
บทที่ 1  

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยที่มีความสําคัญที่สดุตอการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญ กาวหนา 

เปนที่ยอมรับกันวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหมีความรู ความสามารถเพื่อนําไปสูการพัฒนาประเทศ

น้ันคือ การศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ไดกําหนดเกี่ยวกับความมุงหมาย หลักการจัดการศึกษา สิทธิหนาที่       

แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคลากร

หลักที่สําคัญตอการบริหารและจดัการศึกษาโดยการอํานวยความสะดวก ประสานการจัดการศึกษากบั

บุคลากรประชาชน ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดทั้งหนวยงานองคกรสถาบันอื่น ฯลฯ 

เพื่อทําใหการศึกษาบรรลุจุดหมายที่กําหนดไว ในการน้ี ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองปรับเปลี่ยน

วัฒนธรรมการบริหารใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาที่พึงประสงค ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมี

คุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารจัดการและความรู ความเขาใจในแนวทางการบริหารและจัด

การศึกษาน้ัน คือ ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองเปนบุคคลที่เรียกวา “มืออาชีพ” (ธีระ รุญเจริญ, 

2550) จึงจะสามารถพัฒนาสถานศึกษาใหมีประสิทธิผลได 

ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลสําคัญที่จะตองรับผิดชอบตอการทํางานของบุคลากรภายใน

โรงเรียน (James and Connolly, 2000) หนาที่หลักของผูบริหารสถานศึกษาคือ สนับสนุนใหมีการ

จัดทําหลักสูตร กําหนดเปาหมายการเรียนการสอน สนับสนุนผูปกครองหนวยงานภาครัฐและเอกชน

ใหเขามามีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน และจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนการสอน นอกจากน้ี 

ผูบริหารสถานศึกษายังถูกกําหนดใหอยูในฐานนะผูนําที่ตองดูแลรับผิดชอบตามตําแหนงที่เปนตัวกําหนด

ความเปนผูนํา แมวาผูนําไมจําเปนตองเปนผูบริหารแตผูบริหารก็ควรจะเปนผูนํา (Hoy and Miskel, 

2001) ดังน้ัน เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ภาวะผูนําจึงมีความสําคัญ

อยางย่ิง 

การคัดเลือกและพัฒนาทักษะสําหรับผูบริหารสถานศึกษามีหลายประการคือ 1) ภาวะผูนํา

ทางการศึกษา (Educational Leadership) ความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน และเปาหมาย

สถานศึกษา สงเสริมการทํางานเปนทีม และการทํางานแบบมีสวนรวม การปฏิบัติตนเปนแบบอยาง  

ที่ดีมีความรู ความเขาใจในบุคคลรอบตัว เขาใจความแตกตางระหวางบุคคล 2) การแกปญหาสามารถ

จัดลําดับความสําคัญหรือจับประเด็นสําคัญของปญหา และตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิผล 3) การติดตอ 
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สื่อสาร สื่อความไดอยางชัดเจน ดวยภาษา และทาทางที่เหมาะสมกับผูรับสารแตละกลุม และ 4) การ

พัฒนาตนเอง และบุคคลอื่น พัฒนาบุคคลอื่นดวยการสอนงานการเปนพี่เลี้ยงการใหคําปรึกษา และ

พัฒนาตนเองดวยการยอมรับจุดแข็ง จุดออนของตนเองและใหความสําคัญกบัการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

(บุญชวย สายราม, 2557) 

ภาวะผูนําในปจจุบันและภาวะผูนําในอนาคต พบวา ผูนําในปจจุบันตองเปนบุคคลที่สามารถ

สรางบรรยากาศแหงความรวมมือ บรรยากาศการทํางานที่เปดโอกาสใหบุคคลในองคกรไดแสดงความ

คิดเห็นอยางอิสระ ผูนําในปจจุบันใหความสําคัญกับความยืดหยุน ความสามารถในการปรับตัว ความ

รวมมือ และความเช่ือมโยงที่ไรพรมแดน การสรางนวัตกรรม และการมีภาวะผูนํารวมกันภายในองคกร 

และไดเสนอแนวทางในการเตรียมความพรอมสําหรับการเปนผูนําในอนาคต ดังน้ี 1) ทักษะใหม ผูนํา

ยุคใหมตองสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบุคคลมี ความเขาใจผูอื่น สามารถติดตอสื่อสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพ มีความคิดสรางสรรค และสามารถบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงได 2) ความรวมมือ

ผูนํายุคใหมตองสรางเครือขายความสัมพันธทั้งสวนบุคคล และการทํางาน เพื่อเพิ่มความคลองตัว และ

ความยืดหยุนในการทํางานรวมกันทั้งภายใน และระหวางองคกร 3) ปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอม         

ที่เอื้อตอการเปลี่ยนแปลงเชน โครงสรางองคกรที่สงเสริมการติดตอสื่อสาร การประสานงาน และการ

ทํางานรวมกัน 4) ยึดหลักความยืดหยุน ยอมรับ และแสวงหาความทาทาย เชน การทํางานที่ไมถนัด

ไมคุนเคยการทํางานกับบุคคลใหม ๆ 5) ใจกวาง และปรับตัวเขากับสิ่งใหม กลารับฟงความคิดเห็น

หรือการทดลองทําสิ่งที่แตกตาง ไมยึดติดกับแนวคิดหรือความรูความสามารถเดิม ๆ และ6) แสวงหา

ตัวอยาง ศึกษาวิธีการทํางานของบุคคลที่ประสบความสําเร็จในการเปนผูนําแบบมีสวนรวมหรือผูนํา

การเปลี่ยนแปลง เรียนรูขอมูลที่เปนประโยชน ในการแสวงหาแนวทางการบริหารจัดการรูปแบบใหม ๆ 

(มัทนา วังถนอมศักด์ิ, 2550) ดังน้ันผูนําที่ดี จึงควรมีภาวะผูนําเชิงสรางสรรคจึงจะสามารถพัฒนา

องคกรไปสูความสําเร็จได 

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคเปนความสามารถในการจูงใจ ประสานงาน และนําบุคคลอื่น ๆ 

อยางมีวิสัยทัศน จินตนาการ และความยืดหยุน ดวยวิธีการหรือแนวทางใหม ๆ อยางทาทายและ

สรางสรรค โดยอาศัยปจจัยทางดาน 1) สภาพแวดลอมแบบเปด ดวยการไววางใจ ใหอิสระในการคิด 

และพรอมสนับสนุนความคิดใหม ๆ 2) แรงจูงใจภายใน ดวยการมีความอยาก ความหวังความปรารถนา 

ความเพียรพยายาม มุงมั่น ทุมเทเพื่อใหเปนคนที่ประสบความสําเร็จ และ 3) ความรูเชิงลึก ดวยการมี

ความรูแนวกวางและลึก มีทักษะ ประสบการณอันจะสงผลใหเกิดแนวทางที่ชาญฉลาดในการแกปญหา

อยางเปนระบบ (กิตต์ิกาญจน ปฏิพันธ, 2555) 

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค คือ การแสดงออกของผูนําที่ตอบสนองความตองการของบุคลากร 

ในดานความสามรถในการนําความสรางสรรค และกระตุนใหเกิดความสรางสรรค สุภาพ ฤทธ์ิบํารุง 

(2556) กลาววาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคเปนความสามารถในการจูงใจหรือนําบุคคลอื่น ๆ อยางมีวิสัยทัศน
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กระตุนและสนับสนุนใหเกิดการทดลองภายในองคกรเพื่อที่จะทําใหบุคลากรสามารถคิดนอกกรอบ

กลาคิดกลาตัดสินใจมีความคิดสรางสรรคหาแนวทางใหม ๆ ในการบริหารและการสื่อสารภายใน

องคกรมีความสามารถในการปรับตัวและกระบวนการทํางานตาง ๆ ในองคกรใหมีความงายคลองตัว

และยืดหยุนเขากับสถานการณตาง ๆ ไดดีมากข้ึนสอดคลองกับที่ ดวงแข ขํานอก (2559) ไดให

ความเห็นวา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค หมายถึง ความสามารถพิเศษของผูนําที่แสดงออกถึงการมี

ความรูความสามารถ การแกปญหาและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ  

มีการติดตอประสานงานและพัฒนาความสามารถของผูรวมงานอยางมีศักยภาพ กระตุนใหเกิด

ความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการนําหรือจูงใจผูอื่นอยางมีวิสัยทัศน ทําใหเกิดการเรียนรู      

ในองคกร สมาชิกตระหนักในวิสัยทัศน ภารกิจ จนทําใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายที่วางไวรวมทั้ง 

Basadur (2008) ไดกลาวตรงกันวา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคเปนการนําบุคคลอื่นผานกระบวนการหรือ 

วิธีการรวมกัน เปนการคนหาปญหาอยางละเอียด ถ่ีถวน และการดําเนินการแกปญหาดวยแนวทางใหม ๆ 

เปนกระบวนการที่จําเปนที่จะตองใชภาษาในการสื่อสารรวมกันระหวางบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถทําความเขาใจไดอยางรวดเร็ววารูจักกระบวนการเชิงสรางสรรคในระดับใด ในดานกระบวนการ 

เชิงสรางสรรคจะตองมีทักษะในการจัดการกับบุคคลอื่น ๆ  ในลักษณะที่เปนลําดับ ข้ันตอนจากกระบวนการ

เชิงสรางสรรค การรูจักระบวนการเชิงสรางสรรคจะชวยใหมีตนแบบในการสรางผูนําแบบใหมที่มคีวาม

สมบูรณแบบย่ิงข้ึนได ดังน้ัน ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค จึงเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับผูบริหารในการ

ดําเนินงานในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ งานวิจัยหลายเรื่องช้ี ใหเห็นวาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคมี

ความสําคัญตอการพัฒนาองคกร และการจัดการในทุกระดับ ทั้งในภาครัฐ เอกชน ระดับโลก หรือ

ระดับทองถ่ิน ผูนําเปรียบ เสมือนจุดรวมแหงพลังของผูปฏิบัติงาน ซึ่งในภาวะวิกฤติของระบบราชการ 

องคกรมีความตองการภาวะผูนําของผูบริหารที่มีความเขมแข็ง ต้ังใจที่จะแกปญหาอยางกลาหาญอดทน 

และตอเน่ืองสามารถสรางความมั่น ใจใหเกิดการพัฒนาองคกร ทําใหการทํางานเดินไปสูทิศทางที่ดีข้ึน 

เสริมสรางประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใหกับองคกร (กิตต์ิกาญจน ปฏิพันธ, 2555) องคกรที่ผูนํามี

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคจะทําใหองคกรน้ันมีประสิทธิผลอยางหลากหลายดาน 

โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จน้ัน จําเปนตองอาศัยปจจัยหลายดานประกอบเขาดวยกัน  

โดยโรงเรียนที่จะประสบผลสําเร็จไดน้ัน โรงเรียนจะตองติดตามความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่จะเขามามี

ผลตอการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนอยางใกลชิด เชน ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจวิวัฒนาการดาน

เทคโนโลยี ตลอดจนการเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วของจํานวนนักเรียน สิ่งเหลาน้ีโรงเรียนจะตองรับเอามา 

เพื่อใชเปนขอมูลในการทําโรงเรียนใหประสบความสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับ สุภาพ ฤทธ์ิบํารุง (2556 : 

70) กลาววาโรงเรียนที่มีประสิทธิผลน้ันจะมีการดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหบรรลุตามเปาหมาย

หรือวัตถุประสงคที่กําหนดไวซึ่งเปนผลลัพธของโรงเรียน โดยผูนําเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อน

การดําเนินการ ประสานงานกับบุคลากรและทุกสวนที่เกี่ยวของเพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพ และตรงตาม
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ความตองการของสังคม โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 

คุณลักษณะของผูเรียนความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู รวมทั้งการปรับตัวและพัฒนาโรงเรียน

อยางมีประสิทธิภาพ โดยผูที่มีความสําคัญมากที่สุดในการทําโรงเรียนใหมีประสิทธิผล คือ ผูบริหาร 

เน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษาเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนา ปรับปรุงโรงเรียน เปนผู ทําใหเกิด       

การเปลี่ยนแปลงไปสูความสําเร็จของโรงเรียน Seyfarth (1999) ไดกลาววา ภาวะผูนํามีความสําคัญ

อยางย่ิง ตอความสําเร็จ หรือความลมเหลวในการดําเนินงานของกลุมคนหนวยงาน และองคกรตาง ๆ 

เน่ืองจากภาวะผูนํามีความเกี่ยวของ และสงผลโดยตรงตอการปฏิบัติงานรวมกันของบุคคล ดังน้ัน 

ผูบริหารของทุกหนวยงานจึงจําเปนตองใหความสําคัญกับภาวะผูนําของตนเอง ผูบริหารจําเปนตอง

ไดรับการพัฒนา ดานทักษะ ความรู ความเขาใจในหลักการตาง ๆ ดังที่กลาวขางตน เพื่อใหสามารถ

ปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิผลและในภาวะเชนน้ี สมรรถนะของผูนําที่ เรียกวา “ผูนําเชิง

สรางสรรค” จึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางย่ิงที่จะทําใหรอดพน และไดรับชัยชนะเหนือสภาพแวดลอม           

ที่ปรับเปลี่ยนอยางรุนแรงดังกลาวสามารถตอบสนองตอความคาดหวัง ความตองการของบุคคล และ

สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคมไดอยางเหมาะสม 

การบริหารงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ไดให

ความสําคัญของผูบริหารสถานศึกษาวา เปนผูมีบทบาทสําคัญในการบริหารในสถานศึกษาและ          

เปนผูกําหนดนโยบาย กําหนดจุดหมาย วางแผน กําหนดเปาหมาย ตลอดจนวิธีดําเนินงานของโรงเรียน

เพื่อใหการบริหารโรงเรียนบรรลุ สอดคลองกับวัตถุประสงค และนโยบายรัฐที่กําหนดไว และจะตอง

รับผิดชอบในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพทางการศึกษาใหสูงข้ึน อยางไร

ก็ตาม จากการดําเนินงานของผูบริหารที่ผานมา พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จํานวน 121 โรงเรียน ยังไมบรรลุ

เปาหมายในบางรายวิชา อาทิเชน คณิตศาสตร ตองผานเกณฑรอยละ 43.47และภาษาตางประเทศ

ตองผานเกณฑรอยละ 40.31 ในปการศึกษาตอไป จากสภาพการจัดการศึกษาในปจจุบันพบวา โดย

ภาพรวมประสบปญหาดานงานวิชาการอยางมาก ซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดบุคลากรที่เช่ียวชาญและ

ขาดกลไกที่ดีในการสงเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตามงานดานวิชาการของโรงเรียน จึงสงผลตอ

คุณภาพผูเรียน ซึ่งผูบริหารจะตองทบทวนตนเองและแกไขปญหาที่เกิดในในสถานศึกษาทุก ๆ ดาน 

ใหดีข้ึนอยางเรงดวน การศึกษาจึงจะเปนไปอยางมีคุณภาพ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฎรธานี เขต 1, 2560)  

จากสภาพปญหาและความสําคัญดังกลาว ทําใหผูวิจัยมีความสนใจศึกษาความสัมพันธ

ระหวางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 และผลที่ไดจากการศึกษาจะนําไปใชเปนแนวทาง

สําหรับผูบริหารโรงเรียนในการปรับปรุงพัฒนาตนเองใหมีภาวะผูนําเชิงสรางสรรคในโรงเรียนตอไป 



 5

วัตถุประสงคการวิจัย 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา

กับประสิทธิผลของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฎรธานี เขต 1 มีวัตถุประสงคในการวิจัย ดังน้ี 

 1.  เพื่อศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

 2.  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฎรธานี เขต 1 

 3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 

การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา

กับประสิทธิผลของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฎรธานี เขต 1 มีความสําคัญของการวิจัย ดังน้ี 

 1.  ทราบถึงระดับของภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบรหิารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 เพื่อนําผลที่ไดไปปรับปรุงแกไขขอบกพรองให

กระบวนการบริหารงานโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพ 

 2.  ทราบถึงระดับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 เพื่อกําหนดเปนนโยบายดานการจัดการศึกษาในโรงเรียนในโอกาส

ตอไป 

 3.  ทราบถึงความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 เพื่อนํา

ผลไปกําหนดเปนกลยุทธดานกระบวนการบริหารและดานการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิผลย่ิงข้ึน 

 4.  ผลการวิจัยสามารถนําไปเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาดาน 

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฎรธานี เขต 1 ได 

  



 6

ขอบเขตของการวิจัย 

 

การศึกษาคนควาในครั้งน้ี เปนการศึกษาถึงประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําเชิง

สรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของโรงเรียน ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของ

การศึกษา ไวดังน้ี 

 1.  ขอบเขตดานเน้ือหา การวิจัยครั้งน้ี มุงศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงสรางสรรค        

ของผูบริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของโรงเรียนซึ่งประกอบไปดวยเน้ือหาสวนสําคัญคือ แนวคิด

เกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคความรูเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษาและรายงานวิจัยตาง ๆ       

ที่เกี่ยวของ รวมถึงเน้ือหาที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลการทดสอบสมมุติฐานที่ผูวิจัยไดต้ังสมมุติฐานไว

ในเบื้องตน 

 2.  ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยางซึ่งการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยมีวิธีกําหนด

ประชากรและกลุมตัวอยาง ดังน้ี 

  2.1 ประชากร การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีผูศึกษาไดกําหนดประชากรคือ ขาราชการครู

ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ปการศึกษา 2560

จํานวน 121 โรงเรียน ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนรวมจํานวนทั้งหมด 1,311คน (สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1, 2560 : 12) 

  2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก ขาราชการครูสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จํานวน 302 คน โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของ Krejcie 

and Mogan (อางถึงใน พิสณุ ฟองศรี, 2553 : 114) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 302 คน กําหนดสัดสวน

เปนรายอําเภอจากน้ันทําการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับฉลาก 

 3. ขอบเขตดานพื้นที่ โดยการวิจัยครั้งน้ีจะศึกษาเฉพาะพื้นที่ในสังกัดของสํานักงาน  

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 เทาน้ัน 

 4. ขอบเขตดานตัวแปร โดยตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดมาจากการสังเคราะห

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งประกอบไปดวยตัวแปรสวนตาง ๆ ดังน้ี 

  4.1 ตัวแปรตน ประกอบดวย 1) การมีจินตนาการ 2) การมีความยืดหยุน 3) การมี

วิสัยทัศน 4) ความไววางใจ  

  4.2 ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ประกอบดวย ตัวแปรตาม 1) ความสามารถผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูง 2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก 3) ความสามารถในการ

ปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา 4) ความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

จากแนวคิด ทฤษฎีของหนวยงาน นักวิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดสังเคราะห

ตัวแปรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา โดย Ash and Persall 

(2007) Chernin (2001) Bennis (2002) Guntern (2004) Danner (2008) Stoll and Temperley 

(2009) Robinson (2007) สุภาพ ฤทธ์ิบํารุง (2556) ภรณทิพย ปนกอง (2559) และวัฒนา ปกิคา 

(2560) ไดกลาวถึงภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาที่คลายคลึงกัน โดยผูวิจัยไดสรุป

เอากระบวนการบริหารงานโรงเรียนหลัก ๆ 4 ดาน ไดแก การมีจินตนาการ การมีความยืดหยุน         

การมีวิสัยทัศน และความไววางใจ ดานประสิทธิผลของโรงเรียน ผูวิจัยไดสังเคราะหตัวแปรตาง ๆ            

ที่เกี่ยวของโดย Hoy and Miskel (2001) Mott (1972) ธนิต ทองอาจ (2553) บุญตา ชาญชํานิ 

(2553) เสาวลักษณ โสมะทัต (2553) สุวะนิต สุระสังข (2554) กรรณิการ เฟองประยูร (2555)       

สุรศักด์ิ สหวิริยะสิน (2556) สุภาพ ฤทธ์ิบํารุง (2556) และสัมฤทธ์ิ กางเพ็ง (2551) ไดกลาวไวหลาย

ประเด็นและผูวิจัยนํามาจําแนกเปนกรอบแนวคิดการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนได 4 ดาน 

ประกอบดวย ความสามารถผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ความสามารถในการพัฒนา

นักเรียนใหมีเจตคติทางบวก ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา ความสามารถใน

การแกปญหาภายในสถานศึกษา และนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดไดดังภาพที่ 1.1 

 

ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม 

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 

ของผูบริหารสถานศึกษา 

 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 

1) การมีจินตนาการ 

2) การมีความยืดหยุน  

3) การมีวิสัยทัศน  

4) ความไววางใจ 

1) ความสามารถผลิตนักเรียนใหมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงู 

2) ความสามารถในการพัฒนานักเรยีนใหมเีจตคติทางบวก 

3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพฒันาสถานศึกษา 

4) ความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา

กับประสิทธิผลของในโรงเรยีนตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 1 ผูวิจัยไดต้ังสมมติฐานการวิจัย ไววา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหาร
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สถานศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของในโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 

นิยามศัพทเฉพาะน้ี ไดใหความหมายและคําจํากัดความของคําศัพทตาง ๆ ที่ใชในการศึกษา

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน 

ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ซึ่งมี

ศัพทที่สําคัญ ดังน้ี 

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค หมายถึง ความสามารถในการจูงใจหรือนําบุคคลอื่น ๆ อยางมี

วิสัยทัศน การแกปญหาและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ พรอมทั้งรูจัก

กระตุนความคิดสรางสรรคของผูอื่น กลาคิดกลาตัดสินใจมีความคิดสรางสรรคหาแนวทางใหม ๆ         

ในการบริหารและการสื่อสารภายในองคกร มีความยืดหยุน และมีความไววางใจ มีความสามารถ       

ในการปรับตัวและกระบวนการทํางานตาง ๆ ในองคกร ทําใหเกิดการเรียนรูในองคกร สมาชิกตระหนัก 

ในวิสัยทัศน ภารกิจ จนทําใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายที่วางไวประกอบดวย 1) การมีจินตนาการ 

2) การมีความยืดหยุน 3) การมีวิสัยทัศน 4) ความไววางใจ  

 1. การมีจินตนาการ หมายถึง การแสดงออกของผูบริหารสถานศึกษาถึงการมีความคิด

เชิงสรางสรรค มีอารมณขันในการทํางาน และมีสติปญญาในการแกปญหาอยางสรางสรรค มีพฤติกรรม

ในการแสดงออกถึงกระบวนการสรางมโนภาพที่เดนชัดไวในจิตใจ มีเหตุผลและเปนภาพที่ผานการ

ประมวลการไตรตรองแลวอยางมีประสิทธิผลในสมอง มองโลกในแงดี มีความมั่นใจในตนเอง กลาคิด

กลาแสดงออก ซึ่งจะสงผลตอพฤติกรรมนําไปสูการตัดสินใจและการคิดเชิงบวก 

 2. การมีความยืดหยุน หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบริหารสถานศึกษา      

ที่แสดงออกถึงการคิดหาคําตอบไดอยางอิสระความสามารถในการปรับตัวตามสถานการณตาง ๆ และ

การเปดกวางรับความคิดใหม ๆ เพื่อนําไปสูความเปลี่ยนแปลง โดยผูบริหารจะตองมีความสามารถ      

ในการเขาใจและวิเคราะหพฤติกรรมทั้งของตนเองและของผูอื่น มีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑเพื่อให

บรรลุเปาหมายขององคกร โดยสามารถพัฒนาความฉลาดอารมณ มีการปรับตัวใหเขากับบุคคลและ

สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง จัดการกับปญหาความขัดแยงอยางสรางสรรค และสรางบรรยากาศที่ดี

ในการทํางาน 

 3. การมีวิสัยทัศน หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่แสดงออกถึงการมอง

ภาพในอนาคตที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงคนที่มีวิสัยทัศนจะเปนคนที่มองการณไกล ใจกวาง กลาที่จะ

ปรับเปลี่ยนเรียนรูเปดรับสิ่งใหม ๆ ใหกับตัวเองสามารถมองเห็นวิธีการปฏิบัติที่มีทิศทางและขอบเขต
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ที่จะนําองคกรไปสูความสําเร็จ โดยมีความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจจูงใจบุคลากรในองคการ

ไดดําเนินงานอยางเต็มความสามารถและยกระดับการปฏิบัติงานใหสูงข้ึนรวมทั้งสามารถชักจูงบุคลากร

ในองคการปฏิบัติตามวิสัยทัศนเพี่อใหวิสัยทัศนน้ันเกิดข้ึนจริง ซึ่งมีพฤติกรรมหรือการแสดงออก คือ  

มีการสรางวิสัยทัศน มีการเผยแพรวิสัยทัศน และการปฏิบัติตามวิสัยทัศน 

 4. ความไววางใจ หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่แสดงออกถึง ความ

คาดหวัง ความเช่ือมั่น ความไววางใจที่แสดงออกอยางเปดเผย จะตองสรางความเช่ือถือไววางใจใหกับ

สมาชิกในองคกรดวยการยึดการบริหารสากล เชน คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย ความเมตตา 

ความยุติธรรม ความเปนกลาง ความกลาหาญ ความอดทน ความมีวินัย ความมุงมั่น ซึ่งเปนหลักสําคัญ 

ในการบริหาร เปนแมแบบที่ดี ยอมรับขอผิดพลาดของสมาชิกในองคกรและใหเกียรติผูอื่น เคารพและ

ใหการสนับสนุนผูอื่น ไมวาคน ๆ น้ันจะมีตําแหนงใดก็ตาม สอบถามเปดโอกาสใหผูอื่นไดแสดงความ

คิดเห็น รับฟงปญหาและใหความชวยเหลือตามความเหมาะสม 

ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ความสามารถของผูบริหารและครูในโรงเรียนที่รวมกัน

จัดการศึกษาใหประสบผลสําเรจ็บรรลตุามวัตถุประสงคจนสามารถทําใหมกีารผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูง ความพึงพอใจในการทํางานของครู การจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และ

ความสามารถที่ปรับเปลี่ยนสภาวะแวดลอมที่มาจากทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนไดประกอบดวย 

1) ความสามารถผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียน

ใหมีทัศนคติทางบวก 3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา 4) ความสามารถ        

ในการแกปญหาภายในสถานศึกษา 

 1. ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง หมายถึง นักเรียน 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มมากข้ึน โดยโรงเรียนไดจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ        

มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทําใหนักเรียนมีผลงานทางวิชาการ

และสามารถเขาศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึนได 

 2. ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวกหมายถึงผลการดําเนินงาน

ของโรงเรียน ในการพัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคประพฤติตน

ตามระเบียบวินัย มีความกระตือรือรน มีความรูและนําทักษะชีวิตมาใชในการพัฒนาตนเองและแกปญหา 

มีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณประโยชน มีความรูความเขาใจในการนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาใชในการดําเนินชีวิต 

 3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถ 

ของผูบริหารและครูในโรงเรียนที่รวมกันจัดการศึกษาใหประสบผลสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงคครู

และบุคลากรมีการยอมรับแนวคิดวิธีการตลอดจนเทคนิคการสอนใหม ๆ มาใชในการจัดการเรียน  

การสอนมีบรรยากาศสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษา สงเสริมใหครูมีความกระตือรือรนในการทํางาน    



 10

มีบรรยากาศความรวมมือในการปฏิบัติงานเปนอยางดีครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง      

อยูเสมอเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนครูและบุคลากรในสถานศึกษาสามารถปรับตนเอง       

ใหเขากับสิ่งแวดลอมไดดีครูและบุคลากรมีความกระตือรือรนในการทํางานสถานศึกษาจัดทําหลักสูตร

ทองถ่ินใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

 4. ความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาและ

ครูรวมกันแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในสถานศึกษาไดเปนอยางดีผูบริหารและครูสามารถจัดลําดับ

ความสําคัญในการแกปญหาของสถานศึกษาไดมีการตัดสินใจสั่งการไดอยางมีข้ันตอน ปฏิบัติงาน      

โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของโรงเรียนเปนสําคัญผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรรวมมือกัน

แกปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนภายในสถานศึกษาไดลุลวงเสมอเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉินผูบริหารและครู      

ในสถานศึกษาสามารถควบคุมสถานการณได ผูบริหารสถานศึกษาใหความสนใจและมุงมั่นแกปญหา

เมื่อมีความขัดแยงหรือแตกความสามัคคีของครูและบุคลากร 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 หมายถึง หนวยงานทาง 

การศึกษาที่ทําหนาที่รับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาภาคบังคับในสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง อําเภอกาญจนดิษฐ อําเภอดอนสัก อําเภอเกาะสมุย 

และอําเภอเกาะพะงัน โดยจัดการศึกษาต้ังแตระดับกอนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนตน 

โรงเรียน หมายถึง สถานศึกษาในสังกัดของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา        

สุราษฎรธานี เขต 1 ที่เปดทําการสอนต้ังแตชวงช้ันที่ 1 ถึงชวงช้ันที่ 3 ในปการศึกษา 2560 และ       

เปนโรงเรียนที่ดําเนินการเรียนการสอนของภาครัฐเทาน้ัน 

ผูบริหาร หมายถึง ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรยีนหรือผูรักษาราชการแทนในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

ครูผูสอน หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติหนาที่สอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาตอนตน 


