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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารส่งผลต่อประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรครู 
จำนวน 230 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการทำงานแบบทีมในการสืบเสาะหาความรู้  ด้านการร่วมมือกันแก้ปัญหา ด้านการ
จินตนาการสร้างภาพของอนาคตที่ควรเป็น ด้านการตรวจสอบความเชื่อร่วมกัน ด้านการถามคำถาม และ
ด้านการรวบรวมวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลอยู่ในระดับมากที่สุด โดยที่ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ด้านความสามารถในการ
พัฒนานักเรียนให้มีเจตคติทางบวก ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา และด้าน
ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด และภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของ 
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ผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ มีความสัมพันธ์ทางบวก มีค่า (R = .873) อยู่ในระดับสูง และมีค่า 
(R2 = .762) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระดับ 0.001 
คำสำคัญ: ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์, ประสิทธิผลของสถานศึกษา, สำนักงานการศึกษาเอกชน 
 
Abstract 
  The objective of this research was to study creative leadership of administrator 
that affect the effectiveness of Educational Institutions under the Office of Private 
Education, Nakhon Si Thammarat province. The sample size consisted of 230  people. a 
questionnaire was used as a tool for data collection. The statistics used for data analysis 
were Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, Pearson's product moment 
correlation coefficient and multiple regression analysis. The research found; The school 
administrators under the Office of Private Education, Nakhon Si Thammarat province had 
creative leadership in overall at a highest level. When considering each aspect, it was 
found that Team inquiry, Collaborative problem solving, Imaging future possibilities, 
Examining shared beliefs, Asking questions and Collecting analyzing and interpreting data 
were highest. Educational Institutions under the Office of Private Education, Nakhon Si 
Thammarat province had Effectiveness in overall at a highest level. When considering each 
aspect, it was found that the ability to produce high-achieving students, The ability to 
develop students to have a positive attitude, The ability to modify and develop 
educational institutions and the ability to solve problems within the educational institution 
were highest. Creative leadership of administrator affecting the Effectiveness of Educational 
Institutions under the Office of Private Education, Nakhon Si Thammarat Province using 
multiple regression analysis there were a positive correlation with a high (R = .873) and a 
statistically significant (R2 = .762) level of 0.001. 
Keywords: Creative leadership, Effectiveness of educational institutions, Office of Private 

Education 
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บทนำ 
   ในศตวรรษท่ี 21 นี้นับเป็นการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคม และความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับระบบเศรษฐกิจที ่มีการแข่งขันอย่างเสรีและ         
ไร้พรมแดนอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ความท้าทายรูปแบบใหม่ ในกระแสโลกาภิวัตน์ คือการก้าวเข้าสู่
ย ุคอินเทอร์เน็ตในทุกสิ ่ง ( Internet of things) นอกจากระบบเศรษฐกิจทั ่วโลกที ่กำลังดำเนินการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ที่ใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานหลัก ในกระบวนการผลิตทั้งหมดโดยอาศัย
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิต ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการ
ของประชาชนเปลี่ยนไป ผู้ผลิตสินค้าและการบริการ จึงจำเป็นต้องปรับเข้าสู่การพัฒนาบนพ้ืนฐานความรู้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  ผู้นำจึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จในทุกระดับของสังคมเพราะผู้นำเป็นผู้ริเริ่ม     
การกระทำและการแสดงบทบาทที่สำคัญในการตัดสินใจขององค์กรการเป็นผู้นำในยุคโลกาภิวัตน์นี้ ต้อง
คำนึงถึงการเป็นผู้มีความรู้ความสามารถจนเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปแล้วยังจะต้องให้ความสำคัญแก่
การมีภาพลักษณ์ที่ดี ซึ ่งผู ้นำเชิงสร้างสรรค์จะเป็นผู้บริหารที ่มีการแสดงพฤติกรรมที่ตอบสนองเชิง
จินตนาการโดยการคิดไตร่ตรองอย่างละเอียดถี่ถ้วนในสถานการณ์ต่าง ๆ และประเด็นต่าง ๆ ที่ท้าทาย 
และเพื่อให้การศึกษาเป็นไปในทิศทางที่มีคุณค่าต่อตัวผู้เรียน ต่อสังคมในทางสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น และ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้ดำรงอยู ่ในภาวะสังคมโลกที่มีการแข่งขันสูง  เช่น ในปัจจุบัน 
ผู ้บริหารจึงควรเปลี่ยนวิสัยทัศน์ทางการศึกษาใหม่ให้เป็นไปในทิศทางที ่ก่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
ก่อให้เกิดรูปธรรมในการศึกษา ก่อให้เกิดผลผลิตขึ้นในวงการการศึกษาแล้วให้ผลผลิตนั้นเป็นผลผลิต 
ในทางสร้างสรรค์ เป็นผลผลิตรูปแบบใหม่ ที่เกิดจากความคิด สติปัญญา จะส่งผลให้หน่วยงานนั้นเกิด
ความ เจริญก้าวหน้า และสามารถพัฒนาต่อไปได้เต็มตามศักยภาพเกิดประสิทธิผลและประสิทธิผลตามที่ 
หน่วยงานได้ตั้งเป้าหมายไว้ 
 โดยสถานศึกษาที่จะประสบผลสำเร็จได้นั้นจะต้องติดตามความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเข้ามามี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด หากผู้นำหรือผู้บริหารขาดความเป็นผู้นำ ก็จะส่งผลให้
การบริหารจัดการองค์กรไม่มีประสิทธิภาพ ระบบการบริหารงานไม่เป็นระเบียบ พนักงานที่อยู่ภายใต้
บังคับบัญชาจะขาดความเชื่อถือ และส่งผลให้ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานไม่มีมาตรฐาน ผู้บริหารจำเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนา ด้านทักษะ ความรู ้ ความเข้าใจในหลักการต่าง ๆ ดังที ่กล่าวข้างต้น เพื ่อให้สามารถ 
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล 
 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีสถานศึกษาอยู ่ในสังกัด  จำนวน 28 
สถานศึกษา และมีวิสัยทัศน์ มุ่งสู่การศึกษายุคใหม่ ซึ่งการที่จะทำให้วิสัยทัศน์ดังกล่าวเป็นจริงและประสบ
ความสำเร็จได้นั้น การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่ต้ องเตรียมความ
พร้อม ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนตลอดจนร่วมวางแผนให้โรงเรียน มีระบบการพัฒนาผู ้เร ียน 
สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ที่เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนสามารถ
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เรียนรู ้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื ่องตลอดชีวิต มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า โดยภาพรวมประสบปัญหาด้านงาน
วิชาการอย่างมาก ซึ ่งมีสาเหตุมาจากการขาดบุคลากรที ่เชี ่ยวชาญและขาดกลไกที่ดีในการส่งเสริม 
สนับสนุน นิเทศ ติดตามงานด้านวิชาการของโรงเรียน จึงส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน จึงต้องรีบปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาโดยเร่งด่วน 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้บริหารนับได้ว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญต่อการบริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ชำนาญทางการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การบริหารงานวิชาการ ซึ่งเป็นงานที่สำคัญสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากการบริหารงานวิชาการ 
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาโดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน จาก
สภาพปัญหาและความสำคัญดังกล่าว ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัด นครศรีธรรมราช 
และผลที่ได้จากการศึกษาจะนำไปใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง
ให้มีภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิผลต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช  
3. เพื่อศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
  ทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ ได้รับการพัฒนามาจากแอช และ เพอร์ซาล (Ash and 
Persall, 2007) บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า “ในสถานศึกษาหนึ่งอาจมีผู้นำได้หลายคน ซึ่งแสดงบทบาท  
การใช้ภาวะผู้นำในลักษณะต่าง ๆ มากมาย บทบาทภาวะผู้นำจึงมิได้จำเพาะเจาะจงแต่ผู้บริหาร เท่านั้น” 
ทั้งนี้ทุกยุคทุกสมัยจะมีผู้นำเกิดขึ้นเสมอ ซึ่งผู้นำที่แสดงออกถึงการนำสิ่งที่ดีงามมีคุณค่าและทำให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตนเรียกได้ว่า เป็นผู้นำที่มีภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ซึ ่งในปัจจุบัน
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความสนใจและศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ทันต่อ
สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและมีการซับซ้อนมากขึ้น (กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์, 2555) โดย
ปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผู้นำมีคุณลักษณะของภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย การสร้างทีมงาน การ
ฟัง การตัดสินใจอย่างมีอิสระและความรู้ในการธำรงรักษาบุคลากรองค์การสามารถส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคคลมีความคิดสร้างสรรค์ได้ด้วยการให้บุคคลมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาดำเนินการต่าง ๆ เพื่อตอบสนอง
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ความต้องการและความจำเป็นขององค์การ เปิดโอกาสให้บุคคลมีเวลาในการคิดแก้ปัญหา ชักชวนคนให้
ทำสิ่งที่ดี ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2561) จาก
แนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่าสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับผู้บริหารสถานศึกษา โดยนำมาเป็นแนวทางการ
พัฒนาคุณลักษณะของผู้นำให้ประสบความสำเร็จ และถือว่าเป็นผู้นำที่มีภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ เพื่อทำ
ให้สถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย ผู้วิจัยจึงได้ประยุกต์แนวคิดภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ 6 คุณลักษณะ ตาม
แนวคิดของ แอช และ เพอร์ซาล (Ash and Persall, 2007) ที ่เข้ากับบริบทของสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานการศึกษาเอกชน เขต 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย  

1. การทำงานแบบทีมในการสืบเสาะหาความรู้ (Team inquiry) หมายถึง บุคลากรจะต้องเป็น   
ผู้ค้นคว้าหาความรู้ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ผู้บริหารจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกแนะนำและให้ความ
ช่วยเหลือเท่าที่จำเป็น ประกอบด้วยกระบวนการที่สำคัญ ได้แก่ การสำรวจ และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
มีการบริหารแบบทีมงาน แสดงออกด้วยการรับฟัง 

2. การร่วมมือกันแก้ปัญหา (Collaborative problem solving) หมายถึง การแก้ปัญหาร่วมกัน
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยนำผลประโยชน์ที่ต้องการเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการคิดเพื่อหาทางออกมากกว่าการ
ประนีประนอมกับทุกฝ่าย ซึ่งการแก้ปัญหามีวิธีการและทางออกมากกว่าหนึ่งทางที่สามารถนำทุกฝ่ายไปสู่
จุดที่พอใจ และ ได้รับผลประโยชน์สูงสุด 

3. การจินตนาการสร้างภาพอนาคตที่ควรเป็น (Imaging Future possibilities) หมายถึง การมี
มุมมองเป็นจินตภาพที ่มองไปข้างหน้าหรือมองไปในอนาคต อาจจะทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ หรือ
กระบวนการทำงานที่เป็นรูปแบบใหม่ช่วยให้ผู ้บริหารได้มีแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4. การตรวจสอบความเชื ่อร่วมกัน (Examining shared beliefs) หมายถึง การที ่ผ ู ้บริหาร
สถานศึกษามีการสร้างความเชื่อถือไว้วางใจให้กับสมาชิกในองค์กร ด้วยการยึดการบริหารสากล เช่น 
คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ความเมตตา ความยุติธรรม ความเป็นกลาง ความกล้าหาญ ความอดทน 
ความมีวินัย ความมุ่งม่ัน ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการบริหารเป็นแม่แบบที่ดี ยอมรับข้อผิดพลาดของสมาชิกใน
องค์กรและให้เกียรติผู้อ่ืน เปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนได้แสดงความคิดเห็น รับฟังปัญหาและให้ความช่วยเหลือตาม
ความเหมาะสม 

5. การใช้คำถาม (Asking questions) หมายถึง กลวิธีการถามคำถามที่เป็นเครื่องมือสำหรับ
กระตุ้นให้บุคลากรตอบคำถามโดยใช้กระบวนการคิดค้นคว้าด้วยตนเอง โดยการตั้งคำถามและตอบคำถาม 
เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดค้นคว้าหาคำตอบเพื่อแก้ปัญหาและสรุปแนวคิดได้ด้วยตนเอง เป็นการพัฒนา
ความคิดในระดับสูงและความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร 
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6. การรวบรวมวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล (Collecting analyzing and interpreting data) 
หมายถึง การนำข้อมูลที่ทำเป็นรายงานสรุปผลไว้แล้วมาวิเคราะห์แปลความหมาย โดยการเปรียบเทียบกับ
ผลการดำเนินงานกิจกรรมอื่นที่ดำเนินคล้ายกันในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อให้ฝ่ายบริหารเข้าใจถึงผล
การดำเนินงาน และนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนงานในอนาคตเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ
บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร 
 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นเครื่องมือหรือตัวบ่งชี้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารว่าการ
บริหารองค์กรหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง สามารถดำเนินการจนบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้มากน้อย เพียงใดนั้น ประสิทธิผลจึงมีความหมายแตกต่างกัน ตามความเข้าใจของนักวิชาการหรือ
ผู้บริหารของแต่ละสถานศึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะขององค์การและความสำเร็จของงาน (ยุกตนันท์ 
หวานฉ่ำ, 2555, น. 21) สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลหรือสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จนั้นต้องอาศัย
ปัจจัยหลายด้านประกอบเข้าด้วยกัน โดยสถานศึกษาที่จะประสบผลสำเร็จได้นั ้น สถานศึกษาจะต้อ ง
ติดตามความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเข้ามามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด เช่น 
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยี ตลอดจนการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวน
นักเรียน สิ ่งเหล่านี ้สถานศึกษาจะต้องรับเอามาเพื ่อใช้เป็นข้อมูลในการทำสถานศึกษา ให้ประสบ
ความสำเร็จ โดยผู้ที่มีความสำคัญมากที่สุดในการทำสถานศึกษาให้มีประสิทธิผล คือ  ครูใหญ่ เนื่องจาก
ครูใหญ่เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา เป็นผู้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสำเร็จ
ของสถานศึกษา (Seyfarth, 1999, น. 8) ซึ่งประสิทธิผลของสถานศึกษานั้นเป็นการที่สถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาได้สำเร็จด้วยดี โดยให้ผู้นำได้ใช้ความสามารถจูงใจผู้บังคับบัญชาให้มาทำงานอย่างเสียสละ 
ขณะเดียวกันผู้นำก็ทำหน้าที่ประสานงานให้งานดำเนินการจัดการศึกษาให้ผลสำเร็จสูง  ประกอบด้วย      
4 ด้าน คือ 1) ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูง 2) ด้านความสามารถ 
ในการพัฒนานักเรียน และ 4) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา (Hoy and Miskel, 
2008) 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ศึกษาเรื่องภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหาร ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
มีวิธีดำเนินการดังนี้ 
 1. พ้ืนที่ที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัด
นครศรีธรรมราช จำนวน 28 โรงเรียน 
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 2. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรครูที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 538 คน (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช, 2563) กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1967 
อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2549, หน้า 47) จำนวน 230 คน จากนั้นจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่ม
แบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) จำนวน 1 ฉบับ แบ่งออก 
เป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 แบบสอบถามที่เกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไปส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์
ทำงาน และขนาดของสถานศึกษา เกี่ยวกับแบบสอบถามแบบเลือกตอบ ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดของ Ash and Persall (2007) มีข้อคำถาม 
20 ข้อ ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการทำงานแบบทีมในการสืบเสาะหาความรู้ ด้านการร่วมมือกัน
แก้ปัญหา ด้านการจินตนาการสร้างภาพของอนาคตที่ควรเป็น ด้านการตรวจสอบความเชื่อร่วมกัน ด้าน
การถามคำถาม และด้านการรวบรวมวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล  และตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา ตามแนวคิดของ Hoy and Miskel (2008) มีข้อคำถาม 25 ข้อ ประกอบด้วย 
4 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ด้านความสามารถใน
การพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติทางบวก ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา และ
ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา ลักษณะเป็นมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ 
น้อยที่สดุ น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
 4. การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability ของ
แบบสอบถาม ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา พบว่า ข้อคำถามมีดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 
– 1.00 ในส่วนค่าความเชื ่อมั ่นของแบบสอบถาม ซึ ่งวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคแบบอัลฟ่าครอนบาค
(Cronbach Alpha) กับแบบสอบถาม จำนวน 30 ชุด พบว่า ภาวะผู ้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู ้บร ิหาร
สถานศึกษา มีค่าเชื่อมั่นเท่ากับ .95 และประสิทธิผลของสถานศึกษา มีค่าเชื่อมั่นเท่ากับ .98 
 5. วิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 1 คุณลักษณะทั่วไปส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์ทำงาน 
และขนาดของสถานศึกษา วิเคราะห์โดยหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ตอนที่ 
2 และ ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ระดับภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และนำค่าเฉลี่ย เทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิด
ของณรงค์ ทีปประชัย (2547, น. 93) ทำการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ 
ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) และทำการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร  
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ผลการวิจัย 
  1. ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัด

นครศรีธรรมราช ตามความคิดเห็นของบุคลากร ครู โดยภาพรวมอยู ่ในระดับมากที่สุด ( x̅= 4.67,  
S.D. = 0.38) เมื ่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู ้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู ้นำเชิงสร้างสรรค์ด้านการ

จินตนาการสร้างภาพของอนาคตที่ควรเป็น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 4.96, S.D. = 0.33) รองลงมาคือด้าน

การถามคำถาม (x̅ = 4.67, S.D. = 0.37) และด้านการทำงานแบบทีมในการสืบเสาะหาความรู้ มีค่าเฉลี่ย

ต่ำสุด (x̅= 4.62, S.D. = 0.39) รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด              
              สำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราชตามความคิดเห็นของบุคลากรครู 
              โดยภาพรวม 

ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ความคิดเห็น 

x̅ S.D. ระดับ 
1. การทำงานแบบทีมในการสืบเสาะหาความรู้ 4.62 0.39 มากที่สุด 
2. การร่วมมือกันแก้ปัญหา 4.64 0.41 มากที่สุด 
3. การจินตนาการสร้างภาพของอนาคตที่ควรเป็น 4.69 0.33 มากที่สุด 
4. การตรวจสอบความเชื่อร่วมกัน 4.63 0.38 มากที่สุด 
5. การถามคำถาม 4.67 0.37 มากที่สุด 
6. การรวบรวมวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 4.64 0.38 มากที่สุด 

รวม 4.67 0.38 มากที่สุด 
 
 2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ตาม

ความคิดเห็นของบุคลากร ครู โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.70, S.D. = 0.31) เมื่อพิจารณา

รายด้าน พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 4.71 , S.D. = 0.32) 

รองลงมา คือ ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา (x̅ = 4.70 , S.D. = 0.30)  
ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และด้านความสามารถในการพัฒนา

นักเรียนให้มีเจตคติทางบวก มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (x̅ = 4.68, S.D. = 0.32) รายละเอียดดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน   
              จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามความคิดเห็นของบุคลากร ครู โดยภาพรวม 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ความคิดเห็น 

x̅ S.D. ระดับ 
1. ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 4.68 0.31 มากที่สุด 
2. ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติทางบวก 4.68 0.32 มากที่สุด 
3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา 4.70 0.30 มากที่สุด 
4. ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา 4.71 0.32 มากที่สุด 

รวม 4.70 0.31 มากที่สุด 
 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับสูง อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (rxy = .873**) รายละเอียดดังตารางที่ 3  
 
ตารางท่ี 3 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 6 ด้าน กับประสิทธิผล   
              ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัด นครศรีธรรมราช 4 ด้าน 

ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
Y1 Y2 Y3 Y4 (Y) 

การทำงานแบบทีมในการสืบเสาะหาความรู้ (X1) .722** .713** .650** .620** .774** 
การร่วมมือกันแก้ปัญหา (X2) .606** .666** .566** .640** .709** 
การจินตนาการสร้างภาพของอนาคตที่ควรเป็น (X3) .561** .624** .678** .559** 691** 
การตรวจสอบความเชื่อร่วมกัน (X4) .667** .696** .657** .660** .766** 
การถามคำถาม (X5) .687** .681** .634** .678** .767** 
การรวบรวมวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล (X6) .985** .685** .660** .650** .766** 

รวม (X) .767** .794** .749** .743** .873** 
** มีนัยสำคัญทางสถิติ ระดับ .01 

 4. ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
การศึกษาเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) มีความสัมพันธ์ทางบวก มีค่า (R = .873) อยู่ในระดับสูง และมีค่า (R2 = .762) อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ ระดับ 0.001 รายละเอียดดังตารางที่ 4  
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ตารางท่ี 4  ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร 6 ด้าน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาโดย 
               ภาพรวม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา (X) 

B 
Std. 
Error β t Sig. 

ค่าคงที่  1.055 .144  7.309 .000 
การทำงานแบบทีมในการสืบเสาะหาความรู้ (X1) .206 .040 .274 5.187 .000 
การร่วมมือกันแก้ปัญหา (X2) .043 .040 .059 1.083 .280 
การจินตนาการสร้างภาพของอนาคตที่ควรเป็น (X3) .104 .041 .126 2.549 .012 
การตรวจสอบความเชื่อร่วมกัน (X4) .155 .043 .205 3.620 .000 
การถามคำถาม (X5) .135 .047 .168 2.864 .005 
การรวบรวมวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล (X6) .136 .041 .188 3.304 .001 

** มีนัยสำคัญทางสถิติ ระดับ .001 
 
สรุปและอภิปรายผล 
  ภาวะผู ้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวั ด
นครศรีธรรมราช โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำเชิง
สร้างสรรค์ด้านการจินตนาการสร้างภาพของอนาคตที่ควรเป็นมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการถาม
คำถาม และด้านการทำงานแบบทีมในการสืบเสาะหาความรู้ ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษา
มีภาวะผู ้นำเชิงสร้างสรรค์ มีการทำงานแบบทีมในการสืบเสาะหาความรู ้ การร่วมมือกันแก้ปัญหา  
การจินตนาการสร้างภาพอนาคตที่ควรเป็น การตรวจสอบความเชื่อร่วมกัน การใช้คำถาม การรวบรวม
วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล สอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนา ศิลา (2556, น. 103) ได้ศึกษาภาวะผู้นำเชิง
สร้างสรรค์ของผู ้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางเขน  
ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
และจักรกฤษณ์ โพดาพล (2556, น. 7) ได้ศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารเทศบาลตำบล 
ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารมีระดับการแสดงออกภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก 
 ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื ่องจากความสามารถผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก ความสามารถในการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาสถานศึกษา ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา สอดคล้องกับการศึกษาของ 
พชรพล ธรรมมา (2561, บทคัดย่อ) ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู ่ในระดับมากเรียงอันดับจากมากไปน้อย คือ  
ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยน และพัฒนาสถานศึกษา ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มี
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ทัศนคติทางบวก ด้านความสามารถ ในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และสุดท้ายด้าน
ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษาและสอดคล้องกับการศึกษาของ พัชราพร ร่วมรักษ์ 
(2563, น. 92) ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
การศึกษาเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) มีความสัมพันธ์ทางบวก มีค่า (R = .873) อยู่ในระดับสูง และมีค่า (R2 = .762) อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ ระดับ 0.001 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้เนื่องจาก
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ มีไหว
พริบ สามารถกระตุ้นให้ผู ้ร่วมงานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูง บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ดังที่ Hoy and Furguson (1985, p. 67) 
กล่าวว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาพิจารณาจากนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนต่อสภาวะแวดล้อมที่มากระทบทั้งภายใน 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุภาพ ฤทธิ์บำรุง (2556, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 30 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 โดยมีความสัมพันธ์
ทางบวกอยู่ในระดับมากทุกด้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ  
หทัยรัตน์ วิโย (2564, น. 226) ที่ได้ศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ
จัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21จังหวัด
หนองคาย พบว่า ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษ
ที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จังหวัดหนองคาย มีความสัมพันธ์ทางบวก 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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