต้ามใหเ้ป็นผูน้ าโดยมกีาร
กระตุน้ผูต้ามใหเ้ป็นผูน้ าดว้ยเชน่กนั หรอืเรยีกอกีนัยหนึ่งว่า การฝึกผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหม้คีวามรูค้วามสามารถ 
หากผูบ้รหิารใชบ้ทบาทภาวะผูน้ าแบบดงักล่าวไดอ้ย่างเหมาะสมแลว้ ย่อมเชื่อไดว้่าการบรหิารงานโรงเรยีนจะ
บรรลุตามวตัถุประสงคไ์ดเ้ป็นอย่างดยีิง่  

จากความเป็นมาและความส าคญัดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะ
ผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัมาตรฐานการปฏบิตังิานคร ูโรงเรยีนนานาชาต ิกรุงเทพมหานคร เพื่อ
ศกึษาระดบัภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษา นอกจากน้ีผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการ
น าไปพฒันาใหเ้กดิคุณภาพในการจดัการศกึษาใหบ้รรลุเป้าหมายต่อไป 

 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั  

1. เพื่อศกึษาภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนนานาชาต ิกรงุเทพมหานคร  
2. เพื่อศกึษามาตรฐานการปฏบิตังิานครไูทย โรงเรยีนนานาชาต ิกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัมาตรฐานการ

ปฏบิตังิานคร ูโรงเรยีนนานาชาต ิกรุงเทพมหานคร 
 



  

สมมติฐานการวิจยั 

ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัมาตรฐานการปฏบิตังิานคร ู
โรงเรยีนนานาชาต ิกรุงเทพมหานคร มคีวามสมัพนัธก์นัในทางบวกอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ขอบเขตเน้ือหา 

1. ภาวะผูน้ าเหนือผูน้ า ประกอบดว้ย 7 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การท าบคุลากรเป็นผูน้ าตนเอง 2) การแสดงเป็น
แบบฉบบัใหบุ้คลากรเป็นผูน้ าตนเอง 3) การกระตุน้ใหบุ้คลากรตัง้เป้าหมายดว้ยตนเอง 4) การสรา้งรปูแบบ
ความคดิในทางบวก 5) การอ านวยความสะดวกใหเ้กดิภาวะผูน้ าตนเองโดยใหร้างวลัและการต าหนิทางสรา้งสรรค ์
6) การสนับสนุนใหเ้กดิภาวะผูน้ าตนเองโดยการสรา้งคณะท างาน 7) การอ านวยความสะดวกใหเ้กดิวฒันธรรมของ
ผูน้ าตนเอง 

2. มาตรฐานการปฏบิตังิานครตูามขอ้บงัคบัคุรุสภาว่าดว้ยมาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณของวชิาชพี 
พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การปฏบิตัหิน้าทีค่ร ู2) การจดัการเรยีนรู ้3) ความสมัพนัธก์บัผูป้กครอง
และชุมชน 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 กลุ่มประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื โรงเรยีนนานาชาตใินกรุงเทพมหานคร จ านวน 109 โรงเรยีน  
    กลุ่มตวัอย่างในการวจิยั ผูว้จิยัใชก้ าหนดขนาดตวัอย่างจากการใชต้ารางของ Krejcie & Morgan [9] ได้
ตัวอย่างจ านวน 86 โรงเรียน ที่ค่าความเชื่อมัน่ร้อยละ 95 และก าหนดผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรยีนนานาชาต ิและครไูทย โรงเรยีนละ 2 คน เป็นจ านวนทัง้สิน้ 172 คน  
    วิธีการสุ่ม ผู้วิจยัใช้วิธกีารสุ่มแบบง่ายโดยการจบัฉลากและค านวณตามสดัส่วนให้ได้ตามตัวอย่างตามที่
ก าหนด 
 การสร้างและพฒันาคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสรา้งพฒันาคุณภาพของแบบสอบถามตามขัน้ตอน ดงันี้ 
 1. ศกึษาแนวคดิทฤษฎแีละรายงานการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
และสรา้งขอ้ค าถามทีจ่ะใชใ้นแบบสอบถาม 
 2. ยกร่างแบบสอบถามใหค้รอบคลุมเนื้อหา ตามกรอบภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษาทัง้

ดา้นการท าใหบุ้คลากรเป็นผูน้ าตนเอง  การแสดงเป็นแบบฉบบัใหบุ้คลากรเป็นผูน้ าตนเอง  การกระตุน้ใหบุ้คลากร
ตัง้เป้าหมายดว้ยตนเอง การสรา้งรปูแบบความคดิในทางบวก  การอ านวยความสะดวกใหเ้กดิภาวะผูน้ าตนเอง
โดยการใหร้างวลัและต าหนทิางสรา้งสรรค ์ การสนับสนุนใหเ้กดิภาวะผูน้ าตนเองโดยการสรา้งคณะท างาน การ
อ านวยความสะดวกใหเ้กดิวฒันธรรมของผูน้ าตนเอง 
   วิธีเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. ขอหนังสอืจากสาขาวชิาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ในการเชญิผูเ้ชีย่วชาญ
ตรวจสอบเครื่องมอืวจิยั หนังสอืขอความอนุเคราะหใ์นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู เพื่อการทดลองแบบสอบถาม      
(try out) และหนังสอืขอความอนุเคราะหใ์นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูวจิยัประกอบการท าโครงการคน้ควา้อสิระ 

 2. ผูว้จิยัส่งหนังสอืขอความอนุเคราะหใ์นการตอบแบบสอบถาม พรอ้มส่งแบบสอบถามถงึโรงเรยีนทีเ่ป็น
กลุ่มตวัอย่างทางไปรษณีย ์และขอความอนุเคราะหใ์หต้อบกลบัภายในสองอาทติยท์างไปรษณีย์ 



  

   3. ตรวจสอบและคดัแยกแบบสอบถามทีส่มบูรณ์ เพื่อน าแบบสอบถามทีไ่ดร้บัไปวเิคราะหข์อ้มลูในขัน้
ต่อไป และหากพบว่าโรงเรยีนยงัไม่ส่งแบบสอบถามคนืตามก าหนด ผูว้จิยัจะส่งหนังสอืขอความร่วมมอืในการตอบ
แบบสอบถามอกีครัง้  

   4. น าแบบสอบถามทีส่มบูรณ์มาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท์ีก่ าหนด เพื่อท าการวเิคราะหท์างสถติิ
ต่อไป 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

ผูว้จิยัไดส้รา้งแบบสอบถามขึน้จากกรอบแนวคดิ คอื แบบสอบถามระดบัความคดิเหน็ของภาวะผูน้ าเหนือ
ผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษาและมาตรฐานการปฏบิตังิานคร ูโรงเรยีนนานาชาต ิกรงุเทพมหานคร ประกอบดว้ย 3 
ตอน ดงันี้ 

ตอนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(checklist) เกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ วุฒกิารศกึษาสงูสุด อายุ และต าแหน่งปัจจุบนั
ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที ่2 แบบสอบถามภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษา โรงเรยีนนานาชาต ิ
กรุงเทพมหานคร ซึง่ไดก้ าหนดการแปลความหมายคะแนนเฉลีย่ของภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าตามแนวคดิของชศูร ีวงศ์
รตันะ [10] มลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (rating sacle) คอื มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยทีสุ่ด เป็นแบบสอบถามปลายปิดใชเ้กบ็ขอ้มูลเชงิปรมิาณ ซึง่ขอ้ค าถามภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าตามแนวคดิ
ของ Manz & Sims [7] ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) การท าใหบุ้คลากรเป็นผูน้ าตนเอง  2) การแสดง
เป็นแบบฉบบัใหบุ้คลากรเป็นผูน้ าตนเอง  3) การกระตุน้ใหบ้คุลากรตัง้เป้าหมายดว้ยตนเอง  4) การสรา้งรปูแบบ
ความคดิในทางบวก  5) การอ านวยความสะดวกใหเ้กดิภาวะผูน้ าตนเองโดยการใหร้างวลัและต าหนิทางสรา้งสรรค ์ 
6) การสนับสนุนใหเ้กดิภาวะผูน้ าตนเองโดยการสรา้งคณะท างาน 7) การอ านวยความสะดวกใหเ้กดิวฒันธรรมของ
ผูน้ าตนเอง  

ตอนที ่3  แบบสอบถามมาตรฐานการปฏบิตังิานคร ูโรงเรยีนนานาชาต ิกรุงเทพมหานคร มลีกัษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (rating scale) คอื มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ่ด เป็น
แบบสอบถามปลายปิดใชเ้กบ็ขอ้มลูเชงิปรมิาณ ซึง่ขอ้ค าถามการปฏบิตังิานครตูามขอ้บงัคบัคุรุสภาว่าดว้ย
มาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณของวชิาชพี พ.ศ.2562 [5] ไดแ้ก่  การปฏบิตัหิน้าที ่ การจดัการเรยีนรู ้
ความสมัพนัธก์บัผูป้กครองและชุมชน  
  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื น าแบบสอบถามที่ผ่านการเหน็ชอบจากอาจารย์ทีป่รกึษาการศกึษา
คน้ควา้อสิระแลว้เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชงิเนื้อหา มคี่า IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00 ผู้
ศกึษาปรบัปรุงขอ้ค าถามในแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะจงึไดเ้ครื่องมอืในการศกึษาเป็นแบบสอบถามทัง้สิน้ 50 
ขอ้ ที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ทีป่รกึษาการคน้คว้าอิสระและพร้อมที่จะน าแบบสอบถามไปสู่ข ัน้ตอนการ
ทดลองใช้กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) [11] ได้ค่าสัมประสิทธิแ์อลฟาตามวิธีของ     
ครอนบาคแต่ละแบบวดั เท่ากบั 0.78 
  
  
 



  

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วเิคราะหข์อ้มลูและสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี ่หาค่ารอ้ยละและ

น าเสนอในรปูตาราง ประกอบความเรยีง 
2. วเิคราะหร์ะดบัภาวะผูน้ าเหนอืผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษา และมาตรฐานปฏบิตังิานครู โดยวเิคราะห์

หาค่าเฉลีย่ (x̅) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) 
3. วเิคราะหร์ะดบัภาวะผูน้ าเหนอืผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษาและมาตรฐานการปฏบิตังิานคร ูโรงเรยีน

นานาชาต ิกรุงเทพมหานคร โดยวเิคราะหห์าค่าเฉลีย่ (x̅) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) และแปลความหมายของ
ค่าเฉลีย่ 

4. วเิคราะหค์่าความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษาและมาตรฐานการ
ปฏบิตังิานคร ูโรงเรยีนนานาชาต ิกรุงเทพมหานคร โดยหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) [12] ทัง้นี้ผูว้จิยัไดก้ าหนดเกณฑก์ารแปรความหมายค่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธต์ามแนวของ บุญชม ศรสีะอาด [13] ดงันี้ ต ่ากว่า 0.30 ถอืว่ามคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่า, 0.31 – 
0.70  ถอืว่ามคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัระดบัปานกลาง, 0.71 - ขึน้ไป ถอืว่ามคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัสงู   
 

สรปุผลการวิจยั   
ผลการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัมาตรฐานการ

ปฏบิตังิานคร ูโรงเรยีนนานาชาต ิกรุงเทพมหานคร สรุปผลการศกึษา ดงันี้ 
1. ระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนนานาชาติ 

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและแยกเป็นรายดา้น พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานภาวะผูน้ าเหนือ
ผู้น าของผูบ้รหิารสถานศกึษา โรงเรยีนนานาชาต ิกรุงเทพมหานคร พบว่าโดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อนัดบัสงูสุดคอืการท าใหบุ้คลากรเป็นผูน้ าตนเอง รองลงมาคอืการอ านวยความสะดวก
ใหเ้กดิวฒันธรรมของผูน้ าตนเอง ส่วนการแสดงเป็นแบบฉบบัใหบุ้คลากรเป็นผูน้ าตนเองมคี่าเฉลีย่ต ่าสุด  
              2. ระดบัความคดิเหน็ตอ่มาตรฐานการปฏบิตังิานครูไทย โรงเรยีนนานาชาต ิกรงุเทพมหานคร โดย
ภาพรวมและแยกเป็นรายดา้น พบว่าค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน มาตรฐานการปฏบิตังิานคร ูโรงเรยีน
นานาชาต ิกรุงเทพมหานคร พบว่าโดยรวมคา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อนัดบัสงูสุด
คอืความสมัพนัธก์บัผูป้กครองและชุมชน รองลงมาคอืการปฏบิตัหิน้าทีค่ร ูส่วนการจดัการเรยีนรูม้คี่าเฉลีย่ต ่าสุด  
 3. ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษาและมาตรฐานการปฏบิตังิานคร ู
โรงเรยีนนานาชาต ิกรุงเทพมหานคร พบว่าภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษามคีวามสมัพนัธก์บั
มาตรฐานการปฏบิตังิานคร ูโรงเรยีนนานาชาต ิกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัสงูเชงิบวก เมื่อพจิารณาเป็น
รายดา้น พบว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่ภีาวะผูน้ าเหนือผูน้ าดา้นการสรา้งรปูแบบความคดิในทางบวกมี
ความสมัพนัธก์บัมาตรฐานการปฏบิตังิานครอูยูใ่นระดบัปานกลาง โดยทีผู่บ้รหิารทีม่ภีาวะผูน้ าเหนือผูน้ าในดา้น
การสรา้งรปูแบบความคดิในทางบวกสมัพนัธก์บัมาตรฐานการปฏบิตังิานครดูา้นการจดัการเรยีนรูใ้นระดบัปาน
กลาง  
 
 
 



  

อภิปรายผล 
ภาวะผูน้ าเหนือผูน้ า โรงเรยีนนานาชาต ิกรุงเทพมหานคร  
1.จากผลการศกึษาพบว่า ระดบัความคดิเหน็ต่อภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีน

นานาชาต ิกรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ในดา้นการท าใหบุ้คลากรเป็นผูน้ า
ตนเองนัน้มรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัมากทีสุ่ดอาจเป็นเพราะวา่ผูบ้รหิารไดส่้งเสรมิและแนะน าใหค้รปูรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมทีแ่สดงออกใหเ้ป็นไปในทศิทางทีถู่กตอ้งเหมาะสมสามารถเป็นผูน้ าตนเองและผูอ้ื่นได ้และครสูามารถ
แสดงความคดิเหน็ไดด้ว้ยตนเอง อกีทัง้ยงัมส่ีวนร่วมในการท างานทีเ่ป็นระบบและมสีดัส่วนทีแ่น่นอน ซึง่สอดคลอ้ง
กบั ณฐัวุฒ ิบญุลอื [14]  ทีไ่ดท้ าการศกึษาภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษาอ าเภอบางละมุงสงักดั
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบุรเีขต 3 ซึง่โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นทีม่สีภาพ
ปัจจบุนัสงูสุด คอื การท าใหบุ้คลากรเป็นผูน้ าตนเอง   

มาตรฐานการปฏบิตังิานคร ูโรงเรยีนนานาชาต ิกรุงเทพมหานคร  
 2. จากผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อมาตรฐานการปฏิบัติงานครู โรงเรียนนานาชาติ 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งในดา้นความสมัพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชนอยู่ในระดบัความ
คดิเหน็มากทีสุ่ดแสดงว่าครูมกีจิกรรมในการสรา้งปฏสิมัพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชนอยู่เสมอ โดยเฉพาะแนวคดิ
ของโรงเรยีนนานาชาตทิี่เน้นการมส่ีวนร่วมของผู้ปกครอง เพราะเชื่อว่ารากฐานการพฒันาคนมาจากครอบครวั 
ดงันัน้ การร่วมมอืกบัผูป้กครองและชุมชนจงึสามารถน าไปสู่การพฒันาผูเ้รยีนได ้ซึง่สอดคลอ้งกบั ชลธชิา สุขเจรญิ 
[15] ทีไ่ดท้ าการศกึษาการปฏบิตังิานคร ูตามขอ้บงัคบัคุรุสภาว่าดว้ยมาตรฐานวชิาชพี พ.ศ.2556 ซึง่สภาพปัจจุบนั
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นทีม่สีภาพปัจจุบนัสงูสุด คอื การร่วมมอืกบัผูอ้ื่นในชุมชนอย่างสรา้งสรรค์   
 ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษา และมาตรฐานการปฏบิตังิานคร ู
โรงเรยีนนานาชาต ิกรุงเทพมหานคร 
 3. จากผลการศึกษาพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาและ
มาตรฐานการปฏิบตัิงานครู มคีวามสมัพนัธ์ในระดบัสูงเชงิบวก อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 อาจเป็น
เพราะผูบ้รหิารสถานศกึษาแสดงออกถงึพฤตกิรรมทีม่ภีาวะผูน้ าเหนือผูน้ าในการยกระดบัคุณภาพการศกึษาและ
ความสามารถในการบรหิารการศกึษาได้อย่างมปีระสทิธภิาพซึ่งจะส่งผลใหม้าตรฐานการปฏิบตังิานครูดขีึน้ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบั พชิยั ลิ้มเฉลมิ [16] ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าเหนือผูน้ ากบัพฤตกิรรมการบรหิารของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาตามความคดิเหน็ของครู ผลการวจิยัพบว่าการบรหิารมทีศิทางไปในทางทีเ่หมาะสมเป็นทีพ่งึ
พอใจแก่ครูและบุคลากรทางการศกึษา ท าใหผู้ร้่วมงานสามารถปฏบิตังิานภายใตส้ถานการณ์ต่างๆดว้ยความเตม็
ใจจนประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ เมื่อพจิารณาเป็นรายองค์ประกอบยงัพบว่าการสร้างรูปแบบ
ความคิดในทางบวกมีความสัมพันธ์กับมาตรฐานการปฏิบัติงานครูมากที่สุด อาจเป็นเพราะผู้บริหารนัน้ให้
ความส าคญัในการแสดงความคดิเหน็ทีส่รา้งสรรค์โดยมเีจตคตทิีด่ตี่อการท างานและตระหนักถงึปัญหาและวธิแีก้
อย่างมีเหตุผล สามารถตัดสินใจและน าแนวคิด ทฤษฎีในการปฏิบตัิอย่างเป็นระบบ ซึ่ งเป็นการสร้างรูปแบบ
ความคดิทีด่แีละปลูกฝังคุณลกัษณะทีด่ใีหเ้กดิขึน้ ซึ่งการแสดงรูปแบบความคดิทีส่รา้งสรรค์ ดงักล่าว สะท้อนให้
เหน็การเปิดโอกาสให้ครูไดม้ส่ีวนร่วมและแสดงความคดิในทางบวกเพื่อสามารถน าความคดิใหม่ๆมาปฏบิตัิงาน 
ซึ่งโรงเรียนนานาชาตินั ้นมีการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสูตรอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงของโลกาภิวฒัน์ ดงันัน้การส่งเสริมให้ครูมีรูปแบบความคิดที่ดีและสร้างสรรค์นัน้จะส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อการจดัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนอกีทัง้ยงัก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดในองคก์าร 
 

 



  

ข้อเสนอแนะ 
    1. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
           1.1 จากผลการศกึษาภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษา โรงเรยีนนานาชาต ิ
กรุงเทพมหานคร ดา้นการแสดงเป็นแบบฉบบัใหบุ้คลากรเป็นผูน้ าตนเอง มคี่าเฉลีย่ต ่าสุดเป็นอนัดบัสุดทา้ย พบว่า
โดยเฉพาะการกระตุน้ใหค้รมูพีฤตกิรรมในทางทีด่ขี ึน้ ดงันัน้ ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรแสดงเป็นแบบอย่างในการ
พฒันาตนเองและเรยีนรูใ้หค้รใูฝ่รูเ้พื่อน าความรูไ้ปใชพ้ฒันาการเรยีนการสอน  
    1.2 จากผลการศกึษามาตรฐานการปฏบิตังิานของคร ูโรงเรยีนนานาชาต ิกรุงเทพมหานคร ในดา้นการ
จดัการเรยีนรูแ้ต่มคี่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ดเป็นอนัดบัสุดทา้ยเมื่อเทยีบกบัทุกดา้น ดงันัน้ ผูบ้รหิารควรส่งเสรมิและพฒันา
ครูให้มคีวามสามารถในการจดัการเรยีนรูใ้ห้มปีระสทิธภิาพมากขึ้น โดยเน้นการจดัการเรยีนรูใ้ห้มปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ โดยเน้นการจดัการเรยีนรูบู้รณาการทีม่คีวามหลากหลาย  

   1.3 จากผลการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้รหิารสถานศกึษาและมาตรฐาน
การปฏบิตังิานคร ูโรงเรยีนนานาชาต ิกรุงเทพมหานคร ดา้นการสรา้งรปูแบบความคดิทางบวกมคีวามสมัพนัธก์บั
มาตรฐานการปฏบิตังิานครมูากทีสุ่ด ดงันัน้ผูบ้รหิารสามารถส่งเสรมิให้ครไูดส้รา้งสรรคน์วตักรรมในการเรยีนการ
สอนและมคีวามคดิสรา้งสรรคท์ีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาผูเ้รยีน 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 จากผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รหิารควรเป็นตน้แบบแสดงใหค้รเูป็นผูน้ าตนเอง ดงันัน้จงึควรมกีารศกึษา
ปัจจยัส่วนบุคคลทีส่่งผลต่อภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าในโรงเรยีนนานาชาต ิกรุงเทพมหานคร 
     2.2 จากการวจิยัพบว่าการจดัการเรยีนรูอ้ยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด จงึควรมกีารวจิยัในเรื่องแนวทางการจดัการ
เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 โรงเรยีนนานาชาต ิกรุงเทพมหานคร 
      2.3 จากการวจิยัพบว่าภาวะผู้น าเหนือผู้น ามคีวามสมัพนัธ์กบัมาตรฐานการปฏิบตัิงานครูอยู่ในระดบั
มากจงึควรมกีารศกึษาปัจจยัอื่นๆทีส่่งผลต่อมาตรฐานการปฏบิตังิานคร ู
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