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บทคดัยอ 

 วัตถุประสงคของการศึกษา 1) เพื่อศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคและผลติภาพของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 2) เพื่อศึกษาประสทิธิผลของโรงเรียนขนาดใหญและ 

ใหญพเิศษ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และ 3) เพื่อศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรค 

และผลติภาพของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงตอประสทิธิผลของโรงเรียนขนาดใหญและใหญพเิศษ กลุมตัวอยาง จํานวน  

201 คน เคร่ืองมอืท่ีใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม ไดรับแบบสอบถามฉบับสมบูรณครบท้ัง 201 ฉบับ สถิติท่ีใชใน 

การวเิคราะหขอมูล คอื คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหการถดถอยพหุคูณ 

 ผลการศึกษา พบวา  

  1. ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคและผลติภาพของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานการมคีวามรับผดิชอบ มคีาเฉลี่ยเปนอันดับสูงสุด  

  2. ประสทิธิผลของโรงเรียนขนาดใหญและใหญพเิศษ ดังกลาวโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานความ

รวมมอื มคีาเฉลี่ยเปนอันดับสูงสุด  

  3. ภาวะผูนําเชิงเสรางสรรคและผลติภาพท่ีสงผลตอประสทิธิผลของโรงเรียนขนาดใหญและใหญพเิศษ 

พบวา ดานการมคีวามรับผดิชอบ ดานการมคีวามคดิสรางสรรค และการมคีวามคดิวเิคราะหสงผลตอประสทิธิผลของ

โรงเรียนขนาดใหญและใหญพเิศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในภาพรวมรอยละ 70.7 อยางมี

นัยสําคัญทางสถติท่ีิระดับ 0.01 

ABSTRACT 

 The objectives of this study were to investigate: 1) creative and productive leadership of school 

administrators under the Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 2, 2) effectiveness of these 

schools Large and Eatra Large Sized, and 3) effect of creative and productive leadership of school administrators on  
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effectiveness of the schools.  A sample of 201 was randomly selected from teachers of these schools. The 

instrument was a questionnaire constructed by the researcher. All 201 questionnaire copies were returned and 

usable. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, and Multiple Regression.  

 The research results found as follows.  

  1. Creative and productive leadership of school administrators under the Nakhon Pathom Primary 

Educational Service Area Office 2.was overall at the high level, from which responsible mind report was ranked at 

the top.  

  2. Effectiveness of these schools Large and Eatra Large Sized was overall at the high level, from which 

cooperation was ranked at the top.  

  3. Creative and productive leadership of school administrators did affect effectiveness of the schools 

70.7 percent on three aspects: responsible mind, productive mind, and critical mind was overall with statistically 

significance at a level 0.01. 

Keywords: Creative and productive Leadership, Effectiveness of these schools 

ภูมหิลงั 

 การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกจิของสังคมโลก อันเนื่องมาจากการปฏบัิวัติดจิทัิล ทําใหเกดิการ

เปลี่ยนแปลงสูอุตสาหกรรม 4.0 มนีวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ  เขามาแทนท่ีกําลังคนซึ่งโรงเรียนเปนแหลงการเรียนรูใน

การพัฒนาผูเรียนและผลติกาํลังคนใหมศัีกยภาพท่ีจะชวยพัฒนาประเทศใหสามารถแขงขันดานเศรษฐกจิ การเมอืงและ

เทคโนโลยกีบันานาประเทศได (ทิวัตถ  ศรีดํารงค,2557 หนา 2) ผูนําจงึเปนบุคคลท่ีมคีวามสําคญัอยางย่ิง เนื่องจากเปน

ผูกําหนดทิศทางการดําเนนิงานตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร เปนหัวใจของการจดัการ เปนผูท่ีสามารถ

ดําเนินงานใหสําเร็จไดจากความรวมมอืของผูอื่นและเปนผูประสานงานเพื่อนําองคกรไปสูจุดหมายรวมท้ังเปนผูมี

วสัิยทัศนกวางไกล ตลอดจนเปนผูท่ีทําใหผูอื่นยอมรับและยินดจีะเปนผูตามซึ่งผูนําท่ีประสบความสําเร็จจะตองมภีาวะ

ผูนําซึ่งเปนปจจัยท่ีมผีลตอความสําเร็จหรือลมเหลวขององคกร (จันทนนา แสนสุข, 2557, หนา 35) 

 ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคและผลติภาพของผูบริหารสถานศึกษามคีวามสําคัญและจาํเปนตอผูบริหารยุคใหม 

ท่ีตองสรางสรรค (Create) และผลติ (Produce) สิ่งใหมๆ ใหเกดิขึ้นในการบริหารจัดการเรียนรูเพื่อใหการศึกษาเปนไปใน

ทิศทางท่ีมคีุณคาตอตัวผูเรียน ตอสังคมในทางสรางสรรคมากขึ้นและเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศใหดํารงอยูใน

ภาวะสังคมโลกท่ีแขงขันอยางรุนแรง การจัดการศึกษาท่ีมุงเนนใหเกดิผลทางการปฏบัิตใิหเปนรูปธรรมกอใหเกดิผลผลติ

และใหผลผลติน้ันเปนไปในทางสรางสรรค เปนผลผลติใหมๆ  ท่ีเกดิจากสติปญญา วธีิการโดยการสรางคนใหมลัีกษณะคดิ

วเิคราะห คดิสรางสรรค คดิผลติภาพและคดิรับผดิชอบ (ไพฑูรย สนิลารัตน, 2560, หนา 11)  

 การบริหารสถานศึกษาใหประสบผลสําเร็จตรงตามมาตรฐานการศึกษาไดน้ันสิ่งหน่ึงท่ีจะเปนตัวขับเคลื่อน

ความสําเร็จก็คอืผูบริหารสถานศึกษาซึ่งจะตองเปนผูท่ีมคีวามรูความสามารถในกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับการบริหาร

เปนอยางด ีบทบาทสําคัญของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวยการวางแผน การจดัการองคกร การควบคุมองคกร 

ตลอดจนการประเมนิผลหรืประสทิธิผลขององคกรวาเปนไปตามแนวทางหรือมาตรฐานการศึกษาท่ีไดต้ังไวหรือไม ท้ังน้ีใน

ทางการบริหารจดัการองคกรในสถานศึกษา ผูบริหารจะตองมวีธีิการและปจจัยตางๆ เพื่อมาสนับสนุนการดําเนินงาน

ภายในองคกรหรือสถานศึกษาเพื่อใหเกดิแนวทางในการดําเนินการบริหารท่ีตรงเปาหมายเพื่อท่ีจะใหบรรลุเปาหมายทาง

การศึกษา ผูบริหารตองใหความสําคญักับการพัฒนาบุคลากร จัดใหระบบการประกันคุณภาพภายใน บริหารงานอยางมี



ประสทิธิภาพ และประสทิธิผล การท่ีจะสามารถบรรลุจุดมุงหมายและเปาประสงคของการจัดการศึกษาน้ันยอมตอง

อาศัยความเปนมอือาชีพของผูบริหารสถานศึกษา (ธีระ รุญเจริญ, 2557, หนา 37) 

 ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวจิัยจงึมคีวามสนใจศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคและผลติภาพของผูบริหารสถานศึกษา

ท่ีสงผลตอประสทิธิผลของโรงเรียนขนาดใหญและใหญพเิศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดย

มุงหวังใหเกดิประโยชนและชวยพัฒนาใหไปสูความสําเร็จตามวสัิยทัศนและเปาหมายของสถานศึกษาเพือ่นําผลการวจิัย

นําไปใชในการแกไข ปรับปรุง และพัฒนาภาวะผูนําใหมคีวามคดิสรางสรรคและผลติภาพเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอยางมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตอไป 

คําถามการวจัิย 

 1. ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคและผลติภาพของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐมเขต 2 เปนอยางไร 

 2. ประสทิธิผลของโรงเรียนขนาดใหญและใหญพเิศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม

เขต 2 เปนอยางไร 

 3. ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคและผลติภาพของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอประสทิธิผลของโรงเรียนขนาดใหญ

และใหญพเิศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยางไรบาง 

ความมุงหมายของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคและผลติภาพของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

2. เพื่อศึกษาระดับประสทิธิผลของโรงเรียนขนาดใหญและใหญพเิศษ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 

3. ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคและผลติภาพของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสทิธิผลของโรงเรียนขนาดใหญ

และใหญพเิศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

กรอบแนวคดิในการวจัิย 

 ผูศึกษาใชหลักการและแนวคดิเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคและผลติภาพ ซึ่งศึกษาจากหลักการและทฤษฎี

ของ ไพฑูรย สนิลารัตน (2561 หนา 91-92) ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก การมคีวามคดิวเิคราะห การมคีวามคดิ

สรางสรรค การมคีวามสามารถในการสรางงาน และการมคีวามรับผดิชอบ สวนประสทิธิผลของโรงเรียนใชแนวคดิและ

ทฤษฎขีอง Quinn and Quinn (2009 อางใน ธิติ ศรีมาทา, 2562 หนา 7) เปนตัวช้ีวัดความสําคัญดานผลลัพธของโรงเรียน

ท่ีแสดง ถงึคุณลักษณะของความมปีระสทิธิผลของโรงเรียนไวสี่ประการ ไดแก ดานการแขงขัน  ดานความรวมมอื  ดาน

การควบคุม  และดานการสรางสรรค ซึ่งผูวจิัยไดสรุปเปนกรอบแนวคดิใรการวจิัย ดังภาพประกอบ 1 ตอไปน้ี 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิัย 

วธิดีาํเนนิการวจัิย  

 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

  1. ประชากรท่ีใชในการวจิัยไดแก ครูโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 418 คน จากโรงเรียนขนาดใหญท้ังหมด 9 แหง 

  2. กลุมตัวอยางท่ีใชในคร้ังน้ี ผูศึกษากําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชกําหนดจากตารางสําเร็จรูปในการ

คํานวณตัวอยางของ Krejcie and Morgan (1970) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% (Krejcie and Morgan, 1970 อางใน ประสพ

ชัย พสุนนท, 2557, หนา 112-120) และใชวธีิการสุมอยางงาย โดยคํานวณตามสัดสวนแยกตามโรงเรียน 

 เครื่องมือทีใ่ชในการรวบรวมขอมูล 

  เคร่ืองมอืท่ีใชในการรวบรวมขอมูลคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามท่ีผูวจิัยสรางขึ้นมาตามแนวคดิ ทฤษฎ ี 

และเอกสารงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ แบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

   1. แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มลัีกษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 

(checklist) มจีํานวน 5 ขอ ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนงการทํางานปจจุบัน และประสบการณการทํางาน

ภายในสถานศึกษา  

   2. แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคและผลติภาพของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ 

   3. แบบสอบถามเกี่ยวกับประสทิธิผลของโรงเรียนขนาดใหญและใหญพเิศษ ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษานครปฐม เขต 2 เปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ 

 วธิกีารรวบรวมขอมูล  

  1. ผูศึกษาดําเนนิการสงแบบขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม และแบบสอบถามถงึโรงเรียนท่ี

เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 9 โรงเรียน โดยผูวจิัยไดรับแบบสอบถามกลับคนื จํานวน 201 ฉบับ คดิเปนรอยละ 100  

  2. ผูศึกษาตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม และนําแบบสอบถามมาวเิคราะหขอมูลและ

นําเสนอผลการวเิคราะหในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย 

 สถติทิีใ่ชในการวเิคราะหขอมูล 

1. คาความถี ่2. คารอยละ 3. คาเฉลี่ย 4. สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5. การวเิคราะหถดถอยพหุคณู (Simple 

Regression Analysis) 

สรุปผลการวจัิย 

ภาวะผูนําเชงิสรางสรรคและผลติภาพของ

ผูบรหิารสถานศึกษา 

1) การมคีวามคดิวเิคราะห  

2) การมคีวามคดิสรางสรรค  

3) การมคีวามสามารถในการสรางงาน  

4) การมคีวามรับผิดชอบ 

 

ประสทิธผิลของโรงเรยีน 

1) ดานการแขงขัน  

2) ดานความรวมมอื  

3) ดานการควบคุม  

4) ดานการคดิสรางสรรค 

 



 การวจิัยในคร้ังน้ี สรุปผลการวจิัย ไดดังน้ี 

1. ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคและผลติภาพของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในภาพรวม มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณารายดาน พบวา การ

มคีวามรับผดิชอบ มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุดเปนอันดับสูงสุด รองลงมาดานการมคีวามสามารถใน

การสรางงาน มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และดานการมคีวามคดิสรางสรรค มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก

เปนอันดับตํ่าสุด ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคและผลติภาพของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในภาพรวม 

2. ประสทิธิผลของโรงเรียนขนาดใหญและใหญพเิศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2   

ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณารายดานมาตรฐาน พบวา ดานความรวมมอื อยูในระดับมากเปนอันดับสูงสุด  

รองลงมาดานความคดิสรางสรรค อยูในระดับมาก และดานการแขงขัน อยูในระดับมากเปนอันดับตํ่าสุด  

ดังตารางท่ี 2 

อันดับ รายการ 𝐱𝐱� S.D. ระดับ 

1 ดานความรวมมอื 4.49 0.59 มาก 

2 ดานความคดิสรางสรรค 4.46 0.63 มาก 

3 ดานการควบคุม 4.43 0.62 มาก 

4 ดานการแขงขัน 4.35 0.62 มาก 

รวม 4.43 0.62 มาก 

ตารางท่ี 2 ประสทิธิผลของโรงเรียนขนาดใหญและใหญพเิศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 

 3. ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคและผลติภาพของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสทิธิผลของโรงเรียนขนาดใหญ

และใหญพเิศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบวา ดานความรับผดิชอบ ดานการมี

ความสามารถในการสรางงาน และดานการคดิวเิคราะหสงผลตอประสทิธิผลของโรงเรียนขนาดใหญและใหญพเิศษ ใน

ภาพรวม ดังตารางท่ี 3 

รายการ b se.b beta t sig 

คาคงท่ี 1.031 .159  6.437 0.000 

1. การมคีวามรับผดิชอบ (x4) 0.381 0.062 0.431 6.167 0.000 

2. การมคีวามสามารถในการสรางงาน (x3) 0.241 0.054 0.303 4.449 0.000 

3.การมคีวามคดิวเิคราะห (x1) 0.137 0.045 0.179 3.069 0.002 

สัมประสทิธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ  ประสทิธิภาพ ประสทิธิภาพ ความคลาด F = 0.000 

อันดับ รายการ 𝐱𝐱� S.D. ระดับ 

1 ดานการมคีวามรับผดิชอบ 4.56 0.68 มากท่ีสุด 

2 ดานการมคีวามสามารถในการสรางงาน 4.44 0.74 มาก 

3 ดานการมคีวามคดิวเิคราะห 4.38 0.66 มาก 

4 ดานการมคีวามคดิสรางสรรค 4.34 0.60 มาก 

รวม  4.43 0.67 มาก 



R = 0.840 การทํานาย    

R Square= 

0.707 

ในการทํานาย

ท่ีปรับแลว

Adjusted R 

Square= 

0.701 

เคลื่อน

มาตรฐานใน

การทํานาย 

Standard 

Error = 

0.224 

118.119 

*มนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.01 

ตารางท่ี 3 ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคและผลติภาพของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอประสทิธิผลของโรงเรียนขนาดใหญ

และใหญพเิศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

อภปิรายผลการวจัิย 

 การอภิปรายผลการวจิัยคร้ังน้ี ผูวจิัยศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคและผลติภาพท่ีสงผลตอประสทิธิผลของ

โรงเรียนขนาดใหญและใหญพเิศษ ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยนําเสนอการ

อภิปรายผลการวจิัย ซึ่งมรีายละเอียดดังตอไปน้ี 

  1. ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคและผลติภาพ ผลการวจิัย พบวา ระดับภาวะผูนําเชิงสรางสรรคและผลติภาพ 

ในภาพรวม และรายขอ พบวา คาเฉลี่ยอยูในระดับมากท้ังน้ีเปนเพราะ ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําเชิงสรางสรรค

สามารถสงเสริมคุณภาพการคดิของทุกคนในโรงเรียน สรางโอกาสแหงการเรียนรู สรางวัฒนธรรมใหมและสนับสนุน

ปจจัยเกื้อหนุนตางๆ โดยเฉพาะการสรางความสามารถของครู และบุคลากรใหกลายเปนผูนําท่ีสามารถคาดการณ

ลวงหนาและนําการเปลี่ยนแปลงจะท่ีเกดิขึ้นไดอยางมผีลงานท่ีสรางสรรค เมื่อพจิารณาคาเฉลีย่รายดาน 3 อันดับแรก

พบวา ดานการมคีวามรับผดิชอบ มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุดและเปนอันดับสูงสุด โดยภาวะผูนําเชิงสรางสรรคและ

ผลติภาพของผูบริหารสถานศึกษาสามารถปฏบัิติหรือแสดงออกถงึความรับผดิชอบท้ังตอตนเอง องคกร และสังคม 

เพราะผูบริหารมบีทบาทในการกําหนดทิศทางการปฏบัิตงิาน ช้ีแจง ทําความเขาใจในวัตถุประสงคของหนวยงาน มี

ความรูและทักษะในการจัดสรรงบประมาณ ทักษะในการปฏบัิตงิานมคีวามสามารถในการแกปญหาท่ีซับซอนบนพื้นฐาน

ของความเขาใจเกี่ยวกับภาระงานและบุคลากร การแสดงออกถงึความรับผดิชอบท่ีสรางสรรคนัน้ จงึจําเปนสรางความ

ศรัทธาและความเช่ือม่ันใหแกครู โดยแสดงใหเห็นถงึการเปนผูนําท่ีทุมเทกําลังกายใจโดยไมหวังผลตอบแทน กระตอืรือรน

แสดงพฤติกรรมใหเห็นถงึพฤติกรรมในการปฏบัิติงาน สอดคลองกับ (พงษพันธ พงษโสภา,2542 หนา 46) กลาววา ความ

รับผดิชอบของผูนํากลาวไดดังน้ี 1) ความรับผดิชอบตอองคการโดยการรักษาชื่อเสยีงและภาพพจนององคการ ซื่อสัตยตอ

องคการ สรางความสัมพันธท่ีดกีับผูใตบังคับบัญชา 2) ความรับผดิชอบตองาน เปนการควบคุมงานใหสําเร็จอยางมี

คุณภาพ ดําเนินการใหการปฏบัิติงานเปนไปตามนโยบาย 3) ความรับผดิชอบตอเพื่อนรวมงาน โดยการดูแลสวัสดกิาร 

ความม่ันคง ความปลอดภัย สงเสริมการทํางานเปนทีม พัฒนาความรู ความสามารถในการทํางานใหคําแนะนําในการ

ทํางาน 2. สวนดานการมคีวามคดิสรางสรรค มคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ซึ่งการท่ีผูบริหารสถานศึกษามภีาวะผูนําดานการ

สรางสรรคนอยกวาดานอื่น อาจเปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษายังขาดการประสานพลังสรางสรรคการทํางานเปนทีม

จากครูผูรวมงาน การสรางความคดิสรางสรรคตองอาศัยความเชือ่บนพื้นฐานของการไววางใจ ผูบริหารสถานศึกษาบาง

ทานอาจจะละเลยความเอาใจใสใกลชิดปรากฏตัวอยูกับงานและดูแลครู ไมนิเทศติดตามเพื่อรับฟงและเรียนรูไปพรอมกับ

ครู ซึ่งอาจเปนเหตุผลทําใหครูกลัวการเปลี่ยนแปลงเมือ่มกีารนําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใช ไมมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู

นวัตกรรมเพราะครูดวยกันเองก็ยังขาดความรูความเช่ียวชาญในการใชเทคโนโลยี ครูบางคนอาจคดิวาการนําเทคโนโลยี



มาใชในการจัดการเรียนการสอนคอืการสรางภาระงานความยุงยาก ซับซอน และเกดิความลาชาในการจัดการเรียนการ

สอนเพราะเปนเร่ืองใหม เชน การทําแผนการจัดการเรียนรูออนไลน,การใช Google classroom, Google sheet เปนตน 

นอกจากน้ี (กาญจนา ศิลา, 2556, หนา 79) ไดกลาวถงึ การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีของผูบริหารสถานศึกษา คอื 

การท่ีผูบริหารมกีารใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการบริหารจัดการสถานศึกษาไดอยางสรางสรรค มี

ความรูเร่ืองเคร่ืองมอืสมัยใหมในการจัดการศึกษาและมคีวามกระตอืรือรนตลอดจนเปดกวางสําหรับเทคโนโลยีใหม มี

ทัศนคติท่ีดใีนการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูบริหารควรสงเสริมใหบุคลากรมคีวามรูความเขาใจพื้นฐานของระบบ

เทคโนโลย ีเพื่อนําไปใชในการพัฒนาองคกรไดอยางตอเนื่องและมคีุณภาพ 

  2. ประสทิธิผลของโรงเรียนขนาดใหญและใหญพเิศษ ผลการวจิยั พบวาในภาพรวม และรายขอ พบวา 

คาเฉลี่ยอยูในระดับมากท้ังนี้เปนเพราะการบริหารโรงเรียนในปจจุบันเปนการบริหารท่ีบริหารงานแบบเนนสรางผลงาน 

โดยใชประสทิธิผลของการบริหารโรงเรียนเปนเปาหมายสูงสุดและเปนตัวช้ีวัดความมปีระสทิธิภาพของโรงเรียน  

เมื่อพจิารณารายดาน พบวาดานความรวมมอื มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมากและมอัีนดับสูงสุด ซึง่น้ันเปนเพราะวาโรงเรียน 

มกีารรวมมอืกันในทุกดาน ผูบริหารเช่ือม่ันในการทํางานของครู สงเสริมการทํางานเปนทีม บุคลากรมกีารทํางานรวมกัน

เปนทีมและมปีฏสัิมพันธระหวางกลุม ซึ่งชวยกันทํางานใหบรรลุเปาหมายเดยีวกัน และสมาชิกในทีมตางมคีวามพอใจ 

ในการทํางาน การทํางานเปนทีมจะชวยใหองคกรสามารถรวมพลังในการปฏบัิติงานใหลุลวงไปไดดวยด ีท้ังดานคุณภาพ

และปริมาณ สงผลใหองคกรเจริญกาวหนาทัดเทียมคูแขงได ดังท่ี (สมชาย เทพแสง, 2554, หนา 55) กลาววา  

การทํางานเปนทีมเปนกลยุทธสําคัญของภาวะผูนําทางการศึกษา ผูนําจะตองเสริมสรางการมวีสัิยทัศน คอื การมอง

อนาคต มองการณไกล และเปลี่ยนแปลงวสัิยทัศนเปนกลยุทธนําไปสูการปฏบัิติ รวมถงึการผนึกกําลังความรวมมอืของ

ทีม ดังน้ันการทํางานเปนทีม จงึหมายถงึ ผูบริหารสถานศึกษามกีารใชกระบวนการการบริหารดวยการเรียนรูแบบทีม  

มกีารบริหารแบบทีมงาน แสดงออกดวยการรับฟง ทราบผลการทํางานของทีม โดยการใชตัวบงช้ีหลักท่ีบงช้ีถงึผลสําเร็จ

โดยรวมของทีมงาน ในสวนของดานการแขงขัน มคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ผูบริหารสถานศึกษาควรพัฒนาโรงเรียนใหม ี

ขดีความสามารถในการแขงขันดานผลผลติ อันเกดิจากผลการดําเนนิงานของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียน และผูมสีวนเกี่ยวของทําใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย โรงเรียนท่ีมปีระสทิธิผลหรือโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จ 

ผูบริหารมคีวามหลากหลายของภาวะผูนําซึ่งรวมถงึภาระผูนําของครูดวยตระหนักถงึสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมของ

โรงเรียน สอดคลองกับ Sergiovanni (1990, pp. 23 -27) ไดเสนอแนวคดิวาโรงเรียนท่ีมปีระสิทธิผลมลัีกษณะดังน้ี เนน

นักเรียนเปนศูนยกลาง มแีผนงานทางวชิาการและจดัการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน 

  3. ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคและผลติภาพท่ีสงผลตอประสทิธิผลของโรงเรียนขนาดใหญและใหญพเิศษ

ผลการวจิัย พบวา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคและผลติภาพท่ีสงผลตอประสทิธิผลของโรงเรียนขนาดใหญและใหญพเิศษ 

สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในภาพรวม อาจเนื่องมาจาก บุคลากรท่ีมสีวนสําคัญทํา

ใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมปีระสทิธิภาพ คือการดําเนินงานของผูบริหารและครูมคีวามรับผดิชอบ

ในหนาท่ีของตนเอง ใหความรวมมอืกันเพื่อใหองคกรมกีารบริหารงานอยางมรีะบบดวยการจดัทําหลักสูตรสถานศึกษา ท่ี

สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา โดยการนําเทคโนโลยีมาสรางนวัตกรรมการทํางานเปนทีมเพื่อใหมปีระสทิธภาพ 

สามารถใหบริการการศึกษาแกเยาวชน ดังท่ี (อนุชา เงนิแพทย, 2557, หนา 23) พบวา ผูบริหารตองสนับสนุนการเรียน

การสอนโดยใหครูไดมกีารพัฒนาตนเองใหเช่ียวชาญในงานท่ีรับผดิชอบ โดยใหครูไดมกีารพัฒนาตนเองใหเช่ียวชาญใน

งานท่ีรับผดิชอบ โดยสงเขารับการอบรมหลักสูตรตางๆ ท่ีเกี่ยวของ จัดใหมกีารศึกษาดูงานวธีิปฏบัิติท่ีเลศิของโรงเรียน

ตางๆ หรือจัดอบรมเชิงปฏบัิติการในเร่ืองท่ีเปนประโยชนตอตัวครูอีกท้ังตองจัดหาวัสดุอุปกรณ สื่อการสอน และ

เทคโนโลยีท่ีจําเปนสําหรับครู เพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน จะเปนการสงเสริมใหโรงเรียนมปีระสทิธิผลมาก

ยิ่งขึ้น แยกพจิารณาเปนรายดานพบวา การมคีวามรับผดิชอบ ดานการมคีวามสามารถในการสรางงานและดานการมี



ความคดิวเิคราะห สงผลตอประสทิธิผลของโรงเรียนในภาพรวม ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ ในการบริหารสถานศึกษาสิ่งท่ีสําคญั

คอืผูบริหารท่ีจะมคีวามคดิสรางสรรคและผลติภาพน้ันจําเปนจะตองเปนบุคคลท่ีมคีวามรับผดิชอบเปนสําคัญ เพราะ

ความรับชอบผดิเปนพฤติกรรมท่ีจําเปนในบทบาทของผูบริหารท่ีตองแสดงออกวาตอการรับผดิชอบตนเอง รับผดิชอบ

องคกร และรับผดิชอบสังคม เต็มใจ ทุมเทใหกับการทํางาน สงเสริมการมสีวนรวมรับผดิชอบของครูและบุคลากรในทุก

ระดับกจิกรรมของโรงเรียน สอดคลองกับ (ไพฑูรย สนิลารัตน, 2554, หนา 10-21) โลกและสังคมเปลี่ยนแปลงไปแลวเรา

มคีวามจําเปนท่ีจะตองเปลี่ยนกระแสของการศึกษาใหม เพื่อใหการศึกษเปนเคร่ืองมอืของการสรางและสรางอยาง

สรางสรรคกอใหเกดิผลผลติในทางท่ีสรางสรรคเปนผลผลติใหมๆ  ท่ีเกดิจากความคดิ สติปญญา ผูบริหารจะตองมภีาวะ

ผูนําเชิงสรางสรรคอยางมคีวามรับผดิชอบตลอดเวลา และท่ีสําคัญจะตองเปลี่ยนกระบวนทัศนใหมในการนําองคกรสู

ความสําเร็จท้ังดานผลผลติและผลสัมฤทธ์ิของงาน สวนดานการสรางงาน  ผูบริหารสถานศึกษาควรมคีวามเขาใจใน

ความคดิสรางสรรคของครูและสนับสนุนใหเกดิผลงานสนับสนุนเสริมแรงใหกําลังใจครูในการสรางสรรคผลงานใหมๆ  

ขึ้นมา ดวยการใหความสําคัญในการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการจัดการศึกษาเพื่อใหเกดิประโยชนแกสถานศึกษา 

สอดคลองกับ (วโิรจน สาระรัตนะ, 2546} หนา 193) กลาววา พฤตกิรรมผูนําแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ วามลัีกษณะสําคัญ 4 

ประการคอื 1) มกีารกําหนดเปาหมายท่ีทาทาย 2) คาดหวังวาบุคลากรจะปฏบัิตงิานท่ีมผีลงานสูง 3) แสดงใหเห็นวา

บุคลากรจะทํางานไดผลงานสูง 4) มุงเนนความเปนเลศิและปรับปรุงการปฏบัิติงานอยางตอเนื่อง นอกจากน้ีภาวะผูนําเชิง

สรางสรรคและผลติภาพ ดานการคดิวเิคราะห สงผลตอประสทิธิผลของโรงเรียน ท้ังน้ีเพราะ ผูบริหารสถานศึกษาควรมี

ความตระหนักและรูทันสถานการณปจจุบันหรือการเปลี่ยนแปลงของโลกและอิทธิพลของตางประเทศ ท่ีมคีวามตองการ

จําเปนกับโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับ (สมประสงค โกศลบุญ, 2554, หนา 63) กลาววาความคดิสรางสรรคท่ีเปน

องคประกอบสําคญัของการวางแผนกลยุทธพื้นฐานของความคดิสรางสรรคเปนการผสานระหวางกลยุทธคอืการ

วเิคราะหขอมูล และแรงบันดาลใจ นอกจากน้ีผูมคีวามคดิสรางสรรค ตองเปนผูท่ีสามารถคดิในเชิงบวก และเห็นโอกาส

ในการวเิคราะหไปพรอมกัน ในดานการบริหารสมัยใหม ความคดิสรางสรรคไมไดเปนเพยีงพรสวรรคแตเปนกระบวนการ

ท่ีฝกได หากบุคคลน้ันมแีรงบันดาลใจท่ีจะสรางสิ่งใหมๆ ท่ีดขีึ้นกวาเดมิ 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะในการนาํผลการวจัิยไปใช 

  1.1 ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคและผลติภาพของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก แตเมื่อแยก

เปนรายดาน พบวา ดานการมคีวามคดิสรางสรรค มคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาควรตองพัฒนาในการมี

ความคดิสรางสรรคโดยเฉพาะการมคีวามริเร่ิมสรางสรรคและนวัตกรรมใหมๆ  มาใชในการบริหารและสงเสริมการศึกษา 

โดยอาศัยเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีทันสมัย มกีระบวนการผลักดันใหบุคลากรในโรงเรียนเกิดความสามารถสรางสรรค

ผลงานใหมคีุณภาพและมาตรฐาน  

  1.2 ประสทิธิผลของโรงเรียนขนาดใหญและใหญพเิศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 พบวา ดานการแขงขัน มคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาควรจะตองพัฒนาโรงเรียนใหมขีดี

ความสามารถในการแขงขันดานผลผลติ อันเกดิจากผลการดําเนนิงานของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียน และผูมสีวนเกี่ยวของโดยการมอบหมายงานในโรงเรียนใหคลอบคลุมและ มกีารกํากับติดตามภารกจิท่ี

มอบหมายอยางเปนระบบ โดยใหครูจะจดัประชุมวางแผนการจดัการเรียนรูทุกขัน้ตอนโดยเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง 

ผูบริหารสถานศึกษาควรดูแลเอาใจใสในผลสัมฤทธ์ิและพฤตกิรรมของนักเรียน รวมท้ังผูบริหารควรจัดการอบรมหรือ

สอนงานใหครูและบุคลากรใหม เพื่อใหเกดิประสทิธิผลของโรงเรียนท่ีดี 



  1.3 ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคและผลติภาพของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสทิธิผลของโรงเรียนขนาด

ใหญและใหญพิเศษ โดยภาพรวม โดยเฉพาะดานความรับผดิชอบท่ีสงผลตอประสทิธิผลของโรงเรียน ดังนัน้ผูบริหาร

สถานศึกษาควรใหความสําคญัตอการพัฒนาและปรับปรุงตนเองท้ังในดานการมคีวามรับผดิชอบตอตนเอง องคกร สังคม 

มคีุณธรรม จริยธรรมความดงีาม มจีิตสาธาณะเสยีสละตอสังคม 

  1.4 ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมและสนับสนุน การสรางสรรคผลงาน และความคดิในการทํางานของ

บุคลากรภายในสถานศึกษา มกีารกระตุนใหสรางทางเลอืกเพื่อประยุกตวธีิการปฏบัิติงานไดอยางหลากหลาย โดย

สงเสริม สนับสนุน และแสดงความเชื่อม่ันตอการทํางานของบุคลากรภายในสถานศึกษา สงเสริมการปฏบัิติงานรวมกันใน

การถายทอดความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการทํางานท่ีมปีระสทิธิภาพ อีกท้ังสรางและรักษาสัมพันธภาพระหวาง

ผูบริหารกับบุคลากรภายในสถานศึกษาและระหวางบุคลากรดวยกันเพื่อใหเกดิประสทิธิผลของการดําเนนิงานภายใน

โรงเรียนสูงขึ้น  

 2. ขอเสนอแนะสาํหรับการวจัิยคร้ังตอไป 

  2.1 จากผลการศึกษา พบวา ในการวจิัยคร้ังตอไปควรศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคและ

ผลติภาพของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสทิธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 

  2.2 จากผลการศึกษา พบวา ในการวจิัยคร้ังตอไปควรศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและแนวทางการพัฒนา

ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคและผลติภาพสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

   2.3 จากผลการศึกษา พบวา ในการวจิัยคร้ังตอไปควรศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคและ

ผลติภาพในดานการบริหารความเสี่ยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  

เขต 2 

   2.4 จากผลการศึกษา พบวา ในการวจิัยคร้ังตอไปควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสทิธิผลของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

   2.5 จากผลการศึกษา พบวา ในการวจิยัคร้ังตอไปควรศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษาท่ีสงผลตอประสทิธิภาพและประสทิธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 
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