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 This study aimed to develop and evaluate a creative leadership development model for 
the school directors of Suratthani Primary Education Service Area Office 3. The subjects 
consisted of 36 school directors, 248 teachers and 230 students. The research instruments were a 
questionnaire, focus group discussions, an interview form, tests, a creative leadership 
development  manual and training units.  Frequency, percentage, means, standard deviation, t-test, 
IOC, and E1/E2 were used for data analysis. 
  

The important findings of this study revealed that 1) the creative leadership development 
model for the school directors of Suratthani Primary Education Service Area Office 3 consisted of 
5 stages as follows: 1.1) Analysis and Synthesis of the Creative Leadership Characteristics 
Needed the School Directors, 1.2) Creating the Creative Leadership Model, 1.3) Implementing 
the Creative Leadership Model, 1.4) Developing the Creative Leadership Model, and 1.5) 
Evaluating the Creative Leadership Model. 2) The 5 creative leadership characteristics needed by 
the school directors were team leaders, leaders of leaders, creative leaders, risk management 
leaders and achievement oriented leaders. 3) The trained school directors used their creative 
leadership when performing four groups of tasks at a high level. 4) The average scores showing 
the results of the tasks performed by the school directors after training were significantly different 
from those before training at the level of .01. 5) Satisfaction of the participating teachers and 
students towards the school directors’ use of their creative leadership for their task performing 
was at a high level. 
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ตารางท่ี 4.5   แสดงคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคท่ี์ผา่นเกณฑก์ารพิจารณา    126 
ตารางท่ี 4.6   แสดงผลคะแนนระหวา่งการพฒันา(Effectiveness 1: E1) ท่ีไดจ้ากการ  129 
                         ท  ากิจกรรมตามคู่มือและกิจกรรมตามหน่วยการพฒันา 
ตารางท่ี 4.7   แสดงผลคะแนนหลงัการพฒันา (Effectiveness 2 : E2) ท่ีไดจ้ากการท าแบบ 130 

    ทดสอบดา้นความรู้เก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ตารางท่ี 4.8 แสดงผลการทดสอบค่าที (t-test dependent) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียใน   131 
 การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาก่อนและหลงั 
 การพฒันาโดยใชรู้ปแบบการพฒันาภาวะเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ตารางท่ี 4.9 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัคุณภาพของหน่วยการพฒันาและ  132  
 กระบวนการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั 

         ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 แต่ละหน่วย 
การพฒันา 



 ซ 

 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตารางที ่                                                                                                                       หน้า 
ตารางท่ี 4.10 แสดงค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัคุณภาพของหน่วยการพฒันา   133 

ภาวะน าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขต 
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 หน่วยการพฒันาหน่วยท่ี 1:  
ผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม 

ตารางท่ี 4.11   แสดงค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัคุณภาพของหน่วยการพฒันา   134 
ภาวะเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 หน่วยการพฒันาหน่วยท่ี 2 :  
ผูน้ าของผูน้ า 

ตารางท่ี 4.12  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัคุณภาพของหน่วยการพฒันา   135 
ภาวะผูน้ า เชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถม ศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 หน่วยการพฒันา 
หน่วยท่ี 3: ผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค ์

ตารางท่ี 4.13  แสดงค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัคุณภาพของหน่วยการพฒันา   136 
ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้น 
ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 หน่วยการพฒันาหน่วยท่ี 4 :  
ผูน้ าการบริหารความเส่ียง 

ตารางท่ี 4.14  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัคุณภาพของหน่วยการพฒันา  137 
ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขต 
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  สุราษฎร์ธานี เขต 3 หน่วยการพฒันา 
หน่วยท่ี 5: ผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

ตารางท่ี 4.15  แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละของขอ้เสนอแนะ ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  138 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เก่ียวกบั 
คู่มือและหน่วยการพฒันาท่ีใชใ้นการพฒันาตามรูปแบบภาวะผูน้ าเชิง 
สร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 



 ฌ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที ่                                                                                                                       หน้า 

         ตารางท่ี 4.16 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการใชภ้าวะผูน้ าเชิง  141 
สร้างสรรคใ์นการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ใน 4 กลุ่มงาน :  
กลุ่มบริหารทัว่ไป กลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารงบประมาณและ 
กลุ่มบริหารบุคคล ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ตารางท่ี 4.17  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการใชภ้าวะผูน้ าเชิง   142 
สร้างสรรคใ์นการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 
 ในกลุ่มบริหารทัว่ไปตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ตารางท่ี 4.18  แสดงค่าเฉล่ียค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์ 143 
ในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  3 ในกลุ่มบริหารวชิาการ   
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ตารางท่ี 4.19  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์ 144
ในการ  ปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษา  สุราษฎร์ธานี เขต  3 ในกลุ่มบริหารงบประมาณ 
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร สถานศึกษา 

ตารางท่ี 4.20   แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์ 145 
ในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษา  สุราษฎร์ธานี เขต   3   ในกลุ่มบริหารบุคคล  
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ตารางท่ี 4.21  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์  146 
ในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการ 
ศึกประถมศึกษา  สุราษฎร์ธานี เขต 3 ใน 4  กลุ่มงาน  ไดแ้ก่ กลุ่มบริหาร 
ทัว่ไป กลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารบุคคล 
ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน 



 ญ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที ่                                                                                                                       หน้า 
ตารางท่ี 4.22  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์  147 

ในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้น 
ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  3  ในกลุ่มบริหารทัว่ไป ตาม 
ความคิดเห็นของครูผูส้อน 

ตารางท่ี 4.23  แสดง ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์  148 
ในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษา   สุราษฎร์ธานี เขต  3 ในกลุ่มบริหารวชิาการ ตาม 
ความคิดเห็นของครูผูส้อน 

ตารางท่ี 4.24   แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์  149 
ในการปฏิบติังานของบริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3 ในกลุ่มบริหารงบประมาณ  
 ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน 

ตารางท่ี 4.25  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์  150 
ในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต  3ในกลุ่มบริหารบุคคล  
ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน 

ตารางท่ี 4.26  แสดงค่าร้อยละของการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังานของ  151 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มบริหารทัว่ไป ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

ตารางท่ี 4.27 แสดงค่าร้อยละของการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังานของ  152 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มบริหารวชิาการ   ตามความคิดเห็นของ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ตารางท่ี 4.28 แสดงค่าร้อยละของการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังานของ  153 
ผูบ้ริหาร  สถานศึกษา ใน กลุ่มบริหารงบประมาณ ตามความคิดเห็นของ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ตารางท่ี 4.29  แสดงค่าร้อยละของการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังานของ 154 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ในกลุ่มบริหารบุคคล ตามความคิดเห็นของ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 



 ฎ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที ่                                                                                                                       หน้า 
ตารางท่ี 4.30  แสดงค่าร้อยละของการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังานของ  155 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ในกลุ่มบริหารทัว่ไป ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน 
ตารางท่ี 4.31 แสดงค่าร้อยละของการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังานของ  156 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ในกลุ่มบริหารวชิาการ   ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน 
ตารางท่ี 4.32 แสดงค่าร้อยละของการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังานของ  157

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ใน กลุ่มบริหารงบประมาณตามความคิดเห็นของครูผูส้อน 
ตารางท่ี 4.33 แสดงค่าร้อยละของการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังาน   158 

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในกลุ่มบริหารบุคคล ตามความคิดเห็นของ 
ครูผูส้อน 

ตารางท่ี 4.34  แสดงผลการทดสอบค่าที (t-test dependent) เพื่อเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจาก  159 
   ใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นการท างานโดยรวมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
   ก่อนและ หลงัการพฒันาโดยใชรู้ปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ 
   ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร 
ตารางท่ี 4.35 แสดงผลการทดสอบค่าที (t-test dependent) เพื่อเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึน 160 

จากการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นองคป์ระกอบการเป็นผูน้ าการเรียนรู้ 
แบบทีม ของผูบ้ริหาร  สถานศึกษาก่อนและหลงัการพฒันาโดยใชรู้ปแบบ 
การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา  ตาม 
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ตารางท่ี 4.36 แสดงผลการทดสอบค่าที (t-test dependent) เพื่อเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจาก 161 
   การใชภ้าวะเชิงสร้างสรรคใ์นองคป์ระกอบการเป็นผูน้ าของผูน้ า ของผูบ้ริหาร 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 

 ผูน้ ำเป็นบุคคลส ำคญัท่ีจะสร้ำงพลังขบัเคล่ือนองค์กรและสังคมสู่กำรเปล่ียนแปลงใน     

โลกยุคใหม่ท่ีมีลกัษณะเป็นพลวตั มีกำรเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอย่ำงต่อเน่ืองตลอดเวลำ  ทั้งดำ้น

สังคม  เศรษฐกิจ  กำรเมือง กำรปกครอง เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม กระแสกำรเปล่ียนแปลง

ดงักล่ำวเกิดข้ึนอย่ำงรวดเร็วและรุนแรงท่ีทุกคนตอ้งเผชิญ  ดงันั้นทุกองค์กรจ ำเป็นตอ้งมีผูน้ ำท่ีมี

ศกัยภำพสูง มีคุณลกัษณะท่ีเหมำะสมและมีพลงัท่ีจะขบัเคล่ือนองคก์รให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงไปใน

ทิศทำงท่ีดี และสำมำรถน ำพำองค์กรสู่ควำมส ำเร็จ  เม่ือทุกองคก์รมีประสิทธิภำพ ก็จะท ำให้สังคม

โดยรวมสำมำรถกำ้วทนัและเตรียมพร้อมรับมือกบักำรเปล่ียนแปลงของโลกยุคใหม่ไดเ้ป็นอย่ำงดี  

น ำมำซ่ึงควำมสุขควำมเจริญทุกภำคส่วนของสังคม  ดงันั้นกำรสร้ำงผูน้ ำท่ีมีควำมสำมำรถและมีพลงั

ท่ีจะขบัเคล่ือนองคก์รสู่กำรเปล่ียนแปลงอยำ่งสร้ำงสรรคจึ์งเป็นส่ิงจ ำเป็นในโลกยคุใหม่น้ี    

ผูน้ ำ คือ ผูท่ี้สำมำรถน ำผูอ่ื้นใหก้ำ้วไปขำ้งหนำ้สู่จุดมุ่งหมำยตำมท่ีตั้งใจไว ้ โดยใชศ้กัยภำพ

ของควำมเป็นผูน้ ำท่ีมีอยู่ทั้งในดำ้นสถำนภำพ  ควำมสำมำรถ  อิทธิพล  ชีวิต  และพฤติกรรม  เพื่อ

ส่งผลให้สำมำรถก ำหนดทิศทำงให้บุคคลท่ีติดตำมมุ่งสู่เป้ำหมำยเดียวกนั  ฉะนั้นผูน้ ำจึงมีควำม

จ ำเป็นและมีควำมส ำคญัต่อกำรน ำองค์กรหรือบุคคลไปสู่ควำมส ำเร็จ  มีควำมสำมำรถในกำรใช้

อิทธิพลของตนเองหรือของต ำแหน่งท่ีจะท ำให้บุคคลอ่ืนยอมปฏิบติัตำม  เพื่อบรรลุเป้ำหมำย

ร่วมกนั (เสริมศกัด์ิ  วศิำลำภรณ์, 2546  : 10 ) และไดม้ำซ่ึงส่ิงท่ีปรำรถนำร่วมกนั  
 จำกผลงำนวิจยัด้ำนกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ พบว่ำ ปัญหำส ำคญัท่ีควรได้รับกำรพฒันำด้ำน
กำรศึกษำ คือ กำรสร้ำงผูน้ ำกำรศึกษำระดบัมืออำชีพท่ีตระหนักถึงกำรปฏิรูปกำรศึกษำอย่ำงเป็น
องคร์วม ซ่ึงควรไดรั้บกำรพฒันำอยำ่งสร้ำงสรรคท์ั้งดำ้นวธีิกำรและเป้ำหมำย (ธีระ รุญเจริญ, 2550 : 
89) และทำงออกท่ีนำยกรัฐมนตรี (นำยอภิสิทธ์ิ  เวชชำชีวะ) ไดเ้น้นย  ้ำไวใ้นกำรปำฐกถำเร่ือง 
“ทศวรรษท่ีสองของกำรปฏิรูปกำรศึกษำ : ปัญหำและทำงออก” วำ่ ผูน้  ำกำรศึกษำเป็นบุคคลส ำคญั
ในกำรก ำหนดคุณภำพคนไทย  และเพื่อให้คนไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพนั้น  จะตอ้ง
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พฒันำคุณภำพคนไทยยคุใหม่  พฒันำครู  พฒันำสถำนศึกษำ  และพฒันำกำรบริหำรจดักำรใหม่ของ
ผูน้ ำ อยำ่งจริงจงัและต่อเน่ือง (ส ำนกังำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ, 2553 : 12-13)   

 นอกจำกนั้น ยงัมีงำนวจิยัท่ีส ำคญัหลำยฉบบั ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงควำมส ำคญัและควำมจ ำเป็น

ในกำรพฒันำภำวะผูน้ ำเพื่อเป็นหลกัในกำรน ำองค์กรไปสู่เป้ำหมำย  และจำกผลกำรวิจยั พบว่ำ 

ภำวะผูน้ ำท่ีมีประสิทธิผลยงัอยู่ในระดบัปำนกลำงซ่ึงจะตอ้งปรับปรุงอีกมำก (จำมจุรี  จ  ำเมือง,  

2545 : ก) และพฤติกรรมผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำมีควำมสัมพนัธ์กบัผลกำรด ำเนินงำนของ

สถำนศึกษำอยูใ่นระดบัปำนกลำง  ในขณะท่ี พฤติกรรมแบบมิตรสัมพนัธ์มีควำมสัมพนัธ์กบัผลกำร

ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ อยูใ่นระดบันอ้ย   (ศิริชยั  พลบัพิบูลย,์ 2548 : ก)  

 ประกอบกับกำรส ำรวจวิเครำะห์ปัญหำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำโดยกลุ่มงำนวดัและ

ประเมินผลกำรศึกษำ ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3 พบวำ่ ผูบ้ริหำร

สถำนศึกษำสังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3 ส่วนใหญ่ยงัขำด

ภำวะผู ้น ำในด้ำนกำรสร้ำงทีมงำนท่ีมีประสิทธิภำพ  ไม่มีกำรพัฒนำภำวะผู ้น ำทั้ งผู ้บริหำร

สถำนศึกษำและครูอยำ่งเป็นระบบ  ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ  ครู  และบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำไม่ได้

พฒันำตนเองใหป้ฏิบติังำนอยำ่งสร้ำงสรรค ์ทั้งดำ้นกำรบริหำรงำนและกำรบริหำรวิชำกำร ท ำให้ไม่

มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบติังำนในภำวะเส่ียง  และกำรบริหำรควำมเส่ียงทั้งดำ้นกำรบริหำรจดักำร

และกำรบริหำรงบประมำณ  รวมถึงควำมตระหนกัในกำรปฏิบติังำนท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงำน ขำด

กำรวำงแผนอย่ำงมีเป้ำหมำยท่ีชดัเจน  ท ำให้กำรบริหำรงำนในสถำนศึกษำเกิดควำมขดัแยง้  กำร

ท ำงำนมีอุปสรรค  กำรแกไ้ขปัญหำยุ่งยำกซบัซ้อน  ล่ำชำ้  บุคลำกรขำดขวญัก ำลงัใจ และกลวักำร

กลำ้เปล่ียนแปลง  ไม่ยอมรับส่ิงใหม่ ๆ ซ่ึงส่งผลต่อกำรพฒันำคุณภำพกำรจดักำรศึกษำโดยภำพรวม

ของส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ อนัสืบเน่ืองมำจำกกำรขำดภำวะผูน้ ำดงักล่ำว (ส ำนกังำนเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3, : 12-18)   และจำกกำร กำรประเมินมำตรฐำนผูบ้ริหำร

สถำนศึกษำทัว่ประเทศของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำร

มหำชน) พบว่ำ ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำมีภำวะผูน้ ำอยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง (คะแนนเฉล่ียร้อยละ 

46.75) และจำกกำรประเมินผูบ้ริหำรสถำนศึกษำของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

(สพฐ.) พบวำ่  ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ  สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ 
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สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 มีภำวะผูน้ ำอยูใ่นระดบัปำนกลำง คือ ร้อยละ 54.43   และจำกกำรประเมิน

ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 พบว่ำ 

ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำมีภำวะผูน้ ำอยู่ในเกณฑ์ปำนกลำง คือร้อยละ 50.62 (ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3, 2553 : 21)  

 จำกสภำพปัญหำดังกล่ำวน้ีเป็นปัจจัยส ำคัญท่ีส่งผลให้กำรจัดกำรศึกษำในเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3 มีคุณภำพและผลสัมฤทธ์ิกำรเรียนต ่ำกวำ่เกณฑ์มำตรฐำน 

ซ่ึงจะเห็นไดจ้ำกกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรขบัเคล่ือนนโยบำยตำมกลยุทธ์  ปีงบประมำณ 

2553 เร่ืองกำรยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำ สู่มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ  กำรพฒันำผูเ้รียน  

สมรรถนะครู  และบุคลำกรอย่ำงเป็นระบบ  กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรหลกัสูตรกำรศึกษำ

ขั้นพื้นฐำนและกำรเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั   ผูเ้รียนบรรลุมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของหลกัสูตร

กำรศึกษำอยำ่งเตม็ศกัยภำพไดค้ะแนนเฉล่ียเพียง 1.00 ซ่ึงอยูใ่นระดบัต ่ำกวำ่เกณฑ์  แสดงให้เห็นถึง

กำรขำดคุณภำพทำงกำรศึกษำและขำดประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรกำรศึกษำซ่ึงเป็นปัญหำ

ส ำคญัท่ีสุดท่ีจะตอ้งหำแนวทำงแกไ้ขปรับปรุงอยำ่งเร่งด่วน เพรำะหำกผูเ้รียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ

ต ่ำตั้ งแต่เด็ก  ก็ยำกท่ีจะพฒันำตนเองเม่ือโตข้ึนได้  ปัญหำใหญ่เช่นน้ีจ ำเป็นจะต้องมีผูน้ ำของ

สถำนศึกษำท่ีมีควำมสำมำรถในกำรริเร่ิมกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงเป็นระบบ  พร้อมด ำเนินกำรทุก

วิถีทำงท่ีจะช่วยยกระดบัมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำของตนให้สูงข้ึน  ดงันั้นจึงมีควำม

จ ำเป็นท่ีจะตอ้งมีรูปแบบของกำรพฒันำภำวะผูน้ ำท่ีพึงประสงค์ท่ีสำมำรถบริหำรสถำนศึกษำไปสู่

ควำมส ำเร็จ โดยผูน้ ำในยคุใหม่ตอ้ง สำมำรถกระตุน้ใหบุ้คลำกรท ำงำนร่วมกนัอยำ่งเต็มศกัยภำพ   มี

ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์   มีวุฒิภำวะในกำรเป็นผูน้ ำสูง กล้ำตดัสินใจ และมุ่งผลส ำเร็จ โดยมี

เป้ำหมำยให้เกิดกำรด ำเนินงำนจริงภำยใต้ภำวะผู ้น ำของผู ้บริหำร เกิดผลสัมฤทธ์ิของงำน 

ขณะเดียวกนัก็ตอ้งท ำใหทุ้กคนบงัเกิดควำมพึงพอใจในงำนท่ีท ำดว้ย  กำรบริหำรจดักำรสถำนศึกษำ

ท่ีมีประสิทธิภำพภำยใตภ้ำวะผูน้ ำท่ีพึงประสงคจ์ะสำมำรถน ำไปสู่กำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำอนั

เป็นเป้ำหมำยสูงสุด 

 

 

 



 4 

1.2 ภูมหิลงักำรศึกษำภำวะผู้น ำ 
 
   ตลอดเวลำท่ีผ่ำนมำไดมี้กำรศึกษำวิจยัเก่ียวกบัภำวะผูน้ ำจำกหลำกหลำยมุมมอง กล่ำวคือ 

ในยุคแรกของกำรวิเครำะห์ภำวะผูน้ ำ (ระหว่ำง ค.ศ. 1900 – 1950) นักวิจัยได้ใช้วิธีแยกแยะ

เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงคุณลกัษณะระหว่ำงผูน้ ำกบัผูต้ำม  ซ่ึงพบว่ำไม่มีคุณลกัษณะหน่ึงเดียว

หรือกลุ่มของคุณลกัษณะรวมท่ีสำมำรถน ำมำอธิบำยถึงควำมสำมำรถของผูน้ ำได ้ต่อมำนกัวิจยัจึง

เปล่ียนมุมมองมำศึกษำว่ำสถำนกำรณ์มีอิทธิพลต่อทกัษะและพฤติกรรมของผูน้ ำไดอ้ยำ่งไร  ส่ิงท่ี

ตำมมำของกำรศึกษำภำวะผูน้ ำก็คือมีควำมพยำยำมท่ีจะระบุลกัษณะส ำคญัท่ีแยกแยะระหว่ำงกำร

เป็นผูน้ ำท่ีมีประสิทธิผล (Effective Leaders) กบัผูน้ ำท่ีไม่มีประสิทธิผล (Non-effective Leaders) 

กำรศึกษำดงักล่ำวพยำยำมช้ีให้เห็นแบบอยำ่งพฤติกรรมของผูน้ ำท่ีมีประสิทธิผลซ่ึงสำมำรถท ำให้

ผูน้  ำเกิดประสิทธิผลไดอ้ยำ่งไร ต่อมำนกัวจิยัไดใ้ชต้วัแบบสถำนกำรณ์จ ำลอง (Contingency Model) 

เพื่อศึกษำถึงควำมสัมพนัธ์ของคุณลกัษณะส่วนบุคคล (Personal Traits) ตวัแปรทำงสถำนกำรณ์ 

(Situational Variables) และ ควำมมีประสิทธิผลของผูน้ ำ (Leader Effectiveness)  

กำรศึกษำภำวะผูน้ ำในยุคต่อมำ (ประมำณทศวรรษ 1970 – ปลำยทศวรรษ  1980) นกัวิจยั

ได้หันกลับมำเน้นกำรศึกษำคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู ้น ำซ่ึงก่อให้เกิดอิทธิพลต่อควำมมี

ประสิทธิผล  และควำมส ำเร็จขององค์กำรอีกคร้ังหน่ึง  กำรตรวจสอบดงักล่ำวน ำมำสู่ขอ้สรุปว่ำ 

ผูน้ ำและภำวะผูน้ ำมีควำมส ำคญัและเป็นองค์ประกอบท่ีมีควำมสลับซับซ้อนมำกขององค์กำร  

Stogdill  (1977 : 57) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของคุณลกัษณะกำรเป็นผูน้ ำออกเป็น 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ ดำ้น

ปรีชำสำมำรถ (Capacity)  ดำ้นผลส ำเร็จ (Achievement) ดำ้นควำมรับผิดชอบ (Responsibility) ดำ้น

กำรมีส่วนร่วม (Participation) ดำ้นสถำนภำพ  (Status)  และดำ้นสถำนกำรณ์  (Situation)  แต่ก็

สรุปวำ่ กำรดูเพียงคุณลกัษณะกำรเป็นผูน้ ำอยำ่งเดียวนั้นยงัไม่เพียงพอท่ีจะบ่งช้ีได ้ทั้งน้ีเพรำะบุคคล

ไม่อำจเป็นผูน้ ำไดเ้พียงแค่คุณลกัษณะต่ำงๆ ผสมอยู่ในตนเท่ำนั้น  แต่นกัวิชำกำรพยำยำมท่ีจะแยก

คุณลกัษณะเด่นเฉพำะบำงดำ้นมำศึกษำซ่ึงน ำมำสู่ค ำสรุปว่ำไม่มีคุณลกัษณะใดเพียงอย่ำงเดียวท่ี

สำมำรถช้ีชดัถึงควำมแตกต่ำงระหวำ่งคนท่ีเป็นผูน้ ำ (Leaders) กบัคนท่ีไม่ใช่ผูน้ ำ (Non-leaders) ได้

ชดัเจนจำกกำรศึกษำกำรเป็นผูน้ ำดว้ยคุณลกัษณะท่ีกล่ำวมำแลว้  
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ต่อมำได้มีกำรศึกษำเร่ือง “สถำนกำรณ์” (Situation) ในฐำนะท่ีเป็นตวับ่งช้ีส ำคญัต่อ

ควำมสำมำรถในกำรเป็นผูน้ ำ ซ่ึงน ำมำสู่แนวคิด “ทฤษฎีภำวะผูน้ ำเชิงสถำนกำรณ์” (Situational 

Leadership) ข้ึน โดยควำมพยำยำมท่ีจะช้ีให้ไดว้่ำ บริบทมีคุณสมบติัเช่นไร ท่ีท ำให้ผูน้  ำถูกมองว่ำ

ประสบควำมส ำเร็จ  แนวคิดของทฤษฎีภำวะผูน้ ำเชิงสถำนกำรณ์ส่วนใหญ่จะมองขำ้มคุณลกัษณะ

เด่นเฉพำะตวัของผูน้ ำ  แต่ให้ควำมส ำคญัของสถำนกำรณ์ทำงสังคมมำกกวำ่โดยมีผลงำนวิจยัท่ีเช่ือ

วำ่ บุคคลหน่ึงอำจเป็นไดท้ั้งผูน้  ำ (Leader) และผูต้ำม (Follower) ก็ได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัแต่ละสภำวะ

แวดลอ้มนั้นๆ นกัวิจยัจึงพยำยำมท่ีจะก ำหนดคุณลกัษณะเฉพำะของแต่ละสถำนกำรณ์ท่ีเหมำะต่อ

กำรมีประสิทธิผลของผูน้ ำ Hoy & Miskel (1987 : 43) ไดก้ล่ำวถึงคุณสมบติั 4 ประกำรท่ีประกอบ

ข้ึนเป็นสถำนกำรณ์ไดแ้ก่ 1)  ลกัษณะโครงสร้ำงขององค์กร 2) บรรยำกำศขององค์กร 3) ลกัษณะ

ของบทบำทหน้ำท่ี และ 4) คุณลกัษณะของผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ อย่ำงไรก็ตำมทฤษฎีเชิงสถำนกำรณ์

ดงักล่ำวพบวำ่ ภำวะผูน้ ำมีควำมซับซ้อนสูงเกินกว่ำจะอธิบำยดว้ยทฤษฎีอยำ่งเพียงพอ ทั้งน้ีเพรำะ

ทฤษฎีเหล่ำน้ียงัไม่สำมำรถคำดเดำไดถู้กตอ้งวำ่ในแต่ละสถำนกำรณ์ท่ีแตกต่ำงกนัเช่นน้ีผูน้ ำจะตอ้ง

ใชท้กัษะท่ีเฉพำะสถำนกำรณ์นั้น ควรมีทกัษะอะไรบำ้งจึงจะเกิดประสิทธิผล 

กำรศึกษำภำวะผูน้ ำอีกแนวคิดหน่ึงท่ีเน้นเร่ืองพฤติกรรม (Behavior) โดยคน้หำว่ำแบบ

พฤติกรรมของผูน้ ำแบบใดท่ีจะท ำให้ผูน้ ำมีประสิทธิผลได้  พฤติกรรมท่ีผูน้ ำแสดงออกได้ถูก

จดัแบ่งออกเป็น 2 มิติใหญ่ๆ ไดแ้ก่มิติดำ้นมุ่งกิจสัมพนัธ์ (Initiating Structure) ซ่ึงเก่ียวกบังำนท่ีเป็น

ภำรกิจขององค์กำร กับมิติด้ำนมุ่งมิตรสัมพนัธ์ (Consideration) ซ่ึงเก่ียวกับควำมสัมพนัธ์กับ

ผูป้ฏิบติังำนทั้งน้ีนักวิชำกำรบำงคน เช่น Barnard (1938 : 37) เรียกมิติทั้งสองว่ำ มิติด้ำน

ประสิทธิภำพ (Efficiency) กบัมิติดำ้นประสิทธิผล (Effectiveness) ส่วน Stogdill (1977 : 68) เรียก

พฤติกรรมมุ่งระบบ (System) กบัพฤติกรรมมุ่งบุคคล (Person Orientation) ตำมล ำดบั   

จำกกำรศึกษำภำวะผูน้ ำเชิงสถำนกำรณ์ (Situational Leadership) ดงักล่ำวมำก่อนหนำ้แลว้

ท่ีมีสมมุติฐำนควำมเช่ือท่ีว่ำ ในสถำนกำรณ์ท่ีแตกต่ำงกนัย่อมตอ้งใช้แบบหรือสไตล์ของผูน้ ำท่ี

แตกต่ำงกนั แนวคิดในกำรศึกษำภำวะผูน้ ำไดเ้ปล่ียนไปจำกเดิม ท่ีเคยเช่ือวำ่ภำวะผูน้ ำเป็นภำวะผูน้ ำ

ของผูน้ ำเพียงคนเดียวเฉพำะตวั (Personal Leadership)ไปเป็นแนวคิดใหม่ว่ำเป็น ภำวะผูน้ ำของ

องคก์ร (Organizational Leadership) แนวคิดกำรมองภำวะผูน้ ำขององคก์รโดยรวมดงักล่ำวท ำให้

เกิดแนวคิดเร่ืองภำวะผูน้ ำร่วม (Shared Leadership) มุมมองภำวะผูน้ ำช่วงก่อนทศวรรษ 1980 
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มุ่งเน้นกำรเป็นผูน้ ำท่ีมีประสิทธิผล ช่วงต่อมำไดมี้กำรตรวจสอบทบทวนใหม่ว่ำ คุณลกัษณะส่วน

บุคคล (Personal Traits) อะไรบำ้งท่ีเป็นตวับ่งช้ีชดัเจนถึงควำมสำมำรถของกำรเป็นผูน้ ำ ท ำให้เกิด

ควำมเขำ้ใจมำกยิ่งข้ึนถึงผลกระทบจำกคุณลกัษณะและพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีต่อกำรท ำให้เป็น

ผูน้ ำท่ีมีประสิทธิผลและต่อบทบำทของผูน้ ำท่ีท ำใหอ้งคก์ำรประสบควำมส ำเร็จ  

ต่อมำมีกำรศึกษำเพื่อแยกแยะระหว่ำงกำรเป็นผูน้ ำ (Leaders) กับกำรเป็นผูบ้ริหำร 

(Managers) โดยมีกำรพดูถึงคุณลกัษณะใหม่ๆ ของผูน้ ำ เช่น วิสัยทศัน์ (Vision) วำ่มีควำมส ำคญัต่อ

กำรเป็นผูน้ ำอย่ำงไร นอกจำกมีวิสัยทศัน์แล้วยงักล่ำวถึงผูน้ ำท่ีมีประสิทธิผลจะต้องท ำหน้ำท่ี

เอ้ืออ ำนวย (Facilitate) ให้เกิดกำรพฒันำวิสัยทศัน์ร่วม (Shared Vision) ตอ้งให้คุณค่ำและ

ควำมส ำคญัต่อทรัพยำกรมนุษย ์(Human Resources) ขององคก์รดว้ย  แนวคิดมุมมองภำวะผูน้ ำใน

ลกัษณะเช่นน้ีท ำให้เกิดทฤษฎีภำวะผูน้ ำใหม่ข้ึน ซ่ึงเรียกวำ่ ทฤษฎีภำวะผูน้ ำกำรเปล่ียนแปลงหรือ 

ทฤษฎีภำวะผูน้ ำแบบเปล่ียนสภำพ  (Transformational Leadership Theory)   

 เบิร์น (Burn, 1978 : 7)  ไดเ้สนอแนวคิดวำ่ภำวะผูน้ ำแห่งกำรเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership)  จะมี

คุณลกัษณะท่ีสำมำรถก่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัข้ึนในองคก์ร กลยุทธ์และวฒันธรรมขององคก์ร  

พร้อมไปกบักำรส่งเสริมใหเ้กิดกำรริเร่ิมสร้ำงสรรคใ์ห้ไดผ้ลงำน ผลิตภณัฑ์  และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

อีกดว้ย  ผูน้  ำแห่งกำรเปล่ียนแปลงจะไม่ใช้แรงจูงใจทำงวตัถุเพื่อมีอิทธิพลเหนือผูต้ำม  แต่จะเน้น

กำรใช้ส่ิงท่ีมีลกัษณะเชิงนำมธรรมมำกกว่ำ เช่น กำรใช้วิสัยทศัน์ (Vision)  ค่ำนิยมร่วม (Shared 

Values)  และกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ต่อกนั (Consideration)   กำรพยำยำมท ำให้กิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีท ำ

มีควำมหมำยเชิงคุณค่ำ  กำรสร้ำงควำมเขำ้ใจและควำมรู้สึกร่วมของผูต้ำม โดยตลอดกระบวนกำร

ของกำรเปล่ียนแปลง  ควำมเป็นผูน้ ำแห่งกำรเปล่ียนแปลงจึงข้ึนอยูก่บัคุณลกัษณะเฉพำะตวัของผูน้ ำ  

เช่น  ค่ำนิยม (Values)  ควำมเช่ือ (Beliefs)  และคุณลกัษณะอ่ืน เช่น  ควำมมีบำรมี  หรือควำม

เสน่หำ (Charisma) ของผูน้ ำเองมำกกว่ำกำรใชก้ระบวนกำรแลกเปล่ียนระหวำ่งผูน้ ำกบัผูต้ำม ผูน้ ำ

แห่งกำรเปล่ียนแปลงจะเน้นท่ีควำมมีประสิทธิผล (Effectiveness) ของงำนในบริบทของกำร

เปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็ว และซบัซ้อนของโลกยุคปัจจุบนั  ควำมเป็นผูน้ ำแห่งกำรเปล่ียนแปลงจึง

เหมำะสมและมีกำรน ำไปใชใ้นแทบทุกองคก์ำรอยำ่งแพร่หลำย 

 จำกท่ีกล่ำวมำแลว้ขำ้งตน้จะเห็นว่ำแนวคิดแรกๆ ท่ีศึกษำ คือ ท่ีแนวคิดท่ีเน้นคุณลกัษณะ

ผูน้ ำ (Leader Traits) แลว้ก็มำถึงพฤติกรรมผูน้ ำ (Leader Behaviors) จนถึงผูน้ ำโดยสถำนกำรณ์ 
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(Situational Leaders) ล่ำสุดก็มีกำรพูดถึง ผูน้ ำเพื่อกำรเปล่ียนแปลงหรือผูน้ ำเชิงวิสัยทศัน์ 

(Transformational or Visionary Leaders) แต่ปัจจุบนัควำมสนใจในเร่ืองของผูน้ ำก ำลงัเคล่ือนตวัไป

อีกกระแสหน่ึงแลว้  เป็นกระแสท่ีจะตอ้งตำมใหท้นักบักำรเปล่ียนแปลงของโลกหลงัยุคโลกำภิวตัน์

ท่ีผูน้  ำรุ่นใหม่ต้องรู้จักคิดวิเครำะห์ และเม่ือวิเครำะห์แล้วก็จะต้องคิดส่ิงใหม่ ๆ ด้วย และใน

ทำ้ยท่ีสุด ก็จะออกมำเป็นกำรคิดท่ีสร้ำงสรรค์ ทฤษฎีภำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรค์  (Formative or 

Creative Leadership Theory)ไดรั้บกำรพฒันำโดย Ash และ Persall  (1999 : 74) บนพื้นฐำนควำม

เช่ือท่ีว่ำ “ในสถำนศึกษำหน่ึงอำจมีผูน้ ำไดห้ลำยคน  ซ่ึงแสดงบทบำทกำรใชภ้ำวะผูน้ ำในลกัษณะ

ต่ำง ๆ มำกมำย  บทบำทภำวะผูน้ ำจึงมิไดจ้  ำเพำะเจำะจงแต่ผูบ้ริหำรเท่ำนั้น”  แต่หนำ้ท่ีของผูบ้ริหำร 

คือ กำรสร้ำงโอกำสกำรเรียนรู้ให้แก่ครู อำจำรย ์และบุคลำกรต่ำง ๆ  เพื่อเป็นช่องทำงให้คนเหล่ำน้ี

ไดพ้ฒันำตนเองเขำ้สู่ควำมเป็นผูน้ ำท่ีสร้ำงสรรค ์ (Productive  Leaders) เป็นผูน้ ำของผูน้ ำ  (Leaders  

of  Leaders)” ภำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรค์มีหลกักำรท่ีส ำคญัในกำรน ำองคก์ำรท่ีส ำคญั  กล่ำวคือ 1) 

เป็นผูน้ ำกำรเรียนรู้แบบทีม 2) เป็นผูน้ ำของผูน้ ำ  3) เป็นผูน้ ำท่ีมีควำมไวว้ำงใจ  4)  เป็นผูน้ ำท่ีมี

ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค ์5) เป็นผูน้ ำท่ีให้ควำมส ำคญักบัคนและกระบวนกำรท ำงำน  6) เป็นผูน้ ำท่ี

ให้ควำมส ำคญัต่อลูกคำ้  7) เป็นผูน้ ำกำรสร้ำงเครือข่ำยส่ือสำรแบบสองทำง  8)  เป็นผูน้ ำสร้ำง

สัมพนัธภำพและควำมใกลชิ้ด 9)  เป็นผูน้ ำกำรกระจำยอ ำนำจและกำรตดัสินใจ  และ10) เป็นผูน้ ำ

บริหำรควำมเส่ียง (สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, http://suthep.ricr.ac.th. 21  สิงหำคม  2553)  

นอกจำกนั้นยงัมีนกักำรศึกษำและนกัวชิำกำรคนอ่ืนๆ เช่น อุดม  มุ่งเกษม (2001:16-18) ได้

กล่ำวถึงภำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรค์ท่ีควรจะเสริมสร้ำงให้เกิดข้ึนในตวัของผูบ้ริหำร  หรือผูน้ ำทำง

กำรศึกษำยุคใหม่ให้กวำ้งขวำง โดยกล่ำวถึงคุณลกัษณะท่ีจ ำเป็นส ำหรับผูน้ ำทำงกำรศึกษำ ไวว้่ำ 

คุณลกัษณะภำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรค์ มีองคป์ระกอบท่ีส ำคญั 5 ประกำร คือ 1) กำรมีควำมเป็นผูน้ ำ

เชิงรุก (Proactive) 2) กำรมีวิสัยทศัน์ (Visionary) 3)  กำรท ำงำนเป็นทีม (Participative) 4) กำรมี

ทศันคติเชิงบวก (Positive) และ 5) กำรมีควำมสำมำรถในกำรปรับตวั (Adaptive) สุเทพ พงศ์

ศรีวฒัน์ ( 2549 :79) ได้สรุปแนวคิดเก่ียวกับภำวะผู ้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ไว้ว่ำในยุคเศรษฐกิจ

สำรสนเทศ องค์กรท่ีจะประสบผลส ำเร็จจะตอ้งด ำเนินงำนโดยใช้ควำมรู้เป็นฐำน (Knowledge-

Based Organizational Management) ต้องปรับตัวให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงแท้จริง 

(Learning Organization) ตอ้งสร้ำงควำมทำ้ทำยให้กบัผูน้ ำในกำรจดักำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตอ้ง

http://suthep.ricr.ac.th.ln/
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เป็นผูน้ ำท่ีมีควำมสำมำรถในกำรคำดกำรณ์ล่วงหนำ้ และผูน้ ำในกำรสร้ำงวฒันธรรมใหม่โดยท ำให้

ทุกคนสำมำรถแสดงภำวะผูน้ ำไดอ้ย่ำงกวำ้งขวำง ทัว่ทั้งโรงเรียนจะเต็มไปดว้ยผูน้ ำท่ีสร้ำงควำมมี

ประสิทธิภำพโดยกำรเรียนรู้กำรท ำงำนเป็นทีม และกำรมีส่วนร่วม สร้ำงควำมส ำนึกในควำม

รับผิดชอบ ร่วมแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ทั้ งในสถำนกำรณ์ปกติและสถำนกำรณ์ท่ีเส่ียง มุ่ง

ปฏิบติังำนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในกำรจัดกำรศึกษำเพื่อให้ผูเ้รียนมีควำมรู้ทักษะท่ีจ ำเป็นต่อกำร

ด ำรงชีวิตในอนำคต และเป็นท่ีพึงปรำรถนำของสังคม และ ธีระ รุญเจริญ (2553 : 168)  ได้เสนอ

แนวทำงกำรจดักำรศึกษำไวว้่ำ กำรบริหำรและจดักำรศึกษำในยุคโลกำภิวตัน์ ผูบ้ริหำรกำรศึกษำ

และผูบ้ริหำรสถำนศึกษำจ ำตอ้งมีภำวะผูน้ ำท่ีดีและเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนัและในอนำคต

ทั้งน้ีผูน้  ำดงักล่ำวจะตอ้งมีภำวะผูน้ ำทำงกำรศึกษำ จะตอ้งอำศยักำรใชก้ระบวนกำรกลุ่มกำรกระจำย

หนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบกำรน ำกำรเปล่ียนแปลงท่ีริเร่ิมสร้ำงสรรคแ์ละกำรใชก้ระบวนกำรมีส่วน

ร่วมในกำรบริหำรสร้ำงโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้บริหำรงำนทั้ง 4 ด้ำน คือ งำน

บริหำรงำนทัว่ไป งำนบริหำรวิชำกำร งำนบริหำรกำรเงิน งบประมำณ และงำนบริหำรบุคคลให้

บรรลุเป้ำหมำยและมำตรฐำนคุณภำพ ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นกฎหมำย  ทั้งน้ีกำรบริหำรงำนดงักล่ำว มุ่ง

ผลประโยชน์ของผูเ้รียนเป็นท่ีตั้ งและท่ีส ำคญัจะต้องเปล่ียนกระแสของกำรศึกษำใหม่ เพื่อให้

กำรศึกษำเป็นเคร่ืองมือของกำรสร้ำงสรรค์ ก่อให้เกิดผลผลิตในทำงสร้ำงสรรค์ เป็นผลผลิตใหม่ๆ

ของเยำวชนรุ่นใหม่ ดังนั้ นผู ้บริหำรกำรศึกษำจะต้องมีภำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรค์อย่ำงมีควำม

รับผดิชอบตลอดเวลำ และท่ีส ำคญัจะตอ้ง เปล่ียนกระบวนทศัน์ใหม่ในกำรน ำองคก์รสู่ควำมส ำเร็จ 

ทั้งดำ้นผลผลิตและผลสัมฤทธ์ิของงำน (ไพฑูรย ์ สินลำรัตน์,  2554 :10-21) 

จำกกำรท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษำสภำพปัญหำภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำของส ำนกังำนเขต

พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 และศึกษำภูมิหลงัควำมส ำคญัของภำวะผูน้ ำเชิง

สร้ำงสรรคท่ี์มีต่อกำรบริหำรกำรศึกษำในโลกยคุใหม่ ประกอบกบัผูว้ิจยัในฐำนะผูบ้ริหำรกำรศึกษำ

ในระดบัเขตพื้นท่ีกำรศึกษำซ่ึงมีภำรกิจหลกัในกำรจดักำรศึกษำและดูแลส่งเสริมกำรพฒันำผูบ้ริหำร

สถำนศึกษำ ในสังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3  เห็นควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้ง

ศึกษำประเด็นปัญหำภำวะผูน้ ำดงักล่ำว  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีควำมสนใจท่ีจะศึกษำรูปแบบกำรพฒันำ

ภำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรคข์องผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
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สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 เพื่อพฒันำภำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรคใ์ห้แก่ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำอนัจะน ำไปสู่กำร

พฒันำกำรศึกษำใหมี้คุณภำพต่อไป 

 

1. 3  วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 
 งำนวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกั 2 ประกำรคือ  

1. เพื่อพฒันำรูปแบบกำรพฒันำภำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ

สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3 

2.    เพื่อประเมินรูปแบบกำรพฒันำภำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรคข์องผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ

สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3 โดยประเมินจำกกำรน ำภำวะ

ผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรคข์องผูบ้ริหำรสถำนศึกษำไปใชป้ฏิบติังำนจริง  ผลท่ีไดรั้บจำกกำรน ำไปใช ้ และ

ควำมพึงพอใจของครูและนกัเรียนท่ีมีต่อกำรใชภ้ำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรคข์องผูบ้ริหำรสถำนศึกษำใน

กำรปฏิบติังำนจริง 

 

1.4  ค ำถำมในกำรวจิัย 

 

 เพื่อคน้หำค ำตอบท่ีท ำใหไ้ดรู้ปแบบกำรพฒันำภำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรคข์องผูบ้ริหำร 

สถำนศึกษำสังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3 ผูว้ิจยัไดต้ั้งค  ำถำม

ในกำรวจิยั ดงัน้ี 

1. ปัญหำและควำมตอ้งกำรภำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ  สังกดั

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนีเขต 3 ของผูบ้ริหำรและครูผูส้อน เป็น

อยำ่งไร  

2. รูปแบบกำรพัฒนำภำวะผู ้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผู ้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัด

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนีเขต 3 ท่ีเหมำะสมและมีควำมเป็นไปไดใ้น

กำรน ำไปใช ้ควรมีลกัษณะอยำ่งไร 
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1.5  ขอบเขตกำรวจิัย 
 

กำรวิจยัน้ี ผูว้ิจยัใชก้ำรวิจยัแบบผสม  (Mixed Methodology) ระหวำ่งกำรวิจยัเชิงปริมำณ 

(Quantitative Research) และกำรวิจยัเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ตำมแนวคิดของ John 

W.Creswell (Creswell, 2002 : 9-15 ) โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

ประชำกร :  ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์

ธำนี เขต 3  จ ำนวน 162 คน  ครูผูส้อนในสถำนศึกษำ 36 แห่ง รวม 656 คน และนกัเรียนซ่ึงเป็น

กรรมกำรสภำนกัเรียนใน 36 โรงเรียน รวม 504 คน 

            กลุ่มตัวอย่ำง : ผูว้ิจยัใชต้ำรำง Yamane (1973 : 14 )  ค ำนวณหำขนำดของกลุ่มตวัอยำ่ง

ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ และใชว้ิธีกำรสุ่มแบบเจำะจง (Purposive Sampling) จ  ำนวน 36 คน ครูผูส้อน 

ใชว้ิธีกำรสุ่มแบบง่ำย (Simple Random Sampling) จ  ำนวน 248 คน และ นกัเรียนซ่ึงเป็นกรรมกำร

สภำนกัเรียน ใชว้ธีิกำรสุ่มแบบง่ำย (Simple Random Sampling) จ  ำนวน 248 คน 

           ตัวแปรอสิระ  :   รูปแบบกำรพฒันำภำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ  สังกดั

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3 ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  

1) กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ภำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ  สังกัด

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3 

2) กำรสร้ำงรูปแบบกำรพฒันำภำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ สังกดั

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3  

3) กำรทดลองใช้รูปแบบกำรพฒันำภำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ  

สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3 

4) กำรพฒันำรูปแบบกำรพฒันำภำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ สังกดั

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3    

5) กำรประเมินรูปแบบกำรพฒันำภำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรคข์องผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ สังกดั

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3 
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       ตัวแปรตำม : กำรใชภ้ำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรคข์องผูบ้ริหำรสถำนศึกษำในกำรปฏิบติังำน ผล

กำรน ำไปใช้ และควำมพึงพอใจของครูและนักเรียนท่ีมีต่อกำรใช้ภำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรค์ของ

ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำในกำรปฏิบติังำน 

 ระยะเวลำ :    

  1)  กำรด ำเนินกำรศึกษำสภำพปัญหำและควำมต้องกำรพฒันำภำวะผู ้น ำเชิง

สร้ำงสรรค์ ของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ ใช้เวลำ 1 เดือน  กำรด ำเนินกำรพฒันำคู่มือและหน่วยกำร

พฒันำภำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรคข์องผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ ใชเ้วลำ 1 เดือน  

  2)  กำรด ำเนินกำรทดลองใช้รูปแบบกำรพฒันำภำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรค์ของ

ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ โดยกำรอบรมดำ้นทฤษฎีและแนวคิดดำ้นกำรพฒันำภำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรค ์

ตำมคู่มือและหน่วยกำรพฒันำ ฯ เป็นเวลำ 2 วนั ศึกษำดูงำนสถำนศึกษำตน้แบบของส ำนกังำนเขต

พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3 จ ำนวน 2 แห่ง ใชเ้วลำ 1 วนั และกำรฝึกปฏิบติัใน

งำนตำมภำรกิจหลกัของสถำนศึกษำของตน (On the Job Training ) เป็นเวลำ 4  เดือน  

  3)   กำรด ำเนินกำรปรับปรุงและพฒันำรูปแบบกำรพฒันำภำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรค์

ของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ  ใชร้ะยะเวลำ 15 วนั 

  4)   กำรด ำเนินกำรประเมินภำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำใช้

ระยะเวลำ 2 เดือน 

         เนื้อหำ  :  ภำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรคท่ี์ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำสังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3 ตอ้งกำรพฒันำมี 5 คุณลกัษณะ ไดแ้ก่ กำรเป็นผูน้ ำกำรเรียนรู้แบบ

ทีม  กำรเป็นผูน้ ำของผูน้ ำ  กำรเป็นผูน้ ำกำรสร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์  กำรเป็นผูน้ ำบริหำรควำม

เส่ียง  และกำรเป็นผูน้ ำท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงำน  
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1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

 1.    รูปแบบกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์  หมำยถึง กระบวนกำรพฒันำภำวะผูน้ ำ

เชิงสร้ำงสรรค์ ซ่ึงในงำนวิจยัน้ีประกอบด้วย 5 ขั้นตอนท่ีสัมพนัธ์กนั ดงัน้ี 1) กำรวิเครำะห์ 

สังเครำะห์ภำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรคท่ี์ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำตอ้งกำรพฒันำ 2) กำรสร้ำงรูปแบบกำร

พฒันำภำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรค ์3) กำรทดลองใชรู้ปแบบกำรพฒันำภำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรค์ 4) กำร

พฒันำรูปแบบกำรพฒันำภำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรค ์และ 5) กำรประเมินรูปแบบกำรพฒันำภำวะผูน้ ำ

เชิงสร้ำงสรรค ์

 2.  ภำวะผู้น ำเชิงสร้ำงสรรค์ หมำยถึง ควำมสำมำรถของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำในกำรน ำ

องคก์ำรสู่เป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้โดยในงำนวจิยัน้ีจำกกำรวเิครำะห์สังเครำะห์ภำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรค์

ท่ีผูบ้ริหำรสถำนศึกษำสังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3 ตอ้งกำร

พฒันำ ประกอบดว้ย 5 คุณลกัษณะ คือ กำรเป็นผูน้ ำกำรเรียนรู้แบบทีม กำรเป็นผูน้ ำของผูน้ ำ กำร

เป็นผูน้ ำกำรสร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์  กำรเป็นผูน้ ำกำรบริหำรควำมเส่ียง  และกำรเป็นผูน้ ำท่ีมุ่ง

ผลสัมฤทธ์ิของงำน 

3. กำรเป็นผู้น ำกำรเรียนรู้แบบทีม หมำยถึง กำรเป็นผูน้ ำท่ีสนบัสนุนกำรท ำงำนร่วมกนั

เป็นทีมและเครือข่ำย (Team Work and Networking) โดยเนน้กำรท ำงำนร่วมกนัเป็นทีมในทุก

ขั้นตอนเร่ิมตั้งแต่กำรเรียนรู้ กำรช่วยเหลือเก้ือกลูกนั กำรสำมคัคี และกำรขยนัคิดขยนัเรียนรู้ โดยใช้

เทคนิคของกำรสนทนำ (Dialogue) กำรอภิปรำย (Discussion) กำรบริหำรทีมงำน  และกำรบริหำร

โครงกำรเขำ้มำช่วย ซ่ึงเปรียบเสมือนกำรถ่ำยทอดอจัฉริยภำพหรือถ่ำยทอดวิธีกำรปฏิบติัท่ีน ำไปสู่

ควำมส ำเร็จระหวำ่งกนัและกนัท ำใหเ้กิดพฒันำกำรข้ึนในเวลำอนัรวดเร็วและไดป้ระสิทธิผลสูงสุด 

4. กำรเป็นผู้น ำของผู้น ำ หมำยถึง กำรเป็นผูน้ ำท่ีสำมำรถจูงใจ  ชกัน ำ หรือช้ีน ำให้

สมำชิกของกลุ่มรวมพลงัเพื่อปฏิบติัภำรกิจต่ำงๆของกลุ่มให้ส ำเร็จ โดยกำรใชก้ระบวนกำรต่ำง ๆ 

รูปแบบของอิทธิพลระหว่ำงผูน้ ำและสมำชิกในกลุ่ม หรืออิทธิพลของต ำแหน่งให้สมำชิกในกลุ่ม

ปฏิบติัตำม  เพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยของกลุ่ม  ตำมท่ีก ำหนดไว ้
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5. กำรเป็นผู้น ำกำรสร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์ หมำยถึง กำรเป็นผูน้ ำท่ีมีควำมคิดริเร่ิม

สร้ำงส่ิงใหม่ ๆ ไม่ซ ้ ำแบบใคร โดยอำศัยประสบกำรณ์ท่ีมีอยู่และพฒันำข้ึนเป็นควำมคิดใหม่ๆ              

ท่ี ต่อเน่ือง และมีคุณค่ำ 

6. กำรเป็นผู้น ำบริหำรควำมเส่ียง หมำยถึง กำรเป็นผูน้ ำท่ีสำมำรถปฏิบติังำน

ท่ำมกลำงสภำวะเส่ียงหรือภำวกำรณ์ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง และเรียนรู้กำรบริหำรกำรเปล่ียนแปลง 

โดยมีกำรก ำหนดวสิัยทศัน์ขององคก์รท่ีชดัเจน และวำงแผนเพื่อบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งเป็นระบบ  

7. กำรเป็นผู้น ำแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงำน หมำยถึง กำรเป็นผูบ้ริหำรองคก์ำรท่ีมุ่งเนน้

ให้ผลกำรปฏิบติังำนเกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได ้และเป็นท่ีพึงพอใจของ

ผูรั้บบริกำร โดยสร้ำงตวับ่งช้ีผลกำรปฏิบติังำน (Key Performance Indicators: KPIs)  เพื่อให้ไดม้ำ

ซ่ึงขอ้มูลส ำหรับกำรก ำกบั ติดตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนขององคก์ำร  

8.  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  หมำยถึง  ผูอ้  ำนวยกำรสถำนศึกษำ สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ี 

กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3 
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1.7 กรอบแนวคดิในกำรวจิัย 
 

     ผูว้ิจยัได้ศึกษำวิเครำะห์และสังเครำะห์แนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง แล้วน ำมำสรุปเป็น

กรอบแนวคิดในกำรวจิยั ดงัน้ี 

1. กรอบแนวคิดเก่ียวกบักำรจดักำรศึกษำ กำรบริหำรกำรศึกษำ  กำรจดักำรศึกษำใน

เขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำ เป็นกำรศึกษำเก่ียวกบัอ ำนำจ หนำ้ท่ี ขอบข่ำย ภำรกิจ และ

บทบำทหนำ้ท่ีของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 

2. กรอบแนวคิดเก่ียวกบักำรศึกษำภำวะผูน้ ำ  ศึกษำจำกแนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบับทบำท พฤติกรรม คุณลกัษณะ และกำรพฒันำภำวะผูน้ ำ   

3. กรอบแนวคิดเก่ียวกับภำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรค์  ศึกษำจำกทฤษฎีภำวะผูน้ ำเชิง

สร้ำงสรรค ์(Formative  Leadership  Theory) ซ่ึงไดรั้บกำรพฒันำโดย Ash และ Persall (1999 : 98)  

แห่ง Samford University สหรัฐอเมริกำ รวมทั้งศึกษำแนวคิดเก่ียวกบัภำวะผูน้ ำ    เชิงสร้ำงสรรค ์

ของนกัวิชำกำรคนอ่ืนๆ เช่น (ธีระ รุญเจริญ, 2553 : 10-12; ไพฑูรย ์ สินลำรัตน์, 2554: 33; สุเทพ 

พงศศ์รีวฒัน์, 2549 : 49-51; อุดม  มุ่งเกษม, 2544 : 21) แลว้น ำมำพฒันำเป็นกรอบแนวคิดเก่ียวกบั

ภำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรค ์ท่ีใชใ้นงำนวจิยัน้ี 

4. กรอบแนวคิดเก่ียวกับกำรศึกษำปัญหำและควำมต้องกำรพัฒนำภำวะผู ้น ำ           

เชิงสร้ำงสรรค์ของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ   ศึกษำจำกกำรส ำรวจผูบ้ริหำรสถำนศึกษำและครูใน

สถำนศึกษำภำครัฐที่สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3 โดย

ใชแ้บบสอบถำม และจำกกำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผูเ้ช่ียวชำญ   

5.  กรอบแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบและกำรพฒันำรูปแบบ  ศึกษำจำกแนวคิด ทฤษฎี 

และงำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง   

 ผูว้ิจยัสรุปควำมสัมพนัธ์ของกรอบแนวคิดในกำรวิจยัดงักล่ำวขำ้งตน้กบัรูปแบบกำร

พฒันำภำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรค์ของผู ้บริหำรสถำนศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3  ดงัแสดงไวใ้นรูปท่ี 1 ดงัน้ี 
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วำมรู้เก่ียวกบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

ภำวะผูน้ ำ 
 กำรศึกษำคุณลกัษณะของผูน้ ำ 
 แนวคิดและหลกักำรพฒันำ 
ภำวะผูน้ ำ 

รูปที ่1.1 กรอบแนวคิดในงำนวจัิย 

รูปแบบกำรพฒันำภำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรค์
ของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ สงักดัส ำนกังำนเขต
พ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ สุรำษฎร์ธำนี 
เขต 3 ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน 

1. กำรวเิครำะห์สงัเครำะห์ภำวะผูน้ ำ 
เชิงสร้ำงสรรคท่ี์ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำตอ้งกำร
พฒันำ 

2. กำรสร้ำงรูปแบบกำรพฒันำ 
ภำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรค ์

3. กำรทดลองรูปแบบกำรพฒันำ 

ภำวะผูน้ ำ เชิงสร้ำงสรรค ์

4. กำรพฒันำรูปแบบกำรพฒันำ 
ภำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรค ์

5. กำรประเมินรูปแบบกำรพฒันำ 
ภำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรค ์

 

 
กำรประเมินรูปแบบกำรพฒันำภำวะผูน้ ำ 
เชิงสร้ำงสรรคข์องผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ สงักดั
ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ 
สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 
 กำรน ำภำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรค ์

ไปใชใ้นสถำนศึกษำ 
 ผลท่ีเกิดข้ึนจำกกำรใชภ้ำวะผูน้ ำ 

เชิงสร้ำงสรรค ์
 ควำมพึงพอใจของครูผูส้อนและ 

นกัเรียน จำกผลท่ีเกิดข้ึนจำกกำรใชภ้ำวะ
ผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรคข์องผูบ้ริหำร
สถำนศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

ภำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรค ์
    ตำมทฤษฎีภำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรค์ ซ่ึง
พฒันำโดย  Ash and  Persall (1999) 
นกัวชิำกำรและนกัวจิยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 

- อุดม มุ่งเกษม (2001) 
- สุเทพ พงศศ์รัวฒัน์ (2549) 
- ธีระ รุญเจริญ (2553) 
- ไพฑูรย ์สินลำรัตน์ (2554) 

กำรบริหำรกำรศึกษำ 
กำรบริหำรส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 
กำรบริหำรสถำนศึกษำ 
 อ ำนำจหนำ้ท่ี 
 ขอบข่ำย/ภำรกิจ 
 บทบำทหนำ้ท่ีของผูบ้ริหำร 

สถำนศึกษำ 

กำรศึกษำปัญหำและควำมตอ้งกำรพฒันำ 
ภำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรคข์องผูบ้ริหำร 
สถำนศึกษำ  

  

กำรศึกษำรูปแบบและกำรพฒันำรูปแบบ 
 หลกักำรพ้ืนฐำนของรูปแบบ 
 องคป์ระกอบของรูปแบบ 
 กระบวนกำรพฒันำรูปแบบ 
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1.8 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ  
 

ประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกงำนวจิยัน้ี มีดงัน้ี  

1. ไดรู้ปแบบกำรพฒันำภำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรคท่ี์เป็นประโยชน์ต่อกำรก ำหนด 

นโยบำยกำรพัฒนำภำวะผู ้น ำของผู ้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3  ใหมี้ประสิทธิภำพยิง่ข้ึน  

 2. ไดอ้งคค์วำมรู้ท่ีเก่ียวกบัพฒันำภำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรคข์องผูบ้ริหำรสถำนศึกษำท่ี 

สำมำรถ น ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรพฒันำภำวะผูน้ ำให้กับผูบ้ริหำรกำรศึกษำทุกระดับและ

ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำในสังกดัอ่ืน ๆ ต่อไป 

  3.  ได้รูปแบบกำรพฒันำภำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรค์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรก ำหนด

นโยบำยกำรพฒันำภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ สังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น

พื้นฐำน ใหมี้ประสิทธิภำพยิง่ข้ึน  

  4.ไดรู้ปแบบกำรพฒันำภำวะผูน้ ำเชิงสร้ำงสรรคข์องผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ สังกดั

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชพ้ฒันำภำวะผูน้ ำใหก้บัผูบ้ริหำร

กำรศึกษำทุกระดบัและผูบ้ริหำรสถำนศึกษำในสังกดัอ่ืน ๆ ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การวิจยั เร่ือง รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  ผูว้ิจยัไดศึ้กษา แนวคิดทฤษฎีและ
หลกัการท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยมีประเด็นการน าเสนอ ดงัน้ี 
  2.1 การจดัการศึกษาและการบริหารการศึกษา 
  2.2 การจดัการศึกษาและการบริหารการศึกษาของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาและการจดัการศึกษาในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 3 
             2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการศึกษาภาวะผูน้ า 
             2.4 แนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์
             2.5 แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบและการพฒันารูปแบบ 
             2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษา 
 
การจดัการศึกษาของประเทศไทยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 

2540  มีความมุ่งหมายท่ีจะยกระดบัการศึกษาของชาติให้ไดม้าตรฐาน จดัไดอ้ยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ
ซ่ึงเป็นฐานท่ีมาของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 ท่ีจะจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์  เป็นคนดีมีความสามารถ และ
อยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข  จึงไดมี้การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ คือปฏิรูปการเรียนรู้ ปฏิรูป
ระบบบริหาร  และการจดัการศึกษา ปฏิรูปครู อาจารย ์ และบุคคลากรทางการศึกษา  ปฏิรูประบบ
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่ อการศึกษา  (ส านัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 1) และมีการจดัโครงสร้างในการบริหารการศึกษาดงัน้ี 
  1.  ระดับกระทรวง  มีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริม และก ากบัดูแลการศึกษาทุก
ระดบัและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา การสนบัสนุนทรัพยากร การ
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ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจดัการศึกษา มีหน่วยงานหลกัท่ีเป็นนิติบุคคล 5 ส่วนราชการ 
คือ ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
 

2.  ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา เป็นหน่วยงานท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนา้ท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีของส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา ตามมาตรา 38 แห่ง พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2545 และมาตรา 17 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546  มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1)  จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ี
การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษาแผนการศึกษา แผนพฒันาการศึกษาขั้น
พื้นฐานและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
   2) วิเคราะห์และการจดัตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ไปของสถานศึกษา
และหน่วยงานในเขตพื้นท่ีการศึกษาและแจง้จดัสรรงบประมาณท่ีไดรั้บให้หน่วยงานขา้งตน้รับทราบ
และก ากบั ตรวจสอบ ติดตามการใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยงานดงักล่าว 

 3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพฒันาหลกัสูตรร่วมกบัสถานศึกษา
ภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   4) ก ากบั ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภายในเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
   5) ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั และรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษาภายใน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

  6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อ
ส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   7) จดัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
   8) ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน การจดัการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัรูปแบบท่ีหลากหลายภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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   9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนการวิจยัและพฒันาการศึกษา 
ในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   10) ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างาน 
ดา้นการศึกษา 
   11) ประสานการปฏิบติัราชการทัว่ไปกบัองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในฐานะส านกังานผูแ้ทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   12) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีมิไดร้ะบุให้
เป็นหนา้ท่ีของผูใ้ดโดยเฉพาะ หรือปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  
 การบริหารงานในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาได้แบ่งงาน ออกเป็น 7 กลุ่มงาน คือ กลุ่ม
อ านวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา กลุ่มส่งเสริม
การจดัการศึกษาเอกชนกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา และหน่วยตรวจสอบ
ภายในโดยมีผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นผูบ้งัคบับญัชาในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 2)  
 

3. ระดับสถานศึกษา  การบริหารจดัการของสถานศึกษาข้ึนตรงต่อส านกังานเขตพื้นท่ี 
การศึกษา ใหบ้ริการดา้นการศึกษาในระดบัขั้นพื้นฐาน มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีภารกิจตามท่ีก าหนด 
ไวใ้นกฎหมายทางการศึกษาท่ีส าคญั ดงัน้ี (ธีระ รุญเจริญ, 2550 : 33) 

3.1 พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) 
 พ.ศ. 2545  

3.1.1  จดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัหลกัการให้การศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อ
ผูเ้รียนและสังคม ใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนด ซ่ึงเป็นการศึกษาตลอดชีวติ 
   3.1.2  จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั้งนกัเรียนปกติ นกัเรียนพิการ นกัเรียน
ดอ้ยโอกาส และนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
   3.1.3  จดัการศึกษาในรูปแบบ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การจดัการศึกษาตามอธัยาศยั ตามความเหมาะสม  
   3.1.4  ปฏิรูปการเรียนรู้ตามหลกัการและแนวทางท่ีก าหนดไว ้เช่นจดัตาม
ธรรมชาติและศกัยภาพของนกัเรียนแต่ละวยัและแต่ละคน จากแหล่งต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน 
ตลอดทั้งการจดัการวดัผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
   3.1.5  จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา โดยปรับใชห้ลกัสูตรแกนกลาง ให้เหมาะ
กบัสภาพปัญหา และความตอ้งการของทอ้งถ่ินท่ีตั้งของสถานศึกษา 
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   3.1.6  จดักระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวติใหแ้ก่ประชาชนในชุมชน โดยให ้
การศึกษาอบรมตามความจ าเป็นและความเหมาะสม  

  3.1.7  จดัให้มีการวิจยัเก่ียวกับการจดัการเรียนการสอน และการบริหาร
จดัการ ตลอดทั้งการส่งเสริมใหใ้ชก้ระบวนการวจิยัในการจดัการเรียนการสอน 
   3.1.8  บริหารจดัการสถานศึกษาตามการกระจายอ านาจทางการบริหาร ทั้ง 
ดา้นบริหารทัว่ไป ดา้นวชิาการ ดา้นบุคลากร และดา้นงบประมาณ สอดคลอ้งกบัหลกัการบริหาร โดย
ใชโ้รงเรียนเป็นฐาน และการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
   3.1.9  จดัการประกนัคุณภาพการศึกษา ทั้งคุณภาพภายในและภายนอก ตาม 
เกณฑม์าตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด 
   3.1.10 พฒันาวิชาชีพครูและบุคลากรอ่ืน เพื่อการจดัการเรียนการสอนให้
สอดคลอ้งกบัแนวทาง หลกัการท่ีก าหนดตามการปฏิรูปการศึกษา  

  3.1.11   แสวงหาเทคโนโลยี  ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้น
การจดัการเรียนการสอน 
  
 การบริหารสถานศึกษา มีผูอ้  านวยการสถานศึกษาปฏิบติัหนา้ท่ีจดัการศึกษาทั้งในระบบ นอก
ระบบหรือการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย รูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือทั้ งสามรูปแบบก็ได้ โดย
ด าเนินการในเร่ืองการจดักระบวนการเรียนรู้ การประเมินผลผูเ้รียน จดัท าสาระของหลกัสูตรตาม
วตัถุประสงค์ของหลกัสูตรแกนกลางในส่วนท่ีเก่ียวกบัสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
พฒันากระบวนการเรียนการสอน ท่ีมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้ผูส้อนสามารถวิจยัเพื่อพฒันาการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน ให้ความร่วมมือในการจดัเตรียมเอกสารหลักฐานท่ีมีขอ้มูลเก่ียวกับ
สถานศึกษาตามค าร้องขอของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคล
หรือหน่วยงานภายนอก ท่ีท าการประเมินภายนอกของสถานศึกษา ระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้
มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา และยกยอ่งเชิดชูผูท่ี้ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษา  ปกครอง
ดูแล บ ารุงรักษา ให้และจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา ทั้งท่ีเป็นท่ีราชพสัดุตาม
กฎหมายวา่ดว้ยท่ีพสัดุ และท่ีเป็นทรัพยสิ์นอ่ืนรวมทั้งจดัหารายไดจ้ากบริการของสถานศึกษาและเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบันโยบาย วตัถุประสงค์และภารกิจหลกัของสถานศึกษา  
พฒันาบุคลากร และผูเ้รียนให้มีความรู้ มีขีดความสามารถ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 : 35) 
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  3.2 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
   3.2.1  ผูอ้  านวยการสถานศึกษาเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการครู และบุคลากร 
ทางการศึกษาในสถานศึกษา 

3.2.2   บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบ
ขอ้บงัคบัของทางราชการ 

  3.2.3 ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูและบุคคล 
การเงิน การพสัดุ สถานท่ี และทรัพยสิ์นอ่ืนของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ขอ้บงัคบั ของทางราชการ 
   3.2.4   เป็นผูแ้ทนของสถานศึกษาในกิจการทัว่ไป รวมทั้งการจดันิติกรรม
สัญญาของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณตามท่ีสถานศึกษาไดรั้บตามท่ีไดรั้บมอบอ านาจ 

  3.2.5 จดัท ารายงานประจ าปีเก่ียวกบักิจการของสถานศึกษา เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

  3.2.6   อนุมติัประกาศนียบตัรและวุฒิบตัรของสถานศึกษาตามระเบียบท่ี
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 

  3.2.7 ปฏิบติังานอ่ืนๆ  ท่ีไดรั้บมอบหมายงานจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวง 
ศึกษาธิการ ปลดักระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และ
ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งงานท่ีกระทรวงอ่ืนๆ มอบหมาย 
    3.2.8 ด าเนินงานตามท่ีไดรั้บการกระจายอ านาจและมอบอ านาจ ตามท่ี 
กฎหมายก าหนด  
 
   3.3 กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ 
   การผ่อนผนัให้เด็กวยัเรียนก่อนหรือหลงัอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบงัคบั ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
 
   3.4 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
    3.4.1 ควบคุม ดูแล การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกบั
นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ์และวิธีการ ท่ีคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และคณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด 

  3.4.2  ส่งเสริม สนบัสนุน ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถาน 
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ศึกษาใหมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
3.4.3  จดัท ามาตรฐานและภาระงานส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาในสถานศึกษา  
  3.4.4  ประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานของขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

  3.4.5 ปฏิบัติหน้า ท่ีตามท่ีกฎหมายอ่ืน หรือตามท่ีคณะอนุกรรมการ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มอบหมาย 

3.4.6  สั่งใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกจากราชการ  กรณี
ขาดคุณสมบติัตามมาตรฐานต าแหน่งหรือขาดคุณสมบติัพิเศษ 

3.4.7 บรรจุและแต่งตั้งใหบุ้คคลใหด้ ารงต าแหน่งครูผูช่้วย ต าแหน่งครู และ 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

3.4.8  สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีอยู่ระหว่างการ
ทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการออกจากราชการ เน่ืองจากมีความประพฤติไม่ดี หรือไม่มีความรู้หรือไม่มี 
ความเหมาะสมหรือมีผลการประเมินทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการต ่ากวา่เกณฑท่ี์คณะอนุกรรมการ 
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด 

3.4.9 สั่งใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีอยูร่ะหวา่งการทดลอง 
ปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งต่อไป 

3.4.10 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคมี์ผลงานดีเด่นเป็นท่ีประจกัษ ์

  3.4.11 แจง้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการบรรจุให้
ทราบถึงภาระงาน มาตรฐาน คุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชา ชีพ เกณฑ์การ
ประเมินผลงาน ระเบียบแบบแผน หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติัราชการ  บทบาทหนา้ท่ีของขา้ราชการใน
ฐานะเป็นพลเมืองท่ีดี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก าหนด 

  3.4.12 ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและพฒันาผูอ้ยู่ใต้
บงัคบับญัชาให้มีความรู้ทกัษะ เจตคติท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสม
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด 

3.4.13 ส่งเสริม สนบัสนุนผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาใหไ้ปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
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หรือ ปฏิบติังานวจิยัและพฒันาตามระเบียบท่ีคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก าหนด 

3.4.14 รักษาวนิยัอยา่งเคร่งครัดอยูเ่สมอ 
3.4.15 เสริมสร้างและพฒันาใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีวนิยัป้องกนัมิใหผู้อ้ยูใ่ต ้

บงัคบับญัชากระท าผิดวินยั และด าเนินการทางวินัยแก่ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาซ่ึงมีกรณีอนัมีมูลท่ีควร
กล่าวหาวา่กระท าผดิวนิยั 

3.4.16 พิจารณาอนุญาตหรือยบัย ั้งการอนุญาตใหล้าออกจากขา้ราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

3.4.17 สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษากรณีถูกกล่าวหา  หรือมีเหตุอนัควรสงสัยว่าเป็นผูไ้ม่เล่ือมใสในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นพระประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

  3.4.18 สั่งให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกจากราชการกรณี 
เจบ็ป่วยไม่อาจปฏิบติัราชการไดโ้ดยสม ่าเสมอ สมคัรไปปฏิบติังานตามความประสงคข์องทางราชการ 
ขาดคุณสมบติัทัว่ไป คณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะอนุกรรมการ  
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษามีมติว่าเป็นผูไ้ม่เล่ือมใสในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นพระประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทยทางราชการเลิกหรือยบุต าแหน่ง และไม่สามารถปฏิบติัราชการใหมี้ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
ในระดบัอนัเป็นท่ีน่าพอใจของทางราชการ 

3.4.19 สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอนัควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอนัท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ี
ราชการ บกพร่องในหนา้ท่ีราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีทางราชการ สั่งให้
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการกรณีหย่อนความสามารถในอนัท่ีจะปฏิบติั
ราชการ บกพร่องในหนา้ท่ีราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ ตามมติ
ของคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3.4.20 สั่งให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีรับโทษจ าคุกโดย
ค าสั่งของศาลหรือตอ้งรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก ในความผิดท่ีได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผดิลหุโทษออกจากราชการ 
 

3.5 กฎกระทรวง วา่ดว้ยการก าหนดหลกัเกณฑก์ารแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา 
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ท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   3.5.1 วเิคราะห์และจดัท านโยบาย และแผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา 

3.5.2 วางระเบียบ ออกประกาศ และขอ้บงัคบัของสถานศึกษา 
3.5.3  เสนอขอจดัตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ไป 
3.5.4 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลเพื่อพิจารณาและเสนอความ 

คิดเห็นหรือปฏิบติัการอยา่งใด อนัอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
  3.6 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2550 

ไดก้ าหนดเป็นแนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลเพื่อเสริมสร้าง 
ความเขม้แข็งให้แก่สถานศึกษาโดยบูรณาการการด าเนินงานออกเป็น 4 งาน (กระทรวงศึกษาธิการ,  
30 -73) ไดแ้ก่  

1. การบริหารทัว่ไป  
2. การบริหารวชิาการ  
3. การบริหารงบประมาณ  
4. การบริหารงานบุคคล 
 

 การบริหารทัว่ไป 

 การบริหารทัว่ไปเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัระบบบริหารองคก์รให้บริการบริหารงานอ่ืนๆ 
บรรลุผลตามมาตรฐาน  คุณภาพ  และเป้าหมายท่ีก าหนดไวโ้ดยมีบทบาทในการส่งเสริมประสาน
สนบัสนุน  และการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพฒันา
สถานศึกษาใหใ้ชน้วตักรรมและเทคโนโลยอียา่งเหมาะสมส่งเสริมในการบริหารและการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษา  ตามหลกัการบริหารงานท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลกั โดยเนน้ความโปร่งใส 
ความรับผดิชอบ  ตรวจสอบไดต้ลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง   เพื่อ 
ใหก้ารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซ่ึงมีขอบข่ายและภารกิจส าคญั ไดแ้ก่  

1. การด าเนินงานธุรการ 
2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. การพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 
4. การประสานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 
5. การจดัระบบงานบริหารและพฒันาองคก์ร 
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6. งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
7. การส่งเสริมสนบัสนุนดา้นวชิาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทัว่ไป 
8. การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 
9. การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน 
10. การรับนกัเรียน 
11. การส่งเสริมและประสานงานการจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 
12. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
13. การส่งเสริมงานกิจการนกัเรียน 
14. การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา 
15. การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 

หน่วยงาน และสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
16. งานประสานราชการกบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 
17. การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
18. งานบริการสาธารณะ 
19. งานท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นงานอ่ืน  

 
 การบริหารวชิาการ 

การบริหารวิชาการเป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 มุ่งให้กระจายอ านาจในการ
บริหารจดัการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุด ดว้ยเจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดย
อิสระคล่องตวัรวดเร็ว สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน และการมี
ส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายซ่ึงจะเป็นปัจจยัส าคญัท าให้สถานศึกษามีความเขม้แข็งในการ
บริหารและการจดัการ สามารถพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวดัผลประเมินผล
รวมทั้งการวดัปัจจยัเก้ือหนุนการพฒันาคุณภาพนกัเรียน ชุมชน ทอ้งถ่ิน ไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมี 
ประสิทธิภาพ โดยมีขอบข่ายและภารกิจ ดงัต่อไปน้ี 

1. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
3. การวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
4. การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
5. การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
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6. การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
7. การนิเทศการศึกษา  
8. การแนะแนวการศึกษา 
9. การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
10. การส่งเสริมความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน 
11. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 
12. การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์รหน่วยงานและ 

สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
 
 การบริหารงบประมาณ 

การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเนน้ความเป็นอิสระในการบริหารจดัการ มีความ
คล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได ้มีการบริหารความเส่ียง ยึดหลกัการบริหารท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิและ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานให้มีการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา
รวมทั้งจดัหารายไดจ้ากบริการมาใชบ้ริหารจดัการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ี
ดีข้ึนต่อผูเ้รียน โดยมีขอบข่ายภารกิจดงัต่อไปน้ี 

1. การจดัท าและเสนอของบประมาณ 
1.1 การวเิคราะห์และพฒันานโยบายทางการศึกษา 
1.2 การจดัท าแผนกลยทุธ์หรือแผนพฒันาการศึกษา 
1.3 การวเิคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

2. การจดัสรรงบประมาณ 
2.1 การจดัสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
2.2 การเบิกจ่ายและการอนุมติังบประมาณ 
2.3 การโอนเงินงบประมาณ 

3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเ้งินและผลการ 
ด าเนินงาน 

3.1 การตรวจสอบติดตามการใชเ้งินและผลการด าเนินงาน 
3.2 การประเมินผลการใชเ้งินและผลการด าเนินงาน 

4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
4.1 การจดัการทรัพยากร 
4.2 การระดมทรัพยากร 
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4.3 การจดัหารายไดแ้ละผลประโยชน์ 
4.4 กองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา 
4.5 กองทุนสวสัดิการเพื่อการศึกษา 

5. การบริหารการเงิน 
5.1 การเบิกเงินจากคลงั 
5.2 การรับเงิน 
5.3 การเก็บรักษาเงิน 
5.4 การจ่ายเงิน 
5.5 การน าส่งเงิน 
5.6 การกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปี 

6. การบริหารบญัชี 
6.1 การจดัท าบญัชีการเงิน 
6.2 การจดัท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
6.3 การจดัท าและจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี ทะเบียน และรายงาน 

7. การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์
7.1 การจดัท าระบบฐานขอ้มูลสินทรัพยข์องสถานศึกษา 
7.2 การจดัหาพสัดุ 
7.3 การก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลกัษณะเฉพาะและจดัซ้ือจดัจา้ง 
7.4 การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพสัดุ 

 
 การบริหารงานบุคคล 

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส าคญัท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ
ปฏิบติังานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาเพื่อด าเนินการดา้นการบริหารงานบุคคลให้เกิดความ
คล่องตวั มีอิสระภายใตก้ฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล ขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรั้บการพฒันา มีความรู้ ความสามารถ มีขวญัก าลงัใจ ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ มี
ความมัน่คงและกา้วหนา้ในวิชาชีพ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนเป็นส าคญั 
โดยมีขอบข่ายและภารกิจดงัน้ี 
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1. การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 
2. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
3. การพฒันาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 
4. วนิยัและการรักษาวนิยั 
5. การออกจากราชการ 
6. สวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

2.2 การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาของส านักเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
และการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 3 
 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  ตั้งอยูห่มู่ท่ี 1 ต าบลเวียงสระ  
อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี   มีหนา้ท่ีในการส่งเสริมสนบัสนุนและจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในระดบัเขตพื้นท่ี โดยปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดและกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้
บรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายการจดัการศึกษาของรัฐบาลภายในเขต
พื้นท่ีการศึกษาท่ีรับผดิชอบครอบคลุมพื้นท่ี 6  อ าเภอของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี คืออ าเภอบา้นนาสาร   
อ าเภอบา้นนาเดิม  อ าเภอเคียนซา  อ าเภอเวียงสระ  อ าเภอพระแสง  และอ าเภอชยับุรี  มีสถานศึกษา 
จ านวน  208  โรงเรียนสังกดัส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 162 โรงเรียน สังกดั
ส านกังานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จ านวน  20  โรงเรียนสังกดัหน่วยงาน
อ่ืน 10  โรงเรียน มีจ  านวนนกัเรียนทั้งส้ิน จ านวน 51,593 คน ขา้ราชการครูและบุคคลากรทางการ
ศึกษา ทั้งส้ิน  2,906  คน  แบ่งการบริหารงานออกเป็นกลุ่มงาน 7 กลุ่มงาน คือกลุ่มอ านวยการ  กลุ่ม
บริหารงานบุคคล  กลุ่มนโยบายและแผน  กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจดั
การศึกษาเอกชน  กลุ่มนิเทศ ติดตา และประเมินผลการจดัการศึกษา   และหน่วยตรวจสอบภายใน 
 ส่วนการบริหารงานในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานีเขต 3 ซ่ึงมีทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 208 โรงเรียน มีหน้าท่ีจดัการศึกษาภายใน
โรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีคุณภาพ
มาตรฐานตามท่ีก าหนด  โดยแบ่งการบริหารสถานศึกษาออกเป็น  4  กลุ่มงาน ไดแ้ก่ กลุ่มบริหาร
ทัว่ไป  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงบประมาณ  และกลุ่มบริหารงานบุคคล  ในแต่ละ
สถานศึกษาจะมีผูอ้  านวยการสถานศึกษาเป็นผู ้บงัคบับญัชาขา้ราชการครูและบุคคลากรทางการ
ศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2543 : 54) 
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 จะเห็นวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาคือผูบ้ริหารหรือผูน้ าสูงสุดในสถานศึกษา มีบทบาทส าคญัต่อ
ผลแห่งความส าเร็จหรือประสิทธิภาพของหน่วยงานสถานศึกษาเป็นอยา่งยิง่  ดงันั้นคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในฐานะผูน้ าของสถานศึกษานั้น ควรท่ีจะประกอบดว้ยเร่ืองท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่  คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ  คุณลกัษณะดา้นความเป็นผูน้ า  คุณลกัษณะดา้นความรู้
ทางวชิาการ  และคุณลกัษณะดา้นความสามารถในการบริหารดงัน้ี (อรุณ รักธรรม, 2547 : 198-202)   
 1. คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพไดก้ล่าวถึงบุคลิกภาพของผูน้ าหรือผูบ้ริหารท่ีดีไวด้งัน้ี 
  1.1  เป็นผูมี้ความรู้ 
  1.2  เป็นผูมี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
  1.3 เป็นผูมี้ความกลา้หาญ 
  1.4 เป็นผูมี้ความเด็ดขาด 
  1.5 เป็นผูมี้กิริยาวาจาท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
  1.6 เป็นผูมี้ความยติุธรรม 
  1.7 เป็นผูมี้ลกัษณะท่าทางการแสดงออกท่ีดี 
  1.8 เป็นผูท่ี้มีความอดทน 
  1.9 เป็นผูท่ี้มีความกระตือรือร้น 
  1.10 เป็นผูท่ี้ไม่เห็นแก่ตวั 
  1.11 เป็นผูมี้ความต่ืนตวัหรือระมดัระวงัอยูเ่สมอ 
  1.12 เป็นผูมี้ความพินิจพิจารณาส่ิงต่าง ๆ อยา่งมีเหตุผล 
  1.13 เป็นผูมี้ความสงบเสง่ียม 
  1.14 เป็นผูมี้ความจงรักภกัดี 
  1.15 เป็นผูมี้มนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี 
  1.16 เป็นผูมี้ความสามารถควบคุมอารมณ์ไดดี้ 
 2. คุณลกัษณะดา้นความเป็นผูน้ ามีดงัน้ี 
  2.1  ความมีชีวติชีวาและทนทาน (Vitality and Endurance)  
  2.2  ความสามารถในการตดัสินใจ (Decisiveness) 
  2.3 ความสามารถในการจูงใจคน (Persuasiveness) 
  2.4  ความรับผดิชอบ (Responsibility) 
  2.5 ความฉลาดไหวพริบ (Intellectual Capacity) 

3. คุณลกัษณะดา้นความรู้ทางวชิาการ ไดแ้ก่  
3.1 การศึกษาวชิาการทัว่ไป 
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3.2 การศึกษาดา้นวชิาชีพ 
3.3 การศึกษาใหเ้กิดความรอบรู้ เช่ียวชาญในแขนงวชิาท่ีคนสนใจส าหรับใชจ้ดั 

ระดบัความรู้และประสบการณ์ในการท างานของบุคคลท่ีมาท างานในการเป็นผูบ้ริหาร 
 4. คุณลกัษณะดา้นความสามารถในการบริหารมีดงัน้ี 
   4.1 ใชแ้ผนเป็นเคร่ืองมือในการบริหารโรงเรียน อยา่งมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่  การ
จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศให้ถูกตอ้ง การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนการมอบหมายงาน
ใหบุ้คลากรท าตามความรู้ความสามารถ การควบคุม ก ากบั ติดตาม นิเทศงาน 
  4.2 สนับสนุนให้บุคลากรเกิดความมุ่งมัน่ในการพฒันา ได้แก่ การส่งเสริมให้
บุคลากรพฒันาตนเองและพฒันางาน การจดัสวสัดิการ ส่ิงอ านวยความสะดวก และประโยชน์ ตอบแทน 
  4.3 จดักิจกรรมหลากหลายเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน ไดแ้ก่การจดักิจกรรม 
ทางวิชาการ  การจดับริการแนะแนว  บริการสุขภาพ  การจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ดา้น
ศิลปะวฒันธรรมการจดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนใหมี้บรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้เป็นตน้ 
  4.4 ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อพฒันางาน 
  4.5 ประเมินผลการปฏิบติังานอย่างเป็นระบบเป็นการประเมินผลการปฏิบติังาน
อยา่งต่อเน่ือง ใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม น าผลการประเมินไปนิเทศ และพฒันา
งานการบริหารเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 
 สรุป   การจดัการศึกษาของประเทศไทยไดมี้การเปล่ียนแปลงและพฒันามาอยา่งต่อเน่ือง
และยาวนาน มีการปฏิรูปการจดัการศึกษาเป็นระยะๆ เพื่อการพฒันาเยาวชนและสังคมไทยสู่สังคม
โลกอยา่งสมดุล การจดัการศึกษาไดแ้บ่งออกเป็นระดบักระทรวง  ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  และ
ระดบัสถานศึกษา  ในระดบัสถานศึกษามีผูอ้  านวยการสถานศึกษาเป็นผูบ้ริหารและเป็นผูน้ าสูงสุด
ของสถานศึกษา  เป็นผูท่ี้รับผิดชอบในการน าองคก์รไปสู่ความส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ ตามท่ี
กฎหมายก าหนด  ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษา จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ มี
ความสามารถ  เป็นผูท่ี้มีวสิัยทศัน์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  กลา้ตดัสินใจ  ไวต่อการรับรู้ รู้จกัการท างานเป็น
ทีม  เป็นนักประสาน  นกัประชาสัมพนัธ์  มีความสามารถในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิของงาน รู้จกัการบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
เป็นผูน้ าท่ีมีศกัยภาพในการบริหารจดัการสถานศึกษาและมีภาวะผูน้ าสูง 
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2.3 แนวคดิเกีย่วกบัการศึกษาภาวะผู้น า 
ผูน้ าเป็นบุคลส าคญัท่ีไดรั้บการยอมรับจากสมาชิกของกลุ่ม เป็นผูมี้อิทธิพลในการจูงใจให้ผู ้

ตามหรือสมาชิกปฏิบติัตามดว้ยความเต็มใจ ดงันั้นผูน้ าท่ีมีภาวะผูน้ าท่ีโดดเด่นและมีศกัยภาพ ก็จะ
ก่อใหเ้กิดความร่วมแรงร่วมใจสามารถน าสมาชิกปฏิบติัภารกิจสู่เป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ภาวะผูน้ า (Leadership)ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไวอ้ยา่งกวา้งขวาง โดยเฉพาะช่วงตน้ศตวรรษท่ี 
20 เป็นตน้มาไดมี้การนิยามภาวะผูน้ าไวม้ากมาย ท่ีส าคญั อาทิ เช่น 

เบนนิสและนานสั (Bennis and Nanus; cited in  Lunenburg and Ornstein, 2000 : 113)ได้
ศึกษางานวิจยักว่า 1,000 ช้ิน และช้ีให้เห็นวา่งานวิจยัเหล่าน้ีท าให้เกิดค านิยามภาวะผูน้ าท่ีดี หรือ
ภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล (Effective Leadership) มากกกวา่ 350 ค  านิยาม แต่ก็ไดส้รุปไวว้า่ ผูน้  าคือ
ผูท่ี้ท  าส่ิงท่ีถูกตอ้ง (a leader does the right thing)  
 แบส (Bass, 1997 : 27) ไดใ้หค้  านิยามไวว้า่ ภาวะผูน้ าคือ กระบวนการในการมีอิทธิพลต่อ
กิจกรรมกลุ่มเหนือความคาดหวงั  
 อาดมั (Adams, 2003 : 6) ให้ความหมายของภาวะผูน้ า  คือ  กระบวนการใชอิ้ทธิพลของ
ผูน้ า กบัผูต้ามเพื่อน าไปสู่สัมฤทธิผลบรรลุเป้าหมายขององคก์ารโดยมีการเปล่ียนแปลงและปรับตวั
ใหท้นักบัส่ิงแวดลอ้ม 
 ยเูคิล (Yukl, 2006 : 2) ใหค้วามหมายไวว้า่  ภาวะผูน้ าเป็นพฤติกรรมส่วนตวัของบุคคลคน
หน่ึงท่ีจะชกัน ากิจกรรมของกลุ่มใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั  
 ดูบริน (DuBrin, 2007: 2) ไดใ้หค้วามหมายของภาวะผูน้ าวา่  เป็นความสามารถของบุคคล
ท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่และใหก้ารสนบัสนุนบุคคลเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร 

ชาญชัย อาจินสมาจาร (2550 : 1) ให้ค  านิยามไวว้่า ภาวะผูน้ าคือ ความสามารถในการ
ขบัเคล่ือนหรือสร้างอิทธิพลต่อผูอ่ื้น เพื่อท าให้เป้าประสงค์ของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบรรลุผล
ส าเร็จ 
 กวี วงศพ์ุฒ (2550 : 17) ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ผูน้  าไวว้า่  หมายถึง  บุคคลท่ีเป็นผูน้ าใช้
อิทธิพลในความสัมพนัธ์ซ่ึงมีอยูต่่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อปฏิบติัการและอ านวยการ
โดยใชก้ระบวนการติดต่อซ่ึงกนัและกนัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 
 เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์ (2551 : 32) ไดใ้ห้ความหมายของภาวะผูน้ าไวว้า่  ภาวะผูน้ าเป็นศิลปะ 
หรือกระบวนการท่ีผู ้น ามีอิทธิพลต่อผู ้ตามในการท่ีจะท าให้ผู ้ตามมีความเค็มใจ และมีความ
กระตือรือร้นท่ีจะท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องกลุ่ม 
 สุนทร โคตรบรรเทา (2551 : 116) ภาวะผูน้ า  คือ  กระบวนการของการมีอิทธิพลต่อผูต้ามหรือ 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  โดยการใชอ้  านาจและการใชฐ้านอ านาจต่างกนั ส่งผลต่อปฏิกิริยาจากผูต้ามต่างกนั 
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 เนตร์พณัณา  ยาวิราช (2552 : 1) ให้ความหมายของภาวะผูน้ าไวว้่า  หมายถึง  บุคคลท่ีมี
ความสามารถในการบงัคบับญัชาบุคคลอ่ืนโดยได้รับการยอมรับและยกย่องจากบุคคลอ่ืนเป็นผูท้  าให้
บุคคลอ่ืนไวว้างใจและให้ความร่วมมือ ความเป็นผูน้ าเป็นเป็นผูมี้หน้าท่ีในการอ านวยการ หรือสั่งการ
บงัคบับญัชา ประสานงาน โดยอาศยัอ านาจหน้าท่ีเพื่อให้กิจการงานบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ 
และเป้าหมายท่ีตอ้งการ  ความเป็นผูน้ าหมายถึง  ผูท่ี้มีความสามารถในการใชศิ้ลปะในการจูงใจให้ผูใ้ต ้
บงัคบับญัชาปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้ าเร็จดว้ยความเต็มใจ 
  
 จากความหมายของนกัวชิาการสรุปไดว้า่  ภาวะผูน้ า  เป็นความสามารถของบุคคลในการ
ใช้อิทธิพล อ านาจและสามารถจูงใจให้บุคคลหรือกลุ่มปฏิบติัตามความคิดเห็น และความตอ้งการ
ของตนดว้ยความเตม็ใจท่ีจะให้ความร่วมมือเพื่อจะน าไปสู่ความส าเร็จบรรลุเป้าหมายของกลุ่มหรือ
องคก์ารตามท่ีก าหนดไว ้
 
 การศึกษาคุณลกัษณะของผู้น า 
 ความเป็นมาของการศึกษาคุณลกัษณะผูน้ า   
  ทฤษฎีคุณลกัษณะผูน้ า เป็นทฤษฎีดั้งเดิมท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ก่อนคริสตกาลจนถึงปี ค.ศ.
1940 เป็นการศึกษาเพื่อคน้หาคุณลกัษณะเฉพาะตวัหรือคุณลกัษณะท่ีแตกต่างจากบุคคลทัว่ไป เช่น 
ส่วนสูง น ้ าหนกั  ความร่าเริง  สติปัญญา  เป็นตน้ โดยมีความเช่ือวา่คุณลกัษณะเหล่าน้ีมีติดตวัผู ้
น ามาตั้งแต่ก าเนิดซ่ึงสามารถจ าแนกความแตกต่างระหวา่งผูน้ ากบับุคคลที่ไม่ใช่ระหวา่งผูน้ ากบั
บุคคลที่ไม่ใช่ผูน้  าได ้  ผลจากการศึกษาคุณลกัษณะดงักล่าวจึงเกิดทฤษฎีมหาบุรุษยิ่งใหญ่ (Great 
Man Theories) โดยมีความเช่ือว่า การเป็นผูน้ าเป็นผลมาจากพนัธุกรรม เป็นส่ิงท่ีติดตวับุคคลมา
ตั้งแต่เกิด  มีลกัษณะเด่นพิเศษกวา่คนอ่ืนดงันั้นผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จจะเป็นผูท่ี้มีความสามารถ
เหนือกวา่บุคคลธรรมดา  และจากการศึกษางานวิจยัตามทฤษฎีน้ีไดส้รุปผลลกัษณะส่วนตวั ซ่ึงเป็น
คุณลกัษณะท่ีท าให้บุคคลบรรลุถึงความเป็นผูน้ าและเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ (ประสิทธ์ิ  เขียวศรี
,2544 : 45-46) 
 ในระยะต่อมาเร่ิมตั้งแต่ตน้ปี ค.ศ.1980 นกัวจิยัคุณลกัษณะผูน้ าไดค้น้หาคุณลกัษณะผูน้ าท่ี
มีประสิทธิภาพ ด้วยการออกแบบงานวิจยัท่ีดีข้ึน มีการน าวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการวิจยัท าให้
การศึกษาคุณลกัษณะของผูน้ ากา้วหน้า ผลของการวิจยัท าให้คน้พบคุณลกัษณะเฉพาะของผูน้ าท่ี
สัมพนัธ์กบังานและประสิทธิผลของผูน้ าท่ีกวา้งขวางข้ึน 
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 คุณลกัษณะผู้น า 
 ทฤษฎีคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเป็นทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะเฉพาะตวัของผูน้ าซ่ึงการศึกษา
ภาวะผูน้ านั้นผูศึ้กษามกัจะมุ่งเน้นไปท่ีประสิทธิผลของผูน้ าโดยถือเกณฑ์ลักษณะส่วนตวั เช่น
บุคลิกภาพ ทกัษะ และลกัษณะทางกายภาพ จากการส ารวจลกัษณะจากผูน้ าท่ีมีช่ือเสียง พบวา่ ผูน้  าท่ี
มีประสิทธิผลสูงสุด โดยทัว่ไปมกัจะมีความฉลาด กระตือรือร้น ต่ืนตวักบัความตอ้งการของบุคคล
อ่ืน เขา้ใจงาน มีทกัษะการส่ือสารท่ีดี มีความคิดริเร่ิม ชอบแก้ปัญหา มีความเช่ือมัน่ในตนเอง มี
ความรับผิดชอบ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง(รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2551 : 42) นอกจากน้ี  ดูบริน
(DuBrin, 2007 : 56) ได้สรุปว่าภาวะผูน้ าในองค์การควรจะมีคุณลกัษณะโดด เด่นในเร่ือง ความ
ฉลาดรอบรู้ (Wisdom) สติปัญญาการรู้จกัคิด (Intelligence) และมีความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  ประเวศ วะสี (2543 : 47-48) ไดก้ล่าววา่  ในสังคมปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงและ
จากการศึกษาสภาวะผูน้ า พบวา่สภาวะผูน้ าเกิดข้ึนไดต้ามธรรมชาติซ่ึงจะมีลกัษณะ ส าคญั คือ เป็น
คนฉลาด  เห็นแก่ส่วนรวม มีความสามารถในการติดต่อส่ือสาร และเป็นท่ียอมรับของสมาชิก
 สงวน นิตยารัมภพ์งศ ์(2543 : 85-90)  ไดเ้สนอคุณลกัษณะภาวะผูน้ าท่ีคาดหวงัและเป็นท่ี 
ตอ้งการมี  4  ลกัษณะ  คือ ผูน้ าผูย้ึดหลกัการ ผูน้ ามีความรู้และมีวิสัยทศัน์ เป็นผูน้ านักปฏิบติัท่ี
สามารถก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง  และเป็นผูน้ าผูส้ร้างวฒันธรรมใหม่ 
 ทิพาวดี เมฆสวรรค ์(2545 : 13) กล่าววา่  คนท่ีจะเป็นผูน้ าไดต้อ้งถูกฝึกบริหารความกลา้ 
และการท่ีจะเป็นคนกลา้ต่อสู้เพื่อความถูกตอ้งไดน้ั้น จะตอ้งประกอบดว้ยคุณลกัษณะส าคญั คือมี
ความคิดความเช่ือในส่ิงท่ีตนเห็นวา่ถูกตอ้งดีงาม มีความประสงค์ท่ีจะแสดงออกซ่ึงความคิดความ
เช่ือนั้น ๆ  มีมโนธรรม สัมปชญัญะชั้นสูงท่ีจะตดัสินใจวา่ส่ิงใดควรท า ส่ิงใดไม่ควรท า  ท าในส่ิงท่ี
ตนท าได ้จากท่ีตนมีและสถานภาพท่ีเป็นอยู ่ มีความฉลาดรู้ เห็นความเช่ือมโยงของเร่ืองราวต่าง ๆ 
รู้จกัแกไ้ข เขา้ใจผลดีและผลเสีย มีความผกูพนัยึดมัน่ในความกลา้นั้นอยา่งคงเส้นคงวา และมีบุคลิก
ท่ีเป็นแบบฉบบัของตนเอง กลา้แสดงออกถึงความเป็นตวัตน 
 จีระ หงส์ลดารมย ์(2546 : 5) ไดส้รุปลกัษณะการเป็นผูน้ าท่ีดี คือ มีเป้าหมายแลว้สร้างแรง
ขบัไปใหถึ้ง มีความอยากเป็นผูน้ า และเห็นวา่จ าเป็นตอ้งมีเพื่อบรรลุเป้าหมายให้ได ้มีความยุติธรรม 
ไม่โอนเอียงตามอ านาจท่ีไม่ไปสู่เป้าหมาย มัน่ใจในตนเองทุก ๆ ดา้น ทั้งบุคลิก  การแต่งกาย  การพูด  
ความกลา้หาญ มีความเฉลียวฉลาด มีความรู้จริง และมีการควบคุมอารมณ์ไดดี้ 
  
  คุณลกัษณะผู้น าของผู้บริหารการศึกษา 
              นพพงษ ์บุญจิตราดุลย ์ (2540 : 39-40) กล่าวถึงคุณลกัษณะและคุณสมบติัท่ีพึงประสงค ์
ของผูบ้ริหารการศึกษา 3 ประการ ดงัน้ี 
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  1. คุณลกัษณะทางดา้นวชิาการ ไดแ้ก่ 
   1.1  ดา้นการศึกษาทางวชิาชีพของผูบ้ริหาร 
   1.2  ดา้นความรู้ทัว่ไปของผูบ้ริหาร 
   1.3  ดา้นประสบการณ์ของผูบ้ริหาร 
  2. คุณลกัษณะทางดา้นบุคลิกภาพของผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ 
   2.1 บุคลิกภาพทางดา้นร่างกาย ประกอบดว้ย รูปร่างหนา้ตา  ความมีชีวิตชีวา ร่าเริง 
การแต่งกาย  วาจา  ท่าทาง  การวางตน  และสุขภาพ 
   2.2 บุคลิกภาพทางดา้นจิตใจและอารมณ์  ประกอบดว้ยอุดมการณ์ ความเช่ือมัน่ 
ของตนเอง  เสียสละ  ศรัทธา  ความไว  ความเห็นอกเห็นใจ  ความมีพลงัอดทน ขยนักลา้หาญ กลา้
พดูกลา้ท า  ต่ืนตวัอยูเ่สมอ  ความมีเมตตาจิต  ยติุธรรม  อารมณ์มัน่คง  อารมณ์ขนั  มีวนิยั 
   2.3 บุคลิกภาพทางดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย  ความใจกวา้งบริการ 
ช่วยเหลือ  กวา้งขวาง  ฐานะทางเศรษฐกิจดีพอสมควร  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน 
  3. คุณลกัษณะทางดา้นความสามารถในการปฏิบติังาน มีองคป์ระกอบดงัน้ี 
   3.1 ความมีสติปัญญาฉลาดและมีไหวพริบ 
   3.2 ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีการงาน 
   3.3 การมีส่วนร่วม 
   3.4 ความสามารถในการจูงใจคน 
   3.5 ความสามารถในการตดัสินใจ 
   3.6 ความสามารถในการประสานทั้งงานและคน          
   3.7 การปฏิบติัหนา้ท่ีการงานเคยประสบความส าเร็จมาก่อน 
 
 ส านกังานเลขาธิการครุสภา (2540 : 1-35)ไดก้ าหนดมาตรฐานผูบ้ริหารการศึกษามืออาชีพ 
ซ่ึงหมายรวมถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหารการศึกษาระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  และเกณฑ์
ดงักล่าวมีลักษณะหรือคุณสมบติัเฉพาะ โดยเกณฑ์แต่ละข้อได้ก าหนดลักษณะพฤติกรรม การ
แสดงออกท่ีน าไปสู่ผลส าเร็จเป็นระดบัคุณภาพ  3 ระดบั เพื่อผูบ้ริหารการศึกษาไดน้ ามาประเมิน
ตนเองไดด้งัน้ี 

1. ปฏิบติักิจกรรมทางวชิาการเก่ียวกบัการพฒันาวชิาชีพการบริหารการศึกษาโดย 

พิจารณาจาก 

    ระดบั  1  แสวงหาความรู้เก่ียวกบัวชิาชีพการบริหารการศึกษาอยูเ่สมอ 

    ระดบั  2  มีบทบาทในการพฒันาวชิาชีพการบริหารการศึกษา 
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    ระดบั  3  เป็นผูน้ าในการพฒันาวชิาชีพการบริหารการศึกษา 

  2. ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกบัการพฒันาบุคลากร 

ผูเ้รียนและชุมชน โดยพิจารณาจาก 

    ระดบั  1  ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมโดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกบัครู ผูเ้รียนและ 

ชุมชน เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

    ระดบั  2  ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมโดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกบัครู ผูเ้รียนและ 

ชุมชน ทั้งงานดา้นการจดัการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมและงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและนอก 

สถานศึกษา 

    ระดบั 3 ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมทุกดา้นในหนา้ท่ีผูบ้ริหารการศึกษา ทั้งดา้น

การเรียนการสอน กิจกรรมเสริม ตลอดจนดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลโดยตรงต่อการพฒันา

ครู ผูเ้รียนและชุมชน 

  3. มุ่งมัน่พฒันาผูร่้วมงานใหส้ามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็ศกัยภาพ โดยพิจารณาจาก 

    ระดบั  1  รู้จุดเด่นจุดดอ้ยของผูร่้วมงาน และแกไ้ขขอ้บกพร่องของผูร่้วมงาน 

    ระดบั  2  แกไ้ขขอ้บกพร่องของผูร่้วมงาน และส่งเสริมพฒันาความสามารถให ้

สูงข้ึนอยูเ่สมอ 

    ระดบั  3  พฒันาผูร่้วมงานใหส้ามารถพฒันาตนเองไดเ้ตม็ขีดความสามารถของ 

แต่ละคน 

  4. พฒันาแผนงานขององคก์ารใหส้ามารถปฏิบติัไดเ้กิดผลจริงโดยพิจารณาจาก 

    ระดบั 1 จดัท าแผนปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการของ 

หน่วยงาน 

    ระดบั  2 จดัท าแผนพฒันาและแผนปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหาและความ 

ตอ้งการของหน่วยงานและชุมชน 

    ระดับ 3  จดัท าแผนยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งให้เกิดผลคุ้มค่าต่อการพฒันาคุณภาพ

การศึกษา สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

  5. พฒันาและใชน้วตักรรมการบริหารจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนเป็นล าดบั โดย

พิจารณาจาก 
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    ระดบั 1   เลือกส่ือ เคร่ืองมือ เทคนิควธีิการต่าง ๆ  ท่ีมีคุณภาพมาใชใ้นการบริหารงาน
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
    ระดับ 2  ใช้และพฒันาส่ือ เคร่ืองมือ เทคนิควิธีการต่าง ๆ ท่ีมีคุณภาพอย่าง
หลากหลายและผูร่้วมงานมีส่วนร่วม 
    ระดบั 3  คิดคน้ผลิตส่ือ เคร่ืองมือ เทคนิควธีิการในการบริหารการศึกษาโดย 
ผูร่้วมงานมีส่วนร่วม 
  6. ปฏิบติังานขององคก์รโดยเนน้ผลภาวะ โดยพิจารณาจาก 
    ระดบั 1  มีการปฏิบติัตามแผนงานท่ีก าหนดไวจ้ริง 
    ระดบั 2  มีการปฏิบติัตามแผนงานท่ีก าหนดไวจ้ริง โดยผูบ้ริหารและผูร่้วม 
ปฏิบติังานร่วมตรวจสอบ ประเมินระหวา่งการปฏิบติัและปรับปรุงงานเพื่อน าไปสู่ผลจริง 
    ระดบั 3   มีการปฏิบติัตามแผนงานท่ีก าหนดไวจ้ริง โดยผูป้ฏิบติังานด าเนินการ
เอง ตรวจสอบ ประเมินระหว่างการปฏิบติังานดว้ยตนเอง และปรับปรุงไดเ้อง จนสามารถน าไปสู่
ผลไดจ้ริงอยา่งภาคภูมิใจ 
  7. รายงานผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาไดอ้ยา่งเป็นระบบโดยพิจารณาจาก 
    ระดบั  1  เป็นการรายงานผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัจริง มีหลกัฐานการปฏิบติั 
ชดัเจนแสดงถึงขอ้ดี ขอ้เสีย ผลกระทบของงานท่ีไดป้ฏิบติั 
    ระดบั  2  เป็นการรายงานผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัจริง มีรายละเอียดท่ีลึกซ้ึง 
แสดงถึงความส าเร็จของงานท่ีช่ืนชม ภูมิใจ น าเสนอขอ้ปฏิบติัท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูรั้บบริการใน
ลกัษณะต่าง ๆ ตามท่ีไดป้ฏิบติัจนเกิดผลจริง เป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษา 
    ระดบั 3  เป็นการรายงานผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัจริง มีรายละเอียดลึกซ้ึง
ยิ่งข้ึน โดยเสนอแนวทางในการปรับปรุงวิธีการ การปฏิบติัให้ได้ผลดีกว่าเดิม จากผลเสียและ
ขอ้จ ากดัท่ีพบ และมีขอ้เสนอแนะในการปรับใชใ้นสภาวะต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
  8. ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี โดยพิจารณาจาก 
    ระดบั  1  ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในดา้นต่าง ๆ อยา่งสม ่าเสมอ 
    ระดบั  2  ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีอยา่งสม ่าเสมอ ใหค้  าแนะน าและแกไ้ข 
ขอ้บกพร่องในลกัษณะสร้างสรรคต์ลอดจนสอดแทรกแบบอยา่งการปฏิบติังานท่ีดีในกระบวนการ 
บริหาร 
    ระดับ  3  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีจนผูอ่ื้นเกิดศรัทธาและปฏิบัติตาม
แบบอยา่งท่ีเลือกสรรแลว้จนเป็นปกตินิสัย 
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  9. ร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานอ่ืนอยา่งสร้างสรรค ์โดยพิจารณาจาก 
    ระดบั 1  ปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกบัองค์การอ่ืน ๆ และชุมชนตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายไดค้รบถว้น บรรลุวตัถุประสงคข์องรายงาน 
    ระดบั  2  อาสาเขา้ร่วมปฏิบติังานในชุมชนและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตาม
ความสามารถและความถนดั 
    ระดับ  3  เป็นผูน้ าในการพฒันาชุมชนและร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนพฒันา
การศึกษาอยา่งเป็นระบบ 
  10.  แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา โดยพิจารณาจาก 
      ระดบั 1 สามารถแสวงหาและใชป้ระโยชน์จากขอ้มูล ข่าวสารท่ีจ าเป็นต่อการ
บริหาร 
    ระดบั  2  สามารถรวบรวมขอ้มูลข่าวสารท่ีจ าเป็นมาจดัเก็บอย่างเป็นระบบ 
และน ามาใชใ้นการพฒันางานและผูร่้วมงานได ้
    ระดบั  3  สามารถน าขอ้มูลข่าวสารมาใชใ้นการจดักิจกรรมการพฒันาไดอ้ยา่ง
เป็นปกติวิสัย และสามารถให้บริการขอ้มูลข่าวสารแก่ผูร่้วมงาน หน่วยงานและชุมชนไดอ้ยา่งเป็น
ระบบ 
  11.  เป็นผูน้ าและสร้างผูน้ า โดยพิจารณาจาก 
      ระดบั  1  เป็นผูน้ าการพฒันาท่ีดี 
      ระดบั  2  ปฏิบติังานเป็นแบบอยา่ง ส่งเสริมการท างานร่วมกนั 
      ระดบั  3  ร่วมกนัสร้างแนวทางหรือวฒันธรรมการท างานท่ีดีขององคก์ร 
  12.  สร้างโอกาสในการพฒันาไดทุ้กสถานการณ์ โดยพิจารณาจาก 
      ระดบั 1  ตระหนกัในปัญหาและรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงรอบดา้น 
         ระดบั  2  เตรียมวางแผนแกปั้ญหา วางแผนการเปล่ียนแปลงและปรับกิจกรรม
ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์รอบดา้น 
      ระดับ  3  ด าเนินกิจกรรมขององค์กรได้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงใน
อนาคต 
  
 ธีระ รุญเจริญ (2546 : 22-24) ไดเ้สนอลกัษณะนกับริหารการศึกษามืออาชีพ ท่ีจะน าไปสู่
ความส าเร็จในการบริหารและการจัดการศึกษาตามแนวทางท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ดงัน้ี 
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  1. ลกัษณะพื้นฐานธรรมชาติเดิมเป็นทุน (ผูน้ าตามธรรมชาติ) ได้แก่ความถนัดใน    
การเป็นผูน้ า ลกัษณะนิสัยในการร่วมกิจกรรมกบัผูอ่ื้น และเขา้ใจธรรมชาติของมนุษย ์
  2. การศึกษา ตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษาข้ึนไป 
  3. บุคลิกภาพน่าเช่ือถือ ไดแ้ก่ น ้ าเสียงการพูดน่าฟัง เขา้ใจง่าย อารมณ์มัน่คง เขม้แข็ง 
แต่ถ่อมตน กริยามารยาทเป็นท่ียอมรับของสังคม การแต่งกายสอดคลอ้งกบักาลเทศะ 
  4. คุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้าทันการเปล่ียนแปลงยึดระบบ
คุณธรรมเป็นท่ีตั้ง ซ่ือสัตย ์อดทน อดกลั้น รับทั้งผดิและชอบ เสียสละ และเป็นคนดีของสังคม 

  5.  ความสามารถหรือความช านาญการในดา้นการบริหารและจดัการศึกษาตามหลกั
วิชาและการปฏิบติั น าองค์กรไปสู่เป้าหมายโดยยึดองค์คณะบุคคลมีส่วนร่วม ส่งเสริมการท างานเป็น
กลุ่มทีมประสานงานเพื่อผลงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบและสามารถปรับเปล่ียนเทคนิคเพื่อ
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง 

 คีเซลล่ี (Ghiselli, 1971 : 39-94) ไดส้รุปลกัษณะผูบ้ริหารการศึกษาท่ีประสบความส าเร็จ
ในการปฏิบติังานมี  7  ประการ  คือ 
  1. ความสามารถในการใหค้  าแนะน า 
  2. ความรอบรู้งาน 
  3. ความสามารถในการตดัสินใจ 
  4. ความมัน่ใจในตนเอง 
  5. ความตอ้งการความส าเร็จในอาชีพ 
  6. การรู้จกัตนเองอยา่งถ่องแท ้
  7. ความไม่ผกูพนักบัต าแหน่ง 

 แมกนูสัน (Magnuson, 1971 : 78-91)ได้จ  าแนกคุณลักษณะของผูบ้ริหารจดัการศึกษา
ออกเป็น 2  ลกัษณะดงัน้ี 
  1.  ลกัษณะดา้นอาชีพ (Professional Characteristics) ประกอบดว้ย ความสามารถใน
การติดต่อและเขา้กบัผูอ่ื้นไดดี้มีความรู้ในสาขาวิชาชีพเป็นอย่างดีรู้จกัมอบหมายงานให้ผูร่้วมงาน ให้
ความสนใจในบุคคลอ่ืน มีความสามารถในการวางแผน และการจดัระเบียบงาน รับฟังความคิดเห็นของ
บุคคลอ่ืน และรู้จกัใชอ้  านาจหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  2. ลกัษณะส่วนตวั (Personal Characteristics) ประกอบดว้ย ลกัษณะท่ีส าคญั  คือ    มี
วิจารณญาณ มีความยุติธรรม มีความซ่ือสัตย์ ความจงรักภกัดี มีความรู้กวา้งขวาง เป็นผูมี้สติไม่ใช้
อารมณ์ มีความจริงใจ มีความเป็นมิตร มีอารมณ์ขนั มีใจกวา้งและเปิดเผย มีความเสมอตน้สมอปลาย มี
ความเมตตาปรานี และเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้น 
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 โควอลสกี (Kowalski, 2000 : 111-117) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของผูบ้ริหารการศึกษาท่ี
จ าเป็นตอ้งมี คือ 
  1. เป็นผูมี้ความสุจริตและยติุธรรม 
  2. เป็นผูมี้ความสามารถมองส่ิงต่าง ๆ ไดถู้กตอ้ง เท่ียงตรง 
  3. เป็นผูมี้ความซ่ือตรง 
  4. เป็นผูมี้ความประพฤติดี 
  5. เป็นผูท่ี้ไม่พดูจาโออ้วด 
  6. รู้จกัหลีกเล่ียงการพยากรณ์คาดเดา 
  7. มีความสุขมุและมีสายตากวา้งไกล 
  8. เป็นผูมี้ความระมดัระวงั วอ่งไว 
  9. เป็นผูมี้ความเขา้ใจในธรรมชาติของมนุษย ์
  10.  รู้จกัวเิคราะห์สถานการณ์เม่ือไรจ าเป็นตอ้งเงียบ 
  11. ไม่แสดงกิริยาโออ้วดเม่ือประสบความส าเร็จเป็นผูมี้ความเฉลียวฉลาด 
  12.  แสดงพฤติกรรมของความเป็นหวัหนา้ 
  13.  สามารถสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ตนเองในท่ีสาธารณชน 
  14.  รู้จกัหลีกเล่ียงการตกเป็นเหยือ่ของเล่ห์กลของการเมือง 
  15.  มีความรู้และทกัษะเก่ียวกบัการเมือง 
  16.  มีความมัน่คงทางอารมณ์และมีสภาพจิตใจท่ีดี 
  17.  รู้จกัหลีกเล่ียงอารมณ์ความรู้สึกหงุดหงิด 
  18. เขา้ใจและยอมรับความลม้เหลวโดยปราศจากความขมข่ืน 
 ลูสเซีย และแอคชวั (Lussier and Achua , 2007 : 137-140) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะต่าง ๆ 
ของผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลว่าประกอบดว้ยคุณลกัษณะ ดงัน้ี คือ ความมีอ านาจเหนือ มีพลงังานสูง มี
ความมัน่ใจในตนเอง การควบคุมตนเองในสถานการณ์ไม่ปกติ มีความมัน่คงทางอารมณ์ ความ
ซ่ือตรง ความมีสติปัญญา ความยดืหยุน่ในการท างาน และมีความเขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น 
 การศึกษาคุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารองคก์ารทัว่ไปและผูบ้ริหารการศึกษาตามแนวคิด
ของนกัการศึกษาทั้งหลายนบัวา่เป็นประโยชน์อยา่งยิ่งต่อผูน้ าในการก าหนดแนวทางการสร้างและ
พฒันาคุณลกัษณะภาวะผูน้ าให้สอดคลอ้งกบับทบาทและพฤติกรรมไดอ้ยา่งเหมาะสมเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานใหอ้งคก์รไดเ้ป็นอยา่งดีทั้งยงัช่วยใหผู้น้  าสามารถน ากลุ่มหรือองคก์ร
ไปสู่ความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายสูงสุด 
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 แนวคิดและหลกัการพฒันาภาวะผู้น า 
 ผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จจะตอ้งอาศยัวิธีการหลาย ๆ อย่างมาบูรณาการสร้างความเป็น
ผูน้ า ซ่ึงมนุษยแ์ต่ละคนนั้นต่างก็มีความเป็นผูน้ าอยู่ในตนเอง จะต่างก็เพียงบางคนมีมากบางคนมี
นอ้ย ผูน้ าท่ีดีคือ ผูน้ าท่ีสามารถเปล่ียนส่ิงท่ีอาจเป็นไปไดใ้ห้เป็นส่ิงท่ีเป็นไปไดจ้ริงๆ และการเป็น
ผูน้ ามิไดเ้ป็นมาแต่ก าเนิดเพียงอยา่งเดียวยอ่มสามารถเรียนรู้และพฒันาไดถ้า้มีความปรารถนาจะเป็น
ผูน้ าท่ีดีก็ควรจะเรียนรู้และพฒันาคุณสมบติัต่อไปน้ี  (พระธรรมปิฎก, 2553 : 29) 
  1. รู้หลกัการ คือการรู้งาน รู้หน้าท่ี รู้กฎเกณฑ์กติกาท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีผูน้  าตอ้งรู้ตอ้งชัด 
แลว้ก็ตั้งมัน่ตั้งตนอยูใ่นหลกัการนั้นใหไ้ด ้
  2. รู้จุดหมาย คือ จะตอ้งรู้จุดหมายอยา่งชดัเจนเพื่อน าตนไดแ้ละมีความมุ่งมัน่แน่วแน่
จะใหถึ้งจุดหมายใหไ้ด ้โดยไม่หว ัน่ไหวต่ออุปสรรคท่ีเขา้มากระทบกระทัง่ 
  3.  รู้ตน คือ รู้ว่าตนเองคือใคร อยูใ่นสภาวะใด มีคุณสมบติัมีความพร้อม มีความถนดั 
สติปัญญา ความสามารถอย่างไร มีก าลังแค่ไหน มีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร ซ่ึงจะต้องตรวจสอบ
ตนเองและเตือนตนเองไดอ้ยูเ่สมอ  เพื่อการปรับปรุงตวัเองใหมี้ความสามารถมากยิง่ ๆ ข้ึนไป 
  4. รู้ประมาณ คือ รู้จกัความพอดี ตอ้งรู้จกัขอบเขตขีดขั้นความพอเหมาะท่ีจะจดัท าใน
เร่ืองต่าง ๆ ให้ไดส้ัดส่วน พอดีและตอ้งรู้วา่ในการกระท ากิจการนั้น ๆ มีองคป์ระกอบหรือมีปัจจยั
อะไรบา้งท่ีเก่ียวขอ้งและจดัใหล้งตวัพอเหมาะพอดี 
  5. รู้กาล คือ รู้จกัเวลา ไดแ้ก่ การรู้ล าดบั ระยะ จงัหวะ ปริมาณ ความเหมาะสม ของ
เวลาวา่เร่ืองน้ีจะลงมือท าตอนไหน เวลาไหน และจะท าอะไร อยา่งไร จึงจะเหมาะกบัสถานการณ์
นั้น ๆ  
  6.  รู้ชุมชน คือ รู้จกัสังคมตั้งแต่ในของเขตท่ีกวา้งขวาง เช่น รู้สังคมโลก รู้สังคมของ
ประเทศชาติ วา่อยูใ่นสถานการณ์อยา่งไร มีปัญหาอะไร มีความตอ้งการอยา่งไร เม่ือรู้ความตอ้งการ
ก็จะสามารถตอบสนองความตอ้งการไดถู้กตอ้งหรือแกปั้ญหาไดต้รงจุด 
  7.  รู้บุคคล คือ รู้จกับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะคนท่ีมาร่วมงานกนั และคนท่ีเราไป
ให้บริการตามความแตกต่างเฉพาะตัว เพื่อปฏิบติัต่อผูอ่ื้นได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและได้ผล
ตลอดจนสามารถใหค้วามช่วยเหลือไดต้รงตามความตอ้งการของบุคคลผูน้ั้น 
 ไพบูลย ์ วฒันศิริธรรม (2550 : 96) กล่าววา่ คุณสมบติัพื้นฐานของผูน้ าไทยในอนาคตท่ี
ส าคญัและควรจะส่งเสริมใหเ้กิดข้ึน 5 ประการ คือ  
  1. สภาพจิตมีความมัน่คงหรือมีความกลา้ในระดบัหน่ึง 
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  2. เป็นผูมี้ความเมตตากรุณา รักความถูกตอ้งและรู้จกัเสียสละ 
  3. เป็นผูมี้ทศันคติ มุ่งไปขา้งหนา้ มุ่งไปในทางสร้าง มุ่งไปในทางแก ้มุ่งไปในทางน า 
คือ มีวธีิมองโลก วธีิมองคนในเชิงบวกมากกวา่เชิงลบ 
  4. เป็นผูมี้ความสามารถในดา้นการพดู การแสดงออกเน่ืองจากผูน้ าตอ้งพดูกบัคนตอ้ง 
เก่ียวกบัคน 
  5. เป็นผูท้  าอะไรใหไ้ดผ้ลท่ีจริงจงัมีผลงาน จะบริหารงานก็บริหารได ้ท าอะไรเองก็ท า 
ไดแ้ละตอ้งแกปั้ญหาก็แกไ้ด ้
 สิปปนนท ์ เกตุทตั (2540 : 45) กล่าววา่ ผูท่ี้มีศกัยภาพท่ีจะประสบความส าเร็จในหนา้ท่ี 
การงานไดน้ั้น โดยพื้นฐานตอ้งประกอบดว้ยพื้นฐาน  9  ประการ  ดงัน้ี 
  1. ตอ้งเป็นคนเก่ง คือ มีความแม่นย  า เท่ียงตรง  ซ่ือสัตย ์สุจริตในวชิาชีพและวชิาการ 
  2. เป็นคนดี จะตอ้งมีวนิยัในตนเอง รับผดิชอบและซ่ือสัตยสุ์จริต 
  3.  ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้โดยมุ่งท่ีเป้าหมายและมุ่งผลงานส่วนรวม 
  4. มีความกลา้ คือ กลา้พึ่งตนเองดว้ยความมัน่ใจ มีความเป็นตวัของตวัเองและมีความ 
กลา้หาญทางจริยธรรม 
  5. อดทน ทั้งต่อการรับฟังค าวพิากษว์จิารณ์ ต่ออุปสรรคปัญหาและมีความมุมานะ 
พากเพียร 
  6. บริหารจดัการเป็นโดยอาศยัพื้นฐานจากการเขา้ใจระบบ  วางแผนเป็นและรู้จกัวาง 
ล าดบัและประมาณงานเป็น 
  7. ตดัสินใจอยา่งมีวจิารณญาณ ทั้งโดยมุมมองในระดบักวา้งไกล และลึกซ้ึง 
  8. มีส านึกรับผดิชอบต่อสังคม 
  9. เคยประสบความส าเร็จมาพอสมควร จะช่วยใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 ในการพฒันาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารนั้นผูบ้ริหารควรจะเรียนรู้หลกัการและทฤษฎีเก่ียวกบั
ภาวะผูน้ า น ามาฝึกปฏิบติัให้มาก ๆ และเรียนรู้จากขอ้มูลยอ้นกลบั การพฒันาภาวะผูน้ าจะตอ้ง
ก่อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ขององค์ประกอบ 2 ประการ คือหลกัการหรือทฤษฎีและประสบการณ์หรือ
การปฏิบติัซ่ึงจ าเป็นตอ้งเรียนรู้จากประสบการณ์ของผูอ่ื้น   แลว้จึงถ่ายโยงมาเป็นประสบการณ์ของ
ตนเอง (เสริมศกัด์ิ   วศิาลาภรณ์,  2536 : 29) 
 มคัคิวล่ี (Mecauley, 1998 : 4) กล่าวว่าการพฒันาภาวะผูน้ าเป็นกระบวนการท่ีจะเพิ่ม
ความสามารถของบุคคลซ่ึงท าหนา้ท่ีในการบริหารงานทั้งในส่วนท่ีเป็นบทบาทของภาวะผูน้ าและ
กระบวนการน า จึงไดเ้สนอหลกัการพื้นฐานในการพฒันาภาวะผูน้ า ดงัน้ี 
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  1. การพฒันาภาวะผูน้ า เป็นลกัษณะการพฒันาความสามารถของบุคคลแต่ละบุคคล 
โดยมุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพรายบุคคล ถึงแมจ้ะมีลกัษณะเป็นการส่งเสริมการท างานเป็นทีม หรือ
ระดบัองคก์าร แต่เป้าหมายอนัดบัแรก คือ การพฒันาความสามารถของบุคคล 
  2. การพฒันาภาวะผูน้ า  เป็นลกัษณะการพฒันาบุคคลให้มีประสิทธิผลในบทบาท
ของผูน้ าและกระบวนการน า  ซ่ึงจะมีทั้งบทบาทท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ แต่อยา่งไรก็ตาม
บุคคลต่างก็สามารถเรียนรู้และเจริญกา้วหนา้น าไปสู่แนวทางท่ีบงัเกิดประสิทธิผลได ้
  3. การพฒันาภาวะผูน้ า มีความเช่ือวา่ บุคคลสามารถพฒันาความสามารถเป็นผูน้ าได ้
โดยมีสมมติฐานวา่บุคคลสามารถเรียนรู้ เติบโตและเปล่ียนแปลงได ้แมว้า่ความสามารถของการเป็น
ผูน้ าจะมีพื้นฐานบางส่วนท่ีน ามาจากพนัธุกรรมแต่ก็เป็นท่ียอมรับวา่ความสามารถบางส่วนมาจาก
การพฒันาในวยัเด็ก บางส่วนมาจากประสบการณ์ในวยัผูใ้หญ่ และส่ิงส าคัญคือ ในวยัผูใ้หญ่
สามารถพฒันาความสามารถท่ีส าคญั ซ่ึงเอ้ือต่อการเกิดประสิทธิผลของผูน้ าได ้
 จากการศึกษาแนวคิดและหลกัการพฒันาภาวะผูน้ า จะเห็นวา่ผูน้ าจะตอ้งสร้างคุณสมบติั 
ท่ีดีใหเ้กิดข้ึนในตนเองอีกทั้งจะตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัของหลกัการพื้นฐานในการเรียนรู้และ 
พยายามน ามาใชเ้พื่อสร้างสมรรถนะในการปฏิบติังาน ซ่ึงเกิดจากความสามารถประยุกตค์วามรู้ทาง
ทฤษฎีประสบการณ์ตลอดจนความสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์ให้เกิดการ
พฒันาทั้งทางดา้นความรู้ ความสามารถ ทกัษะ เจตคติ พฤติกรรม ค่านิยมหรือคุณธรรม ซ่ึงผูบ้ริหาร
จะมีสมรรถนะในดา้นต่างๆแตกต่างกนัผูบ้ริหารท่ีมีสมรรถนะสูงจะเป็นบุคคลท่ีประสบความส าเร็จ
ในการบริหารองคก์ารดงันั้นการพฒันาผูน้ าจะตอ้งด าเนินการอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ืองจึงจะสร้าง
ผลงานไดอ้ยา่งมีคุณค่าสูงสุด 
 

2.4  แนวคดิเกีย่วกบัภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
 

ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
  ทฤษฎีภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์(Formative  Leadership  Theory)  ไดรั้บการพฒันา
โดย Ash และ Persall  บนพื้นฐานความเช่ือท่ีวา่ “ในโรงเรียนหน่ึงอาจมีผูน้ าไดห้ลายคน  ซ่ึงแสดง
บทบาทการใช้ภาวะผูน้ าในลกัษณะต่าง ๆ มากมายบทบาทภาวะผูน้ าจึงมิได้จ  าเพาะเจาะจงแต่
ผูบ้ริหารเท่านั้น” แต่หนา้ท่ีของผูบ้ริหารคือการสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้แก่ครูอาจารยแ์ละบุคลากร
ต่าง ๆ เพื่อเป็นช่องทางให้คนเหล่าน้ีได้พฒันาตนเองเขา้สู่การเป็นผูน้ าท่ีสร้างสรรค์ (Productive  
leaders) ทฤษฎีภาวะผูน้ าแบบสร้างสรรคน้ี์มีมุมมองวา่  “ครูคือผูน้ า” (Teacher  as  leaders)  โดยมี
ครูใหญ่  คือ ผูน้ าของผูน้ า (Leader  of  leaders)  อีกทอดหน่ึง  โดยนยัดงักล่าว  หนา้ท่ีส าคญัของ
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ผูบ้ริหาร จึงไม่เพียงแต่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนเท่านั้น  แต่ยงัรวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้
ของครูอาจารยแ์ละบุคลากรซ่ึงเป็นผูใ้หญ่ของโรงเรียนอีกดว้ย   การเป็นผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์(The  
formative  leader)  นั้นจ าเป็นจะตอ้งอาศยัทกัษะการเอ้ืออ านวยความสะดวก (Facilitation  skills) อยู่
ในระดบัสูงทั้งน้ีเพราะสาระท่ีเป็นภารกิจหลกัของทฤษฎีน้ี  ไดแ้ก่  การท างานแบบทีมในการสืบ
เสาะหาความรู้  (Team  inquiry)  การเรียนรู้แบบทีม (Team learning) การร่วมมือร่วมใจกนั
แก้ปัญหา (Collaborative problem solving) การจินตนาการสร้างภาพของอนาคตท่ีควรเป็น  
(Imaging future possibilities) การพิจารณาตรวจสอบความเช่ือร่วมกนั (Examining  shared  beliefs)  
การใช้ค  าถาม (Asking  questions)การรวบรวมวิเคราะห์และแปลความข้อมูล (Collecting  
analyzing, and interpreting  data)  ตลอดจนกระตุน้ครูอาจารย ์การตั้งวงสนทนาอยา่งสร้างสรรคใ์น
เร่ืองการเรียนการสอน เป็นตน้  ภารกิจดงักล่าวเหล่าน้ี  ลว้นแสดงออกถึงพฤติกรรมภาวะผูน้ าเชิง
สร้างสรรคท์ั้งส้ิน (สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, http:suthep.ricr.ac.th., 17 สิงหาคม 2555) 
 หลกัการของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์  (Formative  Leadership  Principles) 
   หลกัการ ของการเป็นผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์ตามทฤษฎีภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์ซ่ึงเป็น 
กระบวนทศัน์ใหม่ของการเป็นผูน้ าเชิงคุณภาพ  (Quality  leadership)10 ประการ ไดแ้ก่ 
 1.  การเรียนรู้แบบทีม (Team  learning)  การคิดอยา่งหวงัผล (Productive  thinking ) และ
การร่วมมือร่วมใจกนัแกปั้ญหา (Collaborative  problem  solving)  ควรน ามาใชแ้ทนกลไก  การ
ควบคุม (Control mechanisms) การตดัสินใจจากเบ้ืองบน (Top – down decision making)  ตลอดจน  
การบงัคบัสั่งการใหท้  าแบบเดียวกนั (Enforcement  of  conformity)  
   2. ควรมีมุมมองครูว่าเป็นผูน้ า และครูใหญ่ของโรงเรียนเป็นผูน้ าของผูน้ า โดยผูน้ า
ทั้งหลายเหล่าน้ีตอ้งมีทกัษะการตั้งค  าถามท่ีเหมาะสม (ค าถามท่ีไดค้  าตอบท่ีลุ่มลึก) มากกวา่การแสดงตนวา่ 
เป็นผูร้อบรู้ค าตอบของทุกค าถาม 
 3.  ความสัมพนัธ์ของการปฏิบติังานควรตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการไวว้างใจ (Trust) ต่อกนั  
ผูน้  าจะตอ้งไม่มีทศันะว่าครูและนกัเรียนชอบหลีกเล่ียงความรับผิดชอบ  (ท านองทฤษฎี X ของ 
McGregor) แต่มีหนา้ท่ีช่วยใหค้นเหล่าน้ีมีความกลา้ต่อการปฏิบติัส่ิงใหม่ ๆ  
 4.  ผูน้ าควรปรับเปล่ียนทศันะจาก “ใหทุ้กคนท าตามท่ีสั่งและยดึหลกัท าแบบเดียวกนั” ไป 
เป็นกระตุน้  ใหก้ าลงัใจและสนบัสนุนความคิดริเร่ิมและคน้คิดนวตักรรมใหม่ ๆ ของครู 
 5.  ผูน้ าควรให้ความสนใจและให้ความส าคญัของคน (People) และต่อกระบวนการ 
(Process) มากกวา่งานเอกสารและงานธุรการประจ า  แต่ควรบริหารเวลาไปกบักิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิด 
การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value – added  activities) ข้ึน 
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 6. ผูน้ าควรเนน้ถึงความส าคญัของลูกคา้ (Customer – focused) และยึดหลกัการให้บริการ   
ทฤษฎีน้ีถือวา่ ครูและบุคลากรคือลูกคา้โดยตรงของครูใหญ่ ดงันั้น หนา้ท่ีส าคญัท่ีสุดของครูใหญ่ก็
คือการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ของตน 
 7.  ผูน้ า ควรสร้างเครือข่ายใหเ้กิดการส่ือสารแบบสองทาง  มากกวา่การก าหนดช่องทาง 
ไหลของสารสนเทศเพียงทิศทางเดียว 
 8.การเป็นผู ้น าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค์จ  าเป็นต้องอาศัยความเอาใจใส่ใกล้ชิด
(Proximity) การปรากฏตวัอยู่กบังาน (Visibility)  และอยู่ใกลชิ้ดกบัลูกคา้ของตน  ผูน้ าควรใช้
หลกัการนิเทศภายในแบบแวะเวียน(Managing by Wandering Around :  MBWA)ไปยงัหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทัว่ทั้งโรงเรียนและชุมชนท่ีลอ้มรอบโรงเรียนเพื่อไปรับฟังและเรียนรู้  ไปสอบถาม ไปสร้าง
สัมพนัธ์ภาพและไปเสาะหาแนวทางท่ีเป็นไปไดเ้พื่อสร้างแนวคิดและวิธีการใหม่ๆ แก่บุคคลของ
องคก์ร 
 9. ผูน้ าแบบสร้างสรรค์  จะกระจายอ านาจการตดัสินใจ (Empowering)  แก่บุคคล
ผูป้ฏิบติังานต่าง ๆ ของโรงเรียน และจะท าหนา้ท่ีปกป้องคนเหล่าน้ีเม่ือมีการแทรกแซงการท างาน 
จากภายนอก 
 10.  ผูน้ าแบบสร้างสรรคต์อ้งมีความสามารถสูงในการปฏิบติัภารกิจอยูท่่ามกลางสภาวะ
แวดลอ้มท่ีไม่แน่นอน  เป็นผูเ้รียนรู้การบริหารความเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นระบบ เพื่อให้หน่วยงาน
ไดป้ระโยชน์จากการเปล่ียนแปลงนั้น  และเป็นผูท่ี้ไม่ยดึติดกบัสถานภาพเดิมท่ีเป็นอยู ่(Maintaining  
status  quo)  ของโรงเรียน (Ruth Ash and Maurice persall,1999 : 2) 
 นอกจากนั้นยงัมีนกัการศึกษาและนกัวชิาการคนอ่ืนๆ ไดก้ล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์
ท่ีควรจะเสริมสร้างให้เกิดข้ึนในตวัของผูบ้ริหารหรือผูน้ าทางการศึกษายุคใหม่ให้กวา้งขวางโดย
กล่าวถึงคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นส าหรับผูน้ าทางการศึกษา ไวด้งัน้ี 
 อุดม  มุ่งเกษม (2001 : 16) ไดมี้ผลงานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์
ส าหรับผูบ้ริหาร ซ่ึงผลการวจิยัพบวา่ คุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 5 
ประการ ดงัน้ี  

 1.  การมีความเป็นผูน้ า(Proactive) ไดแ้ก่ การมีความสามารถในการช้ีน าตนเองและผูอ่ื้น
ดว้ยการกลา้คิด กลา้ตดัสินใจ และลงมือท าตามแผนท่ีไดว้างไวอ้ยา่งจริงจงัโดยมีความมุ่งมัน่ท่ีจะแกไ้ข
ปัญหาต่างๆ จนกวา่จะประสบผลส าเร็จ 
 2.  การมีวสิัยทศัน์ (Innovative)  ไดแ้ก่ การมีความคิดสร้างสรรคใ์หม่ๆ อยูต่ลอดเวลา โดย
การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อน ามาใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างแนวคิดใหม่ๆ  ส าหรับการ
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เปล่ียนแปลงและพฒันาองคก์ร รวมถึงการมีความสามารถในการน าแนวคิดนั้นไปสู่การปฏิบติังานได้
จริงและท าใหเ้กิดผลส าเร็จตามท่ีตอ้งการได ้
 3.  การท างานเป็นทีม (Participative) ได้แก่ การมีความสามารถในการประสานพลัง
สร้างสรรคจ์ากผูร่้วมงานทุกคน  โดยการน าจุดแขง็หรือขอ้ดีในแต่ละคนมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ตลอดจน
การสร้างความรู้สึกในการท างานร่วมกนัเป็นทีมดว้ยการแบ่งปันประสบการณ์และความคิดเห็นจากทุกๆ 
คนในทีม เพื่อให้ทุกคนเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงาน และเป็นการเสริมสร้าง
ก าลงัใจในการท างานร่วมกนั 
 4.  การมีทศันคติเชิงบวก (Positive)  ไดแ้ก่ การมีความสามารถในการมองวิกฤติให้เป็น
โอกาสไดใ้นทุกๆสถานการณ์ ดว้ยการมองเห็นถึงขอ้ดีท่ีมาพร้อมกบัปัญหาต่างๆ และมีความเช่ือมัน่ว่า 
ปัญหาทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึนมาพร้อมกบัการใหโ้อกาสท่ีดีกวา่เสมอ และน าไปสู่การประสบกบัความส าเร็จท่ี
มีคุณค่า 

 5. การมีความสามารถในการปรับตวั (Adaptive)  ได้แก่  การมีความสามารถในการ
ปรับตัว และมีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ต่างๆ  ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อท่ีจะ
สามารถปรับปรุงวิธีการท างานให้มีความเหมาะสมซ่ึงจะน าไปสู่การมีประสิทธิภาพท่ีดีในการ
ท างาน 
 สุเทพ  พงศศ์รีวฒัน์ ( 2549 : 79) ไดส้รุปแนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคไ์วว้า่ใน
ยคุเศรษฐกิจสารสนเทศพบวา่องคก์รท่ีประสบผลส าเร็จมากท่ีสุดจะตอ้งด าเนินธุรกิจท่ีใชค้วามรู้เป็น
ฐาน(Knowledge–based) ท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ในสภาวะแวดล้อมเช่นน้ีใน
สถานศึกษาก็เช่นเดียวกันจ าเป็นต้องปรับตัวให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง(True 
learnning organization) เป็นท่ีตอ้งสร้างความทา้ทายให้กบัผูเ้รียนผูบ้ริหารในฐานะผูน้ าในการจดั
การศึกษาของสถานศึกษามีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเป็นผูน้ าท่ีมีความสามารถในการคาดการณ์ล่วงหนา้
และน าการเปล่ียนแปลงตอ้งสร้างวฒันธรรมใหม่โดยท าให้ทุกคนสามารถแสดงภาวะผูน้ าไดอ้ยา่ง
กวา้งขวางทัว่ทั้งโรงเรียนจะเต็มไปดว้ยผูน้ าท่ีสร้างความมีประสิทธิภาพโดยการเรียนรู้การท างาน
เป็นทีมและการมีส่วนร่วมสร้างความส านึกในความรับผิดชอบร่วมแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคท์ั้งใน
สถานการณ์ปกติและสถานการณ์ท่ีเส่ียง  มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธ์ในการจดัการศึกษาผูเ้รียนมีความรู้
และทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวติในอนาคต และเป็นท่ีพึงปรารถนาของสังคม  
 กรองทิพย ์ นาควิเชตร (2552 : 29)ไดเ้สนอแนวทางพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคไ์วว้า่
ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งผลกัดนัให้ผูร่้วมงานร่วมกนัปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายอนัดีงาม ดว้ย
การคิด“ต่าง” คิดเชิง“สร้าง” คิดหลายทางหลายมิติ คิดเป็นประโยชน์ คิดบวกและคิดแกปั้ญหา ดว้ย
ความรับผิดชอบ อยา่งเป็นจริงและปฏิบติัไดอ้ย่างสร้างสรรค์ กล่าวคือผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้ง
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พฒันาตนและพฒันาทีมงานให้มีคุณสมบัติเป็นผูน้ าท่ีสร้างสรรค์  มีความคิดและปฏิบัติเชิง
สร้างสรรคไ์ปพร้อมๆ กนัทั้งดา้นการสร้างทีมงาน การสร้างผูน้ าให้เกิดข้ึนใหม่ การสร้างความคิด
แบบสร้างสรรคค์วามรับผดิชอบร่วมกนั เพื่อใหภ้ารกิจส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ธีระ รุญเจริญ (2553 : 168) ไดเ้สนอแนวทางการจดัการศึกษาไวว้่า การบริหารและจดั
การศึกษาในยุคโลกาภิวตัน์ผูบ้ริหารการศึกษา และผูบ้ริหารสถานศึกษาจ าตอ้งมีภาวะผูน้ าท่ีดีและ
เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและในอนาคตทั้งน้ีผูน้  าดงักล่าวจะตอ้งมีภาวะผูน้ าทางการศึกษา 
ในเร่ืองต่อไปน้ี  

1. ใชห้ลกัการบริหารท่ีพึงประสงค ์

2. ใชห้ลกัการบริหารโรงเรียนและเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นฐาน 

3. การสร้างโรงเรียนใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

4. การบริหารงานทั้ง 4 ดา้น คือการบริหารงานทัว่ไป การบริหารงานวชิาการ การ 

บริหารงานการเงินและงบประมาณ และการบริหารงานบริหารบุคคล 

                 ทั้งน้ีการบริหารงานดงักล่าว จะตอ้งอาศยั การใช้กระบวนการกลุ่ม การกระจายหน้าท่ี

และความรับผิดชอบ การน าการเปล่ียนแปลงท่ีริเร่ิมสร้างสรรค ์และการใชก้ระบวนการมีส่วนร่วม

ในการบริหาร โดยมุ่งผลประโยชน์ของผูเ้รียนเป็นท่ีตั้ง คือบรรลุเป้าหมาย วตัถุประสงค ์จุดหมาย 

และมาตรฐานคุณภาพ ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย 

 ไพฑูรย ์ สินลารัตน์ (2554 :10) กล่าววา่ โลกและสังคมไดเ้ปล่ียนไปแลว้เรามีความจ าเป็น

ท่ีจะตอ้งเปล่ียนกระแสของการศึกษาใหม่  เพื่อให้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือของการสร้าง  และสร้าง

อยา่งสร้างสรรคก่์อใหเ้กิดผลผลิตในทางสร้างสรรคเ์ป็นผลผลิตใหม่ ๆ ท่ีเกิดจากความคิด สติปัญญา 

ผูบ้ริหารการศึกษาจะตอ้งมีภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคอ์ยา่งมีความรับผิดชอบตลอดเวลา  และท่ีส าคญั

จะตอ้งเปล่ียนกระบวนทศัน์ใหม่ ๆ ในการน าองคก์รสู่ความส าเร็จ  ทั้งดา้นผลผลิตและผลสัมฤทธ์ิ 

ของงาน  

 และจากการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์

รวมทั้งจากการสนทนากลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางการศึกษาและผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุ

ราษฎร์ธานี เขต 3) พบว่าภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ท่ีควรจะเร่งรัดพฒันาเพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและเสริมสร้างพลงัการขบัเคล่ือนการจดัการศึกษาให้บรรลุผลตามแนวทางการปฏิรูป
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การศึกษาในทศวรรษน้ี ให้แก่ผู ้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้แก่การส่งเสริมให้ผู ้บริหาร

สถานศึกษามีการพฒันาในดา้นภาวะผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม   ภาวะผูน้ าของผูน้ า  ภาวะผูน้ าท่ีสร้าง

ความคิดสร้างสรรค ์ ภาวะผูน้ าการบริหารความเส่ียงและภาวะผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
 
คุณลกัษณะของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 

1. การเป็นผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม  (Team  Learning)  
                               การเรียนรู้แบบทีม  เป็นการพฒันาบุคคลให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  และ
เสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกนั  สามารถท่ีจะสร้างภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีภาวะผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม ไดแ้ก่ การเรียนรู้ร่วมกนั 
การท างานร่วมกนั รับผิดชอบ เขา้ใจบทบาท ยอมรับ มีการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม การสร้าง
ความผกูพนั เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกนั 

1.1 ความหมายของการเรียนรู้เป็นทีม (Team  Learning) 
การท างานท่ีชาญฉลาดของผูน้ าในการบริหารงานยคุใหม่ คือการมุ่งการท างาน 

ร่วมกบับุคคลอ่ืน มุ่งการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ความร่วมมือกนั การแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่ง
กนั เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนั ดงันั้นการพฒันาทกัษะการท างานเป็นทีมให้ดีข้ึนจ าเป็นจะตอ้ง
มีการเรียนรู้ร่วมกนัอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา และมุ่งตอบสนองความพึงพอใจสมาชิกในกลุ่มเป็น
ส าคญั (รังสรรค ์ ประเสริฐศรี, 2551 : 177) 
 ดูบริน (DuBrin, 2007 : 261) ได้ให้ความหมายค าว่าทีมและทีมงานไวว้่า ทีม (Team)  
หมายถึง คนจ านวนหน่ึงท่ีมีทกัษะต่างๆ กนั มาท างานร่วมกนั และก าหนดเป้าหมายหรือแนวทาง
ร่วมกนัโดยรับผิดชอบร่วมกนั ส่วนทีมงาน(Team-work) หมายถึง ความเขา้ใจและความมุ่งมัน่ของ
ลูกทีมท่ีมีใหก้บัทีม โดยร่วมกนัรับผดิชอบ เพื่อบรรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั 
    สิริลกัษณ์  จิเจริญ (2545 : 65)  กล่าววา่การเรียนรู้เป็นทีม  หมายถึง  การท่ีบุคคลได้
เรียนรู้ร่วมกนักบัสมาชิกทุกคนในทีมงานอยา่งต่อเน่ืองโดยท่ีทุกคนในทีมงานจะตอ้งมีความเขา้ใจ
ในบทบาท  หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของตนเองตลอดจนการแลกเปล่ียนประสบการณ์แก่กนัเพื่อ
พฒันาความรู้ความสามารของทีมให้เกิดข้ึนและน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของ
องคก์รต่อไป 
    อ านาจ  วดัจินดา (2553)  กล่าววา่การเรียนรู้เป็นทีม หมายถึงการท่ีสมาชิกในองคก์ร
เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างสมาชิกด้วยกนัซ่ึงสมาชิกแต่ละคนในทีมจะมีอิทธิพลส่งเสริมการ
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั โดยปฏิสัมพนัธ์แลกเปล่ียนความรู้และเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง การเรียนรู้
เป็นทีม (Team Learning)  เป็นวินยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสติปัญญา  อารมณ์ สังคม และจิตใจ โดยเร่ิมจาก
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ตนเองและพฒันาความรู้ร่วมกบัผูอ่ื้นในทีมเป็นการกระท าท่ีต่อเน่ืองเป็นกระบวนการของการ
จดัการแนวคิด  แนวปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกนั มีจุดมุ่งหมายในการท างานให้บรรลุผลส าเร็จท่ีตั้งใจไว้
ไปในทางเดียวกนัเป็นการพฒันาศกัยภาพของทีมงานเพื่อสร้างสรรค์ส่ิงท่ีสมาชิกทุกคนตอ้งการ
อยา่งแทจ้ริง 
     1.2  ความส าคญัและประโยชน์ของการเรียนรู้เป็นทีม 
   การเรียนรู้เป็นทีมเป็นการสร้างสมดุลระหว่างการท างานกบัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึน
ในขณะท างานอย่างเป็นธรรมชาติซ่ึงช่วยขยายความรู้ความสามารถของพนักงานในขณะท างาน
ร่วมกนัเน่ืองจากการเรียนรู้เป็นทีมเป็นคุณลกัษณะท่ีปฏิบติัไดจ้ริง  มิใช่แค่ทฤษฎีอีกทั้งการเรียนรู้
ของทีม (Team leaning) เป็นรูปแบบการพฒันาการท างานเป็นทีมท่ีมีลกัษณะขา้มฝ่ายงาน (Cross 
Functional) ไดอี้กดว้ย 
   นอกจากน้ี  การเรียนรู้เป็นทีมสามารถสร้างคุณค่าของทีมให้อยู่เหนือกว่าคุณค่า
ของบุคคลโดยการน าความแตกต่างและศกัยภาพของแต่ละคนในทีมนั้นผสมผสานเพื่อเพิ่มพูน
ศกัยภาพเหล่านั้นให้เกิดเป็น “พลงัแห่งความหลากหลาย” ท าให้การท างานร่วมกันเป็นทีม มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนการเรียนรู้เป็นทีมในระหว่างการท างานร่วมกนัช่วยสร้างความเช่ือ ค่านิยม 
เป้าหมายขององคก์ร นอกจากน้ียงัเสริมสร้างบรรยากาศท่ีกระตุน้ให้คนในองคก์รเห็นความส าคญัท่ี
จะตอ้งเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงและพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลาโดยเฉพาะ อยา่งยิ่งการปรับตวัให้
เขา้กบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีและความรู้ขอ้มูลข่าวสารใหม่ ๆ และความตอ้งการ
ทางสังคมรวมทั้งบทบาทของทีมงาน จะมีความส าคญัยิง่ในองคก์รยคุสมยัใหม่เน่ืองจากจะเป็น 
เวทีของการตดัสินใจท่ีส าคญั 
     1.3  พฤติกรรมการส่ือสารในการเรียนรู้เป็นทีม 
   การส่ือสารในการเรียนรู้เป็นทีมเป็นการแสดงออกถึงพฤติกรรมและค่านิยมท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองของทีมลกัษณะเชิงพฤติกรรมของการส่ือสารเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึง
ความแตกต่างของประสิทธิภาพของทีมแต่ละทีมจากการศึกษาลกัษณะการเรียนรู้เป็นทีม พบว่า
พฤติกรรมการส่ือสารในการเรียนรู้เป็นทีมประกอบดว้ยความเช่ียวชาญในการสนทนา(Dialogue) 
และการอภิปราย (Discussion) ดงัน้ี 

1)  การสนทนา (Dialogue) ในการเรียนรู้เป็นการพูดคุยร่วมกนัของสมาชิก
ในทีมโดยสมาชิกแสดงความรู้สึกหรือความเห็นในเร่ืองต่าง ๆ ไดอ้ยา่งอิสระรับฟังส่ิงท่ีอยูใ่นใจและ
ร่วมคิดดว้ยกนัอยา่งจริงใจทุกคนในทีมจะพดูดว้ยความเคารพต่อความคิดเห็นของกนัและกนัเปิดเผย
ความคิดและความรู้สึกโดยปราศจากความกลวัหรือความอาย การรับฟังทศันคติมุมมองและขอ้
สงสัยของผูอ่ื้นอยา่งตั้งใจ ละความคิดเห็นเดิมๆ ของตนเองไวท้  าใหเ้ขา้ใจมุมมองต่างๆ ไดก้วา้งขวาง
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ยิง่ข้ึนเกิดสมมติฐานใหม่ซ่ึงจะหาไม่ไดจ้ากการพดูคุยกนัเฉพาะบุคคลช่วยให้ทีมสามารถแกปั้ญหาท่ี
ยากและสลบัซับซ้อนจากความคิดอนัหลากหลายทั้งน้ีเป้าหมายของการสนทนา คือเพื่อแสวงหา
ความหมายหรือสร้างความเขา้ใจใหม่ในเร่ืองท่ีคลุมเครือ ไม่แน่ใจหรืออยากจะตีความ ตลอดจนเพื่อ
ส ารวจความคิดความเช่ือของแต่ละคนท าให้เราไดมี้โอกาสสังเกตและคน้พบความเช่ือของตนเอง
และผูอ่ื้นมีความเขา้ใจแตกต่างกนัเช่นไรท าให้ได้รับรู้ความคิดท่ีหลากหลายซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งได้
ขอ้ตกลงหรือขอ้สรุปหลงัจากการสนทนานั้นแต่เป็นการยกระดบัทศันคติของสมาชิกให้สูงข้ึนสร้าง
ความเขา้ใจในความรู้สึกของกนัและกนัมากข้ึนซ่ึงในบางคร้ังการสนทนาท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ทางความคิดเห็นหรือพฤติกรรมของสมาชิกอยา่งถาวรและอาจช่วยการตดัสินใจในอนาคต 
    2)   การอภิปราย (Discussion) ในการเรียนรู้เป็นทีมสมาชิกแต่ละคนจะแสดง         
ความคิดเห็นของตนเองโดยมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัอยา่งเต็มท่ีและแสดงเหตุผล
ปกป้องความคิดเห็นของตนเพื่อให้สมาชิกทุกคนไดว้ิเคราะห์สถานการณ์ทั้งหมดการอภิปรายเน้น    
การวิเคราะห์และแยกประเด็นท่ีสนใจออกเป็นส่วนๆ  เป็นการแสดงเหตุผลเพื่อให้สมาชิกในทีม
ยอมรับแนวคิดมุมมองท่ีตนเสนอเป้าหมายของการอภิปรายคือเพื่อการตดัสินใจเลือกหาขอ้ตกลง 
ขอ้สรุปหรือหาทางแกปั้ญหาท่ีมีการตกลงร่วมกนัเพื่อใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติัของทีมในช่วงเวลา
นั้นเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม  การอภิปรายมีความจ าเป็นตอ้งปฏิบติัควบคู่กบัการสนทนา
และควรจดัใหมี้การสนทนากนัก่อนเพื่อช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีในการอภิปรายต่อไป 
  นอกจากการใช้การสนทนาและการอภิปรายแลว้อาจใช้เทคนิคของการบริหารงาน      
เป็นทีม (Team Management) ซ่ึงเป็นเร่ืองของการใชค้วามสามารถของหวัหนา้ทีมในความเป็นผูน้ า 
(Leadership) และความเขา้ใจในจิตวิทยาของการบริหารทีมงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากผลส าเร็จ
หรือความผิดพลาดร่วมกัน หรือใช้เทคนิคของการบริหารโครงการธุรกิจ (Business Project 
Management) โดยบริหารในรูปโครงการ มีหวัหนา้และสมาชิกในโครงการมีจุดเร่ิมตน้และก าหนด
แลว้เสร็จท่ีชดัเจน มีกิจกรรมพร้อมผูรั้บผิดชอบตลอดจนมีกระบวนการของการบริหารอย่างเป็น
ระบบโดยทุกคนในโครงการจะมีโอกาสไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในงานทุกขั้นตอนโดยเท่าเทียมกนั 
 
 สรุปได้ว่า  การเป็นผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม คือ ผูท่ี้มีการท างานร่วมกันเป็นทีมและ
เครือข่าย (Team Work and Networking) ตระหนกัถึงความร่วมมือกนั การแบ่งปันการท างานและ
การแกปั้ญหาร่วมกนั การเรียนรู้เป็นทีมจึงเน้นการท างานร่วมกนัเป็นทีมในทุกขั้นตอน เร่ิมตั้งแต่
การเรียนรู้  การช่วยเหลือเก้ือกูลกนั สามคัคีกนั ขยนัคิด ขยนัเรียนรู้ และขยนัใช้เทคนิคของการ
สนทนา (Dialogue) การอภิปราย (Discussion) การบริหารทีมงานและการบริหารโครงการเขา้มา
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ช่วยซ่ึงเปรียบเสมือนการถ่ายทอดอจัฉริยภาพหรือถ่ายทอดวิธีการปฏิบติัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ
ระหวา่งกนัและกนัท าใหเ้กิดพฒันาการข้ึนในเวลาอนัรวดเร็วและไดป้ระสิทธิผลสูงสุด 
  

    2. การเป็นผู้น าของผู้น า  (Leader  of  Leader) 
   ผูน้ า  คือ  บุคคลท่ีไดรั้บการมอบหมายอาจโดยการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง  และเป็นท่ี
ยอมรับของสมาชิกให้มีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุ่ม  สามารถท่ีจะจูงใจ  ชักน า หรือช้ีน าให้
สมาชิกของกลุ่มรวมพลงัเพื่อปฏิบติัภารกิจต่างๆ ของกลุ่มใหส้ าเร็จ 
  ภาวะผูน้ า หมายถึง  กระบวนการต่าง ๆ ท่ีผูน้  าใช้รูปแบบของอิทธิพลระหวา่งผูน้ า
และสมาชิกในกลุ่ม  หรือใช้อิทธิพลของต าแหน่งให้สมาชิกในกลุ่มปฏิบติัตาม  เพื่อน าไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายของกลุ่มตามท่ีก าหนดไว ้
  2.1   ความส าคญัของการพฒันาผูน้ าใหมี้ภาวะผูน้ า 
 การพฒันาครูให้เป็นครูผูน้ าและใช้ภาวะผูน้ าเพื่อการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการ
สอนในโรงเรียน ก่อใหเ้กิดประโยชน์ท่ีส าคญั คือ  
    1)  การเปิดโอกาสใหค้รูผูน้ าไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 
    2)  การเพิ่มศกัยภาพเก่ียวกบัการสอนและการเรียนรู้ 
    3) การประกาศเกียรติคุณการสร้างโอกาสของความกา้วหนา้ในวชิาชีพและ 
รางวลัส าหรับครูท่ีมีภาวะผูน้ า 
    4)  การเป็นตวัแบบส าหรับครูผูน้ าแบบประชาธิปไตยใหก้บัผูเ้รียน 

          2.2   บทบาทครูผูน้ า 
      1. การประสานงานและการจดัการ ไดแ้ก่ 
     1.1  ประสานงานตามภารกิจประจ าวนัและประสานงานในเหตุการณ์พิเศษ 
     1.2  มีส่วนร่วมในการประชุมและการท างานเชิงบริหาร 
     1.3  ก ากบัตรวจสอบเพื่อปรับปรุงการท างานและการจดัการความขดัแยง้ 
          2. งานเก่ียวกบัหลกัสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตรทอ้งถ่ินไดแ้ก่ 
     2.1  ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ 
       2.2  เลือกและพฒันาหลกัสูตร 
      3. งานพฒันาวชิาชีพครูใหก้บัเพื่อนร่วมงานไดแ้ก่ 
     3.1  เป็นครูพี่เล้ียงใหก้บัครูคนอ่ืน 
     3.2  เป็นผูน้ าในการจดัการประชุมเชิงปฏิบติัการ 
     3.3  ใหเ้วลาการประชุมกลุ่มยอ่ยกบัเพื่อนครูในการแนะน าและสอนงาน 
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     3.4  เป็นตวัแบบและใหก้ารสนบัสนุนความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 
          4. การมีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการพฒันา 
โรงเรียน 
     4.1  มีส่วนร่วมในการตดัสินใจระดบันโยบายของโรงเรียน 
     4.2 อ านวยความสะดวกใหเ้กิดสังคมแห่งการเรียนรู้ในหมู่ครูภายใต ้
กระบวนการบริหารจดัการของโรงเรียน 
       4.3 ท างานกับเพื่อนครูเพื่อการเปล่ียนแปลงของสถานศึกษาในทางท่ีดี   
กวา่เดิม 
      4.4 มีส่วนร่วมในการวจิยัโดยเฉพาะอยา่งยิง่การวจิยัเชิงปฏิบติัการ 
      4.5 เผชิญอุปสรรคและชักชวนให้เกิดการรวมพลังสร้างสรรค์ในการ
แกปั้ญหาภายใตว้ฒันธรรมและโครงสร้างขององคก์าร 
 คุณลกัษณะของครูผูน้ าในบทบาทของผูน้ า 
   1. การช่วยเหลือส่งเสริมเพื่อนร่วมงาน 
   2. การท างานแบบทีมกลัยาณมิตร 
   3. การมีสมรรถภาพในการส่ือสารและทกัษะการฟัง 
   4. การมีความสามารถในการจดัการความขดัแยง้  สามารถท าให้เกิดการเจรจา
และเกิดการปรองดอง 
   5. ด าเนินการแบบมีระบบมีขั้นตอนการท างาน 
   6. มีทกัษะกระบวนการกลุ่ม 
   7. มีความสามารถในการประเมิน  ตีความ  จดัอนัดบัความส าคญั 
   8. ความสามารถในการคาดการณ์ถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการตดัสินใจ 
โดยผูบ้ริหารและครู 
 
 กล่าวไดว้่ากระบวนการส าคญัท่ีผูน้  าใช้ในการพฒันาผูน้ าให้แก่ครูหรือบุคลากรอ่ืนให้มี
ภาวะผูน้ า  ได้แก่  กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเกล้ียกล่อมจูงใจ  กระบวนการติดต่อส่ือสาร 
กระบวนการใชอ้ านาจอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้ม  กระบวนการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้ า
และผูต้ามและระหว่างผูต้ามด้วยกนัเอง และกระบวนการประสานสัมพนัธ์บทบาทต่างๆในกลุ่ม
ตลอดจนการควบคุมช้ีน ากิจกรรมของกลุ่มเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 
 สรุปไดว้่า  การเป็นผูน้ าของผูน้ า  คือ  ผูท่ี้สามารถท่ีจะจูงใจ  ชกัน า หรือช้ีน าให้สมาชิก
ของกลุ่มรวมพลงัเพื่อปฏิบติัภารกิจต่างๆ ของกลุ่มให้ส าเร็จโดยการใช้กระบวนการต่างๆท่ีผูน้ าใช้
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รูปแบบของอิทธิพลระหวา่งผูน้ าและสมาชิกในกลุ่มหรือใชอิ้ทธิพลของต าแหน่งให้สมาชิกในกลุ่ม
ปฏิบติัตาม  เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม  ตามท่ีก าหนดไว ้
 
 3.  การเป็นผู้น าการสร้างความไว้วางใจ 
 เฉลิมชยั  กิตติศกัด์ินาวิน (2552 : 15)  ให้ความหมายของความไวว้างใจว่า  หมายถึง  
ความรู้สึกและการกระท า (แสดงออก) ของบุคคลท่ีแสดงออกถึงความมัน่ใจ  ความเช่ือมัน่และการ
สนบัสนุนต่อบุคคล (ผูบ้งัคบับญัชา) และองคก์ร 
 พสุ  เดชะรินทร์ (2553)  กล่าววา่  ความไวว้างใจ  หมายถึง  ความไวเ้น้ือเช่ือใจท่ีเรามีต่อ 
บุคคลอ่ืนวา่เขาจะปฏิบติัต่อเราดว้ยความซ่ือสัตย ์ สุจริต  สามารถพึ่งพิงได ้ รวมถึงการไม่เอารัดเอา
เปรียบ   
 สรุปไดว้่า  ความไวว้างใจ  หมายถึง  ความรู้สึกหรือการกระท าของบุคคลท่ีแสดงถึง
ความเช่ือมัน่ในความสามารถ   ความซ่ือสัตย ์ ความน่าเช่ือถือ  ความยุติธรรมต่อบุคคลหรือส่ิงใด ๆ
การสร้างความไวว้างใจใหเ้กิดข้ึนในองคก์รท าได ้ ดงัน้ี 

1.  การเปิดเผย  การเปิดเผยขอ้มูลต่าง ๆ เป็นการแสดงใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเห็นวา่ 
ผูบ้งัคบับญัชาไวว้างใจ  และใหค้วามส าคญักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในองคก์ร  และท าให้ผูบ้งัคบับญัชา
ไดรั้บความไวว้างใจกลบัมา 
 2.  มีความยติุธรรม  ทั้งในเร่ืองของการตดัสินใจ  และการกระท าต่าง ๆ รวมถึงการได ้
รับผลตอบแทนท่ียติุธรรม 
 3.  การแสดงความรู้สึก  เป็นการส่ือสารอารมณ์หรือความรู้สึกของผูบ้ริหารออกมาให้ 
พนกังานไดท้ราบ  และมองเห็นตวัตน 
 4.  บอกความจริง  การบอกความจริงส่งผลใหเ้กิดความน่าเช่ือถือ  และจะไดรั้บความ 
ไวว้างใจ 
 5.  ท าตามสัญญา  การท าตามส่ิงท่ีตนสัญญาเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความน่าเช่ือถือ 
ของผูน้ า 
 6.  เก็บความลบัใหอ้ยู ่ ผูบ้ริหารหรือผูน้ าไม่ควรเปิดเผยเร่ืองท่ีควรเก็บเป็นความลบั เพื่อ
สร้างความน่าเช่ือถือและความไวว้างใจ 
 การสร้างความไวว้างใจในองคก์ร  และการเป็นบุคคลท่ีไดรั้บความไวว้างใจจากผูอ่ื้นถือ
เป็นคุณสมบติัส าคญัประการหน่ึงในการเป็นผูน้ า การสร้างความไวว้างใจ  หรือ  Trust ประกอบดว้ย 
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 ปัจจยัท่ีช่วยในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีเหนียวแน่นและย ัง่ยืน  คือ  T = Truth (ความจริง)  
R = Reliability (ความน่าเช่ือถือ)  U = Understanding  (ความเขา้ใจ)  S= Service  (การบริการ) และ 
T = Take  your  time  (การใหเ้วลา)   
 
ความไว้วางใจกบัการประยุกต์ใช้ในการท างาน 
 ความไวว้างใจเป็นรากฐานของความสัมพนัธ์อันดีเม่ือได้รับความไวว้างใจและมี
ความสัมพนัธ์อนัดี  ย่อมส่งผลให้มีโอกาสประสบความส าเร็จในการใช้เหตุผลโน้มน้าวให้ผูอ่ื้น
สนับสนุน  หรือกระท าการบางส่ิงบางอย่างตามความต้องการความเช่ือถือและความไวว้างใจ 
(Trust)  เป็นปัจจยัท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัและกนั  โดยจะยงัคงอยูก่็ต่อเม่ือบุคคลมีความ
มั่นใจ  ความไว้ใจจะช่วยลดความไม่แน่นอนลดความเส่ียงและเพิ่มความระมัดระว ังของ
กระบวนการความคิดในการตอบสนองอยา่งทนัทีทนัใดท่ีมีต่อผูน้ าหรือองคก์าร  หรืออาจหมายถึง  
การท่ีพนกังานมีความเช่ือถือต่อผูบ้งัคบับญัชาวา่เป็นคนท่ีน่าเช่ือถือ  และมีความน่าไวว้างใจ  ซ่ึงจะ
น ามาซ่ึงความไวว้างใจในองคก์ร  เพื่อผลของความส าเร็จในงานนั้นร่วมกนั 
 ความเช่ือมัน่ในตวับุคคลหรือองคก์ารเกิดข้ึนโดยมีฐานรองรับคือผลงานการกระท าและ
พฤติกรรมของบุคคลและองคก์าร  การให้คนเช่ือมัน่  เช่ือถือ  ควรเร่ิมท่ีการกระท าท่ีน่าเช่ือถือ  การ
รับรู้เก่ียวกบัภาพลกัษณ์และประวติัขององคก์าร ผูน้ า หรือผูบ้งัคบับญัชา  มีผลกระทบต่อความตั้งใจ  
ความภกัดี  และความไวว้างใจ  ทั้งน้ีรวมถึงปัจจยัท่ีเกิดจากการส่งผา่นขอ้มูลข่าวสารภายในองคก์ร  
และความเช่ือถือจากรุ่นหน่ึงไปอีกรุ่นหน่ึงการท่ีบุคลากรมีความไวว้างใจในองค์การในระดบัสูง  
ผูบ้ริหารจะตอ้งมีนโยบายของโครงสร้างองค์การแบบราบ  มีความยืดหยุ่นมากข้ึน  ตอ้งมีทีมงาน
ใหม่ๆ ซ่ึงมีอิสระในการท างานและความร่วมมือมากข้ึน  องค์การจะตอ้งมีรูปแบบการสั่งการและ
ควบคุมท่ีนอ้ยลงในการบริหารจดัการ  เนน้ให้มีการเสริมสร้างพลงัอ านาจให้มากข้ึน  ผูบ้ริหารตอ้ง
เต็มใจท่ีจะเสริมสร้างพลงัอ านาจให้แก่ผูป้ฏิบติังานและผูป้ฏิบติังานตอ้งยอมรับการเสริมสร้างพลงั
อ านาจและท าตามขอ้ผูกพนั  เพื่อให้องคก์ารบรรลุเป้าหมาย  การท่ีผูบ้ริหารเสริมสร้างพลงัอ านาจ
รวมทั้งความเขา้ใจในความตอ้งการและความสามารถของผูป้ฏิบติังานท าให้องคก์รมีความไวว้างใจ
สูง  สรุปไดว้า่  ความไวว้างใจ  เป็นองคป์ระกอบส าคญัในการบริหาร  และเป็นกลยุทธ์ท่ีท าให้เกิด
ความส าเร็จ 
 

4. การเป็นผู้น าทีส่ร้างความคิดสร้างสรรค์  (Creative  Thinking  Leadership) 
     ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถท่ีจะสร้างส่ิงใหม่ๆข้ึนโดยอาศยัประสบการณ์  
และพฒันาข้ึนเป็นความคิดใหม่ท่ีต่อเน่ืองและมีคุณค่า  ความคิดสร้างสรรค์บางคร้ังจะกล่าวว่า
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ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ซ่ึงอาจแยกออกไดเ้ป็นสองค า  คือ  ความคิดริเร่ิม  คือ  ความสามารถท่ีจะ
สร้างส่ิงใหม่ๆ เป็นความคิดเร่ิมแรกท่ีไม่ซ ้ าแบบใคร  และความคิดสร้างสรรค ์คือ  ความสามารถท่ี
จะสร้างส่ิงใหม่ ๆ ข้ึนโดยอาศยัประสบการณ์ท่ีมีอยู่เดิมและพฒันาข้ึนเป็นความคิดใหม่ท่ีต่อเน่ือง
และมีคุณค่า 

การสร้างสรรค ์(Creativity) หมายถึง การสร้างความคิดท่ีแปลกใหม่และมีประโยชน์   
ดูบริน (DuBrin, 2007 : 501) กระบวนการพฒันาความคิด (Idea) แนวความคิด (Concept) 

การบริหารวิธีใหม่ๆ (New management) หรือการคน้พบทศันะใหม่ๆ  โดยผูคิ้ดสร้างสรรคจ์ะมี
ขั้นตอนในการก าหนดความคิด คือ การเตรียมการ (Preparation) การใช้ความคิด (Incubation) การ
หย ัง่ลึก (Insight) และการพิสูจน์วา่เป็นจริง (Verification) 
 ส่วนความคิดสร้างสรรค ์(Creative thinking) เป็นการเรียนรู้ของผูมี้ความคิดสร้างสรรคเ์อง
โดยอาศยัความสามารถของตนเอง เรียนรู้ส่ิงท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน และใชค้วามรู้ท่ีมีอยู่บางอยา่ง 
มาจดัระเบียบความรู้ใหม่ โดยมีขั้นตอนในการคิดอยา่งสร้างสรรค ์ดงัรูปท่ี 2.1 
 

ขั้นตอนในกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ 
ขั้นตอนในกระบวนการคิดอยา่งสร้างสรรค ์DuBrin.ไดแ้สดงขั้นตอนใน 

กระบวนการคิดสร้างสรรคไ์วด้งัภาพต่อไปน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.1 แสดงขั้นตอนในกระบวนการสร้างสรรค ์(Step in the creative process)  

(DuBrin, 2007 : 323) 
ท่ีมา:  รังสรรค ์ ประเสริฐศรี,: 214 

 
จากรูปดงักล่าว จะเห็นวา่ขั้นตอนในกระบวนการคิดอยา่งสร้างสรรคน์ั้นมีขั้นตอนท่ีส าคญั 

ประกอบดว้ย 1. การตระหนกัถึงโอกาสและปัญหา (Opportunity or Problem recognition) 2. การมี

ขั้นที ่1 (Step1) 
การตระหนกัถึงโอกาสและปัญหา 

(Opportunity or Problem recognition) 

ขั้นที ่4 (Step4) 
การเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง 

(Insight) 

 

ขั้นที ่2 (Step2) 
การมีจิตใจจดจ่อกบัปัญหา 

(Immersion) 

ขั้นที ่3 (Step3) 
การใชค้วามคิด 

(Incubation) 

ขั้นที ่5 (Step5) 
การพิสูจน์วา่เป็นจริงไดแ้ละน าไปใชไ้ด้
จริง (Verification and application) 

 
) 
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จิตใจจดจ่อกบัปัญหา (Immersion) 3. การใชค้วามคิด(Incubation) 4. การเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง (Insight) 
5. การพิสูจน์วา่เป็นจริงไดแ้ละน าไปใชไ้ดจ้ริง (Verification and application) 
 

คุณลกัษณะของผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
            คุณลกัษณะของผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ (Characteristics of creative leaders) ความคิด

เชิงสร้างสรรคข์องผูน้ าตอ้งอาศยัคุณลกัษณะ 4 ประการ คือ 1. ความรู้ (Knowledge) 2. ความสามารถ
ทางเชาวปั์ญญา  (Intellectual abilities) 3. บุคลิกภาพ   (Personality)  4.  มีความรักในงานและมี
ประสบการณ์ในงาน  (Passion  for the task and flow)  (รังสรรค ์ ประเสริฐศรี,  2551  :  215-216) 
  
 ลกัษณะของความคิดสร้างสรรค์                                                                                        

1. ความคิดสร้างสรรคใ์นลกัษณะกระบวนการ  (Creative Process) เป็นความ 
สามารถในการแกปั้ญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ  ซ่ึงเป็นกระบวนการท างานของสมอง
อยา่งเป็นขั้นตอนตั้งแต่เร่ิมตน้จนสามารถแกปั้ญหาไดส้ าเร็จ   

2. ความคิดสร้างสรรคใ์นลกัษณะของบุคคล (Creative Person) 
3.  เป็นการมองดูบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์ วา่มีลกัษณะเป็นอยา่งไรหรือ 

ประกอบดว้ย  ลกัษณะอยา่งใดบา้งไดมี้ผูเ้สนอไวห้ลายลกัษณะ  เช่น 
        โรเจอร์ (Roger อา้งถึงใน ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550 : 19)  กล่าวไวว้า่  
บุคคลท่ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์จะมีลกัษณะเป็นผูท่ี้เผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ โดยไม่หลีกเล่ียงหรือ
หลบถอย  ท างานเพื่อความสุขของตนเอง โดยไม่หวงัการประเมินผลหรือการยกย่องจากบุคคลอ่ืน
และเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการคิดประดิษฐส่ิ์งต่าง ๆ                                                                                                                                                                                  
      ฟรอมม ์(Fromm อา้งถึงใน เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2545)  กล่าวถึงลกัษณะของ
คนท่ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคไ์วว้า่ เป็นบุคคลท่ีมีความรู้สึกประหลาดใจท่ีไดพ้บไดเ้ห็นส่ิงใหม่ๆ 
สนใจส่ิงท่ีเกิดข้ึนใหม่ๆ  มีสมาธิสูง  สามารถยอมรับส่ิงต่างๆ ได ้ มีความเต็มใจท่ีจะท าในส่ิงใหม่ ๆ  
มีความกลา้หาญท่ีจะเผชิญกบัส่ิงแปลกใหม่ 
      อนาตาสี (Anatasi อา้งถึงใน อเนก  ตรีภูมิ, 2550 : 18)  กล่าวถึงลกัษณะของคนท่ีมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคไ์วว้า่  เป็นบุคคลท่ีมีความรู้สึกไวต่อปัญหา  มองเห็นการณ์ไกล  มีความเป็นตวัของ
ตวัเอง มีความสามารถในการคิดหลายแง่หลายมุม  และมีความสามารถในการเปล่ียนแปลงความคิด
อยา่งคล่องแคล่ว 

4. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นลกัษณะผลผลิต (Creative  Product) เป็นการมองดู 
ส่ิงท่ีเป็นผลผลิตจากความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ซ่ึงอาจเป็นไดท้ั้งรูปธรรมและนามธรรม 
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   นิวเวลล์ ชอว,์  และซิมสัน (Newell Shaw, and Simson อา้งถึงใน อเนก ตรีภูมิ,  
2550 : 19) กล่าวถึงหลกัการพิจารณาวา่ผลผลิตใดท่ีจดัเป็นผลผลิตจากความคิดริเร่ิมสร้างสรรคไ์วว้า่  
จะตอ้งเป็นผลผลิตท่ีแปลกใหม่มีค่าต่อผูคิ้ด  สังคมและวฒันธรรม  ไม่เป็นไปตามปรากฏการณ์นิยม  
มีการคิดดดัแปลงหรือยกเลิกผลผลิต  หรือความคิดท่ีเคยยอมรับกนัมาก่อนและเป็นผลผลิตท่ีเกิดจาก
การไดรั้บการกระตุน้อยา่งสูงและมัน่คงเป็นระยะยาวหรือความพยายามอยา่งสูง 

           สรุปไดว้า่ การสร้างความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  คือผูท่ี้มีความคิดริเร่ิมสร้างส่ิงใหม่ๆ  
ไม่ซ ้ าแบบใครโดยอาศยัประสบการณ์ท่ีมีอยูแ่ละพฒันาข้ึนเป็นความคิดใหม่ๆท่ีต่อเน่ืองและมีคุณค่า 
 

5. การเป็นผู้น าทีใ่ห้ความส าคัญกบัคนและกระบวนการท างาน  
                             การให้ความส าคัญกับคน ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงกระบวนการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย  ์  ซ่ึงเป็นการให้ความส าคญักบัคนในกระบวนการบริหารจดัการ โดยเป็นการน า
ศกัยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ในการปฏิบติังานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และสร้างให้แต่ละบุคคล
เกิดทศันคติท่ีดีต่อองค์กรตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง  เพื่อนร่วมงาน  และ
องคก์ร  มนุษยจึ์งจ าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการพฒันตลอดเวลา  เพื่อให้มนุษยมี์ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 
(Initiative)  และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ 
 
       แนวคิดในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

1. มนุษยทุ์กคนมีศกัยภาพท่ีสามารถพฒันาใหเ้พิ่มพนูข้ึนได ้ ทั้งดา้นความรู้  ดา้น 
ทศันคติ ถา้มีแรงจูงใจท่ีดีพอ 

2. การพฒันาศกัยภาพของมนุษยค์วรเป็นกระบวนการต่อเน่ือง  ตั้งแต่การสรรหา  การ 
คดัเลือกน ามาสู่การพฒันาในระบบขององคก์าร 

3. วธีิการในการพฒันาทรัพยากรมีหลายวิธี  จะตอ้งเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัลกัษณะ 
ขององคก์ารและบุคลากร 

4. จดัใหมี้ระบบการประเมินการพฒันาความสามารถของบุคลากรเป็นระยะๆเพื่อช่วย 
แก้ไขบุคลากรบางกลุ่มให้พฒันาความสามารถเพิ่มข้ึนและในขณะเดียวกนัก็สนับสนุนให้ผูมี้ขีด
ความสามารถสูงไดก้า้วหนา้ไปสู่ต าแหน่งใหม่ท่ีตอ้งใชค้วามสามารถสูงข้ึน 

5. องคก์ารจะตอ้งจดัระบบทะเบียนบุคลากรใหเ้ป็นปัจจุบนัท่ีสามารถตรวจสอบ 
ความกา้วหนา้ไดเ้ป็นรายบุคคล 
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 แนวทางการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
 การเรียนรู้ (learning) เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ ท่ีสามารถน ามา
เป็นแนวทางในการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ด้ตามกระบวนการเรียนรู้หรือตามวงจรการเรียนรู้ 
(learning loop)  (ปัณรส  มาลากุล ณ อยธุยา, 2548 : 5 – 10)  ดงัน้ี 

1.  การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  CE (Concrete Experince)  คือ  การเรียนรู้ท่ีไดม้าจาก 
การไดมี้ประสบการณ์ดว้ยตนเอง   
 2.  การเรียนรู้จากการสังเกตและไตร่ตรอง  RO (Reflective  Observation)  เป็นการเรียนรู้
โดยการสังเกตจากกรณีตวัอยา่งท่ีผูอ่ื้นปฏิบติัแลว้น ามาคิดใคร่ครวญไตร่ตรอง  ตั้งขอ้สังเกต  ซ่ึงมกั
ท าให้ไดค้วามคิด  บทเรียนหรือตวัแบบท่ีจะสามารถน าไปปฏิบติัต่อไปไดใ้นอนาคต  เช่น  การส่ง
คนไปดูงานเพื่อท่ีจะเรียนรู้  และน ามาเลียนแบบ  ดัดแปลงใช้  หรือการสร้างต้นแบบอ้างอิง  
(benchmarking) 

3. การเรียนรู้โดยการหาและไดม้าซ่ึงแนวคิดเชิงนามธรรมAC (Abstract Conceptualization)  
เป็นการเรียนรู้ในส่ิงท่ีเป็นนามธรรม เช่น  การเรียนรู้ภาษาสัญลกัษณ์หลกัการ  ปรัชญา  หรือแนวคิด 
ทฤษฎีต่าง ๆ ซ่ึงอาจไดม้าโดยการคน้ควา้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ  จากต ารา  โทรทศัน์  Internet  ฯลฯ  
หรืออาจไดม้าดว้ยการคิดคน้ดว้ยตนเอง  ความสามารถในการเรียนรู้โดยการคิดเชิงนามธรรมเป็น
ความสามารถท่ีส าคญัขององคก์ารท่ีเรียนรู้  เพราะจะท าให้สามารถคิดไปถึงส่ิงท่ียงัไม่เป็นรูปธรรม  
หรือยงัเป็นไปไม่ได ้ หากองค์การใดสามารถท าส่ิงท่ีคนทัว่ไปเช่ือว่าเป็นไปไม่ได้  ให้เป็นไปได้
ในทางปฏิบติัข้ึนมาองคก์ารนั้นจะกลายเป็นผูน้ าทนัที  จึงมีเคร่ืองมือทางการบริหารท่ีใชส้ าหรับช่วย
องค์การในการคิดในเชิงนามธรรมอยู่มากมาย  เช่น การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวางโครงการแบบ
เหตุผลสัมพนัธ์  (logical  framework) 

4.  การเรียนรู้โดยการทดลอง  ท าและดูผล     AE (Active  Experimentation)  เป็นการ
เรียนรู้โดยการทดลองท าส่ิงใหม่ ๆ ท่ียงัไม่เคยท า  และเรียนรู้จากผลของการท าส่ิงนั้นในลกัษณะ
ของการลองผิดลองถูก  ซ่ึง  Tom  Peter  และ  Robert  Waterman  ไดส้รุปไวใ้น  In  Search  for  
Excellence  วา่เป็นลกัษณะดีเด่นขององคก์ารท่ีเป็นเลิศ  เช่น  McDonald’s  ซ่ึงมกัทดลองรูปแบบ
ของร้าน  และรายการอาหารอยู่บ่อย ๆ เป็นต้น  การทดลองท านั้ นต้องถือเป็นการสร้างเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้คือหากไดพ้ยายามทดลองท าแลว้  แต่ผลออกมากลบัเป็นความลม้เหลวก็
ควรจะถือวา่เป็นบทเรียนการใหค้วามส าคญักบักระบวนการท างาน 
 กระบวนการเป็นขั้นตอนของกิจกรรม  หรือการด าเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  ท่ีมีการ
จัดเรียงไว้อย่างเป็นล าดับ  โดยแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมหรือการด าเนินการนั้ น ๆ ต้องมี
ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัเป็นแนวทางในการปฏิบติั   เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
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สูงสุด  แนวคิดของการจัดกระบวนการ  คือ  การระดมทรัพยากรในการด าเนินงานอันได้แก่  
บุคลากร  วสัดุ  แรงงานและเคร่ืองจกัรเพื่อการท างานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการตามวตัถุประสงคห์ลกัขององคก์าร 
 องคป์ระกอบของกระบวนการ 

1. แนวทางและวธีิการในการก าหนดกระบวนการ 
2. การรวบรวมขอ้มูลเพื่อการจดัท าขอ้ก าหนดท่ีส าคญัของกระบวนการ 
3. การออกแบบกระบวนการเพื่อตอบสนองต่อขอ้ก าหนดท่ีส าคญัของกระบวนการ 
4. การบริหารจดัการกระบวนการเพื่อใหส้ามารถบรรลุผลอยา่งมีประสิทธิภาพ 
5. การควบคุมตน้ทุนและการลดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจสอบ  ทดสอบและการ 

แกไ้ขขอ้ผดิพลาดในกระบวนการ 
6. กลไกในการปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้  เพื่อการขยายผลและพฒันาจนเกิดการเรียนรู้ 

ขององคก์ร 
การก าหนดกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า 

 1.  กระบวนการสร้างคุณค่า  หมายถึง  กระบวนการต่าง ๆ ท่ีสร้างผลประโยชน์แก่
ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียและต่อภารกิจของส่วนราชการ  กระบวนการเหล่าน้ีเป็น
กระบวนการท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อ “การด าเนินการตามภารกิจ” มีความเก่ียวขอ้งกบับุคลากร
ส่วนใหญ่และก่อให้เกิดผลผลิต  บริการ  และผลลพัธ์ในเชิงบวกให้แก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืน  ท่ี
ส าคญัแนวคิดในการก าหนดกระบวนการสร้างคุณค่ามาจากหลกัของการวิเคราะห์การสร้างคุณค่า  
(Value Creative  Analysis)  และการวิเคราะห์ผลกระทบ (Import  Analysis)  ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์
คุณค่าตั้งแต่การใช้ประโยชน์จากสินทรัพยแ์ละทรัพยากรทั้งหลาย  จนถึงมุมมองของคุณค่าใน
สายตาของผูรั้บผลจากกระบวนการนั้นโดยตรง รวมทั้งผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เป็นการ
ตั้งค  าถามในหา้ประเด็นหลกัดงัน้ี 

1) ส่วนราชการไดใ้ชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าเพื่อสร้างผลิตภณัฑแ์ละการบริการท่ีดีหรือ 
ไม่คุณค่าท่ีเด่นชดัท่ีสุดในผลิตภณัฑแ์ละการบริการ 

2) ประโยชน์และผลท่ีเกิดข้ึนแก่ส่วนราชการ  จากการส่งมอบผลิตภณัฑ ์ และการ 
บริการคุณค่าดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีตรงตามความตอ้งการของผูรั้บบริการ  และ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
หรือไม่ 

3) ผลกระทบในระยะยาวท่ีมีต่อประชาชนและสังคมคืออะไร 
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  2.  การจัดท าข้อก าหนดท่ีส าคัญ  ข้อก าหนดท่ีส าคัญของกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า  
หมายถึง  ส่ิงท่ีส่วนราชการก าหนดข้ึนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียขอ้ก าหนดท่ีส าคญัจะเป็นเง่ือนไขท่ีน ามาออกแบบกระบวนการเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของผูรั้บบริการ  และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของกระบวนการ  หลกัการแนวคิด จึงเป็น 

 3.  แนวคิดในเชิงป้องกนัตั้งแต่เร่ิมตน้ผูอ้อกแบบกระบวนการตอ้งน าขอ้มูลจากทุกส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งมาพิจารณา  ทั้งจากภายในและภายนอก  ขอ้จ ากดัและปัญหาในอดีต  การเติบโตและโอกาสใน
อนาคต  เพื่อให้ทราบความตอ้งการและเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีชดัเจน  ก่อนเร่ิมตน้การออกแบบ  เช่น  ความ
ตอ้งการของกลุ่มผูรั้บบริการ หรือลูกคา้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั  เป็นตน้ 
   4. การออกแบบกระบวนการ  หมายถึง  การออกแบบขั้นตอน  อุปกรณ์  เคร่ืองมือ  และ
แนวทางในการด าเนินการและวิธีการในการควบคุมกระบวนการเพื่อให้ตอบสนองต่อขอ้ก าหนดของ
การออกแบบและวตัถุประสงค์ของกระบวนการผลิตภาพ  (Productivity)  หมายถึง  ความสามารถใน
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์  โดยวดัเป็นสัดส่วนผลผลิตต่อปัจจยัทรัพยากรท่ีใช้ไปรอบเวลา  
(Cycle Time)  หมายถึง  เวลาท่ีต้องใช้เพื่อบรรลุตามข้อผูกพันหรือท างานให้เสร็จสมบูรณ์  
ประสิทธิภาพ  (Efficiency)  หมายถึง  ระดับความสามารถในการท างานหรือในการแปรรูป  เช่น  
ความสามารถในการผลิตของเคร่ืองจักร  ความสามารถในการท างานของพนักงาน  ประสิทธิผล  
(Effectiveness)  หมายถึง  ระดบัความสามารถท่ีกระบวนการหรือตวัช้ีวดัใด ๆ ตอบสนอง  จุดประสงค์
หรือเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ แนวคิดในการออกแบบกระบวนการ จะตอ้งพิจารณาขอ้จ ากดัและปัจจยัอ่ืน ๆ 
ของส่วนราชการ  ไดแ้ก่  องคค์วามรู้ของส่วนราชการ  ขั้นตอน  ระยะเวลาในการปฏิบติังาน  ผลิตภาพ  
การควบคุมค่าใช้จ่าย  ปัจจยัประสิทธิภาพประสิทธิผลอ่ืน ๆ  และ  เป้าหมายรวมถึงผลสัมฤทธ์ิของ
ภารกิจของส่วนราชการ 

5.  การควบคุมกระบวนการ  ตวัช้ีวดัท่ีส าคญั (Key Performance  Measures) หมายถึง   
ตวัช้ีวดัต่าง ๆ ท่ีใช้เพื่อวดัผลการด าเนินการของกระบวนการท่ีสร้างคุณค่า  เพื่อการติดตามควบคุม
กระบวนการ  ตวัช้ีวดัน้ีใชป้ระโยชน์เพื่อการติดตามควบคุมกระบวนการ  แนวคิดในการออกแบบระบบ
ควบคุมนั้นตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของปัจจยัต่าง ๆ คือ  วตัถุประสงค์ของการควบคุม  ความคุม้ค่าของการ
ควบคุม  ความทนัการณ์ของการติดตามและบอกเหตุ  ความสม ่าเสมอของกลไกการควบคุม  และการจูง
ใจผูป้ฏิบติังาน 

6. การลดตน้ทุนการตรวจสอบ  ทดสอบ  และการตรวจประเมิน  การตรวจสอบ  หมายถึง  
กิจกรรมการท างานท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการเพื่อตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตหรือคุณภาพของงาน 

       การทดสอบ  หมายถึง กิจกรรมการท างานท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการหรือใน
หอ้งปฏิบติัการ เพื่อทดสอบคุณลกัษณะทางคุณภาพของผลผลิต 
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       การตรวจประเมิน  หมายถึง  กระบวนการในการตรวจสอบกิจกรรม  กระบวนการ  
โครงการ  หรือระบบงานวา่มีการท างานตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวห้รือไม่ 

     เน่ืองจากความไม่สมบูรณ์ของการออกแบบกระบวนการเม่ือเร่ิมด าเนินการจะพบวา่ยงัมี
กิจกรรมหลายอย่างท่ีเกิดปัญหาหรือข้อบกพร่องข้ึนโดยกลไกการควบคุมท่ีก าหนดไวไ้ม่อาจ
ป้องกนัปัญหาดงักล่าวได ้ เป็นผลให้ตอ้งมีการก าหนดกิจกรรมการตรวจสอบ  การทดสอบ  และ  
การตรวจประเมิน  เพื่อป้องกนัไม่ให้ของเสียส่งต่อไปถึงมือผูรั้บบริการ  หรือเกิดปัญหาท่ีรุนแรง
ตามมา 
 7. การปรับปรุงกระบวนการนวตักรรม (Innovation) หมายถึง  การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั
เพื่อปรับปรุงผลผลิต  บริการกระบวนการหรือประสิทธิผลของส่วนราชการ  รวมทั้งสร้างมูลค่าใหม่ 
ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  
    การปรับปรุงกระบวนการเป็นส่วนประกอบส าคญัในการจดักระบวนการเป็นการ
บริหารงานตามแนวคิดของวงจร P-D-C-A หรือ  Plan-Do-Check-Act  ซ่ึงเป็นวงจรของการ
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  เป็นหลกัการพื้นฐานของการพฒันา  และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐ  การปรับปรุงกระบวนการมีทั้งแบบค่อยเป็นค่อยไปและแบบก้าวกระโดด  ท่ีส าคญัคือ
ผูบ้ริหารระดบัสูงของส่วนราชการควรคิดวิธีการท่ีจะยกยอ่งเชิดชู  ให้ก าลงัใจกบับุคลากรท่ีสร้าง
ความเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี  และสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดการปรับปรุงทัว่ทั้งองคก์ร 
 

6.  การเป็นผู้น าทีใ่ห้ความส าคัญต่อลูกค้า 
       ปัจจัยส าคัญและจ าเป็นต่อธุรกิจในมุมของลูกค้าในปัจจุบัน คือ คุณภาพการ
ให้บริการ (Service Quality)   ท่ีผูใ้ห้บริการหยิบยื่นและส่งมอบความประทบัใจของการบริการท่ี
เป็นเลิศแก่ลูกค้า  เพื่อสร้างผลลัพธ์จากการส่งมอบบริการท่ีดีให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ   
(Customer  Satisfaction) และก่อใหเ้กิดสัมพนัธภาพท่ีดีแก่ลูกคา้  (Customer  Relationship) 
         การบริการ  หมายถึง  ส่ิงท่ีผูใ้ห้บริการหรือผูข้ายท าการส่งมอบให้แก่ผูรั้บบริการ
หรือผูซ้ื้อท่ีไม่สามารถจบัตอ้งไดแ้ต่เม่ือไดรั้บการบริการแลว้เกิดความประทบัใจ 
         ระดบัความส าคญัของการบริการมี  2  ระดบั  ดงัน้ี 
  ระดบัแรกความส าคญัท่ีมีต่อตวัผูรั้บบริการ (ลูกคา้) คือให้ลูกคา้ไดรั้บการบริการท่ี
ดี จะท าให้ลูกคา้มีความสุขมีความปิติยินดีและมีความระลึกถึงในการท่ีจะมาขอรับบริการในคร้ัง
ต่อไป 
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         ระดบัท่ีสองความส าคญัในด้านการเป็นผูใ้ห้บริการท าให้กิจการสามารถรักษา
ลูกคา้เดิม (Customer Relation) การให้บริการเพื่อจะรักษาลูกคา้เดิมไวเ้ป็นลูกคา้ประจ า นอกจากน้ี
ยงัสามารถเพิ่มลูกคา้ใหม่ (Customer  Acquisition) 
 การสร้างคุณภาพบริการท่ีเป็นเลิศต้องอาศัยความละเอียดอ่อนท่ีจะส่งมอบความ
ประทบัใจจากการให้บริการแก่ลูกคา้ผูใ้ห้บริการควรตระหนกัถึงการส่งมอบบริการท่ีดีให้กบัลูกคา้
อยา่งสม ่าเสมอ 
 ความเป็นเลิศในงานบริการขององคก์ร 
 การพฒันาบุคลากรมีความจ าเป็นต่อวิชาชีพบริการเพื่อเพิ่มพูนศกัยภาพของบุคคล  
หน่วยงานหรือองค์กร  ดงันั้นการบริการท่ีดีจะเกิดจากตวับุคคล  โดยอาศยัทกัษะ  ประสบการณ์  
เทคนิคต่างๆ ท่ีจะท าใหผู้รั้บบริการเกิดความพึงพอใจและอยากกลบัมาใชบ้ริการอีก  มีดงัน้ี 
  1. ตอ้งมีจิตใจรักในงานบริการ (Service Mind) ผูใ้ห้บริการตอ้งมีความสมคัรใจ
ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ  มีความเสียสละ  ผูท่ี้จะปฏิบติัหน้าท่ีได้ตอ้งมีใจรักและชอบในงาน
บริการ 
  2. ตอ้งมีความรู้ในงานท่ีจะให้บริการ (Knowledge)   ผูใ้ห้บริการตอ้งมีความรู้ใน
งานท่ีรับผดิชอบ สามารถตอบขอ้ซกัถามจากผูรั้บบริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  า 

 3. มีความช่างสังเกต (Observe)  ผูท้  างานบริการจะตอ้งมีลกัษณะเฉพาะตวัเป็นคน 
ช่างสังเกตหากมีการรับรู้ว่าบริการอยา่งไรจึงเป็นท่ีพอใจของผูรั้บบริการก็จะคิดสร้างสรรคใ์ห้เกิด
บริการท่ีดียิง่ข้ึนเพื่อตอบสนองความพอใจของลูกคา้ 
  4. ตอ้งมีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) พฤติกรรมความกระตือรือร้นจะแสดงถึง
ความมีจิตใจในการตอ้นรับ การช่วยเหลือ แสดงความห่วงใยจะท าใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดี 
  5. ตอ้งมีกิริยาวาจาสุภาพ (Manner) กิริยาวาจาเป็นส่ิงท่ีแสดงออกจากความคิด  
ความรู้สึก และส่งผลใหเ้กิดบุคลิกภาพท่ีดีเพื่อใหลู้กคา้มีความสบายใจในการขอรับบริการ 
  6. ตอ้งมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(Creative)  ผูใ้ห้บริการควรมีความคิดใหม่ๆไม่
ควรยดึติดกบัประสบการณ์หรือบริการท่ีเคยท าอยู ่
  7. ตอ้งสามารถควบคุมอารมณ์ได ้(Emotional Control)   
  8. ต้องมีกติกาในการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน (Calmness)  ผูรั้บบริการส่วนใหญ่จะ
ติดต่อขอความช่วยเหลือตามปกติ   แต่บางกรณีลูกคา้ท่ีมีปัญหาเร่งด่วน  ผูใ้ห้บริการจะตอ้งสามารถ
วเิคราะห์ถึงสาเหตุและคิดวธีิแกปั้ญหาหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดใหแ้ก่ลูกคา้ 
  9.  มีทศันคติท่ีดีต่อการใหบ้ริการ (Attitude) การบริการเป็นการช่วยเหลือ  ผูท้  างาน
บริการเป็นผูใ้หจึ้งตอ้งมีความคิดความรู้สึกต่องานบริการในทางท่ีชอบและเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการ 
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  10. มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู ้ให้บริการ (Responsibility)  งานด้าน
การตลาดการขายและการบริการ  การปลูกฝังทศันคติให้เห็นความส าคญัของลูกคา้หรือผูรั้บบริการ
ดว้ยการยกยอ่งวา่ “ ลูกคา้คือบุคคลท่ีส าคญัท่ีสุด” และ “ลูกคา้เป็นฝ่ายถูกเสมอ” เพื่อให้ผูใ้ห้บริการมี
ความรับผดิชอบต่อลูกคา้อยา่งดีท่ีสุด 
 จากแนวคิดการใหบ้ริการการใหค้วามส าคญักบัลูกคา้สามารถน ามาเช่ือมโยงกบัแนวคิด 
ในการพฒันาผูน้ าเชิงสร้างสรรคไ์ดว้า่  ผูน้  าควรเนน้ถึงความส าคญัของลูกคา้ (Customer  Focused) 
และยึดหลกัการให้บริการ  โดยทฤษฎีน้ีถือวา่ ครูและบุคลากรทาง  คือลูกคา้โดยตรงของผูบ้ริหาร  
ดงันั้น  หนา้ท่ีส าคญัท่ีสุดของผูบ้ริหาร คือ การใหบ้ริการแก่ลูกคา้ของตน 
 

7.  การเป็นผู้น าการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายส่ือสารแบบ 
สองทาง 
  อุษา  ธูสรานนท ์ (http://gotoknow.org/blog/hpc6k/32747, 8 พฤษภาคม 2555)  ได้
ใหค้วามหมายเครือข่าย  ดงัน้ี   

เครือข่าย  หมายถึง  รูปแบบหน่ึงของการประสานงานของบุคคล  กลุ่ม  หรือ  องคก์รหลาย
องคก์รท่ีต่างก็มีทรัพยากรของตวัเองมีเป้าหมาย  วธีิการท างานและมีกลุ่มเป้าหมายของตวัเอง บุคคล
กลุ่ม  หรือองคก์รเหล่าน้ีไดเ้ขา้ประสานงานกนัอยา่งมีระยะเวลานานพอสมควร  แมไ้ม่ไดมี้กิจกรรม
ร่วมกนัอยา่งสม ่าเสมอแต่ก็มีการวางรากฐานเอาไวเ้ม่ือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความตอ้งการท่ีจะขอความ
ช่วยเหลือหรือขอความร่วมมือจากกลุ่มอ่ืนๆ เพื่อแกปั้ญหาก็สามารถติดต่อไปไดภ้าพการรวมตวัจาก
กลุ่มสู่การรวมตวัเป็นเครือข่าย  เพื่อสร้างพลงัในการขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันาหรือสร้างพลงัใน
การขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันาหรือสร้างพลงัในการเปล่ียนแปลงส่ิงต่างๆ  ซ่ึงควรมีกลุ่มคนกลุ่ม
หน่ึงท่ีมีพรสวรรค ์ ประสบการณ์  ความสามารถในการเช่ือมคนใหเ้ขา้มาอยูร่วมกนั 
  พระมหาสุทิตย ์ อาภากโร (2547)  ไดใ้ห้ความหมายเครือข่ายวา่เป็นความสัมพนัธ์
ท่ีเช่ือมโยงกนัเป็นข่าย  โดยส่วนใหญ่นิยมใช้ค  าว่า  เครือข่ายทางสังคม (Social  Network)  ซ่ึง
หมายถึง  ความสัมพนัธ์ในสังคมมนุษยท์ั้งในระดบัปัจเจกบุคคล  ปัจเจกบุคคลกบักลุ่ม กลุ่มกบักลุ่ม 
และกลุ่มกบัเครือข่ายโดยเป็นการอธิบายถึงพฤติกรรมและความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่างๆ  เช่น  
กิจกรรมการส่ือสาร  ความร่วมมือ  การพึ่งพาอาศยั  และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์
ท่ีมีโครงสร้างและรูปแบบท่ีหลากหลาย  โดยเครือข่ายทางสังคมของมนุษย ์ มีการกระจายตวัไปตาม
หน่วยงานยอ่ยหรือปัจเจกบุคคลในสังคม  มีการเกิดข้ึนตั้งอยูแ่ละแปรเปล่ียนไป 

http://gotoknow.org/blog/hpc6k/32747
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สรุปไดว้า่  เครือข่าย  หมายถึง  รูปแบบการรวมตวักนัของกลุ่มบุคคล  องคก์รหน่วยงานใน
การประสานความร่วมมือหรือเป็นการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสังคมมนุษยด์ว้ยกนัในการท ากิจกรรม  
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั   

ธนู  ชาติธนานนท ์(http://tumentalclinic.muntiply.comreviews/item/180, 8  
พฤษภาคม 2555) กล่าวถึงการส่ือสารวา่  การส่ือสาร  คือ  กระบวนการในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ใน
สังคมหรือในกลุ่มเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลาระหวา่งผูเ้ก่ียวขอ้งโดยตั้งใจ  (รู้ตวั)  และไม่
ตั้งใจ  (ไม่รู้ตวั)  และโดยท่ีแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งจะเป็นทั้งผูส่้งสารและรับสารไปดว้ยกนัและใน
เวลาเดียวกนั  ในลกัษณะการส่ือสารแบบสองทาง (Two-way  Communication)   

จอร์  เอ  มิลเลอร์ (George  A.  Miller, 2007 : 214)  กล่าววา่  การส่ือสาร  หมายถึง
การถ่ายทอดข่าวสารจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง  
 เจอร์เกน  รอย  และเกกอรี  เบทสัน (Jurgen  Gregory  Bateson, 1999)  ให้

ความหมายโดยสรุปว่า  การส่ือสารไม่ใช่การถ่ายทอดข่าวสารดว้ยภาษาพูดและเขียนโดยมีเจตนา
ชดัเจนเท่านั้น  แต่หมายถึงพฤติกรรมทุกอยา่งท่ีบุคคลหน่ึงกระท า  แลว้ส่งผลให้บุคคลอ่ืนเกิดความ
เขา้ใจ 

โดยสรุป  การส่ือสาร  หมายถึง  การติดต่อส่ือสารเป็นกระบวนการโดยมีผูส่้งสาร  สาร  
และผูรั้บสาร  เป็นการสร้างความเข้าใจจากบุคคลหน่ึงไปยงับุคคลหน่ึง  หรือจากบุคคลไปยงั
หน่วยงานใหมี้ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งผูส่้งสารกบัผูรั้บสาร 

 
ความส าคัญของการส่ือสาร 
การส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติวิสัยของทุกคนและเก่ียวขอ้งไปถึงบุคคลอ่ืน

ตลอดจนถึงสังคมท่ีแต่ละคนเก่ียวขอ้งอยู่ไม่ว่าจะท าส่ิงใดลว้นตอ้งอาศยัการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือ
ช่วยให้บรรลุวตัถุประสงคจ์ะเห็นไดจ้ากการท่ีคนพยายามคิดคน้และพฒันาวิธีการส่ือสารมาตั้งแต่
สมยัโบราณ  ทั้งภาษาพูด  ภาษาเขียนตลอดจนเคร่ืองมือหรือเทคนิควิธีการต่างๆ  ในสภาพสังคมท่ี
คนจะตอ้งเก่ียวขอ้งกนัมากข้ึนเช่นปัจจุบนัการส่ือสารก็ยิ่งมีความส าคญัต่อบุคคลและสังคมมากข้ึน  
หากคนในสังคมขาดความรู้ความเขา้ใจในการส่ือสารไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ความคิด  หรือท า
ใหเ้กิดความเขา้ใจระหวา่งกนัไดย้อ่มท าให้เกิดปัญหาต่างๆ  มากมาย  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลและ
สังคมทุกวนัน้ีมีอยู่ไม่น้อยท่ีเป็นสาเหตุมาจากความลม้เหลวของการส่ือสารดงันั้นการส่ือสารจึงมี
ความส าคญัส าหรับบุคคลและสังคมหลายดา้น  คือ 

1. ดา้นชีวติประจ าวนั 
2. ดา้นสังคม 

http://tumentalclinic.muntiply.comreviews/item/180
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3. ดา้นธุรกิจอุตสาหกรรม 
4. ดา้นการเมืองการปกครอง 
 

วตัถุประสงค์ของการส่ือสาร 
  1. เพื่อให้รับข่าวสารขอ้เท็จจริงดา้นต่างๆ โดยมุ่งให้ความรู้และสร้างความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้ง 
  2. เพื่อจูงใจให้เกิดความร่วมมือ สร้างก าลังใจแก่ผู ้ท่ี เก่ียวข้องอันน าไปสู่
ความสัมพนัธ์อนัดี 
  3. เพื่อกระตุน้และโน้มนา้วจิตใจให้ผูป้ฏิบติังานปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว้รูปแบบ
การติดต่อส่ือสาร 
 1. การติดต่อส่ือสารแบบทางเดียว  หมายถึง  การท่ีผูส่้งสารไดแ้จง้หรือเสนอขอ้มูลให้ผูรั้บ
สารทราบ  เพื่อแนะน า  บอกกล่าว  ซ่ึงฝ่ายรับจะไม่มีโอกาสไดส้อบถามหรือปรึกษาหารือกบั 
ผูส่้งสาร 

2. การติดต่อส่ือสารแบบสองทาง เป็นการส่ือสารท าความเขา้ใจโดยมีการตอบโตร้ะหวา่ง
ผูรั้บสารและผูส่้งสาร  โดยทั้งสองฝ่ายมีโอกาสพบปะ  ช้ีแจง  ท าการตกลง  ทบทวนท าความเขา้ใจ  
เป็นตน้   

   การสร้างความสัมพนัธ์ต่อกนัควรใชก้ารติดต่อส่ือสารแบบสองทางในทุกระดบัชั้นการ
บงัคบับญัชา  การติดต่อส่ือสารท่ีตรงไปยงัฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเพียงฝ่ายเดียว  หากไม่มีการโตต้อบ
กลบัมา  หรือไม่มีการตรวจสอบยอ้นกลบัมาแลว้  โอกาสท่ีจะเกิดการผิดพลาดในการท างานก็มีมาก  
และยงัท าใหก้ารท างานในหน่วยงานไม่มีประสิทธิภาพ 
 ปัจจุบนัหน่วยงานหรือองค์การสมยัใหม่จะไม่ค่อยใช้การส่ือสารทางเดียว  แต่นิยมใชก้าร
ส่ือสารสองทาง  คือ  เม่ือมีการส่ือสารจากทางหน่ึงทางใดแลว้  ฝ่ายท่ีไดรั้บการส่ือสารก่อนสามารถ
โต้ตอบหรือส่ือสารยอ้นหลังกลับไปได้การส่ือสารสองทางน้ีนอกจากเป็นการตรวจสอบการ
ปฏิบติังานให้มีความเขา้ใจตรงกนัแลว้สมาชิกในหน่วยงานก็มีโอกาสไดมี้การปฏิสัมพนัธ์กนัมาก
ข้ึนงานก็บรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไวม้ากข้ึนและประสิทธิภาพของงานก็สูงข้ึนเป็นเงาตามตวั  ท่ี
ส าคญัคือการติดต่อส่ือสารสองทางเป็นรากฐานของการสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ในการท างาน  และยงั
ช่วยใหปั้ญหาระหวา่งผูบ้ริหารกบัผูป้ฏิบติังานลดลง 

สรุปไดว้่า  การสร้างเครือข่ายส่ือสารสองทางเป็นการรวมตวักนัของกลุ่มบุคคล  องค์กร  
หน่วยงานท่ีใชก้ารส่ือสารสองทางในหน่วยงาน 
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 8.  การเป็นผู้น าการสร้างสัมพนัธภาพและความใกล้ชิด 
     การสร้างสัมพนัธภาพและความใกลชิ้ด 

           เน่ืองจากมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม ตอ้งอาศยัอยูร่วมกนัพึ่งพาอาศยักนั ไม่สามารถอยูต่าม
ล าพงัไดแ้ต่เน่ืองจากสภาพสังคมในปัจจุบนัมีความหลากหลายมากข้ึนทั้งในรูปแบบของประชากรท่ี
เพิ่มมากข้ึนรวมทั้ งสภาพแวดล้อมท่ีต่างไปจากเดิมมนุษย์แต่ละคนจึงถูกหล่อหลอมจาก
ประสบการณ์ใหมี้ความคิด ความเช่ือ ทศันคติและค่านิยมท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นการเช่ือความสัมพนัธ์
ระหวา่งคน  2  คนจึงตอ้งอาศยัถึงปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อสัมพนัธภาพท่ีมีระหวา่งกนั เพื่อบุคคลทั้ง
สองฝ่ายจะไดป้ระสบความส าเร็จในการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั 
  1. คุณค่าของสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล 
      บุคคลเรียนรู้จกัตนเองจากการสร้างสัมพนัธภาพกับผูอ่ื้นจากสัมพนัธภาพน้ี
บุคคลจะไดรู้้จุดเด่นและจุดดอ้ยของตนเองรู้และเขา้ใจถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลรวมทั้งเรียนรู้
ความเป็นจริงของโลกมีการยอมรับและเข้าใจส่ิงท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นจริงดังนั้นสัมพนัธภาพอนัดี
ระหวา่งบุคคลจึงเป็นกุญแจส าคญัน าไปสู่การพฒันาเอกลกัษณ์ของตนเองการคิดในเชิงบวกรู้สึกมี
คุณค่าและมีความหวงัในชีวติ 
  2. คุณลกัษณะของบุคคลในการสร้างสัมพนัธภาพ 
      ความสัมพนัธ์ระหวา่งคน 2  คนจะมีสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัตอ้งอาศยัคุณลกัษณะ 
ดงัต่อไปน้ี 

1) การยอมรับและการใหเ้กียรติ หมายถึงการยอมรับลกัษณะส่วนตวั 
หรือลกัษณะเฉพาะตามท่ีเขาเป็นให้เกียรติและเคารพในคุณค่าของบุคคลมีความเป็นมิตรและความ
อบอุ่นใจแก่ผูอ่ื้น 

2) การเขา้ใจสาระและความรู้สึกหมายถึงการเขา้ใจในเน้ือหาสาระของ 
ส่ิงท่ีส่ือสารระหว่างกันและเข้าใจในความรู้สึกของผู ้อ่ืนเสมือนเราเป็นตัวเขาซ่ึงท าให้เข้าสู่
สัมพนัธภาพขั้นลึกซ้ึงได ้

3) การจริงใจ หมายถึงการไม่เสแสร้งในการแสดงออกถึงความคิด  
ความรู้สึกและทศันคติของตนเอง 
  3. ทกัษะการสร้างสัมพนัธภาพทีด่ีกบัผู้อืน่ 
                   ปกติการสร้างสัมพนัธภาพวธีิง่ายๆคือการรอให้ผูอ่ื้นเขา้มาเป็นมิตรหรือไม่ก็ขอ
เป็นมิตรดว้ยแต่อาจไม่สมหวงัก็ไดด้งันั้นการใหมิ้ตรภาพแก่ผูอ่ื้น (Johnson, 1997) ดว้ยค ากล่าวท่ีวา่ 
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 ถา้ท่านตอ้งการเพื่อน  จงเป็นเพื่อนของผูอ่ื้น 
    ถา้ท่านตอ้งการความห่วงใย      จงใหค้วามห่วงใยแก่ผูอ่ื้น 
     ถา้ท่านตอ้งการค าปลอบโยน     จงใหค้  าปลอบโยนแก่ผูอ่ื้น 
 
               4. รูปแบบการสร้างสัมพนัธภาพ 
      1)  การเปิดเผยตนเอง (Self  Disclosure) เป็นการเปิดเผยความรู้สึก
ปฏิกิริยาท่ีตนเองมีต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัซ่ึงจะท าให้รู้จกักนัมากข้ึนตรวจสอบความรู้สึก
กนัไดห้ายเครียดเกิดการปลอบโยนให้ก าลงัใจกนัแต่ตอ้งรู้จกัช่วงเวลาและขอบเขตท่ีเหมาะสมใน
การเปิดเผย 
   2)  ความไวว้างใจ (Trust) และความน่าไวว้างใจ (Trustworthy)  ความ
ไวว้างใจ  คือภาวะท่ีบุคคลเต็มใจท่ีจะเส่ียงต่อผลท่ีจะเกิดข้ึนเก่ียวกบัการเปิดเผยตนเองเก่ียวกบั
ความคิดความรู้สึกทศันคติและปฏิกิริยาท่ีมีต่อเหตุการณ์ต่างๆ ส่วนความน่าไวว้างใจจะเกิดข้ึน
ต่อเม่ือบุคคลท าใหผู้อ่ื้นมัน่ใจวา่เขาไดรั้บประโยชน์จากการเส่ียงเปิดเผยตนเองซ่ึงแน่นอนวา่ทั้งหมด
มีพฒันาการมาจากการใส่ใจซ่ึงกนัและกนั 
   3)  การรับรู้ตามความเป็นจริง ตามปกติการส่ือสารระหว่างบุคคลจะถูก
เข้าใจเพียงบางส่วนเท่านั้ นเพราะคู่สนทนาจะตีความตามความเช่ือและทศันคติของตนเองจึง
กลายเป็นการเลือกรับรู้เพียงบางส่วนไม่ไดเ้ขา้ใจมุมมองทั้งหมด 
   4)  การเขา้ใจมุมมองของผูอ่ื้นการรับและส่งสารท่ีมีประสิทธิภาพคือการท่ี
มีความเขา้ใจตรงกนัดงันั้นขอ้มูลเก่าของผูรั้บสารตลอดจนความใส่ใจซ่ึงสังเกตไดจ้ากภาษาท่าทาง 
(สบตา พยกัหนา้ โนม้ตวัเขา้หาผูพู้ดในระยะท่ีเหมาะสม) ภาษาพูด (การตอบรับ การทวนเน้ือความ 
การสะทอ้นความรู้สึก การถามค าถาม) 

 5. การเกดิความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล  
     Organ & Hamner (1982) ไดอ้ธิบายการเกิดความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลวา่เกิดจาก

การแลกเปล่ียนท่ีคิดวา่คุม้ค่ามีเจตคติท่ีคลา้ยกนัช่วยกนัเติมความแตกต่างให้สมบูรณ์มีความรู้สึกดี
ข้ึนเม่ือสัมพนัธ์กันสาเหตุท่ีส าคัญของการเกิดความสัมพันธ์ประกอบด้วยการมีจุดหมายท่ี
สอดคล้องกันการมีความต้องการใฝ่สัมพนัธ์ ความพอใจในกิจกรรมของผูอ่ื้น การส่งเสริม
สถานภาพส่วนตวั การลดความวติกกงัวลหรือแมแ้ต่เป็นเคร่ืองมือเพื่อใหบ้รรลุจุดหมายส่วนตวั 

    ส าหรับขั้นตอนการเกิดความสัมพนัธ์มี 4 ขั้นตอนดงัน้ี 
1) การเร่ิมความสัมพนัธ์เร่ิมจากลกัษณะทางกายท่ีดึงดูดใจ ความถ่ีของการไดพ้บปะกนั 

รวมทั้งความคลา้ยคลึงกนัในลกัษณะต่างๆ 
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2) การสร้างความสัมพนัธ์โดยทัว่ไปจะมีสองลกัษณะคือระยะเวลาท่ีไดพ้บปะกนัและมี 
เหตุการณ์หรือวกิฤตเกิดข้ึน 

3) การกระชบัความสัมพนัธ์เป็นขั้นท่ีต่างฝ่ายต่างพยายามหาวธีิรักษาความสัมพนัธ์ 
ระหวา่งกนัโดยการรักษาความน่าสนใจในการอยูร่่วมกนัเรียนรู้นิสัยของกนัและกนัพฒันานิสัยของ
ตนเองปรับตวัเขา้หากนั 

4) การจบความสัมพนัธ์เกิดข้ึนเพราะฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงรู้สึกวา่มีปัญหาเกิดข้ึนในความ 
สัมพนัธ์มีการรับรู้ในลกัษณะความขดัแยง้ท่ีไม่สามารถปรับความเขา้ใจกนัได ้

6. ประเภทของความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล แบ่งเป็น 3 ระดบัโดยเร่ิมจากระดบั 
ผวิเผนิสู่ระดบัลึกซ้ึง ดงัน้ี 
  1) ระดบัคนรู้จกั เป็นความสัมพนัธ์ระดบัผิวเผินเพื่อเรียนรู้ขอ้เท็จจริงของกนัและ
กนั 
  2) ระดบัเพื่อน  เป็นระดบัท่ีไวใ้จและยอมรับรู้สึกวา่เท่าเทียมกนัมีความพยายาม
หลีกเล่ียงความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน 
  3) ระดบัลึกซ้ึง เป็นระดบัท่ีมีความสัมพนัธ์เกิดข้ึนซ ้ าๆ เปิดตนเองต่อกันมี
พฤติกรรมท่ีส่ือใหเ้ห็นเช่นการมองตา การใชเ้วลาอยูก่นันานข้ึน การยิม้ การสัมผสัเป็นตน้อยา่งไรก็
ตามหากคู่สัมพนัธ์ปล่อยใหอ้ารมณ์น าเหตุผลจะน าสู่การรักแบบหลงใหลได ้
 

9. การเป็นผู้น าการบริหารความเส่ียง  ( Risk  Management  Leadership)  
ความหมายของการบริหารความเส่ียง 
        การจะด าเนินการใด ๆ ก็ตามโดยเฉพาะการเร่ิมด าเนินการในส่ิงใหม่ ๆ ท่ี

องค์  
การยงัไม่ เคยท าการสร้ างหรือท าความเข้ าใจกบัทุกคนทุกระดบัในองค์ การ ท่ีก่ียวข้ อง
เป็ นส่ิงส าคญัการ บริหารความเส่ียงก็เช่ นกนั ควรเร่ิมต้ นจากการท่ีกรรมการและผูบ้ริหาร 
ตลอดจนฝ่ ายจดัการและเจ้ าหน าท่ีในองค์ การได้ ท าความเข้ าใจให้ ตรงกนั ต่
อค านิยามหรือความหมายของ ”ความเส่ียง” เพื่อให้ทุกคนสามารถบ่งช้ีความเส่ียงและโอกาสได้
เขา้ใจในทิศทางเดียวกนั จึงไดก้ล่าวในรายละเอียดต่อไปน้ี 

ความเส่ียง (Risk) 
       ความเส่ียง คือ เหตุการณ์  การกระท าใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใต้ สถานการณ์ ท่ีไม่

แน่ นอน 
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และจะส่ งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย หรือความล มเหลว หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุ
ความส าเร็จต่ อการบรรลุเป้ าหมายและวตัถุประสงค์  ทั้งในระดบัองค์ การ ระดบัหน่ วย
งาน และระดบับุคคลได ้ 

การบริหารความเส่ียง (Risk Management) การบริหารความเส่ียง คือ การบริหารปั
จจยั และควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง กระบวนการ การด าเนินงานต่ างๆ โดยลดมูลเหตุแต่ ละ
โอกาส ท่ีองค์กรจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ ระดบัและขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตอยูใ่นระดบัท่ี 
องค์ กรยอมรับได้  ประเมินได้ ควบคุมและสามารถตรวจสอบได อย่างมีระบบโดย
ค านึงถึงการบรรลุเป้ าหมายขององค์ กร เป็นส าคญั 

กระบวนการของการบริหารความเส่ียง (Risk Management Process) 
1. การก าหนดวตัถุประสงค์  

                       การก าหนดวตัถุประสงค์ เพื่อให้ ทราบขอบเขตการด าเนินงานในแต่ ละ
ระดบัและ 
สามารถวิเคราะห์ ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนได้ ครบถ้ วน การก าหนดวตัถุประสงค์ ขององค์
การควรมี 
ความสอดคล้ อง กบัเป้ าหมายเชิงกลยุทธ และความเส่ียงท่ีองค์ การยอมรับได้  ส าหรับ
ในระดบัแผนก 
หรือระดับฝ่ ายการก าหนดวตัถุประสงค์จะต้องสอดคล้องหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
วตัถุประสงคข์ององคก์ร 

2.  การระบุความเส่ียง (Risk Identification) 
          เป็นการคน้หาวา่มีความเส่ียงใดบา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจการขององคก์ร โดยดู
จากทั้ งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยปกติการระบุความเส่ียงจะดูจากประวติัการเกิด
เหตุการณ์ในอดีตท่ีผา่นมา หรือการคาดเดาเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบในอนาคต   

3. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
          การประเมินความเส่ียงมีขั้นตอนในการประเมินความเส่ียงซ่ึงประกอบดว้ย 
     1.  การระบุปัจจยัเส่ียง (Event Identification)  ความเส่ียงมีสาเหตุปัจจยัทั้งภายใน

และภายนอก ปัจจยัเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของหน่วยรับตรวจหรือผลการ
ปฏิบติังานทั้งในระดบัหน่วยรับตรวจและหน่วยกิจกรรมในการระบุปัจจยัเส่ียงผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้ง
ตั้งค  าถามว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบติังานท่ีอาจเกิดความผิดพลาด 
ความเสียหาย  และการไม่บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดรวมทั้งมีทรัพยสิ์นใดท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการ
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ดูแลป้องกนัรักษา เช่น ความเส่ียงจากการจดัซ้ือจดัจา้งในราคาแพง  ความเส่ียงจากการซ้ือพสัดุท่ีมี
คุณภาพต ่ากวา่ขอ้ก าหนด เป็นตน้ 
  2. วเิคราะห์ความเส่ียง (Risk Analysis)  หลงัจากระบุปัจจยัเส่ียงแลว้ ขั้นตอนต่อไป 
คือ การวเิคราะห์ความเส่ียง  เทคนิคการวเิคราะห์ความเส่ียงมีหลายวธีิ การวดัความเส่ียงท่ีเป็นตวัเลข 
ว่ามีผลกระทบต่อหน่วยรับตรวจเท่าไรนั้นเป็นส่ิงท่ีท าได้ยาก โดยทัว่ไปจะวิเคราะห์ความเส่ียง
โดยประมาณโอกาสและความถ่ีท่ีความเส่ียงเกิดข้ึนวา่มีมากนอ้ยเพียงใดเพื่อพิจารณาผลกระทบจาก
ความเส่ียงและจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียง  ผูบ้ริหารควรให้ความส าคญัต่อความเส่ียงท่ีมี
ระดบัสูงและมีโอกาสเกิดข้ึนสูง แต่อาจลดความสนใจต่อความเส่ียงท่ีมีระดบัต ่าและโอกาสเกิด
ความเส่ียงมีนอ้ย 

     3.  การจดัการความเส่ียง (Risk Response)  เป็นขั้นตอนก าหนดวิธีการจดัการเพื่อ
ลดความเส่ียงซ่ึงเม่ือทราบความเส่ียงท่ีมีนัยส าคัญและโอกาสท่ีจะเกิดกับความเส่ียงแล้วควร
วิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้เกิดความเส่ียง  และพิจารณาว่าจะจดัการกบัความเส่ียงนั้นอย่างไรในการ
พิจารณาเลือกด าเนินการ  ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนในการจดัการความเส่ียงนั้น 
เปรียบเทียบกบัประโยชน์ท่ีจะไดรั้บวา่เหมาะสมและคุม้ค่าหรือไม่ 

         การก าหนดวิสัยทศัน์ขององค์กรท่ีชัดเจน และมีการวางแผนเพื่อบริหารความเส่ียง
อยา่งเป็นระบบ  เป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นส าหรับทุกองคก์รทุกอยา่งในโลกน้ีไม่มีอะไรท่ีไดม้าโดย
ไม่มีความเส่ียงอะไรท่ีมีความเส่ียงสูงมกัจะน ามาซ่ึงโอกาสแห่งการประสบความส าเร็จสูงและมี
ความลม้เหลวสูง เช่นเดียวกนัผูบ้ริหารท่ีสามารถจดัการความเส่ียงไดดี้กวา่เท่านั้นซ่ึงจะเป็นผูน้ า 
ท่ีน าพาองคก์รไปสู่ความส าเร็จได ้

      4.  การจดัการความเส่ียง (Risk Treatment)  การพิจารณาเลือกวิธีการจดัการความ
เส่ียงท่ีควรกระท าคือการประเมินความเส่ียง ซ่ึงพิจารณาจากความน่ าจะเกิดและผลกระทบ โดย
เปรียบเทียบระดบัความเส่ียงท่ีเกิดกบัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Appetite) และความคุม้ 
ค่า ในการท่ีจะบริหารความเส่ียงท่ีเหลืออยู่  (Residual Risk) นั้น วิธีการดงักล่าวควรจะจดัการ
ความเส่ียง   ดงัน้ี 

 1. การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) หมายถึง  การเลิกหรือหลีกเล่ียงการ
กระท าหรือลดการกระท า หรือ เปล่ียนวตัถุประสงค์  เป็นต้ น 

2. การลดความเส่ียง (Risk Reduction) หมายถึง การลดโอกาสความน่ าจะเกิด
หรือลดความเสียหาย โดยการจดัระบบการควบคุมเพื่อป้องกนัการปรับปรุงแก ไขกระบวนการ
ร่วมกบัการ ก าหนดแผนส ารองในเหตุฉุกเฉินเฉิน (Contingency Planning) 
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  3. การกระจายความเส่ียง (Risk Diversification) หมายถึง การลดโอกาสความ
น่าจะเกิดหรือลดความเสียหายโดยการแบ่ งโอน การหาผู รับผิดชอบในความเส่ียงการจา้ง
บุคคลภายนอกเป็นผูด้  าเนินการแทน การจดัประกนัภยัเป็นตน้ 

           4. การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance) หมายถึง การไม่ กระท าการใดๆ 
เพิ่มเติม 

กรณีน้ีใช้ กบัความเส่ียงท่ีน่าจะเกิดน้ อยหรือเห็นว่ ามีต้ นทุนในการบริหารความเส่ียงสูง
โดยขออนุมติัหลกัการรับความเส่ียงไว้    การบริหารความเส่ียงให้ มีประสิทธิภาพ ต้ อง
ก าหนดบุคคลท่ีรับผิดชอบในการจดัการความเส่ียงในแต ละเร่ืองท่ีได้ รับการบ งช้ี บุคคลท่ี
ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบในการจดัการความเส่ียง ในแต่ละเร่ืองควรมีคุณสมบติั ดงัต่
อไปน้ี 
  1) สามารถทบทวนประสิทธิภาพของแนวปฏิบติัการบริหารความเส่ียงท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบนั 

2) สามารถควบคุมและจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้
3) สามารถประเมินความเส่ียงท่ีเหลืออยูห่ลงัจากไดมี้การจดัการในปั จจุบนัแล้

ว 
4) สามารถก าหนดเวลาท่ีแน่นอนในแต่ละขั้นตอนการด าเนินการให้ เป็ นไป

ตาม 
แผนท่ีหนดไว้  

          5. การติดตามประเมินผลและการรายงาน (Monitoring Evaluating and Reporting) 
การติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเส่ียงมีขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการดงัน้ี  

 1) ประสานงานติดตามผล  
 2) คณะท างานบริหารความเส่ียง สรุปและทบทวนปั จจยัความเส่ียงและ 

จดัท ารร่าง รายงานการจดัการความเส่ียงเสนอคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  เพื่อพิจารณา 
 3) ใหค้วามเห็นชอบ  
 4) คณะผูต้รวจสอบกิจการรายงานผลการติดตามการบริหารความเส่ียง 

อย่ างเป็ นอิสสระต่ อคณะกรรมการด าเนินการเพื่อทราบ 
 5) แจง้ฝ่ ายต่ างๆท่ีเก่ียวข้ องเพื่อท าแผนรองรับความเส่ียง  
 6) จดัท าสรุปรายงานและเผยแพร่  

 สรุป  การบริหารความเส่ียงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีท าให้เกิดความมัน่ใจว่าความเส่ียง
ทั้งหมดท่ีมีผลกระทบส าคญัทั้งจากภายนและภายนอกท่ีมีต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารจะ
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ได้รับการพิจารณาและจัดการให้หมดไป หรือลดน้อยลง ซ่ึงจะท าให้ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่ทั้ งน้ีการบริหารความเส่ียงดังกล่าวนอกจากจะต้องมีการ
ด าเนินการทัว่ทั้ งองค์การแบบบูรณาการ ยงัต้องให้ความส าคญัในการก าหนดผูรั้บผิดชอบต่อ
กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) เพื่อพิจารณาประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียงท่ีได้
ด าเนินการอยู่ในปัจจุบนั และหรือพิจารณาการปฏิบติัเพิ่มเติมท่ีจ าเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
การจดัการความเส่ียง มีการติดตาม (Monitoring) เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่การจดัการความเส่ียงมีคุณภาพมี
ความเหมาะสมและการบริหารความเส่ียงไดน้ าไปใชทุ้กระดบัขององคก์าร มีการรายงานความเส่ียง
ทั้งหมด ท่ีมีผลกระทบส าคญัต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การต่อผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบแล้ว
ทา้ยสุดมีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information & Communication) แก่บุคลากรให้ไดรั้บรู้และ
เขา้ใจอย่างทัว่ถึงจะสามารถช่วยให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

สรุปไดว้า่ การเป็นผูน้ าการบริหารความเส่ียง  คือ ผูท่ี้สามารถปฏิบติังานท่ามกลางสภาวะ
การเปล่ียนแปลงท่ีไม่แน่นอนและเส่ียงต่อการบรรลุเป้าหมาย และสามารถเรียนรู้ในการบริหาร
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงโดยมีการก าหนดวิสัยทศัน์ขององค์กรท่ีชดัเจน และมีการวางแผน
เพื่อบริหารความเส่ียงอยา่งเป็นระบบ  

 10.  การเป็นผู้น าทีมุ่่งผลสัมฤทธ์ิของงาน (Result Base Leadership) 

       การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Results Based Management ; RBM) 
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ เป็นการบริหารท่ีใหค้วามส าคญัต่อผลการ 

ด าเนินงานและการตรวจวดัผลส าเร็จในการด าเนินงานขององค์กร ทั้งในแง่ของปัจจยัน าเข้า 
กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ซ่ึงจะต้องมีการก าหนดตัวบ่งช้ีวดัผลการด าเนินงาน (Key 
Performance Indicators ; KPIs) รวมทั้งการก าหนดเป้าหมาย (Targets) และวตัถุประสงค ์
(Objectives) ไวล่้วงหนา้ โดยอาศยัการมีส่วนร่วมระหวา่งผูบ้ริหาร สมาชิกขององคก์าร และตลอด
ถึงผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่างๆ (Stakeholders) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานขององคก์าร ดงันั้น
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Results Based Management ; RBM) จึงเป็นการบริหารเพื่อการ
จดัหาใหไ้ดท้รัพยากรการบริหารมาอยา่งประหยดั (Economy) เนน้ใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และการไดผ้ลงานท่ีบรรลุเป้าหมายขององคก์าร (Effectiveness)  กระบวนการของการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
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  การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิจะประกอบด้วยขั้ นตอนท่ีส าคัญๆ 4 ขั้นตอน 
(Williams, 1998 : 25-27 และทศพร ศิริสัมพนัธ์, 2543 : 151-152) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
  1. การวางแผนกลยุทธ์ขององคก์ารซ่ึงองคก์ารจะตอ้งท าหนา้ท่ีก าหนดทิศทางโดย 
รวมวา่ตอ้งการท่ีจะท าอะไรอยา่งไร  ซ่ึงเป็นเร่ืองของการวางยทุธศาสตร์หรือวางแผนกลยุทธ์ เพื่อท า
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในองคก์าร  (SWOT Analysis)  และให้ไดม้าซ่ึง
เป้าประสงคสุ์ดทา้ยท่ีตอ้งการขององคก์ารหรือวิสัยทศัน์ (Vision) อนัจะน าไปสู่การก าหนดพนัธกิจ 
(Mission) วตัถุประสงค์ (Objective) เป้าหมาย (Target) และกลยุทธ์การด าเนินงาน (Strategy) 
รวมทั้งพิจารณาถึงปัจจยัส าคญัแห่งความส าเร็จขององคก์าร (Critical Success Factors) และสร้างตวั
บ่งช้ีวดัผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ในดา้นต่างๆ 

 2. การก าหนดรายละเอียดของตวับ่งช้ีวดัผลด าเนินงาน  เม่ือผูบ้ริหารขององคก์าร
ไดท้  าการตกลงร่วมเก่ียวกบัตวับ่งช้ีวดัผลการด าเนินงานแลว้จะเร่ิมด าเนินการส ารวจเพื่อหาขอ้มูล
หลกัฐานเก่ียวกบัสภาพในปัจจุบนั (Baseline Data) เพื่อน ามาช่วยในการก าหนดความชดัเจนของตวั
บ่งช้ีดงักล่าว ทั้งในเชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) เวลา (Time) และสถานท่ีหรือความ
ครอบคลุม (Place) อนัเป็นเป้าหมายท่ีตอ้งการของแต่ละตวับ่งช้ี 
   3. การวดัและการตรวจสอบผลการด าเนินงาน ผูบ้ริหารจะต้องจัดให้มีการ
ตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินงานของแต่ละตวับ่งช้ีตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้เช่น รายเดือน 
รายไตรมาส รายปี เป็นตน้ เพื่อแสดงความกา้วหนา้และสัมฤทธ์ิผลของการด าเนินงานวา่เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีต้องการหรือไม่ อย่างไร นอกจากน้ีในบางกรณีอาจจะจัดให้มีคณะบุคคลเพื่อท าการ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานเป็นเร่ืองๆไปก็ได ้
  4. การให้รางวลัตอบแทน หลงัจากท่ีไดพ้ิจารณาผลการด าเนินงานแลว้ ผูบ้ริหาร
จะต้องมีการให้รางวลัตอบแทนตามระดับของผลงานท่ีได้ตกลงกนัไว ้นอกจากน้ีอาจจะมีการให้
ขอ้เสนอแนะหรือก าหนดมาตรการบางประการเพื่อให้มีการปรับปรุงผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนดไว ้

ลกัษณะขององคก์ารท่ีบริหารงานแบบมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ 
        องค์การท่ีได้ใช้ระบบการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิจะมีลักษณะทัว่ๆไป 

ดงัต่อไปน้ี  (ทิพาวดี  เมฆสวรรค,์ 2543 : 21-23) 
1.  มีพนัธกิจ วตัถุประสงคข์ององคก์ารท่ีชดัเจน และมีเป้าหมายท่ีเป็นรูปธรรม  

โดยเนน้ท่ีผลผลิตและผลลพัธ์ ไม่เนน้กิจกรรมหรือการท างานตามกฎระเบียบ 
  2.   ผูบ้ริหารทุกระดับในองค์การต่างมีเป้าหมายของการท างานท่ีชัดเจน และ
เป้าหมายเหล่านั้นสั้นกระชบั ไม่คลุมเครือ และเป็นเป้าหมายท่ีมีฐานมาจากพนัธกิจขององคก์ารนั้น 
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  3.   เป้าหมายจะวดัไดอ้ยา่งอยา่งเป็นรูปธรรมโดยมีตวับ่งช้ีท่ีสามารถวดัได ้เพื่อให ้
สามารถติดตามผลการปฏิบติังานได ้และสามารถเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานกบัองค์กรอ่ืนท่ีมี
ลกัษณะงานท่ีเทียบเคียงกนัได ้

4. การตดัสินในการจดัสรรงบประมาณใหห้น่วยงานหรือโครงการต่างๆ จะ 
พิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลกั ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัการให้ค่าตอบแทน สวสัดิการและ
รางวลัแก่เจา้หนา้ท่ีท่ีจะประเมินจากผลการปฏิบติังานเป็นหลกั 

     5.  เจา้หนา้ท่ีทุกคนรู้ว่างานท่ีองค์การคาดหวงัคืออะไร ทุกคนในองค์การจะคิด
เสมอวา่งานท่ีตนท าอยูน่ั้นเพื่อให้เกิดผลอยา่งไรผลท่ีเกิดข้ึนจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ
และองค์การอย่างไรและทุกคนรู้สึกรับผิดชอบต่อผลงานท่ีไดก้ าหนดไวอ้ย่างเหมาะสมกบัก าลงั
ความสามารถของแต่ละคน 
   



 74 

   6.  มีการกระจายอ านาจการตดัสินใจ การบริหารเงิน บริหารคน  ไปสู่หน่วยงาน 
ระดบัล่างเพื่อใหส้ามารถท างานบรรลุผลไดอ้ยา่งเหมาะสมเป็นการเปิดโอกาสให้ผูบ้ริหารระดบัตน้
และระดบักลางซ่ึงเขา้ใจปัญหาเป็นอย่างดีไดเ้ป็นผูแ้กปั้ญหา  และสะสมประสบการณ์เพื่อกา้วสู่
ผูบ้ริหารระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไปซ่ึงนอกจากช่วยลดขั้นตอนในการท างานแกปั้ญหาการท างานท่ีล่าช้า
แลว้ ยงัเป็นการเพิ่มความยดืหยุน่และประสิทธิภาพในการท างานอีกดว้ย 

7. มีวฒันธรรมและอุดมการณ์ร่วมกนัเพื่อการท างานท่ีสร้างสรรค ์เป็นองคก์ารท่ี 
มุ่งมัน่จะท างานร่วมกนัเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวเ้ป็นองคก์ารเอ้ือการเรียนรู้ท่ีเปิดกวา้ง
ต่อความคิดและความรู้ใหม่ๆ สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่างๆไดดี้ 

8.  เจา้หนา้ท่ีมีขวญัและก าลงัใจดี เน่ืองไดมี้โอกาสปรับปรุงงานและใชดุ้ลยพินิจ 
ในการท างานท่ีกวา้งขวางข้ึน ท าให้ผูรั้บบริการไดรั้บความพึงพอใจ ส่วนเจา้ท่ีผูป้ฏิบติังานเองก็จะ
ไดก้ารตอบแทนตามผลการประเมินจากผลสัมฤทธ์ิของงาน 

ตวับ่งช้ีวดัผลงานตามแนวทางการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ จะประกอบด้วยตวับ่งช้ีท่ี
ส าคญัดงัต่อไปน้ี (ทศพร ศิริสัมพนัธ์, 2543 : 148-150 และสุพจน์ ทรายแกว้, 2543 : 137-138) 

1.  ตวับ่งช้ีวดัปัจจยัน าเขา้ (Input Indicators) ไดแ้ก่ จ  านวนทรัพยากรโดยรวมท่ีใช ้
ในการด าเนินกิจกรรมหรือบริการเพื่อก่อให้เกิดผลผลิตผลลพัธ์เช่นจ านวนเงินท่ีใชจ้  านวนบุคลากร
ท่ีจ าเป็นในการใหบ้ริการ จ านวนวตัถุดิบและอุปกรณ์การผลิต เป็นตน้ 

2. ตวับ่งช้ีวดัผลผลิต (Output Indicators) เป็นตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงปริมาณ จ านวน 
ส่ิงของท่ีผลิตไดจ้ากการด าเนินกิจกรรม  เช่น จ านวนผูเ้ขา้รับอบรมการพฒันาอาชีพ จ านวนนกัเรียน 
ท่ีรับเขา้เรียน จ านวนบณัฑิตท่ีจบการศึกษา เป็นตน้ 
  3. ตวับ่งช้ีวดัผลลพัธ์ (Outcome Indicators) หมายถึง ตวัช้ีวดัท่ีแสดงถึงผลสัมฤทธ์ิ
ของกิจกรรม  เช่น  จ านวนผูจ้บการศึกษาท่ีมีงานท า  จ  านวนกิโลเมตรของทางด่วนท่ีมีสภาพอยูใ่น
เกณฑ์ดี และยงัรวมถึงตวับ่งช้ีวดัผลลพัธ์คุณภาพของการบริการ (Quality Indicators) เช่น จ านวน
สินคา้ท่ีบกพร่อง จ านวนใบแจง้หน้ีท่ีผดิพลาดจ านวนหน้ีคา้งช าระ ระดบัความพึงพอใจ 
ของประชาชนท่ีมีต่อการท างานขององคก์าร เป็นตน้ 
  4. ตวับ่งช้ีวดัประสิทธิภาพ (Efficiency Indicators) หมายถึง ตวับ่งช้ีวดัผลงานท่ี
แสดงค่าใชจ่้ายต่อหน่วยของผลผลิต หรือระยะเวลาในการใหบ้ริการต่อรายการ เช่น ค่าใชจ่้ายต่อหวั
ของนกัเรียนส าเร็จการศึกษา เวลาการท างานในการปรับสภาพพื้นผวิถนน 1 กิโลเมตร 
  5, ตวับ่งช้ีวดัความคุม้ค่า (Cost-Effectiveness) หมายถึง ตวับ่งช้ีท่ีแสดงค่าใชจ่้าย
ของผลลพัธ์ท่ีแสดงถึงความคุม้ค่า (Value for money) ท่ีเกิดจากการด าเนินกิจกรรม เช่น ตน้ทุนเฉล่ีย
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ในการช่วยให้ผูว้า่งงานไดง้านภายหลงัการฝึกอบรมพฒันาฝีมือแรงงานค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการซ่อม
บ ารุงรถยนตใ์หพ้ร้อมใชง้าน 
  6. ตวับ่งช้ีวดัปริมาณงาน (Workload Indicators)  หมายถึง ขอ้มูลท่ีแสดงถึงความ
ตอ้งการในการใชบ้ริการ หรือภาระงานในหนา้ท่ีของบุคลากร เช่น จ านวนแพทยต่์อประชากร จ านวน
พยาบาลต่อคนไขใ้น จ านวนใบสมคัรงานท่ีไดรั้บในแต่ละวนั เป็นตน้ 
  7. ตวับ่งช้ีสารสนเทศเชิงอธิบาย (Explanatory Information) หมายถึง ขอ้มูลท่ี
อธิบายถึงองคป์ระกอบท่ีมีผลกระทบต่อผลการปฏิบติังานขององค์การซ่ึงอาจจะอยู่ภายใตห้รืออยู่
นอกเหนือการควบคุมขององค์การก็ได้ เช่น อตัราส่วนของนักเรียนต่อครู อายุการใช้งานของ
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการซ่อมถนน ร้อยละของนกัเรียนท่ีนบัถือศาสนาพุทธ เป็นตน้ 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
ปัจจยัส าคญัส าคัญท่ีจะท าให้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิประสบความส าเร็จอยู่ท่ีความเขา้ใจ
แนวคิดวธีิการและประโยชน์ของวธีิการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานรวมถึง
ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าท่ีทุกระดับท่ีจะสามารถปรับตัวและสามารถท างานภายใต้
ระบบงานท่ีจะตอ้งรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติังาน ทั้งน้ีเง่ือนไขความส าเร็จท่ีส าคญัมีดงัต่อไปน้ี 
(ทิพาวดี  เมฆสวรรค,์ 2543 : 40-44)  
             1. ผูบ้ริหารระดบัสูงมีความเขา้ใจและสนบัสนุนการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิจะประสบ
ความส าเร็จก็ต่อเม่ือผูบ้ริหารระดบัสูงมีความเขา้ใจและให้การสนบัสนุนอยา่งเต็มท่ี คือ สนบัสนุน
ในการจดัท าระบบวดัผลการปฏิบติังาน การใช้ขอ้มูลผลการวดัผลการปฏิบติังาน   การจดัสรร
งบประมาณ การสร้างส่ิงจูงใจเพื่อให้เจา้หน้าท่ีท างานโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิรวมถึงการมอบอ านาจใน
การตดัสินใจเพื่อแลกเปล่ียนกบัความรับผดิชอบต่อผลการปฏิบติังาน 
 1.1 การก าหนดพนัธกิจและแผนกลยุทธ์ท่ีชัดเจน ผูบ้ริหารขององค์การจะตอ้งให้
ความส าคญัและเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการก าหนดพนัธกิจและแผนกลยทุธ์ วตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายของโครงการเพื่อใหเ้กิดผล  

        1.2 การใชข้อ้มูลผลการปฏิบติังานในการบริหาร ผูบ้ริหารจะตอ้งระลึกเสมอวา่การ 
วดัผลไม่ไดท้  าให้ผลการปฏิบติังานดีข้ึนโดยอตัโนมติั แต่ขอ้มูลจากการวดัผลการปฏิบติังานจะเป็น
ขอ้มูลท่ีจะช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานในการท างานให้ดียิ่งข้ึน แกปั้ญหาได้
ถูกตอ้งมากข้ึนดงันั้นผูบ้ริหารจึงตอ้งเอาขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์อยา่งรอบคอบเพื่อก าหนดมาตรการท่ี
จะปรับปรุงผลการปฏิบติังานใหดี้ข้ึนต่อไป 

 2. การจดัท าระบบขอ้มูลผลการปฏิบติังานจะตอ้งค านึงเสมอวา่ ระบบขอ้มูลนั้นสามารถท่ี
จะแสดงถึงระดบัการเปล่ียนแปลงของผลลพัธ์  สู่เป้าหมายขององคก์ารได ้ซ่ึงจะตอ้งจดัท าเพิ่มเติม
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ข้ึนจากระบบขอ้มูลเดิม ท่ีเนน้ปัจจยัน าเขา้และกิจกรรมเพื่อให้ผูบ้ริหารมีขอ้มูลในการตดัสินใจไดดี้
ข้ึน 

2.1 การพฒันาตวับ่งช้ี การเลือกตวับ่งช้ีท่ีจ  าเป็นต่อการใหบ้ริการและการตดัสินใจนั้น  
จะตอ้งเลือกตวับ่งช้ีให้ครอบคลุมความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะตอ้งพฒันา
โดยผูท่ี้มีประสบการณ์ในงานดา้นนั้นๆกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบังานนั้นๆดว้ย โดยตวับ่งช้ีจะมีทั้ง
ส่วนของปัจจยัน าเข้า กิจกรรม ผลผลิต และผลลัพธ์ รวมถึงตวับ่งช้ีท่ีแสดงความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ แต่ควรจะให้มีตวับ่งช้ีในจ านวนเท่าท่ีจ  าเป็นโดยค านึงถึงความคุม้ค่าของการจดัท าและ
รักษาระบบขอ้มูลน้ีดว้ย 
         2.2  การวางระบบสารสนเทศเพื่อเก็บรวมรวมขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูล ผูพ้ฒันา
ระบบจะตอ้งมีความเขา้ใจในเน้ือหาสาระของโครงการหรืองานท่ีจะวดัผลการปฏิบติังาน โดยตอ้ง
ค านึงถึงการจดัท ารายงานผลซ่ึงจะแยกเป็น 2 ส่วน คือส่วนท่ีจะรายงานเป็นช่วงเวลาตามก าหนดทุก
คร่ึงปีหรือหน่ึงปี  เพื่อประโยชน์ในการก าหนดนโยบายและวางแผนหรือการจดัท างบประมาณ
ประจ าปีและส่วนท่ีเป็นการายงานเฉพาะกิจท่ีสามารถเรียกดูขอ้มูลตวับ่งช้ีไดท้นัในกรณีท่ีเกิดปัญหา
ข้ึนซ่ึงความส าเร็จในการจดัท าระบบขอ้มูลผลการปฏิบติังานท่ีใช้ประโยชน์ได้จึงอยู่ท่ีการจดัท า
ขอ้มูลท่ีสะทอ้นผลงานจริง ทนัเวลา และมีปริมาณขอ้มูลท่ีเหมาะสม โดยมีค่าใชจ่้ายท่ีประหยดั 

       2.3  การพฒันาบุคลากรและองคก์าร ผูบ้ริหารทุกระดบัถือไดว้า่มีบทบาทส าคญั ในการ
ด าเนินงานโครงการต่างๆให้บรรลุเป้าหมายภายใตร้ะบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ดงันั้นจึง
จ าเป็นท่ีจะต้องให้การพัฒนาผูบ้ริหารไวล่้วงหน้าให้สามารถปฏิบัติงานท่ีต้องรับผิดชอบต่อ
ผลสัมฤทธ์ิของงาน ภายใตส้ภาวะท่ีมีความคล่องตวัและมีอ านาจในการบริหารเพิ่มข้ึน ผูบ้ริหารทุก
คนจะตอ้งมีความรู้ในการวางแผนกลยุทธ์  การวดัผลการปฏิบติังาน  รวมถึงการใชข้อ้มูลผล     การ
ปฏิบติังานเพื่อการตดัสินใจในการท างานประจ าวนัในขณะเดียวกนัจะตอ้งมีระบบการพฒันาและ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานให้มีความช านาญท่ีหลากหลายมากข้ึนเพื่อให้มีศักยภาพท่ีจะ
สับเปล่ียนบทบาทหนา้ท่ีไดใ้นยุคท่ีมีความเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและเขา้ใจเร่ืองการวดัและการ
ใชข้อ้มูลผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานประจ าวนัดว้ย 
 วโิรจน์  สาระรัตนะ (2546 : 193) กล่าวถึงพฤติกรรมผูน้ าแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ วา่มีลกัษณะ 
ส าคญั  4  ประการ คือ  
             1. มีการก าหนดเป้าหมายท่ีทา้ทาย 
 2. คาดหวงัวา่บุคคลากรจะปฏิบติังานท่ีมีผลงานสูง 

3. แสดงใหเ้ห็นวา่บุคคลากรจะท างานไดผ้ลงานสูง 
 4. มุ่งเนน้ความเป็นเลิศและปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
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 เฮา้ส์ (House, อา้งถึงใน รังสรรค ์ประเสริฐศรี, 2544 : 106) กล่าววา่ ผูน้  าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ื 
ของงานจะตั้งเป้าหมายท่ีทา้ทายส าหรับผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะเน้นความส าคญัไปท่ีความเป็นเลิศใน
การปฏิบติังานและแสดงความมัน่ใจในความสามารถของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติังานให้
ส าเร็จท่ีมีมาตรฐานสูง 
 

สรุปไดว้า่ การเป็นผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานหมายถึง  ผูบ้ริหารองคก์รท่ีมุ่งเนน้ให ้
ผลการปฏิบติังานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มุ่งเน้นความเป็นเลิศ ท้าทายโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได ้  สามารถจดับริการสาธารณะให้เป็นท่ีพึงพอใจของประชาชน มีการสร้างตวับ่งช้ีผล
การปฏิบติังาน (Key Performance Indicators ; KPIs) ท่ีมีความตรงเป็นท่ียอมรับและสะดวกในการ
น าไปใช้ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสารสนเทศส าหรับการก ากบั ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานของ
องคก์ารโดยวดัความกา้วหนา้หรือความส าเร็จจากการเปรียบเทียบผลผลิตและผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริง
กบัเป้าหมายท่ีก าหนด 
 

2.5  แนวคดิเกีย่วกบัรูปแบบและการพฒันารูปแบบ 
 
      1. รูปแบบ ความเป็นมา และความหมายของรูปแบบ 
                   อุทยั  บุญประเสริฐ (2516 : 25)ให้ ความหมายค าวา่ โมเดล (Model) แบบจ าลองหรือ
หุ่นจ าลองเป็นค าท่ีใชก้นัแพร่หลาย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกลุ่มวิชาการสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจ
และการบริหารโมเดลหรือตวัแบบน้ีมาจากค าในภาษาองักฤษวา่ “Model” ส่วนค าท่ีใชใ้นภาษาไทย
นั้น ยงัไม่ได้ก าหนดชัดเจนว่าจะใช้ค  าใดทั้งน้ีลักษณะค าท่ีใช้นั้ นส่วนใหญ่จะแตกต่างกันตาม
ลกัษณะวธีิอา้งอิงแหล่งท่ีมาและท่ีใชแ้ลว้บญัญติัศพัทใ์หม่ข้ึนเรียกวา่ สูตรเศรษฐมิติ ส่วนสูตรเศรษฐ
มิติจะเป็นสาขาใด ก็เติมช่ือสาขาท่ีเก่ียวขอ้งลงไปอาทิ สูตรเศรษฐมิติของการศึกษา สูตรเศรษฐมิติ
ทางวศิวกรรมศาสตร์ หรือนกัวชิาการบางท่านเรียกวา่ โมเดล ทบัศพัทใ์นภาษาองักฤษ   
 ความหมายของค าวา่ โมเดล ท่ีใช้กนัมีหลายอย่าง   เช่น ในสาขาวิชาโสตทศันศึกษา
เรียกวา่  หุ่นจ าลอง  หมายถึง  การจ าลองแบบลกัษณะท่ีเป็นสามมิติคลา้ยคลึงหรือเหมือนกบัของจริง
ต่างกันท่ีขนาด นอกจากน้ีวงการศึกษา วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์และวิศวกรรม ก็เรียกว่า 
หุ่นจ าลอง เพราะช่วยให้เขา้ใจสภาพท่ีแทจ้ริงของส่ิงนั้นไดอ้ยา่งลึกซ้ึง เช่น โลกระบบสุริยจกัรวาล 
อวยัวะภายในของคน ส่วนประกอบเคร่ืองจกัร และลกัษณะของโมเลกุล ส่วนในดา้นการบริหารนั้น
นิยมเรียกวา่ รูปแบบหรือตน้แบบ ในการวจิยัคร้ังน้ีจะใชค้  าวา่ รูปแบบเพื่อประโยชน์ในการท าความ
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เขา้ใจ และน าไปสู่การศึกษาหลกัการพฒันารูปแบบทางการบริหารต่อไป ทั้งน้ีไดมี้นกัวิชาการให้
ความหมายของรูปแบบไวห้ลายลกัษณะ ดงัน้ี 
       ทิศนา แขมณี  (2545 : 218)  ไดก้ล่าวถึงความหมายของรูปแบบวา่ เป็นรูปธรรมของ
ความคิดท่ีเป็นนามธรรม ซ่ึงบุคคลแสดงออกมาในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง เช่น ค าอธิบายเป็น
แผนผงัไดอะแกรมหรือแผนภาพ   เพื่อช่วยใหต้นเองและบุคคลอ่ืนสามารถเขา้ใจไดช้ดัเจนข้ึน 
  สมิท และคนอ่ืนๆ (Smith and Other, 1980 : 6-8) ไดใ้ห้ความหมายของแบบจ าลองวา่ 
หมายถึง การย่อปรากฏการณ์จริงให้เล็กลงเพื่อใช้ท าความเข้าใจข้อเท็จจริง ปรากฏการณ์หรือ
พฤติกรรมต่าง ๆ โดยจดัวางแบบแผนให้เขา้ใจง่ายข้ึน แบบจ าลองไม่ใช่ขอ้เท็จจริง แต่เป็นตวัแทน
ของความจริง หรือปรากฏการณ์ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน 
 ดาฟ (Daft, 1992 : 20) กล่าววา่ แบบจ าลอง หมายถึง ตวัแทนอยา่งง่ายท่ีใชอ้ธิบายมิติท่ี
ส าคญับางมิติขององคก์าร  
 จากการศึกษาความหมายของ รูปแบบ สรุปไดว้า่ รูปแบบมีสองลกัษณะ คือ ความหมาย
เชิงกายภาพ ซ่ึงหมายถึง แบบจ าลองของส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม และความหมายเชิงแนวคิด คุณลกัษณะ
ซ่ึงหมายถึง แบบจ าลองของส่ิงท่ีเป็นนามธรรมและความหมายเชิงแนวความเป็นจริงอยา่งง่าย หรือ
ยอ่ส่วนของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ออกมาให้เห็นความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองความเป็นเหตุเป็นผล และการ
เช่ือมโยงส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ดว้ยกนั โดยใช้เหตุผลขอ้มูลและฐานคติมาประกอบกนั   เพื่ออธิบาย
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน  อธิบายทฤษฎีท่ีมีอยู่แลว้ให้เขา้ใจไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน  ใช้เป็นแนวทางในการ
สร้างทฤษฏีใหม่ ๆ ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานอย่างใดอยา่งหน่ึงต่อไป หรือกล่าว
โดยสรุปว่า รูปแบบ หมายถึงเคา้โครงของเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษาโดยแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างทาง
ความคิด องค์ประกอบต่าง ๆ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กัน เพื่อช่วยในการศึกษา ปัญหา แนวคิด และ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจง่ายและดียิง่ข้ึน 
 
 1.1 ประเภทของรูปแบบ 
  นกัวชิาการไดจ้  าแนกประเภทของรูปแบบไวห้ลายแนวทางซ่ึงแตกต่างกนัไป 
ตามลกัษณะและความส าคญัของศาสตร์นั้น ๆ ดว้ยเหตุน้ีการจ าแนกประเภทของรูปแบบจึงมีหลาย
ประเภท ดงัน้ี 
 สมิท และคนอ่ืนๆ (Smith and Other, 1980 : 122)  ไดจ้  าแนกประเภทรูปแบบออกเป็น 2 
ประเภท คือ 
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1)  รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical model) ไดแ้ก่ 
               1.1 รูปแบบคลา้ยจริง (Iconic model) มีลกัษณะคลา้ยของจริง เช่น เคร่ืองบิน
จ าลอง หุ่นไล่กา หุ่นตามร้านตดัเส้ือผา้ เป็นตน้ 

              1.2  รูปแบบเสมือนจริง (Analog model) มีลกัษณะคลา้ยปรากฏการณ์จริง เช่น  
การทดลองจริงเคร่ืองบินจ าลองท่ีบินไดห้รือเคร่ืองฝึกบินเป็นตน้ แบบจ าลองชนิดน้ีมีความใกลเ้คียง
ความจริงกวา่แบบแรก 

  2)  รูปแบบเชิงสัญลกัษณ์ (Symbolic model) ไดแ้ก่ 
               2.1) รูปแบบขอ้ความ (Verbal model) หรือแบบจ าลองเชิงคุณภาพ (Qualitative 
model) รูปแบบชนิดน้ีพบมากท่ีสุด เป็นการใชข้อ้ความปกติธรรมดา ในการอธิบายโดยยอ่ เช่น ค า
พรรณนาลกัษณะงาน ค าอธิบายรายวชิา เป็นตน้ 
             2.2) รูปแบบทางคณิตศาสตร์ (Mathematical model) หรือรูปแบบเชิงปริมาณ 
เช่น  สมการและโปรแกรมเชิงเส้นเป็นตน้ 
 คีวาส (Keeves, 1988 : 561-565) ไดแ้บ่งประเภทของรูปแบบเป็น 4 แบบ โดยยึด
แนวทางของ Caplan and Tutsuoka ซ่ึงเป็นการแบ่งตามลกัษณะการเขียนรูปแบบ ดงัน้ี 

       1) รูปแบบเชิงเปรียบเทยีบ (Analogue Model) เป็นรูปแบบความคิดท่ีแสดงออก 
ในลกัษณะของการเปรียบเทียบส่ิงต่าง ๆ อยา่งนอ้ยสองส่ิงข้ึนไปในลกัษณะรูปธรรมเพื่อใชอ้ธิบาย
สร้างความเขา้ใจส่ิงท่ีเป็นนามธรรม รูปแบบลกัษณะน้ีใชก้นัมากทางดา้นวทิยาศาสตร์กายภาพ 
สังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ 

      2) รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model)  เป็นรูปแบบความคิดท่ีแสดงออกผา่นทาง 
 การใช้ภาษาดว้ยการพูด  และการเขียน เพื่อใช้อธิบายโครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบและ

ความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์ต่าง ๆ รูปแบบลักษณะน้ีใช้กันมากทางด้าน
ศึกษาศาสตร์ 

      3)  รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematic Model) เป็นรูปแบบความคิดท่ีแสดงออก
ผา่นทางสมการ หรือสูตรทางคณิตศาสตร์เพื่อเป็นส่ือในการแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ  
ส่วนมากจะเกิดข้ึนหลงัจากไดรู้ปแบบเชิงภาษาแลว้รูปแบบลกัษณะน้ีนิยมใช้ในดา้นจิตวิทยาและ
ทางดา้นการศึกษา 

       4) รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) เป็นรูปแบบความคิดท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุและผลระหว่างตวัแปรต่าง ๆ ของสถานการณ์หรือปัญญาใด ๆ โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์วิธีเส้นทางจะช่วยให้เข้าใจและสามารถศึกษารูปแบบเชิงภาษาท่ีมีตวัแปร
สลบัซบัซอ้นไดดี้ รูปแบบลกัษณะน้ีนิยมใชใ้นดา้นการศึกษา 
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 1.2 องค์ประกอบของรูปแบบ 
   องคป์ระกอบท่ีก าหนดในรูปแบบนั้น Keeves (1997 : 386 – 387 อา้งถึงใน 

ทิศนา   แขมณี, 2545 : 218) ไดก้ล่าววา่ รูปแบบโดยทัว่ไปควรมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 1.2.1  รูปแบบจะต้องน าไปสู่การท านาย (Prediction) ผลท่ีตามมาซ่ึง

สามารถพิสูจน์ทดสอบได ้กล่าวคือสามารถน าไปสร้างเคร่ืองมือเพื่อไปพิสูจน์ทดสอบได ้
   1.2.2  โครงสร้างของรูปแบบจะตอ้งประกอบดว้ยความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ 

(Causal relationship) ซ่ึงสามารถใชอ้ธิบายปรากฏการณ์หรือเร่ืองนั้นได ้
              1.2.3 รูปแบบจะตอ้งสามารถช่วยสร้างจินตนาการ (Imagination)  
ความคิดรวบยอด (Concept) และความสัมพนัธ์ (Interrelations) รวมทั้งช่วยขยายขอบเขตของการ
สืบเสาะความรู้ 
              1.2.4 รูปแบบควรจะประกอบดว้ยความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง (Structural 
Relationships) มากกวา่ความสัมพนัธ์เชิงเช่ือมโยง (Associative relationships)  
 
 โดยสรุปจากการศึกษากรณีตวัอย่างของรูปแบบจากเอกสารหรืองานวิจยั  พบว่าการ
ก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบวา่ จะตอ้งมีองคป์ระกอบใดบา้ง จ านวนเท่าใด และมีลกัษณะเป็น
อยา่งไรนั้นไม่มีหลกัเกณฑท่ี์แน่นอนข้ึนอยูก่บัลกัษณะเฉพาะของปรากฏการณ์ท่ีศึกษาเป็นส าคญัแต่
ทั้งน้ีรูปแบบจะตอ้งมีตวัแปรผนัครบแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ในลกัษณะเป็นเหตุเป็นผลกนั 
และความสัมพนัธ์เหล่านั้นสามารถตอบวตัถุประสงคข์องการสร้างรูปแบบนั้นโดยมีขอ้มูลต่าง ๆ ท่ี
เช่ือถือได ้พิสูจน์ไดแ้ละเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป 

        
 1.3  คุณลกัษณะทีด่ีของรูปแบบ 

        รูปแบบเป็นส่ิงท่ีได้รับการพัฒนาข้ึนเพื่อบรรยายลักษณะท่ีส าคัญของ
ปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหน่ึง  เปรียบเสมือนกบัเป็นส่ิงท่ีผูส้นใจท าการศึกษาในเร่ืองนั้น ๆ ได้
เข้าใจเบ้ืองต้นและน าไปสู่การศึกษาในเชิงลึกต่อไปดังนั้นคุณลักษณะท่ีดีของรูปแบบจึงควรมี
ลกัษณะดงัท่ี ทาคาโอะ มิยากาวะ (คงศกัด์ิ   สันพฤกษวงศ,์ 1986 : 15) กล่าววา่ 

 1.3.1  รูปแบบควรประกอบดว้ยความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างระหวา่งตวั\ 
แปรมากกวา่เนน้ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแบบรวม ๆ 
  1.3.2  รูปแบบควรน าไปสู่การพยากรณ์ผลท่ีตามมา ซ่ึงสามารถตรวจ 
สอบได้ด้วยขอ้มูลเชิงประจกัษ์แต่เม่ือทอสอบรูปแบบแล้วปรากฏว่าไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจกัษแ์บบนั้นตอ้งถูกยกเลิกไป 
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  1.3.3  รูปแบบควรอธิบายโครงสร้างความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลของ 
เร่ืองท่ีศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน 
  1.3.4   รูปแบบควรน าไปสู่การสร้างแนวความคิดใหม่หรือความสัมพนัธ์ 
ของเร่ืองท่ีศึกษาได ้
  1.3.5    รูปแบบในเร่ืองใดจะเป็นอยา่งไรข้ึนอยูก่บักรอบของทฤษฏีใน 
เร่ืองนั้น  
 
  1.4  การประเมินรูปแบบ 
                       การประเมินรูปแบบหรือการทดสอบรูปแบบก็มีความส าคญัยิ่ง เพราะเป็น
การตรวจสอบรูปแบบนั้น ๆ ว่ามีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เท่ียงตรง เช่ือถือไดเ้พียงใด 
โดยปกติแลว้การวยัทางสังคมศาสตร์แลพฤติกรรมศาสตร์มกัจะประเมินรูปแบบดว้ยวิธีการทางสถิติ  
ผลของการประเมินรูปแบบจะน าไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธรูปแบบนั้น ๆ  และน าไปสู่การสร้าง 
ทฤษฎีใหม่ต่อไป 
 มาดาส,สครีเวน. และ สตฟัฟรีบีม(Maduas, Scriven and Stufflebeam, 1983 : 399-402) 
ไดเ้สนอแนวทางการประเมินรูปแบบดงัน้ี 

1)   มาตรฐานดา้นความเป็นไปได ้เป็นลกัษณะการประเมินความเป็นไป 
ไดใ้นการไปปฏิบติัจริง 
  2)  มาตรฐานดา้นความเป็นประโยชน์เป็นลกัษณะการประเมินการสนอง 
ตอบต่อความตอ้งการของผูใ้ชรู้ปแบบ 
  3)  มาตรฐานด้านความเหมาะสม เป็นลักษณะการประเมินความ
เหมาะสมทั้งในดา้นกฎหมายและคุณธรรม 
  4)  มาตรฐานดา้นความถูกตอ้งครอบคลุม เป็นลกัษณะการประเมินความ 
น่าเช่ือถือ และไดเ้น้ือหาครอบคลุม ครบถว้นตามความตอ้งการท่ีก าหนดไวอ้ยา่งแทจ้ริง 
 แต่อย่างไรก็ตามการประเมินรูปแบบนั้นตอ้งพิจารณาถึงความเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
การศึกษางานวิจยัหรือวิทยานิพนธ์ แต่โดยปกติแล้วในการวิจยัทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรม
ศาสตร์ จะท าการประเมินรูปแบบดว้ยวิธีการทางสถิติหรือวิธีการเชิงปริมาณซ่ึงตอ้งค านึงถึงความ
ถูกต้องและความเช่ือมัน่ของข้อมูลตวัเลข มิฉะนั้นอาจเกิดผลเสียมากกว่าผลดีส่วนบางเร่ืองท่ี
ตอ้งการความละเอียดอ่อน ก็อาจจะประเมินโดยแนวทางท่ีเนน้การวิเคราะห์อยา่งลึกซ้ึง 
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 2.   การพฒันารูปแบบ 
 รูปแบบเป็นส่ิงท่ีได้รับการพฒันาข้ึน เพื่อบรรยายลักษณะท่ีส าคญัของปรากฏการณ์
อย่างใดอย่างหน่ึงในเรืองท่ีก าลงัศึกษา ให้เกิดความเขา้ใจเบ้ืองตน้ และน าไปสู่การศึกษาในเชิงลึก
ต่อไป ดงันั้นรูปแบบท่ีพฒันาจึงควรมีความชดัเจนอย่างเหมาะสม โดยรูปแบบท่ีผูว้ิจยัน าเสนอใน
คร้ังน้ีเป็นรูปแบบท่ีพฒันาข้ึนเพื่อให้ผูส้อนหรือฝึกอบรมไดน้ าไปใชจ้ดักิจกรรมให้กบัผูเ้รียนหรือผู ้
เขา้รับการพฒันา ทั้งน้ีตวัแปรและบริบทในการใช้มีลกัษณะเช่นเดียวกบัการสอนโดยทัว่ไป ดว้ย
เหตุผลน้ีจึงไดน้ าแนวคิด หลกัการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัรูปแบบการสอนและการพฒันาฝึก 
อบรมมาศึกษา วเิคราะห์สรุปเป็นขอ้มูลในการพฒันารูปแบบในคร้ังน้ี 

1.1 องค์ประกอบของรูปแบบการสอนและการพฒันา 
                องค์ประกอบของรูปแบบท่ีพฒันาข้ึนนั้น ได้มีนักวิชาการและผลงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องได้กล่าวถึงในลักษณะท่ีคล้ายกันในภาพรวมแต่จะแตกต่างกันในรายละเอียดย่อย
ดงัต่อไปน้ี 
 ประสิทธ์ิ เขียวศรี (2544) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการน าเสนอแบบจ าลองการพฒันาภาวะ
ผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานโดยไดก้ าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบ
ท่ีพฒันาข้ึน  8  องคป์ระกอบ คือ 

 1)  หลกัการพื้นฐานของรูปแบบ 
       2)  วตัถุประสงคข์องรูปแบบ 
       3)  วธีิการพฒันาคุณลกัษณะภาวะผูน้ า 
       4)  การด าเนินการพฒันา 
       5)  การประเมินผลหลงัการพฒันา 
      6)  การปฏิบติังานจริงและการท าวจิยัเชิงปฏิบติัการ 
       7)  การน าเสนอผลการวจิยั 
       8)  การประเมินผลการติดตามผล 

 
 วลัลภา  จนัทร์เพญ็  (2544 : 2546) ไดก้ าหนดองคป์ระกอบของการพฒันารูปแบบการ
จดักิจกรรมเพื่อพฒันาจริยธรรมของนกัศึกษาช่างอุตสาหกรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทาง
ปัญญา วา่มีจ  านวน  9  องคป์ระกอบ คือ 
 

     1)  นโยบายการพฒันาฝึกอบรม 
     2)  แนวคิดท่ีเป็นจุดเนน้การพฒันา 
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     3)  การวเิคราะห์คุณลกัษณะมาตรฐาน 
     4)  การระบุเป้าหมายในการพฒันาฝึกอบรม 
     5)  การใชห้ลกัการก าหนดรูปแบบการพฒันาฝึกอบรม 
     6)  การเตรียมความพร้อมและจ าแนกกลุ่ม 
     7)  วธีิการพฒันาฝึกอบรม 
     8)  ลกัษณะกิจกรรมการเรียนรู้ 
     9)  การประเมินและการติดตามผล 
 

 นอกจากน้ี จอยซ์ และวลี (Joyce and Weil, 1986 : 6)ไดจ้ดัประเภทของรูปแบบการสอน
ตามแนวคิดพื้นฐานในการเสนอรูปแบบในการบรรยายและอธิบายปรากฏการณ์นั้น ๆ ไวเ้ป็น  
4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
  1) กลุ่มท่ีเนน้การประมวลผลขอ้มูล (The Information Processing Family) เป็น
รูปแบบท่ีเนน้การคน้หาและประมวลผลขอ้มูลใหรู้้ปัญหาและหาค าตอบของปัญหาและให้ผูเ้รียนได้
พฒันาความคิดและสร้างมโนทศัน์ เช่น รูปแบบการสอนมโนทศัน์ รูปแบบการสอนแบบสืบสวน
ทางวทิยาศาสตร์ และรูปแบบการสอนกลยทุธ์การจ า 
                2)  กลุ่มท่ีเนน้ตวับุคคล (The Personal Family) เป็นรูปแบบท่ีเนน้การพฒันา 
ตวับุคคล พฒันาทศันคติและค่านิยมท่ีดีงาม เพื่อใหบุ้คคลมีความเขา้ใจในตนเองดีข้ึน เช่น รูปแบบ 
การสอนแบบไม่สั่งการ และรูปแบบการฝึกความตระหนกัรู้ 
  3) กลุ่มท่ีเนน้ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (The Social Family) เป็นรูปแบบท่ีเนน้การ
พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสัมพนัธ์กบับุคลอ่ืน และยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล เนน้การมีส่วน
ร่วมโดยใช้หลกัการประชาธิปไตย เช่น รูปแบบการสอนแบบสืบสอบทางสังคม และรูปแบบการ
สอนแบบใหค้น้ควา้เป็นกลุ่ม 
  4)  กลุ่มท่ีเน้นการปรับพฤติกรรม (The Behavioral System Family) เป็น
รูปแบบการฝึกความกลา้แสดงออก และรูปแบบการเรียนรู้โดยไม่มีเง่ือนไข 
  ส าหรับรูปแบบทางการบริหารการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาภาวะผูน้ าก็คือ 
รูปแบบพฤติกรรมทางสังคม (The Getzels Guba model of the dimensions of social behavior)  
ดงัแผนภูมิต่อไปน้ี 
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รูปที่  2.2  รูปแบบพฤติกรรมทางสังคม 

ท่ีมา:  Getzels and Guba, 1975 :  429 
 

 รูปแบบพฤติกรรมทางสังคมดงักล่าวพบวา่มีองคป์ระกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 คือสังคมมิติ 
ประกอบด้วยสถาบัน บทบาทและความคาดหวงั ส่วนท่ี 2 คือ บุคลามิติ ประกอบด้วยบุคคล
บุคลิกภาพและความต้องการ ซ่ึงองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบต่างมีความสัมพันธ์หรือมี
ปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั และ ปฏิสัมพนัธ์ขององค์ประกอบทั้ง 2 ส่วน จะเกิดเป็นพฤติกรรมทางสังคม 
หรือพฤติกรรมท่ีสังเกตเห็นได ้ท่ีเกิดข้ึนจริงในหน่วยงานหรือองคก์ารต่าง ๆ 
 
                 จากการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบท่ีใช้ในการสอนและการพัฒนานั้ นไม่ มี
องค์ประกอบท่ีแน่นอน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัลกัษณะและกรอบแนวคิดท่ีเป็นพื้นฐาน แต่องค์ประกอบท่ี
ส าคัญโดยทัว่ไปของรูปแบบคือ ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบ หลักการพื้นฐานของ
รูปแบบ วตัถุประสงคข์องรูปแบบ รูปแบบหรือวธีิการพฒันาและการน ารูปแบบไปใช้ 

2.1 การพฒันารูปแบบการสอนและการพฒันา 
ในการพฒันารูปแบบการสอนของ Joyce and Weil (1996 : 11-12) สามารถ 

สรุปขั้นตอนการพฒันาได ้ดงัน้ี 
 1)  ศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัหวัขอ้เร่ืองท่ีตอ้งการน ามา 

ระบบสังคม                                                                                               

สถาบนั บทบาท ความคาดหวงั 

พฤติกรรมท่ีแสดงออก 

สังคมมิติ 

ความตอ้งการ บุคลิกภาพ บุคคล 

บุคลามิติ 
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        พฒันาเป็นรูปแบบ 
2) น าแนวคิดส าคญัของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ มาก าหนดหลกัการ  

เป้าหมายและองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ท่ีเห็นวา่ส าคญั  และจ าเป็นอนัจะท าใหรู้ปแบบการสอนใหมี้ 
 ประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งก าหนดทิศทาง ล าดบัความส าคญัและรายละเอียดขององค์ประกอบ

เหล่านั้น 
3) ก าหนดแนวทางในการน ารูปแบบไปใช ้เป็นการใหร้ายละเอียด 
4) เก่ียวกบัวธีิการเง่ือนไขต่าง ๆ ในการน ารูปแบบการสอนไปใช ้
5) การประเมินรูปแบบ เป็นขั้นทดสอบความมีประสิทธิภาพของรูปแบบ 

ท่ีสร้างข้ึนโดยปฏิบติั ดงัน้ี 
 -  การประเมินความเป็นไปไดใ้นเชิงทฤษฎี เป็นการประเมินความ
สอดคลอ้งภายในระหวา่งองคป์ระกอบต่าง ๆโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นรูปแบบและดา้นการเรียนการสอน
ทั้งในทฤษฎีและการน าไปปฏิบติั 

 -  การประเมินความเป็นไปไดใ้นเชิงปฏิบติัการ เป็นการน ารูปแบบ    
        ท่ีพฒันาข้ึนไปใชใ้นสถานการณ์จริงน าคะแนนผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลงัเรียนของกลุ่มท่ีสอน    
        แบบเดิม และกลุ่มท่ีสอนโดยใชรู้ปแบบมาค านวณค่าประสิทธิภาพของรูปแบบหรือค านวณค่าเม่ือ 
        เทียบกบัเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดข้ึน หรือค านวณความความแตกต่างดา้นสถิติ 

2.2  การปรับปรุงรูปแบบ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 
1)  ระยะก่อนการน ารูปแบบไปทดลองใช ้การปรับปรุงแบบระยะน้ีใชข้อ้มูล 

จากการประเมินความเป็นไปไดเ้ชิงทฤษฏีของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเพื่อใหมี้ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 
มากข้ึน 

                    2) ระยะท่ีสอง เป็นการปรับปรุงรูปแบบการสอนโดยใชข้อ้มูลจากผลการ 
ทดลองใช ้ซ่ึงการปรับปรุงรูปแบบการสอน และน าไปทดลองซ ้ าอาจท าไดห้ลายคร้ังจนกวา่จะ 
ไดผ้ลเป็นท่ีพอใจ 

พูลสุข  หิงคานนท ์(2540 : 18-19 ) ไดท้  าวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการจดัองคก์ารของ
วทิยาลยัพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ไดก้ าหนดขั้นตอนการพฒันาไว ้5 ขั้นตอน คือ 

ขั้นท่ี 1 การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการก าหนดกรอบการวจิยั 
 ขั้นท่ี 2 การศึกษาสภาพและปัญหาของการจดัองคก์ารของวทิยาลยัพยาบาล 

ขั้นท่ี 3 การสร้างรูปแบบการจดัองคก์ารของวทิยาลยัพยาบาล กระทรวง 
สาธารณสุขขั้นตน้ 

ขั้นท่ี 4 การทดสอบความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นการน ารูปแบบ 
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การจดัองคก์ารไปปฏิบติัจริง โดยการสัมมนาเพื่อประมวลความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 
ขั้นท่ี 5 การปรับปรุงแกไ้ขและพฒันารูปแบบการจดัองคก์ารของวทิยาลยัพยาบาล  

กระทรวงสาธารณสุข 
สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ (2547 : 14-15 ) ไดท้  าวจิยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการพฒันา 

คุณลกัษณะภาวะผูน้ าของคณบดี โดยมีขั้นตอนการพฒันา 6 ขั้นตอน คือ 
ขั้นท่ี 1 การก าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั จากการศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี 

และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ขั้นท่ี 2 การศึกษา วเิคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎี งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

ภาวะผูน้ าของคณบดี 
ขั้นท่ี 3 การศึกษาและประมวลความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุเก่ียวกบัคุณลกัษณะ 

ภาวะผูน้ าของคณบดี 
ขั้นท่ี  4 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพฒันารูปแบบการ 

พฒันาคุณลกัษณะภาวะผูน้ า 
ขั้นท่ี 5 การตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบ 

การพฒันาคุณลกัษณะภาวะผูน้ าจากผูท้รงคุณวฒิุ 
ขั้นท่ี 6 การปรับปรุงรูปแบบและน าเสนอการพฒันารูปแบบการพฒันาคุณลกัษณะ 

ภาวะผูน้ าของคณบดี 
 
จากการศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนและการพัฒนาโดยทั่วไป มีขั้ นตอนการ

ด าเนินการ 2 ขั้นตอนคือ ขั้นการพฒันารูปแบบและขั้นการทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบนั้น ๆ 
ซ่ึงแต่ละขั้นตอนจะแสดงรายละเอียดอะไรยอ่มข้ึนอยูก่บัลกัษณะและกรอบแนวคิดท่ีเป็นพื้นฐานใน
การพฒันารูปแบบแต่ทั้งน้ีอาจสรุปกระบวนการพฒันารูปแบบได ้5 ขั้นตอน คือ  

ขั้นตอน 1 การศึกษาองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง  
ขั้นตอน 2 การก าหนดหลกัการและองคป์ระกอบของรูปแบบ  
ขั้นตอน 3 การร่างรูปแบบ  
ขั้นตอน 4 การประเมินรูปแบบ และ   
ขั้นตอน 5 การปรับปรุงและการพฒันารูปแบบ 
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สรุปการศึกษารูปแบบและการพัฒนารูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ทางด้านบริหาร
สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือศาสตร์อ่ืน ๆ ลว้นมีประโยชน์แต่จะมีมากหรือ 
น้อยเพียงใดก็ย่อมข้ึนอยู่กบัลักษณะของการศึกษาแลวิธีการน าไปใช้ ซ่ึงจะตอ้งใช้ให้เหมาะสม
สอดคล้องเป็นไปตามหลกัเหตุผลและขอ้สมมติฐานเบ้ืองตน้ในการศึกษาด้วยเหตุน้ีการพฒันา
รูปแบบ องค์ประกอบของรูปแบบ ลกัษณะท่ีดีของรูปแบบ ตลอดจนการพฒันาและการประเมิน
รูปแบบท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้ความช านาญและความเช่ียวชาญพิเศษอย่างแทจ้ริง จึงจะ
บรรลุวตัถุประสงคข์องการศึกษาและก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการด าเนินงานในศาสตร์ต่างๆ ไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์การ ซ่ึงจะคลอบคลุมขั้นตอนส าคญั 5 ขั้นตอน คือ  
ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษา วเิคราะห์ สังเคราะห์ เน้ือหา เพื่อสร้างรูปแบบ ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างรูปแบบ 
ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชรู้ปแบบ ขั้นตอนท่ี 4 การพฒันารูปแบบ และขั้นตอนท่ี 5 การประเมิน
รูปแบบ ซ่ึงผูว้จิยัเห็นวา่มีความเหมาะสมท่ีจะน ามาใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี 
  

2.6 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 การพฒันารูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ในคร้ังน้ี ได้ศึกษางานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
 2.6.1  งานวจิยัในประเทศ 

  อญัชลี   เหลืองอ่อน (2540) ไดศึ้กษาแบบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน โดยศึกษาตามแนวทฤษฎีสามมิติของ William  J.Reddin ประกอบดว้ย มิติมุ่งกิจสัมพนัธ์ มิติมุ่ง
มิตรสัมพนัธ์ และมิติมุ่งประสิทธิผล โดยใช้แบบสอบถามตามแนวของ Reddin ศึกษากบัผูบ้ริหาร
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 310 คนผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนส่วนใหญ่ ใช้
แบบบริหารท่ีมีประสิทธิผลมากสูงกวา่มุ่งกิจสัมพนัธ์และมิตรสัมพนัธ์ 

นิธชั  กิตติวิสาร, และชชัรินทร์  ชวนวนั (2540) ไดน้ าเสนอโปรแกรมการพฒันา
ผูอ้  านวยการส านกังานการศึกษาจงัหวดั  ศาสนาและวฒันธรรม เขตพื้นท่ีการศึกษาตามโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา ผลการวจิยั พบวา่ ขน้ตอนการพฒันามี  3 ขั้นคือ  

  1) ศึกษาสภาพปัจจุบนัแลปัญหาของการพฒันาผูบ้ริหาร  
  2) พฒันาโปรแกรมการพฒันาผูอ้  านวยกรส านกังานการศึกษา  วฒันธรรม และ 
ศาสนาวฒันธรรม เขตพื้นท่ีการศึกษา และ  
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     3) ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรมโดยผูท้รงคุณวุฒิ
โปรแกรมการพฒันาผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เขตพื้นท่ี
การศึกษาประกอบดว้ย ความส าคญั แนวคิดและหลกัการ วตัถุประสงค ์แนวทางการพฒันา และกล
ยทุธ์การด าเนินการ โดยก าหนดแนวทางการพฒันาไวด้งัน้ี  

1) จดัท าแผนพฒันาผูอ้  านวยการส านกังานการศึกษา  ศาสนาวฒันธรรม เขตพื้นท่ี 
การศึกษา อยา่งเป็นระบบทั้งระยะสั้นและระยะยาว   
  2) ก าหนดใหมี้ส านกังานการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เขตพื้นท่ีการศึกษา เขต
การศึกษาละ 1  แห่งเป็นหน่วยงานตน้แบบ   
  3) จดัท าหลกัสูตรพฒันาผูอ้  านวยการส านกังานการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
เขตพื้นท่ีการศึกษาระหวา่งประจ าการ   
  4) จดัให้มีการสัมมนาประจ าปีโดยน าเสนอขอ้มูลท่ีมีคุณค่าเก่ียวกบัแนวคิดและ
การพฒันาใหม่ ๆ   

5) จดัประชุมช้ีแจงแนวทางการปฏิบติังานตามโครงสร้างและระบบงานของ 
ส านกังานการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมเขตพื้นท่ีการศึกษา  
        6) จดัใหมี้การอบรมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงคส์ าหรับผูบ้ริหาร  
        7)  สร้างเครือข่ายการพฒันาแลกเปล่ียนผูบ้ริหารระหวา่งเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือ
ส่วนราชการในส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
      8) การส่งเสริมการพฒันาตนเองเพื่อรับประกาศนียบตัรทางการศึกษาขั้นสูง  
      9) จดัโปรแกรมทศันศึกษา ดูงาน การบริหารจดัการในองคก์ารชั้นน าทั้งหน่วยงาน 
ของรัฐและเอกชน 
  ฉายา จิตติพนัธ์ (2541) ไดศึ้กษาถึงประเภทภาวะผูน้ าและแบบผูน้ าของผูบ้ริหาร
ระดบักลางของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ตามการรับรู้ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยใชแ้บบสอบถามท่ี
ปรับปรุงมาจาก Leadership Questionnaire ของ Bernard M.Bass ศึกษากบัขา้ราชการสาย ข. และ
สาย ค. จ านวน 482 คน ผลการศึกษาพบว่า  ภาวะผู ้น าของผู ้บ ริหารระดับกลางของ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์มี 2 ประเภท และมีแบบผูน้ า 5 แบบ คือ 1) ภาวะผูน้ าเหนือรูปแบบ ไดแ้ก่ 
ผูน้  าแบบอ านาจบารมี ผูน้  าแบบผูก้ระตุน้เชิงปัญญา และผูน้ าแบบค านึงเอกลกัษณ์ของเอกตับุคคล 2) 
ภาวะผู ้น าเชิงปฏิสัมพันธ์ ได้แก่ผู ้น าแบบบริหารงานโดยข้อยกเว้นหรือการสนับสนุนตาม
สถานการณ์ และผูน้ าแบบตามสบาย 
  นิติมา  เทียนทอง (2543) ได้ท าการวิจยัเร่ืองภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารเขตพื้นท่ี
การศึกษาในทศวรรษหน้า ผลการวิจยัพบว่า  1) คุณลักษณะส่วนตวัด้านความน่าเช่ือถือมี
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คุณลกัษณะส าคญั 5 ประการคือ เป็นผูท่ี้มีความฉลาดและมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล เป็นผูท่ี้ มีทกัษะใน
การส่ือสาร เป็นผูท่ี้สามารถเขาถึงได ้เป็นผูท่ี้มีความเช่ือมัน่ในหลกัการ ค่านิยมท่ีถูกตอ้ง และมีความ
จริงในต่อการเช่ือมั่นและเป็นผู ้ท่ีมีความกล้าพึ่ งตนเองด้วยความมั่นใจและมีพลังมุ่งมั่นต่อ
ความส าเร็จ และ 2) ความสามารถเชิงบริหารการจดัการ มีคุณลักษณะส าคญั 5 ประการคือ 
ความสามารถในการวิเคราะห์และวางแผน ความสามารถในการสร้างวิสัยทศัน์ ความสามารถใน
การบริหารจดัการทรัพยากรใน 4 ประเภท ไดแ้ก่ งบประมาณ แหล่งเรียนรู้ ส่ือแนะนวตักรรมต่างๆ 
อาคารสถานท่ี และบุคลากร ความสามารถในการเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจ และความสามารถ 
ในการติดตามและการประเมินผลการด าเนินงาน 

สมเกียรติ  พนัธธรรม (2543) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง 
ผูอ้  านวยการส านกังานการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เขตพื้นท่ีการศึกษา โดยใชว้ธีิการสนทนา 
กลุ่มผูท้รงคุณวฒิุการศึกษาพบวา่คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูอ้  านวยการส านกังานการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรมเขตพื้นท่ีการศึกษา มี 3 คุณลกัษณะ คือ  1) คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ แบ่ง
ออกเป็น 2 ด้าน คือ ดา้นร่างกายและดา้นคุณธรรม 2) คุณลกัษณะด้านความเป็นผูน้ า  และ  3) 
คุณลกัษณะดา้นความรู้ความสามารถ แบ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ ดา้นวชิาการดา้นความสามารถในการ 
บริหาร 

ประสิทธ์ิ เขียวศรี (2544) ไดน้ าเสนอแบบจ าลองการพฒันาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
โรงเรียนท่ีบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ผลการศึกษาคุณลกัษณะภาวะผูน้ ามีจ  านวน 5 ดา้นไดแ้ก่  
1) ดา้นความรู้ 2) ดา้นทกัษะ  3) ดา้นทศันคติ  4) ดา้นคุณธรรมจริยธรรม  และ 5) ดา้นบุคลิกภาพ 
วิธีการพฒันาคุณลกัษณะ จ านวน 24 วิธีไดแ้ก่ การปฐมนิเทศ การบรรยาย การอภิปรายเป็นคณะ   
การสัมมนา การระดมสมอง การเรียนรู้ทางไกล การศึกษาดูงาน การฝึกงานการสอนงาน              
การหมุนเวียนสับเปล่ียนงาน การประชุมใหญ่ การประชุมทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบติัการ 
การแสดงบทบาทสมมุติ การสาธิต การใชบ้ทเรียนแบบโปรแกรม การใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์  ช่วย
สอนการเรียนรู้แบบออนไลน์ เกมการบริหาร กรณีศึกษา การฝึกประสาทสัมผัส กิจกรรม
นนัทนาการ และกิจกรรมการพฒันาจิต 
 คุณลกัษณะภาวะผูน้ าและวธีิการพฒันาน ามาสังเคราะห์สร้างเป็นแบบจ าลองการพฒันา
ภาวะผูน้ า ซ่ึงมีองค์ประกอบ  8  ประการ ไดแ้ก่ 1) หลกัการ  2) วตัถุประสงค ์ 3) วิธีการพฒันา
คุณลกัษณะภาวะผูน้ า  4) การด าเนินการพฒันา  5) การประเมินผลหลงัการพฒันา  6) การปฏิบติังาน
จริงและท าวจิยัเชิงปฏิบติัการ  7) การน าเสนอผลการวจิยั และ 8) การประเมินผลและการติดตามผล 
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 กลัยาณี  จิตตก์ารุณย,์ แสงเดือน ทวีสิน, และพรรณี เกษกมล (2546) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง
การพัฒนาหลักสูตรการอบรมส าหรับผูบ้ริหารของกระทรวงศึกษาธิการผลการศึกษาพบว่า
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคส์ าหรับผูบ้ริหารการศึกษามี 5 กลุ่ม คือ  

1) มีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับการบริหารมีความรู้และทกัษะในการปฏิบัติงานและมี
ความสามารถดา้นการบริหารจดัการ  

2) มีภาวะผูน้ า มีวิสัยทศัน์ท่ีจะตดัสินใจโดยอาศยัฐานขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและทนัสมยั มี
ทกัษะการคิด รู้เท่าทนัการณ์เปล่ียนแปลง  

3) มีทกัษะการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น มีมนุษยส์ัมพนัธ์ สร้างสรรค์ผลงานร่วมกบัผูอ่ื้น 
ส่งเสริมความเขม้เขง็ของชุมชน อนุรักษแ์ละส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม  
 4)   มีคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติท่ีดีต่อการท างาน และ   
       5)   มีบุคลิกภาพท่ีดีประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัการเป็น
ผูบ้ริหาร 

 ความแตกต่างระหวา่งหลกัสูตรผูบ้ริหารการศึกษากบัหลกัสูตรผูช่้วยผูบ้ริหารการศึกษา คือ 
 ผูช่้วยผูบ้ริหารการศึกษาเนน้การเป็นนกัปฏิบติัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น การมีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความรู้ ความเข้าใจในหลักการบริหาร และสามารถน าทักษะไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพส่วน
ผูบ้ริหารการศึกษา ตอ้งมีภาวะผูน้ า มีวิสัยทศัน์ท่ีจะตดัสินใจ รู้เท่าทนัการณ์เปล่ียนแปลง มีแนวคิด 
หลกัการท่ีทนัสมยั สามารถน าชุมชนไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีดีได ้ส่วนท่ีเป็นคุณลกัษณะร่วมกนั คือ 
มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการบริหารมีทกัษะการปฏิบติังานสามารถน าทกัษะไปเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างาน มีเจตคติท่ีดีต่อการบริหารงานและมีคุณธรรม จริยธรรม 

ระดับ E.Q. ของผูบ้ริหารการศึกษาในภาพรวมจดัอยู่ในระดับพอใช้ เม่ือพิจารณา
ค่าเฉล่ียสูงสุด-ต ่าสุด ในแต่ละองค์ประกอบของระดบั E.Q. พบว่า องค์ประกอบท่ี 3 การสร้าง
แรงจูงใจและภาวะอารมณ์ท่ีดีให้ตนเอง มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X = 3.40 ) ส่วนองคป์ระกอบท่ี 2 การ
ควบคุมและบริหารจดัการอารมณ์มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ( X = 2.97) 

      คุณธรรมจริยธรรมของผูบ้ริหารการศึกษาท่ีส าคญัโดยภาพรวม ได้แก่ การเป็นผูรู้้จกั
กาลเทศะ การมีความเมตตากรุณา การยึดมัน่ในหลกัการท าความดี การมีก าลงัใจมัน่คงแน่วแน่ต่อ
เป้าหมาย การช่ืนชมยนิดีในความสุขความกา้วหนา้ของคนอ่ืน การรู้จกัการครองตน ครองคน ครอง
งานและการพิจารณาตดัสินอยา่งรอบคอม 
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                      ผูบ้ริหารท่ีสามารถสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้มีลกัษณะของการท างานเป็นทีม การ
เป็นบุคคลท่ีรอบรู้ การคิดอยา่งเป็นระบบ การมีแบบแผนของความคิด การคิดสร้างสรรคแ์ละการคิด
อยา่งมีวจิารญาณ และการสร้างวสิัยทศัน์ร่วมกนั 
                     ลกัษณะบทเรียนส าหรับการพฒันาทกัษะการคิดของผูบ้ริหารการศึกษา ประกอบดว้ย
บทเรียน  4  เร่ือง คือ การก าหนดเป้าหมายการคิดสร้างสรรค ์การนิยามปัญหาการคิดสร้างสรรค ์
การตั้งสมมติฐานการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ การมองเห็นปัญหาการคิดสร้างสรรค ์
                     การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง การพฒันาบุคลิกภาพส าหรับผูน้ า เพื่อ
เป็นตวัอย่างส าหรับผูบ้ริหารการศึกษาท่ีสามารถใชใ้นการเรียนรู้ดว้นตนเองจะอยู่ในรูปของ VDO 
& Computer-based Learning  
                   สนธิ  เทพเรณู (2547) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการฝึกอบรมส าหรับ
ผู ้อ  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยใช้เทคนิคการศึกษาวิจัยนวัตกรรม EDFR 
(Ethnographic Delphi Futures Research) ผลการวจิยัพบวา่ คณะลกัษณะมาตรฐานดา้นวิชาชีพท่ีเป็น
คุณลกัษณะเด่น ไดแ้ก่ การบริหารงานดว้ยความโปร่งใส รองลงมา คือ ดา้นความรู้ ความสามารถใน
การบริหารงาน ดา้นการให้ความส าคญักบัการพฒันาบุคลากร และดา้นการใชข้อ้มูลสารสนเทศใน
การปฏิบติังาน ส่วนคุณลกัษณะมาตรฐานส่วนบุคคลท่ีเป็นคุณลกัษณะเด่น ไดแ้ก่ดา้นความเป็นผูน้ า
ท่ีมีประสิทธิภาพ ดา้นใฝ่รู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง และดา้นการใชข้อ้มูลสารสนเทศในการ
ปฏิบติังาน 
                   ในส่วนของรูปแบบนวตักรรมต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ประกอบดว้ย 9 องค์ประกอบ 
ได้แก่ นโยบายการพฒันาฝึกอบบรม แนวคิดท่ีเป็นจุดเน้นในการพฒันาฝึกอบรม การวิเคราะห์
คุณลกัษณะมาตรฐาน การระบุเป้าหมายการพฒันาฝึกอบรม หลกัการก าหนดรูปแบบการพฒันา 
ฝึกอบรม การเตรียมความพร้อมและจ าแนกกลุ่ม ขั้นตอนและวิธีการพฒันาฝึกอบรมลักษณะ  
กิจกรรมการปฏิบติั และการประเมินและติดตามผล ส าหรับการพฒันารูปแบบการฝึกอบรม   พบวา่ 
ควรเนน้การใชก้ระบวนการในวิธีการวิจยัเชิงพฒันาเป็นนวตักรรม ส าคญัเพื่อปรับปรุงพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ืองในทุก ๆ องคป์ระกอบของการฝึกอบรม 
 

2.6.2 งานวจัิยในต่างประเทศ 
          มิซาราฮิ ( Mizarahi, : 1991) ไดศึ้กษาวิจยัความสัมพนัธ์ระหวา่งแบบของภาวะผูน้ ากบั
ประสิทธิผลของผูน้ า โดยพฒันาจากความแตกต่างทางวฒันธรรมของพนกังานซ่ึงไดมี้ทฤษฎีภาวะ
ผูน้ าตามสถานการณ์ของ Hersey and Blanchard ซ่ึงเช่ือวา่ประสิทธิผลของผูน้ าจะเกิดข้ึน  เม่ือผูน้ า
สามารถจดัความสมดุล ระหวา่งพฤติกรรมการมุ่งคนกบัพฤติกรรมการมุ่งงานใหส้อดคลอ้งกบัระดบั
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ของวุฒิภาวะหรือประสบการณ์ของพนกังาน  จึงน าไปศึกษาวฒันธรรมกลุ่มย่อยของพนักงาน 2 
กลุ่ม คือ กลุ่ม Ashkenazi กบักลุ่ม Sephardic ท่ีส่งผลต่อแบบ ภาวะผูน้ าของ ผูบ้ริหาร จดัการชาว
อิสราเอล ผลการวิจยัพบวา่ ทั้งวฒันธรรมของกลุ่ม Ashkenazi และวฒันธรรมกลุ่ม Sephardic ต่างก็
ไม่ส่งผลต่อแบบภาวะผูน้ าทั้งแบบมุ่งคนและมุ่งงาน 
        โรเบิร์ท (Robert, : 1991) ไดท้  าการศึกษาคุณลกัษณะของการศึกษาธิการเขต ในรัฐ
แคลิฟอร์เนียเก่ียวกบับทบาทภาวะผูน้ าในการปฏิรูปของโรงเยนของศึกษาธิการเขตโดยศึกษาใน
ดา้นคุณภาพ การวางแผน การสรรหาและคดัเลือก และการวดัความรับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบ
ได ้ผลการศึกษาพบว่าในประเด็นคุณภาพการวางแผนควรเน้นการเพิ่มส่ิงอ านวยความสะดวกใน
การพฒันาแผนการเรียนการสอน  และการจดัท าหลกัสูตร   ประเด็นการสรรหาและคดัเลือก  เนน้
ความรับผิดชอบท่ีส าคญัท่ีสุดคือ  การจดัตั้งระบบท่ีเขม้แข็งแก่โรงเรียนโดยการสร้างภาวะผูน้ าใน
ดา้นการเรียนการสอน และประเด็นการวดัผลความรับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบไดเ้นน้ถึงความ
จ าเป็นในการบริหารระบบขอ้มูล นอกจากนั้นยงัเห็นว่าการสร้างภาวะผูน้ าในเชิงสัญลกัษณ์ด้าน
ค่านิยมและความเช่ือน่าจะเป็นองคป์ระกอบร่วมอยูด่ว้ย 
        บูน (Boone, : 1992) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัภาวะผูน้ าของศึกษาธิการเขตในชนบท เพื่อคน้หา
ส่ิงท่ีเป็นปัจจยัต่อความส าเร็จในการปรับโครงสร้างของกลุ่มโรงเรียนในเขตชนบทของรัฐเท็กซัส 
และรัฐโอกาโฮมา ผลการวจิยัพบวา่ ภาวะผูข้องศึกษาธิการเขตในชนมีลกัษณะร่วมกนั 4 ประการคือ 
        1) วิสัยทศัน์และความต่ืนตวั โดยเขา้ถึงคุณภาพของการศึกษา และตระหนกัถึง
ความจ าเป็นของการเปล่ียนแปลง  
  2) การสร้างวิสัยทศัน์ร่วมกนัโดยให้ความส าคญัต่อการส่ือสารหรือส่ือความกบั
คณะกรรมการ ในการสร้างเป้าหมายและกลยทุธ์ในการด าเนินงานร่วมกนั  
  3)  การสร้างความไวว้างใจต่อครูใหญ่ ครู คณะกรรมการโรงเรียนและชุมชน   
  4) การตรวจสอบติดตามผลเพื่อให้เกิดความแน่ใจได้ว่างานท่ีท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง ไดด้ าเนินการบรรลุส าเร็จตามเป้าหมายมากนอ้ยเพียงใดคุณลกัษณะของศึกษาธิการ
เขตจึงตอ้งเป็นผูมี้ความคิดสร้างสรรคแ์ละเป็นผูส้นบัสนุนการเปล่ียนแปลงทางนวตักรรม พร้อมทั้ง
แสวงหานวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีจะน ามาพฒันาการเรียนรู้ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

        อาดมั (Adams, : 1993) ไดศึ้กษาวิจยัภาวะผูน้ าองคก์ารและผลกระทบต่อประสิทธิผล
องค์การกรณีศึกษาใน 60 โรงเรียนเพื่อยืนยนัว่าแบบภาวะผูน้ าท่ีหลากหลายสามารถตัดสิน
ประสิทธิผลองค์การได ้ซ่ึงผูว้ิจยัเสนอว่า การควบคุมตามล าดบัข้ึนหรืออิทธิพลท่ีตั้งอยู่ในรูปของ
องค์การนั้น ๆ และประสิทธิผลโรงเรียนสามารถวดัได้ตามหน้าท่ีขององค์การ 4 ประการ ของ 
Parson คือความสามารถในการปรับตวั การบรรลุเป้าหมาย การบูรณาการ และการรักษาแบบแผน



 93 

วฒันธรรมองค์การ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นกราฟและแบบสอบถาม 3 ฉบบัท่ีเก่ียวกบัการ
ควบคุมองคก์าร ความพึงพอใจโดยภาพรวม และความจงรักภกัดีต่อองคก์าร โดยการสอบถามบุคคล
จ านวน 1,500 คน ซ่ึงเป็นตวัแทนบทบาท และต าแหน่งหลากหลายท่ีอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษา
และมธัยมศึกษาชานเมือง เพื่อน ามาจดัล าดบัของประสิทธิผลตามการรับรู้ ขอ้มูลถูกรวบรวมแลว้
น ามาศึกษาความสัมพันธ์ วิเคราะห์ถดถอยและวิเคราะห์เส้นทางเพื่อตรวจสอบผลกระทบ
ความสัมพนัธ์กบัหน้าท่ีขององค์การทั้ง 4 ประการ และสัมพนัธ์กบัระดบัประสิทธิผลองค์การท่ี
เพิ่มข้ึน ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่ ภาวะผูน้ าองคก์ารจะเป็นตวัพยากรณ์ท่ีส าคญัของประสิทธิผลองคก์าร 
 เบสซ่ี และเชนน่ีBassi and Chenny, : 1997) แห่งสมาคมการฝึกอบรม และพฒันา
อเมริกนัได้ศึกษา เปรียบเทียบวิธีการฝึกอบรมและพฒันาของบริษทัชั้นน าระดบัโลกจ านวน 58 
บริษทั ดว้ยกระบวนการ Benchmarking ผลการศึกษาพบวา่ วิธีการพฒันาในห้องโดยมีวิทยากรน า 
เป็นวิธีการพฒันาท่ีเก่าแก่และนิยมใช้มากท่ีสุดถึงแมค้วามเจริญกา้วหน้าของเทคโนโลยีการศึกษา
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจท าให้คนเขา้ใจวา่วิธีการแบบเก่าท่ีมีวิทยากรเป็นหลกัจะเส่ือมความ
นิยมลงแต่ข้อมูลจากการวิจยัพบว่า แม้จะเกิดความเปล่ียนแปลงในวิธีการพฒันาบ้างแต่ก็เป็น
ลกัษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ใช่เปล่ียนแปลงอย่างส้ินเชิงในเวลารวดเร็วอย่างไรก็ตามวิธีการ
พฒันาในหอ้งหรือในชั้นเรียนยงัครองความนิยมเป็นอนัดบัหน่ึง เม่ือเปรียบเทียบกบัวธีิอ่ืน ๆ 
 สวนีน่ี (Sweeney, : 2000) ไดศึ้กษาการรับรู้เก่ียวกบัประสบการณ์ในขณะฝึกปฏิบติังาน
ดา้นการเป็นผูบ้ริหาร โดยใชก้ารวิจยัเชิงชาติพนัธ์วรรณนา ศึกษาวิจยักลุ่มผูฝึ้กหดั 5 คน และกลุ่มพี่
เล้ียงท่ีฝึกปฏิบติังานในปีการศึกษา 1998 – 1999 วิธีการศึกษาใช้การสัมภาษณ์ การสังเกต และ
การศึกษาเอกสาร แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการจดัหมวดหมู่จดักลุ่มและสรุปหาความ
สอดคล้อง ความถูกตอ้ง ผลการวิจยัสรุปว่า กลุ่มผูฝึ้กหัดปฏิบติังานด้านการเป็นผูบ้ริหารได้รับ
ประโยชน์อย่างยิ่ง มีความเขา้ใจในบทบาท และหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งผูบ้ริหารมี
ความรู้สึกมัน่คงปลอดภยั มีความม่ีนใจในการปฏิบติังานอย่างไรก็ตามกลุ่มผูฝึ้กปฏิบติัยงัตอ้งการ
ไดรั้บการฝึกทกัษะการพฒันาความรู้เทคนิคการปฏิบติังาน และตอ้งการไดรั้บขอ้มูลป้อนกลบัเพื่อ
พฒันากากรปฏิบติังาน นอกจากน้ีกลุ่มพี่เล้ียงท่ีฝึกปฏิบติังาน มีบทบาทส าคญัต่อความส าเร็จในการ
ฝึกปฏิบติังานดว้ย 
  ฮาล่ี ทอมลิน และแกร่ี ฮอล์ม (Harry Tomlin, and Gary Holmes, : 2001) ไดศึ้กษาหา
ประสิทธิภาพของแบบสอบถามชีวประวติัซ่ึงใชค้ดัเลือกบุคคลท่ีจะเป็นผูบ้ริหารในอนาคต โดยการ
สร้างเคร่ืองมือท่ีเป็นพื้นฐานในการคดัเลือกผูบ้ริหารแนวใหม่ ใชศึ้กษากบักลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มผูบ้ริหารโรงเรียนในระดบัประถมศึกษา 27 คน (กลุ่มควบคุม) และกลุ่มครู ท่ีมีคุณสมบติัตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 21 คน (กลุ่มทดลอง) โดยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ซ่ึงประกอบด้วย
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สาระส าคญั 2 ส่วน คือ สาระส าคญัของชีวประวติั  5  ด้านไดแ้ก่  1)ดา้นเป้าหมาย 2) ดา้นการ
ควบคุมสั่งการ 3) ดา้นการสร้างแรงจูงใจและอ านาจหนา้ท่ีความเช่ือถือ 4) ดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ และ 
5) การรวบรวมข่าวสารและการไดรั้บความรู้ความเขา้ใจ ผลการวิจยัพบวา่การสอบถามชีวประวติั
ของกลุ่มทดลอง  และกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างกันเน่ืองจากกลุ่มควบคุมเป็นกลุ่มท่ีมี
ประสบการณ์ดา้นบริหารมาก่อน จึงสามารถตอบไดต้รงประเด็น การจดัหมวดหมู่ สาระส าคญัของ
ชีวประวติัมีความเหมาะสม สามารถน าไปใชใ้นการวินิจฉยั ศกัยภาพของผูบ้ริหารไดถู้กตอ้งและไม่
มีอคติ การประเมินแบบสอบถามชีวประวติัยงัไม่มีความเช่ือมัน่เพียงพอ เน่ืองจากใช้เคร่ืองมือวดั
เพียงช้ินเดียว และประสิทธิภาพในการคดัเลือกศกัยภาพความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารในกลุ่มทดลอง
ได้เพียง ร้อยละ 80 เม่ือน ามาเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของสมาคมวิชาชีพผูบ้ริหารแห่งชาติ
นอกจากน้ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชท้ดลองมีนอ้ยเกินไป จึงไม่สามารถเป็นตวัแทนของประชากรได ้
 
 เมืองเกษม (Mungkasem, : 2001) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์
ส าหรับผูบ้ริหาร พบว่า  คุณลกัษณะของผูท่ี้มีภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ มีองค์ประกอบท่ีส าคญั 5 
ประการ คือ การมีความเป็นผูน้ า การมีวิสัยทศัน์ การท างานเป็นทีม การมีทศันคติดา้นบวก และการ
มีความสามารถในการปรับตวั 
 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ า  การพฒันาภาวะผูน้ า และภาวะผูน้ าเชิง
สร้างสรรค ์สรุปไดว้า่ หน่วยงานและองคก์ารต่าง ๆ ใหค้วามสนใจศึกษาภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ
โดยศึกษาทั้งในเร่ืองบทบาท พฤติกรรมแบบผูน้ า คุณลกัษณะและประสิทธิผลของผูน้ า ทั้งน้ีเพื่อน า
องคค์วามรู้ท่ีไดม้าประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาผูน้ าและผูต้ามให้มีศกัยภาพในการปฏิบติังานให้สูงข้ึน 
และภายใต้กระบวนทศัน์การจดัการศึกษาปัจจุบนั  ความจริงท่ีเราพบก็คือ  มีนักเรียนส่วนหน่ึง
ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้นกัเรียนบางส่วนมีผลการเรียนรู้ท่ีลดหลัน่ลงไปโดยมีอีกกลุ่มหน่ึง
ท่ีล้มเหลวจากการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนจดัให้และโดยความรับผิดชอบแล้วโรงเรียนจะต้องมีหน้าท่ี
ส าคญัยิ่งท่ีตอ้งท าให้นกัเรียนทุกคนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นเป็นต่อความส าเร็จต่อไปในอนาคต  
ปัญหาใหญ่เช่นน้ีจ าเป็นท่ีเราจะต้องปรับเปล่ียนแนวคิดใหม่เก่ียวกับการจดัการศึกษาตอ้งปรับ
กระบวนทศัน์ใหม่ดา้นภาวะผูน้ าทางการศึกษา มีความจ าเป็นตอ้งปรับโรงเรียนหรือสถานศึกษาให้
เป็นองค์กรท่ีรอบรู้โดยมีจุดเน้นอยู่ท่ีคุณภาพโดยองค์รวมของการจดัการศึกษาในสถานศึกษา  
ทฤษฎีภาวะผูน้ าแบบสร้างสรรค ์(Formative  Leadership  Theory) ท่ีไดรั้บการพฒันาโดย Ash และ 
Persall  บนพื้นฐานความเช่ือท่ีวา่ “ในโรงเรียนหน่ึงอาจมีผูน้ าไดห้ลายคน  ซ่ึงแสดงบทบาทการใช้
ภาวะผูน้ าในลกัษณะต่าง ๆ มากมาย  บทบาทภาวะผูน้ าจึงมิไดจ้  าเพาะเจาะจงแต่ผูบ้ริหารเท่านั้น” แต่
หน้าท่ีของผูบ้ริหารคือการสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้แก่ครูอาจารยแ์ละบุคลากรต่าง ๆ เพื่อเป็น
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ช่องทางให้คนเหล่าน้ีไดพ้ฒันาตนเองเขา้สู่การเป็นผูน้ าท่ีสร้างสรรค(์Productive  leaders) ทฤษฎี
ภาวะผูน้ าแบบสร้างสรรคน้ี์มีมุมมองวา่  “ครูคือผูน้ า (Teacher  as  leaders) โดยมีครูใหญ่คือผูน้ า
ของผูน้ า(Leader  of  leaders) “อีกทอดหน่ึง  โดยนยัดงักล่าวหนา้ท่ีส าคญัของผูบ้ริหารจึงไม่เพียงแต่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนเท่านั้นแต่ยงัรวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ของครูอาจารย์และ
บุคลากรซ่ึงเป็นผูใ้หญ่ของโรงเรียนอีกดว้ย 
  
 สรุป  จากแนวคิดและจากการศึกษารูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคด์งักล่าว 
จะเห็นว่าการพฒันาภาวะผูน้ าสู่ความเป็นเลิศในการพฒันาการศึกษานั้น มีความจ าเป็นและมี
ความส าคญัอยา่งยิง่ เพราะการจดัการศึกษา จะตอ้งมีผูน้ าท่ีมีความสามารถในเชิงสร้างสรรค ์มีความ
เป็นผูน้ าท่ีมีความสามารถในการท างานเป็นทีม รู้จกัแกปั้ญหาในภาวะท่ีมีการเปล่ียนแปลง มีความ
มุ่งมั่นท่ีจะท างานให้เกิดสัมฤทธิผล  จึงจะท าให้สถานศึกษาพัฒนาอย่างมีคุณภาพได้  ใน
ขณะเดียวกันการพัฒนาผู ้บริหารสถานศึกษาให้มีภาวะผู ้น าเชิงสร้างสรรค์ได้นั้ น จะต้องมี
กระบวนการพฒันาอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน กล่าวคือ มีการวิเคราะห์สังเคราะห์ภาวะผูน้ าเชิง
สร้างสรรคท่ี์ตอ้งการพฒันาซ่ึงเกิดจากบริบทของการจดัการศึกาในสถานศึกษาแต่ละแห่ง มีการน า
ผลจากการวิเคราะห์สังเคราะห์มาสร้างเป็นรูปแบบการพฒันาท่ีเหมาะสม และน ารูปแบบท่ีสร้าง
ข้ึนมานั้นไปทดลองใช้เพื่อน ามาพฒันาให้สมบูรณ์ต่อไป และขั้นตอนสุดท้ายคือมีการประเมิน
รูปแบบในการพฒันา เพื่อยนืยนัหรือขยายผลการพฒันาให้กวา้งขวางข้ึน จากแนวคิดและแนวทางท่ี
นักการศึกษาและนักวิจยัได้เสนอแนวทางในการพฒันาภาวผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ท่ีมีคุณค่าและ
สามารถน าไปปฏิบติัให้เกิดประสิทธิผลในการจดัการศึกษา ในสถานศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป จึง
เป็นแนวคิดส าคญัในการน ามาสร้างเป็นรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ในคร้ังน้ี  
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บทที ่3 

วธิกีารด าเนินงานวจิัย 
 

การวจิยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) พฒันารูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 และ 
2) ประเมินรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวผูว้ิจยัได้
ด าเนินการวิจยัในแต่ละขั้นตอนของรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ โดยก าหนดกลุ่ม
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์
ขอ้มูล และสถิติท่ีใชด้งัปรากฏในรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน ดงัรูปท่ี 3.1 
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 ขั้นตอนที ่  กจิกรรม    ผลทีไ่ด้รับจากด าเนินงาน 

 

 
 
วเิคราะห์และสงัเคราะห์   ไดคุ้ณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิง 

1  คุณลกัษณะภาวะผูน้ า   สร้างสรรคท่ี์ตอ้งการพฒันา 5                       
เชิงสร้างสรรค ์                                         คุณลกัษณะ 

 
 

สร้างรูปแบบการพฒันาภาวะ    ไดรู้ปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิง 
  ผูน้ าเชิงสร้างสรรคแ์ละตรวจ   เชิงสร้างสรรค ์ท่ีผา่นการตรวจ 

 2                             สอบความเหมาะสมและความ                   สอบและปรับปรุงตามขอ้เสนอ                                                                                                                                              
                                               เป็นไปไดข้องรูปแบบ  โดย   แนะตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

ผูเ้ช่ียวชาญประเมินความ                              
เหมาะสม 
  

        

 
การทดลองใช้รูปแบบ   ผลการใช้รูปแบบการพฒันา 

3  การพฒันาภาวะผู้น า   ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 

เชิงสร้างสรรค์    ก่อนและหลงัการพฒันา 

 
 

การพฒันารูปแบบการ   ได้รูปแบบการพฒันาภาวะผู้น า 

4  พฒันาภาวะผู้น าเชิงสรรค์   เชิงสร้างสรรค์ที่มีความสมบรูณ์ 

หลงัการทดลอง 

 
ประเมินผลรูปแบบการ   ได้รูปแบบการพฒันาภาวะผู้น า 

5  พฒันาภาวะผู้น าเชิง   เชิงสร้างสรรค์ที่มีคณุภาพ 

สร้างสรรค์    สามารถน าไปใช้ได้จริง  

                               
                                                  รูปที ่3.1  ขั้นตอนการด าเนินงานวจัิย                  

วตั
ถุป

ระ
สง

คข์
อ้ที่

 1 
 

วตั
ถุป

ระ
สง

คข์้
อที่

 2 
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รายละเอียดขั้นตอนการวิจัย 

3.1 ขั้นตอนที่ 1: การวิเคราะห์ สังเคราะห์ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 3 
 
 ขั้นตอนน้ี เป็นการศึกษาคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ท่ีพึงประสงค์ สภาพ
ปัญหาและความตอ้งการในการพฒันาคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์  แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้า
วิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อให้ไดคุ้ณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคท่ี์จะน ามาพฒันาให้กบัผูบ้ริหาร
ถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 โดยมีรายละเอียด
การด าเนินงาน ดงัน้ี 

3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวจิยัในขั้นตอนน้ีใชป้ระชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี  
3.1.1.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษาภาครัฐท่ีสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฎร์ธานี เขต 3 ซ่ึงเป็นประชากร จ านวน 162 คน จาก 162 โรงเรียน เพื่อตอบแบบสอบถาม
เก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อภาวะผูน้ าท่ีพึงประสงค ์ สภาพปัญหาและความตอ้งการพฒันาภาวะผูน้ า
เชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา 

3.1.1.2 ครูผูส้อน ซ่ึงเป็นตวัแทนของครูในสถานศึกษาภาครัฐท่ีสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จาก 162 โรงเรียน ซ่ึงมีจ านวนครูทั้งส้ิน 656 คนโดย
ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบไม่เจาะจงโรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งส้ิน 162 คน เพื่อตอบแบบสอบถาม
เก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อภาวะผูน้ าท่ีพึงประสงค ์  สภาพปัญหาและความตอ้งการพฒันาภาวะผูน้ า
เชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา 

3.1.1.3 ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 12 คน ประกอบดว้ย  ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีผลงาน
ดีเด่น จ านวน  9  คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นบริหารการศึกษาจ านวน 1  คน และศึกษานิเทศก์  จ  านวน 2  คน 
เพื่อการสนทนากลุ่มเก่ียวกับภาวะผู ้น าท่ีท าให้ประสบความส าเร็จในการบริหารงานและ
คุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์ 

3.1.2 เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
         3.1.2.1 ลกัษณะเคร่ืองมือ  
  1) แบบสอบถามภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคท่ี์พึงประสงค์ตามความคิดเห็น 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน มีลกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) และค าถาม 
ปลายเปิดท่ีเป็นขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
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                2) แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพปัญหาด้านภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน  มีลกัษณะเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และค าถามปลายเปิดท่ีเป็นขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
                3) แบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการ     การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน   มีลกัษณะเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และค าถามปลายเปิดท่ีเป็นขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
                4)   แบบสนทนากลุ่มของผูเ้ช่ียวชาญเป็นกรอบในการสนทนากลุ่มของผูเ้ช่ียวชาญ
เก่ียวกับภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีผลต่อการบริหารงานในสถานศึกษาให้ประสบ
ผลส าเร็จ 
         3.1.2.2  วธีิการสร้างเคร่ืองมือ 
  1) การสร้างแบบสอบถามภาวะผูน้ าท่ีพึงประสงค ์สภาพปัญหาและความ
ตอ้งการการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์ผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 
   1.1)  ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้ า และภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์
   1.2)  สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคท่ี์พึงประสงค์
เป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จ  านวน 10 ขอ้และค าถามปลายเปิดเพื่อใหข้อ้เสนอ 
แนะเพิ่มเติม จ านวน 1 ขอ้ 
   1.3)  สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพปัญหาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เป็น
แบบสอบถามปลายปิด 11 องคป์ระกอบๆ ละ 4 ขอ้โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คือ มาก
ท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด  และไดก้ าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
 

-  มีสภาพปัญหาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด    เท่ากบั   5   คะแนน   
-  มีสภาพปัญหาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัมาก    เท่ากบั   4    คะแนน   
-  มีสภาพปัญหาภาวะผูเ้ชิงสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง   เท่ากบั   3   คะแนน   
-  มีสภาพปัญหาภาวะผูเ้ชิงสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบันอ้ย    เท่ากบั   2   คะแนน   
-  มีสภาพปัญหาภาวะผูเ้ชิงสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด   เท่ากบั   1   คะแนน   

 
  1.4) สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับความต้องการในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิง
สร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
เขต 3 เป็นแบบสอบถามปลายปิด จ านวน 11 องคป์ระกอบๆ ละ 4 ขอ้ โดยใชม้าตราส่วนประมาณ
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ค่า 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด  และไดก้ าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
ดงัน้ี 

- มีความตอ้งการในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  เท่ากบั 5 
คะแนน   
 - มีความตอ้งการในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัมาก เท่ากบั 4 คะแนน   

- มีความตอ้งการในการพฒันาภาวะผูเ้ชิงสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง เท่ากบั 3 
คะแนน   

- มีความตอ้งการในการพฒันาภาวะผูเ้ชิงสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบันอ้ย เท่ากบั 2 คะแนน   
- มีความตอ้งการในการพฒันาภาวะผูเ้ชิงสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 1 คะแนน   

                   1.5) สร้างแบบสนทนากลุ่มส าหรับผูเ้ช่ียวชาญเพื่อเป็นกรอบในการสนทนา
กลุ่มเก่ียวกบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารงานในสถานศึกษาใหป้ระสบ
ผลส าเร็จมีลกัษณะเป็นแบบการสนทนาปลายเปิด จ านวน 2 ขอ้ ดงัน้ี 

1.5.1)  ภาวะผูน้ าท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาประสบปัญหาในการบริหารงานใน
สถานศึกษา 

  1.5.2)  ภาวะผูน้ าท่ีท าให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาประสบความส าเร็จในการ
บริหารงานในสถานศึกษา 

      1.6) น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนทั้ง 4 ชุด คือแบบสอบถาม ในขอ้ 1.2), 1.3), 
1.4 และ 1.5 ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 9 คน ประกอบดว้ย  ผูเ้ช่ียวชาญทางการบริหารบุคคลจ านวน    

2 คน ผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 1  คน  ศึกษานิเทศก์  3  คน ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 3 คน ประเมินความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม และขอ้เสนอแนะ  

               1.7) วเิคราะห์ผลประเมินและหาค่าความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม  โดยน า 
ค าตอบของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนมาตรวจสอบคุณภาพและแปลงเป็นคะแนน ดงัน้ี 
 

มีความเห็นวา่สอดคลอ้ง        เท่ากบั    + 1    คะแนน 
มีความเห็นวา่ไม่แน่ใจ          เท่ากบั       0    คะแนน 
มีความเห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง   เท่ากบั     - 1    คะแนน 

 
จากนั้นน ามาแทนค่าในสูตรความสอดคลอ้ง  ถา้ดชันีความสอดคลอ้งมากกวา่หรือเท่ากบั 

0.50  ถือวา่อยูใ่นเกณฑใ์ชไ้ด ้ไม่ตอ้งปรับปรุง (กรมวชิาการ, 2545 : 84)  โดยใชสู้ตร 
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สูตร   IOC  =  
N

R  
   

IOC หมายถึง    ดชันีความสอดคลอ้ง 
R     หมายถึง    คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
N     หมายถึง    จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

 
       1.8) ปรับปรุงร่างแบบสอบถามก่อนน าไปใช้ โดยน าผลจากการประเมิน
แบบสอบถามของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการตรวจสอบคุณภาพ มาเป็นหลกัเกณฑ์ในการปรับปรุง และได้
ยึดเกณฑ์ในการพิจารณา คือ ขอ้ใดมีค่าความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ถือวา่ใชไ้ด ้ และไม่ตอ้ง
ปรับปรุง  ส่วนข้อท่ีต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดผูว้ิจยัจะน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผูเ้ช่ียวชาญ   

3.1.3.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
    3.1.3.1  การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามชุดท่ี1 : คุณลกัษณะภาวะผูน้ า 
ท่ีพึงประสงค ์ 
  1) ท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ถึงผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  และส่งแบบสอบถามเก่ียวกบัคุณลกัษณะภาวะ
ผูน้ าท่ีพึงประสงคเ์พื่อใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาตอบ ภายใน 7 วนั 
  2) รวบรวมขอ้มูลและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  
  3) น าแบบสอบถามทั้งหมดไปท าการวิเคราะห์ หาความถ่ีและค่าร้อยละของ
แต่ละขอ้และขอ้เสนอแนะ     
  4) น าขอ้มูลท่ีได้ไปใช้ในการสร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพปัญหาและ
ความตอ้งการในการพฒันา 
    3.1.3.2  การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามชุดท่ี 2 เก่ียวกบัสภาพปัญหาและชุด
ท่ี  3 เก่ียวกบัความตอ้งการในการพฒันาภาวะผูน้ าท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  1) ท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ถึงผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  และส่งแบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพปัญหาและ 
ความตอ้งการในการพฒันาภาวะผูน้ าท่ีพึงประสงค ์เพื่อใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาตอบภายใน 7 วนั 
  2) รวบรวมขอ้มูลและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดก้ลบัคืน 
  3) น าแบบสอบถามทั้งหมดไปท าการวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  
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    3.1.3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามชุดท่ี 4 การสนทนากลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ  
  1) ก าหนดและคดัเลือกบุคคลท่ีจะมาเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการสนทนากลุ่ม  
  2) ท าหนงัสือเชิญผูเ้ช่ียวชาญ ก าหนดหวัเร่ือง วนั เวลา และสถานท่ีในการ
สนทนากลุ่ม 
  3) ก าหนดผงัต าแหน่งท่ีนัง่ในการสนทนากลุ่ม ผูด้  าเนินการสนทนา ผูบ้นัทึก
การสนทนา จดัเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการสนทนากลุ่ม 
  4) ด าเนินการสนทนากลุ่มและจดบนัทึกการสนทนา 
  5) น าบนัทึกการสนทนากลุ่มมาวเิคราะห์ความสอดคลอ้งกบัภาวะผูน้ าเชิง
สร้างสรรค ์ เป็นการวเิคราะห์เน้ือหาเชิงคุณภาพ  โดยใชก้ารตีความ การสรุปความ การอธิบายความ
และการจดักลุ่มขอ้มูลโดยใชค้่าความถ่ีและค่าร้อยละ 
 
 3.1.4.  การวเิคราะห์ข้อมูล 
      3.1.4.1  การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้ 
    1) แบบสอบถามชุดท่ี 1 :  ภาวะผูน้ าท่ีพึงประสงค ์ ใชก้ารวเิคราะห์โดย
ค่าความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลตรวจสอบรายการ (Checklist) และขอ้เสนอแนะจากแบบสอบถาม
ปลายเปิด 
   2) แบบสอบถามชุดท่ี 2 : สภาพปัญหาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ใชก้ารวเิคราะห์โดยหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแบบสอบถามชุดท่ี 3 : 
ความตอ้งการในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคท่ี์พึงประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา 
วเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
   3) แบบการสนทนากลุ่ม วเิคราะห์โดยหาค่าความถ่ีและค่าร้อยละของขอ้มูล 
     3.1.4.2   เกณฑก์ารแปลผลขอ้มูล 

          1) การแปลความหมายในการวิเคราะห์ขอ้มูล สภาพปัญหาและความตอ้งการ
พฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์ ผูว้จิยัก าหนดคะแนนไว ้ดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด, 2543 : 84) 

ช่วงคะแนน  4.51 – 5.00  หมายถึง   อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ช่วงคะแนน  3.51 – 4.50  หมายถึง   อยูใ่นระดบัมาก 
ช่วงคะแนน  2.51 – 3.50 หมายถึง   อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ช่วงคะแนน  1.51 – 2.50 หมายถึง   อยูใ่นระดบันอ้ย 
ช่วงคะแนน  1.00 – 1.50 หมายถึง   อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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                  2) เกณฑก์ารคดัเลือกคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นการน ามาพฒันา 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 

 2.1) เกณฑก์ารพิจารณารายดา้น 
       2.1.1) เกณฑ์การคดัเลือกภาวะผูน้ าท่ีควรน ามาพฒันาตามสภาพ

ปัญหาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา  โดยใชร้ะดบัปัญหาจากแบบสอบถามชุดท่ี 
2 ตั้งแต่ ระดบัปานกลางข้ึนไป จึงถือวา่เป็นภาวะผูน้ าท่ีควรน ามาพฒันา 

        2.1.2) เกณฑ์การคดัเลือกภาวะผูน้ าตามความตอ้งการในการพฒันาภาวะ
ผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  โดยใช้ระดบัความตอ้งการจากแบบสอบถามชุดท่ี 3
ตั้งแต่ ระดบัมากข้ึนไป จึงถือวา่เป็นภาวะผูน้ าท่ีควรน ามาพฒันา 

      2.1.3) เกณฑก์ารคดัเลือกภาวะผูน้ าท่ีควรน ามาพฒันาจากการสนทนา 
กลุ่มในชุดท่ี 4 โดยจดักลุ่มขอ้คิดเห็นเรียงล าดบัความถ่ีจากมากไปหานอ้ยหากขอ้คิดเห็นใดมีความถ่ี
เท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 50 ถือวา่เป็นภาวะผูน้ าท่ีควรน ามาพฒันาใหก้บัผูบ้ริหารสถานศึกษา 

          2.2)  เกณฑก์ารก าหนดคุณลกัษณะภาวะผูน้ าท่ีจะน ามาพฒันาผูบ้ริหาร
สถานศึกษาไดแ้ก่ คุณลกัษณะภาวะผูน้ าท่ีจะตอ้งผา่นเกณฑใ์นขอ้ 2.1 อยา่งนอ้ย  2 รายการจึงจะ
ก าหนดเป็นคุณลกัษณะภาวะผูน้ าท่ีควรน ามาพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  
 

3.2 ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกดั ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี   เขต 3 
 ขั้นตอนน้ี เป็นการน าขอ้มูลท่ีไดศึ้กษามาจากขั้นตอนท่ี 1 มาด าเนินการสร้างรูปแบบ
การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  โดยมีรายละเอียดของการด าเนินการ ดงัน้ี 

  3.2.1 การยกร่างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา เป็นการสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู ้น าเชิงสร้างสรรค์ ซ่ึงประกอบด้วย 5 
คุณลกัษณะ คือ การเป็นผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม การเป็นผูน้ าของผูน้ า การเป็นผูน้ าท่ีสร้างความคิด
สร้างสรรค ์การเป็นผูน้ าการบริหารความเส่ียงและการเป็นผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานซ่ึงไดม้าจาก
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ในขั้นตอนท่ี 3.1 ในการน ารูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์
ไปใชพ้ฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษานั้น ผูว้ิจยัไดจ้ดัท าคู่มือและหน่วยการพฒันารวมถึงแบบทดสอบ
ความรู้ดา้นภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์
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  3.2.2 การสร้างคู่มือและหน่วยการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ผูว้ิจยัไดเ้ชิญ
ผูเ้ช่ียวชาญมาร่วมจดัสร้างคู่มือและหน่วยการพฒันา ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 9  
คน  ศึกษานิเทศก ์ จ  านวน  3 คน  รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา จ านวน 1  คน และครูผูส้อน  จ านวน  
6  คน  การจดัสร้างคู่มือและหน่วยการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์มีการด าเนินการ ดงัน้ี 
     3.2.2.1 ก าหนดเน้ือหาในคู่มือและหน่วยการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์
  3.2.2.2 ก าหนดหลักการและเหตุผลโครงสร้าง จุดประสงค์กิจกรรม วิธีการ
เรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ และการประเมินผลของหลกัสูตรการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ โดยให้
สอดคล้องกบัผลการวิเคราะห์สังเคราะห์คุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ 5 คุณลกัษณะท่ี
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งการพฒันา ในขั้นตอนท่ี 3.1 
  3.2.2.3 ก าหนดตารางการฝึกอบรม การศึกษาดูงานสถานศึกษาตน้แบบ และ
แนวทางการปฏิบติังานในสถานศึกษา (On the Job Training)  
  3.2.2.4 น า (ร่าง) คู่มือและหน่วยการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์ไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 9  คน ซ่ึงประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นบริหาร จ านวน 2 คน ผู ้อ  านวยการ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  2 คน ศึกษานิเทศก ์ 3  คน ผูบ้ริหารสถานศึกษา  2  คน ประเมินความ
สอดคลอ้งเชิงเน้ือหา และใหข้อ้เสนอแนะ 
  3.2.2.5 วิเคราะห์ผลการประเมินและหาค่าความสอดคลอ้งของคู่มือและหน่วย
การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ โดยน าค าตอบของผูเ้ช่ียวชาญมาตรวจสอบคุณภาพแต่ละคน
และน ามาแปลงเป็นคะแนน ดงัน้ี 
   มีความเห็นวา่สอดคลอ้ง        เท่ากบั    + 1   คะแนน 
   มีความเห็นวา่ไม่แน่ใจ           เท่ากบั      0   คะแนน 
   มีความเห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง    เท่ากบั     - 1   คะแนน 
 จากนั้นน ามาแทนค่าในสูตรความสอดคล้อง  ถ้าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือ
เท่ากบั 0.50  ถือวา่อยูใ่นเกณฑใ์ชไ้ด ้ไม่ตอ้งปรับปรุง (กรมวชิาการ, 2545 : 84)  โดยใชสู้ตร 
 

    สูตร      IOC  =   
   IOC  หมายถึง   ดชันีความสอดคลอ้ง 
   R     หมายถึง     คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
   N    หมายถึง     จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
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  3.2.2.6 ปรับปรุง (ร่าง) คู่มือและหน่วยการพฒันาก่อนน าไปใชใ้นการทดลอง
รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์โดยน าผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบ
คุณภาพมาเป็นหลกัเกณฑใ์นการปรับปรุง (ร่าง) คู่มือและหน่วยการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์
โดยใชเ้กณฑ์ในการพิจารณา คือ ขอ้ใดมีค่าความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป  ถือวา่ใชไ้ด ้ และไม่
ตอ้งปรับปรุง   
  3.2.3  การจัดท าแบบทดสอบความรู้ด้านภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ก่อนและหลังการ
พัฒนาโดย ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นวดัผลและประเมินผล จ านวน 9  คน และ
ศึกษานิเทศก ์จ านวน  3  คน การจดัท าแบบทดสอบความรู้มีการด าเนินการ ดงัน้ี 
  3.2.3.1  ศึกษารายละเอียดของเน้ือหาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคแ์ละวธีิการสร้าง 
ขอ้สอบแบบปรนยั 
 3.2.3.2   สร้างขอ้สอบแบบปรนยัเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์ชนิด 
เลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาก 5 องคป์ระกอบๆ ละ 4 ขอ้ จ  านวน 20  ขอ้    

 3.2.3.3   น า (ร่าง) แบบทดสอบก่อนและหลงัการพฒันาไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 9 คน ประเมินความสอดคลอ้งเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบก่อน-หลงัการพฒันา และขอ
ขอ้เสนอแนะ  
                               3.2.3.4   วเิคราะห์ผลประเมินและหาค่าความสอดคลอ้งของแบบทดสอบโดยน า
ค าตอบของผูเ้ช่ียวชาญมาตรวจสอบคุณภาพแต่ละคน และน ามาแปลงเป็นคะแนน ดงัน้ี 
 

มีความเห็นวา่สอดคลอ้ง        เท่ากบั    + 1   คะแนน 
มีความเห็นวา่ไม่แน่ใจ           เท่ากบั       0   คะแนน 
มีความเห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง    เท่ากบั    - 1   คะแนน 
 

 จากนั้นน ามาแทนค่าในสูตรความสอดคลอ้ง  ถา้ดชันีความสอดคลอ้งมากกวา่หรือเท่ากบั 
0.50 ถือวา่อยูใ่นเกณฑใ์ชไ้ด ้ไม่ตอ้งปรับปรุง (กรมวชิาการ, 2545 : 84)  โดยใชสู้ตร 

 

   สูตร      IOC  =  N
R  

IOC  หมายถึง   ดชันีความสอดคลอ้ง 
                           R    หมายถึง      คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

N    หมายถึง     จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
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 ผลปรากฏวา่ แบบทดสอบภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคทุ์กขอ้ค าถามมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง
เชิงเน้ือหา มากกวา่ 0.50  ถือวา่เป็นขอ้ทดสอบท่ีมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  
 

3.3  ขั้นตอนที่ 3 :  การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  
เขต 3 
 ขั้นตอนน้ีเป็นการน ารูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคไ์ปทดลองใช้กบัผูบ้ริหาร
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ท่ีมีปัญหาภาวะ
ผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลางข้ึนไป โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 3.3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
        การวจิยัในขั้นตอนน้ีใชป้ระชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 3.3.1.1  ประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ท่ีผลการประเมินพบวา่มีปัญหาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบั
ปานกลางข้ึนไป จ านวน 40 คน 
 3.3.1.2  กลุ่มตัวอย่าง คือ  ผูบ้ริหารในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ท่ีไดจ้ากกลุ่มประชากร  จากตารางยามาเน่ (Yamane, 
1973)  ซ่ึงมีค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดไ้ม่เกิน .05 (e = .05) ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างมี
จ านวน 36 คน  และใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Random Sampling)  

     
  3.3.2 เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
            3.3.2.1 ลกัษณะเคร่ืองมือ   
   1) เอกสารท่ีใชใ้นการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์ คือ คู่มือและหน่วย
การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์จ  านวน 5 หน่วย ซ่ึงผ่านการประเมินและการหาค่าความ
สอดคลอ้งจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ในขั้นตอนท่ี 2 
   2) แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลงัการพฒันาจ านวน 20 ขอ้ซ่ึงผา่นการ
ประเมินและการหาค่าความสอดคลอ้งจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ในขั้นตอนท่ี 2 
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  3.3.3 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
        3.3.3.1  ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการทดลองใชรู้ปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิง
สร้างสรรค ์คือ กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริหารสถานศึกษาจ านวน 36 คน 
          3.3.3.2 ออกแบบการทดลองใชคู้่มือและหน่วยการพฒันาในการอบรมภาวะ
ผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ โดยใชก้ารทดลองกลุ่มเดียว (One Group Pretest-Posttest Design) ซ่ึงมีการเก็บ
ขอ้มูลก่อนและหลงัการพฒันา (ลว้น สายยศ  และองัคณา  สายยศ, 2538 : 248-249) 
 
 
                                            T1                           X                           T2 
 
เม่ือ           T1 หมายถึง  การทดสอบก่อนการพฒันา 
   T2 หมายถึง  การทดสอบหลงัการพฒันา  
                X         หมายถึง  การทดลอง 
 
         3.3.3.3  แจง้ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมพฒันาตามหลกัสูตร
การพฒันา 
         3.3.3.4 จดัการพฒันาตามรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์  ตามขั้นตอน 
ดงัต่อไปน้ี 
  1) ทดสอบก่อนการพฒันาโดยใชข้อ้สอบท่ีผา่นการหาคุณภาพแลว้ จ านวน 
20 ขอ้ 

2) จดัการพฒันาโดยใชคู้่มือและหน่วยการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์
จ  านวน 5 หน่วย ใชเ้วลาในการพฒันา  2 วนั หลงัจากนั้นไปศึกษาดูงานสถานศึกษาตน้แบบ 2 แห่ง
เป็นเวลา 1 วนั และการปฏิบติังานในสถานศึกษา (On the Job Training) เป็นเวลา 4 เดือน 

3) สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมและเก็บรวบรวมแบบฝึกทุกกิจกรรม 
  4) ทดสอบหลงัการพฒันาโดยใชข้อ้สอบฉบบัเดียวกบัท่ีใชท้ดสอบก่อนการ
พฒันา 

        5)  เก็บรวบรวมคะแนนระหวา่งฝึก และคะแนนการทดสอบหลงัการพฒันา 
และน าไปหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  
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     3.3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
           3.3.4.1  การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้
  แบบทดสอบก่อนและหลงัการพฒันา  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ 
ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
             3.3.4.2  เกณฑก์ารแปลผลขอ้มูล 

                       การแปลความหมายของคะแนนภาวะผูน้ าก่อนและหลงัการพฒันา ผูว้จิยั
ก าหนดคะแนนไว ้ ดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด,  2543 : 84) 

ช่วงคะแนน  ตั้งแต่ร้อยละ  80  ข้ึนไป หมายถึง    อยูใ่นระดบัดีมาก 
ช่วงคะแนน  ตั้งแต่ร้อยละ  70-79        หมายถึง   อยูใ่นระดบัดี 
ช่วงคะแนน  ตั้งแต่ร้อยละ  60-69        หมายถึง   อยูใ่นระดบัพอใช ้
ช่วงคะแนน  ตั้งแต่ร้อยละ  50-59        หมายถึง   ผา่นเกณฑข์ั้นต ่า 

          ช่วงคะแนน  ต ่ากวา่ร้อยละ 50             หมายถึง   ไม่ผา่นเกณฑ ์
 

3.4  ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 
 ขั้นตอนน้ีเป็นการน าผลการประเมินคุณภาพของคู่มือและหน่วยการพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการทดลองใช้รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 มาวิเคราะห์ เพื่อ
ปรับปรุงและพฒันารูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาให้สมบูรณ์
มากข้ึน โดยมีรายละเอียดของการด าเนินการ ดงัน้ี 
 

3.4.1  กลุ่มตัวอย่างทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย 
         กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีเขา้รับการอบรม

และใชรู้ปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบติังานในสถานศึกษาของตน จ านวน 
36 คน 

 
3.4.2 เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
        3.4.2.1  ลกัษณะเคร่ืองมือ 

     1) แบบประเมินคุณภาพคู่มือและหน่วยการพฒันาภาวะผูน้ าเชิง       
สร้างสรรค ์
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                 2)  แบบสนทนากลุ่มส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีเขา้รับการพฒันา
ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์

 
 3.4.3 วธีิการสร้างเคร่ืองมือ 

 3.4.3.1 ศึกษารายละเอียดของการพฒันารูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิง
สร้างสรรค ์ และสร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินกระบวนการพฒันาตามรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ า
เชิงสร้างสรรคโ์ดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คือ 5 = มากท่ีสุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง 2 = 
นอ้ย และ 1= นอ้ยท่ีสุด และไดก้ าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
 -  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด     เท่ากบั  5  คะแนน   
 -  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก             เท่ากบั  4  คะแนน   
 -  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัปานกลาง    เท่ากบั  3  คะแนน   
                              - มีผลการประเมินอยูใ่นระดบันอ้ย             เท่ากบั  2  คะแนน   
 -  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด    เท่ากบั  1  คะแนน  
                                3.4.3.2 สร้างแบบสนทนากลุ่มส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีเขา้รับการพฒันา  
เพื่อให้ขอ้เสนอแนะในการพฒันารูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ เป็นแบบค าถามชนิด
ปลายเปิด จ านวน 5 ขอ้  
 3.4.3.3 น า (ร่าง) แบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 9 คน ซ่ึง
ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นบริหารการศึกษา จ านวน 2 คน ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา จ านวน 2 คน  ศึกษานิเทศก ์จ านวน 3 คน ผูบ้ริหารสถานศึกษาจ านวน 2 คน ประเมินความ
สอดคลอ้งของแบบสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะ  

 3.4.3.4 วเิคราะห์ผลการประเมินและหาค่าความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม
โดยน าค าตอบของผูเ้ช่ียวชาญมาตรวจสอบคุณภาพแต่ละคน และน ามาแปลงเป็นคะแนน ดงัน้ี 

มีความเห็นวา่สอดคลอ้ง         เท่ากบั    + 1   คะแนน 
มีความเห็นวา่ไม่แน่ใจ             เท่ากบั       0   คะแนน 
มีความเห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง  เท่ากบั     - 1   คะแนน 

 จากนั้นน ามาแทนค่าในสูตรความสอดคลอ้ง  ถา้ดชันีความสอดคลอ้งมากกวา่หรือเท่ากบั 
0.50  ถือวา่อยูใ่นเกณฑใ์ชไ้ด ้ไม่ตอ้งปรับปรุง (กรมวชิาการ, 2545 : 84)   
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    สูตรIOC  =  
N

R
 

   IOC   หมายถึง   ดชันีความสอดคลอ้ง 
                                            R     หมายถึง   คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
                                            N     หมายถึง   จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 
  3.4.3.5 ปรับปรุง (ร่าง) แบบสอบถามก่อนน าไปใช ้โดยน าผลจากการประเมิน
แบบสอบถามของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการตรวจสอบคุณภาพ มาเป็นหลกัเกณฑ์ในการปรับปรุงชุดการ
พฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ โดยใชเ้กณฑ์ในการพิจารณา คือ ขอ้ใดมีค่าความสอดคลอ้งตั้งแต่ 
0.50 ข้ึนไป  ถือว่าใชไ้ดแ้ละไม่ตอ้งปรับปรุง  ส่วนขอ้ท่ีต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ผูว้ิจยัจะตอ้งน ามา
ปรับปรุงแกไ้ข  ซ่ึงปรากฏวา่ แบบสอบถามทั้ง 2 ชุด ค่าความสอดคลอ้งแต่ละขอ้ค าถามมีค่ามากกวา่ 
0.50 จึงไม่ตอ้งปรับปรุง แต่มีการปรับแกไ้ขในส่วนอ่ืน ๆ ท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาใหข้อ้เสนอแนะไว ้
 

3.4.4  วธีิเกบ็รวบรวมข้อมูล 
   3.4.4.1 ให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีเขา้รับการพฒันา จ านวน 36 คนประเมินผล
การพฒันาตามรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์  
   3.4.4.2  จดัให้มีการสนทนากลุ่มของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีเขา้รับการพฒันา 
จ านวน 36 คน เพื่อใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์
   3.4.4.3  น าผลการประเมินและขอ้มูล/ขอ้เสนอแนะจากการสนทนากลุ่มมา
วเิคราะห์เพื่อน าไปใชใ้นการปรับปรุงรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์
 

3.4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  3.4.5.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้
      1) แบบประเมินคุณภาพคู่มือและหน่วยการพฒันาภาวะผูน้ าเชิง       
สร้างสรรค ์ ใชค้่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
                               2)  แบบสนทนากลุ่มส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีเขา้รับการพฒันา   
ใชค้่าความถ่ีและค่าร้อยละในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
  3.4.5.2 เกณฑก์ารแปลผลขอ้มูล 

         1) การแปลความหมายของผลการประเมินคุณภาพคู่มือและหน่วยการ
พฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์ ผูว้จิยัก าหนดคะแนนไว ้ ดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด, 2543 : 84) 
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ช่วงคะแนน  4.51 – 5.00      หมายถึง   มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ช่วงคะแนน  3.51 – 4.50      หมายถึง   มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก 
ช่วงคะแนน  2.51 – 3.50       หมายถึง  มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ช่วงคะแนน  1.51 – 2.50       หมายถึง   มีผลการประเมินอยูใ่นระดบันอ้ย 
ช่วงคะแนน  1.00 – 1.50      หมายถึง   มีผลการประเมินอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

   2) เกณฑก์ารน าผลการประเมินมาปรับปรุง คือ การน ารายการท่ีมีผลการ
ประเมินต ่ากวา่ 3.51 มาปรับปรุงพฒันา 

 

3.5 ขั้นตอนที่ 5 การประเมินรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี   เขต 3 
 ขั้นตอนน้ี เป็นการประเมินรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย 1) การใช้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาในการ

ปฏิบติังานในสถานศึกษาของตน ใน 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารทัว่ไป กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่ม

บริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารบุคคล 2) ผลท่ีเกิดข้ึนจากการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์อง

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  และ 3) การศึกษาความพึงพอใจของครูผูส้อนและนกัเรียนท่ีมีต่อการใชภ้าวะ

ผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการปฏิบติังานในสถานศึกษาของตน 

 การด าเนินการในดา้นต่างๆ ของขั้นตอนน้ี มีดงัน้ี 

          3.5.1  กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

     3.5.1.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีผลการประเมินพบว่ามีปัญหาภาวะผูน้ า

เชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดบัปานกลางข้ึนไป จ านวน 40 คน  การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้

ตารางยามาเน่ (Yamane, 1973)  มีจ  านวน 36 คน  และใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Random 

Sampling)  โดยกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริหารสถานศึกษาน้ีไดเ้ขา้รับการอบรมและใช้รูปแบบการพฒันา

ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังานในสถานศึกษาของตน ทั้ง 4 กลุ่มงาน  

     3.5.1.2  ครูผูส้อนจากสถานศึกษาของผูบ้ริหารท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 36 

แห่ง ซ่ึงมีจ านวนครูทั้งส้ิน 656 คน  การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางยามาเน่ (Yamane, 

1973)   มีจ  านวน 248 คน  และใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Random Sampling)    
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    3.5.1.3  ตวัแทนนักเรียน จากประชากรนักเรียนท่ีเป็นกรรมการสภา

นกัเรียน 36 โรงเรียนๆ ละ 15 คน รวมเป็นจ านวน 540  คน การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้

ตารางยามาเน่ (Yamane, 1973) มีจ านวน 230 คน และใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Random Sampling)  

 3.5.2   เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

             3.5.2.1 ลกัษณะเคร่ืองมือ 

  1) แบบสอบถามการน ารูปแบบภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหาร

สถานศึกษาไปใช้ปฏิบติังานในสถานศึกษาของตน ใน 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารทัว่ไป กลุ่ม

บริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารบุคคล  แบบสอบถามน้ีเป็นแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดบัในตอนท่ี 1 และเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ในตอนท่ี 2 

      2) แบบสอบถามผลท่ีเกิดข้ึนจากการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์อง

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

           3) แบบสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีผา่นการพฒันาและครูผูส้อน

เป็นค าถามปลายเปิดเก่ียวกับการใช้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการ

บริหารงานทั้ง 4 กลุ่มงาน และผลงานท่ีเกิดจากการใชภ้าวะผูน้ าฯ  

  4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผูส้อนและนกัเรียนต่อการใช้

ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

 

 3.5.3 วธีิการสร้างเคร่ืองมือ   

      3.5.3.1 การสร้างแบบสอบถามการน ารูปแบบภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาไปใช้ในการปฏิบติังานในสถานศึกษาของตนใน 4 กลุ่มงาน มีการ

ด าเนินการดงัน้ี 

  1) ศึกษาการบริหารงานในสถานศึกษาเก่ียวกบัภารกิจหลกั 4 กลุ่ม

งาน คือ กลุ่มบริหารทัว่ไป กลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารบุคคล 

  2) สร้างแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัใน

ตอนท่ี 1 และแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ในตอนท่ี 2 ซ่ึงคลอบคลุมภารกิจหลกัทั้ง 4 กลุ่ม

งานของสถานศึกษา 
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      3.5.3.2 การสร้างแบบสอบถามผลท่ีเกิดข้ึนจากการใช้ภาวะผูน้ าเชิง

สร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา และแบบสอบถามความพึงพอใจของครูและนกัเรียนต่อการใช้

ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา มีการด าเนินงานดงัน้ี 

  1)  ศึกษาการบริหารสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐานท่ี เป็นนิ ติบุคคล          

แผนปฏิบติั การประจ าปี การรายงานโครงการ ประสิทธิภาพของงานและภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ 

  2) สร้างแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบโดยใชม้าตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดบั  แบบสอบถามชุดน้ีเป็นแบบสอบถามก่อนและหลงัการพฒันาตามรูปแบบการพฒันา

ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์ 

     3.5.3.3 การสร้างแบบสัมภาษณ์ผูบ้ริหารท่ีผา่นการพฒันาและครูผูส้อน 

มีการด าเนินการดงัน้ี   

   1) ก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์ ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาท่ีส าคญั คือ 

การใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาในการบริหารงานทั้ง 4 กลุ่มงาน ผลงานท่ี

เกิดข้ึนจากการใช้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ และความพึงพอใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาและ

ครูผูส้อนในภาพรวมท่ีมีต่อการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นการบริหารด าเนินงานในสถานศึกษา 

         2) สร้างค าถามปลายเปิดท่ีเก่ียวกบัประเด็นดงักล่าวเพื่อใช้ในการ

สัมภาษณ์ผูบ้ริหารท่ีผ่านการพฒันาและครูผูส้อน พร้อมก าหนดกิจกรรมต่างๆในการไปเยี่ยมชม

สถานศึกษาเหล่านั้น  เช่นการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานทั้ง 4 กลุ่มงาน หรือการศึกษา ดู

งานท่ีเก่ียวกบัโครงการหรือผลงานท่ีประสบความส าเร็จจากการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์

  3.5.3.4  น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน ในขอ้ 3.5.3.1, 3.5.3.2, และ3.5.3.3  

ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 9 คน ซ่ึงประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารงานบุคคล  จ านวน 2 คน 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา จ านวน 2 คน ศึกษานิเทศก ์จ านวน 3 คน ผูบ้ริหารสถาน ศึกษา 

จ านวน 2 คน ประเมินความสอดคลอ้งของแบบสอบถามและขอขอ้เสนอแนะ 

 3.4.3.5 วิเคราะห์ผลการประเมินและหาค่าความสอดคล้องของแบบ 

สอบถามโดยน าค าตอบของผูเ้ช่ียวชาญมาตรวจสอบคุณภาพแต่ละคน และน ามาแปลงเป็นคะแนน 

ดงัน้ี 
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มีความเห็นวา่สอดคลอ้ง         เท่ากบั    + 1   คะแนน 

มีความเห็นวา่ไม่แน่ใจ             เท่ากบั       0   คะแนน 

มีความเห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง  เท่ากบั     - 1   คะแนน 
 จากนั้นน ามาแทนค่าในสูตรความสอดคลอ้ง  ถา้ดชันีความสอดคลอ้งมากกวา่หรือเท่ากบั 

0.50  ถือวา่อยูใ่นเกณฑใ์ชไ้ด ้ไม่ตอ้งปรับปรุง (กรมวชิาการ, 2545 : 84)   

 

    สูตรIOC  =  N
R

 
   IOC   หมายถึง   ดชันีความสอดคลอ้ง 

                                            R     หมายถึง   คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

                                            N     หมายถึง   จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

 
  3.5.3.6  ปรับปรุงร่างแบบสอบถามก่อนน าไปใช้ โดยน าผลจากการ

ประเมินแบบสอบถามของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการตรวจสอบคุณภาพมาเป็นหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา 

คือ ขอ้ใดมีค่าความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป  ถือวา่ใชไ้ด ้ และไม่ตอ้งปรับปรุง ส่วนขอ้ท่ีต ่ากวา่

เกณฑ์ท่ีก าหนดผูว้ิจยัจะน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ  การตรวจสอบ 

แบบสอบถามทั้ง 4 ชุด พบวา่ มีค่าความสอดคลอ้งแต่ละขอ้มากกวา่ 0.50 จึงไม่ตอ้งมีการปรับปรุง  

แต่ไดมี้การแกไ้ขในส่วนอ่ืนๆ ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

 

  3.5.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

          3.5.4.1 ท าหนงัสือประสานกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เพื่อนดัหมายการจดัเก็บขอ้มูลและการ

สัมภาษณ์ 

         3.5.4.2   ด าเนินการจดัเก็บขอ้มูลตามเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

         3.5.4.3   เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล 
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    3.5.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 

         3.5.5.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้

                     1) แบบสอบถามท่ีใช้ในขั้นตอนท่ี 5 ประกอบด้วย 1.1) 

แบบสอบถามการน ารูปแบบภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาไปใชป้ฏิบติังานใน

สถานศึกษาของตน ใน 4 กลุ่มงาน  1.2)  แบบสอบถามผลท่ีเกิดข้ึนจากการใช้ภาวะผูน้ าเชิง

สร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาแบบสอบถาม และ 1.3) แบบสอบถามความพึงพอใจของ

ครูผูส้อนและนกัเรียนต่อการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา สถิติท่ีใชใ้นการ

วเิคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าเฉล่ีย และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

          2) แบบสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีผ่านการพฒันาและ

ครูผูส้อน ใช้การบรรยายความ การตีความ การสรุปความ การหาค่าความถ่ีและค่าร้อยละในการ

วเิคราะห์ขอ้มูล 

     

 3.5.6 เกณฑ์การแปลผลข้อมูล 

                                 การแปลความหมายในการศึกษาขอ้มูลจากแบบสอบถาม 1.1-1.3 ก าหนด

คะแนนไวด้งัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด,  2543 : 84)  

 
ช่วงคะแนน  4.51 – 5.00  หมายถึง   อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ช่วงคะแนน  3.51 – 4.50  หมายถึง   อยูใ่นระดบัมาก 

ช่วงคะแนน  2.51 – 3.50 หมายถึง   อยูใ่นระดบัปานกลาง 

  ช่วงคะแนน  1.51 – 2.50 หมายถึง   อยูใ่นระดบันอ้ย 

ช่วงคะแนน  1.00 – 1.50 หมายถึง   อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

 จากการด าเนินการวิจยัตามขั้นตอนดงักล่าว  ผูว้ิจยัได้จดัท าเคร่ืองมือ  เก็บรวบรวม

ขอ้มูล  และวเิคราะห์ขอ้มูล  ตามค่าสถิติท่ีได ้ ดงัปรากฏในบทท่ี 4   



 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยั
ไดแ้บ่งการวเิคราะห์ ออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  
 

4.1 ขั้นตอนที ่1   การวเิคราะห์และสังเคราะห์ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร 
สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 
 
 ขั้นตอนน้ี เป็นการศึกษาคุณลักษณะภาวะผูน้ าท่ีพึงประสงค์  แล้วน ามาวิเคราะห์
สังเคราะห์  ไดภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคท่ี์จะน ามาพฒันาใหก้บัผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปรากฏ ดงัน้ี 

 4.1.1. คุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคท่ี์พึงประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
             ผูว้ิจ ัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามคุณลักษณะภาวะผูน้ าเชิง
สร้างสรรคท่ี์พึงประสงค ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
list) ปรากฏผลตามตารางท่ี 4.1 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4.1   แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละของคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ท่ีพึง
ประสงค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน 

 
ขอ้ท่ี ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคท่ี์พึงประสงค ์ ความถ่ี 

(n=324) 
ร้อยละ 

 

1 ผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม 318 98.14 
2 ผูน้ าของผูน้ า 316 97.53 
3 ผูน้ าการสร้างความไวว้างใจ  295 91.04 
4 ผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค ์ 314 96.91 
5 ผูน้ าการใหค้วามส าคญักบัคนและกระบวนการท างาน 292 90.12 
6 ผูน้ าการใหค้วามส าคญัต่อลูกคา้ 296 91.35 
7 ผูน้ าการสร้างเครือข่ายและส่ือสารแบบสองทาง 294 90.74 
8 ผูน้ าการสร้างสัมพนัธภาพและความใกลชิ้ด 298 91.97 
9 ผูน้ าการกระจายอ านาจการตดัสินใจ 290 89.50 

10 ผูน้ าการบริหารความเส่ียง 317 97.83 
11 (อ่ืนๆ) ผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 320 98.76 

 
 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ค่าความถ่ีและค่าร้อยละของคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์
ท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์
ธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีค่าความถ่ีสูงสุด 5 ล าดบัแรก 
เรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี ผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน ร้อยละ 98.76 ผูน้  าการเรียนรู้แบบทีม ร้อยละ 
98.14 ผูน้ าการบริหารความเส่ียง ร้อยละ 97.83 ผูน้ าของผูน้ า ร้อยละ 97.53 และผูน้ าท่ีสร้างความคิด
สร้างสรรค ์ร้อยละ 96.91  

4.1.2. สภาพปัญหาดา้นคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 
 ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาดา้นคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคจ์าก
แบบสอบถามสภาพปัญหาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ท่ีสร้างข้ึนโดยใช้ทฤษฎีของ Ash และ Persall 
และแนวคิดของนกัวิชาการคนอ่ืนๆ เป็นตน้ว่า อุดม มุ่งเกษม, 2544; สุเทพ  พงศ์ศรีวฒัน์, 2549;   
ธีระ  รุญเจริญ,  2553;  ไพฑูรย ์สินลารัตน์,  2554 ผลการวเิคราะห์ปรากฏในตารางท่ี 4.2  
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ตารางท่ี 4.2  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัสภาพปัญหาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  
เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน 

 

ขอ้ท่ี 
สภาพปัญหาภาวะผูน้ าเชิง

สร้างสรรค ์
ผูบ้ริหาร (N = 162) ครูผูส้อน (n = 162) 

X  S.D. ระดบั x  S.D. ระดบั 
1 ผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม 4.25 0.18 มาก 4.31 0.21 มาก 
2 ผูน้ าของผูน้ า 4.47 0.30 มาก 4.43 0.31 มาก 
3 ผูน้ าการสร้างความไวว้างใจ 1.75 0.21 นอ้ย 1.73 0.33 นอ้ย 
4 ผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค์ 4.53 0.27 มากท่ีสุด 4.57 0.43 มากท่ีสุด 
5 ผูน้ าการใหค้วามส าคญักบัคนและ

กระบวนการท างาน 
1.73 0.25 นอ้ย 1.69 0.28 นอ้ย 

6 ผูน้ าการใหค้วามส าคญัต่อลูกคา้ 1.42 0.29 นอ้ยท่ีสุด 1.53 0.32 นอ้ย 
7 ผูน้ าการสร้างเครือข่ายและส่ือสาร

แบบสองทาง 
1.64 0.36 นอ้ย 2.07 0.17 นอ้ย 

8 ผูน้ าการสร้างสัมพนัธภาพและ
ความใกลชิ้ด 

1.70 0.13 นอ้ย 2.10 0.12 นอ้ย 

9 ผูน้ าการกระจายอ านาจการ
ตดัสินใจ 

2.02 0.40 นอ้ย 2.22 0.25 นอ้ย 

10 ผูน้ าการบริหารความเส่ียง 4.24 0.27 มาก 4.28 0.25 มาก 
11 ผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 4.19 0.28 มาก 4.24 0.21 มาก 

                         เฉล่ีย 2.90 0.08 ปานกลาง 3.02 0.07 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ สภาพปัญหาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อน ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X  = 2.90) และ ( x  = 3.02) 
ตามล าดบั  
 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ สภาพปัญหาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 5 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค ์
(X  = 4.53) ผูน้  าของผูน้ า (X = 4.47) ผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม (X = 4.25) ผูน้ าการบริหารความเส่ียง 
(X = 4.24) และผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน (X = 4.19) ตามล าดบั  และพบวา่สภาพปัญหาภาวะ
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ผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  
5  ล าดบัแรก ไดแ้ก่ผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค ์ ( x  = 4.57) ผูน้ าของผูน้ า ( x = 4.43) ผูน้ าการ
เรียนรู้แบบทีม ( x = 4.31) ผูน้ าการบริหารความเส่ียง ( x = 4.28) และผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
( x =4.24) ตามล าดบั 

4.1.3 ความต้องการพัฒนาภาวะผู ้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 
  ผูว้ิจยัได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ความตอ้งการการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของ
บริหารสถานศึกษาจากแบบสอบถามความตอ้งการการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ท่ีสร้างข้ึนโดยใชท้ฤษฎีของ Ash และ Persall (1999)  และแนวคิดของนกัวิชาการคน
อ่ืนๆ      เป็นตน้วา่ อุดม มุ่งเกษม, 2544; สุเทพ  พงศศ์รีวฒัน์, 2549; ธีระ รุญเจริญ,  2553; ไพฑูรย ์ 
สินลารัตน์, 2554  ผลการวเิคราะห์ปรากฏในตารางท่ี 4.3 
 
ตารางท่ี 4.3  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความตอ้งการการพฒันาภาวะผูน้ า        
 เชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
 สุราษฎร์ธานีเขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน 
 

ขอ้ท่ี 
ความตอ้งการการพฒันาภาวะผูน้ าเชิง

สร้างสรรค ์
ผูบ้ริหาร (N = 162) ครูผูส้อน (n = 162) 

X  S.D. ระดบั x  S.D. ระดบั 
1 ผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม 4.34 0.30 มาก 4.20 0.32 มาก 
2 ผูน้ าของผูน้ า 4.37 0.28 มาก 4.34 0.20 มาก 
3 ผูน้ าการสร้างความไวว้างใจ 3.39 0.45 นอ้ย 4.05 0.32 มาก 
4 ผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค์ 4.35 0.20 มาก 4.56 0.27 มากท่ีสุด 
5 ผูน้ าการใหค้วามส าคญักบัคนและ

กระบวนการท างาน 
3.92 0.25 มาก 2.81 0.45 ปานกลาง 

6 ผูน้ าการใหค้วามส าคญัต่อลูกคา้ 3.77 0.21 มาก 2.73 0.23 ปานกลาง 
7 ผูน้ าการสร้างเครือข่ายและส่ือสารแบบ

สองทาง 
 

3.64 0.20 มาก 2.56 0.30 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.3     แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความตอ้งการการพฒันาภาวะผูน้ า     
 เชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา     
 สุราษฎร์ธานีเขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน  (ต่อ) 

 
จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ระดบัความตอ้งการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X =4.03) และ ( x  = 3.58) 
ตามล าดบั 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ระดบัความตอ้งการการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียเรียงตามล าดบั ดงัน้ี ผูน้ า
บริหารความเส่ียง (X  = 4.58)    และผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน (X  = 4.54) ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ส่วนผูน้ าของผูน้ า (X  = 4.37) ผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค ์( X = 4.35) ผูน้  าการเรียนรู้
แบบทีม (X  = 4.34) ผูน้ าการให้ความส าคญักบัคนและกระบวนการท างาน(X  = 3.92)  ผูน้ าการ
สร้างสัมพนัธภาพและความใกลชิ้ด (X  = 3.78)  ผูน้ าการใหค้วามส าคญัต่อลูกคา้  (X  = 3.77)  ผูน้ า
การสร้างเครือข่ายและส่ือสารแบบสองทาง (X  = 3.64)  และผูน้ าการกระจายอ านาจการตดัสินใจ 
(X  = 3.63)  ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ส่วนผูน้ าการสร้างความไวว้างใจ (X = 3.39)  มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบันอ้ย  

ส าหรับระดบัความตอ้งการการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค์ ( x = 
4.56) ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน ( x = 4.36) ผูน้ าของผูน้ า ( x = 
4.34)  ผูน้  าการบริหารความเส่ียง ( x  = 4.21) ผูน้  าการเรียนรู้แบบทีม ( x =4.20)  และผูน้ าการสร้าง

ขอ้ท่ี 
ความตอ้งการการพฒันาภาวะผูน้ า

เชิงสร้างสรรค์ 
ผูบ้ริหาร (N = 162) ครูผูส้อน (n = 162) 

X  S.D. ระดบั x  S.D. ระดบั 
8 ผูน้ าการสร้างสัมพนัธภาพและ

ความใกลชิ้ด 
3.78 0.37 มาก 2.42 0.27 นอ้ย 

9 ผูน้ าการกระจายอ านาจการตดัสินใจ 3.63 0.27 มาก 3.10 0.35 ปานกลาง 
10 ผูน้ าการบริหารความเส่ียง 4.58 0.18 มากท่ีสุด 4.21 0.45 มาก 
11 ผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 4.54 0.18 มากท่ีสุด 4.36 0.29 มาก 

                           เฉล่ีย 4.03 0.10 มาก 3.58 0.07 มาก 
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ความไวว้างใจ ( x  = 4.05) อยูใ่นระดบัมาก  ผูน้  าการกระจายอ านาจการตดัสินใจ ( x  = 3.10) ผูน้  า
การให้ความส าคญักบัคนและกระบวนการท างาน ( x  = 2.81) ผูน้ าการให้ความส าคญัต่อลูกคา้ ( x  
= 2.73) และผูน้ าการสร้างเครือข่ายและส่ือสารแบบสองทาง ( x  = 2.56) อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วน
ผูน้ าการสร้างสัมพนัธภาพและความใกลชิ้ด ( x  = 2.10) อยูใ่นระดบันอ้ย  

4.1.4.   ภาวะผูน้ าในการบริหารงานใหป้ระสบความส าเร็จจากการสนทนากลุ่ม 
        ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ในการ
บริหารงานให้ประสบความส าเร็จจากการสนทนากลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารกบัคุณลกัษณะ
ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคต์ามทฤษฎีของ Ash และ Persall (1999) และแนวคิดของนกัวิชาการคน
อ่ืนๆ  เช่น อุดม มุ่งเกษม, 2544; สุเทพ  พงศศ์รีวฒัน์, 2549; ธีระ รุญเจริญ,  2553; ไพฑูรย ์ สินลา
รัตน์, 2554  ปรากฏผลตามตามตารางท่ี 4.4 
 



 121 

ตารางท่ี 4.4  แสดงความสอดคลอ้งของภาวะผูน้ าในการบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จจากการ
สนทนากลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารกบัคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคต์ามทฤษฎี
ของ Ash และ Persall (1999) และแนวคิดของนกัวชิาการคนอ่ืนๆ เช่น อุดม มุ่งเกษม, 
2544; สุเทพ  พงศศ์รีวฒัน์, 2549; ธีระ รุญเจริญ,  2553; ไพฑูรย ์ สินลารัตน์, 2554 

 

 
 
 
ภาวะผูน้ าในการ 
บริหารงานให้

ประสบความส าเร็จ
จากการ 

สนทนากลุ่ม 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

คุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ตามทฤษฎีของ Ash และ Persall และแนวคิดของนกัวชิาการคนอ่ืนๆ  
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1. มีความสามารถ
ในการประสานงาน 
และการส่ือสาร 

9 6 4 6 5 3 2 3 5 7 8 

2. รู้จกัการท างาน    
เป็นทีม 

9 6 5 8 3 3 2 2 7 8 8 

3. มีความไวว้างใจ
และเขา้ใจผูร่้วมงาน 

8 6 3 5 4 4 1 1 2 7 8 

4. มีความสามารถ    
ในการแกไ้ขปัญหา 

9 8 4 6 3 3 4 2 1 5 9 

5. มีความคิดริเร่ิม 
สร้างสรรค ์

8 6 3 5 2 4 2 1 3 7 8 

6. มีคุณธรรมและ 
จริยธรรม 

9 7 2 7 1 2 3 1 2 7 8 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงความสอดคลอ้งของภาวะผูน้ าในการบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จจากการ 
 สนทนากลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารกบัคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคต์ามทฤษฎี

ของ Ash และ Persall (1999) และแนวคิดของนกัวิชาการคนอ่ืนๆ เช่น อุดม มุ่งเกษม, 
2544; สุเทพ  พงศศ์รีวฒัน์, 2549; ธีระ รุญเจริญ,  2553; ไพฑูรย ์ สินลารัตน์, 2554 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
ภาวะผูน้ าในการ 
บริหารงานให้ประสบ
ความส าเร็จจากการ 
สนทนากลุ่ม 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

คุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ตามทฤษฎีของ Ash และ Persall และแนวคิดของนกัวชิาการคนอ่ืนๆ 

(n = 12) 
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ผูน้
 าก
าร
สร้

าง
สัม

พนั
ธภ

าพ
แล

ะค
วา
มใ
กล

ช้ิด
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มุ่ ง
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สัม
ฤท

ธิ์ข
อง
งา
น 

7.มีบุคลิกภาพท่ีดีน่า 
เช่ือถือ 

9 6 5 7 3 3 4 3 1 8 8 

8. มีวสิัยทศัน์และมี 
ความรู้ 

8 8 4 9 5 2 2 2 1 7 6 

9. มีความสามารถใน 
การตดัสินใจ 

9 5 3 7 4 5 3 1 2 6 8 

10.มีความสามารถใน 
การสร้างภาวะผูน้ า 
ใหก้บัทีมงาน 

8 7 6 7 1 2 5 1 6 7 7 
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ตารางท่ี 4.4  แสดงความสอดคลอ้งของภาวะผูน้ าในการบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จจากการ 
 สนทนากลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารกบัคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคต์ามทฤษฎี

ของ Ash และ Persall (1999) และแนวคิดของนกัวิชาการคนอ่ืนๆ เช่น อุดม มุ่งเกษม, 
2544; สุเทพ  พงศศ์รีวฒัน,. 2549; ธีระ รุญเจริญ,  2553; ไพฑูรย ์ สินลารัตน์, 2554 (ต่อ) 

 

 
 
 
 
ภาวะผูน้ าในการ 
บริหารงานให้ประสบ
ความส าเร็จจากการ 
สนทนากลุ่ม 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

คุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ตามทฤษฎีของ Ash และ Persall และแนวคิดของนกัวชิาการคนอ่ืนๆ 

(n = 12) 
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11. เปิดโอกาสให้
ผูร่้วมงานมีส่วนร่วม
ในการพฒันา
การศึกษา 

7 5 7 7 2 2 4 2 5 7 6 

12. มีความสามารถใน 
การจดัการความ 
ขดัแยง้ 

8 8 5 8 6 3 3 1 1 7 7 

13. ไวต่อปัญหา   
กลา้ตดัสินใจมอง
การณ์ไกล เป็นตวัของ
ตวัเอง 

9 7 4 6 5 4 2 2 1 8 10 
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ตารางท่ี 4.4  แสดงความสอดคลอ้งของภาวะผูน้ าในการบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จจากการ 
 สนทนากลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารกบัคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคต์ามทฤษฎี

ของ Ash และ Persall (1999) และแนวคิดของนกัวิชาการคนอ่ืนๆ เช่น อุดม มุ่งเกษม, 
2544; สุเทพ  พงศศ์รีวฒัน์, 2549; ธีระ รุญเจริญ,  2553; ไพฑูรย ์ สินลารัตน์, 2554  (ต่อ) 

 

 
 
 
 
ภาวะผูน้ าในการ 
บ ริ ห า ร ง า น ใ ห้
ประสบความส าเร็จ
จากการ 
สนทนากลุ่ม 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

คุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ตามทฤษฎีของ Ash และ Persall และแนวคิดของนกัวชิาการคนอ่ืนๆ 

(n = 12) 
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14. มีความสามารถ
ในการบริหารความ
เส่ียง 

9 8 3 6 4 5 1 2 1 7 8 

15. มีความมุ่งมัน่ต่อ
การปฏิบติังานท่ี
เป็นเลิศ 

9 8 7 6 4 5 1 2 1 7 8 

16.ใหค้วามส าคญั
ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุก
ฝ่าย 

9 6 2 7 5 6 1 1 2 7 8 

ความถ่ี 130 99 60 101 53 51 39 25 40 105 117 
ร้อยละ 72.22 55.00 33.33 56.11 29.44 28.33 21.66 13.88 22.22 58.33 65.00 
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จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ภาวะผูน้ าท่ีใชใ้นการบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จจากการสนทนา
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหาร สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีของ 
Ash และ Persall และตามแนวคิดของนกัวชิาการคนอ่ืนๆ มี 5 คุณลกัษณะไดแ้ก่ ผูน้ าการเรียนรู้แบบ
ทีม ผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน ผูน้ าการบริหารความเส่ียง ผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรคแ์ละผูน้ า
ของผูน้ า 

4.1.5  การสังเคราะห์คุณลกัษณะ ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 
 ในขั้นตอนน้ี ไดน้ าผลการวิเคราะห์จากตาราง  4.1 – 4.4 มาเทียบกบัเกณฑ์การพิจารณา
เพื่อคดัเลือกคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์มาใชใ้นการสร้างรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิง
สร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
เขต 3 ปรากฏผลตามตารางท่ี 4.5 ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.5    แสดงคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคท่ี์ผา่นเกณฑก์ารพิจารณา 
 

ขอ้ท่ี 
คุณลกัษณะภาวะผูน้ า 

เชิงสร้างสรรค์ 

การผา่นเกณฑท่ี์จะตอ้งพฒันา 
สรุปคุณลกัษณะ 
ท่ีควรพฒันา 

สภาพ 
ปัญหา 

ความ 
ตอ้งการ 
พฒันา 

ความสอดคลอ้ง
ในการสนทนา 

กลุ่ม 
1 ผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม ผา่น ผา่น ผา่น น ามาพฒันา 
2 ผูน้ าของผูน้ า ผา่น ผา่น ผา่น น ามาพฒันา 
3 ผูน้ าการสร้างความไวว้างใจ ไม่ผา่น ไม่ผา่น ไม่ผา่น - 
4 ผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค์ ผา่น ผา่น ผา่น น ามาพฒันา 
5 ผูน้ าการใหค้วามส าคญักบัคน 

และกระบวนการท างาน 
ไม่ผา่น ผา่น ไม่ผา่น - 

6 ผูน้ าการใหค้วามส าคญัต่อลูกคา้ ไม่ผา่น ผา่น ไม่ผา่น - 
7 ผูน้ าการสร้างเครือข่ายและ 

ส่ือสารแบบสองทาง 
ไม่ผา่น ผา่น ไม่ผา่น - 

8 ผูน้ าการสร้างสัมพนัธภาพ 
และความใกลชิ้ด 

ไม่ผา่น ผา่น ไม่ผา่น - 



 126 

ตารางท่ี 4.5 แสดงคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคท่ี์ผา่นเกณฑก์ารพิจารณา  (ต่อ) 
 

ขอ้ท่ี 
คุณลกัษณะภาวะผูน้ า 

เชิงสร้างสรรค์ 

การผา่นเกณฑท่ี์จะตอ้งพฒันา 
สรุปคุณลกัษณะ 
ท่ีควรพฒันา 

สภาพ 
ปัญหา 

ความ 
ตอ้งการ 
พฒันา 

ความสอดคลอ้ง
ในการสนทนา 

กลุ่ม 
9 ผูน้ าการกระจายอ านาจ 

การตดัสินใจ 
ไม่ผา่น ผา่น ไม่ผา่น - 

10 ผูน้ าการบริหารความเส่ียง ผา่น ผา่น ผา่น น ามาพฒันา 
11. ผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน ผา่น ผา่น ผา่น น ามาพฒันา 

 
จากตารางท่ี 4.5   พบวา่ คุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์ ท่ีผา่นเกณฑ์การพฒันาและ

น ามาพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา คือ ผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม ผูน้ าของผูน้ า ผูน้ าท่ีสร้างความคิด
สร้างสรรค ์ผูน้ าการบริหารความเส่ียง และผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
 สรุปไดว้า่  คุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  3 ท่ีจะน าไปพฒันาและสร้างรูปแบบในขั้นตอน
ต่อไป มี 5 คุณลกัษณะ ดงัน้ี 

1. ผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม 
2. ผูน้ าของผูน้ า 
3. ผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค ์
4. ผูน้ าการบริหารความเส่ียง   
5. ผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
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4.2 ขั้นตอนที่ 2   การสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 
 
 ในขั้นตอนน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาจาก
การวิเคราะห์สังเคราะห์ในขั้นตอนท่ี 1 มาพฒันาโดยใช้วิธีการพฒันาด้วยการจัดการอบรมเชิง
ปฏิบติัการเป็นเวลา 2 วนั การศึกษาดูงานสถานศึกษาตน้แบบ 1 วนั และการปฏิบติังานในสถานศึกษา 
เป็นเวลา 4 เดือน  ในการพฒันาคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูว้ิจยัได้
ด าเนินการดงัน้ี  

4.2.1 จดัท าคู่มือการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา            
(ดูรายละเอียดของคู่มือในภาคผนวก ข.) 

4.2.2 จดัท าหน่วยการพฒันา 5 หน่วย ประกอบดว้ย  
หน่วยท่ี 1  ผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม 
หน่วยท่ี 2  ผูน้ าของผูน้ า 
หน่วยท่ี 3  ผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค ์
หน่วยท่ี 4  ผูน้ าการบริหารความเส่ียง 
หน่วยท่ี 5  ผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
(ดูรายละเอียดของหน่วยการพฒันาในภาคผนวก ข.) 

4.2.3 การหาประสิทธิภาพของคู่มือและหน่วยการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ประกอบดว้ย 

4.2.3.1 ผลคะแนนระหวา่งการพฒันา (Effectiveness 1: E1) เป็นคะแนนจาก 
การท ากิจกรรมตามคู่มือและแบบฝึกของแต่ละหน่วยการพฒันา ปรากฏผลตามตารางท่ี 4.6  ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4.6     แสดงผลคะแนนระหวา่งการพฒันา (Effectiveness 1: E1) ท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรม
 ตามคู่มือและหน่วยการพฒันา (n = 36) 
 

หน่วยท่ี                                                     ร้อยละ 
 

หน่วยท่ี 1   ผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม                   84.44 
หน่วยท่ี 2   ผูน้ าของผูน้ า                                   80.74 
หน่วยท่ี 3   ผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค ์      81.67 
หน่วยท่ี 4   ผูน้ าบริหารความเส่ียง                    80.37 
หน่วยท่ี 5   ผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน            
 

81.11 

เฉล่ีย 81.67 
 

 
จากตารางท่ี 4.6  พบวา่คะแนนระหวา่งการพฒันา (Effectiveness: E1) ท่ีไดจ้ากการท า

กิจกรรมตามคู่มือและหน่วยการพฒันาทั้ง  5 หน่วย ของผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 36 คน มี
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 81.67  

4.2.3.2. คะแนนหลงัการพฒันา (Effectiveness 2: E2) เป็นคะแนนท่ีไดจ้ากการ 
ตอบแบบทดสอบดา้นความรู้  ปรากฏผล ตามรายละเอียด ของตารางท่ี  4.7  ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.7   แสดงผลคะแนนหลงัการพฒันา (Effectiveness 2: E2) ท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบ       
 ดา้นความรู้เก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 
ขอ้ท่ี                           ขอ้สอบ คะแนนท่ีได/้ขอ้  E2 

  n = 36             ร้อยละ 
1 ขอ้ใดอธิบายเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคไ์ดดี้ท่ีสุด  29                  80.55 
2 คุณลกัษณะส าคญัท่ีท าใหเ้กิดความแตกต่างระหวา่งผูน้ าท่ีมี 

วสิัยทศัน์กบัผูน้ าท่ีเป็นนกัสร้างฝันคืออะไร 
 28                  77.77 

3 เ ป้าหมายท่ีส าคัญท่ี สุดในการใช้ภาวะผู ้น า เ ชิงสร้างสรรค ์         
ของผูบ้ริหารศึกษาสถานศึกษาคือขอ้ใด 

29                   80.55 
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ตารางท่ี 4.7   แสดงผลคะแนนหลงัการพฒันา (Effectivenes 2 : E2) ท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบ     
  ดา้นความรู้เก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา  (ต่อ) 

 
ขอ้ท่ี ขอ้สอบ คะแนนท่ีได/้ขอ้   E2 

  n = 36            ร้อยละ 
4 ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาประกอบดว้ยส่ิงส าคญัอะไร 32               88.88 
5 ขอ้ใดคือความหมายของการเรียนรู้แบบทีม 29                  80.55 
6 ขอ้ใดเป็นบทบาทหนา้ท่ีส าคญัของผูน้ าในการสร้างทีมงาน 28                  77.77 
7 ขอ้ใดกล่าวถึงความส าคญัและประโยชน์ของการเรียนรู้แบบทีม  

ไดถู้กตอ้ง 
28                  77.77 

8 การสร้างความเขา้ใจใหเ้กิดความร่วมมือและการประสานงานท่ีดี 
ในระหวา่งสมาชิกและระหวา่งทีมงานเป็นทกัษะของผูน้ าทีมงาน 
ดา้นใด 

30                  83.33 

9 ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์หค้วามส าคญักบัเร่ืองใดมากท่ีสุด 29                 80.55 
10 ภาวะผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรคมี์ลกัษณะเด่นชดัในขอ้ใด 30                 83.33 
11 ขอ้ใดเป็นเป้าหมายสูงสุดของภาวะผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค์ 30                 83.33 
12 ขอ้ใดคือผูน้ าท่ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 29                 80.55 
13 ขอ้ใดคือเป้าหมายสูงสุดของภาวะผูน้ าการบริหารความเส่ียง 28                 77.77 
14 ขอ้ใดคือผูน้ าการบริหารความเส่ียง 30                 83.33 
15 ภาวะผูน้ าการบริหารความเส่ียงมีลกัษณะเด่นชดัในขอ้ใด 28                 77.77 
16 เพราะเหตุใดจึงตอ้งบริหารความเส่ียง 29                 80.55 
17 
18 

การบริหารท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิหมายถึงขอ้ใด 
ขอ้ใดเป็นตวับ่งช้ีท่ีวดัประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

30                 88.33 
30                 83.33 

19 
 
  20         

ปัจจยัหลกัความส าเร็จของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
ตรงกบัขอ้ใด 
องคก์รท่ีบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิเป็นไปในลกัษณะใด 

28                 77.77 
 
29                  80.55 

 เฉล่ีย 583             80.97 
 

จากตารางท่ี 4.7  พบว่า คะแนนหลงัการพฒันา (Effectiveness 2 : E2) ท่ีไดจ้ากการตอบ
แบบทดสอบดา้นความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษามีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 80.97 
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ดงันั้นประสิทธิภาพของคู่มือและหน่วยการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา E1/E2 เท่ากบั 81.67/80.97 สูงกวา่ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  จึงถือไดว้า่คู่มือและ
หน่วยการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคมี์ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
 

4.3  ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  
 
 ขั้นตอนน้ีเป็นการน ารูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ไปทดลองใช้กับผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภาวะผูน้ าอยู่ในระดบัปานกลางข้ึนไป ผลการวิเคราะห์ปรากฏตาม
ตาราง 4.8 ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 4.8   แสดงผลการทดสอบค่าที (t-test dependent) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียในการ
พฒันา ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาก่อนและหลงัการพฒันาโดย
ใชรู้ปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 

ผลการพฒันา 

ผลการเปรียบเทียบ 
(n =36) 

 
 
t 

 
 

t -prob ก่อนพฒันา 
(20 คะแนน) 

หลงัพฒันา 
(20 คะแนน) 

x  S.D. x  S.D. 

การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์ 10.08 1.08 18.19 0.89 62.013 .00** 

**p<.01 
 จากตารางท่ี 4.8  พบวา่ การทดสอบค่าที (t-test dependent) คะแนนเฉล่ียในการพฒันาภาวะ
ผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยใชรู้ปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์อง
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 หลงัการ
พฒันาสูงกวา่ก่อนการพฒันา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีท่ีตั้ง
ไว ้
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4.4   ขั้นตอนที่ 4   การพฒันารูปแบบการพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 
 
 ขั้นตอนน้ีเป็นการวิเคราะห์สังเคราะห์ผลการทดลองใช้รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิง
สร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิง
สร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลปรากฏตามตารางท่ี 4.9  
ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.9  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับคุณภาพของหน่วยการพฒันาซ่ึง

ประกอบดว้ยดา้นเน้ือหาและกระบวนการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  

 

หน่วยการพฒันา 
ผูบ้ริหาร (n = 36) 

    x    S.D.     ระดบัคุณภาพ 
หน่วยท่ี 1 ผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม 4.37 0.20 มาก 
หน่วยท่ี 2 ผูน้ าของผูน้ า 4.51 0.23 มากท่ีสุด 
หน่วยท่ี 3 ผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค ์ 4.56 0.32 มากท่ีสุด 
หน่วยท่ี 4 ผูน้ าบริหารความเส่ียง 4.65 0.15 มากท่ีสุด 
หน่วยท่ี 5 ผูน้  าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 4.61 0.16 มากท่ีสุด 
                               รวมเฉล่ีย 4.54 0.09 มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 4.9    พบวา่ ระดบัคุณภาพของหน่วยการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์อง
ผูบ้ริหารสถานศึกษาซ่ึงประกอบดว้ยดา้นเน้ือหา และกระบวนการพฒันา มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด  ( x  = 4.54) และเม่ือพิจารณาเป็นรายหน่วยการพฒันา พบวา่รายหน่วยการพฒันามี
คุณภาพ  ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  ตามล าดบัดงัน้ี  หน่วยการเป็นผูน้ าบริหารความเส่ียง ( x  = 
4.65)  หน่วยการเป็นผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน ( x =  4.61) หน่วยการเป็นผูน้ าท่ีสร้างความคิด
สร้างสรรค ์( x = 4.56) และหน่วยการเป็นผูน้ าของผูน้ า ( x = 4.51)  ส่วนหน่วยการเป็นผูน้ าการ
เรียนรู้แบบทีม  มีคุณภาพค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.37) 
 สรุปได้ว่าระดับคุณภาพของแต่ละหน่วยการพฒันาซ่ึงประกอบด้วยด้านเน้ือหาและ
กระบวนการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 มีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์
ท่ีตั้งไว ้(คือสูงกวา่ระดบั 3.51) จึงไม่มีการปรับแกไ้ขในแต่ละหน่วยการพฒันา 
 
ตารางท่ี 4.10 แสดงค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัคุณภาพของหน่วยการพฒันาภาวะ 
 ผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 หน่วยการพฒันาหน่วยท่ี 1: ผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม 
 

ผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม 
ผูบ้ริหาร (n = 36) 

x  S.D. ระดบัคุณภาพ 
ดา้นเน้ือหา 4.25 0.44 มาก 
ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4.44 0.50 มาก 
ดา้นการประเมินผล 4.58 0.50 มากท่ีสุด 
ดา้นการน าไปใช ้ 4.19 0.40 มาก 
                                      รวมเฉล่ีย 4.37 0.20 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.10 พบว่าระดบัคุณภาพของหน่วยการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 หน่วยการ
พฒันาหน่วยท่ี 1: ผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.37) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าระดบัคุณภาพของหน่วยการพฒันาด้านการประเมินผลมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x = 4.58) รองลงมาคือดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ( x = 4.44) ดา้น
เน้ือหา ( x = 4.25) และดา้นการน าไปใช ้( x = 4.19) มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางท่ี 4.11   แสดงค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัคุณภาพของหน่วยการพฒันาภาวะ 
 ผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3 หน่วยการพฒันาหน่วยท่ี 2 : ผูน้ าของผูน้ า 
 

ผูน้ าของผูน้ า 
ผูบ้ริหาร (n = 36) 

x  S.D. ระดบัคุณภาพ 
ดา้นเน้ือหา 4.86 0.35 มากท่ีสุด 
ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4.31 0.47 มาก 
ดา้นการประเมินผล 4.33 0.48 มาก 
ดา้นการน าไปใช ้ 4.50 0.51 มาก 
                                      รวมเฉล่ีย 4.51 0.23 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ระดับคุณภาพของหน่วยการพฒันาหน่วยท่ี 2 : ผูน้  าของผูน้ ามี
ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x = 4.51) 

เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ระดบัคุณภาพของหน่วยการพฒันา ดา้นเน้ือหา มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ( x = 4.86) รองลงมา คือ ดา้นการน าไปใช ้( x = 4.50) ดา้นการประเมินผล ( x = 
4.33) และดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ( x = 4.31) มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  
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ตารางท่ี 4.12  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัคุณภาพของหน่วยการพฒันาภาวะ 
 ผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 

ศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 หน่วยการพฒันาหน่วยท่ี 3: ผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค ์
  
 

ผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค์ 
ผูบ้ริหาร (n = 36) 

x  S.D. ระดบัคุณภาพ 
ดา้นเน้ือหา 4.44 0.50 มาก 
ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4.39 0.49 มาก 
ดา้นการประเมินผล 4.61 0.49 มากท่ีสุด 
ดา้นการน าไปใช ้ 4.78 0.42 มากท่ีสุด 
                                 รวมเฉล่ีย 4.56 0.32 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ระดับคุณภาพของหน่วยการพฒันาท่ี 3 : ผูน้  าท่ีสร้างความคิด
สร้างสรรคมี์ค่าเฉล่ียโดยรวม อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด ( x = 4.56) 

เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ระดบัคุณภาพของหน่วยการพฒันาดา้นการน าไปใช ้( x = 4.78)
และ ดา้นการประเมินผล ( x = 4.61) มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนดา้นเน้ือหา ( x = 4.44) และ
ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ( x = 4.39) มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางท่ี 4.13  แสดงค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัคุณภาพของหน่วยการพฒันาภาวะ 
 ผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 หน่วยการพฒันาหน่วยท่ี 4 : ผูน้  าการบริหารความเส่ียง 
 

ผูน้ าการบริหารความเส่ียง 
ผูบ้ริหาร (n = 36) 

x  S.D. ระดบัคุณภาพ 
ดา้นเน้ือหา 4.33 0.48 มาก 
ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4.64 0.49 มากท่ีสุด 
ดา้นการประเมินผล 4.83 0.38 มากท่ีสุด 
ดา้นการน าไปใช ้ 4.78 0.42 มากท่ีสุด 
                                รวมเฉล่ีย 4.65 0.15 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ระดบัคุณภาพของหน่วยการพฒันาหน่วยท่ี 4 : ผูน้  าการบริหาร
ความเส่ียงมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด ( x = 4.65) 

เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับคุณภาพของหน่วยการพฒันาด้านการประเมินผล            
( x = 4.83) ดา้นการน าไปใช ้( x = 4.78) และดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ( x = 4.64) มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนดา้นเน้ือหา ( x = 4.33) มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางท่ี 4.14  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัคุณภาพของหน่วยการพฒันาภาวะ 
 ผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 หน่วยการพฒันาหน่วยท่ี 5: ผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ื 
 

ผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ื 
ผูบ้ริหาร (n = 36) 

x  S.D. ระดบัคุณภาพ 
ดา้นเน้ือหา 4.44 0.50 มาก 
ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4.58 0.50 มากท่ีสุด 
ดา้นการประเมินผล 4.72 0.45 มากท่ีสุด 
ดา้นการน าไปใช ้ 4.69 0.47 มากท่ีสุด 
                               รวมเฉล่ีย 4.61 0.16 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ ระดบัคุณภาพของหน่วยการพฒันาหน่วยท่ี 5: ผูน้  าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
ของงานมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x = 4.61) 

เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าระดับคุณภาพของหน่วยการพัฒนาด้านการประเมินผล           
( x = 4.72) ดา้นการน าไปใช ้( x = 4.69) และดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ( x = 4.58) มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนดา้นเน้ือหา ( x = 4.44) มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 

 
 ข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการพฒันา 
 ผูเ้ข้ารับการพฒันาได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับคู่มือและหน่วยการพัฒนา ซ่ึง
ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้หน่วยท่ี 1 – 5 ด้านเน้ือหาและกระบวนการพฒันาภาวะผูน้ าเชิง
สร้างสรรค์ ของผูบ้ริหารสถานศึกษา เรียงล าดบัความถ่ีและค่าร้อยละ จากมากไปหาน้อย ปรากฏ
ตามตารางท่ี 4.15 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4.15  แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละของขอ้เสนอแนะ ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั 
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เก่ียวกบัคู่มือและหน่วย

การพัฒนาท่ีใช้ในการพฒันาตามรูปแบบภาวะผู ้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู ้บริหาร
สถานศึกษา 

 
ล าดบัท่ี                            ขอ้เสนอแนะ                                                     ความถ่ี 

                                                                                                  (n=36) 
ร้อยละ 

1 
2 
3 
 

4 
5 
6 
 

7 
 
 

ควรเพิ่มเน้ือหาดา้นคุณลกัษณะภาวะผูน้ าแบบทีม                                15 
ควรเพิ่มระยะเวลาการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์                       12    
ควรเพิ่มเติมรายละเอียดของเน้ือหาการบริหารความเส่ียง                    10 
ใหม้ากข้ึน 
ควรมีภาพประกอบในเอกสารใหม้ากข้ึน                                                 9 
ควรขยายผลการพฒันาไปยงัผูบ้ริหารทุกโรงเรียน                                 7 
ควรมีการติดตามผลการปฏิบติังานจากการใชภ้าวะผูน้ า                       7 
เชิงสร้างสรรคอ์ยา่งต่อเน่ือง 
ควรเพิ่มกิจกรรมผูน้ าการบริหารความเส่ียงใหม้ากข้ึน                          6 
 

41.66 
33.33 
27.77 

 
25.00 
19.44 
19.44 

 
16.66 

 
 

 
 ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้เสนอแนะดงักล่าวขา้งตน้ไปปรับปรุงคู่มือและหน่วยการพฒันาภาวะผูน้ า 
เชิงสร้างสรรคเ์พื่อใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์อีกคร้ังหน่ึง 
 
 ข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่ม 
  การสนทนากลุ่มหลังจากการพัฒนาตามรูปแบบการพัฒนาภาวะผู ้น า เชิง
สร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
เขต 3 ประกอบดว้ย 3 ประเด็นหลกั ดงัน้ี 

1. หลงัจากไดรั้บการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคแ์ละน าแนวคิดหลกัการไป 
ปฏิบติัจริงในสถานศึกษาของท่านเป็นเวลา 4 เดือนแลว้ ท่านคิดวา่การท างาน/โครงการ/กิจกรรม
หลงัการพฒันาแตกต่างจากก่อนการพฒันาอยา่งไร 
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2. หลงัจากไดรั้บการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคแ์ลว้ ท่านไดน้ าความรู้และ 
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บไปใชใ้นการพฒันางานดา้นการบริหารสถานศึกษาอยา่งไรบา้ง 

3. การท่ีท่านไดรั้บการพฒันาเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหาร 
สถานศึกษาทั้ง 5 คุณลกัษณะ คือ ผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม  ผูน้ าของผูน้ า  ผูน้  าท่ีสร้างความคิด
สร้างสรรค์  ผูน้  าการบริหารความเส่ียง  และผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  ท่านได้น าภาวะผูน้ า
เหล่าน้ีไปใชใ้นการบริหารงานใดบา้งท่ีท าใหป้ระสบผลส าเร็จ 
 
 สรุปผลการวเิคราะห์จากการสนทนากลุ่ม  ตามประเด็นหลกัทั้ง 3 ประเด็น มีดงัน้ี 
  1. หลงัจากการได้รับการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์แล้วท าให้การท างาน 
โครงการกิจกรรมของสถานศึกษา รวมถึงการปฏิบติังานทุกกลุ่มงาน มีความแตกต่างจากเดิมหลาย
ประการ ไดแ้ก่   

1.1 การท างานมีระบบมากข้ึน มีการวางแผน การเสนอความคิดเห็น การ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและผูอ่ื้น ท าให้เกิดการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ  มี
ความรักความสามัคคี ร่วมคิดร่วมท าอย่างเต็มใจและมีความสุขในการท างาน สร้างความคิด
สร้างสรรค์ให้เกิดข้ึนในสถานศึกษา ครูและบุคลากรมีความสามารถในการน าผูอ่ื้นให้ท างาน /
โครงการ/กิจกรรมไดส้ าเร็จ 

1.2 การท างานทุกโครงการ/กิจกรรม ลดภาวะความเส่ียง  ความขดัแยง้ ท าให้
งานบรรลุเป้าหมายรวดเร็วและง่ายข้ึน 

1.3  ทุกคนเกิดความพึงพอใจและภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและผูร่้วมงาน 
  2. หลงัจากไดรั้บการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคแ์ลว้ไดไ้ปพฒันางานดา้นการ
บริหารสถานศึกษาในทุกกลุ่มงงาน โดยวธีิการดงัน้ี 
 2.1  ใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคแ์ก่ครูและบุคลากร
ในสถานศึกษาของตนเอง 
 2.2  วางระบบการบริหารงานในสถานศึกษาใหเ้อ้ือต่อการปฏิบติังาน 
 2.3  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีโอกาสจัดท าแผนงาน /
โครงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันาสถานศึกษา 
 2.4  ส่งเสริมและร่วมจดักิจกรรมร่วมกบัครูบุคลากรและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
 2.5  ร่วมติดตามผล ประเมินผล  สรุปผลและรายงานผลการจดัโครงการ  
กิจกรรมโดยน าแนวทางท่ีไดรั้บจากการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคไ์ปใช้ 
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 3.  หลงัจากไดรั้บการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคแ์ลว้ไดน้ าภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคท์ั้ง  
5 คุณลกัษณะมาปฏิบติังานในทุกกลุ่มงานและประสบผลส าเร็จ ดงัน้ี 
  3.1 กลุ่มบริหารทัว่ไป โครงการและกิจกรรมท่ีประสบผลส าเร็จ เช่น 
    - โครงการห้องเรียนสวยโรงเรียนงาม โรงเรียนทุกโรงเรียนได้พฒันา
หอ้งเรียนและโรงเรียนใหมี้ความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู ่น่าเรียนมีสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอน 
    -  การจดัระบบเอกสารระบบ e-Filing โดยทุกโรงเรียนไดจ้ดัท าระบบการ
จดัเก็บเอกสารและหนงัสือราชการ อยา่งเป็นระบบ ง่ายต่อการสืบคน้ และบริหารเอกสาร มีความถูก
ตอ้ง รวดเร็ว ประหยดั 

 -  การใช้ เทคโนโลยี เพื่อการส่ือสาร โรงเรียนทุกโรงเรียน ไดริ้เร่ิมใช้
เทคโนโลยี เพื่อการส่ือสาร และพฒันาการส่ือสารมากข้ึน ทั้งระบบการรับส่งเอกสารทางราชการ 
และการติดต่อกระสานงานระหวา่งหน่วยงานและต่างหน่วยงาน 
  3.2 กลุ่มบริหารวชิาการ โครงการและกิจกรรมท่ีประสบผลส าเร็จ เช่น 
    - โครงการพฒันาวิชาการสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 
นกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัทางวชิาการไดรั้บรางวลัชนะเลิศ (ภาษาไทย) ระดบัประเทศ 
    -  โครงการส่งเสริมการอ่าน (ประกวดเล่านิทาน) โรงเรียนวดัสุวรรณา
รามนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัและไดรั้บรางวลัชนะเลิศระดบัประเทศ 

 - โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบา้นเคียนซา รางวลั
ชนะเลิศระดบัภาคใต ้
   -  โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุดโรงเรียน) โรงเรียนวดัทุ่งหลวง
เป็นโรงเรียนตน้แบบของภาคใต ้
  3.3 กลุ่มบริหารงบประมาณ โครงการและกิจกรรมท่ีประสบผลส าเร็จ เช่น 
   -  การติดตามผลการใช้งบประมาณในการท ากิจกรรมของสถานศึกษา 
สถานศึกษาไดพ้ฒันากระบวนการจดัซ้ือ จดัจา้งและจดัท าการเงิน การบญัชีและการพสัดุ ไดถู้กตอ้ง  
   -  โครงการส่งเสริมการใช้พลงังานอยา่งคุม้ค่าตามนโยบายของรัฐบาล 
ไดแ้ก่การประหยดัพลงังานไฟฟ้า เคร่ืองสาธารณูปโภค การใชน้ ้า และการใชโ้ทรศพัท ์  
  3.4 กลุ่มบริหารบุคคล โครงการและกิจกรรมท่ีประสบผลส าเร็จ เช่น 
   -  โครงการพฒันาทกัษะทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศภายในโรงเรียน มี
การส่งเสริมและพฒันาโดยใชเ้ทคโนโลยมีาช่วยในการจดัการเรียนการสอนและการจดัท าขอ้มูล 
ทางวชิาการและงานบุคล 
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-  โครงการทศันศึกษาดูงาน เพื่อพฒันาครูและบุคลากรของโรงเรียนทั้ง 
ภายในประเทศ และต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศจีน สิงคโปร์ และมาเลเซีย   

-  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีการจดัค่ายคุณธรรม ค่ายอาสา 
สมคัรดูแลส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
   -  โครงการจิตอาสาช่วยผูป่้วยในโรงพยาบาลของรัฐ มีการส่งนกัเรียนไป
เป็นอาสาช่วยผูป่้วยในโรงพยาบาล การดูแลผูป่้วยท่ีบา้น  
   -  โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสืออาสา โรงเรียนวดัท่าดินแดง จดัค่าย
ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสืออาสาพฒันาส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
 

4.5  ขั้นตอนที ่5 การประเมนิผลการใช้รูปแบบการพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
เขต 3  
 
 ขั้นตอนน้ีเป็นการประเมินผลการใช้รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  โดยมีการ
ประเมินใน 3 ดา้น ดงัน้ี 

   ด้านท่ี 1  การศึกษาการใช้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานจริงของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาของตน โดยศึกษาจากงานในกลุ่มบริหารทัว่ไป กลุ่มบริหารงาน
วชิาการ  กลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารบุคคล  
  ด้านท่ี 2  การศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนจากการใช้ภาวะผู ้น าเชิงสร้างสรรค์ในการ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหารในสถานศึกษา 
  ดา้นท่ี 3 การศึกษาความพึงพอใจของครูผูส้อนและนกัเรียนท่ีมีต่อการใชภ้าวะผูน้ า
เชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาในการปฏิบติังานในสถานศึกษาของตน  
   

ด้านท่ี 1  การศึกษาการใช้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานจริงของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาของตน แบ่งเป็น 2  ส่วน  

ส่วนท่ี 1 เป็นการศึกษาการใช้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาทั้ง 5 คุณลกัษณะในการปฏิบติังาน ใน 4 กลุ่มงาน ในสถานศึกษาของตน ตามความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ปรากฏผลตามตารางท่ี 4.16 – 4.25 
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ตารางท่ี 4.16 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการใช้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ใน                   
  การปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา      
  สุราษฎร์ธานี เขต 3 ใน 4 กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารทัว่ไป กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหาร
  งบประมาณและกลุ่มบริหารบุคคล ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

  

กลุ่มงาน 
ผูบ้ริหาร (n = 36) 

x  S.D. 
ระดบัการใช้
ภาวะผูน้ า 

กลุ่มบริหารทัว่ไป 3.33 0.35 ปานกลาง 
กลุ่มบริหารวชิาการ 3.48 0.48 ปานกลาง 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 3.79 0.41 มาก 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

3.61 0.50 
มาก 

                                เฉล่ีย 3.55 0.21 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.16 พบว่า การใช้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาทั้ง 5 คุณลกัษณะ ใน 4 กลุ่มงาน  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา  มีค่าเฉล่ีย
โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.55) 

เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ กลุ่มบริหารงบประมาณ ( x = 3.79) และ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
( x = 3.61) มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ส่วนกลุ่มบริหารวชิาการ ( x = 3.48) และกลุ่มบริหารทัว่ไป ( x = 
3.33) มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง  
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ตารางท่ี 4.17  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นการ
 ปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา    
 สุราษฎร์ธานี เขต 3 ในกลุ่มบริหารทัว่ไป ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  

การใชภ้าวะผู ้
น าเชิงสร้างสรรค์ 

ในกลุ่มบริหารทัว่ไป 

ผูบ้ริหาร (n = 36) 

x  S.D. ระดบัการใช ้

ผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม      3.78 0.64 มาก 
ผูน้ าของผูน้ า 3.92 0.69 มาก 
ผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค ์ 3.08 0.97 ปานกลาง 
ผูน้ าการบริหารความเส่ียง        1.56 0.65 นอ้ย 
ผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 4.33 0.68 มาก 
                             เฉล่ีย 3.33 0.35 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.17 พบว่า การใช้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในกลุ่มบริหารทัว่ไป ค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ( x = 3.33) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ในกลุ่มบริหารทัว่ไป ผูบ้ริหารใชภ้าวะผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน  ( x = 4.33) ผูน้  าของผูน้ า ( x = 3.92) และผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม ( x = 3.78) มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก ส่วนผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค ์( x = 3.08) มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง และผูน้ า
การบริหารความเส่ียง ( x = 1.56) มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย  
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ตารางท่ี 4.18  แสดงค่าเฉล่ียค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นการ 
 ปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา    

สุราษฎร์ธานี เขต  3 ในกลุ่มบริหารวิชาการ  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

 
การใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์

ในกลุ่มบริหารวชิาการ 
ผูบ้ริหาร (n = 36) 

x  S.D. ระดบัการใช ้
ผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม      4.36 0.49 มาก 
ผูน้ าของผูน้ า 3.83 0.88 มาก 
ผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค ์ 3.25 0.97 ปานกลาง 
ผูน้ าการบริหารความเส่ียง        2.11 0.85 นอ้ย 
ผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 3.86 1.02 มาก 
                                     เฉล่ีย 3.48 0.48 ปานกลาง 

  

จากตารางท่ี 4.18  พบว่า การใช้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ในกลุ่มบริหารวิชาการ มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง ( x = 3.48) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ในกลุ่มบริหารวิชาการ ผูบ้ริหารใชภ้าวะผูน้ าการเรียนรู้แบบ
ทีม  ( x = 4.36) ผูน้  าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน ( x = 3.86) ผูน้  าของผูน้ า ( x = 3.83) มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก ส่วนผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค์ ( x = 3.25) มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลางและผูน้ า
การบริหารความเส่ียง ( x = 2.11) ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย  
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ตารางท่ี 4.19  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นการ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา     
สุราษฎร์ธานี เขต  3 ในกลุ่มบริหารงบประมาณตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

 
การใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์
ในกลุ่มบริหารงบประมาณ 

ผูบ้ริหาร (n = 36) 

x  S.D. ระดบัคุณภาพ 
ผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม      3.42 1.13 ปานกลาง 
ผูน้ าของผูน้ า 4.03 0.77 มาก 
ผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค ์ 2.69 1.12 ปานกลาง 
ผูน้ าการบริหารความเส่ียง        4.47 0.51 มาก 
ผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 4.33 0.68 มาก 
                                  เฉล่ีย 3.79 0.41 มาก 

  

จากตารางท่ี 4.19  พบว่า การใช้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในกลุ่มบริหารงบประมาณ มีค่าเฉล่ียโดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.79) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ในกลุ่มบริหารงบประมาณผูบ้ริหารใช้ภาวะผูน้ าการบริหาร
ความเส่ียง ( x = 4.47) ผูน้  าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน ( x = 4.33) และผูน้ าของผูน้ า ( x = 4.03) มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมาก  ส่วนผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม ( x = 3.42) และผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค์ ( x = 
2.69) มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง  
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ตารางท่ี 4.20   แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นการ

ปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา     
สุราษฎร์ธานี เขต  3  ในกลุ่มบริหารบุคคล  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 
การใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์

ในกลุ่มบริหารบุคคล 
ผูบ้ริหาร (n = 36) 

x  S.D. ระดบัคุณภาพ 
ผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม      4.03 0.70 มาก 
ผูน้ าของผูน้ า 4.06 0.79 มาก 
ผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค ์ 2.83 1.28 ปานกลาง 
ผูน้ าการบริหารความเส่ียง        2.81 1.04 ปนกลาง 
ผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 4.33 0.72 มาก 
                             รวมเฉล่ีย 3.61 0.50 มาก 

 
 

จากตารางท่ี 4.20 พบว่า การใช้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในกลุ่มบริหารบุคคล มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ( x = 3.61) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ในกลุ่มบริหารบุคคล ผูบ้ริหารใช้ภาวะผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน ( x = 4.33) ผูน้  าของผูน้ า ( x = 4.06) ผูน้  าการเรียนรู้แบบทีม ( x = 4.03) มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก ส่วนผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค์ ( x = 2.83) และผูน้ าการบริหารความเส่ียง ( x = 2.81) มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง  
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ตารางท่ี 4.21  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการใช้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ในการ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา    
สุราษฎร์ธานี เขต 3 ใน 4 กลุ่มงาน  ไดแ้ก่ กลุ่มบริหารทัว่ไป กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่ม
บริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารบุคคล  ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน 

 

กลุ่มงาน 
ครูผูส้อน (n = 248) 

x  S.D. ระดบัคุณภาพ 
กลุ่มบริหารทัว่ไป 3.56 0.35 มาก 
กลุ่มบริหารวชิาการ 3.66 0.36 มาก 
กลุ่มบริหาหรงบประมาณ 3.84 0.32 มาก 
กลุ่มบริหารบุคคล 3.58 0.33 มาก 
                           รวมเฉล่ีย 3.66 0.19 มาก 

  

 

จากตารางท่ี 4.21  พบว่า การใช้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน ใน 4 กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารทัว่ไป กลุ่มบริหารวิชาการ  
กลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารบุคคล มีค่าเฉล่ียโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก  ( x = 3.66) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า กลุ่มบริหารงบประมาณ  ( x = 3.84) กลุ่มบริหารวิชาการ       
( x = 3.66) กลุ่มบริหารบุคคล ( x = 3.58) และกลุ่มบริหารทัว่ไป ( x = 3.56) มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  
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ตารางท่ี 4.22  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการใช้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ในการ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา    
สุราษฎร์ธานี เขต  3 ในกลุ่มบริหารทัว่ไป ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน 

 
การใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์

ในกลุ่มบริหารทัว่ไป 
ครูผูส้อน (n = 248) 

x  S.D. ระดบัคุณภาพ 
ผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม      4.06 0.76 มาก 
ผูน้ าของผูน้ า 3.91 0.73 มาก 
ผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค ์ 3.32 0.76 ปานกลาง 
ผูน้ าการบริหารความเส่ียง        2.31 0.82 นอ้ย 
ผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 4.19 0.70 มาก 
                                 รวมเฉล่ีย 3.56 0.35 มาก 

  

จากตารางท่ี 4.22   พบว่า การใช้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในกลุ่มบริหารทัว่ไป  มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก       
( x = 3.56) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในกลุ่มบริหารทัว่ไป ครูผูส้อนมีความเห็นว่า ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาใชภ้าวะผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  ( x = 4.19) ผูน้  าการเรียนรู้แบบทีม ( x = 4.06) ผูน้  า
ของผูน้ า ( x = 3.91) มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ส่วนผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค์ ( x = 3.32) มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง และผูน้ าการบริหารความเส่ียง ( x = 2.31) มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย  
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ตารางท่ี 4.23  แสดง ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการใช้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ในการ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา    
สุราษฎร์ธานี เขต  3 ในกลุ่มบริหารวชิาการ ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน 

 
การใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์

ในกลุ่มบริหารวชิาการ 
ครูผูส้อน (n = 248) 

x  S.D. ระดบัคุณภาพ 
ผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม      4.38 0.60 มาก 
ผูน้ าของผูน้ า 4.14 0.67 มาก 
ผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค ์ 3.36 0.75 ปานกลาง 
ผูน้ าการบริหารความเส่ียง        2.40 1.00 นอ้ย 
ผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 4.01 0.63 มาก 
                             รวมเฉล่ีย 3.66 0.36 มาก 

  

 

จากตารางท่ี 4.23  พบว่า การใช้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในกลุ่มบริหารวิชาการ มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก    
( x = 3.66) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ในกลุ่มบริหารวิชาการ ครูผูส้อนมีความเห็นว่า ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาใชภ้าวะผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม ( x = 4.38) ผูน้  าของผูน้ า ( x = 4.14) ผูน้  าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน ( x = 4.01) มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ส่วนผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค์ ( x = 3.36) มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลางและผูน้ าการบริหารความเส่ียง ( x = 2.40) มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย  
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ตารางท่ี 4.24   แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการใช้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ในการ
ปฏิบติังานของบริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา      
สุราษฎร์ธานี เขต 3 ในกลุ่มบริหารงบประมาณ  ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน 

 

การใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์
ในกลุ่มบริหารงบประมาณ 

ครูผูส้อน (n = 248) 

x  S.D. ระดบัคุณภาพ 
ผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม      3.56 0.65 มาก 
ผูน้ าของผูน้ า 3.95 0.66 มาก 
ผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค ์ 2.85 0.74 ปานกลาง 
ผูน้ าการบริหารความเส่ียง        4.52 0.50 มากท่ีสุด 
ผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 4.29 0.53 มาก 
                                       เฉล่ีย 3.84 0.32 มาก 

 

 
จากตารางท่ี 4.24  พบว่า การใช้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน ในกลุ่มบริหารงบประมาณ  มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( x = 3.84) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ในกลุ่มบริหารงบประมาณ  ครูผูส้อนมีความเห็นวา่ ผูบ้ริหาร
ใช้ภาวะผูน้ าการบริหารความเส่ียง ( x = 4.52) ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ผูน้ าท่ีมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิของงาน ( x = 4.29) ผูน้  าของผูน้ า ( x = 3.95) และผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม ( x = 3.56) มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากและผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค์ ( x = 2.85) มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปาน
กลาง  
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ตารางท่ี 4.25  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการใช้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ในการ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา    
สุราษฎร์ธานี เขต  3ในกลุ่มบริหารบุคคล ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน 

 
การใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์

ในกลุ่มบริหารบุคคล 
ครูผูส้อน (n = 248) 

x  S.D. ระดบัคุณภาพ 
ผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม      3.98 0.69 มาก 
ผูน้ าของผูน้ า 4.10 0.69 มาก 
ผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค ์ 3.11 0.76 ปานกลาง 
ผูน้ าการบริหารความเส่ียง        2.37 0.75 นอ้ย 
ผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 4.32 0.63 มาก 
                               รวมเฉล่ีย 3.58 0.33 มาก 

 
 

จากตารางท่ี 4.25  พบว่า การใช้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในกลุ่มบริหารบุคคล มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
( x = 3.58) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  ในกลุ่มบริหารบุคคล  ครูผูส้อนมีความเห็นว่า ผูบ้ริหารใช้
ภาวะผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน ( x = 4.32) ผูน้  าของผูน้ า ( x = 4.10) ผูน้  าการเรียนรู้แบบทีม                  
( x = 3.98) มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก   ส่วนผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค ์( x = 3.11) มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัปานกลาง และผูน้ าการบริหารความเส่ียง ( x = 2.37) มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย 
 
                  ส่วนท่ี 2   เป็นการน าผลการวิเคราะห์การใช้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในการปฏิบติังานในสถานศึกษาของตน ใน 4  กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทัว่ไป กลุ่ม
งานวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารบุคคล ผลการวิเคราะห์ปรากฏตามตารางท่ี  
4.26 – 4.33 
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ตารางท่ี 4.26    แสดงค่าร้อยละของการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในกลุ่มบริหารทัว่ไป ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 
 

 
 
 
 

กลุ่มบริหารทัว่ไป 

ร้อยละของการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา (n = 36) 
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งานสารบรรณ(งานธุรการ) 63.90 86.10 38.90 15.60 88.90 
งานการจดัองคก์ร 66.70 72.20 69.40 11.10 83.30 
งานอาคารสถานท่ี 61.10 83.30 86.10 10.20 77.80 
งานประชาสัมพนัธ์ 58.30 66.70 68.40 14.10 86.10 
                   เฉล่ีย 62.50 77.08 65.70 12.75 84.03 

 
จากตารางท่ี 4.26  พบวา่ การใช้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่ม

บริหารทัว่ไป  ผูบ้ริหารสถานศึกษาใช้ภาวะผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน มากท่ีสุด เฉล่ียร้อยละ 
84.03โดยใช้มากท่ีสุดในงานสารบรรณ (งานธุรการ) ร้อยละ 88.90 งานประชาสัมพนัธ์ ร้อยละ 
86.10 และงานการจดัองคก์รร้อยละ 83.30 รองลงมาผูบ้ริหารสถานศึกษาใชภ้าวะผูน้ าของผูน้ า ร้อย
ละ 77.08โดยใชม้ากท่ีสุดในงานสารบรรณ (งานธุรการ) ร้อยละ 86.10 งานอาคารสถานท่ี ร้อยละ 
83.30 งานการจดัองคก์าร ร้อยละ 72.20 และงานประชาสัมพนัธ์ ร้อยละ 66.70 
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ตารางท่ี 4.27 แสดงค่าร้อยละของการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร 
 สถานศึกษาในกลุ่มบริหารวชิาการ   ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 

 
 
 
 

กลุ่มบริหารวชิาการ 

ร้อยละของการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา (n = 36) 
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งานพฒันาหลกัสูตร 80.60 72.20 50.00 25.00 66.70 
งานจดัการเรียนการสอน 69.40 77.80 52.80 19.40 80.60 
งานวดัผลและประเมินผล 86.10 80.60 33.30 11.10 100.00 
งานพฒันาคุณภาพการศึกษา 72.20 55.60 52.80 5.60 66.70 
                           เฉล่ีย 77.08 71.55 47.23 15.28 78.50 

 
จากตารางท่ี 4.27  พบวา่ การใช้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่ม

บริหารวิชาการ ผูบ้ริหารสถานศึกษาใช้ภาวะผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน มากท่ีสุด เฉล่ียร้อยละ
78.50   โดยใชม้ากท่ีสุดในงานวดัผลและประเมินผลร้อยละ100 และ งานจดัการเรียนการสอนร้อย
ละ 80.60 รองลงมาผูบ้ริหารสถานศึกษาใช้ภาวะผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม คิดเป็นร้อยละ 77.08 งาน
วดัผลและประเมินผล ร้อยละ 86.10 งานพฒันาหลกัสูตรร้อยละ 80.60 และงานพฒันาคุณภาพ
การศึกษาร้อยละ 72.20 
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ตารางท่ี 4.28 แสดงค่าร้อยละของการใช้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร  
สถานศึกษา ใน กลุ่มบริหารงบประมาณ ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

ร้อยละของการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา (n=36) 
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งานการเงิน 63.90 41.70 12.80 100.00 100.00 
งานการบญัชี 22.20 13.90 10.40 100.00 83.30 
งานการพสัดุ 55.60 63.90 15.60 91.70 72.20 
งานตรวจสอบและรายงาน 63.90 61.10 52.80 16.70 72.20 
                           เฉล่ีย 51.40 45.15 22.90 77.10 81.93 

 
 

จากตารางท่ี 4.28  พบวา่ การใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่ม
บริหารงบประมาณ  ผูบ้ริหารสถานศึกษาใช้ภาวะผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน มากท่ีสุด เฉล่ียร้อย
ละ 81.93   โดยใชม้ากท่ีสุดในงานงานการเงินร้อยละ 100 งานการบญัชีร้อยละ 83.30 และงานการ
พสัดุร้อยละ 72.20 งานตรวจสอบและรายงานร้อยละ 72.20 รองลงมาผูบ้ริหารสถานศึกษาใชภ้าวะ
ผูน้ าบริหารความเส่ียง  ร้อยละ 77.10 ในงานการเงินร้อยละ 100 งานการบญัชีร้อยละ 100 และงาน
การพสัดุร้อยละ 91.70 
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ตารางท่ี 4.29  แสดงค่าร้อยละของการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร 
 สถานศึกษา ในกลุ่มบริหารบุคคล ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 

 
 
 
 

กลุ่มบริหารบุคคล 

ร้อยละของการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา (n = 36) 
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งานอตัราก าลงั 55.60 69.40 22.20 25.00 86.10 
งานพฒันาบุคลากร 44.40 89.30 58.30 2.80 88.90 
งานวนิยัและการรักษาวนิยั 61.10 80.60 41.70 11.10 88.90 
งานสวสัดิการและสวสัดิภาพ 72.20 69.40 44.40 2.80 100.00 
                           เฉล่ีย 58.33 82.18 41.65 10.43 90.98 

 
จากตารางท่ี 4.29  พบวา่ การใช้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่ม

บริหารบุคคล ผูบ้ริหารสถานศึกษาใช้ภาวะผู ้น าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน มากท่ีสุด เฉล่ียร้อยละ 
90.98 โดยใชม้ากท่ีสุดในงานงานสวสัดิการและสวสัดิภาพร้อยละ  100 งานพฒันาบุคลากรร้อยละ 
88.90 งานวนิยัและการรักษาวนิยัร้อยละ 88.90  และงานอตัราก าลงั ร้อยละ 86.10 รองลงมาผูบ้ริหาร
สถานศึกษาใชภ้าวะผูน้ าของผูน้ าเฉล่ียร้อยละ 82.18 โดยใชม้ากท่ีสุดในงานพฒันาบุคลากร ร้อยละ 
89.30 งานวนิยัและการรักษาวนิยั ร้อยละ80.60 
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ตารางท่ี 4.30  แสดงค่าร้อยละของการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร 
 สถานศึกษา ในกลุ่มบริหารทัว่ไป ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน 
 

 
 
 
 

กลุ่มบริหารทัว่ไป 

ร้อยละของการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา(n = 248) 
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งานสารบรรณ(งานธุรการ) 59.70 12.90 8.10 50.00 80.60 
งานการจดัองคก์ร 76.70 58.10 24.20 27.40 72.60 
งานอาคารสถานท่ี 43.50 21.00 56.50 17.70 75.80 
งานประชาสัมพนัธ์ 58.10 35.50 41.90 14.50 75.80 
                           เฉล่ีย 59.50 31.88 32.68 27.40 76.20 

 
จากตารางท่ี 4.30  พบวา่ การใช้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่ม

บริหารทัว่ไป ผูบ้ริหารสถานศึกษาใชภ้าวะผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน มากท่ีสุดเฉล่ียร้อยละ76.20   
โดยใชม้ากท่ีสุดในงานสารบรรณ (งานธุรการ) ร้อยละ 80.60 งานอาคารสถานท่ีร้อยละ 75.80 และ
งานประชาสัมพนัธ์ ร้อยละ 75.80 รองลงมาผูบ้ริหารสถานศึกษาใช้ภาวะผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม 
เฉล่ียร้อยละ 59.50โดยใชม้ากท่ีสุดในงานการจดัองคก์รร้อยละ 76.70 
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ตารางท่ี 4.31  แสดงค่าร้อยละของการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร 
 สถานศึกษา ในกลุ่มบริหารวชิาการ   ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน 
 

 
 
 
 

กลุ่มบริหารวชิาการ 

ร้อยละของการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา(n = 248) 
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งานพฒันาหลกัสูตร 51.60 53.60 28.60 27.00 73.80 
งานจดัการเรียนการสอน 85.50 48.40 72.60 26.20 100.00 
งานวดัผลและประเมินผล 32.30 39.90 23.80 66.50 94.00 
งานพฒันาคุณภาพการศึกษา 71.40 42.30 42.30 23.80 44.40 
                           เฉล่ีย 60.20 46.05 41.82 35.88 78.06 

 
จากตารางท่ี 4.31  พบว่าการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่ม

บริหารวิชาการ ผูบ้ริหารสถานศึกษาใช้ภาวะผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน มากท่ีสุด เฉล่ียร้อยละ 
78.06   โดยใชม้ากท่ีสุดในงานจดัการเรียนการสอนร้อยละ 100  งานวดัผลประเมินผลร้อยละ 94  
และงานพฒันาหลกัสูตรร้อยละ 73.80 รองลงมาผูบ้ริหารสถานศึกษาใชภ้าวะผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม  
เฉล่ียร้อยละ 60.20 โดยใชม้ากท่ีสุดในงานพฒันาการจดัการเรียนการสอนร้อยละ 85.50 
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ตารางท่ี 4.32  แสดงค่าร้อยละของการใช้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในกลุ่มบริหารงบประมาณตามความคิดเห็นของครูผูส้อน 

 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

ร้อยละของการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา(n = 248) 
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งานการเงิน 76.20 75.80 18.50 99.20 97.20 
งานการบญัชี 92.70 61.30 56.50 85.50 91.90 
งานการพสัดุ 86.70 68.50 14.90 96.80 96.80 
งานตรวจสอบและรายงาน 70.20 66.10 20.20 80.20 86.30 
                           เฉล่ีย 81.45 67.93 27.53 90.43 93.05 

 
 

จากตารางท่ี 4.32  พบว่าการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่ม
บริหารงบประมาณ  ผูบ้ริหารสถานศึกษาใช้ภาวะผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน มากท่ีสุด เฉล่ียร้อย
ละ 93.05โดยใชม้ากท่ีสุดในงานการเงินร้อยละ  97.20 งานการพสัดุร้อยละ 96.80 งานการบญัชีร้อย
ละ 91.90 และงานตรวจสอบและรายงานร้อยละ86.30  รองลงมาผูบ้ริหารสถานศึกษาใชภ้าวะผูน้ า
การบริหารความเส่ียงเฉล่ียร้อยละ 90.43 โดยใชม้ากท่ีสุดในงานการเงินร้อยละ 99.20 งานพสัดุร้อย
ละ 96.80 งานการบญัชี ร้อยละ 85.50 และงานตรวจสอบและรายงาน ร้อยละ 80.20 
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ตารางท่ี 4.33 แสดงค่าร้อยละของการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร 
 สถานศึกษา ในกลุ่มบริหารบุคคล ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน 
 

 
 
 
 

กลุ่มบริหารบุคคล 

ร้อยละของการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา(n = 248) 

ผูน้
 าก
าร
เรีย

นรู้
แบ

บที
ม 

ผูน้
 าข
อง
ผูน้

 า 

ผูน้
 าที่
สร้

าง
คว

าม
คิด

สร้
าง
สร

รค
 ์

ผูน้
 าก
าร
บริ

หา
รค
วา
มเ
สี่ย

ง 

ผูน้
 าที่
มุ่ ง
ผล

สัม
ฤท

ธิ์ข
อง
งา
น 

งานอตัราก าลงั 25.00 57.30 37.10 53.20 60.50 
งานพฒันาบุคลากร 46.80 58.90 60.50 25.80 72.60 
งานวนิยัและการรักษาวนิยั 50.80 59.70 28.20 20.20 26.60 
งานสวสัดิการและสวสัดิภาพ 26.60 67.70 62.90 20.20 57.30 
                           เฉล่ีย 37.30 60.90 47.18 29.35 54.25 

 
 

จากตารางท่ี 4.33  การใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มบริหาร
บุคคลผูบ้ริหารสถานศึกษาใช้ภาวะผูน้ าของผูน้ า มากท่ีสุด เฉล่ียร้อยละ60.90 โดยใช้มากท่ีสุดใน
งานสวสัดิการและสวสัดิภาพร้อยละ  67.70 งานวนิยัและการรักษาวนิยัร้อยละ 59.70 และงานพฒันา
บุคลากรร้อยละ 58.90 รองลงมาผูบ้ริหารใชภ้าวะผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  เฉล่ียร้อยละ 54.25 
โดยใชม้ากในงานพฒันาบุคลากรร้อยละ 72.60 งานอตัราก าลงัร้อยละ  60.50 และงานสวสัดิการและ
สวสัดิภาพร้อยละ 57.30  
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ดา้นท่ี 2  การศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนจากการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังาน
ของผูบ้ริหารในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 
 
ตารางท่ี 4.34  แสดงผลการทดสอบค่าที (t-test dependent) เพื่อเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจากการใช้

 ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ในการท างานโดยรวมของผูบ้ริหารสถานศึกษาก่อนและหลงัการ
พฒันาโดยใช้รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหาร 

 

ผลการพฒันา 

ผลการเปรียบเทียบ 
(n = 36) 

 
 
t 

 
 

t -prob ก่อนพฒันา หลงัพฒันา 

x  S.D. x  S.D. 

ผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม 3.24 0.33 4.35 0.35 14.59 .00** 

การเป็นผูน้ าของผูน้ า 3.07 0.26 4.38 0.37 19.30 .00** 

การเป็นผูน้ าสร้างความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 2.92 0.29 4.34 0.30 20.15 .00** 

การเป็นผูน้ าบริหารความเส่ียง 2.99 0.31 4.18 0.30 16.63 .00** 

การเป็นผูน้ ามุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 3.05 0.36 4.32 0.34 14.99 .00** 

                        โดยรวม 3.06 0.15 4.31 0.14 44.49 .00** 

**p<.01 
 
 จากตารางท่ี 4.34   พบวา่  ผลท่ีเกิดข้ึนจากการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นการท างาน
โดยรวมของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร หลงัการพฒันาสูงกว่าก่อนการพฒันาทั้งโดยรวมและ
รายดา้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
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 ตารางท่ี 4.35 แสดงผลการทดสอบค่าที (t-test dependent) เพื่อเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึน 

จากการ ใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นองคป์ระกอบการเป็นผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม  
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาก่อนและหลงัการพฒันา โดยใชรู้ปแบบการพฒันาภาวะผูน้ า 
เชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 

ผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม 

ผลการเปรียบเทียบ 
(n = 36) 

 
 
t 

 
 
t -prob ก่อนพฒันา หลงัพฒันา 

x  S.D. x  S.D. 
1. สถานศึกษาเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 3.19 0.67 4.39 0.73 8.07 .00** 

2. มีการท างานร่วมกนั และมีปฏิสัมพนัธ์ท่ี
ดีระหวา่งครู นกัเรียนและผูป้กครอง 

3.39 0.55 4.31 0.67 6.29 .00** 

3. สถานศึกษามีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อบุคลากร
ท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

3.19 0.62 4.17 0.70 11.52 .00** 

4. ทุกคนมีขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบติังาน 

3.17 0.65 4.53 0.61 9.08 .00** 

                                 โดยรวม 3.24 0.33 4.35 0.35 14.59 .00** 

**p<.01 

 
 จากตารางท่ี 4.35 พบว่า  ผลท่ีเกิดข้ึนจากการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นการท างาน
ในองคป์ระกอบการเป็นผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม ของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยใชรู้ปแบบการพฒันา
ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา หลงั
การพฒันาสูงกวา่ก่อนการพฒันา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ตารางท่ี 4.36 แสดงผลการทดสอบค่าที (t-test dependent) เพื่อเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจากการ 
 ใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นองคป์ระกอบการเป็นผูน้ าของผูน้ า ของผูบ้ริหารสถาน 
 ศึกษาก่อนและหลงัการพฒันาโดยใชรู้ปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์
 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 

การเป็นผูน้ าของผูน้ า 

ผลการเปรียบเทียบ 
(n =36) 

 
 
t 

 
 

t -prob ก่อนพฒันา หลงัพฒันา 

x  S.D. x  S.D. 
1. ครู นกัเรียน และผูป้กครองใหค้วาม

ร่วมมือและร่วมรับผดิชอบเป็นอยา่งดี     
3.19 0.62 4.47 0.56 10.35 

 
.00** 

2. ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนรู้ 3.03 0.56 4.28 0.70 9.30 .00** 

3. ครูในสถานศึกษาไดรั้บการยกยอ่งเชิดชู 
เกียรติ  และมีความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 

2.92 0.55 4.31 0.62 11.45 
 

.00** 

4. ครู ผูบ้ริหาร พูดตรง  พดูจริง ซ่ือสัตยต่์อ
ตนเองและผูอ่ื้น 

3.14 0.64 4.44 0.61 11.03 .00** 

                            โดยรวม 3.07 0.26 4.38 0.37 19.30 .00** 

**p<.01 
 
 จากตารางท่ี 4.36   พบว่า  ผลท่ีเกิดข้ึนจากการใช้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ใน
องคป์ระกอบการเป็นผูน้ าของผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยใชรู้ปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิง
สร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร หลงัการพฒันาสูงกวา่ก่อนการ
พฒันา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
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ตารางท่ี 4.37 แสดงผลการทดสอบค่าที (t-test dependent) เพื่อเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึน 
 จากการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นองคป์ระกอบการเป็นผูน้ าสร้างความคิด 
 ริเร่ิมสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาก่อนและหลงัการพฒันาโดยใชรู้ปแบบการ 
 พฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 

การเป็นผูน้ าสร้างความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

ผลการเปรียบเทียบ 
(n = 36) 

 
 
t 

 
 

t -prob ก่อนพฒันา หลงัพฒันา 

x  S.D. x  S.D. 
1. สถานศึกษามีการน าส่ือ  นวตักรรม      
และเทคโนโลยแีปลกใหม่ มาใช ้

2.92 0.55 4.31 0.62 10.87 
 

.00** 

2. สถานศึกษามีวธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ  (Best   
Practice) ในหลายๆ ดา้น จนเป็นท่ี
ยอมรับ 

3.03 0.45 4.31 0.62 10.35 
 

.00** 

3. สถานศึกษามีการส่งเสริมความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคใ์นภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3.06 0.67 4.42 0.55 9.08 .00** 

4. ครูมีวธีิการสอนท่ีแปลกใหม่ เป็นท่ี
น่าสนใจของผูเ้รียน 

2.89 0.58 4.33 0.54 10.72 .00** 

                              โดยรวม 2.92 0.29 4.34 0.30 20.15 .00** 

**p<.01 

 
 จากตารางท่ี 4.37   พบวา่  ผลท่ีเกิดข้ึนจากการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นการท างาน
ในองคป์ระกอบการเป็นผูน้ าสร้างความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา  โดยใชรู้ปแบบ
การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร หลงั
การพฒันาสูงกวา่ก่อนการพฒันา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
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ตารางท่ี 4.38          แสดงผลการทดสอบค่าที (t-test dependent) เพื่อเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจาก 
 การใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นองคป์ระกอบการเป็นผูน้ าบริหารความเส่ียง ของ 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษาก่อนและหลงัการพฒันาโดยใชรู้ปแบบการพฒันาภาวะผูน้ า 
 เชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 

การเป็นผูน้ าบริหารความเส่ียง 

ผลการเปรียบเทียบ 
(n = 36) 

 
 
t 

 
 

t -prob ก่อนพฒันา หลงัพฒันา 

x  S.D. x  S.D. 
1. ครูและผู ้บริหารสถานศึกษาสามารถ

แกปั้ญหาท่ียุง่ยากไดทุ้กสถานการณ์ 
2.94 0.63 4.25 0.65 9.15 

 
.00** 

2. ผูบ้ริหารสามารถน าพาสถานศึกษาให้
ผา่นพน้วกิฤติท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วง 

3.08 0.60 4.08 0.65 8.87 
 

.00** 

3. มีระบบการท างานโปร่งใสตรวจสอบได ้ 2.83 0.51 4.14 0.59 10.46 .00** 

4. ได้รับผลจากการระดมทรัพยากรอย่าง
เพียงพอ 

3.11 0.71 4.25 0.73 7.88 .00** 

                           โดยรวม 2.99 0.31 4.18 0.30 16.63 .00** 

**p<.01 

 
 จากตารางท่ี 4.38   พบวา่  ผลท่ีเกิดข้ึนจากการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นการท างาน
ในองค์ประกอบการเป็นผูน้ าบริหารความเส่ียงของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยใชรู้ปแบบการพฒันา
ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา หลงั
การพฒันาสูงกวา่ก่อนการพฒันา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
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ตารางท่ี 4.39 แสดงผลการทดสอบค่าที (t-test dependent) เพื่อเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจาก 
การใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นองคป์ระกอบการเป็นผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาก่อนและหลงัการพฒันาโดยใชรู้ปแบบการพฒันาภาวะผูน้ า 
เชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร 

 

การเป็นผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 

ผลการเปรียบเทียบ 
(n = 36) 

 
 
t 

 
 

t -prob ก่อนพฒันา หลงัพฒันา 

x  S.D. x  S.D. 
1. สถานศึกษาท างานโดยยึดเป้าหมาย และ

นโยบายร่วมกนั 
3.22 .54 4.22 .59 6.96 

 
.00** 

2. สถานศึกษามุ่งเนน้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 3.00 .68 4.39 .69 10.38 .00** 

3. สถานศึกษา มีความเขม้แข็งและประสบ
ความส าเร็จเป็นตน้แบบท่ีดี 

3.25 .60 4.33 .63 6.94 
 

.00** 

4. สถานศึกษามีสวัสดิการและส่งเสริม
ความสะดวกในการปฏิบติังาน 

2.72 .66 4.33 .68 10.70 .00** 

                        โดยรวม 3.05 0.36 4.32 0.34 14.99 .00** 

**p<.01 

 
 จากตารางท่ี 4.39   พบวา่  ผลท่ีเกิดข้ึนจากการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นการท างาน
ในองค์ประกอบการเป็นผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบการ
พฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
หลงัการพฒันาสูงกวา่ก่อนการพฒันา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
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ตารางท่ี 4.40 แสดงผลการทดสอบค่าที (t-test dependent) เพื่อเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจาก 
 การใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นการท างานโดยรวมของผูบ้ริหารสถานศึกษาก่อน 
 และหลงัการพฒันาโดยใชรู้ปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์อง 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน 
 

ผลการพฒันา 

ผลการเปรียบเทียบ 
(n = 248) 

 
 
t 

 
 

t -prob ก่อนพฒันา หลงัพฒันา 

x  S.D. x  S.D. 

ผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม 2.94 .24 4.14 .45 34.10 .00** 

การเป็นผูน้ าของผูน้ า 3.35 .28 4.19 .39 27.84 .00** 

การเป็นผูน้ าสร้างความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 3.18 .31 4.08 .49 26.63 .00** 

การเป็นผูน้ าบริหารความเส่ียง 2.99 .23 4.19 .52 37.99 .00** 

การเป็นผูน้ ามุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 3.24 .27 4.29 .47 32.80 .00** 

                       โดยรวม 3.14 .12 4.18 .36 45.20 .00** 

**p<.01 

 
 จากตารางท่ี 4.40 พบวา่  ผลท่ีเกิดข้ึนจากการใช้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นการท างาน
โดยรวมของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน  หลงัการพฒันาสูงกวา่ก่อนการพฒันา อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งโดยรวมและรายดา้น 
 
 
 
 
 
 



 166 

ตารางท่ี 4.41 แสดงผลการทดสอบค่าที (t-test dependent) เพื่อเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจาก 
 การใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นองคป์ระกอบการเป็นผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม  
 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาก่อนและหลงัการพฒันาโดยใชรู้ปแบบการพฒันาภาวะ 
 ผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน 
 

ผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม 

ผลการเปรียบเทียบ 
(n = 248) 

 
 
t 

 
 

t -prob ก่อนพฒันา หลงัพฒันา 

x  S.D. x  S.D. 
1. สถานศึกษาเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 2.98 0.59 4.15 0.67 21.17 

 
.00** 

2. มีการท างานร่วมกนั และมีปฏิสัมพนัธ์ท่ี
ดีระหวา่งครู นกัเรียนและผูป้กครอง 

2.81 0.50 4.10 0.70 21.58 
 

.00** 

3. สถานศึกษามีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อบุคลากร
ท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

3.10 0.66 4.15 0.66 17.52 
 

.00** 

4. ทุกคนมีขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบติังาน 

2.85 0.66 4.16 0.78 17.73 .00** 

                               โดยรวม 2.94 .24 4.14 .45 34.10 .00** 

**p<.01 

 
 จากตารางท่ี 4.41   พบว่า  ผลท่ีเกิดข้ึนจากการใช้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ใน
องค์ประกอบการเป็นผูน้ าการเรียนรู้แบบทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบการพฒันา
ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา  ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน  หลงัการพฒันา
สูงกวา่ก่อนการพฒันา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
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ตารางท่ี 4.42 แสดงผลการทดสอบค่าที (t-test dependent) เพื่อเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจากการใช ้
 ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นองคป์ระกอบการเป็นผูน้ าของผูน้ า ของผูบ้ริหารสถาน 
 ศึกษาก่อนและหลงัการพฒันาโดยใชรู้ปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์
 ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน 
 

การเป็นผูน้ าของผูน้ า 

ผลการเปรียบเทียบ 
(n = 248) 

 
 
t 

 
 

t -prob ก่อนพฒันา หลงัพฒันา 

x  S.D. x  S.D. 
1. ครู นกัเรียน และผูป้กครองใหค้วาม

ร่วมมือและร่วมรับผดิชอบเป็นอยา่งดี     
3.29 0.61 4.11 0.66 14.54 

 
.00** 

2. ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนรู้ 3.32 0.56 4.23 0.70 15.90 .00** 

3. ครูในสถานศึกษาไดรั้บการยกยอ่งเชิดชู 
เกียรติ  และมีความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 

3.38 0.55 4.21 0.61 16.12 
 

.00** 

4. ครู ผูบ้ริหาร พูดตรง  พดูจริง ซ่ือสัตยต่์อ
ตนเองและผูอ่ื้น 

3.40 0.54 4.22 0.63 13.85 .00** 

                        โดยรวม 3.35 .28 4.19 .39 27.84 .00** 

**p<.01 

 
 จากตารางท่ี 4.42   พบวา่  ผลท่ีเกิดข้ึนจากการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นการท างาน
ในองคป์ระกอบการเป็นผูน้ าของผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยใชรู้ปแบบการพฒันาภาวะผูน้ า
เชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน หลงัการพฒันาสูงกวา่ก่อน
การพฒันา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
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ตารางท่ี 4.43 แสดงผลการทดสอบค่าที (t-test dependent) เพื่อเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจากการใช ้
 ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นองคป์ระกอบการเป็นผูน้ าสร้างความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 
 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาก่อนและหลงัการพฒันาโดยใชรู้ปแบบการพฒันาภาวะผูน้ า 
 เชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน 
 

การเป็นผูน้ าสร้างความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

ผลการเปรียบเทียบ 
(n =248) 

 
 
t 

 
 

t -prob ก่อนพฒันา หลงัพฒันา 

x  S.D. x  S.D. 
1. สถานศึกษามีการน าส่ือ  นวตักรรม      
และเทคโนโลยแีปลกใหม่ มาใช ้

3.07 0.70 3.98 0.77 13.51 
 

.00** 

2. สถานศึกษามีวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ  (Best   
Practice)  ในหลายๆ  ด้าน  จน เ ป็น ท่ี
ยอมรับ 

3.02 0.58 3.96 0.74 16.30 
 

.00** 

3. สถานศึกษามีการส่งเสริมความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคใ์นภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3.47 0.55 4.19 0.61 14.32 
 

.00** 

4. ครูมีวิ ธีการสอนท่ีแปลกใหม่  เ ป็นท่ี
น่าสนใจของผูเ้รียน 

3.15 0.65 4.21 0.77 16.98 .00** 

                               โดยรวม 3.18 .31 4.08 .49 26.63 .00** 

**p<.01 

 
 จากตารางท่ี 4.43   พบวา่  ผลท่ีเกิดข้ึนจากการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นการท างาน
ในองคป์ระกอบการเป็นผูน้ าสร้างความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยใชรู้ปแบบ
การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผู ้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน หลงั
การพฒันาสูงกวา่ก่อนการพฒันา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
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ตารางท่ี 4.44 แสดงผลการทดสอบค่าที (t-test dependent) เพื่อเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจาก 
  การใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นองคป์ระกอบการเป็นผูน้ าบริหารความเส่ียง ของ 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษาก่อนและหลงัการพฒันาโดยใชรู้ปแบบการพฒันาภาวะ 
 ผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน 
 

การเป็นผูน้ าบริหารความเส่ียง 

ผลการเปรียบเทียบ 
(n =248) 

 
 
t 

 
 

t -prob ก่อนพฒันา หลงัพฒันา 

x  S.D. x  S.D. 
1. ครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถ

แกปั้ญหาท่ียุง่ยากไดทุ้กสถานการณ์ 
2.78 0.49 4.22 0.76 -25.58 

 
.00** 

2. ผูบ้ริหารสามารถน าพาสถานศึกษาให้
ผา่นพน้วกิฤติท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วง 

3.10 0.50 4.23 0.59 -23.67 
 

.00** 

3. มีระบบการท างานโปร่งใสตรวจสอบได ้ 2.89 0.57 4.06 0.82 -19.39 
 

.00** 

4. ไดรั้บผลจากการระดมทรัพยากรอยา่ง
เพียงพอ 

3.21 0.70 4.24 0.80 -15.61 .00** 

                            โดยรวม 2.99 .23 4.19 .52 37.99 .00** 

**p<.01 

 
 จากตารางท่ี 4.44   พบวา่  ผลท่ีเกิดข้ึนจากการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นการท างาน
ในองค์ประกอบการเป็นผูน้ าบริหารความเส่ียงของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยใชรู้ปแบบการพฒันา
ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน หลงัการพฒันาสูง
กวา่ก่อนการพฒันา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
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ตารางท่ี 4.45 แสดงผลการทดสอบค่าที (t-test dependent) เพื่อเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจากการ 
 ใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นองคป์ระกอบการเป็นผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  
 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาก่อนและหลงัการพฒันาโดยใชรู้ปแบบการพฒันาภาวะ 
 ผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน 
 

การเป็นผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 

ผลการเปรียบเทียบ 
(n =248) 

 
 
t 

 
 

t -prob ก่อนพฒันา หลงัพฒันา 

x  S.D. x  S.D. 
1. สถานศึกษาท างานโดยยึดเป้าหมาย และ

นโยบายร่วมกนั 
3.35 0.57 4.44 0.50 24.58 

 
.00** 

2. สถานศึกษามุ่งเนน้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 3.08 0.70 4.18 0.64 17.46 
 

.00** 

3. สถานศึกษา มีความเขม้แข็งและประสบ
ความส าเร็จเป็นตน้แบบท่ีดี 

3.33 0.52 4.23 0.58 19.34 
 

.00** 

4. สถานศึกษามีสวัสดิการและส่งเสริม
ความสะดวกในการปฏิบติังาน 

3.19 0.59 4.32 0.75 17.41 .00** 

                               โดยรวม 3.24 .27 4.29 .47 32.80 .00** 

**p<.01 

 
 จากตารางท่ี 4.45  พบวา่  ผลท่ีเกิดข้ึนจากการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นการท างาน
ในองค์ประกอบการเป็นผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบการ
พฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน หลงัการ
พฒันาสูงกวา่ก่อนการพฒันา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
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ด้านท่ี 3  การศึกษาความพึงพอใจของครูผู ้สอนและนักเรียนท่ีมีต่อการใช้ภาวะผูน้ า            
เชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ปรากฏผลตามตารางท่ี 4.46 – 4.47 
 
ตารางท่ี 4.46 ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อสถานศึกษา  ท่ีเกิดข้ึนจากการใช ้
 ภาวะผูน้ า เชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 (n = 248) 
 

รายการ x  S.D.   ระดับ 
 การเป็นผู้น าการเรียนรู้แบบทมี    
1. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากผูบ้ริหาร ครูผูส้อน 

และชุมชนในการจดักิจกรรม 
4.31 0.46 มาก 

2. ครู นักเรียนและผู ้ปกครองมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรม ของสถานศึกษา          

4.64 0.48 มากท่ีสุด 

3. ผูบ้ริหารสถานศึกษารับฟังปัญหาและความตอ้งการครู
ของนกัเรียน 

4.13 0.33 มาก 

4. ผูบ้ริหารและครูมีการประชุมปรึกษาหารือกันก่อนท า
กิจกรรมของสถานศึกษา 

4.81 0.39 มากท่ีสุด 

 รวม 4.47 0.17 มาก 
 การเป็นผู้น าของผู้น า    
5. การส่งเสริมและมอบหมายใหค้รูเป็นหวัหนา้งานต่างๆ 4.06 0.25 มาก 
6. การส่งเสริมใหค้รูท างานตามความรู้ความสามารถ 4.60 0.49 มากท่ีสุด 
7. การใหอิ้สระในการท างาน   แก่ครูบุคลากรทุกฝ่าย    4.55 0.50 มากท่ีสุด 
8. การสนบัสนุนและใหก้ าลงัใจในการท างานจากผูบ้ริหาร 4.48 0.50 มาก 
 รวม 4.42 0.25 มาก 
9. การส่งเสริมใหค้รูมีวธีิการสอน และผลิตหรือจดัหาส่ือท่ี

แปลกใหม่มาใชใ้นการสอน 
4.10 0.30 มาก 

10. ครูมีแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆและมีนวตักรรมใหม่ๆมาใชส้อน
นกัเรียน 

4.55 0.50 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.46   ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อสถานศึกษา  ท่ีเกิดข้ึนจากการใชภ้าวะ
 ผูน้ า เชิงสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
 การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 (n = 248)   (ต่อ) 
 

รายการ x  S.D. ระดบั 
 การเป็นผู้น าทีส่ร้างความคิดสร้างสรรค์    
11. การปรับเปล่ียนกระบวนการท างานเพื่อให้งานประสบ

ความส าเร็จ 
4.25 0.43 มาก 

12. สถานศึกษาส่งเสริมใหค้รูสร้างผลงานท่ีสร้างสรรค ์และ
ส่ิงประดิษฐท่ี์แปลกใหม่ 

4.19 0.39 มาก 

 รวม 4.27 0.25 มาก 
 การเป็นผู้น าบริหารความเส่ียง    
13. สถานศึกษามีระบบป้องกันภยัเก่ียวกับอาคารสถานท่ี  

บุคคล  และเอกสารเป็นอยา่งดี 
4.16 0.51 มาก 

14. สถานศึกษามี เค ร่ืองมือในการป้องกันภัยพิบัติ ท่ี มี
ประสิทธิภาพ 

4.53 0.50 มากท่ีสุด 

15. สถานศึกษามีการพฒันาแนวทางเพื่อป้องกนัภาวะเส่ียง 4.35 0.48 มาก 
16. สถานศึกษามีมาตรการแก้ปัญหาความเส่ียงท่ีดีและ

แกปั้ญหาได ้
4.10 0.30 มาก 

 รวม 4.28 0.21 มาก 
 การเป็นผู้น าทีมุ่่งผลสัมฤทธ์ิของงาน    
17. การจดัการเรียนการสอนของครูเป็นท่ีเช่ือถือ 4.21 0.41 มาก 
18. ผลการเรียนของนกัเรียนมีคุณภาพ 4.17 0.37 มาก 
19. กิจกรรมและผลงานของสถานศึกษาได้รับการยอมรับ

และยกยอ่งช่ืนชมจากทุกฝ่าย 
4.19 0.39 มาก 

20. สถานศึกษาไดจ้ดักิจกรรมและพฒันาการเรียนการสอน
ทุกดา้นจนเป็นท่ีช่ืนชมจากผูป้กครอง 

4.34 0.47 มาก 

 รวม 4.22 0.18 มาก 

 รวมเฉลีย่ 4.33 0.10 มาก 
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จากตารางท่ี  4.46    พบวา่ครูผูส้อนมีความพึงพอใจผลท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษาจากการใช้
ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา            
สุราษฎร์ธานีเขต 3 โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  
 
ตารางท่ี 4.47  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อสถานศึกษา  ท่ีเกิดข้ึนจากการใช้

ภาวะผูน้ า เชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 (n = 230) 

 

รายการ x  S.D. ระดบั 
 การเป็นผู้น าการเรียนรู้แบบทมี    
1. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากผูบ้ริหาร ครูผูส้อน

และชุมชนในการจดักิจกรรม 
4.23 0.67 มาก 

2. ครู นกัเรียน และผูป้กครองมีส่วนร่วมในการด าเนิน 
กิจกรรมของสถานศึกษา 

4.34 0.69 มาก 

3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูรับฟังปัญหาและความ 
ตอ้งการของนกัเรียน 

4.33 0.59 มาก 

4. ครูและนกัเรียนมีการประชุมปรึกษาหารือ 
ก่อนท ากิจกรรม 

4.12 0.74 มาก 

 รวม 4.26 0.42 มาก 
 การเป็นผู้น าของผู้น า    
5. ไดรั้บการส่งเสริมใหเ้ป็นผูน้ า และกลา้แสดงออก 4.57 0.50 มากท่ีสุด 
6. นักเรียนได้เข้า ร่วมกิจกรรมชุมนุม โดยมีการเลือก

ประธาน และกรรมการมาท างานร่วมกนั 
4.94 0.23 มากท่ีสุด 

7. นกัเรียนไดมี้การประชุมกนัเองและมีการเลือกประธาน 
การท างานเสมอ 

3.97 0.58 มาก 

8. นกัเรียนไดมี้โอกาสท างานกนัเองจนงานประสบผล 
ส าเร็จและไดรั้บการยกยอ่ง 

4.31 0.47 มาก 

                 รวม 4.45 0.28 มาก 
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ตารางท่ี 4.47  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อสถานศึกษา  ท่ีเกิดข้ึนจากการใช้
ภาวะผูน้ า เชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 (n = 230)  (ต่อ) 

 
รายการ x  S.D. ระดบั 

 การเป็นผู้น าทีส่ร้างความคิดสร้างสรรค์    
9. ครูน าวธีิการสอน/และส่ือแปลกใหม่มาใชใ้นการสอน 4.88 0.33 มากท่ีสุด 

10. โรงเรียนมีการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มและวธีิการสอนของครู 4.71 0.46 มากท่ีสุด 
11. โรงเรียนมีการจดักิจกรรมท่ีผจญภยัใหน้กัเรียนแกปั้ญหา 4.49 0.50 มาก 
12. นกัเรียนไดส่ิ้งประดิษฐต่์าง ๆ ท่ีแปลกใหม่ 4.58 0.50 มากท่ีสุด 

 รวม 4.66 0.20 มากทีสุ่ด 
 การเป็นผู้น าบริหารความเส่ียง    

13. สภาพแวดลอ้มอาคารเรียน อาคารประกอบของสถานศึกษามี
ความเรียบร้อย สวยงาม และปลอดภยั 

4.82 0.39 มากท่ีสุด 

14. นกัเรียนไดรั้บการช่วยเหลือ ดูแลจากคุณครูและผูบ้ริหารเป็น
อยา่งดี 

4.51 0.50 มากท่ีสุด 

15. กิจกรรมท่ีจัดข้ึนในโรงเรียนครูจะช่วยกันดูแลเร่ืองความ
ปลอดภยัเป็นอยา่งดี 

4.10 0.76 มาก 

16. ครูและนักเรียนตระหนักถึงวิธีการป้องกันอนัตรายท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน 

4.29 0.46 มาก 

 รวม 4.43 0.35 มาก 
 การเป็นผู้น าทีมุ่่งผลสัมฤทธ์ิของงาน    

17. ครูมีความมุ่งมัน่และตั้งใจสอนนกัเรียน 4.57 0.50 มากท่ีสุด 
18. ผลการเรียนของนกัเรียนทุกคนดีข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั 4.15 0.50 มาก 
19. ผลการแข่งขนั/ประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนมกัจะ

ไดรั้บรางวลั 
3.81 0.69 มาก 

20. นกัเรียนในโรงเรียนมีความสุขท่ีไดเ้รียนและไดร่้วม 
กิจกรรมกบัครู 

4.72 0.62 มากท่ีสุด 

                        รวม 4.31 0.29 มาก 
                        รวมเฉล่ีย   4.42    0.17       มาก 



 175 

จากตารางท่ี 4.47    พบว่านกัเรียนมีความพึงพอใจผลท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษาจากการใช้
ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 3 โดยมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.42) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจจากการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์
ดา้นการเป็นผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค ์ ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x = 4.66) ส่วนดา้นการ
เป็นผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม ( x  = 4.26) การเป็นผูน้ าของผูน้ า ( x  = 4.45) การเป็นผูน้ าบริหารความ
เส่ียง ( x  = 4.43) และการเป็นผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน ( x  = 4.31) มีความพึงพอใจค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก ตามล าดบั 
 

 ส าหรับผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาท่ี

ผูบ้ริหารสถานศึกษาเขา้รับการพฒันาตามรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ มีประเด็นท่ี

ส าคญัจากการสัมภาษณ์ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

1. ด้านการน ารูปแบบการพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ไปใช้ในสถานศึกษา   

“ ผูบ้ริหารสถานศึกษาได้พฒันาสถานศึกษาโดยมีความตระหนักและมุ่งมัน่ท่ีจะท าให ้ 

สถานศึกษาพฒันา และมีวิธีการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคห์ลายคุณลกัษณะท่ีแตกต่างไป

จากก่อนการพฒันา เช่น สนบัสนุนและส่งเสริมครูให้เป็นผูน้ าและรับผิดชอบในการพฒันา

งานวิชาการ งานพฒันาอาคารสถานท่ี รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางสถานศึกษาจดัข้ึนสร้าง

ทีมงานท่ีเขม้แข็ง ท าให้ครูและบุคลากรมีความกระตือรือร้น ในการท างาน ผลงานส าเร็จ

และ มีประสิทธิภาพมากข้ึน ผู ้ปกครองนักเรียน และนักเรียนมีความพึงพอใจใน

ระดบัสูง”(สุวทิย ์  บวับาน,สัมภาษณ์, 8 ตุลาคม 2554) 

“ในการพฒันาสถานศึกษาทุกภารกิจงานมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งน าภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์               

ไปใช้ในการปฏิบติัเพราะจะท าให้เกิดความส าเร็จและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผมได้น า

ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ทุกภารกิจงานและทุกขั้นตอนของการท างาน ท าให้งาน

บงัเกิดผลส าเร็จมากข้ึน”(ประยรู สุวรรณปากแพรก,สัมภาษณ์, 12 ตุลาคม 2554)“แมน้ว่า

กฎหมายและระเบียบ ต่างๆ จะก าหนดภารกิจไว้อย่างชัดเจน แต่ในทางปฏิบัติ          

ผูบ้ริหารจะตอ้งใชคุ้ณลกัษณะภาวะผูน้ าหลายประการ และภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ ทั้ง 5           

คุณลกัษณะ เม่ือน าไปปฏิบติัแลว้ บงัเกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดผลงานท่ีน่าประทบัใจทั้ง          
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งานด้านการเงิน และการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน” (สุรัตน์  แจ้งเพชร,             

สัมภาษณ์,17 ตุลาคม 2554)  

“โรงเรียนของเรามีการพฒันาไปมากในระยะเวลาอนัรวดเร็ว ผูบ้ริหารเปล่ียนแนวการ

บริหาร โดยให้ครูมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน สนบัสนุนให้ครูมีความกา้วหน้า ท างานมี

ระบบมากข้ึน ความผดิพลาดต่างๆ นอ้ยลง ทุกคนมีความสุขและท่ีส าคญัโรงเรียนของเราได้

เป็นโรงเรียนตน้แบบในการพฒันางานวชิาการของเขตพื้นท่ีการศึกษา ”(ครูไพรัตน์ ทองถึง, 

 สัมภาษณ์. 26 ตุลาคม 25554) 

 2.  ด้านผลงานทีป่ระสบความส าเร็จจาการน าภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ในสถานศึกษา 

“จากการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์และน าไปปฏิบติังานในสถานศึกษาสามารถ

แกปั้ญหาและพฒันางานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมาก สามารถสร้างผลงานท่ีทุกคนยอมรับ 

ท างานเป็นทีมไดเ้ป็นอยา่งดี สามารถลดปัญหาความเส่ียงในการปฏิบติังาน ทุกคนมุ่งมัน่ท่ี

จะท างานโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานมากข้ึน จนเกิดผลงานท่ีน่าประทบัใจ คือโครงการ

ห้องเรียนสวย โรงเรียนงาม โครงการพฒันาสารสนเทศ ส่ืออีเลคโทรนิดเพื่อการส่ือสาร

และการบริหาร โครงการพฒันางานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 

(หอ้งสมุดโรงเรียน)โครงการส่งสริมการอ่านโครงการส่งเสริมคุณธรรม เป็นตน้” (ผกามาศ 

หอมกอสัมภาษณ์, 3 ตุลาคม 2554) 

“ผลงานท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการน าภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์มาใช้ในการบริหารสถานศึกษา

อยา่งจริงจงั ในภาคเรียนน้ี คือโครงการส่งเสริมการใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า ซ่ึงมีกิจกรรมการ

ประหยดัทรัพยากรต่างๆ เช่น การประหยดัพลังงานไฟฟ้า โครงการกระดาษรีไซเคิล 

โครงการกีฬาผูป้กครอง ซ่ึงเป็นการรวมน ้ าใจของครูผูป้กครองในการท ากิจกรรมเป็นทีม  

และท่ีส าคญัท าใหผู้บ้ริหารมีความมัน่ใจในการท างานใหมี้ความส าเร็จ ลดความเส่ียงในการ

ท างาน โดครงการห้องเรียนสวย โรงเรียนงาม ก็มีความส าเร็จเพราะทีมของเราดี มีคนช่วย

เหลือหลายฝ่าย โดครงการประกวดเล่านิทานก็ได้รับรางวลัชนะเลิศระดับประเทศ ”

(สมศกัด์ิ ถนอม,สัมภาษณ์, 6 ตุลาคม 2554) 

 “ดีใจมาก ท่ีไดมี้โอกาสพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์และเม่ือผ่านกระบวนการพฒันา

แล้วท าให้ผู ้บริหารหลายท่านประสบผลส าเร็จในการบริหารงานมีความมั่นใจ และ
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สถานศึกษาสามารถสร้างผลงานดีๆ สู่สถานศึกษา เช่น โครงการจดัเอกสารระบบ e-Filing 

ในการจดัเก็บเอกสาร การใช้เทคโนโลยีเพื่อการส่ือสาร และการบริหารโครงการทุก

โครงการและทุกกิจกรรม มีครูผูน้ า มีนกัเรียนท่ีท างานเป็นทีม มีผูป้กครองให้ความร่วมมือ

เป็นอย่างดี โรงเรียนได้เป็นสถานศึกษาต้นแบบของเขตพื้นท่ีหลายอย่าง เช่น ด้าน

ประชาธิปไตย โรงเรียนในฝัน โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม เป็นต้น” (วินัย อานนท์ ,

สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2554) 

“การบริหารงานในสถานศึกษาซ่ึงเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก มีความขาดแคลน และยุง่ยาก

ต่อการพฒันาในทุกๆ ดา้น แต่เม่ือได้น ารูปแบบภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ มาปฏิบติัอย่าง

จริงจงั สามารถด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ สู่ความส าเร็จมากข้ึน เช่น โครงการ

พฒันาวิชาการสู่ความเป็นเลิศนักเรียนชนะการประกวดการแข่งขันทักษะภาษาไทย

ระดบัประเทศ  และโครงการอ่ืนอีกมาก ล้วนแต่ตอ้งใช้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ในการ

พฒันาสถานศึกษาสู่ความส าเร็จ” (จิรพนัธ์ เกิดกุล, สัมภาษณ์, 23 ตุลาคม 2554) 

“สถานศึกษาแห่งน้ีไดพ้ยายามพฒันาคุณภาพมาตลอดระยะเวลา แต่ยงัไม่ประสบผลส าเร็จ

เท่าท่ีควรจะเป็น  เม่ือไดผ้่านการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์โดยการเขา้รับการอบรม 

การศึกษาดูงานสถานศึกษาตน้แบบ และการฝึกปฏิบติัจริง ผูบ้ริหารมีความตระหนกัในการ

น าภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์มาใชใ้นการพฒันางาน ท าใหง้านส าเร็จ ราบร่ืน ทุกคนพึงพอใจ 

และเกิดผลงานอย่างสร้างสรรค์ ลดความขดัแยง้ รู้จกัการท างานเป็นทีม คนเก่งได้แสดง

ความสามารถ ลดความสูญเสียและความเส่ียงในการปฏิบติังาน มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้

ส าเร็จ แข่งขนักบัตนเอง จนงานและโครงการบรรลุเป้าหมายอย่างดี อาทิเช่น โครงการ

พัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศ นักเ รียนชนะการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ระดบัประเทศ โครงการพฒันาส่ิงแวดลอ้มภายในสถานศึกษา (หอ้งเรียนสวย โรงเรียนงาม) 

โครงการพฒันาครูสู่สมาคมอาเซียน โครงการจิตอาสาดูแลผูป่้วยในโรงพยาบาล  เป็นตน้” 

(แสนสุข ชยัสวสัด์ิ, สัมภาษณ์, 24 ตุลาคม 2554)  
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สรุปผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศีกษาและครูผูส้อนมีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีผ่านการพฒันาตามรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์แลว้ มีภาวะ

ผูน้ าท่ีพึงประสงค์ สามารถปฏิบติังานได้มีประสิทธิภาพและบงัเกิดผลงานในโครงการต่างๆ ท่ี

หลากหลาย บุคลากรครูและนกัเรียนมีศกัยภาพในการปฏิบติังานและมีความพึงพอใจในความส าเร็จ

ของการพฒันาสถานศึกษา เพิ่มข้ึน  
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ า เชิงสร้างสรรค์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  ตาม
ขั้นตอนดงักล่าว   สามารถสรุปผล  อภิปรายผล  และเสนอขอ้เสนอแนะ  ปรากฏดงัรายละเอียดใน
บทท่ี 5  

 



 

บทที ่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ืองรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  ในบทน้ีจะน าเสนอวตัถุประสงคข์อง

การวิจยั วิธีด าเนินการวิจยั สรุปผลการวิจยัแต่ละขั้นตอน อภิปรายผล ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั

และขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป ตามล าดบัดงัน้ี 

 

5.1 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 
 เป้าหมายหลกัในการวิจยัคร้ังน้ีคือ การสร้างรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  เพื่อส่งเสริมให้

ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์ในการบริหารสถานศึกษาอนัจะน าไปสู่การพฒันา

คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปจากเป้าหมายของการวิจยัดังกล่าว 

สามารถก าหนดเป็นวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงัน้ี 

1. เพื่อพฒันารูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 

2. เพื่อประเมินรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 

 

5.2 วธิีด าเนินการวจิัย 
 
  การวิจยัเร่ือง รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  มีขั้นตอนการด าเนินการและ

สรุปผลการด าเนินการ 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
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 5.2.1 ขั้นตอนที่ 1   การวิเคราะห์สังเคราะห์ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร

สถานศึกษา  สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3   

 ขั้นตอนน้ี เป็นการศึกษาคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคท่ี์พึงประสงค์ สภาพปัญหา

และความตอ้งการในการพฒันาคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์และน ามาวิเคราะห์สังเคราะห์

ไดภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคท่ี์จะน ามาพฒันาใหก้บัผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 

 ผลของการวิเคราะห์สังเคราะห์ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ท่ีน ามาพฒันา มี 5 คุณลกัษณะ คือ 

1. ผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม 

2. ผูน้ าของผูน้ า 

3. ผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค ์

4. ผูน้ าการบริหารความเส่ียง   

5. ผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 

 5.2.2  ขั้นตอนที ่2  การสร้างรูปแบบการพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร 

สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 

 ขั้นตอนน้ี เป็นการน าขอ้มูลท่ีไดว้เิคราะห์สังเคราะห์มาจากขั้นตอนท่ี 1 มาสร้างรูปแบบ

การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์ส าหรับพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา  

โดยการจดัอบรมการศึกษาดูงานในสถานศึกษาตน้แบบ และการปฏิบติังานในสถานศึกษา ซ่ึงผูว้ิจยั

ไดจ้ดัท าคู่มือและหน่วยการพฒันา และหาประสิทธิภาพ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

1. คู่มือการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา  

2. หน่วยการพฒันา มีทั้งหมด  5 หน่วยการพฒันา คือ 

หน่วยท่ี 1  การเป็นผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม 

หน่วยท่ี 2  การเป็นผูน้ าของผูน้ า 

หน่วยท่ี 3  การเป็นผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค ์

หน่วยท่ี 4  การเป็นผูน้ าการบริหารความเส่ียง 
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หน่วยท่ี 5  การเป็นผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 

             3.  หาประสิทธิภาพของคู่มือการพฒันาและหน่วยการพฒันา  E1/E2  เท่ากบั  81.67/80.97 สูง

กว่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  ถือไดว้่า คู่มือการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์และหน่วยการ

พฒันาแต่ละหน่วยมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ท่ีตั้งไว ้

 5.2.3 ขั้นตอนที ่ 3  การทดลองใช้รูปแบบการพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  

 ขั้นตอนน้ีเป็นการน ารูปแบบการพัฒนาภาวะผู ้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู ้บริหาร

สถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ไปทดลองใช้

กบัผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีมีผลการประเมินภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัปานกลางข้ึนไป จ านวน  36  คน  

การออกแบบการทดลอง ใชก้ลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลงัการพฒันา พบวา่  ผลจาก

การทดสอบค่าที (t-test dependent) หลงัการพฒันาสูงกว่าก่อนการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01   

 5.2.4 ขั้นตอนที ่4  การพฒันารูปแบบการพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร 

สถานศึกษา  สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 

  ขั้นตอนน้ีเป็นการน าข้อมูลท่ีได้จากทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู ้น าเชิง

สร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 

เขต 3 ท่ีได้ศึกษามาวิเคราะห์ เพื่อน ามาปรับปรุงและพฒันารูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิง

สร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ให้มีความสมบูรณ์  โดยการประเมินคุณภาพของคู่มือและ

หน่วยการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์ท่ีใชใ้นการพฒันา ผลปรากฏดงัน้ี  

ผลการประเมิน พบว่า คุณภาพของหน่วยการพฒันาซ่ึงประกอบด้วยด้านเน้ือหาและ

กระบวนการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  มีค่าเฉล่ีย โดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ( x  = 4.54) และ

เม่ือพิจารณาเป็นรายหน่วยการพฒันา พบวา่ รายหน่วยการพฒันามีคุณภาพค่าเฉล่ีย ดงัน้ี คือ หน่วยการ

เป็นผูน้ าบริหารความเส่ียง ( x  = 4.65) หน่วยการเป็นผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน ( x = 4.61) หน่วย

การเป็นผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค ์( x = 4.56) หน่วยการเป็นผูน้ าของผูน้ า ( x = 4.51) มีค่าเฉล่ีย

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนหน่วยการเป็นผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม ( x = 4.37) มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  
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สรุปไดว้า่ ระดบัคุณภาพของหน่วยการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์ ซ่ึงประกอบดว้ย

เน้ือหาและกระบวนการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3   มีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก (3.51-4.50) ถึงมาก

ท่ีสุด (4.51-5.00) ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ (คือหากผลการประเมินคุณภาพต ่ากวา่ 3.51 จะตอ้ง

ปรับปรุง)  จึงไม่มีการปรับปรุงแกไ้ขในหน่วยพฒันาดา้นเน้ือหาและกระบวนการพฒันาภาวะผูน้ า

เชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์

ธานี เขต 3 แต่ไดเ้พิ่มเติม ปรับปรุง เน้ือหา ตลอดจนรูปแบบของเอกสารใหส้มบูรณ์มากยิง่ข้ึนตาม

ขอ้เสนอแนะ 

 5.2.5 ขั้นตอนที ่5   การประเมินผลการใช้รูปแบบการพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  

 ขั้นตอนน้ี เป็นการประเมินผลรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหาร 

สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  ท่ีพฒันาข้ึน โดย 

การประเมินผลจากการศึกษาในดา้นต่างๆ  ดงัน้ี 

  5.2.5.1 การศึกษาการน ารูปแบบภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ไปใช้ในการปฏิบติังานในสถานศึกษา ของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยศึกษาจากกลุ่มบริหารทัว่ไป 

กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารบุคคล ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา จ านวน  36  คน และครูผูส้อน จ านวน 248  คน 

ผลการศึกษา พบว่า  การใช้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานของผู ้บริหาร

สถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  ในกลุ่มงาน 4 

กลุ่มงาน  ไดแ้ก่  กลุ่มบริหารทัว่ไป  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหาร

บุคคลทั้ง 5  คุณลกัษณะตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

( x = 3.55) 

  เม่ือพิจารณารายกลุ่ม  พบว่า กลุ่มบริหารงบประมาณ ( x = 3.79) และ  กลุ่มบริหารบุคคล 

( x = 3.61)  ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  ส่วนกลุ่มบริหารวิชาการ ( x = 3.48) และกลุ่มบริหารทัว่ไป ( x = 

3.33) ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั 
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ส าหรับการใช้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบติังานของผู ้บริหารสถานศึกษา  สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ในกลุ่มงาน  4  กลุ่มงาน ไดแ้ก่ กลุ่ม

บริหารทัว่ไป  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารบุคคลทั้ง 5 คุณลกัษณะ

ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนค่าเฉล่ียโดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก  ( x = 3.66) 

เม่ือพิจารณารายกลุ่มพบวา่  กลุ่มบริหารงบประมาณ  มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ( x =3.84) รองลงมา

คือ  กลุ่มบริหารวิชาการ ( x = 3.66)  กลุ่มบริหารงานบุคคล ( x = 3.58)  และกลุ่มบริหารทัว่ไป ( x = 

3.56)  ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 

  5.2.5.2  การศึกษาผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหาร 

สถานศึกษา  โดยศึกษาจาก ผูบ้ริหารสถานศึกษาจ านวน  36  คน  และครูผูส้อน จ านวน 248 คน 

 จากการศึกษา พบวา่ ผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นการปฏิบติั 

งานของผูบ้ริหารสถานศึกษาก่อนและหลังการพฒันาโดยใช้รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิง

สร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาหลงัการพฒันาสูง

กวา่ก่อนการพฒันาทั้งโดยรวมและรายดา้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 ผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการใช้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบติังานโดยรวมของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาก่อนและหลงัการพฒันาโดยใชรู้ปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์อง

ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูส้อนหลังการพฒันาสูงกว่าก่อนการพฒันาทั้ ง

โดยรวมและรายดา้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 ผลงานท่ีประสบผลส าเร็จจากการใช้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ในสถานศึกษา จากการ

สนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและครูผูส้อน มีดงัน้ี 

1)  กลุ่มบริหารทัว่ไป  โครงการและกิจกรรมท่ีประสบผลส าเร็จ เช่น 

    - โครงการห้องเรียนสวยโรงเรียนงาม โรงเรียนทุกโรงเรียนได้พฒันา

หอ้งเรียนและโรงเรียนใหมี้ความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู ่น่าเรียนมีสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ี

เอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอน 

   -  การจดัระบบเอกสารระบบ e-Filing โดยทุกโรงเรียนไดจ้ดัท าระบบการ

จดัเก็บเอกสารและหนงัสือราชการ อยา่งเป็นระบบ ง่ายต่อการสืบคน้ และบริหารเอกสาร มีความถูก

ตอ้ง รวดเร็ว ประหยดั 



 184 

-  การใช้ เทคโนโลยี เพื่อการส่ือสาร  โรงเรียนทุกโรงเรียน ไดริ้เร่ิมใช้

เทคโนโลยี เพื่อการส่ือสาร และพฒันาการส่ือสารมากข้ึน ทั้งระบบการรับส่งเอกสารทางราชการ 

และการติดต่อประสานงานระหวา่งหน่วยงานและต่างหน่วยงาน 

  2)  กลุ่มบริหารวชิาการ  โครงการและกิจกรรมท่ีประสบผลส าเร็จ เช่น 

    - โครงการพฒันาวิชาการสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนบา้นหัวสะพาน ส่ง

นกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัทางวชิาการไดรั้บรางวลัชนะเลิศ (ภาษาไทย) ระดบัประเทศ 

   -  โครงการส่งเสริมการอ่าน (ประกวดเล่านิทาน)  โรงเรียนวดัสุวรรณา

รามส่งนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัและไดรั้บรางวลัชนะเลิศระดบัประเทศ 

- โครงการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ โรงเรียนบา้นเคียนซา ไดรั้บ 

รางวลัชนะเลิศระดบัภาคใต ้

   -  โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ (หอ้งสมุดโรงเรียน) โรงเรียนวดัทุ่งหลวง 

เป็นโรงเรียนตน้แบบของภาคใต ้

  3)  กลุ่มบริหารงบประมาณ  โครงการและกิจกรรมท่ีประสบผลส าเร็จ เช่น 

   -  การติดตามผลการใช้งบประมาณในการท ากิจกรรมของสถานศึกษา 

สถานศึกษาไดพ้ฒันากระบวนการจดัซ้ือ จดัจา้งและจดัท าการเงิน การบญัชีและการพสัดุ ไดถู้กตอ้ง  

   -  โครงการส่งเสริมการใช้พลงังานอยา่งคุม้ค่าตามนโยบายของรัฐบาล 

ไดแ้ก่การประหยดัพลงังานไฟฟ้า เคร่ืองสาธารณูปโภค การใชน้ ้า และการใชโ้ทรศพัท ์  

4)  กลุ่มบริหารบุคคล  โครงการและกิจกรรมท่ีประสบผลส าเร็จ เช่น 

   -  โครงการพฒันาทกัษะทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ภายในโรงเรียน มี

การส่งเสริมและพฒันาโดยใชเ้ทคโนโลยมีาช่วยในการจดัการเรียนการสอนและการจดัท าขอ้มูล 

ทางวชิาการและงานบุคล 

  -  โครงการทศันศึกษาดูงาน เพื่อพฒันาครูและบุคลากรของโรงเรียนทั้ง

ภายในประเทศ และต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศจีน สิงคโปร์ และมาเลเซีย   

   -  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีการจดัค่ายคุณธรรม ค่าย

อาสาสมคัรดูแลส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
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   -  โครงการจิตอาสา ช่วยผูป่้วยในโรงพยาบาลของรัฐ มีการส่งนกัเรียนไป

เป็นอาสาช่วยผูป่้วยในโรงพยาบาล การดูแลผูป่้วยท่ีบา้น เป็นตน้  

   -  โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสืออาสา โรงเรียนวดัท่าดินแดง จดัค่าย

ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสืออาสาพฒันาส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

  5.2.5.3  การศึกษาความพึงพอใจของครูผูส้อนและนกัเรียนจากการใชภ้าวะผูน้ าเชิง

สร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา ในการปฏิบติังานในสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดย

ศึกษาจาก ครูผูส้อนในสถานศึกษาของผูบ้ริหารท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน  248  คนและตวัแทน

นกัเรียนท่ีเป็นกรรมการสภานกัเรียน ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน  230  คน 

จากการศึกษา พบวา่ครูผูส้อนมีความพึงพอใจต่อผลงานท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษาจากการใช้

ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎร์ธานี เขต 3 ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.33) และรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบั

มากเช่นเดียวกนั 

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อผลงานท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษาจากการใช้ภาวะผู ้น าเชิง

สร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 

เขต 3 ค่าเฉล่ียโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.42) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ ด้านการเป็นผูน้ าท่ีสร้างความคิด

สร้างสรรค ์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x  = 4.66) 

 

5.3 สรุปผลการวจิัย    
 
 ผูว้จิยัไดส้รุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงัน้ี 

 1. รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  ประกอบดว้ย 

  1.1  การวิเคราะห์สังเคราะห์ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  ท่ีน ามาพฒันามี  5  คุณลกัษณะ 
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คือ ผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม ผูน้ าของผูน้ า  ผูน้  าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค ์ ผูน้ าการบริหารความเส่ียง   

และผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 

  1.2  การสร้างรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา  

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 โดยการจดัท าคู่มือ และหน่วย

การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์ เพื่อใชพ้ฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา  ประกอบดว้ย 

หน่วยท่ี 1  ผูน้  าการเรียนรู้แบบทีม 

หน่วยท่ี 2  ผูน้  าของผูน้ า 

หน่วยท่ี 3  ผูน้  าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค ์

หน่วยท่ี 4  ผูน้  าการบริหารความเส่ียง 

หน่วยท่ี 5  ผูน้  าท่ีมุ่งท่ีมุ่งผลส าฤทธ์ิของงาน 

  ผลจากการหาประสิทธิภาพของคู่มือและหน่วยการพัฒนา E1/E2 เท่ากับ 

81.67/80.97  สูงกวา่ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80 

  1.3  การทดลองใช้รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 โดยการอบรมเชิง

ปฏิบติัการ แก่ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ดา้นทฤษฎี  2  วนั การศึกษาดูงาน 1 วนั การฝึกปฏิบติังานจริง

ในสถานศึกษาเป็นเวลา  4  เดือน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการอบรมเชิงปฏิบติัการ คือ คู่มือและหน่วยการ

พฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์ทั้ง  5  หน่วย 

ผลการทดสอบค่าที  (t-test dependent)  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ดา้นความรู้และการ

น าไปใช ้ก่อนและหลงัการพฒันา พบวา่ คะแนนเฉล่ียภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถาน 

ศึกษา หลงัการพฒันาโดยการอบรม สูงกวา่ก่อนการพฒันาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  

  1.4 การพฒันา (ปรับปรุง) รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหาร 

สถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เป็นการน าผลจาก

การทดลองใชรู้ปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา  คู่มือและหน่วย

การพฒันา  มาปรับปรุงและพฒันารูปแบบใหส้มบูรณ์ 
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ผลการประเมิน พบว่า คุณภาพของหน่วยการพฒันาซ่ึงประกอบด้วย ด้านเน้ือหาและ

กระบวนการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  มีค่าเฉล่ีย โดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ( x  = 4.54)  จึง 

ไม่มีการปรับปรุงตามการประเมิน แต่มีการปรับปรุง เพิ่มเติม เน้ือหาเก่ียวกบัผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม

และผูน้ าการบริหารความเส่ียง ให้กระชบั มีการจดัรูปเล่มให้สมบูรณ์และมีความเหมาะสมมากข้ึน

ตามขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

2.  การประเมินรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เป็นการด าเนินการหาประสิทธิภาพ

ของรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีพฒันาข้ึน โดยการหา

ประสิทธิภาพของรูปแบบจาก 3 ดา้น ในขั้นตอนท่ี 5  คือ 

  2.1 การศึกษาการน ารูปแบบภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาไป

ใชใ้นการปฏิบติังานในสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยศึกษาจากงานใน กลุ่มบริหารทัว่ไป 

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารบุคคล ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา จ านวน  36  คน และครูผูส้อน จ านวน 248  คน 

 ผลการศึกษาพบว่า  การใช้ภาวะผู ้น าเชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานของผู ้บริหาร

สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  ในกลุ่มงาน 4 

กลุ่มงาน  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา ทั้ง 5 คุณลกัษณะ ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก  ( x = 3.55)  และตามความคิดเห็นของครูผูส้อนค่าเฉล่ียโดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.66) 

เช่นเดียวกนั 

  2.2. การศึกษาผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหาร 

สถานศึกษา  โดยศึกษาจาก ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน  36  คน  และครูผูส้อน จ านวน 248 คน 

 ผลการศึกษา พบวา่ ผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังาน

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา หลงัการพฒันาโดยใช้รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน สูงกว่าก่อนการ

พฒันา ทั้งโดยรวมและรายดา้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
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  2.3  การศึกษาความพึงพอใจของครูผูส้อนและนกัเรียนจากการใชภ้าวะผูน้ าเชิง

สร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการปฏิบติังานในสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดย

ศึกษาจาก ครูผูส้อนในสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน  248  คน และ

ตวัแทนนกัเรียนท่ีเป็นกรรมการสภานกัเรียน ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 230 คน  พบว่าครูผูส้อนมี

ความพึงพอใจต่อผลงานท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา จากการใช้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 ค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่

ในระดบัมาก( x  = 4.33) และรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อผลงานท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา จากการใช้ภาวะผูน้ าเชิง

สร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี

เขต 3 ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.42)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ นกัเรียนมี

ความพึงพอใจ ดา้นการเป็นผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค ์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x  = 4.66) 

สรุป งานวจิยั น้ีพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความตอ้งการพฒันาคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิง

สร้างสรรค ์5 คุณลกัษณะ คือ ผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม  ผูน้ าของผูน้ า   ผูน้  าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค์

ผูน้ าการบริหารความเส่ียง และผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน โดยมีรูปแบบการพฒันา 5 ขั้นตอน 

ประกอบดว้ย การวิเคราะห์สังเคราะห์ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ การสร้างรูปแบบการพฒันาภาวะ

ผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์ การทดลองใช้รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์ การพฒันารูปแบบ

การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ และการประเมินผลการใช้รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิง

สร้างสรรค ์

 

5.4 อภิปรายผล 
 

ในงานวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู ้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู ้บริหาร

สถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  มีประเด็นท่ี

น่าสนใจน ามาอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 

5.4.1 รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัส านกังาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ 
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  5.4.1.1  การวเิคราะห์สังเคราะห์ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา 

  5.4.1.2  การสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู ้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู ้บริหาร

สถานศึกษา 

  5.4.1.3  การทดลองใช้รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 

  5.3.1.4  การพัฒนารูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 

  5.4.1.5  การประเมินผลการใชรู้ปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 

5.4.1.1  การวเิคราะห์สังเคราะห์ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา   

 จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ พบว่าคุณลักษณะภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา  สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ท่ีผูบ้ริหาร

สถานศึกษาตอ้งการพฒันามี 5 คุณลกัษณะ คือผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม  ผูน้ าของผูน้ า   ผูน้  าท่ีสร้าง

ความคิดสร้างสรรค ์ ผูน้ าการบริหารความเส่ียง และผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 

 ผลการวิจยัน้ีสอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการและผูว้ิจยัหลายท่าน ซ่ึงได้กล่าวถึง

ความส าคญัของภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์ต่อการบริหารสถานศึกษา Ash และ Parsall (1999:19)ได้

กล่าววา่ ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคเ์ป็นพฤติกรรมผูน้ าท่ีควรจะพฒันาอย่างกวา้งขวางเพราะเป็นการ

ปรับกระบวนทศัน์ใหม่ของการเป็นผูน้ าเชิงคุณภาพ (Quality Leadership) ในโลกและสังคมยุคโลกา

ภิวตัน์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างกา้วกระโดด ดงันั้น นกัการศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งเปล่ียนกระแสของ

การศึกษาใหม่ (ธีระ รุญเจริญ,  2553 : 6) เพื่อให้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการสร้างผลผลิตในทาง

สร้างสรรค ์ เป็นผลผลิตใหม่ๆ ท่ีเกิดจากความคิดและสติปัญญาของผูน้ า ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษา

จะตอ้ง มีภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์(ไพฑูรย ์ สินลารัตน์, 2554 ; Boone, 1992)   

 ผูว้ิจ ัย มีความเห็นว่า การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  มีความตอ้งการท่ีจะพฒันาคุณลกัษณะภาวะผูน้ าทั้ง 5 คุณลกัษณะ 

น้ี อาจจะใหเ้หตุผลไดว้า่ การบริหารสถานศึกษาในปัจจุบนัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชภ้าวะผูน้ าสูงใน
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การน าสถานศึกษาสู่ความส าเร็จในทุก ๆ ด้าน หากไม่เร่งรัดพัฒนาภาวะผูน้ าในด้านต่าง ๆ

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้น  ภาวะผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม  ภาวะผูน้ าของผูน้ า  ภาวะผูน้ าท่ีสร้างความคิด

สร้างสรรค ์ ภาวะผูน้ าการบริหารความเส่ียง   และ ภาวะผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  อาจท าให้การ

บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่ราบร่ืนประสบปัญหาอุปสรรคและไม่สามารถน าพา

สถานศึกษาสู่เป้าหมายตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานตน้สังกดั ก าหนด  

 เหตุผลดงักล่าวข้างตน้สอดคล้องกบังานวิจยัของ Mungkasem (2001: 45) ท่ีพบว่า การ

ท างานเป็นทีม  เป็นคุณลกัษณะส าคญัประการหน่ึงของผูบ้ริหารท่ีมีภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของกลัยานี  จิตตก์ารุณ, แสงเดือน ทวีสิน,  และพรรณี  เกษกมล (2546) ท่ี

พบวา่  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ส าคญัประการหน่ึงส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา คือ การมีทกัษะ

การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี และสามารถสร้างสรรคผ์ลงานร่วมกบัผูอ่ื้น นอกจากน้ี  

ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งพฒันาตนเองและพัฒนาทีมงานให้มีคุณสมบติัเป็นผูน้ าท่ีสร้างสรรค ์มี

ความคิดและปฏิบติั ในเชิงสร้างสรรค ์ไปพร้อมๆ กนั ทั้งดา้นการสร้างทีมงาน สร้างผูน้ าให้เกิดข้ึน

ใหม่ และสร้างความส านึกในความรับผิดชอบร่วมกนั เพื่อให้ภารกิจส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

กรองทิพย ์นาควิเชตร (2552 : 66) และ สุเทพ   พงศศ์รีวฒัน์ (2549 : 79) ไดส้รุปแนวคิดเก่ียวกบั

ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ไวว้่าในยุคเศรษฐกิจสารสนเทศ  ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความจ าเป็นท่ี

จะตอ้งมีความสามารถในหลายๆ ดา้น คือนอกจาก จะมีความสามารถในการท างานเป็นทีมและการ

มีส่วนร่วมในการท างานแลว้ ยงัตอ้งสามารถแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคโ์ดยใชข้อ้มูลหรือความรู้ท่ีมี

อยูอ่ยา่งถูกตอ้ง  สามารถบริหารจดัการไดท้ั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ท่ีเส่ียง และมุ่งให้

เกิดผลสัมฤทธ์ิในการจดัการศึกษา 

 คุณลกัษณะของภาวะผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค ์ผูน้ าการบริหารความเส่ียงและผูน้ า ท่ี

มุ่งผลสัมฤทธ์ิ เป็นคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นของภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์ดงัท่ี โรเจอร์ (Roger อา้งถึงใน 

ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2550 : 19) กล่าวถึงคุณลกัษณะด้านผูน้ าท่ีสร้างความคิด

สร้างสรรค ์ ไวว้า่  บุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์จะมีลกัษณะเป็นผูท่ี้เผชิญกบัปัญหาต่างๆ โดยไม่

หลีกเล่ียงหรือหลบถอย  และเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการคิดประดิษฐ์ส่ิงต่างๆ คุณลกัษณะดา้น

การเป็นผูน้ าบริหารความเส่ียง  คือผูท่ี้ปฏิบติังานท่ามกลางสภาวะเส่ียงหรือการเปล่ียนแปลงและ

สามารถเรียนรู้การบริหารการเปล่ียนแปลงโดยมีการก าหนดวิสัยทศัน์ขององคก์ารท่ีชดัเจน และการ
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วางแผนเพื่อบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบ และการบริหารท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นการ

บริหารท่ีให้ความส าคญัต่อผลการด าเนินงานและการตรวจวดัผลส าเร็จในการด าเนินงานของ

องค์การ ทั้งในแง่ของปัจจยัน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ โดยอาศยัการมีส่วนร่วม

ระหว่างผูบ้ริหาร สมาชิกขององค์การ ตลอดถึงผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่างๆ (Stakeholders) ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานขององค์การ และทิพาวดี  เมฆสวรรค์ (2543 : 140-144) ไดก้ล่าวว่า 

ปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิประสบความส าเร็จอยู่ท่ีความเข้าใจใน

จุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน และ ความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบติัทุกระดบั ในการปรับตวัและท างาน

ภายใตร้ะบบงานท่ีจะตอ้งรับผดิชอบต่อผลการปฏิบติังานดว้ย 

   จากการอภิปรายดังกล่าวมาข้างต้นสามารถสนับสนุนได้ว่าภาวะผู ้น า เชิง

สร้างสรรค ์ทั้ง  5 คุณลกัษณะ   ซ่ึงประกอบดว้ย ผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม  ผูน้  าของผูน้ า   ผูน้  าท่ีสร้าง

ความคิดสร้างสรรค ์ผูน้ าการบริหารความเส่ียงและผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน เป็นคุณลกัษณะท่ีมี

ความส าคญั สมควรท่ีจะน ามาพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ให้กบัผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 

5.4.1.2  การสร้างรูปแบบการพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา   

การสร้างรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  

ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการโดย การสร้างคู่มือและหน่วยการพฒันาตามรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิง

สร้างสรรค์ข้ึน มีขั้นตอนส าคญั 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์สังเคราะห์รูปแบบ การสร้างรูปแบบ 

การทดลองรูปแบบ  การพฒันารูปแบบ และการประเมินรูปแบบซ่ึงในแต่ละขั้นตอนไดด้ าเนินการ

อยา่งเป็นระบบ โดยมีการวเิคราะห์สังเคราะห์ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์ในขั้นตอนท่ี 1 มาจดัท าคู่มือ

และหน่วยการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์  และหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือดงักล่าวได้ค่า 

E1/E2 เท่ากบั 81.67/80.97 สูงกวา่ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ค่าเป้าหมาย  80/80   ผลการหาประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์น้ี ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์ และคณะ (2521 : 136) ไดก้ล่าวไวว้า่ ในการหาประสิทธิภาพของ

เคร่ืองมือนั้นหลงัจากไดส้ร้างเคร่ืองมือแลว้ จะตอ้งมีการ การทดลองใช ้(Try out)  ตามขั้นตอนท่ี

ก าหนดแลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขและพฒันา เพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่คู่มือการพฒันาท่ีสร้างข้ึนมา

นั้น มีคุณภาพสามารถท าให้การพฒันาบรรลุวตัถุประสงค์ไดอ้ย่างแทจ้ริงคุม้ค่ากบัการลงทุนและ

ควรจะก าหนดค่าประสิทธิภาพ E1/E2 โดยตั้ งค่าเป้าหมายไวว้่า ควรจะผ่านเกณฑ์ 80/80  ซ่ึง
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หลกัการของการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือดงักล่าวไดถู้กน าไปใช้ในงานวิจยัของหลายท่าน 

เช่น งานวิจยัของ จิรนนัท ์ ป้อมพิมพ ์(2550 )  สิริวรรณ  ศรีพหล (2551)   พรทิพย ์วรกุล  มนตช์ยั 

เทียนทองพิสิฐ  เมธาภทัร  และไพโรจน์  สถิริยากร (2551) ซ่ึงตั้งเกณฑค์่าเป้าหมายไวท่ี้  80/80  

 5.4.1.3  การทดลองใช้รูปแบบการพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา  

ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิจยัโดยจดัการอบรมเชิงปฏิบติัการแก่ผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นทฤษฎี 

2 วนั การศึกษาดูงาน 1 วนั การฝึกปฏิบติังานจริงในสถานศึกษา เป็นเวลา  4  เดือน  เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการอบรมเชิงปฏิบติัการ คือ คู่มือและหน่วยการพฒันาทั้ง 5 หน่วย 

ผลการทดสอบค่าที (t-test dependent) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียดา้นความรู้และการ

น าไปใช้ของภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ก่อนกบัหลงัการพฒันา  พบว่า คะแนนเฉล่ียภาวะผูน้ าเชิง

สร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา หลงัการพฒันาสูงกวา่ก่อนการพฒันาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั  .01 

     ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการพฒันาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร โดย

การจดัการอบรมเชิงปฏิบติัการ  ดงัจะเห็นไดจ้ากผลงานวจิยัของรัตติกรณ์ จงวิศาล (2543 : 101-106) 

ท่ีได้ท าการวิจัย เร่ือง การศึกษาอบรมภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผู ้น านิสิตมหาวิทยาลัย   

เกษตรศาสตร์  พบว่า ผูน้  านิสิตท่ีได้รับการฝึกอบรมภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมีภาวะผูน้ าการ

เปล่ียนแปลง หลงัส้ินสุดการทดลองมากกวา่ผูน้ านิสิตท่ีไม่ไดรั้บการฝึกอบรมและผลงานวิจยัของ 

ชญัญา อภิปาลกุลและคณะ (2545) ท่ีไดท้  าการวิจยัเร่ืองรูปแบบการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาเพื่อ

ปฏิรูปการเรียนรู้ในสถานศึกษา พบว่า การฝึกอบรมอย่างเขม้สามารถเพิ่มเติมในส่วนท่ีขาดของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะด้านความรู้และทกัษะในการบริหารจดัการศึกษา ท่ีส่งเสริมการ

ปฏิรูปการเรียนรู้ นอกจากน้ีผลการศึกษาดูงานทางการศึกษาในสถานศึกษาตน้แบบ ก็สามารถท าให้

เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีสูงข้ึน   สมศรี ดุสิต (2551) ได้ท าการวิจยัเร่ืองการพฒันาภาวะผูน้ าการ

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ศรีสะเกษ  เขต  1 พบวา่ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาน าความรู้ท่ีไดจ้ากการฝึกอบรมไปพฒันาสถานศึกษาโดยส่วนใหญ่เน้นการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมและมุ่งสู่การเปล่ียนแปลงมีการพฒันาอย่างเป็นระบบ ท างานแบบเครือข่าย  

จึงท าใหป้ระสบผลส าเร็จและเกิดผลงานการบริหารสถานศึกษาท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ท่ีมีจุดเด่น 

จุดเน้นท่ีแตกต่างกัน โดยเฉพาะด้านงานวิชาการท่ีประสบผลส าเร็จมากท่ีสุด และกิตต์ิกาญจน์ 
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 ปฏิพนัธ์ (2555) ได้ศึกษาเร่ือง โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาอาชีวศึกษา พบว่า แรงจูงใจภายใน ปัจจยัสภาพแวดลอ้มแบบเปิด และความรู้เชิงลึกมี

อิทธิพลต่อภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์ 

 พรทิพย ์ วรกุล,  มนตช์ยั  เทียนทอง,  พิสิฐ   เมธาภทัร  และไพโรจน์  สถิริยากร (2554) ได้

ศึกษาเร่ือง การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพส าหรับผูบ้ริหารส านกัวิทยบริการ 

พบวา่ การศึกษาดว้ยตนเอง การเรียนรู้โดยผา่นระบบออนไลน์ การอบรมเชิงปฏิบติัการ และการจดั

สัมมนา การด าเนินการฝึกอบรมอย่างเข้มสามารถเพิ่มเติมในส่วนท่ีขาดและเป็นส่วนส่งเสริม

ประสิทธิภาพในการพฒันาของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะดา้นความรู้และทกัษะเพราะการ

ฝึกอบรมจะครอบคลุม ทั้งเน้ือหา กิจกรรม และบรรยากาศ การเรียนรู้  การศึกษาดูงานสถานศึกษา

ตน้แบบ ก็จะท าให้สามารถน าประสบการณ์ท่ีได้รับไปปฏิบติัในสถานศึกษาของตนเอง   และ

ก่อให้เกิดการพฒันาข้ึนมาอีกระดบัหน่ึง  และ วินยั  ดอนโคตรจนัทร์ (2542)  ท่ีไดก้ล่าวถึงการ

ฝึกอบรมระหวา่งการท างานวา่เป็นการช่วยปรับปรุงพฒันาความสามารถในการท างานของบุคลากร

และสามารถเพิ่มวธีิการใหม่ๆ มาใชใ้นการปฏิบติังาน  

 ผลการวจิยัปรากฏเช่นน้ี น่าจะเป็นเพราะวา่ ในกระบวนการอบรมนั้นมีเน้ือหา กิจกรรมการ

จดัการศึกษา การประเมินผล ตามหลักสูตรหรือคู่มือท่ีมีประสิทธิภาพ ผ่านการตรวจสอบและ

ทดลองใชแ้ละมีการปรับปรุงเน้ือหาสาระและกระบวนการจดัอบรมผูเ้ขา้รับการอบรมไดมี้ส่วนร่วม

ในกิจกรรมการเรียนรู้ มีการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการฝึกอบรม และประเมินผลก่อนและหลงั

การฝึกอบรม และท่ีส าคญัคือ ผูเ้ขา้รับการพฒันาโดยการฝึกอบรมไดใ้ชเ้วลาส าหรับปฏิบติังานจริง

ในสถานศึกษา เป็นเวลาถึง  4  เดือน  จึงท าให้เกิดทกัษะใหม่ๆ ตามท่ีไดฝึ้กปฏิบติัมาอีกทางหน่ึง  

นบัวา่เป็นรูปแบบการพฒันาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ดงันั้นการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์แก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการ จึงน่าจะเป็นประโยชน์มากข้ึน ถ้าหากได้มีการจัดท าหลักสูตรหรือคู่ มือท่ีเน้น

กระบวนการพฒันา ซ่ึงมีจุดมุ่งหมาย เน้ือหาหลกัสูตร การจดักระบวนการฝึกอบรม การเตรียมส่ือ 

กิจกรรม และการประเมินผลท่ีมีคุณภาพ ผา่นการคดัสรรอย่างเป็นระบบ และปรับปรุงพฒันาอยา่ง

ต่อเน่ือง ทั้งน้ีหากได้ก าหนดเวลาไว ้ส าหรับฝึกปฏิบติัในสภาพการปฏิบติังานจริงด้วย ก็จะเพิ่ม

ประสิทธิภาพการพฒันาโดยการฝึกอบรมไดม้ากยิง่ข้ึน 
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5.4.1.4  การพฒันารูปแบบการพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา  

เป็นการตรวจสอบคุณภาพของคู่มือและหน่วยการพฒันาท่ีสร้างข้ึนตามรูปแบบการพฒันา

ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์ จากการน าไปทดลองใช ้เพื่อปรับปรุงและพฒันาให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน ปรากฏ

วา่ คุณภาพของคู่มือและหน่วยการพฒันาซ่ึงประกอบดว้ย เน้ือหาและกระบวนการพฒันาภาวะผูน้ า

เชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ( x  = 4.54)  และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายหน่วยการพฒันา พบวา่รายหน่วยการพฒันามีคุณภาพค่าเฉล่ียดงัน้ี หน่วยการเป็นผูน้ า

บริหารความเส่ียง ( x  = 4.65) หน่วยการเป็นผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน ( x =4.61) หน่วยการเป็น

ผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค ์( x = 4.56) หน่วยการเป็นผูน้ าของผูน้ า ( x = 4.51) อยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุดส่วนหน่วยการเป็นผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม ( x = 4.37) อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่คู่มือและ

หน่วยการพฒันาภาวะผูน้ ามีคุณภาพตามผลท่ีปรากฏจึงไม่มีการปรับปรุงแต่ก็ไดเ้พิ่มเติมดา้นเน้ือหา

เก่ียวกบัหน่วยการเรียนรู้แบบทีมใหช้ดัเจนและมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึนตามขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 5.4.1.5 การประเมินรูปแบบการพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา  

ในการประเมินรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูว้ิจยั

ไดด้ าเนินการโดย ศึกษาผลท่ีเกิดจากการใช้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ในสถานศึกษา และความพึง

พอใจของผูท่ี้เก่ียวข้องได้แก่ครูผูส้อนและนักเรียนซ่ึงเป็นผูท่ี้ร่วมปฏิบติังานให้เกิดการพฒันา

สถานศึกษา ผลการประเมินปรากฏดงัน้ี  

  1) การศึกษาการน ารูปแบบภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาไปใช้

ในการปฏิบติังานในสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยศึกษาจากงาน ในกลุ่มบริหารทัว่ไป  

กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารบุคคลตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา จ านวน  36  คน และครูผูส้อน จ านวน 248  คน  พบวา่  การใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์

ในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในกลุ่มงาน  4  กลุ่มงาน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ทั้ง 5 คุณลกัษณะ ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.55)  และตามความคิดเห็น

ของครูผูส้อน ค่าเฉล่ียโดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.66)  

  2) การศึกษาผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการใช้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา  โดยศึกษาจาก ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน  36  คน  และครูผูส้อน จ านวน 248 คน  



 195 

พบวา่ ผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ก่อนและหลงัการพฒันาโดยใชรู้ปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน หลงัการพฒันาสูงกวา่ก่อนการพฒันา ทั้ง

โดยรวมและรายดา้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   

  3) การศึกษาความพึงพอใจของครูผูส้อนและนักเรียนจากการใช้ภาวะผูน้ าเชิง

สร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการปฏิบติังานในสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดย

ศึกษาจาก ครูผูส้อนในสถานศึกษาของผูบ้ริหารท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน  248  คน และตวัแทน

นกัเรียนท่ีเป็นกรรมการสภานกัเรียน ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 230 คน  พบว่าครูผูส้อนมีความพึง

พอใจต่อผลงานท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษาจากการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา  

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

( x  = 4.33) และรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั 

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อผลงานท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษาจากการใช้ภาวะผู ้น าเชิง

สร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 

เขต 3 ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.42)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ นกัเรียนมี

ความพึงพอใจ ดา้นการเป็นผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค ์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( x  = 4.66) 

ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศีกษาและครูผูส้อนมีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาท่ีผ่านการพฒันาตามรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์แลว้ มีภาวะผูน้ าท่ีพึง

ประสงค์ สามารถปฏิบติังานไดมี้ประสิทธิภาพและบงัเกิดผลงานในโครงการต่างๆ ท่ีหลากหลาย 

บุคลากรครูและนักเรียนมีศกัยภาพในการปฏิบติังานและมีความพึงพอใจในความส าเร็จของการ

พฒันาสถานศึกษา เพิ่มข้ึน  

 

ผลการประเมินรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ปรากฏเช่นน้ีอาจจะเป็นเพราะว่า

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรา 39 ให้

กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารจดัการไปยงัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษา ใน 4 ดา้น คือดา้นวิชาการการบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหาร
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ทัว่ไป ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงตอ้งปฏิบติัภารกิจน้ีโดยตรงและมีหน้าท่ีความรับผิดชอบงาน

ทุกอยา่งของสถานศึกษา ไม่วา่จะเป็นการบริหารงานวชิาการ การบริหารงานธุรการและการเงิน การ

บริหารงานบุคคล การบริหารงานอาคารสถานท่ีและวสัดุอุปกรณ์ การบริหารงานกิจการนกัเรียน 

การประชาสัมพนัธ์และการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชนทั้งยงัมีบทบาทหนา้ท่ีในการเป็นผูน้ า

ในการพฒันาคุณภาพและศกัยภาพของนกัเรียนท่ีตนเองรับผิดชอบ ให้บรรลุ เป้าหมายของการจดั

การศึกษา (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553 : 82) สอดคลอ้งกบัส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีไดก้ าหนดบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ จดัระบบ

การบริหารภายในสถานศึกษาให้ครอบคลุมภารกิจหลัก คือ การบริหารทัว่ไป การบริหารงาน

วิชาการการบริหารงบประมาณ และการบริหารบุคคล   และให้บริการด้านอ่ืนๆให้บรรลุผลตาม

มาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายท่ีวางไว(้ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,  2554 : 66)  
 

5.5 ข้อจ ากดัของงานวจิัย 
1.  เป็นการวจิยัเชิงทดลอง  ซ่ึงมีขีดจ ากดัดา้นตวัแปรแทรกซอ้น  และเป็นการศึกษาเฉพาะ 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 3  เท่านั้น  อาจจะมีบริบทท่ีแตกต่างจากพื้นท่ี
การศึกษาอ่ืน ๆ   
 2.  ควรจะใชร้ะยะเวลาการวจิยัเชิงลึก  และเจาะจงเฉพาะคุณลกัษณะ  ภาวะผูน้ าท่ีเป็นความ
ตอ้งการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 

5.6 ข้อเสนอแนะจากผลการวจิัย 
 
1. ควรจะเพิ่มพนูความรู้และทกัษะภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคแ์ก่ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ในการปฏิบัติงานด้านกลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารบุคคล  เพิ่ม ข้ึน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการบริหารงานในสถานศึกษา 

2. ควรจะส่งเสริมการใชรู้ปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์หแ้ก่ผูบ้ริหาร 
สถานศึกษาใหเ้ป็นผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม  และการเป็นผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานอยา่งกวา้งขวาง 
เพราะจะท าให้การจดัการศึกษาในสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงข้ึนและในขณะเดียวกนัควรจะ
เพิ่มพนูความรู้และทกัษะในการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคท่ี์สร้างผูน้ าของผูน้ า ผูน้  าท่ีสร้างความคิด 
สร้างสรรค ์และผูน้ าการบริหารความเส่ียงเพิ่มข้ึน 
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5.7  ข้อเสนอแนะส าหรับวจิัยคร้ังต่อไป 

 
1. ควรจะศึกษาและพฒันารูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถาน 

ศึกษา ในดา้นการเป็นผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม   ผูน้  าของผูน้ า  ผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรคผ์ูน้  า
การบริหารความเส่ียง  และผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน ให้ลึกซ้ึงในแต่ละองค์ประกอบ เพื่อ
ส่งเสริมและสร้างภาวะผูน้ าแก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหมี้คุณภาพต่อไป 

2. ควรจะศึกษาพฒันารูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารการศึกษา 
ในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  เพื่อพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์แก่
ผูอ้  านวยการ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

3. ควรศึกษาและพฒันารูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารการศึกษา 

ในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีส่งผลต่อการพฒันาการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
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ชยัยงค ์ พรหมวงศ.์  การค านวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ.  กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช,  
2543.   

ชญัญา  อภิปาลกุล. “รูปแบบการพฒันาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐานใน
การบริหารการศึกษาภายใตโ้ครงสร้างการกระจายอ านาจการบริหารการศึกษาของ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัขอนแก่น.” ปริญญานิพนธ์ศึกษาศาสตร์
ดุษฎีบณัฑิต, มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2545. 

ชาญชยั  อาจินสมาจาร.  ภาวะผู้น าในองค์การ.  กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2550.   
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ชาญวทิย ์ จนัทรสุพิศ.  “การศึกษากระบวนการพฒันาบุคลากรในส านกังานสามญัศึกษาจงัหวดั เขต

การศึกษา 5.”  วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต, ภาควชิาบริการการศึกษา, จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั,  2540.   

ดารณี  ประยรูวงษ.์  “บทบาทผูน้ าชุมชนในระดบัทอ้งถ่ินตามนโยบายของแผนพฒันาชุมชนอ าเภอ
สะเมิงจงัหวดัเชียงใหม่ : การศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บา้นแม่ปะแลงหมู่บา้นแม่ขาน.”  
วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต, ภาควชิาการศึกษานอกโรงเรียน, จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั , 2535.   

ถวลิ  อรัญเวศ.  “หลกัการบริหารคนและบริหารงานเพื่อก่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิ.” วารสารข้าราชการ
ครู.  2 (มิถุนายน-กนัยายน 2545): 21- 22.   

ทองหล่อ  เดชไทย.  ภาวะผู้น า : เพ่ือการบริหารสู่ความเป็นเลิศ.  กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2544.   
ทิพาวดี  เมฆสวรรค.์  กล้าคิด กล้าท า กล้าน า กล้าเปล่ียน.  พิมพค์ร้ังท่ี 2.  กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท

, 2545.   
ทิศนา  แขมมณี.  รูปแบบการเรียนการสอน : ทางเลือกท่ีหลากหลาย.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, 2545.   
ธนู  ชาติธนานนท.์  [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก http://tumentalclinic.muntiply.comreviews/item/180, 

8 พฤษภาคม 2555. 
ธีรพนธ์  คงนา.  “การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อบทบาทท่ีปฏิบติัจริงของผูบ้ริหารโรงเรียน

มธัยมศึกษาสังกดักรมสามญัศึกษาท่ีผา่นเกณฑม์าตรฐาน.” วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บณัฑิต, ภาควชิาบริหารการศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2543.   

  ธีระ  รุญเจริญ.  การบริหารโรงเรียนยคุปฏิรูปการศึกษา.  กรุงเทพฯ : ขา้วฟ่าง, 2553.   
-------.  ความเป็นมืออาชีพทางการบริหารการศึกษายคุปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ : ขา้วฟ่าง,              

2550 .   
-------.   และคณะ.  การบริหารเพ่ือการปฏิรูปการเรียนรู้.  กรุงเทพฯ :  เยลโล่, 2545.   
นพพงษ ์ บุญจิตราดุลย.์  ก้าวเข้าสู่ผู้บริหารการศึกษา.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2540.   
นิติมา  เทียนทอง.  “ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารเขตพื้นท่ีการศึกษาในศตวรรษหนา้.”  วทิยานิพนธ์

ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต,  สาขาการบริหารการศึกษา,  มหาวทิยาลยับูรพา, 2544.    
  

http://tumentalclinic.muntiply.comreviews/item/180
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บรรณานุกรม( ต่อ) 
 
เนตร์พณัณา  ยาวิราช.  การจัดการสมยัใหม่ = Modern management.  พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ :  

เซ็นทรัลเอก็ซ์เพรส, 2546.   
บุญชม  ศรีสะอาด.  สถิติ การวิจัยเบือ้งต้น.  พิมพค์ร้ังท่ี 7.  กรุงเทพฯ : สุวริียาสาส์น, 2547. 
บุรัญชยั  จงกลนี.  วิถีแห่งปัญญา.  กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมยั, มปป.   
ประเวศ  วะสี.  ปฐมกถา. การปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญท่ีสุด.  กรุงเทพฯ : คุรุสภา

ลาดพร้าว, 2543.   
-------.  ปฏิรูปการศึกษา ยกเคร่ืองทางปัญญาทางรอดจากความหายนะ.   กรุงเทพมหานคร : คบไฟ, 

2541. 
ประสิทธ์ิ  เขียวศรี.  “การเสนอแบบจ าลองการพฒันาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีบริหารโดย

ใชโ้รงเรียนเป็นฐาน.”  วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต, การบริหารการศึกษา, 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2544.   

ปรัชญา  เวสารัชช์.  หลักการจัดการศึกษา.  กรุงเทพฯ : ส านกังานปฏิรูปการศึกษา, 2545.   
พรรณี  เกษกมล. “การสอนบนเวบ็.”  วารสารวิชาการ,  6 (2546) : 48-52.  
พลสัณฑ ์โพธ์ิศรีทอง.  “ประสิทธิภาพการสอนและการพฒันาครูในศตวรรษใหม่,”  วารสาร

ข้าราชการครู,  5 (2542) :  46 – 47.  
พวงรัตน์   ทวรัีตน์.  วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์.  พิมพค์ร้ังท่ี 8.   
กรุงเทพมหานคร : ส านกัทดสอบทางการศึกษาจิตวทิยา, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสาน

มิตร, 2543. 
พวงเล็ก  อุตระ. วิธีสอนภาษาไทยระดับมธัยมศึกษา. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2539.  
พสุ  เดชะรินทร์.  การบริหารความเส่ียงเชิงกลยทุธ์. [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก http://. 

pasu@acc.chula.ac.th, 28  มีนาคม 2555. 
พิสิฐ  เมธาภทัร.  ยทุธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค.  กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเลา้พระนครเหนือ, 2549.   
พลูสุข  หิงคานนท.์  “การพฒันารูปแบบการจดัองคก์ารของวทิยาลยัพยาบาลกระทรวง

สาธารณสุข.” วทิยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2540.     

mailto:pasu@acc.chula.ac.th
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ไพฑูรย ์ เจริญพนัธุวงศ์.  พฤติกรรมองค์การและการบริหาร.  พิมพค์ร้ังท่ี 2.  กรุงเทพฯ : โอเดียน 

สโตร์, 2540.   
-------.  ผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ : กระบวนทัศน์ใหม่และผู้น าใหม่ทางการศึกษา.  กรุงเทพฯ 

: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2553.   
-------.   ผู้น าเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ : กระบวนทัศน์ใหม่และผู้น าใหม่ทางการศึกษา.  พิมพค์ร้ัง

ท่ี 2.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2554. 
ไพฑูรย ์ สินลารัตน์, ธีระ  นุชเป่ียม และนนัทวนั  รามเดชะ.  สู่การอุดมศึกษาหลังโลกาภิวฒัน์

กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2551. 
ภิญโญ  สาธร.  หลักการบริหารการศึกษา.  กรุงเทพฯ : องคก์ารคา้ของคุรุสภา, 2526.     
มนตช์ยั  เทียนทอง.  “การออกแบบและพฒันาคอร์สแวร์ส าหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน.”

กรุงเทพฯ : ภาควชิาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2546. 

เยาวลกัษณ์  สุนนนามุม, นิรมิต  คุณานุวฒัน์  และภวนา  เผา่นอ้ย.  การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ขัน้พึน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา.  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต, 2552.   

รังสรรค ์ประเสริฐศรี.  ภาวะผู้น า. กรุงเทพมหานคร : ธนธชัการพิมพ,์ 2551.  
-------. ภาวะผู้น า (Leadership) พิมพพ์ค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : ธนธชัการพิมพ,์ 2551. 
รัตติกรณ์  จงวศิาล.  “ผลการฝึกอบรมภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูน้ านิสิตมหาวทิยาลยั   

เกษตรศาสตร์.”  ปริญญานิพนธ์วทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต,  (พฤติกรรมศาสตร์).  
สถาบนัวจิยัพฤติกรรมศาสตร์, 2543. 

ร าไพ  คุม้แกว้.  “การศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของโรงเรียนวดัอมรินทรา
ราม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3.”  กรุงเทพมหานคร :
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3, 2555.   

รุ่งรัตน์  เหล่ารัศมีววิฒัน์.  “ปัจจยัท่ีมีความส าพนัธ์กบัความความพึงพอใจในงานของพนกังานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคเหนือ).”  สารนิพนธ์บธ.ม. (การจดัการ), กรุงเทพฯ : บณัฑิต
วทิยาลยัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2552. 

ลว้น  สายยศ  และองัคนา  สายยศ.  หลักการสร้างข้อสอบความถนัดทางการเรียน.  พิมพค์ร้ังท่ี 3.
กรุงเทพฯ : สุวริียาสาส์น, 2538.   
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บรรณานุกรม (ต่อ) 

 
วนัทนา  เมืองจนัทร์. บทบาทและการวเิคราะห์บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการพฒันาคุณภาพ

การศึกษา.  เอกสารประกอบการบรรยายวชิาการวเิคราะห์บทบาทส าหรับผูเ้ขา้รับการ    
ฝึกอบรม, หลกัสูตรผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัสูง, 2544.   

วลัลภา  จนัทร์เพญ็.  “การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาจริยธรรม ของนกัศึกษาช่า
อุตสาหกรรมตามแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา.”  วทิยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎี
บณัฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2544.   

วจิิตร  ศรีสอา้น  และทองอินทร์  วงศโ์สธร.  แนวคิดเก่ียวกบัการวจิยัการบริหารการศึกษาใน
ประมวลสาระชุดวชิาการวิจยัการบริหารการศึกษา.  พิมพค์ร้ังท่ี 6.  นนทบุรี : มหาวทิยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราช, 2551. 

วเิชียร  ชิวพิมาย.  “การน าเสนอแบบจ าลองการพฒันาภาวะผูน้ าส าหรับผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.”  วทิยานิพนธ์
ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2539.       

วนิยั  ดอนโคตรจนัทร์.  “ศึกษาความตอ้งการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาสังกดั
ส านกังานประถมศึกษาอุดรธานี.”  รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ, สาขาการบริหาร
การศึกษา, มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2542.   

วโิรจน์  สารรัตนะ.  วธีิวทิยาการวจิยัแบบผสม : กระบวนทศัน์ใหม่ส าหรับการวจิยัทางการบริหาร
การศึกษา.  พิมพค์ร้ังท่ี 2.  กรุงเทพฯ : ทิพยวสุิทธ์ิ, 2545. 

สมศรี  ดุสิต.  การพฒันาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาศรีสระเกษ เขต 1.  ศรีสระเกษ :  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีสะเกษ
2554.   

สัมมา  รธนิธย.์  ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร.  พิมพค์ร้ังท่ี 2.  กรุงเทพฯ : ขา้วฟ่าง, 2553.   
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  มาตรฐานการบริหารและการจดัการศึกษาโดยใช้

สถานศึกษาเป็นฐาน.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพส์ านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2553. 
-------. แนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบติั.  กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากดั, 2551.  
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บรรณานุกรม (ต่อ) 

 
ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย.  “คู่มือการบริหารความเส่ียงส านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย.” กรุงเทพมหานคร : กระทรวงมหาดไทย, 2549. 
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน).  การประเมิน 

มาตรฐานการศึกษา : คุณภาพท่ีประเทศมุ่งหวงั.  กรุงเทพฯ : พร้ินส์เตอร์, 2553.  
ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. นโยบายการจัดการศึกษาส าหรับเดก็ด้อยโอกาส. 

กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิก, 2550. 
-------. ปาฐกถาพิเศษเร่ือง “ทศวรรษท่ีสองของการปฏิรูปการศึกษา: ปัญหาและทางออก”,

กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิก, 2552. 
-------.  “รายงานการวิจัยและพัฒนานโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา. กรุงเทพฯ :  
           พริกหวานกราฟฟิก, 2553. 
-------. รายงานการวิจัยและพัฒนานโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา.           

กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิก, 2553.  
สนธิรักษ ์ เทพเรณู.  “การพฒันารูปแบบการฝึกอบรมส าหรับผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ี            

การศึกษา.”  วทิยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2547.      
สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ.  “การพฒันารูปแบบการพฒันาคุณลกัษณะภาวะผูน้ าของคณบดี.”            

วทิยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2547.  
สมศกัด์ิ  กิจธนวฒัน์.  “การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคส์ าหรับ           

ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่มโดยใชห้ลกัการจดักิจกรรมตามแนวมนุษยนิยมและการเพิ่ม  
             พลงัศกัยภาพ ตนเองของ แอนโทน่ี ร็อบบินส์.”  วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต,          

สาขาวชิาการศึกษา   นอกระบบโรงเรียน, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2545.   
สิปปนนท ์ เกตุทตั และคณะ. วิสัยทัศน์กว้างไกลปฏิบัติได้ผลจริง : ภาวะผู้น า ความส าคัญต่อ

อนาคตไทย.  กรุงเทพมหานคร : ไทย, 2540 
สิริวรรณ  ศรีพหล.  การพฒันาชุดฝึกอบรมทางไกลเร่ืองการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาลักษณะ   

ความเป็นพลโลกของนักเรียนส าหรับครูสังคมศึกษา,สถาบนัวจิยัและพฒันามหาวทิยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราช, 2551. 

-------.  รายงานการวิจัยเร่ือง การพัฒนาจิตส านึกความเป็นพลโลก ส าหรับเยาวชนตามแนวพุทธ
ธรรม.สถาบนัวจิยัและพฒันา, มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2547.   
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
-------.  รายงานการวิจยัเร่ือง   การศึกษาสถานภาพทัว่ไปของการจดัการศึกษาดา้นสกลทรรศน์  

ศึกษาในประเทศไทย.  สถาบนัวจิยัและพฒันา, มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2546.   
สุเทพ  พงศศ์รีวฒัน์.  ภาวะผูน้ าแบบสร้างสรรค.์ [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก http://suthep.ricr.ac.th, 

21  สิงหาคม  2553.  
-------.  ภาวะผูน้ า : ทฤษฎีและปฏิบติั : ศาสตร์และสู่ความเป็นผูน้ าท่ีสมบูรณ์.  พิมพค์ร้ังท่ี 2.                 

กรุงเทพฯ : วรัิตน์เอด็ดูเคชัน่, 2548.   
-------.  บทความวชิาการ.  [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก http://suthep.ricr.ac.th., 17  พฤศจิกายน  2553. 
สุนทร  โคตรบรรเทา.  ภาวะผูน้ าในองคก์ารการศึกษา.  กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2551.   
สุระพล  ชัง่ดวงจิตร์. “รูปแบบภาวะผูน้ าของขา้ราชการครูระดบับริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกดั

ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครปฐม.”  วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต, สาขา
การบริหารการศึกษา, มหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐ, 2546.  

สุรศกัด์ิ  ปาเฮ.  “สู่มิติการเป็นนกับริหารการศึกษามืออาชีพ.”วารสารวชิาการ.  3 (มิถุนายน 2543) : 
71- 73. 

เสริมศกัด์ิ  วศิาลาภรณ์.  การวจิยัเก่ียวกบัผูบ้ริหาร หน่วยท่ี 9 ประมวลสาระชุดวชิาการวิจยัการ
บริหาร การศึกษา.  พิมพค์ร้ังท่ี 6.  นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2551. 

-------. การวจิยัเก่ียวกบัภาวะผูน้ าและพฤติกรรมผูน้ า  เอกสารประกอบการสัมมนาวชิาการเร่ือง
“วกิฤติภาวะผูน้ าทางการศึกษา : แนวทางการวจิยัและพฒันา”. 21 เมษายน 2552.
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2551. 

-------. ความขดัแยง้ : การบริหารเพื่อความสร้างสรรค.์  กรุงเทพฯ : เลิฟ แอนด ์ลิฟ เพรส จ ากดั, 
2540.   

-------. ภาวะผูน้ าประมวลสาระชุดวชิาทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการบริหารการศึกษาหน่วยท่ี 5-8. 
นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2546 ก. 

-------. วกิฤติภาวะผูน้ าทางการศึกษา แนวทางการวจิยัและพฒันา.กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต
, 2551. 

แสงเดือน  ทวสิีน.  จิตวทิยาการศึกษา.  พิมพค์ร้ังท่ี 2.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพไ์ทยเส้ง, 2545. 
 
 
 

http://suthep.ricr.ac.thสื/
http://suthep.ricr.ac.th.ln/
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
 
แสวง  จนัทร์ถนอม.  “ปัจจยัแวดลอ้มในการสร้างบรรยากาศการปฏิบติังานและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิท่ี

ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบติังานของโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษา : กรณีศึกษาจงัหวดัพะเยา.”  วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต,  มหาวทิยาลยั
ศิลปากร, 2538. 

อรรณพ  จีนะวฒัน์.  “การน าเสนอโปรแกรมการพฒันาผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดักรม
สามญัศึกษา.”  วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาบริหารการศึกษา, จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั , 2539. 

อรุณ  รักธรรม.  หลักมนุษยสัมพันธ์กับการบริหาร.  พิมพค์ร้ังท่ี 3.  กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 
2547.   

อญัชลี  เหลืองอ่อน.  “การศึกษาแบบภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน."  
วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาบริหารการศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2540. 

อญัชุลี  ชาญณรงค.์  ภาวะผู้น าของหัวหน้างานท่ีประเมินโดยผู้บังคับบัญชากรณีศึกษาองค์กรท่ี
บริหารงานโดยผู้บริหารชาวสิงคโปร์แห่งหนางในนิคมอุตสาหกรรมบางประอิน 2555. 
[ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก http://www. gotoKnow.org/blog s/posts401530?page=1, 15 
กรกฎาคม  2555. 

Adams, Robert P.  Juniperus.  Flora of North America Editorial Committee (eds.):                 
Flora of North America North of Mexico, 2. Oxford University Press, 1993.   

Ash,  and  Maurice Persall,  “The New Work of Formative Leadership.”Samford University     
Birmingham, Alabama.  U.S.A., 1999. 

-------.   “The Principal as Chief Learning Officer : The New Work of  Formative Leadership.”  
           [online] available at :  http://www.refresher.com/aclo.html, 22 January 2553.   
Bass, Bernard M., and Ronalald E. Riggio.  Transformational Leadership.  2nd ed.  New Jersey : 

Lawrence Eribaum Associates. Inc., 2006.   
Bass, B. M., and Avolio, B. J. “ The implications of  transactional and transformational leadership 

for individual, team, and organizational development.”  Research in Organizational 
Change and Development, 4 (October 1990) : 231-272. 

http://www/
http://www.refresher.com/aclo.html
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บรรณานุกรม (ต่อ) 

 
Bassi, L. J, & Cheney, S.  Benchmarking the best.  Training & Development,  51, 1997 :                

60 – 64.             
Bennis, W., and Nanus, B.  Leaders : The Strategies  for Taking Charge.  New York : Harper & 
Row, 1985.   
Borttery, M.  The Challenges of Educational Leadership.  London : Pcul Chapman, 2004.   
DuBrin, J., and Andrew.  Leadership Research Findings,Practice,and Skills.  5 td ed. Boston : 

HoughtonMifflin Company, 2007.   
Fullan, M.,  and  St. Germain, C.  Learning Places. Thousand Oak, CA : Corwin Press. Ontario 

Principal’s Council, 2006. 
George A. Miller.  Language and Communication.  New York : McGraw-Hill, 1951.    
House, R.J. “Path-goal theory of Leadership : Lesson, legacy, and reformulated theory”  

Leadership Quarterly, 7(1996) : 323-352. 
Joyce, Bruce., and Weil, Marsha. “ Model of Teaching.”  Englewood Cliffs : Prentice – Hall   

International Editions, 1986. 
Jurgen Ruesch, and Gregory Bateson.   Communication : The Social Matrix of Psychitry.  New 

York :W.W, Norton & co., 1951. 
J.W. Getzeis, and E.G. Guba, “Social Behavior and Administrative Process”, School Review ,65  
                (1975) : 429.  
Kotter, J.P. “On what leaders, really do.” Harvard Business Review Book.  Boston : Harvard 

Business School, 1999. 
Robert N. Lussier, Christopher F. Achua.  Effective Leadership.  3 rd ed.,  international studented,    

Mason, Ohio : Thomson/South-Western, 2007. 
Mugkasem, Udom. “The Experimental Study of The Creative Leadership Training on Creative 

Leadership Quality of Education Chief Executive Officers.”A Dissertation Presented to 
The Graduate School, Technical University of The Philippines, 2001.  

Quirk, R.  Longman dictionary of contemporary English. 2nd ed.  London : England, 1987.   
Smith, R. H., and Others.  “Management : Making  Organizations  Perform.”   New York : 

Macmillan, 1980. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
 
Stogdill, Ralph M.  Handbook  of  Leadership : A Survey of Theory and Research.  New York : 

The Free Press, 1977.   
Yammane, T.  Statistic : An Introductory Analysis. 3 rd ed.  New York : Harper and Roe, 1973.   
Yukl, Gary.  Leadership in Organizations. 6 th ed.  New Jersey : Pearson Prentice-Hall, 2006.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยั 

เร่ือง  
รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 
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สรุปเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลการวจัิย 
เร่ือง รูปแบบการพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 
ผู้วจัิย 
นายวมิล  จันทร์แก้ว       รหัสนักศึกษา 5209611 
หลกัสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎบีัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
………………………………………………………………………………………… 
 
 เน่ืองจากการวจัิยในคร้ังนี้ผู้วจัิยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานออกเป็น 5 ขั้นตอน 
ดังน้ันเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยจึงได้จัดท าเคร่ืองมือให้สอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์ของการวจัิยแต่ละขั้นตอนดังนี ้
 
ขั้นตอนที ่1   วเิคราะห์ สังเคราะห์ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกดั 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ใช้เคร่ืองมือดังต่อไปนี ้
 1. ชุดท่ี 1     แบบสอบถามเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคท่ี์พึงประสงค ์ 

 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา  และครูผูส้อน 
2. ชุดท่ี 2     แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพปัญหาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์

       ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
             3. ชุดท่ี  3    แบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการในการพฒันาภาวะผูน้ า 
       เชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา 
             4. ชุดท่ี  4   แบบสนทนากลุ่มของผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อการสร้างรูปแบบการพฒันา 
                               ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา 
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ขั้นตอนที ่2 การสร้างรูปแบบการพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกดั 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ใช้เคร่ืองมือดังต่อไปนี ้
  1. ชุดท่ี 5 คู่มือการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ (1 เล่ม) 
               2. ชุดท่ี 6 หน่วยการพฒันา  จ านวน  5  หน่วย (5 เล่ม) 
             3. ชุดท่ี 7 คู่มือการปฏิบติังานระหวา่งการพฒันา (on the job) ตามรูปแบบการพฒันา 

       ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา 
             4. ชุดท่ี 8  แบบทดสอบความรู้ ก่อน หลงั การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหาร 
                           สถานศึกษา 
 
ขั้นตอนที่ 3   การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  ใช้เคร่ืองมือดังต่อไปนี ้
               1. ชุดท่ี 5 คู่มือการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์  
        2. ชุดท่ี 6 หน่วยการพฒันา  จ านวน  5  หน่วย  
                       3. ชุดท่ี 7 คู่มือการปฏิบติังานระหวา่งการพฒันา (on the job) ตามรูปแบบการพฒันา 

                ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา 
                      4. ชุดท่ี  8  แบบทดสอบความรู้ ก่อน หลงั การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผูบ้ริหาร สถานศึกษา 

1. ชุดท่ี  9 แบบประเมินคุณภาพของหน่วยการพัฒนาและกระบวนการการพัฒนา                
ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 2. ชุดท่ี 10 แบบประเมินโดยการสนทนากลุ่มผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีผ่านการพฒันาตาม                             
รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นตอนท่ี 5 การประเมิน
รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ใชเ้คร่ืองมือดงัต่อไปน้ี 
 1. ชุดท่ี 11 แบบสอบถามการน ารูปแบบการพัฒนาภาวะผู ้น าเชิงสร้างสรรค์                                        
ไปใชใ้นสถานศึกษา  ในกลุ่มงาน 4 กลุ่มงาน  
 2. ชุดท่ี 12  แบบสอบถามผลท่ีเกิดข้ึนจากการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหาร                                        
สถานศึกษาก่อน-หลงัการพฒันา (ส าหรับผูบ้ริหาร 1 ชุด,ครูผูส้อน 1 ชุด)  
 3.  ชุด ท่ี  13  แบบสัมภาษณ์ผลท่ี เ กิด ข้ึนจากการใช้ภาวะผู ้น า เ ชิงส ร้างสรรค ์                                        
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  (แบบสัมภาษณ์ ส าหรับผูบ้ริหารและครู 1 ชุด) 
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 4. ชุดท่ี   14  แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู ้สอนจากการใช้ภาวะผู ้น า                                         
เชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา (ส าหรับครูผูส้อน 1 ชุด) 
 5. ชุดท่ี 15   แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการพฒันาสถานศึกษา                                        
ท่ีเกิดข้ึนจากการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา        (ส าหรับนกัเรียน 1 ชุด) 
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ชุดที ่1 
 

แบบสอบถามเกีย่วกบัภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ทีพ่งึประสงค์ 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 

ตามความคิดเห็นของ (  )ผูบ้ริหารสถานศึกษา   (  ) ครูผูส้อน 
................................................................................................................................................... 
 
ค าช้ีแจง 

  1.   แบบสอบถามฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคท่ี์พึงประสงค ์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 โดย
ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนอีกโรงเรียนละ 1 คน เป็นผูต้อบแบบสอบถาม 

  2.  แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น  2ตอน 
  ตอนท่ี 1   ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคท่ี์พึงประสงค ์มีลกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 
(checklist) เพื่อให้ผูบ้ริหารและครูผูส้อนเลือกคุณลักษณะของภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ท่ีพึง
ประสงคใ์หเ้กิดข้ึนในสถานศึกษา (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  ตอนท่ี 2   ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 3. กรุณาตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงหรือความคิดเห็นของท่านโดย
อิสระเพราะค าตอบของท่านมีความส าคญัยิ่งต่อการใช้เป็นขอ้มูลในการวิจยัและการสร้างรูปแบบ
การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์  ค  าตอบของท่านจะถือเป็นความลบัและจะไม่มีผลกระทบต่อ
หนา้ท่ีการงานใด ๆ ของท่านทั้งส้ิน   
 ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน มา ณ โอกาสน้ี 
 
 

(นายวมิล  จนัทร์แกว้) 
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ตอนที ่1   ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ทีพ่งึประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา   

                     สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  

ค าช้ีแจง ใหท้่านพิจารณาเลือกภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคท่ี์พึงประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา 
                    ของท่าน แลว้ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง       (สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

 ผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม 
 ผูน้ าของผูน้ า 
 ผูน้ าการสร้างความไวว้างใจ 
 ผูน้ าเชิงท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค ์
 ผูน้ าการใหค้วามส าคญักบัคนและกระบวนการท างาน 
 ผูน้ าการใหค้วามส าคญัต่อลูกคา้ 
 ผูน้ าการสร้างเครือข่ายส่ือสารแบบสองทาง 
 ผูน้ าการสร้างสัมพนัธภาพและความใกลชิ้ด 
 ผูน้ าการกระจายอ านาจการตดัสินใจ 
 ผูน้ าท่ีมีความสามารถในการปฏิบติังานในสภาวะเส่ียง (ผูน้ าการเปล่ียนแปลง) 
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ      ) 

 
ตอนที ่2 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
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ชุดที ่2 
 

แบบสอบถามเกีย่วกบัสภาพปัญหาด้านภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาการประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3 
ตามความคิดเห็นของ (.....)ผู้บริหารสถานศึกษา  (....)ครูผู้สอน 

............................................................ 
 
ค าช้ีแจง 

1. แบบสอบถามฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพปัญหาดา้นภาวะผูน้ า 
เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3   เป็นผูต้อบแบบสอบถาม 

2. แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 2ตอน 
  ตอนท่ี 1  สภาพปัญหาดา้นภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  ตอนท่ี 2   ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

3. กรุณาตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงหรือความคิดเห็นของท่านโดย 
อิสระ  เพราะค าตอบของท่านมีความส าคญัยิง่ ต่อการใชเ้ป็นขอ้มูลในการวจิยัและการสร้างรูปแบบ 
การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์ ค  าตอบของท่านจะถือเป็นความลบั และจะไม่มีผลกระทบ 
ต่อหนา้ท่ีการงานใด ๆ ของท่านทั้งส้ิน   
 ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน มา ณ โอกาสน้ี 
 
 
 
 
 
 

(นายวมิล  จนัทร์แกว้) 
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แบบสอบถามเกีย่วกบัสภาพปัญหาด้านภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาการประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3 
.................................................................... 

 
ตอนที ่1 สภาพปัญหาคุณลกัษณะภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา  
 สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 3 
 
ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาประสบปัญหาเก่ียวกบัคุณลกัษณะ 
ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคต่์อไปน้ีมากนอ้ยเพียงใด  แลว้ท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องวา่งดา้น 
ขวามือ  ท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
 (โปรดตอบทุกขอ้ความ) 
 

 
ปัญหาด้านภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 

ระดับปัญหา 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ผู้น าการเรียนรู้แบบทมี 
 

     

การส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรไดเ้รียนรู้
ร่วมกนัในการปฏิบติังานในสถานศึกษา 

     

1.2 การจดักิจกรรมการวางแผน  การสนทนา  การ
อภิปราย  การระดมพลงัสมองและการศึกษา
นอกสถานท่ีเป็นหมู่คณะของครูและบุคลากร 

     

1.3 การจดัตั้งเครือข่ายการท างานเป็นทีมอยา่งเป็น
ระบบและประสานงานอยา่งใกลชิ้ด 
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ปัญหาด้านภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
ระดับปัญหา 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 1.4  การส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ขณะปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ 
ในสถานศึกษา 

     

2. ผู้น าของผู้น า 
 

     

    2.1 ความพยายามท่ีจะสร้างและส่งเสริมครูและ 
         บุคลากรใหเ้ป็นผูน้ าดา้นต่าง ๆ ใหเ้กิดข้ึนใน 
          สถานศึกษา 

     

    2.2  การใชศิ้ลปะและความสามารถในการจูง 
          ใจใหค้รูและบุคลากร  ปฏิบติังานดว้ย 
           ความเตม็ใจและงานบรรลุวตัถุประสงค ์

     

    2.3  ความไวว้างใจ  มัน่ใจ  ในศกัยภาพของครู 
           และบุคลากร 

     

2.4 การยกยอ่ง การใหร้างวลัและการสร้าง    
     ความภาคภูมิใจ ในความส าเร็จของผูร่้วมงาน 

     

3. ผู้น าการสร้างความไว้วางใจ 
 

    3.1 ผูบ้ริหารมีความน่าเช่ือถือและมีความ        
          ซ่ือสัตยสุ์จริต 

     

    3.2 ผูบ้ริหารมีความรับผดิชอบ  ยติุธรรมและมี         
          วฒิุภาวะสูง 
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ปัญหาด้านภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 

ระดับปัญหา 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

  3.3 ผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถและมี 
             ประสบการณ์สูง 

     

   3.4 ผูบ้ริหารจะมอบหมายงานดว้ยความ  
       เช่ือมัน่และมัน่ใจวา่ผูไ้ดรั้บ มอบหมายงานจะ   
        ท  างานส าเร็จอยา่งมีคุณภาพ 

     

4. ผู้น าทีส่ร้างความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
 

     

4.1การส่งเสริมความสามารถในการสร้างส่ิงใหม่ๆ 
ข้ึน โดยอาศยัประสบการณ์เดิมและพฒันาข้ึนเป็น 
ความคิดใหม่ ซ่ึงมีความส าคญัและมีคุณค่า 

     

4.2 ผูบ้ริหารพยายามคน้หาแนวทางปฏิบติัท่ีดีกวา่ 
และใหม่กวา่อยูเ่สมอโดยไม่ผกูพนัอยูก่บัความ 
จ าเจ 

     

4.3  ผูบ้ริหารมกัจะแสวงหาค าตอบค าถาม หรือ
วธีิการใหม่ๆ ในการแกปั้ญหาการปฏิบติังาo 

     

4.4  ผูบ้ริหารส่งเสริมและกระตุน้ใหค้รูและ 
บุคคลากรมีความกลา้ท่ีจะริเร่ิมสร้างสรรค ์
ความคิดใหม่ๆ โดยการระดมพลงัสมองหรือ
วธีิการอ่ืนอยูเ่สมอ 
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ปัญหาด้านภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 

ระดับปัญหา 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

5.  ผู้น าการให้ความส าคัญกบัคนและกระบวนการ 
    ท างาน 
              

     

     5.1  ผูบ้ริหารมุ่งเนน้การท างานโดยเนน้การ 
            มีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

     

5.2 ผูบ้ริหารยอมรับในกระบวนการท างาน
   ของผูร่้วมงาน 

     

     5.3  ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัทั้งกระบวนการ   
            ท างาน  และผูร่้วมงาน 

     

5.4 ผูบ้ริหารมีความช่ืนชมและยกยอ่งผูท่ี้ 

            ท างานอยา่งมีระบบและมีคุณภาพ 

     

   6. ผู้น าการให้ความส าคัญต่อลูกค้า 
 

      6.1 การใหค้วามส าคญัแก่ ครู นกัเรียน                          
             และ ผูป้กครอง ของโรงเรียน 

     

       6.2 กิจกรรมส าคญัท่ีโรงเรียนจดัข้ึนมกัจะ 
             ค านึงถึงครู นกัเรียน และผูป้กครองเสมอ                      

     

       6.3 การมุ่งเนน้งานวชิาการเป็นหลกัในการ 
             ด าเนินกิจการของโรงเรียน 

     

      6.4 การมีปฏิสัมพนัธ์อนัดีต่อชุมชนและ 
            หน่วยงานต่าง ๆ ของโรงเรียน 
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ปัญหาด้านภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 

ระดับปัญหา 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

7.  ผู้น าการสร้างเครือข่ายแบบสองทาง 
 

     

7.1  ความพยายามเช่ือมโยงกลุ่มบุคคลฝ่าย 
            ต่าง ๆกบัโรงเรียน เพื่อแลกเปล่ียนข่าวสาร 
            และกิจกรรมร่วมกนั 

     

     7.2  การจดักิจกรรมของโรงเรียนมีการประชุม 
            เพื่อรับรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่ง                 
            กวา้งขวาง 

     

     7.3  การส่ือสารแบบสองทางกบัเครือข่ายท่ี 
            โรงเรียนจดัตั้งข้ึน 

     

7.4 การรักษาสัมพนัธภาพท่ีดี และมีการ 
             เสริมแรงจูงใจระหวา่งโรงเรียนกบัทุกฝ่าย 
             ท่ีเก่ียวขอ้ง 

     

8.  ผู้น าการสร้างสัมพนัธภาพและความใกล้ชิด 
 

     

     8.1  การติดต่อติดต่อพดูคุยเอาใจใส่และไวใ้จ 
            ต่อผูร่้วมงาน 

     

8.2 ความยดืหยุน่เห็นอกเห็นใจและยอมรับนบั   
           ถือผูต่้อร่วมงาน 

     

     8.3 ความจริงใจใหเ้กียรติและไวว้างใจ 
           ต่อผูร่้วมงาน 

     

    8.4 ความมีทกัษะในการส่ือสารความเขา้ใจ 
           และเปิดเผยตนเองของผูบ้ริหาร 
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ปัญหาด้านภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 

ระดับปัญหา 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

9. ผู้น าการกระจายอ านาจการตัดสินใจ 
 

     

         9.1 การกระจายอ านาจการตดัสินใจเพื่อ 
              ใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมและมีความเป็น   
                อิสระในการท างาน 

     

        9.2 การมอบอ านาจในการตดัสินใจแก่ 
               บุคลากรอยา่งเตม็ท่ี 

     

        9.3 การติดตามผลการปฏิบติังานอยา่งใกลชิ้ด 
              หลงัจากการมอบอ านาจของผูบ้ริหาร 

     

       9.4  ความตระหนกัถึงเป้าหมายสูงสุดของการ 
              กระจายอ านาจการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 
              คือคุณภาพของนกัเรียน 

     

10.  การเป็นผู้น าการบริหารความเส่ียง 
           

     

10.1 การบริหารความเส่ียงซ่ึงเป็นภารกิจ
ส าคญัของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

     

         10.2 การน ากระบวนการบริหารความเส่ียง 
                 ทุกกระบวนการไปปฏิบติัอยา่งจริงจงั 

     

         10.3 ความสามารถในการน าพาองคก์รให้ 
                  ผา่นพน้วกิฤติท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วง 

     

          10.4 ระบบการท างานมีความโปร่งใส และ 
                  ตรวจสอบได ้
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ปัญหาด้านภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 

ระดับปัญหา 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

11.  ผู้น าทีมุ่่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
                   

     

11.1 การวางแผนกลยทุธ์และตวับ่งช้ีวดัผล          
          การด าเนินงานก่อนพฒันาสถานศึกษา 

     

11.2 การวดัผลและตรวจสอบการด าเนินงาน 
ตามตัวบ่ง ช้ีว ัดผลการด า เนินงานเป็น 
ระยะๆ 

     

      11.3 การใหค้วามส าคญัต่อผลตอบแทนผู ้
 ปฏิบติังานท่ีปฏิบติังานบงัเกิดผลส าเร็จ 

              ตามตวับ่งช้ีวดัผลการด าเนินงาน 

     

       11.4 การเนน้กระบวนการท างาน 
               ใหบ้รรลุผลโดยมีความประหยดัและ  
               ผลงานมีคุณภาพของผูบ้ริหาร 

     

 
 
ตอนที ่2 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
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ชุดที ่ 3 
 

แบบสอบถามเกีย่วกบัความต้องการในการพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาการประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3 

ตามความคิดเห็นของ  (...)ผู้บริหารสถานศึกษา  (.....) ครูผู้สอน 
 

............................................................... 
 
ค าช้ีแจง 

1. แบบสอบถามฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความตอ้งการในการพฒันาภาวะ 
ผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานีเขต 3โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษา เป็นผูต้อบ 
แบบสอบถาม 

2. แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น  2 ตอน 
  ตอนท่ี 1   ความตอ้งการในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  ตอนท่ี 2   ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

3. กรุณาตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงหรือความคิดเห็นของท่าน 
โดยอิสระ  เพราะค าตอบของท่านมีความส าคญัยิง่ต่อการใชเ้ป็นขอ้มูลในการวจิยัและการสร้าง 
รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์ ค  าตอบของท่านจะถือเป็นความลบั และจะไม่มี 
ผลกระทบต่อหนา้ท่ีการงานใด ๆ ของท่านทั้งส้ิน   
 ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน มา ณ โอกาสน้ี 
 
 

 
(นายวมิล  จนัทร์แกว้) 
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แบบสอบถามเกีย่วกบัความต้องการในการพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาการประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3 

ตามความคิดเห็นของ  (...)ผู้บริหารสถานศึกษา  (.....) ครูผู้สอน 
 

.................................................................... 
 
ตอนที ่1 ความต้องการในการพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา  
 สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 3 

 
ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาวา่ท่านมีความตอ้งการการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์อง 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อไปน้ีมากนอ้ยเพียงใด  แลว้ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่ง 
ดา้นขวามือ ท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุดเพียงขอ้เดียว (โปรดตอบทุกขอ้ความ) 
 

 
ความต้องการพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 

ระดับความต้องการ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ผู้น าการเรียนรู้แบบทมี 
 
1.1 การส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรไดเ้รียนรู้ 
      ร่วมกนัในการปฏิบติังานในสถานศึกษา 

     

การจัดกิจกรรมการวางแผน  การสนทนา  
ก า ร ภิปราย   ก า รระดมพลังสมองและ
การศึกษานอกสถานท่ีเป็นหมู่คณะของครูและ
บุคลากร 

     

1.3  การจดัตั้งเครือข่ายการท างานเป็นทีมอยา่ง 
       เป็นระบบและประสานงานอยา่งใกลชิ้ด 
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ความต้องการพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 

ระดับความต้องการ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

     1.4  การส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรมีการแลก 
            เปล่ียนเรียนรู้ขณะปฏิบติักิจกรรม 
            ต่าง ๆ ในสถานศึกษา 

     

2. ผูน้  าของผูน้ า 
   2.1 ความพยายามท่ีจะสร้างและส่งเสริมครูและ 
        บุคลากรใหเ้ป็นผูน้ าดา้นต่างๆ ใหเ้กิดข้ึนใน   
         สถานศึกษา 

     

   2.2 การใชศิ้ลปะและความสามารถในการจูงใจ   
        ใหค้รูและบุคลากร ปฏิบติังานดว้ยความเตม็      
      ใจและ านบรรลุวตัถุประสงค ์

     

   2.3 ความไวว้างใจ มัน่ใจ ในศกัยภาพของครูและ   
        บุคลากร 

     

   2.4 การยกยอ่ง การใหร้างวลั และการสร้างความ 
        ภาคภูมิใจในความส าเร็จของผูร่้วมงาน 

     

3. ผูน้ าการสร้างความไวว้างใจ 
    3.1 ผูบ้ริหารมีความน่าเช่ือถือและมีความ  
       ซ่ือสัตย ์สุจริต 

     

    3.2 ผูบ้ริหารมีความรับผดิชอบ ยติุธรรมและมี  
         วฒิุภาวะสูง 

     

     3.3 ผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถและมี  
           ประสบการณ์สูง 

     

    3.4 ผูบ้ริหารจะมอบหมายงานดว้ยความเช่ือมัน่ 
         และมัน่ใจวา่ผูไ้ดรั้บมอบหมายงานจะท างาน 
        ส าเร็จอยา่งมีคุณภาพ 

     



 227 

 

 
ความต้องการพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 

ระดับความต้องการ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

4.   ผู้น าทีส่ร้างความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
 

      4.1 การส่งเสริมความสามารถในการสร้าง 
            ส่ิงใหม่ๆ ข้ึน โดยอาศยัประสบการณ์เดิม 
            และพฒันาข้ึนเป็นความคิดใหม่ ซ่ึงมี 
            ความส าคญัและมีคุณค่า 

     

4.2 ผูบ้ริหารพยายามคน้หาแนวทางปฏิบติัท่ี
ดีกว่าและใหม่กวา่อยู่เสมอโดยไม่ผูกพนั
อยูก่บัความจ าเจ 

     

4.3 ผูบ้ริหารมกัจะแสวงหาค าตอบค าถาม  
              หรือวธีิการใหม่ๆ ในการแกปั้ญหา การ    
              ปฏิบติังาน 

     

4.4 ผูบ้ริหารส่งเสริมและกระตุน้ใหค้รูและ 
              บุคคลากรมีความกลา้ท่ีจะริเร่ิม
 สร้างสรรคค์วามคิดใหม่ๆโดยการระดม
 พลงัสมองหรือวธีิการอ่ืนอยูเ่สมอ 

     

5.  ผู้น าการให้ความส าคัญกบัคนและกระบวนการท างาน 
     5.1  ผูบ้ริหารมุ่งเนน้การท างานโดยเนน้การ 
            มีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

     

     5.2  ผูบ้ริหารยอมรับในกระบวนการท างาน
 ของผูร่้วมงาน 

     

     5.3 ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัทั้งกระบวนการ 

           ท างานและผูร่้วมงาน 
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ความต้องการพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 

ระดับความต้องการ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

7.5 ผูบ้ริหารมีความช่ืนชมและยกยอ่งผูที้  
ท างานอยา่งมีระบบและมีคุณภาพ 

     

6. ผู้น าการให้ความส าคัญต่อลูกค้า 
 

      6.1 การใหค้วามส าคญัแก่ ครู นกัเรียน  และ  
            ผูป้กครอง ของโรงเรียน 

     

     6.2  กิจกรรมส าคญัท่ีโรงเรียนจดัข้ึนจะ 
            ค  านึงถึงครู นกัเรียน และผูป้กครองเสมอ 

     

     6.3  การมุ่งเนน้งานวชิาการเป็นหลกัในการ 
            ด าเนินกิจการของโรงเรียน 

     

     6.4  การมีปฏิสัมพนัธ์อนัดีต่อชุมชนและ   
           หน่วยงานต่าง ๆ ของโรงเรียน 

     

7.  ผู้น าการสร้างเครือข่ายแบบสองทาง 
 

7.1  ความพยายามเช่ือมโยงกลุ่มบุคคลฝ่าย 
               ต่ าง  ๆกับโรง เ รียน เพื่ อแลกเป ล่ียน
 ข่าวสารและกิจกรรมร่วมกนั 

     

       7.2  การจดักิจกรรมของโรงเรียนมีการประชุม 
              เพื่อรับรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่ง 
              กวา้งขวาง 

     

      7.3  การส่ือสารแบบสองทางกบัเครือข่ายท่ี 
             โรงเรียนจดัตั้งข้ึน 
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ความต้องการพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 

ระดับความต้องการ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

      7.4  การรักษาสัมพนัธภาพท่ีดี และมีการ
เสริมแรง 

             จูงใจระหวา่งโรงเรียนกบัทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง 

     

8.  ผู้น าการสร้างสัมพนัธภาพและความใกล้ชิด 
 

     8.1  การติดต่อติดต่อพดูคุยเอาใจใส่และไวใ้จ              
            ต่อผูร่้วมงาน 

     

     8.2  ความยดืหยุน่เห็นอกเห็นใจและยอมรับนบั
 ถือผูต่้อร่วมงาน 

     

     8.3 ความจริงใจใหเ้กียรติและไวว้างใจ ต่อ 
           ผูร่้วมงาน 

     

    8.4  ความมีทกัษะในการส่ือสารความเขา้ใจ 
 และเปิดเผยตนเองของผูบ้ริหาร 

     

9. ผู้น าการกระจายอ านาจการตัดสินใจ 
 

    9.1 การกระจายอ านาจการตดัสินใจเพื่อให้  
          บุคลากรมีส่วนร่วมและมีความเป็นอิสระ 
           ในการท างาน 

     

    9.2 การมอบอ านาจในการตดัสินใจแก่ 
          บุคลากรอยา่งเตม็ท่ี 

     

    9.3 การติดตามผลการปฏิบติังานอยา่งใกลชิ้ด 
          หลงัจากการมอบอ านาจของผูบ้ริหาร 

     

    9.4 ความตระหนกัถึงเป้าหมายสูงสุดของการ 
          กระจายอ านาจการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 
          คือคุณภาพของนกัเรียน 
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ความต้องการพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
ระดับความต้องการ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

10.  การเป็นผู้น าการบริหารความเส่ียง 
 

       10.1 การบริหารความเส่ียงซ่ึงเป็นภารกิจ            
               ส าคญัของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

     

10.2 การน ากระบวนการบริหารความเส่ียง 
         ทุกกระบวนการไปปฏิบติัอยา่งจริงจงั 

     

10.3 ความสามารถในการน าพาองคก์ร 
ใหผ้า่นพน้วกิฤติท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วง 

     

10.4 การบริหารมีระบบการท างานท่ีมีความ          
         โปร่งใสและตรวจสอบได ้

     

11.  ผู้น าทีมุ่่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
 

     

11.1 การวางแผนกลยทุธ์และตวับ่งช้ีวดัผลการ 
         ด าเนินงานก่อนพฒันาสถานศึกษา 

     

11.2  การวดัผลและตรวจสอบการด าเนินงานตาม 
         ตวับ่งช้ีวดัผลการด าเนินงานเป็นระยะๆ 

     

11.3 การใหค้วามส าคญัต่อผลตอบแทนผู ้
         ปฏิบติังานท่ีปฏิบติังานบงัเกิดผลส าเร็จ 
         ตามตวับ่งช้ีวดัผลการด าเนินงาน 

     

11.4 การเนน้กระบวนการท างานใหบ้รรลุผลโดยมี 
        ความประหยดัและผลงานมีคุณภาพขอ 
        ผูบ้ริหาร 
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ตอนที ่2 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
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ชุดที ่ 4 

 
แบบสนทนากลุ่มของผู้เช่ียวชาญ 

เพือ่การสร้างรูปแบบการพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 

............................................................. 
 
ค าช้ีแจง แบบสนทนากลุ่มน้ีใชส้ าหรับเป็นกรอบในการสนทนากลุ่มของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบั 
ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีผลต่อการบริหารงานในสถานศึกษา เพื่อ 
สร้างรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัส านกังาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3 
 
  1.  ท่านคิดวา่ภาวะผูน้ าแบบใดท่ีท าใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาประสบปัญหาในการบริหารงาน 
ในสถานศึกษา 

           
           
           
            
 

 2.  ท่านคิดวา่ภาวะผูน้ าแบบใดท่ีท าใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาประสบความส าเร็จในการบริหารงาน 
ในสถานศึกษา 
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ชุดที ่5  คู่มือ   ชุดที ่6  หน่วยพฒันา  และชุดที ่7  การฝึกปฏิบัติงาน (on the job) ปรากฏอยู่ใน
ภาคผนวก ข. 

 
ชุดที ่ 8 

เคร่ืองมือการเกบ็รวมรวมข้อมูล 
แบบทดสอบ ก่อน หลงั การพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 

ประกอบการวจัิย 
เร่ือง รูปแบบการพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 
………………………………………………………………………………………… 
 
ค าช้ีแจง 

1. แบบทดสอบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่ 
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ก่อนและหลงัการพฒันานี ้  ใช้ส าหรับการทดสอบเพือ่ 
ประเมินความรู้เกีย่วกบัภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ก่อนและหลงัการพฒันา 
ตามหลกัสูตรการพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์  มีทั้งส้ิน 20 ข้อ ส าหรับด าเนินการประเมิน ดังนี ้
  1. ประเมินก่อนการพฒันาภาคความรู้ 
  2. ประเมินหลงัจากการพฒันาความรู้และไปปฏิบัติงานในสถานศึกษา  
ครบ 4 เดือนแล้ว 

2. กรุณาตอบแบบสอบถามตามความรู้ความสามารถของท่านให้ดีทีสุ่ด เพราะการทดสอบ 
ตามแบบสอบถามนีจ้ะมีคุณค่าและมีความส าคัญเป็นอย่างยิง่ต่อการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  ทั้งนี ้
ค าตอบของท่านจากแบบทดสอบนี้ จะถือเป็นความลับ และจะไม่มีผลกระทบต่อหน้าที่การงานใดๆ 
ของท่านทั้งส้ิน 

ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน มา ณ โอกาสนี ้
 

                                                                                     วมิล  จันทร์แก้ว 
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แบบทดสอบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 

ก่อนและหลังการพฒันา 
............................................................................ 

 
ค าช้ีแจง ใหผู้เ้ขา้รับการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคเ์ลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
แลว้ท าเคร่ืองหมาย  X ลงในกระดาษค าตอบ 

1. ขอ้ใดอธิบายเก่ียวกบัภาวะผูน้ าไดดี้ท่ีสุด 
ก. ภาวะผูน้ าคือบุคคลท่ีเป็นผูน้ า 
ข. ภาวะผูน้ าคือความสามารถในการน าองคก์รไปสู่จุดมุ่งหมาย 
ค. ภาวะผูน้ าจะเกิดข้ึนกบัผูท่ี้ด ารงต าแหน่งบริหารระดบัสูงเท่านั้น 
ง. ภาวะผูน้ าจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไดรั้บการแต่งตั้งหรือมอบหมายอยา่งเป็นทางการ 

2. จากการปฏิบติังานพบว่าคุณลักษณะส าคญัท่ีท าให้เกิดความแตกต่างระหว่างผูน้ าท่ีมี
วสิัยทศัน์และผูน้ าท่ีเป็นนกัสร้างฝันคืออะไร 

ก. เป็นนกัวเิคราะห์ 
ข .เป็นผูม้องการณ์ไกล 
ค. มีความคิดสร้างสรรคท่ี์เป็นเลิศ 
ง. ความสามารถท่ีจะท าใหค้วามคิดเกิดเป็นรูปธรรมแลผลงานมีความเป็นเลิศได ้

3. เป้าหมายท่ีส าคญัท่ีสุดในการใชภ้าวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาคือขอ้ใด 
ก. ตอ้งการใหค้รูและบุคลากรรักและศรัทธาในตวัผูบ้ริหาร 
ข. ชุมชนพึงพอใจต่อผลการจดัการศึกษา 
ค. บรรลุเป้าหมายในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
ง. การเป็นตวัแบบท่ีดี 

4. ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส าคญัสามารสร้างความส าเร็จ คือขอ้ใด 
ก. ความสามารถทางวชิาการ 
ข. ความสามารถในการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ 
ค. ความมีวสิัยทศัน์  มีจิตส านึกทางจริยธรรมและสาธารณะ 
ง. ควรจะมีทุกขอ้ 
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5. ขอ้ใดคือการสร้างทีมและส่งเสริมการเรียนรู้แบบทีม 
ก. การท่ีใหบุ้คคลไดเ้รียนรู้ร่วมกนักบัสมาชิกทุกคนในทีมงานดว้ยการช่วยเหลือ 
     เก้ือกลูกนั มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์กนั 
ข. การร่วมกนัพฒันานวตักรรมร่วมกนัของการปฏิบติังาน 
ค. การลดภาวะเส่ียงและเพิ่มมูลค่าขององคก์ร 
ง. การเรียนรู้เพื่อหวงัผลการปฏิบติัดว้ยการลดความขดัแยง้ 

6. ขอ้ใดเป็นบทบาทหนา้ท่ีส าคญัของผูน้ าในการสร้างทีมงาน 
ก. ช่วยลดความขดัแยง้ระหวา่งหน่วยงาน 
ข. ส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์หแ้ก่สมาชิก 
ค. ปรับปรุงการท างานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง 
ง. เสริมสร้างขวญัก าลงัใจและความพึงพอใจในการปฏิบติังานแก่ทีม 

7. ขอ้ใดสร้างวธีิการเรียนรู้แบบทีมไดดี้ท่ีสุด 
ก.  สร้างความสมดุลระหวา่งการท างานกบัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึน 
    ในขณะท างานอยา่งเป็นธรรมชาติ 
ข.  การพฒันาการท างานเป็นทีมท่ีมีลกัษณะตรงกบังานท่ีปฏิบติั 
 ค. การเรียนรู้แบบทีมตอ้งสร้างงานแนวคิด สร้างงาน และสร้างผลงานร่วมกนั 
ง.  ตอ้งสร้างทฤษฎีและน าทฤษฎีมาปฏิบติัร่วมกนั 

8. การสร้างความเขา้ใจใหเ้กิดความร่วมมือและการประสานงานท่ีดีในระหวา่งสมาชิกและ 
ระหวา่งทีมงานเป็นทกัษะของผูน้ าทีมงานดา้นใด 

ก. การจูงใจ 
ข. การเจรจาต่อรอง 
ค. การเสนอแนะ 
ง. การส่ือสาร 

9. ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์หค้วามส าคญักบัเร่ืองใดมากท่ีสุด 
ก. ความไวว้างใจ  การกระจายอ านาจ ภาวะเส่ียงในการเรียนรู้แบบทีม 
ข. ความคิดสร้างสรรค ์ การสร้างเครือข่าย  ความผกูพนักบัองคก์ร 
ค. การเรียนรู้แบบทีม  ผูน้ าของผูน้ า  ผูน้  าท่ีมีความสามารถในการปฏิบติังาน 
    ในภาวะเส่ียง 
ง. การใหค้วามส าคญัต่อลูกคา้  ความมุ่งมัน่ในการตดัสินใจ  การมีส่วนร่วม 
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10. ภาวะผูน้ าดา้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรคจ์ะมีลกัษณะเด่นชดัในขอ้ใด 
ก. คิดแบบกระบวนการ  มีความรู้ในเร่ืองนั้น ๆ มีความกลา้ตดัสินใจ 
ข. เป็นผูอิ้สระในความคิดและแสดงออกในส่ิงใหม่ๆ  
ค. มีปฏิภาณไวพริบดี  มีประสบการณ์สูง  หย ัง่รู้  คาดการณ์ถูก 
ง. ทุกขอ้เป็นคุณลกัษณะท่ีเด่นชดั 

11. ขอ้ใดเป็นลกัษณะของภาวะผูน้ าท่ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
ก. เป็นลกัษณะกระบวนการลกัษณะบุคคล  และลกัษณะผลผลิต 
ข.  เป็นลกัษณะกระบวนการ  ลกัษณะบุคคล  เป็นผูมี้สมาธิสูง 
ค.  เป็นลกัษณะผลผลิต  เป็นผูมี้สมาธิสูงเป็นผูมี้ความใฝ่ฝัน 
ง.   เป็นลกัษณะบุคคล เป็นผูมี้สมาธิสูง  เป็นผูมี้ความใฝ่ฝัน 

12. ขอ้ใดคือผูน้ าท่ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
ก. สนใจส่ิงท่ีเกิดข้ึนใหม่ ไวต่อปัญหามีผลผลิตท่ีแปลกใหม่ 
    หวงัการประเมินผลและการยกยอ่งจากผูอ่ื้น 
ข. ชอบเผชิญปัญหาต่าง ๆ โดยไม่หลีกเล่ียงหรือหลบถอยท างานอยา่งมีความสุข 
ค.  เป็นบุคคลท่ีสนใจในส่ิงท่ีเกิดข้ึนใหม่ ๆ สามารถยอมรับส่ิงใหม่ ๆ  
    ไดอ้ยา่งเตม็ใจและพร้อมท่ีจะลอกเลียนแบบ 
ง.  เป็นผลผลิตท่ีแปลกใหม่  มีค่าต่อผูคิ้ด สังคมวฒันธรรมและเป็นไปตาม 
     ปรากฏการณ์นิยม  โดยไม่มีการดดัแปลง 

13 ขอ้ใดคือเป้าหมายสูงสุดของการเป็นผูน้ าการบริหารความเส่ียง 
ก. ลดความเส่ียงขององคก์ร 
ข. สร้างนวตักรรมของการบริหาร 
ค. ท าใหบุ้คลากรในองคก์รยอมรับการเปล่ียนแปลง 
ง. น าพาองคก์รสู่ความส าเร็จและเป็นผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพ 

                    ดว้ยการลดความสูญเสียและเพิ่มโอกาสแห่งองคก์รมากท่ีสุด 
14. ใครคือผูน้ าการบริหารความเส่ียง 

ก. ผูบ้ริหารสูงสุดในแต่ละองคก์ร 
ข. ผูก้  าหนดนโยบายองคก์ร 
ค. ผูบ้ริหารโครงการ 
ง. ทุกคนท่ีปฏิบติังานในองคก์ร 
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15. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งท่ีสุด 
ก. การบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพคือการสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดี 

             ข. การบริหารความเส่ียงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารองคก์รและทุกคนในองคก์ร 
ค. ภารกิจของผูบ้ริหารสถานศึกษาคือการสร้างความเปล่ียนแปลงท่ีไดผ้ลยาวนาน 
ง.  ผูบ้ริหารมีความกลา้หาญและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การเปล่ียนแปลง  

     16. เพราะเหตุใดจึงตอ้งบริหารความเส่ียง 
ก. องคก์รประสบความส าเร็จ สร้างคุณค่าเพิ่ม และลดความสูญเสียต่อเป้าหมาย 

  ข. ท าใหอ้งคก์รมีความมัน่คง 
  ค. เป็นการลดตน้ทุนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ง. งานบรรลุเป้าหมายและไม่มีอุปสรรค 
    17.  การบริหารท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิหมายถึงขอ้ใด 

ก. วธีิการบริหารงานท่ีมุ่งเนน้การมีส่วนร่วม 
ข. วธีิการบริหารงานท่ีมุ่งเนน้ผลการปฏิบติังาน 
ค.วธีิการบริหารงานท่ีใหค้วามส าคญักบัแผนงาน/โครงการ 
ง. วธีิการบริหารงานท่ีใหค้วามส าคญักบักระบวนการปฏิบติังาน 

    18. ขอ้ใดจดัวา่เป็นตวับ่งช้ีท่ีวดัประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
ก. จ านวนทรัพยากรท่ีใช ้
ข. ค่าใชจ่้ายต่อหวัของนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา   
ค. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
ง. ตน้ทุนเฉล่ียในการด าเนินการจดัฝึกอบรมเพื่อพฒันา 

19. ปัจจยัหลกัความส าเร็จของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิตรงกบัขอ้ใด 
ก. การตดัสินใจเชิงบริหาร 
ข. การปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนจริง 
ค. ความกา้วหนา้ในการด าเนินงาน 
ง. แผนกลยทุธ์  แผนปฏิบติัการ  มาตรฐานและการบริการ 

20. องคก์รท่ีบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิเป็นไปในลกัษณะใด 
ก. มีระบบขอ้มูลท่ีแสดงถึงผลลพัธ์และสู่เป้าหมายท่ีชดัเจน 
ข. ก าหนดวสิยัทศัน์  พนัธกิจ  และวตัถุประสงคช์ดัเจน 
ค. จดัสรรงบประมาณด าเนินงานขององคก์รอยา่งเท่าเทียมกนั 

  ง. ผูบ้ริหารเขา้ใจและสนบัสนุนการปฏิบติังานในองคก์รอยา่งเตม็ท่ี   
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ชุดที ่ 9 
แบบประเมินคุณภาพของหน่วยการพฒันาและกระบวนการการพฒันา 

ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาการประถมศึกษา 

สุราษฎร์ธานี เขต 3 
....................................................... 

 
ค าช้ีแจง 

1. แบบประเมินฉบบัน้ีสร้างข้ึนเพื่อใหผู้เ้ขา้รับการพฒันาประเมินคุณภาพของ 
หน่วยการพฒันาและกระบวนการพฒันาท่ีจดัข้ึนในการด าเนินการพฒันาภาวะผูน้ า 
เชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา 

2. แบบประเมินแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 การประเมินคุณภาพของหน่วยการพฒันาและกระบวนการ 
การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคท่ี์จดัข้ึนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ในดา้น 
เน้ือหา,ดา้นการจดักิจกรรม,ดา้นการประเมินผล และดา้นการน าไปใช ้
ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  

3. กรุณาตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงหรือความคิดเห็นของท่าน 
โดยอิสระ  เพราะค าตอบของท่านมีความส าคญัยิง่ ต่อการใชเ้ป็นขอ้มูลในการวจิยัและการสร้าง 
รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์ ค  าตอบของท่านจะถือเป็นความลบั และจะไม่มีผล 
กระทบต่อหนา้ท่ีการงานใด ๆ ของท่านทั้งส้ิน   
  ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน มา ณ โอกาสน้ี 
 

 
 

(นายวมิล  จนัทร์แกว้) 
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ตอนที ่1 การประเมินคุณภาพของหน่วยการพฒันาและกระบวนการการพฒันาภาวะผู้น า 
เชิงสร้างสรรค์ที่จัดขึ้นในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ในด้านเนื้อหา ด้านการจัดกิจกรรม ด้านการ
ประเมินผล และด้านการน าไปใช้  
 
ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาวา่คุณภาพของหน่วยการพฒันาและกระบวนการการพฒันาภาวะผูน้ า 

เชิงสร้างสรรค์ท่ีจดัข้ึนต่อไปน้ีมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด  แลว้ท าเคร่ืองหมาย    ลงใน
ช่องวา่งดา้นขวามือ  ท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุดเพียงขอ้เดียว (โปรดตอบทุกขอ้ความ) 
 

หน่วยการเรียนรู้และกระบวนการพฒันา ระดบัคุณภาพ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

หน่วยที ่1  การเป็นผู้น าการเรียนรู้แบบทมี   
 

1.1 ดา้นเน้ือหา      
1.2 ดา้นการจดักิจกรรม      
1.3 ดา้นการประเมินผล      
1.4 ดา้นการน าไปใช ้      
หน่วยที ่2 การเป็นผู้น าของผู้น า 
 

     

2.1 ดา้นเน้ือหา      
2.2 ดา้นการจดักิจกรรม      
2.3 ดา้นการประเมินผล      
2.4 ดา้นการน าไปใช ้      
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หน่วยการเรียนรู้และกระบวนการพฒันา 

ระดบัคุณภาพ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

หน่วยที ่3 การเป็นผู้น าสร้างความคิดสร้างสรรค์ 
 

3.1 ดา้นเน้ือหา      
3.2 ดา้นการจดักิจกรรม      
3.3 ดา้นการประเมินผล      
3.4 ดา้นการน าไปใช ้      
หน่วยท่ี 4 การเป็นผูน้ าการบริหารความเส่ียง      
4.1 ดา้นเน้ือหา      
4.2 ดา้นการจดักิจกรรม      
4.3 ดา้นการประเมินผล      
4.4 ดา้นการน าไปใช ้      
หน่วยที ่5 ผู้น าทีมุ่่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  
  

     

5.1 ดา้นเน้ือหา      
5.2 ดา้นการจดักิจกรรม                  
5.3 ดา้นการประเมินผล      
5.4 ดา้นการน าไปใช ้      

 
ตอนที ่2 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม (เกีย่วกบัคุณภาพของกระบวนการพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
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ชุดที ่10 
 

แบบสนทนากลุ่มจากการพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
ค าช้ีแจง ใชส้ าหรับเป็นกรอบในการสนทนากลุ่มกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีผา่นการพฒันา 

ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นแต่ละดา้นในประเด็นขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
1. หลงัจากท่านได้รับการพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และได้น าไปใช้แล้วท่านมีความคิดเห็นว่า 
การท างานเกีย่วกบัโครงการหรือกจิกรรมของสถานศึกษามีความแตกต่างกนัหรือไม่ อย่างไร 
 
2.  หลงัจากท่านได้รับการพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์แล้วท่านกลบัไป พฒันางาน 
ด้านการบริหารสถานศึกษาอย่างไร 
 
3.  การทีท่่านได้รับการพฒันาเกีย่วกบัภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา   
ทั้ง 5 คุณลกัษณะ คือ  ผู้น าการเรียนรู้แบบทมี  ผู้น าของผู้น า  ผู้ที่สร้างความคิดสร้างสรรค์  ผู้น าการ
บริหารความเส่ียง  และผู้น าทีมุ่่งผลสัมฤทธ์ิของงาน ท่านได้น าภาวะผู้น าเหล่านีม้าใช้ใน 
การบริหารงานใดบ้างทีป่ระสบผลส าเร็จ  
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ชุดที ่11 

  
แบบสอบถามการน าภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ในสถานศึกษา ของผู้บริหารสถาน 

ศึกษา ในกลุ่มบริหารทัว่ไป กลุ่มบริหารวชิาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารงานบุคคล 
........................................................................................................... 

 
ค าช้ีแจง 

1. แบบสอบถามฉบบัน้ีสร้างข้ึนเพื่อสอบถามการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นการ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี  เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีผ่านการพฒันาตามรูปแบบการ
พฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ตอน 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัซ่ึงเป็นการตอบ 
แบบสอบถามจากการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสรรค ์5 คุณลกัษณะ คือ ผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม ผูน้ าของผูน้ า 
ผูน้  าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค ์ผูน้ าการบริหารความเส่ียงและผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน ในการ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในกลุ่มงาน 4  กลุ่มงาน ไดแ้ก่ กลุ่มบริหารทัว่ไป กลุ่มบริหาร
วชิาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มงานบริหารบุคคล  
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถาม แบบส ารวจรายการ (check list ) ซ่ึงเป็นการตอบ                          
แบบสอบถามจากการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสรรคใ์นการปฏิบติังานจริง ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่ม
งาน 4  กลุ่มงาน คือกลุ่มบริหารทัว่ไป  บริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหาร
บุคคล  

2. กรุณาตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงหรือความคิดเห็นของท่าน 
โดยอิสระ  เพราะค าตอบของท่านมีความส าคญัยิง่ ต่อการใชเ้ป็นขอ้มูลในการวจิยัและการสร้าง 
รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์ ค  าตอบของท่านจะถือเป็นความลบั และจะไม่มีผล 
กระทบต่อหนา้ท่ีการงานใด ๆ ของท่านทั้งส้ิน   
 
  ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน มา ณ โอกาสน้ี 
 

(นายวมิล  จนัทร์แกว้) 
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ชุดที ่11 
 
แบบสอบถามการน าภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ในสถานศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 3 ในกลุ่มบริหารทัว่ไป กลุ่มบริหาร

วชิาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มงานบริหารบุคคล 
ตามความคิดเห็นของ      (……) ผู้บริหารสถานศึกษา           (……)  ครูผู้สอน 

…………………………………………………… 
 

ตอนที ่1 
ค าช้ีแจง    โปรดพิจารณาวา่ท่านมีความคิดเห็นต่อการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์น 

การปฏิบติังานในสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ในแต่ละกลุ่มงานอยู่ในระดบัใด  แลว้ท า
เคร่ืองหมาย  /  ลงในช่องวา่งดา้นขวามือท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุดเพียงขอ้เดียว (โปรดตอบ
ทุกขอ้ความ) 
 
การใช้ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดบัการใชป้ฏิบติังาน 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1.  กลุ่มบริหารทัว่ไป 
1.1 ผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม      
1.2  ผูน้ าของผูน้ า      
1.3  ผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค ์      
1.4  ผูน้ าการบริหารความเส่ียง      
1.5  ผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน            
2.  กลุ่มบริหารวชิาการ 
2.1  ผูน้  าการเรียนรู้แบบทีม      
2.2  ผูน้ าของผูน้ า      
2.3  ผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค ์      
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การใช้ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดบัการใชป้ฏิบติังาน 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 2.4  ผูน้ าการบริหารความเส่ียง      
2.5  ผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน            
3.  กลุ่มบริหารการเงิน 
3.1  ผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม      
3.2  ผูน้ าของผูน้ า      
3.3  ผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค ์      
3.4  ผูน้ าการบริหารความเส่ียง      
3.5  ผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน            
4.  กลุ่มบริหารบุคคล 
4.1  ผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม      
4.2  ผูน้ าของผูน้ า      
4.3  ผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค ์      
4.4  ผูน้ าการบริหารความเส่ียง      
4.5  ผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน            
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ตอนที ่2 
 ค าช้ีแจง  ขอใหท้่านท าเคร่ืองหมาย   /  ในช่องวา่งขวามือ  ท่ีตรงกบัภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์
ท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติัในแต่ละกลุ่มงาน ตามสภาพจริง สามารถ แสดงความคิดเห็นได ้
มากกวา่ 1 คุณลกัษณะของภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์ในแต่ละกลุ่มงาน 

 
 
 
 

กลุ่มงาน 

ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหาร 
สถานศึกษา 

 
ผูน้

 าก
าร
เรีย

นรู้
แบ

บที
ม 

ผูน้
 าข
อง
ผูน้

 า 

ผูน้
 าที่
สร้

าง
คว

าม
คิด

สร้
าง
สร

รค
 ์

ผูน้
 าก
าร
บริ

หา
รค
วา
ม

เสี่
ยง

 
ผูน้

 าที่
มุ่ ง
ผล

สัม
ฤท

ธิ์ข
อง

งา
น 

คว
าม
ถี่ 

ร้อ
ยล
ะ 

กลุ่มบริหารทัว่ไป        
งานวารบรรณ(ธุรการ)        
งานการจดัองคก์าร        
งานอาคารสถานท่ี        
งานประชาสัมพนัธ์        
กลุ่มบริหารวชิาการ        
งานพฒันาหลกัสูตร        
งานจดัการเรียนการสอน        
งานวดัผลและประเมินผล        
งานพฒันาคุณภาพการศึกษา        
กลุ่มบริหารงบประมาณ        
งานการเงิน        
งานบญัชี        
งานการพสัดุ        
งานตรวจสอบและรายงาน        
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กลุ่มงาน 

ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหาร 
สถานศึกษา 

ผูน้
 าก
าร
เรีย

นรู้
แบ

บที
ม 

ผูน้
 าข
อง
ผูน้

 า 

ผูน้
 าที่
สร้

าง
คว

าม
คิด

สร้
าง
สร

รค
 ์

ผูน้
 าก
าร
บริ

หา
รค
วา
ม

เสี่
ยง

 
ผูน้

 าที่
มุ่ ง
ผล

สัม
ฤท

ธิ์
ขอ

งง
าน

 
คว

าม
ถี่ 

ร้อ
ยล
ะ 

งานบริหารบุคคล 
 

       

งานอตัราก าลงั        
งานพฒันาบุคลากร        
งานวนิยัและการรักษาวนิยั        
งานสวสัดิการและสวสัดิภาพ        
 
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ชุดที ่12 
(ก่อนการพฒันา) 

แบบสอบถามผลทีเ่กดิขึน้จากการใช้ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาการประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3  ก่อนการรับการพฒันา

ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
ตามความคิดเห็นของ      (……) ผู้บริหารสถานศึกษา           (……)  ครูผู้สอน 

 
............................................................. 

 
ค าช้ีแจง 

1. แบบสอบถามฉบบัน้ีสร้างข้ึนเพื่อสอบถามผลท่ีเกิดข้ึนจากการใชภ้าวะผูน้ า 
เชิงสร้างสรรค ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี  เขต 3ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน ก่อนการพฒันา 
ตามรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา 

2. แบบประเมินแบ่งออกเป็น 2  ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลท่ีเกิดข้ึนจากการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นการท างาน 

  ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาก่อนการพฒันาตามรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

3. กรุณาตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงหรือความคิดเห็นของท่าน 
โดยอิสระ  เพราะค าตอบของท่านมีความส าคญัยิง่ต่อการใชเ้ป็นขอ้มูลในการวจิยัและการสร้าง 
รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์ ค  าตอบของท่านจะถือเป็นความลบั และจะไม่มีผล 
กระทบต่อหนา้ท่ีการงานใด ๆ ของท่านทั้งส้ิน   
  ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน มา ณ โอกาสน้ี 
 
 

(นายวมิล  จนัทร์แกว้) 
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ตอนที ่1 ผลทีเ่กดิขึน้จากการใช้ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ในการท างานของผู้บริหารสถานศึกษา 
ก่อนการพฒันาตามรูปแบบการพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาวา่ท่านมีความคิดเห็นต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์
ในการท างานผูบ้ริหารสถานศึกษาก่อนการพฒันาตามรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาแลว้ท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องวา่งดา้นขวามือ  ท่ีตรงกบัความเป็นจริง 
มากท่ีสุดเพียงขอ้เดียว     (โปรดตอบทุกขอ้ความ) 
 
 

 
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 

 

ระดับการพฒันา 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

กลุ่มบริหารทัว่ไป 

1.  การเป็นผู้น าการเรียนรู้แบบทมี      
   1.1 สถานศึกษาเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้      
   1.2  มีการท างานร่วมกนั และมีปฏิสัมพนัธ์ 
          ท่ีดีระหวา่งครู นกัเรียนและผูป้กครอง 

     

   1.3 สถานศึกษามีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อ 
         บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

     

    1.4 ทุกคนมีขวญัและก าลงัใจ 
         ในการปฏิบติังาน 
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ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 

 

ระดับการพฒันา 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

2.   การเป็นผู้น าของผู้น า 
    2.1 ครู นกัเรียน และผูป้กครองใหค้วามร่วมมือ 
          และร่วมรับผดิชอบเป็นอยา่งดี     

     

   2.2  ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนรู้      
   2.3  ครูในสถานศึกษาไดรั้บการยกยอ่งเชิดชู 
          เกียรติ  และมีความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 

     

   2.4  ครู ผูบ้ริหาร พดูตรง  พดูจริง    
         ซ่ือสัตยต่์อตนเองและผูอ่ื้น 

     

3.   การเป็นผู้น าสร้างความคิดสร้างสรรค์ 
   3.1  สถานศึกษามีการน าส่ือ  นวตักรรม      
          และเทคโนโลยแีปลกใหม่ มาใช ้

     

   3.2  สถานศึกษามีวธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ  (Best    
          Practice) ในหลายๆ ดา้น จนเป็นท่ียอมรับ 

     

   3.3  สถานศึกษามีการส่งเสริมความคิดริเร่ิม 
          สร้างสรรคใ์นภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย 

     

   3.4   ครูมีวธีิการสอนท่ีแปลกใหม่ เป็นท่ี 
          น่าสนใจของผูเ้รียน 

     

4.   การเป็นผู้น าบริหารความเส่ียง 
   4.1  ครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถแก ้
         ปัญหาท่ียุง่ยากไดทุ้กสถานการณ์ 

     

  4.2  ผูบ้ริหารสามารถน าพาสถานศึกษาให้ 
         ผา่นพน้วกิฤติท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วง 
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ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 

 

ระดับการพฒันา 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 4.3  มีระบบการท างานโปร่งใสตรวจสอบได ้      
 4.4  ไดรั้บผลจากการระดมทรัพยากร 
         อยา่งเพียงพอ 

     

5.  การเป็นผู้น าทีมุ่่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
   5.1  สถานศึกษาท างานโดยยดึเป้าหมาย   
          และนโยบายร่วมกนั 

     

   5.2  สถานศึกษามุ่งเนน้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ      
   5.3  สถานศึกษา มีความเขม้แขง็และประสบ 
           ความส าเร็จเป็นตน้แบบท่ีดี 

     

    5.4  สถานศึกษามีสวสัดิการและส่งเสริม 
          ความสะดวกในการปฏิบติังาน 

     

 
 
ตอนที ่2  ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
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ชุดที ่12 

(หลงัการพฒันา) 
 

แบบสอบถามผลทีเ่กดิขึน้จากการใช้ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาการประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3หลงัการรับการพฒันา

ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
ตามความคิดเห็นของ      (……) ผู้บริหารสถานศึกษา           (……)  ครูผู้สอน 

 
.......................................................... 

 
ค าช้ีแจง 
 1.  แบบสอบถามฉบบัน้ีสร้างข้ึนเพื่อสอบถามผลท่ีเกิดข้ึนจากการใช้ภาวะผูน้ าเชิง
สร้างสรรค ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  
เขต 3หลงัการพฒันาตามรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา 

2.แบบประเมินแบ่งออกเป็น 2  ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1ผลท่ีเกิดข้ึนจากการใช้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ในการท างานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา หลงัการพฒันาตามรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา
 ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 3.  กรุณาตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงหรือความคิดเห็นของท่านโดย
อิสระ  เพราะค าตอบของท่านมีความส าคญัยิ่งต่อการใชเ้ป็นขอ้มูลในการวิจยัและการสร้างรูปแบบ
การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์ ค  าตอบของท่านจะถือเป็นความลบั และจะไม่มีผลกระทบต่อ
หนา้ท่ีการงานใด ๆ ของท่านทั้งส้ิน   
  ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน มา ณ โอกาสน้ี 
 
 

 
(นายวมิล  จนัทร์แกว้) 
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ตอนที ่ 1 ผลทีเ่กดิขึน้จากการใช้ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ในการท างานของผู้บริหารสถานศึกษา 
หลงัจากการพฒันาตามรูปแบบการพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาวา่ท่านมีความคิดเห็นต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์
ในการท างานผูบ้ริหารสถานศึกษาหลงัการพฒันาตามรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาแลว้ท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องวา่งดา้นขวามือ  ท่ีตรงกบัความเป็นจริง 
มากท่ีสุดเพียงขอ้เดียว     (โปรดตอบทุกขอ้ความ) 
 

 
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 

 

ระดับการพฒันา 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1.  การเป็นผู้น าการเรียนรู้แบบทมี 
   1.1 สถานศึกษาเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้      
   1.2  มีการท างานร่วมกนั และมีปฏิสัมพนัธ์ 
          ท่ีดีระหวา่งครู นกัเรียนและผูป้กครอง 

     

   1.3 สถานศึกษามีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อ 
          บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

     

    1.4 ทุกคนมีขวญัและก าลงัใจ 
         ในการปฏิบติังาน 

     

2.  การเป็นผู้น าของผู้น า      
   2.1 ครู นกัเรียน และผูป้กครองให ้ความร่วมมือ 
และร่วมรับผดิชอบเป็นอยา่งดี     

     

   2.2  ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนรู้      
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ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 

 

ระดับการพฒันา 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

   2.3  ครูในสถานศึกษาไดรั้บการยกยอ่งเชิดชู 
          เกียรติ  และมีความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 

     

  2.4  ครู ผูบ้ริหาร พดูตรง  พดูจริง    
         ซ่ือสัตยต่์อตนเองและผูอ่ื้น 

     

3. การเป็นผู้น าสร้างความคิดสร้างสรรค์ 
 

   3.1  สถานศึกษามีการน าส่ือ  นวตักรรม      
          และเทคโนโลยแีปลกใหม่ มาใช ้

     

   3.2  สถานศึกษามีวธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ  (Best    
          Practice) ในหลายๆ ดา้น จนเป็นท่ียอมรับ 

     

   3.3  สถานศึกษามีการส่งเสริมความคิดริเร่ิม 
          สร้างสรรคใ์นภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย 

     

3.4   ครูมีวธีิการสอนท่ีแปลกใหม่ เป็นท่ี 
          น่าสนใจของผูเ้รียน 

     

4. การเป็นผู้น าบริหารความเส่ียง 
   4.1  ครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถแก ้
          ปัญหาท่ียุง่ยากไดทุ้กสถานการณ์ 

     

   4.2  ผูบ้ริหารสามารถน าพาสถานศึกษาให ้
          ผา่นพน้วกิฤติท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วง 

     

   4.3  มีระบบการท างานโปร่งใสตรวจสอบได ้      
   4.4  ไดรั้บผลจากการระดมทรัพยากรอยา่ง   
            เพียงพอ 
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ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
 

ระดับการพฒันา 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

5. การเป็นผู้น าทีมุ่่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
   5.1  สถานศึกษาท างานโดยยดึเป้าหมาย   
          และนโยบายร่วมกนั 

     

   5.2 สถานศึกษามุ่งเนน้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ      
   5.3  สถานศึกษา มีความเขม้แขง็และประสบ 
          ความส าเร็จเป็นตน้แบบท่ีดี 

     

   5.4  สถานศึกษามีสวสัดิการและส่งเสริม 
          ความสะดวกในการปฏิบติังาน 

     

 
 
ตอนที ่2  ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ชุดที ่ 13 
 แบบสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนเก่ียวกบัผลท่ีเกิดข้ึนจากการใชภ้าวะ 
ผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 แบบสัมภาษณ์น้ีใชเ้ป็นกรอบในการสนทนาและสัมภาษณ์ผุบ้ริหารสถานศึกษาและครู 
ผูส้อนจากการศึกษาดูงานในสถานศึกษา การศึกษาเอกสารและการเสนอผลงานดีเด่นของสถาน 
ศึกษาในดา้นต่างๆ โดยมีประเด็นส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
 
 1.สถานศึกษาของท่านไดพ้ฒันางานในกลุ่มงานบริหารทัว่ไป  กลุ่มงานวิชาการ  กลุ่มงาน
การเงินและสินทรัพย ์ และกลุ่มงานบริหารบุคคล และดา้นอ่ืน ๆ ในสถานศึกษาในเร่ืองใดบา้ง ใน
ระยะเวลา 4 เดือน ท่ีผา่นมา 
 
 2. ผลงานดีเด่นของสถานศึกษาท่ีไดม้าจากการบริหารงานภายใตภ้าวะ 
ผูน้ าเชิงสร้างสรรคมี์อะไรบา้ง  และผูบ้ริหารสถานศึกษาไดใ้ชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคแ์บบใด 
 

1. ผลงานดีเด่นท่ีไดจ้ากการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคจ์นไดรั้บการยอมรับและเป็นตน้แบบ
ซ่ึงเป็นความภาคภูมิใจของสถานศึกษาของท่าน  ในการบริหารงานใน 4 กลุ่มงาน คือกลุ่ม
บริหารทัว่ไป กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารบุคคล  และ
ดา้นอ่ืน ๆ  มีอะไรบา้ง  และท่านไดใ้ชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคแ์บบใดมากท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 256 

ชุดที ่ 14 
 

แบบสอบถามความพงึพอใจของครูผู้สอน 
จากการใช้ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาการประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3 
............................................................. 

 
 
ค าช้ีแจง 

1.แบบสอบถามฉบบัน้ีสร้างข้ึนเพื่อสอบถามความพึงพอใจของครูผูส้อนจากการใช ้
ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นการท างานของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน 

2.แบบประเมินแบ่งออกเป็น 2  ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1ความพึงพอใจจากการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคใ์นกระบวนการท างาน 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม กรุณาตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริง
หรือความคิดเห็นของท่านโดยอิสระ เพราะค าตอบ 
ของท่านมีความส าคญัยิง่ ต่อการใชเ้ป็นขอ้มูลในการวจิยัและการสร้างรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ า 
เชิงสร้างสรรค์  ค  าตอบของท่านจะถือเป็นความลบั และจะไม่มีผลกระทบต่อหน้าท่ีการงานใด ๆ 
ของท่านทั้งส้ิน   
  ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน มา ณ โอกาสน้ี 
 

 
(นายวมิล  จนัทร์แกว้) 
 
 
 
 
 

 



 257 

ตอนที ่1 ความพงึพอใจจากการใช้ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ในการท างาน 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาวา่ท่านมีความพึงพอใจต่อการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์
ในการท างานของผูบ้ริหารสถานศึกษา มากน้อยเพียงใด  แลว้ท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องดา้น

ขวามือ  ท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุดเพียงขอ้เดียว (โปรดตอบทุกขอ้ความ) 
 
 

 
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 

 

ระดับความพงึพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1.  การเป็นผู้น าการเรียนรู้แบบทมี      
1.1 สถาน ศึกษาได้ รับคว าม ร่ วม มือจ าก

ผูบ้ริหาร    
           ครูผูส้อน และชุมชนในการจดักิจกรรม 

     

1.2 ครู นกัเรียนและผูป้กครองมีส่วนร่วม 
           ในการด าเนินกิจกรรม ของสถานศึกษา          

     

    1.3  ผูบ้ริหารสถานศึกษารับฟังปัญหา 
           และความตอ้งการครูของนกัเรียน 

     

  1.4    ผูบ้ริหารและครูมีการประชุมปรึกษาหารือ
 กนั ก่อนท ากิจกรรมของสถานศึกษา 

     

2.  การเป็นผู้น าของผู้น า      
2.1 การส่งเสริมและมอบหมายใหค้รู 

เป็นหวัหนา้งานต่างๆ 
     

2.2 การส่งเสริมใหค้รูท างานตาม 
ความรู้ความสามารถ 

     

2.3 การใหอิ้สระในการท างาน  
แก่ครูและบูคลากรทุกฝ่าย 
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ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 

 

ระดับความพงึพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

2.4 การสนับสนุนและให้ก าลังใจในการ
ท างาน  

จากผูบ้ริหาร 

     

3.  การเป็นผู้น าสร้างความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
      3.1  การส่งเสริมใหค้รูมีวธีิการสอน และผลิต 
             หรือจัดหาส่ือท่ีแปลกใหม่มาใช้ในการ
สอน 

     

      3.2  ครูมีแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆและมีนวตักรรม 
             ใหม่ๆมาใชส้อนนกัเรียน 

     

      3.3 การปรับเปล่ียนกระบวนการท างาน  
            เพื่อใหง้านประสบความส าเร็จ 

     

      3.4 สถานศึกษาส่งเสริมใหค้รูสร้างผลงานท่ี 
            สร้างสรรค ์และส่ิงประดิษฐท่ี์แปลกใหม่ 

     

4. การเป็นผู้น าบริหารความเส่ียง 
      4.1 สถานศึกษามีระบบป้องกนัภยัเก่ียวกบั 
           อาคารสถานท่ี  บุคคล  และเอกสารเป็น  
           อยา่งดี 

     

       4.2  สถานศึกษามีเคร่ืองมือในการป้องกนัภยั   
              พิบติัท่ีมีประสิทธิภาพ 

     

      4.3   สถานศึกษามีการพฒันาแนวทางปฏิบติั
 เพื่อป้องกนัภาวะเส่ียง 
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ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 

 

ระดับความพงึพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

     4.4  สถานศึกษามีมาตรการแกปั้ญหาความเส่ียง 
            ท่ีดีและแกปั้ญหาได ้

     

5.  การเป็นผู้น าทีมุ่่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
     5.1 การจัดการเรียนการสอนของครูเป็นท่ี
เช่ือถือ 

     

     5.2 ผลการเรียนของนกัเรียนมีคุณภาพ      
     5.3 กิจกรรมและผลงานของสถานศึกษาไดรั้บ 
           การยอมรับและยกยอ่งช่ืนชมจากทุกฝ่าย 

     

     5.4 สถานศึกษาได้จดักิจกรรมและพฒันาการ
เรียน 
           การสอนทุกด้านจน เ ป็น ท่ี ช่ืนชมจาก
ผูป้กครอง 

     

 
 
ตอนที ่2  ข้อเสนอแนะเพิม่เติม     
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ชุดที ่15 
 

แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนต่อสถานศึกษา 
ทีเ่กดิขึน้จากการใช้ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 

............................................................. 
ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษาท่ีเกิดข้ึนจากการใชภ้าวะ 
ผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษามากนอ้ยเพียงใด  แลว้ท าเคร่ืองหมาย   
ลงในช่องวา่งดา้นขวามือ  ท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
 (โปรดตอบทุกขอ้ความ) 
 
 

 
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 

 

ระดับความพงึพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 1.  การเป็นผู้น าการเรียนรู้แบบทมี       
      1.1 สถานศึกษาไดรั้บความร่วมมือจาก
ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน และชุมชนในการจัด
กิจกรรม 

     

      1.2 ครู นกัเรียนและผูป้กครองมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษา 

     

      1.3  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูรับฟังปัญหา 
             และความตอ้งการของนกัเรียน 

     

      1.4  ครูและนกัเรียนมีการประชุมปรึกษาหารือ 
 ก่อนท ากิจกรรม 
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ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 

 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

2.  การเป็นผู้น าของผู้น า 

     2.1ไดรั้บการส่งเสริมใหน้กัเรียนเป็นผูน้ า  

           และกลา้แสดงออก 

     

    2.2 นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมชุมนุม 

           ตามความตอ้งการและความถนดัของ 

           นกัเรียน 

     

    2.3 นกัเรียนไดมี้การประชุมกนัเองและมีการ 

           เลือกประธานการท างานอยา่งอิสระ 

     

   2.4 นกัเรียนไดมี้โอกาสท างานกนัเองจนงาน 

         ประสบผลส าเร็จและไดรั้บการยกยอ่ง 

     

3.  การเป็นผู้น าสร้างความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

     3.1 ครูน าวิธีการสอน/และส่ือแปลกใหม่มาใช้

ในการสอน 

     

     3.2 โรงเรียนมีการเปล่ียนแปลงแหล่งเรียนรู้

และวธีิการสอนของครู 

     

     3.3 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมท่ีผจญภัยให้

นกัเรียนแกปั้ญหา 

     

     3.4 นักเรียนได้คิดส่ิงประดิษฐ์ต่างๆท่ีแปลก

ใหม่ 
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ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 

 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

4.  การเป็นผู้น าบริหารความเส่ียง       

     4.1 สภาพแวดลอ้มอาคารเรียนอาคารประกอบ 

ของสถานศึกษามีความเรียบร้อย สวยงาม 

และปลอดภยั 

     

    4.2 นกัเรียนไดรั้บการช่วยเหลือ ดูแลจากคุณครู

และผูบ้ริหารเป็นอยา่งดี 

     

   4.3  กิจกรรมท่ีจดัข้ึนในโรงเรียนครูจะช่วยกัน
ดูแลเร่ืองความปลอดภยัเป็นอยา่งดี 

     

   4.4  ครูและนักเรียนตระหนักถึงวิธีการป้องกนั
อนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

5.   การเป็นผู้น าทีมุ่่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
      5.1 ครูมีความมุ่งมัน่และตั้งใจสอนนกัเรียน      
     5.2 ผลการเรียนของนกัเรียนทุกคนดีข้ึน 
            อยา่งเห็นไดช้ดั 
      5.3 ผลการแข่งขนั/ประกวดกิจกรรมต่างๆ 

              ของโรงเรียนมกัจะไดร้างวลั 
     

       5.4 นกัเรียนในโรงเรียนมีความสุขท่ีไดเ้รียน 
             และไดร่้วมกิจกรรมกบัครู 
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ข้อเสนอแนะเพิม่เติม  
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ภาคผนวก ข 

 
การวเิคราะห์หาค่า IOC ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

(IOC : Index of Item Objective Congruence) 
 

1. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือแบบสอบถามชุดท่ี 2 
2. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือแบบทดสอบ ชุดท่ี 8 
3. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือแบบสอบถามความพึงพอใจของครูผูส้อน  

ชุดท่ี 14 
4. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน 

ชุดท่ี 15 
ค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามปัญหา ชุดท่ี 2 

แบบสอบถามปัญหาดา้นภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 9 คน 
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องคป์ระกอบท่ี 1 ผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม 
ขอ้ท่ี คนท่ี 

1 
คนท่ี 

2 
คนท่ี 

3 
คนท่ี 

4 
คนท่ี 

5 
คนท่ี 

6 
คนท่ี 

7 
คนท่ี 

8 
คนท่ี 

9   

IOC สรุปผล 

1 +1 +1 0 0 +1 +1 0 +1 +1 +6 0.66 น าไปใชไ้ด ้
2 0 +1 +1 +1 0 0 +1 +1 +1 +6 0.66 น าไปใชไ้ด ้
3 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +7 0.77 น าไปใชไ้ด ้
4 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +8 0.88 น าไปใชไ้ด ้

 
องคป์ระกอบท่ี 2 ผูน้ าของผูน้ า 
ขอ้ท่ี คนท่ี 

1 
คนท่ี 2 คนท่ี 

3 
คนท่ี 4 คนท่ี 

5 
คนท่ี 

6 
คนท่ี 7 คนท่ี 

8 
คนท่ี 

9   

IOC สรุปผล 

1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 0 +7 0.77 น าไปใชไ้ด ้
2 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +8 0.88 น าไปใชไ้ด ้
3 +1 0 0 +1 0 +1 +1 +1 +1 +6 0.66 น าไปใชไ้ด ้
4 +1 +1 0 0 +1 +1 +1 +1 +1 +7 0.77 น าไปใชไ้ด ้

 
องคป์ระกอบท่ี 3 ผูน้ าการสร้างความไวว้างใจ 
ขอ้ท่ี คนท่ี 

1 
คนท่ี 

2 
คนท่ี 

3 
คนท่ี 

4 
คนท่ี 

5 
คนท่ี 

6 
คนท่ี 

7 
คนท่ี 

8 
คนท่ี 

9   

IOC สรุปผล 

1 0 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 0 +6 0.66 น าไปใชไ้ด ้
2 +1 0 0 +1 0 +1 +1 +1 +1 +6 0.66 น าไปใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 0 +7 0.77 น าไปใชไ้ด ้
4 +1 +1 0 0 +1 +1 +1 +1 +1 +8 0.77 น าไปใชไ้ด ้
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องคป์ระกอบท่ี 4 ผูน้ าท่ีสร้างความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
ขอ้ท่ี คนท่ี 

1 
คนท่ี 

2 
คนท่ี 

3 
คนท่ี 

4 
คนท่ี 

5 
คนท่ี 

6 
คนท่ี 

7 
คนท่ี 

8 
คนท่ี 

9   

IOC สรุปผล 

1 +1 0 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +7 0.77 น าไปใชไ้ด ้
2 0 +1 +1 0 0 +1 +1 0 +1 +6 0.66 น าไปใชไ้ด ้
3 +1 0 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 +7 0.77 น าไปใชไ้ด ้
4 +1 +1 0 0 +1 +1 +1 +1 +1 +7 0.77 น าไปใชไ้ด ้

 
 
องคป์ระกอบท่ี 5 ผูน้ าท่ีให้ความส าคญักบัคนและกระบวนการ 
ขอ้ท่ี คนท่ี 

1 
คนท่ี 

2 
คนท่ี 

3 
คนท่ี 

4 
คนท่ี 

5 
คนท่ี 

6 
คนท่ี 

7 
คนท่ี 

8 
คนท่ี 

9   

IOC สรุปผล 

1 0 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +7 0.77 น าไปใชไ้ด ้
2 +1 +1 0 +1 +1 0 0 +1 +1 +6 0.66 น าไปใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 +8 0.88 น าไปใชไ้ด ้
4 +1 +1 0 0 +1 +1 +1 +1 +1 +7 0.77 น าไปใชไ้ด ้

 
 
องคป์ระกอบท่ี 6 ผูน้ าการให้ความส าคญัต่อลูกคา้ 
ขอ้ท่ี คนท่ี 

1 
คนท่ี 

2 
คนท่ี 

3 
คนท่ี 

4 
คนท่ี 

5 
คนท่ี 

6 
คนท่ี 

7 
คนท่ี 

8 
คนท่ี 

9   

IOC สรุปผล 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +9 1.00 น าไปใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +8 0.88 น าไปใชไ้ด ้
3 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +8 0.88 น าไปใชไ้ด ้
4 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 0 +1 +7 0.77 น าไปใชไ้ด ้

 
 
องคป์ระกอบท่ี 7 ผูน้ าการสร้างเครือข่ายแบบสองทาง 
ขอ้ท่ี คนท่ี 

1 
คนท่ี 

2 
คนท่ี 

3 
คนท่ี 

4 
คนท่ี 

5 
คนท่ี 

6 
คนท่ี 

7 
คนท่ี 

8 
คนท่ี 

9   

IOC สรุปผล 

1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +7 0.77 น าไปใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +7 1.00 น าไปใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 +8 0.88 น าไปใชไ้ด ้
4 +1 +1 0 0 +1 +1 +1 +1 +1 +7 0.77 น าไปใชไ้ด ้
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องคป์ระกอบท่ี 8 ผูน้ าการสร้างสมัพนัธภาพและความใกลชิ้ด 
ขอ้ท่ี คนท่ี 

1 
คนท่ี 

2 
คนท่ี 

3 
คนท่ี 

4 
คนท่ี 

5 
คนท่ี 

6 
คนท่ี 

7 
คนท่ี 

8 
คนท่ี 

9   

IOC สรุปผล 

1 0 +1 +1 0 0 +1 +1 +1 +1 +6 0.66 น าไปใชไ้ด ้
2 +1 0 0 +1 0 +1 +1 +1 +1 +6 0.66 น าไปใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 0 +1 +7 0.77 น าไปใชไ้ด ้
4 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +8 0.88 น าไปใชไ้ด ้

 
 
องคป์ระกอบท่ี 9 ผูน้ าการกระจายอ านาจการตดัสินใจ 
ขอ้ท่ี คนท่ี 

1 
คนท่ี 

2 
คนท่ี 

3 
คนท่ี 

4 
คนท่ี 

5 
คนท่ี 

6 
คนท่ี 

7 
คนท่ี 

8 
คนท่ี 

9   

IOC สรุปผล 

1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +8 0.88 น าไปใชไ้ด ้
2 0 0 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +6 0.66 น าไปใชไ้ด ้
3 +1 0 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +7 0.77 น าไปใชไ้ด ้
4 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +8 0.88 น าไปใชไ้ด ้

 
 
องคป์ระกอบท่ี 10 ผูน้  าการบริหารความเส่ียง 
ขอ้ท่ี คนท่ี 

1 
คนท่ี 

2 
คนท่ี 

3 
คนท่ี 

4 
คนท่ี 

5 
คนท่ี 

6 
คนท่ี 

7 
คนท่ี 

8 
คนท่ี 

9   

IOC สรุปผล 

1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +7 0.77 น าไปใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +9 1.00 น าไปใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +9 1.00 น าไปใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +9 1.00 น าไปใชไ้ด ้

 
 

องคป์ระกอบท่ี 11 ผูน้ าท่ีมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน 
ขอ้ท่ี คนท่ี 

1 
คนท่ี 

2 
คนท่ี 

3 
คนท่ี 

4 
คนท่ี 

5 
คนท่ี 

6 
คนท่ี 

7 
คนท่ี 

8 
คนท่ี 

9   

IOC สรุปผล 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +8 0.88 น าไปใชไ้ด ้
2 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +8 0.88 น าไปใชไ้ด ้
3 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +8 0.88 น าไปใชไ้ด ้
4 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +8 0.88 น าไปใชไ้ด ้
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ค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบ ชุดท่ี 8 

แบบทดสอบภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ก่อนและหลงัการพฒันา 

 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 9 คน 

ขอ้ท่ี คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

คนท่ี 
6 

คนท่ี 
7 

คนท่ี 
8 

คนท่ี 
9   

IOC สรุปผล 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +9 1.00 น าไปใชไ้ด ้
2 +1 0 +1 0 0 0 +1 +1 +1 +5 0.55 น าไปใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +9 1.00 น าไปใชไ้ด ้
4 +1 +1 0 +1 +1 0 +1 +1 +1 +7 0.77 น าไปใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 0 +1 +1 0 +1 +1 +7 0.77 น าไปใชไ้ด ้
6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +8 0.88 น าไปใชไ้ด ้
7 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +8 0.88 น าไปใชไ้ด ้
8 +1 0 0 +1 0 +1 +1 +1 +1 +6 0.66 น าไปใชไ้ด ้
9 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +9 1.00 น าไปใชไ้ด ้
10 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +8 0.88 น าไปใชไ้ด ้
11 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +9 1.00 น าไปใชไ้ด ้
12 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +8 0.88 น าไปใชไ้ด ้
13 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +9 1.00 น าไปใชไ้ด ้
14 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +9 1.00 น าไปใชไ้ด ้
15 0 +1 +1 0 +1 +1 0 +1 +1 +6 0.66 น าไปใชไ้ด ้
16 +1 0 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +7 0.77 น าไปใชไ้ด ้
17 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +8 0.88 น าไปใชไ้ด ้
18 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +9 1.00 น าไปใชไ้ด ้
19 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 0 +7 0.77 น าไปใชไ้ด ้
20 +1 +1 0 +1 0 +1 +1 +1 +1 +7 0.77 น าไปใชไ้ด ้
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ค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามความพึงพอใจ ชุดท่ี 14 

แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผูส้อนจากการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 9 คน 

องคป์ระกอบท่ี 1 การเป็นผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม 
ขอ้ท่ี คนท่ี 

1 
คนท่ี 

2 
คนท่ี 

3 
คนท่ี 

4 
คนท่ี 

5 
คนท่ี 

6 
คนท่ี 

7 
คนท่ี 

8 
คนท่ี 

9   

IOC สรุปผล 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +8 0.88 น าไปใชไ้ด ้
2 0 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +7 0.77 น าไปใชไ้ด ้
3 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +8 0.88 น าไปใชไ้ด ้
4 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +8 0.88 น าไปใชไ้ด ้

 
องคป์ระกอบท่ี 2 การเป็นผูน้ าของผูน้ า 
ขอ้ท่ี คนท่ี 

1 
คนท่ี 

2 
คนท่ี 

3 
คนท่ี 

4 
คนท่ี 

5 
คนท่ี 

6 
คนท่ี 

7 
คนท่ี 

8 
คนท่ี 

9   

IOC สรุปผล 

1 +1 0 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +7 0.77 น าไปใชไ้ด ้
2 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +7 0.77 น าไปใชไ้ด ้
3 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +8 0.88 น าไปใชไ้ด ้
4 +1 +1 0 +1 +1 0 +1 +1 +1 +7 0.77 น าไปใชไ้ด ้

 
องคป์ระกอบท่ี 3 การเป็นผูน้ าสร้างความคิดสร้างสรรค ์
ขอ้ท่ี คนท่ี 

1 
คนท่ี 

2 
คนท่ี 

3 
คนท่ี 

4 
คนท่ี 

5 
คนท่ี 

6 
คนท่ี 

7 
คนท่ี 

8 
คนท่ี 

9   

IOC สรุปผล 

1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +8 0.88 น าไปใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 0 +7 0.77 น าไปใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +9 1.00 น าไปใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +9 1.00 น าไปใชไ้ด ้
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องคป์ระกอบท่ี 4 การเป็นผูน้ าการบริหารความเส่ียง 
ขอ้ท่ี คนท่ี 

1 
คนท่ี 

2 
คนท่ี 

3 
คนท่ี 

4 
คนท่ี 

5 
คนท่ี 

6 
คนท่ี 

7 
คนท่ี 

8 
คนท่ี 

9   

IOC สรุปผล 

1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +8 0.88 น าไปใชไ้ด ้
2 +1 0 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +7 0.77 น าไปใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +9 0.88 น าไปใชไ้ด ้
4 +1 +1 0 0 +1 0 +1 +1 +1 +6 0.66 น าไปใชไ้ด ้

 
 
 
 
องคป์ระกอบท่ี 5 การเป็นผูน้ าท่ีมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน 
ขอ้ท่ี คนท่ี 

1 
คนท่ี 

2 
คนท่ี 

3 
คนท่ี 

4 
คนท่ี 

5 
คนท่ี 

6 
คนท่ี 

7 
คนท่ี 

8 
คนท่ี 

9   

IOC สรุปผล 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +9 1.00 น าไปใชไ้ด ้
2 +1 0 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +7 0.77 น าไปใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +9 1.00 น าไปใชไ้ด ้
4 +1 +1 0 +1 0 +1 +1 +1 +1 +7 0.88 น าไปใชไ้ด ้
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ค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามความพึงพอใจ ชุดท่ี 15 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนจากการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 9 คน 

องคป์ระกอบท่ี 1 การเป็นผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม 

ขอ้ท่ี คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

คนท่ี 

6 

คนท่ี 

7 

คนท่ี 

8 

คนท่ี 

9 

 

  

IOC สรุปผล 

1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +7 0.77 น าไปใชไ้ด ้

2 0 0 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +6 0.66 น าไปใชไ้ด ้

3 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +8 0.88 น าไปใชไ้ด ้

4 +1 +1 0 +1 +1 0 +1 +1 +1 +7 0.77 น าไปใชไ้ด ้

 

องคป์ระกอบท่ี 2 การเป็นผูน้ าของผูน้ า 

ขอ้ท่ี คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

คนท่ี 

6 

คนท่ี 

7 

คนท่ี 

8 

คนท่ี 

9 

 

  

IOC สรุปผล 

1 +1 0 0 +1 +1 +1      0 +1 +1 +6 0.66 น าไปใชไ้ด ้

2 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +7 0.77 น าไปใชไ้ด ้

3 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +8 0.88 น าไปใชไ้ด ้

4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +8 0.88 น าไปใชไ้ด ้
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องคป์ระกอบท่ี 3 การเป็นผูน้ าสร้างความคิดสร้างสรรค ์

ขอ้ท่ี คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

คนท่ี 

6 

คนท่ี 

7 

คนท่ี 

8 

คนท่ี 

9 

 

  

IOC สรุปผล 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 0 +7 0.77 น าไปใชไ้ด ้

2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 +8 0.88 น าไปใชไ้ด ้

3 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +8 0.88 น าไปใชไ้ด ้

4 +1 0 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 +7 0.77 น าไปใชไ้ด ้

 

องคป์ระกอบท่ี 4 การเป็นผูน้ าการบริหารความเส่ียง 

ขอ้ท่ี คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

คนท่ี 

6 

คนท่ี 

7 

คนท่ี 

8 

คนท่ี 

9 

 

  

IOC สรุปผล 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +9 1.00 น าไปใชไ้ด ้

2 +1 0 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +8 0.77 น าไปใชไ้ด ้

3 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +8 0.88 น าไปใชไ้ด ้

4 +1 +1 0 0 +1 +1 +1 +1 +1 +7 0.77 น าไปใชไ้ด ้

 

องคป์ระกอบท่ี 5 การเป็นผูน้ าท่ีมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน 

ขอ้ท่ี คนท่ี 

1 

คนท่ี 

2 

คนท่ี 

3 

คนท่ี 

4 

คนท่ี 

5 

คนท่ี 

6 

คนท่ี 

7 

คนท่ี 

8 

คนท่ี 

9 

 

  

IOC สรุปผล 

1 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +8 0.88 น าไปใชไ้ด ้

2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +9 1.00 น าไปใชไ้ด ้

3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +8 0.88 น าไปใชไ้ด ้

4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +9 1.00 น าไปใชไ้ด ้

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
 
 
 

คู่มือและหน่วยการพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา  

 สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 3  
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       และหน่วย                                 

ของ                   
                                                               

 
 
 
 
 

โ ย 
 

  ย                 
        ย                                         
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ค ำน ำ 

 
 
        คู่มือและหน่วยการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคส์ าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาฉบบัน้ี 
จดัท าข้ึน               ำ อบรม   นำ       ำ   ำน    ำ ให้มีภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์และ
สามารถ น ำควำมรู้ แ              ำ  ำ       ม              น ำ    นำ  ำน    ำ   มี
ป        ำ           ำ น ำ  ค          ำน    ำ                    ำ มำย คือ พฒันาเยาวชน 
             ำ  น  ำน    ำ   ม ค   ำ  ำม   ำ มำ     ำ     ำ     ำ โดยใช้
กระบวนการพฒันา ำว    น ำ       ำ    ค       ำค         ำค      ิิ  ส่วน         ค  ม     
แ ล ะ ห น่ ว ย ก า     น ำ  ำ ว     น ำ        ำ     ค   ำ        บ ริ ห า ร   ำ น     ำ  
ม  ำ                   การ   นำ   น ว การพัฒนา    ำนวน 5 หน วย  และ
แนว ำ  ำ         ำน      นำ น             ม   ำ  ม   น  ำว    น าเชิง   ำ    ค  (on the 
job)     ม    ม    มำ          ำ    ำ ควำม   ควำม   ำ               ำว    น าเชิงสร้างสรรค์ให้
ผูบ้ริหาร  ำน    ำ         ำน   ำน      น    ำ     ำ    ม    ำ   ำ     ำน         ำม
รูปแบบการพฒันา ำว    น ำ       ำ    ค    ำน   ำน      น    ำ     ำ    ม    ำ   ำ     ำน  
        ำ น    น 
         ว     น   ำ     ว ำค  ม  และหน่วยการการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษาน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคแ์ก่ผูบ้ริหารสถานศึกษา และ
ผูส้นใจจะพฒันาตนเองสู่ความเป็นเลิศ ในฐานะผูน้ าองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพและพฒันาการศึกษา
ใหก้า้วหนา้สืบไป 
 
                          
                                           ว ม     น      ว 

                                  ำนว  ำ   ำน   ำน      น    ำ     ำ    ม    ำ 
                               ำ     ำน        
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สารบญั  
     เร่ือง                                                                                                                                   หนา้ 
  1 หลกัสูตรการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคส์ าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา       4   
     สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3 
 2 แนวทางการปฏิบติังานและพฒันาตนเองเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะภาวะผูน้ า 11 
  เชิงสร้างสรรค ์(on the job) 
 3 หน่วยท่ี 1 การเป็นผูน้ าการเรียนแบบทีม               12
 4 หน่วยท่ี 2 การเป็นผูน้ าของผูน้ า                17 
 5 หน่วยท่ี 3 การเป็นผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค์              29 
 6 หน่วยท่ี 4 การเป็นผูน้ าบริหารความเส่ียง               38 
 7 หน่วยท่ี 5 การเป็นผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน              50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

277 

หลกัสูตรการพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 

………………………………………………………………………………………………… 
 

                  
 ำ     ำ   น ค     ม       ำค   น ำ    นำค   ำ  ำ     ำ               

        ำ คน         นคน  ม     ำม ควำม   ม      ำ     ม           น     วมม     ำ  
   ำ    ค  น ว        ำ     ำ     ำ     ำ     ำ       ม    น น      ำนควำม      ควำมค   
ควำม ำมำ     ค     ม     ควำม               คม   ำ     ำ   ำนำ  ำ     ำ      ำ     
 ำ     ำ   น     น       ำมำ    ำ    ำ    นำค   ำ  ำ     ำ         ำ            ำ น 
 ว  น    ำ         ำ     ำ     ำ     . .2542             ม   ม   . . 2545  มว  5   วน       
มำ  ำ   9 ควำมว ำ   “ ใ       ว ก   ำ   ำนำ  ำ     ำ       ำ     ำ     ำ      ำนว  ำ ำ    
     มำ     ำ     ำ  ำน  คค        ำ     ำ    ว       ค     ม ำ      ำน   ำน    
   น    ำ     ำ     ำน    ำ น      น    ำ     ำ     งแ           ำ   ำ น น ำน   น 
      มมำ        น พ   ำ                   ำ ำ  ำ      ว     ำ   ำ    . . 254   มำ  ำ 
44          ำ น    นำ ม        ำน    ำ   นน     คค ม      ค      ว น ำ     ำ   ำน    ำ 
      ว  ว    ว              ม          ำ        น       ำ น ำ นวค          ำ     ำ     
          น   น ำ   SBM )       น น ำ     ำ   ำนำ  ำ   วน  ำ              น    ำ     ำ      
  ำน    ำ ำ     ำ     ำ  น   ค    คค  ค   ค     ม ำ        น       ม ำ  
  ำน    ำ   ว    ำ     ำ    ม   วน  วม  

   น  น         ำ     ำ  ำ     ำ     ำ   น   ำม   นำ ม        ำว       ำ   ำน   
 ำ   ม ควำม  ำค      ำ     ค    น ำ     ำ     ำ   น   ำ        ำ        ม ำ     ำ  ำน 
          ำ   ำน    ำม            ำ   น                   ม ำ     น             น       
 น   ค   ำ    คน       ำ  ว       น ำ ำ     ำ  ค         ำ   ำน    ำ    ำ   ำ        น 
     นว ำ   ม     ำ ำ     ำ     ำ      ำ       น    ค   ำ  ำ     ำ     ำ  ำ  ำ     ำ  
    ำ ม   วน  วม    ำค     ำค  วนแ       ำค    ำน    ำ    ำ    น ำม   ำ       ม ว    
     ำน ว   น   2542   4    วม        ำ ำ  ค นค   น    ค   ำ       ม        ว  ำ ำ      254    
  น  น     ม ควำม  ำ   น            นำ ำว    น ำ         น ำ  ำน    ำ   ำ               น      
   ม          นำ            ำ น ำ  ค     ค    ำน    ำ   ำ ม    ำ มำ      น  ำ        ม 
          ำ   ำน    ำ    ม  นควำม    นวค      ค ควำม     ม    มำ   นำ  ำน    ำ      
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 ำ    ำ         ม  ำว    น ำ   ำ    ำ    ค       น นว ำ  น    น ำร   นำ ำ     ำ 
   น  น          ค   ำ    นำ ำว    น ำ       ำ    ค           ำ   ำน    ำ  น       
  ำน   ำน      น    ำ     ำ    ม    ำ   ำ     ำน           น    
 
2. โครงสร้างหลกัสูตร  
 หลกัสูตรภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 มีเน้ือหาการพฒันา จ านวน หน่วย  5 หน่วยการเรียนรู้ 
เวลาท่ีใชใ้นการพฒันา จ านวน 13 ชัว่โมงและปฏิบติัจริงในสถานศึกษา (on the job) เป็นเวลา 1 ภาค
เรียน (4 เดือน) มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
 

หน่วยการฝึกอบรม แผนการจัดกจิกรรม จ านวนช่ัวโมง 

    ย      
 ำ    น   น ำ ำ     น        ม 

                        
ควำม   ควำม   ำ       ว    ำ  
   น   น ำ ำ     น        ม 
                        
      ำ    น   น ำ ำ     น        ม 
“      ม น       ม         ” 

1    ว ม  
 
 
1    ว ม  

    ย    2 
 ำ    น   น ำ      น ำ 

                        
ควำม   ควำม   ำ       ว    ำ    น 
   น ำ      น ำ 
                        
      ำ    น   น ำ      น ำ 
”น ำ     น ำม ค   ” 
                        
      ำ    น   น ำ      น ำ 
“                ” 

1    ว ม  
 
 
1    ว ม  
 
 
1    ว ม  
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หน่วยการฝึกอบรม แผนการจัดกจิกรรม จ านวนช่ัวโมง 

    ย       
 ำ    น   น ำ      ำ ควำมค   
   ำ    ค  

                       
ควำม   ควำม   ำ       ว    ำ    น 
   น ำ      ำ ควำมค     ำ    ค  
                        
      ำ    น   น ำ      ำ ควำมค   
   ำ    ค  
”      ม         ม ม” 

1    ว ม  
 
 
1    ว ม  
 
 
 

    ย      
 ำ    น   น ำ ำ     ำ ควำม       

                        
ควำม   ควำม   ำ       ว 
    ำ    น   น ำ ำ     ำ  
ควำม       
                        
      ำ    น   น ำ ำ  
    ำ ควำม       
“Brain  stroming” 
                        
      ำ    น   น ำ ำ     ำ  
ควำม       
“      ม ำม      ม   ค ำ” 

1    ว ม  
 
 
 
1    ว ม  
 
 
 
1    ว ม  

    ย       
 ำ    น   น ำ   ม       ม      
    ำน 

                        
    ควำม   ควำม   ำ       ว    
 ำ    น   น ำ   ม       ม         ำน 
 
 

1    ว ม  
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หน่วยการฝึกอบรม แผนการจัดกจิกรรม จ านวนช่ัวโมง 

                         
      ำ    น   น ำ   ม       ม      
    ำน        ม Mind Mapping) 
                        
      ำ    น   น ำ   ม       ม      
    ำน”      ม  Walk and Talk” 

1    ว ม  
 
 

1    ว ม  
 

 
 
3.                 ย     
 3.1         ค   ำ  ำ  
         นำ ำว    น ำ       ำ    ค           ำ   ำน    ำ 
        ำน   ำน      น    ำ     ำ 
    ม    ำ   ำ     ำน          
 3.2         ค น ำ ำ  
  3.2.1 
              ำ    ำ    มม ควำม   ควำม   ำ     ม       ำ    น   น ำ ำ     น    
                                         ม 

3.2.2               ำ    ำ    มม ควำม   ควำม   ำ     ม       ำ    น   น ำ 
              น ำ 
3.2.3               ำ    ำ    มม ควำม   ควำม   ำ     ม       ำ    น   น ำ    
            ำ ควำมค     ำ    ค  
3.2.4               ำ    ำ    มม ควำม   ควำม   ำ     ม       ำ    น   น ำ 
          ำ     ำ ควำม       
3.2.5               ำ    ำ    มม ควำม   ควำม   ำ     ม       ำ    น   น ำ 
            ม       ม         ำน 
 
 
 
 



 

 

281 

4.              ย     
 4.1  ำ     ำ  ค ควำม        ว    ำ    น   น ำ ำ     น        ม  
 4.2  ำ     ำ  ค ควำม        ว    ำ    น   น ำ   ผูน้ า 
 4.3  ำ     ำ  ค ควำม        ว    ำ    น   น ำ      ำ ควำมค     ำ    ค  
 4.4  ำ     ำ  ค ควำม        ว    ำ    น   น ำ ำ     ำ ควำม       
 4.5  ำ     ำ  ค ควำม        ว    ำ    น   น ำ   ม       ม         ำน 

4.6  ำ            ำ  ำ    น   น ำ ำ     น        ม 
 4.7  ำ            ำ  ำ    น ำ   น ำ      น ำ 
 4.8  ำ            ำ  ำ    น   น ำ      ำ ควำมค     ำ    ค  
 4.9  ำ            ำ  ำ    น   น ำ ำ     ำ ควำม       
 4.10  ำ            ำ  ำ    น   น ำ   ม       ม         ำน 
 
5.           ย     
 5.1  ำ     ำ  ค ควำม     ว  น          ม 
 5.2  ำ   ม              
 5.3  ำ    ม     ม   
 5.4  ำ          น    น     
 5.5  ำ       ค ควำม     วม  น 

5.6  ำ      ำ     น    
5.7  ำ            น  ำน    ำ (on the job) 
 

6.           ย     
 6.1   ควำม    

6.2         ม 
6.3     น   ควำม    
6.4     น         ม 
6.5              น     
6.6  น       ม   
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6.7         
6.8     ำ           นม ม  ำ        ำ    
6.9           
6.10   น    Mian  Mapping 
6.11              น     
6.12       ว   ำ  
6.13   ำน ำ    ำ        ำ   ำ  น ำ”                   ” 
6.14   ม       ม ำ     น    ำว    น ำ       ำ    ค  
 

7.              
 7.1        ำม 
 7.2      ำ ว  
 7.3               
 7.4  ำ  ำ  ำ  ำน      ำ    น      ำ  
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                                          โ   

 
1 

    ย                         ย           
                        
ควำม   ควำม   ำ       ว    ำ  
   น   น ำ ำ     น        ม 
                        
      ำ    น   น ำ ำ     น        ม“      ม น   
     ม         ” 

 
1    ว ม  
 
 
1    ว ม  

    ย    2                        
ควำม   ควำม   ำ       ว    ำ    น   น ำ      น ำ 
                        
      ำ    น   น ำ      น ำ”น ำ     น ำม ค   ” 
                        
      ำ    น   น ำ      น ำ“                ” 

1    ว ม  
 
1    ว ม  
 

1    ว ม  

    ย                                             
                       
ควำม   ควำม   ำ       ว    ำ    น   น ำ      ำ ควำม 
ค     ำ    ค   น ำ          ม    
3.2      ำ    น   น ำ      ำ ควำมค     ำ    ค ”   
   ม         ม ม” 
 

1    ว ม  
 
 
 
1    ว ม  
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                                          โ   
2     ย                                    ย  

                        
ควำม   ควำม   ำ       ว    ำ    น   น ำ ำ     ำ  
ควำม       
                    4.2 
      ำ    น   น ำ ำ     ำ ควำม      “Brain  
stroming” 
                        
      ำ    น   น ำ ำ     ำ ควำม       
“      ม ำม      ม   ค ำ” 

 
1    ว ม  

 
 

1    ว ม  
 
 

1    ว ม  

    ย                                            
                        
ควำม   ควำม   ำ       ว    ำ    น   น ำ   ม       ม 
         ำน 
                      2 
      ำ    น   น ำ   ม       ม         ำน        ม 
Mind Mapping) 
                      3 
      ำ    น   น ำ   ม       ม         ำน”      ม  
Walk and Talk” 

1    ว ม  
 
 
 

1    ว ม  
 
 

1    ว ม  

3     ำ   ำน        น  น    2 โรงเรียน 6    ว ม  
       ว  น    4 
   น  น   

       งาน     น  ำน    ำ  On the job) 
    น    

1  ำค    น 
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   ย          
              ำ  ำ    นำ ำม     ว ำ     ำ น    ว        ำ น น ำ         ำน      นำ น 
             ม   ำ  ม   น  ำว    น ำ       ำ    ค   on t    o    ำม นว ำ      ำ น     น     
 ว ำ  1  ำค    น      4     น       ม  ำ     ำม       ม น     น        ว    ำ  ำ  ำน   
 ำ          ำน      ควำม         ำ   มมนำ          ม        ำ         ค   
        น  น  น ำ   ำ น น ำ    นำ น   ำ       
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แ                   
 (On The Job) 

 นว ำ  ำ         ำน      นำ น            ม   ำ  ม   น  ำว    น ำ       ำ    ค  
 (on the job)  ำม       ำ    นำ ำว    น ำ       ำ    ค           ำ   ำน    ำ  
        ำน   ำน 
      น    ำ     ำ    ม    ำ   ำ     ำน         ำค    น    2    ำ     ำ 255   

1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีผา่นการฝึกอบรมตามหลกัสูตรการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์
ในระยะท่ี 1 แลว้ให้ศึกษาองค์ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ จากเอกสาร ต ารา 
หรือส่ือออนไลน์ ประเภทต่าง ๆ ควรจะมีการจดบนัทึกหรือ รวบรวมองค์ความรู้เหล่านั้น เพื่อ
ประโยชน์ต่อการขยายองคค์วามรู้ใหก้วา้งขวางข้ึน 

2. ควรจะมีการพบปะ หารือ หรือสร้างกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่ง
ผูบ้ริหารสถานศึกษาภายในกลุ่มผูเ้ขา้อบรม และผูบ้ริหารท่านอ่ืน ทั้งภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
นอกเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3.  ผูบ้ริหารสถานศึกษาในแต่ละสถานศึกษา  บริหารสถานศึกษาโดยพยายามใช้
คุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์แต่ละคุณลกัษณะ ทั้ง 5 คุณลกัษณะ มาใชป้ฏิบติังานในภารกิจ
งานหลกัของสถานศึกษา ทั้งกลุ่มงานบริหารทัว่ไป กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารการเงิน และ
กลุ่มบริหารบุคคล และติดตามผลการเปล่ียนแปลงจากการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคด์งักล่าว และ
รายงานผล เดือนละ 1 คร้ัง จนเสร็จส้ินโครงการ 

4.  วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานดีเด่นและผลงานท่ีประสบผลส าเร็จจากการปฏิบติังาน
โดยใชคุ้ณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์เพื่อน ามาสัมมนาหรือแลกเปล่ียนประสบการณ์หลงัจาก
การอบรมเสร็จส้ินแลว้ 

 
 

_____________________________________________ 
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หน่วยที ่1 
 

การเป นผู้น าการเรียนรู้แบบทมี 
(Team Learning Leadership) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

วมิล  จันทร์แก้ว 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฎร์ธานี เขต 3 
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หน่วยที่ 1  การเป นผู้น าการเรียนรู้แบบทีม 
(Team  Learning  Leader) 

แนวคิดหลกั 
 
 การเรียนรู้แบบทีม  เป็นการพฒันาบุคคลให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  และเสริมสร้าง
องคก์รแห่งการเรียนรู้ร่วมกนั  สามารถท่ีจะสร้างภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์  ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีภาวะผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม ไดแ้ก่ การเรียนรู้ร่วมกนั การท างาน
ร่วมกนั รับผิดชอบ เขา้ใจบทบาทซ่ึงกนัและกนั ยอมรับ เรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม และมีความ
ผกูพนัซ่ึงกนัและกนั 
 
จุดประสงคป์ระจ าหน่วย 

1. เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเป็นผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม 
2. เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมีทกัษะการเป็นผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม 

3. เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถน าความรู้ความเขา้ใจและทกัษะไปใชใ้น 
การบริหารงานในสถานศึกษา 
 

สาระเนือ้หา 
              สาระท่ี 1  ความรู้เก่ียวกบัผูน้ าแบบการเรียนรู้แบบทีม(Team  Learning  leader) 
              สาระท่ี 2  ทกัษะการเป็นผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม 
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แผนการจัดกจิกรรมที ่ 1.1 

ความรู้ความเข้าใจการเป นผู้น าแบบการเรียนรู้แบบทีม 
(Team  learning  leader) 

เวลา  1  ช่ัวโมง 
 

จุดประสงค์ 
 
เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเป็นผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม 

 
เวลา  1  ชัว่โมง 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ศึกษาองคค์วามรู้เก่ียวกบัการเป็นผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม     เวลา  1  ชัว่โมง   
 

วิธีการเรียนรู้ 
 
 1.  การศึกษาองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 
 2.  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 3.  การสรุปองคค์วามรู้ร่วมกนั 
 4.  การน าเสนอผลงาน 
 5.  การลงมือปฏิบติัจริง 
 
 
ส่ือท่ีใช ้

1.  ใบกิจกรรม 
     ใบกิจกรรมท่ี 1   ความรู้เก่ียวกบัการเป็นผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม   
2.  ใบบนัทึกความรู้ 
     ใบบนัทึกความรู้ท่ี 1   สรุปความรู้เก่ียวกบัการเป็นผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม  
3. ส่ือ Multimedia  
4. Game 
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5.  Case study 
6. VCD.  

 
การวดัและประเมินผล 
 1.  ผูเ้ขา้รับการอบรมประเมินตนเองเก่ียวกบัความรู้และทกัษะท่ีไดรั้บ 
จากการพฒันาก่อนและหลงัการอบรม  
             2.  ประเมินจากช้ินงานของผูเ้ขา้รับการอบรม 
 
 
 
 

ใบกจิกรรมที ่ 1 ความรู้เกีย่วกบัการเป นผู้น าการเรียนรู้แบบทมี   เวลา  1  ช่ัวโมง 

ค าช้ีแจง 
 1.  จุดประสงคข์องกิจกรรม เพื่อผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้เก่ียวกบัการเป็นผูน้ าการเรียนรู้
แบบทีม 

2.  กิจกรรมน้ี เป็นการศึกษาความรู้ดว้ยตนเองเก่ียวกบัการเป็นผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม 
 

กจิกรรม     
1.  ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมนัง่เป็นกลุ่มๆละ 6 คน  เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
2.  สมาชิกในกลุ่มช่วยกนัเปิดเอกสารหน่วยอบรมท่ี 1 การเป็นผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม  

              3.  ประธานกลุ่มมอบหมายใหส้มาชิกกลุ่มทุกคนอ่าน 
4.  สมาชิกกลุ่มศึกษาองคค์วามรู้จากใบความรู้ท่ี 1 
5.  สมาชิกกลุ่มน าความรู้ท่ีศึกษามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่ม   
6.  สมาชิกกลุ่มสรุปองคค์วามรู้ร่วมกนั และบนัทึกผลลงในใบบนัทึกความรู้ท่ี 1  เป็นของ

กลุ่ม  
7.  ตวัแทนกลุ่มน าเสนอองคค์วามรู้ กลุ่มละไม่เกิน 5 นาที 
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ใบความรู้ที ่1 
ความรู้การเป นผู้น าการเรียนรู้แบบทมี 

  
ความหมายของการเรียนรู้แบบทมี (Team  learning)  
 วรวรรณ  วาณิชยเ์จริญชยั (อา้งถึงในสิริลกัษณ์  จิเจริญ, 2545)  กล่าววา่การเรียนรู้เป็น
ทีม หมายถึง การท่ีบุคคลไดเ้รียนรู้ร่วมกนักบัสมาชิกทุกคนในทีมงานอยา่งต่อเน่ืองโดยท่ีทุกคนใน
ทีมงานจะตอ้งมีความเขา้ใจในบทบาท หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของตนเอง  ตลอดจนการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์แก่กนั  เพื่อพฒันาความรู้ความสามารของทีมให้เกิดข้ึนและน าไปสู่การ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานขององคก์รต่อไป 
 อ านาจ  วดัจินดา (อา้งถึงใน http://www.hrcenter.co.th )  กล่าววา่การเรียนรู้เป็นทีม 
หมายถึง การท่ีสมาชิกในองคก์รเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งสมาชิกดว้ยกนั  ซ่ึงสมาชิกแต่ละคน
ในทีมจะมีอิทธิพลส่งเสริมการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัโดยปฏิสัมพนัธ์แลกเปล่ียนความรู้และเรียนรู้
ร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง  การเรียนรู้เป็นทีม (Team learning)  เป็นวินยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสติปัญญา  
อารมณ์ สังคม และจิตใจโดยเร่ิมจากตนเองและพฒันาความรู้ร่วมกบัผูอ่ื้นในทีมเป็นการกระท าท่ี
ต่อเน่ืองเป็นกระบวนการของการจดัการแนวคิด แนวปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกนัมีจุดมุ่งหมายในการ
ท างานใหบ้รรลุผลส าเร็จท่ีตั้งใจไวไ้ปในทางเดียวกนัเป็นการพฒันาศกัยภาพของทีมงานเพื่อ
สร้างสรรคส่ิ์งท่ีสมาชิกทุกคนตอ้งการอยา่งแทจ้ริง  
 
ความส าคัญและประโยชน์ของการเรียนรู้แบบทมี 
   การเรียนรู้เป็นทีม เป็นการสร้างสมดุลระหวา่งการท างานกบัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึน ในขณะ
ท างานอยา่งเป็นธรรมชาติซ่ึงช่วยขยายความรู้ความสามารถของพนกังานในขณะท างานร่วมกนั 
เน่ืองจากการเรียนแบบทีมเป็นคุณลกัษณะท่ีปฏิบติัไดจ้ริงมิใช่แค่ทฤษฎี  อีกทั้งการเรียนรู้ของทีม 
(Team leaning) เป็นรูปแบบการพฒันาการท างานเป็นทีมท่ีมีลกัษณะขา้มฝ่ายงาน (Cross 
functional) ไดอี้กดว้ย 
         นอกจากน้ี การเรียนรู้เป็นทีมสามารถสร้างคุณค่าของทีมให้อยู่เหนือกว่าคุณค่า ของบุคคล 
โดยการน าความแตกต่างและศกัยภาพของแต่ละคนในทีมนั้นผสมผสาน เพื่อเพิ่มพูนศกัยภาพเหล่า
ใหเ้กิดเป็น "พลงัแห่งความหลากหลาย" ท าให้การท างานร่วมกนัเป็นทีมมี ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
การเรียนรู้เป็นทีมในระหวา่งการท างานร่วมกนัช่วยสร้างความเช่ือ ค่านิยม เป้าประสงคข์ององคก์ร 
นอกจากน้ียงัเสริมสร้าง 

http://www.hrcenter.co.th/
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บรรยากาศท่ีกระตุน้ใหค้นในองคก์รเห็นความส าคญัท่ีจะตอ้งเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงและพฒันา
ตนเองอยูต่ลอดเวลา โดยเฉพาะอยา่งยิง่การปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ
เทคโนโลยแีละความรู้ ขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆ และความตอ้งการทางสังคม รวมทั้งบทบาทของ
ทีมงาน จะมีความส าคญัยิง่ในองคก์รยคุสมยัใหม่เน่ืองจากจะเป็นเวทีของการตดัสินใจท่ีส าคญั    
พฤติกรรมการส่ือสารในการเรียนรู้เป็นทีม 
         การส่ือสารในการเรียนรู้เป็นทีมเป็นการแสดงออกถึงพฤติกรรมและค่านิยมท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองของทีม ลกัษณะเชิงพฤติกรรมของการส่ือสาร เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงความแตกต่าง
ของประสิทธิภาพของทีมแต่ละทีม จากการศึกษาลกัษณะการเรียนรู้เป็นทีม พบวา่ พฤติกรรมการ
ส่ือสารในการเรียนรู้เป็นทีมประกอบดว้ยความเช่ียวชาญในการสนทนา(Dialogue)และการอภิปราย
(Discussion)  ดงัน้ี 
              การสนทนา (Dialogue) ในการเรียนรู้เป็นการพูดคุยร่วมกนัของสมาชิกในทีม โดยสมาชิก
แสดงความรู้สึกหรือความเห็นในเร่ืองต่าง ๆ ไดอ้ยา่งอิสระ รับฟังส่ิงท่ีอยูใ่นใจและร่วมคิดดว้ยกนั
อยา่งจริงใจ ทุกคนในทีมจะพดูดว้ยความเคารพต่อความคิดเห็นของกนัและกนัเปิดเผยความคิดและ
ความรู้สึกโดยปราศจากความกลวัหรือความอาย การรับฟังทศันคติ มุมมองและขอ้สงสัยของผูอ่ื้น
อยา่งตั้งใจ ละความคิดเห็นเดิมๆ ของตนเองไว ้ ท าให้เขา้ใจมุมมองต่าง ๆ ไดก้วา้งขวางยิ่งข้ึน เกิด
สมมติฐานใหม่ซ่ึงจะหาไม่ไดจ้ากการพูดคุยกนัเฉพาะบุคคล ช่วยให้ทีมสามารถแกปั้ญหาท่ียาก  
และสลบัซับซ้อนจากความคิดอนัหลากหลาย ทั้งน้ีเป้าหมายของการสนทนา คือเพื่อแสวงหา
ความหมายหรือสร้างความเขา้ใจใหม่ในเร่ืองท่ีคลุมเครือ ไม่แน่ใจ หรืออยากจะตีความ ตลอดจน
เพื่อส ารวจความคิดความเช่ือของแต่ละคน ท าให้เราได้มีโอกาสสังเกตและคน้พบความเช่ือของ
ตนเอง และผูอ่ื้นมีความเข้าใจแตกต่างกนัเช่นไรท าให้ได้รับรู้ความคิดท่ีหลากหลาย ซ่ึงไม่
จ  าเป็นตอ้งไดข้อ้ตกลง หรือขอ้สรุปหลกัจากการสนทนานั้นแต่เป็นการยกระดบัทศันคติของสมาชิก
ใหสู้งข้ึน สร้างความเขา้ใจในความรู้สึกของกนัและกนัมากซ่ึงในบางคร้ังการสนทนาท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางความคิดเห็นหรือพฤติกรรมของสมาชิกอยา่งถาวร และอาจช่วยการตดัสินใจใน
อนาคต 
   การอภิปราย (Discussion)ในการเรียนรู้เป็นทีมสมาชิกแต่ละคนจะแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองโดยมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัอย่างเต็มท่ีและแสดงเหตุผลปกป้องความ
คิดเห็นของตนเพื่อใหส้มาชิกทุกไดว้เิคราะห์สถานการณ์ 

การอภิปรายเนน้การวเิคราะห์และแยกประเด็นท่ีสนใจออกเป็นส่วนๆเป็นการแสดงเหตุผล
เพื่อใหส้มาชิกในทีมยอมรับแนวคิดมุมมองท่ีตนเสนอเป้าหมายของการ 
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อภิปราย คือเพื่อการตดัสินใจเลือกหาขอ้ตกลงขอ้สรุปหรือหาทางแกปั้ญหาท่ีมีการตกลงร่วมกนัเพื่อ
ใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติัของทีมในช่วงเวลานั้น เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมการอภิปรายมี
ความจ าเป็นตอ้งปฏิบติัควบคู่กบัการสนทนาและควรจดัให้มีการสนทนากนัก่อนเพื่อช่วยสร้าง
บรรยากาศท่ีดีในการอภิปรายต่อไป        นอกจากการใช้การสนทนาและการอภิปรายแล้วอาจใช้
เทคนิคของการบริหารงานเป็นทีม (Team Management) ซ่ึงเป็นเร่ืองของการใชค้วามสามารถของ
หวัหนา้ทีมในความเป็นผูน้ า (Leadership) และความเขา้ใจในจิตวิทยาของการบริหารทีมงานเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้จากผลส าเร็จ หรือความผิดพลาดร่วมกนั หรือใช้เทคนิคของการบริหารโครงการ
ธุรกิจ (Business Project Management) โดยบริหารในรูปโครงการมีหวัหนา้และสมาชิกในโครงการ
มีจุดเร่ิมตน้ และก าหนดแลว้เสร็จท่ีชดัเจนมีกิจกรรมพร้อมผูรั้บผิดชอบตลอดจนมีกระบวนการของ
การบริหารอย่างเป็นระบบโดยทุกคนในโครงการจะมีโอกาสไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในงานทุก
ขั้นตอนโดยเท่าเทียมกนั  
         

สรุปไดว้า่การเรียนรู้เป็นทีมจะตอ้งมีการท างานร่วมกนัเป็นทีมและเครือข่าย (Team Work 
and Networking) ตระหนกัถึงความร่วมมือกนั การแบ่งปันการท างานและการแกปั้ญหาร่วมกนั การ
เรียนรู้เป็นทีมจึงเน้นการท างานร่วมกนัเป็นทีมในทุกขั้นตอน เร่ิมตั้งแต่การเรียนรู้ การช่วยเหลือ
เก้ือกูลกนั สามคัคีกนั ขยนัคิด ขยนัเรียนรู้ และขยนั โดยใชเ้ทคนิคของการสนทนา (Dialogue) การ
อภิปราย (Discussion)   การบริหารทีมงาน และการบริหารโครงการเขา้มาช่วย ซ่ึงเปรียบเสมือนการ
ถ่ายทอดอจัฉริยภาพหรือถ่ายทอดวิธีการปฏิบติัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จระหวา่งกนัและกนั ท าให้เกิด
พฒันาการข้ึนในเวลาอนัรวดเร็วและไดป้ระสิทธิผลสูงสุด 
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ใบบันทกึความรู้ที ่ 1 
สรุปความรู้เกี่ยวกบัการเป นผู้น าการเรียนรู้แบบทมี 

 
ช่ือ-สกุล......................................................โรงเรียน....................................... 

 
 
สรุปเร่ืองที่ศึกษา  ไดด้งัน้ี 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………................................................................................................................. 



 

 

295 

  
แผนการจดักิจกรรมท่ี  1.2  ทกัษะการเป็นผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม   

“กิจกรรม หนงัสือพิมพส่ื์อรัก”  เวลา 1 ชัว่โมง 

 

จุดประสงค ์
 

เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีทกัษะการเป็นผูน้ าการเรียนรู้แบบทีม 
 
กจิกรรม 
 

1. การเตรียมการ    
เตรียม ส่ือ , อุปกรณ์  ไดแ้ก่  หนงัสือพิมพ ์

 
2. การก าหนดกติกา     

ใหส้มาชิกแต่ละคนในกลุ่มเลือกเร่ืองท่ีน่าสนใจจากการอ่านหนงัสือพิมพ ์ 
คนละ 1 เร่ือง 
 
3.  ขั้นตอนด าเนินกจิกรรม 

    3.1)  วทิยากรอธิบายขั้นตอนการท ากิจกรรม 
    3.2)  ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมแต่ละกลุ่มอ่านหนงัสือพิมพแ์ลว้เลือกเร่ืองท่ีสนใจ กลุ่ม
ละ 1 เร่ือง 
    3.3)  สมาชิกในกลุ่มจบัคู่ ปรึกษาหารือ น าเสนอเร่ืองของตนเองแลว้เลือกเร่ืองท่ีทั้ง
คู่สนใจ 1 เร่ือง  
    3.4)  สมาชิกในกลุ่มจบัคู่กนั 4 คนน าเสนอเร่ืองของแต่ละคู่แลว้เลือกเร่ืองท่ี
น่าสนใจมา 1 เร่ือง 
   3.5) สมาชิกทุกคนในกลุ่มรวมตวักนัน าเสนอเร่ืองท่ีคดัเลือกมาแลว้คดัสรรจน 

เหลือเร่ืองท่ีน่าสนใจเพียงกลุ่มละ 1 เร่ือง 
   3.6)  ตวัแทนกลุ่มน าเสนอต่อท่ีประชุม 
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4.  ข้ันสรุป  

   4.1)  ตวัแทนผูข้า้ร่วมการอบรมสรุปผลจาการจดักิจกรรม 
   4.2)  วทิยากรสรุป แนวคิด ทฤษฎี หลกัการและวธีิการ  
   4.3   ขั้นน าไปประยกุตใ์ช ้

4.3.1  ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเสนอแนวทางการน าไปประยกุตใ์ชโ้ดยใช้ 
กระบวนการ การเรียนรู้ตามกิจกรรมในสภาพจริง 

4.3.2  ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมจากกิจกรรมโดยผูเ้ขา้รับการอบรมเป็นผูใ้ห 
ขอ้เสนอแนะ และแนวคิดจากการอบรม 
 
5.  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

    ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมมีความตระหนกัและสามารถสร้างทีมงานใหเ้ขม้แขง็โดย 
กระบวนการเรียนรู้แบบทีม 
 
6.  การวดัและประเมินผล 
      6.1  ผูเ้ขา้รับการอบรมประเมินตนเองก่อนและหลงัการอบรม 
      6.2  ประเมินพฤติกรรมการเป็นผูน้ าการเรียนรู้แบบทีมท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติั 
กิจกรรม 
      6.3  ประเมินช้ินงานของผูเ้ขา้รับอบรม  
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ใบบันทกึกจิกรรมหนังสือพมิพ์ส่ือรัก 
 

ช่ือ-สกุล...........................................โรงเรียน...................................... 
 
สรุปสาระส าคัญทีไ่ด้รับจากการท ากจิกรรม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
ท่านเกดิทักษะการเป นผู้น าการเรียนรู้แบบทมีทีเ่กดิขึน้ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

298 

หน่วยที ่2 
การเป นผู้น าของผู้น า 
(Leader of leader) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

วมิล  จันทร์แก้ว 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฎร์ธานี เขต 3  
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หน่วยท่ี 2  การเป็นผูน้ าของผูน้ า  
(Leader of Leader) 

  

 
แนวคิดหลกั 
  
 การพฒันาครูให้มีภาวะผูน้ าท่ีดีเป็นภารกิจส าคัญของผูบ้ริหารสถานศึกษา  เพราะ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาคือผูน้ าของผูน้ า  พฤติกรรมส าคญัของผูบ้ริหารท่ีเป็นผูน้ าของผูน้ า คือ   การ
ช่วยเหลือส่งเสริมเพื่อนร่วมงาน  การท างานแบบทีมแบบกลัยาณมิตร การมีสมรรถภาพในการ
ส่ือสารและทกัษะการฟัง การมีความสามารถในการจดัการความขดัแยง้  สามารถท าให้เกิดการ
เจรจาและเกิดการปรองดอง ด าเนินการแบบมีระบบมีขั้นตอนการท างาน มีทกัษะกระบวนการกลุ่ม  
มีความสามารถในการคาดการณ์ถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
 
จุดประสงคป์ระจ าหน่วย 

 
1.  เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเป็นผูน้ าของผูน้ า 
2.  เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมีทกัษะการเป็นผูน้ าของผูน้ า 

3. เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถน าความรู้ความเขา้ใจและทกัษะไปใชใ้นการ 
บริหารงานในสถานศึกษา 

 

สาระเนือ้หา 
               สาระที่ 1  ความรู้เกี่ยวกับการเป นผู้น าของผู้น า (Leader of  Leader) 
               สาระท่ี 2  ทกัษะการเป็นผูน้ าของผูน้ า 
 
เวลา    3   ชัว่โมง 
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แผนการจดักิจกรรม 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2.1  การเป นผู้น าของผู้น า (Leader of Leader) 
    เวลา  1  ช่ัวโมง 

 แผนการจดักิจกรรมท่ี 2.2  กิจกรรมฝึกทกัษะการเป็นผูน้ าของผูน้ า “กิจกรรมน าแบบไหน 
ตามใครดี”  
                 เวลา  1  ชัว่โมง 
 แผนการจดักิจกรรมท่ี 2.3  กิจกรรมฝึกทกัษะการเป็นผูน้ าของผูน้ า “กิจกรรมตะเกียบ”      
                เวลา  1  ชัว่โมง 
 

แผนการจัดกจิกรรมที ่ 2.1 
การสร้างความรู้ความเข้าใจการเป นผู้น าของผู้น า 

 (Leader of leader) 
เวลา  1  ช่ัวโมง 

จุดประสงค ์
 

เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเป็นผูน้ าของผูน้ า 
 
เวลา  1  ช่ัวโมง 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ศึกษาองคค์วามรู้เก่ียวกบัการเป็นผูน้ าของผูน้ า เวลา  1  ชัว่โมง   
 

วธีิการเรียนรู้ 
  1.  การศึกษาองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 
  2.  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
  3.  การสรุปองคค์วามรู้ร่วมกนั 
  4.  การน าเสนอผลงาน 
  5.  การลงมือปฏิบติัจริง 
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ส่ือทีใ่ช้ 
1.  ใบกิจกรรม 

      ใบกิจกรรมท่ี 2   ความรู้เก่ียวกบัการเป็นผูน้ าของผูน้ า 
2.  ใบบนัทึกความรู้ 

      ใบบนัทึกความรู้ท่ี 2   สรุปความรู้เก่ียวกบัการเป็นผูน้ าของผูน้ า 
 
การวดัและประเมินผล 
  1.  ผูเ้ขา้รับการอบรมประเมินตนเองก่อนและหลงัการอบรม  
               2.  ประเมินจากช้ินงานของผูเ้ขา้รับการอบรม 
 

 
 

ใบกจิกรรมที ่ 2 

ความรู้เก่ียวกบัการเป็นผูน้ าของผูน้ า  เวลา  1  ชัว่โมง 

ค าช้ีแจง 
  

1.  จุดประสงคข์องกิจกรรม เพื่อผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้เก่ียวกบัการเป็นผูน้ าของผูน้ า 
2.  กิจกรรมน้ี เป็นการศึกษาความรู้ดว้ยตนเองเก่ียวกบัการเป็นผูน้ าของผูน้ า 

กจิกรรม     
 
1.  ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมนัง่เป็นกลุ่มๆละ 6 คน  เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
2.  สมาชิกในกลุ่มช่วยกนัเปิดเอกสารหน่วยอบรมท่ี 2 การเป็นผูน้ าของผูน้ า 
3.  ประธานกลุ่มมอบหมายใหส้มาชิกกลุ่มทุกคนอ่าน 
4.  สมาชิกกลุ่มศึกษาองคค์วามรู้และบนัทึกผลลงในใบความรู้ท่ี 2 
5.  สมาชิกกลุ่มน าความรู้ท่ีศึกษามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่ม   
6.  สมาชิกกลุ่มสรุปองคค์วามรู้ร่วมกนั และบนัทึกผลลงในใบบนัทึกความรู้ท่ี 2 เป็นของ

กลุ่ม  
7.  ตวัแทนกลุ่มน าเสนอองคค์วามรู้ กลุ่มละไม่เกิน 5 นาที 
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ใบความรู้ที ่2 
 “การเป นผู้น าของผู้น า” 

 
ผู้น าของผู้น า 
 ผูน้ า  คือ บุคคลท่ีไดรั้บการมอบหมายอาจโดยการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง  และเป็นท่ี
ยอมรับของสมาชิกให้มีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุ่ม  สามารถท่ีจะจูงใจ  ชักน า หรือช้ีน าให้
สมาชิกของกลุ่มรวมพลงัเพื่อปฏิบติัภารกิจต่างๆของกลุ่มใหส้ าเร็จ 
 ภาวะผูน้ า  หมายถึง  กระบวนการต่างๆท่ีผูน้ าใชรู้ปแบบของอิทธิพลระหว่างผูน้ าและ
สมาชิกในกลุ่มหรือใช้อิทธิพลของต าแหน่งให้สมาชิกในกลุ่มปฏิบติัตาม  เพื่อน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายของกลุ่ม  ตามท่ีก าหนดไว ้
 
ความส าคัญของภาวะผู้น า 
 การพฒันาครูใหเ้ป็นครูผูน้ าและใชภ้าวะผูน้ าเพื่อการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการ
สอนในโรงเรียน ก่อให้เกิดประโยชน์ท่ีส าคญั คือ  
   1.  การเปิดโอกาสใหค้รูผูน้ าไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 
 2.  การเพิ่มศกัยภาพเก่ียวกบัการสอนและการเรียนรู้ 
 3.  การประกาศเกียรติคุณการสร้างโอกาสของความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 
และรางวลัส าหรับครูท่ีมีภาวะผูน้ า 

      4. การเป็นตวัแบบส าหรับครูผูน้ าแบบประชาธิปไตยใหก้บัผูเ้รียน 
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บทบาทครูผู้น า 
 ครูผูน้ า มีบทบาทท่ีส าคญัคือการประสานงานและการจดัการ ดงัน้ี 
               1.  ประสานงานตามภารกิจประจ าวนัและประสานงานในเหตุการณ์พิเศษ 
               2.  มีส่วนร่วมในการประชุมและการท างานเชิงบริหาร 
  3.  ก ากบัตรวจสอบเพื่อปรับปรุงการท างานและการจดัการความขดัแยง้  
 งานเก่ียวกบัหลกัสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
  1.  ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ 
                   2.  เลือกและพฒันาหลกัสูตร 
              งานพฒันาวชิาชีพครูใหก้บัเพื่อนร่วมงาน 
        1.  เป็นครูพี่เล้ียงใหก้บัครูคนอ่ืน 
             2.  เป็นผูน้ าในการจดัการประชุมเชิงปฏิบติัการ 
           3.  ใหเ้วลาการประชุมกลุ่มยอ่ยกบัเพื่อนครูในการแนะน าและสอนงาน 

      4.  เป็นตวัแบบและใหก้ารสนบัสนุนความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 
การมีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการพฒันาโรงเรียน 

                 1.  มีส่วนร่วมในการตดัสินใจระดบันโยบายของโรงเรียน 
                 2.  อ านวยความสะดวกใหเ้กิดสังคมแห่งการเรียนรู้ในหมู่ครูภายใตก้ระบวนการ
บริหารจดัการของโรงเรียน 
                 3.  ท างานกบัเพื่อนครูเพื่อการเปล่ียนแปลงของสถานศึกษาในทางท่ีดีกวา่เดิม 
                 4.  มีส่วนร่วมในการวจิยัโดยเฉพาะอยา่งยิง่การวจิยัเชิงปฏิบติัการ 
                5.  เผชิญอุปสรรคและชักชวนให้เกิดการรวมพลงัสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา
ภายใตว้ฒันธรรมและโครงสร้างขององคก์าร 
 
คุณลกัษณะของครูผู้น าในบทบาทของผู้น า 
                1.  การช่วยเหลือส่งเสริมเพื่อนร่วมงาน 
                2.  การท างานแบบทีมกลัยาณมิตร 
                3.  การมีสมรรถภาพในการส่ือสารและทกัษะการฟัง 
                4.  การมีความสามารถในการจดัการความขดัแยง้  สามารถท าใหเ้กิดการเจรจาและเกิด
การปรองดอง 
               5.  ด าเนินการแบบมีระบบมีขั้นตอนการท างาน 
              6.  มีทกัษะกระบวนการกลุ่ม 
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                7.  มีความสามารถในการประเมิน  ตีความ  จดัอนัดบัความส าคญั 
                  8.  ความสามารถในการคาดการณ์ถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการตดัสินใจโดยผูบ้ริหาร 
และครูผูส้อน 
 
 กล่าวไดว้่ากระบวนการส าคญัท่ีผูน้  าใช้  ไดแ้ก่  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเกล้ีย
กล่อมจูงใจ  กระบวนการติดต่อส่ือสารกระบวนการใช้อ านาจอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้ม  
กระบวนการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ าและผูต้าม  และระหวา่งผูต้ามดว้ยกนัเอง  และกระบวนการ
ประสานสัมพนัธ์บทบาทต่างๆในกลุ่ม  ตลอดจนการควบคุมช้ีน ากิจกรรมของกลุ่มเพื่อการบรรลุ
เป้าหมาย 
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ใบบันทกึความรู้ที ่2 

ความรู้เกีย่วกบัการเป นผู้น าของผู้น า 
 

ช่ือ-สกุล..........................................โรงเรียน........................................ 
สรุปเร่ืองที่ศึกษา  ไดด้งัน้ี 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจดักิจกรรมท่ี  2.2  ทกัษะการเป็นผูน้ าของผูน้ า   
“กิจกรรมน าแบบไหน ตามใครดี”  เวลา 1  ชัว่โมง 

 

จุดประสงค ์
 

เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีทกัษะการเป็นผูน้ าของผูน้ า 
กจิกรรม 
 
1.  ขั้นเตรียม   

                       1.1  ส่ือ , อุปกรณ์  ไดแ้ก่  วดิีทศัน์ 
                       1.2  การก าหนดกติกา 

ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมพฒันาทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมโดยการรับส่งพวงมาลยัโดยไม่ใช ้
มือ  และไม่แตะตอ้งร่างกายซ่ึงกนัและกนั 
  
2.   ขั้นตอนด าเนินกจิกรรม  
     2.1  ผูเ้ขา้รับการอบรมประเมินตนเองก่อนการอบรม 

2.2  วทิยากรสาธิตกิจกรรมเพื่อสร้างความเขา้ใจ  
   2.3  แบ่งผูเ้ขา้รับการอบรมเป็น 2 กลุ่ม  

-  กลุ่มท่ี 1 ด าเนินกิจกรรมการน าแบบเป็ด โดยท่ีมีผูน้ า 1 คนยนืหวัแถวแลว้คน 
อ่ืน ๆ จบัสะเอวคนหนา้แลว้เดินกม้หวัตามทิศทางท่ีผูน้ าน าเดินไป  ใชเ้วลา 5  นาที  

- กลุ่มท่ี 2 ด าเนินกิจกรรมการน าแบบนก โดยมีผูน้ า 1 คน ยนืหวัแถวส่วนคน 
อ่ืน ๆ ยนืกลางแขนท าท่านกบิน โดยสามารถเปล่ียนผูน้ าในการน าบินได ้ ใชเ้วลา 5  นาที  

2.4 สัมภาษณ์ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มละ 1 คน โดยถามความรู้สึกของผูน้ า และ 
ผูต้าม 
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3.  ข้ันสรุป  
   3.1  ผูเ้ขา้รับการอบรมน าเสนอพฤติกรรมท่ีไดเ้ห็นจากผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมแสด 

ออกมา เช่น  พฤติกรรมการและการตามแบบเป็ดเปรียบเทียบกบัการน าและการตามแบบนกทั้งดา้น
ความรู้สึกภาวะผูน้ า   

3.2 วทิยากรสรุปผลจากการจดักิจกรรมซ่ึงเนน้เน้ือหาตามวตัถุประสงคแ์ละสรุปแนว
ทางการน าไปใช ้
 
4.  ข้ันน าไปประยุกต์ใช้ 

 4.1  ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเสนอแนวทางการน าไปประยกุตใ์ชโ้ดยใชก้ระบวนการ 
ตามท่ีจดักิจกรรม 

4.2 ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมจากกิจกรรม    โดยใหผู้เ้ขา้รับการอบรมให้ 
ขอ้เสนอแนะและแนวคิดจากการอบรม 
 
5.  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

   5.1  ผูเ้ขา้รับการอบรมไดรั้บการพฒันาและเพิ่มพนูทกัษะภาวะผูน้ า 
   5.2  ผูเ้ขา้รับการอบรมไดรั้บการพฒันาและเพิ่มพนูทกัษะในการสร้างภาวะผูน้ าให 

เกิดข้ึนกบัครูในสถานศึกษา 
5.3 ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถสร้างภาวะผูน้ าใหแ้ก่ครูในการตดัสินใจไดอ้ยา่งมี 

ประสิทธิภาพ              
  
6.  การวดัและประเมินผล 
       6.1  ผูเ้ขา้รับการอบรมประเมินตนเองก่อนและหลงัการอบรม 
       6.2  ประเมินพฤติกรรมการเป็นผูน้ าของผูน้ าท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติักิจกรรม 
       6.3  ประเมินช้ินงานของผูเ้ขา้รับอบรม  
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ใบบันทกึกจิกรรม “น าแบบไหน ตามใครดี” 
 

ช่ือ-สกุล...........................................โรงเรียน...................................... 
 
สรุปสาระส าคัญทีไ่ด้รับจากการท ากจิกรรม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
ท่านเกดิทักษะการเป นผู้น าของผู้น าในเร่ืองอะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
ท่านจะน าทกัษะการเป นผู้น าของผู้น าทีเ่กดิขึน้ไปใช้ในสถานศึกษาได้อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจดักิจกรรมท่ี  2.3  ทกัษะการเป็นผูน้ าของผูน้ า   
“กิจกรรมเร่ืองของตะเกียบ”  เวลา 1  ชัว่โมง 

 

จุดประสงค ์
 

เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีทกัษะการเป็นผูน้ าของผูน้ า 
 
กจิกรรม 
 
1.  ขั้นเตรียม   

   1.1   ส่ือ , อุปกรณ์ 
1.1.1  ตะเกียบ 
1.1.2  ลูกปิงปอง หรือ ลูกมะนาว หรือวตัถุทรงกลมขนาดลูกปิงปอง 

   1.2  การก าหนดกติกา 
ใหผู้เ้ขา้ร่วมการอบรม 2 คนใชต้ะเกียบคีบลูกปิงปองไปยงัเป้าหมายโดย 

ไม่ใหลู้กปิงปองตกลงพื้น และหา้มใชมื้อจบัลูกปิงปองทีมใดเสร็จก่อนถือวา่เป็นผูช้นะ 
 
2.  ขั้นตอนด าเนินกจิกรรม  

   2.1  ใหแ้ต่ละกลุ่มส่งตวัแทนมากลุ่มละ  2 คน แบ่งตะเกียบใหค้นละ 1 อนั 
   2.2  เม่ือไดย้นิสัญญาณให้แต่ละคู่ช่วยกนัคีบลูก ปิงปองจากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุดท่ี 
ก าหนดไว ้โดยหา้มใชมื้อจบัปิงปอง  หากตกลงสู่พื้นใหใ้ชต้ะเกียบคีบใหม่  ทีมใดเสร็จก่อนถือวา่
เป็นผูช้นะ 
   2.3  ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมสังเกตพฤติกรรมและการด าเนินกิจกรรมแลว้บนัทึก   
 
3.  ข้ันสรุป   
3.1  ผูข้า้ร่วมการอบรมร่วมกนัสรุปผลจาการจดักิจกรรม 
 3.2  วทิยากรสรุป แนวคิด ทฤษฎี หลกัการและวธีิการ  
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4.  ข้ันน าไปประยุกต์ใช้ 
    ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเสนอแนวทางการน าไปประยกุตใ์ชโ้ดยใชก้ระบวนการ 

เรียนรู้ตามกิจกรรมในสภาพจริง 
 
5.  ข้อคิดเห นเพิม่เติมจากกจิกรรม  

โดยใหผู้เ้ขา้รับการอบรมให้ขอ้เสนอแนะ/แนวคิดจากการอบรม 
 

6.  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
                       6.1  ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความตระหนกัและสร้างทีมงานใหเ้ขม้แขง็โดย 

กระบวนการเรียนรู้แบบทีม 
  6.2  ผูเ้ขา้รับการอบรมมีทกัษะภาวะผูน้ าและสามารถสร้างภาวะผูน้ าใหเ้กิดข้ึนกบั 

ในสถานศึกษา 
  6.3  ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถสร้างภาวะผูน้ าใหแ้ก่ครูในการตดัสินใจไดอ้ยา่งมี 

ประสิทธิภาพ              
 
7.  การวดัและประเมินผล 
      7.1  ผูเ้ขา้รับการอบรมประเมินตนเองก่อนและหลงัการอบรม 
     7.2  ประเมินพฤติกรรมการเป็นผูน้ าของผูน้ าท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติักิจกรรม 
      7.3  ประเมินช้ินงานของผูเ้ขา้รับอบรม  
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ใบบันทกึการท ากจิกรรม “เร่ืองของตะเกยีบ” 
 

ช่ือ-สกุล...........................................โรงเรียน...................................... 
 
สรุปสาระส าคัญทีไ่ด้รับจากการท ากจิกรรม 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ท่านเกดิทักษะการเป นผู้น าของผู้น าในเร่ืองอะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ท่านจะน าทกัษะการเป นผู้น าของผู้น าทีเ่กดิขึน้ไปใช้ในสถานศึกษาได้อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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หน่วยที ่3 
การเป นผู้น าทีส่ร้างความคดิสร้างสรรค์ 

(Creative Thinking Leader) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วมิล  จันทร์แก้ว 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกาา 

สุราษฎร์ธานี เขต 3 
 
 
 
 
 



 

 

313 

  
หน่วยท่ี 3  การเป็นผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค์ 
(Creative  Thinking  Leader) 

 

  
แนวคิดหลกั 

 ผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรคเ์ป็นผูน้ าท่ีมีความรู้สึกไวต่อปัญหา มีความสามารถ
ในการผลิตแนวคิดใหม่ๆ มาแกปั้ญหา  มีความคิดริเร่ิมในการน าแนวทางหรือวธีิการท่ีแปลกใหม่มา
ใช้  มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์และมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง พฤติกรรมส าคญั ท่ีสดงออกถึง
ความเป็นผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค์ ไดแ้ก่ ความเป็นผูท่ี้มีความรู้สึกประหลาดใจท่ีไดพ้บได้
เห็นส่ิงใหม่ ๆ สนใจส่ิงท่ีเกิดข้ึนใหม่ๆ มีสมาธิสูง  สามารถยอมรับส่ิงต่าง ๆ ได ้ มีความเต็มใจท่ีจะ
ท าในส่ิงใหม่ ๆ  มีความกลา้หาญท่ีจะเผชิญกบัส่ิงแปลกใหม่ เป็นบุคคลท่ีมีความรู้สึกไวต่อปัญหา  
มองเห็นการไกล   
  มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความสามารถในการคิดหลายแง่หลายมุม  และมี
ความสามารถในการเปล่ียนแปลงความคิดอย่างคล่องแคล่วสร้างสรรค์  ผลผลิตจากความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์  เป็นไดท้ั้งรูปธรรมและนามธรรม  เป็นผลผลิตท่ีแปลกใหม่  มีค่าต่อผูคิ้ด  สังคมและ
วฒันธรรม   
 
จุดประสงคป์ระจ าหน่วย 

 
      1. เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเป็นผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค ์
      2. เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมีทกัษะการเป็นผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค์ 

3.  เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถน าความรู้ความเขา้ใจและทกัษะไปใช้ในกา 
บริหารงานในสถานศึกษา 
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สาระเน้ือหา 
 
               สาระที่ 1  ความรู้เกี่ยวกับผู้น าการสร้างความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
               สาระท่ี 2  ทกัษะการเป็นผูน้ าการสร้างความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 
เวลา    2   ช่ัวโมง 
 
แผนการจดักิจกรรม 

 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 3.1   ผูน้ าท่ีสร้างความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 

   (Creative  thinking  leader)  เวลา  1  ชัว่โมง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 3.2   กิจกรรมฝึกทกัษะการเป็นผูน้ าท่ีสร้างความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค“์กิจกรรมเร่ืองของมุม” เวลา  1  ชัว่โมง 
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         แผนการจัดกจิกรรมที ่ 3.1 
การสร้างความรู้ความเข้าใจผู้น าการสร้างความคิดสร้างสรรค์ 

เวลา  1  ช่ัวโมง 
 
จุดประสงค ์

 
เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเป็นผูน้ าท่ีสร้างความคิด 

สร้างสรรค ์
 

เวลา  1  ช่ัวโมง 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ศึกษาองคค์วามรู้เก่ียวกบัผูน้ าการสร้างความคิดสร้างสรรค ์   
 

วธีิการเรียนรู้ 
 
  1.  การศึกษาองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 
  2.  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
  3.  การสรุปองคค์วามรู้ร่วมกนั 
  4.  การน าเสนอผลงาน 
  5.  การลงมือปฏิบติัจริง 
 
ส่ือท่ีใช ้

1.  ใบกิจกรรม 
                  ใบกิจกรรมท่ี 3   ความรู้เก่ียวกบัการเป็นผูน้ าท่ีสร้างความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

2.  ใบบนัทึกความรู้ 
           ใบบนัทึกความรู้ท่ี 3   สรุปความรู้เก่ียวกบัการเป็นผูน้ าท่ีสร้างความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์
 

การวดัและประเมินผล 
  1.  ผูเ้ขา้รับการอบรมประเมินตนเองก่อนและหลงัการอบรม  
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               2.  ประเมินจากช้ินงานของผูเ้ขา้รับการอบรม 
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                ใบบันทกึความรู้ที ่ 3 
สรุปความรู้การเป นผู้น าทีส่ร้างความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

 
 

ช่ือ-สกุล..........................................โรงเรียน........................................ 
 
สรุปเร่ืองที่ศึกษา  ไดด้งัน้ี 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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                                                                           ใบความรู้ที ่3 
 การเป นผู้น าทีส่ร้างความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

 
 
ผู้น าการสร้างความคิดสร้างสรรค์ 

ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นความสามารถท่ีจะสร้างส่ิงใหม่ ๆ ข้ึนโดยอาศยัประสบการณ์  และ
พฒันาข้ึนเป็นความคิดใหม่ท่ีต่อเน่ืองและมีคุณค่า  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคอ์าจแยกออกไดเ้ป็นสอง
ค า  คือ  ความคิดริเร่ิม  คือ  ความสามารถท่ีจะสร้างส่ิงใหม่ ๆ เป็นความคิดเร่ิมแรกท่ีไม่ซ ้ าแบบใคร  
และความคิดสร้างสรรค์ คือ  ความสามารถท่ีจะสร้างส่ิงใหม่ ๆ ข้ึนโดยอาศยัประสบการณ์ท่ีมีอยู่
เดิม  และพฒันาข้ึนเป็นความคิดใหม่ท่ีต่อเน่ืองและมีคุณค่า 

 
ลกัษณะของความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์                                                                                                   

1. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นลกัษณะกระบวนการ  (Creative  process)  เป็นความสามารถ
ในการแกปั้ญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ  ซ่ึงเป็นกระบวนการท างานของสมองอย่างเป็น
ขั้นตอนตั้งแต่เร่ิมตน้จนสามารถแกปั้ญหาไดส้ าเร็จ                                                                                                           

2. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นลกัษณะของบุคคล (Creative  person) เป็นการมองดูบุคคลท่ี
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคว์า่มีลกัษณะเป็นอยา่งไร หรือประกอบดว้ยลกัษณะอยา่งใดบา้ง  ไดมี้ผูเ้สนอ
ไวห้ลายลกัษณะ  เช่น โรเจอร์ (Roger อา้งถึงใน ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550 : 19)  
กล่าวไวว้่า  บุคคลท่ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ จะมีลกัษณะเป็นผูท่ี้เผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ โดยไม่
หลีกเล่ียงหรือหลบถอย  ท างานเพื่อความสุขของตนเอง  โดยไม่หวงัการประเมินผลหรือการยกยอ่ง
จากบุคคลอ่ืน  และเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการคิดประดิษฐส่ิ์งต่าง ๆ                                                                                                                                                                                       

ฟรอมม ์(Fromm อา้งถึงใน เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2545)  กล่าวถึงลกัษณะของคนท่ีมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคไ์วว้า่ เป็นบุคคลท่ีมีความรู้สึกประหลาดใจท่ีไดพ้บไดเ้ห็นส่ิงใหม่ ๆ สนใจ
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนใหม่ ๆ  มีสมาธิสูง  สามารถยอมรับส่ิงต่าง ๆ ได ้ มีความเตม็ใจท่ีจะท าในส่ิงใหม่ ๆ  มี
ความกลา้หาญท่ีจะเผชิญกบัส่ิงแปลกใหม ่

อนาตาสี (Anatasi อา้งถึงใน อเนก  ตรีภูมิ, 2550 : 18)  กล่าวถึงลกัษณะของคนท่ีมีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรคไ์วว้า่  เป็นบุคคลท่ีมีความรู้สึกไวต่อปัญหา  มองเห็นการณ์ไกล  มีความเป็นตวัของ
ตวัเองมีความสามารถในการคิดหลายแง่หลายมุม  และมีความสามารถในการเปล่ียนแปลงความคิด
อยา่งคล่องแคล่วความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นลกัษณะผลผลิต  (Creative  product)  เป็นการมองดูส่ิง
ท่ีเป็นผลผลิตจากความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ซ่ึงอาจเป็นไดท้ั้งรูปธรรมและนามธรรม   
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 นิวเวลล ์ชอว ์ และซิมสัน (Newell Shaw and Simson อา้งถึงใน อเนก ตรีภูมิ, 2550 : 19) 
กล่าวถึง หลกัการพิจารณาวา่ผลผลิตใดท่ีจดัเป็นผลผลิตจากความคิดริเร่ิมสร้างสรรคไ์วว้า่  จะตอ้ง
เป็นผลผลิตท่ีแปลกใหม่  มีค่าต่อผูคิ้ด  สังคมและวฒันธรรม  ไม่เป็นไปตามปรากฏการณ์นิยม  มี
การคิดดดัแปลงหรือยกเลิกผลผลิต  หรือความคิดท่ีเคยยอมรับกนัมาก่อนและเป็นผลผลิตท่ีเกิดจาก
การไดรั้บการกระตุน้อยา่งสูงและมัน่คงเป็นระยะยาวหรือความพยายามอยา่งสูง 
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ใบกจิกรรมที ่ 3 

ความรู้เก่ียวกบัการเป็นผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรค ์  

เวลา  1  ชัว่โมง 

 

ค าช้ีแจง 
  

1. จุดประสงคข์องกิจกรรม เพื่อผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้เก่ียวกบัการเป็นผูน้ าท่ี
สร้าง 

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
2. กิจกรรมน้ีเป็นการศึกษาความรู้ดว้ยตนเองเก่ียวกบัการเป็นผูน้ าท่ีสร้าง 

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

กจิกรรม     
 

1. ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมนัง่เป็นกลุ่มๆละ 6 คน  เลือกประธาน และเลขานุการของ 
กลุ่ม 

2. สมาชิกในกลุ่มช่วยกนัเปิดเอกสารหน่วยอบรมท่ี 3 ผูน้  าการสร้างความคิด 
สร้างสรรค ์

3.  ประธานกลุ่มมอบหมายใหส้มาชิกกลุ่มทุกคนอ่าน 
4.  สมาชิกกลุ่มศึกษาองคค์วามรู้และบนัทึกผลลงในใบความรู้ท่ี 3 
5.  สมาชิกกลุ่มน าความรู้ท่ีศึกษามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่ม   
6.  สมาชิกกลุ่มสรุปองคค์วามรู้ร่วมกนั และบนัทึกผลลงในใบบนัทึกความรู้ท่ี 3   

เป็นของกลุ่ม  
7.  ตวัแทนกลุ่มน าเสนอองคค์วามรู้ กลุ่มละไม่เกิน 5 นาที 
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แผนการจดักิจกรรมท่ี  3.2   

ทกัษะการเป็นผูน้ าการสร้างความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
“กิจกรรมเร่ืองของมุม”  เวลา 1  ชัว่โมง 

 จุดประสงค ์
 
          เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีทกัษะการเป็นผูน้ าท่ีสร้างความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 
กจิกรรม 
 
1.  ขั้นเตรียม   

                      1.1  ส่ือ , อุปกรณ์  ไดแ้ก่  กระดาษแขง็ตดัเป็นมุม แบบต่าง ๆและเจาะรู 
                      1.2  การก าหนดกติกา 

ใหใ้ชมื้อในการสัมผสั จบัมุม โดยหา้มมอง แลว้ บอกสมาชิกท่ีเขา้ร่วมอบรมวา่ 
ลกัษณะของมุมท่ีตนสัมผสันั้นมีรูปร่างอยา่งไร 
 
 2.   ขั้นตอนด าเนินกจิกรรม  

2.1  เชิญตวัแทนของสมาชิกผูเ้ขา้ร่วมการอบรมจ านวน 4 คนยนืเรียงหนา้กระดาน 
2.2  วทิยากรใหต้วัแทนสมาชิกทั้ง 4 คนคล ามุมคนละมุม แลว้บอกวา่มุมท่ีคล ามี 

รูปร่างอยา่งไร และคาดวา่มุมอ่ืน ๆ จะมีรูปร่างอยา่งไรจนครบทุกคน  
           2.3 วิทยากรแสดงกระดาษแข็งรูปมุมท่ีให้สมาชิกคล าให้สมาชิกทุกคนดู และให้
ทุกคนสรุปวา่มุมแต่ละมุมต่างกนัอยา่งไร เหมือนกบัตวัแทนสมาชิกท่ีออกมาคล าดูหรือไม่  
            2.4 วิทยากรสรุปเพื่อให้เป็นปริศนา และแจง้ให้ทุกคนทราบว่าท่ีตอบตอบตามท่ี
เห็นนั้นตามสภาพจริงแลว้ทุกคนตอบผิดหมดเลย ท่ีถูกตอ้งคือ กระดาษท่ีเห็นดงักล่าว เป็นกระดาษ
ท่ีมีลกัษณะเป็นวงกลม 2 วงซอ้นกนั 

                      2.5 ใหต้วัแทนผูเ้ขา้ร่วมการอบรมจ านวน 1 คนใชดิ้นสอหรือปากกาเป็นแกนใน 
การหมุนกระดาษท่ีเจาะรูไวแ้ลว้หมุนอยา่งเร็วใหส้มาชิกทุกคนดู พร้อมทั้งวเิคราะห์กิจกรรมท่ีได้
เห็น 
 
3.   ข้ันสรุป  
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ผูเ้ขา้รับการอบรมวเิคราะห์และระดมพลงัสมอง เพื่อไขปริศนาและเสนอแนะ 
แนวทางในการน าไปประยกุตใ์ชเ้ก่ียวกบัความคิดเชิงสร้างสรรค ์ ผูน้ าของผูน้ า และความไวว้างใจ
  
4.  ข้ันน าไปประยุกต์ใช้ 

         ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเสนอแนวทางการน าไปประยกุตใ์ชโ้ดยใชก้ระบวนการตามท่ีจดั 
กิจกรรม 
 
5.   ข้อคิดเห นเพิม่เติมจากกจิกรรม  

         โดยใหผู้เ้ขา้รับการอบรมใหข้อ้เสนอแนะ/แนวคิดจากการอบรม 
6.  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 6.1  ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ความเขา้ใจในเชิงลึกในการน าแนวคิด ทฤษฎี  
หลกัการและกระบวนการในการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

                       6.2  ผูข้า้ร่วมการอบรมมีทกัษะและกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
   6.3    ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถสร้างภาวะผูน้ าในการตดัสินใจไดอ้ยา่งมี 
ประสิทธิภาพ              

 
7.  การวดัและประเมินผล     
       7.1  ผูเ้ขา้รับการอบรมประเมินตนเองก่อนและหลงัการอบรม 
       7.2  ประเมินพฤติกรรมการเป็นผูน้ าท่ีสร้างความคิดสร้างสรรคท่ี์เกิดข้ึนจากการ 
ปฏิบติักิจกรรม 
       7.3  ประเมินช้ินงานของผูเ้ขา้รับอบรม  

13
3 
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                ใบบันทกึการท ากจิกรรม “เร่ืองของมุม” 
 
 

ช่ือ-สกุล...........................................โรงเรียน...................................... 
 
 
สรุปสาระส าคัญทีไ่ด้รับจากการท ากจิกรรม 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ท่านเกดิทักษะการเป นผู้น าที่สร้างความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในเร่ืองอะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ท่านจะน าทกัษะการเป นผู้น าทีส่ร้างความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ทีเ่กดิขึน้ไปใช้ในสถานศึกษาได้
อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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หน่วยที ่4 

การเป นผู้น าการบริหารความเส่ียง 
(Risk Management Leadership) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วมิล  จันทร์แก้ว 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฎร์ธานี  เขต 3 
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หน่วยท่ี 4  การเป็นผูน้ าบริหารความเส่ียง 

( Risk  Management  Leadership) 
 
แนวคิดหลกั 

ผูน้ าท่ีมีความสามารถในการปฏิบติังานในสภาวะเส่ียงไดดี้  จะเป็นผูน้ าท่ีน าพาองค์กรสู่
ความส าเร็จและเป็นผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพ  

การเป็นผู ้น าบริหารความเส่ียง  มีคุณลักษณะส าคัญ คือ มีความสุขุม รอบคอบ ขยนั 
รับผดิชอบสูง  มองการณ์ไกล ไหวพริบดี มีขั้นตอนในการบริหารความเส่ียง 
 
จุดประสงคป์ระจ าหน่วย 

1. เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเป็นผูน้ าบริหารความเส่ียง 

2.  เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมีทกัษะการเป็นผูน้ าบริหารความเส่ียง 

3.  เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถน าความรู้ความเขา้ใจและทกัษะไปใชใ้นการบริหารงานในสถานศึกษา  

 

สาระเนือ้หา 
              สาระที่ 1  ความรู้เกี่ยวกับการเป นผู้น าบริหารความเส่ียง 
              สาระท่ี 2  ทกัษะการเป็นผูน้ าบริหารความเส่ียง 
 
เวลา    2   ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
 
 
แผนการจดักิจกรรม 

 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 4.1  การเป็นผูน้ าบริหารความเส่ียง 

( Risk  Management  Leadership)     เวลา  1  ชัว่โมง  
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 แผนการจดักิจกรรมท่ี 4.2  กิจกรรมฝึกทกัษะการเป็นผูน้ าบริหารความเส่ียง“กิจกรรม 
Brain Storming” เวลา  1  ชัว่โมง 
 แผนการจดักิจกรรมท่ี 4.3  กิจกรรมฝึกทกัษะการเป็นผูน้ าบริหารความเส่ียง“กิจกรรม
สามเหล่ียมทองค า” เวลา  1  ชัว่โมง 
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                    แผนการจัดกจิกรรมที่  4.1 
                ความรู้ความเขา้ใจการเป็นผูน้ าบริหารความเส่ียง 

                   เวลา  1  ช่ัวโมง 
 
 
จุดประสงค ์

 
เพือ่ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป นผู้น าบริหารความเส่ียง 

 
เวลา  1  ช่ัวโมง 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการเป นผู้น าบริหารความเส่ียง 
 
 
วธีิการเรียนรู้ 
 
 1.  การศึกษาองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 
 2.  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 3.  การสรุปองคค์วามรู้ร่วมกนั 
 4.  การน าเสนอผลงาน 
 5.  การลงมือปฏิบติัจริง 
ส่ือท่ีใช ้

1.  ใบกจิกรรม 
     ใบกิจกรรมที่ 4   ความรู้เกี่ยวกับการเป นผู้น าบริหารความเส่ียง 
2.  ใบบันทกึความรู้ 

                  ใบบันทึกความรู้ท่ี 4   สรุปความรู้เกี่ยวกับการเป นผู้น าบริหารความเส่ียง 
 
การวดัและประเมินผล 
 1.  ผูเ้ขา้รับการอบรมประเมินตนเองก่อนและหลงัการอบรม  
             2.  ประเมินจากช้ินงานของผูเ้ขา้รับการอบรม 
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                                                                            ใบกจิกรรมที ่ 4 

                  การสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเป็นผูน้ าบริหารความเส่ียง  
เวลา  1  ชัว่โมง 

 

ค าช้ีแจง 
 1.  จุดประสงคข์องกิจกรรม เพื่อผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้เก่ียวกบัการเป็นผูน้ าบริหาร
ความเส่ียง 

2.  กิจกรรมน้ี เป นการศึกษาความรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับการเป นผู้น าบริหารความเส่ียง 

กจิกรรม     
1.  ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมนัง่เป็นกลุ่มๆละ 6 คน  เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
2.  สมาชิกในกลุ่มช่วยกันเปิดเอกสารหน่วยอบรมท่ี 4  การเป นผู้น าบริหารความเส่ียง 
3.  ประธานกลุ่มมอบหมายให้สมาชิกกลุ่มทุกคนอ่าน 
4.  สมาชิกกลุ่มศึกษาองคค์วามรู้และบนัทึกผลลงในใบความรู้ท่ี 4 
5.  สมาชิกกลุ่มน าความรู้ท่ีศึกษามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่ม   
6.  สมาชิกกลุ่มสรุปองคค์วามรู้ร่วมกนั และบนัทึกผลลงในใบบนัทึกความรู้ท่ี 4  เป็นของ

กลุ่ม  
7.  ตวัแทนกลุ่มน าเสนอองคค์วามรู้ กลุ่มละไม่เกิน 5 นาที 
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ใบความรู้ท่ี 4 
 “การเป็นผูน้ าบริหารความเส่ียง” 

 
การเป นผู้น าการบริหารความเส่ียง  ( Risk  Management  Leadership)  
 

ความหมายของการบริหารความเส่ียง 
        การจะด าเนินการใด ๆ ก็ตามโดยเฉพาะการเร่ิมด าเนินการในส่ิงใหม่ ๆ ท่ี

องค์  
การยงัไม่ เคยท าการสร้ างหรือท าความเข้ าใจกบัทุกคนทุกระดบัในองค์ การ ท่ีก่ียวข้ อง
เป็ นส่ิงส าคญัการ บริหารความเส่ียงก็เช่ นกนั ควรเร่ิมต้ นจากการท่ีกรรมการและผูบ้ริหาร 
ตลอดจนฝ่ ายจดัการและเจ้ าหน าท่ีในองค์ การได้ ท าความเข้ าใจให้ ตรงกนั ต่
อค านิยามหรือความหมายของ ”ความเส่ียง” เพื่อใหทุ้กคนสามารถบ่งช้ีความเส่ียงและโอกาสได้
เขา้ใจในทิศทางเดียวกนั จึงไดก้ล่าวในรายละเอียดต่อไปน้ี 

ความเส่ียง (Risk) 
       ความเส่ียง คือ เหตุการณ์  การกระท าใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใต้ สถานการณ์ ท่ีไม่

แน่ นอน 
และจะส่ งผลกระทบ หรือสร้ างความเสียหาย หรือความล้ มเหลว หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุ
ความส าเร็จต่ อการบรรลุเป้ าหมายและวตัถุประสงค์  ทั้งในระดบัองค์ การ ระดบัหน่ วย
งาน และระดบับุคคลได ้ 

การบริหารความเส่ียง (RiskManagement) การบริหารความเส่ียง คือ การบริหารปั
จจยั และควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง กระบวนการ การด าเนินงานต่ างๆ โดยลดมูลเหตุแต่ ละ
โอกาส ท่ีองค์ กรจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ ระดบัและขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตอยูใ่นระดบัท่ี 
องค์ กรยอมรับได้  ประเมินได ้ ควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ อยา่งมีระบบโดย
ค านึงถึงการบรรลุเป้ าหมายขององค์ กร เป็นส าคญั 

กระบวนการของการบริหารความเส่ียง (Risk Management Process) 
1. การก าหนดวตัถุประสงค์  
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                       การก าหนดวตัถุประสงค์ เพื่อให้ ทราบขอบเขตการด าเนินงานในแต่ ละ
ระดบัและ 
สามารถวเิคราะห์ ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนได้ ครบถ้ วน การก าหนดวตัถุประสงค์ ขององค์
การควรมี 
ความสอดคล้ อง กบัเป้ าหมายเชิงกลยทุธ และความเส่ียงท่ีองค์ การยอมรับได้  ส าหรับ
ในระดบัแผนก 
หรือระดบัฝ่ ายการก าหนดวตัถุประสงคจ์ะต้ องสอดคลอ้งหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกบั
วตัถุประสงคข์ององคก์ร 

2.  การระบุความเส่ียง (Risk Identification) 
          เป็นการคน้หาวา่มีความเส่ียงใดบา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจการขององคก์ร โดยดู
จากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก โดยปกติการระบุความเส่ียงจะดูจากประวติัการเกิด
เหตุการณ์ในอดีตท่ีผา่นมา หรือการคาดเดาเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบในอนาคต   

3. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
          การประเมินความเส่ียงมีขั้นตอนในการประเมินความเส่ียงซ่ึงประกอบดว้ย 
     1.  การระบุปัจจยัเส่ียง (Event Identification)  ความเส่ียงมีสาเหตุปัจจยัทั้งภายใน

และภายนอก ปัจจยัเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของหน่วยรับตรวจหรือผลการ
ปฏิบติังานทั้งในระดบัหน่วยรับตรวจและหน่วยกิจกรรมในการระบุปัจจยัเส่ียงผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้ง
ตั้งค  าถามวา่มีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบติังานท่ีอาจเกิดความผิดพลาด 
ความเสียหาย  และการไม่บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดรวมทั้งมีทรัพยสิ์นใดท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการ
ดูแลป้องกนัรักษา เช่น ความเส่ียงจากการจดัซ้ือจดัจา้งในราคาแพง  ความเส่ียงจากการซ้ือพสัดุท่ีมี
คุณภาพต ่ากวา่ขอ้ก าหนด เป็นตน้ 
  2. วเิคราะห์ความเส่ียง (Risk Analysis)  หลงัจากระบุปัจจยัเส่ียงแลว้ ขั้นตอน
ต่อไปคือ การวเิคราะห์ความเส่ียง  เทคนิคการวเิคราะห์ความเส่ียงมีหลายวธีิ การวดัความเส่ียงท่ีเป็น
ตวัเลข วา่มีผลกระทบต่อหน่วยรับตรวจเท่าไรนั้นเป็นส่ิงท่ีท าไดย้าก โดยทัว่ไปจะวเิคราะห์ความ
เส่ียงโดยประมาณโอกาสและความถ่ีท่ีความเส่ียงเกิดข้ึนวา่มีมากนอ้ยเพียงใดเพื่อพิจารณา
ผลกระทบจากความเส่ียงและจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียง  ผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญัต่อ
ความเส่ียงท่ีมีระดบัสูงและมีโอกาสเกิดข้ึนสูง แต่อาจลดความสนใจต่อความเส่ียงท่ีมีระดบัต ่าและ
โอกาสเกิดความเส่ียงมีนอ้ย 

     3.  การจดัการความเส่ียง (Risk Response)  เป็นขั้นตอนก าหนดวธีิการจดัการเพื่อ
ลดความเส่ียงซ่ึงเม่ือทราบความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญัและโอกาสท่ีจะเกิดกบัความเส่ียงแลว้ควร
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วเิคราะห์สาเหตุท่ีท าให้เกิดความเส่ียง  และพิจารณาวา่จะจดัการกบัความเส่ียงนั้นอยา่งไรในการ
พิจารณาเลือกด าเนินการ  ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนในการจดัการความเส่ียงนั้น 
เปรียบเทียบกบัประโยชน์ท่ีจะไดรั้บวา่เหมาะสมและคุม้ค่าหรือไม่ 

         การก าหนดวสิัยทศัน์ขององคก์รท่ีชดัเจน และมีการวางแผนเพื่อบริหารความเส่ียง
อยา่งเป็นระบบ  เป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นส าหรับทุกองคก์รทุกอยา่งในโลกน้ีไม่มีอะไรท่ีไดม้าโดย
ไม่มีความเส่ียงอะไรท่ีมีความเส่ียงสูงมกัจะน ามาซ่ึงโอกาสแห่งการประสบความส าเร็จสูงและมี
ความลม้เหลวสูง เช่นเดียวกนัผูบ้ริหารท่ีสามารถจดัการความเส่ียงไดดี้กวา่เท่านั้นซ่ึงจะเป็นผูน้ า 
ท่ีน าพาองคก์รไปสู่ความส าเร็จได ้

      4.  การจดัการความเส่ียง (Risk Treatment)  การพิจารณาเลือกวธีิการจดัการความ
เส่ียงท่ีควรกระท าคือการประเมินความเส่ียง ซ่ึงพิจารณาจากความน่ าจะเกิดและผลกระทบ โดย
เปรียบเทียบระดบัความเส่ียงท่ีเกิดกบัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้  (Risk Appetite) และความคุม้ 
ค่า ในการท่ีจะบริหารความเส่ียงท่ีเหลืออยู่  (Residual Risk) นั้น วธีิการดงักล่าวควรจะจดัการ
ความเส่ียง   ดงัน้ี 

 1. การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) หมายถึง  การเลิกหรือหลีกเล่ียงการ
กระท าหรือลดการกระท า หรือ เปล่ียนวตัถุประสงค์  เป็นต้ น 

2. การลดความเส่ียง (Risk Reduction) หมายถึง การลดโอกาสความน่ าจะเกิด
หรือลดความเสียหาย โดยการจดัระบบการควบคุมเพื่อป้องกนัการปรับปรุงแก้ ไขกระบวนการ
ร่วมกบัการ ก าหนดแผนส ารองในเหตุฉุกเฉินเฉิน (Contingency Planning) 
  3. การกระจายความเส่ียง (Risk Diversification) หมายถึง การลดโอกาสความ
น่าจะเกิดหรือลดความเสียหายโดยการแบ่ งโอน การหาผู ้ รับผดิชอบในความเส่ียงการจ้ าง
บุคคลภายนอกเป็นผูด้  าเนินการแทน การจดัประกนัภยัเป็นตน้ 

           4. การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance) หมายถึง การไม่ กระท าการใดๆ  
เพิ่มเติมกรณีน้ีใช้ กบัความเส่ียงท่ีน่าจะเกิดน้ อยหรือเห็นว่ ามีต้ นทุนในการบริหารความ
เส่ียงสูงโดยขออนุมติัหลกัการรับความเส่ียงไว้    การบริหารความเส่ียงให้ มีประสิทธิภาพ ต้
องก าหนดบุคคลท่ีรับผดิชอบในการจดัการความเส่ียงในแต ละเร่ืองท่ีได้ รับการบ งช้ี บุคคล
ท่ีได้ รับมอบหมายให้ รับผดิชอบในการจดัการความเส่ียง ในแต่ละเร่ืองควรมีคุณสมบติั ดงัต่

อไปน้ี 
  1) สามารถทบทวนประสิทธิภาพของแนวปฏิบติัการบริหารความเส่ียงท่ีมีอยูใ่น
ปัจจุบนั 

2) สามารถควบคุมและจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้
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3) สามารถประเมินความเส่ียงท่ีเหลืออยูห่ลงัจากไดมี้การจดัการในปั จจุบนัแล้
ว 

4) สามารถก าหนดเวลาท่ีแน่นอนในแต่ละขั้นตอนการด าเนินการให้ เป็ นไป
ตาม 

แผนท่ีก าหนดไว้  
          5. การติดตามประเมินผลและการรายงาน (Monitoring Evaluating and Reporting) 

การติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเส่ียงมีขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการดงัน้ี  
 1) ประสานงานติดตามผล  
 2) คณะท างานบริหารความเส่ียง สรุปและทบทวนปั จจยัความเส่ียงและ 

จดัท าร่าง รายงานการจดัการความเส่ียงเสนอคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  เพื่อพิจารณา 
 3) ใหค้วามเห็นชอบ  
 4) คณะผูต้รวจสอบกิจการรายงานผลการติดตามการบริหารความเส่ียง 

อย่ างเป็ นอิสระต่ อคณะกรรมการด าเนินการเพื่อทราบ 
 5) แจง้ฝ่ ายต่ างๆ ท่ีเก่ียวข้ องเพื่อท าแผนรองรับความเส่ียง  
 6) จดัท าสรุปรายงานและเผยแพร่ 

สรุป  การบริหารความเส่ียงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีท าให้เกิดความมัน่ใจว่าความเส่ียง
ทั้งหมดท่ีมีผลกระทบส าคญัทั้งจากภายในและภายนอกท่ีมีต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ
จะได้รับการพิจารณาและจัดการให้หมดไป หรือลดน้อยลง ซ่ึงจะท าให้ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่ทั้ งน้ีการบริหารความเส่ียงดังกล่าวนอกจากจะต้องมีการ
ด าเนินการทัว่ทั้ งองค์การแบบบูรณาการ ยงัต้องให้ความส าคญัในการก าหนดผูรั้บผิดชอบต่อ
กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) เพื่อพิจารณาประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียงท่ีได้
ด าเนินการอยู่ในปัจจุบนั และหรือพิจารณาการปฏิบติัเพิ่มเติมท่ีจ าเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
การจดัการความเส่ียง มีการติดตาม (Monitoring) เพื่อให้มัน่ใจไดว้า่การจดัการความเส่ียงมีคุณภาพ
มีความเหมาะสมและการบริหารความเส่ียงไดน้ าไปใช้ทุกระดบัขององค์การ มีการรายงานความ
เส่ียงทั้งหมด ท่ีมีผลกระทบส าคญัต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ขององคก์ารต่อผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบ
แลว้ทา้ยสุดมีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information &Communication) แก่บุคลากรให้ไดรั้บรู้
และเขา้ใจอยา่งทัว่ถึงจะสามารถช่วยใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ไดอ้ยา่ง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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ใบบันทกึความรู้ที ่4 
 “การเป นผู้น าบริหารความเส่ียง” 

 
 
 

ช่ือ-สกุล..........................................โรงเรียน........................................ 
 
สรุปเร่ืองที่ศึกษา  ไดด้งัน้ี 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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    แผนการจดักิจกรรมท่ี  4.2  การเป็นผูน้ าบริหารความเส่ียง 
“กิจกรรม Brain Storming”  เวลา 1  ชัว่โมง 

 

จุดประสงค ์
 
เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีทกัษะการเป็นผูน้ าการบริหารความเส่ียง 
 

กจิกรรม 
 
1.  ขั้นเตรียม 

  1.1   ส่ือ , อุปกรณ์ 
                             สถานการณ์การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ “เรือประสบอุบติัเหตุ” 

  1.2 การก าหนดกติกา 
       ใหแ้ต่ละกลุ่มแกส้ถานการณ์การ “เรือประสบอุบติัเหตุ” ใชเ้วลา 5 นาทีโดย 

การระดมสมอง 
 
2.  ขั้นตอนด าเนินกจิกรรม  

   2.1  แบ่งกลุ่มผูเ้ขา้รับการอบรมกลุ่มละ 6  คน 
    2.2  ใหแ้ต่ละกลุ่มระดมพลงัสมองแกปั้ญหาสถานการณ์ท่ีก าหนด“เรือประสบ 

อุบติัเหตุ” ตอ้งแกปั้ญหาใหไ้ดภ้ายใน 5 นาที มิฉะนั้นทุกคนจะไดรั้บอนัตราย และอาจถึงเสียชีวติ 
2.3 ใหต้วัแทนกลุ่มน าเสนอวธีิการแกปั้ญหา โดยเรียงล าดบัความส าคญัของ 

วธีิการแกปั้ญหา 
 
3.  ข้ันสรุป  

   3.1  ตวัแทนผูข้า้ร่วมการอบรมสรุปผลจาการจดักิจกรรม 
   3.2  วทิยากรสรุป แนวคิด ทฤษฎี หลกัการและวธีิการ  
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4.  ข้ันน าไปประยุกต์ใช้ 
ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเสนอแนวทางการน าไปประยกุตใ์ชโ้ดยใชก้ระบวนการการ 

เรียนรู้ตามกิจกรรมในสภาพจริง 
 
5.  ข้อคิดเห นเพิม่เติมจากกจิกรรม 
            โดยใหผู้เ้ขา้อบรมใหข้อ้เสนอแนะ/ แนวคิดจากการอบรม 
 
6.  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

6.1  ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความตระหนกัและสร้างทีมงานใหเ้ขม้แขง็โดย
กระบวนการเรียนรู้แบบทีม 

   6.2  ผูเ้ขา้รับการอบรมมีทกัษะกระบวนการคิดในการบริหารความเส่ียง 
       6.3  ผูเ้ขา้รับการอบรมมีทกัษะและกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
 
7.  การวดัและประเมินผล 
      7.1  ผูเ้ขา้รับการอบรมประเมินตนเองก่อนและหลงัการอบรม 
     7.2  ประเมินพฤติกรรมการเป็นผูน้ าบริหารความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติั 
กิจกรรม 
                           7.3  ประเมินช้ินงานของผูเ้ขา้รับอบรม  
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             ใบบันทกึกจิกรรม “เร่ือง  Brain Stroming” 

 
 

ช่ือ-สกุล...........................................โรงเรียน...................................... 
 
สรุปสาระส าคัญทีไ่ด้รับจากการท ากจิกรรม 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
ท่านเกดิทักษะการเป นผู้น าการบริหารความเส่ียงในเร่ืองอะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
ท่านจะน าทกัษะการเป นผู้น าการบริหารความเส่ียงทีเ่กดิขึน้ไปใช้ในสถานศึกษาได้อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจดักิจกรรมท่ี  4.3  การเป็นผูน้ าบริหารความเส่ียง 
“กิจกรรมสามเหล่ียมทองค า  (ดา้นเท่า)”  เวลา 1  ชัว่โมง 

 

 

จุดประสงค ์
 

เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีทกัษะการเป็นผูน้ าบริหารความเส่ียง 
 
กจิกรรม 
1.  ขั้นเตรียม 

  1.1   ส่ือ , อุปกรณ์ 
-  วดิีทศัน์ 
- บุคคล 

  1.2  การก าหนดกติกา 
   ใหทุ้กคนเลือกคนท่ีถูกใจจ านวน 2 คนโดยไม่บอกใหบุ้คคลท่ีถูกเลือกรับทราบ  
 
2.  ขั้นตอนด าเนินกจิกรรม  

  2.1  ใหส้มาชิกผูเ้ขา้ร่วมการอบรมทุกคนยนืลอ้มเป็นวงกลม  2 วงซอ้นกนั  
 2.2  วทิยากรใหใ้หทุ้กคนเลือกคนท่ีถูกใจจ านวน 2 คนโดยไม่บอกใหบุ้คคลท่ีถูก 

เลือกรับทราบ   
 2.3 วทิยากรใหผู้เ้ขา้ร่วมการอบรมเคล่ือนท่ี โดยใหเ้คล่ือนท่ีตาม  2  คน ท่ีหมายตา 

ไวแ้ลว้หาจุดท่ีท าใหก้ารยนืของทั้ง 3 คนเป็นรูปสามเหล่ียมดา้นเท่า   ปล่อยใหผู้เ้ขา้ร่วมการอบรม
ด าเนินกิจกรรมจนกวา่จะไดส้ามเหล่ียมดา้นเท่าท่ีพอใจแลว้จึงหยดุอยูก่บัท่ี (ซ่ึงเป็นไปไม่ได)้  
ด าเนินกิจกรรมประมาณ 5 – 10 นาที 

2.5 วทิยากรสุ่มถามผูเ้ขา้ร่วมการอบรม วา่มีใครบา้งท่ีเป็นสามเหล่ียมดา้นเท่าขอ 
ตนเอง ท าไมจึงมีการเคล่ือนไหว ถา้ไม่เคล่ือนไหวจะเกิดผลอยา่งไร 
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3.  ข้ันสรุป  
   3.1  ตวัแทนผูข้า้ร่วมการอบรมสรุปผลจาการจดักิจกรรม 
                 3.2  วทิยากรสรุป แนวคิด ทฤษฎี หลกัการและวธีิการ  
 

4.  ข้ันน าไปประยุกต์ใช้ 
               ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเสนอแนวทางการน าไปประยกุตใ์ช้โดยใชก้ระบวนการการ 

เรียนรู้ตามกิจกรรมในสภาพจริง 
 
5.  ข้อคิดเห นเพิม่เติมจากกจิกรรม 
           โดยใหผู้เ้ขา้อบรมให้ขอ้เสนอแนะ/ แนวคิดจากการอบรม 
 
6.  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
    

              6.1  ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความตระหนกัและสร้างทีมงานใหเ้ขม้แขง็โดย
กระบวนการเรียนรู้แบบทีม 
      6.2  ผูเ้ขา้รับการอบรมมีทกัษะกระบวนการคิดในการบริหารความเส่ียง 
      6.3  ผูเ้ขา้รับการอบรมมีทกัษะและกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
 
7.  การวดัและประเมินผล 
      7.1  ผูเ้ขา้รับการอบรมประเมินตนเองก่อนและหลงัการอบรม 
      7.2  ประเมินพฤติกรรมการเป็นผูน้ าบริหารความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติั 
กิจกรรม 
      7.3  ประเมินช้ินงานของผูเ้ขา้รับอบรม  
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                     ใบบนัทึกกิจกรรม 
กจิกรรมสามเหลีย่มทองค า (ด้านเท่า) 

 
 

ช่ือ-สกุล...........................................โรงเรียน...................................... 
 
สรุปสาระส าคัญทีไ่ด้รับจากการท ากจิกรรม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………  
 
ท่านเกดิทักษะการเป นผู้น าบริหารความเส่ียง 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ท่านจะน าทกัษะการเป นผู้น าบริหารความเส่ียงทีเ่กดิขึน้ไปใช้ในสถานศึกษาได้อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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หน่วยที ่5 
การเป นผู้น าทีมุ่่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 

(Result Base Leadership) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วมิล  จันทร์แก้ว 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฎร์ธานี  เขต 3 
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หน่วยท่ี 5  การเป็นผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 

( Result   Base   Leadership ) 
 
แนวคิดหลกั 

ผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  เป็นแนวคิดการจดัการแนวใหม่ท่ีมุ่งเน้นการให้ความส าคญั
ต่อความประหยดั  ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังานให้บรรลุวตัถุประสงค์
อยา่งมีคุณภาพ  โปร่งใสและตรวจสอบได ้ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีคุณสมบติัเป็นผูน้ าท่ีมุ่งลสัมฤทธ์ิ
ของงาน  จะมีคุณลกัษณะส าคญั คือ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง มีความมุ่งมัน่ เสียสละ อดทน ขยนัไม่
ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค  ประหยดั เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม   

 
จุดประสงคป์ระจ าหน่วย 

 
1. เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเป็นผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
2. เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมีทกัษะการเป็นผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 

3. เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถน าความรู้ความเขา้ใจและทกัษะไปใช้ในการ 
บริหารงานในสถานศึกษา 

สาระเนือ้หา 
 
  สาระที่ 1  ความรู้เกี่ยวกับการการเป นผู้น าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานเวลา   

 สาระท่ี 2  ทกัษะการเป็นผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
 
เวลา    2   ชัว่โมง 

 
แผนการจดักิจกรรม 

 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 5.1  การเป็นผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  ( Result  Base leadership )   

เวลา  1  ชัว่โมง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 5.2  กิจกรรมฝึกทกัษะการเป็นผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

ของงาน “กิจกรรม  Mind mapping” เวลา  1  ชัว่โมง 



 

 

343 

แผนการจดักิจกรรมท่ี 5.3  กิจกรรมฝึกทกัษะการเป็นผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
ของงาน “กิจกรรม “Walk and talk” เวลา  1  ชัว่โมง 
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              แผนการจดักิจกรรมท่ี  5.1 
ความรู้ความเข้าใจการเป นผู้น าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน   

เวลา  1  ช่ัวโมง 
 
 
จุดประสงค ์

 
เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเป็นผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ศึกษาองคค์วามรู้เก่ียวกบัการเป็นผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
 
วธีิการเรียนรู้ 
 
 1.  การศึกษาองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 
 2.  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 3.  การสรุปองคค์วามรู้ร่วมกนั 
 4.  การน าเสนอผลงาน 

5.  การลงมือปฏิบติัจริง 
 
ส่ือท่ีใช ้

1.  ใบกิจกรรม 
     ใบกิจกรรมท่ี 5   ความรู้เก่ียวกบัการเป็นผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
2.  ใบบนัทึกความรู้ 
     ใบบนัทึกความรู้ท่ี 5   สรุปความรู้เก่ียวกบัการเป็นผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
       ของงาน 

การวดัและประเมินผล 
 1.  ผูเ้ขา้รับการอบรมประเมินตนเองก่อนและหลงัการอบรม  
             2.  ประเมินจากช้ินงานของผูเ้ขา้รับการอบรม 
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ใบกจิกรรมที ่ 5 

การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป นผู้น า 
ท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน       เวลา  1  ช่ัวโมง 

ค าช้ีแจง 
 1.  จุดประสงคข์องกิจกรรม เพื่อผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้เก่ียวกบัการเป็นผูน้ าท่ีมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิของงาน 

2.  กิจกรรมน้ี เป็นการศึกษาความรู้ดว้ยตนเองเก่ียวกบัการเป็นผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 

กจิกรรม     
1.  ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมนัง่เป็นกลุ่มๆละ 6 คน  เลือกประธานและเลขานุการของกลุ่ม 
2.  สมาชิกในกลุ่มช่วยกนัเปิดเอกสารหน่วยอบรมท่ี 5  การเป็นผูน้ าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
3.  ประธานกลุ่มมอบหมายให้สมาชิกกลุ่มทุกคนอ่าน 
4.  สมาชิกกลุ่มศึกษาองคค์วามรู้และบนัทึกผลลงในใบความรู้ท่ี 5 
5.  สมาชิกกลุ่มน าความรู้ท่ีศึกษามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่ม   
6.  สมาชิกกลุ่มสรุปองคค์วามรู้ร่วมกนั และบนัทึกผลลงในใบบนัทึกความรู้ท่ี 5      
      เป็นของกลุ่ม  
7.  ตวัแทนกลุ่มน าเสนอองคค์วามรู้ กลุ่มละไม่เกิน 5 นาที 
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ใบความรู้ที ่5 
“การเป นผู้น าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน” 

 
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Results based management ; RBM) เป็นการบริหารท่ีให้
ความส าคญัต่อผลการด าเนินงานและการตรวจวดัผลส าเร็จในการด าเนินงานขององคก์าร ทั้งในแง่
ของปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ ซ่ึงจะต้องมีการก าหนดตัวบ่งช้ีวดัผลการ
ด าเนินงาน (Key performance indicators ; KPIs) รวมทั้งการก าหนดเป้าหมาย (Targets) และ
วตัถุประสงค์ (Objectives) ไวล่้วงหน้า โดยอาศยัการมีส่วนร่วมระหว่างผูบ้ริหาร สมาชิกของ
องคก์าร และตลอดถึงผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่างๆ (Stakeholders) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน
ขององคก์าร ดงันั้นการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน (Results based management ; RBM) จึง
เป็นการบริหารเพื่อการจดัหาให้ไดท้รัพยากรการบริหารมาอย่างประหยดั (Economy) เน้นการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และการได้ผลงานท่ีบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
(Effectiveness)กระบวนการของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
 การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานจะประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีส าคญัๆ 4 ขั้นตอน 
(Richard S. Williams ,1998 : 25-27 และทศพร ศิริสัมพนัธ์, 2543 :151-152 ) ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี  
 

1. การวางแผนกลยุทธ์ขององค์การ ซ่ึงองคก์รจะตอ้งท าการก าหนดทิศทางโดยรวมวา่ 
ตอ้งการท่ีจะท าอะไรอยา่งไรซ่ึงเป็นเร่ืองของการวางยทุธศาสตร์หรือวางแผนกลยทุธ์ เพื่อท าการ
วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในองคก์าร (SWOT Analysis) และใหไ้ดม้าซ่ึง
เป้าประสงคสุ์ดทา้ยท่ีตอ้งการขององคก์ารหรือวสิัยทศัน์ (Vision) อนัจะน าไปสู่การก าหนดพนัธกิจ 
(Mission) วตัถุประสงค ์(Objective) เป้าหมาย (Target) และกลยทุธ์การด าเนินงาน 
(Strategy)รวมทั้งพิจารณาถึงปัจจยัส าคญัแห่งความส าเร็จขององคก์าร (Critical success factors) 
และสร้างตวับ่งช้ีวดัผลการด าเนินงาน (Key performance indicators) ในดา้นต่างๆ 

2. การก าหนดรายละเอยีดของตัวบ่งช้ีวดัผลด าเนินงาน เม่ือผูบ้ริหารขององคก์รไดท้  าการ 
ตกลงร่วมเก่ียวกบัตวับ่งช้ีวดัผลการด าเนินงานแลว้ จะเร่ิมด าเนินการส ารวจเพื่อหาขอ้มูลหลกัฐาน
เก่ียวกบัสภาพในปัจจุบนั (Baseline Data) เพื่อน ามาช่วยในการก าหนดความชดัเจนของตวับ่งช้ี
ดงักล่าว ทั้งในเชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) เวลา (Time) และสถานท่ีหรือความ
ครอบคลุม (Place) อนัเป็นเป้าหมายท่ีตอ้งการของแต่ละตวับ่งช้ี 
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3. การวดัและการตรวจสอบผลการด าเนินงาน ผูบ้ริหารจะตอ้งจดัใหมี้การตรวจสอบและ 
รายงานผลการด าเนินงานของแต่ละตวับ่งช้ีตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้เช่น รายเดือน รายไตรมาส รายปี 
เป็นตน้เพื่อแสดงความกา้วหนา้และสัมฤทธ์ิผลของการด าเนินงานวา่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ
หรือไม่ อยา่งไรนอกจากน้ีในบางกรณีอาจจะจดัใหมี้คณะบุคคลเพื่อท าการตรวจสอบผลการด าเนินงาน
เป็นเร่ืองๆไปก็ได ้

4. การให้รางวลัตอบแทน หลงัจากท่ีไดพ้ิจารณาผลการด าเนินงานแลว้ ผูบ้ริหารจะตอ้งมี 
การให้รางวลัตอบแทนตามระดบัของผลงานท่ีไดต้กลงกนัไว ้
 นอกจากน้ีอาจจะมีการใหข้อ้เสนอแนะหรือก าหนดมาตรการบางประการเพื่อใหมี้การ
ปรับปรุงผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
 
ลกัษณะขององค์การทีบ่ริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 

องคก์ารท่ีไดใ้ชร้ะบบการบริหารงานแบบมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิจะมีลกัษณะทัว่ๆ 
ไป ดงัต่อไปน้ี  (ทิพาวดี  เมฆสวรรค,์ 2543 : 21-23) 

1.  มีพนัธกิจ วตัถุประสงคข์ององคก์ารท่ีชดัเจน และมีเป้าหมายท่ีเป็นรูปธรรม โดยเนน้ท่ี
ผลผลิตและผลลพัธ์ ไม่เนน้กิจกรรมหรือการท างานตามกฎระเบียบ 

2.  ผูบ้ริหารทุกระดบัในองค์การต่างมีเป้าหมายของการท างานท่ีชดัเจน และเป้าหมาย
เหล่านั้นสั้นกระชบั ไม่คลุมเครือและเป็นเป้าหมายท่ีมีฐานมาจากพนัธกิจขององคก์ารนั้น 

3. เป้าหมายจะวดัไดอ้ยา่งอยา่งเป็นรูปธรรมโดยมีตวับ่งช้ีท่ีสามารถวดัได ้เพื่อใหส้ามารถ 
ติดตามผลการปฏิบติังานได ้และสามารถเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานกบัองค์กรอ่ืนท่ีมีลกัษณะ
งานท่ีเทียบเคียงกนัได ้

4. การตดัสินในการจดัสรรงบประมาณใหห้น่วยงานหรือโครงการต่างๆ จะพิจารณาจาก 
ผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลัก ซ่ึงจะสอดคล้องกับการให้ค่าตอบแทน สวสัดิการและรางวลัแก่
เจา้หนา้ท่ีท่ีจะประเมินจากผลการปฏิบติังานเป็นหลกั 
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5. เจา้หนา้ท่ีทุกคนรู้วา่งานท่ีองคก์ารคาดหวงัคืออะไร ทุกคนในองคก์ารจะคิดเสมอวา่งาท่ี 
ตนท าอยูน่ั้นเพื่อให้เกิดผลอยา่งไรผลท่ีเกิดข้ึนจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของโครงการและองคก์าร
อย่างไรและทุกคนรู้สึกรับผิดชอบต่อผลงานท่ีไดก้ าหนดไวอ้ย่างเหมาะสมกบัก าลงัความสามารถ
ของแต่ละคน 

6. มีการกระจายอ านาจการตดัสินใจ การบริหารเงิน บริหารคน  สู่หน่วยงานระดบัล่าง 
เพื่อใหส้ามารถท างานบรรลุผลไดอ้ยา่งเหมาะสม เป็นการเปิดโอกาสให้ผูบ้ริหารระดบัตน้และะดบั
กลางซ่ึงเขา้ใจปัญหาเป็นอยา่งดีไดเ้ป็นผูแ้กปั้ญหาและสะสมประสบการณ์เพื่อกา้วสู่ผูบ้ริหารระดบั
ท่ีสูงข้ึนต่อไปซ่ึงนอกจากช่วยลดขั้นตอนในการท างาน แกปั้ญหาการท างานท่ีล่าช้าแลว้ยงัเป็นการ
เพิ่มความยดืหยุน่และประสิทธิภาพในการท างานอีกดว้ย 

7. มีวฒันธรรมและอุดมการณ์ร่วมกนัเพื่อการท างานท่ีสร้างสรรค ์เป็นองคก์รท่ีมุ่งมัน่จะ 

ท างานร่วมกนัเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้เป็นองคก์ารเอ้ือการเรียนรู้ท่ีเปิดกวา้งต่อความคิด
และความรู้ใหม่ๆสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่างๆไดดี้ 

8. เจา้หนา้ท่ีมีขวญัและก าลงัใจดี เน่ืองจากไดมี้โอกาสปรับปรุงงานและใชดุ้ลยพินิจใน 
การท างานท่ีกวา้งขวางข้ึนท าให้ผูรั้บบริการไดรั้บความพึงพอใจส่วนเจา้ท่ีผูป้ฏิบติังานเองก็จะได้
การตอบแทนตามผลการประเมินจากผลสัมฤทธ์ิของงาน 

ตวับ่งช้ีวดัผลงานตามแนวทางการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ จะประกอบดว้ยตวับ่งช้ีท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี (ทศพร ศิริสัมพนัธ์,2543 :148-
150 และสุพจน์ ทรายแกว้ ,2543:137-138) 

1. ตัวบ่งช้ีวัดปัจจัยน าเข้า (Input Indicators) ไดแ้ก่ จ  านวนทรัพยากรโดยรวมท่ีใชใ้นการ 
ด าเนินกิจกรรมหรือบริการ เพื่อก่อให้เกิดผลผลิตผลลพัธ์ เช่น จ านวนเงินท่ีใช้ จ  านวนบุคลากรท่ีจ าเป็นในการให้บริการจ านวนวตัถุดิบและอุปกรณ์การผลิต 
เป็นตน้ 

2. ตัวบ่งช้ีวัดผลผลิต (Output indicators) เป็นตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงปริมาณ จ านวนส่ิงของท่ี 
ผลิตไดจ้ากการด าเนินกิจกรรม  เช่น จ านวนผูเ้ขา้รับอบรมการพฒันาอาชีพ จ านวนนกัเรียนท่ีรับเขา้เรียน จ านวนบณัฑิตท่ีจบการศึกษา เป็นตน้ 

4. ตัวบ่งช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome indicators) หมายถึง ตวัช้ีวดัท่ีแสดงถึงผลสัมฤทธ์ิของ 
กิจกรรม     เช่นจ านวนผูจ้บการศึกษาท่ีมีงานท า จ  านวน กิโลเมตรของทางด่วนท่ีมีสภาพอยูใ่นเกณฑดี์และยงัรวมถึงตวับ่งช้ีวดัผลลพัธ์คุณภาพของการบริการ 
(Quality indicators) เช่น จ านวนสินคา้ท่ีบกพร่อง จ านวนใบแจง้หน้ีท่ีผิดพลาด จ านวนหน้ีคา้งช าระ ระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ
ท างานขององคก์าร เป็นตน้ 

4. ตัวบ่งช้ีวัดประสิทธิภาพ (Efficiency indicators) หมายถึง ตวับ่งช้ีวดัผลงานท่ีแสดงค่าใชจ่้ายต่อหน่วยของผลผลิตหรือระยะเวลา
ในการให้บริการต่อรายการ เช่น ค่าใชจ่้ายต่อหัวของนกัเรียนส าเร็จการศึกษา เวลาการท างานในการปรับสภาพพื้นผิวถนน 1 กิโลเมตร 

5. ตัวบ่งช้ีวัดความคุ้มค่า (Cost-effectiveness) หมายถึง ตวับ่งช้ีท่ีแสดงค่าใชจ่้ายของผลลพัธ์ท่ีแสดงถึงความคุม้ค่า (Value for 
money) ท่ีเกิดจากการด าเนินกิจกรรม เช่นตน้ทุนเฉล่ียในการช่วยให้ผูว้า่งงานไดง้านภายหลงัการฝึกอบรมพฒันาฝีมือแรงงาน ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ่อม
บ ารุงรถยนตใ์ห้พร้อมใชง้าน 

6. ตัวบ่งช้ีวัดปริมาณงาน (Workload indicators)  หมายถึง ขอ้มูลที่แสดงถึงความตอ้งการ 
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ในการใชบ้ริการ หรือภาระงานในหนา้ท่ีของบุคลากร เช่น จ านวนแพทยต่์อประชากร จ านวนพยาบาล ต่อคนไขใ้น จ านวนใบสมคัรงานท่ีไดรั้บในแต่ละวนั เป็นตน้ 

7. ตัวบ่งช้ีสารสนเทศเชิงอธิบาย (Explanatory information) หมายถึง ขอ้มูลที่อธิบายถึง 
องคป์ระกอบท่ีมีผลกระทบต่อผลการปฏิบติังานขององคก์าร ซ่ึงอาจจะอยูภ่ายใตห้รืออยูน่อกเหนือการควบคุมขององคก์ารก็ได ้เช่น อตัราส่วนของนกัเรียนต่อ
ครู อายกุารใชง้านของอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการซ่อมถนน ร้อยละของนกัเรียนท่ีนบัถือศาสนาพุทธ เป็นตน้ 
 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร จของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
 

ปัจจยัส าคญัส าคญัท่ีจะท าให้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิประสบความส าเร็จอยู่ท่ีความ
เขา้ใจแนวคิดวิธีการและประโยชน์ของวิธีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน
รวมถึงความรู้ความสามารถของเจา้หน้าท่ีทุกระดบัท่ีจะสามารถปรับตวัและสามารถท างานภายใต้
ระบบงานท่ีจะตอ้งรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติังาน ทั้งน้ีเง่ือนไขความส าเร็จท่ีส าคญัมีดงัต่อไปน้ี 
(ทิพาวดี  เมฆสวรรค,์ 2543 : 40-44)  

1.  ผู้บริหารระดับสูงมีความเข้าใจและสนับสนุน การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิจะประสบ
ความส าเร็จก็ต่อเม่ือผูบ้ริหารระดบัสูงมีความเขา้ใจและให้การสนบัสนุนอยา่งเต็มท่ี คือ สนบัสนุน
ในการจดัท าระบบวดัผลการปฏิบติังาน การใช้ข้อมูลผลการวดัผลการปฏิบติังาน การจัดสรร
งบประมาณ การสร้างส่ิงจูงใจเพื่อให้เจา้หนา้ท่ีท างานโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิรวมถึงการมอบอ านาจใน
การตดัสินใจเพื่อแลกเปล่ียนกบัความรับผดิชอบต่อผลการปฏิบติังาน 

1.1  การก าหนดพนัธกิจและแผนกลยทุธ์ท่ีชดัเจน ผูบ้ริหารขององคก์าร 
จะตอ้งใหค้วามส าคญัและเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการก าหนดพนัธกิจและแผนกลยทุธ์ 
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการเพื่อให้เกิดผล  

1.2 การใชข้อ้มูลผลการปฏิบติังานในการบริหาร ผูบ้ริหารจะตอ้งระลึกอยูเ่สมอวา่การ 
วดัผลไม่ไดท้  าให้ผลการปฏิบติังานดีข้ึนโดยอตัโนมติัแต่ขอ้มูลจากการวดัผลการปฏิบติังานจะเป็น
ขอ้มูลท่ีจะช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานในการท างานให้ดียิ่งข้ึน แกปั้ญหาได้
ถูกตอ้งมากข้ึน ดงันั้นผูบ้ริหารจึงตอ้งเอาขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์อยา่งรอบคอบเพื่อก าหนดมาตรการ
ท่ีจะปรับปรุงผลการปฏิบติังานใหดี้ข้ึนต่อไป 

2. การจัดระบบข้อมูลผลการปฏิบัติงาน การจดัท าระบบขอ้มูลผลการปฏิบติังานจะตอ้ง 
ค านึงเสมอว่าระบบขอ้มูลนั้นสามารถท่ีจะแสดงถึงระดบัการเปล่ียนแปลงของผลลพัธ์สู่เป้าหมาย
ขององค์การได้ซ่ึงจะต้องจดัท าเพิ่มเติมข้ึนจากระบบขอ้มูลเดิม ท่ีเน้นปัจจยัน าเขา้และกิจกรรม
เพื่อใหผู้บ้ริหารมีขอ้มูลในการตดัสินใจไดดี้ข้ึน 
  2.1 การพฒันาตวับ่งช้ี การเลือกตวับ่งช้ีท่ีจ  าเป็นต่อการให้บริการและการตดัสินใจ
นั้นจะตอ้งเลือกตวับ่งช้ีให้ครอบคลุมความตอ้งการของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจะตอ้ง
พฒันาโดยผูท่ี้มีประสบการณ์ในงานดา้นนั้นๆกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบังานนั้นๆดว้ย โดยตวับ่งช้ี
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จะมีทั้งส่วนของปัจจยัน าเขา้ กิจกรรม ผลผลิต และผลลพัธ์ รวมถึงตวับ่งช้ีท่ีแสดงความพึงพอใจ
ของผูรั้บบริการ แต่ควรจะให้มีตวับ่งช้ีในจ านวนเท่าท่ีจ  าเป็นโดยค านึงถึงความคุม้ค่าของการจดัท า
และรักษาระบบขอ้มูลน้ีดว้ย 
       2.2 การวางระบบสารสนเทศเพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูล 
ผูพ้ฒันาระบบจะตอ้งมีความเขา้ใจในเน้ือหาสาระของโครงการหรืองานท่ีจะวดัผลการปฏิบติังาน 
โดยตอ้งค านึงถึงการจดัท ารายงานผลซ่ึงจะแยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีจะรายงานเป็นช่วงเวลาตาม
ก าหนดทุกคร่ึงปีหรือหน่ึงปีเพื่อประโยชน์ในการก าหนดนโยบายและวางแผนหรือการจัดท า
งบประมาณประจ าปีและส่วนท่ีเป็นการายงานเฉพาะกิจท่ีสามารถเรียกดูขอ้มูลตวับ่งช้ีไดท้นัในกรณี
ท่ีเกิดปัญหาข้ึน ซ่ึงความส าเร็จในการจดัท าระบบขอ้มูลผลการปฏิบติังานท่ีใชป้ระโยชน์ไดจึ้งอยู่ท่ี
การจดัท าขอ้มูลท่ีสะทอ้นผลงานจริง ทนัเวลา และมีปริมาณขอ้มูลท่ีเหมาะสม โดยมีค่าใช้จ่ายท่ี
ประหยดั 

3. การพฒันาบุคลากรและองค์การ               ผูบ้ริหารทุกระดบัถือไดว้า่มีบทบาทส าคญัใน 
การด าเนินงานโครงการต่างๆ        ให้บรรลุเป้าหมายภายใตร้ะบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งให้การพฒันาผูบ้ริหารไวล่้วงหน้า        ให้สามารถปฏิบติังานท่ีตอ้ง
รับผดิชอบต่อผลสัมฤทธ์ิของงานภายใตส้ภาวะท่ีมีความคล่องตวัและมีอ านาจในการบริหารเพิ่มข้ึน 
ผูบ้ริหารทุกคนจะตอ้งมีความรู้ในการวางแผนกลยุทธ์ การวดัผลการปฏิบติังานรวมถึงการใชข้อ้มูล
ผลการปฏิบติังานเพื่อการตดัสินใจในการท างานประจ าวนัในขณะเดียวกนัจะตอ้งมีระบบการพฒันา
และฝึกอบรมเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานให้มีความช านาญท่ีหลากหลายมากข้ึนเพื่อให้มีศกัยภาพท่ีจะ
สับเปล่ียนบทบาทหนา้ท่ีไดใ้นยุคท่ีมีความเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและเขา้ใจเร่ืองการวดัและการ
ใชข้อ้มูลผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานประจ าวนัดว้ย 
 
  สรุป การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Results  Based Management ;RBM) เป็นนวตักรรม
ทางการบริหารท่ีประเทศต่างๆท่ีพฒันาแลว้น ามาใช้ในการปฏิรูประบบราชการให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โปร่งใสสามารถตรวจสอบไดซ่ึ้งประเทศไทย โดยส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรือนก็ก าลงัจะใชว้ธีิการบริหารรูปแบบใหม่น้ี ผสานกบัเปล่ียนแปลงระบบงบประมาณเป็นแบบ
มุ่งเนน้ผลงาน (Performance Based Budgeting System ;PBBS) ท าการปฏิรูปองคก์ารภาครัฐ ให้
สามารถจดับริการสาธารณะให้เป็นท่ีพึงพอใจของประชาชนมากข้ึนหัวใจส าคญัของส าเร็จในการ
ใชว้ิธีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ินั้นอยูท่ี่การสร้างตวับ่งช้ีผลการปฏิบติังาน (Key performance 
indicators ;KPIs) ท่ีมีความตรง เป็นท่ียอมรับ และสะดวกในการน าไปใช้ เพื่อให้ได้มาซ่ึง
สารสนเทศส าหรับการก ากบั ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานขององคก์าร 
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ใบบันทกึความรู้ที ่5 
“การเป นผู้น าท่ีมุ่งสัมฤทธิผลของงาน” 

 
 

ช่ือ-สกุล..........................................โรงเรียน........................................ 
 
สรุปเร่ืองที่ศึกษา  ไดด้งัน้ี 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดกิจกรรมที่  5.2  การเป นผู้น าท่ีมุ่งสัมฤทธิผลของงาน 
“กิจกรรม Mind  mapping”  เวลา 1  ชัว่โมง 

 

 

จุดประสงค ์
เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมีทกัษะการเป็นผูน้ าท่ีมุ่งสัมฤทธิผลของงาน 

 
กจิกรรม 
 
1.  ขั้นเตรียม 

  1.1   ส่ือ , อุปกรณ์ 
   -  แผนภูมิ  Mind  mapping 
   -  ส่ือ วดิิทศัน์ 
   - กรณีตวัอยา่ง 

 1.2  การก าหนดกติกา 
   เขียนแผนภูมิ  Mind  mapping ผลงานท่ีประสบความส าเร็จเป็นเลิศ (Best practice) 

กลุ่มละ 1 เร่ือง โดยก าหนดเป็นภารกิจท่ีชดัเจนและมีผูรั้บผดิชอบเป็นรายบุคคลจนผลงานประสบ
ความส าเร็จ  
 
2.  ขั้นตอนด าเนินกจิกรรม  

   2.1  น าเสนอกรณีตวัอยา่งการเขียน Mind  mapping สู่ความเป็นเลิศ  
      2.2  ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเลือกกิจกรรมท่ีเป็นเลิศ กลุ่มละ 1 เร่ือง  

   2.3  ใหแ้ต่ละกลุ่มสังเคราะห์ภารกิจของผลงานท่ีเป็นเลิศ 
                       2.4  ก าหนดภารกิจแต่ละภารกิจใหมี้ผูรั้บผดิชอบรายบุคคลท่ีท าใหภ้ารกิจนั้น 

ประสบความส าเร็จ 
                        

2.5 ตวัแทนกลุ่มน าเสนอ Mind  Mapping ผลงานท่ีประสบความส าเร็จเป็นเลิศ 
(Best practice) ของกลุ่ม 
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3.  ข้ันสรุป  
   3.1  ตวัแทนผูข้า้ร่วมการอบรมสรุปผลจาการจดักิจกรรม 
    3.2  วทิยากรสรุป แนวคิด ทฤษฎี หลกัการและวธีิการ  

 
4.  ข้ันน าไปประยุกต์ใช้ 

ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเสนอแนวทางการน าไปประยกุตใ์ชโ้ดยใชก้ระบวนการการ 
เรียนรู้ตามกิจกรรมในสภาพจริง 
 
5.  ข้อคิดเห นเพิม่เติมจากกจิกรรม 
            โดยใหผู้เ้ขา้รับการอบรมให้ขอ้เสนอแนะ /แนวคิดจากการอบรม 
 
6.  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
                        6.1  ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความตระหนกัและสร้างทีมงานใหเ้ขม้แขง็โดย 

กระบวนการเรียนรู้แบบทีม 
      6.2  ผูเ้ขา้รับการอบรมมีทกัษะกระบวนการคิดในการปฏิบติังานท่ีมุ่งสัมฤทธิผล 
ของงาน 
      6.3  ผูเ้ขา้รับการอบรมมีทกัษะและกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
 
7.  การวดัและประเมินผล 
      7.1  ผูเ้ขา้รับการอบรมประเมินตนเองก่อนและหลงัการอบรม 
        7.2  ประเมินพฤติกรรมการเป็นผูน้ าท่ีมุ่งสัมฤทธิผลของงานท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบติักิจกรรม 

7.3  ประเมินช้ินงานของผูเ้ขา้รับอบรม  
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ใบบันทกึกจิกรรม “เร่ือง  Mind  mapping” 

 
 

ช่ือ-สกุล...........................................โรงเรียน...................................... 
 
สรุปสาระส าคัญทีไ่ด้รับจากการท ากจิกรรม 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ท่านเกดิทักษะการเป นผู้น าที่มุ่งสัมฤทธิผลของงานในเร่ืองอะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ท่านจะน าทักษะการเป นผู้น าท่ีมุ่งสัมฤทธิผลของงานท่ีเกิดขึ้นไปใช้ในสถานศึกษาได้อย่างไร 
 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดกจิกรรมที ่ 5.3  การเป นผู้น าทีมุ่่งสัมฤทธิผลของงาน 
“กจิกรรม Walk and talk”  เวลา 1  ช่ัวโมง 

 

จุดประสงค ์
 
เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมีทกัษะการเป็นผูน้ าท่ีมุ่งสัมฤทธิผลของงาน 

 
กจิกรรม 
 
1.  ขั้นเตรียม 

  1.1   ส่ือ , อุปกรณ์ 
    -   ผูเ้ขา้ร่วมการอบรม 

  1.2  การก าหนดกติกา 
   - ใหผู้เ้ขา้ร่วมการอบรมจบัคู่กนั 2 คนท ากิจกรรมทุกอยา่งร่วมกนั 

 
2.  ขั้นตอนด าเนินกจิกรรม  

   2.1  วทิยากรอธิบายขั้นตอนการท ากิจกรรม 
   2.2  ใหผู้เ้ขา้ร่วมการอบรมจบัคู่สนทนา เก่ียวกบัเร่ืองท่ีไดรั้บความรู้ท่ีผา่นมาขณะ 

เดินไป- มาในหอ้งประชุม/เดินไปรับประทานอาหาร 
  2.3  สรุปเป็นองคค์วามรู้ภาวะผูน้ า 

 
3.  ข้ันสรุป  

 3.1  ตวัแทนผูข้า้ร่วมการอบรมสรุปผลจาการจดักิจกรรม 
       3.2  วทิยากรสรุป แนวคิด ทฤษฎี หลกัการและวธีิการ  
 
4.  ข้ันน าไปประยุกต์ใช้ 

ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเสนอแนวทางการน าไปประยกุตใ์ชโ้ดยใชก้ระบวนการการ 
เรียนรู้ตามกิจกรรมในสภาพจริง 
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5.  ข้อคิดเห นเพิม่เติมจากกจิกรรม 
            โดยใหผู้เ้ขา้รับการอบรมให้ขอ้เสนอแนะ /แนวคิดจากการอบรม 
 
6.  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

   6.1  ผูเ้ขา้รับการอบรม มีการพฒันาและเพิ่มพนูทกัษะภาวะผูน้ าและสามารถสร้าง 
ภาวะผูน้ าใหเ้กิดข้ึนกบัครูในสถานศึกษา 

            6.2  ผูเ้ขา้รับการอบรมมีทกัษะการปฏิบติังานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
 
7.  การวดัและประเมินผล 
           7.1  ผูเ้ขา้รับการอบรมประเมินตนเองก่อนและหลงัการอบรม 
           7.2  ประเมินพฤติกรรมการเป็นผูน้ าท่ีมุ่งสัมฤทธิผลของงานท่ีเกิดข้ึนจากการ 
ปฏิบติักิจกรรมประเมินช้ินงานของผูเ้ขา้รับอบรม  
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ใบบันทกึกจิกรรม “เร่ือง  Walk and talk” 

 
 

ช่ือ-สกุล...........................................โรงเรียน...................................... 
 
สรุปสาระส าคัญทีไ่ด้รับจากการท ากจิกรรม 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ท่านเกดิทักษะการเป นผู้น าที่มุ่งสัมฤทธิผลของงานในเร่ืองอะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ท่านจะน าทักษะการเป นผู้น าท่ีมุ่งสัมฤทธิผลของงานท่ีเกิดขึ้นไปใช้ในสถานศึกษาได้อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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