
บทที่ 2  

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา     

สุราษฎรธานี เขต 1 ครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการวิจัย

โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 1.  ภาวะผูนํา 

 2. ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 

 3.  ประสิทธิผลของโรงเรียน 

 4.  บริบทของสํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 1 

 5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ภาวะผูนํา 

 

ความหมายของภาวะผูนํา 

ภาวะผูนํา เปนศัพททางการบริหารที่ยังหาความหมายที่เปนอันหน่ึงอันเดียวกันไมได

ความหมายของภาวะผูนําจะแตกตางกันแมกระทั่งความหมายตามพจนานุกรม เชน New Webster’s 

Dictionary of the English Language (1981) ระบุวา ภาวะผูนํา หมายถึงตําแหนงของผูนํา หนาที่

ของผูนําหรือการช้ีนําของผูนํา และความสามารถในการนําของผูนํา Hornby (1993) ระบุในพจนานุกรม 

Oxford Learner’s Dictionary of Current Englishวา ภาวะผูนําหนาที่ผูนําความสามารถในการนํา 

และกลุมของผูนํา (วัฒนา ปกิคา, 2560 : 11) สําหรับการใหความหมายของภาวะผูนําของนักวิชาการ 

มีความแตกตางหลากหลายตามความคิดเห็นและการนําไปใชของนักวิชาการแตละทาน ดังน้ี 

Jacobs (1970 : 232) ใหความหมายวา ภาวะผูนํา คือ ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลโดยที่ 

ฝายหน่ึงเปนผูใหสารสนเทศ เพื่อใหอีกฝายหน่ึงเช่ือมั่น วาหากทําตามแลวจะบรรลุผลตามที่ตองการ 

Bovee (1993 : 468) ใหความหมายวา ภาวะผูนํา คือ ความสามารถในการที่จะกระตุนและใช

อิทธิพลตอผูอื่น เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ กระบวนการภาวะผูนํา ประกอบดวย 3 ข้ันตอน 

คือ ข้ันใชอํานาจหนาที่เพื่อใหกลุมทํางานหรือมีการปฏิบัติตามเปาหมายขององคการกระตุนสมาชิก

ขององคการใหทํางานจนบรรลุเปาหมายและข้ันสงอิทธิพลตอพลวัตหรือความเปลี่ยนแปลงของกลุม 

และวัฒนธรรมองคการ 
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Daft (1994 : 478) ใหความหมายวา ภาวะผูนํา คือ ความสามารถของคนที่เปนผูนําในการ

ใชอิทธิพลหรือโนมนาวบุคคลอื่นเพื่อนําไปสูการบรรลุถึงเปาหมายขององคการ ดังน้ันเมื่อกลาวถึง

ภาวะผูนําก็แสดงวาตองประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ คือ ตองมีทั้งคนซึ่งไดแก ผูนํากับผูตาม 

การโนมนาวหรืออิทธิพล และเปาหมายขององคการ 

Adams (2003 : 6) ใหความหมายของภาวะผูนํา คือ กระบวนการใชอิทธิพลของผูนํากับ       

ผูตามเพื่อนําไปสูสัมฤทธิผลบรรลุเปาหมายขององคการโดยมีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวใหทันกับ

สิ่งแวดลอม 

Yukl (2006 : 2) ใหความหมายไววา ภาวะผูนํา เปนพฤติกรรมสวนตัวของบุคคลคนหน่ึง          

ที่จะชักนํากิจกรรมของกลุมใหบรรลุเปาหมายรวมกัน 

Dubrin (2007: 2) ไดใหความหมายของภาวะผูนําวา เปนความสามารถของบุคคลที่จะสราง

ความเช่ือมั่นและใหการสนับสนุนบุคคลเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ 

ชาญชัย อาจินสมาจาร (2550 : 1) ใหคํานิยามไววา ภาวะผูนําคือ ความสามารถในการ

ขับเคลื่อนหรือสรางอิทธิพลตอผูอื่น เพื่อทําใหเปาประสงคของปจเจกบุคคลหรือกลุมบรรลุผลสําเร็จ 

กวี วงศพุฒ (2550 : 17) ไดใหความหมายของคํา วาผูนํา ไววา หมายถึง บุคคลที่เปนผูนํา 

ใชอิทธิพลในความสัมพันธซึ่งมีอยูตอผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตาง ๆ เพื่อปฏิบัติการและอํานวยการ

โดยใชกระบวนการติดตอซึง่กันและกันเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ (2551 : 32) ไดใหความหมายของภาวะผูนํา ไววา ภาวะผูนํา           

เปนศิลปะหรือกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูตามในการที่จะทําใหผูตามมีความเต็มใจ และมีความ

กระตือรือรนที่จะทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของกลุม 

สุนทร โคตรบรรเทา (2551 : 116) กลาววาภาวะผูนํา คือ กระบวนการของการมีอิทธิพล

ตอผูตามหรือผูใตบังคับบัญชา โดยการใชอํานาจและการใชฐานอํานาจตางกัน สงผลตอปฏิกิริยาจาก 

ผูตามตางกัน 

เนตรพัณณา ยาวิราช (2552 : 1) ใหความหมายของภาวะผูนํา ไววา หมายถึง บุคคลที่มี

ความสามารถในการบังคับบัญชาบุคคลอื่นโดยไดรับการยอมรับและยกยองจากบุคคลอื่นเปนผูทําให

บุคคลอื่นไววางใจและใหความรวมมือ ความเปนผูนําเปนเปนผูมีหนาที่ในการอํานวยการ หรือสั่งการ

บังคับบัญชา ประสานงาน โดยอาศัยอํานาจหนาที่เพื่อใหกิจการงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค

และเปาหมายที่ตองการ ความเปนผูนํา หมายถึง ผูที่มีความสามารถในการใชศิลปะในการจูงใจให

ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จดวยความเต็มใจ  

วิมล จันทรแกว (2555 : 32) กลาววา ภาวะผูนําเปนความสามารถของบุคคลในการใชอิทธิพล 

อํานาจและสามารถจูงใจใหบุคคลหรือกลุมปฏิบัติตามความคิดเห็น และความตองการของตนดวย

ความเต็มใจที่จะใหความรวมมือเพื่อจะนําไปสูความสําเร็จบรรลุเปาหมายของกลุมหรือองคการตามที่

กําหนดไว 
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วัฒนา ปกิคา (2560 : 13) ไดสรุปความหมายของภาวะผูนําวา หมายถึงคุณลักษณะหรือ

พฤติกรรมที่แสดงออก ความสามารถในการชักจูงหรือโนมนาว สรางแรงผลักดันหรือแรงบันดาลใจให

ผูอื่นปฏิบัติตาม เปนการผูกมัดหรือหลอมรวมกลุมเขาเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน เพื่อใหสามารถบรรลุ

เปาหมายขององคการอยางมีประสิทธิภาพ 

จากความหมายที่กลาวมา สรุปไดวา ภาวะผูนํา หมายถึงบุคคลที่มีความสามารถในการ      

โนมนาวหรือจูงใจใหผูอื่นปฏิบัติตาม โดยไดรับการยอมรับและยกยองจากบุคคลอื่นเปนผูทําใหบุคคล

อื่นไววางใจและใหความรวมมือในการทํางาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ 

ความสําคัญของภาวะผูนํา 

ภาวะผูนํามีความสําคัญอยางย่ิงตอความเจริญกาวหนาขององคการเน่ืองจากผูนําจะมี

ความสามารถในการจูงใจโนมนาวบุคคลภายในและภายนอกองคการใหคลอยตามสนับสนุนองคการ 

ภารดี อนันตนาวี (2551 : 77 - 78) ไดศึกษาและสรุปความสําคัญของภาวะผูนําที่มี

ความสําคัญตอองคกรดังน้ี 

ภาวะผูนําเปนสวนที่ดึงดูดความรูความสามารถตาง ๆ ในตัวผูบริหารออกมาใชกลาวคือ แมวา

ผูบริหารที่มีความรูและประสบการณตาง ๆ  ในเรื่องงานมากมายเพียงใดก็ตามแตถาหากขาดภาวะผูนํา

แลวความรูความสามารถดังกลาวมักจะไมไดถูกนําออกมาใชหรือไมมีโอกาสไดใชอยางเต็มที่เพราะ       

ไมสามารถกระตุนหรือชักจูงผูอื่นใหคลอยตามและปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่วางไว 

ภาวะผูนําชวยประสานความขัดแยงตาง ๆ ภายในหนวยงานหนวยงานประกอบดวยบุคคล

จํานวนหน่ึงรวมกันซึ่งจะมากหรือนอยแลวแตขนาดของหนวยงานบุคคลเหลาน้ีมีความแตกตางกัน        

ในหลาย ๆ เรื่องเชนการศึกษาประสบการณความเช่ือเปนตนการที่บุคคลมีความแตกตางกันในเรื่อง

ดังกลาวมาอยูรวมกันในองคกรหน่ึงมักจะหลีกเลี่ยงไมพนคือความขัดแยงแตไมวาจะเปนความขัดแยง

ในรูปแบบใดถาผูบริหารในหนวยงานมภีาวะผูนําที่มีคนยอมรับนับถือแลวก็มกัจะสามารถประสานหรอื

ชวยบรรเทาความขัดแยงระหวางบุคคลในหนวยงานไดโดยการชักจูงประนีประนอมหรือประสานประโยชน

เพื่อใหบุคคลตาง ๆ ในหนวยงานมีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันและรวมกันฝาฟนอุปสรรคเพื่อให

หนวยงานมีความเจริญกาวหนาอาจสรุปไดวา ภาวะผูนําชวยผูกมัดเช่ือมโยงใหสมาชิกของหนวยงาน     

มีเอกภาพ 

ภาวะผูนําชวยโนมนาวชักจูงใหบุคคลทุมเทความรูความสามารถใหแกองคกรองคกรจะตอง

มีปจจัยเอื้ออํานวยหลายอยางเพื่อที่จะทําใหสมาชิกต้ังใจและทุมเททํางานใหเชนบุคคลไดทํางานตรง

ตามความถนัดและความสามารถผูบังคับบัญชาตองรูจกัรับฟงความคิดเห็นการประเมินการปฏิบัติงาน

ก็ตองมีความยุติธรรมและสิ่งสําคัญประการหน่ึงที่ขาดเสียมิไดก็คือผูบริหารขององคกรจะมีภาวะผูนํา

ในตัวผูบริหารจะทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความยอมรับเกิดความศรัทธาและความเช่ือมั่นวาผูบริหาร

ไมเพียงแตนําองคกรใหอยูรอดเทาน้ันแตจะนําความเจริญกาวหนาความภาคภูมิใจเกียรติยศช่ือเสียง

และความสําเร็จมาสูองคกรดวย 
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ภาวะผูนําเปนหลักยึดใหแกบุคลากรเมื่อหนวยงานเผชิญสภาวะคับขันหรือสภาวะที่อาจ

กระทบถึงความอยูรอดภาวะผูนําของผูบริหารจะย่ิงทวีความสําคัญมากข้ึนเพราะในสภาวะเชนน้ัน

ผูบริหารจะตองเพิ่มความระมัดระวังความรอบคอบความเขมแข็งและกลาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลง

สภาพตาง ๆ ภายในหนวยงานที่ขาดประสิทธิภาพเพื่อใหหนวยงานรอดจากสภาวะคับขันดังกลาว 

เกศสรินทร ตรีเดช (2552 : 1) สรุปความสําคัญของภาวะผูนํา ดังน้ี “ภาวะผูนํา” ของผูบริหาร

เปนสิ่งสําคัญซึ่งในปจจุบันการบริหารองคกรไมวาจะเปนภาครัฐหรือเอกชนตางเล็งเห็นความสําคัญ

และความจําเปนที่จะตองทําการพัฒนาหรือปรับปรุงวิธีการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล

และประหยัดสูงสุดเพื่อจะไดเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารงานแกองคกรใหมากข้ึนเพราะ

นอกจากจะเปนผลดีตอองคกรน้ันโดยตรงแลวยังทําใหองคกรสามารถปรับตัวรองรับกระแสการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็วในโลกยุคโลกาภิวัตนไดอยางเหมาะสม 

พงษเทพ สุขทนารักษ (2554 : ออนไลน) ไดกลาววาภาวะผูนําเปนกระบวนการที่ผูนําชวย

สรางความชัดเจนแกผูใตบังคับบัญชาใหรบัรูวาอะไรคือความสําคัญใหภาพความเปนจริงขององคกรแก

ผูอื่นชวยใหมองเห็นทิศทางและจุดมุงหมายอยางชัดเจนภายใตภาวะความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

ของโลกดังน้ี 1) ภาวะผูนําของผูนําเปนจุดศูนยรวมของการทํางานกลุมในการแสวงหาความรวมมือ

ของบุคคลในกลุมเพื่อนําพากลุมไปสูเปาหมายของความสําเร็จ 2) ภาวะผูนําของผูนําเปนบุคลิกภาพ

และผลของบุคลิกภาพทีส่งผลตอผูตามในการทาํงานรวมกันกอใหเกิดความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจตอ

บุคลิกภาพของผูนําซึ่งเปนผลจากความมีภาวะผูนําน่ันเอง 3) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนการกระทําหรือ

พฤติกรรมเพราะการกระทําของผูนําที่เปนผลจากการมีภาวะผูนําสงผลตอปฏิกิริยาของผูตามวาผูนํา

ทําอะไรถาผูนําทําใหดูผูตามก็จะทําตามดวย 4) ภาวะผูนําเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญที่ชวยในการจูงใจ

และการประสานงานขององคการเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 5) ภาวะผูนําเปนผลหรือสิ่งที่

งอกเงยตามมาที่เกิดจากการปฏิสัมพันธของบุคคลตาง ๆ ในกลุมเปนหลัก 6) ภาวะผูนําเปนบทบาท  

ที่เกิดข้ึนจาการบูรณาการบทบาทของบุคคลอื่นเพื่อสรางความเจรญิกาวหนาแกระบบสงัคมเพราะผูนํา

แตละองคกรหรือหนวยงานตางก็มีหนาที่มีบทบาทที่แตกตางกันแตทุกหนาที่ตางก็ชวยกันพัฒนาความ

เจริญใหกับสังคมซึ่งตองอาศัยการมีภาวะผูนําทั้งน้ัน 7) ภาวะผูนําในฐานะที่มุงดานโครงสรางเปน

กระบวนการในการริเริ่มและดํารงรักษาโครงสรางของบทบาทและรูปแบบความสัมพันธของบทบาท

ตาง ๆ มีการระบุหนาที่ของภาวะผูนําในการทําใหระบบการตัดสินใจตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

เปนไปอยางมีประสิทธิผลตามโครงสรางการบริหารจัดการขององคการ 

รัตนา นาคมุสิก (2558 : 16) ไดสรุปความสําคัญของภาวะผูนําวาภาวะผูนํามีความสําคัญ

อยางย่ิงตอความเจริญกาวหนาขององคการเน่ืองจากผูนําจะมีความสามารถในการจงูใจโนมนาวบุคคล

ภายในภายนอกองคการใหคลอยตามสนับสนุนองคการความสามารถในการเลือกใชเครื่องมือเทคนิค

วิธีการในการบริหารงานและการแกปญหาในองคการและในการจัดการเพื่อใหองคการบรรลุ

วัตถุประสงคขององคการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ 
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กฤษพล อัมระนันท (2559 : 26)ไดกลาวถึงความสําคัญของภาวะผูนําวาเปนปจจัยสําคัญ

ของที่มีผลกระทบตอผูรวมงานองคกรสิ่งแวดลอมในอันที่จะกอใหเกิดประสิทธิภาพหรือความลมเหลว

เปนคุณสมบัติสําคัญที่ผูบริหารพึงควรมีเพราะในยุคของการแขงขันจําเปนอยางย่ิงที่ผูบริหารตองมี

คุณลักษณะภาวะผูนําเพื่อนําพาองคกรไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว 

จากความสําคัญที่กลาวมา สรุปไดวา ภาวะผูนํามีความสําคัญตอการบริหารงานโดยเฉพาะ

ตอผูใตบังคับบัญชาผลงานในสวนรวมองคกรสิ่งแวดลอมนอกจากน้ีผูนํายังเปนตัวอยางในการ

ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงานอีกดวยจะเห็นไดวาภาวะผูนํามีความสําคัญ ตอผูรวมงาน

ตอผูใต บังคับบัญชาตอสถาบันและตอความสําเร็จขององคการ 

คุณลักษณะความเปนผูนํา 

คุณลักษณะผูนําเปนเรื่องที่มีอยูในตัวผูนําที่สามารถจะเรียนรูสั่งสมประสบการณฝกฝน

พัฒนาตนใหเปนผูนําที่ดีไดองคการจะประสบความสําเร็จและบรรลุเปาหมายขององคการไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมข้ึนอยูกับผูนํา (รัตนา นาคมุสิก, 2558 : 16) ซึ่งมีนักวิชาการและ

ผูวิจัยไดกลาวถึงคุณลักษณะความเปนผูนําไว ดังน้ี 

Stogdill (1974 : 62 - 65) ไดรวบรวมผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับบุคลิกลักษณะและพฤติกรรม

ของผูนําวาควรเปนผูมีเชาวปญญาดี มีนิสัยรักการคนควา เปนที่พึ่งในเรื่องที่ตนรับผิดชอบได ชอบ

กิจกรรมและงานสังคม และตองมีฐานะทางเศรษฐกิจทางสังคมดี เขาไดสรุปผลการวิจัยบุคลิกลักษณะ

ของผูนําวาปจจัยที่มีความสัมพันธสูงสุดกับผูนํา คือ ความสามารถในการคิดริเริ่มสรางสรรค การเปน 

ที่รูจักมีความเดนดัง ความสามารถในการเขาสังคม ความสามารถในการคิด วิเคราะห ตัดสินใจ ความ

กลาที่จะคิด ที่จะทํา ความตองการที่จะทําใหดีกวาคนอื่น อารมณขันที่ไมหยาบโลน ความรวมมืออันดี

มีชีวิตชีวาสดช่ืน แตงกายดี ความสามารถในการกีฬา 

วิเชียร วิทยอุดม (2549 : 261 - 262) ไดกลาววาผูนําที่ดีมีคุณลักษณะของการเปนผูนํา

อยางไรจากการศึกษารูปศัพทของคําวา Leadership แลวสรุปไดวา 

 L = Love หมายถึง ผูนําตองมีความรักในหนาที่การงานรักผูใตบังคับบัญชาหรือลูกนอง

หรือสมาชิกของกลุมรักความยุติธรรมรักความกาวหนา 

 E = Education and Experience หมายถึง  คุณสมบัติทางด านการ ศึกษาและ

ประสบการณที่ดีพอสมควรเพื่อเปนแบบอยางและแนะนําลูกนองในการทํางานสงเสริมดานการศึกษา

หาความรูและประสบการณใหแกตนเองและสมาชิกในหมูคณะ 

 A = Adaptability หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสถานการณและ

สิ่งแวดลอมรูจักแกปญหาเฉพาะหนาในสถานการณที่เปลี่ยนไปได 

 D = Decisiveness หมายถึง ผูนําที่ดีตองมีความสามารถในการพิจารณาตัดสินในได

อยางถูกตองและรวดเร็วซึ่งลักษณะดังกลาวน้ีตองมีความเช่ือมั่นในตนเองกลาไดกลาเสีย 
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 E = Enthusiasm หมายถึง ความกระตือรือรนมีความต้ังอกต้ังใจในการทํางานอยาง

จริงจังและสนับสนุนชักนํา 

 R = Responsibility หมายถึง  ผู นํ าที่ ดีตองมีความรับผิดชอบทั้ง ในสวนที่ เปน

ภาระหนาที่ของตนเองและในสวนที่ลูกนองไดทําการลงไปไมทอดทิ้งหรือปดความรับผิดชอบใหแก

ผูอื่นถึงแมจะถูกตําหนิเมื่อเกิดความผิดพลาดข้ึนจึงอาจรวมความรับผิดชอบที่จะเกิดการเสี่ยง (Risk) 

ในลักษณะเชนการเสี่ยงในดานการตัดสินใจหรือดานการสั่งงานเปนตน 

 S = Sacrifice and Sincere หมายถึง การเปนผูเสียสละเพื่อสวนรวมจริงใจซึ่งจะทําให

ผูใตบังคับบัญชาเกิดความเคารพนับถือ 

 H = Harmonize หมายถึง ความนุมนวลผอนปรนพูดจานาฟงเปนลักษณะของผูนําที่จะ

เสริมสรางความสามัคคีกลมเกลียวเขาใจอันดีตอเพื่อนรวมงานซึ่งอาจรวมถึงการรูจักถอมตัวตาม

กาลเทศะดวย 

 I = Intellectual Capacity หมายถึง ความเฉลียวฉลาดมีไหวพริบทันคนทันเหตุการณ

มีความคิดริเริ่มและรอบรูลักษณะผูนําดังกลาวน้ีจึงมีความจําเปนในการปกครองบังคับบัญชาเพราะไม

มีผูอยูใตบังคับบัญชาคนใดที่อยากไดผูนําที่โงไมทันคน 

 P = Persuasiveness หมายถึง ลักษณะที่ผูนําทุกคนจะขาดเสียมิไดกคื็อความสามารถ

ในการจูงใจคนซึ่งผูนําจาํเปนตองอาศัยปจจยัหลายประการในการจูงใจหรือชักนําใหลูกนองปฏิบัติตาม

หรือใหความรวมมือดวยความศรัทธาเช่ือถือเชนตองใชหลักจิตวิทยาและตองมีอํานาจอยูในตัว เปนตน 

รัตนา นาคมุสิก (2558 : 17 - 18) ไดสรุปคุณลักษณะความเปนผูนําวาผูนําตองมีคุณสมบัติ

และคุณลักษณะอยางอื่นประกอบอีกหลายอยางที่จะทําใหไดรับการยอมรับและสามารถจูงใจโนมนาว

จิตใจผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติตามและทําใหองคการประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ซึ่งลักษณะความเปนผูนํา คือเปนผูมีบุคลิกภาพดี ทัศนคติที่ดี มีบุคลิกลักษณะความเปน

ผูนํา มีอิทธิพล มีความสามารถในการจูงใจและสือ่ความคิดของตนเองใหผูอื่นรับทราบและเขาใจตรงกัน

มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีอํานาจเหนือบุคคลอื่น มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศน 

มีมนุษยสัมพันธดี มีปฏิสัมพันธดีตอบุคลอื่นและผูรวมงาน มีคุณธรรมจริยธรรม ฉลาดรอบรู ทันสมัย

ทันเหตุการณขาวสารบานเมือง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถใชเทคโนโลยีใหม ๆ ได พัฒนา

ตนเองอยูเสมอเพื่อสงผลใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

จากคุณลักษณะความเปนผูนํา สามารถสรุปไดวา หมายถึงเปนผูมีเชาวปญญาดี มีนิสัยรัก

การคนควา เปนที่พึ่งในเรื่องที่ตนรับผิดชอบได ชอบกิจกรรมและงานสังคม และตองมีฐานะทางเศรษฐกิจ

ทางสังคมดีบุคลิกภาพดี ทัศนคติที่ดี มีบุคลิกลักษณะความเปนผูนํา มีอิทธิพล มีความสามารถในการ

จูงใจและสื่อความคิดของตนเองใหผูอื่นรับทราบและเขาใจตรงกันมีความเช่ือมั่นในตนเอง มีอํานาจ

เหนือบุคคลอื่น มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศนมีมนุษยสัมพันธดี มีปฏิสัมพันธ
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ดีตอบุคคลอื่นและผูรวมงาน มีคุณธรรมจริยธรรม ฉลาดรอบรู ทันสมัยทันเหตุการณขาวสารบานเมือง 

มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถใชเทคโนโลยีใหม ๆ ได พัฒนาตนเองอยูเสมอเพื่อสงผลใหการ

ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ทฤษฎีภาวะผูนํา 

สมัยโบราณมนุษยมีความเช่ือวาการเปนผูนําเปนเรื่องของความสามารถที่เกิดข้ึนเฉพาะตระกูล

หรือเฉพาะบุคคลและสืบเช้ือสายกันไดบุคลิกและลักษณะของการเปนผูนําเปนสิ่งที่มีมาแตกําเนิดและ

เปนคุณสมบัติเฉพาะตัวสามารถถายทอดทางพันธุกรรมไดผูที่เกิดในตระกูลของผูนํายอมจะตองมีลักษณะ

ผูนําดวยแตแนวคิดเกี่ยวกับผูนําเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยซึ่งไดมีการศึกษาและรวบรวมทฤษฎี

เกี่ยวกับภาวะผูนําโดยแบงตามระยะของการพัฒนา (จอมพงศ มงคลวนิช, 2555 : 198 - 209) ดังน้ี 

 1.  ทฤษฎีคุณลักษณะภาวะผูนํา (Trait Theories) 

  ระยะแรกของการศึกษาภาวะผูนํา เริ่มใน ค.ศ. 1930-1940 แนวคิดมาจากทฤษฎี

มหาบุรุษ (Gentleman Theory of Leadership) ของกรีกโรมันโบราณ โดยมีความเช่ือวาภาวะผูนํา

เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือโดยกําเนิด (Born Leader) ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได แตสามารถ

พัฒนาข้ึนได ลักษณะผูนําที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงจะประกอบดวยความเฉลียวฉลาด มีบุคลิกภาพ  

ซึ่งแสดงถึงการเปนผูนําและตองเปนผูที่มีความสามารถดวย ผูนําเหลาน้ี ไดแก พระเจานโปเลียน         

ฮิตเลอร พอขุนรามคําแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เปนตน โดย Gardner (2005) ได

ศึกษาเกี่ยวกับภาวะของผูนํา ใน 2 คุณลักษณะ ดังน้ี 

  1.1 The Tasks of Leadership กลาวถึงงานที่ผูนําจําเปนตองมี 9 อยาง ไดแก    

มีการกําหนดเปาหมายของกลุมมีบรรทัดฐานและคานิยมของกลุมรูจักสรางและใชแรงจูงใจมีการ

บริหารจัดการมีความสามารถในการปฏิบัติการสามารถอธิบายสื่อสารไดเปนตัวแทนของกลุมแสดงถึง

สัญลักษณของกลุมและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

  1.2 Leader-Constituent Interaction กลาวถึงผูนําตองมีพลังวิเศษเหนือบุคคล

อื่นหรือมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น ๆ เพื่อสนองตอบความตองการข้ันพื้นฐานความคาดหวังของบุคคล

และผูนําตองมีความเปนตัวของตัวเองสามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาใหผูตามมีความแข็งแกรงและ

สามารถยืนดวยตนเองอยางอิสระอยางไรก็ตามทฤษฎีน้ีพบวาไมมีคุณลักษณะที่แนนอนหรือช้ีชัดของ

ผูนําเพราะผูนําอาจไมแสดงลักษณะเหลาน้ีออกมา 

 2. ทฤษฎีพฤติกรรมผูนํา (Behavioral Theories) 

  เปนการพัฒนาในชวง ค.ศ. 19940 - 1960 แนวคิดหลักของทฤษฎีคือใหมองในสิ่งที่

ผูนําปฏิบัติและช้ีใหเห็นวาทั้งผูนําและผูตามตางมีอิทธิพลซึ่งกันและกันนักทฤษฎีไดแก Kurt Lewin 

(1951) Rensis Likert (1961) Blake and Mouton (1964) และ Douglas McGreger (1960) 

ทฤษฎีพฤติกรรมผูนําเปนแนวคิดที่สนใจศึกษาพฤติกรรมที่แสดงออกโดยผูนําซึ่งจะมีผลตอความสามารถ
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ในการนําโดยการศึกษาถึงพฤติกรรมของผูนําเริ่มไดรับความสนใจจากนักวิชาการตะวันตกในชวง

ทศวรรษที่ 1930 เปนตนมาเน่ืองจากการพิจารณาเพียงคุณลักษณะของผูนําน้ันขาดความถูกตองและ

ความนาเช่ือถือตลอดจนการศึกษาเทคนิคการจัดการในสมัยเริ่มตนโดยเฉพาะการจัดการวิทยาศาสตร 

(Scientific Management) ไมสามารถแกไขดานการบริหารไดอยางสมบูรณจึงไดมีสถาบันการศึกษา

และสถาบันทางวิชาการหลายแหงในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันออกใหความสนใจที่จะ

เก็บรวบรวมขอมูลและทําการวิจัยเพื่อหาขอสรุปเกี่ยวกับการแสดงออกของผูนําที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในลักษณะตาง ๆ กันดังตัวอยางการศึกษาที่สําคัญตอพัฒนาการของทฤษฎีภาวะผูนําดังน้ี 

  2.1 แนวตาขายการจัดการของ Blake and Mouton’s Managerial grid Blake 

and Mouton (1964) กลาววาภาวะผูนําที่ดีมีปจจัย 2 อยาง คือ คน (People) และผลผลิต (Product) 

โดยกําหนดคุณภาพและลักษณะสัมพันธภาพของคนเปน 1 - 9 และกําหนดผลผลติเปน 1 - 9 เชนกัน

และสรุปวาถาคนมีคุณภาพสูงจะสงผลใหผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพสูงตามไปดวยเรียกรูปแบบน้ีวา 

Nine-nine Style (9,9 Style) ซึ่งรูปแบบของการบรหิารแบบตาขายน้ีจะแบงลักษณะเดน ๆ ของผูนํา

ไว 5 แบบคือ 

   2.1.1 แบบมุงงาน (Task-Oriented/Authority Compliance) แบบ 9,1 ผูนํา

จะมุงแตงานเปนหลัก (Production Oriented) สนใจคนนอยมีพฤติกรรมแบบเผด็จการจะเปนผูวางแผน

กําหนดแนวทางการปฏิบัติและออกคําสั่งใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามเนนผลผลิตไมสนใจสัมพันธภาพ

ของผูรวมงานหางเหินผูรวมงาน 

   2.1.2 แบบมุงคน (Country Club Management) แบบ 1,9 ผูนําจะเนนการ

ใชมนุษยสัมพันธและเนนความพึงพอใจของผูตามในการทํางานไมคํานึงถึงผลผลิตขององคกรสงเสริม

ใหทุกคนมีความรูสึกเปนสวนหน่ึงของครองครัวใหญที่มีความสุขนําไปสูสภาพการณสิ่งแวดลอม        

ที่นาอยูไมสรางความกดดันแกผูใตบังคับบัญชาโดยผูบริหารมีความเช่ือวาบุคลากรมีความสุขในการ

ทํางานการนิเทศในการทํางานควรมีเพียงเล็กนอยไมจําเปนตองมีการควบคุมในการทํางานลักษณะ

คลายการทํางานในครอบครัวที่มุงเนนความพึงพอใจความสนุกสนานในการทํางานของผูรวมงาน          

เพื่อหลีกเลี่ยงการตอตานตาง ๆ  

   2.1.3 แบบมุงคนตํ่ามุงงานตํ่า (Impoverished) แบบ 1,1 ผูนําจะสนใจคน 

และสนใจงานนอยมากใชความพยายามเพียงเล็กนอยเพื่อใหงานดําเนินไปตามที่มุงหมายและคงไว           

ซึ่งสมาชิกภาพขององคกรผูบริหารมีอํานาจในตนเองและอิทธิพลตอผูอื่นตํ่ามีการประสานงานกับ

ผูใตบังคับบัญชานอยเพราะขาดภาวะผูนําและมักจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาทําเปนสวนใหญ 

   2.1.4 แบบทางสายกลาง (Middle of the Road Management) แบบ 5,5

ผูบริหารหรือผูนําหวังผลงานเทากับขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงานซึ่งอยูในระดับกลางใชระบบที่มี

กฎระเบียบแบบแผนผลงานไดจากการปฏิบัติตามระเบียบโดยเนนขวัญกําลังใจความพึงพอใจ
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หลีกเลี่ยงการใชกําลังและอํานาจยอมรับผลที่เกิดข้ึนตามความคาดหวังของผูบริหารมีการจัดต้ัง

คณะกรรมการในการทํางานหลีกเลี่ยงการทํางานที่เสี่ยงเกินไปมีการประนีประนอมในการจัดการกับ

ความขัดแยงผูรวมงานคาดหวังวาผลประโยชนมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานที่ไดกระทําลงไป 

   2.1.5 แบบทํางานเปนทีม (Team Management) แบบ 9,9 ผูนําใหความสนใจ

ทั้งเรื่องงานและขวัญกําลังใจผูใตบังคับบัญชา คือ สรางสมดุลระหวางความตองการขององคกรและ

ความตองการของคนทํางาน โดยไมขัดแยงกันเนนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ บรรยากาศในการ

ทํางานสนุก ผลสําเร็จของงานเกิดจากความรูสึกยึดมั่นของผูปฏิบัติในการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

ระหวางสมาชิกสัมพันธภาพ ระหวางผูนํากับผูตามเกิดจากความไววางใจ เคารพนับถือซึ่งกันและกัน

ผูบริหารแบบน้ีเช่ือวา ตนเปนเพียงผูเสนอแนะหรอืใหคําปรึกษาแกผูใตบังคับบัญชาเทาน้ัน อํานาจการ

วินิจฉัยสั่งการ และอํานาจการปกครองบังคับบัญชายังอยูที่ผูใตบังคับบัญชา มีการยอมรับความ 

สามารถของแตละบุคคลกอใหเกิดความคิดสรางสรรคในการทํางาน 

  2.2 ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของ McGregor (McGregor’s theory X and theory 

Y) Douglas McGreger (1960 : 47 - 48) เปนนักจิตสังคมชาวอเมริกาซึ่งทฤษฎีน้ีเกี่ยวของกับทฤษฎี

แรงจูงใจและทฤษฎีความตองการข้ันพื้นฐานของ Maslow ซึ่ง McGregor มีความเห็นวาการทํางาน

กับคนจะตองคํานึงถึงธรรมชาติของมนุษยและพฤติกรรมของมนุษย คือ มนุษยมีความตองการพื้นฐาน

และตองการแรงจูงใจผูบรหิารที่มีประสิทธิภาพจะตองใหสิ่งที่ผูตาม หรือผูใตบังคับบญัชาตองการจงึจะ

ทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความศรทัธาและกระตือรือรนชวยกันปฏิบัติงานใหบรรลุจุดมุงหมาย และได

เกิด 2 ทฤษฎีที่แตกตางกันดังน้ี 

   2.2.1 Theory X พื้นฐานของคนคือไมชอบทํางานข้ีเกียจอยากไดเงินอยากสบาย 

เพราะฉะน้ันบุคคลกลุมน้ีจําเปนตองควบคุมตลอดเวลาและตองมีการลงโทษที่มีกฎระเบียบอยางเครงครัด 

   2.2.2 Theory Y เปนกลุมที่มองคนในแงดีมีความตระหนักในหนาที่ความ

รับผิดชอบเต็มใจทํางานมีการเรยีนรูมกีารพฒันาตนเองพัฒนางานมีความคิดสรางสรรคและมีศักยภาพ

ในตนเองผูนําจึงควรสงเสริมและใหโอกาสในการพัฒนา 

  2.3 การศึกษาของ Kurt Lewin’s Studies ไดแบงผูนําออกเปน 3 แบบ (Kurt Lewin, 

1939 : 273) คือ 

   2.3.1 ผูนําแบบอัตถนิยมหรืออัตตาจะตัดสินใจดวยตนเองเปาหมายหรือ

วัตถุประสงคข้ึนอยูกับตัวผูนําเอง คิดถึงผลงานไมคิดถึงคน บางครั้งทําใหเกิดศัตรูได ผูนําลักษณะน้ีจะ

ใชไดดีในชวงภาวะวิกฤตเทาน้ัน ผลของการมีผูนําลักษณะน้ีจะทําใหผูใตบังคับบัญชาไมมีความเช่ือมั่น

ในตัวเองและไมเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค 

   2.3.2 ผูนําแบบประชาธิปไตยใชการตัดสินใจของกลุมหรือใหผูตามมีสวนรวม

ในการตัดสินใจรับฟงความคิดเห็น สวนรวมทํางานเปนทีมมีการสื่อสารแบบ 2 ทาง ทําใหเพิ่มผลผลิต

และความพึงพอใจการทํางานบางครั้งการอิงกลุมทําใหใชเวลานานในการตัดสินใจ 
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   2.3.3 ผูนําแบบตามสบายหรือเสรีนิยมจะใหอิสระกับผูใตบังคับบัญชาเต็มที่      

ในการตัดสินใจแกปญหาจะไมมีการกําหนดเปาหมายที่แนนอน ไมมีหลักเกณฑตายตัว หรือไมมี

ระเบียบแนชัด การทํางานของผูนําลักษณะน้ีจะเปนการกระจายงานออกไปที่กลุม หากกลุมมีความ

รับผิดชอบและมีแรงจูงใจในการทํางานสูงงานก็จะสําเร็จลุลวงได 

   ลักษณะผูนําแตละแบบจะสรางบรรยากาศในการทํางาน และเหมาะสมกับ

สถานการณที่แตกตางกัน ดังน้ันการเลือกใชลักษณะผูนําแบบใดยอมข้ึนอยูกับความเหมาะสม           

ของสถานการณ และสิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  2.4 Likert’s Michigan Studies Rensis Likert และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย

มิชิแกนทําการวิจัยดานภาวะผูนํา โดยใชเครื่องมือที่ Likert และกลุมคิดข้ึน ประกอบดวย ความคิด 

รวบยอดเรื่องภาวะผูนําแรงจูงใจการติดตอสื่อสารการปฏิสัมพันธและการใชอิทธิพลการตัดสินใจการ

ต้ังเปาหมายการควบคุมคุณภาพและสมรรถนะของเปาหมายโดยแบงลักษณะผูนําเปน 4 แบบ (Likert, 

1967 : 126 - 127) คือ 

   2.4.1 แบบใชอํานาจ (Exploitative-Authoritative) ผูบริหารใชอํานาจเผด็จ

การสูงไววางใจผูใตบังคับบัญชาเล็กนอยบังคับบัญชาแบบขูเข็ญมากกวาการชมเชยการติดตอสื่อสาร

เปนแบบทางเดียวจากบนลงลางการตัดสินใจอยูในระดับเบื้องบนมาก 

   2.4.2 แบบใชอํานาจเชิงเมตตา (Benevolent-Authoritative) ปกครองแบบ

พอปกครองลูก ใหความไววางใจผูใตบังคับบัญชาจูงใจโดยการใหรางวัล แตบางครั้งขูลงโทษ ยอมให

การติดตอสื่อสารจากเบื้องลางสูเบื้องบนไดบาง รับฟงความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาบาง และ

บางครั้งยอมใหตัดสินใจแตอยูภายใตการควบคุมอยางใกลชิดของผูบังคับบัญชา 

   2.4.3 แบบปรึกษาหารือ (Consultative) ผูบริหารจะใหความไววางใจและ 

การตัดสินใจแตไมทั้งหมดจะใชความคิด และความเห็นของผูใตบังคับบัญชาเสมอ ใหรางวัลเพื่อสราง

แรงจูงใจ จะลงโทษนาน ๆ ครั้ง และใชการบริหารแบบมีสวนรวม มีการติดตอสื่อสารแบบ 2 ทาง         

จากระดับลางข้ึนบน และจากระดับบนลงลาง การวางนโยบายและการตัดสินใจมาจากระดับบน

ขณะเดียวกันก็ยอมใหการตัดสินใจบางอยางอยูในระดับลางผูบริหารเปนที่ปรึกษาในทุกดาน 

   2.4.4 แบบมีสวนรวมอยางแทจริง (Participative) ผูบริหารใหความไววางใจ

และเช่ือถือ ผูใตบังคับบัญชายอมรับความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาเสมอ มีการใหรางวัลตอบแทน

เปนความมั่นคงทางเศรษฐกิจแกกลุม มีการบริหารแบบมสีวนรวมต้ังจุดประสงครวมกัน มีการประเมิน

ความกาวหนา มีการติดตอสื่อสารแบบ 2 ทาง ทั้งจากระดับบนและระดับลางในระดับเดียวกัน หรือ 

ในกลุมผูรวมงานสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารไดทั้งในกลุมผูบริหารและกลุมผูรวมงาน 

   Likert (1967) พบวา การบริหารแบบที่ 4 จะทําใหผูนําประสบผลสําเร็จและ

เปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ แลวยังพบวา ผลผลิตสูงข้ึนดวย ซึ่งความสําเร็จข้ึนอยูกับการมีสวนรวมมาก

นอยของผูใตบังคับบัญชา 
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  2.5 การศึกษาภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยไอโอวา (University of Lowa Studies)

นักวิชาการของมหาวิทยาลัยไอโอวาไดทําการทดลองเกี่ยวกับผลกระทบของภาวะผูนําในชวงปลาย

ทศวรรษ 1930 โดยศึกษาและรวบรวมขอมูลจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาความชอบ            

ของสมาชิกที่มีตอผูนําที่แตกตางกัน 3 ลักษณะ (ธีรดา สืบวงษชัย. 2553 : 20) ไดแก 

   2.5.1 ผูนําแบบเผด็จการ หมายถึง ผูนําจะรวมอํานาจการบริหารงาน โดยทํา

หนาที่ตัดสินใจใหกับกลุมแลวคอยสื่อสารแนวความคิดน้ันออกมา เพื่อใหสมาชิกนําไปปฏิบัติ 

   2.5.2 ผูนําแบบประชาธิปไตย หมายถึง ผูนําจะเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม 

ในการดําเนินงานของกลุม โดยผูนําจะทําหนาที่นําเสนอความคิดและทําการตัดสินใจรวมกับกลุม โดย

ทั้งผูนําและกลุมจะพยายามหาแนวทางการแกไขปญหาและขอสรุปรวมกัน 

   2.5.3 ผูนําแบบเสรีนิยม หมายถึง ผูนําจะทําการจํากัดการปฏิสัมพันธระหวาง

ตนกับสมาชิกในกลุม โดยที่ผูนําจะทําหนาที่ใหขอมูลและความชวยเหลือที่จําเปนแกสมาชิก แตจะ

ปลอยใหสมาชิกตัดสินใจเองตามความเหมาะสม โดยผูนําจะไมเขารวมกระบวนการตัดสินใจ ผลการ

เก็บรวบรวมขอมลูของมหาวิทยาลยัไอโอวา สรุปไดวา 1) สมาชิกในกลุมจะชอบผูนําแบบประชาธิปไตย

มากกวาผูนําแบบเผด็จการ และ 2) ผูนําแบบเผด็จการและเสรีนิยม จะสงผลใหกลุมมีลักษณะผูกพัน

ระหวางกลุมสูงกวากลุมที่มีผูนําแบบประชาธิปไตย แตก็มิไดบงช้ีถึงความสําเร็จหรือประสิทธิภาพ   

ของผูนําแตละลักษณะ อยางไรก็ดีการศึกษาของมหาวิทยาลัยไอโอวาไดสงผลใหเกิดการต่ืนตัว        

ของแนวคิดดานพฤติกรรมศาสตร (Behavior Science) และมนุษยสัมพันธ (Human Relations)         

ซึ่งผลักดันใหเกิดการศึกษาพฤติกรรมของผูนําในมิติตาง ๆ ในเวลาตอมา 

  2.6 การศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ในชวงตอของทศวรรษที่ 1940 และ1950 

กลุมนักวิชาการของมหาวิทยาลัยมิชิแกนไดสนใจที่จะศึกษาลักษณะของภาวะผูนําที่มีผลตอการ

ปฏิบัติงานของสมาชิกในกลุมหรือองคการ โดยมีผลการศึกษาที่นาสนใจวาผูนําแตละคนจะแสดง

ลักษณะของภาวะผูนําที่แตกตางกัน 2 ลักษณะ (ธีรดา สืบวงษชัย, 2553. : 21) คือ 

   2.6.1 ภาวะผูนําแบบมุงเนนผลผลิต (Production Centered) หมายถึง ผูนํา 

ที่ใหความสําคัญกับการดําเนินงานและผลลัพธ โดยผูนําจะมีพฤติกรรมที่มุงเนนใหสมาชิกทํางานให

บรรลุเปาหมายที่วางไว สวนตัวสมาชิกเปนเพียงปจจัยที่ทําใหงานสําเร็จเทาน้ัน 

   2.6.2 ภาวะผูนําแบบมุงเนนผูรวมงาน (Employee Centered) หมายถึง ผูนํา

ที่ใหความสําคัญกับความสัมพันธระหวางผูนําและสมาชิกของกลุม โดยผูนําจะใหความสนใจและเอาใจ

ใสกับปญหาตาง ๆ ทั้งในเรื่องที่ทํางานและเรื่องสวนตัวที่เกิดข้ึนของสมาชิก ถึงแมการศึกษาจะไมช้ีชัด

วาผูนําแบบใดจะมีประสิทธิภาพมากกวากัน แตก็เปนการศึกษาที่พิจารณาภาวะผูนําที่ไดรับความสนใจ 

และมีการกลาวมาถึงจนปจจุบัน เน่ืองจากเปนการศึกษาที่พิจารณาภาวะผูนําของผูจัดการและ

พยายามจัดกลุมพฤติกรรม โดยอาศัยหลักการวิจัยและการศึกษาทางวิทยาศาสตร 
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  2.7 การศึกษาที่มหาวิทยาลัยรัฐโอโฮโอ (The Ohio State Leadership Studies)

ในชวงปลายทศวรรษที่ 1940 - 1950 ไดมีการศึกษาวิจัยที่มีผลลัพธตอการพัฒนาทฤษฎี 2 ปจจัย  

ของผูนํา อันเปนเครื่องชวยบอกใหเห็นถึงพฤติกรรมของผูนํา โดยวิเคราะหถึงองคประกอบอันเปนปจจัย

ที่สําคัญของภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถสรุปปจจัยที่มีผลตอภาวะผูนําแตละคนได

เปน 2 ลักษณะ ดังน้ี 

   2.7.1 ภาวะผูนําแบบมุงงาน (Initiating Structure Leadership) หมายถึง

ลักษณะของผูนําที่แสดงความสัมพันธระหวางผูนําและผูใตบังคับบัญชา จะเปนไปในลักษณะที่เนน

ความเขาใจในการดําเนินการตามกฎระเบียบ แบบขององคกร การสื่อความหมายที่เปนระบบ        

ในหนวยงานและวิธีการดําเนินงานตาง ๆ ตามข้ันตอนที่กําหนด เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว             

ผูนําแบบน้ีจะมีลักษณะของความกระตือรือรน มีความคิดริเริ่ม มีมนุษยสัมพันธในกลุมชักนําให มีการ

สรางแบบแผนที่ดี และสรางชองทางของการติดตอสื่อสารใหสามารถติดตอกับบุคคลทุกคน และ

สามารถอธิบายถึงวิธีการทํางาน ทั้งยังสามารถนําศักยภาพที่มีอยูของผูใตบังคับบัญชามาใชงานจน

บรรลุผลสําเร็จ และสรางประโยชนใหแกองคกรมากที่สุด ผูที่มีความริเริ่มสรางสรรคสูงจะพิถีพิถันกับ

การมอบหมาย และมีความคาดหวังผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาไวสูง เพื่อใหไดตามเกณฑ     

ที่กําหนดไวและจะเนนถึงกําหนดเวลาที่ตองทําใหเสร็จ 

   2.7.2 ภาวะผูนําแบบมุงความสัมพันธ (Consideration Leadership) หมายถึง 

ลักษณะของผูนําที่แสดงความสัมพันธระหวางผูนําและผูใตบังคับบัญชา ซึ่งจะเปนไปในลักษณะเนน

การเสริมสรางบรรยากาศแหงการเปนมิตร ผูนําแบบน้ีจะมีลักษณะของการดูแลเอาใจใส มีความ

ไววางใจตอกัน ยอมรับฟงความคิดเห็น ใหการยอมรับนับถือ ใหความอบอุน มีความปรองดองกันอยาง

ผูนําและผูใตบังคับบัญชา ผูนําที่มีการเอาใจใสสงู จะสนับสนุนเปดโอกาสใหมีการติดตอสื่อสาร และให

มีสวนรวม ซึ่งจะทําใหผูใตบังคับบัญชารวมมือรวมใจกันทํางานดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ 

   จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอ พบวา ผูที่มุงเอาใจใส (มุงคน) สูงจะ

มีความอบอุนทางอารมณของสังคม จึงทําใหลูกนองมีความพึงพอใจมากกวา และมีผลตอการปฏิบัติงาน

ดีกวา แตผลการวิจัยครั้งหลัง ๆ กลับแสดงวาผูนําจะมีลักษณะทั้งเอาใจใส (มุงคน) และโครงสราง

ความคิดริเริ่ม (มุงงาน) ในระดับที่สูง คือ มีความเปนผูนําที่มีงานและตัวผูใตบังคับบญัชาเปนศูนยกลาง

อันเปนการกําหนดความมีประสิทธิภาพผลของความเปนผูนําของบุคคลในองคการ ซึ่งการศึกษาของ

มหาวิทยาลยัมชิิแกนและมหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอจะมีความคลายคลึงกัน แตการศึกษาของมหาวิทยาลัย

รัฐโอไฮโอไดแยกปจจัยที่มีผลตอภาวะผูนําของบุคคลอยางเด็ดขาด ผูนําแสดงพฤติกรรมทั้งสองในอัตราสวน

ตาง ๆ ตามลักษณะของตน โดยผูนําอาจจะมีลักษณะทั้งมุงงานและมุงสมัพันธ แตผูนําบางคนอาจมุงงาน

หรือมุงสัมพันธเพียงอยางเดียวหรืออาจจะไมแสดงทั้งสองลักษณะ ซึ่งการศึกษาของมหาวิทยาลัยรัฐ

โอไฮโอไดรับการยอมรับและความนิยมจนถึงปจจุบันจากคํากลาวที่วา ผูนําที่ดีจะตองเกงทั้งคนเกงทั้งงาน 
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 3. ทฤษฏีภาวะผูนําตามสถานการณ (Situational of Contingency Leadership Theory) 

เปนทฤษฎีที่นําปจจัยสิ่งแวดลอมของผูนํามาพิจารณาวา มีความสําคัญตอความสําเร็จของผูนําหรือ

ผูบริหาร ซึ่งข้ึนอยูกับสิ่งแวดลอมหรือสถานการณที่อํานวยให (จอมพงศ มงคลวนิช, 2555 : 198 - 

209) ไดแก 

  3.1 แนวคิดทฤษฎี 3-D Management Style ซึ่ง Reddin (1970) ใหความสําคัญ

กับมิติประสิทธิผลประกอบกับมิติพฤติกรรมดานงาน และมิติพฤติกรรมดานมนุษยสัมพันธ แบบภาวะ

ผูนําตาง ๆ อาจมีประสิทธิผลหรือไมก็ไดข้ึนอยูกับสถานการณ ซึ่งประสิทธิผลจะหมายถึง การที่ผูบริหาร

ประสบความสําเร็จในผลงาน ตามบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบที่มีอยู แบบภาวะผูนําจะมี

ประสิทธิผลมากหรอืนอยไมไดข้ึนอยูกับพฤติกรรมการบรหิารที่มุงงานหรือมนุษยสัมพันธ ซึ่งแบบภาวะ

ผูนํากับสถานการณที่เขากันไดอยางเหมาะสม เรียกวา มีประสิทธิผลแตถาไมเหมาะสมกับสถานการณ

เรียกวา ไมมีประสิทธิผล 

  นอกจากน้ี Reddin (1970) ยังกลาววาองคประกอบที่สําคัญในการระบุสถานการณ

มี 5ประการ คือ เทคโนโลยีปรัชญาองคกรผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา               

ซึ่งเสนอแนะวาองคประกอบทางสถานการณที่มีอิทธิพลตอรูปแบบภาวะผูนําที่ เหมาะสม ไดแก 

องคประกอบทางเทคโนโลยีองคกรและคน ดังน้ันในการบริหารจึงข้ึนอยูกับผูบริหารที่จะใช

วิจารณญาณพิจารณาวาจะยึดองคประกอบตัวใดเปนหลัก ในการใชรูปแบบภาวะผูนําไดอยาง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  3.2 Theory Z Organization ซึ่ง Ouchi (1981) เช่ือวามนุษยทุกคนมีความคิด

สรางสรรคและความดีอยูในตัว ควรเปดโอกาสใหผูปฏิบัติไดมีสวนรวมในการพัฒนางาน และมีการ

กระจายอํานาจไปสูสวนปฏิบัติการ (Decentralization) และพัฒนาถึงคุณภาพชีวิตผูนําเปนเพียง            

ผูที่คอยชวยประสานงานรวมคิดพัฒนา และใชทักษะในการประสานและอยูรวมกัน 

  3.3 Hersey and Blanchard (1969) ไดเสนอทฤษฎีวงจรผูนําตามสถานการณ 

โดยไดรับอิทธิพลจากทฤษฎี Reddin และยังยึดหลักการเดียวกันคือแบบภาวะผูนําอาจจะมีประสิทธิผล

หรือไมก็ไดข้ึนอยูกับสถานการณองคประกอบของภาวะผูนําตามสถานการณตามทฤษฎีของ Hersey 

and Blanchard ประกอบดวย 1) ปริมาณการออกคําสั่งคําแนะนําตาง ๆ หรือพฤติกรรมดานควบคุม

งาน 2) ปริมาณการสนับสนุนทางอารมณสังคมหรือพฤติกรรมดานมนุษยสัมพันธ และ 3) ความพรอม

ของผูตามหรือกลุมผูตาม 

   3.3.1 ผูนําแบบบอกทุกอยาง (Telling Leader) ผูนําประเภทน้ีจะใหคําแนะนํา

อยางใกลชิด และดูแลลูกนองอยางใกลชิดเหมาะสมกับผูตามที่มีความพรอมทั้งดานงาน และความ

มั่นใจอยูในระดับที่ (M1) คือ บุคคลมีความพรอมอยูในระดับตาง ๆ  

   3.3.2 ผูนําแบบขายความคิด (Selling Leader) ผูนําประเภทน้ีจะคอยช้ีแนะบาง 

เมื่อผูตามขาดความสามารถในการทํางานอยางหน่ึงอยางใด แตถาผูตามไดรับการสนับสนุนใหทํา
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พฤติกรรมน้ัน การใหรางวัลก็จะทําใหเกิดความเต็มใจที่จะรับผิดชอบงาน และกระตือรือรนที่จะ

ทํางานมากข้ึน ผูบริหารจะใชวิธีการติดตอสื่อสารแบบ 2 ทาง และตองคอยสั่งงานโดยตรงอธิบายให         

ผูตามเขาใจจะทําใหผูตามเขาใจ และตัดสินใจในการทํางานไดดีเหมาะกับผูตามที่มีความพรอมในการ

ทํางานและความมั่นใจอยูในระดับที่ (M2) คือ บุคคลมีความพรอมอยูในระดับตํ่าถึงปานกลาง 

   3.3.3 ผูนําแบบเนนการทํางานแบบมีสวนรวม (Participation Leader) ผูนํา

ประเภทน้ีจะคอยอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการตัดสินใจ มีการซักถามมีการติดตอสื่อสาร 2 ทาง

หรือรับฟงเรื่องราวปญหาตาง ๆ จากผูตาม คอยใหความชวยเหลือในดานตาง ๆ ทั้งทางตรง และ

ทางออม ทําใหผูตามปฏิบัติงานไดเต็มความรูความสามารถ และมีประสิทธิภาพเหมาะกับผูตามที่มี

ความพรอมอยูในระดับ (M3) คือ ความพรอมของผูตามอยูในระดับปานกลางถึงระดับสงู ซึ่งเปนบุคคล

ที่มีความสามารถแตไมเต็มใจหรือยังไมสามารถที่จะรับผิดชอบงานเต็มที่ 

   3.3.4 ผูนําแบบมอบหมายงานใหทํา (Delegating Leader) ผูบริหารเพียงให

คําแนะนําและชวยเหลือเล็ก ๆ นอย ๆ ผูตามคิดและตัดสินใจเองทุกอยาง เพราะถือวาผูตามที่มีความ

พรอมในการทํางานระดับสูง สามารถทํางานใหมีประสิทธิภาพไดดีเหมาะกับผูตามที่มีความพรอมอยู

ในระดับ (M4) คือ ความพรอมอยูในระดับสูง ซึ่งเปนบุคคลที่มีทั้งความสามารถและเต็มใจหรือมั่นใจ

ในการรับผิดชอบการทํางาน 

  3.4 Fiedler’s Contingency Model of Leadership Effectiveness ซึ่ง Fiedler 

(1971) กลาววาภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ ตองประกอบดวย ปจจัย 3 สวน คือ 

   3.4.1 ความสัมพันธระหวางผูนําและผูตาม บุคลิกภาพของผูนํามีสวนสําคัญ      

ที่จะทําใหกลุมยอมรับ 

   3.4.2 โครงสรางของงาน งานที่ใหความสําคัญเกี่ยวกับโครงสรางของงาน

อํานาจของผูนํา จะไมสูงแตถางานใดตองใชความคิด การวางแผนผูนําจะมีอํานาจมากข้ึน 

   3.4.3 อํานาจของผูนํา ผูนําที่ดีที่สุด คือ ผูที่เห็นงานสําคัญที่สุด แตถาผูนําที่ทํา

เชนน้ีได ผูนําตองมีอํานาจและอิทธิพลมาก หากผูนํามีอิทธิพลหรืออํานาจไมมากพอ จะกลายเปนผูนํา

ที่เห็นความสําคัญของสัมพันธภาพระหวางผูนําและผูตามมากกวา เห็นความสําคัญของงานเพื่อใหเปน

ที่ยอมรับของผูตาม จากทฤษฎีของ Fiedler จะเห็นวาภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพหรือไมมีประสิทธิภาพ

ข้ึนอยูกับสถานการณ ถาสัมพันธภาพของผูนําและผูตามดี และมีโครงสรางของงานชัดเจนผูนําจะ

สามารถควบคุมสถานการณขององคกรได 

 4. ทฤษฎีความเปนผูนําเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership Theories) จาก

สภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการแขงขันเพื่อชิงความเปนเลิศ ดังน้ันวิธีที่จะทําให

ผูบริหารประสบความสําเร็จสูงสุด คือ ผูบริหารตองมีการเปลี่ยนแปลงเปนพลวัตตามบรบิทที่เปลีย่นไป 

Burns (1978) เสนอความเห็นวา การแสดงความเปนผูนํายังเปนปญหาจนทุกวันน้ี เพราะบุคคลไมมี

ความรูเพียงพอในเรื่อง กระบวนการของความเปนผูนํา และยังไดอธิบายความเขาใจในธรรมชาติ         
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ของความเปนผูนําวา ต้ังอยูบนพื้นฐานของความแตกตางระหวางความเปนผูนํากับอํานาจที่มีสวน

ความสัมพันธกับผูนําและผูตาม อํานาจจะเกิดข้ึนเมื่อผูนําจดัการบริหารทรัพยากร โดยเขาไปมีอิทธิพล

ตอพฤติกรรมของผูตาม เพื่อบรรลุเปาหมายทีต่นหวังไว ความเปนผูนําจะเกิดข้ึนเมื่อการบริหารจัดการ

ทําใหเกิดแรงจูงใจ และนํามาซึ่งความพึงพอใจตอผูตาม ความเปนผูนําถือวาเปนรูปแบบพิเศษของการ

ใชอํานาจ (Special form of Power) Burns ไดเสนอทฤษฎีความเปนผูนําเชิงปฏิรูปโดยเดิม เช่ือวา

ผูบริหาร ควรมีลักษณะความเปนผูนําเชิงเปาหมายหรือผูนําการแลกเปลี่ยน โดยอธิบายวาเปนวิธีการ 

ที่ผูบริหารจูงใจผูตามใหปฏิบัติตามที่คาดหวังไวดวยการระบุขอกําหนดงานอยางชัดเจน และใหรางวัล

เพื่อการแลกเปลี่ยนกับความพยายามที่จะบรรลุเปาหมายของผูตาม การแลกเปลี่ยนน้ีจะชวยให

สมาชิกพึงพอใจในการทํางานรวมกัน เพื่อบรรลุเปาหมายของงานความเปนผูนําเชิงเปาหมายจะมี

ประสิทธิภาพสูงภายใตสภาพแวดลอมที่คอนขางคงที ่ผูบริหารจะใชความเปนผูนําแบบน้ีดําเนินงานให

บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพเพียงช่ัวระยะเวลาหน่ึง ปจจุบันแตละองคกรมีการแขงขันมากข้ึน

Burns จึงไดเสนอวิธีการของความเปนผูนําแบบใหมที่สามารถจูงใจใหผูตามปฏิบัติงานไดมากกวา           

ที่คาดหวังไวเรียกวา ความเปนผูนําเชิงปฏิรูป การที่ผูนําและผูตามชวยเหลอืซึง่กันและกันเพื่อยกระดับ

ขวัญและแรงจูงใจของแตละฝายใหสูงข้ึน แนวคิดใหมของ Burns เช่ือวาความเปนผูนําเชิงเปาหมาย

กับความเปนผูนําเชิงปฏิรูปเปนรูปแบบที่แยกจากกันโดยเด็ดขาด และการแสดงความเปนผูนําที่มี

ประสิทธิภาพ สําหรับสถานการณปจจุบัน คือ การแสดงพฤติกรรมความเปนผูนําเชิงปฏิรูปโดย Burns 

ไดสรุปลักษณะผูนําออกเปน 3 แบบ ไดแก 

  4.1 ผูนําเชิงเปาหมายหรือผูนําการแลกเปลี่ยน ผู นําที่ ติดตอกับผูตามโดยการ

แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และสิ่งแลกเปลี่ยนหรือรางวัลน้ัน ตอมากลายเปนผลประโยชนรวมกัน

ลักษณะน้ีพบไดในองคกรทั่วไป เชน ทํางานดีก็ไดเลื่อนข้ัน ทํางานก็จะไดคาจางแรงงาน และในการ

เลือกต้ังผูแทนราษฎรมีขอแลกเปลี่ยนกับชุมชน เชน ถาไดรับการเลือกต้ังจะสรางถนนให เปนตน 

  4.2 ผูนําการเปลี่ยนแปลงหรือผูนําเชิงปฏิรูป ผู นําที่ตระหนักถึงความตองการ        

ของผูตาม พยายามใหผูตามไดรับการตอบสนองสูงกวาความตองการของผูตาม เนนการพัฒนาผูตาม

กระตุน และยกยองซึ่งกันและกัน จนเปลี่ยนผูตามเปนผูนําและมีการเปลี่ยนตอ ๆ กันไปเรียกวา 

Domino Effect ซึ่งตอไปผูนําการเปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนเปนผูนําจริยธรรม ตัวอยางผูนําลักษณะน้ี

ไดแก ผูนําชุมชนที่เปนที่ศรัทธาของชุมชน เปนตน 

  4.3 ผูนําจริยธรรมผูนําที่สามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สอดคลองกับความ

ตองการของผูตาม ซึ่งผูนําจะมีความสัมพันธกับผูตามในดานความตองการ ความปรารถนา คานิยม 

และควรยึดจริยธรรมสูงสุด คือ ความเปนธรรมและความยุติธรรมในสังคม ผูนําลักษณะน้ีมุงไปสูการ

เปลี่ยนแปลงที่ตอบสนองความตองการ และความจําเปนอยางแทจริงของผูตาม ตัวอยาง ผูนํา

จริยธรรมที่สําคัญ คือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทานทรงเปนนักวางแผน และ
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มองการณไกล นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง เชน โครงการอีสานเขียว โครงการนํ้าพระทัยจากในหลวง 

โครงการแกมลิง เปนตน 

Bass (2006 : 67) พบวา แนวคิดพฤติกรรมความเปนผูนําของเขาขัดแยงกับแนวคิดของ

Burns ซึ่ง Bass พบวา พฤติกรรมของผูนําในการนํากลุมใหปฏิบัติงานอยางใดอยางหน่ึงใหไดผลดี

ย่ิงข้ึนหรือใหไดผลเกินความคาดหวัง ผูนํา จะตองแสดงความเปนผูนํา ทั้ง 2 ลักษณะรวมกนัคือ ความ

เปนผูนําเชิงเปาหมาย และความเปนผูนําเชิงปฏิรูป โดยทิศทางการแสดงพฤติกรรมความเปนผูนําจะ

ออกมาในสัดสวนของความเปนผูนําเชิงปฏิรูปหรือเชิงเปาหมายมากนอยเพียงใดน้ันข้ึนอยูกับ 

 1. สิ่งแวดลอมภายนอกองคกร ไดแก การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

และประเพณีของแตละทองถ่ิน  

 2.  สิ่งแวดลอมภายในองคกร ไดแก งาน เพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชา 

และวัฒนธรรมขององคกร  

 3.  คุณลักษณะสวนตัวของผูนําเอง ไดแก บุคลิกภาพความสามารถเฉพาะบุคคล และ

ความสนใจของแตละบุคคล โดยมีลักษณะดังน้ี 

  3.1 ความเปนผูนําเชิงปฏิรูป ตามแนวคิดของ Bass หมายถึง การที่ผูนําใหความ

ชวยเหลือเกื้อกูลแกผูตามเพื่อใหเกิดขวัญและแรงใจในระดับที่สูงข้ึน ผูนําสามารถทําใหผูตามเกิด        

แรงบันดาลใจในการทํางาน และพยายามที่จะทํางานใหไดมากกวาที่คาดหวังไว ซึ่งความเปนผูนํา         

เชิงปฏิรูป ประกอบดวย 

   3.1.1 บุคลิกภาพที่นานับถือ (Charisma) 

   3.1.2 การยอมรับความแตกตางของบุคคล (Individualized Consideration) 

   3.1.3 การกระตุนใหผูตามใชสติปญญา (Intellectual Stimulation) 

  3.2 ความเปนผูนําเชิงเปาหมาย หมายถึง การที่ผูนําช้ีแนะหรือจูงใจใหผูตามปฏิบัติ

ตามเปาหมายที่กําหนด โดยระบุความชัดเจนดานบทบาท โครงสรางงาน และสิ่งที่ตองการจากงาน  

ซึ่งจะแลกเปลี่ยนกันดวยสิ่งตอบแทนที่ผูตามตองการ เพื่อเปนแรงผลักดันใหงานบรรลุจุดมุงหมาย

ตามที่คาดหวังไว โดย Bass ไดเสนอแนวทาง 2 ประการ ในการแสดงความเปนผูนําเชิงเปาหมาย คือ 

   3.2.1 การใหรางวัลตามสถานการณ (Contingency Reward) 

   3.2.2 การจัดการโดยยึดกฎระเบียบ (Management by Exception) 

การแยกผูนําเชิงปฏิรูปและผูนําเชิงเปาหมายสามารถจําแนกโดยพิจารณาความสามารถ     

ในการกระตุนใหผูตามเกิดสติปญญา รูจักคิดแกปญหาเกาในแนวทางใหม มีความคิดสรางสรรค มีโลก

ทัศนที่กวางไกลในการทํางาน เพราะผูนําเชิงปฏิรูปจะไมยินดีกับสถานการณที่เปนอยูในปจจุบันและ

พยายามที่จะหาวิถีทางใหมในการทํางานเพื่อใหงานประสบความสําเร็จมากที่สุดเทาที่โอกาสจะ

อํานวยใหเขาทําได ในขณะที่ผูนําเชิงเปาหมายยังคงใหความสําคัญอยูกับการคงสภาพของระบบการ

ทํางานทํางานใหสําเร็จเทาน้ัน 
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ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 

 

ทุกประเทศ ทุกสังคมและทุกองคกรตองมีผูนําเสมอ ถาผูนําน้ันเปนผูนําที่กาวหนาทันสมัย 

สรางสรรค ตามทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมพรอมทั้งผลกัดันใหคนอื่น ๆ  ในสังคมของตน

เห็นพอง รวมมือและทําไปพรอมกันได ก็จะทําใหสังคมน้ันกาวไปดวยดี และถากาวยางอยางซื่อสัตย  

มีความรับผิดชอบ มีความสรางสรรค เห็นแกประโยชนสวนรวมดวยก็จะทําใหทุกสวนที่เกี่ยวของ

ดําเนินไปอยางมีคุณคากับทกุคนอยางไมหยุดย้ังและอยางย่ังยืน หากสังคมไมเปลี่ยนมาก ความรูและ

ความเขาใจในเรื่องตาง ๆ ก็คงเหมือนเดิม เชนเดียวกับเรื่องของภาวะผูนําก็จะพูดถึงเรื่อง คุณลักษณะ 

พฤติกรรม และสถานการณ แตเมื่อสังคมปจจุบันและที่กําลังจะเกิดข้ึนในอนาคตเห็นชัดวามีการ

เปลี่ยนแปลงอยางกวางขวาง การเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดเจนคือการแขงขันที่เกิดข้ึนในสถานการณ 

สภาพแวดลอมที่มีความสลับซับซอน และไรทิศทาง (กิตติกาญจน ปฏิพันธ, 2555 : 10)โดยภาวะผูนํา

เชิงสรางสรรคเปนอีกภาวะผูนําหน่ึงที่สําคัญในปจจุบัน  

ในที่น้ีผูวิจัยจะกลาวถึงหัวขอตาง ๆ ตามลําดับ คือ ความหมายของภาวะผูนําเชิงสรางสรรค

แนวคิดของภาวะผูนําเชิงสรางสรรคคุณลักษณะของผูนําเชิงสรางสรรค ทฤษฎีของภาวะผูนําเชิง

สรางสรรค และองคประกอบของภาวะผูนําเชิงสรางสรรคโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ความหมายของภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 

จากการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของ ไดมีนักวิชาการและนักวิจัยไดให

ความหมายของผูนําเชิงสรางสรรค อยางหลากหลาย ดังน้ี 

Adair (2007 : 35) ไดกลาววา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค หมายถึง การกระตุน สงเสริมและ

แนะนํา กระบวนการใหม ๆ อยางเปนระบบ ดวยวิธีการใหม ๆ อยางทาทาย 

Basadur (2008 : 205) ไดใหความหมายวา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคเปนการนําบุคคลอื่น

ผานกระบวนการหรือวิธีการรวมกัน เปนการคนหาปญหาอยางละเอียด ถ่ีถวน และการดําเนินการ

แกปญหาดวยแนวทางใหม ๆ เปนกระบวนการที่จําเปนที่จะตองใชภาษาในการสื่อสารรวมกันระหวาง

บุคคลอยางมีประสิทธิภาพ สามารถทําความเขาใจไดอยางรวดเร็ววารูจักกระบวนการเชิงสรางสรรค 

ในระดับใด ในดานกระบวนการเชิงสรางสรรคจะตองมีทักษะในการจัดการกับบุคคลอื่น ๆ ในลักษณะ

ที่เปนลําดับ ข้ันตอนจากกระบวนการเชิงสรางสรรค การรูจักระบวนการเชิงสรางสรรคจะชวยใหมี

ตนแบบในการสรางผูนําแบบใหมที่มีความสมบูรณแบบย่ิงข้ึนได 

Danner (2008 : 155) ไดใหความหมายวา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคจําเปนตองมีความ

ยืดหยุน และมีความไววางใจ ในวิธีการและกระบวนการในภาพรวม นอกจากน้ี ยังเกี่ยวของกับ           

การสนับสนุนการทํางานรวมกันสนับสนุนใหเกิดความสรางสรรคจากบุคคลหน่ึงไปบุคคลหน่ึง 

Stoll and Temperley (2009 : 13) ไดใหความหมายวา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค คือ การ

ตอบสนองเชิงจินตนาการ และการไตรตรองอยางถ่ีถวน ตอโอกาสตาง ๆ ประเด็นตาง ๆ อยางทาทาย 
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เปนเรื่องที่เกี่ยวกับมองการคิด และการกระทําสิ่งตาง ๆ ที่แตกตางกัน เพื่อจะเสริมสรางโอกาสใหกับ

ทุกคนที่เกี่ยวของ 

กรองทิพย นาควิเชตร (2552 : 6) ไดใหความหมายวา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค คือ ความ 

สามารถของผูนํา ในการผลักดันใหผูรวมงาน รวมกันปฏิบัติหนาที่ใหบรรลเุปาหมายที่ดีงามดวยการคิด

ตางคิดหลายมิติ คิดบวก และการปฏิบัติในวงกวาง และเชิงลึกหลายมิติจากผูนํา 

กิตต์ิกาญจน ปฏิพันธ (2555 : 40) ไดใหความหมายวา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค คือ         

การแสดงออกของผูนําทีต่อบสนองความตองการของบุคลากร ในดานความสามารถในการนําความคิด

สรางสรรคและกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค 

สุภาพ ฤทธ์ิบํารุง (2556 : 43) กลาววา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคเปนความสามารถในการ    

จูงใจหรือนําบุคคลอื่น ๆ อยางมีมีวิสัยทัศนกระตุน และสนับสนุนใหเกิดการทดลองภายในองคกร

เพื่อที่จะทําใหบุคลากรสามารถคิดนอกกรอบ กลาคิด กลาตัดสินใจ มีความคิดสรางสรรคหาแนวทาง 

ใหม ๆ ในการบริหาร และการสื่อสารภายในองคกร มีความสามารถในการปรับตัว และกระบวนการ

ทํางานตาง ๆ ในองคกรใหมีความงายคลองตัว และยืดหยุนเขากับสถานการณตาง ๆ ไดดีมากข้ึน 

พิมพพร พิมพเกาะ (2557 : 34) ไดสรุปวา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค หมายถึง ความสามารถ 

ในการจูงใจหรือนําบุคคลอื่น ๆ อยางมีวิสัยทัศน (Vision) มีจินตนาการ (Imagination) และมีความ

ยืดหยุน (Flexibility) ดวยวิธีการหรือแนวทางใหม ๆ อยางทาทายและสรางสรรค 

ภรทิพย ปนกอง (2559 : 32) ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค หมายถึง การที่ผูนําใชความคิด

สรางสรรคในการแกไขปญหาและดําเนินงานตามสถานการณตาง ๆ พรอมทั้งรูจักกระตุนความคิด

สรางสรรคของผูอื่น โดยเช่ือมั่นในศักยภาพของตนเองและผูอื่นที่จะสามารถคิดสรางสรรคสิ่งใหม        

โดยอาศัยการเรียนรูเน้ือหาความคิดใหม ๆ อยูเสมอ 

ดวงแข ขํานอก (2559 : 17) ไดสรุปวา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค หมายถึง ความสามารถ

พิเศษของผูนําที่แสดงออกถึงการมีความรูความสามารถ การแกปญหาและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 

ไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ มีการติดตอประสานงานและพัฒนาความสามารถของผูรวมงาน

อยางมีศักยภาพ กระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการนําหรือจูงใจผูอื่นอยางมี

วิสัยทัศน ทําใหเกิดการเรียนรูในองคกร สมาชิกตระหนักในวิสัยทัศน ภารกิจ จนทําใหการปฏิบัติงาน

บรรลุเปาหมายที่วางไว 

จากการใหความหมายของนักวิชาการและนักวิจัยสรุปไดวาภาวะผูนําเชิงสรางสรรค หมายถึง 

ความสามารถในการจูงใจหรือนําบุคคลอื่น ๆ อยางมีมีวิสัยทัศนการแกปญหาและการดําเนินกิจกรรม

ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมกับสถานการณพรอมทัง้รูจักกระตุนความคิดสรางสรรคของผูอื่น กลาคิด กลา

ตัดสินใจมีความคิดสรางสรรคหาแนวทางใหม ๆ ในการบริหารและการสื่อสารภายในองคกร มีความ

ยืดหยุน และมีความไววางใจมีความสามารถในการปรับตัวและกระบวนการทํางานตาง ๆ ในองคกร 
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ทําใหเกิดการเรียนรูในองคกร สมาชิกตระหนักในวิสัยทัศน ภารกิจ จนทําใหการปฏิบัติงานบรรลุ

เปาหมายที่วางไว 

คุณลกัษณะของภาวะผูนําเชิงสรางสรรค  

ในการศึกษาคุณลักษณะของภาวะผูนําเชิงสรางสรรคไดมีนักวิชาการและนักวิจัยรวบรวมไว 

ดังจะกลาวในประเด็นตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการศึกษา ดังน้ี 

วิโรจน สารรัตนะ (2557 : 53 - 54) กลาวถึงคุณลักษณะของภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ดังน้ี 

 1.  ภูมิปญญา (Wisdom) ที่จะชวยใหผูนําสรางความสมดุลและเขาใจถึงผลกระทบ

ระยะสั้นและระยะยาวของความคิดใหมตอตนเองและคนอื่น ๆ  

 2.  สติปญญา (Intelligence) ที่จะชวยในการวิเคราะหวาความคิดสรางสรรคน้ันดีหรือไม  

 3.  ความสรางสรรค (Creativity) เปนความสามารถในการสรางความคิดใหมโดยใช

ทักษะความคิดสรางสรรค 

 4.  สังเคราะห (Synthesis) เพื่อชวยใหความคิดสรางสรรคน้ันสามารถมองเห็นไดและ

โนมนาวใหคนอื่นมองเห็นคุณคา 

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากหลายคนเห็นวาเปนการยากที่จะคิดสรางสรรค ดวยเหตุผลบางประการ 

เชน แรงกดดันเชิงการเมืองในทีท่ํางานหรือไมทราบวาจะคิดสรางสรรคกันอยางไร ซึ่งนําไปสูขอสรุปวา 

“ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคไมไดเปนเรื่องของความสามารถหรือทักษะที่จะเปนเทาน้ัน แตถาเปนเรื่อง

การเลือกที่จะสรางสรรคดวยหรือไม เพราะใชวาทุกคนจะถือเปนงานของตัวเอง” ทําให Sternberg 

(1999) เสนอกระบวนทศันและแบบภาวะผูนําเชิงสรางสรรค (Paradigms and Creative Leadership 

Styles) ที่ใหความสําคัญกับบทบาทของผูนําและความสอดคลองของความคิดกับกระบวนทัศนที่เปนอยู 

จาก 8 แบบภาวะผูนําเชิงสรางสรรค และ 3 ระดับการยอมรับกระบวนทัศนที่เปนอยู ดังน้ี 

 1. แบบยอมรับกระบวนทัศนที่เปนอยู (Styles Accepting Current Paradigms) 

  1.1 ทําซ้ํา (Replicator) ทําอยางที่ผูนําที่เคยทํา เปลี่ยนแปลงเล็กนอย 

  1.2 ปรับใหม (Redefines) นําความคิดของผูนํามาปรับทําโดยมีเหตุผลอธิบาย 

  1.3 ทําเพิ่มข้ึน (Reward Incriminators) ตามแนวทางที่ผูนําทําเอาไว 

  1.4 ทําเพิ่มข้ึนอยางกาวหนา (Advanced Forward Incriminators) ทํามากกวา     

ที่ผูนําไดทําเอาไวกอน 

 2. แบบปฏิเสธกระบวนทัศนทีเ่ปนอยู (Styles Reflecting Current Paradigms)  

  2.1 เปลี่ยนทิศทาง (Redirectors) พิจารณาสิ่งที่ผูนําทํา แตก็เปลี่ยนทิศทางใหม 

  2.2 สรางใหม (Reconstructs) พิจารณาทุกความพยายามที่มีมาแลวสรางทิศทางใหม 

  2.3 ริเริ่มใหม (Reinitiates) แตกตางจากที่เคยทํามาอยางสิ้นเชิง 
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 3. แบบบูรณาการเขากับกระบวนการทัศนที่เปนอยู (Styles Integrating Current 

Paradigms) คือ สังเคราะห (Synthesizers) ตรวจสอบความคิดในอดีตสองแหลงหรือมากกวามา

บูรณาการความคิดเหลาน้ัน แลวเดินหนาความคิดใหมที่ไดจากการบูรณาการน้ัน 

จากผลการวิจัยที่แสดงวาตัวแบบภาวะผูนําเชิงสรางสรรคสามารถที่จะยอมรับ (Accept) 

ปฏิเสธ (Reject) หรือบูรณาการ (Integrate) สิ่งที่มีกอนหนาน้ัน Sternberg (1999) เช่ือวาตัวแบบ 

จะประสบผลมากที่สุดข้ึนกับความสามารถของผูนํา งานที่จําเปนตองทําและผลกระทบหรือความมี

ปฏิสัมพันธกับคนอื่น 

สุภาพ ฤทธ์ิบํารุง (2556 : 43) ไดกลาวถึงลักษณะของผูนําเชิงสรางสรรคของ Dubrin (2007 

อางถึงใน นเรศ บุญชวย, 2553) วาผูนําเชิงสรางสรรคจะมีลักษณะดังตอไปน้ี 

 1.  มีความรู (Knowledge) จะตองเปนผูที่มีความรอบรูและมีขอมูลในเรื่องที่ เปน

ประเด็นปญหา เพราะการแกปญหาของผูนําตองอาศัยความรูในเรื่องน้ัน โดยมีขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

ขอมูล ขาวสาร ซึ่งอาจจะตองใชวิธีการสังเกตเขาชวย ความรูจึงเปนตัวสรางหรือกําหนดแนวความคิด 

และการสรุปรวบรวมความคิด เปนตน 

 2.  มีความสามารถนําเชาวปญญา (Intellectual Abilities) เปนการวิเคราะหอยาง

กวางขวาง โดยการรวบรวมทั้งผลดีและผลเสีย โดยผูนําตองเปนผูมีไหวพริบ สติปญญาและการใชเหตุผล 

การมีเชาวปญญาไหวพริบที่สูงผิดปกติไมไดเปนตัวกําหนดความสรางสรรคแตอยางใด แตความคิด

สรางสรรคน้ันจะคลองแคลว และสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางดี คนฉลาดมักตองการ

งานเชิงสรางสรรค การเปนคนที่มีความคิดสรางสรรคน้ันตองมีนิสัยอยากรูอยากเห็น และมักเปนคนที่

เปดเผยอารมณความรูสึกของตนเองใหผูอื่นไดรับรู เปนตน 

 3.  มีบุคลิกภาพที่ดี (Personality) ผู นําที่จะเปนผูที่มีความคิดสรางสรรคตองมอง

ภาพลักษณตัวเองในทางที่ดี แตไมใชมั่นใจในตัวเองมากจนไมสนใจคนรอบขาง เพราะความมั่นใจ       

ในตัวเอง จะชวยใหสามารถรับมือกับขอวิพากษวิจารณของผูอื่นไดเปนอยางดี และสามารถแลกเปลี่ยน

ความคิดกับผูอื่นได คนที่มีความคิดสรางสรรคมักมีความคิดไมเหมือนคนอื่น ชอบความทาทาย ความ

ต่ืนเตน หัวด้ือยึดมั่นในสิ่งที่เช่ือวาเปนจริงไดและนําไปใชจริงได สามารถรับมือกับความขัดยังและ

ความวุนวายไดเปนอยางดี ซึ่งตรงขามกับคนที่ไมคอยมีความคิดสรางสรรค ที่จะสับสนเสมอเมื่อเผชิญ

กับความขัดแยงหรือความคลุมเครือ เปนตน ซึ่งนักวิทยาศาสตรหลายทานไดทําการคนควา และพบวา 

คุณสมบัติของการเปนผูที่มีความคิดสรางสรรค คือ 1) ยึดถือความถูกตอง 2) อยากรูอยากเห็น 3) มี

พลังที่จะฟนฝาอุปสรรค 4) เปนคนเปดเผยตรงไปตรงมา ฉะน้ันทุกครั้งที่คนเหลาน้ีเผชิญปญหาพวก

เขาจะเช่ือวา พวกตนมีบางสิ่งที่ซุกซอนเก็บไวภายในที่จะคนหาวิธีการที่สรางสรรคเพื่อแกปญหาได 

 4.  พฤติกรรมทางสังคมและการเลี้ยงดู (Social Habits and Upbringing) เปนผูนํา 

เชิงสรางสรรคตองชอบพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่นที่มีความคิดคลายคลึงกับตนเอง และ

ชวงชีวิตในวันเด็กก็มีสวนสําคัญในการชวยพัฒนาใหเปนผูใหญที่มีความคิดสรางสรรค เชน เด็กที่โต  
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ในครอบครัวทีต่องเผชิญกบัปญหาตาง ๆ  ไมวาจะเปนปญหาดานการเงิน การทะเลาะวิวาท การหยาราง 

เปนตน เมื่อเด็กเติบโตข้ึนสภาพดังกลาวทําใหพวกเขากลายมาเปนคนที่มีความเขมแข็งและมักเปนนักคิด

เชิงสรางสรรค เพราะในอดีตน้ันพวกเขาตองขบคิดแสวงหาหนทางแกไขอยูตลอดเวลา สงผลใหเปน 

คนยึดมั่นในความคิดของตัวเองอยางมาก ดังน้ัน พฤติกรรมการสรางสรรคจึงข้ึนอยูกับบุคลิกลักษณะ

สวนตัวและสภาพแวดลอมที่มีตอพฤติกรรม 

ไพฑูรย สินลารัตน (2553 อางถึงใน สุภาพ ฤทธิบํารุง, 2556 : 43) ไดกลาวถึง ลักษณะของ

ผูนําเชิงสรางสรรความี 10 ลักษณะ ดังตอไปน้ี 

 1.  มีการวิเคราะหเปาหมายภายใตกรอบของสังคมไทย 

 2.  สรางแรงจูงใจในกลุม ใหเขามีแรงจูงใจที่จะทํา 

 3.  ใชการเปลี่ยนแปลงเปนตัวนํา 

 4.  เขาใจวัฒนธรรม 

 5.  การวางกลยุทธ 

 6.  ตองสรางความเขมแข็งใหองคการ 

 7.  ใหบุคลากรในหนวยงานมีอํานาจในการตัดสินใจ 

 8.  สรางขวัญกําลงัใจในการทํางาน 

 9.  ไมยอมแพ 

 10. ยึดหลักความสําเรจ็ของงานคือความสําเร็จของพวกเรา 

จากที่กลาวมาสามารถสรุปไดวา คุณลักษณะของภาวะผูนําเชิงสรางสรรค หมายถึง บุคคล

หรือผูนําน้ันตองมีผูที่มีความรูความสามารถสรางสรรคสิ่งใหม ๆ ในองคการ ในการนําพาองคการไปสู

ความสําเร็จ โดยอาศัยประสบการณ บุคลิกลักษณะผูนําเฉพาะตัวที่โดดเดน รูจักแกไขปญหาวางแผน

ในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย โดยใชแรงจูงใจ ความเช่ือมั่น ความศรัทธาที่มีตอตนเอง การตัดสินใจ 

การสรางขวัญและกําลังใจ การทํางานเปนทีมที่จะมุงไปสูเปาหมายอันเดียวกัน 

องคประกอบของภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 

จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยของนักวิชาการ ไดกลาวถึงองคประกอบของภาวะผูนํา

เชิงสรางสรรค โดยนักวิชาการและนักวิจัย ไดกลาวไวดังน้ี 

Ash and Persall (2007) ไดกลาววาองคประกอบของภาวะผูนําเชิงสรางสรรคประกอบดวย 

1) การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี 2) การทํางานเปนทีม 3) การเจรจาตอรอง 4) การไววางใจ 5) การ

บริหารเวลา 6) การสื่อสาร 7) การสรางมนุษยสัมพนัธ 8) การบริการ 9) การตัดสินใจ 10) การบริหาร

ความเปลี่ยนแปลง 

Chernin (2001) ผูอํานวยการ FOX ในลอสแองเจลีสและทํางานในมหาวิทยาลัยแคลิฟอเนีย 

ไดสรุปองคประกอบเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคไววาองคประกอบของภาวะผูนําเชิงสรางสรรค
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เกี่ยวกับความสามารถติดตอประสานงานทัง้เกีย่วกับตนเองและเกี่ยวกับทีมงานซึ่งมีองคประกอบ ดังน้ี 

1) มีแรงบันดาลใจ (Inspire) 2) มีวิสัยทัศน และ 3) มีจินตนาการ (Imagination) 

Bennis (2002) เปนผูกอต้ังและเปนอาจารยผูทรงคุณวุฒิสถาบันภาวะผูนําเปนที่ปรึกษา

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเปนผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาภาวะผูนําทํางานที่มหาวิทยาลัยเซาเทิรน

แคลิฟอเนียและมหาวิทยาลัยฮารเวิรด ไดสรุปองคประกอบเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคไววา

องคประกอบของภาวะผูนําเชิงสรางสรรคจะเกี่ยวของกับคนเกี่ยวของกับความนาเช่ือถือความไววางใจ

ในการบริหารจัดการระบบโครงสรางกระบวนการการควบคุมซึ่งมีองคประกอบดังตอไปน้ี 1) มีวิสัยทัศน 

(Vision) 2) มีความไววางใจ (Trust) 3) การมุงความสําเร็จ (Success) 4) มีความยืดหยุน (Flexibility) 

Guntern (2004) ผูเช่ียวชาญดานภาวะผูนําและความคิดสรางสรรค ไดสรุปองคประกอบ

ของภาวะผูนําสรางสรรคไววา ภาวะผูนาเชิงสรางสรรคจะอยูในบุคคลที่มีความสามารถในดานตาง ๆ 

ดังน้ีคือ 1) มีแรงบันดาลใจ (Inspiring) 2) มีวิสัยทัศน (Vision) 3) มีความนาเช่ือถือ (Credibility) 

และ 4) มีสติปญญา (Intelligent) 

Danner (2008) ไดทําการวิจัยภาวะผูนําในการศึกษางานศิลปะ : มุมมองของนักการศึกษา

ดานศิลปะ ซึ่งเปนผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงและเปนมหาวิทยาลัยที่เปนตนแบบ             

ที่ศึกษาดานภาวะผูนํา ไดสรุปองคประกอบของภาวะผูนําเชิงสรางสรรคไว คือ 1) มีความยืดหยุน 

(Flexibility) และ 2) มีความไววางใจ (Trust) 

Stoll and Temperley (2009) ไดสรุปองคประกอบของภาวะผูนําเชิงสรางสรรคไววา

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคประกอบไปดวย 1) มีจินตนาการ (Imagination) และ 2) การคิดแบบ

ไตรตรอง (Thought Pattern) 

Robinson (2007) กลาววาองคประกอบของภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ไดแก 1) มีการปรับตัว

และยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลง 2) มีความคิดสรางสรรค 3) มีอิสระในการคิด 4) เนนการทํางานรวมกัน 

และ 5) คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

สุภาพ ฤทธ์ิบํารุง (2556) กลาววาองคประกอบของภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ประกอบดวย 

1) การมีวิสัยทัศน 2) การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล และ 3) การมีความยืดหยุนและปรับตัว            

4) การมีความคิดสรางสรรค 5) การทํางานเปนทีม 

ภรทิพย ปนกอง (2559) กลาววาองคประกอบของภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ประกอบดวย 

1) จินตนาการ (Imagination) 2) ความยืดหยุน (Flexibility) และ 3) วิสัยทัศน (Vision) 

วัฒนา ปกิดา (2560) กลาววาองคประกอบของภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ประกอบดวย      

1) การมีจินตนาการ ( Imagination) 2) การมีความคิดยืดหยุน (Flexibility) 3) การมีวิสัยทัศน 

(Vision) 4) การมีความไววางใจ  

สรุปไดวา องคประกอบของภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ประกอบดวยจินตนาการความยืดหยุน 

วิสัยทัศนความไววางใจมีความคิดสรางสรรคสติปญญาการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีการทํางานเปน
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ทีมการเจรจาตอรองการบริหารเวลาการสือ่สารการสรางมนุษยสัมพันธการบริหารจัดการการตัดสินใจ

การบริหารความเปลี่ยนแปลงแรงบันดาลใจการแกปญหาแรงจูงใจความนาเช่ือถือเนนการทํางาน

รวมกันมุงทํางานใหสําเร็จมีอิสระในการคิดการคิดแบบไตรตรองและคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

แนวคิดของภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 

จากที่กลาวมาในขางตนน้ันเปนการสังเคราะหความหมายของนักวิชาการและนักวิจัย

เกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคสามารถจําแนกไดเปนกลุมของผูใหความหมายดังที่ผูวิจัยไดรวบรวม

มากลาวนําไวพอสังเขปและเพื่อใหมองเห็นและเขาใจเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคไดอยางชัดเจน

ย่ิงข้ึนผูวิจัยจึงไดนําเสนอแนวคิดของนักวิชาการทั้งในและตางประเทศหลายทาน ดังตอไปน้ี 

Arellano and Martin (2002) ไดกลาวไววาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคเปนความสามารถ     

ในการสรางแรงบันดาลใจ (Inspire) อยางมีเอกลักษณเพื่อชวยใหสามารถเขาใจสถานการณที่ซับซอน 

(Complex) พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงและกอใหเกิดการตอบสนองรวมกันในเชิงริเริ่มสรางสรรคดวย

วิธีการใหม ๆ  

Danner (2008) ซึ่งเปนอาจารยสอนที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอไดกลาวไววา ภาวะผูนําเชิง

สรางสรรคจําเปนตองมีความยืดหยุน (Flexibility) และมีความไววางใจ (Trust) ในวิธีการและ

กระบวนการในภาพรวมนอกจากน้ียังเกี่ยวของกับการสนับสนุนการทํางานรวมกันสนับสนุนใหเกิด

ความสรางสรรคจากบุคคลหน่ึงไปอีกบุคคลหน่ึง 

Basadur (2008) แหงมหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิง

สรางสรรคไววา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคเปนการนําบุคคลอื่น (Leading People) ผานกระบวนการ 

(Process) หรือวิธีการ (Method) รวมกันเปนการคนหาปญหาอยางละเอียดถ่ีถวนและการดําเนินการ

แกปญหาดวยแนวทางใหม ๆ (New Solutions) เปนกระบวนการที่จําเปนที่จะตองใชภาษาในการสื่อสาร

รวมกันระหวางบุคคลอยางมีประสิทธิภาพสามารถทําความเขาใจไดอยางรวดเร็ววารูจักกระบวนการ

เชิงสรางสรรคในระดับใดในดานกระบวนการเชิงสรางสรรคจะตองมีทักษะในการจัดการกับบุคคลอื่น 

ๆ ในลักษณะที่เปนลําดับข้ันตอนจากกระบวนการเชิงสรางสรรคการรูจกักระบวนการเชิงสรางสรรคจะ

ชวยใหมีตนแบบในการสรางภาวะผูนําแบบใหมที่มีความสมบูรณแบบย่ิงข้ึนได 

Coste (2011) ไดเสนอแนวคิดและมิติของภาวะผูนําเชิงสรางสรรคเพื่อการปฏิบัติที่มุงไปสู

การพัฒนาองคกรเชิงสรางสรรค ประกอบดวย ความทาทายและการมีสวนรวม (Challenge and 

Participle) ความมีอิสระ (Freedom) มีความไววางใจ/การเปดเผย (Trust/Openness) การใหเวลา

สําหรับการคิด (Idea Time) ความสนุกสนาน/มีอารมณขัน (Playfulness/Humor) การลดความขัดแยง 

(Conflict) การสงเสริมความคิดเห็น (Idea support) การโตแยง (Debate) และการกลาเสี่ยง (Risk 

Taking) 

Stoll (2009) และ Temperley (2009) ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคไว

วาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคเปนการตอบสนองเชิงจินตนาการ (Imaginative) และการคิดไตรตรอง
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อยางถ่ีถวนตอโอกาสตาง ๆ ประเด็นตาง ๆ อยางทาทาย (Challenging) เปนเรื่องที่เกี่ยวกับการมอง

การคิดและการกระทําสิ่งตาง ๆ ที่แตกตางกันเพื่อจะเสริมสรางโอกาสใหกับทุกคนที่เกี่ยวของ 

Harris (2009) ไดสรุปแนวคิดสาระสําคัญเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคไววาภาวะผูนํา

เชิงสรางสรรคจะเกี่ยวของกับการติดตอประสานงาน (Connecting) กับบุคคลที่มีความเห็นตรงกันและ

กับบุคคลที่มีความคิดเห็นที่แตกตางกัน (Different) ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคจําเปนตองอาศัยเวลา 

(Time) ทรัพยากร (Resources) โอกาส (Opportunities) เพื่อจะมีโอกาสไดเรียนรูรวมกันอยางไร   

ก็ตามผลลัพธ (Result) ที่ไดอาจจะไมใชความคิดเห็นที่สอดคลองกันแตอาจจะมาจากความคิดเห็น      

ที่ไมตรงกันความคิดเห็นที่ไมตรงกันเชิงสรางสรรคอันจะนําไปสูการคิดเชิงสรางสรรคถึงแมวาจะไมใช

เรื่องงาย ๆ  แตก็จําเปนตองเปลี่ยนความคิดเดิม ๆ  และเผชิญกบัความเช่ือมั่นกบัแนวทางวิธีการ (Method) 

ใหม ๆ  ที่จะสรางข้ึนภาวะผูนําเชิงสรางสรรคจะเหมือนกับภาวะผูนําแบบใหบริการ (Servant Leadership) 

ภาระงานหลักของภาวะผูนําเชิงสรางสรรคคือการประสานงานบุคคล (Connect) ที่มีความคิดเห็น

ตรงกันและมีความคิดเห็นที่แตกตางกันเปนภาวะผูนําที่พัฒนาสมรรถนะและความสามารถตาง ๆ  

ของบุคคลภายในองคกรเพื่อใหเกิดความสรางสรรคในทุกสถานที่และทุกระดับเพื่อจะไดรับการพัฒนา

และสงเสรมิภาวะผูนําเชิงสรางสรรคใหเกิดข้ึน “เปนภาวะผูนําที่ปราศจากการยึดมัน่ถือมั่น” (Leadership 

Without Ego) โดยทั่วไปแลวภาวะผูนําเชิงสรางสรรคจะเกี่ยวของกับการพัฒนาแนวทางวิธีการใหม ๆ 

ขององคกรและความทาทาย (Challenging) ที่สลับซับซอนมากกวาการคงสภาพที่เปนอยูแบบเดิม 

(Status Quo) 

กรองทิพย นาควิเชตร (2552) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับกับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคไววาภาวะ

ผูนําเชิงสรางสรรค หมายถึง ความสามารถของผูนําในการกระตุนใหผูรวมงานรวมกันปฏิบัติหนาที่ให

บรรลุเปาหมายดีงามที่กําหนดไวดวยการคิดหลายมิติคิดบวก รวมทั้งคิดรับผิดชอบและการปฏิบัติ             

ในวงกวางและเชิงลึกหลายมิติจากผูนําหรือขยายสูครูอาจารยและนักศึกษาเพื่อการปฏิบัติที่เปน

ประโยชนตอชุมชนสังคมบุคคลทุกระดับทุกฝายในกระบวนการจัดการศึกษาพัฒนา “ความคิดและ

การปฏิบัติเชิงสรางสรรค” โดยเฉพาะผูนําหรือผูบริหารและครูอาจารยควรพัฒนา “ภาวะผูนําเชิง

สรางสรรค” รวมทั้งนักศึกษาก็ควรจะไดรับการพัฒนาใหมีคุณสมบัติเปนผูนําเชิงสรางสรรคที่มีทั้ง

ความคิดและการปฏิบัติเชิงสรางสรรค 

ธีระ รุญเจริญ (2554) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคไววาภาวะผูนําเชิง

สรางสรรคเปนลกัษณะหรอืพฤติกรรมในการนําผูอื่นประสานงานผูอืน่ดวยการสรางแรงบนัดาลใจสราง

แรงจูงใจสรางบรรยากาศโดยการคิดนอกกรอบดวยวิธีการใหม ๆ เพื่อนําไปสูการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ  

ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 

จากการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดมีนักวิชาการและนักวิจัยไดกลาว

เกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผูนําเชิงสรางสรรคอยางหลากหลาย โดย สุเทพ พงศศรีวัฒน (2550 : 1 - 17  

อางจาก Ash and Persall, 2007) โครงสรางทฤษฎีภาวะผูนําเชิงสรางสรรคไว ดังน้ี 
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 1.  ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงสรางสรรค (Formative Leadership Theory) ของ Ash and 

Persall 

  ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ไดรับการพัฒนาโดย Ash and Persall (2007)     

บนพื้นฐานความเช่ือที่วา “ในโรงเรียนหน่ึงอาจมีผูนําไดหลายคน ซึ่งแสดงบทบาทการใชภาวะผูนําใน

ลักษณะตาง ๆ มากมาย บทบาทภาวะผูนําจึงมิไดจําเพาะเจาะจงแตผูบริหารเทาน้ัน” แตหนาที่ของ

ผูบริหารคือการสรางโอกาสการเรียนรูใหแกครู อาจารย และบุคลากรตาง ๆ เพื่อเปนชองทางใหคน

เหลาน้ีไดพัฒนาตนเองเขาสูการเปนผูนําที่สรางสรรค (Productive Leaders) ทฤษฎีภาวะผูนําแบบ

สรางสรรคน้ีมีมุมมองวา “ครูคือผูนํา (Teacher as Leaders) โดยมีครูใหญคือผูนําของผูนํา (Leader 

of Leaders)”อีกทอดหน่ึง โดยนัยดังกลาว หนาที่สําคัญของผูบริหาร จึงไมเพียงแตสงเสริมการเรียนรู

ของนักเรียนเทาน้ัน แตยังรวมถึงการสงเสริมเรยีนรูของครูอาจารยและบคุลากรซึ่งเปนผูใหญของโรงเรยีน

อีกดวย การเปนผูนําแบบสรางสรรค (The Formative Leader) น้ันจําเปนจะตองอาศัยทักษะการ

เอื้ออํานวยความสะดวก (Facilitation Skills) อยูในระดับสูง ทั้งน้ี เพราะสาระที่เปนภารกิจหลัก       

ของทฤษฎีน้ี ไดแก การทํางานแบบทีมในการสืบเสาะหาความรู (Team Inquiry) การเรียนรูแบบทีม 

(Team Learning) การรวมมือรวมใจกันแกปญหา (Collaborative Problem Solving) การจินตนา 

การสรางภาพของอนาคตที่ควรเปน (Imaging Future Possibilities) การพิจารณาตรวจสอบความ

เช่ือรวมกัน (Examining Shared Beliefs) การใชคําถาม (Asking Questions) การรวบรวมวิเคราะห

และแปลความขอมูล (Collecting Analyzing, and Interpreting Data) ตลอดจนกระตุนครูอาจารย

ต้ังวงสนทนาอยางสรางสรรคในเรื่องการเรียนการสอน ภารกิจเหลาน้ี ลวนแสดงออกถึงพฤติกรรม

ภาวะผูนําแบบสรางสรรคทั้งสิน้ ตอไปน้ีจะกลาวถึง หลักการ 10 ประการของการเปนผูนําแบบสรางสรรค 

ซึ่งแสดงวา ทฤษฎีภาวะผูนํามีกระบวนการทัศนใหมของการเปนผูนําเชิงคุณภาพ (Quality Leadership) 

หลักการของภาวะผูนําแบบสรางสรรค (Formative Leadership Principles) มีดังน้ี 

  1.1 การเรียนรูแบบทีม (Team Learning) การคิดอยางหวังผล (Productive Thinking) 

และการรวมมือรวมใจกันแกปญหา (Collaborative Problem Solving) ควรนํามาใชแทนกลไกการ

ควบคุม (Control Mechanisms) การตัดสินใจจากเบื้องบน (Top-Down Decision Making) ตลอดจน

การบังคับสั่งการใหทําแบบเดียวกัน (Enforcement of Conformity)  

  1.2 ควรมีมุมมองครูวาเปนผูนํา และครใูหญของโรงเรียนเปนผูนําของผูนํา โดยผูนํา

ทั้งหลายเหลาน้ีตองมีทักษะการต้ังคําถามที่เหมาะสม (คําถามที่ไดคําตอบที่ลุมลึก) มากกวาการแสดง

ตนวาเปนผูรอบรูคําตอบของทุกคําถาม 

  1.3 ความสัมพันธของการปฏิบัติงานควรต้ังอยูบนพื้นฐานของการไววางใจ (Trust) 

ตอกัน ผูนําจะตองไมมีทัศนะวาครูและนักเรียนชอบหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ (ทํานองทฤษฎี X ของ 

McGregor) แตมีหนาที่ชวยใหคนเหลาน้ีมีความกลาตอการปฏิบัติสิ่งใหม ๆ  
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  1.4 ผูนําควรปรับเปลี่ยนทัศนะจาก “ใหทุกคนทําตามที่สั่งและยึดหลักทําแบบ

เดียวกัน” ไปเปนกระตุน ใหกําลังใจ และสนับสนุนความคิดริเริ่มและคนคิดนวัตกรรมใหม ๆ ของคร ู

  1.5 ผูนําควรใหความสนใจและใหความสําคัญของคน (People) และตอกระบวนการ 

(Process) มากกวางานเอกสารและงานธุรการประจํา แตควรบริหารเวลาไปกับกิจกรรมที่กอใหเกิด

การสรางมูลคาเพิ่ม (Value - Added Activities) ข้ึน 

  1.6 ผูนําควรเนนถึงความสําคัญของลูกคา (Customer-Focused) และยึดหลักการ

ใหบริการ ทฤษฎีน้ีถือวา ครูและบุคลากรคือลูกคาโดยตรงของครูใหญ ดังน้ัน หนาที่สําคัญที่สุด         

ของครูใหญ ก็คือ การใหบริการแกลูกคาของตน 

  1.7 ผูนํา ควรสรางเครือขายใหเกิดการสื่อสารแบบสองทาง มากกวาการกําหนด

ชองทางไหลของสารสนเทศเพียงทิศทางเดียว 

  1.8 การเปนผูนําแบบสรางสรรคจาํเปนตองอาศัยความเอาใจใสใกลชิด (Proximity) 

การปรากฏตัวอยูกับงาน (Visibility) และอยูใกลชิดกับลูกคาของตน ผูนําควรใชหลักนิเทศภายในแบบ

แวะเวียน (Managing by Wandering Around : MBWA) ไปยังหนวยตาง ๆ ทั่วทั้งโรงเรียนและ

ชุมชนที่ลอมรอบโรงเรียนเพื่อไปรับฟงและเรียนรู ไปสอบถาม ไปสรางสัมพันธภาพและไปเสาะหา

แนวทางที่เปนไปไดในเรื่องตาง ๆ  

  1.9 ผูนําแบบสรางสรรคจะกระจายอํานาจการตัดสินใจ (Empowering) แกบุคคล

ผูปฏิบัติงานตาง ๆ ของโรงเรียน และจะทําหนาที่ปกปองคนเหลาน้ีเมื่อมีการแทรกแซงการทํางานจาก

ภายนอก 

  1.10 ผูนําแบบสรางสรรคตองมีความสามารถสูงในการปฏิบัติภารกิจอยูทามกลาง

สภาวะแวดลอมที่ไมแนนอน เปนผูเรียนรูการบริหารความเปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบ เพื่อให

หนวยงานไดประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงน้ัน และเปนผูที่ไมยึดติดกับสถานภาพเดิมที่เปนอยู 

(Maintaining Status Quo) ของโรงเรียน  

 2. ผูนําแบบสรางสรรคในฐานะหัวหนาสูงสุดดานการเรียนรูของโรงเรียน (The Principal 

as Chief Learning Officer of School : CLO) 

  ในองคการหรือหนวยงานภาคธุรกิจจะตองมีบุคคลที่เปนหัวหนาบริหารสูงสุดหรือ 

CEO (Chief Executive Officer) มีหัวหนาสูงสุดดานการคลังหรือ CFO (Chief Financial Officer) 

และมีหัวหนาสูงสุดดานสารสนเทศ หรือ CIO (Chief Information Officer) เชนเดียวกันโรงเรียน     

ในอนาคต ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดการเรียนรู ก็ตองมีครูใหญ เปนหัวหนาสูงสุดดานการเรียนรูหรือ 

CLO (Chief Learning Officer) ทําหนาที่เปนผูนําทางวิชาการ (Instructional Leader) ซึ่งในอนาคต

จะตองเปดกวางสูการเรียนรูใหม ๆ ย่ิงข้ึน แมวาการเรียนรูบางอยางอาจจะขัดแยงกับปรัชญาความ

เช่ือหลักของตนก็ตาม ผูนํา CLO จะตองแสดงพฤติกรรมแบบอยางทางวิชาการใหสอดคลองกับสิ่งที่
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ตนพูด และอยากใหครูแสดงพฤติกรรมดานการเรียนการสอนอยางที่ตนตองการ ผูนําการเรียนรูหรือ 

CLO ตองทําตนเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต (Life-Long Learner) ขยันตอการเขาสัมมนาทางวิชาการเพื่อ

เสนอแนวคิดและความรูใหม ๆ ดานการเรียนการสอน ชอบการศึกษาคนควาความรูใหม ๆ ทาง

วิชาชีพจากแหลงวิชาการที่มีอยูมากมาย นํามาสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคณะครูอยางสม่ําเสมอ 

พรอมทั้งกระตุนและสนับสนุนใหครูทําเชนเดียวกับตน การเปนผูนําแบบ CLO น้ันสิ่งที่ครูใหญตองทํา

และขาดมิได ก็คือ การสรางวัฒนธรรมสรางสรรคนวัตกรรม (Culture of Innovation) ข้ึนในโรงเรียน 

ภายใตวัฒนธรรมดังกลาว ทุกคนในโรงเรียนจะตองทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ในเรื่อง

ตาง ๆ เชน การวิจัยในช้ันเรียน เปนตน ทุกคนพัฒนาอุปนิสัยตนเองในการเก็บรวบรวม (Collecting) 

วิเคราะหขอมูล (Analyzing) และแปลความหมายขอมูล (Interpreting Data) อยูตลอดเวลา เพื่อนํา

ผลที่ไดไปทําการปรับปรุงดานวิชาการและการเรียนรูของนักเรียนใหบังเกิดผลดีที่สุดอยางตอเน่ือง 

  ดวยเหตุน้ีบทบาทของผูนําแบบสรางสรรค ในฐานะ CLO ของโรงเรียนจึงแตกตางไป

จากการเปนครูใหญในแนวคิดเดิม โดยเฉพาะอยางย่ิงตองมีทักษะสูงของการเปนผูใหบริการ การเปน 

ผูสงเสริมผูเอื้ออํานวยความสะดวกเพื่อใหเกิดการเรียนรูตลอดเวลาของสมาชิกทุกคนในโรงเรียน ผูนํา

แบบ CLO จะตองใหความชวยเหลือครูและบุคลากรในการเอาชนะความรูสึกกลัว ตอการผิดพลาด

ของตนเหลาน้ี โดยยึดหลกั “ผิดเปนคร”ู จะตองพยายามยกระดับมาตรฐานการทํางานของครูบุคลากร 

ดวยการสงเสริมใหแตละคนเลือกทํางานหรือแกปญหาที่มีความยากสลับซับซอนที่ตองใชความคิดสูง 

ใชความเพียรพยายามสูง และพยายามใหแตละคนหลีกเลี่ยงงานหรือปญหาที่งายซึ่งใครก็สามารถทํา

ได สงเสริมใหครูเปลี่ยนแนวคิดในการประเมินผลนักเรียนแบบเกาที่เนนการใหคะแนนแกคนที่ตอบ

คําถามถูกตอง โดยเฉพาะอยางย่ิงคําถามหรือโจทยงาย ๆ เพราะนักเรียนจะใชความพยายามในการ

เรียนรูและใชความคิดนอย แตในทางตรงขาม ควรมีการใหคะแนนแกนักเรียนที่เลือกทําโจทยหรือปญหา

ที่ยากแตอาจไดคําตอบสุดทายอาจไมตรงกับที่ครูต้ังไวก็ได ทั้งน้ีเพราะเด็กกลุมน้ีจะตองใชระดับความคิด

และความพยายามสูงกวาเด็กกลุมแรก โดยเฉพาะจะไดกระบวนการ (Process) คิดและการทํางาน 

รวมทั้งสามารถมองเห็นทางเลือกตาง ๆ ที่สามารถไปสูคําตอบสุดทาย และที่สําคัญเด็กสามารถ

ประยุกตวิธีการไปใชกับชีวิตจริงมากกวาเด็กที่ไดคําตอบถูกตองแตใชความพยายามนอยกวามาก 

 3.  ผูนําแบบสรางสรรคกับการต้ังคําถามเพื่อใหไดคําตอบที่ลุมลึก (Asking the Right 

Questions) 

  ผูนําแบบสรางสรรคในฐานะผูนําการเรียนรู ควรเปลี่ยนจุดเนนเดิมที่เนนเรื่อง 

กระบวนการสอนของครู (Teaching Process) และงานที่มอบหมายใหครูทาํไปสูจุดเนนเรื่องการสราง

โอกาสการเรียนรูของนักเรียนและงานที่มอบหมายใหนักเรียนทํามากกวา โดยการเปลี่ยนจุดเนน เชน

วาน้ี จําเปนตองเปลี่ยนแปลงพลวัตดานภาวะผูนํา (Leadership Dynamic) ดวยกลาว คือ แมงาน

นิเทศครูยังมีความจําเปนเมื่อมองในแงเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนก็ตาม แตยังมี
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ความสําคัญนอยกวาเมื่อเทียบกับการที่ผูนําเปลี่ยนไปใชวิธีทํางานรวมมืออยางใกลชิดกับครู เพื่อวาง

แผนการเรียน การจัดตารางเรียนและการนํานักเรียนเพื่อการทํางานวิชาการ ทั้งน้ี ผูนํา ซึ่งแตเดิมมี

ทักษะหลัก คือ ทักษะการสังเกต การประเมินและการกํากับดูแลการเรียนการสอนน้ัน จําเปนตองมี

ทักษะสําคัญเพิ่มเติมไดแก ทักษะในการฟง (Listening) ทักษะการต้ังคําถาม (Questioning) ทักษะ

ในการต้ังขอพิสูจน (Probing) และทักษะการใหคําแนะนํา (Guiding) เปนตน ซึ่งทักษะเหลาน้ีจะ

สะทอนใหเห็นในการใชแบบภาวะผูนํา (Leadership Style) ของผูบริหารจากเดิมเปนแบบ“นักบอก

คําตอบ” (Declarative) ไปเปน “นักต้ังคําถาม” (Interrogative) แทน  

  เพื่อใหประสบความสําเรจ็ ผูนําแบบสรางสรรคจะตองพัฒนาเทคนิคการบริหารแบบ

แวะเวียนไปเย่ียมหรือ Managing by Wandering Around (MBWA) ใหเช่ียวชาญเทคนิคดังกลาว

เปนเรื่องทั้งศิลปะ (Art) และการปฏิบัติ (Practice) การรับฟง (Listening) และการเรียนรู (Learning) 

โดยสาระสําคัญที่ไดจากเทคนิค MBWA ถือเปนการสรางสัมพันธ (Relationships) ที่ดีควบคูไปกับ

การสรางความไววางใจ (Trust) ที่ดีตอกันอีกดวย  

  MBWA ทําใหผูนําตองออกจากหองทาํงานของตน เปนการเพิ่มการปรากฏตัวใหเหน็ 

(Visibility) และสรางความใกลชิดกับผูปฏิบัติงานทั้งครูและนักเรียนมากข้ึน ผูนําสามารถดําเนินการ

ตามข้ันตอน MBWA ซึ่งมี 4 ข้ันตอน ดังน้ี 

  3.1 ทําการติดตอแบบตัวตอตัว (Face to Face) กับลูกคา (Customers) และผูที่เปน

ลูกคาโดยตรงของครูใหญก็คือครู ในฐานะที่เปนผูนําทางวิชาการ ครูใหญตองใชเวลาสวนใหญไปกับ

การพบปะสนทนากับครูทั้งภายในภายนอกหองเรียนเพื่อหารือในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน  

  3.2 พยายามสรางโอกาสใหตนสามารถเขาถึงกนบึ้งของปญหาหรือความคิดเห็น      

ที่แทจริงดวยการรับฟงอยางต้ังใจ ซึ่ง Tom Peters ปรมาจารยดานบริหารเรียกวา “วิธีฟงอยางจริงใจ 

(Naive Listening)” กลาวคือ ทําการรับฟงดวยใจที่เปดกวาง (Open Mind) มากกวาการรวบรัดการ

สนทนาใหเขาประเด็นที่ตนมีจุดยืนลวงหนาไวแลว 

  3.3 ตอบสนองโดยเร็วตอสิ่งที่ไดรับฟง ทั้งน้ี การตอบสนองและการลงมือทําตาม       

ที่รับปากกับคูสนทนาโดยพลัน จะชวยสรางความรูสึกที่ไววางใจ (Trust) และชวยสรางโอกาสใหเกิด

การรับฟงและการเรียนรูในอนาคตไดงายข้ึน  

  3.4 คนหาสาระที่แทจริงซึ่งซอนเรนภายใตการสนทนาแบบผิวเผิน โดยใชคําถาม         

ที่มีอํานาจทะลุทะลวง (Penetrating Questions) ใหไดคําตอบแทจริง โดยการทําใหบรรยากาศ      

การสนทนาเปนแบบสบาย ๆ ไมรูสึกอึดอัด มีความจริงใจและเปนกันเอง จะชวยทําใหปญหาทั้งหลาย

ขององคการที่ผูนําอาจไมเคยทราบมากอน ไดรับการนําข้ึนมาสนทนาและรวมกันหาทางแกไข ประเด็น

ปญหาสําคัญของผูนําที่ตองทราบในเรื่องน้ีไดแก คําถามประเภทใดที่ผูนําทางวิชาการควรนํามาถาม 

และผูนําจะนําการสนทนากับครอูาจารยอยางไรจึงจะไดคําตอบหรือสาระที่นํามาสูการสรางโอกาสการ

เรียนรูของนักเรียนไดรับการปรับปรุงใหดีข้ึน เปนตน  



 39

 4. ผูนําแบบสรางสรรคกับการวิเคราะหและตีความขอมูล (Analyzing and Interpreting 

Data) 

  การดําเนินการปรับปรุงโรงเรียนจะประสบความสําเร็จสูงสุดก็ตอเมื่อไดใชผลงาน

การวิจัยโดยเฉพาะอยางย่ิงเพื่อกระบวนการตัดสินใจสาํคัญใหต้ังอยูบนฐานของขอมูลที่มาจากการวิจัย

เปนหลัก กระบวนการจดัการศึกษาทีม่คุีณภาพจะเกิดประสิทธิผลดีก็เพราะทีมดําเนินงานเขาใจถึงแกนแท

ที่เปนสาเหตุของปญหาไดอยางถูกตอง ดวยเหตุน้ีจึงเปนความรับผิดชอบของผูนําทีมงานตองทําการ

เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเพื่อใหทราบถึงแนวโนมที่ควรเปนขอมูลที่แสดงใหเห็นแนวโนมจะถูก

ใชเพื่อการบงช้ีความชัดเจนของปญหา และสนับสนุนความจําเปนที่จะตองมีการปรับปรุงใหเกิดข้ึน  

 5.  ผูนําแบบสรางสรรคกับการนําคณะครูต้ังวงสนทนา 

  ทฤษฎีภาวะผูนําแบบสรางสรรคถือวา การสนทนาเปนกลไกที่มีความสําคัญและ        

มีพลังย่ิงที่ทําใหเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้ึน ปกติในชีวิตประจําวันของครูไดมีการสนทนาพูดคุย

ทั้งระดับสองคนและเปนกลุมในเรื่องตาง ๆ ที่สนใจรวมกันอยูแลว ผูนําแบบสรางสรรคจะตองเพิ่ม

ความทาทายดวยการใหขอมูลสารสนเทศใหม ๆ แกครู พยายามจัดโอกาสใหเกิดการรวมมือกัน

วางแผนและแกปญหาดวยกัน ชวยสงเสริมใหครูมารวมสนทนาเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับโรงเรียน นักเรียน  

มีการพบปะเพื่อพูดคุยกันถึง เรื่องความเช่ือของการจัดการศึกษา เรื่องวิสัยทัศน พันธกิจ งานที่มอบหมาย

ใหนักเรียนทํา ตลอดจนผลลัพธที่เกิดข้ึนกับนักเรียนเมื่อจบจากโรงเรียน เปนตน การไดสนทนา       

ในประเด็นเหลาน้ี นอกจากชวยสรางความเขาใจดีตอกันของคณะครูแลวยังเปนเครื่องมืออันทรงพลัง 

ที่นํามาสูการปรับปรุงการสอนและการเรียนรูของโรงเรียน นอกจากน้ีการแสดงความคิดเห็น (Ideas) 

และการมีขอสารสนเทศ (Information) เพื่อการแสดงออกของครู โดยคนเหลาน้ีจะใชวิธีเดียวกัน

ดําเนินการกับนักเรียนกลาวคือ การสนทนาอยางสรางสรรคเพื่อดึงศักยภาพสูงสุดที่มีอยูในนักเรียน

หรือในเพื่อนรวมงานออกมาใชเปนประโยชนใหมากที่สุด 

 6.  ผูนําแบบสรางสรรคกับกลยุทธการสงเสรมินวัตกรรมหรืองานสรางสรรค 

  การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนไมสามารถทําใหเกิดข้ึนไดไมวาจะดําเนินการแบบจาก

ระดับบนสูลาง (Top Down) หรือจากระดับลางสูบน (Bottom Up) แตจะตองมาจากการปฏิสัมพันธ

และการมีสวนรวมในแนวนอนของทุกระดับช้ันเรียนหรือแผนกงาน การเปลี่ยนแปลงตองเกี่ยวของกับ

การใชทั้งภาวะผูนํา (Leadership) และภาวะผูตาม (Followership) ที่รวมกันดําเนินการภายใตความ

มีประสิทธิผลสูงและรวมงานกันภายใตระบบความเช่ือรวมกัน (Shared Belief System) ของโรงเรียน 

การทําใหเกิดนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคมิใชเรื่องที่ทําไดงาย เพราะตองสรางบรรยากาศแหงความ

ไววางใจ การใหความสนับสนุนและการใหกําลังใจตอกันตลอดเวลา ทั้งน้ีการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจาก

นวัตกรรมมักกอใหเกดิความกลัวความไมแนใจตอผลทีจ่ะเกิดข้ึนตามมา ซึ่งตรงกับที่ Deming กลาวไว

วา ศัตรูของนวัตกรรมหรอื และการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็คือ ความกลัว แตสามารถขจัดออกไป



 40

ไดโดยผูนําตองสรางความมั่นใจของผูเกีย่วของผานทางกระบวนการฝกอบรม (Training) และการมอบ

อํานาจการตัดสินใจ (Empowerment) ใหแกคนเหลาน้ี  

  ผูนําควรจัดสรรเวลาและใหความใสใจเปนพิเศษตอกลยุทธตอไปน้ี ซึ่งจะชวยสราง

บรรยากาศที่เกื้อหนุนและเพิม่ขีดความสามารถในการนํานวัตกรรมหรืองานสรางสรรคใหม ๆ ลงสูการ

ปฏิบัติ ไดดังน้ี  

  6.1 สรางความทาทายใหแกทีมงานในระดับเดียวกันหรือแผนกงานเดียวกันให

ชวยกันคนหานวัตกรรมและนําลงสูการปฏิบัติใหไดอยางนอยปละ 1 เรื่อง พรอมกันน้ันตองจัดเวลาให

ทีมงานดังกลาว ไดนําเสนอนวัตกรรมของตนตอหนาที่ประชุมคณาจารยทั้งโรงเรียน  

  6.2 จัดการฝกอบรมประจําการ (In-Service Training) ในเรื่องเกี่ยวกับการสราง

ความเขาใจและการบริหารความเปลี่ยนแปลง 

  6.3 ขจัดอุปสรรคทั้งหลายที่อาจสกัดกั้นการคิดวิเคราะหสรางสรรค โดยหมั่น

ตรวจสอบ ทบทวนแกไขกฎขอบังคับและระเบยีบตาง ๆ  ของโรงเรียนที่ไมเอื้อตอการนํานวัตกรรมหรือ

งานสรางสรรคใหม ๆ ลงสูภาคปฏิบัติ 

  6.4 ปรับสภาพการปฏิบัติงานที่มีลักษณะแยกใหครูตองปฏิบัติการสอนแบบลําพัง

คนเดียวไปเปนการทํางานแบบทีม และทําการปรับปรุงชองทางใหเกิดการสื่อสารหลายทางไดสะดวก

และกวางขวาง พัฒนาทักษะการรับฟง (Listening) และทักษะการพูดคุย (Talking) ซึ่งเปนเครื่องมือ

อันทรงพลงัใหเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพตอการสรางองคการแหงการเรยีนรู (Learning Organization) 

ใหเกิดข้ึนข้ึนในโรงเรียน 

  6.5 แสวงหาใหการยอมรับ และแสดงออกถึงความช่ืนชมตอนักนวัตกรรมหรือ

ผูสรางผลงานสรางสรรคใหมที่เกิดข้ึนใหเปนที่ประจักษตอสาธารณชน 

  6.6 ใหการยอมรับ ใหรางวัลตอบแทน และแสดงความช่ืนชมตอผูที่ลมเหลว

เชนเดียวกับผูที่ประสบความสาํเรจ็ ทั้งน้ีเพราะในองคการแหงการเรียนรูถือวา ความลมเหลวชวยสราง 

โอกาสใหเกิดการเรียนรู (ทํานองคลายกับ “ผิดเปนครู”) และไมควรไดรับการตําหนิ แตควรใหกําลังใจ

มากกวา เพื่อใหผูน้ัน “กลาคิดใหม ทําใหม” อีกตอไป 

  6.7 ศึกษาเกณฑเทียบเคียงกับ “แบบปฏิบัติที่ดี” (Benchmark Best Practices) 

ของหนวยงานอื่น ๆ ที่มิใชทางการศึกษา เชน องคการธุรกิจเอกชน องคการภาครัฐ หนวยงานสวน

ทองถ่ิน และทางศาสนา เปนตน เพื่อสอบถามและวิเคราะหหาวาหนวยงานเหลาน้ีประสบความเปน

เลิศในดานเหลาน้ันไดอยางไร 

  6.8 จัดสรางเกณฑการประเมนิที่คาดหวังตอทกุนวัตกรรมหรืองานสรางสรรคใหม ๆ 

ของโรงเรียน 

  6.9 กระตุนใหครูแตละคนใชความพยายามคนหาวิธีทํางานแบบใหมที่ตางจากเดิม 

โดยเฉพาะอยางย่ิง กระตุนใหทําวิจัยเชิงปฏิบัติการในประเด็นตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในช้ันเรียนของตน  
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 7. ผูนําแบบสรางสรรคกับการเพิม่ศักยภาพสงูสุดใหกับบุคลากรทุกคน 

  การสรางโรงเรียนใหเปนองคการแหงการเรียนรูน้ัน ก็เพื่อชวยยกระดับความคาดหวัง

ตอผลงานของครูและนักเรียนใหสูงข้ึนเปนสําคัญ ซึ่งเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของโรงเรียน 

รวมทั้งตองเพิ่มขีดความสามารถของครูทั้งรายบุคคลและเปนกลุม ซึ่งทําไดโดยตองปรับเปลี่ยนวิธีการ

พัฒนาดานวิชาชีพของครูในแนวใหม ที่แตกตางไปจากเดิมซึ่งถูกกําหนดมาโดยหนวยงานกลางที่ตรง

กับความตองการของครูคอนขางนอย อีกทั้งยังไมสอดคลองกับเปาหมายของโรงเรยีน บอยครั้งที่พบวา

โปรแกรมพัฒนาครูดังกลาว ยังดอยเชิงคุณภาพและวิธีการที่จัดยังขาดการคํานึงถึงวิธีการเรยีนรูของครู

ซึ่งเปนผูใหญ โปรแกรมสวนใหญยังขาดการติดตามผลหลังจบการฝกอบรม ไมสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงแนวคิดใหม ๆ  ทางการบรหิาร เชน การบรหิารที่ยึดโรงเรียนเปนฐานหรือ School-Based 

Management (SBM) และการตัดสนิใจรวม (Shared Decision Making) เปนองคคณะบุคคล เปนตน 

  ในการพัฒนาครูใหมีความเช่ียวชาญน้ัน นอกเหนือจากใหเรียนรูแนวคิดใหม ๆ      

ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงการเรียนการสอนแลว ครูยังตองไดรับการพัฒนาดานการเรียนรูของตน เพื่อ 

การเปนสมาชิกที่มีคุณภาพของทีมงานอีกดวย ตอไปเปนขอเสนอเกี่ยวกับกลยุทธที่ใชในการพัฒนาครู

และบุคลากร ไดแก 

  7.1 การพัฒนาทางวิชาชีพของครูจะบรรลุผลดี จําเปนตองไดรับการเอาใจใสจริงจัง

จากทุก ฝาย 

  7.2 การพัฒนาปรับปรุงตองมีการดําเนินการอยางตอเน่ือง ไมใชทําครั้งเดียวจบเลย 

  7.3 หลักสูตรและสาระการพัฒนาครูตองมีเปาหมายเพื่อการพัฒนาวิชาชีพของคร ู

  7.4 วิธีการที่ใชในการพัฒนาครูจะตองมีหลากหลายวิธีอยางเหมาะสม 

  7.5 ตองใหครูมีสวนรวมวางแผนพัฒนาคร ู

  7.6 การพัฒนาวิชาชีพครูตองมีจุดเนนที่นักเรียน ตองใชขอมูลประกอบการ

ดําเนินงานแบบมุงผลงาน  

  7.7 เน้ือหาสาระของโปรแกรมพฒันาครู จะตองผานการพสิจูนแลววามีคุณคา 

  7.8 การพัฒนาวิชาชีพใหกบัครูควรทําในโรงเรียนหรอืพื้นที่ใกลเคียง เปนตน 

  ประเด็นสําคัญอีกประการหน่ึงในการพัฒนาครูก็คือ ตองปรับเปลี่ยนวิธีทํางาน       

ของครู โดยที่ครูแตละคนมักรับผิดชอบการทํางานสอนของตนตามลําพัง ซึ่งตางไปจากองคการหรือ

หนวยงานประเภทอื่นที่บุคลากรหรือพนักงานมักจะทํางานแบบรวมกันเปนสวนใหญ ๆ การที่ครูแยก

ทํางานสอนคนเดียวตามลําพังเชนน้ีกอใหเกิดอุปสรรคสําคัญขัดขวางการสรางงานที่มีคุณภาพ และ  

ทําใหโรงเรียนกลายเปนองคการแหงการเรียนรูไดคอนขางยาก เพราะขาดการทํางานแบบทีม รวมทั้ง

ทําใหขาดโอกาสการรวมกลุมพูดคุยกัน ซึ่งการสนทนาพูดคุยกันถือวาเปนเครื่องมืออันทรงพลังทําให

เกิดการเรียนรูไดดี ดังน้ันจึงเปนหนาที่ของผูนําหรือทีมผูนําตองใสใจและลดวิธีการทํางานตามลําพัง
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ของครูใหนอยลงหรือหมดสิ้นไป นอกจากน้ียังตองสงเสริมและสรางโอกาสใหครูไดรวมกิจกรรม         

การเรียนรูตาง ๆ  อยางทั่วถึง โดยกิจกรรมการเรยีนรูทีจ่ัดข้ึนจะตองยึดทฤษฎีการเรียนรูที่เหมาะสมกับ

ผูใหญเปนสําคัญ 

 8. ผูนําแบบสรางสรรคกับการคาดการณอนาคตและมุงการเปลีย่นแปลง 

  ผูนําทางวิชาการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนจะตองคอยเฝาสังเกตแนวโนมใหม ๆ  

ที่เกิดข้ึนในสังคมอยูตลอดเวลา ทั้งน้ีเพื่อจะไดปรับโครงสรางของหลักสูตรและยุทธศาสตรการเรียน

การสอนใหม ใหสอดคลองกับแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ตองคํานึงวาโรงเรียนมีหนาที่

เตรียมความพรอมดานตาง ๆ ของนักเรียนในวันน้ีเพื่อการดํารงชีวิตในโลกอนาคตที่เต็มไปดวยความ

ยุงยากสลับซับซอนใหไดอยางราบรื่น ผูนําจะตองรูจักดึงขอมูลสารสนเทศจากหลาย ๆ แหลงมาใช

ประโยชนอยางกวางขวาง ทั้งน้ีเพื่อชวยใหเห็นถึงความเช่ือมโยงระหวางศาสตรแขนงตาง ๆ ซึ่ง

จําเปนตองเกี่ยวของกัน และทั้งชวยปองกันมิใหผูนําเกิดภาวะวิสัยทัศนที่คับแคบ (Tunnel Vision) 

อยูเฉพาะในศาสตรของตนเทาน้ัน  

  อยางไรก็ตาม ในสภาพแวดลอมปจจุบัน การเปนผูนําเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ข้ึนน้ัน จําเปนตองใชทักษะใหมหลายอยางที่หลากหลาย เชน ทักษะการฟง ทักษะการต้ังคําถามทักษะ

การทําใหครูอาจารยต้ังกลุมสนทนาเกี่ยวกับการสอนและการเรียนรู ทักษะการเก็บรวบรวมการวิเคราะห

ขอมูล ทักษะการจัดทําเกณฑเทียบเคียง (Benchmarking) ที่เกี่ยวกับตัวบงช้ีการปฏิบัติหรือผลงาน  

ที่คาดหวัง เปนตน ดวยเหตุที่โรงเรียนจะตองเตรียมนักเรียนในวันน้ี เพื่อการดํารงชีวิตไดดีในโลกอนาคต 

เราจึงจําเปนตองกลับมาทบทวนความคิดใหมวา เราจะสอนอะไร สอนอยางไร และจะมีวิธีประเมินผล

งานของนักเรียนและของครูอยางไร เปนตน การเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีสามารถทําไดในระดับช้ันเรียน 

ถาหากครูไดรับการพัฒนาใหเปน “ครูผูนํา (Teacher Leader)” ที่มีความสามารถและทักษะในการ

ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูไดอยางแทจริง 

  การปฏิรูปโรงเรียนใหเปนองคการแหงการเรียนรูอยางแทจริง ยอมกอใหเกิดการสราง

นวัตกรรมใหมและมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงตองอาศัยคน (People) 

ซึ่งไดแก ผูบริหาร คณะครูอาจารยและบุคลากรของโรงเรียน กลาวคือในโรงเรียนคุณภาพ (Quality 

School) พบวา ครูและบุคลากรแตละคนตางรวมรับผิดชอบที่จะชวยกันทําใหการปรับปรุงและ    

การเปลี่ยนแปลงเปนไปไดโดยงาย คนเหลาน้ียอมรับตอการเปลี่ยนแปลงและพยายามใชโอกาส          

ที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงน้ันใหเปนประโยชนตอโรงเรียนของตน สวนบทบาทสําคัญของผูนํา

โรงเรียนก็ตองมีหนาที่คอยชวยเหลือใหบุคลากรรูสึกสบายใจตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ทั้งน้ี  

หากคนเหลาน้ียังรูสึกวิตกกังวลก็จะตอตานการเปลี่ยนแปลง ทําใหโอกาสปรับปรุงโรงเรียนทําได

ยากลําบากข้ึน แตในทางตรงขามย่ิงบุคลากรมีระดับความพอใจเพิ่มข้ึนก็ย่ิงทําใหการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงงายข้ึนเชนกัน 
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 9.  ผูนําแบบสรางสรรคกับการสรางการเรียนรูแบบทีม (Formative Leader and 

Creating Opportunities for Team Learning) 

  แนวคิดในการทํางานรวมกันแบบกลุมไดมีการพิสูจนแลววาใหผลงานมากกวาผลรวม

ของงานที่เกิดจากแตละคนทํา แนวคิดการทํางานแบบกลุมจึงถูกนํามาใชในภาคธุรกิจอยางแพรหลาย 

โดยเฉพาะในยุคธุรกิจที่มีสารสนเทศเปนฐาน (Information - Based Economy) ซึ่งมีการแขงขัน  

ในระดับโลกสูงมาก มักจะวัดผลสาํเรจ็ขององคการที่เกิดจากพลังสมอง (Brain Power) ของทรัพยากร

มนุษยที่อยูในองคการน้ัน โดยที่คนเหลาน้ันรวมกันเรียนรูแบบทีม (Team Learning) และรวมมือกัน

แกปญหา ซึ่งถือวาเปนวิธีการที่กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และองคการสามารถสรางผลงาน

ไดสูงสุดจากบุคลากรเหลาน้ี แนวคิดการเรียนรูแบบทีมและการรวมมือกันแกปญหา ดังกลาวจึงเหมาะสม

อยางย่ิงกับการใชในโรงเรียน เพราะนอกจากจะใหผลดีเชนเดียวกับในภาคธุรกิจแลว ยังชวยลดปญหา

ที่ครูตองทํางานสอนแบบตามลําพัง ดังที่เปนอยูในโรงเรียนทั่ว ๆ  ไปใหนอยลง หรือกลาวไดวาปรากฏการณ

ที่โรงเรียนมีบรรยากาศของการทํางานที่ผิดปกติ (Dysfunction) ของครูก็จะหมดไปในที่สุด 

  ความหมายอยางงายของการทํางานแบบทีม ก็คือ การที่กลุมคนตองทํางานโดยตอง

รวมมือพึ่งพาอาศัยกันและกัน เพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย การสรางทีมทํางานมีความสําคัญตอ

ผลสําเร็จของกระบวนการเนนคุณภาพ แตอยางไรก็ตาม การทํางานในลักษณะแบบทีมงานจะสําเร็จ

ราบรื่นไดตองอาศัยการมีวัฒนธรรมองคการแบบเต็มใจรับและสนับสนุน (Receptive and Supportive 

Culture) กลาวคือ ทุกหลักการเบื้องตนของกระบวนการคุณภาพจะตองเอื้อใหเกิดบรรยากาศของการ

ทํางานแบบทีมที่ดี ในการบริหารและการนําโรงเรียนดวยโครงสรางแบบทีมงาน จําเปนตองอาศัย

ปจจัยตาง ๆ ดังตอไปน้ี  

  9.1 การมีสวนรวมโดยรวม (Total Involvement) กลาวคือ ทุกคนในโรงเรียนไมวา

เปนครูหรือบุคลากรอื่นใด จะตองมีสวนเกี่ยวของและยอมรับวาโครงสรางบริหารแบบทีมงาน 

เหมาะสมที่สุดในการใชแกปญหาและการปฏิบัติงาน ทั้งยังชวยเพิ่มกาเรียนรู และทําใหเกิดการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนอยางตอเน่ือง  

  9.2 มุงเนนที่ลูกคาเปนสําคัญ (Customer Focus) กลาวคือ ทีมงานปฏิบัติหนาที่

อันสําคัญในการบริการลูกคา โดยรวมกันเสาะหาปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่ขัดขวางการใหบริการ      

ที่ดีแกลูกคา 

  9.3 ตองมีความช่ืนชอบตอคานิยมเรื่องความหลากหลาย (Appreciation of The 

Value of Diversity) กลาวคือ โรงเรียนใหคุณคาตอความคิดสรางสรรค (Creativity) และมีความ

เขาใจวา การที่คนในทีมงานมีความแตกตางกันในดานทักษะ ดานวิธีการคิด และมีแงมุมในการ

แกปญหาที่แตกตางกัน ถือวาเปนจุดแข็งและมีผลดีตอการทํางาน และการเรียนรูแบบทีมงาน รวมทั้ง

ใหประสิทธิภาพที่สูงสุดในการแกปญหาใด ๆ  
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  9.4 มีการแบงปนสารสนเทศ (Sharing Information) กลาวคือ การแบงปนขอมูล

สารสนเทศระหวางกันของสมาชิกทีมงาน ยอมกอใหเกิดบรรยากาศที่เปดเผย ตรงไปตรงมา และ             

มีความไววางใจตอกัน ทําใหการตัดสินใจใด ๆ ที่ขาดขอมูลสารสนเทศสนับสนุนจะทําไดยากข้ึน 

  9.5 มีการรับฟง (Listening) กลาวคือ ผูนําที่มีกระบวนทัศนใหมดานพฤติกรรม

องคการ จะแสดงออกดวยพฤติกรรมที่ยอมรับฟง การสนับสนุนใหเกิดการสนทนาและการอภิปราย 

และมีการตัดสินใจรวมกัน เปนตน ยอมกอใหเกิดบรรยากาศใหการทํางานแบบทีมประสบความสําเร็จ

ราบรื่นและไดคุณภาพคําตอบที่มีความสรางสรรคเกิดข้ึน 

  9.6 ทราบผลการทํางานของทีมงาน (Scorekeeping) กลาวคือ มีการวัดผลสําเร็จ

ของทีมงานโดยใชดัชนีตัวบงช้ีหลัก (Key Performance Indicators) ที่บงช้ีถึงผลสําเร็จโดยรวม        

ของทีมงาน ทําใหสมาชิกแตละคนมีระดับความพึงพอใจสูงข้ึน และนํามาสูการปรับปรุ งผลรวม          

ของการปฏิบัติงานแบบทีมงานสูงตามไปดวย  

  9.7 มีการปรับปรุงอยางตอเน่ือง (Continuous Improvement) กลาวคือ การมี

ทัศนคติเชิงคุณภาพ มิใชจุดหมายปลายทางของการปรับปรุง แตมีแนวคิดสําคัญคือ การใหโรงเรียน

ตองพยายามคนหาจุดออนเพื่อนํามาปรับปรุงบริการใหแกลูกคาเกิดความพึงพอใจอยางไมมีที่สิ้นสุด  

  9.8 มีการมอบอํานาจความรับผิดชอบตัดสินใจ (Empowerment) กลาวคือ          

ในโรงเรียนคุณภาพ จะใหการยอมรับในคุณคาของบุคคลและจะไววางใจใหคนเหลาน้ันสามารถ

ตัดสินใจไดเอง เมื่อไดรับขอมูลสารสนเทศอยางเพียงพอ ใหมีอํานาจตัดสินใจทําการเปลี่ยนแปลงได 

  9.9 การสรางมูลคาเพิ่ม (Adding Value) ซึ่งหมายถึง การปฏิบัติงานของโรงเรียน

เพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหดีย่ิงข้ึน ซึ่งครอบคลุมถึงการบงช้ีและขจัดอุปสรรคปญหา       

ใด ๆ ที่ขัดขวางการเรียนรู และโอกาสพัฒนาของบุคคลตาง ๆ ไมวา นักเรียน ครู และผูบริหาร ทั้งน้ี 

เพื่อยกระดับผลสําเร็จใหสูงย่ิงข้ึน  

  9.10 การใหการยอมรับ (Recognition) ไดแก การยกยองยอมรับและการใหรางวัล

ตอบแทนในสิ่งที่มีคุณคาทั่วทั้งโรงเรียนและชุมชน ยอมชวยเสริมสรางแรงจูงใจตอทีมงานใหสราง

ผลงานตอไปใหสูงย่ิงข้ึน  

จากแนวคิดและทฤษฎีดังกลาว สรุปไดวา ผูนําที่ดีน้ันตองมีทักษะในการบริหารงาน ทั้งการ

เรียนรูแบบทีม การมีความไววางใจ มีการสรางแรงจูงใจ มีความรับผิดชอบและกลาทําในสิ่งใหม ๆ 

เพื่อพัฒนาองคกรใหมีความเจริญกาวหนาตอไป 

จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา

ดังกลาว ผูวิจัยไดนํามาสังเคราะหโดยใชตารางเม็ตตริก เพื่อการศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของ

ผูบริหารสถานศึกษาสามารถเทียบไดดังตารางที่ 2.1 
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ตารางท่ี 2.1 การสังเคราะหตัวแปรการศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

 

องคประกอบของภาวะ 

ผูนําเชิงสรางสรรค 

Ash & 

Persall 

(2007) 

Chernin 

(2001) 

Bennis 

(2002) 

Guntern 

(2004) 

Danner 

(2008) 

Stoll & 

Temperley 

(2009) 

Robinson 

(2007) 

สภาพ  

ฤทธิ์บํารุง 

(2556) 

ภรทิพย 

ปนกอง 

(2559) 

วัฒนา 

ปกิดา 

(2560) 

ความ 

ถ่ี 

ผูวิจัย 

1. จินตนาการ           4 * 

2. ความยืดหยุน            6 * 

4. วิสัยทัศน           6 * 

5. ความไววางใจ           4 * 

6. มีความคิดสรางสรรค           2  

7. สติปญญา           1  

8. การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี           1  

9. การทํางานเปนทีม           2  

10. การเจรจาตอรอง           1  

11. การบริหารเวลา           1  

12. การส่ือสาร           1  

13. การสรางมนุษยสัมพันธ           1  

14.การบริหารจัดการ           1  

15. การตัดสินใจ           1  

16. การบริหารความเปล่ียนแปลง           1  

17. แรงบันดาลใจ           2  

18. การแกปญหา           0  

19. แรงจูงใจ           0  

20. ความนาเชื่อถือ           1  

21. เนนการทํางานรวมกัน           1  

22. มุงทํางานใหสําเร็จ           1  

23. มีอิสระในการคิด           1  

24. การคิดแบบไตรตรอง           1  

25. คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล           2  

 
จากตารางที่ 2.1 ตารางสังเคราะหตัวแปรภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา 

พบวาลักษณะของภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อนําไปสูการวิจัยในครั้งน้ีที่มี

ลักษณะสอดคลองกันเปนสวนใหญ โดยสรุปจากแนวคิดของ Ash and Persall (2007); Chernin 

(2001); Bennis (2002); Guntern (2004); Danner (2008); Stoll and Temperley (2009) ; 



 46

Robinson (2007); สุภาพ ฤทธ์ิบํารุง (2556); ภรณทิพย ปนกอง (2559) และวัฒนา ปกิคา (2560) 

ไดกลาวถึงภาวะผูนําเชิงสรางสรรคที่คลายคลึงกัน โดยผูวิจัยไดสรุปภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของ

ผูบริหารสถานศึกษาที่มีความถ่ีต้ังแต 4 ข้ึนไป จํานวน 4 ดาน คือ ดานการมีจินตนาการ การมีความ

ยืดหยุน การมีวิสัยทัศนและการมีความไววางใจ  

การมีจินตนาการ 

 1. ความหมายของจินตนาการ 

  จินตนาการเปนกระบวนการสรางภาพที่เดนชัดไวในใจ ที่มีเหตุมีผล เพื่อนําไปสู

เปาหมาย การวางแผน และลงมือดําเนินการ เปนทักษะเบื้องตนเกี่ยวกับความสรางสรรค (Creativity) 

การสรางจินตนาการข้ึนในสมองจะชวยทําใหเกิดความมั่นใจ กลาคิด มีทักษะและกระบวนการคิดที่ดี

เปนสิ่งที่สําคัญในการพัฒนาความสรางสรรค ดังที่ Einstein (1955 อางถึงใน เกรียงศักด์ิเจริญวงศศักด์ิ, 

2553) กลาวไววา จินตนาการสําคัญกวาความรู (Imagination is More Important than Knowledge) 

ซึ่งมีนักวิชาการและนักวิจัยไดกลาวถึงการมีจินตนาการ ดังน้ี 

  Sousa (2003) ไดใหคํานิยามเชิงปฏิบัติการของจินตนาการและตัวบงช้ี ซึ่งสรุป         

คํานิยามเชิงปฏิบัติการไววา จินตนาการหมายถึงภาพที่ผานการประมวล การไตรตรองแลวอยางมี

ประสิทธิผลในสมอง ซึ่งจะสงผลตอพฤติกรรม นําไปสูการตัดสินใจและการแกปญหา (Decision 

Making and Problem Solving) และตัวบงช้ีของจินตนาการ คือ 1) การตัดสินใจ (Decision) และ 

2) การคิดไตรตรอง (Thoughts) 

  Puccio, Mance and Murdock (2011) ที่กลาวไววา จินตนาการประกอบไปดวย 

ตัวบงช้ี คือ 1) ความคิดเชิงสรางสรรค (Creative Thinking) 2) ความคิดใหม ๆ (New Thoughts) 

และ 3) แนวทางใหม (New Approaches) ที่เหมาะตามสถานการณ 

  Kaminker (2011) ไดใหคํานิยามและตัวบงช้ีเกี่ยวกับจินตนาการ ไววา จินตนาการ

ไมไดอยูที่อดีตหรือปจจุบัน จินตนาการหมายถึง การสรางภาพในสมองที่มีความเปนไปไดในอนาคต 

สวนตัวบงช้ีของจินตนาการมีดังตอไปน้ี 1) อารมณขัน (Humor) อารมณขันจะทําใหเปนคนมีความสุข 

ความมีอิสระ นําไปสูจินตนาการที่สรางสรรค และ 2) สติปญญา (Intellectgent) สติปญญาที่เปนเลิศ 

เหนือกวาปกติธรรมดานําไปสูการแกปญหาเชิงสรางสรรค  

  กิตต์ิกาญจน ปฏิพันธ (2555 : 25) ไดสรุปวา การมีจินตนาการ หมายถึง การแสดงออก

ของผูบริหารสถานศึกษาถึงการมีความคิดเชิงสรางสรรค มีอารมณขันในการทํางาน และมีสติปญญา 

ในการแกปญหาอยางสรางสรรค โดยวัดไดจากตัวบงช้ีของจินตนาการคือ 1) อารมณขัน (Humor)           

ในการทํางาน 2) ความคิดเชิงสรางสรรค (Creative Thinking) และ 3) สติปญญา (Intellect) ในการ

แกปญหาอยางสรางสรรค 

  ภรทิพย ปนกอง (2559 : 40) ไดสรุปวา จินตนาการ หมายถึง ความเช่ือ ความ

ศรัทธาความคาดหวัง ซึ่งกอใหเกิดมโนภาพในจิตใจ เปนพฤติกรรมในการแสดงออกถึงกระบวนการ
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สรางมโนภาพที่เดนชัดไวในจิตใจ มีเหตุผล โดยบุคคลที่มีจินตนาการจะมีพฤติกรรมหรือการแสดงออก 

คือ มีความคิดเชิงสรางสรรค มีอารมณขันในการทํางาน และมีสติปญญาในการแกปญหาอยาง

สรางสรรค 

  พิมพพร พิมพเกาะ (2557 : 42) ไดสรุปวา การมีจินตนาการ หมายถึง พฤติกรรม

ของผูบริหารสถานศึกษาที่แสดงออกถึงการมีภาพที่มีเหตุในจิตใจโดยวัดไดจากตัวช้ีวัดของการมี

จินตนาการ คือ 1) มีอารมณขัน (Humor) 2) มีความคิดเชิงสรางสรรค (Creative Thinking) และ          

3) มีสติปญญา (Intellect) 

  วัฒนา ปกิคา (2560 : 75) ไดสรุปวา การมีจินตนาการ (Imagination) หมายถึง

พฤติกรรมการนําของผูบริหารสถานศึกษาที่แสดงออกถึงการมีความคิดเชิงสรางสรรคมีอารมณขัน 

และมีสติปญญาในการแกปญหาอยางสรางสรรค  

  สรุปวา การมีจินตนาการหมายถึงความเช่ือ ความศรัทธาความคาดหวัง ซึ่งกอใหเกิด

มโนภาพในจิตใจ เปนพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่แสดงออกถึงการมีความคิดเชิงสรางสรรค 

มีอารมณขันในการทํางาน และมีสติปญญาในการแกปญหาอยางสรางสรรค 

 2. ความสําคัญของจินตนาการ 

  จินตนาการเปนสิ่งที่เกิดข้ึนควบคูกับมนุษยมาชานาน เพราะการมีจินตนาการจะทํา

ใหเกิดจินตภาพและสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหเกิดข้ึนในโลก ซึ่งมนัส โกมลฑา (2550 : ออนไลน) ไดสรุป

ความสําคัญของจินตนาการ โดยยกตัวอยาง Einstein วาในอดีตน้ันเขาเปนเด็กเรียนซ้ําช้ัน อดีตเด็ก            

ที่เรียนรูไดชา แตเขาเคยกลาวเอาไววา “จินตนาการสําคัญกวาความรู Imagination is more 

important than knowledge”  

  จินตนาการสําคัญกวาความรู เปนวลีอันอมตะที่ Einstein ทิ้งเอาไวใหแกโลก ความรู

ทําใหเราฉลาดข้ึน แตมันจะเปนสิ่งที่อยูคงเดิมอยางน้ัน หากเราไมนําความรูน้ันไปใสจินตนาการเพิ่มเติม 

เปรียบเทียบงาย ๆ ความรูก็เหมือนกับปจจุบัน ขณะที่จินตนาการเปรียบไดกับอนาคต แมแตผูที่ไดรับ

การยกยองจากนักวิชาการ นักวิทยาศาสตรทั่วโลกวาเปนผูทรงความรูอยาง Einstein ยังไมอยากให

เราจบแคความรูและใหความสําคัญกับจนิตนาการมากกวา เพราะเปนสิ่งที่สามารถสรางสรรคเรื่องราว

ใหม ๆ ใหเกิดข้ึนบนโลกของเรามานักตอนักแลว 

  หน่ึงตัวอยางที่ดี คือ กอนป ค.ศ. 1903 ความรูคือมนุษยไมสามารถบินได และคงได

หัวเราะกันจนฟนโยกแน ๆ ถาในปน้ัน อยูดี ๆ มีใครมาบอกวา “ในวันขางหนา มนุษยจะบินข้ึนไป  

บนฟาได”แตพี่นองตระกูลไรต ใชจินตนาการมองเห็นสิ่งที่ตางออกไป พวกเขาทําการบินข้ึนฟา         

ครั้งแรกในวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 1903 จนมาถึงวันน้ีทุกคนมีความรูใหม จากจินตนาการของพี่นอง

ตระกูลไรตวา “มนุษยสามารถบินข้ึนไปบนฟาไดดวยเครื่องบิน” 

  เราใชความรูที่มีสรางจินตนาการ แลวใชจินตนาการสรางความรูใหม เพื่อที่จะได

จินตนาการตอย่ิงสองสิ่งน้ีพัฒนาควบคูกันไปย่ิงดีมาก ๆ  
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  จากคํากลาวขางตนของ Einstein เปนจริงหรือไม หรือเปนไปไดมากนอยขนาดไหนกัน 

เพราะเห็นกันพูดอยูวา “ความรูสําคัญกวาอื่นใด” คนเราสามารถใชความรูทําทุกสิ่งทุกอยางได คนที่มี

ความรูทานเรียกวา นักปราชญ แตทําไม Einstein ถึงไดกลาวในทางที่ตรงกันขามเชนน้ัน มีเหตุผลอื่น

ประการใดแอบแฝงหรือ หรือวาเปนการกลาวข้ึนมาลอย ๆ อยางไมมีเหตุผลเฉย ๆ  

  บางคนอาจมีขอโตแยงวา ความรูที่ทําใหโลกเราเกิดความเปลี่ยนแปลงไปตาง ๆ นานา 

เพราะไมวายุคไหน ๆ ก็เกิดความเปลี่ยนแปลง อันเน่ืองมาจากการที่คนในสังคมมีความรูตางหาก ไมใช

เปนเพราะการที่คนมีจินตนาการ ที่กลาวเชนน้ันก็ถูกแตก็ถูกไมหมด แมวาความรูจะกอใหเกิดความ

เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตาง ๆ ในสังคมแตละยุคสมัยจนถึงในยุคสมัยปจจุบัน เราจะอาศัยแตเพียง

ความรูอยางเดียวก็ไมสามารถกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงน้ีได หากไมอาศัยจินตนาการดวยตามที่ได

กลาวแลววาจินตนาการและความรูตองไปดวยกันเสมอ ถึงแมวาจินตนาการและความรูมีความสําคัญ

พอ ๆ กัน แตโดยสวนลึกแลว จินตนาการยอมมีความสําคัญกวา เพราะคนเราแมวาตนเองจะมีความรู 

ตอใหรูมากขนาดไหนแตถาหากวาไมมีจินตนาการก็ไมมีทางรูเลยวาจะเอาความรูน้ันไปทําอะไร ไปใช

กับอะไร และเมื่อใชทําสิ่งน้ันแลวผลที่ตามมาจะเปนเชนไร ก็ไมสามารถที่จะใชความรูน้ัน ๆ ใหเกิด

ผลไดเลย 

  จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา จินตนาการมีความสําคัญ คือ จินตนาการมีความสําคัญ

กับมนุษยทุกคน เพราะจินตนาการเปนการสรางภาพข้ึนมาในจิตใจ ทําใหรูวาอนาคตเราตองทํา

อะไรบางและผลที่ตามมาจะเปนเชนไร 

 3. ข้ันตอนการฝกจินตนาการ 

  การฝกจินตนาการในปจจุบันนําไปใชประโยชนกวางขวางมากข้ึน การฝกจินตนาการ 

ก็จะมีความแตกตางหลากหลายข้ึนกับวา ตองการใชจินตนาการใหเกิดประโยชนในทางใด ซึ่ง มนัส 

โกมลฑา (2550 : ออนไลน) ไดสรุปเกี่ยวกับข้ันตอนการฝกจินตนาการไว ดังน้ี 

  Payne (1995 : 144 - 146 อางถึงใน มนัส โกมลฑา : ออนไลน) ซึ่งไดกลาวถึง

แนวทางปฏิบัติในการจินตนาการภาพ ดังตอไปน้ี 

   1) ทาทาง (Position) ใหผูสรางจินตนาการภาพเอนตัวลงในทาที่สบาย ในหอง

ที่มีอุณหภูมิอบอุน ปราศจากเสียงดังและไมถูกรบกวนแลวหลับตาลง 

   2) การเตรียมตัวผอนคลาย (Preparatory relaxation) Achterberg (1985 

อางถึงใน มนัส โกมลฑา : ออนไลน) ไดเสนอวา การผอนคลายกลามเน้ือทีละสวนโดยไมตองเกร็งกอน 

(Passive Progressive Muscle Relaxation) น้ันเปนวิธีที่เหมาะที่จะใชกับจินตนาการมากกวาการ

ผอนคลายกลามเน้ือทีละสวนโดยการเกร็งใหเต็มที่กอนแลวคลายออก (Active Progressive Relaxation) 

เน่ืองจากวิธีน้ีจะทําใหไมสามารถสรางจินตนาการได การหายใจโดยใชกลามเน้ือหนาทองเบา ๆ ชา ๆ 

จะชวยใหเกิดการผอนคลายในระดับลึกผูสรางจินตนาการอาจจะทองวลีที่เหมาะสม เชน “จิตใจของ

ฉันสงบและผองใส” “ฉันกําลังเปดรับการจินตนาการที่จะชวยฉันได” 
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   3) สถานที่พิเศษ (Special Place) ผูสรางจินตนาการจะจินตนาการสถานที่

พิเศษเพื่อทําใหเกิดความสันโดษ สําหรับการผอนคลายและการชักนํา ภาพน้ีจะเต็มไปดวยการสราง

จินตนาการตอการรบัความรูสึกของการเห็น (Sight) เสียง (Sound) กลิ่น (Smell) รส (Taste) สัมผัส 

(Texture) อุณหภูมิ (Temperature) และการใหความรูสึกสงบและน่ิง จินตนาการถึงชายหาด ทุง

หญา ทะเลสาบหรือปาจะชวยทําใหจินตนาการไดดีย่ิงข้ึน 

    ผูสรางจินตนาการจะถูกสนับสนุนใหสรางจินตนาการใหรางกายรูสึกวา         

อยูในสถานที่พิเศษ โดยเนนใหรูสึกเหมือนตนเองกําลังจมลงไปบนหญานุม ๆ หรือพื้นทรายนุม ๆ 

บางครั้งถาสามารถสรางภาพของจินตนาการไดต้ังแตตน การสรางจินตนาการตอ ๆ มาก็จะงายข้ึน 

    การสรางจินตนาการเปนการทํางานของสมองซีกขวา ซึ่งไมไดถูกควบคุม

ดวยความเปนจริง ดังน้ัน การจินตนาการถึงสถานที่พิเศษจึงเปนประโยชนตอผูสรางจินตนาการ เชน 

การจินตนาการเปนภาพของพระอาทิตยสองแสง ปาโปรง ลูกแกวคริสตัล เปนตน การที่สามารถ

จินตนาการเปนภาพเชนน้ีได จะทําใหสามารถเห็นการรับรูสภาวะทางจิตใจของตนเองได 

   4) การจินตนาการดวยการรับความรูสึก (Receptive Visualization) ผูสราง

จินตนาการจะสรางภาพวา ตนอยูในสถานที่พิเศษที่ตนเองชอบและเปนที่ทําใหเกิดการบรรลุตอการรู

สภาวะจิตใจของตนเอง ซึ่งเปนการที่ทําใหบุคคลไดรับฟงตนเอง โดยเปนการรูถึงสภาวะจิตใจของ

ตนเอง แบบยอมตาม 

    ลักษณะเชนน้ีอาจคลายกับการฝนกลางวัน (Daydreaming) แตแตกตางกัน

กลาวคือ จินตนาการน้ัน ผูสรางจินตนาการจะเปนผูถามคําถามเฉพาะกับตนเอง ไมวาจะเปนการเลือก 

การพายแพตอความขัดแยง เปดเผยแรงจูงใจ หรือเปดเผยความคิดโดยอัตโนมัติ การจินตนาการดวย

การรับความรูสึกเปนหนทางในการเกิดการหย่ังรูในทันที ซึ่งเปนการปลดปลอยไหวพริบความฉลาด

ภายในตนเองใหปรากฏออกมา 

    ผูสรางจินตนาการควรไดรับคําแนะนําวา ถาหากไมสามารถควบคุมการ

จินตนาการหรือความรูสึกที่ไมดี อันอาจจะทําใหไมพรอมที่จะสรางจินตนาการตอ ผูสรางจินตนาการ

ควรปลอยวางหรือถอยกลับออกมาหรืออาจจะหยุดการจินตนาการ แลวคอย ๆ กลับเขาสูจิตไรสํานึก

ของตนเอง ถาหากทําตามคําแนะนําดังกลาวแลวไมดีข้ึน อาจนําการรับรูสภาวะทางจิตใจของตนเอง

มาใชและขอคําแนะนําตอไป การจินตนาการเปนภาพดวยการรับความรูสึกน้ีสามารถทําไดบอยเทาที่

ตองการ หากผูสรางจินตนาการเกิดการหย่ังรูอยางตอเน่ือง 

   5) การพูดกับตนเองทางดานบวกหรือพูดในสิ่งที่ดีกับตนเอง (Positive Self-

Statements or Affirmations) การพูดกับตนเองทางดานบวก มักมีความหมายเกี่ยวกับการพูด       

ในสิ่งที่ดีกับตนเอง ชวยใหผูสรางจินตนาการมองเห็นตนเอง และสามารถตระหนักถึงความปรารถนา

และบรรลุไปสูเปาหมาย การพูดในสิ่งที่ดีกับตนเองอยางตอเน่ืองจะทําใหบุคคลน้ันเกิดความมั่นใจ          

ในตนเองมากข้ึน 
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    ในการพูดกับตนเองทางดานบวกตองเปนคําพูดที่สั้น ในครั้งแรกควรใช

ไวยากรณที่ใชกันในปจจุบันจะดีที่สุด ควรเรียบเรียงคําพูดดวยตนเอง ซึ่งในแตละคนจะไมเหมือนกัน 

เมื่อพูดซ้ํา ๆ จะเปนเหมือนการชักนําใหเกิดการสะกดจิต มีอิทธิพลตอทัศนะของตนเองทางบวก และ

เปนแรงเสริมที่ทําใหเกิดภาพในใจทางดานบวกของการจินตนาการภาพเปนหนวยยอย (Programmed 

Visualization) 

   6) การจินตนาการภาพเปนหนวยยอย (Programmed Visualization) ในข้ันน้ี

บุคคลอาจจะสรางจินตนาการซึ่งเกิดข้ึนระหวางข้ันการรับความรูสึกแลวพลิกกลับ และพยายามที่จะ

ออกมาจากการรับความรูสึกเพื่อสรางรูปแบบการจินตนาการที่แตกตางกันออกไป เมื่อบุคคลพบวิธี          

ที่ใชไดมีประสิทธิผลมากกับปญหาของตนเอง บุคคลน้ันจะสรางจินตนาการของตนเองเพื่อใชเปน

เครื่องมือใหตนเองบรรลุผลสําเร็จ 

  สรุปไดวา การสรางจินตนาการจะทําใหบุคคลรูสึกวาตนไดแสดงออกซึ่งคุณลักษณะ

ที่ตนเองตองการจะเปน เปาหมายก็คือการเขาถึงจติใจ ทําใหไปสูการประสบผลสาํเร็จ การจินตนาการ

อยางสม่ําเสมอทุก ๆ วัน จะทําใหสามารถสรางจินตนาการใหม และสามารถสรางคําพูดทางดานบวก

ใหกับตนเองได 

 4. ประโยชนของการมีจินตนาการ 

  ประโยชนของจินตนาการมีหลากหลายมาก สามารถกลาวไดวา เปน “แกวสารพัดนึก” 

ประเภทหน่ึง จินตนาการใชในการบําบัดโรคได จินตนาการใชในการพัฒนาทักษะทางกีฬาได 

จินตนาการใชในการพัฒนาการเรียนการสอนได ฯลฯ ซึ่ง มนัส โกมลฑา (2550 : ออนไลน) ไดสรุป

เกี่ยวกับประโยชนของจินตนาการไวดังน้ี 

  Weinberg and Gould (1999 : 266 - 273 อางถึงใน มนัส โกมลฑา : ออนไลน) 

อธิบายวา จินตนาการเปนการเกี่ยวโยงไปถึง ภาพภายในจิตใจ การเคลื่อนไหว การทรงตัว การไดยิน 

ระบบ สัมผัส และการรับรูเรื่องกลิ่น ประสาทสัมผัสเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ซึ่งจะนําไปใชใหเกิด

ประโยชนได 4 ประการ ดังน้ี  

   1) เพื่อเปนการปรบัปรงุสมาธิหรือชวยใหมีสมาธิที่ดี (Improve Concentration) 

   2) เพื่อเปนการสรางความเช่ือมั่น (Build Confidence) 

   3) เพื่อเปนการควบคุมการตอบสนองของอารมณ (Control Emotional 

Responses) 

   4) เพื่อเปนการเรียนรูและการฝกทักษะกีฬา (Acquire and Practice Skills) 

  Simonton (1980 อางถึงใน มนัส โกมลฑา : ออนไลน) ไดกลาวถึงประโยชน         

ของการฝกการจินตนาการและการฝกผอนคลายไววา 

   1) เปนเครื่องมือในการลดความตึงเครียด และความวิตกกงัวลตาง ๆ  
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   2) ชวยในการลดความหวาดกลัว ความหวาดกลัวสวนมากจะเกิดข้ึนมาจาก

ความรูสึกที่อยูภายนอกอํานาจการควบคุมของจิตใจ การฝกจินตนาการภาพและการฝกผอนคลายจะ

ชวยใหบุคคลสามารถควบคุมตนเองได 

   3) ชวยในการเปลี่ยนแปลงเจตคติและเปนพลังในการทีจ่ะมีชีวิตอยูตอไป 

   4) สามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนภายในรางกาย คือ รางกายจะสราง

ระบบภูมิคุมกันโรคและชวยในการปองกันสาเหตุของการเกิดโรคตาง ๆ เน่ืองจากขบวนการทางจิต      

มีอิทธิพลโดยตรงตอระบบภูมิคุมกันและการรักษาระดับฮอรโมนของรางกาย ดังน้ัน การเปลี่ยนแปลง

ของสภาพรางกาย จึงมีผลโดยตรงตอระบบความคิดดวยเชนกัน 

   5) สามารถที่จะใชเปนวิธีการในการประเมินความเช่ือในขณะปจจุบันและแกไข

ความเช่ือเหลาน้ันได การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสัญลักษณและภาพพจนตาง ๆ น้ีสามารถจะใชเปน

กลไกในการเปลี่ยนแปลงความเช่ือตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพได 

   6) เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารกับระดับจิตไรสํานึกของมนุษย ซึ่งเปน

ระดับที่ความเช่ือตาง ๆ ไดถูกเก็บไว 

   7) ชวยในการเปลี่ยนแปลงความรูสึกผิดหวัง และความรูสึกสิ้นหวังใหกลับมี

ความรูสึกมั่นคง และมองโลกในแงดี 

โดยสรุป จินตนาการมีประโยชน คือ ชวยลดความตึงเครียดและความวิตกกังวลตาง ๆ ชวย

ใหมีสมาธิที่ดี สามารถเปลี่ยนแปลงความรูสึกสิ้นหวังใหมีความรูสึกมั่นคงและมองโลกในแงดี 

จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา การมีจินตนาการหมายถึงการแสดงออกของผูบริหาร

สถานศึกษาถึงการมีความคิดเชิงสรางสรรค มีอารมณขันในการทํางาน และมีสติปญญาในการแกปญหา

อยางสรางสรรค มีพฤติกรรมในการแสดงออกถึงกระบวนการสรางมโนภาพที่เดนชัดไวในจิตใจ        

มีเหตุผลและเปนภาพที่ผานการประมวลการไตรตรองแลวอยางมีประสิทธิผลในสมองมองโลกในแงดี  

มีความมั่นใจในตนเอง กลาคิดกลาแสดงออกซึ่งจะสงผลตอพฤติกรรมนําไปสูการตัดสินใจและการคิด

เชิงบวก 

การมีความยืดหยุน 

 1. ความหมายของความยืดหยุน 

  ความคิดยืดหยุนเปนความสามารถของบุคคลในการคิดหาเหตุผลเฉลยไดหลาย

ประเภทและหลายทิศทาง ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาควรมีความคิดยืดหยุนใหมาก โดยมีนักวิชาการและ

นักวิจัยไดใหความหมายไว ดังน้ี 

  Dubrin (2010) ไดกลาววา ผูนําตองมีความยืดหยุนเพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลง 

เชน รองรับกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผูนําจะตองมีความสามารถปรับตัวเขากับสถานการณที่แตกตาง

กันได และความยืดหยุน (Flexibility) ก็เปนคุณลักษณะที่สําคัญสําหรับผูนําที่มีประสิทธิภาพ และ     
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ไดกําหนดตัวบงช้ีของความยืดหยุน คือ 1) ความสามารถในการปรับตัวกับสถานการณตาง ๆ และ          

2) การเปดกวางรับความคิดใหม ๆ  

  Lussier (2001) ไดใหคํานิยามและกําหนดตัวบงช้ีความยืดหยุนวา หมายถึง การมี

ความสามารถในการปรับตัวเขากับสถานการณที่แตกตาง เพื่อนําไปสูความเปลี่ยนแปลง และมีการ

ปรับเปลี่ยนกฎเกณฑเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร นําไปสูความมีประสิทธิผลในการดําเนินงาน 

กําหนดตัวบงช้ีความยืดหยุนคือ ความสามารถในการปรับตัวตามสถานการณตาง ๆ  

  กิตต์ิกาญจน ปฏิพันธ (2555 : 27) ไดสรุปวาเปนการแสดงออกของผูบริหาร

อาชีวศึกษาที่แสดงออกถึงการคิดหาคําตอบไดอยางอิสระ ไมตกอยูภายใตกฎเกณฑหรือความคุนเคย 

การปรับตัวเขากับสถานการณตาง ๆ การเปดกวางรับความคิดใหม ๆ อยางอิสระ โดยตัวบงช้ี         

ของความยืดหยุน (Flexibility) คือ 1) ความสามารถในการคิดหาคําตอบไดอยางอิสระ ไมตกอยูภายใต

กฎเกณฑหรือความคุนเคย 2) ความสามารถในการปรับตัวตามสถานการณตาง ๆ และ 3) การเปด

กวางรับความคิดใหม ๆ อยางอิสระ 

  วัฒนา ปกิคา (2560 : 75) การมีความยืดหยุน (Flexibility) หมายถึง พฤติกรรม

การแสดงออกของผูบริหารสถานศึกษาที่แสดงออกถึงการคิดหาคําตอบไดอยางอิสระ ไมตกอยูภายใต

กฎเกณฑหรือความคุนเคยการปรับตัวเขากับสถานการณตาง ๆ การเปดกวางรับความคิดใหม ๆ  

อยางอิสระนําไปสูความสรางสรรค 

  ภรทิพย ปนกอง (2559 : 42) ความยืดหยุน หมายถึง ความสามารถในการคิด       

และมองปญหา พรอมทางออกของปญหาที่หลายมุมมอง หลายทิศทาง หลายมิติ สามารถปรับเปลี่ยน

ความคิดวิธีการไดตลอดเวลา ไมตกอยูภายใตกฎเกณฑหรือความคุนเคย การปรับตัวเขากับ

สถานการณตาง ๆ การเปดกวางรับความคิดใหม ๆ อยางอิสระ  

  สรุปวา การมีความยืดหยุน หมายถึงความสามารถในการคิดและมองปญหา พรอม

ทางออกของปญหาที่หลายมุมมอง หลายทิศทาง หลายมิติ สามารถปรับเปลี่ยนความคิดวิธีการได

ตลอดเวลา ไมตกอยูภายใตกฎเกณฑหรือความคุนเคย มีความสามารถในการปรับตัวเขากับสถานการณ 

ที่แตกตางมีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร เพื่อนําไปสูความเปลี่ยนแปลง ๆ 

และการเปดกวางรับความคิดใหม ๆ อยางอิสระ 

 2. ความสําคัญของความยืดหยุน 

  พัชรนันท กลั่นแกว (ออนไลน) ไดสรุปวา ความยืดหยุนมีความสําคัญ คือ ในยุคที่มี

การเปลี่ยนแปลงมักถูกมองวาเปนเรื่องปกติวิสัยที่สามารถเกิดข้ึนไดตลอดเวลา โดยพื้นฐานถือเปน

เรื่องธรรมชาติที่มีลักษณะคอยเปนคอยไป หรืออาจเกิดจากเหตุการณที่ไมคาดฝนที่เปนผลของการ

กระทําของบุคคลที่ตกอยูในภาวะความผันผวนของสถาบันการเงินโลก วิกฤตทางการเมือง สภาพสังคม        

ที่วุนวาย ซึ่งมีทั้งการเปลีย่นแปลงที่ดีข้ึนจะเรยีกวา การพัฒนาสวนการเปลี่ยนแปลงที่เลวลงกวาเดิมจะ



 53

เรียกวา ไมมีการพัฒนา ดังน้ันการเรียนรูและทําความเขาใจในสาเหตุ และผลของการเปลี่ยนแปลง

รวมไปถึงการมีความรูสึกที่ไวตอการเปลี่ยนแปลงขององคการ (Sensitivity of Change) จึงเปน

สิ่งจําเปนตอการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงใหเกิดประสิทธิผล องคการจึงตองมีการออกแบบ

โครงสรางใหมีความยืดหยุน มีกลไกในการกําหนดวัฒนธรรมองคการ การกําหนดกระบวนการผลิต

การใชทรัพยากรในการผลิต และปฏิบัติงานการหย่ังรูถึงแนวโนมสภาพตลาดในอนาคต ทั้งน้ี เพื่อใหมี

ความพรอมในการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงอยางสรางสรรค ซึ่งในปจจุบันและอนาคตถือวา           

การเปลี่ยนแปลงนํามาซึ่งการสรางความเขมแข็งและการสรางเสถียรภาพตอองคการ 

  สรุปไดวา ความยืดหยุน มีความสําคัญ คือ จะชวยใหมนุษยมีความพรอมในการ

ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงอยางสรางสรรค ซึ่งเปนสิ่งจําเปนตอการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง

ใหเกิดประสิทธิผลองคการจึงตองมีการออกแบบโครงสรางใหมีความยืดหยุนมีกลไกในการกําหนด

วัฒนธรรมองคการ 

 3. แนวคิดเกี่ยวกับความยืดหยุน 

  ความคิดยืดหยุนเปนความสามารถในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการทํางานใหมี

ประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณที่หลากหลาย ตลอดจนเปดใจกวางรับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง 

และนํามาปรับใชโดยต้ังอยูบนหลักการที่เหมาะสม ซึ่ง ธเนศ ขําเกิด (2550 : ออนไลน) ไดสรุปแนวคิด

เกี่ยวกับความยืดหยุนไว ดังน้ี 

  การทํางานน้ันเราทํากับคน ถาไดคนก็จะไดงาน ถาไมไดคนก็พังทั้งคนและงานในโลก

ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็วตลอดเวลาในปจจุบัน ทําใหเราตองทํางานแบบ Matrix 

มากข้ึน บุคคลคนเดียวอาจตองทํางานหลายอยาง และเกี่ยวของกับหลายทีมงาน สถานการณตาง ๆ 

เหลาน้ีสงผลใหผูบริหารในฐานะผูนําทีมตองใหความสําคัญกับการสรางและสงเสริมทีมงานที่มีวัฒนธรรม

หลากหลายใหเกิดการรวมแรงรวมใจกันสรางพลังรวม (Synergy, : 34) 

  คุณลักษณะที่จําเปนและสําคัญมากสําหรับผูบริหารสมัยใหมในการแกปญหาและ

พัฒนาองคกรใหเหมาะสม สอดคลองกับสังคม เหตุการณ สถานการณ และบุคคล คือความสามารถ 

ในการปรับตัว และ มี ความยืดหยุน อันเปนสมรรถนะที่หากผูบริหารขาดเสียแลว อาจเปนอุปสรรค

สําคัญตอการกําหนดนโยบาย กระบวนการบริหาร การเปนผูนําทีมและการตัดสินใจแกไขปญหา      

อยางมีประสิทธิภาพความสามารถที่จําเปนสําหรับการปรับตัวและยืดหยุนของผูบริหารมีอยางนอย           

5 ประการ คือ 

   1) การวิเคราะหพฤติกรรมมนุษย ผูบริหารจะตองมีความสามารถในการเขาใจ

และวิเคราะหพฤติกรรมทั้งของตนเองและของผูอื่น เพื่อปรับปรุงตนเอง โดยคํานึงถึงความแตกตาง

ระหวางบุคคล รวมทั้งตองเขาใจถึงความเกี่ยวของระหวางความตองการ แรงจูงใจ และพฤติกรรม  

ของมนุษย ซึ่งมีทฤษฎีการบริหารหลายทฤษฎี เชน ถาจะใชทฤษฎีพฤติกรรมการจูงใจของ Maslow  

ที่กลาวถึงความตองการของมนุษยตามลําดับข้ัน 5 ข้ัน คือ ความตองการทางกาย ความตองการความ
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ปลอดภัยและมั่นคง ความตองการทางสังคม ความตองการการยอมรับนับถือ และ ความตองการ

ความสําเร็จสูงสุดแหงตน ก็ควรตระหนักดวยวา ความตองการที่ไดรับความพึงพอใจแลว อาจจะ       

ไมเปนสิ่งจูงใจใหเกิดพฤติกรรม แตจะเกิดความตองการในข้ันที่สูงข้ึนเรื่อย ๆ เพราะความตองการ 

ของบุคคลมีความซับซอนมาก เน่ืองจาก “จิตมนุษยน้ันไซร ยากแท หย่ังถึง” 

    นอกจากน้ียังมีนักทฤษฎีการจูงใจอีกหลายคน เชน Alderfer แบงความ

ตองการของมนุษยเปน 3 กลุม คือ ความตองการดํารงชีวิต ความตองการสัมพันธ และ ความตองการ

เจริญกาวหนา โดยเช่ือวา คนมีความตองการมากกวา 1 อยางในขณะเดียวกันได 

    McClelland (1997 : 201) แบงความตองการออกเปน 3 ประเภท คือ 

ความตองการสัมฤทธ์ิผล คามตองการสัมพันธ และ ความตองการอํานาจ โดยเนนวา ผูมีความตองการ

สูงดานสัมฤทธ์ิผล จะปฏิบัติงานไดดีถึงแมจะมีหรือไมมีสิ่งจูงใจเปนเงินก็ตาม เปนตน 

   2) ความสามารถดานการบริหาร EQ และ EQ คือ ความฉลาดทางอารมณ       

ที่ Danial Goleman ไดแบงองคประกอบไววามี 5 ประการ คือ 1) การรูตัว 2) ความสามารถในการ

ควบคุมอารมณ 3) แรงกระตุน 4) ความเห็นใจ และ 5) ทักษะทางดานสังคม เชน การใหความรวมมือ 

ความเปนผูนํา เปนตน 

    ผูบริหารจึงตองมีคุณลักษณะสําคัญในการเสริมสรางและพัฒนาความฉลาด

ทางอารมณอยางนอย 5 ประการคือ 1) การรูจักตัวเอง 2) การรูจักจัดการกับอารมณ 3) การสราง

แรงจูงใจใหตนเอง 4) การควบคุมอารมณช่ัววูบ และ 5) การหย่ังรูจิตใจผูอื่น 

    ผูบริหารที่มีความสามารถดานการบริหาร EQ จะเปนบุคคลที่มีเสนห          

มีคุณคาอยูกับใครใครก็รัก ทํางานกับใครใครก็ชอบ และ มีความสามารถในการแกไขปญหาและมีการ

ตัดสินใจที่ดีเสมอ 

   3) การปรับตัวใหเขากับบุคคลและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง ผูบริหาร         

คงไมโชคดีที่จะมีโอกาสเลือกทํางานกับบุคคลหรือกับหนวยงานที่ตนเองตองการไดเสมอไป ในแตละ

องคกรก็มีบริบท (Context) ที่แตกตางกันออกไป ทั้งในดานบุคคล ปจจัยความพรอม วัฒนธรรม

องคกร เปนตน ผูบริหารที่เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงตองมีความสามารถในการปรับตัวใหเหมาะสม

กับ Work style การปรับตัวในความไมแนนอนและสภาวะวิกฤตที่เกิดข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงการ

ปรับตัวกับบุคคลที่แตกตางกันในโลกของงาน ผูบริหารจะทาํอยางไรจงึจะทําใหคนหลายคน หลายฝาย 

หลายภูมิหลัง หลายคานิยม หลายความมุงหมาย หลายวิธีคิดและวิธีปฏิบัติ มาผูกสัมพันธกับผูบริหาร

และผูเกี่ยวของ จนเปนพลังสูความสําเร็จ จึงเปนโจทยสําหรับผูบริหารยุคใหม 

    การบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลง จึงตองเริ่มจากการปรับตนเองไปพรอมกับ

การใชวิธีการปรับเปลี่ยนความรู เจตคติพฤติกรรมของบุคคลและพฤติกรรมของกลุมใหไปสูทิศทาง

เปาหมายที่ตองการ ในทฤษฎีการบริหารการเปลี่ยนแปลงน้ัน ถือวา “การเปดโอกาสใหบุคคลเขามามี
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สวนรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ รวมทั้งการเสริมแรงทางบวก จะเปนวิธีการปรับตัวและนําไปสูการ

เปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและคงทนอยูไดนาน 

   4) การจัดการกับปญหาความขัดแยงอยางสรางสรรค ความขัดแยงเปน

ปรากฏการณตามธรรมชาติ เปนเรื่องปกติที่เกิดข้ึนในการบรหิาร ความขัดแยงไมใชเรื่องเลวรายในการ

บริหารเสมอไป อาจเปนประโยชนชวยสงเสริมการปฏิบัติงานของกลุมก็ได ความขัดแยงมีทั้งความ

ขัดแยงภายในบุคคล ความขัดแยงระหวางบุคคล ความขัดแยงภายในกลุม ความขัดแยงระหวางกลุม 

ความขัดแยงภายในองคกร และความขัดแยงระหวางองคกร ยุทธศาสตรในการจัดการกับปญหาความ

ขัดแยงอยางสรางสรรคน้ัน ผูบริหารจะตองวินิจฉัยความขัดแยงและพิจารณาใชเทคนิคในการบริหาร

ความขัดแยงที่เหมาะสม 

   5) การสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน ผูบริหารที่รูจักปรับตัวและยืดหยุน  

จะสรางบรรยากาศในการบังคับบัญชาที่ไมวางตัวเปนนาย ที่คอยบงการ แตจะสรางบรรยากาศแหง

ความรวมมือรวมใจ รับฟงความคิดเห็นของบุคลากร สงเสริมใหบุคลากรทํางานรวมกันในลักษณะตาง ๆ 

อยางสม่ําเสมอ มีระบบการติดตามชวยเหลือการปฏิบัติงานของบุคลากร มีการยกยองชมเชย ประกาศ

เกียรติคุณ หรือเผยแพรผลงานดีเดนของบุคลากร สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตอกันอยาง เอื้ออาทร 

ชวยเหลือเกื้อกูล เปนมิตรตอกัน โดยมีความเช่ือวา มนุษยทุกคนมีคุณคาและพัฒนาได มนุษยทุกคน      

มีศักยภาพและความสามารถที่แตกตางกันออกไป ทุกคนตางมีเกียรติ มีศักด์ิศรีของความเปนมนุษย

ดวยกันทั้งสิ้น ซึ่งความเช่ือและการปฏิบัติเชนน้ีจะทําใหบุคลากรเกิดความอบอุนใจ พึงพอใจที่จะเขา

มามีสวนรวมปรับปรุงพัฒนางานใหกาวหนา เพราะความพึงพอใจของบุคคลน้ันมีปจจัยสําคัญทางดาน

จิตใจก็ คือความสําเร็จของงานและการไดรับความยอมรับนับถือ 

  การจัดสภาพแวดลอมที่ดี มีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย มีความสงบ รมรื่น 

สดช่ืน สวยงาม มีเอกลักษณ ขจัดความซ้ําซากจําเจและมีความมั่นคงปลอดภัย จะทําใหบุคลากรเกิด

ความรูสึกพอใจ ภูมิใจ อบอุนใจ สบายใจ รูสึกในความเปนเจาของและอยากมาทํางาน หากผูบริหาร

จัดสภาพแวดลอมดานกายภาพและบรรยากาศของการทํางานที่ดีก็จะสงผลใหบุคลากรมีความสุขพึง

พอใจในการทํางาน 

  สรุปไดวา ความยืดหยุน มีแนวคิด คือ ผูบริหารจะตองมีความสามารถในการเขาใจ

และวิเคราะหพฤติกรรมทั้งของตนเองและของผูอื่น โดยสามารถพัฒนาความฉลาดทางอารมณ มีการ

ปรับตัวใหเขากับบุคคลและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงจัดการกับปญหาความขัดแยงอยาง

สรางสรรค และสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน 

 3. การสรางความยืดหยุนในการทํางาน 

  ในปจจุบันก็เริ่มมีหลายองคกรที่จัดใหมีเรื่องของการทํางานแบบยืดหยุนมากข้ึนกวา

ในอดีตมาก หลายองคกรเริ่มที่จะไมตองลงเวลาในการทํางาน แตจะวัดกันที่ผลงานที่ออกมามากกวา 

ซึ่งประคัลภ ปณฑพลังกูร (2550 : ออนไลน) ไดกลาวถึงการสรางความยืดหยุนในการทํางาน ดังน้ี 
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   1) การเริ่มงานและเลิกงานยืดหยุน วิธีการงาย ๆ ก็คือ ใหพนักงานมาเริ่มงาน

สายไดกวาปกติ แตก็มีการกําหนดวาตองไมเกินกวากี่โมง และถาเริ่มงานสาย ก็เลิกงานเย็นหนอย เพื่อ

ทดแทนกันไป พนักงานเองก็จะไดไมตองรีบรอนมากนักสําหรับใครที่บานไกลมาก และตองเสียเวลา

เดินทาง ก็อาจจะมาทํางานสายหนอยได หรือใครที่มีภาระตองสงลูกเขาโรงเรียนตอนเชา ก็จะรูสึก

สบายใจมากข้ึนในการมาทํางาน วิธีการน้ีหลาย ๆ องคกรเริ่มนํามาใชกันแลว 

   2) ใหวันหยุดพนักงานเพิ่มเติม ถาพนักงานไมขาดไมลาไมสายในเดือนที่ผานมา 

วิธีน้ีคลาย ๆ เบี้ยขยัน เพียงแตบริษัทไมไดจายเปนเงิน แตใหเปนวันหยุดเพิ่มเติมในเดือนถัดไปแทน 

เพื่อเปนรางวัลใหพนักงานที่มาเชา และไมขาดงานใด ๆ เลยในเดือนที่ผานมา 

   3) ใหหยุดงานโดยไดรับคาจางในวันเกิดของพนักงาน ก็เปนอีกวิธีหน่ึงที่จะให 

Recognition แกพนักงานได โดยใหสิทธิพนักงานไดหยุดงานโดยไดรับคาจางในวันเกิดของพนักงาน 

เพื่อใหไปฉลอง หรือจะไปทําอะไรก็แลวแตพนักงาน 

   4) ใหสิทธิพนักงานไมตองเขาบริษัทสัปดาหละ 1 วัน โดยใน 1 วันน้ัน สามารถ

ไปน่ังทํางานที่ไหนก็ได โดยไมตองเขามาที่บริษัททํางาน 

   5) ใหพนักงานทํางานที่บานได วิธีน้ีเริ่มมีการใชกันมากข้ึน โดยเฉพาะกับงาน          

ที่ไมตองทําที่บริษัท หรือที่โรงงาน พนักงานเองก็จะสามารถหยุดอยูบาน และทํางานผานระบบการ

สื่อสารอันทันสมัย บริษัทเองก็สามารถติดตอพนักงานไดตลอดเวลา โดยสวนใหญมักจะใหสิทธิทํางาน

ที่บานไดสัปดาหละ 1 วันเปนสวนใหญ สวนนอกน้ันก็ตองเขาบริษัททํางานตามปกติ 

   6) ใหวันหยุดพักรอนเพิ่มจากเดิม หลายองคกรเริ่มพิจารณาเรื่องของวันหยุด

พักรอนใหกับพนักงานมากข้ึนกวาเดิม เชนจากเดิมเคยใหตามที่กฎหมายกําหนด ก็เริ่มที่จะใหมากกวา

ที่กฎหมายกําหนด หรือบางแหงก็เริ่มใหมีนโยบายสะสมวันหยุดพักรอนได แตไมเกินกี่ป ก็จะมีการ

กําหนดอัตราสูงสุดไว 

  สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของ

องคการซึ่งถามองในเชิงบวกโดยเหน็วามีการเปลีย่นแปลงเกิดข้ึนยอมเปนโอกาสทีอ่งคการจะไดรบัการ

พัฒนาบุคลากรตองรูเทาทันสถานการณตาง ๆ เพื่อปรับตัวใหสอดคลองอยางเหมาะสมตามปจจัยที่มี

ผลตอการเปลีย่นแปลงภายในองคการ โดยพัชรนันท กลั่นแกว (2553 : ออนไลน) ไดกลาวถึงการสราง

ความยืดหยุนในการทํางาน ดังน้ี 

   1) การนําเทคโนโลยีมาปรับใชในการปฏิบัติงานและในกระบวนการผลิตเนน

การใหบริการที่ใชผูเช่ียวชาญในการวางแผนและควบคุมระบบเทคโนโลยี 

   2) การเปลี่ยนบทบาทของผูบริโภคมาเปนผูกําหนดราคาในตลาดผูผลิตการ

ใหบริการลูกคาจึงเนนความตองการที่สามารถตอบสนองใหลูกคาพึงพอใจมากที่สุด 

   3) มีการเปลี่ยนแปลงอํานาจการบริหารผูบริหารใหมการเปลี่ยนเจาของกิจการ

ทําใหวิธีการบริหารเปลี่ยนไปตามวิสัยทัศนและทัศนคติของผูนํา 
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   4) การปรับเปลี่ยนระบบโครงสรางขององคการในดานระบบการติดตอสื่อสาร

และการทํางานของกลไกการผลิตเพื่อชวยลดตนทุนการผลิต 

   5) วัฒนธรรมองคการภายในมีการเปลี่ยนเปนการใหความสําคัญในการมุงเนน

ผลสัมฤทธ์ิและคาของงานมากกวาการถือตําแหนงหนาที่งาน 

   6) การปรับกระบวนการบริหารเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงใหเปนลักษณะการ

บริหารแบบยืดหยุนใหเกิดความคลองตัวในการตัดสินใจ (flexibility management) 

 สรุปไดวา มีวิธีการสรางความยืดหยุนในการทาํงาน คือ ผูบริหารมีการปรับเปลี่ยนกลวิธี

ในการบริหารองคกรอยูเสมอ โดยคํานึงถึงความตองการของบุคคลในองคการ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

ในการปฏิบัติงานที่ดี รวมทั้งมีการนําเทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชนตอองคการ 

 จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การมีความยืดหยุน หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก

ของผูบริหารสถานศึกษาที่แสดงออกถึงการคิดหาคําตอบไดอยางอิสระความสามารถในการปรับตัว

ตามสถานการณตาง ๆ และการเปดกวางรับความคิดใหม ๆ เพื่อนําไปสูความเปลี่ยนแปลง โดยผูบริหาร

จะตองมีความสามารถในการเขาใจและวิเคราะหพฤติกรรมทั้งของตนเองและของผูอื่น โดยสามารถ

พัฒนาความฉลาดทางอารมณ มีการปรับตัวใหเขากับบุคคลและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง จัดการ

กับปญหาความขัดแยงอยางสรางสรรค และสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน 

การมีวิสัยทัศน 

 1. ความหมายของวิสัยทัศน 

  ในการบริหารสถานศึกษาน้ัน ผูบริหารตองมีวิสัยทัศนในการบริหาร เพื่อนําพา

องคกรไปสูความสําเร็จ โดยมีนักวิชาการและนักวิจัยไดใหความหมายไว ดังน้ี 

  Dubrin (2006) ไดกลาวไววาวิสัยทัศนจะตองประกอบไปดวยตัวบงช้ี 1) การสราง

วิสัยทัศน (Formulating) และ 2) การเผยแพรวิสัยทัศน (Articulating) ในการสรางวิสัยทัศน 

ผูบริหารจะตองเตรียมและใชแหลงขอมูลตาง ๆ เพื่อใหมีขอมูล ขาวสารใหมากที่สุดเทาที่จะทําได   

โดยไดเสนอข้ันตอนการสรางวิสัยทัศนไดแก การวิเคราะหสภาพแวดลอม วิเคราะหองคการ กําหนด

ทักษะที่จําเปนในการดําเนินงานใหสําเร็จ ประเมินปญหา แลวสรางประเมิน และการตัดสินใจเลือก 

  Northouse (2012) ไดใหความหมายของวิสัยทัศนไววา หมายถึง การมองภาพ      

ในอนาคต ซึ่งเปนภาพที่เปนไปได วิสัยทัศนจะเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง และความทาทาย ที่มุงสู

ความเปนเลิศ โดยมีคุณลักษณะที่สําคัญดังตอไปน้ี 1) ภาพในอนาคต (Picture) ที่ดีกวาปจจุบัน และ

ดีกวาที่เปนอยู 2) การเปลี่ยนแปลง (Change) เปนการกระทําบางสิ่งดวยแนวทางใหม ๆ 3) คานิยม 

(Value) การนําไปสูคานิยมที่เปนบวกขององคกร 4) เปาหมาย (Map) การกําหนดเปาหมายทั้งระยะ

สั้นและระยะยาวที่ชัดเจน และ 5) ความทาทาย (Challenge) เปนการทาทายตอปญหาและสิ่งใหม ๆ 

เพื่อใหกาวขามและดีกวาที่เปนอยูในปจจุบัน 
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  สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง และสรายุทธ กันหลง (2553) ไดใหความหมายของวิสัยทัศนไววา

หมายถึง คุณลักษณะของผูบริหารในการมองภาพอนาคต ซึ่งประกอบไปดวย 1) การตระหนักรูตัวเอง 

(Awareness) หมายถึง ความรู ความเขาใจ ในการไตรตรองปญหาตาง ๆ 2) การมองการณไกล 

(Foresight) หมายถึง ความสามารถในการมองอนาคต การคาดการณลวงหนา 3) การสรางมโนทัศน 

(Conceptualization) หมายถึง ความสามารถในการมองสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต การมองเห็น

สถานการณทุกมิติอยางลึกซึ้ง 

  บุณรดา ทรงบุญศาสตร (2559 : 43) วิสัยทัศน หมายถึง การสรางภาพอนาคตหรือ

การมองอนาคตซึ่งจะเปนเปาหมายในการเดินไปสูอนาคต โดยวิธีการนาเอาระบบการวางแผนมาใช

หรือหมายถึงสิ่งที่อยากเห็นในอนาคตและเปนสิ่งที่ดีกวาเดิม วิสัยทัศน จะเกิดจากการรูจักคิดโดยใช

ปญญา และมุงมั่นใหเกิดข้ึนจริง 

  กิตต์ิกาญจน ปฏิพันธ (2555 : 29) ไดสรุปวา หมายถึง การแสดงออกของผูบริหาร

สถานศึกษาอาชีวศึกษาถึงการมองภาพในอนาคตที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงทีมุ่งสูความเปนเลิศ โดยวัด

ไดจากตัวบงช้ีของวิสัยทัศนคือ 1) การสรางวิสัยทัศน 2) การเผยแพรวิสัยทัศน และ 3) การปฏิบัติตาม

วิสัยทัศน 

  วัฒนา ปกิคา (2560 : 75) การมีวิสัยทัศน (Vision) หมายถึง พฤติกรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษาที่แสดงออกถึงการมองภาพในอนาคตที่เปนไปไดนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่มุงสู

ความเปนเลิศ 

  สุภาพ ฤทธ์ิบํารุง (2556 : 54) ไดสรุปวา การมีวิสัยทัศน หมายถึงพฤติกรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษาที่แสดงออกถึงการมองภาพในอนาคตที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลง สอดคลองกับ

เปาหมายขององคกร สามารถมองเห็นวิธีการปฏิบัติที่มีทิศทางและขอบเขตที่จะนําองคกรไปสู

ความสําเร็จ โดยวัดไดจากตัวบงช้ีของการมีวิสัยทัศน คือ 1) การสรางวิสัยทัศน 2) การเผยแพร

วิสัยทัศน 3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศนและ 4) การเปนแบบอยางที่ดี 

  ภรทิพย ปนกอง (2559 : 44) พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมองภาพในอนาคตที่นําไปสู

การเปลี่ยนแปลงที่มุงสูความเปนเลิศ คนที่มีวิสัยทัศนจะเปนคนที่มองการณไกล ใจกวาง กลาที่จะ

ปรับเปลี่ยนเรียนรูเปดรับสิ่งใหม ๆ ใหกับตัวเอง เปดใจกวาง เปนสวนหน่ึงกับความเปลี่ยนแปลง มอง

ภาพรวม ภาพใหญ ไมมองภาพเล็ก ไมคิดเล็ก คิดนอย ไมมีอคติโดยบุคคลที่มีวิสัยทัศนจะมีพฤติกรรม

หรือการแสดงออกคือ มีการสรางวิสัยทัศน มีการเผยแพรวิสัยทัศน และการปฏิบัติตามวิสัยทัศน 

  สรุปวา การมีวิสัยทัศน หมายถึงพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่แสดงออกถึง

การมองภาพในอนาคตที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงคนที่มีวิสัยทัศนจะเปนคนที่มองการณไกลสอดคลอง

กับเปาหมายขององคกร สามารถมองเห็นวิธีการปฏิบัติที่มีทิศทางและขอบเขตที่จะนําองคกรไปสู

ความสําเร็จจะมีพฤติกรรมหรือการแสดงออก คือ มีการสรางวิสัยทัศน มีการเผยแพรวิสัยทัศน และ

การปฏิบัติตามวิสัยทัศน 
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 2. แนวคิดเกี่ยวกับวิสัยทัศน 

  ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วการที่ผูนํามีวิสัยทัศนในการทํางานจะชวยให

การดําเนินงานภายในองคกรมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยมีนักวิชาการไดใหแนวคิดไว ดังน้ี 

  Davis and Newstrom (1989 : 245 - 253) กลาววาวิสัยทัศนเปนสิ่งที่สําคัญ

ประการแรกที่ผูนําจะตองมีและจะตองสามารถเผยแพรวิสัยทัศนน้ันไปสูครูและผูเกี่ยวของตาง ๆ โดย

มุงหวังใหบรรลุวิสัยทัศนน้ัน 

  Dubrin (1998 : 4) ไดกลาวถึงผูนําตองเปนผูที่กําหนดวิสัยทัศนสําหรับคนอื่นแลว

อํานวยการใหคนอื่นหรือผูตามที่มีความเช่ือมั่นในตัวผูนําและมีสัญญาใจพรอมที่จะปฏิบัติงานบรรลุ

ตามวิสัยทัศนที่กําหนดไวอยางเต็มความสามารถ 

  Zaccaro and Banks (2004 : 367 - 380) กลาววาภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนเปน

กระบวนการจดัการเชิงรกุและเปนปรากฏการณที่เปนพลวัตโดยมลีักษณะทางกลยุทธเปนพื้นฐานที่นําไปสู

รูปแบบของวิสัยทัศนของภาวะผูนํามีสิ่งที่เปนพื้นฐานของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนอยู 2 ประการ คือ 

   1) ผูนําตองพยายามที่จะมีอิทธิพลตอสภาพแวดลอม 

   2) ผูนําตองพยายามที่จะรเิริ่มสูการเปลี่ยนแปลง 

  Bass and Riggio (2006 : 6) ไดกลาวถึงผูนําจะตองมีวิสัยทัศนและสามารถถายทอด

วิสัยทัศนไปยังผูตามผูนํา จะตองมีความสม่ําเสมอมากกวาการเอาแตอารมณสามารถควบคุมอารมณ

ไดในสถานการณวิกฤต ผูนําเปนผูที่ไวใจไดวาจะทําในสิ่งที่ถูกตอง ผูนําจะเปนผูที่มีศีลธรรม และ              

มีจริยธรรมสูง หลีกเลี่ยงการจะใชอํานาจเพื่อผลประโยชนสวนตน แตจะประพฤติตนเพื่อใหเกิด

ประโยชนแกสวนรวม และผูนําจะตองแสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันตอเปาหมายและวิสัยทัศน

รวมกัน ผูนําจะแสดงความเช่ือมั่นและแสดงใหเห็นความต้ังใจอยางแนวแนวาจะสามารถบรรลุ

เปาหมายได ผูนําจะชวยใหผูตามมองขามผลประโยชนของตนเพื่อวิสัยทัศนและภารกิจขององคการ 

รวมทั้งกระตุนผูตามใหมีความคิดสรางสรรค รวมถึงผูนําตองมีบทบาทในการพัฒนาวิสัยทัศนที่จะนํา

ทางเปาประสงคขององคการ และวิธีปฏิบัติการมีการติดตอวิสัยทัศน และสื่อสารความหมายใหชัดเจน 

ทําใหเกิดจิตวิญญาณแหงความเปนทีม (Team Spirit) ความกระตือรือรนการมองโลกในแงดี ความ

ผูกพันตอเปาประสงควิสัยทัศนรวม และการเช่ือมตอภายในกลุมงานและองคการ ซึ่งประกอบดวย 

การติดตอสื่อสาร วิสัยทัศน ใชสัญลักษณที่จะเนนยํ้า ความพยายามของผูตาม และการเปนแบบอยาง

ของพฤติกรรมที่เหมาะสม 

  จากแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนดังกลาวสรุปไดวา ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน

เปนภาวะผูนําแนวใหม ซึ่งเนนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขององคการผูนําแสดงถึงความสามารถในการ

สรางแรงบันดาลใจ จูงใจบุคลากรในองคการไดดําเนินงานอยางเต็มความสามารถ และยกระดับการ

ปฏิบัติงานใหสูงข้ึน ผูนําที่มีวิสัยทัศนน้ันตองสามารถแสดงออกถึงการสรางวิสัยทัศน ซึ่งเกิดจากการ
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มองอนาคตที่กวางไกลคิดนอกกรอบ สามารถกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนมีการเผยแพรวิสัยทัศน และ

สามารถชักจูงบุคลากรในองคการปฏิบัติตามวิสัยทัศนเพี่อใหวิสัยทัศนน้ันเกิดข้ึนจริง  

 3. องคประกอบของวิสัยทัศน 

  จากการวิเคราะหวิสัยทัศนจากนักวิชาการและนักวิจัย พบวา วิสัยทัศนสําหรับ

ผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ การสรางวิสัยทัศน การเผยแพรวิสัยทัศน และ

การปฏิบัติตามโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

  3.1 การสรางวิสัยทัศน 

   Yukl. (1989 : 204) ไดกลาวไววาในการสรางวิสัยทัศนน้ันผูนําจะตองสราง

เครือขายงานทีจ่ะไดพบปะกบัสมาชิกทัง้ในองคการและนอกองคการทัง้แบบเปนทางการและไมเปน

ทางการโดยผูนําจะตองสนใจในความคิดเห็นของผูอื่นโดยเฉพาะความคิดเห็นใหม ๆ หรือที่แตกตางไป

จากความคิดเห็นของตนเองและของคนอื่น ๆ เพื่อที่จะไดเลอืกเฉพาะความคิดเห็นที่ดีมาใช

ประกอบการตัดสินใจ 

   Sashkin. (1988 : 57 - 63) อธิบายถึงการสรางวิสัยทัศนหมายถึงการที่

ผูบริหารสถานศึกษาสามารถสรางภาพในอนาคตของสถานศึกษาไดอยางชัดเจนวาประสทิธิผลที่ดีทีสุ่ด

ของสถานศึกษาที่ตองการอยางแทจริงคืออะไรทัง้น้ี. โดยอาศัยทักษะการเก็บรวบรวมขอมลูการ

วิเคราะหขอมูลและการสงัเคราะหขอมลูของสถานศึกษา 

   Locke and et al. (1991 : 53 - 54) ไดกลาวถึงการสรางวิสัยทัศนของ

ผูบริหารไดมาจากวิธีการดังตอไปน้ี 

    1) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลหมายถึงการสนทนาพูดคุยและฟงความ

คิดเห็นจากบุคคลตาง ๆ ทั้งในองคกรและนอกองคกร 

    2) โดยกระบวนการจัดกระทําขอมูล หมายถึงการวิเคราะหและสังเคราะห

ขอมูลที่มีอยูเพื่อนําไปกําหนดวิสัยทัศนของผูบริหาร ซึ่งตองอาศัยความรูความสามารถของผูบริหาร       

ในเรื่องการมีสายตายาวไกล ความเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ความเขาใจถึงผลกระทบตาง ๆ ที่อาจ

เกิดข้ึนและแนวโนมของโลกในอนาคต ความสามารถในการมองเห็นภาพรวมขององคกร 

ความสามารถในการคาดคะเนแรงตอตานที่อาจจะเกิดข้ึน ความพรอมที่จะปรับเปลี่ยนความคิดเห็น

ของตนเองไดตลอดเวลา 

    3. โดยการถายทอดวิสัยทัศนของตนออกมาเปนถอยคําไดอยางชัดเจน              

มีพลังในการกระตุนใหสมาชิกทุกคนทํางาน เพื่อเปาหมายขององคกรทั้งน้ีถอยคําทีแสดงวิสัยทัศนน้ัน 

ควรมีลักษณะยนยอชัดเจนทาทายมุงอนาคตมัน่คงปรารถนาที่จะบรรลุใหได 

    4. โดยการประเมินผลเปนระยะ หมายถึง การทดสอบวาวิสัยทัศนน้ัน

สอดคลองกับความรูความสามารถของสมาชิกในองคกรหรือไม หากไดคําตอบปฏิเสธผูบริหารก็จะตอง

นําวิสัยทัศนน้ันมาพิจารณาเพื่อปรับเปลี่ยนตอไป 
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   Fisher (1993 : 123 - 129) ไดอธิบายถึงการสรางวิสัยทัศน หมายถึง การบอก

ถึงสภาพปจจุบันและสภาพที่ตองการจะเปนในอนาคต จากวิสัยทัศนที่สรางข้ึนทุกสิ่งในสถานศึกษา

ตองสอดคลองกับวิสัยทัศนทั้งเปาหมายกลยุทธเพื่อใหประสบความสําเร็จตามความมุงหวัง 

   Dubrin (2006 : 94) ไดอธิบายถึงการสรางวิสัยทัศนผูบริหารสถานศึกษาตอง

เตรียมและใชแหลงขอมูลตาง ๆ เพื่อใหมีขอมูลขาวสารใหมากที่สุดเทาที่จะทําไดจากแหลงขอมูล             

ที่หลากหลายตามความจําเปน โดยไดเสนอข้ันตอนที่จะนําไปสูการสรางวิสัยทัศน ไดแก วิเคราะห

สภาพแวดลอม วิเคราะหองคการ กําหนดทักษะที่จําเปนในการดําเนินงานใหสําเร็จประเมินปญหา

และโอกาสที่เอื้ออํานวย ประเมิน และตัดสินใจเลือก ทั้งน้ี โดยใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจอยางถูกตอง

วาปจจุบันโรงเรียนมีสภาพเปนอยางไรและตองการใหเปนอยางไรในอนาคต 

   สรุปวาการสรางวิสัยทัศน คือ พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเก็บรวบรวมขอมูล

วิเคราะหสภาพการณทั้งภายในและภายนอกองคการของผูบริหารสถานศึกษา โดยการกําหนดทิศทาง

และเปาหมาย เพื่อสรางอนาคตผานวิสัยทัศนขององคการมองปญหาที่เกิดข้ึนในองคการวาเปนสิ่ง          

ทาทายกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค และคิดนอกกรอบในการทํางาน 

  3.2 การเผยแพรวิสัยทัศน 

   ในองคการทุกองคการเมื่อสรางวิสัยทัศนองคการข้ึนมาแลว เพื่อใหวิสัยทัศน

บรรลุตามเปาหมายขององคการผูนําจําเปนตองมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเผยแพรวิสัยทัศนให

สมาชิก และผูเกี่ยวของไดเขาใจอยางชัดเจน ดังเชน Sergiovanni (1990 : 23 - 27) กลาวไววา ผูนํา

สามารถเผยแพรใหสมาชิกรับรูวิสัยทัศนของตนไดดวยคําพูด และการกระทําเปนแบบอยาง 

   ทองใบ สุดชารี (2551 : 127) กลาววาการเผยแพรวิสัยทัศน คือ ความสามารถ

ของผูนําในการสื่อสารวิสัยทัศนใหบุคลากรขององคการ รวมทั้งบุคคลภายนอกใหเกิดความเขาใจ

ตรงกัน อันที่จะเกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหมที่จะเกิดข้ึน การเลือกใชวิธีการสื่อสารจะตองมี

ความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมถึงความสามารถในการสรางเครือขายการสื่อสารกับบุคลากร

ทั้งภายในและภายนอกองคการใหเกิดการยอมรับวิสัยทัศนขององคการ 

   Sashkin (1988 : 57 - 63) กลาววา การเผยแพรวิสัยทัศน คือ การที่ผูบริหาร

สถานศึกษาสามารถสื่อสารใหสมาชิกมีความเขาใจวิสัยทัศนของตนไดอยางชัดเจน และยอมรับ

วิสัยทัศนน้ัน 

   Ellis and Joslin (1990 : 8) กลาววา การสรางวิสัยทัศนข้ึนมาไดน้ันยังไมสําคัญ

เทากับความสามารถในการเผยแพรวิสัยทัศนไปยังสมาชิกทุกคนขององคกรใหมีความคิดเห็นคลอยตาม

และเต็มใจที่จะปฏิบัติกิจกรรมทั้งหลาย เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนน้ันซึ่งวิธีการที่ดีทีสุด คือ การใหสมาชิก

ทุกคนมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงเพื่อมุงไปยังวิสัยทัศนของสถานศึกษาที่กําหนดไวน้ัน คือ เปลี่ยน

สภาพของวิสัยทัศนสวนบุคคลเปนวิสัยทศันของสวนรวมจุดมุงหมายของการเผยแพรวิสยัทัศน คือ การ
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ทําใหสมาชิกขององคกรยอมรับวิสัยทัศนน้ันเปนของตนผูบริหาร จึงตองมีศิลปะในการเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติและคานิยมของสมาชิก มีวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิผลในการอธิบายและโนมนาวใหสมาชิก

ขององคกรเขาใจ และยอมรับวิสัยทัศนที่สรางข้ึนอยางตอเน่ือง 

   Locke et al. (1991 : 57) กลาววา การเผยแพรวิสัยทัศนสามารถทําได       

โดยการกลาวปราศรัย การพูดคุย การบันทึก จดหมายแจงขาว การใชอุปมา คําขวัญ ปาย ประกาศ 

การเลาเรื่อง และพิธีการตาง ๆ วิธีการสื่อสารวิสัยทัศนทั่วทั้งองคการไววา จะตองสื่อสารอยางตอเน่ือง

และสม่ําเสมอ โดยอาจใชวิธีการพิมพเอกสาร เผยแพรเกี่ยวกับวิสัยทัศนขององคการ การเขียนบทความ

เกี่ยวกับวิสัยทัศนของผูบริหาร การจัดทําวีดีโอเกี่ยวกับวิสัยทัศนขององค การเผยแพรการประชุมกลุม

ยอยซึ่งเปนการพบปะที่มีการสื่อสารแบบสองทางทําใหไดซักถามขอสงสัย หรือใชวิธีการยอขนาด

เอกสารที่บอกถึงวิสัยทัศนขององคการใหมีขนาดเทากับบัตรเครดิตใหพนักงานพกติดตัวได 

   Hackman (1992 : 199 - 267) กลาววา การเผยแพรวิสัยทัศนอยางมีประสิทธิผล

ทั้งภายในองคการและไปสูชุมชน ควรใชสื่อทางสายตาการนําเสนอดวยการเขียนและการพูด ซึ่งการกระทํา

หรือการแสดงออกของสมาชิกในโรงเรียนเปนการเผยแพรวิสัยทัศนที่ดีทีสุด และกลาววาขอความ        

ที่เปนวิสัยทัศนจะตองสามารถเห็นไดจากประกาศรายวัน รายสัปดาหในจดหมายขาว หรือคูมือ

ดําเนินงานปายประชาสัมพันธเว็บไซต โฮมเพจ หรือหนังสือพิมพของโรงเรยีน ซึ่งผูบริหารโรงเรยีนตอง

ใชโอกาสที่จะนําเสนออยางมีประสิทธิผลทุกวัน เพื่อเผยแพรวิสัยทัศนของโรงเรียน ทั้งน้ี ตองคํานึงถึง

สารที่จะตองการจะสื่อสารออกไปรวมทั้งวิธีการที่ใชใหเหมาะสม อาจเปนการพูดหรือเปนการกระทํา

สื่อสัญลักษณอื่น ๆ โดยจําเปนตองสังเกตจากปฏิกิริยาของผูฟงรวมทั้งคํานึงถึงภูมิหลังความสนใจ        

ของรับสารและเวลาที่ใชดวย 

   Fisher (1993 : 123 - 129) กลาววา ผูนํานอกจากจะมีวิสัยทัศนแลวตองสามารถ

บอกกลาวหรือเผยแพรวิสัยทัศน เพื่อใหคนอื่นเขาใจและยอมรับในวิสัยทัศนน้ัน การเผยแพรวิสัยทัศน

คือ การสื่อสารใหทุกคนทราบทัง้ผูปกครองสมาชิกในชุมชน และคนอื่น ๆ ทัง้ที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของ

เพื่อใหเขาทราบวา เราคือใคร มีภารกิจอะไร และมีจุดหมายอยางไร รวมทัง้บอกถึงแผนงานที่ไดกําหนดไว

เพื่อเปนการเชิญชวนใหบุคคลเหลาน้ี เขามามีสวนรวมใหรวมมือ และชวยเหลือใหเกิดความสําเร็จ 

ตามวิสัยทัศน 

   Dubrin (1998 : 6) ไดสรุปการศึกษาเกี่ยวกับวิสัยทัศนองคการวา ผูนําเชิงกลยุทธ

ไมใชเพียงแตสรางวิสัยทัศนเทาน้ัน แตจะตองสื่อสารวิสัยทัศนใหคนอื่น ๆ รับทราบและนําไปสูการ

ปฏิบัติดวยวิธีการตาง ๆ องคประกอบของภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศนที่สําคัญอีกองคประกอบหน่ึง คือ 

การเผยแพรวิสัยทัศน หรือการสื่อสารภาพที่คิดขาย หรือขยายความคิดความเช่ือแนวคิดของตนให

บุคคลทีเกี่ยวของไดรับรูเขาใจเพื่อใหเกิดวิสัยทัศนรวมขององค ซึ่งเปนที่ยอมรับของทุกคน  

   George (2000 : 102 - 105) ไดเสนอแนวทางการเผยแพรวิสัยทัศนโดยแบงเปน 

3 กลุม ดังน้ี 
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    1) การใชถอยคําโดยเปนเรื่องเลาคําขวัญและละคร 

    2) การใชสื่อทางสายตาโดยใชภาพรปูปนสัญลักษณภาพกราฟก 

    3) การใชสัญลักษณโดยใชคําอุปมาอุปไมย เรื่องเลา นิทาน เพลง หรือ      

การแสดง การละเลน 

   Zaccaro and Banks (2004 : 367 - 380) เสนอวิธีการจะแสดงใหผูอื่นทราบ

ถึงวิสัยทัศนหรืออนาคตที่เปนไปไดน้ันจําเปนจะตองสื่อสารใหผูอื่นทราบ เกิดความเขาใจและยอมรับ 

ซึ่งสามารถดําเนินการไดหลายแนวทาง โดยการใชวาทศิลป เชน การใชอุปมา การเขียนเปนคําขวัญ 

การเขียนเปนขอความที่มีความหมาย การใชภาพสัญลักษณใด ๆ ที่เปนตัวแทนของวิสัยทัศน 

   Dubrin (2006 : 94) ไดอธิบายถึง การเผยแพรวิสัยทัศนผูบริหารสถานศึกษา

ไมใชเพียงแตสรางวิสัยทัศนเทาน้ันแตจะตองสื่อสารวิสัยทัศนใหคนอื่น ๆ รับทราบและนําไปสูการ

ปฏิบัติดวยวิธีการตาง ๆ โดยการสื่อสารภาพที่คิดขายหรือขยายความคิด ความเช่ือ แนวคิดของตนให

บุคคลที่เกี่ยวของไดรับรูเขาใจ เพื่อใหเกิดวิสัยทัศนรวมขององคการซึ่งเปนที่ยอมรับของทุกคน 

   สรุปวาการเผยแพรวิสัยทัศน คือ พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถในการ

สื่อสารใหผูฟงมีความเขาใจวิสัยทัศนไดอยางชัดเจน ยอมรับ และเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุ

วิสัยทัศนผูบริหารสถานศึกษาตองมีทักษะในการสื่อสารรวมถึงพฤติกรรมในการแสดงออก ถึงการโนม

นาวจูงใจหรือกระตุนใหผูตามเกิดความเขาใจตอวิสัยทัศน อยากอุทิศตน และทุมเทความพยายามมาก

ข้ึนเปนพิเศษ เช่ือมัน และยอมรับในวิสัยทัศนวา จะสามารถบรรลุเปาหมายรวมกันได โดยเห็นคุณคา

และใหความสําคัญกับองคการ 

  3.3  การปฏิบัติตามวิสัยทัศน 

   การปฏิบัติตามวิสัยทัศนหรือการนําวิสัยทัศนไปปฏิบัติเปนการนําวิสัยทัศน          

ที่สรางข้ึนไปสูการปฏิบัติจริง โดยความรวมมือทุมเทกําลังกาย ความคิด และความพยายาม           

ของสมาชิกภายในองคการ เพื่อใหวิสัยทัศนที่สรางข้ึนน้ันเปนจริง 

   Fisher (1993 : 123 - 129) ไดกลาวถึง การปฏิบัติตามวิสัยทัศนวา เปน

กระบวนการที่จะทําใหวิสัยทัศนกลายเปนความจริง ในการนําวิสัยทัศนมาสูการปฏิบัติกําหนด             

เปนเปาหมายแผนยุทธศาสตร และกิจกรรมตาง ๆ ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน และเปนการรับผิดชอบ

ตอวิสัยทัศน น่ันคือ ผูบริหารตองดําเนินการตามแผนหรือปฏิบัติตามกระบวนการเปนวงจรอยาง

ตอเน่ืองไปเรื่อย ๆ จนกวาจะประสบความสําเร็จตามวิสัยทัศน 

  Sashkin (1988 : 247) ไดกลาวถึงการปฏิบัติตามวิสัยทัศนซึงผูบริหารสถานศึกษา

สามารถปฏิบัติตามวิสัยทัศนได 2 แนวทางคือ 

   1) โดยการหลอมรวมวิสัยทัศนน้ันลงในปรัชญาของโรงเรียน และกําหนด

นโยบายโครงการเพื่อนําปรัชญาของโรงเรียนไปปฏิบัติจริง 
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   2) โดยการสรางความสัมพันธอันดีกับสมาชิกแตละคน ซึ่งผูบริหารสถานศึกษา

ควรมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ มีทักษะการสื่อสารที่ดี แสดงออกถึงวิสัยทัศนของตนอยางเดนชัด 

วางตนใหเปนที่ไววางใจ มีความมั่นใจในตนเอง และเคารพความคิดเห็นของผูอื่น 

  Locke, et al. (1991 : 63 - 99) ไดกลาวถึงการปฏิบัติตามวิสัยทัศนใหบรรลุ

เปาหมาย ดังน้ี 

   1) ถายทอดวิสัยทัศนออกเปนบัญชีรายการที่ตองปฏิบัติจริง เพื่อใหชองวาง

ระหวางสภาพขององคการในปจจุบันกับสภาพในอนาคตขององคการที่ตองการใหมีความใกลชิดกัน

เขาไปทุกที่ จนกระทั่งสามารถบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไวได 

   2) จัดโครงสรางขององคการใหพรอมที่จะรับการนําวิสัยทัศนไปปฏิบัติ 

   3) คัดเลือกบุคคลใหทํางานที่เหมาะสมกับความรูความสามารถและพัฒนา

บุคลากรใหมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนด 

   4) สรางความกระตือรือรนในการทํางานใหเกิดแกสมาชิกโดยการใชอํานาจ

หนาที่ตามระเบียบ กฎเกณฑ การทําใหดูเปนแบบอยาง การสรางใหเกิดความเช่ือมันในตนเอง และ

การกระจายอํานาจ 

   5) เก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาขอมูลเปนอยางดีเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ 

มิใหผิดพลาด 

   6) สรางทีมงานทีดีใหสมาชิกไดรวมมือและชวยเหลือซึ่งกันและกันอันจะทําให

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

   7) ริเริ่มใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนใหมีการใชนวัตกรรมเพื่อพัฒนา

องคการไปสูวิสัยทัศนที่กําหนด 

  Russell and Stone (2002 : 145 - 157) ไดกลาวถึง การปฏิบัติตามวิสัยทัศน 

เปนการนําวิสัยทัศนที่สรางข้ึนไปสูการปฏิบัติจริง โดยความรวมมือของสมาชิกในองคการเพื่อให

วิสัยทัศนที่สรางข้ึนบรรลุผลสาํเรจ็ วิสัยทัศนที่ดีที่สามารถนําเสนอภาพในอนาคตขององคการไปในทาง

ที่ดีกวาเดิมน้ันจะไมกอใหเกิดประโยชนใด ๆ แกองคการจนกวาจะไดนําวิสัยทัศนน้ันลงสูการปฏิบัติ 

การสรางวิสัยทัศนและสามารถบริหารจัดการใหเกิดความเปลี่ยนแปลงตามวิสัยทัศนน้ันไดยอมแสดง

ถึงสมรรถนะขององคการ ซึ่งจะสรางใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน ดังน้ันผูบริหารระดับสูง

นอกจากจะตองมีความสามารถในการสรางวิสัยทัศนและเผยแพรวิสัยทัศนแลว ทักษะที่ตองมี

เชนเดียวกัน คือ การกําหนดกลยุทธนโยบายและโครงการที่สอดคลองกับวิสัยทัศนสวนผูบริหาร

ระดับกลางจะตองสามารถแปลงวิสัยทัศนลงสูแผนระยะกลาง (3 - 5 ป) และแผนกลยุทธระยะสั้นได 

(1 - 2 ป) รวมทั้งผูบริหารระดับลางตองสามารถปฏิบัติตามแผนไดทันที (1 สัปดาห - 1 ป) ตามกรอบ

ของระยะเวลาและการปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงตามที่กําหนดไว 
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  Dubrin (2006 : 94) ไดอธิบายถึง การปฏิบัติตามวิสัยทัศนเปนการนําวิสัยทัศน

เช่ือมโยงไปสูการปฏิบัติจริง โดยวิธีการแปลงวิสัยทัศนของตนเองไปสูนโยบายแผนกลยุทธ แผนงาน 

โครงการ และกิจกรรมของสถานศึกษาใหเกิดข้ึนจริงในอนาคต 

  สรุปวาการปฏิบัติตามวิสัยทัศน คือ พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถในการ

นําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติไดจริง โดยผูบริหารสถานศึกษาสามารถเช่ือมโยง และแปลงวิสัยทัศนไปสู

นโยบาย เปาหมาย แผนงาน โครงการขององคการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการ

ปฏิบัติตามวิสัยทัศน กระตุนการทํางานเปนทีม กระตุนใหบุคลากรไดใชศักยภาพในการทํางานอยาง

เต็มความสามารถ โดยมุงเนนการกระจายและเพิ่มอํานาจแกบุคลากร 

  จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การมีวิสัยทัศน หมายถึงพฤติกรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาที่แสดงออกถึงการมองภาพในอนาคตที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงคนที่มีวิสัยทัศนจะเปนคน

ที่มองการณไกล ใจกวาง กลาที่จะปรับเปลี่ยนเรียนรูเปดรับสิ่งใหม ๆ ใหกับตัวเองสามารถมองเห็น

วิธีการปฏิบัติที่มีทิศทางและขอบเขตที่จะนําองคกรไปสูความสําเร็จโดยมีความสามารถในการสราง

แรงบันดาลใจจูงใจบุคลากรในองคการไดดําเนินงานอยางเต็มความสามารถและยกระดับการ

ปฏิบัติงานใหสูงข้ึนรวมทั้งสามารถชักจูงบุคลากรในองคการปฏิบัติตามวิสัยทัศนเพี่อใหวิสัยทัศนน้ัน

เกิดข้ึนจริง ซึ่งมีพฤติกรรมหรือการแสดงออกคือ มีการสรางวิสัยทัศน มีการเผยแพรวิสัยทัศน และการ

ปฏิบัติตามวิสัยทัศน 

ความไววางใจ 

 1. ความหมายของความไววางใจ 

  การทํางานรวมกันที่ดีในโรงเรียนน้ัน ผูบริหารจําเปนตองมีความไววางใจ นาเช่ือถือ 

เพื่อใหการทํางานรวมกันบรรลุเปาหมายและสามารถนําพาองคกรไปสูความสําเร็จได ซึ่งมีนักวิชาการ

และนักวิจัยไดใหความหมายของความไววางใจ ดังน้ี 

  Dietz (2007) เสนอวา องคประกอบ หรือปจจัยที่มีผลตอความไววางใจ ประกอบดวย 

การยึดถือหลักคุณธรรม ซึ่งรวมถึง ความเปดเผย (Openness) และความเมตตากรุณา สมรรถนะ 

และความสามารถพยากรณได 

  Perry and Mankin (2007) กลาววา การจําแนกความไววางใจของ Luhman ทั้ง

ความไววางใจระหวางบุคคล (วัดประเมินความไววางใจในผูบังคับบัญชา) และความไววางใจในระบบ 

(ความไววางใจในองคการ) เปนการวัดประเมินความแตกตางของความไววางใจในองคการและความ

ไววางใจในผูบังคับบัญชา ซึ่งจะสามารถอธิบายลักษณะความแตกตางของการรับรูของพนักงานตอ

ความไววางใจไดอยางครอบคลุม 

  วัฒนา ปกิคา (2560 : 75) การมีความไววางใจ (Trust) หมายถึง พฤติกรรม          

ของผูบริหารสถานศึกษาที่แสดงออกถึง ความคาดหวัง ความเช่ือมั่น ความไววางใจที่แสดงออก      

อยางเปดเผย ใหเกียรติผูอื่นใหการสนับสนุน ตอบุคคลอื่นและองคการ 
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  กาญจนา ศิลา (2556 : 46) กลาววา ความไววางใจ หมายถึง การที่ผูบริหารโรงเรียน

จะตองสรางความเช่ือถือไววางใจใหกับสมาชิกในองคกรดวยการยึดการบริหารสากล เชน คุณธรรม 

จริยธรรม ความซื่อสัตย ความเมตตา ความยุติธรรม ความเปนกลาง ความกลาหาญ ความอดทน 

ความมีวินัย ความมุงมั่น ซึ่งเปนหลักสําคัญในการบริหาร เปนแมแบบที่ดี ยอมรับขอผิดพลาดของสมาชิก

ในองคกรและใหเกียรติผูอื่น เคารพและใหการสนับสนุนผูอื่น ไมวาคน ๆ น้ันจะมีตําแหนงใดก็ตาม 

สอบถามเปดโอกาสใหผูอื่นไดแสดงความคิดเห็น รับฟงปญหาและใหความชวยเหลือตามความเหมาะสม 

  เฉลิมชัย กิตติศักด์ินาวิน (2552 : 15) ใหความหมายของความไววางใจวา หมายถึง

ความรูสึกและการกระทํา (แสดงออก) ของบุคคลที่แสดงออกถึงความมั่นใจ ความเช่ือมั่นและการสนับสนุน

ตอบุคคล (ผูบังคับบัญชา) และองคกร 

  สรุปวา ความไววางใจ หมายถึง การที่ผูบริหารโรงเรียนจะตองสรางความเช่ือถือ

ไววางใจใหกับสมาชิกในองคกรดวยการยึดการบริหารสากล มีคุณธรรม จริยธรรม ยอมรับการทํางาน

ของบุคคลในองคการ สอบถามเปดโอกาสใหผูอื่นไดแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรับฟงปญหาและให

ความชวยเหลือตามความเหมาะสม 

 2. ความสําคัญของความไววางใจ 

  ความไววางใจเปนสิ่งจําเปนตอองคการเพื่อประสิทธิผลขององคการ ซึ่งกาญจนา ศิลา 

(2556) ไดสรุปเกี่ยวกับความสําคัญของความไววางใจวา เมื่อมีความไววางใจจะมีผลลัพธทางบวกของ

การทํางานเปนผล สืบเน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของความไววางใจภายในองคการสงผลตอการเพิ่มผลผลิต

ของพนักงานและความผูกพันกับองคการอยางเขมแข็ง (Nyhan and Marlowe, 1997 : 23) สําหรับ

งานวิจัยอื่น ๆ แสดงถึงผลพวงหลักของความไววางใจมีความสัมพันธกับพฤติกรรมและผลงานในหลาย

ดาน ทั้งการสื่อสารและการแบงปนขอมูล ความขยัน การยุติความขัดแยง ความผูกพัน รวมทั้งผลงาน

สวนบุคคลและผลงานของหนวยงาน (Laka-Mathebual, 2004 : 102, Korsgaard, Brodt and 

Whitener, 2002 : 4) มีผลการวิจัยที่สอดคลองกันวา ความไววางใจเปนสิ่งสําคัญและมีประโยชนตอ

กิจกรรมขององคการทั้งทีมงาน ผูนํา การกําหนดเปาหมาย การประเมินผลการปฏิบัติงาน แรงงาน

สัมพันธและการเจรจาตอรอง (Elangoven and Shapiro, 1998 : 98) 

  ความไววางใจเปนสวนผสมอันมหัศจรรยในชีวิตองคการ กลาวคือ เปนนํ้ามันหลอลื่น       

ที่ลดความฝด เปนตัวเช่ือสวนที่แตกตางเขาไวดวยกัน เปนตัวเรงใหการกระทําสะดวกข้ึน (Shea, 1994 : 

8) เมื่อไมนานมาน้ี ความสําคัญของความไววางใจไดรับความสนใจมากข้ึนจากปจจัยตาง ๆ ดังน้ี 

  2.1 การเปลี่ยนแปลงและความไมมั่นคง (Robbins, 2005) ทําใหองคการไมสามารถ

รับประกันความมั่นคงของงานในระยะยาว การเพิ่มคาตอบแทนและบําเหน็จบํานาญได (Bracey and 

Smith, 1992 : 10; Robbins, 2005 : 10) ความไววางใจมีความสําคัญมากในสภาพที่มีการเปลี่ยนแปลง

และความไมมั่นคงในสถานที่ทํางาน บุคคลจะตองเปลี่ยนไปมีความสัมพนัธกับบุคคลอื่น ซึ่งระดับความ
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ไววางใจจะเปนตัวกําหนดความสัมพันธดังกลาว Marshall (2000 : 16) และ Robbins (2005 : 17) 

มองวา ความไววางใจจะมีความสําคัญเพราะเปนความตองการทางดานจิตใจ บุคคลมีความตองการ

การคาดคะเนความมั่นคง การคงอยูและมคีวามรูสึกปลอดภัย 

  2.2 องคการตองการความภักดีของพนักงานและความผูกพันเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจาก

ความไววางใจภายในองคการมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการในระดับสูง ความ

ไววางใจจึงเปนสิ่งสําคัญเพราะการที่บุคคลมีความผูกพันตอองคการน้ัน จะเปนตัวกําหนดใหองคการ

บรรลุเปาหมาย และรักษาสมาชิกในองคการใหคงอยูกบัองคการ (Fairholm, 1994 : 6 และ Robbins, 

2005 : 8) โดยการสรางความสัมพันธความไววางใจบนพื้นฐานแหงความซื่อสัตย (Huntley) การยึดถือ

หลักคุณธรรม (Integrity) และเมตตากรุณาอยางจริงใจตอผูอื่น (Covey, 1989 : 14 และ Fairholm, 

1994 : 15) 

  2.3 Robbins (2005 : 23) กลาวถึงความสําคัญของความไววางใจกับขอสัญญาทาง

จิตวิทยารูปแบบใหม เปนขอตกลงที่ไมไดมีการเขียนถึงสิ่งที่ผูบริหารหรือองคการไมไดมีการคาดหวัง

จากพนักงานและสิ่งที่พนักงานคาดหวังจากผูบริหารหรือองคการ ในแงคิดของพนักงานขอสัญญาทาง

จิตวิทยา คือ การรับรูของพนักงาน ที่คิดวาพวกเขาจะไดรับสิทธ์ิ ซึ่งเปนผลมาจากขอสัญญาที่องคการ

ใหไวกับเขา ดังน้ัน หากความไววางใจอยูในระดับตํ่า พนักงานมีแนวโนมที่จะหลีกเลี่ยงการเผชิญ 

ความเสี่ยง มีการเรียกรองมากข้ึน ลักษณะสังคมแบบน้ี บุคคลในองคการจะตองเรงสรางและรักษา

ความสัมพันธกันไว จะทําใหโอกาสที่จะไมปฏิบัติตามขอสัญญานอยลง เน่ืองจากการไมปฏิบัติตาม      

ขอสัญญาทําใหเกิดผลในทางลบ เชน มีความต้ังใจนอยลง ในการที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมาย หาก

ความไววางใจอยูในระดับสูงจะทําใหการปรับปรุงผลการดําเนินงานขององคการ โดย Mink, al et. 

(1993) เห็นวา ความไววางใจเปนขอสัญญา (Contract Trust) คือ ความเช่ือมั่นที่คาดหวังวาบุคคลจะ

ทําในสิ่งที่เขาพูดและกระทํา ซึ่งเปนมิติที่สําคัญ เชน ผูนําสรางใหบุคลากรเช่ือมั่นและคาดหวังวา

สัมพันธภาพของบุคลากรกับผูนํา จะเปนสิ่งที่สามารถคาดคะเนในการทํางานของเขาได 

  2.4 พื้นฐานของสัมพันธภาพ การทํางานรวมกันตองมีสัมพันธภาพซึ่งกันและกัน   

ถาความไววางใจในการทํางานลดนอยลงจะทําลายสัมพันธภาพ เชน เกิดความขัดแยงที่สูงข้ึน ผลผลิต

ตํ่าลงและการที่สถานที่ทํางานมีความไววางใจโดยมีระดับของความซื่อสัตย การยอมรับและเคารพ      

ซึ่งกันและกันจะทําใหเพิ่มประสทิธิผลของงาน ความมีคุณคาแหงตนเองและมีการสรางสรรคนวัตกรรม

ใหม ๆ เกิดข้ึน Marshall (2000 : 16) เห็นวา ความไววางใจเปนแนวคิดที่ซับซอนเปนแนวคิดระหวาง

คนสองคนอยางสม่ําเสมอ ๆ ไมใชเปนบุคลิกภาพของบุคคลบางคนเกิดข้ึนระหวางบุคคลไมใชภายใน

บุคคลเทาน้ัน สิ่งที่บุคคลกระทําเปนผลกระทบของระดับความไววางใจระหวางผูใหความไววางใจและ

ผูถูกไววางใจ ซึ่งเกิดจากความนาเช่ือถือ เปนการยอมรับและสนับสนุนผูที่ถูกไววางใจกระทําใหบุคคล

อื่นโดยการเปดเผยความคิด ความรูสึกและปฏิกิริยา (Johnson, 1997 : 23) อีกทั้งโครงสราง
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ความสัมพันธรูปแบบใหม ความไววางใจเปนสารหลอลื่นใหเกิดความราบรื่น มีการประสานกันอยางดี

ในองคการ โดยขจัดความขัดแยงทางความคิด การบริหารในยุคปจจุบันตองการความไววางใจ คือ 

สัมพันธภาพ ถาขาดการเปดเผยก็จะทําใหเกิดความไมไววางใจและสัมพันธภาพที่ไมดี นอกจากน้ี 

ความไววางใจเปนความเต็มใจที่จะชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยการแบงปนขอมูลขาวสารและมีการ

เปดเผยตอบสนองความตองการของตนเอง สมาชิกทีมและองคการ 

  2.5 Reynold (1997 : 6) กลาววา ความไววางใจเปนวิถีทางหน่ึงของการสะทอน

สัมพันธภาพระหวางบุคคลในองคการและเปนสัมพันธภาพระหวางบุคคลที่สําคัญ แสดงถึงความ

แตกตางระหวางความสําเร็จและความลมเหลวในสัมพันธภาพกับความไววางใจการตอบสนองตอ

ความไววางใจมี 3 ประการ ดังน้ี ประการแรก ความไววางใจตองใชเวลาในการพัฒนา การคงไว        

ซึ่งความไววางใจจะตองทําใหมีอยูอยางสม่ําเสมอ แตก็ไมอาจพูดไดวาการสรางความไววางใจจะใช

เวลานาน แตอาจจะใชเวลาสั้นก็ได โดยตองมีเปาหมายรวมกันที่ชัดเจนและไมมีการลงโทษจะทําให

ความไววางใจพัฒนาไดเร็วข้ึน ซึ่งเปนความทาทายของผูนํา ประการที่สอง ความตองการความ

ไววางใจตองมีความอดทน ความไววางใจในองคกรตํ่าก็จะทําใหผลการปฏิบัติงานตํ่า ถาความไววางใจ

ในองคกรสูง จะทําใหบุคลากรทุกคนมีมาตรฐานในการทํางานที่สูง และสุดทาย คือ ความไววางใจ 

ตองใชทักษะและการฝกปฏิบัติ ซึ่งการพัฒนาทักษะและจิตใจเปนสิ่งที่จําเปนตอสัมพันธภาพความ

ไววางใจในการปฏิบัติงาน 

  2.6 Marshall (2000 : 17) ไดกลาวถึงความสําคัญของความไววางใจโดยมองความ

เปนธรรมชาติของมนุษยและกฎแหงธรรมชาติของมนุษย ซึ่งหมายถึง การดํารงชีวิตดวยความจริง 

ความไววางใจเปนสิ่งจําเปน มนุษยตองการการมีปฏิสัมพันธระหวางกัน เปนความตองการทางดาน

ชีววิทยา เมื่อกําเนิดข้ึนมาในโลกความไววางใจก็เปนสิง่จาํเปนทางดานรางกาย เน่ืองจากเมื่อเกิดข้ึนมา

ก็จะพบกับความไมมั่นคง ไมมีสิ่งปกคลุมรางกายและไดรับความเสี่ยง ซึ่งไม ไดมีการคํานึงถึงความ

เปราะบางน้ี แตความไววางใจจะตองมีความซื่อสัตยและใหการดูแล ถาสิ่งเหลาน้ีไมเกิดข้ึนความ

ไววางใจก็จะถูกทําลาย เมื่อเจริญเติบโตข้ึนความไววางใจไมสูญหายไป แตระดับของความไววางใจ        

จะอยูในรูปแบบของประสบการณและเปนเหตุการณที่ดําเนินตอมา โดย Mink, et al. (1993 : 5) 

มองวา ความไววางใจเปนเรื่องทางกายภาพ บุคคลรูสึกวารางกายและจิตใจเปนสิ่งที่ตองปลอดภัย         

ซึ่งจะสงผลตอการปฏิบัติงาน 

  2.7 Marshall (2000 : 17) กลาววา การเคารพตนเอง เปนพื้นฐานที่บุคคลจะตอง

ปฏิบัติในแตละวัน บุคคลจะมีความรูสึกที่ดีถาบุคคลใหความไววางใจและสามารถไววางใจผูอื่น บุคคล

ที่มีความเคารพตนเองตํ่าข้ึนอยูกับทิศทางความกลัวและอาจจะมีความตองการที่ยินยอมผูอื่นมาก 

ระดับของการเคารพตนเองจะชวยใหเกิดประสิทธิผลของสัมพันธภาพการทํางาน  

  นอกจากน้ี ความไววางใจมีความสําคัญอยางมาก เน่ืองจากความไววางใจเปนปจจัย

ตอความสําเร็จของศตวรรษที่ 21 (Healey, 2007 : 9) สงผลตอรายไดและกําไรในทุกระดับขององคการ 
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รวมทั้งความไววางใจของพนักงานสงผลตอการปฏิบัติงาน ผลของความไววางใจสงผลตอทัศนคติ

ประกอบดวย ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันกับองคการ ความเช่ือในสารสนเทศ และการลาออก 

ที่ลดลง การเปนพนักงานที่ดีและผลการปฏิบัติงาน 

  สรุปไดวา ความไววางใจ มีความสําคัญ คือ เปนการรักษาสัมพันธภาพระหวาง

บุคคลในการอยูรวมกัน และจะไดรับสื่อสารที่ดี การแบงปนขอมูล มีความขยันขันแข็งและเปนการยุติ

ความขัดแยง นอกจากน้ียังเปนการเพิ่มผลผลิตของพนักงานและความผูกพันกับองคการอยางเขมแข็ง 

เพื่อใหการดําเนินงานในองคการบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

 3. แนวคิดของความไววางใจ 

  ความไววางใจในองคการมีรูปแบบที่แตกตางของความสัมพันธของความไววางใจ         

อยูในทุกองคการ โดย Fox (1974 : 4) กลาววา องคการที่ประสบความสําเร็จมีการสรางรากฐาน          

ที่ประกอบดวยความไววางใจในแนวขวาง (Lateral Trust) เปนความสัมพันธของความไววางใจ

ระหวางผูที่เทาเทียมหรือระดับเดียวกัน รูปแบบที่สอง คือ ความไววางใจในแนวต้ัง (Vertical Trust) 

เปนความสัมพันธของความไววางใจระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา และความไววางใจ

ภายนอก (External Trust) เปนความสัมพันธของความไววางใจระหวางองคการกับลูกคาหรือ       

ซัพพลายเออร รูปแบบความไววางใจ 2 รูปแบบ คือ ความไววางใจระหวางหนวยงานภายในองคการ 

(Intra-Organizational Trust) หรือความไววางใจในแผนกอื่นหรือหนวยงานอื่นภายนอกองคการและ

ความไววางใจระหวางองคการ (Inter-Organizational Trust) หรือความไววางใจระหวางบุคคลภายนอก

หรือองคการอื่น 

  Luhman (1979 : 8) อธิบายความไววางใจวา เปนสิ่งซอนเรนและคงอยูจาก

ประสบการณประจําวันที่มีอิทธิพลตอความไววางใจในบุคคล Perry and Mankin (2007 : 11) การ

แบงแยกความไววางใจน้ีสมมติวา ระดับความไววางใจของบุคคล ซึ่งเปนขอสัญญาทางจิตวิทยาจะแปร

ผันตามผูบังคับบัญชาและองคการโดยรวม ภายใตแนวคิดของ Luhman ความไววางใจแสดงถึงระดับ

ความไมมั่นใจของบุคคลหน่ึงที่มีตอผูอื่นในการกระทําที่เปนธรรม มีจริยธรรมและสามารถพยากรณได 

นอกจากน้ี Luhman ยืนยันวาคุณคาสําคัญของความไววางใจคือ ทําใหสมาชิกองคการลดความซับซอน

ของชีวิตองคการ Hosmer (1995 : 44) พยายามสังเคราะหการศึกษาความไววางใจตามแนวทฤษฎี

องคการและมองความไววางใจใน 5 แนวคิด คือ ความคาดหวังของบุคคล ความสัมพันธระหวางบุคคล 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ โครงสรางทางสังคมและพฤติกรรมจริยธรรม เขาเห็นดวยวา ความ

ไววางใจเปนโครงสรางสําคัญในการเขาใจพฤติกรรมระหวางบุคคลและกลุม ประสิทธิผลของการจัดการ 

การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของความสัมพันธทางสังคม  

  Luhman (1979 : 8) เสนอแนวคิดความไววางใจเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางถึง

รูปแบบความไววางใจ คือ ความไววางใจระหวางบุคคล เปนความไววางใจในผูบังคับบัญชาและความ

ไววางใจในระบบ (System Trust) เปนความไววางใจในองคการโดยภาพรวม ทฤษฎีของเขามองวา 
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ความไววางใจเปนตัวแทนของระดับความมั่นใจของบุคคลหน่ึงที่มีตอผูอื่นในการกระทําที่เปนธรรม      

มีจริยธรรมและสามารถพยากรณได ผลงานของ Luhman ใหความสําคัญกับความไววางใจในองคการ 

เปนระบบขององคการที่แสดงถึงการยอมรับคุณคาและเปาหมายองคการ รวมถึงความตองการอยาง

แรงกลาที่จะอยูรวมกับองคการ Luhman จําแนกความไววางใจของบุคคลออกจากความไววางใจ    

ในองคการ แมวาเขาเสนอวา ความไววางใจกอเกิดภายในกรอบของการปฏิสมัพันธที่ไดรับอิทธิพลจาก

บุคคลและระบบสังคม 

  ความไววางใจ เปนแนวคิดหลายมิติ ประกอบดวย ความไววางใจบนพื้นฐานอารมณ

ความรูสึกเกี่ยวของกับบทบาทสําคัญของอารมณในกระบวนการความไววางใจ ความไววางใจบนพื้นฐาน 

ความรูความเขาใจ เปนความเช่ือในคุณลักษณะที่นาไววางใจตอบุคคลอื่นและความไววางใจบนพื้นฐาน

พฤติกรรม เปนความเช่ือมั่นผูอื่นและการเปดเผยขอมูลไปยังบุคคลอื่น 

  สรปุวา ความไววางใจ มีแนวคิด คือ ความไววางใจจะต้ังอยูบนพื้นฐานความรูความ

เขาใจระหวางบุคคล ความไววางใจในผูบังคับบัญชาและความไววางใจในระบบ ความไววางใจเปน

โครงสรางสําคัญในการเขาใจพฤติกรรมระหวางบุคคลและกลุม อันจะนําไปสูประสิทธิผลที่ดีขององคการ 

 4. คุณลักษณะที่นาไววางใจของผูบังคับบัญชา 

  กาญจนา ศิลา (2556 : 52) ไดสรุปวา ผูบังคับบัญชาที่มีคุณลักษณะที่นาไววางใจ 

ตองมีลักษณะ ดังน้ี 

  4.1 การยึดถือหลักคุณธรรม ความสัมพันธระหวางการยึดถือหลักคุณธรรมและความ

ไววางใจเกี่ยวพันกับความเขาใจของผูใหความไววางใจ (Trustor) ตอผูไดรับความไววางใจวาเปนผูยึดมั่น

ตอหลักการผูใหความไววางใจ ยอมรับความเช่ือวา ผูไดรับความไววางใจเปนผูมีความยุติธรรมอยาง

ย่ิงยวด 

  4.2 ความเมตตากรุณา ปจจัยน้ีเปนปจจัยที่สงผลตอความไววางใจ โดยความเมตตา

กรุณา คือ สิ่งที่ผูไดรับความไววางใจ ไดรับความเช่ือถือจากผูใหความไววางใจวา เปนผูตองการทํา

ความดี หลีกเลี่ยงจากความเห็นแกตัว จากผลประโยชน ความเมตตากรุณา แสดงถึงผูไดรับความ

ไววางใจ แสดงความรักใครผูกพันบางประการตอผูใหความไววางใจ เชน ผูไดรับความไววางใจแสดง

ความตองการชวยเหลือผูใหความไววางใจ โดยมิไดหวังผลประโยชนตอบแทน แมวาผูไดรับความ

ไววางใจมิไดถูกรองขอความชวยเหลือจากผูใหความไววางใจ 

  4.3 สมรรถนะ คือ ความรูของบุคคล ทักษะ ความสามารถ การตัดสินใจและอื่น ๆ 

ที่นําไปสูผลลัพธ รวมทั้งการชวยเหลือผูอื่นในการเรียนรูและทักษะตาง ๆ เปนปจจัยที่สงผลตอความ

ไววางใจ  

  4.4 ความสามารถพยากรณได เปนการสรางความนาเช่ือถือ ความสามารถในการ

ทํานายและตัดสินใจในสถานการณตาง ๆ ได และแสดงบทบาทพฤติกรรมทั้งคําพูดและกระทําอยาง

เสมอตน เสมอปลายไมเปลี่ยนแปลง เปนปจจัยที่สงผลตอความไววางใจ 
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  สรุปวา คุณลักษณะที่นาไววางใจของผูบังคับบัญชา คือ ตองมีคุณธรรม มีความ

เมตตากรุณา มีความสามารถในดานตาง ๆ รวมทั้งมีความเสมอตนเสมอปลายจะทําใหไดรับการ

ยอมรับจากผูใตบังคับบัญชา 

 5. วิธีปฏิบัติในการสรางความไววางใจ 

  ผูนําองคกรทุกคน ซึ่งมีบทบาทในการผลักดันและนําพาองคกรไปสูความสําเร็จ         

สิ่งแรกที่ผูนําตองทําคือทําใหผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานยอมรับ มั่นใจและ

เช่ือถือในตัวทาน รูสึกไววางใจทาน ยินดีที่จะใหการสนับสนุน ชวยเหลือ และกระทําการหรือ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอยางใหเปนไปตามความคาดหวังของทาน ซึ่ง กาญจนา ศิลา (2556 : 53 - 

54) ไดสรุปวิธีปฏิบัติในการสรางความเขาใจ มีดังตอไปน้ี 

  5.1 พัฒนาความรูความสามารถในการทํางาน หรือเปนผูชํานาญการเฉพาะดาน

แสดงผลงานที่ยอดเย่ียมใหผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงานเห็น พัฒนาความรู

ความสามารถและทักษะอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ มีความสามารถดานใดดานหน่ึงเฉพาะทาง และ

สามารถใหคําปรึกษาและชวยเหลือผูอื่นไดเปนประจํา 

  5.2 ยึดหลักการสากลในการบริหาร ยึดหลักสากล เชน คุณธรรมจริยธรรม ความ

ซื่อสัตย ความเมตตา ความยุติธรรม ความเปนกลาง ความกลาหาญ ความอดทน ความมีวินัย ความ

มุงมั่นเปนหลักสําคัญในการบริหาร 

  5.3 ประพฤติตนเปนแมแบบที่ดี หากทานอยากใหลูกนองปฏิบัติตอทานเชนไร ทาน

ก็ควรปฏิบัติตนเชนน้ัน เชน หากทานไมตองการใหลูกนองมาสาย ทานก็ไมควรมาสายเสียเอง การทํา

ใหดูเปนตัวอยาง เปนวิธีที่ดีที่สุดในการจูงใจใหลูกนองปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

  5.4 ยอมรับขอผิดพลาดของตน คุณสมบัติประการหน่ึงของผูนํา คือ การมีความกลา

หาญที่จะยอมรับขอผิดพลาดของตนเอง ซึ่งการทําเชนน้ี สามารถทําใหลูกนองรูสึกเคารพทานมากข้ึน 

ดีกวาการที่ทานทําผิดแลวแกลงทําเปนเพิกเฉย ลุกนองยอมรูสึกหมดศรัทธาในตัวทาน แมวาพวกเขา

จะไมไดพูดออกมาตรง ๆ ก็ตาม 

  5.5 รักษาคําพูด รักษาสัญญา จงอยาไดใหคํามั่นสัญญาหรือขอผูกมัดใด ๆ หากทาน

ไมมั่นใจวา ทานจะสามารถทําตามสัญญาหรือขอผูกมัดน้ันได การกระทํายอมสําคัญกวาคําพูด 

  5.6 ใหเกียรติผูอื่น เคารพและใหการสนับสนุนผูอื่น ไมวาคน ๆ น้ันจะมีตําแหนงใด 

ก็ตาม สอบถาม เปดโอกาสใหผูอื่นไดแสดงความคิดเห็น รับฟงปญหาและใหความชวยเหลือตามความ

เหมาะสม 

  5.7 ไมพูดถึงบุคคลที่สามในทางที่ไมดีลับหลัง หากบุคคลที่ทานพูดถึงในทางไมดี

ทราบวา ทานพูดถึงเขาอยางไรลับหลัง บุคคลทานน้ันยอมไมไววางใจทานอีกตอไป และอาจบอกคน

อื่นตอวา ทานเปนคนที่ไมนาไวใจ หรือแมแตคนที่ทานไปพูดนินทาดวย ก็อาจระแวดระวังทาน เพราะ

คิดวาทานอาจทํากับเขาเฉกเชนเดียวกับที่ทานไดทํากับคนอื่นก็ได 
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  5.8 แกปญหาสําคัญ ๆ ที่มีความทาทายไดเขาไปมีสวนรวมในการแกปญหายาก ๆ 

ที่มีความทาทาย ทั้งในระดับบุคคล ระดับหนวยงาน และระดับองคกร ความคิดริเริ่มสรางสรรค

กระบวนการทํางานหรือผลิตภัณฑใหมที่มีผลกระทบตอการพัฒนาผลการปฏิบัติงานขององคกร 

 สรุปไดวา วิธีปฏิบัติในการสรางความไววางใจเหลาน้ี เปนรากฐานสําคัญของการสราง

ความไววางใจในองคกร และการเปนบุคคลที่ไดรับความไววางใจจากผูอื่น ถือเปนคุณสมบัติสําคัญ

สูงสุดประการหน่ึงในการเปนผูนํา ความไววางใจยังเปนรากฐานของความสัมพันธอันดี เมื่อไดรับความ

ไววางใจและมีความสัมพันธอันดีแลว ยอมสงผลใหทานมีโอกาสประสบความสําเร็จในการใชเหตุผล

โนมนาวใหผูอื่นสนับสนุนหรือกระทําบางอยางตามความตองการ การสรางความไววางใจจึงเปน

รากฐานของความสําเร็จที่ย่ังยืนของผูนํา 

จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา ความไววางใจ หมายถึงพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา

ที่แสดงออกถึง ความคาดหวัง ความเช่ือมั่น ความไววางใจที่แสดงออกอยางเปดเผย จะตองสรางความ

เช่ือถือไววางใจใหกับสมาชิกในองคกรดวยการยึดการบริหารสากล เชนคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย 

ความเมตตา ความยุติธรรม ความเปนกลาง ความกลาหาญ ความอดทน ความมีวินัย ความมุงมั่น    

ซึ่งเปนหลักสําคัญในการบริหาร เปนแมแบบที่ดี ยอมรับขอผิดพลาดของสมาชิกในองคกรและใหเกียรติ

ผูอื่น เคารพและใหการสนับสนุนผูอื่น ไมวาคน ๆ น้ันจะมีตําแหนงใดก็ตาม สอบถามเปดโอกาสให

ผูอื่นไดแสดงความคิดเห็น รับฟงปญหาและใหความชวยเหลือตามความเหมาะสม 

 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 

 

โรงเรียนที่มีประสิทธิผลหรือโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จน้ันตองอาศัยปจจัยหลายดาน

ประกอบเขาดวยกัน โดยโรงเรียนที่จะประสบผลสําเร็จไดน้ัน โรงเรียนจะตองติดตามความเปลี่ยนแปลง 

ตาง ๆ ที่จะเขามามีผลตอการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนอยางใกลชิด เชน ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

วิวัฒนาการดานเทคโนโลยี ตลอดจนการเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วของจํานวนนักเรียน สิ่งเหลาน้ีโรงเรียน

จะตองรับเอามาเพื่อใชเปนขอมูลในการทําโรงเรียนใหประสบความสําเร็จ โดยผูที่มีความสําคัญมาก

ที่สุดในการทําโรงเรียนใหมีประสิทธิผล คือครูใหญ เน่ืองจากครูใหญเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนา

ปรับปรุงโรงเรียน เปนผูทําใหเกิดการเปลีย่นแปลงไปสูความสําเร็จของโรงเรียน (Seyfarth, 1999 : 8) 

ความหมายของประสิทธิผล 

มีคําที่มักใชคูกันเสมอ คือ คําวา ประสิทธิผลกับประสิทธิภาพ ซึ่งทั้งสองคํามีความหมาย

ใกลเคียงกันจนบางครั้งเกิดความสับสน จําเปนตองนิยามศัพทใหชัดเจนเพื่อใหเขาใจตรงกัน ประสิทธิผล 

หมายถึง ผลสําเร็จหรือผลที่เกิดข้ึน สวนประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถที่ทําใหเกิดผลในงาน 

(“พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน”. 2554 : 667) และอีกคูหน่ึงคือ คําวา ประสิทธิผลของโรงเรียน
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กับประสิทธิผลขององคกร มีความหมายไมตางกันเพราะในสภาพความเปนจริงโรงเรียนเปนองคการ

ประเทศหน่ึง ดังน้ัน ประสิทธิผลของโรงเรียนจึงมีความหมายเดียวกันกับประสิทธิผลขององคการ       

ซึ่งองคความรูเรื่องประสทิธิผลขององคการเกิดจากการศึกษา และวิเคราะหวินิจฉัยองคการอยางลึกซึ้ง 

ทําใหเกิดการนิยามและการตีความหมายหลากหลายตามลักษณะองคการ ซึ่งมีนักการศึกษาและ

นักวิจัยไดใหความหมายของประสิทธิผลขององคการ และประสิทธิผลของโรงเรียนเอาไวหลายกลุม 

กลุมแรกใหนิยามโดยมองถึงประสิทธิผลเฉพาะการบรรลุเปาหมายอยางเดียว ประกอบดวย 

Reid David and Hally (อางถึงใน วานิช บุญครอบ, 2556 : 35) ที่ไดสอบถามความคิดเห็นของครู       

ที่มีประสบการณและครใูหญกําลงัศึกษาในระดับปรญิญาโททางการศึกษา พบวา ครูบางคนใหความหมาย

ประสิทธิผลของโรงเรียนวา หมายถึง ความสามารถของนักเรียนที่บรรลุผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

กลุมที่ 2 ใหนิยามโดยพิจารณาทั้ง 2 ระบบกลุมน้ีประกอบดวย ตอไปน้ี 

Mott (1972 : 234) ไดใหนิยามประสิทธิผลขององคการโดยมองในแงของความสามารถใน

การผลิต คือ ความสามารถในการปรับตัวและความสามารถในการยืดหยุน (วานิช บุญครอบ, 2556 : 

36) มองประสิทธิผลในแงผลงานของกลุมเปนไปตามเปาหมายที่วางไว คือ ความสําเร็จของโรงเรียน        

ที่สามารถทําหนาที่ใหบรรลุตามเปาหมายที่ต้ังไว ดังน้ัน ประสิทธิผลซึ่งหมายถึง ผลสําเร็จหรือผล        

ที่เกิดข้ึนของงานน้ันและตองตอบสนองหรือบรรลุตามวัตถุประสงคขององคการทั้งน้ีเกิดจากประสิทธิผล

ของผูบริหารที่สามารถใชความรูความสามารถและประสบการณในการบริหารงานเพื่อโนมนาวให

ผูบังคับบัญชาปฏิบัติใหเกิดผลของเปาหมายของโรงเรียนที่ต้ังเอาไว การใหนิยามดังกลาวจะเห็นวา          

มีความเกี่ยวของกันกับการกําหนดอุปสงคขององคการหรือโรงเรียนทั้งสิ้น โดยผูบริหารมีพฤติกรรม  

การบริหารตอการเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับสภาวะปจจุบันที่กําลงัเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมาจากผลกระทบ

ของสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกที่มีตอโรงเรียน ทั้งปจจุบันและอนาคตเปนสําคัญเพราะโรงเรียน

เปนสวนหน่ึงของสังคมและสังคมยอมเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ จนบางครั้งการเปลี่ยนแปลงน้ันเปนไป

อยางรวดเร็ว ดังน้ันโรงเรียนจึงจําเปนที่จะตองปรับตัวใหเขากันหรือทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

Hoy and Miskel (2008 : 298) ไดกลาวไววา ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง การ        

ที่โรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง พัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก 

สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก พรอมทั้งแกปญหาตาง ๆ ภายใน

โรงเรียนไดสําเร็จลุลวงเปนอยางดี ซึ่งเปนการพิจารณาทั้งระบบ 

ถาวร เสงเอียด (2550 : 70) กลาววา ประสิทธิผลคือ การบรรลุเปาหมายของงานที่ต้ังไว

อยางมีประสิทธิภาพกลาวคือ สามารถบรรลุเปาหมายตามเกณฑที่กําหนดและมีการใชทรัพยากร 

อยางคุมคา 

สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง (2551 : 13) กลาววา ประสิทธิผล หมายถึงระดับการบรรลุวัตถุประสงค

หรือเปาหมายที่กําหนดไวลวงหนาทั้งในดานผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินงาน 
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พงษศักด์ิ ภูกาบขาว (2553 : 83) สรุปความหมายของประสิทธิผลไววา หมายถึง ผลการ

ดําเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงคหรือความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวทั้งในดานผลผลิต (Out 

Puts) และผลลัพธ (Out Comes) ตามพันธกิจอยางครบถวนสมบูรณ 

สุภาพ ฤทธ์ิบํารุง (2556 : 67) ไดสรุปวา ประสิทธิผล หมายถึงการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดไวทั้งในดานผลผลิต และผลลัพธตามพันธกิจอยางครบถวน

สมบูรณ โดยมีการใชทรัพยากรทางการบริหารใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ยุกตนันท หวานฉํ่า (2555 : 21) กลาววา ประสิทธิผลเปนเครื่องมือหรือตัวบงช้ีในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารวา การบริหารองคกรหรือหนวยงานใดหนวยงานหน่ึงสามารถดําเนินการ

จนบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่ต้ังไวมากนอยเพียงใดน้ัน ประสิทธิผลจึงมีความหมายแตกตางกัน 

ตามความเขาใจของนักวิชาการ หรือผูบริหารในแตละสถานศึกษา ทั้งน้ีข้ึนอยูกับลักษณะขององคกร

และความสําเรจ็ของงาน 

Gibson, et al. (1998 : 812) กลาวไววา ประสิทธิผลเปนเรื่องของการกระทําใด ๆ ที่มี

ความมุงหมายจะไดรับผลอะไรสักอยางใหเกิดข้ึน การกระทําหรือความพยายามจะมีประสิทธิผลสูง        

ตํ่าเพียงใดข้ึนกับวา ผลที่ไดรับน้ันตรงครบถวนทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และใชพลังงานมากนอย

เพียงใด 

วรัท พฤกษากุลนันท (2551 : 23) ไดใหความหมายของประสิทธิผลวา หมายถึง ความ 

สามารถในการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว จุดสําคัญของประสิทธิผลอยูที่ความสัมพันธ

ระหวางผลผลิตที่ถูกคาดหวังตามวัตถุประสงคที่วางไว และผลผลิตจริงที่มีข้ึน 

มัณฑรา ธรรมบุศย (2551 : 18) กลาววาประสิทธิผลเปนผลที่ตามมาจากการทํางาน เชน 

ไดผลตรงตามเปาหมายที่ต้ังไวหรือไม งานมีคุณภาพดีหรือไม เปนตน โดยประสิทธิผลอาจจะพิจารณา

แบงเปน 2 ระดับ ไดแก 

 1.  ประสิทธิผลของบุคคลคือ ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถปฏิบัติงานใด ๆ หรือ

ปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ แลวประสบผลสําเร็จทําใหบังเกิดผลตรงและครบถวนตามที่มีวัตถุประสงคไวผล 

ที่เกิดข้ึนมีลักษณะคุณภาพ เชน ความถูกตอง ความมีคุณคา ความเหมาะสมดีงามตรงกับความ

คาดหวัง และความตองการของหมูคณะ สังคม และผูที่จะนําผลน้ันไปใชเปนผลที่ไดจากการปฏิบัติ

อยางมีประสิทธิภาพ คือ เปนการปฏิบัติดวยความพอใจปฏิบัติเต็มความสามารถ ปฏิบัติดวยการ

เลือกสรรกลวิธี และเทคนิควิธีการที่เหมาะสมที่สุดที่จะทําใหบรรลุผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

อยางสูงสุดแตใชทุนทรัพยากรและระยะเวลานอยที่สุด 

 2.  ประสิทธิผลขององคกร คือ ผลรวมขององคกร ซึ่ง Gibson et al. (1998) อธิบายถึง

เกณฑของความมีประสิทธิผลขององคกรวา ประกอบดวยตัวบงช้ี 5 ประการ ดังน้ี 

  2.1 การผลิต (Production) องคกรมีประสิทธิผลถาองคกรสามารถดําเนินการผลิต

ใหไดผลผลิตทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพไดตรงกับความตองการขององคกร 
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  2.2 ประสิทธิภาพ (Efficiency) องคกรมีประสิทธิผลถาอัตราสวนระหวางปจจัย

ทรัพยากร (Inputs) ที่ใชกับผลผลิต (Outputs) มีความเหมาะสมในลักษณะที่ใชปจจัยทรัพยากรได

คุมคา 

  2.3 ความพึงพอใจ (Satisfaction) องคกรมีประสิทธิผล ถาผลการดําเนินงานของ

องคกรนํามาซึ่งความสําเร็จสอดคลองกับความตองการ และความคาดหวังของสมาชิกในองคกร 

  2.4 การปรับเปลี่ยน (Addictiveness) องคกรมีประสิทธิผล ถาองคกรมีกลไก            

ที่สามารถปรับเปลี่ยนการดําเนินงานไดสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งภายในองคกร

และภายนอกองคกร 

  2.5 การพัฒนา (Development) องคกรมีประสิทธิผล ถาองคกรสามารถเพิ่มพูน

ศักยภาพ (Potential) และวิสัยสามารถ (Capacity) ขององคกรใหเจริญกาวหนาตามการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพแวดลอม 

จากความของหมายของประสิทธิผลพอสรุปไดวา ประสิทธิผล หมายถึง ผลที่เกิดจาก      

การปฏิบัติงาน ตรงตามความตองการ ความคาดหวังของบุคคล ความถูกตอง ความมีคุณคา ความ

เหมาะสมดีงาม ตรงกับความคาดหวัง และความตองการของหมูคณะ สังคม และผูที่จะนําผลน้ันไปใช

เปนผลที่ไดจากการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ คือ เปนการปฏิบัติดวยความพอใจ ปฏิบัติเต็ม

ความสามารถ ปฏิบัติดวยการเลือกสรรกลวิธี และเทคนิควิธีการที่เหมาะสมที่สุดที่จะทําใหบรรลุผล 

ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพอยางสูงสุดแตใชทุนทรัพยากรและระยะเวลานอยที่สุด และบรรลุ

เปาหมายความสําเร็จขององคกร 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 

ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนเครื่องมือหรือตัวบงช้ีในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหาร

วา การบริหารองคกรหรือหนวยงานใดหนวยงานหน่ึง สามารถดําเนินการจนบรรลุเปาหมายและ

วัตถุประสงคที่ต้ังไวไดมากนอย เพียงใดน้ัน ประสิทธิผลจึงมีความหมายแตกตางกัน ตามวามเขาใจ

ของนักวิชาการหรือผูบรหิารของแตละสถานศึกษา ทั้งน้ีข้ึนอยูกับลักษณะขององคการและความสําเรจ็

ของงาน (ยุกตนันท หวานฉํ่า, 2555 : 21) ซึ่งมีผูใหความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียนไว 

รายละเอียดดังน้ี  

Bennis (1971 อางถึงใน ชาญณรงค แสงสวาง, 2549 : 45) ไดใหความหมายของประสิทธิผล

ของโรงเรียน หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวเปลีย่นแปลงพัฒนาใหเขากบัสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง

อยูเสมอและความสามารถในการประสานสัมพันธของสมาชิกในโรงเรียน เพื่อรวมพลังใหเปนอันหน่ึง

อันเดียวกันในการปฏิบัติภารกิจของโรงเรียน 

Hoy and Furguson (1985 : 67) กลาววาประสิทธิผลของโรงเรียนพิจารณาจากนักเรียน 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง มีการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการ
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ปรับเปลี่ยนตอสภาวะแวดลอมที่มากระทบทั้งภายในและภายนอกและสามารถสรางความพึงพอใจแก

ครู อาจารยได 

เรียม สุขกล่ํา (2553 : 28) ไดใหแนวคิดวา ประสิทธิผลของโรงเรียนคือความสําเร็จของโรงเรียน

ที่สามารถหนาที่ใหเห็นวามีความสามารถในการปฏิบัติงานในใหบรรลุตามวัตถุประสงค ความสามารถ

ในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนใหเขา

กับสิ่งแวดลอม และความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน  

ยุกตนันท หวานฉํ่า (2555 : 23) ไดสรุปความหมายของ ประสิทธิผล วาหมายถึง ความสามารถ

ของผูบริหารและครูในโรงเรียนที่ทํางานรวมกัน จนสามารถทําใหนักเรียนมีความใฝรู รักการอาน 

แสวงหาความรูดวยตนเอง ความพึงพอใจในการทํางานของครู ความสามารถในการใชสื่อนวัตกรรม

และเทคโนโลยีของครู ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ความสามารถ         

ในการปรับเปลี่ยนตอสภาวะแวดลอมที่มากระทบทั้งภายในภายนอก 

ธนิต ทองอาจ (2553 : 11) ไดกลาววา ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง การที่โรงเรียน

สามารถจัดการศึกษาไดสําเร็จดวยดี โดยใหผูนําไดใชความสามารถจูงใจผูบังคับบัญชาใหมาทํางาน

อยางเสียสละ ขณะเดียวกันผูนําก็ทําหนาที่ประสานงานใหงานดานการจัดการศึกษาใหผลสําเร็จสูง 

ประกอบดวย 4 ดาน คือ 1) ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง    

2) ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียน และ 4) ดานความสามารถในการแกปญหาภายใน

โรงเรียน 

พิมพรรณ สุริโย (2552 : 25) ไดนิยามความหมายวาประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถ

ของผูบริหารและครูในโรงเรียนทีทํางานรวมกันจนสามารถทําใหนักเรียนใฝรูรักการอาน แสวงหา

ความรูดวยตนเอง ความพึงพอใจในการทํางานของครู ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพ ความสามารถในการปรับเปลี่ยนตอสภาวะแวดลอมที่มากระทบทั้งภายในและภายนอก 

สุภาพ ฤทธ์ิบํารุง (2556 : 70) ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง การดําเนินการจัด

การศึกษาของโรงเรียนใหบรรลุตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไวซึ่งเปนผลลัพธของโรงเรียน 

โดยผูนําเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินการ ประสานงานกับบุคลากรและทุกสวน                

ที่เกี่ยวของเพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพ และตรงตามความตองการของสังคม โดยพิจารณาจากความสามารถ 

ในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง คุณลักษณะของผูเรียนความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของครู รวมทั้งการปรับตัวและพัฒนาโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

พงษศักด์ิ ภูกาบขาว (2553 : 86) กลาววา ประสิทธิผลของโรงเรียนมีความเกี่ยวของกับ

ระดับความสําเร็จหรือ การบรรลุผลตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดไว ทั้งในดานผลผลิต 

(Outputs) ผลลัพธ (Outcomes) ตลอดจนผลกระทบ (Impacts) ซึ่งครอบคลุมถึงผลผลิตที่เกิดกับ

ผูเรียนเปนสําคัญ และความพึงพอใจของผูปฏิบัติ ผูปกครอง และผูรับบริการอื่น 
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สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง (2551 : 15) กลาววา ประสิทธิผลของโรงเรียน คือ ระดับความสําเร็จหรือ

การบรรลุผลตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของโรงเรียนที่กําหนด ทั้งดานผลผลิต (Outputs) และ

ผลลัพธ (Outcomes)โดยมีความหมายครอบคลุมถึงผลผลิตที่เกิดกับนักเรียนเปนสําคัญ และความ    

พึงพอใจของครูผูปฏิบัติดวย 

สรุป ประสิทธิผลของโรงเรียนหมายถึงระดับความสําเร็จหรือการบรรลุผลตามวัตถุประสงค

หรือเปาหมายของโรงเรียนที่กําหนดโดยผูนําเปนปจจยัสาํคัญในการขับเคลือ่นการดําเนินการ ประสานงาน

กับบุคลากรและทุกสวนที่เกี่ยวของเพื่อใหผูเรยีนมีคุณภาพ และตรงตามความตองการของสังคม โดยมี

ความหมายครอบคลุมถึงผลผลิตที่เกิดกับนักเรียนเปนสําคัญ และความพึงพอใจของครูผูปฏิบัติดวย 

ความสําคัญของประสิทธิผลของโรงเรียน 

ประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสําคัญย่ิงในศาสตรทางการบริหารและองคการซึ่งเปนการ

ตัดสินในครั้งสุดทายวาการบริหารโรงเรียนจะประสบความสําเร็จตามเปาหมายหรือไมเพียงใด ซึ่งได

มองประสิทธิผลองคการวาเปนความคุมคาของการทํางานในองคการโดยสมาชิกและสังคมโดยรวมได

ประโยชนขณะที่ Gibson, Ivancevich and Donnelly (1997 : 20 อางถึงใน วานิช บุญครอบ, 2556 : 

39) เสนอวา การประเมินผลโดยใชทฤษฎีระบบน้ันจะสามารถอธิบายถึงพฤติกรรมขององคการทั้ง

ภายในและภายนอก การวิเคราะหภายในองคการจะชวยใหเขาใจวาคนไทยในองคการปฏิบัติงาน        

สวนบุคคลและสวนรวมอยางไร สวนการวิเคราะหภายนอกองคการก็จะชวยใหเขาใจการกระทํา      

ขององคการ ซึ่งสัมพันธกับสิง่แวดลอมและองคการอื่น ๆ  และยังใหเสนออีกวาการประเมินประสิทธิผล

ของโรงเรียนเปนสิ่งที่ช้ีใหเห็นถึงความสําเร็จในการบริหารงานโรงเรียน การประเมินความสําเร็จเพื่อ

พัฒนาโรงเรียนใหเจรญิกาวหนา สามารถรองรับการเปลีย่นแปลงทุกดาน และเปนโรงเรยีนที่มีคุณภาพ

มาตรฐาน สิ่งสําคัญในการประเมินการพัฒนาองคยอมข้ึนอยูกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร

โรงเรียน ซึ่งถือวาเปนปจจัยสําคัญที่สุดในการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จในองคการ 

ประสิทธิผลมีความสําคัญตอองคการ (ธงชัย สันติวงษ, 2537 อางถึงใน วานิช บุญครอบ, 

2556 : 39) ดังน้ี 

 1.  ชวยตรวจสอบวัตถุประสงคกับการจัดต้ังองคการ การจัดต้ังองคการยอมกําหนด

วัตถุประสงคและเปาหมายไวอยางชัดเจนเพื่อดําเนินงานใหเปนไปตามความตองการหรือไม 

 2.  ประเมินผลการดําเนินงานกับแผนงานที่กําหนด การดําเนินงานในแตละกิจการยอม

ตองมีการวางแผน กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ การจัดสรรทรัพยากร การใชอํานาจหนาที่การ

บริหาร การปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 

 3.  ประเมินความสําเร็จกับวัตถุประสงค เปรียบเทียบผลงานที่ดําเนินการไดตาม

แผนงานกับวัตถุประสงคขององคการที่คาดหวัง ถาผลของงานบรรลุผลตามวัตถุประสงคและความ

คาดหวังขององคการแสดงวาองคการมีประสิทธิผล 
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สรุปไดวา ประสิทธิผลของโรงเรียนเปนผลลัพธครั้งสุดทายของการบริหารโรงเรียนที่ประสบ

ความสําเร็จตามเปาหมาย ซึ่งเปนการมองประสิทธิผลของโรงเรียนทั้งระบบ สามารถอธิบายถึง

คุณภาพการบริหารของผูบริหารโรงเรียนและคุณภาพการสอนของครูและเปนเครื่องชวยตัดสินใจ  

ของผูปกครองในการสงบุตรไมถึงหลานเขามาเรียนดวยจึงถือไดวาประสิทธิผลมีความสําคัญตอการจัด

การศึกษาในโรงเรียนเปนอยางย่ิง 

แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

เน่ืองจากแนวคิดเรื่องประสิทธิผลของโรงเรียนมีหลายแนวคิด จึงมีการจัดแบงประสิทธิผล

ของโรงเรียนไมเหมือนกัน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับการใหคํานิยามและวัตถุประสงคของการนําไปใช ซึ่งไดมี

นักการศึกษาไดแบงรูปแบบของประสิทธิผลของโรงเรียนไวหลายทาน ดังน้ี 

ธนิต ทองอาจ ( 2553 : 53 - 55) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนไว 4 ดาน 

ดังน้ี 

 1. ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง หมายถึง 

ความสามารถของผูบริหารในการจัดการอํานวยความสะดวกตาง ๆ ตลอดจนจัดบรรยากาศและ

ทรัพยากรอยางเหมาะสมเพื่อใหนักเรียนมีผลการเรียนดี มีทัศนคติ แรงจูงใจ มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค เช่ือมั่นในตนเอง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับสูง 

 2. ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก หมายถึง เปนผูที่มี

ความรูสึกและแสดงออกพฤติกรรมตาง ๆ ที่พึงประสงคของสังคมโดยรวม มีจิตใจเปนประชาธิปไตย

เปนแบบอยางที่ดีของสังคม เห็นความสําคัญและคุณคาของการอยูรวมกันในสังคม มีความสามารถ        

ในการควบคุมจิตใจตนเองได 

 3. ความสามารถในการปรับเปลีย่นและพัฒนาโรงเรียน หมายถึง การที่ผูบริหารและครู

มีบทบาทในการกําหนดนโยบายใหทันสมัย ปรับรูปแบบการบริหาร และดําเนินการตาง ๆ ใหเหมาะสม

ตอการพัฒนาผูเรียน 

 4. ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน หมายถึง ความสามารถของผูบริหาร

สถานศึกษาและครูในการชวยกันแกปญหาตาง ๆ ทั้งในดานการบริหารการจัดการเรียนการสอน

นักเรียน และงานรับผิดชอบอื่น ๆ จนประสบความสําเร็จและบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา 

บุญตา ชาญชํานิ (2553 : 8 - 9) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนไว 4 ดาน

ดังน้ี 

 1. ความเอาใจใสตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การดําเนินการดูแล

ติดตามผลการเรียนการสอนภายในโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ สอนซอมเสริมแกนักเรียนที่เรียน

ออนมีการเพิ่มเติมแกนักเรียนที่เรียนเกงเพื่อพัฒนาการเรียนใหมีคุณภาพสูงข้ึน มีการวัดผลและ

ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพมีการติดตามนักเรียนที่จบการศึกษาวาสามารถเรียนตอหรือประกอบ
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อาชีพไดรับความสําเร็จหรอืไมอยางไร รวมทั้งนําขอมูลมาปรบัปรุงคุณภาพการจัดการเรยีนการสอนให

ทันสมัยอยูเสมอ 

 2. การกําหนดหนาที่รับผิดชอบและเปาหมายของโรงเรียน หมายถึง การดําเนินการ

กําหนดหนาที่รับผิดชอบในงานดานตาง ๆ ของแตละฝาย แตละงาน รวมทั้งการต้ังเปาหมาย 

 3. บรรยากาศและสิ่งแวดลอม หมายถึง การจัดบรรยากาศที่สะอาดเปนระเบียบ

เรียบรอยมีความปลอดภัยของสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน รวมทั้งการจัดบริการดานสาธารณูปโภค 

การจัดบริการนํ้าด่ืม นํ้าใช การจัดบริการโภชนาการ การจัดบริการสุขภาพอนามัย การจัดบริการ

หองสมุด การจัดบริการโสตทัศนูปกรณ เวรยามและการปกครองนักเรียน เพื่อใหเกิดความสวยงาม   

มีระเบียบและใหความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินแกนักเรียนและครูในโรงเรียน ทั้งยังสงผลตอ

บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน 

 4. ความสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรียนและชุมชน หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับงาน       

ที่เกี่ยวของกับการวางแผนงานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน การสรางและเผยแพร

เกียรติประวัติของโรงเรียนการใหบริการชุมชนการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน การไดรับการ

สนับสนุนและความรวมมือจากชุมชนเปนอยางดี 

เสาวลักษณ โสมะทัต (2553 : 8 - 9) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน          

ไว 4 ดาน ดังน้ี 

 1. ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง หมายถึง

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนจนทําใหนักเรียนในโรงเรียน สวนใหญมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูง สามารถเขาเรียนตอในระดับสูงไดนักเรียนไดรับรางวัล จากการเขารวม

ประกวดและนักเรียนสวนใหญมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 2. ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก หมายถึง การดําเนินงาน

ดานการบริหารและการอบรมสั่งสอนนักเรียนใหเปนคนที่มีคุณลักษณะที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม อยูใน

ระเบียบวินัยเปนคนมีเหตุผล มีความเปนประชาธิปไตยยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นรูจักพัฒนา

ตนเองและมีเจตคติที่ดีตอการศึกษา 

 3. ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน หมายถึง ความสามารถ

ของผูบริหารสถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนการเงิน งานการบริหาร ดานการเรียนการสอน การปรับ

หลักสูตรเพื่อใหโรงเรียนกาวหนาทันกับสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปครูปฏิบัติงาน            

ที่มอบหมายอยางมีประสิทธิภาพรูจากการนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาชวยในการจัดการเรียนการสอน      

นําผลการทดสอบนักเรียนมาใชวางแผนสามารถจัดการเรียนการสอนตามความตองการของทองถ่ิน  

จนทําใหนักเรียนมีช่ือเสียงสามารถแขงขันกับโรงเรียนอื่นไดและไดรับความรวมมือจากชุมชน 
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 4. ดานความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน หมายถึง ความสามารถของผูบริหาร

สถานศึกษาในการแกปญหาตาง ๆ จนประสบความสําเร็จถือเปนไปดวยดีบรรลุวัตถุประสงคของ

โรงเรียน 

สุวะนิต สุระสังข (2554 : 31 - 33) ไดเสนอแนวคิดในการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน

ไว 4 ดานดังน้ี 

 1. ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน หมายถึง 

ความสามารถของผูบริหารครูในการดําเนินงานในโรงเรียนทั้งการบริการการจัดการเรียนการสอน

รวมทั้งการจัดบรรยากาศและทรัพยากรอยางเหมาะสม เพื่อใหนักเรียนมีผลการเรียนดี มีความคิด

สรางสรรค มีความเช่ือมั่นในตนเองนักเรียนในโรงเรียนสวนใหญ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยเฉลี่ย

อยูในระดับสูง 

 2. ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก หมายถึง ความสามารถ 

ของผูบริหารครูในการดําเนินงานในโรงเรียนทางดานการบริหารจัดการ การอบรมสงเสริมใหนักเรียน       

มีคุณลักษณะที่พึงประสงคมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยรูจักพัฒนาตนเอง และมีทัศนคติที่ดีตอ

การศึกษา 

 3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนใหเขากับสิ่งแวดลอม หมายถึง

ความสามารถของผูบริหารครูในการปรับเปลี่ยนการดําเนินงาน ดานการบริหาร ดานการเรียนการสอน 

รวมถึง การปรับหลักสูตร เพื่อใหโรงเรียนกาวหนาทันสมัยทันกับสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เปนแปลงใน

ปจจุบันไดอยางรวดเร็ว 

 4. ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน หมายถึง ความสามารถของผูบริหาร

ครูในการชวยกันแกปญหาตาง ๆ  ทางดานการเรียนการสอน การปกครองนักเรยีน และงานรับผิดชอบ

อื่น ๆ จนประสบความสําเร็จหรือเปนไปดวยดี เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียนที่วางไว 

กรรณิการ เฟองประยูร (2555 : 23 - 26) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน     

ไว 4 ดาน ดังน้ี 

 1. ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  หมายถึง 

ความสามารถของผูบริหารในการดําเนินงานในโรงเรียนทั้งการบริการการจัดการเรียนการสอนรวมถึง

การจัดบรรยากาศและทรัพยากรอยางเหมาะสม เพื่อใหนักเรียนมีผลการเรียนดีมีความคิดสรางสรรค 

มีความเช่ือมั่นในตนเองนักเรียนในโรงเรยีนสวนใหญ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูง 

 2. สามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก หมายถึง ความสามารถในการดําเนินงาน

ในโรงเรียนทั้งดานการบริหารจัดการการอบรมสั่งสอนนักเรียนใหเปนคนมีคุณลักษณะที่ดี  โดยมี

ความรูสึกและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตาง ๆ ที่พึงประสงคของสังคมทั้งในดานคุณธรรมจริยธรรม         

มีระเบียบวินัย รูจักพัฒนาตนเอง และมีทัศนคติที่ดีตอการศึกษา 
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 3. ความสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนใหเขากับสิ่งแวดลอม หมายถึง 

ความสามารถของผูบริหารในการปรับเปลี่ยนการดําเนินงาน ดานการบริหาร ดานการเรียนการสอน

รวมถึงการปรับหลักสูตรเพื่อใหโรงเรียนกาวหนาทันสมัยทันกับสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 

ในปจจุบันไดอยางรวดเร็ว 

 4. ฉันสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน หมายถึง ความสามารถของผูบริหาร  

ในการชวยกันแกปญหาตาง ๆ ทางดานการเรียนการสอนการปกครองนักเรียนและงานรับผิดชอบอื่น ๆ 

จนประสบความสําเร็จหรือเปนไปดวยดีเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียนที่วางไว 

สุภาพ ฤทธ์ิบํารุง (2556 : 73 ) ไดกลาวถึงองคประกอบความมีประสิทธิผลของโรงเรียน 

ประกอบดวย 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2) คุณลักษณะของผูเรียน 3) ความพึงพอใจในการทํางาน

ของครู 4) ความสามารถในการปรับตัวและพัฒนาโรงเรียนและ 5) การเปนองคการแหงการเรียนรู 

สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง (2551 : 31) ไดกลาวถึงองคประกอบของความมีประสิทธิผลของโรงเรียน 

โดยพิจารณาจาก 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2) คุณลักษณะของนักเรียน 3) ความพึงพอใจของครู 

และ4) ความเปนองคการแหงการเรียนรู 

Mott (1972 อางถึงใน จริยา บุญมา, 2554 : 37) ไดกลาวถึงประสิทธิผลของโรงเรียนในแง

ของความสามารถ 4 ประการ ดังน้ี 

 1. ความสามารถในการผลิต หมายถึง ปริมาณและคุณภาพของนักเรียนประสิทธิผล

ของโรงเรียนที่สรางความเช่ือมั่นไดสูง โดยวัดความนิยมจากชุมชนและผูปกครองนักเรียนโรงเรียน         

มีนักเรียนเขาเรียนในปริมาณมาก และคุณภาพการเรียนการสอนอยูในเกณฑสูง โดยดูจากผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนความสามารถในการศึกษาตอไปในสถาบันช้ันสูงไดเปนจํานวนมาก 

 2. สามารถพัฒนาทัศนคติทางบวก หมายถึง เปนผูที่มีความรูสึกและแสดงออก           

ซึ่งพฤติกรรมตาง ๆ ที่พึงประสงคของสังคม โดยสวนรวมมีจิตใจกวางขวาง ไมทําตนตอตานหรือ

ถดถอยหนี สังคมมีความมั่นคงทางจิตใจ มีจิตใจเปนประชาธิปไตย ยอมรับและเคารพความคิดเห็น

ของสวนรวมเห็นความสําคัญ และคุณคาของการอยูรวมกันในสังคมใหความรวมมือรวมใจในการ

ปฏิบัติภารกิจของสวนรวมใหสําเร็จลุลวงดวยดี 

 3. ความสามารถในการปรับตัว หมายถึง การปรับตัวไดอยางเหมาะสมการกําหนด

นโยบายตาง ๆ ของโรงเรียนจะตองสอดคลองและทันสมัยทันกับความเจริญกาวหนา และความ

เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในดานการเรียนการสอนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคใหเกิดสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ

จัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีความรูเพื่อใหสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและ

พัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพ 

 4. ความสามารถในการแกปญหา หมายถึง การมุงถึงความสําเร็จสูงสุดที่เกิดจากการ

ทํางานบทบาทหนาที่สวนประกอบรองมาเพื่อรวมกันปฏิบัติงานกิจกรรมตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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เพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดการประสานงานเปนแนวทางของความรวมมือในการ

ปฏิบัติงานใหมีความชัดเจนและเกิดความเรียบรอย 

Hoy and Miskel (1985 อางถึงใน สุวะนิต สุระสังข, 2554 : 30 - 34) ไดเสนอแนวคิด       

ในการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนไว 4 ดาน ดังน้ี 

 1. ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน หมายถึง

ความสามารถของผูบริหารครูในการดําเนินงานในโรงเรียนทั้งการบริการการจัดการเรียนการสอน

รวมทั้งการจัดบรรยากาศและทรัพยากรอยางเหมาะสม เพื่อใหนักเรียนมีผลการเรียนดีมีความคิด

สรางสรรคมีความเช่ือมั่นในตนเองนักเรียนในโรงเรียน สวนใหญมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉลี่ย      

อยูในระดับสูง 

 2. ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก หมายถึง ความสามารถ 

ของผูบริหารครูในการดําเนินงานในโรงเรียนทางดานการบริหารจัดการ การอบรมสงเสริมใหนักเรียน 

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย รูจักพัฒนาตนเอง และมีทัศนคติที่ดี

ตอการศึกษา 

 3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนใหเขากับสิ่งแวดลอม หมายถึง

ความสามารถของผูบริหารครูในการปรบัเปลี่ยนการดําเนินงานดานการบริหาร ดานการเรียนการสอน

รวมถึงการปรับหลักสูตรเพื่อใหโรงเรียนกาวหนาทันสมัยทันกับสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 

ในปจจุบันไดอยางรวดเร็ว 

 4. ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน หมายถึง ความสามารถของผูบริหาร

ครูในการชวยกันแกปญหาตาง ๆ ทั้งดานการเรียนการสอน การปกครองนักเรียน และงานรับผิดชอบ 

อื่น ๆ จนประสบความสําเร็จหรือเปนไปดวยดีเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียนที่วางไว 

สรุปไดวาองคประกอบของประสิทธิผลของโรงเรียน ประกอบดวย ความสามารถผลิตนักเรียน

ใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงูความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ความสามารถ

ในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษาความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษาความพึงพอใจ

ในการทํางานของครูและความเปนองคกรแหงการเรียนรู 

จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนดังกลาว ผูวิจัยไดนํามา

สังเคราะหโดยใชตารางเม็ตตริก เพื่อการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนสามารถเทียบไดดังตารางที่ 

2.2 
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ตารางท่ี 2.2 การสังเคราะหตัวแปรการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

 

แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล 

ของโรงเรียน 

Hoy & 

Miskel 

(1985) 

Mott 

(1972) 

ธนิต  

ทองอาจ 

(2553) 

บุญตา  

ชาญชํานิ 

(2553) 

เสาวลกัษณ 

โสมะทัต 

(2553)  

สุวะนิต  

สุระสังข 

(2554) 

กรรณิการ 

เฟองประยูร 

(2555) 

สุภาพ 

ฤทธิ์บํารุง 

(2556) 

สัมฤทธิ์ 

กางเพ็ง 

(2551) 

ความ 

ถี่ 

ผูวิจัย 

1. ความสามารถผลิตนักเรียนให

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง          9 * 

2. ความสามารถในการพัฒนา

นักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก          7 * 

3. ความสามารถในการ

ปรับเปล่ียนและพัฒนา

สถานศึกษา          8 * 

4. ความสามารถในการแกปญหา

ภายในสถานศึกษา          7 * 

5. ความพึงพอใจในการทํางาน

ของครู          2  

6. ความเปนองคกรแหงการ

เรียนรู          2  

 

 

จากตารางที่ 2.2 ตารางสังเคราะหตัวแปรประสิทธิผลของโรงเรียน พบวาลักษณะของภาวะ

ผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อนําไปสูการวิจัยในครั้งน้ี โดย Hoy and Miskel (1985) 

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) ไดกลาวถึงภาวะผูนําเชิงสรางสรรคที่มีลักษณะสอดคลองกันเปนสวนใหญ 

และผูวิจัยไดเลือกขอที่มีความถ่ีจํานวน 4 ข้ึนไป ซึ่งมี 4 ดาน คือ1) ความสามารถผลิตนักเรียนใหมีผล 

สัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก 3) ความสามารถ

ในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา 4) ความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 

การดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหบรรลุตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนด

ไวซึ่งเปนผลลัพธของโรงเรียน โดยผูนําเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินการ ประสานงาน

กับบุคลากรและทุกสวนที่เกี่ยวของเพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพและตรงตามความตองการของสังคม โดย

พิจารณาประสิทธิผลของโรงเรียนใน 4 ดาน ดังน้ี 
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ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูง 

ผูบริหารสถานศึกษามีหนาที่บริหารสถานศึกษาไปสูความสําเร็จและกาวหนา ผูบริหาร            

มีการใชนโยบาย กําหนดทิศทางในการพัฒนารวมกันกับบุคลากรในสถานศึกษา และเปนผูสงเสริม 

สนับสนุนดานตาง ๆ เพื่อหาแนวทางในการใหนักเรียนเรียนรูไดเต็มศักยภาพ ไดรับการศึกษาที่มี

คุณภาพ ปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

หฤษฎ เลิศอนันตกร (2554 : 12) ใหความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง 

ความสําเร็จที่ไดจากการเรียน ซึ่งเกิดจากการกระทําที่ตองอาศัยความพยายามในการเรียน โดยอาศัย

ความสามารถเฉพาะบุคคล การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนการตรวจสอบระดับความสามารถ          

ของผูเรียนแสดงออกในรูปของคะแนนหรือเกรดเฉลี่ยสะสม 

องคประกอบที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จะเกี่ยวของกับองคประกอบที่มี

ความสัมพันธกับความสามารถในการเรียนรูของมนุษย โดยมนุษยมีความสามารถในการเรียนรู

แตกตางกัน เน่ืองจากปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเรียนรู ไดแก  

 1.  ตัวผูเรียน ไดแก ระบบประสาท วุฒิภาวะทางรางกาย ทางอารมณและสังคม ความพรอม 

ประสบการณเดิม แรงจงูใจ ความบกพรองทางกายภาพบางประการ อารมณ อายุ เพศ และสติปญญา 

 2.  บทเรียนหรือลักษณะของงาน ไดแก การวางเน้ือหาของบทเรียน การวัดความยาก

งายของบทเรียนที่เหมาะสมกับผูเรียน 

 3.  วิธีการเรียนการสอน ไดแก ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน การใหคําแนะนํา

เกี่ยวกับแหลงความรูเพิ่มเติม ผูสอนมีวิธีการสอนที่สอดคลองกับเน้ือหาในบทเรียนและการฝกปฏิบัติ

หลังการสอน 

 4.  ความสามารถในการถายโอนการเรียนรู 

 5.  องคประกอบสําคัญจากสิ่งแวดลอม ไดแก สิ่งแวดลอมทางกายภาพ จิตวิทยา และ

วัฒนธรรมในสังคม 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู เรียนซึ่งเกี่ยวกับองคประกอบที่มี

ความสัมพันธกับความสามารถในการเรียนรูของผูเรียน ประกอบดวย 

 1.  ผูสอน ควรมีการศึกษาคนควาทางวิชาการ อานหนังสือที่เกี่ยวของกับการเรียน         

ที่สนใจใหมาก เปนประสบการณทางการเรียนการสอน ความรูของครูผูสอน การถายทอดความรู       

ของคุณภาพการสอน อุปกรณการสอนที่ทันสมัย มีทัศนคติที่ดีตอนักเรียน มีคุณธรรมและมีความ

ยุติธรรม การจูงใจและการกระตุนเสริมแรงผูเรียน ใหความชวยเหลือ และสามารถแกปญหาใหกับ

นักเรียนได บรรยากาศในการสอนและสิ่งแวดลอม 

 2.  ผูเรียน ไดแก พันธุกรรม เชาวปญญา ความถนัด ความสนใจ อารมณ ฐานะทาง

เศรษฐกิจ และสังคมครอบครัว แรงจูงใจ หลักสูตรหรือวิชาที่เรียน ทัศนคติตอสถาบันและผูสอน และ

สามารถแกปญหาใหได บรรยากาศในการสอนและสิ่งแวดลอม 
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รังสิวุฒิ ปาโสม (2556 : 54) ไดสรุปวา ความหมายความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง หมายถึง การดําเนินงานในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้งการบริหาร 

การจัดการเรียนการสอนโดยพิจารณาจากนักเรียนในโรงเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   

โดยเฉลี่ยอยูในระดับสูง สามารถศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน นักเรียนไดรับรางวัลทางวิชาการจากการ

เขารวมการประกวดและนักเรียนสวนใหญมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

จันจิรา เขียวคลาย (2559 : 40) ไดสรุปวา ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูง หมายถึง ความสําเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้งดานการบริหาร การจัดการ

เรียนการสอนจนสามารถทําใหนักเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูง      

ซึ่งพิจารณาไดจากเกรดเฉลี่ยโดยรวมของนักเรียน จํานวนรอยละของนักเรียนที่สามารถศึกษาตอใน

ระดับสูง ความสามารถทางดานวิชาการของนักเรียน ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครู 

ตลอดจนนักเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันทางดานวิชาการตาง ๆ  

สุรวิทย พลมณี (2559 : บทคัดยอ) สรุปปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

สรุปไดดังตอไปน้ี 

 1.  ปจจัยระดับผูบรหิารที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

  1.1 กระบวนการบริหารจัดการเปนปจจัยที่สําคัญที่กอใหเกิดผลสําเร็จดานผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียน ขอคนพบน้ีสอดคลองกับแนวคิดของ Sergiovanni, et al. (1992) สรุปวา

การบริหาร คือ กระบวนการทํางานรวมกันกับผูอื่น หรือโดยผูอื่นเพื่อใหสัมฤทธิผลตามเปาหมาย 

Hersey and Blanchard (1982) สรุปวา การบริหาร หมายถึง การทํางานรวมกันกับบุคคลอื่นและ

กลุมและ/หรือการทํางานโดยอาศัยบุคคลอื่นและกลุม เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายขององคการ 

Jenifer and Gareth (1999) มีความคิดเห็นวา หลักการบริหารทั้ง 4 หลักการหรือหนาที่การบริหาร 

คือ การวางแผน การจัดองคการ การนําและการควบคุมเปนสวนประกอบในการบริหารองคกรให

ประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย  

  1.2 ภาวะผูนําของผูบริหาร สงผลตอคาสัมประสิทธ์ิ การสงผลของพฤติกรรมการสอน

ของครูที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนรายหองเรียน แสดงวาภาวะผูนําของผูบริหารเปน

ปจจัยที่สําคัญที่กอใหเกิดผลสําเร็จดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน สอดคลองกับแนวคิด      

ของ Terry (1960) สรุปวา ภาวะผูนําเปนกิจกรรมของการใชอิทธิพลตอบุคคล เพื่อใหเปนบุคคลมานะ

พยายามอยางเต็มอกเต็มใจเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกลุม Hersey and Blanchard (1993) สรุปวา 

ภาวะผูนํา คือ กระบวนการที่ใชอํานาจเหมือนบุคคลหรือกลุมในการพยายามทํางานใหสําเร็จตาม

เปาหมาย เซเมอรส สรุปวา ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการที่บุคคลผูหน่ึงสามารถใชวิธีการหรือ

อิทธิพลทางสังคมสนับสนุนใหคนอื่นประสบผลสําเร็จในการทํางานได ความเปนผูนําทางวิชาการ        

ของผูบริหารโรงเรียน มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
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 2. ปจจัยระดับครูทีส่งผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

  2.1 พฤติกรรมการสอนของครู การสงผลทางบวกของพฤติกรรมการสอนของครูที่มี

ตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมีความแปรปรวนมากพอที่จะสามารถนําไปเปนตัวแปรตาม  

ในการวิเคราะหระดับที่สามได และพฤติกรรมการสอนของครูสงผลทางบวกตอคาสัมประสิทธ์ิ          

การสงผลของแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน แสดงวา

พฤติกรรมการสอนของครู เปนปจจัยที่สําคัญที่กอใหเกิดผลสําเร็จดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน         

ของนักเรียนโดยตรง พฤติกรรมการสอนของผูสอนเปนกิจกรรมหรือการกระทําที่ผูสอนแสดงออก       

ในกระบวนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ปจจัยดานการจัดการเรียน       

การสอน มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา พฤติกรรม           

การสอนของครู อาจารย มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  2.2 เจตคติตอการสอนของครู เจตคติตอการสอนของครูเปนปจจัยที่สําคัญที่กอใหเกิด

ความสําเร็จดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ความคิดเห็นวาครูที่มีทัศนคติที่ดีตอคนอื่น

โดยเฉพาะนักเรียนยอมจะชวยสงเสริมการสอนใหไดผลดี  

  2.3 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูสงผลตอ     

คาสัมประสทิธ์ิ การสงผลของแรงจงูใจในการเรียนของนักเรียนที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

แสดงวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู เปนปจจัยที่สําคัญทีกอใหเกิดผลสําเร็จดานผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียน มีความคิดเห็นวา ในการทํางานใด ๆ ก็ตามถาจะใหไดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล จะตองประกอบดวยสวนสําคัญ คือ ความรูความสามารถและทักษะในการทํางานและ

แรงจูงใจในการทํางาน  

 3. ปจจัยระดับนักเรียนทีส่งผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

  3.1 แรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน แรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนเปนปจจัย 

ที่สําคัญที่กอใหเกิดผลสําเร็จดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน สอดคลองกับแนวคิดของ Brown 

and Moberg (1980) ที่สรุปวาแรงจูงใจ คือ กุญแจที่ไขไปสูความสําเร็จในการเรียนรู โดยตัวแปร       

ที่ทํานายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดโดดเดนมากที่สุด คือ แรงจูงใจในการเรียน แนวคิดที่สนับสนุน          

ขอคนพบวา ไดแก Brown and Moberg (1980) และ Littlewood (1984) ที่สรุปไดวา แรงจูงใจ

เปนองคประกอบที่สําคัญที่ชวยกระตุนและผลักดันใหผูเรียนประสบผลสําเร็จดานผลสัมฤทธ์ิทาง        

การเรียนไดตามที่ปรารถนา 

  3.2 พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเปนปจจัย        

ที่สําคัญที่กอใหเกิดผลสําเร็จดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ขอคนพบน้ีสอดคลองกับ

แนวคิดของ Bloom (1976) ซึ่งไดจําแนกวัตถุประสงคของการศึกษา เปน 3 ดาน คือ ดานพุทธพิสัย 

ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิสัย Cranton and MccortBarcley (1985l); Eysenck, Arnold and 
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Meili (1972) ซึ่งมีความคิดเห็นถึงพฤติกรรมการเรยีนวา เปนลักษณะของนักเรียนที่แสดงเห็นถึงความ

กระตือรือรนความสนใจใฝรู ความต้ังใจรวมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน ความสามารถในการวาง

แผนการเรียน เปนพฤติกรรมที่เกิดข้ึนทั้งในหองและนอกหองเรียน แสดงพฤติกรรมจนเปนกิจนิสัยและ

เปนไปโดยอัตโนมัติ พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนสงผลตอความสําเร็จของโรงเรียนเอกชน ผลวิจัย

ของ Haslam, Brown and William (1988) ที่พบวา การใหความรูและการฝกทักษะทางการเรียน 

สงผลใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับการเรียนอยางมีประสิทธิภาพและสามารถชวยปรับปรุงพฤติกรรม 

การเรียน เจตคติตอการเรียน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน และผลการวิจัยของ Carter  

(1982) พบวา นักเรียนที่มีพฤติกรรมทางการเรียนที่ดีจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง สําหรับนักเรียน

ที่มีพฤติกรรมไมดี จะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า 

Mott (1972 : 186) ไดกลาวถึงความหมายของความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูง หมายถึง ปริมาณและคุณภาพของนักเรียน ประสิทธิผลของโรงเรียนที่สรางความ

เช่ือมั่นสูง โดยวัดความนิยมจากชุมชนและผูปกครองนักเรียน ประการหน่ึง ไดแก โรงเรียนน้ันมีนักเรียน

เขาปริมาณมาก และคุณภาพการเรียนการสอนอยูในเกณฑสูง โดยดูจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียน ความสามารถในการศึกษาตอในสถาบันการศึกษาช้ันสูงไดเปนจํานวนมาก โรงเรียนที่ปริมาณ

และคุณภาพสูงจะเปนโรงเรยีนในเมอืง โรงเรียนระดับจงัหวัดที่มีช่ือเสยีงมีความพรอมดานปจจยัตาง ๆ  

ไดแก วัสดุ อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอ อาคารสถานที่ บรรยากาศสิ่งแวดลอม

เหมาะสม ปจจัยดานการเงินคลองตัวสามารถจัดซื้อจัดจางและการเบิกจายไดอยางสะดวก มีบุคลากร 

คือ ครูผูสอนมีคุณภาพ ตลอดจนการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ เรื่องคุณภาพของนักเรียนน้ัน

สวนใหญจะดูที่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนเกณฑช้ีวัดเพียงประการเดียว ซึ่งเปนความเขาใจผิด         

ควรพิจารณาถึงสวนประกอบตาง ๆ ไดแก การพัฒนาทัศนคติ แรงจูงใจของนักเรียน ความคิดริเริ่ม

สรางสรรค ความมั่นใจในตนเอง ความปรารถนา และความคาดหวังตาง ๆ รวมทั้ง การประพฤติ

ปฏิบัติตนอยางเหมาะสม มีจริยธรรม คุณธรรม คานิยมที่ดีงาม ซึ่งลักษณะตาง ๆ ดังกลาวนับเปนลักษณะ

ที่พึงประสงคคาดหวัง และมีความตองการอยางมาก (Hoy and Miskel, 2001 : 382) จึงอาจกลาวได

วาคุณภาพที่เกิดกับผูเรียน นอกจากจะเปนผูที่มีความสนใจในการศึกษาเลาเรียน มีความรู ความ 

สามารถทางวิชาการอยางยอดเย่ียม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาตาง ๆ สูงเปนที่นาพอใจแลว 

ยังมีการพัฒนาความรูความสามารถ ทักษะ เจตคติ คานิยม และคุณธรรมตาง ๆ ที่พึงปรารถนาให

เพียงพอตอการดํารงชีวิต และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

จากที่กลาวมาสรุปไดวา ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 

หมายถึง นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มมากข้ึน โดยโรงเรียนไดจัดการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทําใหนักเรียนมี

ผลงานทางวิชาการและสามารถเขาศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึนได  
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ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก 

การพัฒนานักเรียนใหมเีจตคติทางบวกไดมีนักการศึกษาและเสนอแนวคิดไวดังน้ี 

เสาวลักษณ โสมทัต (2553 : 12) กลาววา การพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก คือ สิ่งที่

ทําใหคนเหนือคนการมีความคิดที่ชาญฉลาด สามารถปรับเปลี่ยนความคิดของตนใหแตกตางจาก

บุคคลอื่นไปสูการปฏิบัติที่เปนไปได ทุกคนจึงตองคิดตลอดเวลา เพื่อปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม

รอบตัว บทบาทของครูยุคใหมตองปลูกฝงทักษะการคิดใหเกิดกับผูเรียนอยางรอบดาน เพราะกระแส

โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงจึงจะทําใหสามารถดํารงตนอยูได

อยางปลอดภัย โรงเรียนเปนแหลงพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย และจิตใจ สิ่งแวดลอม

รอบตัวนักเรียน เชน การเลือกคบคนดี มีคุณธรรม มีนํ้าใจ มีสติปญญาเทากันหรือเหนือกวาจะทําให

เกิดการพัฒนาตนเอง ทั้งน้ี เพราะอยูใกลกับแหลงความรู ใกลครูที่ปรึกษาหรือกัลยาณมิตรที่ดี ทําให 

มีโอกาสที่จะเลือกอาน เลือกดู เลือกฟงในสิ่งที่ดีงาม ถาครูจัดบรรยากาศสิ่งแวดลอมไดดี นักเรียนจะ

พัฒนาความคิด และคานิยมที่ถูกตอง ไดเปนเสนทางสูความสําเร็จกาวหนาในงานและชีวิต โดยปกติ

คนเราน้ันมกัจะเปนไปตามสิง่ที่เราคิด คิดแลวจึงพูด พูดแลวจึงทํา คิดเชนไรมักจะเปนเชนน้ัน คิดเชนไร

มักจะพูดเชนน้ัน คิดเชนไรมักจะทําเชนน้ัน การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกจะพัฒนานักเรียนมีจิตใจอยูใน

สภาวะที่ดีปฏิบัติตอผูอื่นอยางสรางสรรค ยึดปรัชญาฉันทําได และจะทําดังคํากลาวที่วาฝนใหไกลไป 

ใหถึงเมื่อมีความเช่ือวา หากฉันไดฟงฉันจะลืม หากฉันไดยินฉันจะทําได แตถาฉันทําไดฉันจะเขาใจ 

ภารกิจของครูจึงเปลี่ยนบทบาทจากผูบอกมาเปนผูกระตุนใหนักเรียนไดเรียนรู จากการปฏิบัติได

คนพบตัวตน สามารถคิดเปนทําเปนแกปญหาเปนมองปญหาเชิงบวก ทุกปญหาลวนมีเมล็ดพันธุของ

ทางแกอยูในตัวอยูแลว การเปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาส จึงเปนบทบาทของครูและผูบริหารสถานศึกษา

ในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติคิดเชิงบวก 

ความหมายของการคิดเชิงบวก 

เน่ืองจากวานักจิตวิทยาไดศึกษาในความหมายที่แตกตางกันดังน้ัน ผูวิจัยจะกลาวถึงลักษณะ

รวมของการคิดเชิงบวกสรุปไดดังน้ี 

นิภา แกวศรีงาม (2548 : 76) ใหความหมายของการคิดเชิงบวกวา เปนกระบวนการทาง

ความคิดของบุคคลที่เกิดจากการที่คนมีรูปแบบการรับรู และการคิดไปในทิศทางที่ดีมองและรับรูสิ่ง

ตาง ๆ ตามความเปนจริงดวยอารมณที่ผองใส จึงทําใหมีพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมเปนการ

โนมนาวจิตใตสํานึกที่ดี 

รัตนา บรรณาธรรม (2548 : 1) ใหความหมายของการคิดเชิงบวกวา การคิดเชิงบวกเปน

ศิลปะสําคัญของการดํารงชีวิตใหมีความสุขเปนกลอุบาย กลอมใจใหยอมรับสภาพปญหาที่กําลัง

ปรากฏเพื่อใหมีกําลังใจและความเขมแข็งในการตอสูกับชีวิตตอไป 

วรรณดี จันทรคงทอง (2559 : 95) ไดใหความหมายของการคิดเชิงบวกวา หมายถึง ศิลปะ

การดํารงชีวิตใหมีความสุขประสบความสําเรจ็ทามกลางปญหาและอปุสรรคในการสรางเจตคติที่ดีตอ
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ตนเองตอคนอื่นในสภาพการณทีเ่ปนบวกเปลี่ยนปญหาเปนกําลังใจและความเขมแข็งในการตอสูอยาง

สรางสรรค 

สรุปไดวาการคิดเชิงบวกหมายถึง การดํารงชีวิตใหมีความสุขทามกลางปญหาและอุปสรรค 

โดยสรางความคิดเชิงบวกอยางมีศิลปะ ทั้งตอตนเองและบุคคลอื่นเพื่อใหสามารถตอสูกับอุปสรรค          

ในชีวิตได 

ความหมายของการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก 

ธนิต ทองอาจ (2553 : 54) ไดใหความหมายของความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมี 

เจตคติทางบวก หมายถึง เปนผูที่มีความรูสึกและแสดงออก ซึ่งพฤติกรรมตาง ๆ ที่พึงประสงคของสังคม

โดยรวมมีจิตใจเปนประชาธิปไตยเปนแบบอยางที่ดี ของสังคมเห็นความสําคัญและคุณคาของการอยู

รวมกันในสังคมมีความสามารถในการควบคุมจิตใจตนเองได 

เสาวลักษณ โสมะทัต (2553 : 8) ไดใหความหมายของความสามารถในการพัฒนานักเรียน

ใหมีเจตคติทางบวก หมายถึง การดําเนินงานดานการบริหารและการอบรมสั่งสอนนักเรียนใหเปนคน 

ที่มีคุณลักษณะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมอยูในระเบียบวินัยเปนคน มีเหตุผล มีความเปนประชาธิปไตย

ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นรูจักพัฒนาตนเอง และมีเจตคติที่ดีตอการศึกษา 

บรรลุ ชินนํ้าพอง (2555 : 7) ไดใหความหมายของความสามารถในการพัฒนาเจตคติ

ทางบวก หมายถึง การมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ประพฤติตนตามระเบียบ

วินัย มีความกระตือรือรน มีความรูและนันทนาการชีวิตมาใชในการพัฒนาตนเอง และแกปญหา            

มีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณประโยชน มีความรูความเขาใจในการนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาใชในการดําเนินชีวิต 

วาณิช บุญครอบ (2556 : 47) ไดใหความหมายของการพัฒนาเจตคติทางบวก หมายถึง 

การมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ประพฤติตนตามระเบียบวินัย มีความ

กระตือรือรน มีความรูและนําทกัษะชีวิตมาใชในการพัฒนาตนเอง และแกปญหามีสวนรวมในกิจกรรม

สาธารณประโยชน มีความรูความเขาใจในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต 

สุรศักด์ิ สหวิริยะสิน (2556 : 49) ไดใหความหมายของความสามารถในการพัฒนานักเรียน

ใหมีเจตคติทางบวก หมายถึง ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานในสถานศึกษา

ทั้งในดานการบริหาร และการอบรมสั่งสอนนักเรียนใหเปนคนมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยรูจัก

พัฒนาตนเองมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาและอยูในสังคมอยางมีความสุข 

จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาความสามารถการพัฒนานักเรยีนใหมีเจตคติทางบวก หมายถึง 

ผลการดําเนินงานของโรงเรยีนในการพัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ประพฤติตนตามระเบียบวินัย มีความกระตือรือรน มีความรูและนําทักษะชีวิตมาใชในการพัฒนา

ตนเองและแกปญหา มีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณประโยชน มีความรูความเขาใจในการนําแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต 
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ลักษณะของการคิดเชิงบวก 

ลักษณะของการคิดเชิงบวกไดมีนักการศึกษาไดนิยามไวดังน้ี 

เสาวลกัษณ โสมะทัต (2553 : 8 - 10) กลาววาลักษณะการคิดเชิงบวกมีข้ันตอนดังน้ี 

 1. เปลี่ยนการคิดเชิงตําหนิมาเปนยอมรับความเปนจริงของตนเอง คิดหาทางปรับปรุง

แกไขเหตุการณของชีวิตใหดีข้ึน โดยการศึกษาขอผิดพลาดของตนเองและผูอื่นมาเปนขอมูล โดยไม

ตําหนิไมวิพากษวิจารณขอบกพรองหรือขอผิดพลาดของตนเองคนอื่นหรือสิ่งรอบขาง 

 2. มองทุกปญหาอยาง ใหสดใสใหมองหาสิ่งที่ดีในเหตุการณรูจักนําเรื่องราย ๆ ที่เกิด

ข้ึนมาใชประโยชนเรียนรูที่จะเปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาส  

 3. การคิดเชิงบวกเปนการเรียนรูของบุคคลที่ฝกฝนและพัฒนาไดเปนการเรียนรูในการ

แปลความหมายเหตุการณตาง ๆ ในดานบวกแสดงความรูสึกดี ๆ ความอิ่มเอมใจปราบปลื้มใจ

กระปรี้กระเปรามีพละกําลัง 

 4. มองใหเห็นวาสิ่งที่เรากําลังทําน้ันสงผลดีกับใครบางอยูเสมอเปนคนเราใหมองเห็น

คุณคาของตนเองและเห็นคุณคาของคนอื่นหลอหลอมใหเปนคนชอบชวยเหลือและเอื้อเฟอเผื่อแผ  

 5. สรางวินัยใหกับตนเองใหเปนคนที่ทํางานใหเสร็จทันเวลาที่กําหนด เปนการฝก

ตนเองใหเห็นคุณคาของเวลาทราบความสามารถของตนวา อยูในระดับใดเพื่อจะไดขอความชวยเหลือ

และคําแนะนําจากคนอื่นไดทันทวงท ี

การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกใหเกิดขึ้นกับนักเรียน 

การคิดเชิงบวกเปนศิลปะสําคัญของการดํารงชีวิตใหมีความสุข ซึ่งไดมีนักวิชาการกลาวถึง

การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกใหเกิดข้ึนกับนักเรียนดังน้ี 

เฉลิมชัย เลิศทวีพรกุล (2551 : 9 - 123) ไดเสนอแนะแนวทางในการพัฒนานักเรียนใหเกิด

ทัศนคติเชิงบวก 10 ข้ันตอน ดังน้ี  

 1.  โนมนาวใหนักเรียนควบคุมตนเองใหมีจิตสํานึกคิดเชิงบวกศรัทธาในความงามความ

ฝนถาคิดวาทําไดแลวคุณจะทําไดและลงมือทําเด๋ียวน้ีกฎของความสําเร็จคือลงมือทําเด๋ียวน้ี  

 2.  ฝกใหนักเรียนเอาใจจดจอกับสิ่งที่พึงปรารถนาและหลกีจากสิ่งที่ไมพึงปรารถนา โดย

การสรางมโนภาพ ถายทอดความคิดออกมาเปนรูปภาพ เพราะรูปภาพ 1 รูปมีคาเทากับคําพูดเปน

ลาน ๆ คํา เมื่อประสบปญหาลมเหลวพายแพหรือไมสบอารมณ ใหตอบโตดวยความคิดเชิงบวกที่จบ

ไปแลว คือ จบเราไมสามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได แตเราสามารถเปลี่ยนแปลงใหเกิดข้ึนกับสิ่งที่จะ

เกิดข้ึนในปจจุบันและอนาคต วันวานผานไปแลว พรุงน้ียังมาไมถึง จงทําวันน้ีใหดีที่สุด คือ ควรฝกให

นักเรียนยอมรับวา ทุกปญหามีทางออกเสมอและเปนทางออกที่สวยงามดวย 

 3.  ยึดกฎใจเขาใจเรากฎมนุษยทองคํากลาววา จงปฏิบัติตอผูอื่นในลักษณะเดียวกับ     

ที่เราตองการใหผูอื่นปฏิบัติตอเราครูเพื่อนฝกใหนักเรียนแบงปนสิ่งของที่มีใหผูอื่นเปนการเสียเพื่อได
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และการใหเพื่อเพิ่ม และเมือ่ชวยเหลอืผูอื่นก็เหมอืนไดชวยเหลือตนเอง การใหจึงควรเปนการใหเกียรติ

ใหโอกาสและการใหอภัยซึ่งเปนคุณธรรมสูงสุดของมนุษย  

 4.  ขจัดความคิดเชิงลบออกใหหมดดวยการใหนักเรียนทบทวนตนเองจากสาเหตุทีท่ําให

คิดเชิงลบ 3 เรื่อง คือ  

  4.1 การนําอดีตที่เคยผิดหวังลมเหลวเราไมมีทางทําไดมาตอกยํ้าตัวเองน่ัน คือ        

ขาดความมั่นใจ  

  4.2 ปฏิเสธคนอื่นรอบขางเลยรูสึกวาคนอื่นคงดีใจเมื่อเราลมเหลวทําใหโอกาสที่จะ

รวมมือทํางานหรือแชรความรูสึกกับคนอื่นไมสามารถเกิดข้ึนได  

  4.3 คิดวาอะไรที่ ไมสําเร็จก็ไมมีทางแกไขหรือไมมีทางออกอื่นอีกแลว  เชน              

เด็กที่สอบไมติดมหาวิทยาลัยก็ฆาตัวตาย ทั้งที่ความเปนจริงเราสามารถเรียนในมหาวิทยาลัยเปด 

มหาวิทยาลัยเอกชนไดเหมือนกัน ครูควรใหเขาไดบอกสิ่งที่เขาประสบความสําเร็จ และภูมิใจในตนเอง

เพื่อขจัดความคิดเชิงลบออกใหหมด  

 5. ใหนักเรียนไดใชชีวิตอยางมีความสุขและแบงปนความสุขใหผูอื่นดวย ครูตองมีความ

เมตตาเปนฐาน ไมกดดันใหเกิดความกังวล เปลี่ยนความกังวลใหเปนความกังวลอยางสรางสรรค ฝกให

ยึดกฎในการแกปญหาความกังวล 2 ขอ คือ ใหคิดถึงผลลัพธที่ดีที่สุดที่อาจเกิดข้ึนกับปญหาหรือความ

นาจะเปน กับสิ่งที่เขากังวล และสิ่งที่เกิดข้ึนในที่สุด มีความเปนไปไดสูงครูควรชวยเหลือใหนักเรียน

สามารถควบคุมสถานการณตอบสนองตอปญหาเชิงบวก สรางนิสัยมองโลกในแงดีในทุกสถานการณ  

 6. สรางนิสัยใจกวางใหเกิดข้ึนกับนักเรียนการเปดใจกวาง เพื่อยอมรับผูอื่นในรูปแบบ 

ที่เขาเปนมองหาจุดดี และเรียนรูที่จะชอบผูอื่นฝกใหนักเรียนนึกถึงบุคคลผูหน่ึงที่เขายอมรับไมคอยได 

โดยไมเขียนช่ือเขาคนน้ัน และคนยอมรับในสิ่งที่เขาเปน โดยไมปลอยใหความรูสึกมาครอบงําจิตใจ      

ฝกใหนักเรียนเคารพในบุคคลอื่นแลวนักเรียนก็จะไดรับการเคารพกลับคืน  

 7. ใหนักเรียนเตือนตนเองดวยการคิดเชิงบวก ใหนักเรียนไดควบคุมสิ่งเราจิตใจ             

ที่เกิดข้ึนภายนอกการฝกการควบคุม 3 รูปแบบ คือ การเตือนจากสิ่งเราใตจิตสํานึก คือ การมองเห็น

การไดยิน สัมผัสทางกาย รสชาติ และกลิ่น การเตือนตนเองใหพบกับแงมุมสนุกสนาน หัวเราะกับ

ขอผิดพลาด ไมเครียดและมีอารมณขันขณะเกิดปญหา การเตือนอัตโนมัติ คือ ใหนักเรียนไดรับรูขอมูล

ที่ดี ๆ เพื่อใหการแกปญหาใหเกิดผลลัพธที่ดีออกมา  

 8. พลังแหงการอธิษฐานเมื่ออธิษฐานจะเกิดแรงศรัทธา และเช่ือมั่นในสิ่งที่มุงหวังการ

อธิษฐานไดผลดีที่สุด คือ การเช่ือมั่นอยางแทจริงวา จะไดรับการตอบรับ ครูควรใหนักเรียนไดปฏิบัติ    

7 ประการ คือ อธิษฐานคิดพูดคุยกับผูรู แตเช่ือทันทีระมัดระวังในการทําตามความต้ังใจ มีความ

รมเย็นในสิ่งอธิษฐานลงมือทําโดยไมรั้งรอ และบันทึกผลที่เกิดจากการอธิษฐาน เพราะพลังอันย่ิงใหญ

ที่สุดสถิตอยูในพลังของการอธิษฐาน  
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 9. สุขใหนักเรียนไดกําหนดเปาหมาย การกําหนดเปาหมายเปนวิธีการหน่ึงในการรวม

จุดสนใจไปยังสิ่งที่ตองการ โดยกําหนดเปาหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

 10. ศึกษาและวางแผนทุก ๆ วันในแตละวันครูควรฝกใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรม 15 

ถึง 20 นาทีในการคิดถึงเปาหมายดวยทัศนคติเชิงบวกตรวจสอบทัศนคติเชิงบวกทบทวนการกระทํา

และการคิดดวยทัศนคติเชิงบวกอานหนังสือสรางแรงบันดาลใจจัดสรรเวลาเพื่อศึกษาคิดและวางแผน

ดวยทัศนคติเชิงบวก 

ลักษณะของบุคคลท่ีคิดเชิงบวกท่ีมีเปาหมายของชีวิตท่ีเปนสุข 

มีนักวิชาการกลาวถึงลักษณะของบุคคลที่คิดเชิงบวกทีม่ีเปาหมายของชีวิตที่เปนสุขไวดังน้ี 

พลเดช ศรีบุญเรือง (2552 : 1 - 2) ไดกลาวถึง ลักษณะของบุคคลที่มีกระบวนการคิด           

ที่สรางสรรคเชิงบวก และมีการคิดวิเคราะหในการพัฒนางานใหประสบความสําเร็จดังน้ี  

 1.  มองตนเองใหออกการดําเนินชีวิตตองพึ่งพาขอมูลสารสนเทศ ประสบการณสอน       

ใหเรารับรูอดีตปจจุบันและอนาคต ครูตองพัฒนานักเรียนใหวิเคราะหตนเองวา มีจุดเดนจุดดอย         

เรื่องใด และเมื่อมีจุดไดตองพัฒนาเมื่อชีวิตราบรื่นก็ควรดํารงรักษาไวใหยาวนาน การมองตนเองออก

จึงเปนแนวทางที่จะทําใหนักเรียนสามารถปรับตัวอยูในสังคมอยางราบรื่น  

 2.  บอกตนเองไดนักเรียนตองไดรับการพัฒนาทักษะชีวิต สามารถขับเคลื่อนตนเองให

ดําเนินชีวิตไดอยางมีเปาหมาย โดยกําหนดเปาหมายชีวิตไดอยางมีความหวังและเปนไปได  

 3. ใชตนเองใหเปนครูตองกระตุนใหนักเรียน สามารถสรางความฝนหรือจินตนาการ

อยางมียุทธศาสตร  

 4. บอกตนเองใหถูกการคิดเชิงบวกตองลบ ตองมุงพัฒนาสูผลสัมฤทธ์ิของงานคา       

ของคนอยูที่ผลของงานคนที่มีคุณคา จึงสรางสรรคงานไดอยางไมสิ้นสุดความคิดของคนเราน้ัน

เปรียบเสมือนแทงแมเหลก็ทีเ่คลื่อนที่นําพาชีวิตไปหาสิง่ที่เราคิดอยูเสมอ และดึงดูดสิ่งที่ความคิดคลาย

กับเราใหเขามาหาเรา เปนอยางที่เราคิด ความคิดจึงเปนจุดเริ่มตนของการกระทํา และการแสดงออก

ความคิดเหมือนมตัีวตนถึงแมจะจับตองไมไดแตมีพลังมีผลตออารมณความรูสึกและพฤติกรรมมีการ

เปลี่ยนแปลงไปตามความคิดไดก็เลิกคิดในเชิงทําใหตนเองสบายใจมีความสุขทําใหคนรอบขางมี

ความสุขดวยมีความคิดสรางสรรคมีพลังมีกําลังใจตอสูกับอุปสรรคตาง ๆ อยางไมยอทอทําใหกาวสู

ความสําเร็จไดอยางไมยากเย็นนักเรียนเมื่อไดรับการฝกและรับรูการคิดเชิงบวกจะสงผลใหเรียนรูอยาง

มีความสุขครูควรยอนถามตนเองบางหรือยังวาวันน้ีไดหยิบย่ืนความคิดเชิงบวกเพื่อพัฒนาใหนักเรียน

เปนมนุษยที่สมบูรณกาวเผชิญปญหาอยางมีเปาหมายและรูเทาทันปญหาอยางสรางสรรควันน้ันเราจะ

สุขใจเพราะใคร ๆ ก็ไมอาจสรางคนใหมีคุณภาพสูสังคมไดเทาเทียมครูจงภูมิใจเถิดหนาที่ไดมาเปนครู 

สรุปไดวา การมีความคิดเชิงบวกน้ันเปนสวนหน่ึงในการพัฒนาดานการเรียนรูของนักเรียน 

ครูตองฝกฝนใหนักเรียนเปนบุคคลที่มีความคิดเชิงบวก สามารถแกปญหาที่เกิดข้ึนในชีวิตไดโดยมี

ความที่ดี จึงจะสงผลใหมีความสุขในชีวิตและสามารถพัฒนาการเรียนการสอนใหดีข้ึนได 
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จากที่กลาวมาสรุปไดวา ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก หมายถึง 

ผลการดําเนินงานของโรงเรียน ในการพัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะ              

ที่พึงประสงคประพฤติตนตามระเบียบวินัย มีความกระตือรือรน มีความรูและนําทักษะชีวิตมาใช        

ในการพัฒนาตนเองและแกปญหา มีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณประโยชน มีความรูความเขาใจ             

ในการนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต 

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 

โรงเรียนเปนสถานที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพ สามารถอยูในสังคมได

อยางปกติสุข ภารกิจของโรงเรียนจึงมีความสําคัญเปนอยางย่ิง ในยุคของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง

รวดเร็ว โรงเรียนซึ่งมหีนาทีเ่ตรียมและพัฒนาคน จึงจําเปนจะตองมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบ

การดําเนินงาน ดังน้ันผูบริหารจะตองมีความสามารถในการปรับตัวไดอยางเหมาะสม การกําหนด

นโยบายตาง ๆ ของสถานศึกษาจะตองสอดคลองและทันสมัย ทันกับความเจริญกาวหนาและความ

เปลี่ยนแปลงตาง ๆ  

รังสิวุฒิ ปาโสม (2556 : 55) ไดสรุปวา ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 

หมายถึง ผูบริหารและคณะครูในโรงเรียนที่รวมกันพัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานดานบริหาร 

การเรียนการสอน การปรับหลักสูตร เพื่อใหโรงเรียนมีความกาวหนากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป 

รูจักนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาชวยในการจัดการเรียนการสอน ความกระตือรือรนของครูที่จะปรับปรุง

พัฒนาการเรียนการสอน สามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและนโยบายใหมตามความ

ตองการของทองถ่ินตลอดจนพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิที่ไดจากการปรับปรุงหรือพัฒนาโรงเรียน 

จันจิรา เขียวคลาย (2559 : 47) ไดสรุปวา ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา

โรงเรียน หมายถึงความสําเร็จที่โรงเรียนสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาโรงเรียนให

บรรลุผล ทั้งดานวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และงานบริหารทั่วไป เพื่อให

ทันตอการเปลี่ยนแปลงโดยพิจารณาจากการยอมรับของครู ตอการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ความ

รวดเร็วของครูตอการพัฒนาหรือการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานของตนเอง ตลอดจนพิจารณา

ผลสัมฤทธ์ิที่ไดจากการปรับปรุงหรือพัฒนาโรงเรียน 

Hoy and Miskel (1991 : 389) กลาวถึง ความสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนให

เขากับสิ่งแวดลอม โรงเรียนเปนองคการทางการศึกษา ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ครูอาจารย 

นักเรียน และนักการภารโรง จึงจะทําใหเกิดการเรียนการสอนอยางสมบูรณ การจัดการศึกษาใหเกิด

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลน้ัน โรงเรียนจะตองมีความสามารถในการปรับตัวไดอยางเหมาะสม 

การกําหนดนโยบายตาง ๆ ของโรงเรียนจะตองทันสมัยและสอดคลองทันกับความเจริญกาวหนาและ

ความเปลี่ยนแปลง นโยบายของโรงเรียนไมควรยึดติดตายตัวจนเปลี่ยนแปลงไมไดจนทําใหลาสมัย   

ในขณะเดียวกันจะตองสามารถปรับตัวใหทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ดวย เชนกัน โดยเฉพาะ
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ในดานการเรียนการสอน ควรมีนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนใหม ๆ มีการคนควาและพัฒนาสื่อ

อุปกรณการเรียนอยางสม่ําเสมอ ปรับปรุงอาคารสถานที่สิ่งแวดลอมใหมีความสะอาดรมรื่น เพื่อให 

เกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเกิดบรรยากาศในการเรียนรู ดังน้ัน ผูบริหารและครูจะตองมีบทบาท

สําคัญตอการปรับตัวและไมหยุดน่ิง ตองพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโรงเรียน รูปแบบการบริหารงาน 

และดําเนินการตาง ๆ ใหมีความคลองตัวตอการปฏิบัติงาน ผูบริหารและครูตองเปนนักพัฒนา          

มีความคิดริเริ่มสรางสรรคใหเกิดสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ การจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีความรู

เพื่อใหสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

Hoy and Ferguson (1985 : 202) มีความเห็นวา ความสามารถในการปรับเปลี่ยนตอ

สภาวะแวดลอมที่มากระทบทั้งภายในและภายนอก เปนความสามารถของผูบริหารและครูในโรงเรียน

ที่รวมกันพัฒนาเปลี่ยนแปลงวิธีดําเนินงานทั้งดานวิชาการ การเรียนการสอน เพื่อใหโรงเรียนมีความ 

กาวหนา ทันกับสภาพที่เปลี่ยนไปโดยพิจารณาจากลักษณะการยอมรับของครูตอการเปลี่ยนแปลง      

ในดานตาง ๆ ทั้งการบริหารและการเรียนการสอน ความสามารถ ความรวดเร็ว ของครูตอการพัฒนา

หรือปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินการของตนเอง ความกระตือรือรนที่ไดจากการปรับปรุงหรือพัฒนา

โรงเรียน ความสามารถในการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม หมายถึง ความสามารถของผูบริหารและครู 

ที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนรวมกันพัฒนา ปรับเปลี่ยนการดําเนินงาน ดานการบริหาร ดานการเรียน

การสอน และการปรับหลักสูตร เพื่อใหนักเรียนมีการปรับตัวกาวทันกับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 

ไดสรุปวา เปนความสามารถในการแกปญหาโดยความรวมมือของผูบริหารโรงเรียนกบัครู ทั้งในการจัด 

การเรียนการสอน การปกครองนักเรียน การแกปญหาความขัดแยงภายในโรงเรียน ความสามารถควบคุม

สถานการณไดเมื่อเกิดปญหาหรือมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ ไดจนบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน 

ณัฐพงศ จันทนะศิริ และบุญฤทธ์ิ บุญมา. (2559 : ออนไลน) กลาววา แมวาการบริหารงาน

แบบรวมมือทุกสวนจะสําคัญ แตผูบริหารตองไมละเลยที่จะพัฒนาสถานศึกษาในสวนของระบบงาน

ตาง ๆ ดวย เน่ืองจากแตละดานยอมมีความแตกตางในบริบทการบริหารสถานศึกษา รวมถึงรายละเอียด

ที่ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของในดานตาง ๆ จะพิจารณา  

 1. ดานการบริหาร ผูบริหารจะตองเปดใจรับฟงความคิดเห็นของครู นักเรียน และ

ชุมชน ผูบริหารที่มีดีควรรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในองคกรและผูที่มีสวนไดสวนเสีย และ

พิจารณาอยางรอบคอบกอนตัดสินใจ เนนการมีสวนรวมทั้งทางความคิดและการปฏิบัติ ไมใชเพียง

คําสั่งใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามเทาน้ัน โดยผูบริหารจะตองเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงและการ

พัฒนา โดยเริ่มจากทัศนคติของคนในสถานศึกษากอนตองช้ีใหเห็นถึงความสําคัญในการเปลี่ยนแปลง

สถานศึกษา ช้ีใหเห็นความสําคัญของการรวมมือกันพัฒนา ช้ีใหเห็นความสําคัญของการสรางนักเรียน

ที่มีคุณภาพ ดังน้ันผูบริหารยุคใหมจะตองเปดกวาง ยอมใหมีการวิพากษวิจารณ ยอมรับความคิดเห็น

ใหม ๆ ที่สรางสรรคและเปนประโยชนตอการพัฒนาองคกร และตระหนักเสมอวา ทุกปญหาน้ันตองให

ทุกฝายไดรวมเสนอแนวทางแกไข 
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 2. ดานวิชาการ ภารกิจหลักและสําคัญของสถานศึกษาคงหนีไมพนดานงานวิชาการ

หากแตผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะผลการประเมินในรูปแบบตาง ๆ กลับกลายเปนปญหาระดับชาติ 

ทุกครั้งที่มีการสอบวัดความรูคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจะอยูในระดับที่คอนขางตํ่า ผูบริหารตองเรียนรู

ที่จะนําแนวทางของขอสอบแตละครั้งมาสรางเปนคลังขอสอบภายในสถานศึกษาเพื่อใหนักเรียนเกิด

การเรียนรู อาจใหมีการรวมเฉลยระหวางครูและนักเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน แตทั้งน้ีภาระงาน

ของครูน้ันควรเนนไปที่กิจกรรมการจัดการเรียนรูมากกวางานดานอื่น ๆ เพื่อใหครูไดสามารถพัฒนา

นักเรียนไดอยางเต็มที่ ใหครูมีเวลาในการสืบคนหาขอมูลใหม ๆ มากกวาการที่ตองพิจารณางาน

เอกสารของสถานศึกษา นอกจากน้ีการสงเสริมนักเรียนเขารวมแขงขันทางวิชาการในรายการตาง ๆ  

ก็เปนอีกแนวทางหน่ึงที่จะชวยใหครูและนักเรียนไดพัฒนาทักษะและกระบวนการในการเรียนรูเพื่อ

ยกระดับความรูความสามารถขององคกรตอไป 

 3. ดานการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรูเปนสวนหน่ึงของงานดานวิชาการ แตกระน้ันก็

เปนหน่ึงในกระบวนการที่ทําใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรู เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหมีคุณลักษณะอัน

พึงประสงคตามที่สถานศึกษาตองการอยางแทจริง ดังน้ันการจัดการเรียนรูจะตองมุงเนนกระบวนการ

ใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูอยางแทจริง ซึ่งองคความรูที่ครูถายทอด

ควรเปนองคความรูที่สามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของนักเรียนได จะทําใหนักเรียนเห็นคุณคา

ของการเรียนรูมากย่ิงข้ึน โดยผูบริหารและครูควรมีบทบาทในการสรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศ

การเรียนรูที่เหมาะสม สงเสริมใหนักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูกันและกันทั้งในและนอกหองเรียน 

ทั้งกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมนันทนาการ รวมไปถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่โรงเรียนหรือชุมชนจัดข้ึน 

 4. ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม นับวาเปนอีกปจจัยสําคัญอยางหน่ึงที่จําเปน

จะตองพัฒนา โดยอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมตองมีความปลอดภัย และสงเสริมการเรียนรู  

ของนักเรียน โดยอาคารสถานที่สําหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ตองมีที่ที่เด็กไดลงมือทํา มีพื้นที่ว่ิงเลน  

มีเครื่องเลน มีของเลน ที่ตองมีมาตรฐานและปลอดภัย ลักษณะอาคารตองนาดึงดูด เปนสวนตัว         

มีสวนที่เปนที่รับรองผูปกครอง และสวนที่ครูจะตองดูแลนักเรยีนโดยปราศจากบุคคลภายนอก หองนํ้า

ตองมีสุขภัณฑสําหรับเด็กเล็ก หองเรียนตองเต็มไปดวยผลงานนักเรียน ขณะที่ในระดับประถมศึกษา

จะตองเริ่มมีหองสมุด มีหองใหนักเรียนไดอานหนังสือมากข้ึน สถานที่ก็จะมุงเนนการสงเสริมความคิด

สรางสรรคที่เปนระเบียบมากข้ึน เริ่มมีมุมที่นักเรียนสามารถแสดงผลงานของตัวเองไดดวยการ

ออกแบบ สวนระดับมัธยมศึกษาจะตองเปนทางการมากข้ึน สงเสริมใหนักเรียนเรียนรูไดอยางดี        

มีอุปกรณทางเทคโนโลยีที่มากกวาระดับช้ันอื่น มีหองปฏิบัติการในบางรายวิชา มีหองสมุดที่มากข้ึน

เพื่อสงเสริมนิสัยการคนควาหาความรู ตัวอยางลักษณะของการวางอาคารสถานที่เพื่อความเหมาะสม 

ตองพิจารณาองคประกอบดานภูมิศาสตรเปนสําคัญ เชน การสรางอาคารตาง ๆ  ควรใหมีลมหมุนเวียน 

จึงตองพิจารณาลมของประเทศไทยที่จะมีลมประจําอยูสองดาน คือ ลมจากดานตะวันออกเฉียงเหนือ 
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และลมจากดานตะวันตกเฉียงใต ดังน้ันการสรางใหอาคารสรางใหสามารถเปดรับลมจากดานเหลาน้ี

ยอมทําใหสิ้นเปลืองพลังงานในการเปดพัดลมและเครื่องปรับอากาศคอนขางนอยกวาอาคารที่มี

ลักษณะทึบและอับลมรวมถึงการใชแสงธรรมชาติมาชวยใหเกิดความสวางในหอง หนาตางไมควรเปน

ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก เน่ืองจากจะทําใหแดดสองเขามาแรงเกินไป ทิศทางการต้ังโตะ ก็ไมควร

ที่จะหันหนาหรือหนัหลงัใหหนาตาง เพราะการหนัหนาใหหนาตางจะเกิดแสงที่มากเกิน การหันหลังจะ

ทําใหเกิดเงาจนมองไมเห็นหรือถามีคอมพิวเตอรจะทําใหหนาจอเกิดการสะทอน จึงควรจัดโตะใหหันขาง

เพื่อรับแสงไดอยางเหมาะสม ทั้งน้ีการบริหารอาคารสถานที่ที่ดี คือ การบริหารจัดการใหมีการใชประโยชน

จากพื้นที่ตาง ๆ ของอาคารสถานที่อยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองการใชงานไดหลายรูปแบบ 

 5. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล คนยังเปนสวนสําคัญของการพัฒนาในทุกดาน 

อัตรากําลัง รวมถึงคุณภาพในแตละคน ยอมเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาสถานศึกษา ดังน้ันฝายบริหาร

ทรัพยากรบุคคลจึงถือเปนอีกหนวยงานที่ตองสรางแนวคิดทุกเรื่องที่กลาวมาใหเกิดประโยชน เปาหมาย

ของการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management : HRM) มีวัตถุประสงคหลัก    

4 วัตถุประสงค คือ การสรรหา การพัฒนา การรักษาไว และการใชประโยชน ทั้งสี่ขอน้ีจําเปนตองทํา

อยางเปนระบบ ตอเน่ือง เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางแทจริง ทรัพยากรบุคคลของโรงเรียน ไมใชเพียง

ครูเทาน้ัน แตรวมถึงบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนผูปกครอง และชุมชน ที่สามารถกลายเปน

ทรัพยากรที่สําคัญในการขับเคลื่อนสวนตาง ๆ ไดเปนอยางดี ฉะน้ันข้ันตอนการสรรหาตองพิจารณา     

ดูจากงานที่จะให เชน ดานวิชาการก็สรรหาผูที่มีความรูความสามารถในเรื่องน้ัน ๆ ดานงบประมาณ

อาจหาจากผูที่อาวุโสหรือเปนที่รูจักในชุมชนติดตอหนวยงานตาง ๆ ได ในหลายครั้งงบประมาณ

ภายนอกไดจากบุคคลที่อยูดานศาสนาเน่ืองจากมีผูติดตอเขามาทําบุญ  

จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา 

หมายถึง ความสามารถของผูบริหารและครูในโรงเรียนที่รวมกันจัดการศึกษาใหประสบผลสําเร็จ 

บรรลุตามวัตถุประสงคครูและบุคลากรมีการยอมรับแนวคิดวิธีการตลอดจนเทคนิคการสอนใหม ๆ       

มาใชในการจัดการเรียนการสอนมีบรรยากาศสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษา สงเสริมใหครูมีความ

กระตือรือรนในการทํางานมีบรรยากาศความรวมมือในการปฏิบัติงานเปนอยางดีครูและบุคลากร

ทางการศึกษาพัฒนาตนเองอยูเสมอเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนครูและบุคลากรใน

สถานศึกษาสามารถปรับตนเอง ใหเขากับสิ่งแวดลอมไดดีครูและบุคลากรมีความกระตือรือรน                

ในการทํางานสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรทองถ่ินใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 

การแกปญหาเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางย่ิงในการบริหารสถานศึกษาที่ตองอาศัยรูปแบบ 

แบบแผน และแนวทางการแกปญหา โดยหลายฝายตองมีสวนรวมในการแกไข มีเวลาตัดสินใจ ใช

ความคิดสรางสรรค เพื่อหาวิธีการที่แตกตางและหลากหลาย โดยจะตองมีการวิเคราะหหาสาเหตุ             

ที่แทจริง และการตัดสินใจที่ดีของผูบริหารสถานศึกษา 



 97

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 687) ใหความหมายของปญหา 

คือ ขอสงสัย ขอขัดของ ขอที่ตองพิจารณาแกไข 

วรรณภา เหลาไพศาลพงษ. (2554 : 12) ไดสรุปความหมายของปญหา คือ เหตุการณหรือ

สถานการณที่บุคคลตองเผชิญและแกไข ซึ่งตองใชวิธีตาง ๆ อยางเหมาะสมรวมไปถึงการใชความรู 

หรือประสบการณเดิมของแตละบุคคลในการคิดหาคําตอบดวย  

อรกช อุดมสาลี (2555 : 10) กลาววา การแกปญหาเปนความสามารถของบุคคลที่เกิดจาก

การคิด เมื่อพบอุปสรรคหรือปญหาตาง ๆ ซึ่งตองอาศัยความรูความสามารถและประสบการณเดิมมา

แกไขสถานการณและปญหาที่พบเจอ เพื่อใหรอดพนจากปญหาตาง ๆ รวมถึงบรรลุจุดมุงหมายที่ต้ังไว 

รังสิวุฒิ ปาโสม (2556 : 56) ไดสรุปวา ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน (Solving 

Problems) หมายถึง ความสามารถของผูบริหารและครใูนโรงเรียนทีร่วมมอืกันในการแกปญหาตาง ๆ 

ทั้งดานการเรียนการสอน การปกครองนักเรียนและงานรับผิดชอบอื่น ๆ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได

จนบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน 

จันทรจิรา เขียวคลาย (2559 : 51) ไดสรุปความหมายของความสามารถในการแกปญหา

ภายในโรงเรียน หมายถึง ระดับความสําเร็จที่โรงเรียนสามารถแกปญหาตาง ๆ ในโรงเรียน เชน ดาน

การจัดการเรียนการสอน การปกครองนักเรียน ความขัดแยงภายในโรงเรียน ปญหาที่เกิดข้ึนฉุกเฉิน 

หรือปญหาอื่น ๆ ที่อาจเกิดข้ึนไดภายในโรงเรียน โดยอาศัยความรวมมือของผูบริหารโรงเรียนกับครู  

ที่จะสามารถแกไขปญหาและควบคุมสถานการณไดเมื่อเกิดปญหา เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานใหจน

บรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน 

Hoy and Miskel (1991 : 373) กลาวถึง ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 

(Solving Problems) องคการหรือโรงเรียนยอมมีรปูแบบในการบริหารงานเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตาม

เปาหมายที่วางไว การกําหนดรูปแบบการบริหารงานในโรงเรียนน้ัน แตละโรงเรียนจะมีการกําหนด

รูปแบบใหเหมาะสมกับขนาดและภารกิจของโรงเรียนแตไมวาจะมีรูปแบบการบริหารแบบใด ระบบ 

ในการทํางานของโรงเรียนยอมประกอบดวยองคประกอบตาง ๆ ไดแก เปาหมาย คือ การมุงถึง

ความสําเร็จที่สูงสุดที่เกิดจากการทํางาน บทบาทหนาที่เปนสวนประกอบรองลงมาเพื่อรวมกันปฏิบัติ

กิจกรรมตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด การประสานงาน

เปนแนวทางของความรวมมือในการปฏิบัติงานใหมีความชัดเจนและเกิดความเรียบรอยกิจกรรม หรือ

การจัดกิจกรรมตาง ๆ  เพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย การจัดการศึกษาในโรงเรยีนเปนการสรางคน

ใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของบุคคลตามแนวทางที่เหมาะสม การบริหารและการจัดการ 

ในโรงเรียนจึงควรมีความยืดหยุนพอสมควร ต้ังแตหลักสูตร ควรปรับใหเหมาะสมกับทองถ่ิน สภาพ

ของบุคลากรและทรพัยากรที่มีอยู การจัดวิชาตาง ๆ สําหรับการเรียนการสอน รวมทั้งการจัดกิจกรรม

ในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร ควรใหเพียงพอและหลากหลายเพื่อใหสอดคลองกับความสนใจ ความ
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ตองการ และความถนัดของนักเรียน จะชวยเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู การปรับตัวและ

บุคลิกภาพของนักเรียนไดอยางเหมาะสม กฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ บางเรื่องเปนสิ่งลาสมัย ไมทัน

สภาพปจจุบัน ควรมีการปรับปรุงใหมีความเหมาะสมย่ิงข้ึน การบริหารและการจัดการ ผูบริหาร        

มีสวนสําคัญในการดําเนินการใหเกิดประสทิธิภาพ เกิดความราบรื่น เรียบรอยและความเจริญกาวหนา 

ผูบริหารจึงควรปฏิบัติตนใหเหมาะสม ไมใชอํานาจเผด็จการ ไมควรยึดกฎระเบียบโดยเครงครัด สิ่งใด

ที่เปนอุปสรรคการทาํงานควรยืดหยุนบาง แตไมเสียประโยชนหรือเปาหมายขององคการ ผูบริหารควร

เปนผูสรางความไววางใจใหกับผูรวมงาน ใหการยอมรับและเอื้ออาทรตอเพื่อนรวมงานเพื่อไมใหเกิด

ชองวางซึ่งกันและกัน ควรมีการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยวิธีตาง ๆ เชน การยกยอง

ชมเชย ใหรางวัลในบางโอกาส พยายามสรางบรรยากาศในโรงเรียนใหเกิดความเปนมิตร ใหความ

รวมมือรวมใจแกบุคลกรทุกฝาย ยอมทําใหเกิดประสิทธิผลในโรงเรียนได 

นอกจากการแกปญหาดวยวิธีการประนีประนอมแลว ยังมีวิธีการตาง ๆ มาจัดการกับความ

ขัดแยงที่เกิดข้ึนโดยจําแนกตามพฤติกรรมเปนสําคัญซึ่ง ไดแก 1) การหลีกเลี่ยง เปนการหลบเลี่ยง

ปญหา พยายามใหตนเองหนีไปจากเหตุการณที่เปนปญหาขัดแยง โดยไมยุงเกี่ยวกับฝายตรงขาม           

ที่จะนําขอโตแยงมาหาตน โดยอาจจะเปลี่ยนประเด็นการสนทนา วิธีน้ีจะใชไดดีสําหรับประเด็น          

ที่ไมคอยสําคัญนัก 2) การปรองดอง เปนวิธีการแกปญหาโดยการยอมเสียสละความตองการ            

ของตนเองเพื่อใหฝายตรงขามบรรลุความตองการของตนเอง ซึ่งทําใหบรรเทาความขัดแยงไดในเวลา

อันรวดเร็ว เพราะคูกรณีที่ไดรับประโยชนเกิดความพึงพอใจและยุติขอขัดแยง แตอีกฝายที่เสีย

ประโยชนก็จะรอวันที่แกแคน การแขงขันเปนการใชวิธีเอาแพเอาชนะ อาจจะตองใชอํานาจหรือแสดง

ความกาวราวรุนแรงเมื่อมีสิ่งกีดขวางมิใหบรรลุเปาหมาย จึงใชวิธีการที่อาจจะตองทําลายอีกฝายหน่ึง 

เพื่อใหไดในสิ่งที่ตนเองหวังไว วิธีการแกปญหาความขัดแยงวิธีน้ีใชไดผลเมื่อทั้ง 2 ฝายมีความสัมพันธ

เกี่ยวของกันเพียงเวลาสั้น ๆ และไมมีความจําเปนตองรักษาสัมพันธภาพในระยะยาว 

การแกปญหาความขัดแยงดวยวิธีการพบหนากัน เจรจาและทําความตกลงรวมกันจะมี

ประสิทธิภาพมากแคไหน แตวิธีน้ีจะใชไดผลเพียงใดก็ข้ึนอยูกับความสามารถและความชํานาญ      

ของผูเกี่ยวของที่จะตองสรางทักษะที่จําเปนในการแกไขความขัดแยง ดังน้ี ความสามารถในการ

พิจารณาลักษณะของขอขัดแยง การจําแนกประเด็นของขอขัดแยง การเริ่มตนเจรจาแกไขขอขัดแยง 

การรับฟง การใหเหตุผลและใชเหตุผล การรูจักปฏิกิริยาทางอารมณของผูอื่นและรูจักควบคุมอารมณ

ของตนเอง ความขัดแยงที่เกิดข้ึนไมไดมีผลเสียแตอยางเดียว หากพิจารณาใหถ่ีถวนแลวจะพบวาความ

ขัดแยงก็มีดานผลดีที่เปนประโยชนหลายดาน เชน ทําใหองคกรไมหยุดน่ิง ความขัดแยงระหวางกลุม

จะทําใหสมาชิกในกลุมมีความสามัคคีเกิดความกลมเกลียวกัน และทําใหเกิดความคิดแปลกใหม เปนตน 

จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา ความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา หมายถึง 

ผูบริหารสถานศึกษาและครูรวมกันแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในสถานศึกษาไดเปนอยางดีผูบริหาร
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และครูสามารถจัดลําดับความสําคัญในการแกปญหาของสถานศึกษาไดมีการตัดสินใจสั่งการไดอยาง 

มีข้ันตอน ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของโรงเรียนเปนสําคัญผูบริหารสถานศึกษาและ

บุคลากรรวมมือกันแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนภายในสถานศึกษาไดลุลวงเสมอเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน

ผูบริหารและครูในสถานศึกษาสามารถควบคุมสถานการณไดผูบริหารสถานศึกษาใหความสนใจและ

มุงมั่นแกปญหาเมื่อมีความขัดแยงหรือแตกความสามัคคีของครูและบุคลากร 

สรุปไดวา ประสิทธิผลของโรงเรียนหรือสถานศึกษาเปนความสามารถของผูบริหารและครู

ในโรงเรียนที่รวมกันจัดการศึกษาใหประสบผลสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงคของโรงเรียนจนสามารถ

ผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง นักเรียนมีเจตคติทางบวก ตลอดจนสามารถปรับเปลี่ยน

พัฒนาโรงเรียน และสามารถแกปญหาที่ข้ึนภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อใหสามารถดําเนินงานได

บรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียนโดยพิจารณาประสิทธิผลของโรงเรียนใน 4 ดาน ความสามารถผลิต

นักเรียนใหมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูง ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก ความ 

สามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา ความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา 

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียน 

ความเปนผูนํามีความสําคัญตอการขับเคลื่อนองคการไปสูความสําเร็จ และการมีภาวะผูนํา 

ที่มีประสิทธิผล คือ สิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติ องคการ ไปสูความสําเร็จ การไรสภาพของ

ภาวะผูนําสงผลกระทบตอองคการในหลาย ๆ  ดานอยางสรางสรรคซึง่กิตต์ิกาญจน ปฏิพันธ (2555) ได

กลาววาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคเปนการแสดงออกของผูนําที่ตอบสนองความตองการของบุคลากร  

ในดานความสามารถในการนําความคิดสรางสรรคและกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรคสอดคลองกับ

สุภาพ ฤทธ์ิบํารุง (2556 : 43) กลาววาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคเปนความสามารถในการจูงใจหรือนํา

บุคคลอื่น ๆ อยางมีมีวิสัยทัศนกระตุนและสนับสนุนใหเกิดการทดลองภายในองคกรเพื่อที่จะทําให

บุคลากรสามารถคิดนอกกรอบกลาคิดกลาตัดสินใจมีความคิดสรางสรรคหาแนวทางใหม ๆ ในการ

บริหารและการสื่อสารภายในองคกรมีความสามารถในการปรับตัวและกระบวนการทํางานตาง ๆ          

ในองคกรใหมีความงายคลองตัวและยืดหยุนเขากับสถานการณตาง ๆ ไดดีมากข้ึน เพื่อใหองคกรมี

ประสิทธิผลมากย่ิงข้ึนสอดคลองกับ ธนิต ทองอาจ (2553 : 11) ไดกลาววา ประสิทธิผลของโรงเรียน 

หมายถึง การที่โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาไดสําเร็จดวยดี โดยใหผูนําไดใชความสามารถจูงใจ

ผูบังคับบัญชาใหมาทํางานอยางเสียสละ ขณะเดียวกันผูนําก็ทําหนาที่ประสานงานใหงานดานการจัด

การศึกษาใหผลสําเร็จสูงการบริหารจัดการสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิผลน้ัน ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค

ของผูบริหารเปนองคประกอบที่สําคัญอยางย่ิง ผูวิจัยจึงไดกําหนดการศึกษาความสัมพันธระหวาง

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบรหิารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรยีน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานีเขต 1 
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บริบทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

 

สภาพการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเกิดจากการที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

พ.ศ. 2542 ซึ่งเปนกฎหมายทางการศึกษาที่เกิดข้ึนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 

พ.ศ. 2542 และบทบัญญติัของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ประกอบกับพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กําหนดใหการบริหารและการจัดการข้ันพื้นฐาน

ใหยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดยคํานึงถึงปริมาณสถานศึกษาจํานวนประชากร วัฒนธรรม และความ

เหมาะสมดานอื่นและใหมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพื่อทําหนาที่ในการดําเนินการให

เปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตามที่กําหนดไวในกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอื่น โดยสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเปนหนวยงานที่อยูใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ

ศึกษาข้ันพื้นฐานที่เกิดข้ึนตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดใหมีเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 

7 กรกฎาคม 2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ปรับปรุงแกไขการกําหนดเขตพื้นที่

การศึกษาและกําหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2550 และ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ปรับปรุงแกไขการกําหนดเขตพื้นที่การศึกษาและกําหนดเขตพื้นที่

การศึกษาเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551 อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ตลอดจนประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การกําหนด

และแกไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเปนเขตพื้นที่ประถมศึกษา ทั้งน้ี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา      

สุราษฎรธานี เขต 1 ไดถูกประกาศเปลี่ยนแปลงเปนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา          

สุราษฎรธานี เขต 1 ประกอบดวยทองที่ อําเภอเมือง อําเภอกาญจนดิษฐ อําเภอดอนสัก อําเภอ        

เกาะพะงันและอําเภอเกาะสมุย โดยใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

ต้ังอยูที่อําเภอเมืองสุราษฎรธานี (ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 127 ตอนพิเศษ 98ง หนา57 ประกาศ ณ 

วันที่ 18 สิงหาคม 2553) 

อํานาจหนาท่ี  

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 1 มีภารกจิและอํานาจหนาที่ ดังน้ี  

 1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา         

ข้ันพื้นฐาน และความตองการทองถ่ิน  

 2. วิเคราะหการจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหนวยงาน           

ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตน

รับทราบ รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว  



 101 

 3.  ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา  

 4.  กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา 

 5.  ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา  

 6.  ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้ง ทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม 

สนับสนุน การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  

 7.  จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา  

 8.  ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้ง บุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ

และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลาย  

 9.  ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา  

 10. ประสาน สงเสริม การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานดานการศึกษา 

 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา  

 12. ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่มิไดระบุ

ใหเปนหนาที่ของหนวยงานใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

บริบทท่ัวไป 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ต้ังอยูที่เลขที่ 389/5 หมู 4 

ถนนดอนนก ตําบลมะขามเต้ีย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี รหัสไปรษณีย 84000โทรศัพท           

0-7727-3298 โทรสาร 0-7727-3071 เว็บไซด www.surat.go.th 

อาณาเขตติดตอ 

 ทิศเหนือ ติดชายฝงทะเลอาวไทย 

 ทิศตะวันออก ติดอําเภอขนอม อําเภอสิชลจงัหวัดนครศรีธรรมราช  

 ทิศตะวันตก ติดอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี  

 ทิศใต ติดอําเภอบานนาสาร และอําเภอบานนาเดิมจังหวัดสุราษฎรธานี และอําเภอ

นบพิตําจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ขอมูลพ้ืนฐาน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต1 บริหารจัดการศึกษาใหกับ

สถานศึกษาในสังกัดและการกํากับดูแล ซึ่งเปนสถานศึกษาที่ต้ังอยูในพื้นที่ 5 อําเภอ ไดแก 1) อําเภอ

เมืองสุราษฎรธานี 2) อําเภอกาญจนดิษฐ 3) อําเภอดอนสัก 4) อําเภอเกาะสมุย และ 5) อําเภอ               

เกาะพะงัน 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

งานวิจัยในประเทศ 

การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ผูวิจัย

ไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งงานวิจัยภาษาไทยและงานวิจัยของตางประเทศ ดังน้ี 

กาญจนา ศิลา (2556) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา

ของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูนํา          

เชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

สํานักงานเขตบางเขน (เครือขายที่ 19) กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ดานการเรียน       

การสอนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน (เครือขายที่ 19) จํานวน 165 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหาร

สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน 

(เครือขายที่ 19) โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากตามลําดับ คือ ดานการสรางมนุษยสัมพันธ  

ดานการไววางใจ ดานการเจรจาตอรอง ดานการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี ดานการสื่อสาร ดาน 

การทํางานเปนทีม และดานการบริหารเวลา ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหาร

สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน 

(เครือขายที่ 19) จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนราย

ดาน พบวา ดานที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 ดาน ไดแก 

ดานการสรางมนุษยสัมพันธ และดานการไววางใจ และจําแนกตามประสบการณทํางานของครู พบวา 

โดยรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ดานการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี ดานการสรางมนุษยสัมพันธ และดานการเจรจาตอรอง      

มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานการบริหารเวลา ดานการสื่อสาร 

ดานการไววางใจ ดานการทํางานเปนทีม พบวา ไมแตกตางกัน 
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สุภาพ ฤทธ์ิบํารุง. (2556) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา  

ที่สงผลตอความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เพื่อ

ศึกษาระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบรหิารสถานศึกษาและความมีประสทิธิผลของโรงเรียน เพื่อ

ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษากับความมีประสิทธิผล

ของโรงเรียน และภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอความมีประสิทธิผล         

ของโรงเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ครูและผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 334 คน 

เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม ผลการวิจัย พบวา 1) ผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงาน         

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 มีภาวะผูนําเชิงสรางสรรค โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาคาเฉลี่ยเปนรายดานอยูในระดับมากทุกรายการ โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ดานการทํางาน

เปนทีม สวนดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก ดานการมีความคิดสรางสรรค 2) ความมีประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยภาพรวมทั้ง 5 ดาน อยูในระดับ

มากเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยเปนรายดานอยูในระดับมากทุกรายการ โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก 

ดานความพึงพอใจในการทํางานของครู สวนดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ไดแก ดานคุณลักษณะของผูเรียน 

3) ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาและความมีประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยภาพรวม มีคาของความสัมพันธ

อยูในระดับมากทุกดานมีความสัมพันธกันในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01            

4) ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ไดแก ดานการมีความยืดหยุนและปรับตัว ดานการ

คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ดานการทํางานเปนทีม และดานการมีความคิดสรางสรรค และไดคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.782 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาสัมประสิทธ์ิการ

ทํานายหรืออํานาจพยากรณ รอยละ 61.20 (R2= 0.612) 

รัตนา นาคมุสิก (2558) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 เพื่อ

ศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร ศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน เปรียบเทียบประสิทธิผล

ของโรงเรียน จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลและเพื่อหาตัวทํานายและอํานาจในการทํานาย      

ของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่มีผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน           

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางคือ ผูบริหาร 

115 คน และครูผูสอน 312 คน รวม 427 คนผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร

และประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง และจากการเปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียน 

พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนมีความแตกตางกันตามประสบการณในการทํางาน และยังพบวา  

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร ทั้ง 4 ดาน สามารถทํานายประสิทธิผลของโรงเรียน รอยละ 
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97.10 โดยเรียงลําดับคือการกระตุนเชาวนปญญา การสรางแรงบันดาลใจ การมุงความสัมพันธเปน

รายคน และการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 

บุณรดา ทรงบุญศาสตร (2559) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางภาวะผูนํา      

เชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบและตัวบงช้ีภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา 

ศึกษาสภาพปจจุบัน สภาพที่พึงประสงค และวิธีการเสริมสรางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหาร

สถานศึกษา และพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร

สถานศึกษา/ครูผูสอน จากสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  

จํานวน 346 คน ผลการวิจัยพบวา สภาพปจจุบันของภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา

โดยรวมอยูในระดับมาก สวนสภาพที่พึงประสงคของภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา 

โดยรวมอยูในระดับมาก และวิธีการเสริมสรางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคที่มีอันดับความตองการมากที่สุด 

คือ การศึกษาดวยตนเอง การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการฝกอบรมโปรแกรมเสริมสรางภาวะผูนํา

เชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 

จังหวัดกาฬสินธุ มีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดในการนําไปใชเพื่อพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรค

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.65 และ 4.24 ตามลําดับ 

พิมพพร พิมพเกาะ (2557) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางภาวะผูนํา          

เชิงสรางสรรคของผูบริหารโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

องคประกอบและตัวช้ีวัดภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน และสภาพที่พึงประสงคในการเสริมสรางภาวะผูนําเชิงสรางสรรค                

ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางภาวะผูนํา

เชิงสรางสรรคของผูบริหารโรงเรียน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อศึกษาผลการนําโปรแกรม

เสริมสรางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคที่ไดพัฒนาข้ึนนําไปใชพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหาร

โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะหความสําคัญของความ

ตองการจําเปนขององคประกอบภาวะผูนาเชิงสรางสรรคที่มีความสําคัญตอการเสริมสรางภาวะผูนํา

เชิงสรางสรรคของผูบริหารโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินมากที่สุด คือ ดานการมีความ

ยืดหยุน มีจินตนาการและมีวิสัยทัศนตามลําดับ ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของคูมือโปรแกรม

การเสริมสรางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบรหิารโรงเรยีนจากผูเช่ียวชาญ 9 คน โดยรวมอยูในระดับ

มาก และการวิเคราะหความพึงพอใจของผูบริหารโรงเรียน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีตอ

โปรแกรมเสริมสรางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และ
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การวิเคราะหผลการประเมินพฤติกรรมภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวม      

อยูในระดับมากและมากที่สุด ตามลําดับ ผูอํานวยการโรงเรียนระดับมากที่สุด รองผูอํานวยการ

โรงเรียนระดับมาก และครูหัวหนางานวิชาการระดับมากที่สุด 

กฤษพล อัมระนันท (2559) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหาร

สถานศึกษาในอําเภอแมวงกสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2           

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอ

แมวงก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู 

กลุมตัวอยาง ไดแก ครูในสถานศึกษาอําเภอแมวงก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครสวรรค เขต 2 ป การศึกษา 2558 จํานวน 303 คน ผลการวิจัยพบวา ระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรค

ของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอแมวงก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค 

เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณารายดานโดยเรยีงลาํดับจากคาเฉลี่ยสงูสดุไปตํ่าสดุ

ดังน้ี คือ ดานการมีความยืดหยุนและปรับตัว ดานการทํางานเปนทีม ดานการคํานึงถึงความเปน

ปจเจกบุคคล ดานการมีความคิดสรางสรรค และดานการมีวิสัยทัศน 

ยุพา จันทวงศ (2559) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาแนวทางการเสริมสรางภาวะผูนําเชิง

สรางสรรคของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 2 โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาองคประกอบและตัวช้ีวัดของภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 2 ศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงค ภาวะผูนํา       

เชิงสรางสรรคของครู สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 2 พัฒนาแนวทาง

การเสริมสรางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ เขต 2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 2 จํานวน 315 คน ผลการวิจัยพบวา 1) องคประกอบและตัวช้ีวัดภาวะ

ผูนําเชิงสรางสรรคของคร ูสังกดัสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ เขต 2 โดยรวมอยู

ในระดับมากที่สุด 2) สภาพปจจุบันภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดาน 

อยูในระดับมาก สวนสภาพที่พึงประสงคภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวา อยูในระดับมากที่สุดทุกดาน 3) ผลการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปได การพัฒนา

แนวทางการเสริมสรางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของครสูังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ เขต 2 โดยรวมและรายดานมีความเหมาะสมมากที่สุด 

วัฒนา ปะกิคา (2560) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางภาวะผูนําเชิงสรางสรรค

ของผูบริหารโรงเรียน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบและตัวช้ีวัดภาวะผูนําเชิงสรางสรรค      
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ของผูบริหารโรงเรียน ศึกษาสภาพปจจุบัน สภาพที่พึงประสงคและวิธีการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรค

ของผูบริหารโรงเรียน พัฒนาโปรแกรมเสริมสรางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารโรงเรียน และ

ศึกษาผลการใชโปรแกรมเสริมสรางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารโรงเรียนกลุมตัวอยาง คือ 

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง 375 โรง 

ซึ่งมีผูใหขอมูล ไดแก ผูบริหาร 375 คน ครูหัวหนางานวิชาการ 375 คน ประธานคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 375 คน รวมทั้งหมด 1,125 คน ผลการวิจัยพบวา ผลการศึกษาสภาพปจจุบัน

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารโรงเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก สวนสภาพที่พึงประสงค 

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด และขอเสนอแนะวิธีการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหาร

โรงเรียนที่มีคาความถ่ีจากมากไปหานอย ไดแก การฝกอบรมการศึกษาดวยตนเอง การศึกษาดูงาน 

การบูรณาการแบบสอดแทรกกับการปฏิบัติงาน ความตองการจําเปนในการพัฒนาดานที่มีคาสูงที่สุด 

คือ การมีวิสัยทัศน รองลงมาคือการมีความไววางใจผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนน

การทดสอบของผูบริหารโรงเรียนหลังการใชโปรแกรมเสริมสรางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคสูงกวา

คาเฉลี่ยของคะแนนกอนใชโปรแกรมเสริมสรางภาวะผูนําเชิงสรางสรรค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ      

ที่ระดับ 0.01ผลการวิเคราะหพฤติกรรมภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารโรงเรียนโดยภาพรวม      

อยูในระดับมาก และผลการเคราะหความพึงพอใจของผูบริหารโรงเรียน ที่มีตอโปรแกรมเสริมสราง

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

วานิช บุญครอบ (2556) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ผลการวิจัยพบวา 

สมรรถนะของผูบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา สมรรถนะ        

ของผูบริหารอยูในระดับมากทุกดาน สําหรับดานที่มีคาเฉลี่ยสงูสดุคือ ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ รองมาคือ 

ดานการมีวิสัยทัศน และดานการทํางานเปนทีม สวนดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ดานการสื่อสารและ 

การจูงใจตามลําดับ สวนประสิทธิผลของโรงเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน

พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนอยูในระดับมากทุกดาน สําหรับดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ความสัมพันธ

ระหวางโรงเรียนกับชุมชน รองลงมาคือ ดานความพึงพอใจในการทํางานของครู และความสามารถ     

ในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึน สวนดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ความสามารถ 

ในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวกตามลําดับ สวนสมรรถนะของผูบริหารมีความสัมพันธ

ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 เมื่อ

พิจารณาเปนรายคู พบวา ดานการทํางานเปนทีมมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน

อยูในระดับสูง รองลงมาคือ ดานการบริการที่ดีมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

โดยรวมอยูในระดับสูง ดานการคิดวิเคราะห สังเคราะหและวิจัย มีความสัมพันธทางบวกกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมอยูในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 



 107 

ชาตรี ประสมศรี (2557) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหาร

สถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ผลการศึกษาพบวา 

ระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน โดยภาพรวม        

มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการพัฒนา

ตนเอง รองมาคือ ดานการพัฒนาศักยภาพบุคคลและดานการมีวิสัยทัศน ตามลําดับ สวนดานที่มี

คาเฉลี่ยตํ่าสุด ดานการวิเคราะห สังเคราะหและการวิจัย สวนระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน สวน

สมรรถนะของผูบริหารมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

ขอนแกน โดยพบวามีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01         

โดยคูที่มีความสัมพันธสูงสุดคือ ประสิทธิผลของโรงเรียน ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมี

ผลสัมฤทธ์ิอยางตอเน่ือง มีความสัมพันธทางบวกกับสมรรถนะทางการบริหารการศึกษาของผูบริหาร

ดานการมีวิสัยทัศน  

งานวิจัยตางประเทศ  

De Stefano. (2003) ได?ศึกษาเรื่องประสิทธิผลของโรงเรียนบทบาทความเปนผูนําของ

ครูใหญในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในจังหวัดซานตาเฟ ประเทศอารเจนตินา พบวา ความเปนผูนํา

ของครูใหญเปนสวนประกอบสําคัญในสมการประสิทธิผลของโรงเรียน การศึกษาน้ีไดพยายามระบุ

พฤติกรรมของครูใหญอันมีสวนชวยในการบรรลุถึงประสิทธิผลของโรงเรียนพฤติกรรมที่เกิดบอยครั้ง

มากที่สุดของครูใหญที่เกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนคือ “การแสดงถึงความเปนผูนําเชิงบริหารและ

วิธีการปกครอง” และรวมถึงเหตุการณ?อันเกี่ยวกับวินัยการใชทรัพยากรของโรงเรียนสไตลความเปน

ผูนําของครูใหญและการสรางความเช่ือมโยงกับผูมีสวนไดเสียในโรงเรียน 

Finklea (1997 อางถึงใน วานิช บุญครอบ, 2554 : 55) ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบภาวการณ

เปนผูนําของครูที่แคโรไลนา โดยมุงเนนไปสูความสัมพันธระหวาง สถานภาพทางงสังคมและเศรษฐกิจ

กับความมีประสิทธิผลของโรงเรียน และพบวามีคาสหสัมพันธทางลบที่สูงมากระหวางสถานภาพกับ 

ตัวแปรตาง ๆ ของความมีประสิทธิผลของโรงเรียน และยังไดสรุปจากการที่มีความสัมพันธในเชิงลบวา 

สภาพแวดลอมทางสังคมจะตองนํามาพิจารณาในการตีความหรือแปลความหมายตามผลวิจัยที่ไดและ

มีผลกระทบอยางสูงตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

Person (1993) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานแบบมีสวนรวมกับ 

การรับรูปเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถาบันหน่ึงในวิทยาลัยชุมชนในนอรทแคโรไลนา ไดทําการศึกษา 

ในกลุมตัวอยางที่เปนผูบริหาร ครู และพนักงานในมหาวิทยาลัย จากการศึกษาพบวา การบริหาร   
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แบบมีสวนรวมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับประสิทธิผล และพบวา ระยะเวลาในการทําหนาที่     

ในตําแหนงของผูบริหาร ไมมีผลกระทบตอการยอมรับในการจัดการของมหาวิทยาลัย 

Podgursk (1991 อางถึงใน วานิช บุญครอบ, 2554 : 54) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธ      

ของประสิทธิผลของโรงเรียนกับการรวมกลุมของคณะครูและสุขภาพโรงเรียน พบวามิติตาง ๆ            

ของสุขภาพโรงเรียนสัมพันธกับมิติประสิทธิผลขององคการขวัญของครู มีความสัมพันธกับการรับรู

ประสิทธิผลของโรงเรียน 

Currid (1982) ไดทําวิจัยเกี่ยวกับการวางแผนในมลรัฐเวอรจิเนีย ตะวันตกไดทําการศึกษา

วาประชากรที่ทําการมาอาศัยอยูที่ในทองที่ตาง ๆ ซึ่งเปนที่ทําการของโรงเรียนจะมีผลกระทบตอ        

การวางแผนการจัดระบบการศึกษาหรือไม อยางไร ซึ่งผลการศึกษาวิจัย พบวา โรงเรียนที่มีที่ต้ังอยู      

ในอาณาเขตของอุตสาหกรรม เขตที่อยูอาศัยรวม เขตที่อยูอาศัยของคนหลากหลายเช้ือชาติและขุมชน

น้ันมีความสัมพันธกันกับการวางแผนในระดับที่สูง และการวางแผนที่ดีข้ึนอยูกับความสามารถ           

ของผูบริหารโรงเรียนเปนสิ่งสําคัญที่สุด 

จากการศึกษางานเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ ทําใหผูวิจัยคนพบตัวแปรสําคัญหลายประเด็นที่สามารถนํามากําหนดเปนตัวแปรเพื่อ

ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ตัวแปรตน 1) การมี

จินตนาการ 2) การมีความยืดหยุน 3) การมีวิสัยทัศน 4) ความไววางใจ ตัวแปรตาม 1) ความสามารถ

ผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 2) ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีเจตคติทางบวก

3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา 4) ความสามารถในการแกปญหาภายใน

สถานศึกษาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งน้ี 


