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คําสําคัญ : ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 

วินา สุทธิโพธิ์ : ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานัก 

งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 (THE FORMATIVE LEADERSHIP OF THE 

ADMINISTRATORS IN SCHOOL UNDER LOEI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 

OFFICE 2) กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ: ดร.จักรกฤษณ โพดาพล, 158 หนา, ป พ.ศ. 2560. 

 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหาร

สถานศึกษา และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนก

ตามขนาดโรงเรียน ประสบการณในการทํางาน และวุฒิการศึกษาของครู ประชากรท่ีใชในการศึกษา 

คือ ครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ปการศึกษา 

2559 จํานวน 1,356 คน ขนาดกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย จํานวน 302 คน โดยกําหนดขนาดกลุม

ตัวอยางตามตารางสําเร็จรูปของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan) เครื่องมือท่ีใชในการ 

ศึกษาเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยมีคาความเชื่อม่ัน 0.99 วิเคราะห

ขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา เพ่ือหาคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 

(Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สวนสถิติอางอิง ใชสถิติการทดสอบคาที 

T-test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และทดสอบความแตกตางรายคู

ดวยวิธี LSD (Fisher’s Least-Significant Different)  

ผลการวิจัยพบวา 

1. ระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาราย

ดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการมีวิสัยทัศน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานการมีความคิด

สรางสรรค 

2. การเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามขนาด

โรงเรียน โดยรวมไมมีความแตกตางกัน แตเม่ือพิจารณารายดานพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัย 

สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวนสองดาน ไดแก ดานการมีความคิดสรางสรรค และ ดานการคํานึง 

ถึงความเปนปจเจกบุคคล จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยภาพรวม และรายดาน ไมแตกตาง

กัน และจําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย

ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหาร

สถานศึกษามากกวาครูท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี 
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The objectives of this research were: 1) to study the level of the formative 

leadership of the administrators in school, and 2) To compare the level of the for 

mative leadership of the administrators in school according to opinions of teachers in 

the schools under LOEI Primary Educational Service Area 2, classified by size of school , 

working experience , and the Education level. The population was total 1356 teachers 

who were working in basic educational school under LOEI Primary Educational Service 

Area 2. The sample of this research was total 302 teachers, academic year 2559, The 

size of the sample was determined by the table of Krejecie and Morgan. The 

instrument of the research used to collect data was the 5 rating-scale questionnaire 

with The reliability of 0.99. The descriptive statistics used to analyze the data were 

comprised of frequency, percentage, mean, standard deviation. However, Inferential 

Statistics was the t-test and the one-way analysis of variance (ANOVA). The paired 

differences were found by using Fisher’s Least-Significant Different method will be 

applied.  

The research were found as follows: 

1. The level of the formative leadership of the administrators in school 

under LOEI Primary Educational Service Area 2 was at a much level in overall and 

each aspect. Having considered each aspect, it was found that the highest mean is 

Vision and the lowest mean is Creative thinking 

2. The comparison of the formative leadership of the administrators in 

school under LOEI Primary Educational Service Area 2 according to the opinions of 

the teachers, classified by the size of school. Overall, there were no differences. 

When considering each aspects, it was found that there were statistically significant 

two aspects differences at 0.01 level : creative thinking and individual consideration. 

Classified by working experience. Overall and each aspect, there were no difference 
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and classified by the teacher's qualifications. Overall, there were statistically 

differences at 0.05 level by the teachers who had a higher educational qualifications 

than the bachelor degree had a higher level of opinion toward the formative 

leadership of the school administrators than those who were lower than a bachelor 

degree. 
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ประกาศคุณูปการ 

 

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาความชวยเหลืออยางดียิ่ง จากดร.ดุษฎีวัฒน 

แกวอินทร และ ดร.จักรกฤษณ โพดาพล อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีไดกรุณาใหคําปรึกษาแนะนํา และขอ 

คิดเห็นตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความละเอียดถ่ีถวน และใหกําลังใจดวยดีเสมอมา ผูวิจัย

รูสึกซาบซ้ึงเปนอยางยิ่ง จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญท้ัง 5 ทาน ไดแก รองศาสตราจารย ดร.พิมพอร สดเอ่ียม ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.สุขุม พรมเมืองคุณ ดร.สุภชัย จันปุม ดร.สมพงษ พรมใจ และ  ดร.พิทยา แสงสวาง 

ท่ีไดกรุณาตรวจสอบ และใหคําแนะนําในการแกไขปรับปรุงเครื่องมือการวิจัย ใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 

ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานท่ีไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูแกผูวิจัย ซ่ึงมีสวนสําคัญท่ีทําให

การทําวิทยานิพนธในครั้งนี้มีความสําเร็จ ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงในความเสียสละของทานเปนอยางยิ่ง 

นอกจากนี้ ยังไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่งจากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ทุกทานท่ีใหการชวยเหลือในงานวิจัยครั้งนี้เปน

อยางดียิ่ง 

ขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และ คุณครูเทพศักดิ์ ใครอุบล รวมท้ังเพ่ือนทุกคนท่ีอยู

เบื้องหลัง ซ่ึงไดสนับสนุนผูวิจัยเสมอมา ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงในพระคุณเปนอยางสูง คุณคาและ

คุณประโยชนอันพึงมีจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบแด ครู และอาจารยทุกทานท้ังในอดีต และ

ปจจุบัน ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทานท่ีไดกลาวมาแลว ซ่ึงเปนผูท่ีมีสวนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จ

ลุลวงไปดวยดี 
         

วินา สุทธิโพธิ ์
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในศตวรรษท่ี 21 โลกไดมีการเปลี่ยนแปลงจากยุคอุตสาหกรรมเขาสูยุคสารสนเทศ 

(Information age) สังคมแหงโลกอนาคตแขงขันโดยใชขอมูลสารสนเทศ เปนยุคเศรษฐกิจฐาน 

ความรู (Knowledge-based Economy) ใชความรูเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและใช 

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาสรางขีดความสามารถในการแขงขัน จากขอมูลของสํานักสถิติแรงงาน

สหรัฐอเมริกา (Bureau of Labor Statistics U.S.) วรพจน วงศกิจรุงเรือง และ อธิป จิตตฤกษ 

(2552 อางถึงใน แพรดาว สนองผัน, 2557) กลาววา สัญญาประชาคมยุคใหมตางจากยุคท่ีผานมา 

กลาวคือ คนท่ีมีความรู มีทักษะในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่องและสามารถ

ปรับตัวเองใหเขากับสถานการณใหม ๆ ไดเทานั้นจึงจะประสบผลสําเร็จ “ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21” 

จะชวยใหสามารถเรียนรูและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ดังนั้น ทักษะแหงศตวรรษใหม

จึงเปนใบเบิกทางสูการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจ สวนคนท่ีปราศจากทักษะดังกลาวก็ตองจมปลักอยู

กับงานท่ีมีทักษะนอยและคาจางต่ํา ความเชี่ยวชาญในทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จึงกลายเปนสิ่งท่ี

จําเปนสําหรับพลเมืองในยุคปจจุบัน (แพรดาว สนองผัน, 2557) 

การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาทัดเทียมอารยประเทศไดนั้น หลักสําคัญก็คือการ 

ศึกษา เพราะการศึกษาสรางคน คนสรางชาติ เราจําเปนตองยกระดับประชากรของเราใหไดมาตร 

ฐานสากล สิ่งแรกท่ีรีบเรงพัฒนาคนรุนใหม คือ ศักยภาพท่ีเปนสากล (Global Competency) 

รัฐบาลจึงตองปรับเปลี่ยนนโยบายการพัฒนาประเทศจากท่ีเคยมุงเนนการพัฒนาดานเศรษฐกิจมาเปน

การพัฒนาคนแทนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ไดนอมนํา

และประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวน

รวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุลยั่งยืน การพัฒนาคนหรือทุนมนุษยใหเขมแข็งพรอมรับการเปลี่ยน 

แปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 และการเสริมสรางปจจัยแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพของ 

คนท้ังในเชิงสถาบัน ระบบ โครงสรางของสังคมใหเขมแข็ง สามารถเปนภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง

ตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต (แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ีสิบเอ็ด พ.ศ.

2555-2559, 2555) การศึกษาตองเดินหนาสูการสราง การพัฒนา เตรียมความพรอมใหสอดคลองกับ

สังคมโลก โดยเฉพาะสังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 อันเปนผลมาจากการปฏิวัติดานดิจิทัล (Digital 

Revolution) และความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ท่ีทําใหโลกท้ังโลก
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เชื่อมโยงและสื่อสารกันไดอยางรวดเร็ว จําเปนตองสรางและพัฒนาคนใหเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมี

ความสามารถ มีทักษะ ความถนัด ความชํานาญพรอมจะขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาประเทศสู

การเปนประเทศพัฒนาในระดับท่ีสูงข้ึน (จาตุรนต ฉายแสง, 2556) 

การจัดการศึกษาเปนกระบวนการท่ีมีองคประกอบหลายประการ เพ่ือนําไปสูเปาหมายท่ี

พึงปรารถนาในการพัฒนาคุณภาพมนุษย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิม 

เติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2553) มาตรา 4 “สถาน 

ศึกษา” หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยโรงเรียน ศูนยการเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย 

หนวยงานการศึกษา หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือของเอกชนท่ีมีอํานาจหนาท่ีหรือมีวัตถุประสงคใน

การจัดการศึกษา และหมวด 1 (มาตรา 6) การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปน

มนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกาย จิตใจสติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ

ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ดังนั้น สถานศึกษาหรือโรงเรียน ซ่ึงเปนองคกร

ใหบริการท่ีผูกพันกับเรื่องของการสอนและการเรียนรูเปนหลัก เปาหมายสุดทาย (Ultimate goal) 

ของโรงเรียนก็คือการเรียนรูของนักเรียน (Student leaning) โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนให 

กับนักเรียน โรงเรียนจึงเปนองคกรแหงการเรียนรู (Leaning organization) มากกวาองคกรประเภท

ใด ๆ เพราะโรงเรียนเปนสถานท่ีสําหรับใหผูเรียนไดมีโอกาสสําหรับขยายความรูความสามารถไดอยาง

สรางสรรค (Expand capacities to create) และประสบความสําเร็จอยางตอเนื่อง (Hoy and 

Miskel, 2008) (กาญจนา ศิลา, 2556) 

การปฏิรูปการศึกษา มุงใหเกิดคุณภาพท้ังในดานการผลิตกระบวนการจัดการและปจจัย

ตาง ๆ โดยมุงหวังใหการจัดการศึกาพัฒนาท้ังระบบ (Whole School Approach : WSA) บุคคลท่ีมี

ความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาวคือ ผูบริหารโรงเรียน เพราะตองเปนผูนํา

และผูประสานความรวมมือจากทุกฝายท่ีมีความสามารถ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเรียน

การสอน และการเรียนรูรวมท้ังประสานสัมพันธ ระดมและจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  

(สุพล วังสินธุ, 2545) คุณภาพการจัดการศึกษาของนักเรียนจะเปนเชนไร ข้ึนอยูกับ ภาวะผูนําของ

ผูบริหารโรงเรียนในการท่ีจะนําศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียนมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  

(อรรณพ พงษวาท, 2540) ผูบริหารสถานศึกษา จึงเปรียบไดวา เปนจอมทัพสําคัญ ท่ีจะนําพาองคกร 

ใหกาวไปในกระแสแหงการปฏิรูป ไดอยางมีเกียรติ และศักดิ์ศรี ผูบริหารสถานศึกษา ในยุคแหงการ

เปลี่ยนแปลง ทางบริบท (Context) หลากหลายสวนนั้น นาจะเปรียบไดกับ “ผูบริหารมืออาชีพ” จึง

จะเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน ท่ีจะทําหนาท่ีสําคัญ ใหไปสูเปาหมายท่ีพึงประสงค โดยการ

กําหนดเปนยุทธศาสตรการจัดการศึกษา สูการปฏิบัติ ท่ีแสดงใหเห็นศักยภาพ คุณภาพเกิด 

ประสิทธิภาพสูงสุด ในการบริหารจัดการศึกษา ภายในสถานศึกษาแหงนั้น 
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คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาหลายประการท่ีสงผลการบริหารสถานศึกษาประสบ

ความสําเร็จมากนอยเพียงใด ท้ังปจจัยดานการบริหาร ดานความเปนผูนํา ดานบุคลิกภาพ สิ่งเหลานี้

จะสงผลตอความสําเร็จของผูบริหารสถานศึกษาท้ังสิ้น ผูบริหารสถานศึกษาในยุคแหงการเปลี่ยน 

แปลงของสังคมโลกจะตองแตกตางจากผูบริหารสถานศึกษาในอดีต คุณลักษณะตามบทบาทของ

ผูบริหารสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ตามมาตรา 39 ในพระราชบัญญัติการ 

ศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ท่ีใหกระทรวงกระจายอํานาจบริหารจัดการ ไปยังคณะกรรมการ และ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหาร

บุคคล และการบริหารท่ัวไป (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2543) กลาววา ผูบริหารจะตองเปนผูมี

ความรู และเปนผูนําดานวิชาการ มีความรู มีทักษะ มีประสบการณดานการบริหารงาน มีวิสัยทัศน  

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรับผิดชอบ ใชนวัตกรรมทางการบริหารได ฯลฯ ซ่ึงสอดคลองกับ 

มาตรฐานวิชีพทางการศึกษาดานมาตรฐานการปฏิบัติตนของผูบริหารสถานศึกษา ไดเล็งเห็นถึงความ 

สําคัญของการปฏิบัติงานอยางสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาโดยไดกําหนดใหผูบริหารสถาน 

ศึกษา รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอ่ืน อยางสรางสรรค (สํานักมาตรฐานวิชาชีพ, ม.ป.ป.)  

ในปจจุบันองคกรหรือชุมชนตองเผชิญกับสถานการณท่ีซับซอน และมีการเปลี่ยนแปลง 

อยางรวดเร็ว ผูนําในยุคนี้ตองเผชิญกับความทาทายในทุกดาน อาทิ การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

ของเทคโนโลยี การกอกําเนิดของกฎระเบียบใหม ๆ ท้ังในระดับองคกร ชุมชน สังคม และระดับโลก  

การเกิดความกลมกลืนของแนวคิด และกระบวนการทางสังคมตาง ๆ การเปลี่ยนแปลงดานประชากร 

และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการธุรกิจ รวมท้ังความไมแนนอนทางดานเศรษฐกิจ ความทาทาย

เหลานี้ดูเหมือนวาเราจะไมสามารถกาวผานไปได ถายังใชทักษะการบริหารจัดการแบบเดิม ๆ ใน

ภาวะเชนนี้ สมรรถนะของผูนําท่ีเรียกวา “ผูนําเชิงสรางสรรค” เปนสิ่งท่ีจําเปนอยางยิ่งท่ีจะทําใหรอด

พน และไดรับชัยชนะเหนือสภาพแวดลอมท่ีปรับเปลี่ยนอยางรุนแรงดังกลาว (สมศักดิ์ กิจธนาวัฒน, 

2545) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ถือวาเปนหนวยงานในสังกัดสํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมีวิสัยทัศนวา “สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เลย เขต 2 เปนองคกรแหงความเปนเลิศ ติดอันดับหนึ่งในสิบของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาสูระดับสากล” ซ่ึงวิสัยทัศนดังกลาวจะเปนจริงไดนั้น ผูบริหารสถานศึกษา

ตองไดรับการพัฒนาใหมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณตาง ๆ ในปจจุบัน ดวยการ

พัฒนาภาวะผูนํา เชน ภาวะผูนําทีม ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ ภาวะผูนําทางการศึกษา และท่ีสําคัญคือ

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค เพ่ือนําไปประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 4 ป (2559-2562) ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับการพัฒนา

ศักยภาพของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด โดยมีการจัดโครงการเสริมสรางศักยภาพผูบริหารสถาน 
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ศึกษาในดานตาง ๆ เพ่ือใหพรอมตอการเปนองคกรแหงความเปนเลิศ และมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาสูระดับสากล (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2, 2558) 

จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความตองการท่ีจะศึกษา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของ

ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วามี ภาวะ

ผูนําเชิงสรางสรรคอยูในระดับใด อันเปนประโยชนตอการพัฒนา และสงเสริมการมีภาวะผูนํา เชิง

สรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือสงผลใหสถานศึกษาเปนสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาสูระดับสากล 

  

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนก

ตามขนาดโรงเรียน ประสบการณในการทํางาน และวุฒิการศึกษาของครูผูสอน 

 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

1.3.1 ครูผูสอนท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงสราง 

สรรคของผูบริหารสถานศึกษาท่ีแตกตางกัน  

1.3.2 ครูผูสอนท่ีมีประสบการณในการทํางานท่ีตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิง

สรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาท่ีแตกตางกัน 

1.3.3 ครูผูสอนท่ีมีวุฒิการศึกษาท่ีตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของ

ผูบริหารสถานศึกษาท่ีแตกตางกัน 

 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 

1.4.1 ดานเนื้อหา 

การวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ในดาน

การมีความยืดหยุนและปรับตัว การมีวิสัยทัศน การมีความคิดสรางสรรค การทํางานเปนทีม และการ

คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 
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1.4.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคือ ครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 1,356 คน (แบบแสดงท่ีตั้งและปริมาณงานของ

สถานศึกษาประกอบการวางแผนอัตรากําลังครูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.2559) 

กลุมตัวอยาง คือ ครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย 

เขต 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 302 คน ซ่ึงผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางสําเร็จรูป

ของ เครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 อางถึงใน ประยูร อาษานาม, 2544) และ

ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ยึดตามขนาดโรงเรียน หลังจากนั้น

ทําการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลากเพ่ือระบุตัวผูตอบแบบสอบถาม 

1.4.3 ขอบเขตดานตัวแปร 

ตัวแปรตน ไดแก  

  1. ขนาดโรงเรียน จําแนกไดดังนี้ 

   1.1 โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนไมเกิน 120 คน)  

   1.2 โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียนตั้งแต 121 – 600 คน)  

  1.3 โรงเรียนขนาดใหญ (นักเรียน 601 คนข้ึนไป) 

 2. ประสบการณในการทํางาน 

  2.1 ปฏิบัติหนาท่ีครูในโรงเรียนนอยกวา 5 ป  

  2.2 ปฏิบัติหนาท่ีครูในโรงเรียน 5-10 ป  

  2.3 ปฏิบัติหนาท่ีครูในโรงเรียน มากกวา 10 ป  

 3. วุฒิการศึกษา 

   3.1 ปริญญาตรี 

   3.2 สูงกวาปริญญาตร ี

ตัวแปรตาม ไดแก ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 5 ดาน ไดแก 

 1.  การมีความยืดหยุนและปรับตัว  

 2.  การมีวิสัยทัศน  

 3.  การมีความคิดสรางสรรค  

 4.  การทํางานเปนทีม  

 5.  การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 
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1.5 กรอบแนวคิดการวิจัย 
  

 ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

 

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.6.1 ทําใหทราบระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

1.6.2 ทําใหทราบระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตาม

ขนาดโรงเรียน ประสบการณในการทํางาน และวุฒิการศึกษาของครูผูสอน 

1.6.3 เปนแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือจะ

ไดเปนประโยชนในการนําไปใชวางแผนกําหนดนโยบายในการบริหารการจัดการสถานศึกษา ดวยการ

สงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง และพัฒนาภารกิจของสถานศึกษาใหเขากับบริบทแหงการเปลี่ยนแปลง

ของประเทศในปจจุบัน 

 

  

ขนาดโรงเรียน 

1. โรงเรียนขนาดเล็ก  

2. โรงเรียนขนาดกลาง  

3. โรงเรียนขนาดใหญ 

ประสบการณในการทํางาน 

1. ปฏิบัติหนาท่ีครูในโรงเรียนนอยกวา 5 ป  

2. ปฏิบัติหนาท่ีครูในโรงเรียน 5-10 ป  

3. ปฏิบัติหนาท่ีครูในโรงเรียนมากกวา 10 ป 

วุฒิการศึกษา 

1. ปริญญาตรี 

2. สูงกวาปริญญาตรี 

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหาร

สถานศึกษา (ไดจากการสังเคราะห) มี 

5 ดาน ดังนี้  

 

1. การมีความยืดหยุนและปรับตัว  

2. การมีวิสัยทัศน  

3. การมีความคิดสรางสรรค  

4. การทํางานเปนทีม  

5. การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 
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1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 
ผูวิจัยไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะ มีรายละเอียดดังนี้ 

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค หมายถึง พฤติกรรมในการแสดงออกของผูบริหารสถานศึกษา ท่ี

สามารถนําพาใหบุคลากรในสถานศึกษาหันไปในทิศทางเดียวกันไดอยางมีศิลปะ เพ่ือนําไปสูการสราง 

สรรคสิ่งใหม ๆ และเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ ซ่ึงประกอบไปดวย การมีความยืดหยุนและ

ปรับตัว การมีวิสัยทัศน การมีความคิดสรางสรรค การทํางานเปนทีม และ การคํานึงถึงความเปน

ปจเจกบุคคล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

การมีความยืดหยุนและการปรับตัว หมายถึง การท่ีผูบริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมท่ี

แสดงออกในการปรับตัวและควบคุมอารมณตามสถานการณท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม สามารถคิดหาวิธีการ

ใหม ๆ มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนการทํางานไดอยางมีเหตุผล และเหมาะสมในทุกสถานการณ ไม

ตกอยูภายใตกฎเกณฑหรือความคุนเคย มีความม่ันใจในตนเอง มุงสนับสนุนและสงเสริมใหครูและ

บุคลากรคิดหาวิธีการใหม ๆ มาใชในการปฏิบัติงาน เปดใจกวางรับฟงความแตกตาง และความคิดเห็น 

พรอมใหอิสระตอการตัดสินใจ และสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน 

การมีวิสัยทัศน หมายถึง การท่ีผูบริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการมองเห็น

ภาพในอนาคตของโรงเรียนท่ีตองการจะใหเปนไดอยางชัดเจน มีการวิเคราะหสภาพปญหาและวาง 

แผนงานโดยเปดโอกาสใหครูและบุคคลากรมีสวนรวม เพ่ือมุงสูเปาหมายท่ีตองการ รวมท้ังสงเสริม

สนับสนุนใหครูและบุคลากรมองการณไกลตระหนักถึงความสําคัญของภาระหนาท่ี ชวยกระตุนใหครู

และบุคลากรทํางานไดอยางเต็มศักยภาพและอํานวยความสะดวกใหครูและบุคลากรทํางานใหเสร็จ

ทันเวลา มุงกระจายและเพ่ิมอํานาจแกบุคลากร รวมท้ังเปนท่ีปรึกษาใหกําลังใจและยกยองการกระทํา

ของครูและบุคลากร 

การมีความคิดสรางสรรค หมายถึง การท่ีผูบริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกใน

การคิดอยางมีเปาหมาย ท่ีเกิดจากการไตรตรอง สุขุมรอบคอบ มีความกระฉับกระเฉง ราเริงแจมใส

เปนตัวของตัวเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และพรอมท่ีจะพัฒนาตัวเองอยูเสมอ รวมท้ังมีความ 

สามารถในการสรางนวัตกรรมใหม ๆ และนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการบริหาร กอใหเกิดความ

คลองตัวในการคิดแกปญหา พรอมยอมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคคลอ่ืนมุงเชื่อมโยง

พลังความสามารถและกระตุนใหครูและบุคลากรมีแรงบันดาลใจเพ่ือการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน 

การทํางานเปนทีม หมายถึง การท่ีผูบริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการใช

กระบวนการบริหารสถานศึกษาของการทํางานเปนทีม ท่ีเล็งเห็นความสําคัญของผูรวมงานโดยการจัด

ระเบียบการติดตอสื่อสารใหสะดวกรวดเร็ว และมีการกําหนดหนาท่ีการทํางานของผูรวมงานท่ีชัดเจน

รวมท้ังประชุมเก่ียวกับปญหา และแบงปนขอมูลขาวสารอยางสมํ่าเสมอ มุงสงเสริมใหผูรวมงาน

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการประสานงาน และทํางานเปนทีม พรอมท้ังสนับสนุนใหเกิดความรวมมือ 

ชวยเหลือ และยอมรับในคุณคาของเพ่ือนรวมงาน   
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การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล หมายถึง การท่ีผูบริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมท่ี

แสดงออกในการดูแลเอาใจใสครูและบุคลากรแตละคนอยางใกลชิดและเทาเทียมกัน รับฟงความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะทําใหครูและบุคลากรรูสึกวามีคุณคาและมีความสําคัญ เปดโอกาสใหไดใช

ความรูความสามารถ โดยการมอบหมายงานอยางท่ัวถึงและเหมาะสมตามความถนัด มีการติดตามผล

การปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง มุงสงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความสามารถพิเศษตามความสนใจ

ท่ีหลากหลายทันตอโลก และสนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยี รวมท้ังเปนท่ีปรึกษาใหคําแนะนํา

ชวยเหลือ และรับฟงปญหาของครูและบุคลากร 

ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอํานวยการสถานศึกษา รวมท้ังผูรักษาการในตําแหนง ใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

ครูผูสอน หมายถึง บุคลากรท่ีดํารงตําแหนงครู และครูผูชวยในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

ประสบการณในการทํางาน หมายถึง ระยะเวลาท่ีปฏิบัติหนาท่ีครูในโรงเรียน สังกัดสํานัก 

งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ซ่ึงจะแบงเปน 1) นอยกวา 5 ป, 2) 5-10 ป และ  

3) มากกวา 10 ป  

ขนาดโรงเรียน หมายถึง ปริมาณภาระกิจของโรงเรียน กําหนดจากจํานวนนักเรียนตามท่ี

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 กําหนดไว (แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 4 

ป (2559-2562) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2. 2558) ไดแก 1) โรงเรียน

ขนาดเล็ก (นักเรียนไมเกิน 120 คน), 2) โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียนตั้งแต 121-600 คน) และ 3) 

โรงเรียนขนาดใหญ (นักเรียน 601 คนข้ึนไป) 

วุฒิการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของครูผูสอน จําแนกเปน 1) ปริญญาตรี 

และ 2) สูงกวาปริญญาตรี  



 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การวิจัยเรื่อง “ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานัก 

งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2” ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียว 

ของและนําเสนอเนื้อหาสาระ ดังตอไปนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษา 

 2.1.1 ความหมายของการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 2.1.2 แนวคิดทฤษฎีและหลักการเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษา 

 2.1.3 ขอบขายภารกิจการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.2 แนวคิดและทฤษฎเีก่ียวกับผูนําและภาวะผูนํา 

 2.2.1 ความหมายของผูนําและภาวะผูนํา 

 2.2.2 แนวคิดทฤษฎีภาวะผูนํา 

 2.2.3 ความสําคัญของภาวะผูนํา 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 

 2.3.1 ความหมายของภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 

 2.3.2 แนวคิดภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 

 2.3.3 องคประกอบภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 

2.4 บริบทสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 

 2.5.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา 

2.1.1 ความหมายของการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นักศึกษาและนักบริหารการศึกษาไดใหความหมายเก่ียวกับ การบริหารไวอยางหลากหลาย 

พอสรุปไดดังนี้ 

สมยศ นาวีการ (2546) ไดใหความหมายของการบริหารไววา การบริหารเปนกระบวนการ

วางแผน การจัดองคกร การสั่งการ และการควบคุมกําลัง ความพยายามของสมาชิกในองคกร และ 

การใชทรัพยากรอ่ืน ๆ เพ่ือความสําเร็จของเปาหมายในองคกรท่ีกําหนดไว 
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Corroll & Gillen (1987 อางถึงใน สุภาพ ฤทธิ์บํารุง, 2556) สรุปไววา การบริหารเปน

กระบวนการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุจุดหมายขององคการ โดยอาศัยหนาท่ีทางการบริหารท่ีสําคัญคือ 

การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การนํา (Leading) และการควบคุม 

(Controlling) 

ทนงศักดิ์ คุมไขน้ํา (2550) ไดใหความหมายการบริหาร คือ การทํางานโดยอาศัยบุคคลอ่ืน 

โดยใชกระบวนการทํางานรวมกับคนและทรัพยากรขององคการ ภายใตกิจกรรมการบริหารและสภาพ 

แวดลอมตาง ๆ ท่ีเผชิญอยูเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ทักษิณา เหลืองทวีผล (2551) กลาววา การบริหาร หมายถึง กระบวนการตาง ๆ ท่ี

ผูบริหารใชทักษะการบริหารท่ีใชศาสตรและศิลปมาประกกอบการบริหารเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 

ท่ีกําหนดไว โดยความรวมมือของคนตั้งแต 2 ข้ึนไปรวมมือรวมใจกัน โดยอาศัยความรูและทฤษฎี

เพ่ือใหงานดําเนินไปสูเปาหมายขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

สุนทร โคตรบรรเทา (2551) ไดใหความหมายการบริหารหรือการจัดการ หมายถึง 

กระบวนการทํางานกับคนและโดยคน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายสูงสุดขององคการ 

อาภรณ สุขสวัสดิ ์(2553) กลาวถึง ความหมายของการบริหารวา การบริหารเปนกิจกรรม

ท่ีกลุมบุคคลไดรวมกันดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค โดยใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชน

สูงสุด และเปนกิจกรรมท่ีตองอาศัยองคประกอบอยางนอยสองประการ ไดแก ปจจัยในการดําเนิน

กิจกรรม หรือเรียกวาปจจัยการบริหาร และกระบวนการดําเนินกิจกรรมหรือ กระบวนการบริหารเพ่ือ 

ใหบรรลุเปาหมายท่ีตองการโดยอาศัยหนาท่ีทางการบริหาร 

กัลยกร ม่ันถาวรวงศ (2547) ไดใหความหมาย การบริหารการศึกษา หมายถึงการดําเนิน 

การจัดการศึกษา โดยกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของ รวมมือกันพัฒนาสมาชิกขององคการใหมีความรูความ 

สามารถเปนคนดีของสังคม และมีประสิทธิภาพดวยกระบวนการบริหารท่ีสอดคลองและเหมาะสมการ

บริหารการศึกษานั้นมีความสําคัญในฐานะท่ีเปนท้ังศาสตรและศิลปท่ีเปรียบเสมือนเครื่องมือในการ

ดําเนินการจัดการศึกษา ใหเปนไปตามความตองการขององคกร อันสงผลตอการพัฒนาการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาคนและประเทศชาติ 

ฐิติรัตน ปานผูมีทรัพย (2547) ไดใหความหมายการบริหารการศึกษา หมายถึง การใช

อิทธิพลของกลุมบุคคล ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา ตอกลุมคนในสังคมใหไดรับการศึกษาท่ัวถึง 

เสมอภาค เปนธรรม อยางมีคุณภาพ โดยใชกระบวนการ และทรัพยากร ดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จ

ตามวัตถุประสงค  

สําหรับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดมีผูใหความความหมายไวหลายทานดวยกัน ดังนี้ 

สงบ ลักษณะ (2542) กลาววา การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือการศึกษาระดับประถม 

ศึกษา 6 ป และมัธยมศึกษา 6 ป ซ่ึงรวมท้ังมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ (อาชีว 

ศึกษา) 
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พนม พงษไพบูลย (2542) กลาววา การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือการศึกษาท่ีจําเปนท่ี

เปนประโยชนเพ่ือใหผูเรียนมีพ้ืนฐานท่ีแข็งแรง ม่ันคง เพียงพอกับการดํารงชีวิตท่ีดีในวันขางหนา อยู

รวมกับผูอ่ืนไดอยางดี มีชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข สามารถประกอบการงานอาชีพเพ่ือเลี้ยง

ตนเองและครอบครัวได และสามารถพัฒนาตนเองใหเจริญกาวหนา ตลอดจนมีสวนรวมกับผูอ่ืนใน

การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

นนท เกตุทัต (2542) กลาววา การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หมายถึง การศึกษาทุกรูปแบบ

ท่ีจัดข้ึนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหคนไทย ดําเนินชีวิตรวมกันในสังคม อยางมีความสุขความรู ความ 

สามารถ และทักษะในการแสวงหาความรูอยางตอเนื่องไดตลอดและทันตอการเปลี่ยนแปลงมี 

ความสามารถในการประกอบอาชีพและพ่ึงตนเองได ดํารงชีวิตอยางมีคุณธรรม และมีศักดิ์ศรี พัฒนา

ตนเองและมีบทบาทรวมในการพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม และใหหมายถึงการศึกษาท่ีเริ่ม 

จากระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 4 ระบุวาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

หมายถึง การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา ซ่ึงหมายความวา การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ การศึกษาตั้งแต

ระดับกอนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยรวมถึงอาชีวศึกษาระดับประโยควิชาชีพ 

หรือ ปวช. 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ใหความหมายของการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานวาเปนการ 

ศึกษาเพ่ือชีวิตท่ีมีคุณภาพของประชาชนไทย ชวยใหประชาชนไทยมีคุณธรรมในการดํารงอยูรวมกัน

ในสังคมอยางมีความสุข มีความรู ความสามารถ และทักษะในการแสวงหาความรูไดอยางตอเนื่อง

ตลอดชีวิตและทันตอความเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความสามารถในการประกอบอาชีพพ่ึงตนเองได 

และดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบและมีบทบาทรวม

ในการพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม 

ดังนั้น จึงสรุปไดวา การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หมายถึงการบริหารและ

การจัดการศึกษากอนระดับอุดมศึกษา เปนกระบวนการท่ีมีบุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไปรวมกัน ดําเนินการ 

เก่ียวกับการศึกษา โดยมีผูบริหารสถานศึกษาเปนผูดําเนินการจัดองคการ บุคลากรและการนิเทศการ

จัดการศึกษา ซ่ึงมีครูเปนผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการสอนใหความรูกับนักเรียนตามหลักสูตร โดยใชสื่อ

และนวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักเรียนในทุก ๆ ดานใหมีทักษะในการแสวงหาความรูได

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต สามารถดํารงชีวิตรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข สามารถพัฒนาตนเองให

เจริญกาวหนา และมีสวนรวมกับผูอ่ืน ในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

2.1.2 แนวคิด ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนรากฐานท่ีสําคัญในการสรางความเจริญกาวหนา และความม่ันคง

ของชาติ ถาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณภาพก็หมายความถึงประชาชนสวนใหญมีคุณภาพดวย ดังนั้น 
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ผูบริหารสถานศึกษาซ่ึงมีบทบาทและหนาท่ีหลักในการบริหารสถานศึกษาตองมีกระบวนการบริหารท่ี

มีประสิทธิภาพเพ่ือจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการเรียนรูใหนักเรียนเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 

ซ่ึงไดมีนักวิชาการการศึกษา อธิบายเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษาไว สรุปแยกตาม

ประเด็นพอสังเขป ดังนี้ 

 2.1.2.1 หลักการบริหารของ Henri Fayol 

 แนวคิดของ Henri Fayol ทฤษฎีการจัดการหรือการบริหาร (ศิริวรรณ เสรีรัตน 

และ คณะ, 2550) Henri Fayol นักอุตสาหกรรมชาวฝรั่งเศสไดชื่อวาเปนบิดาของทฤษฎีการจัดการ

ปฏิบัติการ (Operational-Management Theory) ถือกันวาเปนบิดาของการบริหารจัดการสมัยใหม 

งานของ Fayol อยูในระหวางป 1920-1929 เขาเชื่อวา การบริหารนั้นเปนเรื่องของทักษะและเขา

สนใจท่ีจะศึกษาองคการโดยรวม และ มุงเนนท่ีกิจกรรมการจัดการ ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรม 5 อยาง 

คือ 1) การวางแผน (Planning) 2) การจัดองคการ (Organizing) 3) การบังคับบัญชาหรือการสั่งการ 

(Commanding) 4) การประสานงาน (Coordinating) และ 5) การควบคุม (Controlling) หลัก

ท่ัวไปของการจัดการ (General principle of management) การจัดการโดยท่ัวไปยืดหยุนได และ

ตองใชกับเง่ือนไขท่ีเปลี่ยนแปลง Fayol ไดสังเกตและกําหนดการทํางานไว 14 ขอ เรียกวา หลักการ

จัดการท่ีมีประสิทธิผลของ Fayol (Fayol’s principles of effective management) ซ่ึง Fayol ได

กําหนดหลักการจัดการ 14 ขอ จากประสบการณสวนตัวและพิจารณาจุดเริ่มตนสําหรับผูบริหารท่ี

แสวงหาคําแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติของผูจัดการ หลัก 14 ขอ มีรายละเอียดดังนี้ 

  1) การแบงหนาท่ีกันทํา เปนความเชี่ยวชาญพิเศษท่ีนักเศรษฐศาสตรเห็น

วาจําเปนสําหรับความมีประสิทธิภาพในการใชแรงงาน Fayol ไดประยุกตใชหลักการนี้ในงานทุกชนิด 

ท้ังงานการจัดการดานเทคนิค 

  2) อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ พบวา อํานาจและความรับผิดชอบมี

ความสัมพันธกัน ซ่ึงความรับผิดชอบเกิดจากอํานาจหนาท่ี เขาเห็นวา อํานาจเปนสวนประกอบของ

ปจจัยท่ีเปนทางการตาง ๆ ไดมาจากตําแหนงผูบริหาร และปจจัย สวนบุคคล เปนการประสมประสาน 

ของการมี ไหวพริบ ประสบการณ คุณคาทางศีลธรรม ความรับ ผิดชอบในอดีตฯลฯ ซ่ึงอํานาจหนาท่ี

ตองควบคูกับความรับผิดชอบ 

  3) ความมีระเบียบวินัยเปนการยอมรับเคารพขอตกลงซ่ึงใชรวมกันการ

ประยุกตใชพลังและวินัยตองมีความเหนือกวาในทุกระดับเพ่ือใหสามารถใชบังคับได 

  4) การมีผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว หมายถึง พนักงานควรจะไดรับคําสั่ง

จากผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว 

  5) การมีเปาหมายเดียวกัน หลักการขอนี้ยึดวา กิจกรรมของแตละกลุมตอง

มีจุดหมายและแผนการเดียวกัน 
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  6) ผลประโยชนสวนตัวมีความสําคัญนอยกวาผลประโยชนขององคการ 

หมายถึง ผลประโยชน (ความสนใจ) เฉพาะของผูจัดการและพนักงานถือเปนรองจากผลประโยชน

ท้ังหมดขององคการ 

  7) คาตอบแทนและวิธีการตอบแทน นั่น คือ การจายคาตอบแทนควรจะ

ยุติธรรมและสนองความพึงพอใจสูงสุดท้ังนายจางและลูกจางเทาท่ีจะทําได 

  8) การรวมอํานาจ หลักขอนี้ไมไดรวมถึงการรวมอํานาจหนาท่ีแต หมายถึง 

ขอบเขตของการรวมอํานาจและการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ข้ึนอยู กับสถานการณ และ

ลักษณะขององคการ 

  9) สายการบังคับบัญชา เปนสายการบังคับบัญชาเพ่ือใหการติดตอสื่อสาร

ของท้ังองคการคลองตัว 

  10) คําสั่ง องคการจะกําหนดตําแหนงหนาท่ีสําหรับทุกคน และทุกคนจะ

เขาใจตําแหนงหนาท่ีของเขา 

  11) หลักความเสมอภาค การจัดการใชหลักเทาเทียมกัน ตลอดท้ังความ

เมตตาและความยุติธรรม 

  12) ความม่ันคงในงาน Fayol พบวา การออกจากงานของพนักงานเปน

เหตุผลและผลการจัดการท่ีไมดี และชี้วาเปนอันตรายตลอดจนทําให เสียคาใชจายธุรกิจท่ีม่ังค่ัง

โดยท่ัวไปจะแสดงถึงความรูสึกม่ันคงของพนักงานดวย 

  13) ความคิดริเริ่ม ผูบริหารท่ีมีประสิทธิผลจะตองมีความคิดริเริ่มสรางสรรค

ในการพัฒนาและการบริหารงาน 

  14) ความสามัคคี เปนหลักการท่ีวาสามัคคีคือพลังความเขากันไดระหวาง

สมาชิกภายในองคการท่ีจะทําใหเกิดความแข็งแกรง 

 2.1.2.2 หลักการบริหารของ Deming 

 Deming (1940 อางถึงใน อาภรณ สุขสวัสดิ์, 2553) สิ่งท่ี Deming นําเสนอเพ่ือให

เกิดความเคลื่อนไหวทางดานคุณภาพท่ีรูจักกันอยางแพรหลายคือ วงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) 

ประกอบดวย 1) การทําวิจัยและนําผลมาใชในการวางแผนการผลิต (Plan) 2) การดําเนินการผลิต 

(Do) 3) ตรวจสอบผลผลิต เพ่ือ ใหม่ันใจวาการดําเนินการผลิต ดําเนินการตามแผน (Check) 4) 

จําหนายผลผลิต (Act) 5) วิเคราะหผลผลิต ท่ีจําหนายในดานคุณภาพ ราคาและเกณฑอ่ืน ๆ 

(Analyze) ดังแผนภูมิท่ี 2.1 
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แผนภูมิท่ี 2.1 วงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) (อําภรณ สุขสวัสดิ์, 2553) 

 

 Deming ไดเสนอแนวทางใหมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพใหเกิดข้ึนอยางตอเนื่องใน

องคกรธุรกิจอุตสาหกรรมเพ่ือความอยูรอดและสามารถแขงขันในตลาดได โดยเสนอหลักการบริหาร

คุณภาพ 14 ขอ ท่ีรูจักกันดีวา “เดมม่ิง 14 ขอ” (Deming Fourteen Points) การศึกษาหลักการ

บริหารคุณภาพของเดมม่ิง 14 ขอ ใหเขาใจจึงเปนพ้ืนฐานสําคัญของการสรางคุณภาพในองคกร

สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสมจะทําใหองคกรมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ ได

อยางยั่งยืน หลักการบริหารคุณภาพของเดมม่ิง 14 ขอ คือ 

 1) กําหนดจุดมุงหมายในการปรับปรุง ผลผลิต และการบริหาร เพ่ือจะทําใหเกิดการ

เปรียบเทียบการคงอยูในธุรกิจและการสรางงาน 

 2) ปรับปรัชญาแนวใหมวา การบริหารจะตองเรียนรูเศรษฐศาสตรแนวใหม และตื่น 

ตัวใหเกิดความทาทาย เรียนรูความรับผิดชอบและแสดงภาวะผูนําเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  

 3) เลิกคิดเลยวาการตรวจสอบจะทําใหมีคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพจะเริ่มตนดวยกัน  

 4) เลิกคิดวาการใหรางวัลจะทําไดถามีพ้ืนฐานต่ํา 

 5) ปรับปรุงการผลิตอยางตอเนื่องและตลอดไป การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตและ

บริการจะทําใหลดตนทุนลง 

 6) จัดใหมีการฝกอบรมขณะปฏิบัติงาน 

 7) สําหรับผูนําของสถาบัน จุดมุงหมายของการเปนผูนําควรจะชวยใหบุคลากรและ

เทคโนโลยีมีการพัฒนาข้ึน 

The 

Deming 

5 

Analyze 

1 

Plan 

4 

Act 

3 
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2 
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 8) ขจัดความกลัวออกไปนั่น คือ ทุกคนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 9) นําปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางฝายตาง ๆ มาวิเคราะหจนกระท่ังบุคลากรเหลานั้น

สามารถ ทํางานรวมทีมกันได 

 10) ขจัดภาระงานออกไป โดยการสรางความสัมพันธใหทํางานรวมกันได 

 11) ขจัดการบริหารโดยยึดจุดประสงคออกไป ใหใชภาวะผูนําแทน 

 12) ยกเลิกอุปสรรคท่ีจะทําใหพนักงานไมปฏิบัติตาม 

 13) สรางแนวทางใหการศึกษาและการปรับปรุงตนเองแกพนักงาน 

 14) ใหแตละคนถายทอดงานระหวางกันและใหแตละคนสามารถทํางานแทนกันได 

 2.1.2.3 หลักการบริหารตามสถานการณ (Contingency Theory) 

 วิโรจน สารรัตนะ (2548) นักทฤษฎีการบริหารตามสถานการณ เชื่อวา หลักการ

บริหารท่ีเหมาะสมข้ึนอยูกับสถานการณหนึ่ง ๆ เทานั้น ไมสามารถนําเอาชุดของหลักการท่ีกําหนดไว

แบบสําเร็จรูปแลวไปใชอยางไดผลในทุกสถานการณ ในสถานการณท่ีแตกตางไป ผูบริหารอาจกําหนด

หลักการเพ่ือเปนเง่ือนไขหรือแนวทางในการบริหารในสถานการณนั้น ๆ ได โดยการบูรณาการจาก

ทฤษฎีตาง ๆ ซ่ึงผูบริหารจะตองสามารถวิเคราะหลักษณะเฉพาะของแตละสถานการณนั้น เพ่ือกําหนด 

แนวทาง (Solution) ใหเหมาะสมกับโครงสรางขององคการ ทรัพยากรเปาหมายและผูปฏิบัติงานใน

องคการ แตอยางไรก็ตามผูบริหารไมคํานึงถึงเฉพาะความเหมาะสมของสถานการณ เทานั้น ควรคํานึง

ความมีอิทธิพลเหนือสถานการณหรือเปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงดวย เพราะการตามสถานการณ

อาจไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม ๆ  

 2.1.2.4 หลักการบริหารเนนวัตถุประสงค (Management by Objectives 

 หลักการบริหารเนนวัตถุประสงค (วิโรจน สารรัตนะ, 2548) หลักการบริหารพัฒนา 

ข้ึนโดย Peter Drucker ซ่ึงนิยามการบริหารงานแบบนี้วาเปนหลักของการบริหารท่ีจะจัดใหแตละ

บุคคลไดทํางานและมีความรับผิดชอบอยางเต็มท่ี มีทิศทางในการทํางานรวมกัน ท่ีชัดเจนแนนอน มี

การทํางานเปนทีม ซ่ึงจะทําใหเกิดการประสานระหวางวัตถุประสงคของบุคคลและวัตถุประสงคของ

องคการเปนไปดวยดีและเรียบรอย Drucker ใหทัศนะวาในหลักการนี้ไปใชควรคํานึงถึงหลักการดังนี้ 

คือ 1) ความสําเร็จของกิจการใด ๆ ข้ึนอยูกับการฝายบริหารทุกคน ทุกระดับตองเขา ใจในวัตถุประสงค

รวมขององคการ วัตถุประสงคของหนวยงานท่ีอยูเหนือข้ึนไป วัตถุประสงคของหนวยงานอ่ืนในระดับ

เดียวกันและวัตถุประสงคของหนวยงานท่ีตนรับผิดชอบ 2) การมีสวนรวมเพ่ือเปดโอกาสใหสมาชิก 

หรือผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงคของหนวยงาน ถือเปนการใหเกียรติ ใหความ 

สําคัญ จูงใจ ใหสมาชิกผูกมัดตนเองเขากับวัตถุประสงคท่ีตนเองมีสวนรวมกําหนดข้ึนมาโดยจะใชความ

พยายามหาวิธีการตาง ๆ มากระทํา เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคนั้น 3) การใหมีขอมูลยอนกลับ เปน

การตรวจสอบและการรายงานเปนระยะเวลาใหชัดเจน ท้ังในการกําหนดวัตถุประสงค การเตรียมการ 

การดําเนินงานและรายงานผล เปนตน 
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 2.1.2.5 หลักการบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) 

 หลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545) ซ่ึงใน

ปจจุบันการบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) หรือนักวิชาการบางทานเรียกวา หลักธรรมรัฐ

บาง หลักธรรมาภิบาลบาง ซ่ึงหลักการบริหารจัดการท่ีดีนี้ไดกําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ระเบียบดังกลาวนี้ พยายามสะทอนภาพ

การบริหารจัดการท่ีดีใหเปนหลักปฏิบัติท่ีชวยประกันวา ผูบริหารไดดําเนินการบริหารดวยความรับผิด 

ชอบ และนําไปสูเปาหมายความสําเร็จขององคการอยางแทจริง รวมไปถึงความรับผิดชอบความเปด 

เผย โปรงใส การมีสวนรวม โดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวขางตนไดระบุหลักธรรมภิบาลวา

มีองคประกอบ 6 ประการ ซ่ึงสามารถใชไดกับหนวยงาน ดังนี้ 

  1. หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมาย กฎ ขอบังคับตาง ๆ ใหทันสมัย

และเปนธรรมเปนท่ียอมรับของสังคม และสังคมนิยมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฏขอบังคับเหลานั้น 

โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมายมิใชตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล 

  2. หลักคุณธรรม ไดแก การยึดถือในความถูกตองดีงาม โดยรวมกันรณรงค 

ใหเจาหนาท่ีของรัฐยึดหลักในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนตัวอยางแกสังคม และสงเสริมสนับสนุนให

ประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพ่ือใหคนไทยมีความซ่ือสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย 

ประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ 

  3. หลักความโปรงใส ไดแกการสรางความไววางใจซ่ึงกันและกันของคนใน

ชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสาร

ท่ีเปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาท่ีเขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขาวสารไดสะดวก เปน

กระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองไดชัดเจนข้ึน 

  4. หลักการมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู 

และเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจแกปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาจะเปนการแจงขาวสารหรือ

การไตสวนสาธารณะ การประชาสัมพันธ การแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ  

  5. หลักความรับผิดชอบ ไดแก การตระหนักในสิทธิหนาท่ี ความสํานึกใน

ความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาของบานเมือง และกระตือรือรนชวยแกปญหาตลอดจนการ

เคารพในความเห็นท่ีตางกัน และความกลาท่ีจะรับผลจากการกระทําของตนเอง 

  6. หลักความคุมคา ไดแก การจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชทรัพยากรอยางคุมคา 

2.1.3 ขอบขาย ภารกิจการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได

กลาวถึง ไดกลาวถึงการบริหารไวในมาตรา 39 วาให กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและจัดการ 
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ศึกษาท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการ 

และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง หลักเกณฑและวิธีการ

กระจายอํานาจดังกลาว ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง จากขอความในมาตรา 39สามารถ แบง

งานการบริหารสถานศึกษาได 4 ดานไดแก ดานการบริหารท่ัวไป ดานวิชาการดานงบประมาณ และ

ดานการบริหารงานบุคคล อธิบายความโดยละเอียด ไดดังตอไปนี้ 

 2.1.3.1 งานวิชาการเปนงานหลักหรือภารกิจหลักของสถานศึกษา พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มุงใหกระจายอํานาจในการ

บริหารจัดการไปใหสถานศึกษามากท่ีสุด ดวยเจตนารมณท่ีจะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ

คลองตัว รวดเร็วสอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ินและการมีสวนรวม

จากผูท่ีมีสวนไดเสียทุกฝาย  

 ขอบขายภารกิจ ไดแก การพัฒนาหรือดําเนินการเก่ียวกับการใหความเห็น การพัฒนา

สาระหลักสูตรทองถ่ิน การวางแผนงานวิชาการการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาการพัฒนาหลัก 

สูตรของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลและประเมินผลและดําเนินการเทียบโอน

ผลการเรียน การวิจัยเพ่ือ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียน 

รูการนิเทศการศึกษา การแนะแนว การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษาการ

สงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถาน 

ศึกษาและองคกรอ่ืนการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคลครอบครัวองคกรหนวยงานสถาน

ประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษาการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการ

ของสถานศึกษา การคัดเลือกหนังสือหรือแบบเรียน เพ่ือใชในสถานศึกษาการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยี

เพ่ือการศึกษา 

 2.1.3.2 การบริหารงานบุคคล เปนภารกิจท่ีมุงสนับสนุนและสงเสริมใหสถานศึกษา

สามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาเพ่ือดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลใหเกิด

ความคลองตัวอิสระภายใตกรอบกฎหมาย ระเบียบและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชู

เกียรติมีความม่ันคงและกาวหนาในวิชาชีพ ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปน

สําคัญ 

 ขอบขายภารกิจการวางแผนอัตรากําลัง การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษา การสรรหาและบรรจุแตงตั้งการเปลี่ยนตําแหนงใหสูงข้ึน การยายขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา การดําเนินการเก่ียวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน การลาทุกประเภท การ

ประเมินผลการปฏิบัติงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ การสั่งพักราชการและการสั่งให ออก

จากราชการไวกอน การรายงานการดําเนินการทางวินัย และการลงโทษ การอุทธรณ และการรองทุกข
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การออกจากราชการ การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ จัดทําบัญชีรายชื่อและใหความเห็น

เก่ียวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาการสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณวิชาชีพการสงเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรม สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาการริเริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาต การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 2.1.3.3 การบริหารงานงบประมาณ มุงเนนความเปนอิสระในการบริหารจัดการมี

ความคลองตัว โปรงใสตรวจสอบไดยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบ

มุงเนนผลงาน ใหมีการจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา รวมท้ังจัดหารายไดจากการ

บริการมาใชบริหารจัดการเพ่ือประโยชนทางการศึกษาสงเสริมใหเกิดคุณภาพท่ีดีตอผูเรียน 

 ขอบขายภารกิจ ไดแก การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณ เพ่ือเสนอ

ตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแลวแตกรณี การจัดทํา

แผนปฏิบัติการใชจายเงินตามท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานโดยตรง การอนุมัติการใชจายงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร การขอโอน และการขอเปลี่ยนแปลง

งบประมาณการรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ การติดตาม ตรวจสอบและรายงานการใชงบ 

ประมาณการตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ การระดมทรัพยากรและการ

ลงทุนเพ่ือการศึกษาการปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายเก่ียวกับกองทุนเพ่ือการศึกษาการ

บริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การวางแผนพัสดุ กําหนดรูปแบบการหรือคุณลักษณะและ

เฉพาะของครุภัณฑหรือสิ่งกอสิ่งกอสรางท่ีใชงาน ท่ีใชเงินงบประมาณเพ่ือเสนอตอปลัดกระทรวงศึกษา 

ธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแลวแตกรณีการพัฒนาระบบขอมูล และสารสน 

เทศเพ่ือการจัดทําและจัดหาพัสดุการควบคุมดูแลบํารุงรักษา และ จําหนายพัสดุการจัดหาผลประโยชน

จากทรัพยสิน การเบิกเงินจากคลังการรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการจายเงินการนําเงินสงกองคลัง 

การจัดทําบัญชีการเงิน การจัดทํารายงานและงบทํางการเงิน การจัดทําหรือจัดหาแบบพิมพบัญชี

ทะเบียนและรายงาน 

  2.1.3.4 การบริหารงานท่ัวไปเปนงานท่ีเก่ียวของกับการจัดระบบบริหารองคกรให 

บริการบริหารงานอ่ืน ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยมีบทบาทหลัก

ในการประสานสงเสริมสนับสนุนและการอํานวยการ ความสะดวกตาง ๆ ในการใหบริการทุกรูปแบบ 

มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สงเสริมในการบริหาร และการจัดการ 

ศึกษาตามหลักการบริหารงานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลักโดยเนน ความโปรง ใส ความรับผิด 

ชอบท่ีตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชนและองคกรท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการจัด

การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 ขอบขายภารกิจการพัฒนาระบบและเครือขาขอมูลสารสนเทศ ประสานงานและ

พัฒนาเครือขายการศึกษาการวางแผนการบริหารงานการศึกษางานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน 
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การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานงานเทคโนโลยีเพ่ือการ 

ศึกษาการดําเนินงานธุรการ การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมการจัดทําสํามะโนผูเรียน การ

รับนักเรียน การเสนอความเห็นเก่ียวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบรวม หรือเลิกสถานศึกษา การประสานการ

จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาการทัศนศึกษา

งานกิจการนักเรียนการประชาสัมพันธงานการศึกษาการสงเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการ 

ศึกษาของบุคคลชุมชนองคกรหนวยงานและสถาบันสัง คมอ่ืนท่ีจัดการศึกษางานประสานราชการกับ

สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน การรายงานผลการปฏิบัติงานการจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 

แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน  

จากการศึกษาขอมูลขางตน อาจสรุปไดวา สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการ 

ศึกษามีสถานภาพเปนนิติบุคคล และมีโครงสรางสําหรับการบริหาร และการจัดการสถานศึกษาตาม

หลักการกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษาแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรา 39 ซ่ึงแบงการบริหารงานสถานศึกษาออกเปน 

4 กลุม คือ กลุมบริหารงานท่ัวไป กลุมบริหารงานวิชาการ กลุมบริหารงานงบประมาณ และกลุม

บริหารงานบุคคล  

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผูนําและภาวะผูนํา  

2.2.1 ความหมายของผูนําและภาวะผูนํา 

ผูนํา (Leader) และภาวะผูนํา (Leadership) มีความหมายแตกตางกัน โดยมีผูท่ีไดอธิบาย

และใหความหมายของผูนําไวหลายทัศนะ ดังนี้ 

Terry (1960) ใหความหมายวา ผูนํา หมายถึง ผูท่ีทํากิจกรรมท่ีมีอิทธิพลตอบุคคลอ่ืน

เพ่ือใหเกิดความกระตือรือรนอยางจริงใจเพ่ือ จุดมุงหมายของกลุม 

Halpin (1966) ไดใหความหมายวา ผูนํา คือ บุคคลท่ีลักษณะ อยางใดอยางหนึ่งใน 5 

อยาง คือ มีบทบาทหรือมีอิทธิพลตอคนในองคการมากกวาผูอ่ืน มีบทบาท เหนือบุคคลอ่ืน ๆ รวมท้ังมี

บทบาทสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหองคการบรรลุเปาหมาย โดยไดรับเลือกจาก ผูอ่ืนใหเปนผูนําและเปน

หัวหนาของกลุม 

Fiedler (1967) ไดใหความหมายวา ผูนํา คือ บุคคลในกลุมท่ีไดรับมอบหมาย หนาท่ีให

ควบคุมหรือประสานงานในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับ ภารกิจของกลุม 

Baron และคณะ (1975) อธิบายวา ผูนํา หมายถึง บุคคลท่ีมีความสามารถ ใชอิทธิพล

เหนือสมาชิกคนอ่ืน ๆ และเปนผูท่ีมีบารมีหรือมีสถานภาพสูง เปนท่ียอมรับของสมาชิก 

Show (1976) ไดใหความหมายวา ผูนํา หมายถึง สมาชิกของกลุมคนใดคนหนึ่งท่ีพยายาม

มีอิทธิพล เหนือสมาชิกคนอ่ืน ๆ ภายในกลุม 
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Dubrin (1998) ไดใหความหมายวา ผูนําเปน บุคคลท่ีทําใหองคการตาง ๆ นั้นประสบ

ความกาวหนา และบรรลุผลสําเร็จโดยเปนผูท่ีมีบทบาท แสดงความสัมพันธระหวางบุคคลผูท่ีเปน

ผูใตบังคับบัญชา หรือผูนําคือ บุคคลซ่ึงกอใหเกิดความ ม่ันคงและชวยเหลือบุคคลตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุ

กลุมเปาหมายของกลุม  

กิตติ ตยัคคานนท (2555) กลาววา ผูนํา คือ บุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งหรือไดรับการยกยอง

ใหเปนหัวหนา และเปนผูตัดสินใจเนื่องจากมีความสามารถในการบังคับบัญชาและจะนําพาผูใตบังคับ 

บัญชาไปในทางท่ีด ี

นพพงษ บุญจิตราดุล (2534) ไดกลาวถึงความหมายของผูนําไววา 

1. ผูนํา คือ ผูมีอิทธิพลในทางท่ีถูกตองตอการกระทําของผูอ่ืนและมีมากกวาคนอ่ืน 

2. ผูนํา คือ ผูท่ีไดรับเลือกตั้งจากกลุมใหเปนหัวหนา 

3. ผูนํา คือ ผูใชอิทธิพลมากในการกําหนดเปาหมายหรือการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย

ของกลุมหรือองคกร 

4. ผูนํา คือ ผูท่ีไดรับตําแหนงในสํานักงานและมีอิทธิพลในตัวสูง 

อาคม วัดไธสง (2547) ไดใหความหมายวา ผูนํา หมายถึง ผูท่ีสามารถนาผูอ่ืนหรือกลุม

โดยพฤติกรรมของเขามีอิทธิพลตอพฤติกรรมคนอ่ืน ทําใหคนอ่ืนมีพฤติกรรมคลอยตามกอใหเกิดการ

ริเริ่มหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคกร 

สุเทพ พงศศรีวัฒน (2548) ไดใหความหมายวา ผูนํา คือ บุคคลท่ีไดรับมอบหมายซ่ึงอาจ

ทําโดยการเลือกตั้งหรือแตงตั้งและเปนท่ียอมรับของสมาชิกใหมีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุม

สามารถท่ีจะจูงใจ ชักนํา หรือชี้นําใหสมาชิกกลุมรวมพลังเพ่ือปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ของกลุมใหสําเร็จ 

จากความหมายของคําวาผูนํา สรุปไดวา ผูนํา หมายถึง ผูท่ีไดรับการแตงตั้ง หรือ ไดรับการ

ยอมรับจากสมาชิกในกลุมใหเปนผูนํา โดยจะมีลักษณะและความสามารถพิเศษในการ จูงใจหรือใช

อิทธิพลชี้นําใหสมาชิกในกลุมปฏิบัติหรือไมปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ในสิ่งท่ีตองการดวยความเต็มใจ 

เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย 

สําหรับภาวะผูนํานั้นไดมีผูนิยามความหมายไวหลายทัศนะดังตอไปนี้ 

ภาวะผูนํา หรือ ความเปนผูนํา เปนคําท่ีแปลมาจากภาษาอังกฤษคําวา Leadership ซ่ึงมี

นักวิชาการไดใหทัศนะเก่ียวกับความหมายของภาวะผูนําไวมากมาย ดังนี้ 

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2540) กลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง การใชอิทธพลของบุคคล 

หรือของตําแหนงใหผูอ่ืนยินยอมปฏิบัติตาม เพ่ือท่ีจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายของกลุมตามท่ีได

กําหนดไวหรือหมายถึงรูปแบบของอิทธิพลระหวางบุคคล 

ทองใบ สุดชารี (2543) กลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลใชอํานาจ หรือ

อิทธิพลตอผูอ่ืน เพ่ือใหบุคคลหรือกลุมยอมปฏิบัติตามความตองการของตนเอง ท้ังนี้เพ่ือใหเปนไปตาม

เปาหมายท่ีกําหนดไว 
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รังสรรค ประเสริฐศรี (2544) กลาววา ภาวะผูนํา (Leadership) หมายถึง พฤติกรรมสวน 

ตัวของบุคคลหนึ่งท่ีจะชักนํากิจกรรมของกลุมใหบรรลุเปาหมายรวมกัน (Shared goal) หรือเปน

ความสัมพันธท่ีมีอิทธพลระหวางผูนํา (Leaders) และผูตาม (Followers) ซ่ึงทําใหเกิดการเปลี่ยน 

แปลงเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน (Shared purposes) หรือเปนความสามารถท่ีจะสรางความ

เชื่อม่ัน และใหการสนับสนุนบุคคลเพ่ือใหบรรลุเปาหมายองคกร 

สันตชัย พูลสวัสดิ์ (2545) กลาววา ภาวะผูนําเปนการใชอิทธพลของบุคคลหรือตําแหนง

ใหผูอ่ืนยินยอมปฏิบัติตามเพ่ือท่ีจะนําไปสูเปาหมายของกลุมตามท่ีกําหนดไว 

อาคม วัดไธสง (2547) กลาววา ภาวะผูนํา คือ พฤติกรรมท่ีผูนําแสดงออกในรูปของ

กระบวนการ ความสามารถหรือกิจกรรม ซ่ึงกอใหเกิดอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนโดยท่ีบุคคล

อ่ืนจะคลอยตามหรือปฏิบัติตามผูนํา เพ่ือใหการดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคในสถานการณใด

สถานการณหนึ่ง 

เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ (2553) ไดสรุปความหมายภาวะผูนําไววา เปนกระบวนการท่ี

บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือมากกวา ใชอิทธิพลของตนหรือกลุมตน กระตุน ชี้นํา ผลักดัน ใหบุคคลอ่ืน

หรือกลุมบุคคลอ่ืนมีความเต็มใจหรือกระตือรือรนในการทําสิ่งตาง ๆ ตามตองการโดยมีความสําเร็จ

ของกลุมหรือองคการ 

ธร สุนทรายุทธ (2551, อางถึงใน กฤษพล อัมระนันท, 2559) กลาววา ภาวะผูนําหมายถึง 

อํานาจ หรืออิทธิพลเหนือบุคคล เชน ความรู ความสามารถ ประสบการณ บุคลิกภาพ และอ่ืน ๆ ท่ีมี

อํานาจเหนือบุคคลนั้น ๆ อํานาจดังกลาวจะเกิดการยอมรับของสมาชิกเกิดการกระตุนภายในกลุม

สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย 

Parker และ Begnaud (2004 อางถึงใน ดวงแข ขํานอก, 2559) กลาววา ภาวะผูนํา 

หมายถึง ความสามารถของผูนําท่ีสามารถบอกใหผูอ่ืนทําในสิ่งท่ีพวกเขาตองการท่ีจะทํา ไมวาบุคคล

นั้น ตองการทําหรือไมตองการทํา แตก็ทําตามอยางเต็มใจ หรือ อาจเรียกวาเปนกระบวนการผลักดัน

พลังคนอ่ืนและความมุงม่ันเพ่ือใหนําออกมาปฏิบัติงานไดตามวัตถุประสงค 

Gibson, Ivancevich และ Donnelly (1997 อางถึงใน ดวงแข ขํานอก, 2559) กลาว

วา ภาวะผูนํา หมายถึง ปฏิสัมพันธระหวางกันของสมาชิกในกลุม โดยมีผูนําเปนตัวแทนในการเปลี่ยน 

แปลง เปนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอบุคคลอ่ืน ๆ ในกลุม ภาวะผูนําจึงเก่ียวของกับการใชอิทธิพล และ

ปฏิสัมพธระหวางบุคคล เปนตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบตอพฤติกรรมและการปฏิบัติ 

งานของสมาชิกคนอ่ืนในกลุม ท้ังนี้การเปลี่ยนแปลงนั้นตองมุงไปสูการบรรลุเปาหมายของกลุมดวย 

Bass (1985 อางถึงใน กฤษพล อัมระนันท, 2559) กลาววา ภาวะผูนํา คือ กระบวนการ

เปลี่ยนแปลงท่ีผูนําจะตองเปนผูเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของผูตามซ่ึงจะตองไดผลเกินเปาหมายท่ี

กําหนดไว ทัศนคติตามเชื่อม่ันและความตองการของผูตามจะตองไดรับการเปลี่ยน แปลงจากระดับต่ํา

ไปสูระดับท่ีสูงกวา 
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Plunkett และ Attner (1997) กลาววา ภาวะผูนํา คือกระบวนการในการใชอิทธิพลให 

บุคคลหรือกลุมกําหนดเปาหมายและดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามท่ีผูใชอิทธิพลเต็มใจปรารถนา 

Sergiovanni และ Moore (1989) กลาววา ภาวะผูนํา คือกระบวนการของการเกลี้ย

กลอมจูงใจของผูนํา ท่ีจะใหผูตามประพฤติปฏิบัติในทางท่ีจะสงเสริมวัตถุประสงคของผูนําเอง 

Stogdill (1974 อางถึงใน สุภาพ ฤทธิ์บํารุง, 2556) กลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวน 

การใชอิทธิพลตอกิจกรรมตาง ๆ ของกลุมเพ่ือการตั้งเปาหมายและการบรรลุเปาหมาย 

กลาวโดยสรุป ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการหรือพฤติกรรมในการแสดงออกท่ีบุคคล

หนึ่งมีอิทธิพลเหนือบุคคลหรือกลุมคนอ่ืน โดยท่ีจะโนมนาว และจูงใจใหกระทําตามสิ่งท่ีตองการให

บรรลุเปาหมายตามท่ีกลุมไดรวมกันกําหนดข้ึน อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.2.2 แนวคิดทฤษฎีภาวะผูนํา 

นักวิชาการไดทําศึกษาเก่ียวกับภาวะผูนํากันมากมาย และหลากหลายท้ังในทางธุรกิจและ

ดานการศึกษา ซ่ึงสามารถนํามาจัดกลุมทฤษฎีภาวะผูนําไดดังนี้ ทฤษฎีผูนําเชิงคุณลักษณะ (Trait 

Theories of Leadership) ทฤษฎีผูนําเชิงพฤติกรรม (Behavioral Theories of Leadership) ทฤษฎี

ผูนําเชิงสถานการณ (Contingency Theories 0f Leadership) ทฤษฎีผูนําเชิงความสามารถพิเศษ 

(charismatic Theories of Leadership) ทฤษฎีภาวะผูนําแบบแปลงรูป (Transformationl 

Theories of Leadership) 

 2.2.2.1 ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะ (Trait Theories of Leadership) ใน 

ชวงทศวรรษท่ี 20-30 ทฤษฎีตาง ๆ ในยุคนี้เชื่อวาคนสามารถเปนผูนํา ไดเพราะพวกเขามีคุณสมบัติ

พิเศษคือมีความสามารถ ความกลาหาญ สายตาอันยาวไกล มีอํานาจในการตัดสินใจ และเชื่อวาความ

เปนผูนํานั้นมีมาตั้งแตเกิด แนวคิดนี้เชื่อกันวา การเปนผูนําข้ึนอยูกับลักษณะสวนบุคคล วาจะ

เหมาะสมจะเปนผูนําหรือไม คุณลักษณะของผูนําชนิดนี้ อาจจะมีจากพันธุกรรมหรือสิ่งแวดลอมก็ได 

มีผูพยายามจะศึกษาคุณลักษณะผูนําทางกาย ซ่ึง Aristotle เชื่อวา ความเปนผูนําเริ่มมาแตกําเนิดจึง

เกิดทฤษฎี TheGreat Man Theory of Leadership และเชื่อกันมาจนถึง ค.ศ. 1950 ความเชื่อเรื่อง

ความเปนผูนําเชิงคุณลักษณะนี้ ไดพยายามจําแนกผูนําออกเปนผูมีคุณลักษณะทางกายและทาง

จิตวิทยาของผูนํานั้นโดยหาความเก่ียวของเพ่ือพยายามอธิบายพฤติกรรมของผูนํานั้น House และ

Baetz (1979) อยางไรก็ตาม University of Western Ontarita ไดศึกษาวา ความเปนผูนํานั้นมีมา

ตั้งแตเกิดหรือเปนสิ่งท่ีสรางข้ึนได โดยทําการทดสอบบุคลิกภาพของคูแฝดเหมือนและคูแฝด 

ไมเหมือนจํานวนหลายคู เม่ือนําผลการทดสอบของคูแฝดสองประเภทนี้มาเปรียบเทียบกัน ผลสรุปท่ี

ไดคือ กวารอยละ 50 ของความแตกตางทางความสามารถในการเปนผูนํามีความสัมพันธกับพันธุ 

กรรม แมวาจะมีหลายตัวอยางท่ีสามารถนํามาใชสนับสนุนขอสรุปนี้ได เชน ตระกูลเชอรชิลล กับ

ตระกูลเคนเนดี้ ท่ีไดชื่อวาเปนตระกูลผูนําแตในตระกูลดัง ๆ เหลานี้ก็มีสมาชิกในตระกูลบางคนท่ีไมมี



23 

ความเปนผูนําเหมือนบรรพบุรุษของพวกเขาเหมือนกัน ดังนั้น จึงไมอาจใชเปนหลักฐานท่ีหนักแนนพอ

ได ดังนั้น ผูท่ีมีความเชื่อตามแนวนี้จึงพยายามท่ีจะแยกคุณสมบัติพิเศษท่ีติดมากับผูนําแตกตางกับ

บุคคลอ่ืนโดยท่ัวไป เชน ศึกษาภาวะผูนําตามลักษณะโดยวิเคราะหกับประวัติบุคคลสําคัญ พบวา 

บุคคลสําคัญ ๆ มีพฤติกรรม เปนผูนําท่ีเกิดจากคุณลักษณะเปนสวนมาก คุณลักษณะของผูนํานั้นอาจ

จําแนกเปน 3 ลักษณะ คือ ลักษณะทางดานรางกาย พบวา ผูนําท่ีเปนหัวหนา มักจะมีความสูงและ

น้ําหนักมากกวาคนปกติโดยเฉลี่ย เชน นักเรียนชายท่ีเปนหัวหนามักจะเปนผูท่ีมีความสูง สวนผูนํา

หญิงมักจะมีความสูงปานกลาง ตอมา คือ ลักษณะทางสติปญญา พบวา สติปญญามีความสัมพันธกับ

ความเปนผูนํา ผูนําท่ีมีความสามารถทางสมองสูงกวาคนอ่ืน ๆ จะเปนผูไดรับการยอมรับใหเปนผูนํา 

และ สุดทาย คือลักษณะทางบุคลิกภาพ คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ เชน ความเชื่อม่ันในตนเอง 

ความสามารถในการปรับตัว การมีลักษณะเดน การเปนคนเปดเผยไมเก็บตัว และมีความเห็นอกเห็น

ใจผูอ่ืน 

 จากการสรุปงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับภาวะผูนําสามารถจําแนกตัวประกอบเก่ียวกับ

ผูนําได 5 อยาง ประกอบดวย การมีความสามารถ มีความเฉลี่ยวฉลาด แคลวคลอง การคิดคํานึง และ

การตัดสินใจท่ีดี ประสบผลสําเร็จเปนผูมีความรูดี รวมถึงมีความรับผิดชอบ เปนตัวของตัวเอง มีความ 

คิดสรางสรรค มีความม่ันใจในตนเองสูงนอกจากนันยังตองมีความสามารถเขากับบุคคลอ่ืนไดดีมีความ 

สามารถในการทํากิจกรรมทางสังคมรวมมือทํางาน และ มีอารมณขัน และ ทายสุดคือตองมีฐานะทาง

สังคมท่ีดีกลาวคือเปนคนกวางขวางนั่นเอง 

 2.2.2.2 ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงพฤติกรรม (Behavioral Theories of Leadership) 

 ในชวงทศวรรษท่ี 40 แนวคิดนี้ไดเขามาแทนท่ีแนวคิดผูนําเชิง คุณลักษณะและไดรับ

ความสนใจมาตลอดจนถึงชวงทศวรรษท่ี 60 ความคิดหลายอยางของกลุมนี้ ยังถือวาเปนสิ่งท่ีถูกตอง

มาจนถึงปจจุบัน แมวาจะมีคนนาไปปรับปรุงแกไขอยูบาง แนวคิดสําคัญ เบื้องหลังทฤษฎีพฤติกรรม

คือ ความเปนผูนําเปนสิ่งท่ีสอนกันได และมันเปนเรื่องของการนําเอา พฤติกรรมท่ีเหมาะสมมาใชใน

การนําผูอ่ืน ซ่ึงแนวคิดนี้ไดรับการสนับสนุนอยางมากในชวงท่ี สหรัฐอเมริกาเขารวมสงครามโลก ครั้ง

ท่ีสอง ซ่ึง เคิรท เลวิน (Kurt Lewin) เปนคนแรก ๆ ท่ี ศึกษาเรื่องพฤติกรรมความเปนผูนํา โดยพิจารณา 

ผูนําท่ีชอบใชอํานาจเด็ดขาด กับผูนําท่ีชอบวิธีแบบ ประชาธิปไตย เขาไดเปรียบเทียบความตองการท่ี

จะรวมอํานาจและตัดสินใจดวยตนเองของผูนําบาง คน กับการทําหนาท่ีโดยใหผูใตบังคับบัญชา มีสวน

รวมในการตัดสินใจและมอบอํานาจใหผูอ่ืนของ ผูนําบางคนตัดสินใจ 

  1) ทฤษฎีผูนําเชิงพฤติกรรมของ Tannenbaum และ Schmidt (1958) ได

เขียนบทความเรื่อง “วิธีเลือกแบบภาวะผูนํา” (How to choose a Leadership Pattern) ตีพิมพใน

วารสาร Harvard Business Review ป ค.ศ. 1958 ซ่ึงไดนําแนวคิดพ้ืนฐานของ Kurt Lewin ไป

พัฒนาตอซ่ึงไดแสดงถึงลําดับตอเนื่องของภาวะผูนําโดยเริ่มจากพฤติกรรมของภาวะผูนําท่ีเนนผูจัดการ 
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เปนศูนยกลาง (Manager-Centred Leadership) ไปจนถึงภาวะผูนําท่ีเนนผูใตบังคับบัญชาเปน 

ศูนยกลาง (Subordinate-Centred Leadership) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 2.2 ลําดับความตอเนื่องของภาวะผูนํา 

ท่ีมา : Halpin และWiner (1952) 

 

  สิ่งท่ีนาสังเกตของแนวคิดนี้คือ ขีดสูงสุดของการใชอํานาจและความเปน

อิสระนั้นไมไดอยูท่ี 100 เปอรเซ็นตเพราะเปนไปไมไดท่ีผูจัดการจะใชอํานาจเด็ดขาดท้ังหมด และใน

ขณะเดียวกันผูจัดการก็ไมควรใหอํานาจแกผูใตบังคับบัญชาไปจนหมด เพราะมันอาจกลายเปนการ

ออกจากตําแหนงไปโดยปริยาย ดังนั้น ลําดับตอเนื่องของพฤติกรรมจึงแบงออก ไดเปน 7 วิธีการ 

ประกอบดวย 

  ผูจัดการยอมใหผูใตบังคับบัญชาทําหนาท่ีเองภายในขอบเขตท่ีเขามาเปนผู

กําหนด เขามีความเชื่อม่ันในตัวผูใตบังคับบัญชา แตก็ตองการตรวจสอบการดําเนินงานตาง ๆ เปนบาง 

ครั้งคราว ผูจัดการจะกําหนดขอบเขตการดําเนินงานของกลุม จากนั้นก็ปลอยใหกลุมตัดสินใจกันเอง วา

พวกเขาจะทํางานกันอยางไรผูจัดการบอกโจทยใหกับทีม และใหสมาชิกในทีม เสนอความคิดเห็นวา

ควรจะจัดการอยางไรกับเรื่องนั้นแลวจึงตัดสินใจเลือกวิธีท่ีจะดําเนินการ ตอไป ผูจัดการจะทําการ

ตัดสินใจเก่ียวกับสถานการณหนึ่ง ๆ กอน จากนั้นจึงนําสถานการณ ดังกลาวพรอมการตัดสินใจของตน

ไปเสนอตอกลุม ซ่ึงกลุมสามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจนี้ได ผูจัดการเสนอความคิดของตนตอกลุม 

และขอใหกลุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเก่ียวกับความคิดนั้น รวมถึงผูจัดการขายความคิดของตน

ใหกับกลุมโดยไมเปดชองใหกลุมโตแยง และ ผูจัดการประกาศการตัดสินใจของตน ท่ีทุกคนควรจะตอง

ทําตามนั้น 

  2) ทฤษฎีภาวะผูนําตามแนวทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอ หลัง

สงครามโลกครั้งท่ี 2 แผนงานวิจัยภาวะผูนําไดดําเนินการข้ึน ในสํานักวิจัยทางธุรกิจท่ีมหาวิทยาลัย
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โอไฮโอเพ่ืออธิบายพฤติกรรมของผูนําท่ีนักวิชาการดาน บริหารการศึกษารูจักกันดีในรูปแบบการวิจัย 

ผูนําโดยใชแบบสอบถามบรรยายพฤติกรรมผูนํา (The Leader Behavior Description Questionnaire 

: LBDQ) ในป ค.ศ. 1940 โดย Hamphill และ Coons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 2.3 แกนพฤติกรรมภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอ 

ท่ีมา : Halpin และWiner (1952) 

  

  ผลการวิจัยในภาพประกอบ 3 แสดงใหเห็นวา พฤติกรรมผูบริหารเม่ือ

พิจารณาในสองมิตินี้แลว แยกออกจากกันอยางชัดเจน คะแนนท่ีสูงในมิติหนึ่งไมจําเปนตองต่ําในอีก

มิติหนึ่ง ผูบริหารบางคนมีลักษณะมุงกิจสัมพันธ หวังผลงานจึงเรงกลุมทํางาน ในขณะท่ีอีกคนแสดง

พฤติกรรมสูงท้ังสองมิติ ขณะท่ีอาจมีบางคนแสดงพฤติกรรมนอยท้ังสองมิติเชนกัน ในอัตราสวนและ

ปริมาณตาง ๆ กัน ขอคนพบจากการศึกษาตามแนวคิดของมหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอ สวนใหญปรากฏ 

ผลวาสมาชิกของกลุมตองการผูนําในแนวทางโดยคํานึงถึงผูอ่ืนเปนหลัก 

  3) ทฤษฏีภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยมิชิแกน 

  ทฤษฎีภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยมิชิแกนเกิดข้ึนในชวงเดียวกับการศึกษา

ทฤษฎีภาวะผูนํา ของมหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอ จุดมุงหมายการศึกษาภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยมิชิแกน 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํา กระบวนการกลุม และการวัด การทํางานของกลุม เพ่ือ

ทําการเปรียบเทียบความมีประสิทธิภาพ และไมมีประสิทธิภาพของผูบริหาร ทําใหเกิดประโยชนท่ีแตก 

ตางกันในการจัดการ จากการศึกษาระบุวา มิติภาวะผูนํา 2 ดาน รอยละ 85 ของความผันแปรในการ

บรรยายพฤติกรรมภาวะผูนําคือ คํานึงถึงตนเอง และ คํานึงถึงผูอ่ืน ในระยะแรกจะมี 10 มิติ ซ่ึงสุดทาย

ไดนํามารวมกันเปน 2 กลุม คือ พฤติกรรมมุงงานเปนสําคัญ เปนพฤติกรรมของผูนําท่ีมุงความสําเร็จ

ของงาน ผูบริหารท่ีมีประสิทธิภาพจะเห็นคุณคาของเวลา และไมพยายามทํางานประเภทเดียวกับ
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ผูใตบังคับบัญชา โดยจะมุงทํางานไปยังการวางแผน การกําหนดตาราง เวลาการปฏิบัติงาน การ

ประสานงาน จัดหาทรัพยากร และเครื่องใชสอยท่ีจําเปน และใหความชวยเหลือดานตาง ๆ รูจักให

แนวทางในการกําหนดเปาหมายการทํางาน มีพฤติกรรม การปรับตัวใหเขากับงานสูง คําวามุงงาน

หมายถึง พฤติกรรม ทัศนคติ หรือการมุงทักษะมากกวา งานท่ีปฏิบัติ งานท้ังหมดจะสัมพันธกับ

กิจกรรมรวมโครงสรางแบบผูนําท่ีคํานึงถึงตนเองเปนหลักดวย สวนอีกกลุม คือ พฤติกรรมมุงความ 

สัมพันธเปนสําคัญ เปนผูนําท่ีใหความสัมพันธอันดีกับสมาชิกของทีม แสดงวาประสิทธิผลของผูนํา

ข้ึนอยูกับผูอ่ืนดวย โดยการใหการสนับสนุนและการ ใหความชวยเหลือผูใตบังคับบัญชา รูปแบบของ

พฤติกรรมจะมุงแสดงใหเห็นถึงความไววางใจ ความม่ันใจ เปนมิตร สนใจ และเขาถึงปญหา ชวยพัฒนา

ใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ ใหคําแนะนําท่ีดีในการทํางาน สรางความพึงพอใจใหแกผูใตบังคับบัญชา

ในขณะเดียวกันก็ตั้งเปาหมาย และให แนวทางในการทํางานท่ีถูกวิธี เพ่ือใหการทํางานเปนไปตาม

เปาหมาย และบรรลุวัตถุประสงค 

 2.2.2.3 ทฤษฎีผูนําเชิงสถานการณ (Contingency Theories of Leadership) 

  1) ทฤษฎีผูนําเชิงสถานการณของฟดเลอร (Fiedler) เฟรด อี. ฟดเลอร 

(Fred E. Fiedler) ไดเขียนบทความในHarvard Business Review เรื่อง Engineer the Job to Fit 

the Manager ในป ค.ศ. 1965 และเขียนหนังสือเรื่อง A Theory of Leadership Effectiveness ใน

ปค.ศ. 1667 หลักการสําคัญของทฤษฎีนี้ ประกอบดวย หลักการสําคัญอยู 3 ประการ คือ แบบภาวะ

ผูนําถูกกําหนดโดยระบบแรงจูงใจของผูนํา สวนการควบคุมสถานการณข้ึนอยูกับสามปจจัย คือ บรรยา 

กาศของกลุม โครงสรางของงาน และอํานาจในตําแหนงของผูนํา และ ประสิทธิผลของกลุมข้ึนอยูกับ

การจับคู (Matching) ท่ีเหมาะสม ระหวาง แบบภาวะผูนํากับการควบคุมสถานการณ จากผลการศึกษา

ทําใหฟดเลอรเชื่อวา ผูนําจะมีบทบาท ภาวะผูนําเปนแบบใดแบบหนึ่ง ไดแก แบบภาวะผูนําท่ีมุงงาน 

(Task-oriented Leadership) หรือ แบบภาวะผูนําท่ีมุงความสัมพันธ (Relationship-oriented 

Leadership) ซ่ึงวัดจากบุคลิกภาพ และแรงจูงใจของผูนั้น โดยฟดเลอรไดพัฒนาแบบทดสอบ

บุคลิกภาพฉบับยอข้ึน เรียกวา “แบบวัด” 

  2) ทฤษฎีเสนทางสูเปาหมายของเฮาส (House) 

  ทฤษฎีเสนทางสูเปาหมาย (Path-goal Theory) โดยเฮาส เปนทฤษฎี เชิง

สถานการณซ่ึงยึดถือวาประสิทธิผลของผูนําข้ึนกับความสามารถท่ีจะจูงใจและสรางความพึง พอใจ

ของพนักงานใหทํางาน ท้ังหมดมีความสัมพันธเก่ียวของกับ Martin G. Evans, Robert J. House 

และบุคคลอ่ืน ซ่ึงไดขยายความและทําใหสวนของทฤษฎีเสนทางสูเปาหมายชัดเจนข้ึน โดย มีทฤษฎี

ความคาดหวังของการจูงใจ (Expectancy Theory of Motivation) พนักงานไดรับการ กระตุนให

ทํางานถาเขาเชื่อวาความพยายามจะนําไปสูความสําเร็จในงานท่ีไดรับมอบหมาย และถาเขาเชื่อวา

ความสําเร็จในงานจะไปสูรางวัลท่ีเขาพึงพอใจ การสรางแนวความคิดนี้ ทฤษฎีเสนทางสูเปาหมาย
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เสนอแนะวาหนาท่ีการจูงใจเบ้ืองตนของผูนําจะตองจูงใจดานรางวัลเพ่ือแนะนําพนักงาน ใหผานเสน 

ทางใหเดินทางสูการแสวงหารางวัล ซ่ึงเปนเปาหมายและกาจัดอุปสรรคท่ีจะทําใหไมบรรลุเปาหมาย 

ซ่ึงพฤติกรรมผูนํา (Leader Behavior) ข้ึนอยูกับสถานการณผูนําจะยอมรับ พฤติกรรมผูนํา 4 ประการ 

คือ ผูนําแบบบงการ (Directive Leadership) เปนการบอกพนักงานถึงวิธีท่ีควรทําโดยจัดเตรียมราย 

ละเอียดของงานท่ีมอบหมาย และตารางการทํางานกําหนดมาตรฐาน การทํางานเฉพาะเอาไว พฤติ 

กรรมนี้คลายคลึงกับการกําหนดโครงสรางท่ีเริ่มจากตัวเองเปนหลัก (Initiating Structure) และการ

มุงท่ีงาน (Task Orientation) ตอมาคือ ผูนําท่ีใหการสนับสนุน (Supportive Leadership) นับเปน

ผูนําท่ีมุงท่ีความตองการพนักงาน และ ความเปนอยูท่ีดีใหกับพนักงานรวมท้ังการสรางโอกาสและ

สิ่งแวดลอมในการทํางานท่ีเปนมิตร คลายคลึงกับพฤติกรรมท่ี คํานึงถึงผู อ่ืน (Consideration 

Behavior) และการมุงความสัมพันธกัน (Relationship Orientation) มีการฝกอบรมการเปนผูนํา 

โดยเนนทักษะการสรางความสัมพันธ อีกท้ังผูนําแบบมีสวนรวม (Participative Leadership) เปน

ผูนําท่ีใหคําแนะนํากับพนักงานการคนหาความคิดและการกระตุน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และ

สุดทาย คือ ผูนําท่ีมุงท่ีความสําเร็จ (Achievement-oriented leadership) เปนการกําหนดวัตถุ 

ประสงคท่ีชัดเจนและทาทายสําหรับผูนําท่ีมุงท่ีความสําเร็จไดมีการ 

  3) ทฤษฎีความเปนผูนําเชิงสถานการณ 

  ทฤษฎีความเปนผูนําเชิงสถานการณนี้เนนการสํารวจถึงโมเดลการ ตัดสินใจ

ท่ีเปนแบบอยางวิธีการท่ีปจจัยเชิงสถานการณมีผลกระทบตอระดับการมีสวนรวมของ พนักงานในการ

ตัดสินใจ ทฤษฎีนี้อาจเรียกวา โมเดลการตัดสินใจท่ีเปนแบบอยาง (Normative Decision Model) 

หรือโมเดลความเปนผูนําท่ีเปนแบบอยาง (Normative Leadership Model) เพ่ือให เกิดการ

พิจารณารูปแบบมีประสิทธิผลสูงสุด ผูบริหารจะใชหลักทางเลือกการตัดสินใจ (Decision Tree) ซ่ึง

แนะนําโดยใชคําถามเก่ียวกับการตัดสินใจ ซ่ึงวรูม และ จาโก (Vroom and Jago) ได พัฒนาทาง 

เลือกการตัดสินใจเพ่ือชวยผูบริหารพิจารณาปญหาตาง ๆ ไดกวางขวางข้ึน คําถามในทางเลือกการตัด 

สินใจไดสํารวจปจจัยสถานการณ 4 แบบ ซ่ึงมีผลกระทบการตัดสินใจ คือ คุณภาพการตัดสินใจ 

(Decision quality) การยอมรับการตัดสินใจ (Decision acceptance) ความเก่ียวของกับการพัฒนา 

(Doncern for employee development) และการเก่ียวของกับเวลา (Doncern for time) 

  4) ทฤษฎีความเปนผูนําเชิงสถานการณของเฮอรชี่ และ แบลงชารด 

(Hersey Blanchard) แบลงชารด (Blanchard) จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคอรเนล (Cornell 

University) เขาไดเขียนหนังสือดานการจัดการท่ีอานงาย และ ไดรับความนิยมไปท่ัว คือ หนังสือชุด  

“One Minute Manager” ท่ีครอบคลุมตั้งแตเรื่องภาวะผูนํา การสรางทีม ไปจนถึงเรื่อง อ่ืน ๆ จํานวน

มากมาย ทําใหเขาเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง ในฐานะนักเขียน นักพูด ท่ีปรึกษาผูมี ชื่อเสียงคนหนึ่ง 

หนังสือชื่อ “One Minute Manager” ตีพิมพในป ค.ศ.1982 เปนหนังสือท่ีขายดีมาก และมีอิทธิพล
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ตอบรรดาผูจัดการในสหรัฐอเมริกาและท่ียุโรปนั้น แบลงชารดมักจะทํางานรวมกับ นักเขียน และ 

นักวิชาการคนอ่ืน ๆ ท่ีมีแนวคิดคลายกัน แบลงชารดไดรับรางวัลดานการบริหารจัดการจํานวนมากมาย 

ในป ค.ศ. 1979 เขาเปนผูรวมกอตั้ง Blanchard Training and Development และใหคําปรึกษา

แนะนําแกผูนําทางธุรกิจท่ัวโลก ซ่ึงแบบวิเคราะหพฤติกรรมผูนํา (Leader Behavior Analysis 

Questionnaires) ของเขาก็เปนงานชิ้นหนึ่งท่ีคนท่ัวไปรูจักกันดี 

  5) ทฤษฎีผูนําเชิงสถานการณของเฮอรเซย และ แบลงชารด (Hersey- 

lanchard situational leadership theory) เปนทฤษฎีความเปนผูนําเชิงสถานการณ ซ่ึงเสนอวา 

พฤติกรรมผูนําควรจะเปลี่ยนแปลงตามความพรอมของพนักงานในการทํางาน เพ่ือชวยเหลือผูบริหาร

ปรับปรุงรูปแบบการเปนผูนําในแตละระดับ ซ่ึงทฤษฎีนี้ตระหนักถึงพฤติกรรมของผูนํา อิสระ 2 

ประการ คือ พฤติกรรมการทํางาน (Task behavior) เปนพฤติกรรมท่ีผูนําไดกําหนดความ รับผิดชอบ

การทํางานเฉพาะอยางของบุคคลหรือกลุม สวนพฤติกรรมความสัมพันธ (Relationship) เฮอรเซยและ

แบลงชารด ไดกําหนดรูปแบบความเปนผูนําเหลานี้ โดยกาศัยการบอกกลาว (Relling) (พฤติกรรมงาน

สูง พฤติกรรมความสัมพันธต่ํา) ผูนําตองระมัดระวังในการกําหนดงานของพนักงานและอธิบายถึงสิ่งท่ี

ตองทํา และ วิธีท่ีตองทํารูปแบบผูนํานี้จะทํางานดีท่ีสุดกับพนักงานซ่ึงไมเต็มใจ และขาดความสามารถ

หรือขาดความเชื่อม่ันท่ีจะทํางาน รวมท้ังการใชงาน (Selling) (พฤติกรรมการทํางานสูง พฤติกรรม

ความสัมพันธสูง) ผูนําแบบบงการ เก่ียวกับงานและขณะเดียวกันใหความสนับสนุนความตองการของ

พนักงาน รูปแบบนี้มี ประสิทธิผลสูงสุดเม่ือผูตามเต็มใจท่ีจะทํางาน แตขาดทักษะท่ีเหมาะสม ประกอบ

กับการมีสวนรวม (Participating) (พฤติกรรมการทํางานต่ํา พฤติกรรมความสัมพันธกันสูง) ผูนําจะมุง

การ ติดตอสื่อสารและใหการสนับสนุน และแสดงบทบาทอํานวยการเฉพาะอยางเพ่ือใหงานสําเร็จ ผูนํา 

แบบมีสวนรวมจะเหมาะสมเม่ือผูตามมีทักษะและขาดความเชื่อม่ันท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคในงานของ

เขา และการมอบหมายงาน (Delegating) (พฤติกรรมการทํางานต่ํา พฤติกรรมความสัมพันธกันสูง) 

ผูนําจะอํานวยการหรือใหการสนับสนุนต่ํา โดยใหพนักงานทํางานใหสําเร็จดวยตัวเอง รูปแบบนี้จะ

ทํางานดีท่ีสุดสําหรับผูตามท่ีมีท้ังความสามารถ และมีการจูงใจทฤษฎีผูนําเชิงสถานการณของ Hersey 

-Blanchard เปนท่ีแพรหลายของผูบริหารเพราะการจูงใจและความงายในการประยุกตใช ทฤษฎีนี้อยู

บนพ้ืนฐานท่ีวาความพรอมของพนักงานไมใชตัวแปรเชิงสถานการณท่ีสําคัญท่ีสุดประการเดียวเสมอไป 

แตจะตองพิจารณารูปแบบการเปนผูนําดวย 

 2.2.2.4 ทฤษฎีผูนําเชิงความสามารถพิเศษ (Charismatic Theories of 

Leadership)  

 ทฤษฎีภาวะผูนําแบบความสามารถพิเศษ (Charismatic Leadership) คําวา 

Charisma หรือ ความสามารถพิเศษ มาจากภาษากรีก หมายถึง บุคคลท่ีมีพรสวรรคท่ีสามารถ ทํางาน

ไดสําเร็จ อยางนาอัศจรรย ท้ังยังสามารถทํานายเหตุการณและคาดการณลวงหนาไดอยาง แมนยํา นัก
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สังคมวิทยาอยาง Yukl (Max Webe, 1947, citing Yukl, 1989, p. 204) ไดอธิบายถึง ผูนําท่ีมีความ 

สามารถพิเศษ (Charismatic Leader) วาเปนผูนําท่ีมีอิทธิพลเหนือผูตามโดยไมไดอาศัยตําแหนง

อํานาจหนาท่ี และประเพณีท่ียึดถือกันมา หากอยูท่ีความสามารถพิเศษของตัวผูนําเอง ซ่ึงกอใหเกิด

อํานาจบารมี ผูนําท่ีมีความสามารถพิเศษนั้นพบในการศึกษาผูนําหลายประเภท โดยเฉพาะผูนําทาง

การเมือง ทางศาสนาผูนําท่ีนําชุมชนเคลื่อนไหวหรือตอสูเรียกรองสิทธิ  

  1) ทฤษฎีภาวะผูนําแบบความสามารถพิเศษของเฮาส (House's Charis-

matic Leadership Theory) โรเบิรต เจ. เฮาส (Robert J. House) ศาสตราจารยทางดานการจัดการท่ี 

Wharton School of the University of Pennsylvania เปนผูเชี่ยวชาญทางดานภาวะผูนําการสราง 

แรงจูงใจ และการพัฒนาบุคลิกภาพ เขาไดเสนอทฤษฎีท่ีอธิบายภาวะผูนําแบบความสามารถพิเศษท่ี

ไดมาจากการสังเกตผูนําในสังคมหลาย ๆ แบบ ซ่ึงทฤษฎีนี้ไดพบวา ภาวะผูนําแบบความสามารถพิเศษ

นั้นเกิดข้ึนอยางไรมีความแตกตางจากคนอ่ืนอยางไร และเง่ือนไขใดหรือท่ีไหน ท่ีทําใหเกิดไดอยางดี ซ่ึง

รวมถึงคุณลักษณะของผูนําพฤติกรรม และเง่ือนไขของสถานการณ จึงทํา ใหทฤษฎีครอบคลุม โดยได

สรุปใหเห็นกวาง ๆ ถึงลักษณะพิเศษของผูนําท่ีทําใหเกิดภาวะผูนําแบบ ความสามารถพิเศษไดนั้น ก็คือ

ผูนําท่ีทําใหผูตามมีความเชื่อหรือเกิดความเชื่อม่ันวาความเชื่อของ ผูนําเปนสิ่งถูกตอง มีความเชื่อ

คลายคลึงกัน หรือ เหมือนกับผูนําโดยไมมีขอกังขาในการยอมรับ ผูนําของผูตาม นอกจากนั้นยังตองมี

ความรัก พอใจในตัวผูนํา เต็มใจและยินดีปฏิบัติตามคําสั่งของผูนํา มีอารมณในการทํางาน มีเปาหมาย

จุดมุงหมายในการปฏิบัติงานตาง ๆ สูง และ มีความเชื่อวา ความสําเร็จของงานเปนผลมาจากการ

ปฏิบัติงานของผูตาม Yukl (1989) จากทฤษฎีจะเห็น ไดวาภาวะผูนําแบบความสามารถพิเศษตอง 

การมีอํานาจ มีความม่ันใจและเชื่อม่ันในความคิดของตนเอง ความตองการมีอํานาจของผูนําทําใหผูนํา

พยายามมีอิทธิพลเหนือผูตาม โดยการพยายามมีพฤติกรรมหรือกิจกรรมรวมกันมาก และบอยครั้งข้ึน 

การแสดงใหเห็นถึงการมีความเชื่อม่ันและมีความม่ันใจในตนเองของผูนําจะทําใหผูตามเชื่อม่ันในการ

ตัดสินหรือวินิจฉัยงาน และการสั่งการตาง ๆ สําหรับผูนําท่ีขาดท้ังความม่ันใจ และเชื่อม่ันในตนเองยอม

ไมสามารถจะสรางอิทธิพลภาวะผูนําแบบความสามารถพิเศษ จะเกิดข้ึนเม่ือผูนําแสดงใหเห็นถึงความ 

สามารถ และความสําเร็จจนประทับใจลูกนอง ฉะนั้นผูนําตองทําใหลูกนองเชื่อม่ันดังกลาวใหไดเพราะ

ถาทําใหลูกนองเชื่อม่ันในความสามารถโดยเฉพาะในเรื่องการตัดสินใจก็จะทําใหลูกนองยอมรับ และ

ยินดีจะปฏิบัติตามคําสั่งของผูนํามากข้ึน แตหากขาดในสิ่งท่ีกลาวมาปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน และการ

ผิดพลาดในเรื่องการตัดสินใจหรืออ่ืน ๆ จะทําใหผูตามขาดความเชื่อม่ันในผูนํา และผูนําจะมีอิทธิพลตอ

ผูตามลดนอยไปเรื่อย ๆ ผูนําแบบความสามารถพิเศษเนนความสําคัญท่ีเปาหมายของงาน แตก็ใหความ

สนใจกับคานิยมความคิดเห็นและแรงจูงใจรวมกันของผูตามหรือผูทํางาน โดยจะใหผูทํางานรูถึงทิศทาง

ในการทํางานวาจะมุงไปทางไหน ซ่ึงทําใหคนทํางานรูวาเขามีความสําคัญและงานของเขาท้ังหมดมี

ความหมาย จึงทําใหมีแรงดลใจและทุมเทแรงใจแรงกายรวมกัน สุดทายก็จะทําใหผูทํางานทุกคนเกิด

การยอมรับในงาน และ จุดมุงหมายของงานรวมกัน 
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  2) การศึกษาทฤษฎีของเฮาส เพ่ิมเติมโดย แบส (Bass's Extension of 

House's Theory) Bass (1985) ไดเสนอผลการศึกษาตอเนื่องจาก ทฤษฎีของเฮาสวา ผูนําท่ีมีความ 

สามารถพิเศษนั้นไมใชมีแตในดานความเชื่อม่ันในตนเองเทานั้น แตจะเชื่อวาตนเองมีความมุงหมาย

และแรงดลบันดาลใจเหนือคนอ่ืนธรรมดาท่ัว ๆ ไป สําหรับลูกนองก็ไมเพียงแตไวใจหรือยกยองผูนํา

เฉกเชนธรรมดา หากแตถึงข้ันบูชาและเคารพสักการะในตัวผูนําวาเปนประดุจวีระบุรุษ หรือตัวแทน

ของผูมีปญญาหรือผูเสียสละ ซ่ึงถามองในภาพรวมผูนําท่ีมีความสามารถพิเศษจะเปนกลไกในการ

กระตุนจิตวิทยาของกลุมใหมีการเคลื่อนไหวตอเนื่องตลอดเวลา ทําใหกลุมยอมรับในปทัสฐาน เกิด

ความเชื่อ และมีความฝนท่ีสามารถสนองตอบตออารมณ และ เหตุผลของคนในกลุมทุก ๆ คน แบสได

ชี้ใหเห็นวา ผูนําแบบนี้จะแตกตางจากผูนําแบบอ่ืนตรงท่ีจะมีความยืดหยุนสูง โดยเปดโอกาสและ

ขอรองแทนการขมขู ผูนําจะมีลักษณะเปนนักวิชาการหรือเชี่ยวชาญจนเปนท่ียอมรับ มีทักษะในการ

ชักจูง ตอบสนองความตองการของคนอ่ืนไดไมใชตามหนาท่ี หากแตพิจารณาถึงอารมณและความ

ตองการความเชื่อของเขาเหลานั้นดวย ในทางตรงกันขามผูนําท่ีไมมีความสามารถพิเศษจะมีสิ่งตาง ๆ 

เหลานี้ไดเหมือนกัน แตโดยการสรางหรือกระตุนใหเกิดโดยการขมขูหรือสรางแรงกดดันตาง ๆ ใหเกิด

ความกลัวอันจะนํามาซ่ึงการเกลียดชังไปในท่ีสุด ผูนําท่ีมีความสามารถพิเศษดูเหมือนจะเหมาะกับ

องคการท่ีมีความตึงเครียดหรือมีการเปลี่ยนแปลง สําหรับอํานาจบารมีจะจําเปนเม่ืออํานาจหนาท่ีของ

ผูนําใชไมมีผลตอกรณีวิกฤติตาง ๆ คานิยมและความเชื่อบางประการท่ียึดถือกันมานาน ฉะนั้นจึง

มักจะพบผูนําแบบนี้ในองคการเกาท่ีกําลังลมเหลวมากกวาในองคการเกาท่ีประสบความสําเร็จ 

อยางไรก็ตาม แบสไมไดเสนอสิ่งหรือปจจัยตาง ๆ ท่ีผูนําแบบนี้ควรรูเพ่ือใหสามารถมีภาวะผูนําแบบ

ความสามารถพิเศษได 

  3) ทฤษฎีภาวะผูนําแบบความสามารถพิเศษของคองเกอรและ คานันโก 

(Conger and Kanungo's Charismatic Leadership Theory) คองเกอร และคานันโก (Conger and 

Kanungo's) ศาสตราจารยทางดานพฤติกรรมองคการจาก McGill University Montreal Canada ได

เสนอทฤษฎีของภาวะผูนําแบบความสามารถพิเศษ บนพ้ืนฐานจากคุณสมบัติของผูนําท่ีสังเกตเห็นได 

การศึกษาของเขาเปนการสังเกตจากพฤติกรรมของผูนํา โดยทําการเปรียบเทียบระหวางผูนําท่ีมี

ความสามารถพิเศษ กับผูนําท่ีไมมีความสามารถพิเศษ เขาไดสรุปขอคนพบเก่ียวกับคุณลักษณะและ

พฤติกรรมของผูนําท่ีมีความสามารถพิเศษ (Charismatic leaders) ไววา ตองมีวิสัยทัศนกวางไกล 

(Extremity vision) คือ ผูนําท่ีเห็นความสําคัญในการมีวิสัยทัศน ไมใชแตเพียงจะทําการตาง ๆ ใหแค

สําเร็จตามหนาท่ีเทานั้นตอมา คือ ตองกลาเสี่ยง (High personal risk) โดยท่ัวไปผูนําท่ีมีความสามารถ

พิเศษ นั้นจะเปนบุคคลท่ียอมเสียสละเพ่ือกลุม เพ่ือองคการกลาเสี่ยง และใหความสําคัญของการมีสวน

ในความสําเร็จรวมกัน ไมใชของผูนําเองซ่ึงจะใชกลยุทธวิธีทุกรูปแบบ (Use of unconventional 

strategies) คือ ผูนําท่ีไมติดยึดอยูกับแบบใดแบบหนึ่ง เพ่ือใหวิสัยทัศนรวมกันของผูนําและผูตาม 
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ประสบความสําเร็จนอกจากนั้นยังตองประเมินสถานการณรอบขางตลอดเวลา (Accurate assessment 

of the situation) โดยท่ัว ๆ ไปผูนําท่ีจะเสี่ยงในเรื่องใดก็ตามยอมตองมีขอมูลตาง ๆ อยางดี เพ่ือจะไดรู

ถึงปจจัยท่ีจะสนับสนุน หรือขัดขวางการเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ รวมท้ังจะตองเปลี่ยนความติดยึดของผูตาม 

(Follower disenchantment) ผานการสื่อสารดวยความม่ันใจ (Communication of self 

confidence) และการใชอํานาจสวนบุคคล (Use of personal power) 

 2.2.2.5 ทฤษฎีภาวะผูนําแบบแปลงรูป (Transformational Theories of 

Leadership) 

   1) ทฤษฎีภาวะผูนําแบบแปลงรูปของเบิรน (Burns' Theory of Trans-

forming Leadership) เบิรนส (1978) ไดอธิบายความหมายของภาวะผูนํา แบบแปลงรูปไววาเปน

กระบวนการในอันซ่ึงผูนําและผูตามไดกระทําใหอีกฝายหนึ่งมีความ ซ่ือสัตยสุจริต หรือคุณธรรม และ

แรงจูงใจในการทํางานมากข้ึน ผูนําแบบนี้จะปลุกสํานึกใหมีอุดมการณ คานิยมท่ีมีคุณธรรม เชน เสรี 

ภาพ ความยุติธรรม ความเสมอภาค ความสงบ และ มนุษยธรรม ไมใหเกิดอารมณเลวราย เชน หวาด 

กลัว อิจฉา โลภ หรือมีแตความเกลียด เบิรนส เชื่อ วาผูนําแบบแปลงรูปไมวาจะเปนใคร อยูในตําแหนง

ไหนก็ไดในองคการ ซ่ึงเปนบุคคลท่ีมีอิทธิพลเหนือเพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชา พอกับการมีอิทธิพล

เหนือผูใตบังคับบัญชา ผูนําแบบนี้จะมีเกิดใหเห็นทุกวัน ดวยพฤติกรรมของคนธรรมดา แตไมใชธรรมดา

เหมือนท่ัว ๆ ไป 

  2) ทฤษฎีภาวะผูนําแบบแปลงรูปของแบส (Bass's Theory of Transfor-

mational Leadership) เบอรนารด เอ็ม. แบส (Bernard M. Bass) ผูเชี่ยวชาญทางดาน พฤติกรรม

องคกรจาก Binghamton University ไดเขียนหนังสือรวมกับ Stogdill ในดานภาวะผูนํา คือ the 

Bass and Stogdill Handbook of Leadership และ Leadership and Performance Beyond 

Expectations ใน ค.ศ. 1994 เขาไดรับรางวัล Distinguished Scientific Contributions โดย The 

Society for Industrial and Organizational Psychology โดยแบส (1985) ไดใหความหมาย ของ

ภาวะผูนําแบบแปลงรูปไวในแงของผลกระทบของผูนําท่ีมีตอผูตามวา ผูตามจะรูสึกไววางใจ (Trust) 

เลื่อมใส (Admiration) จงรักภักดี (Loyalty) และยอมรับ (Respect) ในตัวผูนํา และก็จะเกิด แรงจูงใจ 

และตั้งใจทํางานใหมากกวาท่ีเคยทําตามปกติ หรือตามท่ีคาดหวังไว นั้นก็คือผูนําสามารถ เปลี่ยนผู

ตามใหมีความรูถึงความสําคัญและคุณคาของผลงานท่ีจะออกมา รวมท้ังมองเห็นคุณคา ของตนเองท่ี

จะเปนผูกอใหเกิดประโยชนแกองคการและทีมงาน และมีแรงจูงใจในการตองการเปนท่ียอมรับของ

คนอ่ืน และ เปนผูนํา ซ่ึงแบสชี้ใหเห็นวาผูนําแบบแปลงรูป ไมใชแตมีความสามารถพิเศษเหนือคน 

อ่ืน ๆ เทานั้น เพราะวาผูมีความสามารถพิเศษตาง ๆ เชน นักรอง นักแสดง นักกีฬา ฯลฯ ความ 

สามารถพิเศษดังกลาวไมมีผลใด ๆ ตอลูกนองหรือผูตามของเขา ถึงแมนวาพวกลูกนอง จะรูถึงชื่อเสียง

เหลานั้นดี แบสไดเนนใหเห็นวาความสามารถพิเศษเปนสิ่งสําคัญของผูนําแบบแปลงรูปแตโดยความ 
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สามารถพิเศษเหลานั้นไมเพียงพอท่ีจะนับไดวาเปนกระบวนการของภาวะผูนําแบบแปลงรูปแนวคิด

เก่ียวกับภาวะผูนําแบบแปลงรูปของแบสและเบิรนส คอนขางจะคลายคลึงกัน แตก็มีขอแตกตางบาง

ประเด็น เชน เบิรนสไดกําหนดภาวะผูนําแบบแปลงรูปไวดวยวา ผูท่ีจะเปนผูนําจะตองมีคานิยมดาน

บวกเก่ียวกับจริยธรรม และสนองตอบตอความตองการดานการยอมรับและความสามารถในการมี

ความสําเร็จจากผูตาม สวนแบสนั้น ผูนําแบบแปลงรูปคือผูนําท่ีสามารถกระตุนแรงจูงใจ และเปนการ

เห็นชอบรวมกันของผูตาม โดยไมพิจารณาวาจะเกิดผลดีแกผูตามหรือไมก็ตาม อยางไรก็ตามผูนําของ

แบสก็ไมรวมถึงผูนําท่ีมีแตความตองการข้ันพ้ืนฐาน เชน อาหาร ท่ีอยูอาศัย ความปลอดภัย และ 

ฐานะทางเศรษฐกิจเทานั้น ผูนําของแบส เชน อดอฟ ฮิตเลอร ถึงแมจะเกิดผลรายตอประเทศ ตอ

ประชาชนในการกระทําของเขาก็ตาม โดยท้ังเบิรนสและแบส ใหการยอมรับผูนําแบบแปลงรูปดวยกัน

ท้ังคูถึงแมนทฤษฎีของคนท้ังสองจะมีขอแตกตางกัน แตสวนท่ีเหมือนกันคือ เบิรนสและแบส มองผูนํา

แบบแปลงรูปวาเปนการแลกเปลี่ยนผลประโยชนหรือรางวัลเพ่ือการยอมปฏิบัติตามอยางไรก็ตาม 

แบสใหความหมายของผูนําแบบแปลงรูปกวางกวาเบิรนส เพราะแบสนั้นนอกจากการบอกถึงการให

รางวัลท้ังรูปของเงิน และ สิ่งอ่ืน ๆ เพ่ือสรางแรงจูงใจ แตยังบอกถึงงานตาง ๆ ท่ีตองทําอยางชัดเจน 

เพ่ือใหไดมาซ่ึงรางวัลดวยทฤษฎีของแบสคลาย ๆ กับทฤษฎีทางสูเปาหมายของเฮาส 

2.2.3 ความสําคัญของภาวะผูนํา 

การดําเนินงานในทุกองคกรจะประสบความสําเร็จตองอาศัยผูบริหาร ผูบริหารจําเปนตองมี

ภาวะผูนํา จึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานมีนักวิชาการไดกลาวถึงความสําคัญของภาวะ

ผูนํา ไวดังนี้  

อวยชัย ชบา (2538) ไดสรุปความสําคัญของภาวะผูนําตอการรวมกลุมของคนในองคกร 

ดังนี้ ผูนําท่ีมีภาวะผูนําจะทําใหกลุมคนรวมตัวกันได โดยมีความขัดแยงกันนอยท่ีสุดในองคกร องคกร

จึงเปรียบเสมือนบานท่ีอบอุน ผูนําท่ีมีภาวะผูนําจะดําเนินงานขององคกร เชน การวางแผนการจัด

องคกร การบริหารงานบุคคล การประสานงาน การอํานวยการและการสั่งการ การประเมินผลงาน

เพ่ือไปสูการใชทรัพยากรอยางประหยัด และผูนําท่ีมีภาวะผูนําจะเปนผูสรางบรรยากาศการทํางาน  

ท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจตอผูตามซ่ึงเปนผูใตบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน 

ชูชาติ พวงสมีจิตร (2544) กลาวไววา หากมีคนตั้งแตสองคนข้ึนไปมาอยูรวมกันจะเกิด

ปฏิสัมพันธเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน คือ การยอมรบอิทธิพลทางใจและการลงมือปฏิบัติตามผู

มีอิทธพลเหนือกวา กําหนดใหเกิดการรวมมือรวมใจดําเนินการไปสูจดหมาย โดยท่ีทุกคนเกิดความพึง

พอใจ 

บุญเลิศ ออนกูล (2545) และ ปุญญิสา พันธุภักดี (2546) ไดสรุปความสําคัญของภาวะ

ผูนําหรือการเปนผูนํา ดังนี้ ภาวะผูนําเปนคุณสมบัติสวนตัวของผูนําแตละคนท่ีแสดงออกในพฤติกรรม

ตาง ๆ เชน ความสามารถในการตัดสินใจสั่งการ เพ่ือท่ีจะทําใหผูรวมดําเนินกิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย 
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ท่ีวางไว ภาวะผูนําเปนสิ่งท่ีฝกอบรมใหเกิดข้ึนได และข้ึนอยูกับสถานการณทีเปลี่ยนไป ผูนําท่ีมีภาวะ

ผูนําสูงจะตองสามารถแสดงพฤติกรรมในการนํา และความมีอิทธพลตอผูรวมงานในทุกสถานการณ 

และเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ภายในหนวยงานหรือกลุม ฉะนั้น ภาวะผูนํา จึงมี

ผลกระทบตอสิ่งอ่ืน ๆ ไมวาจะเปนผูรวมงานองคการหรือสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของ ซ่ึงกอใหเกิดความมี

ประสิทธิภาพหรือดอยประสิทธิผลตลอดจนภาวะผูนําเปนศิลปะอันจําเปน ซ่ึงสําคัญยิ่งของนักบริหาร

ในการท่ีจะนําหนวยงานหรือกลุมองคการไปสูความสําเร็จ 

จากท่ีกลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวา ภาวะผูนํามีผลกระทบตอผูรวมงาน องคกร

สิ่งแวดลอมในอันท่ีจะกอใหเกิดประสิทธิภาพหรือความลมเหลว เปนคุณสมบัติสําคัญท่ีผูบริหารพึงมี ผู

ท่ีมีภาวะผูนําจะเปนผูสรางบรรยากาศการทํางาน ทําใหกลุมคนรวมตัวกันได ผูใตบังคับบัญชาหรือ

ผูรวมงานมีความพึงพอใจในการทํางานเปนทีม ซ่ึงสงผลใหองคกรประสบความสําเร็จบรรลุตาม

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 

ในยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วท้ังทางดานสังคม และวัฒนธรรม และองคการท่ี

ปรับเปลี่ยนไปท่ัวโลก มีแนวโนมในอนาคตท่ีองคการมีความสามารถในการยืดหยุนมากข้ึนแตยังคงมี

ประสิทธิภาพสูงอยูนั้น ทําใหผูบริหารยากท่ีจะใชแนวทางบริหารแบบเดิมใหประสบความสําเร็จ

เหมือนในอดีตไดอีกตอไป ซ่ึงการพัฒนาปรับปรุงใด ๆ จะเปนไปไมไดโดยปราศจากการเปลี่ยนแปลง

ดานภาวะผูนํา และภาวะผูนําท่ีนักวิชาการมีความเห็นตรงกันในการท่ีจะนําพาองคการไปสูอนาคต คือ 

ภาวะผูนาเชิงสรางสรรค (กฤติยา เหงนาเลน, 2545) 

2.3.1 ความหมายของภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 

กรองทิพย นาควิเชตร (2552) กลาววา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค หมายถึงความสามารถ

ของผูนําในการผลักดันใหผูรวมงานรวมกันปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมายท่ีดีงาม ดวยการคิดตาง คิด

หลายมิติ คิดบวก คิดเชิงสรางและพัฒนา รวมท้ังการคิดแกปญหา 

กิตติ์กาญจน ปฏิพันธ (2555) กลาววา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค หมายถึง ความสามารถ

ในการจูงใจ หรือ นําบุคคลอ่ืน ๆ ดวยวิสัยทัศน (vision) จินตนาการ (imagination) และความยืด 

หยุน (Flexxibility) โดยวิธีการหรือแนวทางใหม ๆ อยางทาทาย และสรางสรรค 

ธีระ รุญเจริญ (2554 อางถึงใน ภรณทิพย ปนกอง, 2559) ไดกลาวไววา ภาวะผูนําเชิง

สรางสรรค คือ ลักษณะ หรือ พฤติกรรมในการนําผูอ่ืน ประสานงาน ผูอ่ืน ดวยการสรางแรงบันดาลใจ 

สรางแรงจูงใจ สรางบรรยากาศ โดยการคิดนอกรอบดวยวิธีการใหม ๆ เพ่ือนําไปสูการสรางสรรคสิ่ง

ใหม ๆ  
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Kerle (1981 cited in Trevelyan, 2009) ซ่ึงเปน ผูอํานวยการโครงการนวัตกรรมและ

ความสรางสรรค และประธานผูบริหารสภาฝกทักษะเชิงสรางสรรคในเอเชียแปซิฟก ท่ีไดใหคํานิยาม

เก่ียวกับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคไววา “ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค หมายถึง ความสามารถในการนํา 

(lead) บุคคลอ่ืน ใหไปสูอนาคตใหม ๆ ริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหม ๆ อยางท่ีคนอ่ืนคาดไมถึง หรือถูก

มองขามไป”  

Stoll & Temperley (2009 อางถึงใน ภรณทิพย ปนกอง, 2559) ไดกลาวไววา ภาวะ

ผูนําเชิงสรางสรรค หมายถึง การตอบสนองเชิงจินตนาการ และการคิดไตรตรองอยางละเอียด ถ่ีถวน 

ในสถานการณตาง ๆ และประเด็นตาง ๆ อยางทาทาย เปนเรื่องท่ีเก่ียวกับมองการคิด และการกระทํา

สิ่งตาง ๆ ท่ีแตกตางกัน เพ่ือจะเสริมสรางโอกาสใหกับทุกคนท่ีเก่ียวของ 

Harris (2009) กลาวไววา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค เปนเรื่องการติดตอประสานงาน 

(connect) กับบุคคลตาง ๆ ท่ีมีความคิดเห็นแตกตางกัน เพ่ือใหเกิดความสรางสรรค (creativity)  

Adair (2007 อางถึงใน กิตติ์กาญจน ปฏิพันธ, 2555) ซ่ึงนับวาเปน 1 ใน 40 ของโลกท่ีมี

บทบาทอยางมากตอการพัฒนาแนวคิดดานการบริหารจัดการ เปนบุคคลท่ีมีชื่อเสียงมากในเรื่องภาวะ

ผูนําและเปนศาสตราจารยแหงภาวะผูนํา ณ University of Surrey ไดกลาวไวในหนังสือชื่อ 

Leadership for Innovation ไววาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคหมายถึงการกระตุน (encourages) สงเสริม

และแนะนํา (stimulates and guides) กระบวนการใหม ๆ อยางเปนระบบ ดวยวิธีการใหม ๆ อยาง

ทาทาย (challenge) ซ่ึงนับวาเปนความทาทายอยางยิ่งสําหรับการนําของคนสรางสรรค  

Ibbotson & Darsq (2008 อางถึงใน กิตติ์กาญจน ปฏิพันธ, 2555) กลาววา ภาวะผูนํา

เชิงสรางสรรคเปนการประสานใหเกิดความ สมดุลยกัน (balancing) ระหวางความเรงดวน (emergent) 

และการเปลี่ยนแปลงแบบชา ๆ ท้ังท่ีอาจจะเกิดข้ึน และท่ียังไมไดเกิดข้ึน เพ่ือนําไปสูเปาหมายท่ี

กําหนดไว 

Palus & Horth (2002 อางถึงใน นัยนา ชนาฤทธิ์, 2556) ใหความหมายวา ความเปน

ผูนําเชิงสรางสรรค คือ การท่ีบุคคลท่ีเปนผูนําสามารถเผชิญกับสถานการณท่ีซับซอนในปจจุบัน โดย

ใสใจท่ีจะเขาใจ สถานการณท่ีซับซอนนั้น รูจักดึงศักยภาพสวนตนของท้ังตนเองและสมาชิกในองคกร

หรือชุมชน มาเปนพลังกลุมในการจัดการสิ่งตาง ๆ มีการใหขอมูลขาวสาร เสนอความคิด และสื่อสาร

อยางมีประสิทธิภาพ รูจักริเริ่มความคิดท่ีผานการตรวจสอบและทดสอบอยางอิสระ และรูจักการใช

กระบวนการของการเรียนรูอยางเปนสาระบันเทิงเพ่ือคนหาความคิดใหม ๆ และรูจักสังเคราะหทุก 

เนื้อหาและการกระทําท่ีปรากฏ 

Raelin (2002 อางถึงใน นัยนา ชนาฤทธิ์, 2556) ไดอธิบายความหมายของความเปนผูนํา

เชิงสรางสรรคไววา ความเปนผูนําเชิงสรางสรรค คือการท่ีบุคคลท่ีเปนผูนําเปนท่ียอมรับของผูอ่ืนโดย

รูจักคัดสรรหรือแบงปนพลังอํานาจของตนใหกับสมาชิกในองคกรหรือชุมชนอยางเต็มใจและเปน
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ธรรมชาติ อีกท้ังความเปนผูนําเชิงสรางสรรค คือการท่ีบุคคลเปนผูนํารวมได โดยท่ีการ ตัดสินใจหรือ

การกระทําใด ๆ ไมตองข้ึนอยูกับสมาชิกเพียงคนใดคนหนึ่ง หรือผูนําโดยตําแหนง หรือผูริเริ่มความคิด 

ทุก ๆ คนมีสวนรวมในความเปนผูนํา 

จากท่ีไดใหความหมายของภาวะผูนําเชิงสรางสรรคท่ีกลาวไวขางตน ผูวิจัยสรุป ไดวา 

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค หมายถึง พฤติกรรมในการแสดงออกของผูบริหารสถานศึกษา ท่ีสามารถ

นําพาใหบุคลากรในสถานศึกษาหันไปในทิศทางเดียวกันไดอยางมีศิลปะ เพ่ือนําไปสูการสรางสรรคสิ่ง

ใหม ๆ และเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ ซ่ึงประกอบไปดวย การมีความยืดหยุนและปรับตัว 

การมีวิสัยทัศน การมีความคิดสรางสรรค การทํางานเปนทีม และ การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

2.3.2 แนวคิดภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 

เพ่ือใหมองเห็นและเขาใจเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคไดอยางชัดเจนยิ่งข้ึน ผูวิจัยจึงได

นําเสนอแนวคิดของนักวิชาการท้ังในและตางประเทศไว ตาง ๆ ดังนี้ 

Arellano & Martin (2002) ไดกลาวไววา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค เปนความสามารถใน

การสรางแรงบันดาลใจ (inspire) อยางมีเอกลักษณเพ่ือชวยใหสามารถเขาใจสถานการณท่ีซับซอน 

(complex) พรอมท่ีจะเปลี่ยนแปลงและกอใหเกิดการตอบสนองรวมกันในเชิงริเริ่มสรางสรรคดวย

วิธีการใหม ๆ  

Danner (2008) ซ่ึงเปนอาจารยสอนท่ี Ohio University ไดทําการศึกษาและวิจัยในหัวขอ 

Creative Leaership in Art Education : Perspectives of an Art Educator ไดกลาวไววา ภาวะ

ผูนําเชิงสรางสรรคจําเปนตองมี ความยืดหยุน (flexibility) และความไววางใจ (trust) ในวิธีการและ

กระบวนการในภาพรวม นอกจากนี้ยังเก่ียวของกับการสนับสนุนการทํางานรวมกันเปนการสนับสนุนให

เกิดความสรางสรรคจากบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่ง 

Basadur (2008) ปจจุบันเปนศาสตราจารยดานนวัตกรรม และจิตวิทยาองคการแหง 

McMaster University ไดสรุปแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคไวในบทความ ในหัวขอ  

“Leading Others to think Innovatively together: Creative Leadership” สรุปแนวคิดและ

สาระสําคัญไดวา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค เปนการนําบุคคลอ่ืน (leading people) ผานกระบวนการ 

(process) หรือ วิธีการ (method) รวมกัน เปนการคนหาปญหาอยางละเอียด ถ่ีถวน และการดําเนิน 

การแกปญหาดวยแนวทางใหม ๆ (new solutions) เปนกระบวนการท่ีจําเปนท่ีจะตองใชภาษาใน

การสื่อสารรวมกันระหวางบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ สามารถทําความเขาใจไดอยางรวดเร็ววา รูจัก

กระบวนการเชิงสรางสรรคในระดับใด ในดานกระบวนการเชิงสรางสรรคจะตองมีทักษะในการจัดการ

กับบุคคลอ่ืน ๆ ในลักษณะท่ีเปนลําดับ ข้ันตอน การรูจักกระบวนการเชิงสรางสรรคจะชวยใหมี

ตนแบบในการสรางภาวะผูนําแบบใหมท่ีมีความสมบูรณแบบยิ่งข้ึนได 

Coste (2009) ศาสตราจารย ดร. แอล. คอสตา ศาสตราจารยเกียรติคุณ มหาวิทยาลัย

แหงรัฐแคลิฟอเนีย และ ผูอํานวยการ Research of the American Creativity Association ได
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เสนอแนวคิดและมิติของภาวะผูนําเชิงสรางสรรคไวในบทความชื่อ “Creative Leadership & 

women” ซ่ึงประกอบไปดวย ความทาทายและการมีสวนรวม (challenge and participle) ความมี

อิสระ (freedom) ความไววางใจ/การเปดเผย (trust/openness) การใหเวลาสําหรับการคิด (idea 

time) ความสนุกสนาน/อารมณขัน (playfulness/humor) การลดความขัดแยง (conflict) การ

สงเสริมความคิดเห็น (idea support) การโตแยง (debate) และการกลาเสี่ยง (risk taking) 

Stoll (2009) ศาสตราจารยใน University of London และ เปนผูอํานวยการ Centre 

for Educational Leadership และ Temperley (2009) ไดสรุปแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงสราง 

สรรคไวในบทความในหัวขอชื่อ “Creative Leadership: A Challenge of Our Times” ซ่ึงสรุป

สาระสําคัญไดวา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค เปนการตอบสนองเชิงจินตนาการ (imaginative) และการ

คิดไตรตรองอยางถ่ีถวน ตอโอกาสตาง ๆ ประเด็นตาง ๆ อยางทาทาย (challenging) เปนเรื่องท่ีเก่ียว 

กับการมองการคิด และ การกระทําสิ่งตาง ๆ ท่ีแตกตางกัน เพ่ือจะเสริมสรางโอกาสใหกับทุกคนท่ี

เก่ียวของ 

Harris (2009) ผูอํานวยการสํานักวิจัย ณ University of Warwick ไดสรุปแนวคิดสาระ 

สําคัญเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคไวในบทความ ในหัวขอ “Creative Leadership Developing 

future e der” ไดกลาวไววา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคจะเก่ียวของกับการติดตอประสานงาน (con-

necting) กับบุคคลท่ีมีความคิดเห็นตรงกัน และกับบุคคลท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน (different) 

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคจําเปนตองอาศัยเวลา (time) ทรัพยากร (resources) โอกาส (oppor-

tunities) เพ่ือจะมีโอกาสไดเรียนรูรวมกัน อยางไรก็ตามผลลัพธ (result) ท่ีไดอาจจะไมใชความ คิดเห็น

ท่ีสอดคลองกัน แตอาจจะมาจากความคิดเห็นท่ีไมตรงกัน ความคิดเห็นท่ีไมตรงกันเชิงสรางสรรคอันจะ

นําไปสูการคิดเชิงสรางสรรค ถึงแมวาจะไมใชเรื่องงาย ๆ แตก็จําเปน ตองเปลี่ยนความคิดเดิม ๆ และ

เผชิญกับความเชื่อม่ันกับแนวทาง วิธีการ (method) ใหม ๆ ท่ีจะสรางข้ึน ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคจะ

เหมือนกับภาวะผูนําแบบใหบริการ (servant leadership) ภาระงานหลักของภาวะผูนําเชิงสรางสรรค

คือการประสานงานบุคคล (connect) ท่ีมีความคิดเห็นตรงกัน และมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน เปน

ภาวะผูนําท่ีพัฒนาสมรรถนะและความสามารถตาง ๆ ของบุคคลภายในองคกร เพ่ือใหเกิดความสราง 

สรรคในทุกสถานท่ีและทุกระดับ เพ่ือจะไดรับการพัฒนาและสงเสริมภาวะผูนําเชิงสรางสรรคใหเกิดข้ึน 

“เปนภาวะผูนําท่ีปราศจากการยึดม่ันถือม่ัน” (e der hip without ego) โดยท่ัวไปแลวภาวะผูนําเชิง

สรางสรรคจะเก่ียวของกับการพัฒนาแนวทางวิธีการใหม ๆ ขององคกร และความทาทาย (cha-

llenging) ท่ีสลับซับซอนมากกวาการคงสภาพท่ีเปนอยูแบบเดิม (status quo) 

ธีระ รุญเจริญ และวาสนา ศรีไพโรจน (2554) ไดใหแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงสราง 

สรรค ไววาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคเปนลักษณะหรือพฤติกรรมในการนําผูอ่ืนประสานงานผูอ่ืนดวย

การสรางแรงบันดาลใจ สรางแรงจูงใจ สรางบรรยากาศ โดยการคิดนอกกรอบดวยวิธีการใหม ๆ เพ่ือ

นําไปสูการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ  
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อารช และ เพอรซาล (Ash; & Persall, 2007, Online) ไดพัฒนา ทฤษฎีภาวะผูนําแบบ

สรางสรรค (Formative Leadership Theory) บนพ้ืนฐานความเชื่อท่ีวา “ในโรงเรียนหนึ่งอาจมีผูนํา

ไดหลายคน ซ่ึงแสดงบทบาทการใชภาวะผูนําในลักษณะตาง ๆ มากมาย บทบาทภาวะผูนําจึงมีได

จําเพาะเจาะจงแตผูบริหารเทานั้น” แตหนาท่ีของผูบริหารคือการสรางโอกาสการเรียนรูใหแกครู

อาจารยและบุคลากรตาง ๆ เพ่ือเปนชองทางใหคนเหลานี้ไดพัฒนาตนเองเขาสูการเปนผูนําท่ีสราง 

สรรค (Productive leaders) ทฤษฎีภาวะผูนําแบบสรางสรรคนมีมุมมองวา “ครูคือผูนํา (Teacher as 

leaders) โดยมีครูใหญคือผูนําของผูนํา (Leader of leaders) “อีกทอดหนึ่ง โดยนัยดังกลาว หนาท่ี

สําคัญของผูบริหาร จึงไมเพียงแตสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนเทานั้น แตยังรวมถึงการสงเสริม

เรียนรูของครูอาจารยและบุคลากรซ่ึงเปนผูใหญของโรงเรียนอีกดวย  

การเปนผูนําแบบสรางสรรค (The formative leader) นั้น จําเปนจะตองอาศัยทักษะการ

เอ้ืออํานวยความสะดวก (Facilitation skills) อยูในระดับสูง ท้ังนี้เพราะสาระท่ีเปนภารกิจหลักของ

ทฤษฎีนี้ ไดแก การทํางานแบบทีมในการสบเสาะหาความรู (Team inquiry) การเรียนรูแบบทีม 

(Team learning) การรวมมือรวมใจกันแกปญหา (Collaborative problem solving) การจินตนา 

การสรางภาพของอนาคตท่ีควรเปน (Imaging future possibilities) การพิจารณาตรวจสอบความ

เชื่อรวมกัน (Examining shared beliefs) การใชคําถาม (Asking questions) การรวบรวมวิเคราะห

และแปลความขอมูล (Collecting analyzing, and interpreting data) ตลอดจนกระตุนครูอาจารย

ตั้งวงสนทนาอยางสรางสรรคในเรื่องการเรียนการสอน เปนตน ภารกิจดังกลาวเหลานี้ ลวนแสดงออก

ถึงพฤติกรรมภาวะผูนําแบบสรางสรรคท้ังสิ้น 

2.3.3. องคประกอบภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาองคประกอบภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ตาง ๆ ดังนี้ 

Mungkasem (2001 อางถึงใน สุภาพ ฤทธิ์บํารุง, 2556) คุณลักษณะของผูท่ีมีภาวะของ

ผูนําเชิงสรางสรรค มีองคประกอบท่ีสําคัญ 5 ประการ คือ 1) การมีความเปนผูนํา 2) การมีวิสัยทัศน 

3) การทํางานเปนทีม 4) การปรับตัว และ 5) การมีทัศนะคติดานบวก 

Bennis (2002 อางถึงใน กิตติ์กาญจน ปฏิพันธ, 2555) เปนผูกอตั้งและเปนอาจารย

ผูทรงคุณวุฒิสถาบันภาวะผูนํา เปนท่ีปรึกษาประธานาธิบดีสหรัฐฯ เปนผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนา 

ภาวะผูนํา ทํางาน ณ University of Southern California และ Harvard University ไดสรุปองค 

ประกอบเก่ียวกับภาวะ ผูนําเชิงสรางสรรคไวในบทความชื่อ “Creative Leadership” จาก [ABI] 

Chulalongkorn University (Distributor) ไววาองคประกอบของภาวะผูนําเชิงสรางสรรค  

จะเก่ียวของกับคน เก่ียวของกับ ความนาเชื่อถือ ความไววางใจในการบริหารจัดการระบบ โครงสราง 

กระบวนการ การควบคุม ซ่ึงมีองคประกอบดังตอไปนี้ 1) วิสัยทัศน (vision) 2) ความไววางใจ (trust) 

3) การมุงความสําเร็จ (success) และ 4) ความยืดหยุน (flexibility) 
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Guntern (2004 อางถึงใน กิตติ์กาญจน ปฏิพันธ, 2555) ผูเชี่ยวชาญดานภาวะผูนําและ

ความคิดสรางสรรค ทํางานเปนท่ีปรึกษาพิเศษสําหรับผูบริหารระดับสูง ประธานของ International 

Creando Symposium on Creative Leadership ไดสรุปองคประกอบของภาวะผูนําเชิงสราง สรรค 

ไวในบทความหัวขอ “The Challenge of Creative Leadership” สรุปสาระสําคัญไดวา ภาวะผูนํา

เชิงสรางสรรคจะอยูในบุคคลท่ีมีความสามารถในดานตาง ๆ ดังนี้ คือ 1) แรงบันดาลใจ (inspiring)  

2) วิสัยทัศน (vision) 3) ความนาเชื่อถือ (credibility) และ 4) สติปญญา (intelligent) 

Parker & Begnaud (2004 อางถึงใน กิตติ์กาญจน ปฏิพันธ, 2555) ไดสรุปทัศนะเก่ียว 

กับคุณลักษณะของภาวะผูนํา เชิงสรางสรรคไวในหนังสือชื่อวา “Developing Creative Leadership” 

ซ่ึงไดสรุปคุณลักษณะ ของภาวะผูนําเชิงสรางสรรคไววา ประกอบดวย 1) วิสัยทัศน (vision) 2) ความ

ยืดหยุน (flexibility) และ 3) ความสามารถในการแกปญหา (problem solving ability)  

Sternberg (2006 อางถึงใน สุภาพ ฤทธิ์บํารุง, 2556) ไดกลาวไวในบทความวารสารหัวขอ

ผูนําความคิดสรางสรรคกับการตัดสินใจวาองคประกอบของภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ไดแก 1) การ

ตัดสินใจท่ีชาญฉลาด 2) มีความคิดสรางสรรค 3) มีวิสัยทัศน และ 4) คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

Robinson (2007 อางถึงใน สุภาพ ฤทธิ์บํารุง, 2556) กลาววาองคประกอบของภาวะ

ผูนําเชิงสรางสรรค ไดแก 1) มีการปรับตัวและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลง 2) มีความคิดสรางสรรค  

3) มีอิสระในการคิด 4) เนนการทํางานรวมกัน และ 5) คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

Ash & Persall (2007: Online อางถึงใน กาญจนา ศิลา, 2556) ไดสรุปองคประกอบ

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคไววา 1) การทํางานเปนทีม 2) การมีทักษะการฟง พูด อานและการเขียน  

3) การไววางใจ 4) การใชนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยี 5) การใหความสําคัญกับคน และตอกระบวน 

การ 6) ยึดหลักการใหบริการ 7) สรางเครือขายใหเกิดการสื่อสารแบบสองทาง 8) การการสรางมนุษย

สัมพันธ 9) กระจายอํานาจการตัดสินใจ และ 10) มีความสามารถสูงในการปฏิบัติภารกิจอยูทามกลาง

สภาวะแวดลอมท่ีไม 

Stoll and Temperley (2009 อางถึงใน สุภาพ ฤทธิ์บํารุง, 2556) ไดกลาวไวใน

บทความในวารสารวิชาการ หัวขอผูนําความคิดสรางสรรค กับความทาทาย วาองคประกอบของภาวะ

ผูนําเชิงสรางสรรค ไดแก 1) มีความยืดหยุนและปรับตัว 2) มีความคิดสรางสรรค และ 3) คํานึงถึง

ความเปนปจเจกบุคคล  

Delich (2010 อางถึงใน กิตติ์กาญจน ปฏิพันธ, 2555) ไดสรุปองคประกอบของภาวะผูนํา

เชิงสรางสรรคไวในเว็บไซต http://www.wisegeek.com/what-is-creative-leadership.htm ไว

วาภาวะผูนําเชิงสรางสรรค จะประกอบไปดวย 1) จินตนาการ (imagination) และ 2) การคิดคนสิ่ง

ใหม ๆ (inventive) 

พสุ เดชะรินทร (2553 อางถึงใน สุภาพ ฤทธิ์บํารุง, 2556) ไดกลาวไวใน ผูจัดการ 360 

องศารายสัปดาห ในหัวขอ “Complexity และ Creativity สองปจจัยสําหรับผูนําในอนาคต” วาองค 



39 

ประกอบของภาวะผูนําเชิงสรางสรรคประกอบดวย 1) มีความคิดสรางสรรค และ 2) ปรับกระบวน 

การในการทํางานตาง ๆ ในองคกรใหมีความงาย คลองตัว และยืดหยุนมากข้ึน 

นเรศ บุญชวย (2553 อางถึงใน สุภาพ ฤทธิ์บํารุง, 2556) กลาววาองคประกอบของภาวะ

ผูนําเชิงสรางสรรคประกอบดวย 1) การมีความรูและเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 2) การมุงเนนการมี

สวนรวม 3) การมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 4) การมีบุคลิกภาพท่ีดี และ 5) การยอมรับในความแตก 

ตางและคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

กิตติ์กาญจน ปฏิพันธ (2555) กลาววาการท่ีจะมีคุณลักษณะหรือมีองคประกอบหลัก

สําหรับการเปนผูนําเชิงสรางสรรคได ตองประกอบไปดวย 1) การมีจินตนาการ 2) การมีความยืดหยุน 

และ 3) การมีวิสัยทัศน 

จากแนวคิดและองคประกอบภาวะผูนําเชิงสรางสรรคท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยไดศึกษาจาก

เอกสาร ตํารา และงานวิจัย แลวทําการสังเคราะหตัวแปรเพ่ือนํามาศึกษาเก่ียวกับองคประกอบภาวะ

ผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 2.1 สังเคราะหตัวแปรแสดงองคประกอบภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 
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1. การมีความยืดหยุนและปรับตัว             7 

2. การมีวิสัยทัศน             6 

3. การมีความคิดสรางสรรค             5 

4. การทํางานเปนทีม             4 

5. การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล             4 

6. การมีจินตนาการ             2 

7. ความไววางใจ             1 

8. เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง             2 

9. สติปญญา             1 

10. แรงบันดาลใจ             1 
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ตารางท่ี 2.1 (ตอ) 
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11. การกระจายอํานาจการตัดสินใจ             1 

12. การการสรางมนุษยสัมพันธ              1 

13. การคิดคนสิ่งใหม ๆ              1 

11. การกระจายอํานาจการตัดสินใจ             1 

14. การคิดแบบไตรตรอง             1 

15. การเจรจาตอรอง             1 

16. การใชนวัตกรรมและการใชเทคโนโลยี             1 

17. การตัดสินใจ             1 

18. การมีความเปนผูนํา             1 

19. การมีทักษะการฟง พูด อาน และการ

เขียน  
            1 

20. การมีทัศนคติบวก             1 

21. การมีบุคลิกภาพท่ีดี             1 

22. การมุงความสําเร็จ             1 

23. การมุงเนนการมีสวนรวม             1 

24. การไววางใจ              1 

25. การสื่อสาร             1 

26. ความนาเชื่อถือ             1 

27. ความสามารถในการแกปญหา             1 

28. มีอิสระในความคิด             1 

29. ยึดหลักการใหบริการ              1 

รวม 5 4 4 3 4 5 10 4 3 5 2 3  
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จากการสังเคราะหองคประกอบของภาวะผูนําเชิงสรางสรรคจากนักวิชาการและนักการ

ศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ ดังตารางท่ีแสดงออกมาในรูปความถ่ีจะเห็นไดวา องคประกอบ

ของภาวะผูนําเชิงสรางสรรคท่ีไดจากการสังเคราะหมีจํานวนท้ังหมด 29 องคประกอบ แตสําหรับการ

วิจัยครั้งนี ้ผูวิจัยไดใชเกณฑพิจารณาจากองคประกอบท่ีมีความถ่ีสูง (ในท่ีนี้คือความถ่ีตั้งแต 4 ข้ึนไป) 

ไดองคประกอบเพ่ือกําหนดเปนตัวแปรเพ่ือการวิจัยในครั้งนี้จํานวน 5 องคประกอบดวยกัน 

คือ 1. การมีความยืดหยุนและปรับตัว 2. การมีวิสัยทัศน 3. การมีความคิดสรางสรรค 4. การทํางาน

เปนทีม และ 5. การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ซ่ึงแตละองคประกอบมีรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้ 

 2.3.3.1 การมีความยืดหยุนและปรับตัว 

 มีผูกลาววา “การทํางานนั้นเราทํากับคน ถาไดคนก็จะไดงาน ถาไมไดคนก็พังท้ังคน

และงาน” ในโลกของการเปลี่ยนแปลงท่ี เกิดข้ึนอยางรวดเร็วตลอดเวลาในปจจุบันทําใหเราตอง

ทํางานแบบซับซอนมากข้ึน บุคคลคนเดียวอาจตองทํางานหลายอยาง และเก่ียวของกับหลายทีมงาน 

สถานการณตาง ๆ เหลานี้สงผลใหผูบริหารในฐานะผูนําทีมตองใหความสําคัญกับการสรางและ

สงเสริมทีมงานท่ีมีวัฒนธรรมหลากหลายใหเกิดการรวมแรงรวมใจกันสรางพลังรวม 

 คุณลักษณะท่ีจําเปนและสําคัญมากสําหรับผูบริหารสมัยใหมในการแกปญหาและ

พัฒนาองคกรใหเหมาะสม สอดคลองกับสังคม เหตุการณ สถานการณ และบุคคล คือความสามารถ

ในการปรับตัว และ มีความยืดหยุน อันเปนสมรรถนะท่ีหากผูบริหารขาดเสียแลว อาจเปนอุปสรรค

สําคัญตอการกําหนดนโยบาย กระบวนการบริหาร การเปนผูนําทีมและการตัดสินใจแกไขปญหาอยาง

มีประสิทธิภาพ (ธเนศ ขําเกิด, 2547, ออนไลน) 

 ป. มหาขันธ (2539 อางถึงใน สุภาพ ฤทธิ์บํารุง, 2556) ไดใหคํานิยามและตัวบงชี้

ของการมีความยืดหยุนไววา การมีความยืดหยุนหมายถึงการปรับตัวเขากับสถานการณ บุคคล วิธีการ

และกระบวนการทํางานโดยมีตัวบงชี้คือ 1) การปรับตัวเขากับสถานการณ 2) การปรับตัวเขากับบุคคล 

และ 3) การปรับตัวเขากับวิธีการและกระบวนการทํางาน 

 วนิช สุธารัตน (2547 สุภาพ ฤทธิ์บํารุง, 2556) ไดใหคํานิยามและตัวบงชี้ การมี

ความยืดหยุนไววาเปนการเปลี่ยนแปลงตนเองใหเปนบุคคลท่ีมีความคิดท่ีหลากหลาย ปรับตัวตาม

สถานการณ และเปดใจกวางสําหรับสิ่งใหม ๆ ปลอยความคิดใหเปนอิสระจากความคิดเกา ๆ มีจิตใจ

ท่ีตื่นตัว พรอมท่ีจะ ตรวจสอบความคิด และการมองสิ่งตาง ๆ ดวยมุมมองท่ีนําไปสูความเปลี่ยนแปลง 

และกําหนดตัวบงชี้ของการมีความยืดหยุนวาประกอบไปดวย 1) การปรับความคิดตามสถานการณ

ตาง ๆ 2) การปรับตัวใหเขากับสถานการณตาง ๆ และ 3) การเปดกวางรับมุมมองใหม ๆ  

 วิโรจน สารรัตนะ (2554 อางถึงใน กิตติ์กาญจน ปฏิพันธ, 2555) ท่ีกลาววาการมี

ความยืดหยุนจะสามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดลอมอยางรวดเร็วได ดังนั้นระบบ

ตาง ๆ ควรจะมีความยืดหยุนดวยเพ่ือใหบรรลุผลในสิ่งท่ีคาดหวังใหม ๆ สอดคลองกับ Lussier & 
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Achua (2007) ท่ีใหนิยามของการมี ความยืดหยุนไววา หมายถึงความสามารถในการปรับตัวเขากับ

สถานการณตาง ๆ สอดคลองกับ Cho and Nijenhuis and Vianen and Kim & Lee (2010) ท่ีกลาว

ไวในบทความ Journal of Creative Behavior ไววา คํานิยามของการมีความยืดหยุน เปนความ 

สามารถในการตอบสนองหรือปรับตัวตอสิ่งตาง ๆ อยางหลากหลายมิติ และ ไดกําหนดตัวบงชี้ของการ

มีความยืดหยุน คือ 1) การปรับตัวตามสถานการณตาง ๆ และ 2) การปรับความคิดตามสถานการณ

ตาง ๆ  

 Lussier (2001 อางถึงในวิโรจน สารรัตนะ, 2554) ไดใหคํานิยามและกําหนดตัว

บงชี้ของการมีความยืดหยุนวา หมายถึงการมีความสามารถในการปรับตัวเขากับสถานการณท่ีแตก 

ตาง เพ่ือนําไปสูความเปลี่ยนแปลง และมีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคกร 

นําไปสูความมีประสิทธิผลในการดําเนินงาน กําหนดตัวบงชี้ของการมีความยืดหยุนคือความสามารถ

ในการปรับตัวตามสถานการณ 

 Guilford (1959 อางถึงใน จิติมา วรรณศรี, 2550) ไดใหคํานิยามและตัวบงชี้ของ

คําวา มีความยืดหยุน (flexibility) หมายถึง ความสามารถในการคิดหาคําตอบไดหลายประเภทเปน

การคิดนอกกรอบไมตกอยูภายใตกฎเกณฑหรือความคุนเคย ความยืดหยุนจะสัมพันธกับ 

 ความเปนอิสระในการคิด จะชวยใหมองเห็นสิ่งตาง ๆ ในแงมุมตาง ๆ นําไปสูการ

พัฒนาความคิด ไปสูการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ สอดคลองกับ ชาญณรงค พรรุงโรจน (2546) ไดใหความ 

หมาย และตัวบงชี้ของการมีความยืดหยุนไววา เปนบุคคลท่ีมีความสามารถในการคิดนอกกรอบ ความ

มีอิสระ ไมตกอยูภายใตกฎเกณฑหรือความคุนเคย ผูท่ีมีอิสระในการคิดและการกระทํามักจะมี

ปฏิกิริยาแปลกใหมในการตอบสนองตอสิ่งเรา และลักษณะนิสัยพ้ืนฐานท่ีชวยเสริมใหเกิดความยืด 

หยุน คือ การเปดใจกวาง สามารถรับฟงความคิดเห็นแตกตางได ซ่ึงจะกอใหเกิดฐานขอมูลท่ีหลาก 

หลาย ตรงกันขามกับผูท่ียึดม่ันในความคิดใดความคิดหนึ่ง โดยมีตัวบงชี้คือ 1) ความสามารถในการ

คิดนอกกรอบ 2) ความมีอิสระ และ 3) ไมตกอยูภายใตกฎเกณฑหรือความคุนเคย 

 Dubrin (2010 อางถึงใน วิโรจน สารรัตนะ, 2554) ไดกลาวไววา ผูนําตองมีความ

ยืดหยุนเพ่ือรองรับกับความเปลี่ยนแปลง เชนรองรับกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และผูนําจะตอง 

มีความสามารถปรับตัวเขากับสถานการณท่ีแตกตางกันได และการมีความยืดหยุน (flexibility)  

ก็เปนคุณลักษณะท่ีสําคัญสําหรับผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ และไดกําหนดตัวบงชี้ของการมีความยืด 

หยุนคือ 1) การมีความสามารถในการปรับตัวกับสถานการณตาง ๆ และ 2) การเปดกวางรับความคิด

ใหม ๆ  

 กันยา สุวรรณแสง (2536 อางถึงใน สุภาพ ฤทธิ์บํารุง, 2556) ไดใหความหมายของ

การปรับตัวไววา การปรับตัวหมายถึง การปรับกายใจใหอยูในสังคมไดในสภาวะแวดลอม และสถาน 

การณตาง ๆ อยางมีความสุข 
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 ลัดดาวัลย เกษมเนตร และทัศนา ทองภักดี (2543 สุภาพ ฤทธิ์บํารุง, 2556) กลาว

วา การปรับตัว หมายถึง การท่ีบุคคลพยายามปรับสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนแกตน และพยายามปรับเปลี่ยน 

พฤติกรรมของตนใหเขากับสภาพแวดลอมและความตองการของตนเอง จนสามารถดําเนินชีวิตได

อยางมีความสุข ปราศจากความคับของใจ 

 ลักขณา สริวัฒน (2544 สุภาพ ฤทธิ์บํารุง, 2556) ไดใหความหมายของการปรับตัว

ไววา การปรับตัว คือ การท่ีบุคคลสามารถสรางหรือขัดเกลาพฤติกรรมใหเขากับแบบแผนของสังคม 

หรือสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง ใหสามารถบรรลุจุดหมายท่ีตองการ ทําใหมีชีวิตอยูอยางปกติสุขท้ัง

ทางกายและ จิตใจ ไมเกิดผลเสียท้ังตอตนเองและผูอ่ืน 

 Bernard (1960 สุภาพ ฤทธิ์บํารุง, 2556) ใหความหมายของการปรับตัววาเปนการ

ท่ีบุคคลสามารถปรับตัวใหเขากับตนเอง และโลกภายนอกไดอยางดี ความพึงพอใจ ความแจมใสอยาง

สูงสุดมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับสภาพสังคมมีความสามารถท่ีจะเผชิญและยอมรับความจริงของชีวิต 

 Coleman (1981 สุภาพ ฤทธิ์บํารุง, 2556) กลาววาการปรับตัว หมายถึง ผลของ

ความพยายามของบุคคลท่ีพยายามปรับสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนแกตน ไมวาปญหานั้นจะเปนปญหาดาน

บุคลิกภาพดานความตองการหรือดานอารมณใหเหมาะกับสภาพแวดลอมท่ีบุคคลนั้นอยู 

 คุณลักษณะท่ีจําเปนและสําคัญมากสําหรับผูบริหารสมัยใหม ในการแกปญหาและ

พัฒนาองคกรใหเหมาะสม สอดคลองกับสังคม เหตุการณ สถานการณ และบุคคล คือ ความสามารถ

ในการปรับตัวและมีความยืดหยุน อันเปนสมรรถนะท่ีหากผูบริหารขาดเสียแลวอาจเปนอุปสรรค

สําคัญตอการกําหนดนโยบาย กระบวนการบริหาร การเปนผูนําทีมและการตัดสินใจแกไขปญหาอยาง

มีประสิทธิภาพ (ธเนศ ขาเกิด, 2547) 

 ความสามาถท่ีจําเปนสําหรับการปรับตัวและยืดหยุนของผูบริหาร มีอยางนอย 5 

ประการ คือ 

 1. การวิเคราะหพฤติกรรมมนุษย 

  ผูบริหารจะตองมีความสามารถในการเขาใจและวิเคราะหพฤติกรรมท้ังของตนเอง

และของผูอ่ืน เพ่ือปรับปรุงตนเอง โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล รวมท้ังตองเขาใจถึงความ

เก่ียวของระหวางความตองการ แรงจูงใจ และพฤติกรรมของมนุษย ซ่ึงมีทฤษฎีการบริหารหลายทฤษฎี 

เชน ถาจะใชทฤษฎีพฤติกรรมการจูงใจของมาสโลว (Maslow) ท่ีกลาวถึงความตองการของมนุษย

ตามลําดับข้ัน 5 ข้ัน คือ ความตองการทางกาย ความตองการความปลอดภัย และ ม่ันคง ความตองการ 

ทางสังคมความตองการการยอมรับนับถือ และความตองการความสําเร็จสูงสุดแหงตน ก็ควรตระหนัก 

ดวยวา ความตองการท่ีไดรับความพึงพอใจแลว อาจจะไมเปนสิ่งจูงใจใหเกิดพฤติกรรม แตจะเกิด

ความตองการในข้ันท่ีสูงข้ึนเรื่อย ๆ เพราะความตองการของบุคคลมีความซับซอนมาก เนื่องจาก “จิต

มนุษยนั้นไซร ยากแท หยั่งถึง” 
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  นอกจากนี้ยังมีนักทฤษฎีการจูงใจอีกหลายคน เชน แอลเดอรเฟอร (Alderfer) แบง

ความตองการของมนุษยเปน 3 กลุม คือ ความตองการดํารงชีวิต ความตองการสัมพันธ และความ

ตองการเจริญกาวหนา โดยเชื่อวา คนมีความตองการมากกวา 1 อยางในขณะเดียวกันได 

  แมคคลีลแลนด (McClelland) แบงความตองการออกเปน 3 ประเภท คือ ความ

ตองการสัมฤทธิ์ผล ความตองการสัมพันธ และ ความตองการอํานาจ โดยเนนวาผูมีความตองการสูง

ดานสัมฤทธิ์ผล จะปฏิบัติงานไดดีถึงแมจะมีหรือไมมีสิ่งจูงใจเปนเงินก็ตาม เปนตน 

 2. ความสามารถดานการบริหาร EQ 

  EQ คือ ปญญาทางอารมณท่ี แดเนียล โกลแมน (Danial Goleman) ไดแบงองค 

ประกอบไววามี 5 ประการ คือ 1) การรูตัว 2) ความสามารถในการควบคุมอารมณ 3) แรงกระตุน 4) 

ความเห็นใจ และ 5) ทักษะทางดานสังคม เชน การใหความรวมมือ ความเปนผูนํา เปนตน 

  ผูบริหารจึงตองมีคุณลักษณะสําคัญในการเสริมสรางและพัฒนาปญญาทางอารมณ

อยางนอย 5 ประการคือ 1) การรูจักตัวเอง 2) การรูจักจัดการกับอารมณ 3) การสรางแรงจูงใจให

ตนเอง 4) การควบคุมอารมณชั่ววูบ และ 5) การหยั่งรูจิตใจผูอ่ืน 

  ผูบริหารท่ีมีความสามารถดานการบริหาร EQ จะเปนบุคคลท่ีมีเสนห มีคุณคาอยูกับ

ใครใครก็รัก ทํางานกับใครใครก็ชอบ และ มีความสามารถในการแกไขปญหาและมีการตัดสินใจท่ีดีเสมอ 

  3. การปรับตัวใหเขากับบุคคลและสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลง 

 ผูบริหารคงไมโชคดีท่ีจะมีโอกาสเลือกทํางานกับบุคคลหรือกับหนวยงานท่ีตนเอง

ตองการไดเสมอไป ในแตละองคกรก็มีบริบท (context) ท่ีแตกตางกันออกไป ท้ังในดานบุคคล ปจจัย

ความพรอม วัฒนธรรมองคกร เปนตน ผูบริหารท่ีเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงตองมีความสามารถใน

การปรับตัวใหเหมาะสมกับ work style การปรับตัวในความไมแนนอนและสภาวะวิกฤตท่ีเกิดข้ึน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับตัวกับบุคคลท่ีแตกตางกันในโลกของงาน 

  ผูบริหารจะทําอยางไรจึงจะทําใหคนหลายคน หลายฝาย หลายภูมิหลัง หลาย

คานิยม หลายความมุงหมาย หลายวิธีคิดและวิธีปฏิบัติ มาผูกสัมพันธกับผูบริหารและผูเก่ียวของ จน

เปนพลังสูความสําเร็จ จึงเปนโจทยสําหรับผูบริหารยุคใหม 

  การบริหารเพ่ือการเปลี่ยนแปลง จึงตองเริ่มจากการปรับตนเองไปพรอมกับการใช

วิธีการปรับเปลี่ยนความรู เจตคติพฤติกรรมของบุคคลและพฤติกรรมของกลุมใหไปสูทิศทางเปาหมาย

ท่ีตองการ ในทฤษฎีการบริหารการเปลี่ยนแปลงนั้น ถือวา “การเปดโอกาสใหบุคคลเขามามีสวนรวม

คิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ รวมท้ังการเสริมแรงทางบวก จะเปนวิธีการปรับตัวและนําไปสูการเปลี่ยน 

แปลงท่ีเหมาะสมและคงทนอยูไดนาน 

 4. การจัดการกับปญหาความขัดแยงอยางสรางสรรค 

 ความขัดแยงเปนปรากฏการณตามธรรมชาติ เปนเรื่องปกติท่ีเกิดข้ึนในการบริหาร 

ความขัดแยงไมใชเรื่องเลวรายในการบริหารเสมอไป อาจเปนประโยชนชวยสงเสริมการปฏิบัติงานของ
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กลุมก็ไดความขัดแยงมีท้ังความขัดแยงภายในบุคคล ความขัดแยงระหวางบุคคล ความขัดแยงภายใน

กลุม ความขัดแยงระหวางกลุม ความขัดแยงภายในองคกร และความขัดแยงระหวางองคกร 

ยุทธศาสตรในการจัดการกับปญหาความขัดแยงอยางสรางสรรคนั้น ผูบริหารจะตัองวินิจฉัยความ

ขัดแยงและพิจารณาใชเทคนิคในการบริหารความขัดแยงท่ีเหมาะสม 

  เทคนิควิธีการในการจัดการกับปญหาความขัดแยง มีหลายวิธีเชน 

 แบบแพ-ชนะ เชน การใชอํานาจ การขูเข็ญคุกคาม การใชเสียงขางมาก เปนตน  

 แบบแพ-แพ เชน การประนีประนอม การประสานประโยชน การถวงเวลา เปนตน 

 แบบชนะ-ชนะ (Win-Win) เชน การมีความเห็นพองตองกัน (consensus) การ

ตัดสินใจแบบผสมผสาน เปนตน  

  ผูบริหารสามารถเลือกใชไดจากทุกวิธี ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสถานการณของความขัดแยง  

แตแบบท่ีถือวาสรางสรรค อันเปนการแสวงจุดรวม สงวนจุดตางนําไปสูการบริหารท่ีไมมีผลเสีย คือ 

แบบชนะ-ชนะ 

  5. การสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน 

  ผูบริหารท่ีรูจักปรับตัวและยืดหยุน จะสรางบรรยากาศในการบังคับบัญชาท่ีไมวางตัว

เปนนาย ท่ีคอยบงการ แตจะสรางบรรยากาศแหงความรวมมือรวมใจ รับฟงความคิดเห็นของบุคลากร 

สงเสริมใหบุคลากรทํางานรวมกันในลักษณะตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ มีระบบการติดตามชวยเหลือการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร มีการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณ หรือเผยแพรผลงานดีเดนของ

บุคลากร สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตอกันอยาง เอ้ืออาทร ชวยเหลือเก้ือกูล เปนมิตรตอกัน โดยมี

ความเชื่อวา มนุษยทุกคนมีคุณคาและพัฒนาได มนุษยทุกคนมีศักยภาพและความสามารถท่ีแตกตาง

กันออกไป ทุกคนตางมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยดวยกันท้ังสิ้น ซ่ึงความเชื่อและการปฏิบัติ

เชนนี้จะทําใหบุคลากรเกิดความอบอุนใจ พึงพอใจท่ีจะเขามามีสวนรวมปรับปรุงพัฒนางานใหกาว 

หนา เพราะความพึงพอใจของบุคคลนั้นมีปจจัยสําคัญทางดานจิตใจก็ คือความสําเร็จของงานและการ

ไดรับความยอมรับนับถือ การจัดสภาพแวดลอมท่ีดี มีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย มีความสงบ 

รมรื่น สดชื่น สวยงาม มีเอกลักษณ ขจัดความซํ้าซากจําเจและมีความม่ันคงปลอดภัย จะทําให

บุคลากรเกิดความรูสึกพอใจ ภูมิใจ อบอุนใจ สบายใจ รูสึกในความเปนเจาของและอยากมาทํางาน 

หากผูบริหารจัดสภาพแวดลอมดานกายภาพและบรรยากาศของการทํางานท่ีดีก็จะสงผลใหบุคลากรมี

ความสุขพึงพอใจในการทํางาน 

 ความยืดหยุนและการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) เปนทักษะเพ่ือการ

เรียนรู การทํางาน และการเปนพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 เปนความยืดหยุนและปรับตัวเพ่ือบรรลุเปา 

หมาย ไมใชยืดหยุนและปรับตัวแบบไรหลักการและเลื่อนลอย การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว รุนแรง และ

ไมคาดฝน อยางท่ีเปนอยูในโลกปจจุบัน และรุนแรงข้ึนในอนาคต ทําใหการวางแผนการทํางานแบบ
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ตายตัว ใชไมไดผล มนุษยในศตวรรษท่ี 21 จึงตองมีความสามารถสูงในการยืดหยุนและปรับตัวเพ่ือ

บรรลุเปาหมาย และคุณคา นอกจากตองเผชิญการเปลี่ยนแปลงแลว การทํางานในอนาคตยังเผชิญ

ภาวะท่ีมีทรัพยากรจํากัด ตั้งแตเวลา และทรัพยากรอ่ืน ๆ โดยตองทํางานใหเขาจังหวะกับงานสวนอ่ืน

ในภาพใหญ และงานสวนอ่ืนอาจอยูในสวนอ่ืนของโลกท่ีอยูหางไกล เปนสภาพท่ีตองการความยืดหยุน

และปรับตัว และเง่ือนไขของการปรับตัวอาจอยูท่ีการแขงขันกับคูแขง การปรับตัวท่ีสุดยอดคือการใช

วิกฤตเปนโอกาส ใชปญหาเปนโอกาสหาทางออกอยางสรางสรรคสุด ๆ และเกิดการเรียนรูสูงสุดยิ่ง

โครงการมีความยากและซับซอนมากเพียงใด พนักงานก็มีโอกาสใชและเรียนรูทักษะดานความยืดหยุน

และปรับตัวมากเพียง นั้น 

 จากคํานิยามและความหมายของความยืดหยุนและการปรับตัวท่ีกลาวไวขางตน 

สรุปไดวาการมีความหยืดหยุนและการปรับตัว หมายถึง การท่ีผูบริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมท่ี

แสดงออกในการปรับตัวและควบคุมอารมณตามสถานการณท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม สามารถคิดหาวิธีการ

ใหม ๆ มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนการทํางานไดอยางมีเหตุผล และเหมาะสมในทุกสถานการณ ไม

ตกอยูภายใตกฎเกณฑหรือความคุนเคย มีความม่ันใจในตนเอง มุงสนับสนุนและสงเสริมใหครูและ

บุคลากรคิดหาวิธีการใหม ๆ มาใชในการปฏิบัติงาน เปดใจกวางรับฟงความแตกตาง และความคิดเห็น 

พรอมใหอิสระตอการตัดสินใจ และสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน  

 2.3.3.2 การมีวิสัยทัศน  

 ผูบริหารจําเปนตองมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล เพราะจะทําใหความสามารถวางแผนใน

การบริหารองคการไดถูกตอง และสามารถบริหารงานตามแผนใหประสบความสําเร็จ ซ่ึงจะทําให

องคการเจริญกาวหนาบรรลุเปาหมายขององคการ ผูบริหารท่ีขาดวิสัยทัศนจะมองใกลทําใหการวาง 

แผนหรือการบริหารอยูในวงแคบองคการพัฒนาไดในภาวะจํากัด เหตุการณท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวด 

เร็ว และองคการก็มีการแขงขันอยางรุนแรง ผูบริหารท่ีมีวิสัยทัศนจะสามารถคาดการณในอนาคตได

ชัดเจนเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณและภาวะการแขงขันไดถูกตองอยูในแนว

หนาขององคการท่ีประสบความสําเร็จ วิสัยทัศนของผูบริหารจึงมีความสัมพันธโดยตรงตอความสําเร็จ

ขององคการ ผูบริหารจึงตองมีการเรียนรูและพัฒนาวิสัยทัศนอยูเสมอ (เท้ือน ทองแกว, 2543 อางถึง

ใน สุภาพ ฤทธิ์บํารุง, 2556) 

 วันนา เมืองจันทร (2542 สุภาพ ฤทธิ์บํารุง, 2556) กลาววา วิสัยทัศน คือ การ

สรางภาพอนาคต หรือ การมองอนาคต ซ่ึงเปนเปาหมายในการเดินไปสูอนาคต โดยวิธีการนําการวาง 

แผนมาใช หรือ หมายถึง สิ่งท่ีอยากเห็นในอนาคต และเปนสิ่งท่ีดีกวาเดิม วิสัยทัศนเกิดจากการคิด

โดยใชปญญาซ่ึงอาจจะหมายถึง การสรางความฝน และมุงม่ันทุกวิถีทางท่ีจะทําใหฝนนั้นเปนจริง 

 ทิตยา สุวรรณะชฎ (2543 อางถึงใน เท้ือน ทองแกว, 2543) วิสัยทัศน หมายถึง 

ความสามารถในการท่ีจะทําความเขาใจสภาวะแวดลอมแลวทําใหสามารถคาดการณสถานการณท่ีจะ
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เกิดข้ึนในอนาคต เหตุการณท่ีเกิดข้ึนจะมีผลตอองคการในสวนของความสามารถเหลานี้จะเกิดข้ึนจาก

ปจจัยตาง ๆ นั้นผูนําคนใดท่ีเขาใจแยกแยะสถานการณและปจจัยตาง ๆ ท่ีทําใหเกิดสถานการณ

ยอมจะสามารถควบคุมใหเปนไปตามตองการได 

 ณัชพล ขันทองทิพย (2542 อางถึงใน สุภาพ ฤทธิ์บํารุง, 2556) วิสัยทัศน คือ การ

มองภาพอนาคตของผูนํา และสมาชิกในองคกร และกําหนดจุดมุงหมายปลายทางเชื่อมโยงกับภารกิจ 

คานิยม และความเชื่อเขาดวยกันซ่ึงจุดมุงหมายปลายทางดังกลาวตองชัดเจน ทาทาย มีพลังและมี

ความเปนไปได 

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2544) วิสัยทัศน คือ ภาพความ 

สําเร็จขององคกรในอนาคต วิสัยทัศนจะชวยใหองคกรสามารถตั้งรับตอรอง เตรียมพรอม และหา

หนทางแกปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต กระตุนใหบุคลากรในหนวยงานเกิดความฝนแรงบันดาลใจและ

ความมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือใหหนวยงานของตนเองมีพัฒนาการในทางท่ีดีข้ึน 

 วีระวัฒน ปนนิตามัย (2544 อางถึงใน สุภาพ ฤทธิ์บํารุง, 2556) ไดอธิบาย

คุณลักษณะ ของผูนําท่ีมีวิสัยทัศนสามารถแยกเปนองคประกอบของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนท่ีสําคัญ 

ประกอบดวย การสรางวิสัยทัศน (formulating) การเผยแพรวิสัยทัศน (articulating) การปฏิบัติตาม

วิสัยทัศน(implementing) การทํางานเปนทีม (team work) การมีความคิดเชิงกลยุทธ (strategic 

thinking) และการเปนแบบอยางท่ีดี (role model) 

 ประพิษ เกษรางกูล (2552 อางถึงใน สุภาพ ฤทธิ์บํารุง, 2556) กลาวไววา วิสัยทัศน 

คือ ความสามารถในการกําหนดนโยบาย ทิศทาง และกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาท้ังในดานหลัก 

สูตรสถานศึกษาการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ และการพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับ

การปฏิรูปการศึกษาและรองรับการเปลี่ยนท่ีจะมีข้ึนในอนาคต 

 ไพฑูรย สินลารัตน (2553 อางถึงใน สุภาพ ฤทธิ์บํารุง, 2556) ไดอธิบายถึง 

คุณลักษณะ และพฤติกรรมของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน ตองมีความสามารถในการกําหนดเปาหมาย 

กําหนดสาระตามเปาหมาย และกําหนดวิธีการตามเปาหมายและสาระนั้น ผูนําเชิงวิสัยทัศนจึงตองมี

ความเกง รอบรู มีวิธีการพรอมกันไป ไมใชชํานาญเฉพาะวิธีการบริหารแตขาดความรูในทิศทางหรือ

วิสัยทัศน ซ่ึงวิสัยทัศนจะตองประกอบไปดวยตัวบงชี้ การสรางวิสัยทัศน (formulating) การเผยแพร

วิสัยทัศน (articulating) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน (implementing) และการเปนแบบอยางท่ีดี (role 

model) 

 Bennis & et.al (1985 อางถึงใน เท้ือน ทองแกว, 2543) กลาววา วิสัยทัศน คือ 

ภาพองคการในอนาคต ซ่ึงไดมาจากปญญา ความคิด มีความเปนไปไดและ สอดคลองกับเปาหมาย

และภาระหนาท่ีขององคการ โดยภาพนั้นตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความเปนจริงนาเชื่อถือและดึงดูดใจให

ปฏิบัติตาม อันจะทําใหองคการมีสภาพดีกวาท่ีจะเปนอยูในปจจุบัน 
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 Phillips (1997 อางถึงใน เท้ือน ทองแกว, 2543) กลาววา วิสัยทัศน คือ สิ่งท่ี

สามารถกําหนดกรอบการทํางานท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติและใหนโยบายตองอาศัยการแสดงความ

คิดเห็นท่ีกวางขวางและชัดเจน แตในเวลาเดียวกันนําไปสูสิ่งท่ีไกลออกไปได 

 Kotter (1996 อางถึงใน เท้ือน ทองแกว, 2543) กลาววา วิสัยทัศน หมายถึง ภาพ

อนาคตท่ีนํามาทําใหกระจางวาทําไมบุคคลตองสรางข้ึนในอนาคต ซ่ึงสิ่งท่ีสรางข้ึนนั้นสามารถกระตุน

ใหบุคคลมุงม่ันและดําเนินการไปสูในทิศทางการเปลี่ยนแปลงและทิศทางท่ีถูกตอง ซ่ึงสามารถชวยให

เกิดการประสานการปฏิบัติในความแตกตางระหวางบุคคล แมวาจะมีบุคคลจํานวนมากก็สามารถ

ดําเนินการไปดวยดีและรวดเร็ว 

 วิสัยทัศนความเปนผูนําของผูบริหารยุคใหม 

 ยงยุทธ สิมสีพิมพ (2555) กลาววา วิสัยทัศนของผูนําของผูบริหารยุคใหม ประกอบ

ไปดวย “มุงพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศดานคุณธรรม จริยธรรม นําความรูสูสากล กาวทันเทคโนโลยี 

ดํารงชีวิตอยางพอเพียง บริหารงานอยางมืออาชีพ โดยใหชุมชนมีสวนรวม” 

 1. มุงพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศดานคุณธรรม จริยธรรม  

 คุณธรรมเปนองคประกอบท่ีสําคัญและจําเปนของการศึกษาไมเปนรองไปกวาวิชา 

การ ครูตองปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตามศาสนาท่ีนับถือใหนักเรียนทุกคนปฏิบัติ รูจักพอประมาณ 

ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัว ตลอดจนใชความรู และคุณธรรม  

เปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต การปองกันใหรอดพนจากวิกฤต และใหสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคง

และยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ดวยความรอบคอบ และความ

ระมัดระวังอยามีสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต มีความรอบรูท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความ

อดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยน 

แปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางท้ังดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก 

สามารถดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุขมุง

พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศดานคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ

คานิยมท่ีพึงประสงค กลาวคือ ผูเรียนท่ีเปนลูกท่ีดีของพอแม ผูปกครอง เปนนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน 

และเปนคนดีของสังคม  

 2. นําความรูสูสากล  

  2.1 การนําความรูสูสากล เปนการจัดการเรียนการสอนแบบโรงเรียนมาตรฐาน 

สากล การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน 8 กลุมสาระ เปนการจัดการเรียนการสอน

ตามเจตนารมณของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยสามารถพิจารณา

จัดการเรียนการสอนในทุกสาระการเรียนรูเปนภาษาไทยหรือในบางสาระการเรียนรู เชน คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และอ่ืน ๆ เปนภาษาอังกฤษ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความพรอมของทรัพยากรของสถานศึกษา 
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อนึ่ง สถานศึกษาจะตองใหความสําคัญในการศึกษา/ทบทวนเนื้อหาในแตละกลุมสาระการเรียนรู โดย 

เฉพาะกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมใหเนื้อหามีความทันสมัย รวมสมัยหรือเปนเหตุ 

การณท่ีเปนปจจุบันและอยูในความสนใจของสังคม เปนตน  

  2.2 ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง หมายถึง ผูเรียนคนควาหาความ 

รูจากการอาน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู และผูเรียนเรียนรูผานประสบการณตรงรวม 

กับผูอ่ืนท้ังในและนอกสถานศึกษา  

  2.3 ผูเรียนคิดเปน ทําเปน หมายถึง ผูเรียนมีความสามารถดานการคิดวิเคราะห 

คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดเปนระบบ และสามารถปรับตัวเขากับสังคม  

  2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน หมายถึง ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนระดับดี และมีพัฒนาการทางการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู ในระดับชั้น ป.3 และ ป.6  

  2.5 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง 

การดําเนินการของสถานศึกษาใหสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเนนถึงความสามารถของผูเรียนเปน

รายบุคคลและจัดกระบวนการเรียนการสอน ท่ีสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติ

และเต็มตามศักยภาพ  

 3. กาวทันเทคโนโลยี  

 อินเทอรเน็ตไดกลายเปนสิ่งจําเปนในชีวิตประจําวัน เปนเครื่องมือในการประกอบ

ธุรกิจ แมกระท่ังกลายเปนสื่อท่ีจําเปนของภาครัฐในการประชาสัมพันธ เผยแพร ขอมูล ขาวสาร ออก

ไปสูสังคมภายนอกใหไดทราบ นี่คือสภาพแหงความเปนจริงของสังคมโลกท่ีไมสามารถจะปฏิเสธได  

หากจะกลาวถึงอินเทอรเน็ต ก็คงจะตองกลาวถึง เครือขายคอมพิวเตอร (Network) ควบคูกันไปดวย 

เหตุท่ีเครือขายคอมพิวเตอรจะรวมเอาเครื่องคอมพิวเตอรหลาย ๆ เครื่องเชื่อมตอเขาดวยกันผานทาง

ระบบการสื่อสาร (communications) เชน ทางสายเคเบิล สายโทรศัพท โมเด็ม และดาวเทียม เปนตน 

เครือขายท่ีใหญท่ีสุดของโลก เราเรียกวา “อินเทอรเน็ต” (internet) ซ่ึงรวมเอาเครือขายตาง ๆ จํานวน

มหาศาลท่ีมีอยูท่ัวโลกมาเชื่อมตอ (links) เขาเปนเครือขายเดียวกัน โดยแตละเครือขายจะจัดกลุมของ

ขอมูลกันเองเพ่ือสะดวกตอการท่ีจะเขาไปสืบคนขอมูลได อยางสะดวก รวดเร็ว ระบบเครือขายจํานวน

มากรวมเปนเครือขายอินเทอรเน็ต ซ่ึงมักนิยมเรียนสั้น ๆ วา “เน็ต” (Net) อินเทอรเน็ตเปนสื่อ

สาธารณะท่ีทุกคนมีสิทธิบริโภคอยางเทาเทียมกันไมมีผูใดเปนเจาของ โดยแตละองคกร หรือหนวยงาน

ก็จะรับผิดชอบดูแลในสวนของตนท่ีเก่ียวของ มีผูใชอินเทอรเน็ตมากกวา 100 ลานคนท่ัวโลกท่ีเขามา

เชื่อมตออินเทอรเน็ตและใชบริการดวยเหตุผล และความตองการท่ีตาง ๆ กันซ่ึงพอท่ีจะสรุปเปนขอ ๆ 

ได คือ เพ่ือคนควาหาขอมูลขาวสาร งานวิจัย และเพ่ือการศึกษา เพ่ือจัดการเก่ียวกับธุรกิจ การเงิน การ

ซ้ือขายสินคา เพ่ือความบันเทิง ทองเท่ียว เพ่ือหาซ้ือสินคา และบริการตาง ๆ เพ่ือพบปะสังสรรคกับ

บุคคลอ่ืน เพ่ือเขาสูระบบเครือขายอ่ืน ๆ และแลกเปลี่ยนขอมูล รับสงจดหมาย เอกสาร ขอความ 
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บริการบนอินเทอรเน็ตมีหลายอยางดวยกัน เชน เวิลด ไวด เว็บ WWW, ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-

mail), FTP, Telnet, UseNet Newsgroups และ Chat จากคุณสมบัติและปจจัยตาง ๆ ท่ีอินเทอร 

เน็ตมีใหแกผูใชนั้น เปนโอกาสในการนํามาใชประโยชน ทางการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ ในสถานศึกษา 

ซ่ึงมีสาระสําคัญตอการศึกษาเปนอยางมาก  

 4. ดํารงชีวิตอยางพอเพียง  

 “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราช

ดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติ 

การณทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพน และสามารถ

ดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เศรษฐกิจ

พอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับครอบ 

ครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง 

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน  

 5. บริหารงานอยางมืออาชีพ  

 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา หมายถึง การ

บริหารจัดการสถานศึกษาตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานใหมีคุณภาพ ยั่งยืนและตอเนื่อง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล การบริหารงานอยางมืออาชีพคือ 

ผูบริหารท่ีมีความรูความสามารถและมีประสบการณในการบริหาร มีผลงานท่ีประสบความสําเร็จจน

เปนหลักประกันถึงความเปนผูบริหารท่ีมีสมรรถนะสูง มีคุณภาพและมีมาตรฐานจนเปนท่ียอมรับ 

ผูบริหารตองบริหารงานอยางมืออาชีพดังนี้ 1) มีบุคลิกภาพท่ีดี (Personality) 2) มีความรูดี (Know 

ledge) 3) มีวิสัยทัศน (Vision) 4) มีมนุษยสัมพันธ (Human relationship) 5) มีภาวะผูนํา (Leader 

ship) 6) เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (chief change officer) 7) มีคุณธรรมจริยธรรม (Moral & 

Ethics) 8) บริหารจัดการดี (Administration & Management) และ 9) มีความสามารถพิเศษรอบ

ดาน (Talent)  

 6. ชุมชนมีสวนรวม  

  6.1 ใหคณะกรรมการสถานศึกษามีอํานาจและหนาท่ีเก่ียวกับการบริหารงาน

บุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กํากับและสงเสริมสนับสนุน

กิจการของสถานศึกษา ในการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ และการบริหารท่ัวไป  

  6.2 สถานศึกษาเปนแกนนําใหกับชุมชนในการวิจัยทองถ่ิน เพ่ือนําทุนทางสังคม  

ทุนทางปญญา ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท่ีมีในทองถ่ินมาตอยอดเสริมกับการวิจัยท่ี

มีอยูในทองถ่ิน การวิจัยเพ่ือแกปญหาและสรางภูมิคุมกันในทองถ่ิน สถานศึกษารวมกับชุมชนในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนา และเพ่ิมทุนทางสังคมใหสอดคลองกับโอกาส ศักยภาพและความพรอมของแต
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ละพ้ืนท่ี โดยการสรางความสัมพันธ สงเสริมการรวมตัว รวมคิด รวมทําในพ้ืนท่ีโดยรวมพัฒนาคนใน

ชุมชนใหมีคุณภาพ นอกจากนี้สถานศึกษาควรสรางองคความรูสูชุมชน โดยทําการวิจัยรวมกับชุมชน 

รวมท้ังเปนแหลงขอมูลของชุมชน และท่ีปรึกษาทางวิชาการ ตลอดจนสรางกระบวนการเรียนรูใหแก

ชุมชน และสนับสนุนใหชุมชนมีศักยภาพในการจัดการความรูเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตนเอง นอกจาก 

นั้นควรสรางหลักสูตรการเรียนการสอนโดยนําวิถีชีวิตในแตละทองถ่ินเปนสื่อในการเรียนรูและพัฒนา

บุคลากรท่ีมีบทบาทในการพัฒนาทองถ่ินตอไป  

  6.3 ผูบริหารสถานศึกษาตองสงเสริมใหประชาชนตองรวมเสริมสรางความ

เขมแข็งใหกับโรงเรียน ใหเปนสถาบันสังคมท่ีมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและเปน

สถาบันทางสังคมท่ีมีบทบาทหลักในการเพ่ิมทุนทางสังคมในชุมชน และสนับสนุนการจัดการองคความ 

รูในชุมชนใหเปนระบบ เกิดการคุมครองภูมิปญญาทองถ่ิน และนําไปใชประโยชนตอสวนรวม 

 จากคํานิยามและความหมายของวิสัยทัศนท่ีกลาวไวขางตน สรุปไดวา การมี

วิสัยทัศน หมายถึงการท่ีผูบริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการมองเห็นภาพในอนาคต

ของโรงเรียนท่ีตองการจะใหเปนไดอยางชัดเจน มีการวิเคราะหสภาพปญหาและวางแผนงานโดยเปด

โอกาสใหครูและบุคคลากรมีสวนรวม เพ่ือมุงสูเปาหมายท่ีตองการ รวมท้ังสงเสริมสนับสนุนใหครูและ

บุคลากรมองการณไกลตระหนักถึงความสําคัญของภาระหนาท่ี ชวยกระตุนใหครูและบุคลากรทํางาน

ไดอยางเต็มศักยภาพและอํานวยความสะดวกใหครูและบุคลากรทํางานใหเสร็จทันเวลา มุงกระจาย

และเพ่ิมอํานาจแกบุคลากร รวมท้ังเปนท่ีปรึกษาใหกําลังใจและยกยองการกระทําของครูและบุคลากร 

 2.3.3.3 การมีความคิดสรางสรรค 

 ความคิดสรางสรรค (creativity) เปนคุณลักษณะพิเศษท่ีมีอยูในตัวมนุษยทุกคนแต

จะมีมากหรือนอยก็ข้ึนอยูกับแตละบุคคล ความคิดสรางสรรคเปนสิ่งท่ีมีคุณคาและเปนสิ่งท่ีตองการ

สูงสุดในการจัดการศึกษา เพราะความคิดสรางสรรคในตัวบุคคลถาไดรับการพัฒนาสงเสริมใหสูงข้ึน 

จะเปนสิ่งท่ีจะนําไปสูการวางแผนเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา หรือการเปลี่ยนแปลงท่ีดีไดในอนาคตและ

สามารถนําไปใชในการแกปญหาและประยุกตใชกับสถานการณตาง ๆ ได ซ่ึงนักวิจัยนักการศึกษาและ

นักจิตวิทยา ไดอธิบายความหมายความคิดสรางสรรคไว ดังนี้ 

 กรมวิชาการ (2535 อางถึงใน สุภาพ ฤทธิ์บํารุง, 2555) ใหความหมายของความคิด

สรางสรรควา เปนความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ โดยมีสิ่งเราเปนตัวกระตุน

ใหเกิดความคิดใหมตอเนื่องกันไป ซ่ึงประกอบดวย ความคลองในการคิด ความยืดหยุนในการคิดและ

ความคิดริเริ่ม 

 ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (2545 อางถึงใน สุภาพ ฤทธิ์บํารุง, 2555) ใหความ 

หมายของความคิดสรางสรรควา หมายถึง ความคิดท่ีมุงแกปญหา หรือประดิษฐ คิดคน ในแนวทาง

ใหมท่ีแปลกแตกตางจากเดิมและ มีคุณประโยชน ประกอบดวย 1) การคิดวิเคราะห 2) การคิดเชื่อม 

โยงระบบ 3) การคิดจินตนาการ และ 4) การคิดนาสูการปฏิบัติ 
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 ชาติ แจมนุช (2545 อางถึงใน สุภาพ ฤทธิ์บํารุง, 2555) ใหนิยามการคิดสรางสรรค

วา เปนการคิด เพ่ือใหคนพบสิ่งใหม เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติหรือการสรางสิ่งใหม เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ

หรือการสรางสิ่งใหมท่ีแปลกแตกตางจากเดิม โดยมีองคประกอบคือมีความคลองแคลวในการคิดมี

ความยืดหยุนในการคิด และมีความริเริ่ม 

 ชนะ ธนะสาร (2546 อางถึงใน ณัฐยา ปองกัน, 2556) ไดใหความหมายของความคิด 

สรางสรรค หมายถึง ความสามารถในการคิดท่ีแตกตางจากแนวคิดธรรมดาหรือแนวคิดท่ีมีแบบแผนอยู

แลว ซ่ึงความคิดสรางสรรคเปนคุญสมบัติท่ีมีในเเตละบุคคลและมีมากนอยไมเทากัน และบุคคล

สามารถแสดงความคิดสรางสรรคออกมาในระดับท่ีแตกตางกันดวย ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับประสบการณ ความ

อิสระในการคิดความสนใจของแตละบุคคล ความไวในการแกปญหาและการตัดสินใจ นอกจากนี้ ความ 

คิดสรางสรรคเปนความสามารถทางสมองในการคิดหลายทิศทาง ซ่ึงประกอบดวยความสามารถในการ

คิดริเริ่ม ความคลองในการคิด ความยืดหยุนในการคิด และความสามารถในการแตงเติมและใหคํา 

อธิบายใหมท่ีเปนการคิดตามหลักเหตุผล เพ่ือหาคําตอบท่ีถูกตองเหมาะสม 

 พัชรินทร พิรุณเนตร (2551 อางถึงใน ณัฐยา ปองกัน, 2556) สรุปไววา ความคิด

สรางสรรคเปนจินตนาการของมนุษย (Imagination) ท่ีมนุษยสรางข้ึนเพ่ือแกปญหายิ่งยากท่ีมนุษย

ประสบอยู มิใชเปนจินตนาการท่ีฟุงซานเลื่อนลอยท่ัวไป แตจินตนาการอยางเดียวไมสามารถทํา ให

เกิดผลผลิตสรางสรรคออกมาไดเสมอ ท้ังนี้ ตองใชความมุมานะพยายาม จึงจะทําใหงานสรางสรรค

สําเร็จลงได 

 อรพินท ออศิริชัยเวทย (2546 อางถึงใน ณัฐยา ปองกัน, 2556) ใหความหมายวา 

ความคิดสรางสรรค หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการคิดอยางมีเปาหมาย (Reflective thinking) เเละการ

คิดเเบบอเนกนัย คือ คิดไดหลายทิศทางหลายแงมุมและกวางไกล ทําใหสามารถคิดหาคําตอบใหม ๆ 

เเละคนพบความสัมพันธใหม ๆ ระหวางสิ่งท่ีมีอยูเดิม สามารถแกปญหา คิดประดิษฐ หรือพบแนวทาง

ใหม ๆ ประกอบดวย การคิดริเริ่ม การคิดคลอง การคิคยืคหยุน และการคิดละเอียดลออ เปนคุณสมบัติ 

ท่ัวไปของบุคคล แตมีความแตกตางกันท่ีปริมาณของผลผลิตจากการคิด และรูปแบบของการคิด 

 กิลฟอรด (อางถึงใน ชนะ ธนะสาร 2546) กลาววา ความคิดสรางสรรค เปนความ 

สามารถทางสมองในการคิดหลายทิศทาง ซ่ึงมีองคประกอบความสามารถในการคิดริเริ่มความคลองใน

การคิค ความยืดหยุนในการคิค และความสามารถในการแตงเติมและใหคําอธิบายใหมท่ีเปนการคิด

ตามหลักเหตุผล เพ่ือหาคําตอบท่ีถูกตองเพียงคําตอบเดียว เเตองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดของความคิด

สรางสรรคก็คือการคิดริเริ่ม นอกจากนี้ เขายังเชื่อวา ความคิดสรางสรรคไมใชพรสวรรค พิเศษท่ีบุคคล

มี แตเปนคุณสมบัติท่ีมีอยูในตัวบุคคล ซ่ึงมีมากนอยไมเทากัน และบุคคลลสามารถแสดงความคิด

สรางสรรคออกมาในระดับตางกัน 

 ซิมสัน (อางถึงใน ชนะ ธนะสาร 2546) กลาววา ความคิดสรางสรรค หมายถึง การ

ริเริ่มท่ีบุคคลแสดงออกดวยความสามารถอันเกิดจากแนวความคิด หรือกําลังความคิดท้ังหมดท่ีมีอยูซ่ึง
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แนวความคิคเหลานี้จะแตกตางไปจากแนวความคิดธรรมดา หรือแนวความคิดท่ีเปนแบบแผนอยูแลว

แลวใชเปนแนวทางในการแกปญหาตาง ๆ นอกจากนี้ ซิมสัน ยังกลาววา คนท่ีมีความคิดสรางสรรค

นั้น มักจะเปนคนอยากรูอยากเห็น ชางคิดชางฝน พยายามคนหาเเละแสวงหาสิ่งใหม ๆ ชอบการ

เปลี่ยนแปลงและประดิษฐสิ่งใหมและทดสอบอีกครั้งเก่ียวกับสมมุติฐาน จนในท่ีสุดสามารถนําเอาผลท่ี

ไดไปแสดงใหปรากฏแกผูอ่ืนได 

 De Bono (1970 อางถึงใน ณัฐยา ปองกัน, 2556) กลาววา ความคิดสรางสรรค 

หมายถึง ความสามารถในการคิดนอกกรอบ (Leteral Thinking) เพ่ือสรางแนวความคิดใหม ท่ีจะนํา 

มาใชแกปญหาไดหลาย ๆ แนวคิด และแนวคิดเหลานี้ออกไปพัฒนาตอเพ่ือใหสามารถใชแกปญหาท่ี

ตองการได 

 Torrance (1974 อางถึงใน ณัฐยา ปองกัน, 2556) กลาววา ความคิดสรางสรรค 

หมายถึง กระบวนการของความรูสึกไวตอปญหา หรือสิ่งท่ีขาดหายไป และรวบรวมความคิด ตั้งขอ

สมมุติฐาน แลวจึงรวบรวมขอมูลตาง ๆ เพ่ือทดสอบสมมุติฐานท่ีตั้งไวจนเกิดการแกปญหา แลวเผย 

แพรผลผลิตท่ีได 

 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2553 อางถึงใน ณัฐยา ปองกัน, 2556) กลาววา ความคิด 

สรางสรรค หมายถึง การสรางสรรคสิ่งใหมท่ีแตกตางไปจากเดิม เปนความคิดริเริ่มใหม ๆ ไมเคยเห็นท่ีใด

มากอน และใชประโยชนไดอยางเหมาะสมกวาสิ่งท่ีมีอยูเดิม 

 คุณลักษณะของผูท่ีมีความคิดสรางสรรค 

 แมคคินนอน (Mackinnon 1960) (อางถึงใน ชนะ ธนะสาร, 2546) ไดศึกษา

คุณลักษณะของผูท่ีมีความคิดสรางสรรค พบวา ผูท่ีมีความคิดสรางสรรคจะเปนผูท่ีตื่นตัวอยูตลอดเวลา 

มีความสามารถในการใชสมาธิมีความสามารถในการพินิจวิเคราะห ความคิดถ่ีถวนเพ่ือใชในการ

แกปญหาและมีความสามารถในการสอบสวน คนหารายละเอียดเก่ียวกับเรื่องใดเรืองหนึ่งอยางละเอียด

กวางขวาง คุณลักษณะอีกประการหนึ่งก็คือ เปนผูท่ีเปดรับประสบการณตาง ๆ อยางไมหลีกเลี่ยง 

(Openness to Experience) ชอบแสดงออกมามากกวาท่ีจะเก็บกดไว และยังกลาวเพ่ิมเติมวา

สถาปนิกท่ีมีความคิดสรางสรรคสูงมักเปนคนท่ีรับรูสิ่งตาง ๆ ไดดีกวาสถาปนิกท่ีมีความคิด 

 สรางสรรคต่ํา กรีสวอลด (Griswald) (อางถึงใน ชนะ ธนะสาร, 2546) ยังพบวา

บุคคลดังกลาวจะมองเห็นลูทางท่ีจะแกปญหาไดดีกวา เนื่องจากมีความตั้งใจจริง มีการรับรูเร็วและ

งาย และมีแรงจูงใจสูง 

 ฟรอมม (อางถึงใน อรพินท ออศิริชัยเวทย, 2546) กลาวถึงลักษณะของคนท่ีมีความ 

คิดสรางสรรค ไวดังนี้ 

 1. มีความรูสึกท่ึง ประหลาดใจท่ีพบเห็นของใหมท่ีนาท่ึง (Capacity of be puzzlcd) 

หรือประหลาดใจ สนใจสิ่งท่ีเกิดข้ึนใหม หรือของใหม ๆ  
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 2. มีสมาธิสูง (Ability to Concentrate) การท่ีจะสรางสิ่งใดก็ได คิดอะไรออกก็ตอง

ไตตรองในเรื่องนั้นเปนเวลานาน ผูท่ีสรางสรรคจําเปนจะตองมีความสามารถทํา จิตใจใหเปนสมาธิ 

 3. สามารถท่ีจะยอมรับสิ่งท่ีไมแนนอนและเปนสิ่งท่ีเปนขอขัดแยงและความตึงเครียด

ได (Ability to accept connict and tension) 

 4. มีความเต็มใจท่ีจะทําสิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใหมทุกวัน (Willingness to be borne-

verday) คือ มีความกลาหาญและศรัทธาท่ีจะผจญตอสิ่งแปลกใหมทุกวัน 

 บารอนและเวลซ (Baron and Welsh 1952) (อางถึงใน อรพินท ออศิริชัยเวทย, 

2546) พบวา คนท่ีมีความคิดสรางสรรคนั้นชอบคิดอยางซับซอน และสนุกตื่นเตนกับการคนควาสิ่ง

ตาง ๆ ตลอดเวลา 

 แกริสัน (Galison, 1954) (อางถึงใน อรพินท ออศิริชัยเวทย, 2546) ไดอธิบายถึง

ลักษณะของผูท่ีมีความคิดสรางสรรค ไวดังนี้ 

 1. เปนคนท่ีสนใจในปญหา ยอมรับความเปลี่ยนแปลง ไมถอยหนีปญหาท่ีจะเกิดข้ืน  

แตกลาท่ีจะเผชิญปญหา กระตือรีอรน ท่ีจะแกไขปญหาตลอดจนหาทางปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนา

ตนและงานอยูเสมอ 

 2. เปนคนมีความสนใจกวางขวาง ทันตอเหตุการณรอบดานตองการการเอาใจใสใน

การศึกษาหาความรูจากแหลงตาง ๆ เพ่ิมเติมอยูเสมอ พรอมท้ังยอมรับขอคิดเห็นจากขอเขียนท่ีมีสาร

ประโยชน   และนําขอมูลเหลานั้นมาประกอบใชพิจารณาปรับปรุงพัฒนางานของตน 

 3. เปนคนท่ีชอบคิดหาทางแกปญหาไดหลาย ๆ ทาง เตรียมทางเลือกสําหรับแกไข

ปญหาไวมากกวา 1 วิธีเสมอ ท้ังนี้เพ่ือจะชวยใหมีความคลองตัวและประสบผลสําเร็จมากข้ึน เพราะ

การเตรียมทางแกไวหลาย ๆ ทางยอมสะดวกในการเลือกใชใหเหมาะสมกับสถานการณได และยังเปน

การประหยัดเวลาและเพ่ิมกําลังใจในการแกไขปญหาดวย 

 4. เปนคนท่ีมีสุขภาพรางกายสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ หรือสุขภาพกายดี

สุขภาพจิตก็ดีนั่นเองท้ังนี้เพราะมีการพักผอนหยอนใจอยางเพียงพอ และมีความสนใจตอสิ่งใหมท่ีพบ 

และยังเปนคนชางซักถามและจดจํา ไดดีทําใหสามารถรวบรวมขอมูลท่ีจดจํา มาใชประโยชนไดดี จึง

ทําใหงานดําเนินไปไดดวยด ี

 5. เปนคนท่ียอมรับและเชื่อในบรรยากาศและสภาพแวดลอมวามีผลกระทบตอ

ความคิดสรางสรรค รวมท้ังการจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมวา มีผลกระทบตอความคิคสรางสรรค 

ดังนั้น การจัดบรรยากาศสถานท่ี สิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม จะสามารถขจัดสิ่งรบกวนและอุปสรรคทําให

การพัฒนาการคิคสรางสรรคเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 กิลฟอรด (Guilford 1959 อางถึงใน ชนะ ธนะสาร, 2546) ไดศึกษาลักษณะ

พ้ืนฐานของผูท่ีมีความคิดสรางสรรค ซ่ึงมีท้ังหมด 5 ประการ ดังนี้ 
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 1. ความรูสึกไวตอปญหา หมายถึง บุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคจะมีความสามารถ

ในการจดจํา ปญหาตาง ๆ รวมท้ังความสามารถในการเขาถึงหรือการทําความเขาใจเก่ียวกับสิ่งท่ีเขา 

ใจผิด สิ่งท่ีขาดขอเท็จจริง สิ่งท่ีเปนมโนทัศนท่ีผิดหรืออุปสรรคตาง ๆ ท่ียังมืดมนอยู ซ่ึงพอจะสรุปไดวา

ความรูสึกไวตอปญหาของบุคคลเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะบุคคลจะไมสามารถแกปญหาจนกวาเขา

จะไดรูวาปญหานั้นคืออะไร หรืออยางนอยเขาจะตองรูวาเขากําลังประสบปญหาอยู 

 2. ความคลองในการคิด หมายถึง บุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคจะมีความสามารถใน

การผลิตแนวความคิดจํานวนมากในเวลาอันรวดเร็ว แลวเลือกแนวความคิดท่ีดีท่ีสุดมาใชแกปญหาสิ่ง

ท่ีแสดงลักษณะพิเศษของความคลองในการคิด นอกจากการผลิตแนวความคิดท่ีมากมายและรวดเร็ว

แลว แนวความคิดท่ีผลิตข้ึนมาใหมนั้นควรจะเปนแนวความคิดท่ีแปลกใหม และดีกวาแนวความคิดท่ี

อยูในปจจุบัน นอกจากนั้น บุคคลท่ีไดชื่อวามีความคลองในการคิด จะตองสามารถปรับเปลี่ยนทิศทาง

ในการคิดไดเปนอยางดี 

 3. ความคิดริเริ่ม หมายถึง บุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคจะมีความสามารถในการ

คนหาแนวทางใหม ๆ หรือวิธีการแปลก ๆ แตกตางกันออกไปมาใชในการแกปญหา ความคิดริเริ่มเปน

สิ่งท่ีจําเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะในวงการธุรกิจ ผูบริหารจําเปนท่ีจะตองแสวงหาแนวทางใหม ๆ มาแก 

ปญหาท่ีเปลี่ยนแปลงไป นอกจากจะตองแสวงหาแนวทางใหม ๆ แลว ยังจําเปนจะตองปรับปรุงแนว 

ทางใหม ๆ เหลานี้มาชวยแกไขปญหาท่ีคิดข้ึนในสภาพการณใหม ๆ ดังนั้น นักบริหารจําเปนจะตอง

สราง “ความคิดริเริ่ม” ใหเกิดข้ึน ท่ีกลาววาความคิดริเริ่มเปนสิ่งท่ีจําเปนสําหรับนักบริหารใน 

 วงการธุรกิจกิจ ก็เนื่องมาจากวาการประกอบธุรกิจนั้นมีการแขงขันกันมาก โดย 

เฉพาะในดานการผลิตสินคาใหเปนท่ีตองการของตลาด ใหมีความแปลกใหม คุณภาพดี และราคาถูก 

ซ่ึงความคิดริเริ่มจะชวยแกปญหาตาง ๆ เหลานี้ไดมาก 

 4. ความยืดหยุนในการคิด หมายถึง บุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคจะมีความสามารถ 

ในการหาวิธีการหลาย ๆ วิธีมาแกไขปญหา แทนท่ีจะใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งเพียงวิธีเดียว บุคคลท่ีมี

ความยืดหยุนในการคิดจะจดจําแกปญหาท่ีเคยใชไมไดผล ท้ังนี้ เพ่ือท่ีจะไมนํามาใชซํ้าอีก แลว

พยายามเลือกหาวิธีการใหมท่ีคิดวาแกปญหาไดมาแทน ซ่ึงความยืดหยุนในการคิดจะมีความสัมพันธ

อยางใกลชิดกับความคลองในการคิดนั่นคือ ความยืดหยุนในการคิดและความคลองในการคิดจะเปน

ความสามารถของบุคคลในการหาวิธีการคิดหลาย ๆ วิธี เพ่ีอใชในการแกปญหาเปนความจริงท่ีวา

บุคคลสรางแนวความคิดหรือวิธีการแกไขปญหาได 20-30 วิธี เพ่ือใชในกาแกปญหาซ่ึงจะไดผลดีกวา

บุคคลท่ีหาวิธีการแกไขปญหาเพียง 2-3 วิธีและใชไมไดผล ดังนั้น ถาบุคคลจะพัฒนาหรือปรับปรุง

ความยืดหยุนในการคิด ก็จะกระทําไดโดยการพยายามหาวิธีการแกปญหาหลาย ๆ วิธีและวิเคราะห

ปญหาในหลายมุมมอง ซ่ึงจะชวยใหเขาพัฒนาความยืดหยุนทางการคิดไดเปนอยางดี  

 5. แรงจูงใจ หมายถึง บุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคสูงมักมีแรงจูงใจสูง เพราะเเรงจูง

ใจเปนลักษณะสําคัญของบุคคลในการท่ีจะแสดงตนวาเปนผู ท่ีมีความคิดสรางสรรค แรงจูงใจนี้
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สามารถทําใหบุคคลดังกลาวแสดงความพิเศษท่ีไมเหมือนใครออกมาอยางเต็มท่ี หรืออาจจะมากกวา

คนอ่ืน ๆ บุคคลท่ีมีแรงจูงใจสูงนี้ จะใหความสนใจในการหาเเนวทางแกปญหาดวยความกระตือรือรน

และสิ่งท่ีผลักดันใหเกิดความกระตือรือรน ก็คือ แรงจูงใจ เนื่องจากแรงจูงใจเปนสิ่งท่ีสําคัญของการ

ตระเตรียมปญหาเราพบวาความสําเร็จในชีวิตสวนใหญจะข้ึนอยูกับแรงจูงใจ เทยเลอรและฮอลแลนด 

ชี้ใหเห็นวาคนทีมีความคิดสรางสรรคมักจะมีแรงจูงใจสูงในการท่ีจะทําใหผลผลิตดีข้ึนดวย 

 ไมเคิล เจ เคอรตัน (M.CheaI J. Kison 1994 อางถึงใน พัชรินทร พิรุณเบตร, 

2551) พบวาคนทุกคนลวนมีความคิดสรางสรรค แตแตกตางกันท่ี “ลักษณะ” ของการคิด ซ่ึงลักษณะ

การคิคสรางรรรค (Style of Creativity) แบบปรับเปลี่ยนและแบบนวัตกรรม เปนสิ่งท่ีแยกออกจาก

จํา นวนของสิ่งท่ีสรางสรรค (Level of creativity) และแบงลักษณะการคิดสรางสรรคออกเปน 

 1. การคิดสรางสรรคแบบปรับเปลี่ยน (Adaptive Style) โดยลักษณะเดนของบุคคล

ท่ีมีแบบปรับเปลี่ยน คือ เนนการทําสิ่งท่ีมีอยูใหดีข้ึน (Do thing better) ใชขอมูลภายในกรอบการ

รับรูเทาท่ีตนมีอยู (Solve problem Within paradigms) แกไขปญหาภายในกรอบความคิค และ

การแกไขปญหาท่ีประสบอยู โดยเนนความสําคัญในการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล ซ่ึงอาจสงผล

ใหตนยอมตามความคิดเห็นของกลุม 

 2. การคิดสรางสรรคแบบนวัตกรรม (lnnovative style) บุคคลท่ีมีการคิดสรางสรรค

แบบนวัตกรรม มีลักษณะเนนการสรางสรรคสิ่งใหมท่ีแตกตางออกไป (Do thing difference) ทาทาย

กฎเกณฑและกรอบการรับรูเดิม ๆ (Challenge the paradigm) มีความเปนตัวของตัวเองจนบางครั้ง

อาจยอมขัดแยงกับกลุม เพ่ือทําตามความคิดเห็นของตนเอง 

 กิลฟอรด (1980 อางถึงใน อรพินท ออศิริชัยเวทย, 2546) กลาววาความคิดสราง 

สรรค เปนลักษณะการคิดแบบอเนกนัย ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบดังตอไปนี้ 

 1. ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหม แตกตางจาก

ความคิดธรรมดาความคิดริเริ่มเกิดจากการนําเอาความรูเดิมมาคิดดัดแปลง และประยุกตใหเกิดเปน

สิ่งใหมข้ึน เปนลักษณะท่ีเกิดข้ึนเปนครั้งแรก ตองอาศัยลักษณะความกลาคิด กลาลอง เพ่ือทดสอบ

ความคิดของตน บอยครั้งตองอาศัยความคิดจินตนาการ หรือท่ีเรียกวา ความคิดจินตนาการประยุกต

คีอไมใชคิดเพียงอยางเดียว แตจําเปนตองคิดสรางและหาทางทําใหเกิดผลงานดวยความคิดริเริ่มนั้น 

สามารถอธิบายไดตามลักษณะ ดังนี้ 

  1.1 ลักษณะทางกระบวนการ คือ เปนกระบวนการคิด และสามารถแตกความคิด 

จากของเดิมไปสูความคิดแปลกใหมท่ีไมซํ้ากับของเดิม 

  1.2 ลักษณะของบุคคล คือ บุคคลท่ีมีความคิดริเริ่ม จะเปนบุคคลท่ีมีเอกลักษณ

ของตนเองเชี่อม่ันในตนเอง กลาคิด กลาลอง กลาแสดงออก ไมขลาดกลัวตอความไมแนนอน หรือ 

ความคลุมเครือ แตเต็มใจและยินดีท่ีจะเผชิญและเสี่ยงกับสภาพการณดังกลาว บุคคลท่ีมีความคิด

สรางสรรคจึงเปนบุคคลท่ีมีสุขภาพจิตดีดวย 



57 

  1.3 ลักษณะทางผลิตผล คือ ผลงานท่ีเกิดจากความคิดริเริ่มจึงเปนงานท่ีแปลก

ใหมไมเคยปรากฏมากอน มีคุณคาท้ังตอตนเองและเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม คุณคาของงานจึง

มีตั้งแตระดับตน เชน ผลงานท่ีเกิดจากความตองการการแสดงความคิดอยางอิสระ ซ่ึงเกิดจากแรงจูง 

ใจของตนเองทําเพ่ือสนองความตองการของตนเอง โดยไมคํานึงถึงคุณภาพของงานและคอย ๆ พัฒนา 

ข้ึนโดยเพ่ิมทักษะบางอยาง ตอมาจึงเปนข้ันงานประดิษฐ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีคิดคนใหมไม ซํ้ากับใคร

นอกจากนั้น ก็พัฒนางานประดิษฐใหดีข้ึนจนเปนข้ันสูงสุด 

 2. ความคลองในการคิค (Fluency) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหา

คําตอบไดอยางคลองแคลว รวดเร็วและมีคําตอบในปริมาณท่ีมากในเวลาจํากัด แบงออกเปน 

  2.1 ความคิดคลองแคลวทางดานถอยคํา (Word fluency) ซ่ึงเปนความสามารถ

ในการใชถอยคําอยางคลองแคลวนั่นเอง 

  2.2 ความคิดคลองแคลวทางดานการโยงสัมพันธ (Associational) เปนความ 

สามารถท่ีจะคิดหาถอยคําท่ีเหมือนกันหรือคลายกัน ไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได ภายในเวลาท่ีกําหนด 

  2.3 ความคลองแคลวทางดานการแสดงออก (Expressional fluency) เปน

ความสามารถในการใชวิธีหรือประโยค คือ ความสามารถท่ีจะนําคํามาเรียงกันอยางรวดเร็ว เพ่ือใหได

ประโยคท่ีตองการ 

  2.4 ความคลองแคลวในการคิด (ldeational fluency) เปนความสามารถท่ีจะ

คิดสิ่งท่ีตองการภายในเวลาท่ีกําหนด เปนความสามารถอันดับแรกในการท่ีจะพยายามเลือกเฟนใหได

ความคิดท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุด จึงจําเปนตองคิด คิดออกมาใหไดมากหลายอยาง และแตกตางกันแลว

จึงนําเอาความคิดท่ีไดท้ังหมดมาพิจารณาแตละอยางเปรียบเทียบกันวา ความคิดอันใดจะเปนความคิ

คท่ีดีท่ีสุด 

  2.5 ควานยืดหยุนในการคิด (Fiexibility) หมายถึง ความสามารถของบุคคลใน

การคิดหาคําตอบไดหลายประเภทและหลายทิศทาง แบงออกเปน 

   - ความคิดยืดหยุนท่ีเกิดข้ึนทันที (Spontaneous fexibility) เปนความ 

สามารถท่ีจะพยายามคิดไคหลายอยาง อยางอิสระ 

   - ความคิดยืดหยุนทางดานการดัดแปลง (Adaptive กexibility) เปนความ 

สามารถท่ีจะคิดไดหลากหลายและสามารถคิดดัดแปลงจากสิ่งหนึ่งไปเปนหลายสิ่งได 

  2.6 ความคิดละเอียดลออ (Eiaboration) คือ ความคิดในรายละเอียดเพ่ือตกแตง 

หรือขยาย ความคิดหลัก ใหไดความหมายสมบูรณยิ่งข้ึน ความคิดละเอียดลออเปนคุณลักษณะท่ีจําเปน

ยิ่งในการสรางผลงานท่ีมีความแปลกใหมใหสําเร็จพัฒนาการของความคิดละเอียดลออข้ึนอยูกับ 1. อายุ : 

เด็กท่ีมีอายุมาก จะมีความสามารถทางดานนี้มากกวาเด็กอายุนอย 2. เพศ : เด็กหญิงจะมีความสามารถ

มากกวาเด็กชายในบานความคิดละเอียดลออ 3. ความสังเกต : เด็กท่ีมีความสามารถดานการสังเกตสูง 

จะมีความสามารถทางดานความคิดละเอียคลออสูงดวย 
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 Torrance (1974 อางถึงใน ณัฐยา ปองกัน, 2556) แบงกระบวนการเกิดความคิด

สรางสรรคเปน 5 ข้ัน ดังนี้ 

 1. การคนหาขอเท็จจริง (Fact-Finding) เริ่มเกิดจากความรูสึกกังวล สับสนวุนวาย

ภายในใจแตยังไมสามารถระบุปญหาได 

 2. การคนพบปญหา (Problem-Finding) เม่ือคิดจนเขาใจจะสามารถระบุไดวา

ปญหาตนตอคืออะไร 

 3. การคนพบแนวคิด (ldea-Finding) และตั้งสมมติฐานตลอดจนรวบรวมขอมูล 

ตาง ๆ เพ่ือทดสอบความคิด 

 4. การคนพบคําตอบ (Solution-Finding) ทดสอบสมมติฐานจนคนพบคําตอบ 

 5. การยอมรับผลจาการคนพบ (Acceptancc-Finding) ยอมรับคําตอบจากการคนพบ 

 องคประกอบท่ีชวยเสริมสรางความคิดสรางสรรค 

 เกรียงศักดิ์ เจริูวงศศักดิ์ (2553) อธิบายองคประกอบท่ีชวยเสริมสรางความคิค

สรางสรรค ดังนี้ 

 1. องคประกอบดานทัศนะคติ และบุคลิกลักษณะนักคิดสรางสรรคท่ีประสบความ 

สําเร็จสวนใหญจะมีทัศนะคติ และบุคลิกลักษณะดังตอไปนี้คือ เปนคนท่ีเปดกวางรับประสบการณ 

ใหม ๆ มีอิสระในการคิดพินิจและตัดสินใจ กลาเผชิญความเสี่ยง มีความเชื่อม่ัน และเปนตัวของตัวเอง 

มีทัศนคติเชิงบวกตอสถานการณ มีแรงจูงใจอันสูงสงท่ีจะทําใหสําเร็จ เปนคนท่ีทํางานหนักไมสนใจ 

ตอสิ่งท่ีมีความสลับซับซอน อดทนตอปญหาท่ีมองไมเห็นคําตอบ มีความสามารถปรับตัวดานสุนทรียะ 

บากบั่นอุตสาหะ เรียนรูจากประสบการณความลมเหลว และรับมือกับสถานการณไดเปนอยางดี 

(Abraha m Maslow 1968, Barron and Harrington, 1981) 

 2. องคประกอบดานความสามารถทางสติปญญาความคิดสรางสรรคจัดวาเปนทักษะ

ระดับสูง (High-Level Skill) ของความสามารถทางสติปญญา ความสามารถเหลานี้ ไดแก 

  2.1 ความสามารถในการกําหนดขอบเขตของปญหา กลาวคือ ผูมีความคิค

สรางสรรคจะไมมองปญหาเดิม ๆ ดวยสายตาธรรมดา แตมองดวยมุมมองแบบใหม เพ่ือทําใหเห็นทาง

แก ปญหาเเบบใหม ๆ ท่ีเหมาะสมกวา 

  2.2 ความสามารถในการใชจินตนาการ การพิจารณาเพ่ือนําไปสูความคิด

สรางสรรคการวาดภาพจากจินตนาการชวยทําใหการแกปญหาอยางสรางสรรคเกิดไดงายข้ึน 

  2.3 ความสามารถในการคัดเลือกอยางมียุทธศาสตร เชน ความสามารถในการ

คิดแกปญหาดวยตนเอง ความสามารถในการมุงสูหนทางแกปูหาท่ีมีศักยภาพ ความสามารถในการ

ท้ิงทางเลอืกท่ีไมเก่ียวของความสามารถในการรูวาเวลาใดจะตองใชการคิดแบบใด เปนตน 
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  2.4 ความสามารถในการประเมินอยางมีประสิทธิภาพ คือ ความสามารถในการ

แยกแยะและคัคเลือกความคิดท่ีดี และเหมาะสม ทามกลางแนวคิดท่ีเปนไปไดมากมาย โดยคัดเลือก

เฉพาะความคิดท่ีมีความสอดคลองกัน และนําความคิดนั้นมาพิจารณาประเมินคุณคาในลําดับตอไป 

 3. องคประกอบดานความรู 

 จากการวิจัยพบวา ความรูท่ีสะสมมาเปนเวลาหลายป นั้น มีความสําคัญตอการทํา

ใหเกิดความคิดสรางสรรค คนท่ีมีความรูมักจะคิดสรางสรรคคดีกวาคนท่ีไมมีความรู เพราะทํา ให

เขาใจธรรมชาติของปญหาไดดีกวาทําใหสามารถคิดงานท่ีมีคุณภาพ เพราะมีรากฐานของความรู

เก่ียวกับเรื่องนั้นรองรับทําใหรูจักสังเกตุ และรูจักฉกฉวยโอกาสท่ีเกิดข้ึน เพ่ือนํามาเปนตนกําเนิดของ

ความคิด (Rosenman, 1998) 

 4. องคประกอบดานรูปแบบความคิค 

 รูปแบบการคิด จะชวยใหเกิคการประยุกตความสามารถทางสติปญญา และความรู

ของคน ๆ หนึ่งในการแกปญหา งานวิจัยหลายชิ้นบงบอกวา รูปแบบการคิดของคนบางคนชวย

สงเสริมใหเกิคความคิดสรางสรรค เชน ความสมดุลในการคิดแบบมองมุมกวางกับการคิดแบบมองมุม

แคบการคิดในมุมแคบเปนการคิดแบบลงในรายละเอียดของปญหา สวนการคิดในมุมกวางเปนการคิด

แบบมองกวางในระดับท่ัวไปของปญหา ซ่ึงการแกไขปญหาอยางสรางสรรคมักจะตองมองในภาพกวาง

กอน หรือคิคในมุมกวางกอน จากนั้นคอยพิจารณาในรายละเอียดปลีกยอย เพ่ือใหไคความคิด

สรางสรรคท่ีสมบูรณท่ีสุด (Sternberg and Labart, 1991) 

 5. องคประกอบดานแรงจูงใจ 

 แรงจูงใจเปนองคประกอบหนึ่ง ท่ีกระตุนใหคนตองการคิดสรางสรรค แรงจูงใจท่ี

กระตุนจากภายใน มีประโยชนตอความคิดสรางสรรค เชน ความตองการประสบความสําเร็จความ

ตองการสิ่งใหม ๆ การตอบสนองความอยากรูอยากเห็น เปนตน สวนแรงกระตุนจากภายนอกจะมี

ลักษณะตรงกันขาม คือการท่ีสิ่งแวดลอมภายนอกเปนผูยื่นเสนอรางวัล เชน เงิน ความกาวหนาในการ

ทํางาน การไดรับการยกยอง และอํานาจจากการศึกษาพบวา คนท่ีถูกกระตุนดวยรางวัลนั้นจะมี

ความคิดสรางสรรคต่ํากวาคนท่ีมีแรงกระตุนจากความตองการท่ีอยูภายใน หรือการไดรางวัลท่ีไม

เก่ียวของกับงานท่ีทําอยู (Amabile, Hennessey, and Grossman, 1986) อยางไรก็ตาม แรงจูงใจ

จากภายในและภายนอกท่ีผสานกันอยางสมดุล จะชวยใหการทํางานดานความคิดสรางสรรคบรรลุ

วัตถุประสงคไดเปนอยางดี (Mccleland et al, 1953) 

 6. องคประกอบดานสภาพแวดลอมการท่ีคนเราจะสามารถคิดสรางสรรคมากนอย

เพียงใดนั้นข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมรวมดวยเปนสําคัญ คนมีลักษณะสรางสรรคมักเปนผูท่ีไดรับการ

กระตุน และไดรับการสงเสริมสนับสนุนโดยการสราบรรยากาศท่ีไมมีการสรางกรอบมาตรฐานเพ่ีอบีบ

รัดจนเกินไป องคประกอบเหลานี้เปนเง่ือนไขสําคัญ ในการกําหนดความสามารถในการคิดสรางสรรค
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ของแตละคน วามีมากนอยเพียงใด ซ่ึงการคิดสรางสรรคมีความจําเปนอยางมากในการพัฒนาสิ่งใหม 

โดยการนําสติปญญา และความรูท่ีมีอยูมาใชใหเกิดประโยชน ในแนวทางท่ีไมเคยใชมากอน รวมกับ

องคประกอบอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูในตัว 

 เทคนิคการพัฒนาความคิดสรางสรรค 

 1. เทคนิคความกลาท่ีจะริเริ่ม จากการวิจัยพบวา ความคิดสรางสรรคต่ํา สามารถ

ปลูกฝงและสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคสูงข้ึนได ดวยการถามคําถาม และใหโอกาสไดคิด

คําตอบในสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย เปนท่ียอมรับของผูอ่ืน สามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคให

เกิดข้ึนได แมบุคคลท่ีมีความคิดวาตนเองไมมีความคิดสรางสรรคก็สามารถสรางความคิดสรางสรรคให

เกิดข้ึนดวยการฝกฝน 

 2. เทคนิคการสรางความคิดใหม เปนวิธีการหนึ่งท่ีใชการแกไขปญหา สมิท (Smith, 

1958) ไดเสนอวิธีการสรางความคิดใหม โดยการใหบุคคลแจกแจงแนวทางท่ีสามารถใชในการแก 

ปญหาใดปญหาหนึ่งมา 10 แนวทาง จากนั้นจึงแบงแนวทางเหลานั้นออกเปนแนวทางยอย ๆ ลงไปอีก 

โดยเหตุผลท่ีวาบุคคลมักจะปฏิเสธไมยอมรับความคิดแรกหรือสิ่งแรกผานเขามาในจิตใจ แตจะ

พยายามบังคับใหจิตใจแสดงทางเลือกอ่ืน ๆ อีก หลักการของสมิธ มีลักษณะเปนผสมผสานหรือการ

คัดเลือกคําตอบ หรือทางเลือกตาง ๆ แลวสรางข้ึนเปนคําตอบหรือทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการแกปญหา

 3. เทคนิคการระดมพลังสมอง เปนเทคนิควิธีหนึ่งในการแกปญหาของออสบอรน 

(Alex Osborn) จุดมุงหมายเพ่ือสงเสริมใหบุคคลมีความคิดหลายทาง คิดไดคลองในชวงเวลาจํากัด 

โดยการใหบุคคลเปนกลุมหรือรายบุคคลก็ได จดรายการความคิดตาง ๆ ท่ีคิดไดโดย ๆ ไมคํานึงถึง 

การประเมินความคิด แตเนนปริมาณความคิด คิดใหไดมาก คิดใหแปลง หลังจากไดรวบรวมความคิด

ตาง ๆ แลว จึงคอยประเมินเลือกเอาความคิดท่ีดีท่ีสุดมาใชในการแกปญหาและจัดลําดับทางเลือก

หรือทางแกปญหารอง ๆ ไวดวย 

 จากคํานิยามและความหมายของความคิดสรางสรรคท่ีกลาวไวขางตน สรุปไดวา 

การมีความคิดสรางสรรค หมายถึง การท่ีผูบริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการคิดอยาง

มีเปาหมาย ท่ีเกิดจากการไตรตรอง สุขุมรอบคอบ มีความกระฉับกระเฉงราเริงแจมใสเปนตัวของตัวเอง 

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และพรอมท่ีจะพัฒนาตัวเองอยูเสมอ รวมท้ังมีความสามารถในการสราง

นวัตกรรมใหม ๆ และนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการบริหาร กอใหเกิดความคลองตัวในการคิด

แกปญหา พรอมยอมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคคลอ่ืน มุงเชื่อมโยงพลังความสามารถ

และกระตุนใหครูและบุคลากรมีแรงบันดาลใจเพ่ือการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน 

 2.3.3.4 การทํางานเปนทีม 

 ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคประการท่ีสี่ ไดแก การทํางานเปนทีม เพราะการทํางานเปน

ทีมนับวา เปนหัวใจของการทํางานรวมกันในองคกรโดยมีผูบริหารเปนหัวหนาท่ีมีแนวคิดในการทํางาน
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รวมกันแบบกลุมไดมการพิสจูนแลววาใหผลงานมากกวาผลรวมของงานท่ีเกิดจากแตละคนทํา แนวคิด

การทํางานแบบกลุมจึงถูกนํามาใชในภาคธุรกิจอยางแพรหลาย โดยเฉพาะในยุคธุรกิจทีมสารสนเทศ

เปนฐาน (Information-based economy) ซ่ึงมีการแขงขันในระดับโลกสูงมาก มักจะวัดผลสําเร็จ

ขององคการท่ีเกิดจากพลังสมอง (Brain power) ของทรัพยากรมนุษยท่ีอยูในองคการนั้น โดยท่ีคน

เหลานั้นรวมกันเรียนรูแบบทีม (Team learning) และรวมมือกันแกปญหา ซ่ึงถือวาเปนวิธีการท่ีกอ 

ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และองคการสามารถสรางผลงานไดสูงสุดจากบุคลากรเหลานี้ 

แนวคิดการเรียนรูแบบทีมและการรวมมือกันแกปญหา ดังกลาวจึงเหมาะสมอยางยิ่งกับการใชใน

โรงเรียน เพราะนอกจากจะใหผลดีเชนเดียวกับในภาคธุรกิจแลว ยังชวยลดปญหาท่ีครูตองทํางานสอน

แบบตามลําพัง ดังท่ีเปนอยูในโรงเรียนท่ัว ๆ ไปใหนอยลง หรือกลาวไดวา ปรากฏการณท่ีโรงเรียนมี

บรรยากาศของการทํางานท่ีผิดปกติ (Dysfunction) ของครูก็จะหมดไปในทีสุด 

 ความหมายของการทํางานเปนทีม 

 สมชาย เทพแสง (2554 อางถึงใน กาญจนา ศิลา, 2556) กลาววา การทํางานเปน

ทีมนับวา เปนกลยุทธสําคัญของภาวะผูนําทางการศึกษา ผูนําจะตองเสริมสรางการมีวิสัยทัศน คือ 

การมองอนาคต มองการณไกล และแปลงวิสัยทัศนเปนกลยุทธนําไปสูการปฏิบัติ รวมถึงผนึกกําลัง

รวมกันของทีมงาน เนนในเรื่องของผนึกกําลังรวมสรางทีมงานใหแข็งแกรงไดอยางไร ผูนํา คือ การ

เปนผูนําของทีมงานจะตองผลักดันงานไปสูความสําเร็จ อีกท้ังยังกํากับดูแล ทําหนาท่ีในสวนนี้ เปรียบ 

เสมือน conductor วงของดนตรี ผูทําหนาท่ีในการสรางแรงดลใจ แรงปรารถนา และแรงจูงใจใหคน

อยากทํางาน เพราะนั้นถาผูนําหมดกําลังใจลูกนองจะหมดกําลังใจไปดวย แตถามีผูนําสรางบรรยากาศ

กระตุนใจใหคนอยากทํางานถือวา เปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญอยางยิ่ง 

 ณัฎฐพันธ เขจรนันทน (2545 อางถึงใน กาญจนา ศิลา, 2556) กลาวถึงความหมาย 

ของการทํางานเปนทีมวา หมายถึง กลุมคนท่ีตองมาทํางานรวมกันโดยมีวัตถุประสงคเดียวกัน และเปน

การรวมตัวท่ีจะตองอาศัยความเขาใจ ความผูกพัน และความรวมมือซ่ึงกันและกันของสมาชิกในกลุม 

เพ่ือสมาชิกแตละคนจะสามารถทํางานรวมกัน จนประสบความสําเร็จและบรรลุเปาหมายสูงสุดของ 

ทีมได 

 สันทัด ศะศิวณิช (2552 อางถึงใน กาญจนา ศิลา, 2556) การทํางานเปนทีม 

หมายถึง การท่ีบุคคลหลายคนทํางานรวมกัน โดยเรื่องพึงพอใจในการทํางานนั้น เพ่ือใหบรรลุผล

สําเร็จตามเปาหมายเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ 

 วราภรณ ตระกูลสฤษดิ ์(2549 อางถึงใน ประจวบ แจโพธิ์, 2556) ไดใหความหมาย

วา การทํางานเปนทีม หมายถึง การท่ีบุคคลมารวมกลุมกันเพ่ือรวมมือกันในการกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดให

สําเร็จลุลวงดวยดี โดยการรวมมือกัน ประสานงานกัน มุงดึงศักยภาพท่ีมีจากบุคคลแตละคนภายใน

กลุมออกมาชวยในการดําเนินกิจกรรมใหงานบรรลุเปาหมาย 
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 ความสําคัญของการทํางานเปนทีม 

 การทํางานเปนทีมนับวาเรื่องสําคัญ ผูนําการศึกษาควรสรางการเรียนรูเปนทีมให

เกิดข้ึนเปนอันดับแรก ดังแผนภาพประกอบ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 2.4 แสดงการสรางการเรียนรูเปนทีม (Team Learning)  

ท่ีมา: วาสนา สิงหโกวินทร. (2545) 

  

 ในการบริหารและการนําโรงเรียนดวยโครงสรางแบบทีมงาน จําเปนตองอาศัยปจจัย

ตาง ๆ จากภาพประกอบอธิบายได ดังนี้ 

  1. การมีสวนรวมโดยรวม (Total involvement) กลาวคือ ทุกคนในโรงเรียนไมวาเปน

ครูหรือบุคลากรอ่ืนใด จะตองมีสวนเก่ียวของและยอมรับวาโครงสรางบริหารแบบท่ีมุงงาน เหมาะสม

ท่ีสุดในการใชแกปญหาและการปฏิบัติงาน ท้ังยังชวยเพ่ิมการเรียนรู และทําใหเกิดการปรับปรุงเปลี่ยน 

แปลงท่ีดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

  2. มุงเนนท่ีลูกคาเปนสําคัญ (Customer focus) กลาวคือ ทีมงานปฏิบัติหนาท่ีอัน

สําคัญ ในการบริการลูกคา โดยรวมกันเสาะหาปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ท่ีขัดขวางการใหบริการท่ีดีแก

ลูกคา 

  3. ตองเรื่องชื่นชอบตอคานิยมเรื่องความหลากหลาย (Appreciation of the value 

of diversity) กลาวคือ โรงเรียนใหคุณคาตอความคิดสรางสรรค (Creativity) และเรื่องเขาใจวา การ

ท่ีคนในทีมงานแตกตางกันในดานทักษะ ดานวิธีการคิดและมีแงมุมในการแกปญหาท่ีแตกตางกันถือวา
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เปนจุดแข็งและมีผลดีตอการทํางาน และการเรียนรูแบบทีมงาน รวมท้ังใหประสิทธิภาพท่ีสูงสุดในการ

แกปญหาใด ๆ  

 4. มีการแบงปนสารสนเทศ (Sharing information) กลาวคือ การแบงปนขอมูล

สารสนเทศระหวางกันของสมาชิกทีมงาน ยอมกอใหเกิดบรรยากาศท่ีเปดเผย ตรงไปตรงมา และเรื่อง

ไววางใจตอกัน ทําใหการตัดสินใจใด ๆ ท่ีขาดขอมูลสารสนเทศสนับสนุนจะทําไดยากข้ึน  

 5. มีการรับฟง (Listening) กลาวคือ ผูนํา ทีมกระบวนทัศนใหมดานพฤติกรรมองค 

การ จะแสดงออกดวยพฤติกรรมท่ียอมรับฟง การสนับสนุนใหเกิดการสนทนาและการอภิปราย และมี

การตัดสินใจรวมกัน เปนตน ยอมกอใหเกิดบรรยากาศใหการทํางานแบบทีม ประสบความสําเร็จราบ 

รื่นและไดคุณภาพคําตอบท่ีมีความสรางสรรคเกิดข้ึน 

 6. ทราบผลการทํางานของทีมงาน (Scorekeeping) กลาวคือ มีการวัดผลสําเร็จ

ของทีมงานโดยใชดัชนีตัวบงชี้หลัก (Key performance indicators) ท่ีบงชี้ถึงผลสําเร็จโดยรวมของ

ทีมงานทําใหสมาชิกแตละคนมีระดับความพึงพอใจสูงข้ึน และนํามาสูการปรับปรุงผลรวมของการ

ปฏิบัติงานแบบทีมงานสูงตามไปดวย 

 7. มีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continuous improvement) กลาวคือ การมี

ทัศนคติ เชิงคุณภาพ (Quality mindset) มิใชจุดหมายปลายทางของการปรับปรุง แตมีแนวคิดสําคัญ

คือ การใหโรงเรียนตองพยายามคนหาจุดออนเพ่ือนํามาปรับปรุงบริการใหแกลูกคาเกิดความพึงพอใจ

อยางไมมีท่ีสิ้นสุด 

 8. มีการมอบอํานาจความรับผิดชอบตัดสินใจ (Empowerment) กลาวคือ ใน

โรงเรียนคุณภาพ (Quality school) จะใหการยอมรับในคุณคาของบุคคลและจะไววางใจใหคน

เหลานั้นสามารถตัดสินใจไดเอง เม่ือไดรับขอมูลสารสนเทศอยางเพียงพอ ใหมีอํานาจตัดสินใจทําการ

เปลี่ยนแปลงได 

 9. การสรางมูลคาเพ่ิม (Adding value) ซ่ึงหมายถึง การปฏิบัติงานของโรงเรียนเพ่ือ

ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนดียิ่งข้ึน ซ่ึงครอบคลุมถึงการบงชี้และขจัดอุปสรรคปญหาใด ๆ ท่ี

ขัดขวางการเรียนรู และโอกาสพัฒนาของบุคคลตาง ๆ ไมวา นักเรียน ครู และผูบริหาร ท้ังนี้เพ่ือยก 

ระดับผลสําเร็จใหสูงยิ่งข้ึน 

 10. การใหการยอมรับ (Recognition) ไดแก การยกยองยอมรับและการใหรางวัล

ตอบแทนในสิ่งท่ีมีคุณคาท่ัวท้ังโรงเรียนและชุมชน ยอมชวยเสริมสรางแรงจูงใจตอทีมงานใหสราง

ผลงานตอไปใหสูงยิ่งข้ึน 

 การสรางทีมงาน การสรางทีมงาน มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายไว ดังนี้ 

 วารนี (Varney. 1977) กลาววา การสรางทีมงาน หมายถึง กระบวนการของการ

พัฒนากลุมบุคคลท่ีทํางานดวยกัน เพ่ือใหบุคคลเหลานั้นไดเรียนรูวา จะทําอยางไร จึงจะสามารถ
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ทํางานใหบรรลุเปาหมายท้ังของตนเองและของกลุมหรือองคการในขณะเดียวกันไดอยางมีประสิทธิผล

และประสิทธิภาพ 

 อรุณ รักธรรม (2532) กลาววา การสรางทีมงาน หมายถึง การสรางความสํานึกคิด

การรวมมือในการทํางานขององคการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ โดยการเพ่ิมแรงจูงใจ 

ตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลยิ่งตอการดําเนินงานขององคการ 

 พะยอม วงศสารศรี (2533) กลาววา การสรางทีมงาน หมายถึงระบวนการพัฒนา

บุคคลท่ีทํางานดวยกันใหพัฒนาประสิทธิภาพของการทํางานเพ่ือบรรลุจุดมุงหมายขององคการโดย 

มีการขัดแยงระหวางสมาชิกนอยท่ีสุด 

 สุพัตรา สุภาพ (2536) กลาววา การสรางทีมงาน หมายถึง การท่ีจักหาทางใหลูก

นอยเหลานี้ทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชหลักมนุษยสมพันธเพ่ือโนมนาวจิตใจใหลูก

นอยทุมเทกําลังการและใจใหกับหนวยงาน ตามวัตถุประสงคท่ีวางไวเปนการสรางพลังใหเกิดการรวม 

กลุมกัน เพ่ือทํางานเปนทีมได 

 เนาวรัตน แยมแสงสังข (2542) กลาววา การสรางทีมงาน หมายถึง กระบวนการ 

พัฒนาบุคคลใหพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือบรรลุจุดมุงหมายขององคการนั้น โดยมีเรื่อง

ขัดแยงระหวางสมาชิกนอยท่ีสุด 

 จากความหมายของการสรางทีมงานสรุปไดวา หมายถึง กระบวนการท่ีทําใหคนกลุม

หนึ่งมีจุดหมายเดียวกัน สามารถทํางานรวมกันและแกปญหาขอขัดแยงตาง ๆ รวมกัน เพ่ือใหผลงานท่ี

ออกมามีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากทีสุด การสรางทีมงานใหเขมแข็งมีกลยุทธสําคัญ ดังนี้ 

 1. สรางทีมยอย ๆ ข้ึนมา เห็นไดชัดวา ทานสามารถชวยไดในการกระตุนใหทีมท่ี

ประสบความสําเร็จสามารถพัฒนาสมาชิกอันมีจํากัดไดเม่ือตองการ บางทีทีม 5 คน ซ่ึงอาจเปนตัวเลข 

ท่ีดีท่ีสุดสําหรับสภาพแวดลอมท่ัว ๆ ไป ทานจําเปนตองคิดถึงบุคคลซ่ึงประกอบกันเขาเปนทีม คงไม

เหมาะสมนักท่ีจะใหมีพนักงานสองคน ซ่ึงเปนนักคิดเขารวมทีมจะทําให เกิดกรณีพิพาทข้ึนภายในทีม 

เพราะการริเริ่มและทัศนะท่ีไมสอดคลองกัน ฉันใดก็ฉันนั้น เราไมควรมีนักปฏิบัติการมากนัก เพราะ

แตละคนจะทํางานไปคนละทางสองทาง ดังนั้นจึงควรนําเอาอัตราสวนผสมท่ีเหมาะสมเขามาใชในการ

สรางทีมใหมี นักคิด นักจัดองคกร นักปฏิบัติการ และอ่ืน ๆ ซ่ึงจะสนับสนุนซ่ึงกันและกันและตรวจ 

สอบกันเองเปนไปตามความเหมาะสม 

 2. เห็นชอบในเปาหมายใหแนใจวาสมาชิกทุกคนรูวางานของตนคืออะไร มาตรฐาน

และเปาหมายคืออะไร และจะกาวไปในทิศทางใด บุคลากรแตละหนวยงานจะตองพยายามรวมกลุม

เขาดวยกันเพ่ือทํางานในหนาท่ี อยางดีท่ีสุดและใหอยูในทีมเดียวกัน สิ่งเหลานี้จะกระตุนใหสมาชิกทุก

คนจัดรูปแบบงานของตนเขากับงานของคนอ่ืน ๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายรวมอยางมีประสิทธิภาพและ

ทันเวลา ตองใหสมาชิกทุกคนเห็นดวยกับสิ่งท่ีตนกระทําอยูวากําลังทําอะไร ทําเม่ือใด ทําอยางไร 
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เพราะจะชวยใหเกิดการประสานงานและทํางานดวยกันอยางสามัคคีกลมเกลี่ยว 

 3. รูจักสมาชิกเปนรายตัวเปนท่ีกระจางชัดวา ทานจะตองรูจักสมาชิกแตละคนในทีม

เปนอยางดีท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได เพ่ือท่ีจะสามารถระบุไดวาสมาชิกแตละคนมีลกษณะสําคัญ และ

องคประกอบอยางใด ทราบจุดแข็งและจุดออนของแตละคน ทานจะตองติดตอกับแตละคนในลักษณะ 

 จากคํานิยามและความหมายของการทํางานเปนทีมท่ีกลาวไวขางตน สรุปไดวาการ

ทํางานเปนทีม หมายถึง การท่ีผูบริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการใชกระบวนการ

บริหารสถานศึกษาของการทํางานเปนทีม ท่ีเล็งเห็นความสําคัญของผูรวมงาน โดยการจัดระเบียบการ

ติดตอสื่อสารใหสะดวกรวดเร็ว และมีการกําหนดหนาท่ีการทํางานของผูรวมงานท่ีชัดเจน รวมท้ัง

ประชุมเก่ียวกับปญหา และแบงปนขอมูลขาวสารอยางสมํ่าเสมอ มุงสงเสริมใหผูรวมงานแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น มีการประสานงาน และทํางานเปนทีม พรอมท้ังสนับสนุนใหเกิดความรวมมือชวยเหลือ 

และยอมรับในคุณคาของเพ่ือนรวมงาน  

 2.3.3.5 การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

 ธวัชชัย หอมยามเย็น (2548 อางถึงใน สุภาพ ฤทธิ์บํารุง, 2556) กลาวไววา การ

คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล(Individualized Consideration) หมายถึง กระบวนการท่ีผูบริหาร

โรงเรียนใชวินิจฉัย และยกระดับความตองการของบุคลากร โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล

มุงพัฒนาบุคลากร เปนพ่ีเลี้ยงมีการติดตอกับบุคลากรเปนรายบุคคล เอาใจใสในความตองการของ

บุคลากร กระจายความรับผิดชอบมีความม่ันคงมีความรูสึกเปนตัวของตัวเองมีความรับผิดชอบและ

ควบคุมตนเองได 

 รุงนภา วิจิตรวงศ (2551 อางถึงใน สุภาพ ฤทธิ์บํารุง, 2556) กลาวไววา การคํานึง 

ถึงความเปนปจเจกบุคคลนั้นผูนําจะมีความสัมพันธ เก่ียวของกับบุคคล ในฐานะเปนผูนําท่ีใหการดูแล

เอาใจใสผูตามเปนรายบุคคล และทําใหผูตามรูสึกวามีคุณคาและมีความสําคัญ ผูนําจะเปนผูฝกสอน 

และเปนท่ีปรึกษาของผูตามแตละคนเพ่ือพัฒนาผูรวมงาน ผูนําจะเอาใจใสเปนพิเศษในความตองการ 

ตามปจเจกบุคคลเพ่ือความสัมฤทธิ์และความเติบโตของแตละคน ผูนําจะพัฒนาศักยภาพผูตามและ

เพ่ือนรวมงานใหสูงข้ึน การประพฤติของผูนําแสดงใหเห็นวาเขาใจและยอมรับความแตกตางระหวาง

บุคคล 

 วนิชชัย แสงหมน (2552 อางถึงใน สุภาพ ฤทธิ์บํารุง, 2556) กลาวไววา การคํานึง 

ถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized Consideration) หมายถึง ระดับพฤติกรรมท่ีผูนําแสดง

ใหเห็นในการจัดการ หรือ ทํางาน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีการเอาใจเขามาใสใจเรา 

มีการติดตอสื่อสารแบบสองทางและเปนรายบุคคล สนใจและเอาใจใสผูรวมงานเปนรายบุคคล มีการ

วิเคราะหความตองการและความสามารถของแตละบุคคล เปนพ่ีเลี้ยง สอนใหคําแนะนําและสงเสริม

พัฒนาผูรวมงานใหพัฒนาตนเอง มีการกระจายอํานาจโดยการมอบหมายงานใหผูรวมงาน โดยผูนําจะ
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มีคุณลักษณะสําคัญในดานความเขาใจความแตกตางระหวางบุคคล และการเอาใจเขามาใสใจเรา มี

ความสามารถในการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลและเทคนิคการมอบหมายงานท่ีดี 

 สรัญญา เกิดแกว (2553 อางถึงใน สุภาพ ฤทธิ์บํารุง ,2556) กลาววา การคํานึงถึง

ความเปนปจเจกบุคคล (Individualized Consideration) หมายถึง การท่ีผูนําสนใจในผูตามแตละ

คนอยางใกลชิด สงเสริมพัฒนาผูตามแตละคนตามความตองการ ตามความสนใจ ความสามารถ 

ตลอดจนผูนําปฏิบัติตอผูตามอยางเทาเทียมกัน การคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและใหขอมูล

ยอนกลับ สนับสนุนใหผูตามพัฒนาตนเองเพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีตองการ 

 พฤติกรรมปจเจกบุคคลมีรากฐานมาจาก 5 สวน ไดแก  

 1. คุณสมบัติทางชีวภาพ เชน อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา เปนตน ซ่ึงทําใหเกิดความ

แตกตางทางความคิด ความรูสึก คานิยม วัฒนธรรม เชน การทักทาย คนไทยใชการไหว คนตะวันออก

กลางใชการจุมพิตท่ีแกม ตอนเปนเด็กจะคึกคะนอง กระตือรือลน พออายุมากข้ึนจะสุขุมรอบคอบมี

เหตุผลมากข้ึน เปนตน  

 2. ความสามารถ ซ่ึงแบงไดเปนความสามารถทางปญญา เชน ความจํา การเรียนรู

เร็ว การคํานวณ เปนตน ความสามารถทางรางกาย เชน ความแข็งแกรง ความยืดหยุน เปนตน และ

ความสามารถท่ีเหมาะสมกับงาน ซ่ึงในองคการเราควรใหความสําคัญกับความสามารถท่ีเหมาะกับงาน

มากท่ีสุด  

 3. บุคลิกภาพ ซ่ึงไดรับอิทธิพลมาจาก กรรมพันธุ การเลี้ยงดู และสถานการณ  

 4. อารมณ มีทฤษฎีเหตุการณทางอารมณท่ีทําใหเราสามารถนํามาประยุกตใชใน

องคการใหพนักงานทํางานไดอยางมีความสุขและมีประสิทธิภาพสูงสุดได  

 5. การเรียนรู แบงไดเปน 3 ทฤษฎี ไดแก ทฤษฎีการกําหนดเง่ือนไขแบบดั้งเดิม 

ทฤษฎีการกําหนดเง่ือนไขในการทํางาน และทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม  

 การเรียนรูเรื่องพฤติกรรมปจเจกบุคคล มีความมุงหวังเพ่ือทํางานใหสําเร็จ โดยทุก

ฝายสบายใจมีความสุข (แนวคิด Happy Workplace ซ่ึงนิดาเองก็นํามาใช) ดังนั้นเม่ือเรารูแลววา แต

ละคนมีรากฐานมาอยางไร เม่ือเรามีงานตําแหนงหนึ่ง เราจะตองตอบใหไดกอนวา งานนั้นจําเปนตอง

ใชความสามารถดานไหน ตองใชคนท่ีมีบุคลิกภาพแบบใด แลวจึงเลือกคนท่ีเหมาะสมมาทํางานใน

ตําแหนงนั้น ๆ แตหากเปนตําแหนงเดิมท่ีมีคนทํางานอยูแลว แตคนนั้นยังไมเหมาะสมกับงาน เราอาจ

ตองเลือกแนวทางการพัฒนาคนนั้นใหมีความสามารถและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับงาน โดยการ

พูดคุยชี้แจงใหเขารับทราบวา อะไรคือความสามารถและบุคลิกภาพท่ีองคการคาดหวังจากตัวเขา แลว

จึงชวยเขาหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพตาง ๆ โดยนําเอาทฤษฎีการเรียนรูและการเสริมแรงเขา

มาชวย และเพ่ือใหคนทํางานเองก็มีความสุขในการทํางาน ซ่ึงเชื่อวาจะทําใหคนนั้นทุมเทกับการ

ทํางานไดอยางเต็มท่ี จึงตองมีการคํานึงถึงวัฒนธรรมและคานิยมหรือความเชื่อของพนักงานท่ีมีความ
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หลากหลาย แลวสรางวัฒนธรรมใหคนในองคการเกิดการยอมรับในความแตกตางของกันและกัน ทํา

ใหสามารถทํางานรวมกันประสานกันไดเปนอยางดี ผสมผสานกับการสรางบรรยากาศฝายกายภาพให

ดี เพ่ือชวยกระตุนสงเสริมใหคนท่ีทํางานมีความสุข เม่ือคนมีความสามารถสอดรับการงานและมี

ความสุขในการทํางาน ก็เชื่อวาจะทําใหผลงานท่ีออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด และจะสงผลใหองคการ

ประสบความสําเร็จตามเปาหมายไดในท่ีสุด  

 วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แบงไดเปน 2 รูปแบบ ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้น ถาตองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบชั่วคราว เชน ตองการใหคนยินดีทํา

โอทีในชวงสัปดาหนี้ เนื่องจากมีคําสั่งซ้ือเขามาเปนจํานวนมาก เปนตน ใหใชการเปลี่ยนแปลงแบบ

เปนครั้งคราว ซ่ึงจะสรางพลังในการตอบสนองไดดีกวา แตผลท่ีไดจะไมยั่งยืน หากตองการปรับ 

เปลี่ยน พฤติกรรมอยางยั่งยืน จะตองใชการปรับพฤติกรรมแบบตอเนื่อง มีการวางแผนการในการ

ดําเนินการเพ่ือใหคอย ๆ มีการเปลี่ยนแปลง จนไดการเปลี่ยนแปลงท่ีถาวรในท่ีสุด  

 แนวทางในการแทรกแซงพฤติกรรมท้ังท่ีพึงประสงคและไมพึงประสงคมี 4 แนวทาง 

แบงเปนแนวทางสําหรับเสริมแรงใหเกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 2 แนวทาง ไดแก การเสริมแรงใน

ทางบวก คือ การใหรางวัลเม่ือทําสิ่งท่ีดีหรือทําพฤติกรรมท่ีพึงประสงค เชน ลูกสอบไดคะแนนดี ก็ให

รางวัลลูก โดยการพาไปเท่ียวสวนสนุก เปนตน แนวทางการเสริมแรงในทางลบ คือ เม่ือทําสิ่งท่ีดีแลว 

จะลดสิ่งท่ีไมชอบให เชน เคยกําหนดใหลูกดูการตูนไดวันละครึ่งชั่วโมง แตเม่ือลูกสอบไดคะแนนดีเปน

พอใจ ก็ลดความเขมขนของกฎจํากัดการดูการตูนลง โดยอาจไมจํากัดการดูการตูนอีก เปนตน  

 แนวทางสําหรับกําจัดพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 2 แนวทาง ไดแก การลงโทษอยาง

ตรงไปตรงมา เชน ขาดงานบอยตัดเงินเดือน การเรียนตกก็ตีลูก เปนตน อีกแนวทางไดแก การใชการ

ลงโทษทางบวก คือ การลงโทษโดยการงดใหผลประโยชนท่ีเคยได เชน เคยไดโบนัสสองเดือน ปนี้ลา

งานบอยไมคอยตั้งใจทํางาน เลยลดโบนัสเหลือเดือนเดียวหรือไมใหเลย หรือจากเดิมท่ีเคยใหสิทธิ์ดู

การตูนไมจํากัดกับลูกไป แตเม่ือลูกดูการตูนจนการเรียนตก ก็ริบสิทธิ์นั้นคืน เริ่มนํากฎดูการตูนวันละ

ครึ่งชั่วโมงกลับมาใชอีก เปนตน 

 แนวคิดการคํานึงถึงปจเจกบุคคล  

  1. การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individual Consideration) ผูนําจะมีความ 

สัมพันธ เก่ียวของกับบุคคล ในฐานะเปนผูนําท่ีใหการดูแลเอาใจใสผูตามเปนรายบุคคล และทําใหผู 

ตามรูสึกวามีคุณคาและมีความสําคัญ ผูนํา จะเปนโคช (Coach) และเปนท่ีปรึกษา (Advisor) ของผู

ตามแตละคน เพ่ือการพัฒนาผูตามเปนรายบุคคล ผูนําจะ พัฒนาศักยภาพผูตามและ เพ่ือนรวมงานให

สูงข้ึน การประพฤติของผูนําแสดงใหเห็นวาเขาใจและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล 

  2. คนมีความแตกตางกัน บางคนเกิดมาหนาตาดี สติปญญาเฉลียวฉลาด เปนท่ีชื่นชม 

ของคนท่ัวไป แตบาง คนมีบุคลิกตรงกันขาม คนท่ัวไปมักเชื่อวา เปนบุญทํากรรมแตง เปนผลบุญมา 
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แตชาติกอน ในทางจิตวิทยามีความ เชื่อวา ความแตกตางระหวางบุคคลนั้น เกิดจากอิทธิพลของพันธุ 

กรรมและสิ่งแวดลอม ผูนําควรยอมรับในความ แตกตางระหวางบุคคล และพยายามโนมนาวใหบุคคล

ยอมรับความแตกตางซ่ึงกันและกัน โดยนําสวนดีของแตละคนมาใชใหเปนพลังท่ีเขมแข็งในการพัฒนา

ความกาวหนาของหนวยงานมากท่ีสุด 

  3. การสื่อสารท่ีมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพเปนองคประกอบท่ีสําคัญสําหรับ

ภาวะการเปนผูนํา ผูท่ีเปนผูนําจะตองเลือกวาจะติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนอยางไร ในองคการหนึ่ง ๆ การท่ี

จะยกระดับใหเกิดบรรยากาศท่ีเปด กวางในการสื่อสารนั้นเปนเรื่องท่ียาก แตการเปดใหมี การสื่อสาร

นั้นก็จะเกิดเปนผลดีท่ีชวยใหเกิดโอกาสท่ีมากข้ึนใน การจะติดตอสื่อสารกับ ผูรวมงาน กอใหเกิดการ

ฝกฝนท่ีจะรับฟงอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เปนการชวยสราง ความเขาใจ และเปดโอกาสใหไดใชชอง 

ทางของการสื่อสารท่ีมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน และเปดโอกาส ใหไดมีการทบทวน ชี้แจงวิสัยทัศนของ

ผูนําผานลักษณะของการติดตอสื่อสารอยางไมเปนทางการ และมีการใหสัญลักษณตาง ๆ มากข้ึน ยิ่งไป

กวานั้น ในการรูจักเลือกใชวิธีการสื่อสารท่ีเหมาะสมกับประเภทของงานและองคการ ก็จะทําใหเกิดการ

สัมฤทธิผลและกอใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงองคการในท่ีสุด 

  4. การจัดการแบบมีสวนรวมโดยผูนํามอบภารกิจใหผูรวมงานไดปฏิบัติอยางมี

ประสิทธิภาพ ถือไดวาเปนกลยุทธ ท่ีสําคัญท่ีจะทําใหเกิดความสําเร็จ กิจกรรมการมีสวนรวมท่ีสําคัญ

ท่ีสุด คือการสรางทีมงาน กลาวคือ ถาองคการ ใด ๆ สรางเง่ือนไขการทํางานเปนทีมได และสามารถ 

สรางความแข็งแกรงใหกับทีมงานไดแลวยอมเปนหลักประกัน ไดวา ความสําเร็จจะเกิดกับองคการ 

แมวาการจัดการแบบมีสวนรวมจะไมไดรับการปฏิบัติอยางจริงจังในสังคมไทย แตไมไดหมาย ความวา

หนวยงานตาง ๆ จะไมมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะใชเทคนิคการบริหารงานในรูปแบบนี้ หากผูนําไดใช

ความพยายามและมีความตั้งใจจริงท่ีจะผลักดันใหหนวยงาน เจริญกาวหนาไปแลว การประยุกต

แนวทางในการสราง ทีมงานเปนอีกวิธีหนึ่งท่ีจะสรางความสําเร็จใหกับหนวยงานได 

  1.1 อิทธิพลท่ีมีตอความแตกตางระหวางบุคคล 

  องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอชีวิตของคนเราท่ีทําใหเกิดความแตกตางระหวางบุคคล คือ 

   1. พันธุกรรม (Heredity) เปนการถายทอดคุณลักษณะตาง ๆ ท่ีสืบเนื่องตอมา

ของบรรพบุรุษจากรุนหนึ่งไปสูรุนหนึ่ง พันธุกรรมเปนตัวกําหนดลักษณะการเจริญเติบโต และพันธุ 

กรรมมีผลตั้งแตการเริ่มปฏิบัติ และมีผลตอจนเด็กเจริญเติบโต โดยมีผลตอความสามารถและ

คุณลักษณะตาง ๆ นักวิทยาศาสตรพบวา คุณลักษณะทางกายภาพเชน ลักษณะหนาตา สีผิว ไดรับการ

ถายทอดทางพันธุกรรมจากบรรพบุรุษ ดังนี้ 

    1.1 ลักษณะกาย เชน สีของตา ลักษณะของผม จมูก ปาก สีของผิว สวน

โครงสรางสัดสวนของรางกาย ซ่ึงถึงแมวาจะมีการพัฒนาไดจากอาหาร อากาศ การออกกําลังกาย 

และอาชีพเขามามีอิทธิพล แตพันธุกรรมก็มีอิทธิพลมากเชนกัน 
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    1.2 ความบกพรองทางกายและโรคบางชนิด เชน โรคเบาหวาน โรคโลหิต

ไหลไมหยุด ความบกพรองทางดานการไดยินและเห็น เปนตน 

    1.3 ความพิการทางสมองและปญญาออน เชน โรค Down’s Syndrome 

หรือ Mongolism เกิดจากโครงสรางของโครโมโซมท่ีผิดปกติทําใหสมองพิการ เชาวนปญญาต่ํา 

    1.4 ความผิดปกติทางจิต เชน ในโรคจิตเภท จิตแพทยมีความเห็นวาโรคนี้

อาจไดรับอิทธิพลจากพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม 

    1.5 บุคลิกภาพ มีการศึกษาพบวา อาชญากรจะมีจํานวนโครโมโซมท่ีผิดปกติ

จากคนปกติ นั่นคือ พันธุกรรมอาจมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพของบุคคลในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน ข้ี

อาย เก็บตัว เปดเผย เปนตน 

    1.6 สติปญญา จากการศึกษาพบวา พันธุกรรมเปนปจจัยท่ีกําหนดระดับสติ 

ปญญาของบุคคลและพบวา ลักษณะความบกพรองทางสติปญญาหลายอยางเกิดเนื่องจากยีน และ

โครงสรางโครโมโซมผิดปกตินอกจากนั้นแลวมีการศึกษาพบวา ระดับเชาวนปญญาของลูกจะใกลเคียง 

กับระดับเชาวนปญญาของพอแมท่ีแทจริง 

   2. สิ่งแวดลอม (Environment) เปนการกําหนดขอบเขตของการเจริญเติบโต 

เนื่องจากสิ่งแวดลอมของมนุษยท้ังในระหวางอยูในครรภมารดาและภายหลังคลอดมีลักษณะแตกตาง

กันมาก ซ่ึงมีผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของคนเราในเวลาตอมา ดังนี้ 

    2.1 การศึกษา สภาพแวดลอมท่ีใหโอกาสบุคคลไดรับการศึกษาอยางดี แมใน

บุคคลจะมีเชาวนปญญา ใกลเคียงกัน หากมีโอกาสไดรับการศึกษาแตกตางกันก็ยอมทําใหความ 

สามารถแตกตางกันได โอกาสการทํางานก็แตกตางกันไป การศึกษามีสวนชวยใหคนมีความคิด มี

เหตุผล และมีความสามารถสูงข้ึน 

    2.2 ประสบการณ ประสบการณมาจากสิ่งท่ีพบเห็นท่ีแตกตางกัน บางคน

ไดรับความกดดันจากประสบการณอยางหนึ่ง ก็มีผลตอการเรียนรูและความเชื่อถือของบุคคลนั้นท่ีจะ

ใชเปนเกณฑในการตัดสินเรื่องตาง ๆ ดวย คนท่ีมีประสบการณในการทํางานเปนเวลานาน ยอมได 

เปรียบในดานความชํานาญงานดวย 

    2.3 สภาพแวดลอมของดินฟาอากาศ หมายถึง ความแตกตางทางดานภูมิ

ประเทศของแตละทองถ่ิน คนท่ีอยูใกลทะเลจะมีผิวพรรณหยาบคล้ํากวาคนท่ีอยูตามปาเขา สภาพ 

แวดลอมท่ีอุดมสมบูรณ การทํามาหากินสะดวกอุดมดวยทรัพยากรธรรมชาติ ผูคนจะมีความแข็งแรง 

อยูดีกินดี มีงานทํา สภาพแวดลอมท่ีขัดสน อากาศแหงแลงทุรกันดาร ทําใหบุคคลไมแข็งแรง ผอมแหง 

ทอดอาลัย เบื่อหนาย สภาพแวดลอมบางชนิดทําใหบุคคลคิดดัดแปลงสภาพแวดลอมใหดีข้ึน ทําใหเกิด

เทคโนโลยีใหม ๆ ข้ึน เกิดโรงงานอุตสาหกรรม และมีงานทํามากมาย ระบบสังคมศาสนา วัฒนธรรม 

และภาษา ลวนมีบทบาทตอบุคคล เพราะบุคคลยอมเลือกทํางาน เลือกดํารงชีวิตตามความนึกคิดของ
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ตนเอง ระบบสังคมการปกครองสงเสริมใหคนแขงขันกันทํางาน แมศาสนา วัฒนธรรมจะมีสวนทําให

บุคคลเลือกท่ีจะทํางานตามเจตคติและความเชื่อถือ 

    2.4 สุขภาพอนามัย ไดแก อาหารการกิน สุขลักษณะในการดํารงชีวิต

ประจําวัน มีสวนทําใหคนเรามี ความแข็งแรงแตกตางกัน คนท่ีดื่มเหลาเปนประจํารางกายยอมทรุด

โทรม การทํางานมีประสิทธิภาพต่ํา ขาดความเอาใจใสงานเทาท่ีควร คนท่ีขาดแคลน กินไมอ่ิมยอม

ทํางานไดไมดีเชนกัน 

    2.5 อุบัติเหตุ เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนโดยไมคาดฝนมากอน คนท่ีประสบอุบัติเหตุทํา

ใหรางกายพิการ หนาตา เสียโฉม ทําใหเกิดปมดอย หรือไมสามารถทํางานบางชนิดได สมองอาจไดรับ

ความกระทบกระเทือนกลายเปนคน ปญญาออน เปนภาระของสังคมและโรงเรียนได 

  1.2 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานของบุคคล 

  สาเหตุและปจจัยท่ีเก่ียวของกับการทํางานของบุคคล มีดังนี้ 

   1. ปจจัยท่ีบุคคล บุคคลมีลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะแตกตางกันไป ซ่ึงมีผล

ตอการแสดงออกของพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน ปจจัยในตัวบุคคล ไดแก 

    1.1 ความถนัด เปนความสามารถเฉพาะบุคคลซ่ึงมีความชํานาญเฉพาะดาน

ไมเหมือนกัน 

    1.2 ลักษณะทางบุคลิกภาพ เปนสวนประกอบท่ีเปนโครงสรางในลักษณะรวม 

กันของคนนั้น ทําใหลักษณะนิสัยการแสดงออกแตกตางกันไป 

    1.3 ลักษณะทางกายภาพ เปนความแตกตางทางความสามารถทางดาน

กายภาพ บุคคลท่ีแข็งแรงยอมเหมาะกับงานในลักษณะท่ีแตกตางจากคนท่ีมีหนาตาสวยงาม 

    1.4 ความสนใจและการจูงใจ เปนความสนใจของแตละคนท่ีไมเหมือนกัน 

ความสนใจเปนแรงผลักดันใหบุคคลเลือกงานตามความพอใจ 

    1.5 อายุ เพศ และวัยตาง ๆ มีผลตอความสนใจในการทํางานท่ีตางกันบาง 

    1.6 การศึกษามีสวนในการคัดเลือกงานแตกตางกัน ผูชํานาญการเฉพาะยอม

ตองการบุคคลท่ีผานการ ฝกอบรมในดานนั้น ๆ  

    1.7 ประสบการณ การเคยเรียนรูงานมากอนยอมมีความชํานาญในงานนั้น 

  2. ปจจัยท่ีสภาพแวดลอม เปนสถานการณท่ีมีผลตอการแสดงออก สภาพแวดลอม 

แบงออกเปน 2 ปจจัย คือ 

    2.1 ปจจัยท่ีเก่ียวกับงาน แยกออกไดดังนี้ 

     - วิธีการทํางาน เปนระบบของการทํางานวามีข้ันตอนอยางไร ตองติดตอ

ประสานงานกับบุคคลใดบาง งานมีความยากงายเพียงใด 

     - เครื่องมือ เครื่องใชในการทํางาน ความคลองตัวในการทํางานอยูท่ี

อุปกรณท่ีชวยในการผอนแรง วามีความสะดวกสบายเพียงไร 
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     - การจัดบริเวณสถานท่ีท่ีทํางาน ท่ีทํางานคับแคบ อากาศรอนอบอาวมี

ผลกระทบตอการทํางาน ของบุคคล การจัดการเรียนการสอน จัดบริเวณท่ีทํางาน มีสวนจูงใจใหคนรัก

และอยากทํางาน 

    2.2 ปจจัยท่ีเก่ียวกับโรงเรียน มีผลตอการตัดสินใจทํางานของครูในทางออมได 

     - ลักษณะของโรงเรียนท่ีมีความม่ันคง มีสวัสดิการดี 

     - การพัฒนาบุคลากร บุคคลมีโอกาสในการพัฒนา ฝกอบรม ศึกษาตอ 

มีความกาวหนาในวิชาชีพ มากนอยเพียงใด 

     - การบังคับบัญชา โรงเรียนมีการบริหารงานแบบมีสวนรวม ใชหลัก 

ธรรมาภิบาล โปรงใส ตรวจสอบไดมากนอยเพียงใด 

     - การจูงใจ เชน เกณฑการพิจารณาความดีความชอบ รางวัล การยกยอง 

ประกาศเกียรติคุณใหปรากฏ 

    - สภาพแวดลอมในสังคม โรงเรียนนั้นไดพัฒนาใหเปนท่ียอมรับของ

ผูปกครองและมีความเชื่อถือ ตอชุมชนเพียงใด 

  1.3 ผูนํากับการพัฒนาความแตกตางระหวางบุคคล 

   1. ความแตกตางระหวางบุคคลยอมมีผลตอการทํางานของบุคลากร การท่ีผูนํา

จะมอบหมายใหใครทํางานอะไร ตองใหสอดคลองกับวุฒิการศึกษา วิชาเอก วิชาโท ความสามารถ 

ความสนใจ ความถนัด และควรตระหนักวาคนเรามีจุดมุงหมายในการทํางานแตกตางกัน บางคน 

ทํางานเพ่ือตองการรายได บางคนตองการความม่ันคงเกียรติยศชื่อเสียง บางคนทําเพ่ือไมใหมีเวลาวาง

มากเกินไป จุดหมายท่ีแตกตางกันทําใหบุคลากรตั้งใจทํางานแตกตางกันไปดวย 

   2. ความแตกตางระหวางบุคคลเปนปจจัยท่ีทําใหเกิดปญหาในโรงเรียนได ผูนํา

ตองยอมรับในความ แตกตางของบุคคล และพยายามโนมนาว ชี้นําใหบุคคลยอมรับความแตกตางซ่ึง

กันและกัน โดยนําสวนเดนและ สิ่งดีในความแตกตางของแตละคนมาใชใหเปนพลังท่ีเขมแข็งในการ

พัฒนาความกาวหนาของหนวยงานมากท่ีสุด ซ่ึงบางครั้งผูนําตองใชความพยายามท่ีตองอาศัยความ

ตั้งใจ เวลา ตลอดจนแนวคิดทางจิตวิทยาเขามาประกอบดวยจึงจะสําเร็จ 

   3. การท่ีผูนําจะพัฒนาหนวยงานไดอยางมีความสุข ควรจะเรียนรูและยอมรับ

ความแตกตางของผูรวมงานท่ีคิดทําสิ่งตาง ๆ ไมเหมือนกันวา “เปนเรื่องธรรมดา” ท่ีเราควรยอมรับให

ได หัดมองในสิ่งดี ๆ ของผูอ่ืน ท้ังนี้เพ่ือประโยชนสุขตอการทํางานในองคการ 

 จากคํานิยามและความหมายของการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลท่ีกลาวไว

ขางตน สรุปไดวา การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล หมายถึง การท่ีผูบริหารสถานศึกษามีพฤติกรรม

ท่ีแสดงออกในการดูแลเอาใจใสครูและบุคลากรแตละคนอยางใกลชิดและเทาเทียมกัน รับฟงความคิด 

เห็นและขอเสนอแนะทําใหครูและบุคลากรรูสึกวามีคุณคาและมีความสําคัญ เปดโอกาสใหไดใชความรู
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ความสามารถ โดยการมอบหมายงานอยางท่ัวถึงและเหมาะสมตามความถนัด มีการติดตามผลการ

ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง มุงสงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความสามารถพิเศษตามความสนใจท่ี

หลากหลายทันตอโลก และสนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยี รวมท้ังเปนท่ีปรึกษาใหคําแนะนําชวยเหลือ 

และรับฟงปญหาของครูและบุคลากร 

 

2.4 บริบทสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

สภาพท่ัวไป 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จึงจัดตั้งตามประกาศของกระทรวง 

ศึกษาธิการโดยมีสํานักงานอยูบานเลขท่ี 256 หมูท่ี 3 บานโนนสวาง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีพ้ืนท่ี

ท่ีรับผิดชอบท้ังสิ้น 6 อําเภอในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย คือ 1. อําเภอวังสะพุง 2. อําเภอภูกระดึง 3. อําเภอภู

หลวง 4. อําเภอผาขาว 5. อําเภอหนองหิน และ 6. อําเภอเอราวัณ  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ไดดําเนินการจัดการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานตามภารกิจท่ีไดรับผิดชอบและจากการประเมินผลการดําเนินงานท่ีผานมา รวมท้ังไดนําแผน 

พัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม 

ศึกษาเลย เขต 2 ท่ีไดวิเคราะหปจจัยภายนอกและปจจัยภายในท่ีมีสวนนํามากําหนดในทิศทางการ

พัฒนาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 อีกท้ังไดนํา 8 นโยบายการศึกษาของ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานมาวิเคราะห และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ตามนโยบายของหนวยงานดังกลาว ทิศทางการพัฒนาการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 2 ไดนํานโยบายดานสังคมและคุณภาพชีวิต ตามแผนบริหารราชการแผนดิน 

ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 11 นโยบายของรัฐบาล/กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ท่ีไดใหความสําคัญเก่ียวกับการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ ภายใตการประสานความรวมมือกัน

กับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน เพ่ือรวมกันดําเนินการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหท่ัวถึง เสมอภาค และมีคุณภาพไดมาตรฐานสูการกําหนดทิศทางการพัฒนา

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

สภาพปญหา 

จากการดําเนินงานท่ีผานมา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ดําเนิน 

การตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 แลว ยังพบปญหาในการดําเนินงาน โดย

สามารถแยกออกเปน 3 ดานดังนี ้
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1. ดานคุณภาพการจัดการศึกษา จากการประเมินในการอานออกเขียนได คิดเลขเปน

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 2,515 คน อานไมออก เขียนไมได จํานวน 59 คน และ

การอานคลอง เขียนคลอง คิดเลขคลองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 2,747 คน อานไม

คลอง เขียนไมคลอง จํานวน 28 คน ตามเปาหมายท่ีกําหนด จึงสงผลใหการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนทุกกลุมสาระต่ํากวาคาเฉลี่ย ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. ดานโอกาสทางการศึกษา ผลการดําเนินงาน พบวาในการดําเนินงาน ไดดําเนินการ

อยางมีประสิทธิภาพ สามารถสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอของผูเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ คือ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เขาเรียนตอในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 หรือ เขาเรียนตอในดานอาชีวศึกษา

สูงข้ึนกวาปการศึกษาท่ีผานมาถึงรอยละ 2 รวมท้ังระบบการชวยเหลือนักเรียนในเรื่องการออกกลางคัน 

และกลุมท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องสารเสพติดใหลดลง แตในขณะเดียวกันในดานการสงเสริมสนับสนุน 

การศึกษาสําหรับเด็กพิเศษหรือเด็กพิการเรียนรวมใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม

กับผูเรียนดังกลาว ยังจัดไดไมเต็มท่ีตามศักยภาพของผูเรียน ซ่ึงโดยสวนใหญสถานศึกษามีปญหาใน

เรื่องความขาดแคลนอัตราครูในการจัดกิจกรรมดังกลาว ถึงแมคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะ

จัดอัตรากําลังเพ่ิมเติมในตําแหนงพ่ีเลี้ยงเด็กพิการใหกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาก็ตาม แตจํานวน

ไมเพียงพอตอเด็กพิการดังกลาว 

3. ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 2 บริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ จากการประเมินผล 

การดําเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ ปงบประมาณ 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการ 

ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ดานประสิทธิภาพตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในระดับดี

เยี่ยม จากการดําเนินงานในเรื่องการสงเสริมสนับสนุนชวยเหลือในสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพ

ภายในท่ีเขมแข็งนั้น สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ไดมีการดําเนินการอยาง

ตอเนื่อง และครบทุกโรงเรียน แตจากการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีสถานศึกษาในสังกัดเขา

รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ไดการรับรองจากการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา

ดังกลาว และผานการประเมินจากสํานักงานรรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ

มหาชน) จํานววน 38 โรงเรียน จากจํานวน 43 โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก ซ่ึงมีจํานวน

นักเรียนนอยมาก ทําใหงบประมาณไมเพียงพอในการบริหารจัดการศึกษา และปญหาครูไมครบชั้น 

สอนไมตรงวิชาเอกทําใหเปนปญหาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ขอมูลทางการศึกษา  

ตารางท่ี 2.2 จํานวนครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 

2 ปการศึกษา 2559 แยกเปนรายอําเภอ 
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อําเภอ ครูผูสอน 

ผาขาว 247 

ภูกระดึง 201 

ภูหลวง 146 

วังสะพุง 454 

หนองหิน 129 

เอราวัณ 179 

รวม 1356 

 

ท่ีมา: แบบแสดงท่ีตั้งและปริมาณงานของสถานศึกษาประกอบการวางแผนอัตรากําลังครูของสถาน 

ศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.2559 

เม่ือวันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2560 

  

จากสภาพปญหาตาง ๆ ท่ีกลาวมา และเพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เลย เขต 2 เปนองคกรแหงความเปนเลิศ ติดอันดับหนึ่งในสิบของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาสูระดับสากล ดังวิสัยทัศนท่ีตั้งไว ผูบริหารสถานศึกษาตองไดรับการพัฒนาใหมี

ความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณตาง ๆ ในปจจุบัน ดวยการพัฒนาภาวะผูนํา เชน ภาวะ

ผูนําทีม ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ ภาวะผูนําทางการศึกษา และท่ีสําคัญคือภาวะผูนําเชิงสรางสรรค เพ่ือนํา 

ไปประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 4 ป (2559-2562) ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด 

โดยมีการจัดโครงการเสริมสรางศักยภาพผูบริหารสถานศึกษาในดานตาง ๆ เพ่ือใหพรอมตอการเปน

องคกรแหงความเปนเลิศ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสูระดับสากล (สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2, 2558) 

 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 

กฤษพล อัมระนันท (2559) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรค

ของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอแมวงก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค 

เขต 2 มีวัตถุประสงคในการวิจัยคือ เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา

ในอําเภอแมวงก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 ตามความคิดเห็น

ของครู จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณการปฏิบัติงาน ประชากรไดแก ครูใน
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สถานศึกษษอําเภอแมวงก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 ปการ 

ศึกษา 2558 จํานวน 303 คน กลุมตัวอยางไดมาจากการสุมอยางงาย จํานวน 175 คน โดยกําหนด

ขนาดของกลุมตัวอยางจากการเปดตารางเครจซีและมอรแกน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาเปนแบบ 

สอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ท่ีมีคาสัมประสิทธิ์ความเท่ียง 0.96 วิเคราะหขอมูลโดย

หาคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย (Χ ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐานโดย

การทดสอบคาท่ี (t-test Independent) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) ผลการวิจัยพบวา 

1. ระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอแมวงก สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณา

รายดานโดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดไปต่ําสุดดังนี้ คือ ดานการมีความยืดหยุน และปรับตัว ดาน

การทํางานเปนทีม ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ดานการมีความคิดสรางสรรค และดาน

การมีวิสัยทัศน 

2. การเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอแมวงกสังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตาม

เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณการปฏิบัติงาน พบวา เพศชาย และเพศหญิงมีระดับความ 

คิดเห็นโดยภาพรวมไมตางกัน กลุมอายุตางกันมีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมไมตางกัน ประสบ 

การณการปฏิบัติงานตางกัน มีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมไมตางกัน สวนกลุมระดับการศึกษา 

พบวา การศึกษาระดับปริญญาโทมีระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถาน 

ศึกษา ดานความคิดสรางสรรคมากกวาการศึกษาระดับปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 

กาญจนา ศิลา (2556) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของ

ผูบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน (เครือขายท่ี 19) มี

วัตถุประสงคในการวิจัยคือ เพ่ือศึกษา และเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถาน 

ศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน (เครือขายท่ี 

19) กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือ บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีดานการเรียนการสอนใน

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน (เครือขายท่ี 19) จํานวน 165 คน เครื่องมือท่ี

ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบมาตราสวน ประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.98 

สถิติท่ีใชในการวิจัยคือคาเฉลี่ย (Χ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมุติฐานโดยการ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) และการทดสอบคา (t-test) 

ผลการวิจัยพบวา 

1. ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน (เครือขายท่ี 19) โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก



76 

ตามลําดับ คือ ดานการสรางมนุษยสัมพันธ ดานการไววางใจ ดานการเจรจาตอรอง ดานการใชนวัต 

กรรม และเทคโนโลยี ดานการสื่อสาร ดานการทํางานเปนทีม และดานการบริหารเวลา 

2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น

ของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน (เครือขายท่ี 19) จําแนกตามขนาด

สถานศึกษาโดยรวมไมแตกตางกัน แตเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีความแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวนสองดาน ไดแก ดานการสรางมนุษยสัมพัน และดานการไว 

วางใจ และจําแนกตามประสบการณการทํางานของครู พบวา โดยรวมมีความแตกตางกัน อยางมีนัย 

สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ดานการสรางมนุษยสัมพันธ และดานการเจรจาตอรอง มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 สวนานการบริหารเวลา ดานการสื่อสาร ดานการไววางใจ ดานการทํางานเปนทีม พบวา 

ไมแตกตางกัน 

กิตติ์กาญจน ปฏิพนธ (2555) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง โมเดลสมการโครงสรางภาวะผูนํา

เชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงคในการวิจัยคือ เพ่ือศึกษา และเปรียบ 

เทียบระดับการแสดงออกภาวะผูนํา เชิงสรางสรรค และปจจัยท่ีมีอทธิพลตอภาวะผูนํา เชิงสรางสรรค

ของผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาจําแนกตามเพศ อายุ และประสบการณการเปนผูบริหารกลุม

ตัวอยางเปนผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 684 

คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบสัดสวนและวิธีการสุมแบบงาย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบ สอบถาม 

มาตราสวนประมาณคา ท่ีมีคาความเชื่อม่ัน 0.98 การวิเคราะหขอมูลโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

สถิตและโปรแกรมลิสเรลวิเคราะหขอมูลเปนสถิตพรรณาและสถิตอางอิง มีผลการวิจัย ดังนี้ 

1. ผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีระดับการแสดงออกภาวะผูนํา เชิงสรางสรรค อยูใน

ระดับมากท่ีสุด โดยผูบริหารท่ีมี เพศตางกัน มีระดับภาวะผูนํา เชิงสรางสรรคไมแตงตางกัน และ

ผูบริหารท่ีมีอายุตางกัน มีประสบการณการเปนผูบริหารตางกัน มีระดับภาวะผูนํา เชิงสรางสรรคแตก 

ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.05  

2. ปจจัยทีมอทธิพลตอภาวะผูนํา เชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาอยูใน

ระดับมากท้ังสามปจจัย คือ แรงจูงใจภายใน สภาพแวดลอมแบบเปด และความรูเชิงลึก เม่ือศึกษา

เปรียบเทียบดานเพศ อายุ และประสบการณการเปนผูบริหาร พบวา ไมแตกตางกัน 

นัยนา ชนาฤทธิ์ (2556) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 5 วัตถุประสงคในการวิจัย

คือ คือ 1) เพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนาเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ี

ประถมศึกษาขอนแกนเขต 5 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและผูบริหารตอภาวะผูนําเชิง

สรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 5 
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จําแนกตาม สถานภาพในการทํางานประสบการณในการทํางาน และขนาดโรงเรียน ประชากรท่ีใชใน

การศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 5 ปการศึกษา 2556 จํานวน 379 คน โดยแบงเปนผูบริหาร 45 

คนและครูผูสอน 334 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามท่ีผูศึกษาสรางข้ึน

มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ซ่ึงมีคาความเชื่อม่ัน .978 สถิติท่ี

ใชวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาที (t-test) (Independent 

Samples) และคาเอฟ (F-test) (One - way ANOVA ) ผลการศึกษาคนควาสรุปไดดังนี้ 

1. การศึกษาระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 5 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายดาน

พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากสุดคือ ดานการมีวิสัยทัศน (Χ  = 4.54) รองลงมาคือ ดานการทางานเปน

ทีม (Χ  = 4.45) ดานมีความเปนผูนํา (Χ  = 4.42) ดานการปรับตัว (Χ  = 4.33) ดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอย

ท่ีสุดคือดานการมีทัศนคติบวก (Χ  = 4.28 ) 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและผูบริหารตอภาวะผูนําเชิงสรา สรรค ของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 5 จําแนกตามสถาน 

ภาพในการทํางาน ประสบการณในการทํางาน และขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 

ประจวบ แจโพธิ์ (2556) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูตอบทบาท

ผูบริหารในการพัฒนาการทํางานแปนทีมของครูในโรงเรียน สํานักงานเขตบึงกุมสังกัดกรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงคในการวิจัยคือ คือ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูตอบทบาทผูบริหารในการพัฒนา 

การทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียน และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอบทบาทผูบริหารใน

การพัฒนาการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียน จําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ และ

จําแนกตามขนาดของโรงเรียน กลุมตัวอยางไดแก ครูผูสอนในโรงเรียน สํานักงานเขตบึงกุม สังกัด

กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2555 จํานวน 196 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามความ

คิดเห็นของครูตอบทบาทผูบริหารในการพัฒนาการทํางานเปนทีม เปนแบบสอบถามมาตราสวน

ประมาณคา จํานวน 34 ขอ มีคาความเท่ียงตรงตามเนือหาโดยใชตรวจสอบคา IOC มีคาระหวาง .37 

ถึง .76 และคาความเชื่อม่ัน โดยวิธีการหาคา α-Coefficient เทากับ .9513 คาสถิติท่ีใชในการ

วิเคราะห ไดแก คาสถิติพ้ืนฐาน และการทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นโดยใช t-test และ

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) พบความแตกตางจะทดสอบ 

รายคูโดยใชวิธีการของ Scheffe’s test ผลการวิจัยพบวา 

1. บทบาทผูบริหารในการพัฒนาการทํางานเปนทีมของครูในโรงเรียน สํานักงานเขตบึงกุม 

สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมและรายดานมีบทบาทอยูในระดับมากทุก

ดาน 
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2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอบทบาทผูบริหารในการพัฒนาการทํางานเปน

ทีมของครูพบวา  

 2.1 ครูท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทผูบริหารในการพัฒนาการทํางานเปนทีม

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 โดยพบวาครูผูชวยท่ีมีความคิดเห็นวาผูบริหารมีบทบาทใน

การพัฒนาการทํางานเปนทีมมากกวาครูผูหญิงทุกดาน 

 2.2 ครูท่ีมีวุฒิการศึกษา และประสบการณทํางานท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอบทบาท

ผูบริหารในการพัฒนาการทํางานเปนทีม ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

 2.3 ครูท่ีทํางานในขนาดโรงเรียนตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทผูบริหารในการ

พัฒนาการทํางานเปนทีมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 โดยพบวาครูท่ีปฏิบัติงานใน

โรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษมีความคิดเห็นตอบทบาทผูบริหารในการพัฒนาการทํางานเปนทีม

สูงกวาครูท่ีปฏิบ ัติงานในโรงเรียนขนาดกลาง สวนครูท่ีปฏิบัติการในโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ

มีความคิดเห็นตอบทบาทผูบริหารในการพัฒนาการทํางานเปนทีมไมแตกตางกัน 

สุภาพ ฤทธิ์บํารุง (2556) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหาร

สถานศึกษาท่ีสงผลตอความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 30 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถาน 

ศึกษาและความมีประสิทธิผลของโรงเรียน 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงสรางสรรค

ของผูบริหารสถานศึกษากับความมีประสิทธิผลของโรงเรียน และ 3) เพ่ือศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรค

ของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอความมีประสิทธิผลของโรงเรียนกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ 

คือ ครูและผูบริหารสถานศึกษา จานวน 334 คน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 

ศึกษา เขต 30 ปการศึกษา 2555 เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถามมีคาสัมประสิทธิ์ความเท่ียง 0.98 

วิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือหาคาเฉลี่ย (Mean) คารอยละ (Percentage) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ Pearson Product 

Moment Coefficient และสรางสมการถดถอย เพ่ือพยากรณตัวแปรตาม โดยวิเคราะหการถดถอยพหุ 

คูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple RegressionAnalysis) ผลการวิจัยพบวา 

1. ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 มีภาวะผู

นาเชิงสรางสรรค โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยเปนรายดานอยูในระดับ “มาก” 

ทุกรายการ โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ดานการทางานเปนทีม สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ดาน

การมีความคิดสรางสรรค 

2. ความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 

โดยภาพรวมท้ัง 5 ดาน อยูในระดับ “มาก” เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยเปนรายดานอยูในระดับ “มาก” ทุก

รายการ โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานความพึงพอใจในการทางานของครู สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ย

ต่ําสุด ไดแก ดานคุณลักษณะของผูเรียน 
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3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาและความมี

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยภาพรวม มีคา

ความสัมพันธอยูในระดับ “มาก” ทุกดานมีความสัมพันธกันในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 

4. ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอความมีประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ไดแก ดานการมีความยืดหยุนและ

ปรับตัว (X3) ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (X2) ดานการทํางานเปนทีม (X5) และดานการ

มีความคิดสรางสรรค (X4) และไดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ .782 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 มีคาสัมประสิทธิ์การทํานายหรืออํานาจพยากรณ รอยละ 61.20 (R2= 0.612) โดยเขียน

เปนสมการในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้  

สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ (Unstandardized Score)  

Y = 0.972 + 0.153*(X3) + 0.386**(X2) + 0.377**(X5) - 0.172**(X4)  

สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized Score)  

Z = 0.168 Z3 + 0.465 Z2 + 0.422 Z5 - 0.182 Z4 

อํานาจ ออมนอก (2558) ไดทําการศึกษาวิจัย ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหาร

โรงเรียนประถมศึกษา กลุมโรงเรียนกุดหมากไฟ-อูบมุง อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี วัตถุ 

ประสงคในการวิจัย คือ เพ่ือพรรณนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตาม

การรับรูของครูผูสอนกลุมโรงเรียนกุดหมากไฟ-อูบมุง อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ใชการวิจัย

แบบผสมผสานวิธี คือ วิจัยเชิงปริมาณ ประชากรคือครูผูสอนในกลุมโรงเรียนกุดหมากไฟ-อูบมุง 

จํานวน 100 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มี

คาความเชื่อม่ันเทากับ 0.92 และวิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ี หาคารอยละ คาเฉลี่ย และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลคือครูผูสอนใน

กลุมโรงเรียนกุดหมากไฟ - อูบมุง จํานวน 9 คน กระจายตามโรงเรียน จํานวน 9 โรงเรียน วิเคราะห

ขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา 

1. ระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามการรับรูของครู 

ผูสอนกลุมโรงเรียนกุดหมากไฟ-อูบมุง อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยูในระดับมาก 

2. ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ตามการพรรณนาของครู 

ผูสอนกลุมโรงเรียนกุดหมากไฟ-อูบมุง อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี พบวา 1) ดานความเปน

ปจเจกบุคคล ผูบริหารในกลุมโรงเรียนกุดกหมากไฟ-อูบมุง ใหความสําคัญครูผูสอนทุกคนไมเลือก

ปฏิบัติใหความเทาเทียมกัน รับฟงความคิดเห็น การนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน จัดใหมีการใช

เทคโนโลยีทันสมัย สงเสริมการพัฒนาความรู สรางขวัญกําลังใจ ยกยองชมเชยและใหความเปนกันเอง
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ตอผูใตบังคับบัญชา 2) ดานความยืดหยุน ผูบริหารในกลุมโรงเรียนกุดหมากไฟ-อูบมุง จะรับฟง

ขอเสนอแนะจากผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย กลาท่ีจะแสดงออก ม่ันใจในตนเอง มีการวางแผนงานประจําป 

ชวยเหลือครูและบุคลากรแกปญหา สงเสริมใหครูและบุคลากรใชความรู สรางบรรยากาศท่ีดีในการ

ทํางาน จัดสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 3) ดานความคิดสรางสรรค ผูบริหารในกลุมโรงเรียนกุ

ดกหมากไฟ-อูบมุง สงเสริมครูเขารับการอบรม นําความรูมาปรับใชใหเขากับบริบท นําเทคโนโลยี มา

ใชในการจัดการเรียนรู สงเสริมใหมีการใชนวัตกรรม นําขอมูลสารสนเทศ มาใชในการแกปญหา 

สงเสริมใหเกิดความคิดใหม มีความคิดอยางเปนระบบ และอธิบายใหผูปฏิบัติงาน เขาใจตามเปาหมาย

ท่ีตั้งไว 

อํานวย มีสมทรัพย (2553) ไดทําการศึกษาวิจัย การศึกษาความสัมพันธระหวางการทํางาน

เปนทีมกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนคร- 

ศรีอยุธยา เขต 1 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับการทํางานเปนทีม ศึกษาระดับการ

บริหารงานวิชาการ และศึกษาความสัมพันธระหวางการทํางานเปนทีมกับการบริหารงานวิชาการ 

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กลุมตัวอยาง ไดแกผู

อํานวย การโรงเรียน และรองผูอํานวยการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

เขต 1 จํานวน 168 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถามแบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ และทําการวิเคราะหขอมูลหาคาสถิติ โดยใชคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1. สถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีการ ทํางานเปนทีมในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวามีระดับการทํางานเปนทีมในระดับมากทุกดาน เรียงตาม 

ลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ดานการยอมรับนับถือซ่ึงกันและกันดานการมีสวนรวมในการทํางาน ดาน

การมีเปาหมายเดียวกัน ดานความไวเนื้อเชื่อใจ ดานความมีมนุษยสัมพันธ และดานการสื่อสาร ตาม 

ลําดับ 2. สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีการบริหารงาน

วิชาการในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีการบริหารงานวิชาการในระดับ

มากทุกดาน เรียงตามลําดับมากไปนอยดังนี้ ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการประกันคุณภาพ

สถาน ศึกษา ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการนิเทศการศึกษา และดานการบริการ

วิชาการ ตามลําดับ 3. การทํางานเปนทีมมีความสัมพันธกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

โดยมีความสัมพันธกันในทางบวกระดับคอนขางสูงAmnouy 

2.5.2 งานวิจัยตางประเทศ 

เทรโก (2002) ไดศึกษาคุณลักษณะภาวะผูนํา ของผูบริหารโรงเรียนตอความพึงพอใจใน 

งานพบวา ผูบริหารท่ีมีความสามารถตามสไตลภาวะผูนํา มีผลทางบวกตอการสรางความเขาใจของ
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ผูรวมงานและความพึงพอใจในงาน และพบวา การใชยุทธศาสตรภาวะผูนํา ในการมีปฏิสัมพันธท่ี

เหมาะสม จะมีผลทางบวกตอความพึงพอใจในงาน และคุณลักษณะตอไปนี้คือ การเปดโอกาสใหผูรวม 

งาน เพ่ือคนหา จัดระเบียบ วางแผน และในการใชทรัพยากรเกิดความรูความชํานาญในการใหคําแนะนํา 

และสามารถใชเทคโนโลยีไดอยางหลากหลาย ความสามารถในการตระเตรียมสภาพแวดลอม 

ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพ สรางความสัมพันธระหวางผูรวมงานและความสัมพันธของทีมงาน

กับงาน 

วิลเลียม สแตนเลย (1964) ไดศึกษาลักษณะของผูบริหารในอนาคต พบวา ผูบริหารใน

อนาคตจะตองเปนผูท่ีรอบรู มีการศึกษาดี เปนผูท่ีมีความสามารถ มีลักษณะธรรมชาติของการเปน

ผูนํา มีมนุษยสัมพันธดีและเปนคนท่ีมีลักษณะเปนตัวเอง มีจินตนาการ ความกลาหาญ เม่ือเขาดํารง

ตําแหนงและรวมมือในโครงการศึกษาตาง ๆ เขาจําเปนตองยอมรับ ริเริ่ม กลาท่ีจะทําการเปลี่ยน 

แปลงตาง ๆ เพ่ือการบรรลุแนวทางใหมของการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ดอลล (1968) ไดศึกษาคุณลักษณะของผูนํา ทางการศึกษาท่ีประสบความสําเร็จในการ

ปฏิบัติงาน พบวา เปนคนท่ีมีลักษณะเอาใจเขามาใสใจเรา และมีความรูสึกไวตอความตองการ หรือ

อารมณของสมาชิกของกลุม มิไดมองผูใตบังคับบัญชาในฐานะท่ีเปนผูใตบังคับบัญชาเทานั้น แตจะ

มองเขาในฐานะท่ีเปนคนมีชีวิตจิตใจ เรื่องคิดความตองการสวนตัวดวย เปนคนกระฉับกระเฉง เรื่อง

กระตือรือรนเรื่องตื่นตัวดวยและแจมใสราเริง และควรไดรับการยอมรับวา เปนสมาชิกของกลุมดวยใน

ท่ีนี้ มิไดหมายความวาเปนสมาชิกธรรมดาของกลุมเทานั้น แตหมายถึงพฤติกรรมของผูนํา เปนท่ีพ่ึง

ของสมาชิกเปนผูท่ีควบคุมอารมณของตนเองได เปนผูมีสติปญญา เรื่องรอบรูทางวิชาการอยางดีและ

เปนผูท่ีสนใจในบทบาทเปนผูนํา ของตนเรื่องรับผิดชอบ 

เมืองเกษม (2001) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคสําหรับผูบริหาร 

พบวา คุณลักษณะของผูท่ีมีภาวะผูนําเชิงสรางสรรคมีองประกอบท่ีสําคัญ 5 ประการ คือ คือ การมี

ความเปนผูนํา การมีวิสัยทัศน การทํางานเปนทีม การปรับตัว และ การมีทัศนะคติดานบวก 

มารเลย (2003) ไดศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผลของอาจารยใหญโรงเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย พบวา การใชแรงบันดาลใจท่ีมีวิสัยทัศนรวมกันอาจจะเปนพ้ืนฐานของ

ความสําเร็จไดดวย ขอมูลบงชี้วาการทําใหผูอ่ืนสามารถปฏิบัติได หรือการใชอํานาจ และการมอบ

อํานาจอยางมีประสิทธิผลนั้น มีอิทธิพลตอความสําเร็จ 

สเตนเบิรก โรเบิรต (2006) ในฐานะสมาชิกของสมาคมผูบริหารสถานศึกษาแหง

แคลิฟอรเนียไดศึกษาเรื่องภาวะผูนําเชิงสรางสรรคดานท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจของผูบริหาร

สถานศึกษา ผลการศึกษาพบวา ผูนําสถานศึกษาท่ีดีนั้น จะตองประกอบไปดวย การตัดสินใจท่ีชาญ

ฉลาดมีความคิดสรางสรรคในการนําหลักสูตรมาปรับใชไดจริง มีวิสัยทัศนท่ีสรางสรรคในการวิเคราะห

ความคิดของตนและของบุคลากรเพ่ือบรรลุเปาหมายขององคกร มีความสามารถในการโนมนาวใจ

บุคลากรในสถานศึกษาใหเห็นคุณคาของตนเอง และทําใหทุกคนมีเปาหมายรวมกัน 
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จากแนวคิดและงานวิจัยท่ีกลาวมาขางตนแลวนั้น แสดงใหเห็นถึงภาวะผูนําเชิงสรางสรรค

ของผูบริหารสถานศึกษาท่ีจะทําใหการบริหารงานเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

ลวนแลวแตตองประกอบไปดวย พฤติกรรมในการแสดงออกของผูบริหารสถานศึกษา ท่ีสามารถนําพา

ใหบุคลากรในสถานศึกษาหันไปในทิศทางเดียวกันไดอยางมีศิลปะ เพ่ือนําไปสูการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ 

และเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ ซ่ึงประกอบไปดวย การมีความยืดหยุนและปรับตัว การมี

วิสัยทัศน การมีความคิดสรางสรรค การทํางานเปนทีม และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 



 

บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ผูวิจัยไดดําเนินการตามกระบวนการและ

ข้ันตอนในการวิจัยตามลําดับ ดังนี้ 

3.1 ข้ันตอนดําเนินการวิจัย 

3.2 ระเบียบวิธีวิจัย 

 

233.1 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
2 3เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยและเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบ

และระเบียบ ผูวิจัยจึงกําหนดรายละเอียดการดําเนินการวิจัยไว 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

2 3ข้ันตอนท่ี 1 จัดเตรียมโครงการวิจัย เปนการศึกษาปญหา นิยามปญหา ศึกษาเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการบริหาร และสรางเครื่องมือ พรอมท้ังทดสอบและปรับปรุง คุณภาพของเครื่องมือ 

23ข้ันตอนท่ี 2 การดําเนินงานวิจัย เปนข้ันตอนท่ีผูวิจัยสรางเครื่องมือ ทดสอบ ปรับปรุง แกไข

ขอบกพรองของเครื่องมือ แลวนําเครื่องมือท่ีสรางข้ึนไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางแลวนําขอมูลท่ีเก็บ

รวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตองทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติและแปรผลการวิเคราะหขอมูล 

23ข้ันตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย ผูวิจัยรวบรวมผลการวิเคราะหขอมูล สรุปขอคนพบท่ี

ไดจากการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ 

 

3.2 ระเบียบวิธีวิจัย 

2 3เพ่ือใหการดําเนินการวิจัยบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัย

ซ่ึงประกอบดวยประชากร กลุมตัวอยาง และขนาดของกลุมตัวอยาง ตัวแปรท่ีศึกษา เครื่องมือและ

การสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล สถิติท่ีใชในการวิจัยซ่ึงมีรายละเอียด 

ดังนี้ 

ประชากร และกลุมตัวอยาง 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษากับประชากร ดังนี้ 

3.2.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัย 

ประชากร ท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ปการศึกษา 2559 จํานวนท้ังหมด 1,356 คน จําแนกตาม



84 
 

ขนาดโรงเรียน แบงเปน 3 ขนาด ไดแก โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 446 คน โรงเรียนขนาดกลาง 

จํานวน 797 คน และ โรงเรียนขนาดใหญ จํานวน 113 คน 

3.2.2 กลุมตัวอยางในการวิจัย 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 2 ปการศึกษา 2559 ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางโดยการเปดตารางเครจซ่ี

และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 อางถึงใน ประยูร อาษานาม, 2544, หนา 167) ไดกลุม

ตัวอยาง 302 คน โดยผูวิจัยไดใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น(Stratified Random Sampling) ยึดตาม

ขนาดโรงเรียน หลังจากนั้นทําการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลากเพ่ือ

ระบุตัวผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงมีรายละเอียดตามตารางท่ี 3.1  

 

ตารางท่ี 3.1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน 
 

ขนาดโรงเรียน ประชากร กลุมตัวอยาง 

ขนาดเล็ก 446 100 

ขนาดกลาง 797 177 

ขนาดใหญ 113 25 

รวม 1356 302 

 

ท่ีมา: แบบแสดงท่ีตั้งและปริมาณงานของสถานศึกษาประกอบการวางแผนอัตรากําลังครูของสถาน 

ศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.2559 

เม่ือวันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2560 

  

3.2.3 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใช แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบ 

รวมขอมูล โดยเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน เพ่ือสอบถามภาวะ

ผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม 

ศึกษาเลย เขต 2 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นหลักท่ีตองการศึกษา แบงออกเปน 2 ตอน ไดแก  

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ ตรวจ 

สอบรายการ (Check list) สอบถามเก่ียวกับขนาดของสถานศึกษา ประสบการณในการทํางานและ

วุฒิการศึกษาของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
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ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ผูวิจัยได

สังเคราะหองคประกอบภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ได 5 ดาน ดังนี้ 

1. การมีความยืดหยุนและปรับตัว  

2. การมีวิสัยทัศน  

3. การมีความคิดสรางสรรค  

4. การทํางานเปนทีม  

5. การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

โดยมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของ Likert มี 5 

ระดับ ซ่ึงมีความหมายดังตอไปนี ้

5 หมายถึง ระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรค อยูในระดับ มากท่ีสุด 

4 หมายถึง ระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรค อยูในระดับ มาก  

3 หมายถึง ระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรค อยูในระดับ ปานกลาง  

2 หมายถึง ระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรค อยูในระดับ นอย  

1 หมายถึง ระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรค อยูในระดับ นอยท่ีสุด 

3.2.4 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางเครื่องมือวิจัยท่ีใชในการศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา

ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ตามข้ันตอนดังนี้  

 1. การสรางขอคําถาม ประกอบไปดวย ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร 

ไดนําไดนําหลักการและแนวคิดมาใช เปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิด และแนวทางในการสราง

เครื่องมือใหไดตรงและ ครอบคลุมวัตถุประสงคของงานวิจัย สรางแบบสอบถามแบบมาตราประมาณคา 

(Rating Scale) ตามโครงสรางและรายละเอียดท่ีกําหนดข้ึน โดยกําหนดหัวขอท่ีตองการจะถามให

สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย จํานวน 60 ขอ และเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือ

ตรวจสอบ พิจารณาแกไข ใหถูกตองและเหมาะสมยิ่งข้ึน  

 2. การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ประกอบไปดวย นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ

จํานวน 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Construct validity) ความสอดคลองระหวาง

คําถามกับวัตถุประสงค (Item objective congruence : IOC) ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช จาก

ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ซ่ึงกําหนดเกณฑการใหคะแนนไวดังนี้ 

ถาเห็นวา  สอดคลอง ใหคะแนน  +1 

ถาเห็นวา  ไมแนใจ ใหคะแนน   0 

ถาเห็นวา  ไมสอดคลอง ใหคะแนน  -1 
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 โดยคัดเลือกขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.50 ข้ึนไป 

 ผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 5 ทานพบวา ขอคําถามทุกขอเปนตัวแทนวัดภาวะ

ผูนําเชิงสรางสรรคโดยมีคาความสอดคลองทุกขอ อยูระหวาง 0.60-1.00 และทานไดแนะนําใหตัดขอ

คําถามท่ีมีความคลายคลึงกันออกไป จึงทําใหเหลือขอคําถามจํานวน 50 ขอ จากเดิม 60 ขอ 

 3. การตรวจสอบคาความเชื่อม่ัน ประกอบไปดวย นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว

ไปทดลองใช (Try out) กับประชากรท่ีไมใชกลุม ตัวอยาง จํานวน 30 คน เพ่ือหาความเชื่อม่ันของ

เครื่องมือ (Reliability) โดยการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธี ครอนบาค 

(Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ผลการวิเคราะหพบวาคาความเชื่อม่ันของแบบวัดภาวะผูนํา

เชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เลย เขต 2 เทากับ 0.99 จากนั้นนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวมาจัดพิมพเปนแบบสอบถาม

ฉบับสมบูรณ แลวนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป 

สรุปข้ันตอนและกระบวนการสรางและพัฒนาคุณภาพของแบบสอบถาม ไดดังแผนภูมิท่ี 3.1 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 3.1 แผนภูมิข้ันตอนการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 

การสร้างขอ้คาํถาม 

• ศึกษาเอกสาร วารสาร ตาํราและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

• กาํหนดกรอบประเด็นคาํถามตามนิยามศพัท ์

• สร้างแบบสอบถาม 

• ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์และปรับปรุงแกไ้ข 

การตรวจสอบความ

ตรงเชิงเนือ้หา 

• ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน ตรวจสอบและประเมินค่าความตรงเชิงเน้ือหา (Content 

Validity) 

• วเิคราะห์คาํนวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  

• ตรวจสอบความถูกตอ้งและคดัเลือกขอ้ท่ีใชไ้ด ้(มีค่าเฉล่ียตั้งแต่ .50 ข้ึนไป )  

การตรวจสอบค่า

ความเช่ือมัน่ 

• นาํแบบสอบถามไปทาํการทดลองใช ้(Try out)  

• คาํนวณหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)  

• ตรวจสอบความถูกตอ้งและจดัพิมพเ์ป็นฉบบัสมบูรณ์ 
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3.2.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดนําเครื่องมือ คือ แบบสอบถามไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยมีข้ันตอน

ดังตอไปนี้ 

 1. ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (วิทยา

เขตศรีลานชาง) เพ่ือขอความอนุเคราะห ในการรวบรวมขอมูล ถึงผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีเปนกลุม

ตัวอยาง 

 2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามสงไปใหกลุมตัวอยางท่ีอยูในโรงเรียนตาง ๆ เพ่ือเก็บรวบ 

รวมขอมูล ดวยการสงดวยตนเอง และไดนัดเขาไปรับในสัปดาหถัดมา โดยไดทําการขอเบอรโทรศัพท

ของผูประสานงานไวคอยสอบถามการสงแบบสอบถามกลับ วาสะดวกใหไปรับแบบสอบถามไดใน

ชวงเวลาใด และท่ีไหน ไดรับแบบสอบถามคืนมาท้ังหมด จํานวน 294 ฉบับ จากจํานวน 302 ฉบับ 

คิดเปนรอยละ 97.35 

 3. นําแบบสอบถาม จํานวน 294 ท่ีรวบรวมมาได ทําการตรวจสอบความถูกตอง

สมบูรณ ซ่ึงปรากฏวามีความถูกตองสมบูรณ จํานวน 284 ฉบับ คิดเปนรอยละ 94.04 ของแบบ 

สอบถามท่ีสงไปท้ังหมด 

3.2.6 การวิเคราะหขอมูล 

 1. ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถาม 

 2. ดําเนินการวิเคราะหโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปตามลําดับ ดังนี้ 

  2.1 การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

   1. ใชขอมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 1 

   2. วิเคราะหโดยใชคาสถิติความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

  2.2 การวิเคราะหระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

   1. ใชขอมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 2  

   2. วิเคราะหโดยคาเฉลี่ย (Χ ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 มีเกณฑในการแบงชวงคะแนนและแปลความหมายคาคะแนนเฉลี่ยเพ่ือพิจารณา

เปรียบเทียบกับคาคะแนนท่ีคํานวณได ดังนี้ (ผกามาศ จุดรัมย, 2552, หนา 84) 

 ระดับ 5  คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรค มากท่ีสุด 

 ระดับ 4  คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรค มาก 

 ระดับ 3  คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ปานกลาง 

 ระดับ 2  คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรค นอย 

 ระดับ 1  คาเฉลี่ย 0.51-1.50 หมายถึง มีระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรค นอยท่ีสุด 
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 3. การวิเคราะหเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา

ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน

ประสบการณในการทํางาน และวุฒิการศึกษา ใชขอมูลวิเคราะหจากขอ 2. ลําดับการวิเคราะหดังนี้ 

  3.1 วิเคราะหเปรียบเทียบโดยจําแนกตามขนาดโรงเรียน และประสบการณในการ

ทํางาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) โดยใชสถิติ เอฟ (F-test) หากพบ

มีความแตกตางจะทดสอบรายคูดวยวิธี LSD (Fisher’s Least-Significant Different) 

  3.2 วิเคราะหเปรียบเทียบโดยจําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยใชสถิติการทดสอบ

คาที (t-test)  

3.2.7 สถิติท่ีใชการวิเคราะหขอมูล 

สถิติท่ีใชสําหรับการทําวิจัยเรื่องนี้ ไดแก 

 1. สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ 

  1.1 คาดัชนีความสอดคลอง (Item Object Congruence Index : IOC) 

  1.2 คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970) 

 2. สถิติพ้ืนฐาน 

  2.1 คาความถ่ี (Frequency) 

  2.2 คารอยละ (Percentage) 

  2.3 คาเฉลี่ย (Mean) 

  2.4 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 3. สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน มีดังนี้ 

  3.1 ครูผูสอนท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดตางกัน และมีประสบการณในการสอน

ท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาท่ีแตกตางกัน การ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) โดยใชสถิติ เอฟ (F-test) หากพบมีความ 

แตกตางจะทดสอบรายคูดวยวิธี LSD (Fisher’s Least-Significant Different) 

  3.2 ครูผูสอนท่ีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรค

ของผูบริหารสถานศึกษาท่ีแตกตางกัน โดยใชสถิติการทดสอบคาที (t-test)  

 



 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิจัยเรื่อง “ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2” เปนวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซ่ึงผูวิจัยไดตั้ง

วัตถุประสงคของการวิจัย (Research Objectives) ไว ดังนี้ คือ“เพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนําเชิงสราง 

สรรคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ 

ศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เพ่ือเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ประสบการณในการทํางาน และวุฒิการศึกษาของครูผูสอน 

 ในการนี้ไดกําหนดกลุมตัวอยาง คือ ครูผูสอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 302 คน ซ่ึงผูวิจัยกําหนดขนาด

กลุมตัวอยางตามตารางสําเร็จรูปของ เครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 อางถึงใน 

ประยูร อาษานาม, 2544, หนา 167) และไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random 

Sampling) ยึดตามขนาดโรงเรียน หลังจากนั้นทําการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 

โดยการจับสลากเพ่ือระบุตัวผูตอบแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมขอมูลเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก 

แบบสอบถาม จากนั้นนําแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดมาดําเนินการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือคํานวณหาคาสถิติสําหรับตอบวัตถุประสงคและสมมติ 

ฐานการวิจัยใหครบถวนตามท่ีตั้งไว มีลําดับดังนี้ 

4.1 สัญลักษณและอักษรยอท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

4.3 ผลการวิเคราะหระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

 4.3.1 ผลการวิเคราะหระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ในภาพรวม 

 4.3.2 ผลการวิเคราะหระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 รายดาน 

4.4 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถาน 

ศึกษาในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 2  
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 4.4.1 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถาน 

ศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน 

 4.4.2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถาน 

ศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามประสบการณ

ในการทํางาน 

 4.4.3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถาน 

ศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา

ของครูผูสอน 

 

4.1 สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 เพ่ือความเขาใจตรงกันในการแปลความหมายขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและอักษร

ยอท่ีใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้ 

Χ  แทน  คาเฉลี่ยของขอมูลท่ีไดจากกลุมตัวอยาง 

S.D.  แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 

n  แทน  จํานวนของกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิเคราะห 

t  แทน  คาสถิติท่ีใชในการทดสอบตัวแปรท่ีมี 2 กลุม 

F  แทน  คาสถิติท่ีใชในการทดสอบตัวแปรท่ีมากกวา 2 กลุม 

Df แทน  ชั้นแหงความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 

SS  แทน  ผลรวมกําลังสอง (Sum of Square) 

MS  แทน  คาเฉลี่ยผลรวมกําลังสอง (Mean of Square) 

*  แทน  ความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

* * แทน  ความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

Sig แทน คาความนาจะเปนท่ีคํานวณไดจากคาสถิติในการทดสอบสมมติฐาน 

 

4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
จากแบบสอบถามฉบับสมบูรณท่ีผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 

302 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 294 ฉบับ ทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ ซ่ึง

ปรากฏวามีความถูกตองสมบูรณ จํานวน 284 ฉบับ คิดเปนรอยละ 94.04 ของแบบสอบถามท่ีสงไป

ท้ังหมด ผูวิจัยนําขอมูลมาวิเคราะหแสดงขนาดสถานศึกษา ประสบการณในการทํางาน และวุฒิการ 

ศึกษาของครูผูสอน ท่ีเปนกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามเปนคาความถ่ี คารอยละ ปรากฏผลการ

วิเคราะหขอมูลในตารางท่ี 4.1 



91 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวน และรอยละของขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม

จําแนกตามขนาดโรงเรียน ประสบการณในการทํางาน และวุฒิการศึกษาของครู 

ผูสอน 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

ขนาดโรงเรียน 

1. โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนต่ํากวา 120 คน) 

2. โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียนตั้งแต 121 - 600 คน) 

3. โรงเรียนขนาดใหญ (นักเรียน 601 คนข้ึนไป) 

95 

167 

22 

33.45 

58.80 

7.75 

รวม 284 100.00 

ประสบการณในการทํางานของครู 

1. ปฏิบัติหนาท่ีครูในโรงเรียนนอยกวา 5 ป  

2. ปฏิบัติหนาท่ีครูในโรงเรียน 5-10 ป  

3. ปฏิบัติหนาท่ีครูในโรงเรียนมากกวา 10 ป  

 

36 

90 

158 

 

12.68 

31.69 

55.63 

รวม 284 100.00 

วุฒิการศึกษา 

1. ปริญญาตรี 

2. สูงกวาปริญญาตรี 

235 

49 

82.75 

17.25 

รวม 284 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา ครูผูสอนท่ีตอบแบบสอนถามสวนใหญอยูในโรงเรียนขนาดกลาง 

(นักเรียนตั้งแต 121-600 คน) จํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 58.80 มีประสบการณในการปฏิบัติ

หนาท่ีครูในโรงเรียนมากกวา 10 ป จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 55.63 และมีวุฒิการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี จํานวน 235 คน คิดเปนรอยละ 82.75 

 

  



92 

4.3 ผลการวิเคราะหระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

4.3.1 ผลการวิเคราะหระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ในภาพรวม 

 

ตารางท่ี 4.2 แสดงจํานวน และรอยละของขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม

จําแนกตามขนาดโรงเรียน ประสบการณในการทํางาน และวุฒิการศึกษาของครู 

ผูสอน 
 

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 
ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. แปลผล 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

การมีความยืดหยุนและปรับตัว 

การมีวิสัยทัศน  

การมีความคิดสรางสรรค  

การทํางานเปนทีม 

การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

4.03 

4.10 

3.96 

4.06 

4.00 

0.77 

0.72 

0.79 

0.80 

0.82 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.01 0.76 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.2 พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของ

ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพ 

รวมและรายดาน อยูในระดับมาก (Χ  = 4.01, S.D. = 0.76) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานท่ีมีคา 

เฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการมีวิสัยทัศน (Χ  = 4.10, S.D.= 0.72) รองลงมาคือ ดานการทํางานเปนทีม (Χ  = 

4.06, S.D. = 0.80) ดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานการมีความคิดสรางสรรค (Χ  = 3.96, S.D. = 0.79) 
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4.3.2 ผลการวิเคราะหระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 รายดาน 

 

ตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะหระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ดานการมีความยืดหยุน

และปรับตัว 
 

ดานการมีความยืดหยุนและปรับตัว 
ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. แปลผล 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

ผูบริหารสถานศึกษาสามารถปรับตัวตามสถานการณท่ีเปลี่ยน 

ไปจากเดิม โดยการปรับเปลี่ยนแผนงานตามความเหมาะสม 

ผูบริหารสถานศึกษามีความม่ันใจในตนเอง สามารถปรับเปลี่ยน

วิธีการโดยมีเหตุผล 

ผูบริหารสถานศึกษาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแกไขกฎระเบียบ 

การทํางานวิธีการทํางานไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ 

ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสและรับฟงความคิดเห็นใหม ๆ 

ท่ีแตกตางของบุคลากรและบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

ผูบริหารสถานศึกษาใหความเปนอิสระตอการตัดสินใจของครู

และบุคลากรในโรงเรียนท่ีไมขัดตอ กฎระเบียนของทางราชการ 

ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนและสงเสริมใหครูและบุคลากร

คิดคนหาวิธีการใหม ๆ มาใชในการปฏิบัติงาน 

ผูบริหารสถานศึกษาสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางานโดยไม

เครียดกับงาน 

ผูบริหารสถานศึกษาคิดหาวิธีการใหม ๆ มาใชในการปฏิบัติงาน

อยางอิสระ ไมตกอยูภายใตกฎเกณฑหรือความคุนเคย 

ผูบริหารสถานศึกษาสามารถควบคุมอารมณของตนเองไดในทุก

กรณี 

ผูบริหารสถานศึกษาเปดใจกวางรับฟงความแตกตางโดยไม

สรางบรรยากาศแหงการแตกแยก 

 

4.05 

 

4.05 

 

3.99 

 

4.01 

 

4.10 

 

4.24 

 

3.95 

 

3.90 

 

3.92 

 

4.01 

 

0.76 

 

0.82 

 

0.82 

 

0.85 

 

0.87 

 

0.76 

 

0.87 

 

0.86 

 

0.96 

 

0.93 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

รวม 4.03 0.77 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.3 พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของ

ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ในดานการ

มีความยืดหยุนและปรับตัว โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก (Χ  = 4.03, S.D. = 0.77) เม่ือ

พิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอท่ี 6 ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนและสงเสริมให

ครูและบุคลากรคิดคนหาวิธีการใหม ๆ มาใชในการปฏิบัติงาน (Χ  = 4.24, S.D. = 0.76) รอง ลงมาคือ

ขอท่ี 5 ผูบริหารสถานศึกษาใหความเปนอิสระตอการตัดสินใจของครูและบุคลากรในโรงเรียนท่ีไมขัด

ตอ กฎระเบียนของทางราชการ (Χ  = 4.10, S.D. = 0.87) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ขอท่ี 8 ผูบริหาร

สถานศึกษาคิดหาวิธีการใหม ๆ มาใชในการปฏิบัติงานอยางอิสระ ไมตกอยูภายใตกฎเกณฑหรือความ 

คุนเคย (Χ  = 3.90, S.D. = 0.86) 
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ตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะหระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ดานการมีวิสัยทัศน 
 

ดานการมีวิสัยทัศน 
ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. แปลผล 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

 

10. 

ผูบริหารสถานศึกษากําหนดเปาหมายในการพัฒนาโรงเรียนใน

ลักษณะเปดโอกาสใหครูมีสวนรวม 

ผูบริหารสถานศึกษากําหนดเปาหมายแผนงาน โครงการและ

กิจกรรมท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของสถานศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษามอบอํานาจหนาท่ีใหบุคลากรไดอยาง

ชัดเจน 

ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรไดมี

สวนรวมในการปฏิบัติตามวิสัยทัศน 

ผูบริหารสถานศึกษากระตุนใหครูและบุคลากรไดใชศักยภาพ

ของตนในการทํางานอยางเต็มความรูความสามารถ 

ผูบริหารสถานศึกษาเปนท่ีปรึกษาและใหกําลังใจแกครูและ

บุคลากรในการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุตามวิสัยทัศน 

ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรมอง

การณไกลและยกยองการกระทําของครูอยูเสมอ 

ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหครูและ

บุคลากร ไดทํางานใหเสร็จทันเวลาเสมอ 

ผูบริหารสถานศึกษากระตุนใหครูและบุคลากรตระหนักถึง

ความสําคัญของภาระหนาท่ี เพ่ือความกาวหนาในอนาคตของ

สวนรวมมากกวาสวนตน 

ผูบริหารสถานศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา เพ่ือกําหนด

นโยบายและวัตถุประสงคของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาไปสูความ 

เปนเลิศ 

 

4.13 

 

4.06 

 

4.00 

 

4.06 

 

4.16 

 

3.93 

 

4.02 

 

4.02 

 

 

4.08 

 

 

4.06 

 

0.81 

 

0.80 

 

0.83 

 

0.80 

 

0.81 

 

0.92 

 

0.87 

 

0.82 

 

 

0.78 

 

 

0.80 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

 

มาก 

รวม 4.10 0.72 มาก 
 

  

  



96 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของ

ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ในดานการ

มีวิสัยทัศน โดยภาพรวม และรายขออยูในระดับมาก (Χ  = 4.10, S.D. = 0.72) เม่ือพิจารณารายขอ 

พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอท่ี 5 ผูบริหารสถานศึกษากระตุนใหครูและบุคลากรไดใชศักยภาพ

ของตนในการทํางานอยางเต็มความรูความสามารถ (Χ  = 4.16, S.D. = 0.81) รองลงมาคือขอท่ี 1 ผู 

บริหารสถานศึกษากําหนดเปาหมายในการพัฒนาโรงเรียนในลักษณะเปดโอกาสใหครูมีสวนรวม (Χ  = 

4.13, S.D. = 0.81) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ขอท่ี 6 ผูบริหารสถานศึกษาเปนท่ีปรึกษาและใหกําลังใจ

แกครูและบุคลากรในการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุตามวิสัยทัศน (Χ  = 3.93, S.D. = 0.92) 
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ตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะหระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ดานการมีความคิด

สรางสรรค 
 

ดานการมีความคิดสรางสรรค 
ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. แปลผล 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

9. 

 

10. 

ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสรางนวัต 

กรรมใหม ๆ มาใชในการบริหาร 

ผูบริหารสถานศึกษามีความคิด ไตรตรอง สุขุม รอบคอบ ในงาน

ท่ีทํา 

ผูบริหารสถานศึกษายอมรับฟงความคิดเห็นและไมปดก้ัน ขอ 

เสนอแนะจากบุคคลอ่ืน 

ผูบริหารสถานศึกษามีความคลองตัวในการคิดแกปญหา ไดทุก

สถานการณ การทํางานดวยความกระฉับกระเฉง รวดเร็ว 

ผูบริหารสถานศึกษาเปนตัวของตัวเอง ไมทําตามผูอ่ืนโดยไมมี

เหตุผล 

ผูบริหารสถานศึกษากระตุนใหบุคลากรมีแรงบันดาลใจเพ่ือการ

เปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึนเสมอ 

ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลท่ีแสดงออกถึงความ ราเริง

แจมใส/มีทัศนคติบวก 

ผูบริหารสถานศึกษามีการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตัวเองอยูเสมอ 

ผูบริหารสถานศึกษาสามารถเชื่อมโยงพลังความสามารถของคน

ในองคกร 

ผูบริหารสถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการ

บริหารและการจัดการเรียนการสอน 

 

3.94 

 

3.95 

 

4.03 

 

3.99 

 

3.93 

 

3.97 

 

4.02 

4.09 

 

3.91 

 

3.97 

 

0.86 

 

0.87 

 

0.89 

 

0.85 

 

0.90 

 

0.89 

 

0.91 

0.79 

 

0.84 

 

0.86 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

รวม 3.96 0.79 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.5 พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของ

ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ในดานการ

มีความคิดสรางสรรค โดยภาพรวม และรายขออยูในระดับมาก (Χ  = 3.96, S.D. = 0.79) เม่ือพิจารณา

รายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอท่ี 8 ผูบริหารสถานศึกษามีการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตัวเองอยู

เสมอ (Χ  = 4.09, S.D. = 0.79) รองลงมาคือขอท่ี 3 ผูบริหารสถานศึกษายอมรับฟงความคิดเห็นและ

ไมปดก้ัน ขอเสนอแนะจากบุคคลอ่ืน (Χ  = 4.03, S.D. = 0.89) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ขอท่ี 9 

ผูบริหารสถานศึกษาสามารถเชื่อมโยงพลังความสามารถของคนในองคกร (Χ  = 3.91, S.D. = 0.84) 
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ตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะหระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ดานการการทํางาน 

เปนทีม 
 

ดานการการทํางานเปนทีม 
ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. แปลผล 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

ผูบริหารสถานศึกษาใหความรวมมือและใหความสําคัญตอ

ผูรวมงานในการทํางานเปนทีม 

ผูบริหารสถานศึกษาการสงเสริมใหผูรวมงานทํางานเปนทีม 

เพ่ือใหชวยเหลือกันในการทํางาน 

ผูบริหารสถานศึกษามีการแบงปนขอมูลขาวสารเพ่ือการตัดสิน 

ใจของผูรวมงาน 

ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนใหผูรวมงานมีการแลกเปลี่ยน

ความคิดซ่ึงกันและกัน 

ผูบริหารสถานศึกษามีการจัดระเบียบการติดตอสื่อสารในการ

ทํางานใหเปนไปอยางสะดวกรวดเร็ว 

ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนใหมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน

ของแตละกลุมงานในการทํางาน 

ผูบริหารสถานศึกษามีการกําหนดหนาท่ีการทํางานของผูรวม 

งานแตละคนอยางชัดเจน 

ผูบริหารสถานศึกษามีการประชุมเก่ียวกับปญหาในการปฏิบัติ 

งานอยางสมํ่าเสมอ 

ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหผูรวมงานมีการประสานงานใน

การปฏิบัติงานท่ีดีตอกัน 

ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมบรรยากาศการทํางานใหบุคลากร

ยอมรับในคุณคาของเพ่ือนรวมงาน 

 

4.10 

 

4.09 

 

4.05 

 

4.07 

 

4.04 

 

4.05 

 

4.08 

 

4.04 

 

4.05 

 

4.02 

 

0.80 

 

0.79 

 

0.79 

 

0.79 

 

0.77 

 

0.84 

 

0.82 

 

0.85 

 

0.77 

 

0.91 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

รวม 4.06 0.80 มาก 
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จากตารางท่ี 4.6 พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของ

ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ในดานการ

ทํางานเปนทีม โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก (Χ  = 4.06, S.D. = 0.80) เม่ือพิจารณารายขอ 

พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอท่ี 1 ผูบริหารสถานศึกษาใหความรวมมือและใหความสําคัญตอผูรวม 

งานในการทํางานเปนทีม (Χ  = 4.10, S.D. = 0.80) รองลงมาคือขอท่ี 2 ผูบริหารสถานศึกษาการ

สงเสริมใหผูรวมงานทํางานเปนทีม เพ่ือใหชวยเหลือกันในการทํางาน (Χ  = 4.09, S.D. = 0.79) ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ขอท่ี 10 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมบรรยากาศการทํางานใหบุคลากรยอมรับใน

คุณคาของเพ่ือนรวมงาน (Χ  = 4.02, S.D. = 0.91) 
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ตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะหระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ดานการคํานึงถึงความ

เปนปจเจกบุคคล 
 

ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 
ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. แปลผล 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติตอครูและบุคลากรในโรงเรียนดวย

ความเสมอภาคเทาเทียมกัน 

ผูบริหารสถานศึกษารับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของ

ครูและบุคลกรดวยความสนใจ อยางตั้งใจจริง 

ผูบริหารสถานศึกษามองหมายงานใหครูและบุคลากรใน

โรงเรียนรับผิดชอบอยางท่ัวถึงโดยคํานึงถึงคามรู ความสามารถ

และความเหมาะสมของแตละบุคคล 

ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู

สิ่งใหม ตามความถนัดและความสนใจ ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหครูและบุคลากรในโรงเรียนใช

ความรู ความสามารถของตนเองอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน 

ผูบริหารสถานศึกษาติดตามผลการปฏิบัติงานของครูและ

บุคลากรในโรงเรียนเปนรายบุคคล อยางตอเนื่อง 

ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรใน

โรงเรียนไดพัฒนาความสามารถพิเศษตามความสนใจ 

ผูบริหารสถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนใหมี

ความสามารถอยางหลากหลายทันตอการเปลี่ยนแปลง 

ผูบริหารสถานศึกษามีการแนะนําใหคําปรึกษาเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานท่ีหลากหลายและเหมาะกับศักยภาพของแตละคน 

ผูบริหารสถานศึกษาใหความชวยเหลือรับฟงปญหาเรื่องสวนตัว

และเรื่องปฏิบัติงานไดเหมาะสม 

 

4.04 

 

4.02 

 

 

4.10 

 

4.08 

 

4.14 

 

4.02 

 

4.02 

 

4.04 

 

4.02 

 

3.96 

 

0.88 

 

0.89 

 

 

0.78 

 

0.83 

 

0.83 

 

0.85 

 

0.83 

 

0.80 

 

0.81 

 

0.92 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

รวม 4.00 0.82 มาก 
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จากตารางท่ี 4.7 พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นตอระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของ

ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ในดานการ

คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก (Χ  = 4.00, S.D. = 0.82) 

เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอท่ี 5 ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหครูและ

บุคลากรในโรงเรียนใชความรู ความสามารถของตนเองอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน (Χ  = 4.14, S.D. = 

0.83) รองลงมาคือขอท่ี 3 ผูบริหารสถานศึกษามอบหมายงานใหครูและบุคลากรในโรงเรียนรับผิดชอบ

อยางท่ัวถึงโดยคํานึงถึงคามรู ความสามารถและความเหมาะสมของแตละบุคคล (Χ  = 4.10, S.D. = 

0.78) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ขอท่ี 10 ผูบริหารสถานศึกษาใหความชวยเหลือรับฟงปญหาเรื่องสวนตัว

และเรื่องปฏิบัติงานไดเหมาะสม (Χ  = 3.96, S.D. = 0.92) 
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4.4 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา

ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  

 4.4.1 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามขนาด

โรงเรียน  

 

ตารางท่ี 4.8 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนํา

เชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ 

ศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน ภาพรวมและรายดาน 
 

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 

ขนาดโรงเรียน 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ 
แปลผล 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

การมีความยืดหยุนและปรับตัว 

การมีวิสัยทัศน  

การมีความคิดสรางสรรค  

การทํางานเปนทีม 

การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

4.13 

4.15 

4.02 

4.23 

4.13 

0.86 

0.77 

0.80 

0.85 

0.82 

3.90 

4.02 

3.86 

3.92 

3.86 

0.72 

0.70 

0.78 

0.77 

0.83 

4.59 

4.39 

4.43 

4.48 

4.48 

0.45 

0.65 

0.62 

0.55 

0.48 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.13 0.80 3.88 0.73 4.53 0.43 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของ

ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนก

ตามขนาดโรงเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือจําแนกตามโรงเรียนขนาดเล็กมีความคิดเห็นโดยรวมอยู

ในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก การทํางานเปนทีม (Χ  = 4.23, S.D. = 0.85) 

รองลงมา ไดแก การมีวิสัยทัศน (Χ  = 4.15, S.D. = 0.77) และ การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  

(Χ  = 4.13, S.D. = 0.82) โรงเรียนขนาดกลางมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน โดยดาน

ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การมีวิสัยทัศน (Χ  = 4.02, S.D. = 0.70) รองลงมา ไดแก การทํางานเปนทีม  

(Χ  = 3.92, S.D. = 0.77) และ การมีความยืดหยุนและปรับตัว (Χ  = 3.90, S.D. = 0.72) โรงเรียน

ขนาดใหญมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การมีความยืด 

หยุนและปรับตัว (Χ  = 4.59, S.D. = 0.45) รองลงมา ไดแก การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Χ  = 

4.48, S.D. = 0.48) และ การทํางานเปนทีม (Χ  = 4.48, S.D. = 0.55)  
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ตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาเฉล่ียภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

จําแนกตามตามแปรขนาดโรงเรียน 
 

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 
แหลงความ 

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. การมีความยืดหยุนและปรับตัว 

 

ระหวางกลุม 2 10.94 5.47 9.70 0.000 

ภายในกลุม 281 158.34 0.56   

รวม 283 169.28    

2. การมีวิสัยทัศน ระหวางกลุม 2 3.03 1.51 2.92 0.055 

ภายในกลุม 281 145.41 0.52   

รวม 283 148.43    

3. การมีความคิดสรางสรรค 

 

ระหวางกลุม 2 6.94 3.47 5.81** 0.003 

ภายในกลุม 281 168.05 0.60   

รวม 283 174.99    

4. การทํางานเปนทีม ระหวางกลุม 2 9.91 4.96 8.12 0.000 

ภายในกลุม 281 171.45 0.61   

รวม 283 181.36    

5. การคํานึงถึงความเปนปจเจก

บุคคล 

ระหวางกลุม 2 9.96 4.98 7.68** 0.001 

ภายในกลุม 281 182.29 0.65   

รวม 283 192.25    

 

รวม 

ระหวางกลุม 2 10.39 5.19 9.58 0.000 

ภายในกลุม 281 152.38 0.54   

รวม 283 162.76    
  

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 จากตารางท่ี 4.9 พบวา ครูผูสอนท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดตางกัน มีความคิดเห็นตอ

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม 

ศึกษาเลย เขต 2 โดยรวมไมมีความแตกตางกัน แตเม่ือพิจารณารายดานพบวามีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวนสองดาน ไดแก ดานการมีความคิดสรางสรรค และ ดานการ

คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพบความแตกตางของ

คาเฉลี่ย จึงทําการทดสอบเปนรายคู ดวยวิธีของ LSD (Fisher’s Least- Significant Different) ดัง

ปรากฏในตารางดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.10 ทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรค

ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม 

ศึกษาเลย เขต 2 ดานการมีความคิดสรางสรรค จําแนกตามขนาดโรงเรียนเปน 

รายคู 
 

ขนาดโรงเรียน Χ  
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ 

4.02 3.86 4.43 

เล็ก 4.02 
  

0.41* 

กลาง 3.86  
 

0.57* 

ใหญ 4.43   
 

 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา ครูผูสอนท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ มีความคิดเห็นตอ

ระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 2 ดานการมีความคิดสรางสรรค แตกตางกับครูผูสอนท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน

ขนาดเล็ก และขนาดกลาง โดยครูผูสอนท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญมีความคิดเห็นตอภาวะผูนํา

เชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย 

เขต 2 ดานการมีความคิดสรางสรรค มากกวาครูผูสอนท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก และขนาด

กลางตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.11 ทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรค

ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม 

ศึกษาเลย เขต 2 ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล จําแนกตามขนาด

โรงเรียนเปนรายคู 
 

ขนาดโรงเรียน Χ  
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ 

4.13 3.86 4.48 

เล็ก 4.13 
 

0.27* 
 

กลาง 3.86  
 

0.62* 

ใหญ 4.48   
 

 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา ครูผูสอนท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นตอ

ระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 2 ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล แตกตางกับครูผูสอนท่ีปฏิบัติงานใน

โรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดใหญ โดยครูผูสอนท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญมีความคิดเห็นตอ

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 2 ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล มากกวาครูผูสอนท่ีปฏิบัติงานใน

โรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดกลางตามลําดับ 
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 4.4.2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา

ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามประสบการณใน

การทํางาน  

 

ตารางท่ี 4.12 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนํา 

เชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ 

ศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามประสบการณในการทํางาน ภาพรวม

และรายดาน 
 

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 

ประสบการณในการทํางาน 

นอยกวา 5 ป 5 - 10 ป มากกวา 10 ป 
แปลผล 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

การมีความยืดหยุนและปรับตัว 

การมีวิสัยทัศน  

การมีความคิดสรางสรรค  

การทํางานเปนทีม 

การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

3.82 

4.08 

3.83 

3.89 

3.81 

0.79 

0.75 

0.78 

0.91 

0.97 

4.01 

3.99 

3.87 

4.02 

3.93 

0.85 

0.78 

0.89 

0.84 

0.89 

4.09 

4.16 

4.04 

4.13 

4.08 

0.72 

0.68 

0.72 

0.74 

0.74 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 3.81 0.82 3.97 0.84 4.09 0.69 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.12 พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของ

ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนก

ตามประสบการณในการทํางาน ดังนี้ ประสบการณนอยกวา 5 ป มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับ

มากทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากเปนอันดับแรกไดแก การมีวิสัยทัศน (Χ  = 4.08, S.D. = 0.75) 

อันดับสองไดแก การทํางานเปนทีม (Χ  = 3.89, S.D. = 0.91) อันดับสามไดแก การมีความคิดสราง 

สรรค (Χ  = 3.83, S.D. = 0.78) ประสบการณ 5-10 ป มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน 

โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากเปนอันดับแรกไดแก การทํางานเปนทีม (Χ  = 4.02, S.D. = 0.84) อันดับสอง

ไดแก การมีความยืดหยุนและปรับตัว (Χ  = 4.01, S.D. = 0.85) อันดับสามไดแก การมีวิสัยทัศน (Χ  = 

3.99, S.D. = 0.78) ประสบการณมากกวา 10 ป มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน โดย

ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากเปนอันดับแรกไดแก การมีวิสัยทัศน (Χ  = 4.10, S.D. = 0.72 ) อันดับสองไดแก 

การทํางานเปนทีม (Χ  = 4.06, S.D. = 0.80) อันดับสามไดแก การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  

(Χ  = 4.03, S.D. = 0.77)  
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ตารางท่ี 4.13 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาเฉล่ียภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย  

เขต 2 จําแนกตามประสบการณการทํางาน 
 

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 
แหลงความ 

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. การมีความยืดหยุนและปรับตัว 

 

ระหวางกลุม 2 2.19 1.10 1.84 0.160 

ภายในกลุม 281 167.08 0.59   

รวม 283 169.28    

2. การมีวิสัยทัศน ระหวางกลุม 2 1.65 0.82 1.58 0.208 

ภายในกลุม 281 146.78 0.52   

รวม 283 148.43    

3. การมีความคิดสรางสรรค 

 

ระหวางกลุม 2 2.32 1.16 1.89 0.153 

ภายในกลุม 281 172.67 0.61   

รวม 283 174.99    

4. การทํางานเปนทีม ระหวางกลุม 2 1.99 0.99 1.56 0.212 

ภายในกลุม 281 179.37 0.64   

รวม 283 181.36    

5. การคํานึงถึงความเปนปจเจก

บุคคล 

ระหวางกลุม 2 2.90 1.45 2.15 0.118 

ภายในกลุม 281 189.35 0.67   

รวม 283 192.25    

 

รวม 

ระหวางกลุม 2 2.47 1.23 2.16 0.117 

ภายในกลุม 281 160.29 0.57   

รวม 283 162.76    
  

จากตารางท่ี 4.13 พบวา ครูผูสอนท่ีมีประสบการณการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอ

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม 

ศึกษาเลย เขต 2 โดยรวม และรายดานไมแตกตางกัน 
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4.4.3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา

ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

ตารางท่ี 4.14 ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาใน 

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตาม

วุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน 
 

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 

วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 
t Sig. 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. การมีความยืดหยุนและปรับตัว 

2. การมีวิสัยทัศน  

3. การมีความคิดสรางสรรค  

4. การทํางานเปนทีม 

5. การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

3.98 

4.08 

3.93 

4.03 

3.95 

0.78 

0.74 

0.80 

0.81 

0.84 

4.27 

4.15 

4.09 

4.22 

4.22 

0.72 

0.66 

0.70 

0.72 

0.74 

2.38* 

0.62 

1.31 

1.55 

2.13* 

0.02 

0.54 

0.19 

0.12 

0.03 

รวม 3.96 0.77 4.24 0.68 2.37* 0.02 
  

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 จากตารางท่ี 4.16 พบวา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวม

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยครูผูสอนท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมี

ระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษามากกวาครูผูสอนท่ีมีวุฒิการ 

ศึกษาปริญญาตรี เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 จํานวนสองดาน ไดแก การมีความยืดหยุนและปรับตัว และ การคํานึงถึงความเปนปจเจก

บุคคล 



 

บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับเพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของ

ผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 2 ท้ัง 5 ดาน คือ ดานการมีความยืดหยุนและปรับตัว ดานการมีวิสัยทัศน  

ดานการมีความคิดสรางสรรค ดานการทํางานเปนทีม และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  

และเพ่ือเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามขนาด

โรงเรียน ประสบการณในการทํางาน และวุฒิการศึกษาของครูผูสอน ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ 

ครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ปการศึกษา 2559 

จํานวน 1,356 คน ขนาดกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย จํานวน 302 คน ซ่ึงผูวิจัยกําหนดขนาดกลุม

ตัวอยางตามตารางสําเร็จรูปของ เครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan) และไดมาโดยการสุม

แบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ยึดตามขนาดของโรงเรียน หลังจากนั้นทําการสุม

อยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลากเพ่ือระบุตัวผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงไดรับ

แบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 294 ฉบับ ทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ ซ่ึงปรากฏวามี

ความถูกตองสมบูรณ จํานวน 284 ฉบับ คิดเปนรอยละ 94.04 ของแบบสอบถามท่ีสงไปท้ังหมด 

ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรดังนี้ (1) ตัวแปรตน ไดแก 1. ขนาด

โรงเรียน แบงออกเปน 3 ขนาด ไดแก 1) ขนาดเล็ก (นักเรียนต่ํากวา 120 คน) 2) ขนาดกลาง 

(นักเรียนตั้งแต 121-600 คน) และ 3) ขนาดใหญ (นักเรียน 601 คนข้ึนไป) 2. ประสบการณในการ

ทํางาน แบงออกเปน 3 ชวงเวลา ไดแก 1) ปฏิบัติหนาท่ีครูในโรงเรียนนอยกวา 5 ป 2) ปฏิบัติหนาท่ี

ครูในโรงเรียน 5-10 ป และ 3) ปฏิบัติหนาท่ีครูในโรงเรียนมากกวา 10 ป 3. วุฒิการศึกษา แบง 

ออกเปน 2 ระดับ ไดแก 1) ปริญญาตรี และ 2) สูงกวาปริญญาตรี (2) ตัวแปรตาม ไดแก ภาวะผูนํา

เชิงสรางสรรค 5 ดาน ซ่ึงไดจากการสังเคราะห ไดแก ดานการมีความยืดหยุนและปรับตัว ดานการมี

วิสัยทัศน ดานการมีความคิดสรางสรรค ดานการทํางานเปนทีม และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจก

บุคคล 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ มีลักษณะเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน  

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ ตรวจสอบ

รายการ (Check list) สอบถามเก่ียวกับขนาดของสถานศึกษา ประสบการณในการทํางานและวุฒิ

การศึกษาของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 



110 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถาน 

ศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ผูวิจัยไดสังเคราะห

องคประกอบภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ได 5 ดานดังนี้ ดานการมีความยืดหยุนและปรับตัว ดานการมี

วิสัยทัศน ดานการมีความคิดสรางสรรค ดานการทํางานเปนทีม และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจก

บุคคล โดยแบบสอบถามมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.99 

การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา เพ่ือหาคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สวนสถิติอางอิง 

ใชสถิติการทดสอบคาที T-test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และ

ทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธี LSD (Fisher’s Least-Significant Different) วิเคราะหโดยใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป (SPSS) ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 สามารถสรุปผลได

ดังนี้ 

5.1.1 สถานภาพของกลุมตัวอยาง 

ครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ท่ีเปน

กลุมตัวอยาง จํานวน 302 คน ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 294 ฉบับ มีความถูกตอง

สมบูรณ จํานวน 284 ฉบับ คิดเปนรอยละ 94.04 ของแบบสอบถามท่ีสงไปท้ังหมด เปนโรงเรียน

ขนาดเล็ก จํานวน 95 คน (คิดเปนรอยละ 33.45) เปนโรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 167 คน (คิดเปน

รอยละ 58.80) โรงเรียนขนาดใหญ จํานวน 22 คน (คิดเปนรอยละ 7.75) และเม่ือจําแนกประสบ 

การณในการทํางาน พบวา ครผููสอนท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนมากกวา 10 

ป จํานวน 158 คน (คิดเปนรอยละ 55.63) รองลงมาคือ ครูผูสอนท่ีปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียน 5-10 ป 

จํานวน 90 คน (คิดเปนรอยละ 31.69) นอยสุดคือ ครูผูสอนท่ีปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนนอยกวา 5 ป 

จํานวน 36 คน (คิดเปนรอยละ 12.68) และเม่ือจําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา ครูผูสอนท่ีตอบแบบ 

สอบถามสวนใหญคือ ครูผูสอนท่ีมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 235 คน (คิดเปนรอยละ 

82.75) รองลงมาคือครูผูสอนท่ีมีวุฒิการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 49 คน (คิดเปน 

รอยละ 17.25) 
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5.1.2 ผลการวิเคราะหระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวม 

พบวา ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เลย เขต 2 มีระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรค โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา

รายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการมีวิสัยทัศน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานการมี

ความคิดสรางสรรค 

5.1.3 ผลการวิเคราะหระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ดานการมีความยืดหยุน 

และปรับตัว 

พบวา ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เลย เขต 2 มีระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ดานการมีความยืดหยุนและปรับตัว โดยภาพรวม และ

รายขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอท่ี 6 ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนและสงเสริมให

ครูและบุคลากรคิดคนหาวิธีการใหม ๆ มาใชในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือขอท่ี 5 ผูบริหารสถาน 

ศึกษาใหความเปนอิสระตอการตัดสินใจของครูและบุคลากรในโรงเรียนท่ีไมขัดตอ กฎระเบียนของทาง

ราชการ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ขอท่ี 8 ผูบริหารสถานศึกษาคิดหาวิธีการใหม ๆ มาใชในการปฏิบัติ 

งานอยางอิสระ ไมตกอยูภายใตกฎเกณฑหรือความคุนเคย  

5.1.4 ผลการวิเคราะหระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ดานการมีวิสัยทัศน  

พบวา ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย 

เขต 2 มีระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ดานการมีวิสัยทัศน โดยภาพรวม และรายขออยูในระดับมาก 

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอท่ี 5 ผูบริหารสถานศึกษากระตุนใหครูและบุคลากรไดใชศักยภาพของตนใน

การทํางานอยางเต็มความรูความสามารถ รองลงมาคือขอท่ี 1 ผูบริหารสถานศึกษากําหนดเปาหมายใน

การพัฒนาโรงเรียนในลักษณะเปดโอกาสใหครูมีสวน ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ขอท่ี 6 ผูบริหารสถาน 

ศึกษาเปนท่ีปรึกษาและใหกําลังใจแกครูและบุคลากรในการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุตามวิสัยทัศน  

5.1.5 ผลการวิเคราะหระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ดานการมีความคิดสรางสรรค 

พบวา ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เลย เขต 2 มีระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ดานการมีความคิดสรางสรรค โดยภาพรวม และรายขอ

อยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอท่ี 8 ผูบริหารสถานศึกษามีการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตัวเองอยู

เสมอ รองลงมาคือขอท่ี 3 ผูบริหารสถานศึกษายอมรับฟงความคิดเห็นและไมปดก้ัน ขอเสนอแนะจาก

บุคคลอ่ืน ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ขอท่ี 9 ผูบริหารสถานศึกษาสามารถเชื่อมโยงพลังความสามารถ

ของคนในองคกร  
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5.1.6 ผลการวิเคราะหระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ดานการการทํางานเปนทีม 

พบวา ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย 

เขต 2 มีระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ดานการทํางานเปนทีม โดยภาพรวม และรายขออยูในระดับ

มาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอท่ี 1 ผูบริหารสถานศึกษาใหความรวมมือและใหความสําคัญตอผูรวม 

งานในการทํางานเปนทีม รองลงมาคือขอท่ี 2 ผูบริหารสถานศึกษาการสงเสริมใหผูรวมงานทํางานเปน

ทีม เพ่ือใหชวยเหลือกันในการทํางาน ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ขอท่ี 10 ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริม

บรรยากาศการทํางานใหบุคลากรยอมรับในคุณคาของเพ่ือนรวมงาน 

5.1.7 ผลการวิเคราะหระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ดานการคํานึงถึงความเปน

ปจเจกบุคคล 

พบวา ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เลย เขต 2 มีระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล โดยภาพรวม 

และรายขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอท่ี 5 ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหครูและ

บุคลากรในโรงเรียนใชความรู ความสามารถของตนเองอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือขอท่ี 

3 ผูบริหารสถานศึกษามองหมายงานใหครูและบุคลากรในโรงเรียนรับผิดชอบอยางท่ัวถึงโดยคํานึงถึง

คามรู ความสามารถและความเหมาะสมของแตละบุคคล ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ขอท่ี 10 ผูบริหาร

สถานศึกษาใหความชวยเหลือรับฟงปญหาเรื่องสวนตัวและเรื่องปฏิบัติงานไดเหมาะสม 

5.1.8 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาเฉล่ียภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของ

ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

จําแนกตามตัวแปรขนาดโรงเรียน 

พบวา ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เลย เขต 2 มีระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรค จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมไมมีความแตกตางกัน 

แตเม่ือพิจารณารายดานพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จํานวน สอง

ดาน ไดแก ดานการมีความคิดสรางสรรค และ ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  

5.1.9 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาเฉล่ียภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของ

ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

จําแนกตามประสบการณการทํางาน 

พบวา ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เลย เขต 2 มีระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรค จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยภาพรวม และ

รายดานไมแตกตางกัน  
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5.1.10 ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา  

พบวา ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เลย เขต 2 มีระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรค จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมแตกตางกัน อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยครูผูสอนท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีระดับความคิดเห็น

ตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษามากกวาครูผูสอนท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี  

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน

สองดาน ไดแก ดานการมีความยืดหยุนและปรับตัว และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

จากการสรุปผลการวิจัยท่ีนําเสนอไปแลวขางตน ผูวิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผลการวิจัย

ไดดังนี้ 

5.2.1 ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมท้ัง 5 ดาน อยูในระดับมากทุกดาน ท่ีเปนเชนนี้อาจเปน

เพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

มีการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน และกอนท่ีจะมาดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาก็ไดมีกระบวนการ

คัดเลือก และไดพัฒนาในดานตาง ๆ อีกท้ังเม่ือไดดํารงตําแหนงผูบริหารแลวทางสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ไดมีการจัดอบรม ประชุม สัมมนา ใหกับผูบริหารสถานศึกษาใน

สังกัด ใหมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ี และยึดหลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance) เพ่ือใชในการบริหารสถานศึกษา ท้ัง 6 ประการ อันไดแก หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม 

หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และ หลักความคุมคา จึงทําใหผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีพฤติกรรมท่ี

แสดงออกตอสายตาครูผูสอนท่ีแสดงวาเปนผูท่ีมีภาวะผูนําเชิงสรางสรรคท้ังในภาพรวม และ รายดาน 

อยูในระดับมาก สอดคลองกับ อํานาจ ออมนอก (ท่ีไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหาร

โรงเรียนประถมศึกษา กลุมโรงเรียนกุดหมากไฟ-อูบมุง อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ผลการ 

ศึกษาพบวา ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา กลุมโรงเรียนกุดหมากไฟ-อูบมุง อําเภอหนองวัวซอ จังหวัด

อุดรธานี มีภาวะผูนําเชิงสรางสรรคโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับ สุภาพ 

ฤทธิ์บํารุง ท่ีไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอความมีประสิทธิ 

ผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผลการศึกษาพบวา ผูบริหาร

สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกรายการ โดย
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ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดดานการทํางานเปนทีม สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ดานการมีความคิด

สรางสรรค  

เม่ือพิจารณาจําแนกเปนรายดาน พบวา 

  1. ดานการมีความยืดหยุนและปรับตัว พบวา ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีภาวะผูนําเชิงสรางสรรคดานการมีความยืด 

หยุนและปรับตัว ภาพรวมอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะวา กอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหาร

สถานศึกษานั้น ไดมีการคัดเลือก และไดรับการพัฒนาสมรรถนะในลักษณะองครวม ใหมีความพรอม

ในการดํารงตําแหนง ใหตรงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 มาตรา 80 บัญญัติใหมีการพัฒนาขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบางตําแหนงและบางวิทยฐานะเพ่ือเพ่ิมพูน

ความรู ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสมในอันท่ีจะทําให

การปฏิบัติหนาท่ีราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความกาวหนาแกราชการ ตามหลักเกณฑ

และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด อีกท้ังเม่ือไดดํารงตําแหนงผูบริหารแลวทางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 2 ไดมีการจัดอบรม ประชุม สัมมนา ใหกับผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด ใหมี

ความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ี สอดคลองกับ เมืองเกษม ไดศึกษาเรื่อง การ

พัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคสําหรับผูบริหาร พบวา คุณลักษณะของผูท่ีมีภาวะผูนําเชิงสรางสรรคมี

องคประกอบท่ีสําคัญ 5 ประการ คือ การมีความเปนผูนํา การมีวิสัยทัศน การทํางานเปนทีม การปรับ 

ตัว และการมีทัศนะคติดานบวก สอดคลองกับแนวคิดของ กิตติ์กาญจน ปฏิพันธ ท่ีไดศึกษาเรื่อง

โมเดลสมการโครงสรางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารการศึกษาอาชีวศึกษา จากผลการศึกษา

พบวา ผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีระดับการแสดงออกภาวะผูนําเชิงสรางสรรคโดยรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเนื่องมากจากภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสอดคลองกับสภาพการ

บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาในปจจุบัน ซ่ึง สํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดกําหนด

แนวนโยบายใหผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาตองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนใหเขากับสถานการณท่ี

กําลังเปลี่ยนแปลงเขาสูการจัดตั้งสถาบันการอาชีวิศึกษา โดยมุงเนนความยืดหยุน จิตนนาการ และ

วิสัยทัศน ของผูบริหารสถานศึกษา ตอดจนชุมชน และบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของโดยผูบริหารตองมี

ความยืดหยุนตอการแกปญหา และการปรับตัวใหเขากับสถานการณตาง ๆ สอดคลองกับทัศนะของ 

Guilford (อางถึงใน จิติมา วรรณศรี) ท่ีใหทัศนะคติเก่ียวกับความยืดหยุนไววาเปนความสามารถใน

การคิดหาคําตอบไดหลายประเภทเปนการคิดนอกกรอบไมตกอยูภายใตกฎเกณฑหรือความคุนเคย 

ความยืดหยุนจะสัมพันธกับความเปนอิสระในการคิด จะชวยใหมองเห็นสิ่งตาง ๆ ในแงมุมตาง ๆ 

นําไปสูการพัฒนาความคิด ไปสูการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ ท้ังนี้เนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษามีความ 

สามารถในการปรับตัวและควบคุมอารมณตามสถานการณท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม สามารถคิดหาวิธีการ

ใหม ๆ มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนการทํางานไดอยางมีเหตุผล และเหมาะสมในทุกสถานการณ ไม
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ตกอยูภายใตกฎเกณฑหรือความคุนเคย มีความม่ันใจในตนเอง มุงสนับสนุนและสงเสริมใหครูและ

บุคลากรคิดหาวิธีการใหม ๆ มาใชในการปฏิบัติงาน เปดใจกวางรับฟงความแตกตาง และความคิดเห็น 

พรอมใหอิสระตอการตัดสินใจ และสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน 

  2. ดานการมีวิสัยทัศน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีภาวะผูนําเชิงสรางสรรคดานการมีมีวิสัยทัศน ภาพรวมอยูใน

ระดับมาก และเปนดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด อาจเปนเพราะวา เม่ือไดดํารงตําแหนงผูบริหารแลวทาง

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ไดมีการจัดอบรม ประชุม สัมมนา ใหกับ

ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด ใหมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ี จึงทําใหผูบริหาร

ไดเกิดการเรียนรูมากข้ึนจากการไดอาน ไดฟง ไดเห็น และไดทํามาก และผูบริหารเองก็คงมีคุณธรรม

จริยธรรมไมวาจะเปนทศพิธราชธรรม(10), พรหมวิหาร (4), อิทธิบาท (4), หิริโอตตัปปะ และขันติ

โสรัจจะ จึงทําใหผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย 

เขต 2 มีภาวะผูนําเชิงสรางสรรคในดานการมีวิสัยทัศนมีคาเฉลี่ยสูงสุด สอดคลองกับ นัยนา ชนาฤทธิ์ 

ท่ีไดศึกษาเรื่องภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกนเขต 5 จากผลการศึกษาพบวา ระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหาร โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 5 ดาน ไดแก ดานการมีวิสัยทัศน ดานการมี

ความเปนผูนํา ดานการมีทัศนคติบวก ดานการทํางานเปนทีม ดานการปรับตัว พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ย

มากสุดคือ ดานการมีวิสัยทัศน สอดคลองกับ มารเลย ไดศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผล

ของอาจารยใหญโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวา การใชแรงบันดาลใจท่ีมีวิสัยทัศนรวมกันอาจ 

จะเปนพ้ืนฐานของความสําเร็จไดดวย ขอมูลบงชี้วาการทําใหผูอ่ืนสามารถปฏิบัติได หรือการใชอํานาจ 

และการมอบอํานาจอยางมีประสิทธิผลนั้น มีอิทธิพลตอความสําเร็จ และสอดคลองกับ สเตนเบิรก  

โรเบิรต ในฐานะสมาชิกของสมาคมผูบริหารสถานศึกษาแหงแคลิฟอรเนียไดศึกษาเรื่องภาวะผูนําเชิง

สรางสรรคดานท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา ผลการศึกษาพบวา ผูนําสถาน 

ศึกษาท่ีดีนั้น จะตองประกอบไปดวย การตัดสินใจท่ีชาญฉลาดมีความคิดสรางสรรคในการนําหลักสูตร

มาปรับใชไดจริง มีวิสัยทัศนท่ีสรางสรรคในการวิเคราะหความคิดของตนและของบุคลากรเพ่ือบรรลุ

เปาหมายขององคกร มีความสามารถในการโนมนาวใจบุคลากรในสถานศึกษาใหเห็นคุณคาของตนเอง 

และทําใหทุกคนมีเปาหมายรวมกัน ท้ังนี้เนื่องมาจากการท่ีผูบริหารมีการวิเคราะหสภาพปญหาและ

วางแผนงานโดยเปดโอกาสใหครูและบุคคลากรมีสวนรวม เพ่ือมุงสูเปาหมายท่ีตองการ รวมท้ังสงเสริม

สนับสนุนใหครูและบุคลากรมองการณไกลตระหนักถึงความสําคัญของภาระหนาท่ี ชวยกระตุนใหครู

และบุคลากรทํางานไดอยางเต็มศักยภาพและอํานวยความสะดวกใหครูและบุคลากรทํางานใหเสร็จ

ทันเวลา มุงกระจายและเพ่ิมอํานาจแกบุคลากร รวมท้ังเปนท่ีปรึกษาใหกําลังใจและยกยองการกระทํา

ของครูและบุคลากร 
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  3. ดานการมีความคิดสรางสรรค พบวา ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานัก 

งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีภาวะผูนําเชิงสรางสรรคดานการมีความคิดสราง 

สรรค ภาพรวมอยูในระดับมากแตเปนอันดับสุดทายนั้น อาจเปนเพราะวา รูปแบบการทํางานของ

ราชการท่ีตองทํางานตามระเบียบแบบแผน ตามข้ันตอน ขอบังคับ และกฎเกณฑตาง ๆ อยาง

เครงครัด เนนรูปแบบท่ีเปนทางการเปนลายลักษณอักษร ไมกลาคิดนอกกรอบ ไมกลาตัดสินใจ ไม

กลาเสี่ยง เพราะกลัวความผิดท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับตนเอง สอดคลองกับ สุภาพ ฤทธิ์บํารุง ไดทําศึกษา 

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 มีภาวะผูนาเชิงสรางสรรค โดยภาพรวมอยูในระดับ 

“มาก” เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยเปนรายดานอยูในระดับ “มาก” ทุกรายการ โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

ดานการทางานเปนทีม สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ดานการมีความคิดสรางสรรค สองคลองกับ

ทัศนะของ อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา (อางถึงใน สุภาพ ฤทธิ์บํารุง) ท่ีกลาววา คนไทยโดยสวนมากจะไม

กลาแสดงความคิดเห็น เพราะกลัววาความคิดของตนเองจะผิด หรือ กลัวเสียหนาถาถูกปฏิเสธหรือไม

มีคนฟง ตลอดจนผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญขาดการรับฟงแนวความคิดใหม ๆ จากคนรอบขาง มี

มุมมองท่ีไมหลากกหลาย ซ่ึงในความเปนจริงการท่ีผูบริหารจะมีความคิดสรางสรรคใหม ๆ ได ไมได

แปลวาผูบริหารตองมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดเปนพิเศษ ผูบริหารบางคนมีความคิดใหม ๆ มากมาย 

แตใชจริงไมไดสักอยาง ซ่ึงสิ่งท่ีผูบริหารควรทําคือ การบริหารความคิดสรางสรรคแทนดวยการรับฟง

ความคิดใหม ๆ จากคนอ่ืนแลวเอาไปคิดตอ พิจารณาและวิเคราะหในความคิดเหลานั้น ท้ังนี้ผูบริหาร

ควรท่ีจะตองมีการพัฒนาความคิดสรางสรรค อาจจะใชเทคนิค 1) เทคนิคความกลาท่ีจะริเริ่ม จากการ

วิจัยพบวา ความคิดสรางสรรคต่ํา สามารถปลูกฝงและสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคสูงข้ึนได ดวย

การถามคําถาม และใหโอกาสไดคิดคําตอบในสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย เปนท่ียอมรับของผูอ่ืน 

สามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคใหเกิดข้ึนได แมบุคคลท่ีมีความคิดวาตนเองไมมีความคิดสรางสรรค

ก็สามารถสรางความคิดสรางสรรคใหเกิดข้ึนดวยการฝกฝน 2) เทคนิคการสรางความคิดใหม เปน

วิธีการหนึ่งท่ีใชการแกไขปญหา สมิท (Smith) ไดเสนอวิธีการสรางความคิดใหม โดยการใหบุคคล

แจกแจงแนวทางท่ีสามารถใชในการแกปญหาใดปญหาหนึ่งมา 10 แนวทาง จากนั้นจึงแบงแนวทาง

เหลานั้นออกเปนแนวทางยอย ๆ ลงไปอีก โดยเหตุผลท่ีวาบุคคลมักจะปฏิเสธไมยอมรับความคิดแรก

หรือสิ่งแรกผานเขามาในจิตใจ แตจะพยายามบังคับใหจิตใจแสดงทางเลือกอ่ืน ๆ อีก หลักการของส

มิธ มีลักษณะเปนผสมผสานหรือการคัดเลือกคําตอบ หรือทางเลือกตาง ๆ แลวสรางข้ึนเปนคําตอบ

หรือทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการแกปญหา และ 3) เทคนิคการระดมพลังสมอง เปนเทคนิควิธีหนึ่งในการ

แกปญหาของออสบอรน (Alex Osborn) จุดมุงหมายเพ่ือสงเสริมใหบุคคลมีความคิดหลายทาง คิดได

คลองในชวงเวลาจํากัด โดยการใหบุคคลเปนกลุมหรือรายบุคคลก็ได จดรายการความคิดตาง ๆ ท่ีคิด
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ไดโดยไมคํานึงถึงการประเมินความคิด แตเนนปริมาณความคิด คิดใหไดมาก คิดใหแปลง หลังจากได

รวบรวมความคิดตาง ๆ แลว จึงคอยประเมินเลือกเอาความคิดท่ีดีท่ีสุดมาใชในการแกปญหาและจัด 

ลําดับทางเลือกหรือทางแกปญหารอง ๆ ไวดวย ซ่ึงผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีหลักธรรมอิทธิบาท 4 ใน

การดําเนินชีวิตอยูแลวก็จะกอใหเกิดความคิดสรางสรรคข้ึนไดในเร็ววันตามซ่ึงสอดคลองกับ วิลเลียม 

สแตนเลย ไดศึกษาลักษณะของผูบริหารในอนาคต พบวา ผูบริหารในอนาคตจะตองเปนผูท่ีรอบรู มี

การศึกษาดี เปนผูท่ีมีความสามารถ มีลักษณะธรรมชาติของการเปนผูนํา มีมนุษยสัมพันธดีและเปน

คนท่ีมีลักษณะเปนตัวเอง มีจินตนาการ ความกลาหาญ เม่ือเขาดํารงตําแหนงและรวมมือในโครงการ

ศึกษาตาง ๆ เขาจําเปนตองยอมรับ ริเริ่ม กลาท่ีจะทําการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เพ่ือการบรรลุแนวทาง

ใหมของการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

  4. ดานการทํางานเปนทีม พบวา ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีภาวะผูนําเชิงสรางสรรคดานการทํางานเปนทีม ภาพ 

รวมอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะวา ในการทํางานตาง ๆ ใหสําเร็จตรงตามเปาหมายท่ีวางไว 

ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีการประสานงานในหลาย ๆ ฝาย และใชบุคลากรในหลาย ๆ คน รวมท้ัง

ประชุม และแบงปนขอมูลขาวสารอยางสมํ่าเสมอ อีกท้ังผูบริหารสถานศึกษาใหความรวมมือและให

ความสําคัญตอผูรวมงานในการทํางานเปนทีม สอดคลองกับ สมชาย เทพแสง (อางถึงใน กาญจนา 

ศิลา) กลาววา การทํางานเปนทีมนับวา เปนกลยุทธสําคัญของภาวะผูนําทางการศึกษา ผูนําจะตอง

เสริมสรางการมีวิสัยทัศน คือ การมองอนาคต มองการณไกล และแปลงวิสัยทัศนเปนกลยุทธนําไปสู

การปฏิบัติ รวมถึงผนึกกําลังรวมกันของทีมงาน เนนในเรื่องของผนึกกําลังรวมสรางทีมงานใหแข็งแกรง

ไดอยางไร ผูนํา คือ การเปนผูนําของทีมงานจะตองผลักดันงานไปสูความสําเร็จ อีกท้ังยังกํากับดูแล ทํา

หนาท่ีในสวนนี้ เปรียบเสมือน conductor วงของดนตรี ผูทําหนาท่ีในการสรางแรงดลใจ แรงปรารถนา 

และแรงจูงใจใหคนอยากทํางาน เพราะนั้นถาผูนําหมดกําลังใจลูกนองจะหมดกําลังใจไปดวย แตถามี

ผูนําสรางบรรยากาศกระตุนใจใหคนอยากทํางานถือวา เปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญอยางยิ่ง สอดคลองกับ 

สุภาพ ฤทธิ์บํารุง ไดทําศึกษา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอความมี

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ผลการศึกษาพบวา 

ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 มีภาวะผูนําเชิง

สรางสรรค โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยเปนรายดานอยูในระดับ “มาก” ทุก

รายการ โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ดานการทางานเปนทีม สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ดานการมี

ความคิดสรางสรรค สอดคลองกับ อํานวย มีสมทรัพย ไดทําการศึกษาการศึกษาความสัมพันธระหวาง

การทํางานเปนทีมกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผลการศึกษาพบวา สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีการทํางานเปนทีมในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
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พบวามีระดับการทํางานเปนทีมในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ดานการ

ยอมรับนับถือซ่ึงกันและกันดานการมีสวนรวมในการทํางาน ดานการมีเปาหมายเดียวกัน ดานความไว

เนื้อเชื่อใจ ดานความมีมนุษยสัมพันธ และดานการสื่อสาร ตามลําดับ ท้ังนี้เนื่องมาจากผูบริหาร

สถานศึกษาไดใชกระบวนการบริหารสถานศึกษาของการทํางานเปนทีม ท่ีเล็งเห็นความสําคัญของ

ผูรวมงาน โดยการจัดระเบียบการติดตอสื่อสารใหสะดวกรวดเร็ว และมีการกําหนดหนาท่ีการทํางาน

ของผูรวมงานท่ีชัดเจน รวมท้ังประชุมเก่ียวกับปญหา และแบงปนขอมูลขาวสารอยางสมํ่าเสมอ มุง

สงเสริมใหผูรวมงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการประสานงาน และทํางานเปนทีม พรอมท้ังสนับสนุน

ใหเกิดความรวมมือชวยเหลือ และยอมรับในคุณคาของเพ่ือนรวมงาน 

  5. ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล พบวา ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีภาวะผูนําเชิงสรางสรรคดานการคํานึง 

ถึงความเปนปจเจกบุคคล ภาพรวมอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะ ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสให

ครูและบุคลากรในโรงเรียนใชความรู ความสามารถของตนเองอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน และ 

มอบหมายงานใหครูและบุคลากรในโรงเรียนรับผิดชอบอยางท่ัวถึงโดยคํานึงถึงคามรู ความสามารถ

และความเหมาะสมของแตละบุคคล สอดคลองกับ วนิชชัย แสงหมน (อางถึงใน สุภาพ ฤทธิ์บํารุง) 

กลาวไววา การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized Consideration) หมายถึง ระดับ

พฤติกรรมท่ีผูนําแสดงใหเห็นในการจัดการ หรือ ทํางาน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มี

การเอาใจเขามาใสใจเรา มีการติดตอสื่อสารแบบสองทางและเปนรายบุคคล สนใจและเอาใจใส

ผูรวมงานเปนรายบุคคล มีการวิเคราะหความตองการและความสามารถของแตละบุคคล เปนพ่ีเลี้ยง 

สอนใหคําแนะนําและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานใหพัฒนาตนเอง มีการกระจายอํานาจโดยการ

มอบหมายงานใหผูรวมงาน โดยผูนําจะมีคุณลักษณะสําคัญในดานความเขาใจความแตกตางระหวาง

บุคคล และการเอาใจเขามาใสใจเรา มีความสามารถในการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลและเทคนิค

การมอบหมายงานท่ีดี สอดคลองกับแนวคิดของ ยูค (อางถึงใน วนิชชัย แสงหมน) คือการคํานึงถึง

ความแตกตางระหวางบุคคล ไมใชเพียงการยอมรับความตองการของผูตามเทานั้น แตยังชวยปลุกเรา 

กระตุน สนับสนุน และยกระดับความตองการเหลานั้นใหสูงข้ึน ผูนํายังมีความพยายามท่ีจะพัฒนา

ประสบการณของผูตามใหไปไกลกวาเดิม เชน มอบหมายงานท่ีทาทายใหเพ่ิมความรับผิดชอบ ชวย

สรางความม่ันใจในสิ่งท่ีผูตามจะทํานอกเหนือจากท่ีคาดหวัง เพ่ือใหผูตามมีโอกาสการเรียนรูและ

พัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ สอดคลองกับแนวคิดของ ภารดี อนันตนาวี (อางถึงใน กฤษพล อัม

ระนันท) ไดศึกษาและสรุปความสําคัญตอองคกรวา ภาวะผูนําจะชวยโนนนาวชักจูงใหบุคคลทุมเท

ความรูความสามารถใหแกองคกร องคกรจะตองมีปจจัยเอ้ืออํานวยหลายอยางเพ่ือท่ีจะทําใหสมาชิก

ตั้งใจและทุมเททํางานให เชน บุคคลไดทํางานตรงตามความถนัดและความสามารถ ผูบังคับบัญชา

ตองรูจักรับฟงความคิดเห็น การประเมินการปฏิบัติงานก็ตองมีความยุติธรรม และสิ่งสําคัญประการ
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หนึ่งท่ีขาดเสียมิไดก็คือผูบริหารขององคกรจะมีภาวะผูนําในตัวผูบริหารจะทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิด

ความยอมรับ เกิดความศรัทธาและความเชื่อม่ันวาผูบริหารไมเพียงแตนําองคกรใหอยูรอดเทานั้น แต

จะนําความเจริญกาวหนา ความภาคภูมิใจ เกียรติยศชื่อเสียงและความสําเร็จมาสูองคกรดวย ท้ังนี้

เนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาเอาใจใสครูและบุคลากรแตละคนอยางใกลชิดและเทาเทียมกัน รับ

ฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะทําใหครูและบุคลากรรูสึกวามีคุณคาและมีความสําคัญ เปดโอกาสให

ไดใชความรูความสามารถ โดยการมอบหมายงานอยางท่ัวถึงและเหมาะสมตามความถนัด มีการ

ติดตามผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง มุงสงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความสามารถพิเศษตาม

ความสนใจท่ีหลากหลายทันตอโลก และสนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยี รวมท้ังเปนท่ีปรึกษาให

คําแนะนําชวยเหลือ และรับฟงปญหาของครูและบุคลากร 

5.2.1 เปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน ประสบการณ

ในการทํางาน และวุฒิการศึกษา ดังนี้ 

  1. เปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา โดยรวม

ไมมีความแตกตางกัน แตเม่ือพิจารณารายดานพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01 จํานวน 2 ดาน ไดแก ดานการมีความคิดสรางสรรค และ ดานการคํานึงถึงความเปน

ปจเจกบุคคล ซ่ึงไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน และ

กอนท่ีจะมาดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาก็ไดมีกระบวนการคัดเลือก และไดพัฒนาในดานตาง ๆ 

อีกท้ังเม่ือไดดํารงตําแหนงผูบริหารแลวทางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ไดมี

การจัดอบรม ประชุม สัมมนา ใหกับผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด ตามกลยุทธ เปาประสงคและพันธ

กิจทุกขนาดโรงเรียน โดยใชหลักการบริหารการกระจายอํานาจการบริหารจัดการ (Decentralization) 

การมุงผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management : RBM) การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good 

Governance) และความเปนกัลยาณมิตร (Qualities of a Good Friend) จึงสงผลใหครูผูสอนท่ีอยู

ในขนาดสถานศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําท่ีไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ 

นัยนา ชนาฤทธิ์ ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 5 ผลการวิจัยพบวา ผลการเปรียบเทียบความ

คิดเห็นของครูและผูบริหารตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 5 จําแนกตามสถานภาพในการทํางาน ประสบการในการ

ทํางาน และขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมไมแตกตางกันสอดคลองกับงานวิจัย ของ กาญจนา ศิลา 

ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนใน
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สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน (เครือขายท่ี 19) ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําเชิงสราง 

สรรคของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของ

ผูบริหารสถานศึกษาจําแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยรวมไมแตกตางกัน แตเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ดานท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวนสองดาน  

  2. เปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามประสบการณในการทํางาน 

พบวา โดยรวมและรายดานไมแตกตาง ซ่ึงไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา  

ในปจจุบันเปนโลกไรพรมแดน เปนโลกแหงการติดตอสื่อสาร เปนโลกแหงการเรียนรู อยูท่ีไหนก็

สามารถติดตอสื่อสารกันได รวดเร็วฉับไว ทันตอขาวสารท่ัวโลก จึงทําใหเกิดการศึกษาเรียนรูในชีวิต 

ประจําวันไดทุกท่ีทุกเวลา ดวยระบบอินเทอรเน็ตครูท่ีมีประสบการณในการทํางานนอยก็สามารถท่ีจะ

หาความรูเพ่ิมเติมไดเพียงปลายนิ้วสัมผัสก็สามารถสืบคนขอมูลจากแหลงตาง ๆ ไดแลว อีกท้ัง

ผูบริหารสถานศึกษาเองก็สนับสนุนใหครูไดเขารับการฝกอบรมตามความสนใจและความถนัดของ 

ทุก ๆ คน ประสบการณท่ีตางกันของครูผูสอนจึงไมสงผลใหระดับความคิดเห็นแตกตางกัน สอดคลอง

กับงานวิจัยของ นัยนา ชนาฤทธิ์ ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 5 ผลการวิจัยพบวา ผล

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและผูบริหารตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ของผูบริหารสถาน 

ศึกษา สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 5 จําแนกตามสถานภาพในการ

ทํางาน ประสบการในการทํางาน และขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน สอดคลองกับ

งานวิจัยของ กฤษพล อัมระนันท ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของ

ผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอแมวงก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 

2 ผลการวิจัยพบวาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอแมวงก สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา และประสบการณการปฏิบัติงาน พบวา เพศชาย และเพศหญิงมีระดับความคิดเห็น

โดยภาพรวมไมตางกัน กลุมอายุตางกันมีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมไมตางกัน ประสบการณการ

ปฏิบัติงานตางกัน มีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมไมตางกัน สวนกลุมระดับการศึกษา พบวา 

การศึกษาระดับปริญญาโทมีระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา 

ดานความคิดสรางสรรคมากกวาการศึกษาระดับปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  3. เปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา โดยภาพ 

รวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยครูผูสอนท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 

มีระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษามากกวาครูผูสอนท่ีมีวุฒิ
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การศึกษาปริญญาตรี เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวนสองดาน ไดแก ดานการมีความยืดหยุนและปรับตัว และดานการคํานึงถึง

ความเปนปจเจกบุคคล ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีนั้นในระหวาง

เรียนไดมีกระบวนการเรียนรู และการแสวงหาความรูเฉพาะดานไดอยางตรงจุดเพราะมีคณาจารยผู

ทรงความรูคอยใหคําชี้แนะอยูตลอดเวลา จึงไดรับความรูท้ังจากการศึกษาของตนเอง และจากการ

มอบใหของคณาจารย อีกท้ังในระหวางการศึกษาก็ไดรับการสอนใหมีการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห 

มากกวาปริญญาตรี จึงทําใหระดับความคิดเห็นโดยรวมแตกตางกันสอดคลองกับงานวิจัยของ  

กฤษพล อัมระนันท ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถาน 

ศึกษาในอําเภอแมวงก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 ผลการวิจัย

พบวาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอแมวงก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ 

ศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

และประสบการณการปฏิบัติงาน พบวา เพศชาย และ เพศหญิงมีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมไม

ตางกัน กลุมอายุตางกันมีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมไมตางกัน ประสบการณการปฏิบัติงาน

ตางกัน มีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมไมตางกัน สวนกลุมระดับการศึกษา พบวา การศึกษาระดับ

ปริญญาโทมีระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา ดานความคิด

สรางสรรคมากกวาการศึกษาระดับปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคลองกับ 

นเรศ บุญชวย (อางถึงใน กฤษพล อัมระนันท) ท่ีไดศึกษาเรื่อง แผนกลยุทธเพ่ือพัฒนาภาวะผูนําเชิง

สรางสรรคท่ีเหมาะสมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ผลการศึกษาพบวา โมเดลองคประกอบแผนกล

ยุทธเพ่ือพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคท่ีเหมาะสมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงผลการวิเคราะห

เปรียบเทียบพบวา ระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา

รางวัลคุรุสภาโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผูบริหารรางวัลคุรุ

สภามีระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคมากกวาผูบริหารสถานศึกษา 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยดังกลาวมีขอเสนอแนะ 3 ดาน คือ 1) ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 2) 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช และ 3) ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย ครั้งตอไป 

5.3.1 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

จากผลการวิจัย เรื่อง ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีขอเสนอแนะจากผลการวิจัยดังนี้ 

 1. ดานการมีความยืดหยุนและปรับตัว ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญใน

การคิดหาวิธีการใหม ๆ พรอมท้ังกระจายอํานาจและใหอิสระในการทํางานกับผูรวมงาน ประเมินผล

การทํางานตามความเปนจริงดวยวิธีท่ีเหมาะสมและหลากหลาย  
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 2. ดานการมีวิสัยทัศน ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญในการใหกําลังใจ 

และเปนท่ีปรึกษา รวมท้ังชวยกระตุนใหครูและบุคลากรทํางานไดอยางเต็มศักยภาพและอํานวยความ

สะดวกใหครูและบุคลากรทํางานใหเสร็จทันเวลา 

 3. ดานการมีความคิดสรางสรรค ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญในการ

เชื่อมโยงพลังความสามารถของคนในองคกร ควรจัดกิจกรรมใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน 

มีสวนรวมในการตัดสินใจชวยกันคิดชวยกันทําเพ่ือกระตุนใหครูและบุคลากรมีแรงบันดาลใจในการ

ทํางาน  

 4. ดานการทํางานเปนทีม ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญในการสงเสริม

บรรยากาศการทํางานใหบุคลากรยอมรับในคุณคาของเพ่ือนรวมงาน ระบุหนาท่ีของผูรวมงานใหชัดเจน

และประชุมเก่ียวกับปญหา แบงปนขอมูลขาวสาร และจัดระเบียบการติดตอสื่อสารใหเปนระบบ และ

ควรใชเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการติดตอสื่อสาร เชน Line Facebook มาใชเพ่ือใหเกิดประสิทธิ 

ภาพในการติดตอสื่อสาร 

 5. ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญ

ในการดูแลเอาใจใสครูและบุคลากรแตละคนอยางใกลชิดและเทาเทียมกัน รับฟงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะ เปดโอกาสใหไดใชความรูความสามารถ โดยการมอบหมายงานอยางท่ัวถึงและเหมาะสม

ตามความถนัดของแตละบุคคล  

 ซ่ึงภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาท้ัง 5 ดาน คือ ดานการมีความ

ยืดหยุนและปรับตัว ดานการมีวิสัยทัศน ดานการมีความคิดสรางสรรค ดานการทํางานเปนทีม และ 

ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล โดยรวมและรายดานอยูในลําดับมาก และเม่ือพิจารณาเปน

รายดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากเปนอันดับแรก ไดแก ดานการมีวิสัยทัศน ลําดับสอง ไดแก ดาน

การทํางานเปนทีม อันดันสามไดแก ดานการมีความยืดหยุนและปรับตัว อันดับสี่ ไดแก ดานการ

คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด เปนลําดับสุดทายคือ ดานการมีความคิด

สรางสรรค ควรไดรับการพัฒนาใหมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลง ดวยวิธีการใหม ๆ  

5.3.2 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

 1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 ควรมีการพัฒนาภาวะผูนํา

สรางสรรคสําหรับผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 เพ่ือ

ยกระดับประสิทธิผลตอองคกร 

 2. ผูบริหารควรมีการพัฒนาตนเองเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงสรางสรรค โดยเฉพาะดาน

ความคิดสรางสรรคท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด  

5.3.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป  

 1. จากผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 ท่ีมีคาเฉลี่ย
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ต่ําสุด คือ ดานการมีความคิดสรางสรรค ดังนั้น ควรมีการทําวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาความคิดสราง 

สรรคสําหรับผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 

 2. ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  

 3. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  
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รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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 การศึกษา  ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

 ตําแหนงปจจุบัน  ศึกษาธิการจังหวัดเลย สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 

 

4. ดร.สมพงษ พรมใจ  
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ลําดับท่ีของแบบสอบถาม 
 

    

 

แบบสอบถาม 

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

* * * * * * * * * * * * * * 

 

คําช้ีแจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

 1.1 เพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครู ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ในดานการมีความยืดหยุนและ

ปรับตัว การมีวิสัยทัศน การมีความคิดสรางสรรค การทํางานเปนทีม และการคํานึงถึงความเปนปจเจก

บุคคล 

 1.2 เพ่ือเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นของครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามขนาดของ

โรงเรียน ประสบการณในการทํางาน และวุฒิการศึกษาของครู 

2. แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 2 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

  ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ใน 5 ดานไดแก ดานการมีความ

ยืดหยุนและปรับตัว การมีวิสัยทัศน การมีความคิดสรางสรรค การทํางานเปนทีม และการคํานึงถึง

ความเปนปจเจกบุคคล  

3. ผูตอบแบบสอบถาม คือ ครูผูสอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

4. ขอมูลท่ีไดรับจะนําไปเพ่ือการศึกษาเทานั้น ซ่ึงจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี

และสถานภาพทางราชการของทานแตอยางใด ขอความกรุณาทานตอบใหครบทุกขอและตรงกับความ

จริงมากท่ีสุด ท้ังนี้ เพ่ือใหไดผลการศึกษามีความเชื่อถือได และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง และผล

การศึกษาจะเปนประโยชนตอการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหการบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพและ

ประโยชนสูงสุดตอไป 
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ผูวิจัยขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ท่ีใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามในครั้ง

นี ้

 

 

 

นางสาววินา สุทธิโพธิ ์

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 

คําช้ีแจง โปรดกรอกขอมูลดานสถานภาพของทานและทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  หนาขอความ

ท่ีตรงกับสภาพความเปนจริง 

   

1. ขนาดสถานศึกษา 

   โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนไมเกิน 120 คน) 

   โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียนตั้งแต 121 - 600 คน) 

   โรงเรียนขนาดใหญ (นักเรียน 601 คนข้ึนไป) 

 

2. ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

  นอยกวา 5 ป  

  5 - 10 ป 

  มากกวา 10 ป 

 

3. การศึกษา  

   ปริญญาตรี    

  สูงกวาปริญญาตรี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองคําถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงสราง 

สรรคของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน ในดานการมีความยืดหยุนและปรับตัว การมีวิสัย 

ทัศน การมีความคิดสรางสรรค การทํางานเปนทีม และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

ตามความคิดเห็นของทานโดยมีเกณฑในการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง พฤติกรรมภาวะผูนําเชิงสรางสรรค อยูในระดับมากท่ีสุด  

ระดับ 4 หมายถึง พฤติกรรมภาวะผูนําเชิงสรางสรรค อยูในระดับมาก  

ระดับ 3 หมายถึง พฤติกรรมภาวะผูนําเชิงสรางสรรค อยูในระดับปานกลาง  

ระดับ 2 หมายถึง พฤติกรรมภาวะผูนําเชิงสรางสรรค อยูในระดับนอย  

ระดับ 1 หมายถึง พฤติกรรมภาวะผูนําเชิงสรางสรรค อยูในระดับนอยท่ีสุด  

 

ขอ ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น สําหรับ

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 

ดานการมีความยืดหยุนและปรับตัว       

1. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถปรับตัวตามสถานการณ

ท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม โดยการปรับเปลี่ยนแผนงานตาม

ความเหมาะสม 

     

A1 � 

2. ผูบริหารสถานศึกษามีความม่ันใจในตนเอง สามารถ

ปรับเปลี่ยนวิธีการโดยมีเหตุผล 

     

A2 � 

3. ผูบริหารสถานศึกษาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแกไข

กฎระเบียบการทํางานวิธีการทํางานไดอยางเหมาะสม

กับสถานการณ 

     

A3 � 

4. ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสและรับฟงความคิด 

เห็นใหม ๆ ท่ีแตกตางของบุคลากรและบุคคลอ่ืนท่ี

เก่ียวของ 

     

A4 � 

5. ผูบริหารสถานศึกษาใหความเปนอิสระตอการตัดสิน 

ใจของครูและบุคลากรในโรงเรียนท่ีไม ขัดตอ กฎ

ระเบียนของทางราชการ 

     

A5 � 
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ขอ ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น สําหรับ

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 

6. ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนและสงเสริมใหครูและ

บุคลากรคิดคนหาวิธีการใหม ๆ มาใชในการปฏิบัติงาน 

     

A6 � 

7. ผูบริหารสถานศึกษาสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน

โดยไมเครียดกับงาน 

     

A7 � 

8. ผูบริหารสถานศึกษาคิดหาวิธีการใหม ๆ มาใชในการ

ปฏิบัติงานอยางอิสระ ไมตกอยูภายใตกฎเกณฑหรือ

ความคุนเคย 

     

A8 � 

9. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถควบคุมอารมณของ

ตนเองไดในทุกกรณี 

     

A9 � 

10. ผูบริหารสถานศึกษาเปดใจกวางรับฟงความแตกตาง

โดยไมสรางบรรยากาศแหงการแตกแยก  

     

A10 � 

ดานการมีวิสัยทัศน       

1. ผูบริหารสถานศึกษากําหนดเปาหมายในการพัฒนา

โรงเรียนในลักษณะเปดโอกาสใหครูมีสวนรวม 

     

B1 � 

2. ผูบริหารสถานศึกษากําหนดเปาหมายแผนงานโครง 

การและกิจกรรมท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาน 

ศึกษา 

     

B2 � 

3. ผูบริหารสถานศึกษามอบอํานาจหนาท่ีใหบุคลากรได

อยางชัดเจน 

     

B3 � 

4. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหครู และ

บุคลากรไดมีสวนรวมในการปฏิบัติตามวิสัยทัศน 

     

B4 � 

5. ผูบริหารสถานศึกษากระตุนใหครูและบุคลากรไดใช

ศักยภาพของตนในการทํางานอยางเต็มความรูความ 

สามารถ 

     

B5 � 

6. ผูบริหารสถานศึกษาเปนท่ีปรึกษาและใหกําลังใจแก

ครูและบุคลากรในการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุตาม

วิสัยทัศน 

     

B6 � 

7. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหครูและ

บุคลากรมองการณไกลและยกยองการกระทําของครู

อยูเสมอ 

     

B7 � 
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ขอ ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น สําหรับ

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 

8. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมและอํานวยความสะดวก

ใหครูและบุคลากร ไดทํางานใหเสร็จทันเวลาเสมอ 

     

B8 � 

9. ผูบริหารสถานศึกษากระตุนใหครูและบุคลากรตระหนัก

ถึงความสําคัญของภาระหนาท่ี เพ่ือความกาวหนาใน

อนาคตของสวนรวมมากกวาสวนตน 

     

B9 � 

10. ผูบริหารสถานศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา 

เพ่ือกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคของโรงเรียนเพ่ือ

พัฒนาไปสูความเปนเลิศ 

     

B10 � 

ดานการมีความคิดสรางสรรค       

1. ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดริเริ่มสรางสรรค และ

สรางนวัตกรรมใหม ๆ มาใชในการบริหาร 

     

C1 � 

2. ผูบริหารสถานศึกษามีความคิด ไตรตรอง สุขุม รอบ 

คอบในงานท่ีทํา 

     

C2 � 

3. ผูบริหารสถานศึกษายอมรับฟงความคิดเห็นและไมปด

ก้ัน ขอเสนอแนะจากบุคคลอ่ืน 

     

C3 � 

4. ผูบริหารสถานศึกษามีความคลองตัวในการคิดแกปญหา 

ไดทุกสถานการณ การ ทํางานดวยความกระฉับกระเฉง 

รวดเร็ว 

     

C4 � 

5. ผูบริหารสถานศึกษาเปนตัวของตัวเอง ไมทําตามผูอ่ืน

โดยไมมีเหตุผล 

     

C5 � 

6. ผูบริหารสถานศึกษากระตุนใหบุคลากรมีแรงบันดาล

ใจเพ่ือการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึนเสมอ 

     

C6 � 

7. ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลท่ีแสดงออกถึงความ 

ราเริงแจมใส/มีทัศนคติบวก 

     

C7 � 

8. ผูบริหารสถานศึกษามีการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตัวเองอยู

เสมอ 

     

C8 � 

9. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถเชื่อมโยงพลังความ 

สามารถของคนในองคกร 

     

C9 � 

10. ผูบริหารสถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมา

ใชในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 

     

C10 � 
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ขอ ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น สําหรับ

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 

ดานการทํางานเปนทีม       

1. ผูบริหารสถานศึกษาใหความรวมมือ และใหความ 

สําคัญตอผูรวมงานในการทํางานเปนทีม 

     

D1 � 

2. ผูบริหารสถานศึกษาการสงเสริมใหผูรวมงานทํางาน

เปนทีม เพ่ือใหชวยเหลือกันในการทํางาน 

     

D2 � 

3. ผูบริหารสถานศึกษามีการแบงปนขอมูลขาวสารเพ่ือ

การตัดสินใจของผูรวมงาน 

     

D3 � 

4. ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนใหผูรวมงานมีการแลก 

เปลี่ยนความคิดซ่ึงกันและกัน 

     

D4 � 

5. ผูบริหารสถานศึกษามีการจัดระเบียบกาติดตอสื่อสาร

ในการทํางานใหเปนไปอยางสะดวกรวดเร็ว 

     

D5 � 

6. ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนใหมีการชวยเหลือซ่ึงกัน

และกันของแตละกลุมงานในการทํางาน 

     

D6 � 

7. ผูบริหารสถานศึกษามีการกําหนดหนาท่ีการทํางาน

ของผูรวมงานแตละคนอยางชัดเจน 

     

D7 � 

8. ผูบริหารสถานศึกษามีการประชุมเก่ียวกับปญหาใน

การปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ 

     

D8 � 

9. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหผูรวมงานมีการประสาน 

งานในการปฏิบัติงานท่ีดีตอกัน 

     

D9 � 

10. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมบรรยากาศการทํางานให

บุคลากรยอมรับในคุณคาของเพ่ือนรวมงาน 

     

D10 � 

ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล       

1. ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติตอครูและบุคลากรใน

โรงเรียนดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน 

     

E1 � 

2. ผูบริหารสถานศึกษารับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอ 

แนะของครูและบุคลกรดวยความสนใจ อยางตั้งใจจริง 

     

E2 � 

3. ผูบริหารสถานศึกษามองหมายงานใหครูและบุคลากร

ในโรงเรียนรับผิดชอบอยางท่ัวถึงโดยคํานึงถึงคามรู 

ความสามารถและความเหมาะสมของแตละบุคคล 

     

E3 � 



147 

ขอ ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น สําหรับ

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 

4. ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนการใชเทคโนโลยีเพ่ือ

การเรียนรูสิ่งใหม ตามความถนัดและความสนใจ ดวย

วิธีการท่ีหลากหลาย 

     

E4 � 

5. ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหครูและบุคลากรใน

โรงเรียนใชความรู ความสามารถของตนเองอยางเต็ม 

ท่ีในการปฏิบัติงาน 

     

E5 � 

6. ผูบริหารสถานศึกษาติดตามผลการปฏิบัติงานของครู

และบุคลากรในโรงเรียนเปนรายบุคคล อยางตอเนื่อง 

     

E6 � 

7. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหครูและ

บุคลากรในโรงเรียนไดพัฒนาความสามารถพิเศษตาม

ความสนใจ 

     

E7 � 

8. ผูบริหารสถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียน 

ใหมีความสามารถอยางหลากหลายทันตอการเปลี่ยน 

แปลง 

     

E8 � 

9. ผูบริหารสถานศึกษามีการแนะนําใหคําปรึกษาเก่ียวกับ

การปฏิบัติงานท่ีหลากหลายและเหมาะกับศักยภาพ

ของแตละคน 

     

E9 � 

10. ผูบริหารสถานศึกษาใหความชวยเหลือรับฟงปญหา

เรื่องสวนตัวและเรื่องปฏิบัติงานไดเหมาะสม 

     

E10 � 

 

ขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ ท่ีใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 

นางสาววินา สุทธิโพธิ์ ผูวจิัย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

คาดัชนีความสอดคลองของขอคําถาม (IOC) 

  



149 

ผลการวิเคราะหความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)/ 

คาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับนิยามศัพท  

(Item objective of congruence : IOC)  

 

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา 
ผูเช่ียวชาญ คา 

IOC 

หมาย

เหตุ 1 2 3 4 5 

ดานการมีความยืดหยุนและปรับตัว        

1. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถปรับตัวตามสถานการณ

ท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม โดยการปรับเปลี่ยนแผนงานตาม

ความเหมาะสม 1 1 1 1 1 1.00 A1 � 

2. ผูบริหารสถานศึกษามีความม่ันใจในตนเอง สามารถ

ปรับเปลี่ยนวิธีการโดยมีเหตุผล 1 1 0 1 1 .80 A2 � 

3. ผูบริหารสถานศึกษาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแกไข

กฎระเบียบการทํางานวิธีการทํางานไดอยางเหมาะสม 

กับสถานการณ 1 1 0 1 1 .80 A3 � 

4. ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาส และรับฟงความคิด 

เห็นใหม ๆ ท่ีแตกตางของบุคลากรและบุคคลอ่ืนท่ี

เก่ียวของ 1 1 1 1 1 1.00 A4 � 

5. ผูบริหารสถานศึกษาใหความเปนอิสระตอการตัดสิน 

ใจของครูและบุคลากรในโรงเรียนท่ีไมขัดตอกฎ

ระเบียนของทางราชการ 1 1 1 1 1 1.00 A5 � 

6. ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนและสงเสริมใหครูและ

บุคลากรคิดคนหาวิธีการใหมๆ มาใขในการปฏิบัติงาน 1 1 0 1 1 .80 A6 � 

7. ผูบริหารสถานศึกษาสรางบรรยากาศท่ีดีในการ

ทํางานโดยไมเครียดกับงาน 1 1 1 1 1 1.00 A7 � 

8. ผูบริหารสถานศึกษาคิดหาวิธีการใหมๆ มาใชในการ

ปฏิบัติงานอยางอิสระ ไมตกอยูภายใตกฎเกณฑหรือ

ความคุนเคย 1 1 0 1 1 .80 A8 � 

9. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถควบคุมอารมณของ

ตนเองไดในทุกกรณี 1 1 1 1 1 1.00 A9 � 
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ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา 
ผูเช่ียวชาญ คา 

IOC 

หมาย

เหตุ 1 2 3 4 5 

10. ผูบริหารสถานศึกษาเปดใจกวางรับฟงความแตก 

ตางโดยไมสรางบรรยากาศแหงการแตกแยก  1 1 1 1 1 1.00 A10 � 

ดานการมีวิสัยทัศน        

1. ผูบริหารสถานศึกษากําหนดเปาหมายในการพัฒนา

โรงเรียนในลักษณะเปดโอกาสใหครูมีสวนรวม 1 1 1 1 1 1.00 B1 � 

2. ผูบริหารสถานศึกษากําหนดเปาหมายแผนงาน โครง 

การและกิจกรรมท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาน 

ศึกษา 1 1 1 1 1 1.00 B2 � 

3. ผูบริหารสถานศึกษามอบอํานาจหนาท่ีใหบุคลากร

แตละระดับอยางชัดเจน 1 1 0 1 1 .80 B3 � 

4. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหครู และ

บุคลากรไดมีสวนรวมในการปฏิบัติตามวิสัยทัศน 1 1 1 1 1 1.00 B4 � 

5. ผูบริหารสถานศึกษากระตุนใหครูและบุคลากรไดใช

ศักยภาพของตนในการทํางานอยางเต็มความรูความ 

สามารถ 1 1 1 1 1 1.00 B5 � 

6. ผูบริหารสถานศึกษาเปนท่ีปรึกษาและใหกําลังใจแก

ครูและบุคลากรในการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุตาม

วิสัยทัศน 1 1 1 1 1 1.00 B6 � 

7. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหครูและ

บุคลากรมองการณไกลและยกยองการกระทําของครู

อยูเสมอ 1 1 0 1 1 .80 B7 � 

8. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมและอํานวยความสะดวก

ใหครูและบุคลากร ไดทํางานใหเสร็จทันเวลาเสมอ 1 1 0 1 1 .80 B8 � 

9. ผูบริหารสถานศึกษากระตุนใหครูและบุคลากรตระ 

หนักถึงความสําคัญของภาระหนาท่ี เพ่ือความกาว 

หนาในอนาคตของสวนรวมมากกวาสวนตน 1 1 0 1 1 .80 B9 � 

10. ผูบริหารสถานศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา 

เพ่ือกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคของโรงเรียน

เพ่ือพัฒนาไปสูสภาพท่ีพึงประสงคในอนาคต 1 1 1 1 1 1.00 B10 � 
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ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา 
ผูเช่ียวชาญ คา 

IOC 

หมาย

เหตุ 1 2 3 4 5 

ดานการมีความคิดสรางสรรค        

1. ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดริเริ่มสรางสรรค และ

สรางนวัตกรรมใหม ๆ มาใชในการบริหาร 1 1 1 1 1 1.00 C1 � 

2. ผูบริหารสถานศึกษามีความคิด ไตรตรอง สุขุม รอบ 

คอบในงานท่ีทํา 1 1 0 1 1 .80 C2 � 

3. ผูบริหารสถานศึกษายอมรับฟงความคิดเห็นและไม

ปดก้ัน ขอเสนอแนะจากบุคคลอ่ืน 1 1 0 1 1 .80 C3 � 

4. ผูบริหารสถานศึกษามีความคลองตัวในการคิดแก 

ปญหา ไดทุกสถานการณ การทํางานดวยความ

กระฉับกระเฉง รวดเร็ว 1 1 0 1 1 .80 C4 � 

5. ผูบริหารสถานศึกษาเปนตัวของตัวเอง ไมทําตาม

ผูอ่ืนโดยไมมีเหตุผล 1 1 0 1 0 .60 C5 � 

6. ผูบริหารสถานศึกษากระตุนใหบุคลากรมีแรงบันดาล

ใจเพ่ือการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึนเสมอ 1 1 0 1 1 .80 C6 � 

7. ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลท่ีแสดงออกถึงความ

ราเริงแจมใส/มีทัศนคติบวก 1 1 0 1 1 .80 C7 � 

8. ผูบริหารสถานศึกษามีการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตัวเอง

อยูเสมอ 1 0 0 1 1 .60 C8 � 

9. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถเชื่อมโยงพลังความ 

สามารถของคนในองคกร 1 1 0 1 1 .80 C9 � 

10. ผูบริหารสถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

มาใชในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 1 1 0 1 1 .80 C10 � 

ดานการทํางานเปนทีม        

1. ผูบริหารสถานศึกษาใหความรวมมือ และใหความ 

สําคัญตอผูรวมงานในการทํางานเปนทีม 1 1 1 1 1 1.00 D1 � 

2. ผูบริหารสถานศึกษาการสงเสริมใหผูรวมงานทํางาน

เปนทีม เพ่ือใหชวยเหลือกันในการทํางาน 1 1 1 1 1 1.00 D2 � 

3. ผูบริหารสถานศึกษามีการแบงปนขอมูลขาวสารเพ่ือ

การตัดสินใจของผูรวมงาน 1 1 1 1 1 1.00 D3 � 
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ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา 
ผูเช่ียวชาญ คา 

IOC 

หมาย

เหตุ 1 2 3 4 5 

4. ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนใหผูรวมงานมีการแลก 

เปลี่ยนความคิดซ่ึงกันและกัน 1 1 1 1 1 1.00 D4 � 

5. ผูบริหารสถานศึกษามีการจัดระเบียบการติดตอ 

สื่อสารในการทํางานใหเปนไปอยางสะดวกรวดเร็ว 1 1 0 1 1 .80 D5 � 

6. ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนใหมีการชวยเหลือซ่ึง

กันและกันของแตละกลุมงานในการทํางาน 1 1 0 1 1 .80 D6 � 

7. ผูบริหารสถานศึกษามีการกําหนดหนาท่ีการทํางาน

ของผูรวมงานแตละคนอยางชัดเจน 1 1 0 1 1 .80 D7 � 

8. ผูบริหารสถานศึกษามีการประชุมเก่ียวกับปญหาใน

การปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ 1 1 0 1 1 .80 D8 � 

9. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหผูรวมงานมีการ

ประสานงานในการปฏิบัติงานท่ีดีตอกัน 1 1 0 1 1 .80 D9 � 

10. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมบรรยากาศการทํางาน

ใหบุคลากรยอมรับในคุณคาของเพ่ือนรวมงาน 1 1 1 1 1 1.00 D10 � 

ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล        

1. ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติตอครูและบุคลากรใน

โรงเรียนดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน 1 1 1 1 1 1.00 E1 � 

2. ผูบริหารสถานศึกษารับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอ 

แนะของครูและบุคลกรดวยความสนใจ อยางตั้งใจ

จริง 1 1 1 1 1 1.00 E2 � 

3. ผูบริหารสถานศึกษามอบหมายงานใหครูและบุคลากร

ในโรงเรียนรับผิดชอบอยางท่ัวถึงโดยคํานึงถึงคามรู 

ความสามารถและความเหมาะสมของแตละบุคคล 1 1 0 1 1 .80 E3 � 

4. ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนการใชเทคโนโลยีเพ่ือ

การเรียนรูสิ่งใหม ตามความถนัดและความสนใจ 

ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 1 1 0 1 1 .80 E4 � 

5. ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหครูและบุคลากรใน

โรงเรียนใชความรู ความสามารถของตนเองอยางเต็ม 

ท่ีในการปฏิบัติงาน 1 1 1 1 1 1.00 E5 � 
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6. ผูบริหารสถานศึกษาติดตามผลการปฏิบัติงานของครู

และบุคลากรในโรงเรียนเปนรายบุคคล อยางตอเนื่อง 1 1 0 1 1 .80 E6 � 

7. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหครูและ

บุคลากรในโรงเรียนไดพัฒนาความสามารถพิเศษ

ตามความสนใจ 1 1 1 1 1 1.00 E7 � 

8. ผูบริหารสถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรใน

โรงเรียนใหมีความสามารถอยางหลากหลายทันตอ

การเปลี่ยนแปลง 1 1 1 1 1 1.00 E8 � 

9. ผูบริหารสถานศึกษามีการแนะนําใหคําปรึกษาเก่ียว 

กับการปฏิบัติ งานท่ีหลากหลายและเหมาะกับ

ศักยภาพของแตละคน 1 1 1 1 1 1.00 E9 � 

10. ผูบริหารสถานศึกษาใหความชวยเหลือรับฟงปญหา

เรื่องสวนตัวและเรื่องปฏิบัติงานไดเหมาะสม 1 1 1 1 1 1.00 E10 � 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ผลการวิเคราะหความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 
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Reliability 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

A1 192.70 822.562 .760 .988 

A2 192.73 823.926 .748 .988 

A3 192.77 823.357 .789 .988 

A4 192.87 812.533 .824 .988 

A5 193.03 818.309 .795 .988 

A6 192.80 832.234 .635 .988 

A7 193.10 811.679 .797 .988 

A8 193.00 823.172 .800 .988 

A9 193.17 821.109 .739 .988 

A10 192.93 815.926 .762 .988 

B1 192.83 824.075 .715 .988 

B2 192.90 820.990 .799 .988 

B3 193.17 820.902 .744 .988 

B4 192.80 819.683 .853 .988 

B5 192.77 811.564 .863 .988 

B6 192.67 818.920 .890 .988 

B7 192.87 825.568 .765 .988 

B8 193.10 825.472 .697 .988 

B9 192.97 824.654 .721 .988 

B10 192.93 825.099 .792 .988 

C1 192.97 819.344 .800 .988 

C2 192.97 820.378 .730 .988 

C3 192.83 816.626 .797 .988 

C4 192.83 821.661 .685 .988 

C5 192.83 821.868 .770 .988 



156 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

C6 192.93 819.651 .811 .988 

C7 192.83 824.351 .832 .988 

C8 192.73 819.789 .854 .988 

C9 192.93 823.926 .759 .988 

C10 192.77 815.426 .781 .988 

D1 192.77 820.737 .859 .988 

D2 192.73 818.823 .820 .988 

D3 192.83 827.868 .810 .988 

D4 192.70 813.666 .868 .988 

D5 192.93 822.064 .808 .988 

D6 192.83 816.902 .837 .988 

D7 192.80 816.441 .779 .988 

D8 192.90 830.438 .740 .988 

D9 192.80 818.097 .834 .988 

D10 192.83 814.351 .847 .988 

E1 192.93 813.099 .863 .988 

E2 192.77 821.289 .844 .988 

E3 192.87 820.326 .784 .988 

E4 192.73 820.478 .837 .988 

E5 192.80 819.338 .804 .988 

E6 192.87 813.016 .814 .988 

E7 192.97 822.102 .734 .988 

E8 192.87 825.637 .704 .988 

E9 192.80 826.855 .796 .988 

E10 192.73 817.237 .920 .988 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.988 50 
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ประวัตผูิวิจัย 

 

ช่ือ - สกุล  : นางสาววินา สุทธิโพธิ ์

วัน เดือน ปเกิด : 4 กรกฎาคม 2526 

สถานท่ีเกิด : จังหวัดศรีสะเกษ 

ท่ีอยูปจจุบัน : 53 หมู 2 ต.ตาดขา อ.หนองหิน จ.เลย 42190 

   โทรศัพท 095-9249559 

 

การศึกษา  

 พ.ศ.2542 : มัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) 

    โรงเรียนบานโจดมวง จังหวัดศรีสะเกษ 

 พ.ศ.2545 : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพณิชยการ 

    วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 

 พ.ศ.2547 : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

    วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 

 พ.ศ.2550 : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง) 

    วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ.2554 : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  

   เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ.2560 : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง 

 

ประสบการณการทํางาน  

  : ครู 

   โรงเรียนบานตาดขา (ชวยราชการ) 
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