
บทที่ 5  

 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา

กับประสิทธิผลของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฎรธานี เขต 1 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา             

เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนและเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงสรางสรรค         

ของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา          

สุราษฎรธานี เขต 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา สุราษฎรธานี เขต 1 จํานวน 302 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัยแลว

นํามาประมวลผล ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป การวิเคราะหขอมูล ดวยคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะหหาความสัมพันธดวยวิธีการของ

เพียรสัน  

 

สรุปผล 

 

ผลการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา        

สุราษฎรธานี เขต 1 มีดังน้ี 

 1.  การวิเคราะหภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 โดยรวม พบวา มีระดับการปฏิบัติงานอยูในระดับ

มากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ความไววางใจ ดานการมีจินตนาการ ดานการมี

วิสัยทัศน และดานการมีความยืดหยุน สามารถจําแนกเปนรายดานไดดังน้ี  

  1.1 ดานการมีจินตนาการ โดยรวมอยูในระดับมาก หากพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ผูบริหารมีกระบวนการตัดสินใจในเชิงบวก มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผูบริหารต้ังเปาหมายในการ

สรางสรรคงานมุงสูความสาํเรจ็ และผูบริหารมีวิธีในการแกไขปญหาตาง ๆ  ภายในโรงเรยีนอยางสรางสรรค 

มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

  1.2 ดานการมีความยืดหยุน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด หากพิจารณาเปนรายขอ 

ผูบริหารจัดสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาใหเอื้อตอการทํางานมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผูบริหาร

มีจิตใจที่เปดกวางรับความคิดใหม ๆ  เพื่อนําไปสูความเปลี่ยนแปลงและและผูบรหิารจัดสภาพแวดลอม
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ภายในสถานศึกษาใหเอื้อตอการทํางาน และผูบริหารมีการจัดการกับปญหาความขัดแยงอยางสรางสรรค

มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

  1.3 ดานการมีวิสัยทัศน โดยรวมอยูในระดับมาก หากพิจารณาเปนรายขอ ผูบริหาร

มีการสรางแรงบันดาลใจในการทํางานใหกับผูใตบังคับบัญชามีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือผูบริหาร

ปรับเปลี่ยนความคิดของตนเองเพื่อใหทันกับเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึน และผูบริหารสามารถโนมนาว

ใจบุคลากรในองคการปฏิบัติงาน เพื่อใหวิสัยทัศนน้ันเกิดข้ึนจริง มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

  1.4 โดยรวมอยูในระดับมาก หากพิจารณาเปนรายขอ ผูบริหารเปนแบบอยางที่ดี

ดานระเบียบวินัยและความรับผิดชอบมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผูบริหารเปนคนเปดเผยและไววางใจได 

และผูบริหารรับฟงปญหาและใหความชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาอยางเหมาะสมมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

 2. การวิเคราะหประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 1 พบวา โดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก 

ดานความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา และดาน

ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก สามารถจําแนกเปนรายดานไดดังน้ี 

  2.1 ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง โดยรวม 

อยูในระดับมาก หากพิจารณาเปนรายขอ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีประสิทธิภาพ และนักเรียนมีผลงานทางวิชาการ สามารถไดรับรางวัล

จากหนวยงานภาครัฐและเอกชน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

  2.2 ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก โดยรวมอยู            

ในระดับมาก หากพิจารณาเปนรายขอ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค        

มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ นักเรียนใหความสําคัญและเห็นคุณคาของการอยูรวมกันในสังคม และ

นักเรียนประพฤติตนตามระเบียบวินัยของโรงเรียน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

  2.3 ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา โดยรวมอยูใน

ระดับมาก หากพิจารณาเปนรายขอ ครูยอมรับการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ทั้งทางดานการบริหาร

และการเรียนการสอนอยูตลอดเวลามีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ครูมีการประเมินการเรียนรูที่เหมาะสม

ตรงกบศักยภาพและความตองการของผูเรียน และสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรทองถ่ินใหสอดคลองกับ

ความตองการของผูเรียนมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

  2.4 ดานความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก 

หากพิจารณาเปนรายขอ เมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉินผูบริหารและครูในสถานศึกษาสามารถควบคุม

สถานการณไดมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผูบริหารปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุด       

ของโรงเรียนเปนสําคัญ และผูบริหารมีการตัดสินใจสั่งการไดอยางมีข้ันตอนมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
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 3. การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา

กับประสิทธิผลของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฎรธานี เขต 1 โดยรวม พบวา มีความสัมพันธ ในระดับสูงและเปนไปในทิศทางบวก (r = 0.84) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สามารถจําแนกเปนรายดานไดดังน้ี  

  3.1 ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา ดานการมีจินตนาการ           

มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   

สุราษฎรธานี เขต 1 ในระดับสูง (r = 0.77) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  3.2 ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา ดานการมีความยืดหยุน           

มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฎรธานี เขต 1 ในระดับสูง (r = 0.80) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  3.3 ภาวะผู นําเ ชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา ดานการมีวิสัยทั ศน             

มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฎรธานี เขต 1 ในระดับสูง (r = 0.84) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  3.4 ภาวะผู นําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา ดานความไววางใจ               

มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา         

สุราษฎรธานี เขต 1 ในระดับสูง (r = 0.78) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

อภิปรายผล 

 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา

กับประสิทธิผลของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฎรธานี เขต 1 ผูวิจัยมีประเด็นที่จะนํามาอภิปราย ดังน้ี 

 1. การวิเคราะหภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน        

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 พบวา โดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน โดย

เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานความไววางใจ ดานการมีจินตนาการ ดานการมีวิสัยทัศน และ

ดานการมีความยืดหยุน ทั้ง น้ีอาจเปนเพราะวาผูบริหารในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ไดเล็งเห็นวาความไววางใจเปนภาวะผูนําที่สําคัญในการทํางานรวมกัน

กับผูใตบังคับบัญชาและเปนสิง่จําเปนตอองคการ เพื่อประสิทธิผลขององคการ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

ของ Nyhan and Marlowe (1997) ไดเสนอแนวคิดไววา เมื่อมีความไววางใจจะมีผลลัพธทางบวก

ของการทํางานเปนผล สืบเน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของความไววางใจภายในองคการสงผลตอการเพิ่มผลผลิต

ของพนักงานและความผูกพันกับองคการอยางเขมแข็ง และสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุภาพ     
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ฤทธ์ิบํารุง (2556) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอความ          

มีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผลการวิจัยพบวา 

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา          

เขต 30 โดยภาพรวมทั้ง 5 ดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยเปนรายดาน อยูในระดับมาก

ทุกรายการ สามารถจําแนกเปนรายดานไดดังน้ี  

  1.1 ดานการมีจินตนาการ โดยรวมอยูในระดับมาก หากพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ผูบริหารมีกระบวนการตัดสินใจในเชิงบวก มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผูบริหารต้ังเปาหมายในการ

สรางสรรคงานมุงสูความสาํเรจ็ และผูบริหารมีวิธีในการแกไขปญหาตาง ๆ  ภายในโรงเรยีนอยางสรางสรรค 

มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาผูบริหารไดตัดสินใจในการทํากิจกรรมตาง ๆ โดยมีรูปแบบ

การรับรูและการคิดไปในทิศทางที่ดี มองและรับรูสิ่งตาง ๆ ตามความเปนจริงดวยอารมณที่ผองใส        

จึงทําใหมีพฤติกรรมการแสดงออกในเชิงบวก สงผลใหแผนงานและกิจกรรมเปนไปตามระยะเวลา            

ที่กําหนด ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดของ Stoll (2009) ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงสรางสรรค

ไววา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคเปนการตอบสนองเชิงจินตนาการ (Imaginative) และการคิดไตรตรอง

อยางถ่ีถวนตอโอกาสตาง ๆ ประเด็นตาง ๆ อยางทาทาย (Challenging) เปนเรื่องที่เกี่ยวกับการมอง

การคิดและการกระทําสิ่งตาง ๆ ที่แตกตางกันเพื่อจะเสริมสรางโอกาสใหกับทุกคนที่เกี่ยวของ และ

สอดคลองกับผลการศึกษาของ ดวงแข ขํานอก (2559) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรค

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 ผลการวิจัยพบวา 

ดานจินตนาการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

  1.2 ดานการมีความยืดหยุน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด หากพิจารณาเปนรายขอ 

ผูบริหารจัดสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาใหเอื้อตอการทํางานมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผูบริหาร 

มีจิตใจที่เปดกวางรับความคิดใหม ๆ  เพื่อนําไปสูความเปลี่ยนแปลงและและผูบรหิารจัดสภาพแวดลอม

ภายในสถานศึกษาใหเอื้อตอการทํางาน และผูบริหารมีการจัดการกับปญหาความขัดแยงอยางสรางสรรค

มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบริหารไดใหความสําคัญกับการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ

การทํางาน ซึ่งอาจจะสงผลใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของ McClelland (1997) ซึ่งไดเสนอแนวคิดวา การจัดสภาพแวดลอมที่ดี มีความสะอาด  

เปนระเบียบเรียบรอย มีความสงบ รมรื่น สดช่ืน สวยงาม มีเอกลักษณ ขจัดความซ้ําซากจําเจและ      

มีความมั่นคงปลอดภัย จะทําใหบุคลากรเกิดความรูสึกพอใจ ภูมิใจ อบอุนใจ สบายใจ รูสึกในความ

เปนเจาของและอยากมาทํางาน และสอดคลองกับผลการวิจัยของของ วัฒนา ปกิคา (2560) ไดศึกษา

เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารโรงเรียน และ บุณรดา       

ทรงบุญศาสตร (2559) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางภาวะผูนําเชิงสรางสรรค          

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 พบวาสภาพปจจุบัน

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา ดานการมีความยืดหยุน โดยรวมอยูในระดับมาก  
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  1.3 ดานการมีวิสัยทัศน โดยรวมอยูในระดับมาก หากพิจารณาเปนรายขอ ผูบริหาร

มีการสรางแรงบันดาลใจในการทํางานใหกับผูใตบังคับบัญชามีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือผูบริหาร

ปรับเปลี่ยนความคิดของตนเองเพื่อใหทันกับเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึน และผูบริหารสามารถโนมนาวใจ

บุคลากรในองคการปฏิบัติงาน เพื่อใหวิสัยทัศนน้ันเกิดข้ึนจริง มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ทั้งน้ี อาจเปนเพราะวา

ผูบริหารใหความสําคัญและตระหนักในเรื่องการสรางแรงบันดาลใจในการทํางาน เพราะจะสงผลให

การทํางานมีประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บุณรดา ทรงบุญศาสตร (2559)          

ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และ กฤษพล อัมระนันท (2559) ไดศึกษาเรื่อง

การศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอแมวงก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 พบวา ดานการมีวิสัยทัศน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

  1.4 ดานความไววางใจ โดยรวมอยูในระดับมาก หากพิจารณาเปนรายขอ ผูบริหาร

เปนแบบอยางที่ดีดานระเบียบวินัยและความรับผิดชอบมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผูบริหารเปนคน

เปดเผยและไววางใจได และผูบริหารรับฟงปญหาและใหความชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาอยางเหมาะสม 

มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด อาจเปนเพราะวา ผูบริหารไดตระหนักถึงความสําคัญดานระเบียบวินัยและความ

รับผิดชอบซึ่งจะเปนตัวอยางที่ดีใหกับผูใตบังคับบัญชาไดเห็นและปฏิบัติตาม อาจสงผลใหการปฏิบัติงาน

ในองคกรมีประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วิเชียร วิทยอุดม (2549) ไดเสนอ

แนวคิดวา ผูนําที่ดีตองมีความรับผดิชอบทั้งในสวนที่เปนภาระหนาที่ของตนเองและในสวนที่ลูกนองได

ทําการลงไปไมทอดทิ้งหรือปดความรับผิดชอบใหแกผูอื่นถึงแมจะถูกตําหนิเมื่อเกิดความผิดพลาดข้ึน

จึงอาจรวมความรับผิดชอบที่จะเกิดการเสี่ยง (Risk) ในลักษณะเชนการเสี่ยงในดานการตัดสินใจหรือ

ดานการสั่งงานเปนตน นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ วัฒนา ปกิคา (2560) ไดศึกษาเรื่อง 

การพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารโรงเรียน และชิษณุพงศ ถํ้ากลาง 

(2559) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธคาโนนิคอลระหวางความฉลาดทางอารมณและภาวะผูนํา          

เชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 

เขต 6 พบวา ดานการไววางใจพบวาอยูในระดับมาก  

 2. การวิเคราะหประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฎรธานี เขต 1 โดยรวม พบวา มีคุณภาพอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 

ไดแก ดานความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษาและดาน

ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก อาจเปนเพราะผูบริหารไดตระหนักถึงการ

แกปญหาในสถานศึกษาวาเปนสิ่งที่สําคัญ เพราะจะทําใหบุคลากรทํางานไดสําเร็จลุลวง โดยคํานึงถึง

ผลประโยชนสูงสุดในโรงเรียน เพือ่ใหนักเรียนเกิดการเรียนรู และพัฒนาตนเองในทุก ๆ ดาน ที่เกี่ยวกับ
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การเรียนการสอน สงผลใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Hoy 

and Miskel (2001) กลาวถึง ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน (Solving Problems) 

วาองคการหรือโรงเรียนยอมมีรูปแบบในการบริหารงานเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว 

การกําหนดรูปแบบการบริหารงานในโรงเรียนน้ัน แตละโรงเรียนจะมีการกําหนดรูปแบบใหเหมาะสม

กับขนาดและภารกิจของโรงเรียนแตไมวาจะมีรูปแบบการบริหารแบบใด ระบบในการทํางานของโรงเรียน

ยอมประกอบดวยองคประกอบตาง ๆ ไดแก เปาหมาย คือ การมุงถึงความสําเร็จที่สูงสุดที่เกิดจาก 

การทํางาน และสอดคลองกับผลการศึกษาของ วานิช บุญครอบ (2556) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ

ระหวางสมรรถนะของผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 20 พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สามารถ

จําแนกเปนรายดานไดดังน้ี 

  2.1 ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง โดยรวม 

อยูในระดับมาก หากพิจารณาเปนรายขอ โรงเรียนมกีารจัดกจิกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญไดอยางมีประสิทธิภาพ และนักเรียนมีผลงานทางวิชาการ สามารถไดรับรางวัลจากหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารไดใหความสําคัญกับการจัด

กิจกรรมหรือโครงการ เพราะจะสงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรู โดยครูไดเนนผูเรียนเปนสําคัญจะทํา

ใหเกิดกระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภาพ 

ฤทธ์ิบํารุง (2556) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอความ          

มีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผลการวิจัยพบวา 

ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับผลการศึกษาของ วานิช 

บุญครอบ (2556) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารกับประสิทธิผล          

ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผล

ของโรงเรียน ดานการผลิตใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึนอยูในระดับมาก 

  2.2 ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก โดยรวมอยูใน

ระดับมาก หากพิจารณาเปนรายขอ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค           

มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ นักเรียนใหความสําคัญและเห็นคุณคาของการอยูรวมกันในสังคม และ

นักเรียนประพฤติตนตามระเบียบวินัยของโรงเรียน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาผูบริหาร

ไดตระหนักในการพัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงคเปนสิ่งที่

สําคัญอยางย่ิง เพราะจะนําไปสูการสรางเสริมความคิดที่ดี และการมีความประพฤติที่ดีในอนาคต           

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของบรรลุ ชินนํ้าพอง (2555) ไดสรุปวา การมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ

ที่พึงประสงคประพฤติตนตามระเบียบวินัยมีความกระตือรือรนมีความรูและนันทนาการชีวิตมาใชใน



 136 

การพัฒนาตนเองและแกปญหามีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณประโยชน มีความรูความเขาใจในการนํา

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต สงผลใหมีความสุขในชีวิตและสามารถพัฒนา 

การเรียนการสอนใหดีข้ึนได นอกจากน้ียังสอดคลองกับผลการวิจัยของ วานิช บุญครอบ (2556) ได

ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 และ สุภาพ ฤทธ์ิบํารุง (2556) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนํา        

เชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน       

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผลการวิจัยพบวา การพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก              

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

  2.3 ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา โดยรวมอยูใน

ระดับมาก หากพิจารณาเปนรายขอ ครูยอมรับการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ทั้งทางดานการบริหาร

และการเรียนการสอนอยูตลอดเวลามีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ครูมีการประเมินการเรียนรูที่เหมาะสม

ตรงกับศักยภาพและความตองการของผูเรียน และสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรทองถ่ินใหสอดคลองกับ

ความตองการของผูเรียนมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ทั้งน้ี เน่ืองจากการที่ครูยอมรับการเปลี่ยนแปลงในดาน

ตาง ๆ น้ัน จะทําใหโรงเรียนมีการพัฒนาในดานตาง ๆ  เพิ่มมากข้ึน เพราะบุคลากรเปนสิง่สาํคัญในการ

พัฒนาโรงเรยีน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Hoy and Ferguson (1985) มีความเหน็วา ความสามารถ

ในการปรับเปลี่ยนตอสภาวะแวดลอมที่มากระทบทั้งภายในและภายนอก เปนความสามารถของผูบริหาร

และครูในโรงเรียนที่รวมกันพัฒนาเปลี่ยนแปลงวิธีดําเนินงานทั้งดานวิชาการ การเรียนการสอน เพื่อให

โรงเรียนมีความกาวหนา ทันกับสภาพที่เปลี่ยนไปโดยพิจารณาจากลักษณะการยอมรับของครูตอการ

เปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ทั้งการบริหารและการเรียนการสอน ความสามารถ ความรวดเร็ว ของครู

ตอการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินการของตนเอง ความกระตือรือรนที่ไดจากการปรับปรุง

หรือพัฒนาโรงเรียน ความสามารถในการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม หมายถึง ความสามารถของผูบริหาร

และครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนรวมกันพัฒนา ปรับเปลี่ยนการดําเนินงาน ดานการบริหาร            

ดานการเรียนการสอน และการปรับหลักสูตร เพื่อใหนักเรียนมีการปรับตัวกาวทันกับสิ่งแวดลอม        

ที่เปลี่ยนแปลงไป ไดสรุปวา เปนความสามารถในการแกปญหาโดยความรวมมือของผูบริหารโรงเรียน

กับครู ทั้งในการจัดการเรียนการสอน การปกครองนักเรียน การแกปญหาความขัดแยงภายในโรงเรียน 

ความสามารถควบคุมสถานการณไดเมื่อเกิดปญหาหรือมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ  ไดจนบรรลุวัตถุประสงค

ของโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ วานิช บุญครอบ (2556) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ

ระหวางสมรรถนะของผูบริหารกับประสทิธิผลของโรงเรยีน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 20 และสุภาพ ฤทธ์ิบํารุง (2556) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา

ที่สงผลตอความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

ผลการวิจัยพบวา ดานความสามารถในการปรับตัวและพัฒนาโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
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  2.4 ดานความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก 

หากพิจารณาเปนรายขอ เมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉินผูบริหารและครูในสถานศึกษาสามารถควบคุม

สถานการณไดมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผูบริหารปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุด      

ของโรงเรียนเปนสําคัญ และผูบริหารมีการตัดสินใจสั่งการไดอยางมีข้ันตอนมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ทั้งน้ี

เน่ืองจากเมื่อเกิดปญหาตาง ๆ ในโรงเรียน ผูบริหารและครูตองสามารถแกปญหาไดเพราะจะทําให

ผูเรียนไดรับความปลอดภัยและสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางสําเร็จลุลวง ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของ รังสิวุฒิ ปาโสม (2556 : 56) ไดสรุปวา ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 

(Solving Problems) หมายถึง ความสามารถของผูบริหารและครูในโรงเรียนที่รวมมือกันในการ

แกปญหาตาง ๆ ทั้งดานการเรียนการสอน การปกครองนักเรียนและงานรับผิดชอบอื่น ๆ เพื่อให

สามารถปฏิบัติงานไดจนบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน และสอดคลองกับผลการวิจัย ชาตรี ประสมศรี 

(2557) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบรหิารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน และ วานิช บุญครอบ (2556) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ

ระหวางสมรรถนะของผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 20 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนดานความสามารถในการแกปญหา

ภายในโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก 

 3. การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา

กับประสิทธิผลของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฎรธานี เขต 1 โดยรวม พบวา มีความสัมพันธ ในระดับสูงและเปนไปในทิศทางบวก (r = 0.84) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งน้ี อาจเปนเพราะการที่ผูบริหารมีภาวะผูนําเชิงสรางสรรค  

จะสงผลใหการพัฒนาโรงเรียนมีประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน ทั้งในดานการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียน การพัฒนาใหนักเรียนมีความคิดเชิงบวก การแกปญหาและพัฒนาสถานศึกษา เพราะ

ผูบริหารคือผูนําองคกรที่สาํคัญ การมีภาวะผูนําทีม่ีประสทิธิผล คือ สิ่งสําคัญในการขับเคลือ่นประเทศชาติ 

องคการ ไปสูความสําเร็จองคการในหลาย ๆ ดานอยางสรางสรรค ขณะเดียวกันผูนําก็ทําหนาที่

ประสานงานใหงานดานการจัดการศึกษาใหผลสําเร็จสูงข้ึนการบริหารจัดการสถานศึกษาจึงจะเกิด

ประสิทธิผล ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุภาพ ฤทธ์ิบํารุง (2556) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนํา          

เชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน      

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และวานิช บุญครอบ (2556) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ

ระหวางสมรรถนะของผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 20 ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะของผูบริหาร มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผล

ของโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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ขอเสนอแนะ 

 

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

จากผลการวิจัย ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา           

สุราษฎรธานี เขต 1 ผูวิจัยนํามาเปนขอเสนอแนะในแตละประเด็นเพื่อเปนแนวทางใหกับผูบริหาร

โรงเรียนนํามาปรับปรุงระบบการทํางานและการปฏิบัติในองคการใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนดังน้ี 

 1. ขอเสนอแนะระดับนโยบายสําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

  1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ควรจัดทํา

ยุทธศาสตรการอบรม เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญของตัวแปรภาวะผูนํา            

เชิงสรางสรรคทั้ง 4 ดาน ที่สงผลนําไปสูความมีประสิทธิผลของโรงเรียน  

  1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ควรจัดทํา

แนวทางปฏิบัติสูประสิทธิผลของโรงเรียน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรในโรงเรียนสามารถ

ปฏิบัติงานตามแนวทางไดอยางเต็มกําลังความรู ความสามารถและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย  

 2. ขอเสนอแนะระดับปฏิบัติสําหรับสถานศึกษา 

  2.1 จากผลการวิจัยที่พบวา ผูบริหารมีวิธีในการแกไขปญหาตาง ๆ ภายในโรงเรียน

อยางสรางสรรค มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ดังน้ัน ผูบริหารควรหาวิธีการแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในโรงเรียน 

โดยใหมีครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชนเขามาชวยเหลือ และมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

  2.2 จากผลการวิจัยที่พบวา ผูบริหารมีการจัดการกับปญหาความขัดแยงอยางสรางสรรค 

มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ดังน้ัน ผูบริหารควรนําขอมูลที่ถูกตองนําเสนอใหทุกฝาย ไดแสดงความคิดเห็น 

เสนอความคิด รับฟงความคิดเหน็ซึง่กนัและกนั เนนเสียงสวนใหญในการทํางานตามระบอบประชาธิปไตย 

  2.3 จากผลการวิจัยทีพ่บวา ผูบริหารสามารถโนมนาวใจบุคลากรในองคการปฏิบัติงาน 

เพื่อใหวิสัยทัศนน้ันเกิดข้ึนจริง มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ดังน้ันในการปฏิบัติงานในสถานศึกษารวมกัน 

ผูบริหารควรใชภาษาในการสื่อสารใหเขาใจงายข้ึน รวมทั้งยกเหตุผลประกอบ เพื่อเปรียบเทียบใหครู

และบุคลากรไดเห็นถึงขอดีและขอเสียของเรื่องน้ัน ๆ  

  2.4 จากผลการวิจัยที่พบวา ผูบริหารรับฟ งปญหาและใหความชวยเหลือ

ผูใตบังคับบัญชาอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ดังน้ัน ผูบริหารควรเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชา

ไดแสดงความคิดเห็นเพื่อใหทราบความตองการที่แทจริง และใหชวยเหลือไดอยางถูกตองเหมาะสม 

  2.5 จากผลการวิจัยที่พบวา นักเรียนมีผลงานทางวิชาการ สามารถไดรับรางวัลจาก

หนวยงานภาครัฐและเอกชน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ดังน้ันผูบริหารควรจัดประสบการณใหนักเรียน สงเสริม
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การเขารวมแขงขันทางวิชาการอยางหลากหลาย และสงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนการสอน        

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  2.6 จากผลการวิจัยที่พบวา นักเรียนประพฤติตนตามระเบียบวินัยของโรงเรียน           

มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ดังน้ันผูบริหารควรวางกฎระเบียบในโรงเรียนใหชัดเจน มีหลักการปฏิบัติที่เปน

รูปธรรม รวมทั้งสงเสริมใหครูและบุคคลกรดูแลเอาใจใสนักเรียนอยางทั่วถึง มีกระบวนการเสริมสราง

วินัยทั้งเชิงรุกและเชิงรับเพื่อกํากับควบคุมไมใหนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ผิดกฎระเบียบที่โรงเรียน

กําหนด  

  2.7 จากผลการวิจัยที่พบวา สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรทองถ่ินใหสอดคลองกับ

ความตองการของผูเรียน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ดังน้ันสถานศึกษาและชุมชนควรรวมกันจัดทําหลักสูตร

ทองถ่ิน ซึ่งอาจจะพัฒนาข้ึนเปนรายวิชาใหม หรือการสรางหลักสูตรยอย เพื่อเสริมหลักสูตรแมบท 

โดยใหสอดคลองกับสภาพ ปญหาและความตองการของทองถ่ินและความตองการของผูเรียน  

  2.8 จากผลการวิจัยที่พบวา ผูบริหารมีการตัดสินใจสั่งการไดอยางมี ข้ันตอน                

มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ดังน้ันผูบริหาร ควรวางแผนการดําเนินงานไวลวงหนาตามนโยบาย จุดมุงหมาย 

และระเบียบแผนของใหมีลักษณะเปนไปในทางกระจายอํานาจการบริหารใหสวนงานตาง ๆ ไดแก 

ฝายวิชาการ ฝายงบประมาณ ฝายบริหารทั่วไปและฝายบุคคล 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรศึกษาพฤติกรรมภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาที่ประสบ

ความสําเร็จ มีผลงานเปนที่ประจักษไดรับการยอมรับจากชุมชน สามารถพัฒนาสถานศึกษาใหเกิด

ประสิทธิผลอยางแทจริงโดยศึกษาในรูปของกรณีศึกษา 

 2. ควรศึกษาตัวแปรภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในดานอื่น ๆ        

ที่ไมไดนํามาพิจารณา เชน การทํางานเปนทีม การบริหารเวลา สรางมนุษยสัมพันธ การใชนวัตกรรม

และเทคโนโลยีเปนตน ทั้งน้ี เพื่อใหการศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคมีความสมบูรณและมีความ

หลากหลายมากข้ึน 

 3. ควรศึกษาภาวะผูนําดานอื่น ๆ ที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 


