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การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา และเปรียบเทียบภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน (เครือข่ายที่ 19)
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้คอื บุคลากรทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นการเรียนการสอนในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน (เครือข่ายที่ 19) จํานวน 165 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
คือ แบบสอบถาม แบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ มีคา่ ความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.98 สถิตทิ ใ่ี ช้ใน
การวิจยั คือค่าเฉลีย่ (  ) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมุตฐิ านโดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One -way Analysis of Variance) และการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน(เครือข่ายที่ 19) โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
ตามลําดับคือด้านการสร้างมนุ ษย์สมั พันธ์ ด้านการไว้วางใจ ด้านการเจรจาต่อรอง ด้านการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยี ด้านการสื่อสาร ด้านการทํางานเป็ นทีม และด้านการบริหารเวลา
2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน(เครือข่ายที่ 19) จําแนกตาม ขนาด
ของสถานศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี วามแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 จํานวนสองด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างมนุษย์สมั พันธ์ และด้าน
การไว้วางใจ และจําแนกตามประสบการณ์การทํางานของครู พบว่า โดยรวมมีความแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และเมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ด้านการสร้างมนุษย์สมั พันธ์ และด้านการเจรจาต่อรอง มีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 ส่วนด้านการบริหารเวลา ด้านการสือ่ สาร ด้านการไว้วางใจ ด้านการทํางานเป็ นทีม พบว่า
ไม่แตกต่างกัน
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The objective of this research is to study the Formative Leadership of Executives in
School Under Bangkok Metropolis, the Administrative Office of Bangkhen District (Network
19). The study of this research classified by size of schools and working experiences of their
teachers. Sampling groups of this research used 165 performed teaching persons in schools
of academic Under Bangkok Metropolis, the Administrative Office of Bangkhen District. Using
enquiries instrument to research, 5 point-rating scale questionnaire, be valuable the confidence
equals to 0.98 , the statistics that use in the research is mean, (  ), and Standard Deviation,
(S.D.) Using One-way ANOVA (One-way Analysis of Variance) to compare Formative Leadership.
Test the variance of school size by using t-test.
Results of this research proved that
1. Executives in schools Under Bangkok Metropolis, the Office of Bangkhen District
(Network 19) maintain high level of Formative Leadership. respectively be, Human Relationship
Creation, Trust, Bargaining negotiation, Using innovation and technology, Communication Teamwork,
Time management,
2. The comparison the Formative Leadership of Executives in Schools Under
Bangkok Metropolis, the Administrative Office of Bangkhen District (Network 19) in
accordance with teachers’ opinion which classified from the variance of schools’ size found
that there is overall no difference. But when we studied each side found that the unlikeliness
side is statistically at level 0.5. The two sides are Human Relationship Creation and Trust.
The variance of working experiences has itself opinion of Formative Leadership of Executives
in Schools Under Bangkok Metropolis, the Administrative Office of Bangkhen District (Network
19) were statistically significant difference at .05 level. The three sides are Using innovation
and technology ,Human Relationship Creation and Bargaining negotiation.
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ประกาศคุณูปการ
สารนิพนธ์บบั นี้ไดเรับความอนุ เคราะห์เป็ นอย่างดียงิ่ จาก อาจารย์ ดร. จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์
ซึง่ เป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษาสารนิพนธ์ทา่ นได้เสียสละเวลาอันมีคา่ เพือ่ ให้คาํ แนะนําและให้ขอ้ เสนอแนะต่างๆ
ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่องานวิจยั อย่างละเอียดทุกขัน้ ตอนและขอขอบคุณอาจารย์พงษ์พนั ธ์ จันทร์เพ็งทีเ่ ป็ น
ผูจ้ ุดประเด็นในงานวิจยั ชิน้ นี้จนทําให้สารนิพนธ์ฉบับนี้สาํ เร็จลุลว่ งไปด้วยดี ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณ
เป็ นอย่างสูงไว้ณ ทีน่ ้ี
ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการ พิจารณาเค้าโครงสารนิพนธ์ ซึง่ ประกอบด้วย
ผูช้ ว่ ยศาสตรจารย์ ดร. วีระ สุภากิจ อาจารย์ดร.อภิธรี ์ ทรงบัณฑิตย์ และอาจารย์ดร.สรภัคสร ฉัตรกมลทัศน์
ทีใ่ ห้ขอ้ เสนอแนะทีเ่ ป็ น ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขสารนิพนธ์จนทําให้งานวิจยั ฉบับนี้สมบูรณ์ยิ งิ่ ขึน้
และขอกราบขอบ พระคุณคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ซง่ึ ประกอบ ด้วยผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ดร.วีระ สุภากิจ
อาจารย์ ดร.ราชันย์ บุญธิมา และ อาจารย์ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ ทีใ่ ห้ขอ้ เสนอแนะนําในการปรับปรุง
แก้ไขงานสารนิพนธ์ในขัน้ สุดท้าย
ขอขอบคุณผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วีระ สุภากิจ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ดร.ไพบูลย์ อ่อนมัง่
อาจารย์ดร.อภิธรี ์ ทรงบัณฑิตย์ คุณประสิทธิ ์ นนทรีย์ หัวหน้าฝา่ ยการศึกษา สํานักงานเขตบางเขน
และ อาจารย์รงุ่ นภา ขาวเรือง ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาโรงเรียนประชาภิบาล ทีก่ รุณาเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในการตรวจสอบเครือ่ งมือ ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนประชาภิบาล สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงาน
เขตบางเขน ทีใ่ ห้ความเอือ้ เฟื้อในการทดลองแบบสอบถามรวมทัง้ คณะครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตบางเขนทัง้ 5 โรงเรียนทีใ่ ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
สําหรับบุคคลทีส่ าํ คัญยิง่ ซึง่ ให้ทงั ้ กําลังใจให้ความห่วงใยและให้การเอาใจใส่ชว่ ยเหลือแบ่งเบา
ภาระหน้าทีโ่ ดยตรงของผูว้ จิ ยั ในตําแหน่งครูผสู้ อน และภาระหน้าทีข่ องผูเ้ ป็ นแม่ของ ลูกๆ ทัง้ 2 คน
อย่างมันคงมาโดยตลอดคื
่
อ คุณสมชาย รักขุมแก้ว ผูซ้ ง่ึ เป็ นสามี และกําลังใจทีส่ าํ คัญยิง่ ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้จาก
คุณแม่เฉิดฉันทร์ และ คุณพ่อสมชาย ศิลา ทีค่ อยช่วยเติมพลังใจให้ผวู้ จิ ยั ได้ยนื หยัดต่อสูก้ บั ปญั หา
อุปสรรคนานาประการ จนสามารถ ฟนั ฝา่ ความยากลําบาก และประสบกับความสําเร็จดังที
่ ต่ งั ้ ใจไว้
ทุกประการ
คุณค่าและประโยชน์อนั ใดทีพ่ งึ มีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ผวู้ จิ ยั ขอมอบเพือ่ การพัฒนาการศึกษา
และขอน้อมระลึกถึงพระคุณของบิดา มารดา บูรพาจารย์และผูม้ พี ระคุณทุกท่านที่ ได้ประสิทธิประสาท
วิชาความรูไ้ ม่วา่ จะเป็ นวิชาชีพวิชาการและวิชาชีวติ แก่ผวู้ จิ ยั มาโดยตลอด
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กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั …………………………………………………….
ตัวแปรทีศ่ กึ ษา …………………………………………………………………..
นิยามศัพท์เฉพาะ …………………………………………………………………….
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 เป็ นแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมทีจ่ ะมุง่ พัฒนาสู่ “สังคมทีม่ คี วามสุขอย่างยังยื
่ น (Green Society)” โดยให้ความสําคัญ
กับการสร้างสมดุลของการพัฒนาให้เกิดขึน้ ในทุกมิติ ทัง้ มิตทิ างเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้เพือ่ นําไปสูค่ วามอยูด่ มี สี ขุ ของคนไทย และเกิดการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นตลอดไป โดย
ยังคงยึด “คนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา” และน้อมนํา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็ นแนว
ปฏิบตั ใิ นการบริหารและพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2555-2559: 10) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2555 – 2559)
ได้กาํ หนดจุดมุง่ หมายไว้วา่ เพือ่ พัฒนาชีวติ มนุษย์ให้เป็ น มนุษย์ทส่ี มบูรณ์ทงั ้ ร่างกาย จิตใจ สติปญั ญา
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ สามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมี
ความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2555: 6)
การจัดการศึกษาเป็ นกระบวนการทีม่ อี งค์ประกอบหลายประการ เพื่อนําไปสูเ่ ป้าหมายที่
พึงปรารถนาในการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2553: 7) มาตรา 4 “สถานศึกษา”
หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยโรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงาน
การศึกษา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือของเอกชนทีม่ อี าํ นาจหน้าทีห่ รือมีวตั ถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
และหมวด 1 (มาตรา 6) การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพือ่ พัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์ ทัง้
ร่างกาย จิตใจสติปญั ญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ สามารถอยู่
ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข ดังนัน้ สถานศึกษาหรือโรงเรียน ซึง่ เป็ นองค์กรให้บริการทีผ่ กู พันกับ
เรือ่ งของการสอนและการเรียนรูเ้ ป็ นหลัก เป้าหมายสุดท้าย (Ultimate goal) ของโรงเรียนก็คอื การเรียนรู้
ของนักเรียน (Student learning) โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนให้กบั นักเรียน โรงเรียนจึงเป็ นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (Learning organization) มากกว่าองค์กรประเภทใดๆ เพราะโรงเรียนเป็ นสถานทีส่ าํ หรับ
ให้ผเู้ รียนได้มโี อกาสสําหรับขยายความรูค้ วามสามารถได้อย่างสร้างสรรค์ (Expand capacities to create)
และประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่อง (Hoy; & Miskel. 2008: 33)
การปฏิรปู การศึกษา มุง่ ให้เกิดคุณภาพทัง้ ในด้านการผลิตกระบวนการจัดการและปจั จัยต่างๆ
โดยมุง่ หวังให้การจัดการศึกษาพัฒนาทัง้ ระบบ (Whole School Approach : WSA) บุคคลทีม่ คี วามสําคัญ
อย่างยิง่ ทีจ่ ะทําให้เกิดการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวคือ ผูบ้ ริหารโรงเรียน เพราะต้องเป็นผูน้ ําและผูป้ ระสาน
ความร่วมมือจากทุกฝา่ ยทีม่ คี วามสามารถ ทําให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในเรือ่ งการเรียนการสอน และ
การเรียนรูร้ วมทัง้ ประสานสัมพันธ์ ระดมและจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (สุพล วังสินธุ.์ 2545:
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29 – 33) คุณภาพการจัดการศึกษาของเรียนจะเป็ นเช่นไร ขึน้ อยูก่ บั ภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหารโรงเรียน
ในการทีจ่ ะนําศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด (อรรณพ พงษ์วาท. 2540: 58)
จากรายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2551/2552 พบว่า การจัดการศึกษาของไทยเท่าทีผ่ า่ นมา
ยังไม่มคี ุณภาพ/ประสิทธิภาพมากพอ นักเรียนยังไม่คอ่ ยเก่งและเป็ นคนดีมวี นิ ยั มีความรับผิดชอบ
เท่าทีค่ วร การจัดการศึกษามีลกั ษณะตัดขาดจากชีวติ จริงและชุมชน ไม่สามารถแก้ปญั หาและพัฒนา
ประเทศได้มากพอ และยังมีปญั หาทางด้านคุณภาพการศึกษาทีย่ งั ต้องการการปรับปรุงแก้ไขอีกมาก
โดยเฉพาะในด้านการปฏิรปู เพือ่ เพิม่ คุณภาพ/ประสิทธิภาพผูบ้ ริหารการศึกษาและครู อาจารย์ หลักสูตร
และกระบวนการเรียนการสอน นอกจากนัน้ ยังมีรายงานติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรูร้ ะดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้สรุปว่า ตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนของผูเ้ รียนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ พ่ี บว่าเหมือนกันในทุกระดับชัน้ คือ ตัวแปร “คุณลักษณะ
ของครู” แสดงให้เห็นว่า การทีค่ รูมลี กั ษณะทีด่ ยี อ่ มส่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์ ทางการเรียนของผูเ้ รียนในทาง
ทีด่ ดี ว้ ย
ยังมีปจั จัยทีส่ าํ คัญอีกปจั จัยคือความสามารถในการจัดการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา (วิทยากร
เชียงกูล. 2553) โดยเฉพาะปญั หาด้านผูน้ ําในการบริหารจัดการของสถานศึกษา (Greenberg; & Baron.
2002) ผูน้ ําในด้านการศึกษาควรจะมองให้ลกึ ซึง้ และกว้างขึน้ ผูน้ ําต้องมีความคิดวิเคราะห์อนาคต เมื่อ
วิเคราะห์แล้วจะต้องคิดสิง่ ใหม่ๆ ในทีส่ ดุ ก็จะนําไปสูผ่ นู้ ําเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ (Creative & Product
Leadership) หมายความว่า ผูน้ ํารุน่ ใหม่ตอ้ ง คิดใหม่และต้องมีผลงานจากการคิด คือ จะต้องมีผลงาน
จากการมองในเชิงของ Critical mind, Transformation และ Imaginary ไปพร้อมกัน ภาวะผูน้ ําเชิง
สร้างสรรค์ จึงควรเป็ นโมเดลของการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ เป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นอย่างยิง่ ในการศึกษา
ด้านภาวะผูน้ ําต่อไปด้วยวิธกี ารวิจยั ทัง้ ในเชิงแนวคิด รูปแบบและกระบวนการ (ไพทูรย์ สินลารัตน์.
2553) โดยได้สอดคล้องแนวคิดด้านภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ ของ สตอล และ เทมเพอร์ (Stoll; &
Tempered. 2009) ทีก่ ล่าวไว้วา่ ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ เป็ นพฤติกรรมทีต่ อบสนองเชิงจินตนาการ
โดยการคิดไตร่ตรองอย่างละเอียด ถีถ่ ว้ น ในสถานการณ์ต่างๆ และประเด็นต่างๆ ทีท่ า้ ทาย (Challenge)
กับ วิโรจน์ สารรัตนะ (2553 ข) กล่าวไว้วา่ การพัฒนาผูน้ ําในอนาคตจะต้องให้มคี วามริเริม่ สร้างสรรค์
(initiative) จะเน้นในด้านการเป็ นผูร้ เิ ริม่ สร้างสรรค์สงิ่ แปลกๆ ใหม่ๆ ส่งเสริมความคิดนอกกรอบ (Think
out of the box) อย่างสร้างสรรค์ ในวัฒนธรรมองค์การแบบเปิด
เนตร์พณ
ั ณา ยาวิราช (2550) ระบุวา่ ผูน้ ําทีม่ วี สิ ยั ทัศน์กว้างไกล เป็ นผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
(Change agent) มีสาํ นึกของความเร่งด่วนในการเปลีย่ นแปลงให้ความสอดคล้องกับทุกคนในองค์การ
มีการนําไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้อย่างสมดุลและมีความคิดก้าวไกลไปข้างหน้าอยูเ่ สมอ ศิระ โอภาสพงษ์ (2544:
40 – 47) กล่าวว่า ในยุคทีผ่ า่ นมาการประสบความสําเร็จของบุคคลและองค์การต่างๆ นัน้ ขึน้ อยูก่ บั
จํานวนข้อมูลทีม่ อี ยูใ่ นครอบครอง และอัตราความเร็วในการทีจ่ ะเข้าถึงแหล่งข้อมูล แต่เนื่องจากการพัฒนา
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในด้านสารสนเทศทําให้เกิดความเท่าเทียมกันในการทีจ่ ะเข้าถึงทรัพยากร
ข้อมูลข่าวสารและความรูใ้ หม่ๆได้ ดังนัน้ ความได้เปรียบเสียเปรียบของการแข่งขันทางธุรกิจ จึงไม่ได้
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อยูท่ ป่ี จั จัยของข้อมูลและศักยภาพในการเข้าถึงข้อมูลอีกต่อไป และพบว่า ปจั จัยตัวใหม่ทท่ี าํ ให้เกิดความ
“แตกต่าง” และเป็ นสิง่ ทีส่ ร้าง “มูลค่าเพิม่ ” แก่ความสําเร็จในเชิงธุรกิจได้ดที ส่ี ดุ ก็คอื “ความคิดสร้างสรรค์”
ความคิดสร้างสรรค์นนั ้ เป็ นระบบการคิดเชิงอเนกนัย (Divergent Thinking) ของมนุษย์ นัน่
คือ การคิดทีม่ นุ ษย์เราสามารถทีจ่ ะคิดเรื่องเดียวนัน้ ได้หลายทิศทาง หลายแง่มมุ และได้กว้างไกล ซึง่
ลักษณะการคิดเช่นนี้จะนําไปสูค่ วามคิดเชิงบวก เช่นการคิดประดิษฐ์สงิ่ แปลกใหม่ หรือการค้นพบวิธี
แก้ปญั หาได้สาํ เร็จ ซึง่ การคิดเช่นนี้ เป็ นกระบวนการทํางานของสมองอย่างมีขนั ้ ตอนและเป็ นทักษะชัน้ สูง
ของการคิด ประกอบไปด้วย การคิดริเริม่ การคิดคล่อง การคิดยืดหยุน่ การคิดละเอียดลออ ผูท้ ม่ี คี วามคิด
แบบการคิดสร้างสรรค์จะสามารถค้นพบแนวคิดใหม่จากข้อมูลทีม่ อี ยูเ่ ดิม และสามารถเชื่อมโยงข้อมูล
ทีท่ ุกคนมีอยูเ่ หมือนๆกัน ให้กลายเป็ นรูปแบบความสัมพันธ์ใหม่ๆทีแ่ ตกต่างออกไปได้ (Guilford. 1980:
715 – 735)
ผูน้ ําจะเป็ นแต่เพียงผูม้ คี วามสามารถ มีทกั ษะในการบริหาร มีพฤติกรรมทีเ่ หมาะสม และรูจ้ กั
สถานการณ์ดไี ม่เพียงพออีกต่อไป แต่ผนู้ ําจะต้องเป็นผูน้ ําทางความคิดด้วย การคิดเองหรือนําความคิด
ของคนอื่นมาประยุกต์ใช้ พัฒนาให้เป็ นของตนเองทีช่ ดั เจน และแนวทางนัน้ ควรจะต้องเป็ นแนวทางที่
เหมาะสม มีคุณค่าสะท้อนทิศทางและเป้าหมายขององค์กรทีช่ ดั เจน (ไพฑูรย์ สินลารัตน์. 2548: 73 – 74)
นันคื
่ อลักษณะประการสําคัญของการเป็ นผูน้ ําในยุคปจั จุบนั นี้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา คือ ผูท้ ม่ี บี ทบาท
สําคัญยิง่ ในการปฏิรปู การศึกษาระดับสถานศึกษา งานวิจยั หลายชิน้ ได้ ระบุตรงกันว่า ผูบ้ ริหารทีใ่ ห้
ความเอาใจใส่ต่องานวิชาการ ทุม่ เทให้กบั งานพัฒนาการเรียนการสอน มีคุณธรรม และมีภาวะผูน้ ํา
เป็ นปจั จัยสําคัญทีส่ ง่ ผลต่อความสําเร็จของสถานศึกษา ทําให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนทีด่ ี บุคลากร
ได้รบั การพัฒนาและมีขวัญกําลังใจในการทํางาน (รุง่ แก้วแดง. 2544)
คุณลักษณะของผูบ้ ริหารสถานศึกษาหลายประการทีส่ ง่ ผลการบริหารสถานศึกษาประสบความสําเร็จ
มากน้อยเพียงใด ทัง้ ปจั จัยด้านการบริหาร ด้านความเป็ นผูน้ ํา ด้านบุคลิกภาพ สิง่ เหล่านี้จะส่งผลต่อ
ความสําเร็จของผูบ้ ริหารสถานศึกษาทัง้ สิน้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาในยุคแห่งความเปลีย่ นแปลงของสังคมโลก
จะต้องแตกต่างจากผูบ้ ริหารสถานศึกษาในอดีต คุณลักษณะตามบทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ตาม
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ ตามมาตรา 39 ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ทีใ่ ห้กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารจัดการ ไปยังคณะกรรมการ และสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
โดยตรง ใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทัวไป
่
(สํานักงานปฏิรปู การศึกษา. 2543: 82 – 84) กล่าวว่า ผูบ้ ริหารจะต้องเป็ นผูม้ คี วามรู้ และเป็นผูน้ ํา
ด้านวิชาการ มีความรู้ มีทกั ษะ มีประสบการณ์ดา้ นการบริหารงาน มีวสิ ยั ทัศน์ มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
ความรับผิดชอบ ใช้นวัตกรรมทางการบริหารได้ ฯลฯ ซึง่ สอดคล้องกับ มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
ด้านมาตรฐานการปฏิบตั ติ นของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการปฏิบตั งิ านอย่าง
สร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาโดยได้กําหนดให้ผบู้ ริหารสถานศึกษา ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงาน
อื่น อย่างสร้างสรรค์ (สํานักมาตรฐานวิชาชีพ. ม.ป.ป.: 30)
การเป็ นผูน้ ําแบบสร้างสรรค์ (The formative leadership) นัน้ จําเป็ นจะต้องอาศัยทักษะ
การเอือ้ อํานวยความสะดวก (Facilitation skills) อยูใ่ นระดับสูง ทัง้ นี้เพราะสาระทีเ่ ป็ นภารกิจหลักของ
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ทฤษฎีน้ี ได้แก่ การทํางานแบบทีมในการสืบเสาะหาความรู้ (Team inquiry) การเรียนรูแ้ บบทีม (Team
learning) การร่วมมือร่วมใจกันแก้ปญั หา (Collaborative problem solving) การจินตนาการสร้างภาพ
ของอนาคตทีค่ วรเป็ น (Imaging future possibilities) การพิจารณาตรวจสอบความเชื่อร่วมกัน (Examining
shared beliefs) การใช้คาํ ถาม (Asking questions) การรวบรวมวิเคราะห์และแปลความข้อมูล (Collecting
analyzing, and interpreting data) ตลอดจนกระตุน้ ครู อาจารย์ ตัง้ วงสนทนาอย่างสร้างสรรค์ในเรือ่ ง
การเรียนการสอน เป็ นต้น ภารกิจดังกล่าวเหล่านี้ ล้วนแสดงออกถึงพฤติกรรมภาวะผูน้ ําแบบสร้างสรรค์
ทัง้ สิน้ หลักการ 10 ประการของการเป็ นผูน้ ําแบบสร้างสรรค์ ซึง่ แสดงว่า ทฤษฎีภาวะผูน้ ํามีกระบวนการทัศน์
ใหม่ ของการเป็ นผูน้ ําเชิงคุณภาพ (Quality leadership) (Ruth, Ash; & Maurice Persall. 2007:
Online) หลักการทัง้ 10 ประการนี้ เป็ นหลักการของการมีภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ทีส่ ามารถ
พัฒนาสถานศึกษาให้กา้ วสูค่ วามเป็ นโรงเรียนแห่งคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างองค์กรให้เป็ น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ทําให้โรงเรียนก้าวสูก่ ารเป็ นโรงเรียนมาตรฐานสากล และเตรียมตัวเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียนได้ในอนาคต
นโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เพือ่ เสริมสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็ นมหานครแห่ง
การเรียนรู้ ทีแ่ ท้จริงด้วยนโยบายการศึกษาทีท่ าํ ได้จริง ด้วยคุณภาพมาตรฐาน พร้อมพัฒนาองค์ความรู้
อย่างครอบคลุม ทัง้ ในและนอกห้องเรียนคือ 1) เด็กกรุงเทพฯ เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 2) ยกระดับ
มาตรฐานการเรียนของโรงเรียนในสังกัด กทม. อย่างต่อเนื่อง 3) เสริมทักษะการเรียนรูภ้ าษาจีน และ
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน 436 แห่ง ทัวกรุ
่ งเทพฯ 4) เน้นการเรียนรูน้ อกห้องเรียน บ้านหนังสือห้องสมุด
และโรงเรียนดนตรี 5) เล่นอินเทอร์เน็ตได้ทุกพืน้ ที่ จาก WiFi สู่ WiMAX 6) เพิม่ พืน้ ทีใ่ ห้เยาวชนใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ (สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร. 2554) กรุงเทพมหานคร
จึงกําหนดแนวคิดหลักของแผนพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานคร 12 ปี ด้วยการส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการศึกษา และกําหนดยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา โดยมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการ
การศึกษาทุกระดับและทุกกลุ่มเป้าหมายตัง้ แต่ระดับอนุบาลศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา ตลอดจนระดับ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สอดคล้องกับการทีก่ รุงเทพมหานคร เป็ นศูนย์รวม
ความหลากหลายของการให้บริการการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีเครือข่ายการจัดการศึกษา
ร่วมกับโรงเรียนทีม่ ชี ่อื เสียงของภาครัฐ เอกชน และโรงเรียนต้นแบบของกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และสนับสนุนด้านงบประมาณการให้บริการการศึกษาเพิม่ เติมจากรัฐบาล มีสถานศึกษา
ตัง้ กระจายทัวพื
่ น้ ที่ 50 เขต
สํานักงานกองการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีนโยบายเกีย่ วกับการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึง่ เริม่ ต้นในปี พ.ศ. 2548 ได้ประกาศนโยบายการพัฒนา โดยใช้สโลแกน
Smile School เรียนรูค้ รู่ อยยิม้ หมายความว่า เด็กต้องมีความสุข ก่อน ถึงจะรับรู้ และในปี พ.ศ. 2549
ยึดสโลแกนทีว่ า่ Smart School หมายความว่า ปีทแ่ี ล้วมีความสุข ปีน้ี ต้องเก่ง ต้องมีมาตรฐานทัง้
ผูบ้ ริหาร ครู และนักเรียน จึงต้องมีการประเมิน Smart School เพือ่ กํากับมาตรฐานว่า "โรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร" นัน้ เป็ นหลักประกันได้วา่ โรงเรียนดีมคี ุณภาพมาตรฐาน และได้ดาํ เนินการประเมิน
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คุณภาพมาตรฐานมาโดยตลอด ควบคูก่ บั การประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
ของ สมศ. ด้วย (หน่วยศึกษานิเทศก์ สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร. 2552)
รายงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (Smart School)
สํานักงานเขตบางเขน เครือข่ายที่ 19 ปีการศึกษา 2554 ซึง่ ประกอบด้วย 5 โรงเรียน คือ 1) โรงเรียน
ไทยนิยมสงเคราะห์ 2) โรงเรียนบ้านคลองบัว 3) โรงเรียนประชาภิบาล 4) โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
5) โรงเรียนบ้านบัวมล เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ตามลําดับ พบว่า ค่าร้อยละเฉลีย่ ตํ่าสุด
ของมาตรฐาน 5 อันดับคือ 1) มาตรฐานที่ 5 นักเรียนมีความรูแ้ ละทักษะตามหลักสูตร 2) มาตรฐานที่ 4
นักเรียนมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และคิดสร้างสรรค์
3) มาตรฐานที่ 6 นักเรียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนและพัฒนาตนเอง 4) มาตรฐานที่ 7
นักเรียนมีทกั ษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้ และมีความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่ออาชีพ
สุจริต 5) มาตรฐานที่ 8 นักเรียนอนุ รกั ษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อม จากปญั หาดังกล่าว ผูท้ ม่ี บี ทบาท หรือ
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ่ ให้บรรลุตามเป้าหมาย
ทีก่ าํ หนดคือผูบ้ ริหารสถานศึกษา โดยต้องมุง่ พัฒนาโรงเรียนให้มคี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
และปรับให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงทางด้านการศึกษาและความต้องการของสังคมทีย่ ดึ นโยบาย
การบริหารจัดการศึกษา ตามระเบียบข้อบังคับของสํานักการศึกษา การทีผ่ บู้ ริหารสถานศึกษามีความคิด
ริเริม่ สร้างสรรค์ ก็จะส่งผลให้การพัฒนาสถานศึกษาให้มคี ุณภาพการศึกษา ทีซ่ บั ซ้อนและต้องรองรับ
การไหลเวียนของทุนมนุษย์ ในการเข้าสูเ่ วทีประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) อีกทัง้ ยังต้อง
ให้สอดคล้องกับปรัชญา กรอบแนวคิด และเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545 – 2559)
จากสภาพดังกล่าวข้างต้น ทําให้ผวู้ จิ ยั ซึง่ เป็ นครูโรงเรียนประชาภิบาล เป็ นโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เครือข่ายที่ 19 จึงมีความสนใจศึกษาภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียน ในสํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพือ่ ทราบข้อมูลการมี
ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา อันเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา และส่งเสริมการมี
ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา เพือ่ ส่งผลให้สถานศึกษาเป็ นสถานศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
เพือ่ พัฒนาไปสูป่ ระชาคมอาเซียนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั ไว้ ดังนี้
1. เพือ่ ศึกษาภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน (เครือข่ายที่ 19) ในด้านการใช้นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี การทํางานเป็ นทีม การเจรจาต่อรอง การไว้วางใจ การบริหารเวลา การสือ่ สารและ การสร้าง
มนุษย์สมั พันธ์
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2. เพือ่ เปรียบเทียบภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักเขตบางเขน (เครือข่ายที่ 19) จําแนกตาม ขนาดของ
สถานศึกษา และประสบการณ์ในการทํางานของครู

ความสําคัญของการวิจยั
ผลของการวิจยั ครัง้ นี้ทาํ ให้ได้ขอ้ มูลเกีย่ วกับภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักเขตบางเขน เพือ่ จะเป็ นแนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา เพือ่ เป็ นประโยชน์ในการนําไปใช้เพือ่ การวางแผนกําหนดนโยบายในการบริหาร
การจัดการสถานศึกษา ด้วยการส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง และพัฒนาภารกิจของสถานศึกษาให้เข้า
กับบริบทแห่งการเปลีย่ นแปลงของประเทศไทยในปจั จุบนั .

ขอบเขตของการวิจยั
การวิจยั ในครัง้ นี้ เป็ นการวิจยั ทีม่ งุ่ ศึกษาระดับภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน เครือข่ายที่ 19 โดย
มีขอบเขตของการวิจยั ดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คือ ครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงาน
เขตบางเขน เครือข่ายที่ 19 ได้แก่ 1) โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ 2) โรงเรียนบ้านคลองบัว (เอีย่ มแสงโรจน์)
3) โรงเรียนประชาภิบาล 4) โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม และ 5) โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทศิ )
ในปี การศึกษา 2555 จํานวน 297 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั นี้ คือ ครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขต
บางเขน (เครือข่ายที่ 19) ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ตารางกําหนดขนาดของ เครจซี่
และ มอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608) ได้กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ จํานวน 165 คน
จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุม่ แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) โดย
ใช้สถานศึกษาเป็ นหน่วยในการสุม่ (Sampling Unit) หลังจากนัน้ ทําการสุม่ อย่างง่าย (Simple Random
Sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิ สระ คือ สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ ขนาดของสถานศึกษา
และประสบการณ์ในการทํางานของครู
1.1 ขนาดของสถานศึกษา
1.1.1 โรงเรียนขนาดกลาง
1.1.2 โรงเรียนขนาดใหญ่
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1.2 ประสบการณ์ในการทํางานของครู
1.2.1 ปฏิบตั หิ น้าทีค่ รูในสถานศึกษา 1 – 5 ปี
1.2.2 ปฏิบตั หิ น้าทีค่ รูในสถานศึกษา 6 – 10 ปี
1.2.3 ปฏิบตั หิ น้าทีค่ รูในสถานศึกษามากกว่า 10 ปี
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ 7 ด้าน ได้แก่
2.1 การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
2.2 การทํางานเป็ นทีม
2.3 การเจรจาต่อรอง
2.4 การไว้วางใจ
2.5 การบริหารเวลา
2.6 การสือ่ สาร
2.7 การสร้างมนุ ษย์สมั พันธ์

นิยามศัพท์เฉพาะ
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดนิยามศัพท์เฉพาะ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ภาวะผูน้ ําเชิ งสร้างสรรค์ หมายถึง พฤติกรรมในการแสดงออกของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ทีต่ อบสนองความต้องการของบุคลากรเป็ นอันดับแรกในด้านความคิด ความสนใจ ความต้องการหรือ
พฤติกรรมของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลในองค์การให้หนั ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีศลิ ปะ ภาวะผูน้ ํา
เชิงสร้างสรรค์เป็ นลักษณะหรือพฤติกรรมในการนําผูอ้ ่นื (Lead) ประสานงานผูอ้ ่นื (Connecting) ด้วย
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี การทํางานทีม การเจรจาต่อรอง การไว้วางใจ การบริหารเวลา การสือ่ สาร
การสร้างมนุษย์สมั พันธ์ โดยกระบวนการใหม่ๆ เพือ่ นําไปสูก่ ารสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ เพือ่ พัฒนาสถานศึกษา
ให้มคี ุณภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี หมายถึง การทีผ่ บู้ ริหารโรงเรียนมีการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างสร้างสรรค์ มีความรูเ้ รือ่ งเครือ่ งมือ
สมัยใหม่สาํ หรับการจัดการศึกษา และมีความกระตือรือร้นตลอดจนเปิ ดใจให้กว้างสําหรับเทคโนโลยีใหม่
มีทศั คติทด่ี ใี นการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูบ้ ริหารควรส่งเสริมให้บุคคลากร มีความเข้าใจพืน้ ฐาน
ของระบบเทคโนโลยี เพือ่ นําไปใช้ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง
1.2 การทํางานเป็ นทีม หมายถึง การทีผ่ บู้ ริหารโรงเรียนใช้กระบวนการบริหารสถานศึกษา
ด้วยการเรียนรูแ้ บบทีม มีการบริหารแบบทีมงาน แสดงออกด้วยการรับฟงั ทราบผลการทํางานของทีมงาน
โดยใช้ดชั นีตวั บ่งชีห้ ลักทีบ่ ่งชีถ้ งึ ผลสําเร็จโดยรวมของทีมงาน มีการยอมรับในคุณค่าของบุคคล
1.3 การเจรจาต่อรอง หมายถึง การทีผ่ บู้ ริหารโรงเรียนใช้กระบวนการสนทนา พูดคุย
เพือ่ แก้ปญั หาทางด้านการศึกษาให้ประสบผลสําเร็จ มีการแลกเปลีย่ น พูดคุยเจรจา มีวาทศิลป์ในการสือ่ สาร
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ผูบ้ ริหารมีทกั ษะการฟงั การพูด อ่านและการเขียนทีด่ ี ใช้แนวทางในการสร้างแรงขับเคลื่อนและพลังใจ
ให้เกิดกับบุคลากร
1.4 การไว้วางใจ หมายถึง การทีผ่ บู้ ริหารโรงเรียนจะต้องสร้างความเชื่อถือไว้วางใจ
ให้กบั สมาชิกในองค์กร ด้วยการยึดการบริหารสากล เช่น คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ความ
เมตตา ความยุตธิ รรม ความเป็ นกลาง ความกล้าหาญ ความอดทน ความมีวนิ ยั ความมุง่ มัน่ ซึง่ เป็ น
หลักสําคัญในการบริหาร เป็ นแม่แบบทีด่ ี ยอมรับข้อผิดพลาดของสมาชิกในองค์กร และให้เกียรติผอู้ ่นื
เคารพและให้การสนับสนุ นผูอ้ ่นื ไม่วา่ คนๆ นัน้ จะมีตําแหน่งใดก็ตาม สอบถาม เปิดโอกาสให้ผอู้ ่นื ได้
แสดงความคิดเห็น รับฟงั ปญั หาและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม
1.5 การบริ หารเวลา หมายถึง การทีผ่ บู้ ริหารโรงเรียนมีการกําหนดการปฏิบตั งิ าน
การดําเนินงานเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีวตั ถุประสงค์ของงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง โดย
ใช้เวลาทีน่ ้อยทีส่ ดุ มีการควบคุมกําหนดลําดับเหตุการณ์ทจ่ี ะทํา ควบคุมกิจกรรมในการตัดสินใจ มี
การวางแผน วางเป้าหมายของงานอย่างรอบคอบเพือ่ ให้งานเกิดประสิทธิผล และเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.6 การสื่อสาร หมายถึง การทีผ่ บู้ ริหารโรงเรียนมีการติดต่อประสานสัมพันธ์กบั บุคคล
ในองค์กรเพื่อให้เกิดความร่วมมือ มีการชีแ้ จงรายละเอียดให้บุคลากรและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ทัง้ ภายใน
และภายนอก มีการปรับปรุงพัฒนาทักษะการสือ่ สาร ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพือ่ ความสะดวกรวดเร็ว
สอดคล้องกับยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยข้อมูลข่าวสารมีสาระ มีความชัดเจน น่าเชื่อถือ สร้างความเชื่อมัน่
และเข้าใจในความต้องการของฝา่ ยต่างๆ เพือ่ สนับสนุ นให้บุคลากรทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย
ใช้การติดต่อสื่อสารแบบสองทาง
1.7 การสร้างมนุษย์สมั พันธ์ หมายถึง การทีผ่ บู้ ริหารโรงเรียนสร้างสัมพันธ์ทด่ี กี บั บุคลากร
ทัง้ ภายในและภายนอกโรงเรียน ช่วยสร้างสัมพันธภาพทีด่ ตี ่อโรงเรียน มีการใช้การสือ่ สารสองทาง ให้
ความสําคัญแก่ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนทัง้ ด้านความร่วมมือ การฝึ กอบรม และให้ความสนใจ
กับบุคลากรทัง้ หมดโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
2. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา คือ ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา และรองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน
3. ครู หมายถึง ข้าราชการครู ซึง่ ประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอน และการ
ส่งเสริมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนด้วยวิธกี ารต่างๆ ในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน
เครือข่ายที่ 19
4. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานเขตบางเขน เครือข่ายที่ 19
ประกอบด้วยโรงเรียน 5 โรงเรียน ได้แก่
4.1 โรงเรียนไทยนิ ยมสงเคราะห์ มีจาํ นวนนักเรียน 3,155 คน เป็ นโรงเรียนขนาดใหญ่
4.2 โรงเรียนบ้านคลองบัว มีจาํ นวนนักเรียน 1,206 คน เป็ นโรงเรียนขนาดใหญ่
4.3 โรงเรียนประชาภิ บาล มีจาํ นวนนักเรียน 697 คน เป็ นโรงเรียนขนาดกลาง
4.4 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม มีจาํ นวนนักเรียน 689 คน เป็ นโรงเรียนขนาดกลาง
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4.5 โรงเรียนบ้านบัวมล มีจาํ นวนนักเรียน 537 คน เป็ นโรงเรียนขนาดกลาง
5. ประสบการณ์ในการทํางาน หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะและเจตคติ ทีเ่ กิด
จากการประกอบอาชีพ จากประสบการณ์ การทํางานทีส่ ะท้อนถึงกระบวนการทํางานและการพัฒนา
อาชีพการฝึกอาชีพ การแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง จากการดํารงชีวติ และศึกษาเรียนรูจ้ ากแหล่งความรู้
ต่างๆ (สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน. 2546) ซึง่ จะแบ่งเป็ น
5.1 ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ครูในสถานศึกษา 1 – 5 ปี
5.2 ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ครูในสถานศึกษา 6 – 10 ปี
5.3 ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ครูในสถานศึกษามากกว่า 10 ปี
6. ขนาดของสถานศึกษา ได้แก่
6.1 โรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ จํานวนนักเรียน 1 – 300 คน
6.2 โรงเรียนขนาดกลาง ได้แก่ จํานวนนักเรียน 301 – 800 คน
6.3 โรงเรียนขนาดใหญ ได้แก่ จํานวนนักเรียน 801 คน ขึน้ ไป
ทีม่ า: กองนโยบายและแผน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิดในการวิจยั
การวิจยั ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตบางเขนผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและรายงานการวิจยั เพือ่ กําหนดกรอบ
แนวคิดการวิจยั ดังนี้
การกําหนดตัวแปรตาม ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของ รัช อาร์ต และ มัวริช พาเซลล์
(Ash; & Persall. 2007: Online) กล่าวว่า แนวคิดภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ สามารถปรับเปลีย่ นองค์กร
ให้มคี ุณภาพ บนพืน้ ฐานของความเชื่อทีว่ า่ “ในโรงเรียนหนึ่งอาจมีผนู้ ําได้หลายคน ซึง่ แสดงบทบาท
การใช้ภาวะผูน้ ําในลักษณะต่างๆ มากมาย บทบาทภาวะผูน้ ําจึงมิได้จาํ เพาะเจาะจง แต่ผบู้ ริหารเท่านัน้ ”
แต่หน้าทีข่ องผูบ้ ริหารคือการสร้างโอกาสการเรียนรูใ้ ห้แก่ครูอาจารย์และบุคลากรต่างๆ เพือ่ เป็ นช่องทาง
ให้คนเหล่านี้ได้พฒ
ั นาตนเองเข้าสูก่ ารเป็นผูน้ ําทีส่ ร้างสรรค์ (Productive leaders) ทฤษฎีภาวะผูน้ ํา
แบบสร้างสรรค์น้ีมมี มุ มองว่า “ครูคอื ผูน้ ํา (Teacher as leaders) โดยมีครูใหญ่คอื ผูน้ ําของผูน้ ํา (Leader
of leaders) อีกทอดหนึ่ง โดยนัยดังกล่าวหน้าทีส่ าํ คัญของผูบ้ ริหาร จึงไม่เพียงแต่สง่ เสริมการเรียนรู้
ของนักเรียนเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงการส่งเสริมการเรียนรูข้ องครูอาจารย์และบุคลากรในโรงเรียนอีกด้วย
การเป็ นผูน้ ําแบบสร้างสรรค์ (The formative leadership) นัน้ จําเป็นจะต้องอาศัยทักษะการเอือ้ อํานวย
ความสะดวก (Facilitation skills) อยูใ่ นระดับสูง ทัง้ นี้เพราะสาระทีเ่ ป็ นภารกิจหลักของทฤษฎีน้ี ได้แก่
การทํางานแบบทีมในการสืบเสาะหาความรู้ (Team inquiry) การเรียนรูแ้ บบทีม (Team learning) การร่วมมือ
ร่วมใจกันแก้ปญั หา (Collaborative problem solving) การจินตนาการสร้างภาพของอนาคตทีค่ วรเป็ น
(Imaging future possibilities) การพิจารณาตรวจสอบความเชื่อร่วมกัน (Examining shared beliefs)
การใช้คาํ ถาม (Asking questions) การรวบรวมวิเคราะห์และแปลความข้อมูล (Collecting analyzing,
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and interpreting data) ตลอดจนกระตุน้ ครูอาจารย์ตงั ้ วงสนทนาอย่างสร้างสรรค์ในเรือ่ งการเรียนการสอน
เป็ นต้น ภารกิจดังกล่าวเหล่านี้ ล้วนแสดงออกถึงพฤติกรรมภาวะผูน้ ําแบบสร้างสรรค์ทงั ้ สิน้ หลักการ
10 ประการ ของการเป็ นผูน้ ําแบบสร้างสรรค์ซง่ึ แสดงว่า ทฤษฎีภาวะผูน้ ํามีกระบวนการทัศน์ใหม่ของ
การเป็ นผูน้ ําเชิงคุณภาพ (Quality leadership) (Ash; & Persall. 2007: Online) ซึง่ สอดคล้องกับ
ไสว พลพุทธา (2549: บทคัดย่อ) ซึง่ ทําการศึกษาเกีย่ วกับคุณลักษณะของผูบ้ ริหารสถานศึกษามืออาชีพ
ตามความคิดเห็นของครูผสู้ อนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดหนองคาย ผลการวิจยั พบว่า ครูผสู้ อนมี
ความคิดเห็นเกีย่ วกับคุณลักษณะของผูบ้ ริหารสถานศึกษามืออาชีพ 5 ด้านคือ ด้านผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
ด้านผูน้ ําจิตวิญญาณการบริหาร ด้านผูน้ ําทางการศึกษา ด้านผูน้ ําการบริหาร และด้านผูน้ ํานวัตกรรม
และเทคโนโลยี ตามสภาพทีเ่ ป็ นจริง อยูใ่ นระดับเห็นด้วยทัง้ โดยภาพรวมและรายด้าน และตามสภาพ
ทีค่ าดหวังอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ และครูผสู้ อนเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นเกีย่ วกับคุณลักษณะ
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษามืออาชีพ ตามสภาพทีเ่ ป็ นจริงอยูใ่ นระดับเห็นด้วยทัง้ โดยภาพรวมและรายด้าน
ครูผสู้ อนเพศชายมีความเห็นเกีย่ วกับคุณลักษณะของผูบ้ ริหารสถานศึกษามืออาชีพ ตามสภาพทีค่ าดหวัง
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย ครูผสู้ อนเพศหญิงมีความคิดเห็นเกีย่ วกับคุณลักษณะ โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ แต่ครูผสู้ อนทัง้ สองเพศมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ทัง้ โดยภาพรวมและ
รายด้าน ครูผสู้ อนทีส่ อนโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีความคิดเห็น
เกีย่ วกับคุณลักษณะของผูบ้ ริหารสถานศึกษามืออาชีพ ตามสภาพทีเ่ ป็ นจริงอยูใ่ นระดับเห็นด้วย ทัง้
โดยภาพรวมและรายด้าน ครูผสู้ อนทีส่ อนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ่ มีความเห็น
เกีย่ วกับคุณลักษณะของผูบ้ ริหารสถานศึกษามืออาชีพ ตามสภาพทีค่ าดหวัง อยูใ่ นระดับเห็นด้วย ทัง้
โดยภาพรวมและรายด้าน ส่วนครูผสู้ อนทีส่ อนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง มีความคิดเห็นอยูใ่ น
ระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ ขนาดจึงมีความเห็นทีไ่ ม่แตกต่างกัน
1. ขนาดของสถานศึกษา จากการศึกษาเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวแปรต้น ผูว้ จิ ยั
ศึกษาจากรายงานการวิจยั ดังนี้ เพียรพันธุ์ กิจพาณิชย์เจริญ (2552: บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั เรือ่ ง
ศึกษาสมรรถนะการบริหารวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
พบว่า ครูทป่ี ฏิบตั งิ านในโรงเรียนทีม่ ขี นาดต่างกัน มีความเห็นต่อสมรรถนะในการบริหารวิชาการของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการเรียนรูแ้ ตกต่างกั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ด้านการนิเทศการจัด
การเรียนรูใ้ นสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี .05 ด้านการส่งเสริมให้มกี ารวิจยั เพือ่
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ซึง่ สอดคล้อง
กับ ทรงวุฒ ิ ทาระสา (2549: บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรือ่ ง การทํางานเป็นทีมของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก่น เขต 5 วัตถุประสงค์
ในการวิจยั คือ เพือ่ ศึกษาสภาพการทํางานเป็ นทีมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก่น เขต 5 และเพือ่ เปรียบเทียบสภาพการทํางานเป็นทีมของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก่น เขต 5
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จําแนกตาม ตําแหน่งหน้าที่ และขนาดของโรงเรียน ผลการวิจยั พบว่า ผลการวิจยั พบว่า ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพการทํางานเป็ นทีม มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ
มาก โดยด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือการมีเป้าหมายเดียวกัน รองลงมาคือ การมีสว่ นร่วม การสื่อสาร
อย่างเปิ ดเผย และน้อยทีส่ ดุ คือ การมีปฏิสมั พันธ์ ส่วนผลการเปรียบเทียบข้อมูลเกีย่ วกับสภาพการทํางาน
เป็ นทีมของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ขอนแก่นเขต 5 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีม่ ตี ําแหน่งหน้าทีต่ ่างกันมีความคิดเห็น
แตกต่างกัน โดยทีผ่ บู้ ริหารโรงเรียนมีคา่ เฉลีย่ มากกว่าครูผสู้ อน ส่วนข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นโรงเรียนทีม่ ขี นาดแตกต่างกัน โดยโรงเรียนขนาดเล็กจะมีคา่ เฉลีย่ มากกว่า
โรงเรียนขนาดใหญ่
2. ประสบการณ์ในการทํางาน ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษางานวิจยั ของ ไมตรี คงนุกลู (2552: บทคัดย่อ)
ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรือ่ ง การศึกษาภาวะผูน้ ําแห่งการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนนานาชาติคนิ เดท
กรุงเทพ ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริหารโรงเรียนนานาชาติคนิ เดทกรุงเทพมีภาวะผูน้ ําแห่งการเปลีย่ นแปลง
อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ เปรียบเทียบภาวะผูน้ ําแห่งการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนนานาชาติคนิ เดท
กรุงเทพ ตามความคิดเห็นของบุคลากรจําแนกตามประสบการณ์ การทํางาน พบว่า มีความแตกต่าง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ .05 ซึง่ สอดคล้องกับ โกเมธ พิมพ์เบ้าธรรม (2546: บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาวิจยั เรือ่ ง ภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหารโรงเรียนทีจ่ ดั การศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก่น เขต 1 – 5 การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมภาวะผูน้ ําของ
ผูบ้ ริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในโรงเรียนทีต่ ดั การศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก่น เขต 1 – 5 ตามความคิดของข้าราชการครูในโรงเรียนทีจ่ ดั การศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก่น ความคิดเห็นของราชการครูต่อพฤติกรรม
ภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหารโรงเรียน จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน พบว่า ผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ 22 ปี
ขึน้ ไป มีความคิดเห็นมาก ส่วนผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ 8 – 14 ปี มีความคิดเห็นน้อย และเมือ่ เปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของข้าราชการครู พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากแนวคิดดังกล่าวพบว่าความคิดเห็นของครู จําแนกตามประสบการณ์การทํางานมีผลต่อภาวะผูน้ ํา
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเลือกศึกษาตัวแปรต้น 2 ตัวแปรคือ ประสบการณ์ในการทํางาน และขนาดของสถานศึกษา
ทําการศึกษากับบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เครือข่าย
ที่ 19
จากแนวคิดและหลักการทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว ผูว้ จิ ยั เขียนเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้
ดังภาพประกอบ 1
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ตัวแปรอิ สระ
1. ขนาดสถานศึกษา
1.1 โรงเรียนขนาดกลาง
1.2 โรงเรียนขนาดใหญ่
2. ประสบการณ์ในการทํางาน
2.1 ปฏิบตั หิ น้าทีค่ รูในสถานศึกษา
1 – 5 ปี
2.2 การปฏิบตั หิ น้าทีค่ รูใน
สถานศึกษา ระหว่าง 6 – 10 ปี
2.3 การปฏิบตั หิ น้าทีค่ รูใน
สถานศึกษามากกว่า 10 ปี

ตัวแปรตาม
ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ 7 ด้าน
1. การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
2. การทํางานเป็ นทีม
3. การเจรจาต่อรอง
4. การไว้วางใจ
5. การบริหารเวลา
6. การสื่อสาร
7. การสร้างมนุษย์สมั พันธ์

ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั

สมมติฐานในการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดสมมติฐานในการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. ครูทป่ี ฏิบตั งิ านในโรงเรียนสถานศึกษาขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน
2. ครูทม่ี ปี ระสบการณ์ในการทํางานทีต่ ่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจยั ครัง้ นี้มจี ุดมุง่ หมาย เพือ่ ศึกษาภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหาร ในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน (เครือข่ายที่ 19) ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั
ทีเ่ กีย่ วข้อง และได้นําเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้
1. การบริหารการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
1.1 ความเป็ นมาของการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
1.2 โครงสร้างการบริหารการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
1.3 การบริหารจัดการเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
1.4 เครือข่ายที่ 19 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
2. ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์
2.1 ความหมาย และความสําคัญของภาวะผูน้ ํา
2.2 ความหมายของภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์
3. องค์ประกอบของภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์
3.1 การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3.2 การทํางานเป็ นทีม
3.3 การเจรจาต่อรอง
3.4 การไว้วางใจ
3.5 การบริหารเวลา
3.6 การสือ่ สาร
3.7 การสร้างมนุ ษย์สมั พันธ์
4. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
4.1 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องในประเทศ
4.2 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องต่างประเทศ

1. การบริหารการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
1.1 ความเป็ นมาในการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร มีอาํ นาจหน้าทีใ่ นการจัดการศึกษา ตัง้ แต่เริม่ สถาปนาในปี พ.ศ. 2515
ตามประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 335 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 โดยการรับโอนการจัดการศึกษา
จาก 2 หน่วยงาน คือ เทศบาลนครหลวงและองค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ซึง่ หน่วยงานทัง้
สองได้ถอื กําเนิดเมื่อ พ.ศ. 2514 จากประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 24 และ 25 โดยเทศบาลนครหลวง
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กรุงเทพธนบุร ี ทัง้ นี้โดยเทศบาลทัง้ สองรับโอนการจัดการศึกษามาจากระทรวงศึกษาธิการ เมือ่ ปี 2481
และองค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เป็ นการยุบรวมกันและรับโอนการจัดการศึกษาจากองค์กร
บริหารส่วนจังหวัดพระนครและองค์การบริหารส่วนจังหวัดธนบุรี โดยองค์การทัง้ สองโอนการจัดการศึกษา
มาจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ ปี พ.ศ. 2509
การจัดการศึกษาในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร นับตัง้ แต่จดั ตัง้ โรงเรียนทวยราษฎร์ขน้ึ ครัง้ แรก
เมือ่ ปี พ.ศ. 2427 ทีว่ ดั มหรรณพาราม และขยายออกไปโดยจัดตัง้ องค์กรรับผิดชอบเป็ นกรมศึกษาธิการ
เมือ่ ปี พ.ศ. 2430 และเป็ นกระทรวงธรรมการเมือ่ ปี พ.ศ. 2435 นัน้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2441 ได้มโี ครงการ
ศึกษาเกิดขึน้ โดยแบ่งความรับผิดชอบให้กรมศึกษาธิการของกระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร และให้กระทรวงมหาดไทยจัดการศึกษาในหัวเมืองร่วมกับพระสงฆ์ ภายหลังได้มี
การขยายการศึกษาภาคบังคับออกไปถึงระดับตําบลระหว่างปี พ.ศ. 2454 ถึง พ.ศ. 2474 มีหน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบการประถมศึกษา 3 กระทรวง คือ 1) กระทรวงนครบาล รับหน้าทีจ่ ดั การศึกษาระดับ
ประถมศึกษาในส่วนภูมภิ าค 2) กระทรวงมหาดไทยรับหน้าทีจ่ ดั การศึกษาระดับประถมศึกษา ในส่วน
ภูมภิ าค 3) กระทรวงธรรมการ ทําหน้าทีป่ ระสานงานให้การศึกษาเป็ นไปตามนโยบาย
ปจั จุบนั นี้ การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เป็ นอํานาจหน้าทีต่ ามทีก่ าํ หนดไว้ใน
มาตรา 89 (21) แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 โดยมีการจัด
การศึกษาหลายระดับและหลายรูปแบบ ซึง่ มีหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ ดังนี้
1. การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา แบ่งออกเป็ น
1.1 จัดอยูใ่ นรูปของอนุบาลศึกษา อยูใ่ นความรับผิดชอบของสํานักการศึกษาและ
สํานักงานเขต โดยเปิ ดสอนชัน้ อนุ บาลปี ท่ี 1 – 2 จํานวน 429 โรงเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ทัง้ หมด 435 โรงเรียน
1.2 จัดอยูใ่ นรูปศูนย์เลีย้ งดูเด็กหรือศูนย์พฒ
ั นาเด็ก อยูใ่ นความรับผิดชอบของ
สํานักพัฒนาชุมชน ซึง่ ดําเนินงานในลักษณะของการให้ความสนับสนุนแก่ชุมชนทีเ่ ปิดดําเนินการและ
สํานักอนามัย ซึง่ เปิดสถานเลีย้ งเด็กกลางวันและให้การสนับสนุ นบ้านเลีย้ งเด็ก
2. การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา อยูใ่ นความรับผิดชอบของสํานักการศึกษา
และสํานักงานเขตมีโรงเรียน จํานวน 435 โรงเรียนซึง่ ตัง้ อยูก่ ระจายทัวพื
่ น้ ที่ 50 สํานักงานเขต
3. การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เปิ ดสอนอยูใ่ นโรงเรียน
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จํานวน 69 โรงเรียน ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ซึง่ อยู่
ในความรับผิดชอบของสํานักการศึกษาและสํานักงานเขต และได้จดั ตัง้ โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยแยก
อกจากโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ โรงเรียน
มัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจกั ร โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง และโรงเรียนมัธยม
สุวทิ ย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศ
4. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลเกือ้ การุณย์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร ซึง่ อยูใ่ นความรับผิดชอบของสํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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5. การจัดการศึกษานอกโรงเรียน ได้แก่ การฝึ กอบรมอาชีพระยะสัน้ ในโรงเรียน
ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการจัด
การศึกษานอกระบบโรงเรียนในโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร และการให้ความร่วมมือ ในการดําเนินงาน
โรงเรียนผูใ้ หญ่จดั ให้แก่กลุม่ สนใจตามความเหมาะสม ซึง่ อยูใ่ นความรับผิดชอบของสํานักพัฒนาชุมชน
1.2 โครงสร้างการบริ หารการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
ภารกิจหลักในการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ก็คอื การจัดการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา ส่วนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา เป็ นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี เมือ่
วันที่ 10 พฤษภาคม 2531 ซึง่ เห็นชอบในหลักการเกีย่ วกับนโยบายการจัดการศึกษาสําหรับเด็กก่อน
ประถมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรุงเทพมหานคร
ได้จดั ขึน้ ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยได้รบั มติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 3 มีนาคม 2535
ซึง่ กรุงเทพมหานคร จัดเป็ นการเสริมจากทีก่ ระทรวงศึกษาธิการดําเนินการเพือ่ สนองนโยบายรัฐบาลใน
การขยายการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้แก่เด็กและเยาวชนของไทย และเมือ่ วันที่ 27 มกราคม 2541 คณะรัฐมนตรี
ได้ลงมติอนุ มตั เิ ปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (สํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร. 2549: 17 – 20) การบริหารของกรุงเทพมหานครในส่วนของการจัดการศึกษา ได้มี
การจัดสายในการบังคับบัญชาโดยตรง ซึง่ ผูม้ อี าํ นาจสูงสุดคือ ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตและโรงเรียนตามลําดับ โดยมีสาํ นักการศึกษาเป็ นฝา่ ยอํานวยการหรือหน่วยงานทีป่ รึกษา
และส่งเสริม สนับสนุนในระดับกรุงเทพมหานคร ในระดับสํานักงานเขตมีฝา่ ยการศึกษาเป็ นส่วนราชการ
ทีจ่ ะทําหน้าทีเ่ ช่นเดียวกับสํานักการศึกษา ซึง่ แสดงเป็ นแผนภูมไิ ด้ ดังนี้

16
คณะทีป่ รึกษา

ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร

สภากรุงเทพมหานคร

ปลัดกรุงเทพมหานคร
สํานักอื่นๆ
กลุ่มเขต (โซน)

สํานักการศึกษา
สํานักงานเขต

ฝา่ ยการศึกษา

ศูนย์วชิ าการเขต

เครือข่ายโรงเรียน

สภาเขต

โรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

หน่วยงานหรือหน่วย
องค์กรทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ เสริมระบบ
ภาพประกอบ 2 โครงสร้างการบริหารการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
ทีม่ า: สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร. (2549). รายงานการจัดการศึกษา กรุงเทพมหานคร.
หน้า 7.

จากภาพประกอบ 2 สามารถอธิบายได้วา่ โครงสร้างระบบบริหารการศึกษา มีผวู้ า่ ราชการ
กรุงเทพมหานคร เป็ นผูบ้ ริหารสูงสุดและเป็ นฝา่ ยการเมือง มีอาํ นาจหน้าทีก่ าํ หนดนโยบายการริหาร
กรุงเทพมหานครทุกด้าน เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
ในสายราชการประจํามีปลัดกรุงเทพมหานคร ดํารงตําแหน่งสูงสุดของข้าราชการประจํา มีอาํ นาจหน้าที่
ตามกฎหมายกําหนดและตามคําสังของผู
่
ว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร รวมทัง้ เป็นผูบ้ งั คับบัญชา ข้าราชการ
กรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร รองจากผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
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1.3 การบริหารจัดการเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครโดยสํานักการศึกษา ได้สนับสนุ นให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
นํารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีสว่ นร่วมเข้ามาใช้ในการผดุงคุณภาพการศึกษา และยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในทุกโรงเรียนให้มมี าตรฐานทีท่ ดั เทียมกัน โดยการสร้างเครือข่ายโรงเรียนทีม่ พี น้ื ทีท่ างภูมศิ าสตร์
ใกล้เคียงกัน และสอดคล้องกับพืน้ ทีก่ ารปกครองของกรุงเทพมหานคร ซึง่ มีแนวดําเนินการในการบริหาร
เครือข่าย ดังนี้
1. การจัดตัง้ เครือข่ายโรงเรียน (School Cluster) ในการจัดกลุ่ม โรงเรียนแต่ละ
เครือข่ายช่วยกันพิจารณาจากพืน้ ทีต่ งั ้ ของโรงเรียนและอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ขตการปกครองทีใ่ กล้เคียงกัน เพราะ
ทุกโรงเรียนมีสว่ นร่วมรับผิดชอบนักเรียนทีอ่ ยูใ่ นชุมชนเดียวกันหรือใกล้เคียงกันมีสภาพปญั หา และ
บริบทของชุมชนคล้ายกัน โดยจัดเป็ นกลุ่มโรงเรียน เรียกว่า เครือข่ายโรงเรียน (School Cluster) โดย
เฉลีย่ เครือข่ายละ 4 – 8 โรงเรียน ทัง้ กรุงเทพมหานคร มีจาํ นวนรวมทัง้ สิน้ 80 เครือข่าย โดยแบ่งเป็ น
3 กลุ่มพืน้ ที่ ดังนี้
1. พืน้ ที่ 1 กลุ่มรัตนโกสินทร์และเจ้าพระยา จํานวน 18 เครือข่าย
2. พืน้ ที่ 2 กลุ่มบูรพาและศรีนครินทร์ จํานวน 34 เครือข่าย
3. พืน้ ที่ 3 กลุ่มกรุงธนเหนือและกรุงธนใต้ จํานวน 28 เครือข่าย
ในแต่ละพืน้ ทีจ่ ะมีทมี พลังเกือ้ กูลของสํานักการศึกษาของพืน้ ทีเ่ ป็ นหน่ วยส่งเสริม
สนับสนุนในการบริหารจัดการในแต่ละเครือข่ายมีความเข้มแข็ง และมีอสิ ระในการบริหารจัดการเครือข่าย
ของตนตามบริบทของแต่ละเครือข่าย โดยทัง้ 3 พืน้ ทีเ่ ป็นเครือข่ายทีม่ คี วามเชื่อมโยงประสานสัมพันธ์กนั
2. การจัดตัง้ ศูนย์เครือข่ายโรงเรียน ในแต่ละเครือข่าย พิจารณาคัดเลือกโรงเรียน
ให้เป็ นศูนย์กลาง การประสานงานของเครือข่าย เรียกว่า “ศูนย์เครือข่ายโรงเรียน”โดยผูบ้ ริหารโรงเรียน
ศูนย์เครือข่าย ทําหน้าทีเ่ ป็ นผูป้ ระสานงานเครือข่ายและเป็ นวิทยากรกระบวนการ ซึง่ อาจมีการปรับเปลีย่ น
หมุนเวียนกันไปตามวาระความต้องการและศักยภาพความเป็ นผูน้ ํา
3. การพัฒนาศักยภาพผูป้ ระสานงานเครือข่าย ผูป้ ระสานงาน เครือข่ายเป็ นผูท้ ท่ี าํ
หน้าทีใ่ นการบริหารจัดการให้กจิ กรรมของเครือข่ายดําเนินไปอย่างเป็ นระบบ จึงจําเป็ นต้องมีความชัดเจน
ในบทบาท หน้าที่ และทีส่ าํ คัญต้องสามารถเป็ นวิทยากรกระบวนการขยายผลให้กบั สมาชิกในแต่ละเครือข่าย
ได้มคี วามรู้ ความเข้าใจ เห็นความสําคัญ จําเป็ นในการนําระบบเครือข่ายมาใช้พฒ
ั นาตนและกลุ่ม
4. การจัดทําเอกสาร “การพัฒนาคุณภาพการศึกษา : ระบบเครือข่ายโรงเรียน”
สํานักการศึกษา โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ ได้ดาํ เนินการจัดทําเอกสารเพือ่ เป็ นแนวทางในการบริหาร
จัดการเครือข่าย เพือ่ ให้ทุกเครือข่ายได้นําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม กับบริบทของเครือข่ายของตน
5. การสร้างทีมพลังเกือ้ กูล สํานักการศึกษาได้สนับสนุ นให้เกิดทีมพลังเกือ้ กูล ในระดับ
ต่างๆ เพือ่ ช่วยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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6. การสร้างความเข้มแข็งให้กบั เครือข่าย
สํานักการศึกษา ได้ดาํ เนินการเพิม่ ศักยภาพการบริหารจัดการแต่ละเครือข่าย เพือ่ ให้
การดําเนินงานภายในเครือข่ายมีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มมี าตรฐานสูงยิง่ ขึน้
มีความทัดเทียมกันแต่ยงั คงรักษาเอกภาพในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน โดยการสนับสนุ นการ
ดําเนินงานของเครือข่าย ดังนี้
1. จัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานเครือข่าย
2. พัฒนาความรูค้ วามสามารถในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยี
เพือ่ การบริหารการจัดการและการจัดการเรียนการสอนให้กบั บุคลากรในแต่ละเครือข่าย เพือ่ ให้สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้จริง
3. เพือ่ เสริมสร้างกระบวนการจัดการความรูเ้ กีย่ วกับการบริหารจัดเครือข่าย
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กบั บุคลกรแต่ละเครือข่าย สํานักการศึกษาได้ดาํ เนินการสนับสนุน
ให้เกิดกิจกรรมต่างๆ โดยใช้เครือข่าย ทัง้ 80 เครือข่าย เป็ นฐานในการดําเนินการ ในลักษณะการกระจาย
อํานาจ และความรับผิดชอบให้แต่ละเครือข่ายได้มสี ว่ นร่วมคิด ร่วมแผน ร่วมปฏิบตั ิ ร่วมใช้ทรัพยากร
ร่วมตรวจสอบ ประเมินผลและร่วมรับประโยชน์ ทัง้ นี้อยูบ่ นพืน้ ฐานของกัลยาณมิตร ไม่มกี ารแข่งขัน และ
มีความเสมอภาค
7. การตรวจสอบและประเมินผลความสําเร็จของเครือข่ายโรงเรียน
ในการตรวจสอบและประเมินผลความสําเร็จของเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครทัง้ 80 เครือข่าย นัน้ มีแนวทางการดําเนินการในหลากหลายรูปแบบดังนี้
7.1 การประเมินตนเอง
7.2 การนิเทศติดตามผลการปฏิบตั งิ าน
7.3 การตรวจสอบทบทวนคุณภาพการดําเนินงานและคุณภาพการจัดการศึกษาของ
เครือข่าย
7.4 การประเมินคุณภาพการพัฒนาการศึกษาของเครือข่าย ดําเนินการโดยคณะกรรมการ
การบริหารเครือข่ายระดับกรุงเทพมหานคร ทีมพลังเกือ้ กูลทัง้ 3 หน้าที่ และผูท้ รงคุณวุฒทิ เ่ี กีย่ วข้อง
1.4 เครือข่ายที่ 19 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ได้จดั ตัง้ เครือข่ายโรงเรียน (School Cluster) ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
รวม 80 เครือข่าย จากจํานวนโรงเรียน 435 โรงเรียน โดยสนับสนุนให้แต่ละเครือข่าย ได้มกี ารบริหาร
จัดการภายในอย่างอิสระ เน้นความร่วมมือ เชื่อมโยงประสานงานกันด้วยความเป็ นกัลยาณมิตร ช่วยเหลือ
เกือ้ กูลเติมเต็มให้แก่กนั ทัง้ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อลดค่าใช้จา่ ยในการบริหารจัดการ สร้างความ
เสมอภาค ผูน้ ําทีม่ คี วามถนัดและเชีย่ วชาญในแต่ละด้านจะเป็ นผูน้ ําในการพัฒนางานด้านนัน้ ๆ ซึง่ จะ
นําไปสูก่ ารแลกเปลีย่ นซึง่ กันและกัน ทัง้ นี้อยูภ่ ายใต้วตั ถุประสงค์หรือเป้าหมายทีก่ าํ หนดขึน้ ร่วมกัน โดย
ทุกโรงเรียนยังคงมีความเป็ นอิสระในการกาบริหารจัดการในโรงเรียนของตน (สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร.
2549: 45)
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เครือข่ายที่ 19 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตัง้ อยูใ่ นสํานักงานเขตบางเขนประกอบด้วย
1) โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ทําหน้าทีเ่ ป็นผูป้ ระสานงานเครือข่าย 2) โรงเรียนบ้านคลองบัว 3) โรงเรียน
ประชาภิบาล 4) โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 5) โรงเรียนบ้านบัวมล ซึง่ มีวสิ ยั ทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย
การจัดการศึกษา (เกณฑ์การประเมินมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน. 2552)
ร่วมกัน ดังนี้คอื
วิ สยั ทัศน์
ภายในปี การศึกษา 2554 นักเรียนมีความรูค้ คู่ ุณธรรม ดํารงความเป็ นไทย ครู และ
นักเรียนทันสมัยในเทคโนโลยี และมุง่ มันพั
่ ฒนาการบริหารงานเชิงระบบ สถานทีส่ วยสะอาด บรรยากาศ
วิชาการ และให้ชุมชนมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
พันธกิ จ
พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามรู้ ความสามารถ และทักษะทีจ่ าํ เป็ นตามหลักสูตร ส่งเสริม
ให้ผเู้ รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีวจิ ารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
ไตร่ตรอง และมีวสิ ยั ทัศน์ พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ ส่งเสริมให้
ผูเ้ รียนมีจติ สํานึกในความเป็ นไทย และอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมไทย พัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้ ความสามารถ
โดยใช้เทคโนโลยีทท่ี นั สมัยในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาการบริหารงาน
เชิงระบบโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน พัฒนาอาคารสถานทีใ่ ห้สวยสะอาด เอือ้ ต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้บุคคล
ในชุมชน มีสว่ นร่วมในการพัฒนาการศึกษา เน้นการพัฒนาผูเ้ รียนในลักษณะบูรณาการ คือ พัฒนา
ศักยภาพของแต่ละคนให้เต็มความสามารถ ให้สมบูรณ์ครบถ้วนทุกด้าน ทัง้ ทางร่างกาย สติปญั ญา
คุณธรรม จริยธรรม ความคิด พฤติกรรม มีความสํานึก ความรับผิดชอบ สามารถอยูใ่ นสังคมได้
อย่างมีความสุข
เป้ าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตบางเขน เครือข่าย
โรงเรียนที่ 19
ผูเ้ รียนมีความรู้ ความสามารถ และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ผูเ้ รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีวจิ ารญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง
และมีวสิ ยั ทัศน์ ผูเ้ รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข ผูเ้ รียนเห็นคุณค่าและ
อนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมไทย ครูและนักเรียนมีความรู้ ความสามารถใช้เทคโนโลยีทท่ี นั สมัยได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนบริหารงานอย่างเป็นระบบโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน โรงเรียนมีอาคารสถานที่ และ
สิง่ แวดล้อมทีส่ วยสะอาด มีบรรยากาศเป็ นวิชาการ ผูป้ กครองและชุมชนมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา

2. ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์
2.1 ความหมายและความสําคัญของภาวะผูน้ ํา (Leadership)
ภาวะผูน้ ํา หรือ ความเป็ นผูน้ ํา เป็ นคําทีแ่ ปลมาจากภาษาอังกฤษคําว่า Leadership ซึง่ มี
นักวิชาการได้ให้ทศั นะเกีย่ วกับความหมายของภาวะผูน้ ําไว้มากมาย ดังนี้
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เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์ (2540: 10) กล่าวว่า ภาวะผูน้ ํา หมายถึง การใช้อทิ ธิพลของ
บุคคล หรือของตําแหน่งให้ผอู้ ่นื ยินยอมปฏิบตั ติ าม เพือ่ ทีจ่ ะนําไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมายของกลุ่มตามที่
ได้กาํ หนดไว้หรือหมายถึงรูปแบบของอิทธิพลระหว่างบุคคล
ทองใบ สุดชารี (2543: 4) กล่าวว่า ภาวะผูน้ ํา หมายถึง กระบวนการทีบ่ ุคคลใช้อาํ นาจ
หรืออิทธิพลต่อผูอ้ ่นื เพือ่ ให้บุคคลหรือกลุม่ ยอมปฏิบตั ติ ามความต้องการของตนเอง ทัง้ นี้เพือ่ ให้เป็นไป
ตามเป้าหมายทีก่ าํ หนดไว้
รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2544: 31) กล่าวว่า ภาวะผูน้ ํา (Leadership) หมายถึง พฤติกรรม
ส่วนตัวของบุคคลหนึ่งทีจ่ ะชักนํากิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน (Shared goal) หรือเป็ น
ความสัมพันธ์ทม่ี อี ทิ ธิพลระหว่างผูน้ ํา (Leaders) และผูต้ าม (Followers) ซึง่ ทําให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
เพือ่ ให้บรรลุจดุ มุง่ หมายร่วมกัน (Shared purposes) หรือเป็ นความสามารถทีจ่ ะสร้างความเชื่อมัน่ และ
ให้การสนับสนุ นบุคคลเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายองค์กร
สันต์ชยั พูลสวัสดิ ์ (2545: 6) กล่าวว่า ภาวะผูน้ ําเป็ นการใช้อทิ ธิพลของบุคคลหรือตําแหน่ ง
ให้ผอู้ ่นื ยินยอมปฏิบตั ติ ามเพือ่ ทีจ่ ะนําไปสูเ่ ป้าหมายของกลุ่มตามทีก่ าํ หนดไว้
อาคม วัดไธสง (2547: 3) กล่าวว่า ภาวะผูน้ ํา คือ พฤติกรรมทีผ่ นู้ ําแสดงออกในรูปของ
กระบวนการ ความสามารถหรือกิจกรรม ซึง่ ก่อให้เกิดอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลอื่นโดยทีบ่ ุคคล
อื่นจะคล้อยตามหรือปฏิบตั ติ ามผูน้ ํา เพือ่ ให้การดําเนินการบรรลุวตั ถุประสงค์ในสถานการณ์ใดสถานการณ์
หนึ่ง
แบส (ชมกสิณ ดรุณอาภรณ์. 2546: 13; อ้างอิงจาก Bass. 1985: 545) กล่าวว่า ภาวะผูน้ ํา
คือ กระบวนการเปลีย่ นแปลงทีผ่ นู้ ําจะต้องเป็ นผูเ้ ปลีย่ นแปลงการปฏิบตั งิ านของผูต้ ามซึง่ จะต้องได้ผล
เกินเป้าหมายทีก่ าํ หนดไว้ ทัศนคติตามเชื่อมันและความต้
่
องการของผูต้ ามจะต้องได้รบั การเปลีย่ น แปลง
จากระดับตํ่าไปสูร่ ะดับทีส่ งู กว่า
จาคอบส์ และ ยังส์ (บุญเจือ เสียงวัฒนะ. 2546: 16; อ้างอิงจาก Jacobs; & Jaques.
1987: 17) กล่าวว่า ภาวะผูน้ ํา หมายถึง กระบวนการทีจ่ ะพัฒนาเป้าหมายการทํางานและการได้ทมุ่ เท
พลังในการทํางาน ในอันทีจ่ ะทําให้บรรลุเป้าหมาย
พลังเกท และ แอทเนอร์ (Plunkett; & Attner. 1997: 61) กล่าวว่า ภาวะผูน้ ํา คือ
กระบวนการในการใช้อทิ ธิพลให้บุคคลหรือกลุ่มกําหนดเป้าหมายและดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามที่
ผูใ้ ช้อทิ ธิพลเต็มใจปรารถนา
เซอร์จโิ อวานนี และ มัวร์ (Sergiovanni; & Moore. 1989: 213) กล่าวว่า ภาวะผูน้ ํา คือ
กระบวนการของการเกลีย่ กล่อมจูงใจของผูน้ ํา ทีจ่ ะให้ผตู้ ามประพฤติปฏิบตั ใิ นทางทีจ่ ะส่งเสริมวัตถุประสงค์
ของผูน้ ําเอง
จากความหมายของภาวะผูน้ ําทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น สรุปได้วา่ ภาวะผูน้ ํา หมายถึง กระบวนการ
ทีบ่ ุคคลใช้อาํ นาจหรืออิทธิพลจูงใจให้ผอู้ ่นื ปฏิบตั งิ านร่วมกัน เพือ่ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ทีก่ าํ หนดไว้

21
ความสําคัญของภาวะผูน้ ํา
การดําเนินงานในทุกองค์กรจะประสบความสําเร็จต้องอาศัยผูบ้ ริหาร ผูบ้ ริหารจําเป็ นต้อง
มีภาวะผูน้ ํา ดังนัน้ ภาวะผูน้ ํา จึงมีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อการดําเนินงานเป็ นอย่างยิง่ มีนกั วิชาการได้
กล่าวถึงความสําคัญของภาวะผูน้ ํา ไว้ดงั นี้
อวยชัย ชบา (2538: 165 – 166) ได้สรุปความสําคัญของภาวะผูน้ ําต่อการรวมกลุ่มของ
คนในองค์กร ดังนี้ ผูน้ ําทีม่ ภี าวะผูน้ ําจะทําให้กลุ่มคนรวมตัวกันได้ โดยมีความขัดแย้งกันน้อยทีส่ ดุ ใน
องค์กร องค์กรจึงเปรียบเสมือนบ้านทีอ่ บอุ่น ผูน้ ําทีม่ ภี าวะผูน้ ําจะดําเนินงานขององค์กร เช่น การวางแผน
การจัดองค์กร การบริหารงานบุคคล การประสานงาน การอํานวยการและการสังการ
่
การประเมินผล
งานเพือ่ ไปสูก่ ารใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และผูน้ ําทีม่ ภี าวะผูน้ ําจะเป็ นผูส้ ร้างบรรยากาศการทํางาน
ทีก่ ่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผูต้ ามซึง่ เป็ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2544: 6) กล่าวไว้วา่ หากมีคนตัง้ แต่สองคนขึน้ ไปมาอยูร่ ว่ มกันจะ
เกิดปฏิสมั พันธ์เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์รว่ มกัน คือ การยอมรับอิทธิพลทางใจและการลงมือปฏิบตั ติ าม
ผูม้ อี ทิ ธิพลเหนือกว่า กําหนดให้เกิดการร่วมมือร่วมใจดําเนินการไปสูจ่ ุดหมาย โดยทีท่ ุกคนเกิดความพึงพอใจ
บุญเลิศ อ่อนกูล (2545: 35) และ ปุญญิสา พันธุภ์ กั ดี (2546: 18) ได้สรุปความสําคัญ
ของภาวะผูน้ ําหรือการเป็ นผูน้ ํา ดังนี้ ภาวะผูน้ ําเป็ นคุณสมบัตสิ ว่ นตัวของผูน้ ําแต่ละคนทีแ่ สดงออกใน
พฤติกรรมต่างๆ เช่น ความสามารถในการตัดสินใจสังการ
่
เพือ่ ทีจ่ ะทําให้ผรู้ ว่ มดําเนินกิจกรรมให้บรรลุ
เป้าหมายทีว่ างไว้ ภาวะผูน้ ําเป็ นสิง่ ทีฝ่ ึกอบรมให้เกิดขึน้ ได้ และขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นไป ผูน้ ํา
ทีม่ ภี าวะผูน้ ําสูงจะต้องสามารถแสดงพฤติกรรมในการนํา และความมีอทิ ธิพลต่อผูร้ ว่ มงานในทุกสถานการณ์
และเป็ นผูน้ ําในการเปลีย่ นแปลง (Change Agent) ภายในหน่วยงานหรือกลุ่ม ฉะนัน้ ภาวะผูน้ ํา จึงมี
ผลกระทบต่อสิง่ อื่นๆ ไม่วา่ จะเป็ นผูร้ ว่ มงานองค์การหรือสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ก่อให้เกิดความมี
ประสิทธิภาพหรือด้อยประสิทธิผลตลอดจนภาวะผูน้ ําเป็ นศิลปะอันจําเป็ น ซึง่ สําคัญยิง่ ของนักบริหาร
ในการทีจ่ ะนําหน่วยงานหรือกลุ่มองค์การไปสูค่ วามสําเร็จ
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ภาวะผูน้ ํามีผลกระทบต่อผูร้ ว่ มงาน องค์กรสิง่ แวดล้อม
ในอันทีจ่ ะก่อให้เกิดประสิทธิภาพหรือความล้มเหลว เป็ นคุณสมบัตสิ าํ คัญทีผ่ บู้ ริหารพึงมี ผูท้ ม่ี ภี าวะผูน้ ํา
จะเป็นผูส้ ร้างบรรยากาศการทํางาน ทําให้กลุม่ คนรวมตัวกันได้ ผูใ้ ช้บงั คับบัญชาหรือผูร้ ว่ มงานมีความพึงพอใจ
ในการทํางานเป็ นทีม ซึง่ ส่งผลให้องค์กรประสบความสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้
2.2 ภาวะผูน้ ําเชิ งสร้างสรรค์ ตามแนวคิ ดของ อาร์ช และ เพอร์ซาล (Ash; & Persall.
2007: Online)
ทฤษฎีภาวะผูน้ ําแบบสร้างสรรค์ (Formative Leadership Theory) ได้รบั การพัฒนาโดย
Ash และ Persall บนพืน้ ฐานความเชื่อทีว่ า่ “ในโรงเรียนหนึ่งอาจมีผนู้ ําได้หลายคน ซึง่ แสดงบทบาท
การใช้ภาวะผูน้ ําในลักษณะต่างๆ มากมาย บทบาทภาวะผูน้ ําจึงมิได้จาํ เพาะเจาะจงแต่ผบู้ ริหารเท่านัน้ ”
แต่หน้าทีข่ องผูบ้ ริหารคือการสร้างโอกาสการเรียนรูใ้ ห้แก่ครูอาจารย์และบุคลากรต่างๆ เพือ่ เป็ นช่องทาง
ให้คนเหล่านี้ได้พฒ
ั นาตนเองเข้าสูก่ ารเป็นผูน้ ําทีส่ ร้างสรรค์ (Productive leaders) ทฤษฎีภาวะผูน้ ํา
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แบบสร้างสรรค์น้ีมมี มุ มองว่า “ครูคอื ผูน้ ํา (Teacher as leaders) โดยมีครูใหญ่คอื ผูน้ ําของผูน้ ํา (Leader
of leaders) “อีกทอดหนึ่ง โดยนัยดังกล่าว หน้าทีส่ าํ คัญของผูบ้ ริหาร จึงไม่เพียงแต่สง่ เสริมการเรียนรู้
ของนักเรียนเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงการส่งเสริมเรียนรูข้ องครูอาจารย์และบุคลากรซึง่ เป็ นผูใ้ หญ่ของโรงเรียน
อีกด้วย
การเป็ นผูน้ ําแบบสร้างสรรค์ (The formative leader) นัน้ จําเป็ นจะต้องอาศัยทักษะการเอือ้
อํานวยความสะดวก (Facilitation skills) อยูใ่ นระดับสูง ทัง้ นี้เพราะสาระทีเ่ ป็นภารกิจหลักของทฤษฎีน้ี
ได้แก่ การทํางานแบบทีมในการสืบเสาะหาความรู้ (Team inquiry) การเรียนรูแ้ บบทีม (Team learning)
การร่วมมือร่วมใจกันแก้ปญั หา (Collaborative problem solving) การจินตนาการสร้างภาพของอนาคต
ทีค่ วรเป็ น (Imaging future possibilities) การพิจารณาตรวจสอบความเชื่อร่วมกัน (Examining shared
beliefs) การใช้คาํ ถาม (Asking questions) การรวบรวมวิเคราะห์และแปลความข้อมูล (Collecting
analyzing, and interpreting data) ตลอดจนกระตุน้ ครูอาจารย์ตงั ้ วงสนทนาอย่างสร้างสรรค์ในเรือ่ ง
การเรียนการสอน เป็ นต้น ภารกิจดังกล่าวเหล่านี้ ล้วนแสดงออกถึงพฤติกรรมภาวะผูน้ ําแบบสร้างสรรค์
ทัง้ สิน้
ผูน้ ําแบบสร้างสรรค์ในฐานะหัวหน้ าสูงสุดด้านการเรียนรู้ของโรงเรียน (The Principal
as Chief Learning Officer of School : CLO)
ในองค์การหรือหน่วยงานภาคธุรกิจจะต้องมีบุคคลทีเ่ ป็ นหัวหน้าบริหารสูงสุด หรือ
CEO (Chief Executive Officer) มีหวั หน้าสูงสุดด้านการคลังหรือ CFO (Chief Financial Officer) และ
มีหวั หน้าสูงสุดด้านสารสนเทศ หรือ CIO (Chief Information Officer) เช่นเดียวกันโรงเรียนในอนาคต
ซึง่ มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนรู้ ก็ตอ้ งมีครูใหญ่ เป็ นหัวหน้าสูงสุดด้านการเรียนรู้ หรือ CLO (Chief
Learning Officer) ทําหน้าทีเ่ ป็ นผูน้ ําทางวิชาการ (Instructional leader) ซึง่ ในอนาคตจะต้องเปิ ดกว้าง
สูก่ ารเรียนรูใ้ หม่ๆ ยิง่ ขึน้ แม้วา่ การเรียนรูบ้ างอย่างอาจจะขัดแย้งกับปรัชญาความเชื่อหลักของตนก็ตาม
ผูน้ ํา CLO จะต้องแสดงพฤติกรรมแบบอย่างทางวิชาการให้สอดคล้องกับสิง่ ทีต่ นพูด และอยากให้ครู
แสดงพฤติกรรมด้านการเรียนการสอนอย่างทีต่ นต้องการ ผูน้ ําการเรียนรู้ หรือ CLO ต้องทําตนเป็ น
ผูเ้ รียนรูต้ ลอดชีวติ (Life – long learner) ขยันต่อการเข้าสัมมนาทางวิชาการเพื่อเสนอแนวคิด และ
ความรูใ้ หม่ๆ ด้านการเรียนการสอน ชอบการศึกษาค้นคว้าความรูใ้ หม่ๆ ทางวิชาชีพจากแหล่งวิชาการ
ทีม่ อี ยูม่ ากมาย นํามาสนทนาแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั คณะครูอย่างสมํ่าเสมอ พร้อมทัง้ กระตุน้ และสนับสนุน
ให้ครูทาํ เช่นเดียวกับตน การเป็ นผูน้ ําแบบ CLO นัน้ สิง่ ทีค่ รูใหญ่ตอ้ งทําและขาดมิได้ ก็คอื การสร้างวัฒนธรรม
สร้างสรรค์นวัตกรรม (Culture of innovation) ขึน้ ในโรงเรียน ภายใต้วฒ
ั นธรรมดังกล่าว ทุกคนในโรงเรียน
จะต้องทําวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร (Action research) ในเรือ่ งต่างๆ เช่น การวิจยั ในชัน้ เรียน เป็ นต้น ทุกคน
พัฒนาอุปนิสยั ตนเองในการเก็บรวบรวม (Collecting) วิเคราะห์ขอ้ มูล (Analyzing) และแปลความหมาย
ข้อมูล(Interpreting data) อยูต่ ลอดเวลา เพือ่ นําผลทีไ่ ด้ไปทําการปรับปรุงด้านวิชาการและการเรียนรู้
ของนักเรียนให้บงั เกิดผลดีทส่ี ดุ อย่างต่อเนื่อง
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ด้วยเหตุน้บี ทบาทของผูน้ ําแบบสร้างสรรค์ ในฐานะ CLO ของโรงเรียนจึงแตกต่าง
ไปจากการเป็ นครูใหญ่ในแนวคิดเดิม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้องมีทกั ษะสูงของการเป็นผูใ้ ห้บริการ การเป็ น
ผูส้ ง่ เสริมผูเ้ อือ้ อํานวยความสะดวก (Facilitator) เพือ่ ให้เกิดการเรียนรูต้ ลอดเวลาของสมาชิกทุกคนใน
โรงเรียน ผูน้ ําแบบ CLO จะต้องให้ความช่วยเหลือครูและบุคลากรในการเอาชนะความรูส้ กึ กลัว ต่อ
การผิดพลาดของตนเหล่านี้ โดยยึดหลัก “ผิดเป็ นครู” จะต้องพยายามยกระดับมาตรฐานการทํางาน
ของครูบุคลากร ด้วยการส่งเสริมให้แต่ละคนเลือกทํางาน หรือแก้ปญั หาทีม่ คี วามยากสลับซับซ้อนที่
ต้องใช้ความคิดสูง ใช้ความเพียรพยายามสูง และพยายามให้แต่ละคนหลีกเลีย่ งงานหรือปญั หาทีง่ า่ ย
ซึง่ ใครก็สามารถทําได้ ส่งเสริมให้ครูเปลีย่ นแนวคิดในการประเมินผลนักเรียนแบบเก่าทีเ่ น้นการให้คะแนน
แก่คนทีต่ อบคําถามถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ คําถามหรือโจทย์งา่ ยๆ เพราะนักเรียนจะใช้ความพยายาม
ในการเรียนรูแ้ ละใช้ความคิดน้อย แต่ในทางตรงข้าม ควรมีการให้คะแนนแก่นกั เรียนทีเ่ ลือกทําโจทย์
หรือปญั หาทีย่ ากแต่อาจได้คาํ ตอบสุดท้ายอาจไม่ตรงกับทีค่ รูตงั ้ ไว้กไ็ ด้ ทัง้ นี้เพราะเด็กกลุ่มนี้จะต้องใช้
ระดับความคิดและความพยายามสูงกว่าเด็กกลุ่มแรก โดยเฉพาะจะได้กระบวนการ (Process) คิดและ
การทํางาน รวมทัง้ สามารถมองเห็นทางเลือกต่างๆ ทีส่ ามารถไปสูค่ าํ ตอบสุดท้าย และทีส่ าํ คัญเด็กสามารถ
ประยุกต์วธิ กี ารไปใช้กบั ชีวติ จริงมากกว่าเด็กทีไ่ ด้คาํ ตอบถูกต้องแต่ใช้ความพยายามน้อยกว่ามาก ต่อไปนี้
จะกล่าวถึง หลักการ 10 ประการของการเป็ นผูน้ ําแบบสร้างสรรค์ ซึง่ แสดงว่า ทฤษฎีภาวะผูน้ ํามี
กระบวนการทัศน์ใหม่ของการเป็ นผูน้ ําเชิงคุณภาพ (Quality leadership)
หลักการของภาวะผูน้ ําแบบสร้างสรรค์ (Formative Leadership Principles) (Ash; &
Persall. 2007: Online)
1. การเรียนรูแ้ บบทีม (Team learning) การคิดอย่างหวังผล (Productive thinking)
และการร่วมมือร่วมใจกันแก้ปญั หา (Collaborative problem solving) ควรนํามาใช้แทนกลไกการควบคุม
(Control mechanisms) การตัดสินใจจากเบือ้ งบน (Top – down decision making) ตลอดจน การบังคับ
สังการให้
่
ทาํ แบบเดียวกัน (Enforcement of conformity)
2. ผูน้ ําควรมีทกั ษะการฟงั การพูด อ่านและการเขียนทีด่ ี ใช้แนวทางในการสร้าง
แรงขับเคลื่อนและพลังใจให้เกิดกับบุคลากร มีการเจรจาต่อรองทีด่ ี ควรมีมมุ มองครูวา่ เป็ นผูน้ ํา และ
ครูใหญ่ของโรงเรียนเป็ นผูน้ ําของผูน้ ํา โดยผูน้ ําทัง้ หลายเหล่านี้ ต้องมีทกั ษะการตัง้ คําถามทีเ่ หมาะสม
(คําถามทีไ่ ด้คาํ ตอบทีล่ ุ่มลึก) มากกว่าการแสดงตนว่าเป็ นผูร้ อบรูค้ าํ ตอบของทุกคําถาม
3. ความสัมพันธ์ของการปฏิบตั งิ านควรตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการไว้วางใจ (Trust)
ต่อกัน ผูน้ ําจะต้องไม่มที ศั นะว่าครูและนักเรียนชอบหลีกเลีย่ งความรับผิดชอบ (ทํานองทฤษฎี X ของ
McGregor) แต่มหี น้าทีช่ ว่ ยให้คนเหล่านี้มคี วามกล้าต่อการปฏิบตั สิ งิ่ ใหม่ๆ
4. ผูน้ ําควรส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี โดยปรับเปลีย่ นทัศนะจาก
“ให้ทุกคนทําตามทีส่ งและยึ
ั่
ดหลักทําแบบเดียวกัน” ไปเป็ นกระตุน้ ให้กําลังใจ และสนับสนุนความคิดริเริม่
และค้นคิดนวัตกรรมใหม่ๆ ของครู
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5. ผูน้ ําควรให้ความสนใจและให้ความสําคัญของคน (People) และต่อกระบวนการ
(Process) มากกว่างานเอกสารและงานธุรการประจํา แต่ควรบริหารเวลาไปกับกิจกรรมทีก่ ่อให้เกิดการสร้าง
มูลค่าเพิม่ (Value – added activities) ขึน้
6. ผูน้ ําควรเน้นถึงความสําคัญของลูกค้า (Customer – focused) และยึดหลักการ
ให้บริการ ทฤษฎีน้ีถอื ว่า ครูและบุคลากรคือลูกค้าโดยตรงของครูใหญ่ ดังนัน้ หน้าทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ของ
ครูใหญ่ ก็คอื การให้บริการแก่ลกู ค้าของตน
7. ผูน้ ํา ควรสร้างเครือข่ายให้เกิดการสือ่ สารแบบสองทาง มากกว่าการกําหนด
ช่องทางไหลของสารสนเทศเพียงทิศทางเดียว
8. การเป็ นผูน้ ําแบบสร้างสรรค์ จําเป็ นต้องมีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ อาศัยความเอาใจใส่
ใกล้ชดิ (Proximity) การปรากฏตัวอยูก่ บั งาน (Visibility) และอยูใ่ กล้ชดิ กับลูกค้าของตน ผูน้ ําควรใช้
หลักนิเทศภายในแบบแวะเวียน (Managing by Wandering Around : MBWA) ไปยังหน่วยต่างๆ
ทัวทั
่ ง้ โรงเรียนและชุมชนทีล่ อ้ มรอบโรงเรียนเพื่อไปรับฟงั และเรียนรู้ ไปสอบถาม ไปสร้างสัมพันธภาพ
และไปเสาะหาแนวทางทีเ่ ป็ นไปได้ในเรือ่ งต่างๆ
9. ผูน้ ําแบบสร้างสรรค์ จะกระจายอํานาจการตัดสินใจ (Empowering) แก่บุคคล
ผูป้ ฏิบตั งิ านต่างๆ ของโรงเรียน และจะทําหน้าทีป่ กป้องคนเหล่านี้เมื่อมีการแทรกแซงการทํางานจาก
ภายนอก
10. ผูน้ ําแบบสร้างสรรค์ ต้องมีความสามารถสูงในการปฏิบตั ภิ ารกิจอยูท่ า่ มกลาง
สภาวะแวดล้อมทีไ่ ม่แน่นอน เป็ นผูเ้ รียนรูก้ ารบริหารความเปลีย่ นแปลงอย่างเป็ นระบบ เพือ่ ให้หน่วยงาน
ได้ประโยชน์จากการเปลีย่ นแปลงนัน้ และเป็ นผูท้ ไ่ี ม่ยดึ ติดกับสถานภาพเดิมทีเ่ ป็ นอยู่ (Maintaining status
quo) ของโรงเรียน

3. การประยุกต์ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ ตามแนวคิดของ อาร์ช และ เพอร์ซาล (Ash;
& Persall. 2007: Online)
แนวคิดองค์ประกอบภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของ อาร์ช
และ เพอร์ซาล ทัง้ 10 ด้าน ผูว้ จิ ยั เห็นว่า สามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั ผูบ้ ริหารสถานศึกษา โดยนํามา
เป็ นแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผูน้ ําให้ประสบความสําเร็จและถือว่า เป็ นผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์
เพือ่ ทําให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ผูว้ จิ ยั จึงได้ผวู้ จิ ยั ได้ประยุกต์แนวคิดภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ 10 ด้าน
ตามแนวคิดของ รัธ อาร์ช และ เมอริซ เพอร์ซาล (Ruth, Ash; & Maurice, Persall. 2007: Online)
และพบว่า มี 7 ด้าน ทีเ่ ข้ากับบริบทของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน ดังนี้
1. การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี หมายถึง การทีผ่ บู้ ริหารโรงเรียนมีการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างสร้างสรรค์ มีความรูเ้ รือ่ งเครือ่ งมือ
สมัยใหม่สาํ หรับการจัดการศึกษา และมีความกระตือรือร้น ตลอดจนเปิ ดใจให้กว้างสําหรับเทคโนโลยีใหม่
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มีทศั คติทด่ี ใี นการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูบ้ ริหารควรส่งเสริมให้บุคคลากร มีความเข้าใจพืน้ ฐาน
ของระบบเทคโนโลยี เพือ่ นําไปใช้ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง
2. การทํางานเป็ นทีม หมายถึง การทีผ่ บู้ ริหารโรงเรียนใช้กระบวนการบริหารสถานศึกษา
ด้วยการเรียนรูแ้ บบทีม มีการบริหารแบบทีมงาน แสดงออกด้วยการรับฟงั ทราบผลการทํางานของทีมงาน
โดยใช้ดชั นีตวั บ่งชีห้ ลักทีบ่ ่งชีถ้ งึ ผลสําเร็จโดยรวมของทีมงาน มีการยอมรับในคุณค่าของบุคคล
3. การเจรจาต่อรอง หมายถึง การทีผ่ บู้ ริหารโรงเรียนใช้กระบวนการสนทนาพูดคุย เพื่อ
แก้ปญั หาทางด้านการศึกษาให้ประสบผลสําเร็จ มีการแลกเปลีย่ น พูดคุยเจรจา มีวาทศิลป์ในการสือ่ สาร
ผูบ้ ริหารมีทกั ษะการฟงั การพูด อ่านและการเขียนทีด่ ี ใช้แนวทางในการสร้างแรงขับเคลื่อนและพลังใจ
ให้เกิดกับบุคลากร
4. การไว้วางใจ หมายถึง การทีผ่ บู้ ริหารโรงเรียนจะต้องสร้างความเชื่อถือไว้วางใจให้กบั
สมาชิกในองค์กร ด้วยการยึดการบริหารสากล เช่น คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ความเมตตา
ความยุตธิ รรม ความเป็ นกลาง ความกล้าหาญ ความอดทน ความมีวนิ ยั ความมุง่ มัน่ ซึง่ เป็ นหลัก
สําคัญในการบริหาร เป็ นแม่แบบทีด่ ี ยอมรับข้อผิดพลาดของสมาชิกในองค์กร และให้เกียรติผอู้ ่นื เคารพ
และให้การสนับสนุ นผูอ้ ่นื ไม่วา่ คนๆ นัน้ จะมีตําแหน่งใดก็ตาม สอบถาม เปิ ดโอกาสให้ผอู้ ่นื ได้แสดง
ความคิดเห็น รับฟงั ปญั หาและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม
5. การบริหารเวลา หมายถึง การทีผ่ บู้ ริหารโรงเรียนมีการกําหนดการปฏิบตั งิ าน การดําเนินงาน
เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีวตั ถุประสงค์ของงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างโดยใช้เวลาทีน่ ้อยทีส่ ดุ
มีการควบคุมกําหนดลําดับเหตุการณ์ทจ่ี ะทํา ควบคุมกิจกรรมในการตัดสินใจ มีการวางแผน วางเป้าหมาย
ของงานอย่างรอบคอบเพือ่ ให้งานเกิดประสิทธิผล และเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. การสื่อสาร หมายถึง การทีผ่ บู้ ริหารโรงเรียนมีการติดต่อประสานสัมพันธ์กบั บุคคล
ในองค์กรเพื่อให้เกิดความร่วมมือ มีการชีแ้ จงรายละเอียดให้บุคลากรและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ทัง้ ภายใน
และภายนอก มีการปรับปรุงพัฒนาทักษะการสือ่ สาร ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพือ่ ความสะดวกรวดเร็ว
สอดคล้องกับยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยข้อมูลข่าวสารมีสาระ มีความชัดเจน น่าเชื่อถือ สร้างความเชื่อมัน่
และเข้าใจในความต้องการของฝา่ ยต่างๆ เพือ่ สนับสนุนให้บุคลากรทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย
ใช้การติดต่อสื่อสารแบบสองทาง
7. การสร้างมนุ ษยสัมพันธ์ หมายถึง การทีผ่ บู้ ริหารโรงเรียนสร้างสัมพันธ์ทด่ี กี บั บุคลากร
ทัง้ ภายในและภายนอกโรงเรียน ช่วยสร้างสัมพันธภาพทีด่ ตี ่อโรงเรียน มีการใช้การสือ่ สารสองทาง ให้
ความสําคัญแก่ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนทัง้ ด้านความร่วมมือ การฝึกอบรม และให้ความสนใจ
กับบุคลากรทัง้ หมดโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้
3.1 การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ประการแรก ได้แก่ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี นับว่าเป็ น
หัวใจและจําเป็ นสําหรับการบริหารของผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ เป็ นคุณสมบัตทิ ผ่ี บู้ ริหารสถานศึกษาต้องมี
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โดยเฉพาะอย่างยิง่ ท่ามกลางกระแสการเปลีย่ นแปลงในสภาวการณ์ปจั จุบนั ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้มบี ทบัญญัตทิ เ่ี กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา และนวัตกรรมการศึกษาไว้
หลายมาตรา มาตราทีส่ าํ คัญ คือ มาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มกี ารวิจยั และพัฒนาการผลิตและการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทัง้ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เพือ่ ให้เกิดการใช้ทค่ี ุม้ ค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูข้ องคนไทย
ความหมายของการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สิโณรัก (2552: ออนไลน์) ได้กล่าวถึงคําว่า “บริหารนวัตกรรม” จะเป็ นรากศัพท์ 2
คํา คือ บริหาร+นวัตกรรม ซึง่ มีนกั วิชาการให้ความหมาย ดังนี้
การบริหาร” (administration) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน “administered” หมายถึง
ช่วยเหลือ (assist) หรืออํานวยการ (direct) การบริหารมีความสัมพันธ์หรือมีความหมายใกล้เคียงกับ
คําว่า “minister” ซึง่ หมายถึง การรับใช้หรือผูร้ บั ใช้ หรือผูร้ บั ใช้รฐั คือ รัฐมนตรี สําหรับความหมาย
ดัง้ เดิมของคําว่า administer หมายถึง การติดตามดูแลสิง่ ต่างๆ
“นวัตกรรม” (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ทําสิง่
ใหม่ขน้ึ มา ความหมายของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์คอื การนําแนวความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์
จากสิง่ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ เพือ่ ทําให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือก็คอื ”การทําในสิง่ ที่
แตกต่างจากคนอื่น โดยอาศัยการเปลีย่ นแปลงต่างๆ (Change) ทีเ่ กิดขึน้ รอบตัวเราให้กลายมาเป็ น
โอกาส (Opportunity) และถ่ายทอดไปสูแ่ นวความคิดใหม่ทท่ี าํ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม”
แนวความคิดนี้ได้ถูกพัฒนาขึน้ มาในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยจะเห็นได้จากแนวคิดของนักเศรษฐอุตสาหกรรม
เช่น ผลงานของ โจเซฟ สชัมปี เตอร์ (Joseph Schumpeter. 1934) ใน The Theory of Economic
Development โดยจะเน้นไปทีก่ ารสร้างสรรค์ การวิจยั และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อัน
จะนําไปสูก่ ารได้มาซึง่ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) เพือ่ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
เป็ นหลัก นวัตกรรม ยังหมายถึง ความสามารถในการเรียนรูแ้ ละนําไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลได้จริง อีกด้วย
(พันธุอ์ าจ ชัยรัตน์. Xaap.com)
ดังนัน้ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีของผูบ้ ริหารสถานศึกษา หมายถึง การทีผ่ บู้ ริหารโรงเรียน
มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างสร้างสรรค์ มี
ความรูเ้ รือ่ งเครือ่ งมือสมัยใหม่สาํ หรับการจัดการศึกษา และมีความกระตือรือร้นตลอดจนเปิดใจให้กว้าง
สําหรับเทคโนโลยีใหม่ มีทศั คติทด่ี ใี นการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูบ้ ริหารควรส่งเสริมให้บุคคลากร
มีความเข้าใจพืน้ ฐานของระบบเทคโนโลยี เพือ่ นําไปใช้ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
ความสําคัญของการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
ครรชิต มาลัยวงศ์ (2552: ออนไลน์) เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษามีความสําคัญ
อย่างยิง่ ต่อการปฏิบตั งิ านและการบริหารงานในปจั จุบนั เทคโนโลยีบริหารการศึกษาทําให้การบริหาร
จัดการของผูบ้ ริหารการศึกษามีความสะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพ และทําให้การสือ่ สารและการประสานงาน
ด้านการบริหารการศึกษาและการปฏิรปู การศึกษาสะดวกรวดเร็ว เป็ นเครือ่ งมือสําคัญทีจ่ ะทําให้สามารถ
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ผลิตผูจ้ บการศึกษาทุกระดับทีม่ คี ุณภาพได้
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้มบี ทบัญญัตทิ เ่ี กีย่ วข้องกับเทคโนโลยี
การศึกษาและนวัตกรรมการศึกษาไว้หลายมาตรา มาตราทีส่ าํ คัญ คือ มาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มี
การวิจยั และพัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา รวมทัง้ การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา เพือ่ ให้เกิดการใช้ทค่ี มุ้ ค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้
ของคนไทย
การดําเนินการปฏิรปู การศึกษาให้สาํ เร็จได้ตามทีร่ ะบุไว้ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 ดังกล่าว จําเป็ นต้องทําการศึกษาวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาใหม่ๆ ทีจ่ ะเข้ามาช่วย
แก้ไขปญั หาทางการศึกษา ทัง้ ในรูปแบบของการศึกษาวิจยั การทดลองและการประเมินผลนวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีทน่ี ํามาใช้วา่ มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด นวัตกรรมทีน่ ํามาใช้ทงั ้ ทีผ่ า่ นมาแล้ว และ
ทีจ่ ะมีในอนาคตมีหลายประเภทขึน้ อยูก่ บั การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในด้านต่างๆ ในทีน่ ้ีจะขอกล่าวคือ
นวัตกรรม 5 ประเภท คือ
1. นวัตกรรมทางด้านหลักสูตร
2. นวัตกรรมการเรียนการสอน
3. นวัตกรรมสือ่ การสอน
4. นวัตกรรมการประเมินผล
5. นวัตกรรมการบริหารจัดการ
การใช้นวัตกรรมแต่ละด้านอาจมีการผสมผสานทีซ่ อ้ นทับกันในบางเรือ่ ง ซึง่ จําเป็ น
ต้องมีการพัฒนาร่วมกันไปพร้อมๆ กันหลายด้าน การพัฒนาฐานข้อมูลอาจต้องทําเป็ นกลุ่ม เพื่อให้
สามารถนํามาใช้รว่ มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บทบาทผู้บริ หารกับการบริ หารนวัตกรรมและสารสนเทศ
จักรเพชร (2552: ออนไลน์) กล่าวว่า ปจั จุบนั เป็ นยุคทีม่ กี ารติดต่อสื่อสารกัน อย่าง
กว้างขวางทัวโลก
่
เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาองค์กรต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน หน่วยงาน จึงมีความต้องการทรัพยากรบุคคลทางเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
ในด้านคิดค้นพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ธุรกิจและบริการใหม่ๆ เป็ น
อย่างมาก ผูบ้ ริหารควร มีเป้าหมายทีจ่ ะผลิตบุคลากรทีม่ คี วามรูท้ งั ้ ทางทฤษฎี และภาคปฏิบตั อิ ย่างเพียงพอ
มีการพัฒนาบุคลากรให้มคี ณ
ุ ภาพมีความรูค้ วามสามารถด้านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหาร
การจัดการเพื่อตอบสนองสังคมทัง้ ภาครัฐและเอกชน พร้อมทัง้ ให้การสนับสนุนให้โอกาสบุคคลากรให้
สามารถนําความรูแ้ ละเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารการจัดการไปใช้ประโยชน์กบั งานในต่างๆ
อย่างกว้างขวางอันเป็ นการเสริมสร้างความแข็งแรงแก่การพัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
1. ด้านการบริหารองค์กร สามารถบริหารองค์กรให้ทาํ งานเป็ นทีมได้ อย่างมี
ระบบ มีความรูเ้ รือ่ งเครื่องมือสมัยใหม่สาํ หรับการบํารุงรักษา และมีความกระตือรือร้นตลอดจนเปิดใจ
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ให้กว้างสําหรับสิง่ ใหม่
2. ด้านบริหารบุคคล จัดอบรมภายในองค์กรให้บุคลากรมีความรู้ มีทศั คติทด่ี ี
ในการยอมรับเทคโนโลยีสาระสนเทศ มีบุคลิกภาพดึงดูดความสนใจของเพือ่ นร่วมงานศึกษาแหล่งผลิต
บุคลากรและคัดเลือกบุคลากรทีจ่ ะเข้ามาปฏิบตั งิ านได้อย่างสอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ด้านบริหารโครงการ สามารถวางแผนโครงการ ดําเนินโครงการประเมินผล
รวมทัง้ สามารถเลือกกิจกรรม สื่อทีเ่ หมาะสมในแต่ละโครงการและมีความเป็ นผูน้ ําในการเริม่ โครงการใหม่ๆ
4. ด้านการออกแบบผูบ้ ริหารควรจะสนับสนุ นบุคลากรให้มสี มรรถภาพ ดังนี้
4.1 ด้านการออกแบบสือ่ การสอนมีความคิดรวบยอดต่อเนื้อหาเพือ่ การนําเสนอ
เป็ นสือ่ โดยมีความรูท้ างด้านจิตวิทยา หลักสูตรและเรือ่ งระบบ เพื่อนําใช้ในการออกแบบสือ่ การสอน
4.2 ด้านการออกแบบระบบการสอน มีความสามารถในการประสมประสาน
เทคนิคทางด้านสือ่ วิธกี ารทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา สามารถวิเคราะห์คดั เลือกเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการออกแบบระบบการสอนตลอดจนให้คาํ แนะนําผูส้ อน
4.3 ด้านการออกแบบโครงการ สามารถออกแบบโครงการ ทีแ่ ปลกใหม่ท่ี
เป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงาน โดยให้สอดคล้องกับสภาพปญั หาและเป็ นทีย่ อมรับของหน่วยงานตลอดจน
กําหนดหลักสูตรของโครงการได้
5. ด้านการผลิต ผูบ้ ริหารควรส่งเสริมให้บุคคลากร มีความเข้าใจพืน้ ฐานของ
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศในลักษณะการประยุกต์ใช้ และสามารถโดยร่วมมือกับผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะ
ด้านในด้านคอมพิวเตอร์ เข้าใจคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์รวมทัง้ อุปกรณ์ต่างๆ ทีใ่ ช้รว่ มกับคอมพิวเตอร์
ด้านโทรศัพท์ สามารถกําหนดให้โทรศัพท์อยูใ่ นระบบการผลิตสือ่ การสอนหรือการจัดการศึกษา
6. ด้านการบริการ ผูบ้ ริหารควรส่งเสริมให้บุคคลากรให้มสี มรรถภาพ ดังนี้
6.1 ด้านการจัดเตรียมสือ่ ต้องมีระบบในการจัดเตรียมสื่อเพื่อให้การบริการ
ทีส่ ะดวกรวดเร็วจัดระบบสือ่ พัฒนาการจัดระบบสือ่ วางระเบียบ ข้อปฏิบตั ใิ นการให้บริการและใช้คอมพิวเตอร์
ในการจัดเก็บข้อมูล การบํารุงซ่อมแซม จัดบุคลากรทีม่ คี วามสามารถในการบํารุงซ่อมแซมอุปกรณ์
เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความสามารถในการใช้สอ่ื สามารถวิเคราะห์ เลือกสือ่
จัดระบบการใช้และสรรหาวิธกี ารนําเสนอทีน่ ่าสนใจมี การจัดหาสือ่ ติดตามความเคลื่อนไหวเกีย่ วกับ
สือ่ การสอนจากแหล่งผลิตตลอดจนจัดหาสือ่ จากหน่วยงานอื่นๆ
6.2 ด้านการเก็บสือ่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกีย่ วกับ
รายละเอียดของสือ่ เพือ่ การบริการทีร่ วดเร็ว
6.3 ด้านการให้ความรูเ้ รือ่ งสือ่ มีความรูเ้ กีย่ วกับเทคโนโลยีทางการศึกษา
การสือ่ สารและมีประสิทธิภาพในการนําเสนอข้อมูล
6.4 ด้านการประเมิน สามารถออกแบบวิธกี ารประเมินสื่อและการใช้สอ่ื โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ประหยัดงบประมาณและบุคลากร
7. ด้านการวิจยั ผูบ้ ริหารควรเป็ นนักวิจยั และสนับสนุนบุคลากรให้เป็ นนักวิจยั
ทางการศึกษาทําการการศึกษา ในหัวข้อทีน่ ํามาใช้ในงานด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยเน้นการวิจยั
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ทีเ่ กีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศทีใ่ ช้ในวงการเทคโนโลยีทางการศึกษา เช่น ดาวเทียม โทรศัพท์และ
โทรคมนาคมอื่นๆ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานผลการวิจยั เพือ่ เผยแพร่ออกไปได้
อย่างกว้างขวาง
3.2 การทํางานเป็ นทีม
ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ประการทีส่ อง ได้แก่ การทํางานเป็ นทีม เพราะการทํางานเป็ น
ทีมนับว่า เป็นหัวใจของการทํางานร่วมกันในองค์กรโดยมีผบู้ ริหารเป็นหัวหน้าทีม แนวคิดในการทํางาน
ร่วมกันแบบกลุ่มได้มกี ารพิสจู น์แล้วว่าให้ผลงานมากกว่าผลรวมของงานทีเ่ กิดจากแต่ละคนทํา แนวคิด
การทํางานแบบกลุ่มจึงถูกนํามาใช้ในภาคธุรกิจอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในยุคธุรกิจทีม่ สี ารสนเทศ
เป็ นฐาน (Information – based economy) ซึง่ มีการแข่งขันในระดับโลกสูงมาก มักจะวัดผลสําเร็จ
ขององค์การทีเ่ กิดจากพลังสมอง (Brain power) ของทรัพยากรมนุษย์ทอ่ี ยูใ่ นองค์การนัน้ โดยทีค่ นเหล่านัน้
ร่วมกันเรียนรูแ้ บบทีม (Team learning) และร่วมมือกันแก้ปญั หา ซึง่ ถือว่าเป็ นวิธกี ารทีก่ ่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และองค์การสามารถสร้างผลงานได้สงู สุดจากบุคลากรเหล่านี้ แนวคิดการเรียนรูแ้ บบ
ทีมและการร่วมมือกันแก้ปญั หา ดังกล่าวจึงเหมาะสมอย่างยิง่ กับการใช้ในโรงเรียน เพราะนอกจากจะ
ให้ผลดีเช่นเดียวกับในภาคธุรกิจแล้ว ยังช่วยลดปญั หาทีค่ รูตอ้ งทํางานสอนแบบตามลําพัง ดังทีเ่ ป็ นอยู่
ในโรงเรียนทัวๆ
่ ไปให้น้อยลง หรือกล่าวได้วา่ ปรากฏการณ์ทโ่ี รงเรียนมีบรรยากาศของการทํางานที่
ผิดปกติ (Dysfunction) ของครูกจ็ ะหมดไปในทีส่ ดุ
ความหมายของการทํางานเป็ นทีม
สมชาย เทพแสง (2554: 100 – 114) กล่าวว่า การทํางานเป็ นทีมนับว่า เป็ นกลยุทธ์
สําคัญของภาวะผูน้ ําทางการศึกษา ผูน้ ําจะต้องเสริมสร้างการมีวสิ ยั ทัศน์ คือ การมองอนาคต มองการณ์ไกล
และแปลงวิสยั ทัศน์เป็ นกลยุทธ์นําไปสูก่ ารปฏิบตั ิ รวมถึงผนึกกําลังร่วมกันของทีมงาน เน้นในเรือ่ งของ
ผนึกกําลังร่วมสร้างทีมงานให้แข็งแกร่งได้อย่างไร ผูน้ ํา คือ การเป็นผูน้ ําของทีมงานจะต้องผลักดันงาน
ไปสูค่ วามสําเร็จ อีกทัง้ ยังกํากับดูแล ทําหน้าทีใ่ นส่วนนี้ เปรียบเสมือน conductor วงของดนตรี ผูท้ าํ
หน้าทีใ่ นการสร้างแรงดลใจ แรงปรารถนา และแรงจูงใจให้คนอยากทํางาน เพราะนัน้ ถ้าผูน้ ําหมดกําลังใจ
ลูกน้องจะหมดกําลังใจไปด้วย แต่ถา้ มีผนู้ ําสร้างบรรยากาศกระตุน้ ใจให้คนอยากทํางานถือว่า เป็ นส่วนหนึ่ง
ทีส่ าํ คัญอย่างยิง่
ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2545: 10) กล่าวถึงความหมายของการทํางานเป็ นทีมว่า
หมายถึง กลุม่ คนทีต่ อ้ งมาทํางานร่วมกันโดยมีวตั ถุประสงค์เดียวกัน และเป็ นการรวมตัวทีจ่ ะต้องอาศัย
ความเข้าใจ ความผูกพัน และความร่วมมือซึง่ กันและกันของสมาชิกในกลุ่ม เพื่อทีส่ มาชิกแต่ละคนจะ
สามารถทํางานร่วมกัน จนประสบความสําเร็จและบรรลุเป้าหมายสูงสุดของทีมได้
สันทัด ศะศิวณิช (2552: ออนไลน์) การทํางานเป็ นทีม หมายถึง การทีบ่ ุคคลหลายคน
ทํางานร่วมกัน โดยมีความพึงพอใจในการทํางานนัน้ เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายเดียวกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ
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ความหมายอย่างง่ายของการทํางานแบบทีม ก็คอื การทีก่ ลุ่มคนต้องทํางานโดยต้องร่วมมือ
พึง่ พาอาศัยกันและกัน เพื่อให้งานสําเร็จตามเป้าหมาย การสร้างทีมทํางานมีความสําคัญต่อผลสําเร็จ
ของกระบวนการเน้นคุณภาพ แต่อย่างไรก็ตาม การทํางานในลักษณะแบบทีมงานจะสําเร็จราบรืน่ ได้
ต้องอาศัยการมีวฒ
ั นธรรมองค์การแบบเต็มใจรับและสนับสนุน (Receptive and supportive culture)
กล่าวคือ ทุกหลักการเบือ้ งต้นของกระบวนการคุณภาพ จะต้องเอือ้ ให้เกิดบรรยากาศของการทํางาน
แบบทีมทีด่ ี
ความสําคัญของการทํางานเป็ นทีม
การทํางานเป็ นทีมนับว่ามีความสําคัญ ผูน้ ําการศึกษาควรสร้างการเรียนรูเ้ ป็ นทีม
ให้เกิดขึน้ เป็ นอันดับแรก ดังแผนภาพประกอบ ดังนี้
ปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง

การมีสว่ นร่วม
โดยรวม

เน้นลูกค้า
เป็ นสําคัญ
วัดผล
การทํางาน

มอบอํานาจ
ความรับผิดชอบ
การเรียนรู้
เป็ นทีม

ให้การยอมรับ
ของทีม

สร้างมูลค่าเพิม่

ชื่นชอบค่านิยม
ทีห่ ลากหลาย

มีการรับฟงั

แบ่งปนั
สารสนเทศ

ภาพประกอบ 3 แสดงการสร้างการเรียนรูเ้ ป็ นทีม (Team Learning)
ทีม่ า: วาสนา สิงหโกวินทร์. (2545).

31
ในการบริหารและการนําโรงเรียนด้วยโครงสร้างแบบทีมงาน จําเป็ นต้องอาศัยปจั จัยต่างๆ
จากภาพประกอบอธิบายได้ ดังนี้
1. การมีสว่ นร่วมโดยรวม (Total involvement) กล่าวคือ ทุกคนในโรงเรียนไม่วา่
เป็ นครูหรือบุคลากรอื่นใด จะต้องมีสว่ นเกีย่ วข้องและยอมรับว่าโครงสร้างบริหารแบบทีมงาน เหมาะสม
ทีส่ ดุ ในการใช้แก้ปญั หาและการปฏิบตั งิ าน ทัง้ ยังช่วยเพิม่ การเรียนรู้ และทําให้เกิดการปรับปรุงเปลีย่ นแปลง
ทีด่ ขี น้ึ อย่างต่อเนื่อง
2. มุง่ เน้นทีล่ กู ค้าเป็ นสําคัญ (Customer focus) กล่าวคือ ทีมงานปฏิบตั หิ น้าที่
อันสําคัญในการบริการลูกค้า โดยร่วมกันเสาะหาปญั หาและอุปสรรคต่างๆ ทีข่ ดั ขวางการให้บริการทีด่ ี
แก่ลกู ค้า
3. ต้องมีความชื่นชอบต่อค่านิยมเรื่องความหลากหลาย (Appreciation of the
value of diversity) กล่าวคือ โรงเรียนให้คุณค่าต่อความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และมีความเข้าใจว่า
การทีค่ นในทีมงานมีความแตกต่างกันในด้านทักษะ ด้านวิธกี ารคิดและมีแง่มมุ ในการแก้ปญั หาทีแ่ ตกต่างกัน
ถือว่าเป็ นจุดแข็งและมีผลดีต่อการทํางาน และการเรียนรูแ้ บบทีมงาน รวมทัง้ ให้ประสิทธิภาพทีส่ งู สุด
ในการแก้ปญั หาใดๆ
4. มีการแบ่งปนั สารสนเทศ (Sharing information) กล่าวคือ การแบ่งปนั ข้อมูล
สารสนเทศระหว่างกันของสมาชิกทีมงาน ย่อมก่อให้เกิดบรรยากาศทีเ่ ปิดเผย ตรงไปตรงมา และมีความไว้วางใจ
ต่อกัน ทําให้การตัดสินใจใดๆ ทีข่ าดข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนจะทําได้ยากขึน้
5. มีการรับฟงั (Listening) กล่าวคือ ผูน้ ําทีม่ กี ระบวนทัศน์ใหม่ดา้ นพฤติกรรม
องค์การ จะแสดงออกด้วยพฤติกรรมทีย่ อมรับฟงั การสนับสนุนให้เกิดการสนทนาและการอภิปราย และ
มีการตัดสินใจร่วมกัน เป็ นต้น ย่อมก่อให้เกิดบรรยากาศให้การทํางานแบบทีม ประสบความสําเร็จราบรืน่
และได้คุณภาพคําตอบทีม่ คี วามสร้างสรรค์เกิดขึน้
6. ทราบผลการทํางานของทีมงาน (Scorekeeping) กล่าวคือ มีการวัดผลสําเร็จ
ของทีมงานโดยใช้ดชั นีตวั บ่งชีห้ ลัก (Key performance indicators) ทีบ่ ่งชีถ้ งึ ผลสําเร็จโดยรวมของทีมงาน
ทําให้สมาชิกแต่ละคนมีระดับความพึงพอใจสูงขึน้ และนํามาสูก่ ารปรับปรุงผลรวมของการปฏิบตั งิ าน
แบบทีมงานสูงตามไปด้วย
7. มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous improvement) กล่าวคือ การมี
ทัศนคติเชิงคุณภาพ (Quality mindset) มิใช่จุดหมายปลายทางของการปรับปรุง แต่มแี นวคิดสําคัญ
คือ การให้โรงเรียนต้องพยายามค้นหาจุดอ่อนเพื่อนํามาปรับปรุงบริการให้แก่ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจ
อย่างไม่มที ส่ี น้ิ สุด
8. มีการมอบอํานาจความรับผิดชอบตัดสินใจ (Empowerment) กล่าวคือ ใน
โรงเรียนคุณภาพ (Quality school) จะให้การยอมรับในคุณค่าของบุคคลและจะไว้วางใจให้คนเหล่านัน้
สามารถตัดสินใจได้เอง เมือ่ ได้รบั ข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ ให้มอี าํ นาจตัดสินใจทําการเปลีย่ นแปลง
ได้
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9. การสร้างมูลค่าเพิม่ (Adding value) ซึง่ หมายถึง การปฏิบตั งิ านของโรงเรียน
เพือ่ ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้ดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ ครอบคลุมถึงการบ่งชีแ้ ละขจัดอุปสรรคปญั หาใดๆ
ทีข่ ดั ขวางการเรียนรู้ และโอกาสพัฒนาของบุคคลต่างๆ ไม่วา่ นักเรียน ครู และผูบ้ ริหาร ทัง้ นี้เพื่อยกระดับ
ผลสําเร็จให้สงู ยิง่ ขึน้
10. การให้การยอมรับ (Recognition) ได้แก่ การยกย่องยอมรับและการให้รางวัล
ตอบแทนในสิง่ ทีม่ คี ุณค่าทัวทั
่ ง้ โรงเรียนและชุมชน ย่อมช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจต่อทีมงานให้สร้างผลงาน
ต่อไปให้สงู ยิง่ ขึน้
คุณลักษณะของทีม (Teamwork. 2009: ออนไลน์)
ทีมทีจ่ ะประสบความสําเร็จในการทํางาน คือ กลุ่มของบุคคลทีท่ าํ งานร่วมกันเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของทีม สิง่ ทีท่ มี จะต้องยึดถือเป็ นกรอบเพือ่ ทํางานร่วมกัน คือ
1. มีความเป็ นหนึ่งเดียวกัน สมาชิกของทีมทีป่ ระสบความสําเร็จในการทํางานจะต้อง
มีความเป็ นหนึ่งเดียวกัน ทุกๆ คนจะถูกดึงเข้ามาในทิศทางเดียวกันเพือ่ ให้บรรลุความสําเร็จในงาน
และ/หรือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยทัวไปแล้
่
วงาน และ/หรือเป้าหมายอาจบรรลุได้เมือ่ ทํางานร่วมกัน
แทนทีจ่ ะต่างคนต่างทํา ทีมงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพจะมีลกั ษณะโดดเด่นและสมาชิกทุกคนมีความ รูส้ กึ ว่า
ตนเองมีสว่ นร่วมในความสําเร็จด้วย
2. จัดการด้วยตนเอง ทีมงานทีป่ ระสบความสําเร็จในการทํางานมีแนวโน้มว่าจะสร้าง
โครงสร้างเฉพาะตน ขึน้ มา เนื่องจากสมาชิกยอมรับบทบาท ของตนในเวลาต่างๆ กัน คล้อยตาม
ความจําเป็ น ความต้องการและความสามารถของตน บางคนอาจมีประสบการณ์ในงานเฉพาะอย่างจึง
อาจเป็ นคนจัดการให้คนอื่นๆ ทําตาม คนอื่นๆ ก็จะทําหน้าทีใ่ นกิจกรรมของตนไปในงานทีเ่ ขาคุน้ เคย
พฤติกรรมเหล่านี้จะถูกพัฒนาไปในแนวของโครงสร้างองค์กร และสมาชิกทุกคนจะต้องปฏิบตั ติ าม
3. พึง่ พาตัวเอง สมาชิกของทีมทีป่ ระสบความสําเร็จ ในการทํางานจะร่วมมือกับ
คนอื่นๆ เพือ่ ทํางานชิน้ ใดชิน้ หนึ่งหรือทําให้เป้าหมายสําเร็จอย่างไม่หลีกเลีย่ ง ร่วมกันทํางานตามกําลัง
ความสามารถของตนเอง ให้คาํ ปรึกษาแนะนําและชักจูงเมือ่ จําเป็น ร่วมประสานงานในหน้าทีแ่ ละแก้ไข
ปญั หาอุปสรรคร่วมกัน ทุกคนต่างเอือ้ อาทรช่วยเหลือกันและมีความเป็ นหนึ่งเดียวกัน ถ้ามีบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดทํางานเกินกําลัง หรือประสบปญั หายุง่ ยากอันใดพวกเขาจะ ร่วมมือกัน เช่น อาจปกปิดคน
ทีม่ าทํางานสายหรือ เลิกงานก่อนเวลา
4. ขนาดของกลุ่มทีพ่ อเหมาะ ขนาดของกลุ่มทีพ่ อเหมาะโดยทัวไปแล้
่
ว ทีมงานที่
ประสบความสําเร็จในการทํางานมักจะมีขนาดพอเหมาะไม่ใหญ่โตเกินไปนัก เพื่อให้สมาชิกทุกคน ใน
กลุ่มสามารถเข้ามามีสว่ นร่วมสร้างสรรค์และจัดการด้วย ตัวเองได้ แบ่งงานกันทําอย่างยุตธิ รรม แบ่งปนั
ความคิดเห็นและความรูส้ กึ อย่างเปิดเผย ร่วมกันคิดแก้ปญั หาอย่างฉับไว และทันกาล สมาชิกสัก 5 คน
ต่อทีมเป็ นขนาดทีก่ าํ ลังพอดี ถ้ามากไปกว่านัน้ อาจเสียเวลาในการอภิปรายกลุ่ม ในขณะทีส่ มาชิกคนหนึ่ง
หรือสองคนกําลังทํางาน คนอื่นๆ อาจไม่เข้าไปมีสว่ นร่วมมากนัก อาจมีการจัดกลุ่มทีม่ สี มาชิกน้อยกว่า
5 คน ซึง่ จะมีบุคคลทีม่ คี วามสามารถไม่เพียงพอ หรือมีความรูไ้ ม่เพียงพอ รวมทัง้ ความเชีย่ วชาญใน
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งานก็อาจไม่เพียงพอทีจ่ ะทําให้งานสําเร็จอย่างเรียบร้อย แต่ไม่วา่ กลุ่มจะมีสมาชิกมากน้อยเพียงใดก็ตาม
ท่านอาจไม่อยูใ่ นสถานะทีจ่ ะคัดเลือกได้ จํานวนสมาชิกเลขคีจ่ ะดูสมเหตุสมผลกว่าเพื่อหลีกเลีย่ งการเผชิญ
ปญั หาเสียง ครึง่ หนึ่งเห็นอย่างหนึ่งเสียงอีกครึง่ หนึ่งเห็นอีกแบบหนึ่งในการตัดสิน ปญั หาใดๆ การรูจ้ กั
เพือ่ นร่วมทีมอีกอย่างหนึ่งทีค่ วรจําก็คอื ท่านไม่ควรมีทศั นะต่อเพือ่ นร่วมทีมทุกคนว่าจะมีประสิทธิภาพ
เป็ นแบบเดียวกัน เพราะทุกคนจะมีบุคลิกภาพทีแ่ ตกต่างกันไป จึงควรพิจารณาให้ต่างทัศนะกันไป
อย่างไรก็ตามบางคนก็อาจมีบุคลิกทีค่ ล้ายคลึงกันแบบทีเ่ ราจะกล่าวต่อไป แต่โปรดระมัดระวังอย่าไป
คิดว่าคุณลักษณะทีส่ มบูรณ์ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ทีเดียวนัก เพราะว่า เขาหรือเธออาจมีเพียง
บางอย่างทีส่ อดคล้องกัน จึงจําเป็ นต้องรูจ้ กั คนแต่ละคนเป็ นอย่างดี
5. เป็ นนักคิด สมาชิกประเภทนี้อาจเรียกว่าเป็ น ”คนเจ้าความคิด” เขา มักเข้าไป
ยุง่ เกีย่ วกับสิง่ ทีจ่ ะต้องกระทําและมักจะมีความคิดความอ่านและมี ข้อเสนอแนะต่างๆ มากมาย นักคิด
มักไม่คอ่ ยสนใจในรายละเอียดมากนัก โดยปกติแล้วสมาชิกของทีมประเภทนี้จะต้องถูกจัดการอย่างระมัดระวัง
ให้เกียรติ ให้กาํ ลังใจและแม้แต่การยกย่องให้เกิดความภาคภูมใิ จ เพือ่ ป้องกันไม่ให้เขาถอนตัวออกไป
จากทีมเสียก่อน
6. เป็ นนักจัดองค์กร การทํางานร่วมกับนักคิดทีส่ ร้างสรรค์ยงิ่ ขึน้ ซึง่ อาจเป็ นนัก
จัดองค์กร ผูซ้ ง่ึ ชอบเข้าไปยุง่ เกีย่ วกับการทํางานของทีมงานเสมอ เพือ่ ไปจัดการและจัดสรรงาน และ
หน้าทีต่ ่างๆ เป็ นคนเจ้าหลักการและเจ้าระเบียบ แต่กเ็ ป็ นผูท้ าํ งานทีม่ ปี ระสิทธิภาพดี นักจัดองค์กร
บางครัง้ ก็ได้รบั การยอมรับว่า เป็ นผูม้ คี วามคิดกว้างไกล แต่ไม่คอ่ ยยืดหยุน่ นัก ในการทํางานเขามักจะ
ประสบกับปญั หาสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงและและมีความไม่แน่นอน ท่านจะต้องมีแผนการปฏิบตั งิ าน
ทีช่ ดั เจนเพื่อประสานงานกับเขาอย่างสมํ่าเสมอ
7. เป็ นนักปฏิบตั กิ าร สมาชิกประเภทนี้เป็ นนักสร้างงาน และมีทศั นคติทจ่ี ะตัง้ ใจ
ทํางานเพื่อให้มผี ลงานเกิดขึน้ เป็ นคนเปิ ดเผย หุนหันพลันแล่น ไม่อดทนหากการตัดสินใจล่าช้าหรือ
ถูกดูแลควบคุมการปฏิบตั งิ านอย่างใกล้ชดิ และมักจะผิดหวังเมื่อทุกสิง่ ทุกอย่าง ไม่เป็ นไปตามทีต่ งั ้ ใจ
ท่านจะต้องใช้ความพยายามควบคุมหน่วงเหนี่ยวเขาไว้เพือ่ ไม่ให้รบั ผลกระทบจาก ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้
8. เป็ นนักตรวจสอบ ก็เป็ นไปตามชื่อนันแหละ
่
นักตรวจสอบหรือนักตรวจซํ้า มัก
ชอบจับตาดูวา่ มีงานอะไรบ้างทีก่ า้ วหน้า เขามักคิดว่าตนเองเป็ นคนยุตธิ รรมและมีความพิถพี ถิ นั แต่
คนอื่นๆ อาจมองว่าเขาเป็ นคนชอบใช้อาํ นาจและและเป็ นพวกเผด็จการ นักตรวจสอบมีบทบาททีต่ อ้ ง
คอยเตือนให้ทมี งานรูส้ กึ ถึงความจําเป็ นต้องใช้ความรีบด่วนปฏิบตั งิ านอย่างจริงจัง เพือ่ ให้งานก้าวหน้า
และบรรลุเป้าหมายทันเวลา ท่านอาจต้องเข้าไปประสานกับนักตรวจสอบหรือทําหน้าทีป่ ระนีประนอม
เมือ่ เขามี ความขัดแย้งกับเพือ่ นร่วมทีมคนอื่นๆ
การสร้างทีมงาน การสร้างทีมงาน มีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้
วาร์นี (Varney. 1977: 152) กล่าวว่า การสร้างทีมงาน หมายถึง กระบวนการของ
การพัฒนากลุ่มบุคคลทีท่ าํ งานด้วยกัน เพือ่ ให้บุคคลเหล่านัน้ ได้เรียนรูว้ า่ จะทําอย่างไร จึงจะสามารถ
ทํางานให้บรรลุเป้าหมายทัง้ ของตนเองและของกลุ่มหรือองค์การในขณะเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิผล
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และประสิทธิภาพ
อรุณ รักธรรม (2532: 90) กล่าวว่า การสร้างทีมงาน หมายถึง การสร้างความสํานึก
คิดการร่วมมือในการทํางานขององค์การเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ โดยการเพิม่ แรงจูงใจ
ต่างๆ ทีม่ อี ทิ ธิพลยิง่ ต่อการดําเนินงานขององค์การ
พะยอม วงศ์สารศรี (2533: 266) กล่าวว่า การสร้างทีมงาน หมายถึกระบวนการ
พัฒนาบุคคลทีท่ าํ งานด้วยกันให้พฒ
ั นาประสิทธิภาพของการทํางานเพือ่ บรรลุจุดมุง่ หมายขององค์การ
โดยมีการขัดแย้งระหว่างสมาชิกน้อยทีส่ ดุ
สุพตั รา สุภาพ (2536: 102) กล่าวว่า การสร้างทีมงาน หมายถึง การทีร่ จู้ กั หาทาง
ให้ลกู น้อยเหล่านี้ทาํ งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักมนุษย์สมั พันธ์เพือ่ โน้มน้าวจิตใจ
ให้ลกู น้อยทุม่ เทกําลังการและใจให้กบั หน่วยงาน ตามวัตถุประสงค์ทว่ี างไว้เป็ นการสร้างพลังให้เกิด
การรวมกลุ่มกัน เพือ่ ทํางานเป็ นทีมได้
เนาวรัตน์ แย้มแสงสังข์ (2542: 115) กล่าวว่า การสร้างทีมงาน หมายถึง กระบวนการ
พัฒนาบุคคลให้พฒ
ั นาประสิทธิภาพการทํางานเพือ่ บรรลุจุดมุง่ หมายขององค์การนัน้ โดยมีความขัดแย้ง
ระหว่างสมาชิกน้อยทีส่ ดุ
จากความหมายของการสร้างทีมงานสรุปได้วา่ หมายถึง กระบวนการทีท่ าํ ให้คนกลุ่มหนึ่ง
มีจุดหมายเดียวกัน สามารถทํางานร่วมกันและแก้ปญั หาข้อขัดแย้งต่างๆ ร่วมกัน เพื่อให้ผลงานทีอ่ อกมา
มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากทีส่ ุด การสร้างทีมงานให้เข้มแข็งมีกลยุทธ์สาํ คัญ ดังนี้
1. สร้างทีมย่อยๆ ขึน้ มา เห็นได้ชดั ว่า ท่านสามารถช่วยได้ในการกระตุน้ ให้ทมี ทีป่ ระสบ
ความสําเร็จสามารถพัฒนาสมาชิกอันมีจาํ กัดได้เมือ่ ต้องการ บางทีกส็ กั 5 คน ซึง่ อาจเป็ นตัวเลขทีด่ ี
ทีส่ ดุ สําหรับสภาพแวดล้อมทัวๆ
่ ไป ท่านจําเป็ นต้องคิดถึงบุคคลซึง่ ประกอบกันเข้าเป็ นทีม คงไม่เหมาะสม
นักทีจ่ ะให้มพี นักงานสองคน ซึง่ เป็ นนักคิดเข้าร่วมทีมจะทําให้ เกิดกรณีพพิ าทขึน้ ภายในทีม เพราะ
การริเริม่ และทัศนะทีไ่ ม่สอดคล้องกัน ฉันใดก็ฉนั นัน้ เราไม่ควรมีนกั ปฏิบตั กิ ารมากนัก เพราะแต่ละคน
จะทํางานไปคนละทางสองทาง ดังนัน้ จึงควรนําเอาอัตราส่วนผสมทีเ่ หมาะสมเข้ามาใช้ในการสร้างทีม
ให้มี นักคิด นักจัดองค์กร นักปฏิบตั กิ าร และอื่นๆ ซึง่ จะสนับสนุนซึง่ กันและกันและตรวจสอบกันเอง
เป็ นไปตามความเหมาะสม
2. เห็นชอบในเป้าหมายให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนรูว้ า่ งานของตนคืออะไร มาตรฐานและ
เป้าหมายคืออะไร และจะก้าวไปในทิศทางใด บุคลากรแต่ละหน่วยงานจะต้องพยายามรวมกลุ่มเข้าด้วยกัน
เพือ่ ทํางานในหน้าที่ อย่างดีทส่ี ดุ และให้อยูใ่ นทีมเดียวกัน สิง่ เหล่านี้จะกระตุน้ ให้สมาชิกทุกคนจัดรูปงาน
ของตนเข้ากับงานของคนอื่นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายรวมอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา ต้องให้สมาชิก
ทุกคนเห็นด้วยกับสิง่ ทีต่ นกระทําอยูว่ า่ กําลังทําอะไร ทําเมื่อใด ทําอย่างไร เพราะจะช่วยให้เกิดการประสานงาน
และทํางานด้วยกันอย่างสามัคคีกลมเกลียว
3. รูจ้ กั สมาชิกเป็ นรายตัวเป็ นทีก่ ระจ่างชัดว่า ท่านจะต้องรูจ้ กั สมาชิกแต่ละคนในทีม
เป็ นอย่าง ดีทส่ี ดุ เท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ เพือ่ ทีจ่ ะสามารถระบุได้วา่ สมาชิกแต่ละคนมีลกั ษณะสําคัญ และ
องค์ประกอบอย่างใด ทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละคน ท่านจะต้องติดต่อกับแต่ละคนในลักษณะ
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ทีแ่ ตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น นักปฏิบตั กิ ารจะต้องถูกกระตุน้ ให้ทาํ งานช้าลง รอคอย คิดและรับฟงั คนอื่น
ก่อนทีจ่ ะทํางานต่อ ในบางครัง้ ท่านจะต้องเข้าไปไกล่เกลีย่ สมาชิกของท่าน เช่น ระหว่างนักปฏิบตั กิ าร
กับนักตรวจสอบ ให้ทงั ้ สองฝา่ ยนังลงเจรจากั
่
น รับฟงั ความคิดเห็นของแต่ละฝา่ ยและยอมรับทัศนะของ
อีกฝา่ ยหนึ่งบ้าง
4. รักษาไว้ซง่ึ การติดต่อสือ่ สารทีด่ ี การติดต่อสือ่ สารระหว่างท่านและทีมงานและระหว่าง
ทีมด้วยกันเองมี ความสําคัญในการพัฒนา เพือ่ นําไปสูก่ ารเป็ นทีมทีจ่ ะประสบความสําเร็จในการทํางาน
การติดต่อสื่อสารสองทางอย่างต่อเนื่องและผลทีไ่ ด้รบั กลับมาจะช่วยหยุดการซุบซิบนินทา ลดความสับสน
ระงับปญั หาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและฟื้นฟูสมั พันธภาพโดยรวม นับเป็ นความจําเป็นทีท่ ุกคนในองค์กร
จะต้องพูดจากับคนอื่นๆ ทัง้ ในการประชุมปกติทเ่ี ป็ นทางการและอย่างไม่เป็ นทางการ เพือ่ ก้าวไปข้างหน้า
ยอมรับคําแนะนําต่างๆ รับฟงั และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างกัน
หลักการทํางานเป็ นทีม
ทีมงานเกิดจากการรวมตัวของคนหลายคน ซึง่ แต่ละคนจะมีความเป็ นอยูแ่ ละความคิดเห็น
ทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ ในการทีจ่ ะมาร่วมทีมกันทํางานนัน้ จะต้องมีหลักการในการทํางาน ซึง่ มีนกั วิชาการ
หน่วยงานได้ให้หลักการไว้หลากหลาย ดังนี้
สุชาติ นิมมานนิตย์ (2529: 11) ได้เสนอหลักการทํางานเป็ นทีมไว้ 8 ประการ คือ
1. ช่วยกันวางแผน มีอุดมการณ์ เป้าหมายทีแ่ น่นอนและสมาชิกทุกคนยอมรับ
2. มีความถูกต้องแต่เคารพในสิทธิและเสรีภาพส่วนตัวของผูอ้ ่นื
3. มีความสามัคคีและมีน้ําใจในการช่วยกันร่วมมือเพือ่ บรรลุเป้าหมาย
4. ทุกคนมีความสําคัญเท่ากันไม่พยายามเอาเปรียบกัน
5. รูจ้ กั แบ่งงานและประสานงานกัน
6. ช่วยกันประคับประคอง กฎ ระเบียบของทีมให้มคี วามศักดิ ์สิทธิ ์
7. ช่วยกันสร้างสรรค์ประชาธิปไตย ประชุมปรึกษาหารือกันแก้ไขปญั หาอุปสรรค
และข้อขัดแย้งต่างๆ อย่างเป็ นธรรม
8. ยกย่องให้เกียรติแก่ผเู้ สียสละให้ทมี
เอกชัย กีส่ ขุ พันธ์ (2538: 138) กล่าวไว้วา่ การทํางานเป็ นทีมสิง่ ทีส่ าํ คัญคือ การประสานงาน
ความเข้าใจ ความร่วมมือและการสื่อสาร
ทิศนา แขมมณี (2537: 132) กล่าวไว้วา่ หลักการทํางานเป็ นทีมประกอบด้วย
1. มีเป้าหมายร่วมกัน กล่าวคือ บุคคลทีม่ าทํางานร่วมกันนัน้ จะต้องมีวตั ถุประสงค์
ในการมาร่วมกลุ่มกัน คือ จะต้องมีการรับรูแ้ ละเข้าใจเป้าหมายร่วมกันว่า จะทําอะไรให้เป็ นผลสําเร็จ
2. การมีสว่ นร่วมในการดําเนินงาน กล่าวคือ บุคคลทีม่ าร่วมกันทํางานนัน้ จะต้อง
มีบทบาทหน้าทีใ่ นการดําเนินงานของกลุ่มในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
3. การติดต่อสือ่ สารในกลุ่ม กล่าวคือ บุคคลทีม่ าร่วมกันทํางานนัน้ จะต้องมี
การติดต่อสัมพันธ์สอ่ื ความหมาย เพือ่ ช่วยให้เกิดความเข้าใจตรงกัน สามารถทํางานร่วมกันไปได้
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4. การร่วมมือประสานงานกันในกลุ่ม กล่าวคือ บุคคลทีม่ าร่วมกันทํางานนัน้
จะต้องมีการประสานงานกัน เพือ่ ให้งานของกลุ่มดําเนินไปสูค่ วามสําเร็จ
5. การมีผลประโยชน์รว่ มกัน กล่าวคือ บุคคลทีม่ าร่วมกันทํางานนัน้ ได้รบั
การจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทน จากผลทีเ่ กิดจากการทํางานร่วมกัน
6. การตัดสินใจร่วมกัน กล่าวคือ บุคคลทีม่ าร่วมกันทํางานนัน้ ต้องมีโอกาส
ร่วมกันในการตัดสินใจในงานทีท่ าํ ในระดับใดระดับหนึ่ง
องค์ประกอบของการทํางานเป็ นทีม
ในการทํางานร่วมกันในองค์กร หากองค์กรใดสามารถสร้างทีมได้เข้มแข็ง องค์กรนัน้
ก็จะเจริญก้าวหน้ากว่าองค์กรทีเ่ กิดการแตกแยก ซึง่ องค์ประกอบทีส่ าํ คัญของการทํางานเป็ นทีมมี 4 ด้าน
ได้แก่ ผูน้ ํา (Leader) จะต้องมีคุณลักษณะทีด่ ี (Good Leader) และมีความเป็ นผูน้ ํา (Leadership) คือ
ฉลาด มีลกั ษณะเป็ นผูใ้ หญ่ มีเหตุผล มีแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์และมนุษย์สมั พันธ์ทด่ี ี เข้ากับสมาชิก หรือ
เพือ่ นร่วมงานได้ดี มีความเป็ นกันเอง มีน้ําใจ มีความเสียสละ และยึดหลักของมนุ ษย์สมั พันธ์
สมาชิก (Member) ควรมีคุณลักษณะมีความเต็มใจในการทํางาน มีทกั ษะในการทํางาน
มีมนุษย์สมั พันธ์ทด่ี ี งาน (Task) ทีมงานจะต้องจัดสรรงานให้ลงตัวคือ กําหนดเป้าหมายของงานให้ชดั เจน
กําหนดวัน เวลาการปฏิบตั งิ าน และหรือกําหนดงานแล้วเสร็จวันเวลาใดแน่นอน ระบบ (System) ผูน้ ํา
จะต้องจัดระบบงานให้ดี คือ กําหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของงานให้ชดั เจน แบ่งงานตามหน้าที่
และความรับผิดชอบ จัดระบบการติดต่อสือ่ สารทีด่ ี จัดเป็ นการติดต่อสือ่ สาร 2 ทาง จัดระบบการบริหารงาน
แบบจัดการคุณภาพรวม จัดให้มกี ารประชุมตาม วัน เวลา กําหนดเป็นประจํา จัดให้มกี ารประเมินผลทีด่ ี
เมโย (Mayo. 1954: 84) ให้แนวคิดเกีย่ วกับองค์ประกอบของการทํางานเป็ นทีม มี
2 องค์ประกอบ ดังนี้
1. องค์ประกอบทีเ่ ป็ นทางการ (Formal structure)
2. องค์ประกอบทีไ่ ม่เป็ นทางการ (Informal behavior)
เดวิส (Davis. 1989: 446) กล่าวว่า องค์ประกอบของการทํางานเป็ นทีม มี 3 ประการ
คือ
1. องค์ประกอบด้านสมาชิก
2. องค์ประกอบด้านผูน้ ํากลุม่
3. องค์ประกอบด้านการจัดการ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541: 108 – 109) กําหนดไว้วา่
องค์ประกอบของการทํางานเป็ นทีม มีดงั นี้
1. องค์ประกอบด้านสมาชิก
2. องค์ประกอบด้านผูน้ ํา
3. องค์ประกอบด้านการจัดการกลุ่ม
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ปญั หาในการทํางานเป็ นทีม ในการทํางานไม่วา่ จะเป็ นองค์การ หรือหน่วยงานใดก็ตาม
ย่อมมีอุปสรรคต่อการทํางานยิง่ ในลักษณะของทีมด้วยแล้ว จําเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีการคํานึงถึงอุปสรรค
อันจะนํามาซึง่ การขัดขวางต่อการทํางานให้สะดุดลงหรือไปไม่ถงึ เป้าหมายปลายทางทีต่ งั ้ ไว้ยงิ่ ทีมงาน
ทีป่ ระกอบด้วย บุคลากรจํานวนมากยิง่ ต้องคํานึงถึงสิง่ ต่อไปนี้ เพือ่ หามาตรการ หรือแนวทางในการแก้ไข
เพือ่ ให้การดําเนินงานลุล่วงไปด้วยดี
อัลแบน และโพลล์ลทิ (Alban; & Polite. 1973: 40) กล่าวถึงเครือ่ งขัดขวางว่า ประกอบ
ไปด้วย
1. ทัศนคติทข่ี น้ึ ต่อกันและอํานาจ
2. ความรูส้ กึ ต่างๆ ทีเ่ ท่าเทียมกันของสมาชิกหรืออิทธิพลในด้านทีม ความรูส้ กึ
ในทีม หรือนอกทีม
3. ระบบตอบแทนหรือเงินทีบ่ ุคคลอื่นเห็นว่าไม่ยตุ ธิ รรม
4. ความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างกันมากในแง่ของการทํางานให้สาํ เร็จ
5. ความยากลําบากในการสัมพันธ์ระหว่างกัน
6. ขาดความแน่นอนในเรือ่ งของบทบาท
7. ขาดการวางแผนอย่างมีประสิทธิผลในการแก้ปญั หาและวินิจฉัยสังการ
่
8. การใช้สมรรถภาพในการบริหารเกีย่ วกับปญั หาความขัดแย้งทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้
ระหว่างกลุ่มต่างๆ
ดังนัน้ กล่าวได้วา่ การทํางานเป็ นทีมของผูบ้ ริหารสถานศึกษา หมายถึง การทีผ่ บู้ ริหารโรงเรียน
ใช้กระบวนการบริหารสถานศึกษาด้วยการเรียนรูแ้ บบทีม มีการบริหารแบบทีมงาน แสดงออกด้วยการรับฟงั
ทราบผลการทํางานของทีมงาน โดยใช้ดชั นีตวั บ่งชีห้ ลักทีบ่ ่งชีถ้ งึ ผลสําเร็จโดยรวมของทีมงาน มีการยอมรับ
ในคุณค่าของบุคคล
3.3 การเจรจาต่อรองทางการศึกษา
ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ประการทีส่ าม ได้แก่ การเจรจาต่อรอง (Negotiation) หมายถึง
กระบวนการแก้ไขปญั หา หรือความขัดแย้งระหว่างผูท้ เ่ี กีย่ วข้องมากกว่า 2 ฝา่ ยขึน้ ไป เพือ่ หาข้อยุตทิ ่ี
เป็ นผลประโยชน์ระหว่างคูเ่ จรจาร่วมกัน ส่วนสัดส่วนในการได้มากน้อยขึน้ อยูก่ บั อํานาจต่อรองทีแ่ ตกต่างกัน
และขึน้ อยูก่ บั เทคนิคและความสามารถในการเจรจาของแต่ละฝา่ ย มีคาํ ศัพท์ 2 คํา ทีพ่ บว่า ใช้แทนกัน
อยูเ่ สมอ คือ คําว่า Negotiation (การเจรจาต่อรอง) กับคําว่า Bargaining (การต่อรอง)
ความหมายของการเจรจาต่อรองทางการศึกษา
สมชาย เทพแสง (2554: 40) ได้กล่าวถึง ความหมายของการเจรจาต่อรองทางการศึกษา
ว่าหมายถึง กระบวนการสนทนาพูดคุย เพือ่ แก้ปญั หาทางด้านการศึกษาให้ประสบผลสําเร็จ โดยเกิด
ผลประโยชน์ทด่ี รี ว่ มกันทัง้ สองฝา่ ย และทีส่ าํ คัญจูงใจให้บุคลากรเข้าใจและยอมรับในวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กร

38
ดังนัน้ กล่าวสรุปได้วา่ การเจรจาต่อรองของผูบ้ ริหารสถานศึกษา หมายถึง การทีผ่ บู้ ริหารโรงเรียน
ใช้กระบวนการสนทนาพูดคุย เพือ่ แก้ปญั หาทางด้านการศึกษาให้ประสบผลสําเร็จ มีการแลกเปลีย่ น
พูดคุยเจรจา มีวาทศิลป์ในการสือ่ สาร ผูบ้ ริหารมีทกั ษะการฟงั การพูด อ่านและการเขียนทีด่ ี ใช้แนวทาง
ในการสร้างแรงขับเคลื่อนและพลังใจให้เกิดกับบุคลากร
ความสําคัญของการเจรจาต่อรองทางการศึกษา
สมชาย เทพแสง (2554: 40) ได้กล่าวถึงความสําคัญ ทักษะของการเจรจาต่อรอง
เป็ นปจั จัยสําคัญของผูน้ ํานับว่ามีความสําคัญ ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคลและส่งเสริมการบริหารจัดการแบบการมี
ส่วนร่วมในองค์กร
2. แก้ปญั หาตรงประเด็นตามความต้องการของบุคลากร
3. กระบวนการบริหารจัดการดําเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก
4. ทําให้ผนู้ ําต้องพัฒนาตนเองให้เกิดความก้าวหน้าอยูเ่ สมอ
5. ลดช่องว่างระหว่างผูน้ ํากับบุคลากร
6. สร้างความใกล้ชดิ ผูกผันแก่บุคลากรในองค์กร
7. จูงใจให้บุคลากรเข้าใจและยอมรับในวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
กระบวนการเจรจาต่อรอง
กระบวนการเจรจาต่อรองมิได้กาํ จัดวงอยูเ่ ฉพาะเมือ่ เริม่ พูดและจบลง ณ ทีท่ ม่ี กี ารเจรจา
นัน้ แต่อาจจะเป็ นกระบวนการทีใ่ ช้เวลาในการดําเนินการมาก่อนหน้าทีจ่ ะมีการเจรจาต่อรองกันขึน้ เพือ่
สร้างอํานาจต่อรอง เช่น ฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งอาจจะใช้กระบวนการผ่านหน้าหนังสือพิมพ์ หรือผ่านคนรูจ้ กั
ใกล้ชดิ เพือ่ ให้มกี ารสือ่ สารไปยังอีกฝา่ ยหนึ่ง เพือ่ นําไปสูก่ ารสร้างอํานาจการต่อรอง ดังนัน้ ประสิทธิภาพ
ในการเจรจาต่อรองมิได้ขน้ึ อยูก่ บั วาทะในการเจรจาเท่านัน้ แต่ยงั ต้องพึง่ พาองค์ประกอบอื่นๆ ในการสร้าง
สภาพแวดล้อม เพือ่ ให้การใช้วาทะสามารถเป็ น รูปธรรม
กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง (Bargaining strategies)
กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง หมายถึง เทคนิคในการใช้ปากให้เป็นเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
อันเป็ นประโยชน์ต่อคูเ่ จรจา การใช้ปากให้เหมาะสมต่อสภาพการณ์แวดล้อมและเงือ่ นเวลา ในบางสถานการณ์
การใช้ปากให้เป็ นอาจหมายถึง “การนิ่งเงียบ” แทนการพูดจา เช่น การเจรจาต่อรองกับคูเ่ จรจา ซึง่ กําลัง
มีอารมณ์ วิธที ด่ี ที ส่ี ดุ คือ รอให้คเู่ จรจาหายโมโหและเข้าสูภ่ าวะของการมีเหตุผล แล้วจึงค่อยเข้าไปเจรจา
ด้วย ดังนัน้ การเจรจาในบางครัง้ จึงหมายถึงการรูจ้ กั เงียบสักพักก่อนการใช้ปาก หรือการอาศัยปากบุคคล
อื่นทีค่ เู่ จรจาให้การยอมรับเข้าไปเจรจา และในบางสถานการณ์ อาจใช้วธิ อี ่นื แทนการใช้ปากเสียก่อน
เช่น อาจใช้วธิ เี ขียนจดหมายให้คเู่ จรจามีเวลาพิจารณาหรือไตร่ตรองเรื่องทีเ่ ราต้องการเจรจา เพือ่ โน้มน้าว
ให้คเู่ จรจาเป็ นผูร้ เิ ริม่ การเจรจา
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เนื่องจากการเจรจาต่อรองเป็ นกลไกทีส่ าํ คัญในการแก้ไขข้อขัดแย้งและให้ได้ขอ้ ยุติ
ซึง่ เป็ นทีย่ อมรับของทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง นักวิชาการหลายกลุ่มได้ใช้เวลาหลายสิบปีศกึ ษาค้นคว้าเรือ่ ง
การเจรจาต่อรอง โดยเสนอกลยุทธ์สาํ คัญดังจะกล่าวต่อไปนี้
1. กลยุทธ์เฉพาะ (Specific tactics) ผูเ้ จรจาต่อรองมักใช้กลยุทธ์ของตนเพือ่ ลดระดับ
ความต้องการของคูเ่ จรจาฝา่ ยตรงข้ามลง (Reduce opponents’ aspirations) ด้วยการยํา้ ข้อมูลเหตุผล
ให้เห็นว่า คูเ่ จรจามีโอกาสน้อยมากทีจ่ ะสามารถบรรลุเป้าหมายของตน เพราะฉะนัน้ จึงขอให้พจิ ารณา
รับ ข้อเสนอจากฝา่ ยเราซึง่ พยายามเอือ้ ประโยชน์ให้มากทีส่ ดุ แล้ว หรือชีใ้ ห้เห็นว่าหากฝา่ ยตรงกันข้าม
ไม่ยอมรับข้อเสนอแล้ว ฝา่ ยเราก็จาํ เป็ นต้องดึงพันธมิตรรายอื่นทีม่ ศี กั ยภาพสูงพอเข้ามาแทน เป็ นต้น
อย่างไรก็ตามกลยุทธ์เช่นนี้ ถ้าหากสร้างแรงกดดันต่อคูเ่ จรจามาก ก็อาจพบทางตันของการเจรจา และ
ฝา่ ยคูเ่ จรจา ก็อาจหาพันธมิตรใหม่มาร่วมงานได้เช่นกัน แต่ในทางกลับกันถ้าคูเ่ จรจาเห็นว่า เงือ่ นไข
ผลประโยชน์จากข้อเสนอสูงพอ การเจรจาต่อรองก็บรรลุผล
2. กลยุทธ์กรอบความคิดในการต่อรอง (Cognitive frames in bargaining) เป็ น
กลยุทธ์ทผ่ี เู้ จรจาต่อรองใช้วธิ พี จิ ารณาบริบทและผลทีต่ อ้ งการจากการต่อรองอย่างละเอียดถีถ่ ว้ นแล้วนํามา
จัดเป็ นกลุ่มของกรอบความคิด (Cognitive frames) โดยพิงค์เลย์ (Pinkley. 1990) ได้จดั กรอบความคิด
ดังกล่าวออกเป็ น 3 มิติ ได้แก่
2.1 มิตมิ งุ่ สัมพันธ์กบั มุง่ งาน (Relationship/Task)
2.2 มิตมิ งุ่ ใช้อารมณ์กบั ใช้สติ (Emotional/Intellectual) และ
2.3 มิตมิ งุ่ ความร่วมมือกับมุง่ ชนะ(Cooperate /Win) ดังภาพต่อไปนี้
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มุง่ สัมพันธ์ (Relationship)

มุง่ งาน (Task)

- ผูเ้ จรจาเน้นทีค่ วามสัมพันธ์
กับคูเ่ จรจา

- ผูเ้ จรจาเน้นทีป่ จั จัยเชิงวัตถุ
ทีเ่ ป็ นข้อขัดแย้ง

มุง่ ใช้อารมณ์ (Emotional)

มุง่ ใช้สติ (Intellectual)
- ผูเ้ จรจาเน้นการมีสติการใช้
ปญั ญาในการเจรจา

- ผูเ้ จรจาเน้นการใช้
ความรูส้ กึ รูส้ กึ ด้านอารมณ์
ต่อกรณี ขัดแย้ง
มุง่ ความร่วมมือ (Cooperate)

มุง่ เอาชนะ (Win)

- ผูเ้ จรจามุง่ ให้ได้ประโยชน์
สูงสุดต่อทัง้ สองฝา่ ย

- ผูเ้ จรจาเน้นต้องชนะและได้
ประโยชน์สงู สุดแก่ฝา่ ยตน

ภาพประกอบ 4 กรอบความคิดในการเจรจาต่อรอง (Cognitive Frames in Bargaining)
ทีม่ า: Pinkley. (1990). In Greenberg and Baron. 1997. p. 387.

จากผลการศึกษาพบว่า กรอบความคิดในการเจรจาต่อรองดังกล่าวให้ประโยชน์ต่อการต่อรอง
อย่างมาก โดยเฉพาะคูข่ ดั แย้งทีเ่ ลือกใช้กรอบทีม่ งุ่ งาน (Task frame) หรือกรอบทีม่ งุ่ ความร่วมมือ
(Cooperative frame) เป็ นหลักในการเจรจา จะทําให้ได้ขอ้ ยุตทิ แ่ี ต่ละฝา่ ยได้ ทัง้ ผลประโยชน์เฉพาะฝา่ ย
และผลประโยชน์ทร่ี ว่ มกัน (Joint outcome) สูงกว่าการใช้กรอบทีม่ งุ่ เอาชนะ (Win frame) ในขณะเดียวกัน
คูเ่ จรจาทัง้ สองทีเ่ ลือกใช้กรอบทีม่ งุ่ ใช้สติ (Intellectual frame) และกรอบทีม่ งุ่ สัมพันธ์จะเกิดความรูส้ กึ
พึงพอใจต่อการเจรจามากกว่าการใช้กรอบมุง่ ใช้อารมณ์ (Emotional frame)
3. กลยุทธ์การเน้นข้อยุตแิ บบชนะ - ชนะแทนแบบชนะ – แพ้ (Win - win versus
win – lose orientation)
บางทีสงิ่ ทีส่ าํ คัญมากทีส่ ดุ ของการเจรจาทีป่ ระสบความสําเร็จก็คอื การได้ขอ้ ยุติ
เป็ นทีพ่ อใจทัง้ สองฝา่ ย วอลตันและแมคเคอร์ซี (Walton and McKersie) เคยเสนอไว้กว่า 30 ปีทแ่ี ล้วว่า
ผูท้ ร่ี ว่ มการเจรจามีขอ้ ยุตทิ เ่ี ป็ นทางเลือกสําคัญอยูส่ องทาง อย่างแรกคือ มองว่า การเจรจาต่อรองใดๆ
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จะต้องมีฝา่ ยหนึ่งเป็ นผูช้ นะในขณะทีอ่ กี ฝา่ ยต้องเป็ นผูแ้ พ้ (Win – lose situations) ส่วนอย่างหลังก็คอื
ผูเ้ ข้าร่วมการเจรจาสามารถทําให้ทงั ้ สองฝา่ ยเป็ นผูช้ นะ (Win – win situations) กล่าวคือ มองว่าผลประโยชน์
ของทัง้ สองฝา่ ยมีความสําคัญเท่าเทียมกัน โดยพยายามให้ได้ผลประโยชน์ทส่ี งู สุดเท่าทีท่ าํ ได้
อย่างไรก็ดไี ม่ใช่ทุกสถานการณ์ทส่ี ามารถทําได้เช่นนัน้ แต่ถา้ ผูเ้ ข้าร่วมเจรจา
ทัง้ สองฝา่ ยเต็มใจทีค่ น้ หาทางเลือกต่างๆ อย่างรอบคอบ โดยการผสมผสานแนวคิดต่างๆ ในการแก้ปญั หา
เข้าด้วยกัน ก็สามารถพบทางเลือกใหม่ทด่ี ี ซึง่ เรียกว่า ข้อยุตแิ บบบูรณาการ (Integrative agreement) ซึง่
ทัง้ สองฝา่ ยเป็ นผูช้ นะ (Win – win situation) แทนการใช้วธิ ปี ระนีประนอมง่ายๆ ซึง่ ทัง้ สองฝา่ ยต่างต้อง
สูญเสียส่วนหนึ่งทีต่ นต้องการได้ไป ดังตารางสรุปวิธกี ารต่างๆ ทีท่ าํ ให้ได้ขอ้ ยุตแิ บบบูรณาการ ดังนี้
ตาราง 1 วิธกี ารต่างๆ ทีใ่ ห้ขอ้ ยุตแิ บบบูรณการ
วิธกี าร

รายละเอียด

* ขยายทรัพยากรเพิม่ ขึน้
(Broadening the pie)
* การชดเชยทีไ่ ม่เจาะจง
(Nonspecific compensation)
* ใช้ทาํ นองเอากุง้ ฝอยตกปลากระพง
(Logrolling)

- การขยายทรัพยากรเพิม่ มากขึน้ ช่วยให้ทงั ้ สองฝา่ ย
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของตนง่ายขึน้
- โดยมีฝา่ ยหนึ่งได้ไปตามทีต่ อ้ งการ ส่วนอีกฝา่ ยได้รบั การ
ชดเชยทดแทนด้วยสิง่ อื่นทีไ่ ม่เกีย่ วกับการขัดแย้งนัน้
- โดยแต่ละฝา่ ยยอมผ่อนปรนประเด็นทีม่ คี วามสําคัญน้อย
ของฝา่ ยตนออกไป เพือ่ แลกเปลีย่ นกับการได้รบั ตอบสนอง
ในประเด็นทีส่ าํ คัญหรือมีมลู ค่าสูงกว่า
- โดยฝา่ ยหนึ่งได้รบั ไปตามทีต่ อ้ งการ ส่วนอีกฝา่ ยได้รบั การ
หักค่าใช้จา่ ยหรือยกเว้นค่าใช้จา่ ยในส่วนทีต่ อ้ งเสียไปเป็ น
การทดแทน
- ไม่มฝี า่ ยใดได้ไปตามทีต่ อ้ งการในตอนแรก แต่ได้ขอ้ ยุตซิ ง่ึ
เป็ นทางเลือกใหม่ทถ่ี ูกใจและตอบสนองผลประโยชน์ทงั ้
สองฝา่ ยได้เป็ นส่วนใหญ่

* การหักค่าใช้จา่ ย (Cost cutting)

* ทอดสะพาน (Bridging)

ทีม่ า: Greenberg; & Baron. 1997 p. 388.

4. กลยุทธ์ใช้บุคคลทีส่ ามเข้าแทรกแซง (Third – party intervention)
ในการเจรจาแก้ไขความขัดแย้งกันเองของสองฝา่ ยหลังจากใช้เทคนิควิธตี ่างๆ
แล้วปรากฎว่ายังไม่สามารถหาข้อยุตริ ว่ มทีท่ งั ้ สองฝา่ ยพอใจได้ ก็จะทําให้การเจรจาต่อรองพบทางตัน
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ต้องชะงักงัน ไม่อาจเจรจาต่อไปได้ สถานการณ์เช่นนี้ จําเป็ นต้องอาศัยบุคคลทีส่ ามเข้าช่วยเหลือเพือ่
หาข้อยุตใิ หม่ โดยทัวไปพบว่
่
า บุคคลทีส่ ามดังกล่าวจะมีบทบาทใน 4 แบบ ได้แก่ บทบาทคนกลาง
ไกล่เกลีย่ (Mediator) อนุ ญาโตตุลาการ (Arbitrator) ผูป้ รองดอง (Conciliator) และทีป่ รึกษา (Consultant)
4.1 ผูไ้ กล่เกลีย่ (Mediator) ได้แก่ บุคคลทีส่ ามทีม่ คี วามเป็ นกลาง ทําหน้าทีช่ ว่ ยเหลือ
อํานวยความสะดวกให้การเจรจาได้ขอ้ ยุติ โดยการใช้เหตุผลโน้มน้าวใจและเสนอทางเลือกต่างๆ เป็นต้น
ผูไ้ กล่เกลีย่ ใช้มากในการบริหารความขัดแย้งทางด้านแรงงานและข้อพิพาทในศาลแขวงหรือศาลครอบครัว
โดยรวมการใช้คนกลางไกล่เกลีย่ ประสบผลสําเร็จในระดับน่าพอใจ โดยสามารถ
ยุตปิ ญั หาขัดแย้งได้ถงึ 60% และคูเ่ จรจามีความพอใจประมาณ 70% แต่ความสําเร็จของการเจรจามัก
ขึน้ อยูก่ บั ปจั จัยสําคัญคือ สถานการณ์วา่ คูเ่ จรจาทัง้ สองมีแรงจูงใจทีจ่ ะทําการเจรจาต่อรองเพือ่ แก้ปญั หา
ขัดแย้งนัน้ เพียงใด และความขัดแย้งต้องไม่สงู แต่อยูใ่ นระดับปานกลาง และทีส่ าํ คัญก็คอื ผูไ้ กล่เกลีย่
ต้องเป็ นทีย่ อมรับจากสองฝา่ ยว่า เป็ นกลาง และไม่ใช้การกดดัน หรือบีบบังคับแต่อย่างใด
4.2 อนุ ญาโตตุลาการ (Arbitrator) เป็ นบุคคลทีส่ ามทีม่ อี าํ นาจในการกํากับให้เกิด
ข้อยุตผิ เู้ ป็ นอนุ ญาโตตุลาการ อาจมาจากการร้องขอของทัง้ สองฝา่ ยหรืออาจมาโดยการบังคับหรือระบุไว้
ในกฎหมายหรือข้อสัญญา อนุ ญาโตตุลาการมีอาํ นาจมากน้อยแล้วแต่จะกําหนดและตกลงโดยคูเ่ จรจา
ทัง้ สองฝา่ ย การทําหน้าทีต่ ดั สินข้อขัดแย้งของอนุ ญาโตตุลาการย่อมได้ขอ้ ยุตอิ อกมาแน่นอนกว่าการเป็ น
ผูไ้ กล่เกลีย่ แต่ถา้ ผลการตัดสินปรากฏว่าฝา่ ยหนึ่งเป็ นผูแ้ พ้อย่างสิน้ เชิงฝา่ ยนัน้ จะไม่พอใจและไม่เต็มใจ
รับคําวินิจฉัย ของอนุ ญาโตตุลาการ ส่งผลให้ความขัดแย้งเกิดขึน้ ได้ใหม่ในเวลาต่อมา
4.3 ผูป้ รองดอง (Conciliator) เป็ นบุคคลทีส่ ามทีไ่ ด้รบั ความไว้วางใจจากทัง้ สองฝา่ ย
ให้ทาํ หน้าทีเ่ ชือ่ มต่อระหว่างผูเ้ จรจากับฝา่ ยตรงกันข้าม ซึง่ เป็ นการสือ่ สารแบบไม่เป็ นทางการ การปรองดอง
เป็ นวิธกี ารเจรจาทีใ่ ช้มากในการคลีค่ ลายความขัดแย้งระหว่างประเทศ กลุ่มผูใ้ ช้แรงงาน ครอบครัว และ
ชุมชน บทบาทการเป็ นผูป้ รองดองใกล้เคียงหรือซํ้ากับบทบาทของผูไ้ กล่เกลีย่ ค่อนข้างมาก ในทางปฏิบตั ิ
ผูป้ รองดองจะใช้การติดต่อสือ่ สารเป็ นการลับเป็ นส่วนใหญ่ รวมทัง้ เป็ นผูท้ าํ หน้าทีเ่ สาะหาข้อเท็จจริง
ตีความข้อมูลข่าวสาร และโน้มน้าวใจให้คขู่ ดั แย้งได้ขอ้ ยุติ
4.4 ทีป่ รึกษา (Consultant) เป็ นบุคคลทีส่ ามทีม่ ที กั ษะและมีใจเทีย่ งธรรมทีพ่ ยายาม
เอือ้ อํานวยให้เกิดการแก้ปญั หาโดยการสือ่ สาร และช่วยวิเคราะห์ให้ความรูแ้ ก่ค่กู รณีให้สามารถแก้ขอ้
ขัดแย้งได้ บทบาทของทีป่ รึกษาต่างจากบทบาทอื่นทีก่ ล่าวแล้วโดยทีป่ รึกษาจะไม่เน้นทีป่ ระเด็นความขัดแย้ง
แต่จะมุง่ ปรับปรุงความสัมพันธ์ของคูก่ รณีทงั ้ สองฝา่ ยให้ดขี น้ึ จนสามารถร่วมกันแก้ปญั หาได้เอง นอกจาก
ไม่เข้าไปแก้ปญั หาโดยตรงแล้วทีป่ รึกษายังพยายามช่วยให้ทงั ้ สองฝา่ ยเรียนรูก้ ารสร้างความเข้าใจ และ
การทํางานร่วมกัน ดังนัน้ การทํางานของทีป่ รึกษาจึงเป็นการหวังผลระยะยาว ช่วยสร้างเจตคติ และการรับรู้
ใหม่ ทีเ่ ป็ นแง่บวกให้แก่คขู่ ดั แย้งทัง้ สองฝา่ ย
สรุปได้วา่ ก่อนการเจรจาต่อรอง ควรศึกษาและทําความเข้าใจเกีย่ วกับคูเ่ จรจา และเข้าใจ
จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง ดังนัน้ ประสิทธิภาพในการเจรจาขึน้ อยูก่ บั กระบวนการในการทําความเข้าใจ
“รูเ้ ขา รูเ้ รา”
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หลักการเบือ้ งต้นในการเจรจาต่อรอง
หลักการในเจรจาต่อรองทีค่ เู่ จรจาต้องคํานึงและส่งผลต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลว
มีดงั นี้
1. หลักการทีต่ งั ้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของต้นทุนและกําไร (Cost - Benefit) คือ การทีค่ ู่
เจรจาต่างสามารถประเมินได้วา่ ผลประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั จากการเจรจาและการยุตขิ อ้ ขัดแย้งจะมีมากกว่า
ต้นทุน
2. หลักความเชื่อมันต่
่ อกัน (Trust) การสร้างความเชื่อมันระหว่
่
างกันเป็ นองค์ประกอบ
สําคัญอย่างยิง่ ส่วนหนึ่งทีจ่ ะส่งผลต่อความสําเร็จ หรือความล้มเหลวของการเจรจา หากคูเ่ จรจาขาด
ความไว้เนื้อเชือ่ ใจ หรือความมันใจต่
่ อกันแล้ว อาจจะกล่าวได้วา่ การเจรจานัน้ ไม่ทนั ได้เริม่ ต้นก็ลม้ เหลว
เสียแล้ว ดังนัน้ จึงต้องสร้างบรรยากาศแห่งความเชื่อมัน่ ตัง้ แต่จุดเริม่ ต้นของการเจรจาทีจ่ ะทําให้เกิด
ความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อกัน การพบหน้ากันครัง้ แรกของคูเ่ จรจาอาจเป็ นจุดเริม่ ต้นไปสูค่ วามเชื่อมมัน่ คูเ่ จรจา
ทีไ่ ด้ฝึกปรือมาอย่างดีต่างฝา่ ยต่างต้องมีการศึกษาถึงแนวคิด นิสยั ลักษณะ ตลอดจนศึกษาวัฒนธรรม
ในการเจรจา เพือ่ สร้างบรรยากาศแห่งความเชื่อมันในตั
่ วผูเ้ จรจา
3. รูจ้ กั จํากัดขอบเขตการเจรจาอย่าให้ขยายวงไปกระจายกับประเด็นอื่นๆ ทีอ่ าจ
ส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างกันทัง้ ระบบ
แนวทางในการเจรจาต่อรองทางการศึกษาให้ประสบผลสําเร็จ
สมชาย เทพแสง (2554: 41) ได้กล่าวถึง การเจรจาต่อรองทางการศึกษาเพือ่ ให้ประสบ
ผลสําเร็จมีแนวทาง ดังนี้
1. วางกฎเกณฑ์เบือ้ งต้นทีจ่ ะสร้างการเจรจาต่อรองให้เกิดความพึงพอใจและ
สร้างความปลอดภัย
2. การเจรจาจะประสลผลสําเร็จได้ดเี พียงใด ผูน้ ําในองค์กรต้องวางกฎเกณฑ์
โดยคํานึงถึงความรูส้ กึ ของบุคลากรให้เกิดการยอมรับกฎ กติกา ทัง้ สองฝา่ ย โดยเน้นด้านความปลอดภัย
เป็ นสําคัญ
3. ในการเจรจาจะต้องจริงใจและเปิดเผย สร้างบรรยากาศแบบมิตรภาพ ขจัด
ความเศร้าหมอง และพยายามสร้างความสุขให้กบั ทัง้ สองฝา่ ย ใช้การสือ่ สารในทางบวก ให้มกี าํ ลังใจ
และพร้อมทีจ่ ะให้การสนับสนุ น ขณะเดียวกันคํานึงถึงการรักษาความปลอดภัยเป็ นสําคัญ
4. กําหนดปญั หาและเป้าหมายจากมุมมองทัง้ สองฝา่ ย ผูเ้ จรจาต้องเข้าใจปญั หา
โดยให้คาํ ปรึกษาทัง้ สองฝา่ ยเพือ่ ไขปญั หาร่วมกัน สร้างการยอมรับนับถือร่วมกันและถือเป็ นกุญแจสู่
ความสําเร็จในการเจรจา โดยนําปญั หามาร่วมกันแก้ไขอย่างกระตือรือร้น การกําหนดเป้าหมายในการแก้ปญั หา
โดยเน้นให้มชี ยั ชนะร่วมกัน (Win Win Solution) ผูเ้ จรจาสามารถรับรูเ้ ป้าหมายทีส่ มั พันธ์กบั บุคคล
ทัง้ สองฝา่ ย และสามารถหาวิธกี ารต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย
5. การเตรียมการเจรจา ผูเ้ จรจาต้องเข้าใจระบบของการเจรจา จําต้องศึกษา
ข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการเจรจา ทําความเข้าใจกับปญั หาและความต้องการของบุคลากร

44
6. ระดมสมองเพือ่ หายุทธศาสตร์ ทัง้ สองฝา่ ยร่วมกันคิดและวางแผนแก้ปญั หา
ด้วยกันอย่างมีความสุข โดยหาแนวทางทีเ่ ป็ นไปได้ในการดําเนินงานให้ทุกฝา่ ย มีสว่ นร่วมในการคิด
และจดบันทึกทุกกรณี
7. เลือกยุทธศาสตร์ ทัง้ สองฝา่ ยร่วมกันคิด โดยยึดนโยบายและพันธะสัญญา
เป็ นหลัก
8. ประเมินและวัดผลความสําเร็จ
ประเภทของการเจรจาต่อรอง
การเจรจาต่อรองอาจแยกเป็ น 3 ประเภทหลักๆ คือ
1. การเจรจาต่อรองในทางการทูต เป็ นการเจรจาทีม่ คี วามเป็ นทางการอย่างมาก
เป็ นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับผลประโยชน์ของประเทศชาติ
2. การเจรจาต่อรองในทางการค้า เป็ นการเจรจาระหว่างผูซ้ อ้ื กับผูข้ าย ซึง่ มักจะเป็ น
การเจรจาอย่างอะลุ่มอล่วย
3. การเจรจาต่อรองในทางอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็ นการเจรจาระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้างในประเด็นข้อพิพาทแรงงาน
ข้อเสนอแนะการเจรจาต่อรอง
หลังจากทีใ่ ช้เวลาประเมินเป้าหมายและผลประโยชน์ทงั ้ ของฝา่ ยตนและฝา่ ยคูเ่ จรจา
ทีต่ อ้ งการได้ รวมทัง้ กําหนดกลยุทธ์ทจ่ี ะใช้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านก็อยูใ่ นภาวะพร้อมทีจ่ ะลงมือเจรจา
ได้ทนั ที ต่อไปนี้เป็ นข้อแนะนําเพือ่ พัฒนาทักษะของการเจรจาต่อรองของท่าน ดังนี้
1. เริม่ ต้นด้วยการเปิ ดฉากเชิงบวก (Begin with a positive overture) จากการศึกษา
เกีย่ วกับการเจรจาต่อรอง พบว่า การเริม่ ต้นหยิบยืน่ ไมตรีดว้ ยการแสดงความผ่อนปรนก่อนมักได้ผล
ต่างตอบแทนกลับมาเช่นกัน ดังนัน้ การเปิ ดฉากแง่ดี ยอมให้สว่ นหนึ่ง ก็จะได้รบั อีกส่วนหนึ่งตอบแทน
กลับมาเช่นกัน
2. ระบุทต่ี วั ปญั หา แต่มใิ ช่ตวั คนหรือบุคลิกภาพ (Address problems, not personalities)
โดยมุง่ ทีป่ ระเด็นต่อรองเป็ นหลัก หลีกเลีย่ งการพูดเกีย่ วกับบุคลิกภาพของคูก่ รณีโดยเฉพาะเมื่อการเจรจา
เข้าขัน้ ตึงเครียดต้องไม่พาดพิงหรือโจมตีบุคคลเป็ นส่วนตัว เพราะจุดยืนหรือความคิดของผูน้ นั ้ ต่างหาก
ทีท่ า่ นไม่เห็นด้วยแต่ไม่ใช่ตวั ผูน้ นั ้ ดังนัน้ สิง่ ทีพ่ ง่ึ ระวังก็คอื ต้องแยกคนออกจากปญั หา และต้องไม่เอ่ย
ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. ให้ความสนใจต่อข้อเสนอครัง้ แรกเพียงเล็กน้อย (Pay little attention to initial
offers) โดยมองข้อเสนอครัง้ แรกเป็ นเพียงจุดเริม่ ต้นของการเจรจาและแน่นอนว่า ทุกฝา่ ยต่างมีขอ้ เสนอ
ครัง้ แรกของตน ซึง่ มักยืน่ เสนอมากเกินไปหรือค่อนข้างเป็ นเชิงอุดมคติ จึงต้องเข้าใจและปฏิบตั ไิ ด้ถูกต้อง
โดยสนใจไม่มากนัก
4. มุง่ ให้ได้ขอ้ ยุตแิ บบชนะ - ชนะ (Win – win solution) นักเจรจาต่อรองทีข่ าดประสบการณ์
ส่วนใหญ่มุง่ ผลของการเจรจา ทีต่ นต้องเป็ นฝา่ ยชนะเสมอโดยไม่สนใจว่าอีกฝา่ ยจะได้รบั ความเสียหาย
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อย่างไร ดังได้กล่าวมาแล้วถึงกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองแบบบูรณาการ (integrative agreement) ว่า
การแลกเปลีย่ นผลประโยชน์กนั ของทัง้ สองฝา่ ยสามารถนําไปสูข่ อ้ ยุตทิ ด่ี ขี องการเจรจาได้ ดังนัน้ ถ้าโอกาส
เอือ้ อํานวย การหาข้อยุตแิ บบบูรณาการจึงเป็ นแนวทางทีเ่ หมาะสม ขอให้ทา่ นลองพิจารณาใช้กรอบ
ความคิดในการต่อรองของ พิงค์เลย์ (Pinkley’s cognitive frames) ทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว มาทําการวิเคราะห์
ความสนใจและมุมมองปญั หาของคูข่ ดั แย้งและของท่านเอง แล้วจึงปรับเปลีย่ นให้ทงั ้ สองฝา่ ยต่างได้
ประโยชน์ คือ เป็ นผูช้ นะทัง้ คู่
5. สร้างบรรยากาศการเจรจาทีเ่ ปิ ดเผยและไว้วางใจต่อกัน (Create an open and
trusting climate) นักเจรจาต่อรองทีช่ าํ นาญจะมีทกั ษะการเป็ นผูฟ้ งั ทีด่ ี ใช้การซักถามเป็ นระยะๆ แต่
อยูใ่ นกรอบของการเจรจา ไม่พยายามปกป้องตนเอง พยายามหลีกเลีย่ งการใช้ถอ้ ยคําหรือวลีทอ่ี าจทําให้
คูเ่ จรจาเกิดความไม่พอใจขึน้ กล่าวโดยสรุปก็คอื พยายามสร้างบรรยากาศทีเ่ ปิดเผยเป็ นกันเองและมี
ความไว้วางใจต่อกันเพือ่ นําไปสูก่ ารได้ขอ้ ยุตแิ บบบูรณาการนันเอง
่
การเจรจาต่อรองเป็ นกิจกรรมต่อเนื่องทีเ่ กิดอยูต่ ลอดเวลาในการดําเนินงานของกลุม่ หรือองค์การ
การต่อรองด้วยวิธใี ห้ฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งได้รบั ผลประโยชน์เพียงเพือ่ ขจัดความขัดแย้งหรือ การเผชิญหน้า
ให้หมดไปนัน้ เป็ นวิธที ไ่ี ด้ผลในระยะสัน้ เท่านัน้ แต่การต่อรองแบบบูรณาการมีแนวโน้มทีจ่ ะได้ขอ้ ยุติ
ซึง่ พอใจต่อทุกฝา่ ยและเป็ นการสร้างสัมพันธภาพทีด่ ขี องกลุ่มอย่างยังยื
่ น
3.4 การไว้วางใจ (Trust)
ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ประการทีส่ ่ี ได้แก่ การไว้วางใจ การไว้วางใจถือว่าเป็ นสิง่ สําคัญ
ในการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารกับผูร้ ว่ มงานในการปฏิบตั งิ าน ความสัมพันธ์ของการปฏิบตั งิ านควรตัง้ อยู่
บนพืน้ ฐานของการไว้วางใจ (Trust) ต่อกัน ผูน้ ําจะต้องไม่มที ศั นะว่าครูและนักเรียนชอบหลีกเลีย่ งความรับผิดชอบ
แต่มหี น้าทีช่ ว่ ยให้คนเหล่านี้มคี วามกล้าต่อการปฏิบตั สิ งิ่ ใหม่ๆ
ความหมายของความไว้วางใจ
รอตเตอร์ (1Rotter. 1971) ได้ให้ความหมายความไว้วางใจว่า เป็ นความคาดหวัง
ต่อบุคคลเป็ นทีน่ ่าเชื่อถือทัง้ ด้านคําพูด การกระทํา คํามันสั
่ ญญา จากการเขียนหรือใช้ขอ้ ความของ
บุคคลหรือกลุม่ ซึง่ จะสามารถทําให้เกิดความไว้วางใจ
โกเล็มบิวสกี และ แม็คคอนกี้ (Golembiewski; & McConkie. 1975) นิยามความหมาย
ของความไว้วางใจว่า ความไว้วางใจแสดงถึง ความพึง่ พาอาศัยกัน หรือความมันใจในบางสถานการณ์
่
ความไว้วางใจสะท้อนให้เห็นความคาดหวังผลลัพธ์ทางบวก ความไว้วางใจแสดงถึง ความเสีย่ งบางประการ
ต่อความคาดหวังของสิง่ ทีไ่ ด้รบั และความไว้วางใจ แสดงถึง บางระดับของความไม่แน่นอนต่อผลลัพธ์
คุ๊ก และ วอลล์ (Cook and Wall. 1980: 53) กล่าวว่า ความไว้วางใจ เป็ นความเชื่อมัน่
ต่อเจตนาของเพือ่ นร่วมงานและผูบ้ ริหาร รวมทัง้ ความมันใจในความสามารถของเพื
่
อ่ นร่วมงาน และผูบ้ ริหาร
แม็คออลลิสเตอร์ (McAllister. 1995) ให้ความหมายของความไว้วางใจว่า เป็ นสิง่
ทีบ่ ุคคลมีความมันใจและตั
่
ง้ ใจทีจ่ ะกระทําการทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานของคําพูด การกระทํา และการตัดสินใจ
ของบุคคลอื่น
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มิสห์รา (Mishra. 1996) ได้ให้ความหมาย ความไว้วางใจไว้วา่ เป็ นความเต็มใจของ
บุคคลทีม่ คี วามมันคงต่
่ อบุคคลอื่น โดยมีความเชื่อว่าบุคคลนัน้ เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสามารถ มีความเปิดเผย
ให้ความสนใจห่วงใย และให้ความน่าเชื่อถือ
โรบินสัน (Robinson. 1996) ได้ให้ความหมายความไว้วางใจว่า ความไว้วางใจเป็ น
ความคาดหวังในทางบวกต่อบุคคลอื่นไม่วา่ จะเป็ นคําพูด การกระทํา หรือการตัดสินใจทีจ่ ะกระทําตาม
สมควรแล้วแต่โอกาส
วิธนี (Whitney. 1996) ได้กล่าวถึงความไว้วางใจว่า หมายถึง ความเชื่อ ความมันใจ
่
ในความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือ และความยุตธิ รรมในบุคคลหรือสิง่ ใดๆ
มาร์แชล (Marshall. 2000) ได้ให้ความหมายความไว้วางใจว่า ความไว้วางใจเป็ น
ผลสะท้อนทีเ่ กิดจากความเชื่อมัน่ ความซื่อสัตย์ ของบุคคลทีม่ ตี ่อลักษณะและความสามารถของบุคคลอื่น
จากการประมวลคํานิยามของนักวิชาการต่างๆ ผูว้ จิ ยั เห็นว่า ความไว้วางใจ หมายถึง ความรูส้ กึ
และการกระทํา (แสดงออก) ของบุคคลทีแ่ สดงถึงความมันใจ
่ ความเชื่อมันและการสนั
่
บสนุนต่อบุคคล
(ผูบ้ งั คับบัญชา) และองค์การ
ดังนัน้ กล่าวสรุปได้วา่ การไว้วางใจของผูบ้ ริหารสถานศึกษา หมายถึง การทีผ่ บู้ ริหารโรงเรียน
จะต้องสร้างความเชื่อถือไว้วางใจให้กบั สมาชิกในองค์กร ด้วยการยึดการบริหารสากล เช่น คุณธรรม
จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ความเมตตา ความยุตธิ รรม ความเป็ นกลาง ความกล้าหาญ ความอดทน
ความมีวนิ ยั ความมุง่ มัน่ ซึง่ เป็ นหลักสําคัญในการบริหาร เป็ นแม่แบบทีด่ ี ยอมรับข้อผิดพลาดของสมาชิก
ในองค์กร และให้เกียรติผอู้ ่นื เคารพและให้การสนับสนุนผูอ้ ่นื ไม่วา่ คนๆนัน้ จะมีตําแหน่งใดก็ตาม สอบถาม
เปิ ดโอกาสให้ผอู้ ่นื ได้แสดงความคิดเห็น รับฟงั ปญั หาและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม
ความสําคัญของความไว้วางใจ
ความไว้วางใจเป็ นสิง่ จําเป็ นต่อองค์การเพือ่ ประสิทธิผลขององค์การ ผลลัพธ์ทางบวก
ของการทํางานเป็ นผลสืบเนื่องจากการเพิม่ ขึน้ ของความไว้วางใจภายในองค์การส่งผลต่อการเพิม่ ผลผลิต
ของพนักงานและความผูกพันกับองค์การอย่างเข้มแข็ง (Nyhan; & Marlowe. 1997) สําหรับงานวิจยั
อื่นๆ แสดงถึงผลพวงหลักของความไว้วางใจมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมและผลงานในหลายด้าน ทัง้
การสือ่ สารและการแบ่งปนั ข้อมูล ความขยัน การยุตคิ วามขัดแย้ง ความผูกพัน รวมทัง้ ผลงานส่วนบุคคล
และผลงานของหน่วยงาน (Laka-Mathebula. 2004; Korsgaard; Brodt; & Whitener. 2002) มีผลการวิจยั
ทีส่ อดคล้องกันว่า ความไว้วางใจเป็ นสิง่ สําคัญและมีประโยชน์ต่อกิจกรรมขององค์การทัง้ ทีมงาน ผูน้ ํา
การกําหนดเป้าหมาย การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน แรงงานสัมพันธ์และการเจรจาต่อรอง (Elangovan; &
Shapiro. 1998)
ความไว้วางใจเป็ นส่วนผสมอันมหัศจรรย์ในชีวติ องค์การ กล่าวคือ เป็ นนํ้ามันหล่อลื่น
ทีล่ ดความฝื ด เป็ นตัวเชื่อมส่วนทีแ่ ตกต่างกันเข้าไว้ดว้ ยกัน เป็ นตัวเร่งให้การกระทําสะดวกขึน้ (Shea.
1994) เมื่อไม่นานมานี้ ความสําคัญของความไว้วางใจได้รบั ความสนใจมากขึน้ จากปจั จัยต่างๆ ดังนี้
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1. การเปลีย่ นแปลงและความไม่มนคง
ั ่ (Robbins. 2005) ทําให้องค์การไม่สามารถ
รับประกันความมันคงของงานในระยะยาว
่
การเพิม่ ค่าตอบแทนและบําเหน็จบํานาญได้ (Bracey; &
Smith. 1992; Robbins. 2005) ความไว้วางใจมีความสําคัญมากในสภาพทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง และ
ความไม่มนคงในสถานที
ั่
ท่ าํ งาน บุคคลจะต้องเปลีย่ นไปมีความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น ซึง่ ระดับความไว้วางใจ
จะเป็ นตัวกําหนดความสัมพันธ์ดงั กล่าว มาร์แชล และ โรบินสัน (Marshall. 2000; & Robbins. 2005)
มองว่า ความไว้วางใจมีความสําคัญเพราะเป็ นความต้องการทางด้านจิตใจ บุคคลมีความต้องการการคาดคะเน
ความมันคง
่ การคงอยูแ่ ละมีความรูส้ กึ ปลอดภัย
2. องค์การต้องการความภักดีของพนักงานและความผูกพันเพิม่ มากขึน้ เนื่องจาก
ความไว้วางใจภายในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง ความไว้วางใจ
จึงเป็ นสิง่ สําคัญเพราะการทีบ่ ุคคลมีความผูกพันต่อองค์การนัน้ จะเป็ นตัวกําหนดให้องค์การบรรลุเป้าหมาย
และรักษาสมาชิกในองค์การให้คงอยูก่ บั องค์การ (Fairholm. 1994; Robbins. 2005) โดยการสร้าง
ความสัมพันธ์ความไว้วางใจบนพืน้ ฐานแห่งความซื่อสัตย์ (honesty) การยึดถือหลักคุณธรรม (integrity)
และเมตตากรุณาอย่างจริงใจต่อผูอ้ ่นื (Covey. 1989; Fairholm. 1994)
3. โรบินสัน (Robbins. 2005) กล่าวถึง ความสําคัญของความไว้วางใจกับข้อสัญญา
ทางจิตวิทยาในรูปแบบใหม่ เป็ นข้อตกลงทีไ่ ม่ได้มกี ารเขียนถึงสิง่ ทีผ่ บู้ ริหารหรือองค์การไม่ได้มกี ารคาดหวัง
จากพนักงานและสิง่ ทีพ่ นักงานคาดหวังจากผูบ้ ริหารหรือองค์การ ในแง่คดิ ของพนักงานข้อสัญญาทาง
จิตวิทยา คือ การรับรูข้ องพนักงาน ทีค่ ดิ ว่าพวกเขาจะได้รบั สิทธิ ์ ซึง่ เป็ นผลมาจากข้อสัญญาทีอ่ งค์การ
ให้ไว้กบั เขา ดังนัน้ หากความไว้วางใจอยูใ่ นระดับตํ่า พนักงานมีแนวโน้มทีจ่ ะหลีกเลีย่ งการเผชิญความเสีย่ ง
มีการเรียกร้องมากขึน้ ลักษณะสังคมแบบนี้ บุคคลในองค์การจะต้องเร่งสร้าง และรักษาความสัมพันธ์
กันไว้ จะทําให้โอกาสทีจ่ ะไม่ปฏิบตั ติ ามข้อสัญญาน้อยลง เนื่องจากการไม่ปฏิบตั ติ ามข้อสัญญาทําให้
เกิดผลในทางลบ เช่น มีความตัง้ ใจน้อยลงในการทีจ่ ะทํางานให้บรรลุเป้าหมาย หากความไว้วางใจอยู่
ในระดับสูงจะทําให้การปรับปรุงผลการดําเนินงานขององค์การ โดย มิงค์ และคณะ (Mink; et al. 1993)
เห็นว่า ความไว้วางใจเป็ นข้อสัญญา (contract trust) คือ ความเชื่อมันที
่ ค่ าดหวังว่าบุคคลจะทําในสิง่ ที่
เขาพูดและกระทํา ซึง่ เป็ นมิตทิ ส่ี าํ คัญ เช่น ผูน้ ําสร้างให้บุคลากรเชื่อมันและคาดหวั
่
งว่าสัมพันธภาพ
ของบุคลากรกับผูน้ ํา จะเป็ นสิง่ ทีส่ ามารถคาดคะเนในการทํางานของเขาได้
4. พืน้ ฐานของสัมพันธภาพ การทํางานร่วมกันต้องมีสมั พันธภาพซึง่ กันและกัน ถ้า
ความไว้วางใจในการทํางานลดน้อยลงจะทําลายสัมพันธภาพ เช่น เกิดความขัดแย้งทีส่ งู ขึน้ ผลผลิตตํ่าลง
และการทีส่ ถานทีท่ าํ งานมีความไว้วางใจโดยมีระดับของความซื่อสัตย์ การยอมรับและเคารพซึง่ กันและกัน
จะทําให้เพิม่ ประสิทธิผลของงาน ความมีคณ
ุ ค่าแห่งตนเองและมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึน้
(Marshall. 2000) เห็นว่า ความไว้วางใจเป็ นแนวคิดทีซ่ บั ซ้อนเป็ นสัมพันธภาพระหว่างคนสองคนอย่าง
สมํ่าเสมอๆ ไม่ใช่เป็ นบุคลิกภาพของบุคคลบางคนเกิดขึน้ ระหว่างบุคคลไม่ใช่ภายในบุคคลเท่านัน้ สิง่
ทีบ่ ุคคลกระทําเป็ นผลกระทบของระดับความไว้วางใจระหว่างผูใ้ ห้ความไว้วางใจและผูถ้ ูกไว้วางใจ ซึง่
เกิดจากความน่าเชื่อถือเป็ นการยอมรับและสนับสนุนผูท้ ถ่ี ูกไว้วางใจกระทําให้บุคคลอืน่ โดยการเปิ ดเผย
ความคิด ความรูส้ กึ และปฏิกริ ยิ า (Johnson. 1997) อีกทัง้ โครงสร้างความสัมพันธ์รปู แบบใหม่ ความไว้วางใจ
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เป็ นสารหล่อลื่นให้เกิดความราบรืน่ มีการประสานกันอย่างดีในองค์การ โดยขจัดความขัดแย้งทางความคิด
การบริหารในยุคปจั จุบนั ต้องการความไว้วางใจ เพือ่ เป็ นหลักประกันทีส่ าํ คัญขององค์การ (Robbins.
2005) ส่วน มิงค์ โอเวน และ มิงค์ (Mink; Owen; & Mink. 1993) มองว่า เป็ นความไว้วางใจ โดยการเปิ ดเผย
ตนเอง ตัวชีว้ ดั ทีส่ าํ คัญของระดับความไว้วางใจ คือ สัมพันธภาพ ถ้าขาดการเปิ ดเผยก็จะทําให้เกิด
ความไม่ไว้วางใจและสัมพันธภาพไม่ดี นอกจากนี้ความไว้วางใจเป็ นความเต็มใจทีจ่ ะช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
โดยการแบ่งปนั ข้อมูลข่าวสารและมีการเปิดเผยตอบสนองความต้องการของตนเอง สมาชิกทีม และองค์การ
5. เรย์โนลด์ (Reynolds. 1997) กล่าวว่า ความไว้วางใจเป็ นวิถที างหนึ่งของการสะท้อน
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลในองค์การและเป็ นสัมพันธภาพระหว่างบุคคลทีส่ าํ คัญ แสดงถึง ความแตกต่าง
ระหว่างความสําเร็จและความล้มเหลวในสัมพันธภาพกับความไว้วางใจ การตอบสนองต่อความไว้วางใจ
มี 3 ประการ ดังนี้ ประการแรก ความไว้วางใจต้องใช้เวลาในการพัฒนา การคงไว้ซง่ึ ความไว้วางใจ
จะต้องทําให้มอี ยูอ่ ย่างสมํ่าเสมอ แต่กไ็ ม่อาจพูดได้วา่ การสร้างความไว้วางใจจะใช้เวลานาน แต่อาจจะ
ใช้เวลาสัน้ ก็ได้ โดยต้องมีเป้าหมายร่วมกันทีช่ ดั เจนและไม่มกี ารลงโทษจะทําให้ความไว้วางใจพัฒนา
ได้เร็วขึน้ ซึง่ เป็ นความท้าทายของผูน้ ํา ประการทีส่ อง ความต้องการความไว้วางใจต้องมีความอดทน
ความไว้วางใจในองค์การตํ่าก็จะทําให้ผลการปฏิบตั งิ านตํ่า ถ้าความไว้วางใจในองค์การสูง จะทําให้
บุคลากรทุกคนมีมาตรฐานในการทํางานทีส่ งู และสุดท้าย คือ ความไว้วางใจต้องใช้ทกั ษะและการฝึ ก
ปฏิบตั ิ ซึง่ การพัฒนาทักษะและจิตใจเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นต่อสัมพันธภาพความไว้วางใจในการปฏิบตั งิ าน
6. มาร์แชล (Marshall. 2000) ได้กล่าวถึง ความสําคัญของความไว้วางใจโดยมอง
ความเป็ นธรรมชาติของมนุ ษย์และกฎแห่งธรรมชาติของมนุษย์ ซึง่ หมายถึง การดํารงชีวติ ด้วยความจริง
ความไว้วางใจเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ น มนุษย์ตอ้ งการการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน เป็ นความต้องการทางด้าน
ชีววิทยา เมือ่ กําเนิดขึน้ มาในโลกความไว้วางใจก็เป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นทางด้านร่างกาย เนื่องจากเมือ่ เกิดขึน้ มา
ก็จะพบกับความไม่มนคง
ั ่ ไม่มสี งิ่ ปกคลุมร่างกายและได้รบั ความเสีย่ ง ซึง่ ไม่ได้มกี ารคํานึงถึงความเปราะบาง
นี้ แต่ความไว้วางใจจะต้องมีความซื่อสัตย์และให้การดูแล ถ้าสิง่ เหล่านี้ไม่เกิดขึน้ ความไว้วางใจก็จะถูก
ทําลาย เมื่อเจริญเติบโตขึน้ ความไว้วางใจไม่สญ
ู หายไป แต่ระดับของความไว้วางใจจะอยูใ่ นรูปของ
ประสบการณ์และเป็ นเหตุการณ์ทด่ี าํ เนินต่อมา โดย มิงค์ และคณะ (Mink; et al. 1993) มองว่า ความไว้วางใจ
เป็ นเรือ่ งทางกายภาพ บุคคลรูส้ กึ ว่าร่างกายและจิตใจเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งปลอดภัย เมือ่ รูส้ กึ ไม่มนใจว่
ั ่ าจะได้รบั
ความปลอดภัย บุคคลจะเริม่ เกิดความไม่มนคงและวิ
ั่
ตกกังวลเกีย่ วกับความปลอดภัย ซึง่ จะส่งผลต่อ
การปฏิบตั งิ าน
7. การเคารพตนเอง เป็ นพืน้ ฐานทีบ่ ุคคลจะต้องปฏิบตั ใิ นแต่ละวัน บุคคลจะมีความรูส้ กึ
ทีด่ ถี า้ บุคคลให้ความไว้วางใจและสามารถไว้วางใจผูอ้ ่นื บุคคลทีม่ คี วามเคารพตนเองตํ่าขึน้ อยูก่ บั ทิศทาง
ความกลัวและอาจจะมีความต้องการทีย่ นิ ยอมผูอ้ ่นื มาก ระดับของการเคารพตนเองจะช่วยให้เกิดประสิทธิผล
ของสัมพันธภาพการทํางาน (Marshall. 2000)
นอกจากนี้ ความไว้วางใจมีความสําคัญอย่างมาก เนื่องจากความไว้วางใจเป็ นปจั จัยต่อความสําเร็จ
ของศตวรรษที่ 21 (Healey. 2007) ส่งผลต่อรายได้และกําไรในทุกระดับขององค์การ (Davis; Schoorman;
Mayer; & Tan. 2000) รวมทัง้ ความไว้วางใจของ พนักงานส่งผลต่อผลการปฏิบตั งิ านงาน การคงอยู่
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ในองค์การของพนักงาน ความตัง้ ใจทีส่ นับสนุนและมุง่ มันต่
่ อความเปลีย่ นแปลง และการเป็ นพนักงาน
ทีด่ ขี ององค์การ (Brown. n.d.) ซึง่ สอดคล้องกับนักวิชาการหลายท่านทีก่ ล่าวถึงผลของความไว้วางใจว่า
ความไว้วางใจส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน การเป็ นพนักงานทีด่ ขี ององค์การ ความผูกพันกับองค์การ
การลาออกจากองค์การและผลการปฏิบตั งิ าน (Deluga. 1995; Dirks, Ferrin. 2001; Flaherty; &
Pappas. 2000; & Robinson. 1996) นอกจากนี้ (Dirks; & Ferrin. 2002) ศึกษางานวิจยั ความไว้วางใจ
โดยวิธกี าร Meta-Analysis พบว่า ผลของความไว้วางใจส่งผลต่อทัศนคติประกอบด้วย ความพึงพอใจ
ในงาน ความผูกพันกับองค์การ ความเชื่อในสารสนเทศ และการลาออกทีล่ ดลง การเป็ นพนักงานทีด่ ี
และผลการปฏิบตั งิ าน
แนวคิ ดของความไว้วางใจ
ฟ๊อกซ์ (Fox. 1974) กล่าวว่า ความไว้วางใจในองค์การมีรปู แบบทีแ่ ตกต่างของความสัมพันธ์
ของความไว้วางใจอยูใ่ นทุกองค์การ องค์การทีป่ ระสบความสําเร็จมีการสร้างรากฐานทีป่ ระกอบด้วย
ความไว้วางใจแนวขวาง (lateral trust) เป็นความสัมพันธ์ของความไว้วางใจระหว่างผูท้ เ่ี ท่าเทียมหรือ
ระดับเดียวกัน รูปแบบทีส่ อง คือ ความไว้วางใจแนวตัง้ (vertical trust) เป็นความสัมพันธ์ของความไว้วางใจ
ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และความไว้วางใจภายนอก (external trust) เป็ นความสัมพันธ์
ของความไว้วางใจระหว่างองค์การกับลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ ส่วน คัมมิงส์ และ โบรมิลเลย์ (Cummings; &
Bromiley. 1996) เสนอรูปแบบความไว้วางใจ 2 รูปแบบ คือ ความไว้วางใจระหว่างหน่วยงานภายใน
องค์การ (intra-organizational trust) หรือความไว้วางใจในแผนกอื่นหรือหน่วยงานอื่นภายในองค์การ
และความไว้วางใจระหว่างองค์การ (inter-organizational trust) หรือความไว้วางใจระหว่างบุคลภายนอก
หรือองค์การอื่น
ลูหแ์ มน (Luhman. 1979) อธิบายความไว้วางใจว่า เป็ นสิง่ ซ่อนเร้นและคงอยูจ่ าก
ประสบการณ์ประจําวันทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความไว้วางใจในบุคคล (Perry; & Mankin. 2007) การแบ่งแยก
ความไว้วางใจนี้สมมติวา่ ระดับความไว้วางใจของบุคคล ซึง่ เป็ นข้อสัญญาทางจิตวิทยาจะแปรผันตาม
ผูบ้ งั คับบัญชาและองค์การโดยรวม (Nyhan; & Marlowe. 1997) ภายใต้แนวคิดของ ลูหแ์ มน (Luhman)
ความไว้วางใจแสดงถึงระดับความมันใจของบุ
่
คคลหนึ่งทีม่ ตี ่อผูอ้ ่นื ในการกระทําทีเ่ ป็นธรรม มีจริยธรรม
และสามารถพยากรณ์ได้ (Nyhan; & Marlowe. 1997) นอกจากนี้ ลูหแ์ มน (Luhman) ยืนยันว่า คุณค่า
สําคัญของความไว้วางใจ คือ ทําให้สมาชิกองค์การลดความซับซ้อนของชีวติ องค์การ (Hosmer. 1995)
พยายามสังเคราะห์การศึกษาความไว้วางใจตามแนวทฤษฎีองค์การและมองความไว้วางใจ ใน 5 แนวคิด
คือ ความคาดหวังของบุคคล (individual expectation) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal
relationships) การแลกเปลีย่ นทางเศรษฐกิจ (economic exchanges) โครงสร้างทางสังคม (social
structures) และพฤติกรรมจริยธรรม (ethical behavior) เขาเห็นด้วยว่า ความไว้วางใจเป็ นโครงสร้าง
สําคัญในการเข้าใจพฤติกรรมระหว่างบุคคลและกลุ่ม ประสิทธิผลของการจัดการ การแลกเปลีย่ นทาง
เศรษฐกิจและความมันคงของความสั
่
มพันธ์ทางสังคม
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ลูหแ์ มน (Luhman. 1979) เสนอแนวคิดความไว้วางใจทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวาง
ถึงรูปแบบความไว้วางใจ คือ ความไว้วางใจระหว่างบุคคล (interpersonal trust) เป็ นความไว้วางใจใน
ผูบ้ งั คับบัญชาและความไว้วางใจในระบบ (system trust) เป็ นความไว้วางใจในองค์การโดยภาพรวม
ทฤษฎีของเขามองว่า ความไว้วางใจเป็ นตัวแทนของระดับความมันใจของบุ
่
คคลหนึ่งทีม่ ตี ่อผูอ้ ่นื ในการกระทํา
ทีเ่ ป็ นธรรม มีจริยธรรมและสามารถพยากรณ์ได้ ผลงานของ ลูหแ์ มน (Luhman) ให้ความสําคัญกับ
ความไว้วางใจในองค์การ (organizational trust) เป็ นระบบขององค์การทีแ่ สดงถึงการยอมรับคุณค่า
และเป้าหมายองค์การรวมถึงความต้องการอย่างแรงกล้าทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกับองค์การ ลูหแ์ มน (Luhman) จําแนก
ความไว้วางใจของบุคคลออกจากความไว้วางใจในองค์การ แม้วา่ เขาเสนอว่า ความไว้วางใจก่อเกิด
ภายในกรอบของการปฏิสมั พันธ์ทไ่ี ด้รบั อิทธิพลทัง้ จากบุคคลและระบบสังคม เพอร์รี และ แมนคิน
(Perry; & Mankin. 2007) กล่าวว่า การจําแนกความไว้วางใจของ ลูหแ์ มน (Luhman) ทัง้ ความไว้วางใจ
ระหว่างบุคคล (วัดประเมินความไว้วางใจในผูบ้ งั คับบัญชา) และความไว้วางใจในระบบ (ความไว้วางใจ
ในองค์การ) เป็ นการวัดประเมินความแตกต่างของความไว้วางใจในองค์การและความไว้วางใจในผูบ้ งั คับบัญชา
ซึง่ จะสามารถอธิบายลักษณะความแตกต่าง ของการรับรูข้ องพนักงานต่อความไว้วางใจได้อย่างครอบคลุม
นักวิจยั จํานวนมากพิสจู น์วา่ การปลูกฝงั พฤติกรรมความร่วมมือนําไปสูค่ วามสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและฝงั การกระทําระหว่างบุคคลในทีมงานจนกลายเป็ นรากฐานของความสามารถในการแข่งขัน
ขององค์การ อย่างไรก็ตาม แม็คไนท์ คัมมิงส์ และ เชอร์แวนนี (Mcknight; Cummings; & Chervany.
2006) เสนอว่า ขัน้ แรกของความไว้วางใจเป็ นความสัมพันธ์ใหม่ภายในองค์การ ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจาก
ความประสงค์ของผูใ้ ห้ความไว้วางใจในความไว้วางใจ (trustor’s disposition to trust) กระบวนการ
ความรูค้ วามเข้าใจ (cognitive process) ความเชื่อ ในความไว้วางใจ (trusting belief) และเจตนารมณ์
แห่งความไว้วางใจ (trust intention) การเริม่ ต้นความไว้วางใจเป็ นการได้รบั อิทธิผลโดยโครงสร้างความไว้วางใจ
บนพืน้ ฐานสถาบัน ความเชือ่ มันในโครงสร้
่
างและความเชื่อในสภาวะปกติ ดังนัน้ ความสําเร็จของผลงาน
เกิดจากการอุปถัมภ์ของความไว้วางใจทีเ่ พิม่ พูนความสามารถขององค์การ นําไปสูก่ ารเพิม่ คุณค่าโดย
ทีมงาน ความร่วมมือและการพัฒนาในการเพิม่ สมรรถภาพองค์การ (Jones; & George. 1998)
ความไว้วางใจ เป็ นแนวคิดหลายมิติ (multidimensional approach) ประกอบด้วย
ความไว้วางใจบนพืน้ ฐานอารมณ์ความรูส้ กึ (affective-based trust) เกีย่ วข้องกับบทบาทสําคัญของ
อารมณ์ในกระบวนการความไว้วางใจ ความไว้วางใจบนพืน้ ฐานความรูค้ วามเข้าใจ (cognitive-based
trust) เป็ นความเชื่อในคุณลักษณะทีน่ ่าไว้วางใจต่อบุคคลอื่นและความไว้วางใจบนพืน้ ฐานพฤติกรรม
(behavioral-based trust) เป็ นความเชื่อมันผู
่ อ้ ่นื และการเปิดเผยข้อมูลไปยังบุคลอื่น (Gillespie; & Mann.
2004) ส่วน คัมมิงส์ และ โบรมิลเลย์ (Cummings; & Bromiley. 1996) อธิบายความไว้วางใจในสาม
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบแรก คือ อารมณ์ความรูส้ กึ (affective) หรือบุคคลมีความรูส้ กึ อย่างไร
องค์ประกอบทีส่ อง คือ ความรูค้ วามเข้าใจ (cognitive) หรือบุคคลคิดอย่างไร องค์ประกอบสุดท้าย คือ
พฤติกรรมทีต่ งั ้ ใจ (intended behavior) หรือบุคคลตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมอย่างไร ส่วน แม็คออลลิสเตอร์
(McAllister. 1995) อธิบายว่า ความไว้วางใจเป็ นสภาวะทางจิตวิทยาและจําแนกความไว้วางใจออกเป็ น
ความไว้วางใจมีพน้ื ฐานมาจากความรูค้ วามเข้าใจ (cognition-based trust) หมายถึง การรับรูว้ า่ บุคคล
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เลือกผูซ้ ง่ึ ไว้ใจในสิง่ ทีน่ ่านับถือภายใต้สถานการณ์หนึ่ง และเลือกในสิง่ ทีพ่ จิ ารณาว่า เป็ นเหตุผลทีด่ ี และ
ความไว้วางใจมีพน้ื ฐานเกีย่ วกับอารมณ์และความรูส้ กึ (affective-based trust) หมายถึง ความผูกพัน
ทางอารมณ์ของแต่ละบุคคล บุคคลทีจ่ ะทําให้เกิดอารมณ์ ความไว้วางใจในความสัมพันธ์นนั ้ จะแสดงออก
ซึง่ การดูแลและการเอาใจใส่อย่างแท้จริงทีจ่ ะให้สวัสดิการแก่หนุ้ ส่วน มีความเชื่อในคุณสมบัตทิ ด่ี หี รือ
น่าสรรเสริญและเชื่อว่า ความรูส้ กึ เหล่านี้จะได้รบั การตอบแทน
เลวิคกี และคณะ (Lewicki; et al. 1998) เสนอว่า ทัง้ ความไว้วางใจและความไม่ไว้วางใจ
ไม่ใช่สงิ่ ทีอ่ ยูต่ รงข้ามกันหรืออยูเ่ ฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง แต่แทนทีจ่ ะแยกออกจากกันแต่ทว่า มีความเกีย่ วพันกัน
โครงสร้างมิตเิ ดียวทีอ่ าจจะอยูร่ ว่ มกันควบคูก่ นั ไปภายในบุคคล เช่นเดียวกับ จอนน์ และ จอร์จ (Jones; &
George. 1998) เสนอแนวความคิดความไว้วางใจ ความไม่ไว้วางใจ เงือ่ นไขความไว้วางใจและเงือ่ นไข
ความไม่ไว้วางใจเป็ นองค์ประกอบของโครงสร้างเดีย่ วของความไว้วางใจ พวกเขาเสนอว่า ความไว้วางใจ
และความไม่ไว้วางใจเป็ นผลของปฏิสมั พันธ์ระหว่างค่านิยมของผูใ้ ห้ความไว้วางใจ (trustor’s values)
ทัศนคติ (attitudes) และอารมณ์ การศึกษาความไว้วางใจอื่นๆ เสนอว่า ความไว้วางใจ เป็ นแนวคิดที่
เป็ นกลาง (meso concept) ทีบ่ รู ณาการทัง้ ระดับจุลภาค คือ กระบวนการทางจิตวิทยา และระดับมหภาค
คือ ความยืดหยุน่ ทางสถาบัน (House, Rousseau; & Thomas-Hunt. 1995)
คุณลักษณะที่น่าไว้วางใจของผูบ้ งั คับบัญชา
ความพยายามทีจ่ ะเข้าใจความไว้วางใจนัน้ นักวิจยั ทัง้ หลายสมควรต้องวินิจฉัยถึง
ปจั จัยทีก่ ่อให้เกิดความไว้วางใจ (Burke; Shawn; Dana; Lazzara; & Salas. 2007) เมเยอร์ และคณะ
(Mayer; et al. 1995) เสนอโมเดลทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางและมีอทิ ธิผลต่อการศึกษาความไว้วางใจ
อย่างยิง่ โดยเสนอว่าปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความไว้วางใจ (trust factors) หรือลักษณะปจั จัยของผูท้ ไ่ี ด้รบั
ความไว้วางใจหรือทีเ่ รียกว่า คุณลักษณะทีน่ ่าไว้วางใจของผูบ้ งั คับบัญชา (trustworthiness) ทีป่ รากฏบ่อย
3 ปจั จัย คือ ความสามารถ (ability) ความเมตตากรุณาและการยึดถือหลักคุณธรรม เขาอธิบายว่า
ความสามารถ เป็ นกลุ่มของทักษะต่างๆ สมรรถนะและคุณลักษณะพิเศษทีบ่ ุคคลหรือกลุ่มมีความสามารถสูง
ในทักษะบางสาขา สามารถให้บุคคลอื่นไว้วางใจในงานทีย่ ากทีเ่ กีย่ วข้องกับสาขานัน้ ความเมตตากรุณา
เป็ นขอบเขตทีบ่ ุคคลทีถ่ ูกไว้วางใจได้รบั การเชื่อว่า ต้องการจะทําแต่สงิ่ ทีด่ ๆี ให้แก่บุคคลทีใ่ ห้ความไว้วางใจ
และการยึดถือหลักคุณธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างการยึดถือหลักคุณธรรมกับความไว้วางใจเกีย่ วข้อง
กับความเข้าใจของผูท้ ใ่ี ห้ความไว้วางใจยอมรับต่อบุคคลทีถ่ ูกไว้วางใจความเชื่อว่าบุคคลทีถ่ ูกไว้วางใจ
มีจติ สํานึกทีด่ ี มีการกระทําทีค่ งเส้นคงวา มีการสือ่ สารทีด่ นี ่าเชื่อถือ ซึง่ องค์ประกอบทัง้ สามมีผลอย่างมาก
ต่อความไว้วางใจในองค์การ แม้วา่ แบบจําลองก่อนนี้แสดงปจั จัยเหตุของความไว้วางใจมากกว่าสามองค์ประกอบ
ข้างต้น แต่องค์ประกอบทัง้ สาม สามารถอธิบายได้อย่างรัดกุมต่อความไว้วางใจ ปจั จัยคุณลักษณะที่
น่าไว้วางใจของผูบ้ งั คับบัญชาสามารถประยุกต์ใช้ได้ทงั ้ ในการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ระหว่างกลุ่มหรือระหว่างองค์การและปจั จัยคุณลักษณะทีน่ ่าไว้วางใจของผูบ้ งั คับบัญชาส่งผลต่อความไว้วางใจ
ในกลุ่มหรือองค์การด้วย (Mayer; et al. 2005)
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เบอร์เก และคณะ (Burke; et al. 2007) แสดงถึงองค์ประกอบหรือปจั จัยเหตุของ
ความไว้วางใจ มี 3 ปจั จัย เช่นเดียวกับ เมเยอร์ และคณะ (Mayer; et al. 1995) คือ ความสามารถ
ความเมตตากรุณาและการยึดถือหลักคุณธรรม ส่วนการศึกษาของ เดียตซ์ และคณะ (Dietz; et al.
2006) เสนอว่า องค์ประกอบ หรือปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความไว้วางใจประกอบด้วย การยึดถือหลักคุณธรรม
ซึง่ รวมถึง ความเปิดเผย (openness) และความซื่อสัตย์ (honesty) ความเมตตากรุณา สมรรถนะ และ
ความสามารถพยากรณ์ได้
ดังนัน้ จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ผูว้ จิ ยั เห็นว่า ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความไว้วางใจ มี
4 ปจั จัย คือ การยึดถือหลักคุณธรรม ความเมตตากรุณา สมรรถนะและความสามารถพยากรณ์ได้
สามารถอธิบายได้ ดังนี้
1. การยึดถือหลักคุณธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างการยึดถือหลักคุณธรรม และ
ความไว้วางใจเกีย่ วพันกับความเข้าใจของผูใ้ ห้ความไว้วางใจ (trustor) ต่อผูไ้ ด้รบั ความไว้วางใจ (trustee)
ว่าเป็ นผูย้ ดึ มันต่
่ อหลักการทีผ่ ใู้ ห้ความไว้วางใจ ยอมรับความเชื่อว่า ผูไ้ ด้รบั ความไว้วางใจ เป็ นผูม้ ี
ความยุตธิ รรมอย่างยิง่ ยวด (Mayer; et al. 1995) โดย เมเยอร์ และคณะ (Mayer; et al. 1995) เห็นว่า
ปจั จัยนี้เป็ นปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความไว้วางใจ สอดคล้องกับ บุตเลอร์ (Butler. 1991) ว่า การยึดถือหลัก
คุณธรรม เป็ นปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความไว้วางใจ เดียตซ์ และคณะ (Dietz; et al. 2006) ทบทวนวรรณกรรม
พบว่า การยึดถือหลักคุณธรรมเป็ นปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความไว้วางใจและเป็ นปจั จัยทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ ปจั จัยนี้
ครอบคลุมถึงความเป็ นคนเปิดเผยและความซื่อสัตย์ ซึง่ มิสห์รา (Mishra. 1996) เห็นว่า ความเป็ น
คนเปิ ดเผยเป็ นปจั จัยสําคัญต่อความไว้วางใจ โดย ช็อคเลย์ – ซาลาบัค เอลลิส และ ไวโนกราด
(Shockley-Zalabak, Ellis; & Winograd. 2000) ศึกษาโดยการวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้าง
พบว่า ความเป็ นคนเปิดเผยและความซื่อสัตย์ เป็นปจั จัยเชิงสาเหตุทส่ี ง่ ผลต่อความไว้วางใจในองค์การ
ซึง่ สอดคล้องกับ ดริคส์ และ เฟอริน (Dirks; & Ferrin. 2002) ทีศ่ กึ ษาว่า การยึดถือหลักคุณธรรมของ
ผูน้ ําเป็ นคุณลักษณะทีส่ ง่ ผลต่อความไว้วางใจในผูน้ ํา ส่วน เบอร์เก และคณะ (Burke; et al. 2007)
กล่าวว่า การยึดถือหลักคุณธรรมเป็ นปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความไว้วางใจ เช่นเดียวกันและเห็นว่า ปจั จัยนี้
เป็ นปจั จัยทีส่ าํ คัญมากต่อความไว้วางใจ ชอว์ (Shaw. 1997) กล่าวว่า การยึดถือหลักคุณธรรมเป็ น
กุญแจสําคัญในการสร้างและรักษาความไว้วางใจทัง้ ในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน
2. ความเมตตากรุณา เมเยอร์ และคณะ (Mayer et al. 1995) เห็นว่า ปจั จัยนี้เป็ น
ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความไว้วางใจ โดยความเมตตากรุณา คือ สิง่ ทีผ่ ไู้ ด้รบั ความไว้วางใจ ได้รบั ความเชื่อ
จากผูใ้ ห้ความไว้วางใจว่า เป็ นผูต้ อ้ งการทําความดี หลีกเลีย่ งจากความเห็นแก่ตวั จากผลประโยชน์
ความเมตตากรุณา แสดงถึงผูไ้ ด้รบั ความไว้วางใจ แสดงความรักใคร่ผกู พันบางประการต่อผูใ้ ห้ความไว้วางใจ
เช่น ผูไ้ ด้รบั ความไว้วางใจแสดงความต้องการช่วยเหลือผูใ้ ห้ความไว้วางใจ โดยมิได้หวังผลประโยชน์
ตอบแทน แม้วา่ ผูไ้ ด้รบั ความไว้วางใจมิได้ถูกร้องขอ ความช่วยเหลือจากผูใ้ ห้ความไว้วางใจ เมเยอร์ และคณะ
(Mayer; et al. 1995) ทบทวนวรรณกรรม พบว่า ความเมตตากรุณา เป็ นปจั จัยทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ เป็ น
อันดับสองรองจากปจั จัยการยึดถือหลักคุณธรรม รวมถึง เบอร์เก และคณะ (Burke; et al. 2007) และ
เดียตซ์ (Dietz; et al. 2006) พบว่า ความเมตตากรุณา เป็ นปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความไว้วางใจ เช่นกัน
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3. สมรรถนะ คือ ความรูข้ องบุคคล ทักษะ ความสามารถ การตัดสินใจและอื่นๆ ที่
นําไปสูผ่ ลลัพธ์รวมทัง้ การช่วยเหลือผูอ้ ่นื ในการเรียนรูท้ กั ษะต่างๆ (Reina; & Reina. 1999) และทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพื่อผลการปฏิบตั งิ าน (Hartog. 2003) ปจั จัยนี้เป็ นปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความไว้วางใจ
(Dietz; et al., 2006) ส่วน เมเยอร์ และคณะ (Mayer; et al. 1995) เรียกปจั จัยนี้วา่ ความสามารถ
คือ กลุ่มของทักษะ สมรรถนะและลักษณะอํานาจ ทีบ่ ุคคลมีอทิ ธิพล ในขอบเขตเฉพาะบางประการ
ขอบเขตของความสามารถเฉพาะทีผ่ ไู้ ด้รบั ความไว้วางใจ มีสมรรถนะสูงในเทคนิคหรือทักษะบางด้าน
โดย บุตเลอร์ (Butler. 1991) และ เมเยอร์ และคณะ (Mayer; et al. 1995) รวมทัง้ มิสห์รา (Mishra.
1996) เห็นว่า ปจั จัยนี้เป็ นปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความไว้วางใจ อีกทัง้ เบอร์เก และคณะ (Burke; et al.
2007) ชีว้ า่ สมรรถนะเป็ นปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความไว้วางใจและเป็ นปจั จัยทีส่ ง่ ผลกระทบต่อความไว้วางใจ
ทีช่ ดั เจน รวมทัง้ การวิจยั ของ ช็อคเลย์ – ซาลาบัค และคณะ (Shockley-Zalabak; et al. 2000) ทํา
การวิเคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้าง พบว่า สมรรถนะเป็ นปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความไว้วางใจในองค์การ
4. ความสามารถพยากรณ์ได้ เป็ นความคงเส้นคงวาหรือความมันคง
่ (consistency)
และความสมํ่าเสมอของพฤติกรรม (Dietz; et al. 2006) ความคงเส้นคงวาในคําพูดและการกระทําเป็ น
ปจั จัยสําคัญเพราะช่องว่างระหว่างคําพูดและการกระทําทําให้เกิดความไม่ไว้วางใจ (Feldheim. 2001)
สําหรับ โรบินสัน (Robbins. 2005) กล่าวว่า เป็ นการสร้างความเชื่อถือ ความสามารถในการทํานาย
และตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ได้ และแสดงบทบาทพฤติกรรมทัง้ คําพูดและการกระทําอย่างเสมอ
ต้นเสมอปลายไม่เปลีย่ นแปลง แม้วา่ เมเยอร์ และคณะ (Mayer; et al. 1995) จะไม่ได้ระบุวา่ ปจั จัยนี้
เป็ นปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความไว้วางใจ แต่พวกเขาได้ชใ้ี ห้เห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถพยากรณ์
ได้และความไว้วางใจอย่างชัดเจน (Mayer; et al. 1996) แต่ เดียตว์ และคณะ (Dietz; et al. 2006)
และ มิสห์รา (Mishra. 1996) เห็นว่า ปจั จัยนี้เป็ นอีกปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความไว้วางใจ รวมถึง เรมเพล
โฮลเมส ซานนา (Rempel, Holmes; & Zanna. 1985) ชีว้ า่ ความสามารถพยากรณ์ได้ เป็ นปจั จัยที่
สําคัญทีส่ ง่ ผลต่อความไว้วางใจ และผลงานวิจยั ของ เบิรน์ เทล (Bernthal. 1995) ยืนยันว่า เป็ นปจั จัย
สําคัญทีส่ ง่ ผลต่อความไว้วางใจ
วิ ธีปฏิ บตั ิ ในการสร้างความไว้วางใจ
ผูน้ ําองค์กรทุกคน ซึง่ มีบทบาทในการผลักดันและนําพาองค์กรไปสูค่ วามสําเร็จ สิง่ แรก
่
่อถือใน
ทีผ่ นู้ ําต้องทําคือทําให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชา ผูบ้ งั คับบัญชา และเพื่อนร่วมงานยอมรับ มันใจและเชื
ตัวท่าน รูส้ กึ ไว้วางใจท่าน ยินดีทจ่ี ะให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ และกระทําการหรือปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
บางอย่างให้เป็ นไปตามความคาดหวังของท่าน วิธปี ฏิบตั ใิ นการสร้างความไว้วางใจ มีดงั ต่อไปนี้
1. พัฒนาความรูค้ วามสามารถในการทํางาน หรือเป็ นผูช้ าํ นาญการเฉพาะด้านแสดง
ผลงานทีย่ อดเยีย่ มให้ผบู้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่วมงานเห็น พัฒนาความรู้ ความสามารถ
และทักษะอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ มีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งเฉพาะทาง และสามารถให้คาํ ปรึกษา
และช่วยเหลือผูอ้ ่นื ได้เป็ นประจํา
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2. ยึดหลักการสากลในการบริหาร ยึดหลักการสากล เช่น คุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตย์ ความเมตตา ความยุตธิ รรม ความเป็ นกลาง ความกล้าหาญ ความอดทน ความมีวนิ ยั
ความมุง่ มัน่ เป็ นหลักสําคัญในการบริหาร
3. ประพฤติตนเป็ นแม่แบบทีด่ ี หากท่านอยากให้ลกู น้องปฏิบตั ติ นเช่นไร ท่านก็ควร
ปฏิบตั ติ นเช่นนัน้ เช่น หากท่านไม่ตอ้ งการให้ลกู น้องมาสาย ท่านก็ไม่ควรมาสายเสียเอง การทําให้ดู
เป็ นตัวอย่าง เป็ นวิธที ด่ี ที ส่ี ดุ ในการจูงใจให้ลกู น้องปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
4. ยอมรับข้อผิดพลาดของตน คุณสมบัตสิ าํ คัญประการหนึ่งของผูน้ ํา คือ การมี
ความกล้าหาญทีจ่ ะยอมรับข้อผิดพลาดของตน ซึง่ การทําเช่นนี้ สามารถทําให้ลกู น้องรูส้ กึ เคารพท่าน
มากขึน้ ดีกว่าทีท่ า่ นทําผิดแล้วแกล้งทําเป็ นเพิกเฉย ลูกน้องย่อมรูส้ กึ หมดศรัทธาในตัวท่าน แม้วา่ พวกเขา
จะไม่ได้พดู ออกมาตรงๆ ก็ตาม
5. รักษาคําพูด รักษาสัญญา จงอย่าได้ให้คาํ มันสั
่ ญญาหรือข้อผูกมัดใดๆ หากท่าน
ไม่มนใจว่
ั ่ า ท่านจะสามารถทําตามสัญญาหรือข้อผูกมัดนัน้ ได้ ‘การกระทําย่อมสําคัญกว่าคําพูด’
6. ให้เกียรติผอู้ ่นื ให้เกียรติ เคารพและให้การสนับสนุ นผูอ้ ่นื ไม่วา่ คนๆ นัน้ จะมี
ตําแหน่งใดก็ตาม สอบถาม เปิดโอกาสให้ผอู้ ่นื ได้แสดงความคิดเห็น รับฟงั ปญั หาและให้ความช่วยเหลือ
ตามความเหมาะสม
7. ไม่พดู ถึงบุคคลทีส่ ามในทางทีไ่ ม่ดลี บั หลังหากบุคคลทีท่ า่ นพูดถึงในทางทีไ่ ม่ดี
ทราบว่า ท่านพูดถึงเขาอย่างไรลับหลัง บุคคลท่านนัน้ ย่อมไม่ไว้วางใจท่านอีกต่อไป และอาจบอกคนอื่น
ต่อว่า ท่านเป็ นคนทีไ่ ม่น่าไว้ใจ หรือแม้แต่คนทีท่ า่ นไปพูดนินทาด้วย ก็อาจระแวดระวังท่าน เพราะคิด
ว่าท่านอาจทํากับเขาเฉกเช่นเดียวกับทีท่ า่ นทํากับคนอื่นก็ได้
8. แก้ปญั หาสําคัญๆ ทีม่ คี วามท้าทายได้เข้าไปมีสว่ นร่วมในการแก้ปญั หายากๆ ทีม่ ี
ความท้าทาย ทัง้ ในระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน และระดับองค์กร คิดริเริม่ สร้างสรรค์กระบวนการ
ทํางาน หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ทม่ี ผี ลกระทบต่อการพัฒนาผลการปฏิบตั งิ านขององค์กร
วิธปี ฏิบตั เิ หล่านี้ เป็ นรากฐานสําคัญของการสร้างความไว้วางใจในองค์กร และการเป็ นบุคคล
ทีไ่ ด้รบั ความไว้วางใจจากผูอ้ น่ื ถือเป็ นคุณสมบัตสิ าํ คัญสูงสุดประการหนึ่งในการเป็ นผูน้ ํา ความไว้วางใจ
ยังเป็ นรากฐานของความสัมพันธ์อนั ดี เมือ่ ได้รบั ความไว้วางใจและมีความสัมพันธ์อนั ดี ย่อมส่งผลให้
ท่านมีโอกาสประสบความสําเร็จในการใช้เหตุผลโน้มน้าว ให้ผอู้ ่นื สนับสนุ นหรือกระทําการบางสิง่ บางอย่าง
ตามความต้องการ การสร้างความไว้วางใจจึงเป็ นรากฐานของความสําเร็จทีย่ งยื
ั ่ นของผูน้ ํา
3.5 การบริ หารเวลา
ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ประการทีห่ า้ ได้แก่ การบริหารเวลา “เวลา” เป็ นทรัพยากรทีม่ คี า่
และมีความสําคัญต่อทุกคน ทัง้ นี้เพราะธรรมชาติของเวลามีลกั ษณะพิเศษคือ เป็ นทรัพยากรทีม่ จี าํ กัด
ใช้แล้วหมดไปไม่สามารถซือ้ เพิม่ ได้ ไม่วา่ รวยหรือจนไม่สามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้ เวลาผ่านไปเรือ่ ยๆ
ไม่หวนย้อนกลับมาอีกคงจะเคยได้ยนิ มาบ้างว่า “เวลาเป็ นสิง่ มีคา่ หาซือ้ ไม่ได้”
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ความหมายและความสําคัญของการบริ หารเวลา
สุขใจ นํ้าผุด (2536: 44) กล่าวว่า เวลาเป็นสิง่ มีคา่ ทีส่ ามารถใช้ให้เกิดเป็ นเงินเป็ นทอง
ได้ คุณค่าของเวลาจึงขึน้ อยูก่ บั การรูจ้ กั ใช้ ให้เกิด ประโยชน์ ส่วนวิรตั น์ บัวขาว (2537: 26) กล่าวว่า
ทรัพยากรเวลาเป็ นสิง่ สําคัญยิง่ เมื่อหมดไปไม่สามารถทีจ่ ะสร้างขึน้ มาใหม่ เพือ่ ทดแทนได้ ผูท้ ป่ี ระสบ
ความสําเร็จต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี วามสามารถในการใช้เวลา ในขณะที่ วิมาน จิว๋ เจียม (2539: 6) ได้ให้ ความหมาย
ของเวลาว่า เวลาเป็ นทรัพยากรธรรมชาติทม่ี นุษย์ได้รบั มาเท่าเทียมกัน สําหรับใช้ในการทํางาน มี
หน่วยเวลานับเป็ น นาที วัน ชัวโมง
่
สัปดาห์ เดือน ปี ยกเว้นช่วงอายุขยั ซึง่ จะไม่เท่ากันเวลา เป็ น
ทรัพยากรทีเ่ ปลีย่ นแปลงไม่ได้ เวลาเป็ นทรัพยากร ทีส่ ะสมไม่ได้ เวลาเป็ นทรัพยากรทีอ่ นุรกั ษ์ไม่ได้
เวลาเป็ นทรัพยากรทีห่ ายืมเช่นเดียวกับเงินหรือวัสดุไม่ได้ และเกีย่ วกับการบริหารเวลา เฉลิม สุขคะสมบัติ
(2527: 44 – 47) อธิบายว่า การบริหารเวลา หมายถึง วิธกี ารดําเนินการโดยใช้เวลา ปฏิบตั งิ านให้
ได้ผลตรงตามเป้าหมายมากทีส่ ดุ ให้รถู้ งึ วิธกี ารทํางานโดยละเอียด รวมทัง้ ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับงานด้วย
เพือ่ ประโยชน์นํามาใช้ การวางแผน การปฏิบตั งิ านส่วน จีรวัฒน์ วีรงั กร (2540: 20) ได้กล่าวถึง คําว่า
“การบริหารเวลา” ว่ามักใช้กบั ผูบ้ ริหาร เพราะผูบ้ ริหารมีหน้าทีใ่ นการรับผิดชอบปฏิบตั งิ านมากจึงต้อง
มีการจัดสรรเวลาเพือ่ ให้งานสําเร็จลุลว่ งอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา แต่นกั ศึกษาสามารถประยุกต์
เทคนิคทางการบริหารเวลามาใช้ประโยชน์ต่อการเล่าเรียน ส่วน สมิทธิ ์ และ สมิทธิ ์ (Smith; & Smith.
1990) ให้ความหมายว่า การบริหารเวลา หมายถึง การทีต่ นเอง บริหารการใช้เวลาซึง่ จะช่วยให้สามารถ
ใช้เวลาได้อย่างถูกต้อง เป็ นประโยชน์ ลดความเครียด จากการเรียน และยังเป็ นการวางแผนกําหนด
ระยะเวลาในการทํากิจกรรมต่างๆ ในชีวติ ของนักศึกษาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิ
นักวิชาการหลายท่านได้ให้คาํ จํากัดความของคําว่า “การบริหารเวลา” ไว้ดงั นี้
การบริหารเวลา คือ การรูจ้ กั วางแผนและจัดสรรเวลาในการทํางานอย่างถูกต้อง
เหมาะสม ซึง่ ไม่จาํ เป็ นว่า จะต้องเป็ นนักบริหารเท่านัน้ ทีจ่ ะสามารถบริหารเวลา ทุกคนก็สามารถทําได้
เพียงแต่ตอ้ งรูจ้ กั ทีจ่ ะแบ่งเวลา โดยจัดสรรเวลาของตนเองให้ถูกต้องและเหมาะสมตามวันเวลาทีก่ าํ หนด
ฮอคไฮเซอร์ (วิภาพร สิทธิสาตร์. 2542: 30; อ้างอิงจาก Hochheiser. 1998) กล่าวว่า
การบริหารเวลาไม่ใช่เพียงความคิด แต่เป็ นทัง้ ความคิด การคิดและการกระทําว่า จะดําเนินการอย่างไร
เพือ่ ไปสูจ่ ุดมุง่ หมายทีต่ งั ้ ไว้ในเวลาทีม่ อี ยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สงู สุด ส่วน มาร์ตนิ (วิภาพร สิทธิสาตร์. 2542:
30; อ้างอิงจาก Martin. 1998) ได้อธิบายถึงความสําคัญเกีย่ วกับ การบริหารเวลาว่าเป็ นสิง่ ทีค่ นจําเป็ น
ต้องนึกถึง เพราะไม่เช่นนัน้ เวลาจะผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์โดยทีไ่ ม่สามารถทําอะไรได้เลย ซึง่ ในความเป็ นจริง
เพียงแต่คดิ ก็จะสามารถบริหารตนเองได้ การบริหารตนเองอาจจะเป็ นเรือ่ งของการทํางาน เรือ่ งส่วนตัว
แนวทางในการทํางาน และการดํารงชีวติ การบริหารเวลาไม่ใช่การรีบเร่งในการทํางาน แต่เกีย่ วข้อง
กับเวลาส่วน สุขใจ นํ้าผุด (2536: 44 – 45) กล่าวว่า คนควรมีการบริหารเวลา โดยมีการจัดสรรเวลา
ซึง่ พิจารณาจากเวลา 24 ชัวโมง
่
ในสัดส่วนทีเ่ หมาะสมกับวัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทงั ้ ด้านอาชีพ
การงาน สุขภาพ และอื่นๆ หรือโดยการจดบันทึกเพือ่ ได้เห็นว่า ได้ใช้เวลาคุม้ ค่า การทํางานตาม จังหวะ
เวลา วางแผนให้สอดคล้องกับจังหวะเวลา ทํางานตามแผนทีว่ างไว้สอดคล้องกับเวลาทีม่ อี ยู่ การใช้เวลาว่าง
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ให้เป็ นประโยชน์ เวลาทีเ่ ว้นจากอาชีพหรือการสร้างสุขภาพย่อมเป็ นเวลาว่าง ซึง่ แต่ละคนมีอสิ ระทีจ่ ะ
เลือกใช้ได้ตามความถนัดและความพอใจการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ดว้ ย การทํางานอดิเรกเป็ นสิง่ ทีด่ ที ส่ี ดุ
ไม่วา่ จะเป็ นการเก็บรวบรวมสะสมสิง่ ต่างๆ งานประดิษฐ์ การปลูกต้นไม้ การอ่านหนังสือ ซึง่ จะก่อให้เกิด
ความเพลิดเพลินความรูแ้ ละเป็ นรายได้ อย่างดี
ดังนัน้ กล่าวได้วา่ การบริหารเวลา หมายถึง การทีผ่ บู้ ริหารโรงเรียนมีการกําหนดการปฏิบตั งิ าน
การดําเนินงาน เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีวตั ถุประสงค์ของงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
โดยใช้เวลาทีน่ ้อยทีส่ ดุ มีการควบคุมกําหนดลําดับเหตุการณ์ทจ่ี ะทํา ควบคุมกิจกรรมในการตัดสินใจ
มีการวางแผน วางเป้าหมายของงานอย่างรอบคอบ เพือ่ ให้งานเกิดประสิทธิผล และเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์ (2541: ออนไลน์) ได้สรุปลักษณะสําคัญของเวลา 5 ประการ
คือ
1. เพือ่ ช่วยให้ใช้ชวี ติ ได้งา่ ยขึน้ ส่วนหนึ่งของการบริหารเวลาเป็ นเรือ่ งของเทคนิค
และทักษะ ซึง่ จะช่วยให้สลัดการเสียเวลาทีไ่ ม่จาํ เป็ นออกไป ทําให้ผทู้ ฝ่ี ึ กฝนรูส้ กึ ว่ามีเวลามากขึน้ และ
อยากทํา อะไรมากขึน้
2. เพือ่ ให้มเี วลาให้กบั คนสําคัญและสิง่ สําคัญมากขึน้ คนทีเ่ ป็ นนักบริหารเวลา
มักจะไม่ พลาดในการให้เวลากับคนสําคัญและสิง่ สําคัญ และจะต่อสูเ้ ต็มทีร่ วมถึงเรียนรูว้ ธิ กี ารต่างๆ
เพือ่ ให้ ได้มาซึง่ เวลาทีจ่ ะอยูก่ บั สิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าสําหรับตัวเอง
3. เพือ่ รักษาความสมดุลในชีวติ ทักษะการบริหารเวลาเป็ นเสมือนผูช้ ว่ ยให้สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ทุกบทบาททีต่ นเองต้องรับผิดชอบ ทัง้ เรือ่ ง ครอบครัว สังคมการเรียน สุขภาพ การเงิน
การงาน ฯลฯ
4. เพือ่ ให้มคี วามสุขกับการใช้ชวี ติ คนทีบ่ ริหารเวลาได้ดจี ะรูส้ กึ ว่า ชีวติ มีคณ
ุ ค่า
สิง่ เหล่านี้ นําไปสูค่ วามสบายใจและสุขใจ
5. เพือ่ ให้ได้บรรลุเป้าหมายชีวติ ทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้แน่นอนคนทีเ่ ป็ นนักบริหารเวลา ย่อม
เป็ นคนทีท่ าํ อะไรอย่างมีเป้าหมาย และจะมุ่งมันจนกว่
่
าถึงจุดหมายของตน เมื่อผสมกับทักษะ และ
เทคนิคในการบริหารเวลา โอกาสทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายก็ยอ่ มมากขึน้ การบริหารเวลาเป็ นสิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์
ต่อชีวติ เป็ น อย่างยิง่
เกรียงศักดิ ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ ์ (2543: 18 – 27) กล่าวถึง การบริหารเวลา เวลาก็เหมือนชีวติ
เมือ่ ใช้หมดแล้วก็หมดไป การบริหารเวลาก็เท่ากับ การบริหารชีวติ และคนทีต่ อ้ งการประสบความสําเร็จ
และ ความสุขในชีวติ ย่อมหลีกเลีย่ ง การบริหารชีวติ หรือ การบริหารเวลา ไปไม่ได้ การบริหารเวลามี
ความจําเป็ นสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้
1. การทําให้ชวี ติ มีเป้าหมาย ในการตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารเวลา
ทีจ่ ุดกระตุน้ ให้คน้ หาเป้าหมายทีม่ คี ุณค่าในชีวติ เป้าหมายนัน้ จะกลับมากระตุน้ เร้าให้มคี วามมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ
บริหาร เวลาในชีวติ จนกว่าไปถึงจุดหมายปลายทางของเป้าหมาย
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2. ทําให้ไปถึงเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ คนควรมีเป้าหมายและการทีจ่ ะประสบความสําเร็จ
ได้นนั ้ บุคคลผูน้ นั ้ ต้องทุม่ เท บากบันเพื
่ อ่ ไปให้ถงึ เป้าหมาย สําหรับคนทีต่ งั ้ ใจไว้อย่างแท้จริงแล้วจะตระหนัก
ถึงคุณค่าของเวลาทุกวินาทีพยายามอย่างเต็มที่ ทีจ่ ะใช้เวลาทัง้ หมดทีม่ อี ยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สงู สุดใน
การผลักดันชีวติ ไปสูเ่ ป้าหมาย โดยวางตารางเวลาใช้ชวี ติ แต่ละวันว่าจะต้องทํากิจกรรมใด ในช่วงใด
และแต่ละช่วงของชีวติ ทัง้ ในระยะสัน้ ระยะยาวว่าจะต้องทําอะไร จะต้องฝึกฝน เรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาตน
ในด้าน ใดบ้างจึงจะเอือ้ ต่อการก้าวไปสูค่ วามสําเร็จ
3. ทําให้ชวี ติ มีคณ
ุ ค่า มีความหมาย สามารถนําเวลาไปทําในสิง่ ต่างๆ ทีม่ ปี ระโยชน์
ต่อตนเองและผูอ้ ่นื เช่นในการใช้การสร้างสรรค์ศลิ ปะ ทีจ่ ะช่วยจรรโลงจิตใจของคนในสังคม อ่านหนังสือ
แสวงหาความรูท้ จ่ี ะช่วยยกระดับปญั ญาของตน ให้สงู ขึน้ เพือ่ ความก้าวหน้าในชีวติ และมีสว่ นช่วยพัฒนา
สังคมให้ดขี น้ึ สิง่ เหล่านี้ ทําให้ชวี ติ มีคุณค่าและมีความหมายมากขึน้
4. ทําให้ชวี ติ สมดุลครบด้าน การทีร่ จู้ กั จังหวะของเวลาในการดําเนินชีวติ และ
มีการจัดสรรเวลาในแต่ละด้าน ได้แก่ ครอบครัว หน้าทีก่ ารงาน มิตรภาพสังคม ชีวติ ส่วนตัวและอื่นๆ
ได้ อย่างสมดุลชีวติ ก็สามารถทีจ่ ะประสบผลสําเร็จในทุกๆ ด้านได้ อย่างภาคภูมใิ จ
5. ทําให้ชวี ติ มีความสุขความพึงพอใจในชีวติ ซึง่ ความพอใจในชีวติ เกิดจาก
การทีป่ ระสบความสําเร็จในด้านต่างๆในชีวติ เช่น การเรียน การงาน ชีวติ ครอบครัว ผลมาจากความมุง่ มัน่
อุตสาหะ พากเพียรในการบริหารเวลา บริหารชีวติ อย่างตัง้ ใจ นอกจากนี้ การบริหารเวลาทีด่ นี ํามาซึง่
ความสุข ความพึงพอใจในชีวติ เมือ่ การจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอสําหรับการพักผ่อนประจําวัน การได้ใช้
เวลากับคนทีม่ คี วามหมายพิเศษ สุขภาพทีแ่ ข็งแรงสมบูรณ์เนื่องจากมีเวลาออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ
การเป็ นเจ้าของจิตใจทีส่ ดชื่นเนื่องจาก ไม่ตอ้ งเคร่งเครียดกับเส้นตายของงาน และการได้ไปพักผ่อน
ตากอากาศ ฯลฯ
6. ทําให้ทาํ งานได้สาํ เร็จลุล่วงและได้รบั ความก้าวหน้าในชีวติ การบริหารเวลา
คือการบริหารชีวติ จะทําให้คนพัฒนาตนจาก ความบกพร่อง ต่างๆ ได้ หากเริม่ ต้นตัง้ เป้าหมาย ใน
ชีวติ และเรียนรูท้ จ่ี ะจัดสรรเวลาในการทํากิจกรรมต่างๆ นัน้ จะทําให้พบความสําเร็จ และความก้าวหน้า
ในชีวติ
บุญมาก พรหมพ่วย (2525: 4) ให้ความเห็นเพิม่ เติมว่า การบริหารเวลา มีการตอบ
แทนสิง่ ต่างๆ อีกมากมายให้ในชีวติ ซึง่ ประเภทของการใช้เวลา แบ่งออกเป็ น สําคัญและเร่งด่วน สําคัญ
แต่ไม่เร่งด่วน เร่งด่วนแต่ไม่สาํ คัญ งานยุง่ การเสียเวลาเปล่า
นอกจากนี้ เสกสรร มธุลาภรังสรรค์ (2541: ออนไลน์) ให้ความคิดเห็นว่า เวลามี
ความสําคัญต่อทุกคนเพราะธรรมชาติของเวลามีลกั ษณะพิเศษ คือ เวลาเป็ นทรัพยากรทีจ่ าํ กัดใช้แล้ว
หมดไป เวลาไม่สามารถซือ้ เพิม่ ได้ไม่วา่ รวยหรือจน เวลาไม่สามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้ เวลาผ่านไปเรือ่ ยๆ
ไม่หวนย้อนกลับมา ความสําคัญของการบริหารเวลาช่วยให้ใช้ชวี ติ ได้งา่ ยขึน้ รักษาความสมดุลในชีวติ
มีความสุขกับการใช้ชวี ติ บรรลุตามเป้า หมาย ดังที่ จิตต์ อินสว่าง (2549: 1 – 3) ได้กล่าวว่า ความจริง
ของคน สามารถจัดการกับการใช้เวลาของตนเองได้ ซึง่ เป็ นการจัดการทีช่ าญฉลาด ฉะนัน้ การบริหาร
เวลา จึงเป็ นทรัพยากรทีส่ าํ คัญมากซึง่ จะต้องเข้ากับ รูปแบบการดําเนินชีวติ และสิง่ แวดล้อมด้วย
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จากความหมายและความสําคัญของการบริหารเวลาดังทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น อาจสรุปได้วา่
การบริหารเวลา หมายถึง การเปลีย่ นแปลงให้คนปรับตนเองให้สอดคล้องกับเหตุการณ์รวมทัง้ การที่
กําหนดเกีย่ วกับการควบคุมการปฏิบตั งิ านให้บรรลุตามเวลาและวัตถุประสงค์ บุคคลรูจ้ กั จัดสรรเวลา
ในการทํากิจกรรมในแต่ละด้าน โดยการรูจ้ กั วางแผนและกําหนดเป้าหมายในการดําเนินชีวติ และปฏิบตั ิ
ภารกิจของตน โดยมีการจัดระบบ การใช้เวลา ให้เกิดประโยชน์คุม้ ค่าสูงสุดเพื่อให้งานสําเร็จลุล่วง มี
ประสิทธิภาพ พร้อมทัง้ สามารถจัดสรรเวลาได้อย่าง สมดุลเพือ่ บรรลุเป้าหมายทีต่ นได้วางไว้ ซึง่ ส่งผล
ต่อความก้าวหน้าในชีวติ
ประเภทการบริ หารเวลา
รัชนี ลาชโรจน์ (2527: 100) กล่าวว่า การบริหารเวลาของคนนัน้ สามารถแบ่งออกเป็ น
เวลาทีใ่ ช้ในการทํางาน เวลาทีใ่ ช้ในการนอน เวลาทีใ่ ช้เพือ่ ทํากิจวัตรประจําวันและเวลาทีใ่ ช้เพือ่ พักผ่อน
หย่อนใจ
อัชฌา ลิมป์ไพฑูรย์ (2535: 17) กล่าวว่า การบริหารเวลาขึน้ อยูก่ บั กิจกรรม 2 ส่วน
คือ ส่วนแรก ต้องแบ่งเวลาในการทํางานออกเป็ นช่วงสัน้ ๆ ส่วนทีส่ องคือ การวิเคราะห์การใช้เวลาที่
เป็ นอยูว่ า่ ส่วนใหญ่ใช้กบั การทํากิจกรรม อะไรทีส่ อดคล้องกับหน้าทีก่ ารงานทีท่ าํ ต้องปรับปรุงให้เหมาะสม
กับความสําคัญของงาน ดังนัน้ การวางแผนการทํางาน ควรจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสมกับความสําคัญ
ของงาน ในการวางแผนการทํางานจึงควรจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม เป็ นสัดส่วน ประเภทงานทีม่ คี วามสําคัญ
คือ งานในหน้าทีต่ อ้ งรับผิดชอบประเภทของงานทีม่ คี วามสําคัญรองลงมา คือ งานฉุกเฉิน และงานที่
ได้รบั มอบหมาย พิเศษ ประเภทของงานทีม่ คี วามสําคัญทัวไป
่ คือ งานทัวไป
่ งานริเริม่ สร้างสรรค์
ฉะนัน้ การจัดแบ่งเวลาจึง ควรจัดแบ่งให้ เป็ นสัดส่วน
เมธี ปิ ลนั ธนานนท์ (2528: 8) ได้แบ่งกิจกรรมในการบริหารเวลาของบุคคล คือ
กิจกรรมอาชีพ กิจกรรมครอบครัว กิจกรรมชุมชน กิจกรรมพักผ่อนและการสังคม กิจกรรมส่วนตัว
และกิจกรรมเพือ่ สุขภาพ
ยูรสิ (Uris. 1970: 6) ได้แบ่งเวลาตามลักษณะงานทีต่ อ้ งใช้เวลาแตกต่างกัน คือเวลา
ทีต่ อ้ งใช้อย่างคงทีเ่ วลาทีพ่ อยืดหยุน่ ได้ เวลาทีส่ ามารถเปลีย่ นแปลงได้
วารุณี อมรทัต (2530: 48 – 49) ได้กล่าวถึงหลักการแบ่งเวลาของเยาวชนว่า ควร
จะมีการแบ่งเวลาให้กบั ตนเอง และเวลาให้กบั ผูอ้ ่นื ควบคูก่ นั ไป โดยแบ่งเวลาให้กบั ตนเองนัน้ ได้แก่
เวลาในการทํากิจวัตรประจําวัน เวลาในการศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติม และทบทวนบทเรียน เวลาในการทํางาน
อดิเรกทีต่ นเองชอบและถนัด สําหรับเวลาเพือ่ ให้ผอู้ ่นื ได้แก่ เวลาในการช่วยเหลือทํางานบ้าน ดูแล
ผูส้ งู อายุและ น้องๆ เวลาในการเข้ากลุ่มพบปะสังสรรค์กบั ผูอ้ ่นื เพือ่ การสมาคม เวลาในการช่วยเหลือ
สังคม นับตัง้ แต่ทอ่ี ยูใ่ กล้ตวั เช่น ครอบครัว ญาติมติ ร เพือ่ นบ้าน ตลอดจนบุคคลทีอ่ ยูไ่ กลตัวทีร่ จู้ กั
และไม่รจู้ กั หากเยาวชนสามารถจัดแบ่ง เวลาให้กบั ตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม จะช่วยพัฒนา
เยาวชน ให้กลายเป็ นคนทีม่ คี ุณภาพ ส่งผลต่อ ครอบครัวและสังคม
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การวางแผนใช้เวลา
การจัดระบบไม่มกี ฎตายตัว เพราะแต่ละคนมีปจั จัยแวดล้อมทีต่ ่างกัน เพราะฉะนัน้
แต่ละคน ย่อมมีการจัดระบบและการบริหารเวลาทีแ่ ตกต่างกัน สิง่ ทีจ่ ะต้องทําคือลองค้นหาตัวเองว่า
ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลในการควบคุมเวลา หรือจัดระบบเวลาของตนเอง มีอะไรบ้าง (จารุณี จันทร์ลอยนภา.
2546: 13) การวางแผนการใช้เวลาและการตัง้ เป้าหมายชีวติ เป็ นการช่วยให้รจู้ กั ควบคุมชีวติ ของตนเอง
เวลาและการเคลื่อนไหวคือ การพยายามทําให้ทุกสิง่ ทุกอย่างสําเร็จลงด้วยเวลาทีส่ นั ้ ทีส่ ดุ โดยใช้อากัปกิรยิ า
หรือ ความเคลื่อนไหว น้อยทีส่ ดุ (อํานวยชัย ปฏิพทั ธ์เผ่าพงศ์. 2534: 9) ให้ความเห็นว่า การใช้เวลา
คิดและการวางแผนเป็ นสิง่ จําเป็ นทีส่ ดุ กับชีวติ ในปจั จุบนั การคิดวางแผนเป็ นการช่วยให้ประหยัดเวลา
เป็ นอย่างมาก เพราะจะได้ไม่ตอ้ งคิดไปคิดมาว่า ควรทําอะไร และควรทําอย่างไหนก่อน การมีแผน
เรียบร้อย แล้วก็ลงมือทําตามแผนนัน้ การงานก็จะสําเร็จตามเป้าหมาย (ชัยรัตน์ บูรณะวิวฒ
ั น์. 2537: 12)
การวางแผนเป็ นการใช้เวลาทีม่ คี า่ เพราะสามารถใช้เวลาในช่วงทีแ่ บ่งไว้สาํ หรับ การวางแผนได้ผลสําเร็จ
ควรมีการกําหนดเป้าหมายเป็ นตัวชีก้ ารกระทํา มีการจัดลําดับความสําคัญก่อน-หลัง มีการทํารายการ
สิง่ ทีต่ อ้ งการ ไม่ควรเข้มงวดเกินไปกับการกระทําตาม การวางแผน ควรมีการยืดหยุน่ ตามกรณี และ
ควรทํางานอย่างสุขมุ อย่าวอกแวก อย่าทําตัวสมบูรณ์เกินร้อย อย่าผัดวันประกันพรุง่ รูจ้ กั ปฏิเสธและ
ควรให้รางวัลชีวติ ในการบริหารและจัดสรรเวลา
คูเปอร์ (Cooper. 1952: 25) ได้กล่าวถึง หลักการทีส่ าํ คัญของนักบริหารว่า จะต้อง
จัดการตนเอง โดยกําหนดแผนการทํางานของตนเองขึน้ มา การกําหนดแผนงาน ควรมีลกั ษณะเป็ น
แผนการทํางานทัง้ หมด เช่น ทํางานทีส่ าํ คัญ และมีคา่ อย่างยิง่ ได้มากกว่ากําหนดลําดับความสําคัญ
ของงานได้ อย่างสมบูรณ์แบ่งสรรอัตราส่วนการใช้เวลาสําหรับงานแต่ละอย่างได้ถกู ต้อง ปฏิบตั งิ าน
ได้สาํ เร็จ ในกําหนดเวลาตายตัว บรรลุถงึ เป้าหมายของงานได้ดยี งิ่ ขึน้ ป้องกันการสูญเสียความพยายาม
ในการทํางานโดยเปล่าประโยชน์ ก่อให้เกิดความยืดหยุน่ ในการทํางานได้มากกว่าละเว้นทีจ่ ะไม่ทาํ งาน
ซึง่ คนอื่นควรจะเป็ นผูท้ าํ ปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึง่ เป็ นผลมาจากการปรับปรุงผลงานให้ดขี น้ึ
ผลรวมทีจ่ ะได้รบั จากการกําหนดแผนการทํางานคือ การทีส่ ามารถใช้ความพยายามน้อยแต่ปฏิบตั งิ าน
ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ได้สาํ เร็จ ดังที่ บลิส (Bliss. 1976: 120 – 122) ได้เสนอ เทคนิคในการบริหารเวลาไว้คอื
ต้องวางแผนต้องตัง้ สมาธิตอ้ งหยุดพักบ้าง หลีกเลีย่ งความไม่เป็ นระเบียบ อย่าเป็ นคนทีต่ อ้ งทํางานให้
สมบูรณ์แบบ อย่ากลัวทีจ่ ะต้องปฏิเสธ อย่าผัดวันประกันพรุง่ ใช้วธิ กี ารผ่าตัด คือสะสางงานทีส่ ะสมมา
การมอบอํานาจหน้าทีอ่ ย่าเป็ นคนบ้างาน ส่วน มงคล สัณฐิตวิ ฑ
ิ รู (2531: 75 – 76) กล่าวถึงการใช้
เวลา อย่างมีประสิทธิภาพ คือ กําหนดจุดมุง่ หมายของงาน กําหนดงานทีจ่ ะทําในแต่ละวัน ใช้เวลาทีม่ ี
อยูใ่ ห้ เกิดประโยชน์มากทีส่ ดุ พยายามทํางานให้เสร็จในครัง้ เดียวพร้อมทีจ่ ะปฏิบตั งิ านได้ตลอดเวลา
ซึง่ สอดคล้องกับ สมชาย ศรีสนั ติสขุ (2541: 63) ได้กล่าวถึงการบริหารเวลา ให้มปี ระสิทธิภาพมีขนั ้ ตอน
คือตัง้ เป้าหมายของตัวเองและจัดลําดับความสําคัญ พิจารณาเป้าหมายระยะยาวในชีวติ ของตนเอง พิจารณา
เป้าหมายระยะสัน้ จัดลําดับความสําคัญของเป้าหมายทีก่ าํ หนดไว้ทาํ บันทึกสิง่ ทีต่ อ้ งทําเป็ น รายวัน
เริม่ ทําเรียงลําดับความสําคัญ อย่าใช้เวลากับเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งมากเกินความจําเป็ น ถามตัวเองว่าขณะนี้
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ใช้เวลาคุม้ ค่าหรือยัง เริม่ ทําทุกข้อตัง้ แต่วนั นี้ และ จิตต์ อินสว่าง (2549: 97) ได้สรุปเกีย่ วกับการทํางาน
ประจําวันว่า ต้องมีประสิทธิภาพและมีกฎระเบียบ ของตัวเองซึง่ มีการตัง้ จุดมุง่ หมายทีช่ เ้ี ฉพาะ โดย
การกําหนดเกีย่ วกับลักษณะจุดหมายคือ การเขียนบันทึกไว้ มีการวัดผลได้ สามารถเห็นผลลัพธ์ได้
ต้องเป็ นจริงท้าทาย สามารถบรรลุผลได้และสามารถเป็ นกุญแจ ไปสูค่ วามสําเร็จได้ทงั ้ นี้ ควรมีการจัด
ลําดับ ขัน้ ตอนเพือ่ ให้ได้ ประสิทธิผลตามเป้าหมาย
นอกจากนี้ เกรียงศักดิ ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ ์ (2543: 105 – 110) ได้เสนอแนวคิดของการใช้
เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ สรุปได้ดงั นี้
1. เรียนรูธ้ รรมชาติในการทํางานของตนเอง เข้าใจลักษณะทางธรรมชาติของ
ตัวเอง สิง่ ทีช่ อบความถนัด การตอบสนองต่อ สถานการณ์ต่าง ทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ และเรียนรูค้ วามสามารถ
ทํางานให้มปี ระสิทธิภาพในช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม
2. คิดหาวิธที ม่ี ปี ระสิทธิภาพทีส่ ดุ ก่อนลงมือทํา
3. ทําหลายอย่างพร้อมกันถ้าเป็ นไปได้
4. ใช้เวลาสัน้ ๆ ให้เป็ นประโยชน์ระหว่างรอคนทีน่ ดั หรือรอรถ เช่น การอ่านหนังสือ
5. ทํางานทีม่ ลี กั ษณะเหมือนกันในช่วงเวลาเดียวกัน
6. ป้องกันตนเองจากการถูกรบกวนหรือการถูกขัดจังหวะ
7. รูจ้ กั ปฏิเสธสิง่ ทีไ่ ม่เป็ นประโยชน์และทําให้เสียเวลาโดยไม่จาํ เป็ น
8. ใช้คมู่ อื และทํารายการสิง่ ทีต่ อ้ งทําหรือจัดเตรียม
9. บันทึกไว้ดกี ว่าใช้ความจํา
10. ระดมความคิด
11. กระจายงานหรือมอบหมายความรับผิดชอบให้ทมี งาน
ปัญหาที่ก่อให้เกิ ดการสูญเสียเวลา
สิง่ ทีเ่ ป็ นอุปสรรคสําคัญในการบริหารเวลามีหลายประการ ซึง่ จะทําให้การทํางานไม่ประสบ
ความสําเร็จตามทีว่ างแผนไว้ อุปสรรค ดังกล่าว มีดงั นี้การผัดวันประกันพรุง่ การทํางานหลายๆ อย่าง
ในเวลาเดียวกัน การกลัวความล้มเหลว การคาดหวังความสมบูรณ์แบบ ความไม่พงึ พอใจ ในงานทีท่ าํ
การขาดความอดทน การขาดขวัญกําลังใจ การเสียเวลาคิดและพูดมากเกินไป การไม่กล้าบอกปฏิเสธ
ชัยชาญ วงศ์สามัญ (2550: ออนไลน์) กล่าวว่า ความสําเร็จของคนนัน้ ย่อมเกีย่ วข้อง
กับคนและเวลาทัง้ สิน้ ไม่วา่ จะเป็ นการรับรูข้ า่ วสาร การแข่งขัน หรือการนําไปสูค่ วามสําเร็จในชีวติ และ
การงาน ในขณะเดียวกัน คนก็เป็ นตัวการหรืออุปสรรคสําคัญทีท่ าํ ให้เสียเวลา เช่น ชอบคุยนานเกินไป
ชอบมาทํางานสาย หรือ คอยตามตือ้ ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นอยูต่ ลอดเวลา ฉะนัน้ การจัดสรรเวลา
ทีด่ กี ค็ อื การรูจ้ กั ตรวจสอบและจัดการ กับสถานการณ์เหล่านี้ให้ได้ เพือ่ ก้าวไปสูเ่ ป้าหมายทีต่ อ้ งการ
(ธนวรรณ ศรีสุวรรณ. 2538: 1) ปจั จัยทีท่ าํ ให้เสียเวลานัน้ มีสาเหตุมาจาก 2 แหล่ง คือ ปจั จัยทีเ่ กิดภายใน
ตัวบุคคล
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ปัจจัยที่เกิ ดจากสาเหตุภายนอก
1. ปจั จัยทีเ่ กิดภายในตัวบุคคล คือ ขาดการจัดการทีด่ ี การผัดวันประกันพรุง่ ไม่กล้า
ทีจ่ ะกล่าวคําว่า ไม่ขาดความสนใจ การปฏิเสธสังคม ไม่เป็ นผูท้ ต่ี อ้ งการความถูกต้องและสมบูรณ์ทส่ี ดุ
2. ปจั จัยทีเ่ กิดจากสาเหตุภายนอก คือ การมีแขก เสียงจากโทรศัพท์ การรอคอย
เสียงที่ ดังเกินไป (พยงค์ จาดช่าง. 2539: 22; อ้างอิงจาก Smith; & Smith. 1990) นอกจากนี้ ชุลพี ร
รามนัฏ (2540: 31) ได้สรุปถึงสาเหตุของการเสียเวลาว่ามี 2 สาเหตุคอื
3. สาเหตุภายในตัวบุคคล ซึง่ เกิดจากการขาดความสมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจหรือ
ความรู้ ความสามารถในการทํางาน มีระบบงานทีไ่ ม่กระชับรัดกุม ไร้ประสิทธิภาพ เช่น ขาดการวางแผนงาน
ขาดการมอบหมายงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ในการทํางานไม่ชดั เจน ขาดการกําหนดลําดับ
ความสําคัญของงาน จนทําให้แผนหลักไม่บรรลุผลเป็ นต้น
4. สาเหตุจากภายนอก ซึง่ เกิดจากสภาพแวดล้อมและสิง่ รบกวน หรือขัดจังหวะ
เช่นขาดบรรยากาศในการทํางาน ขาดสิง่ อํานวยความสะดวก ในการทํางานจากผูท้ ม่ี าติดต่อโทรศัพท์
การประชุมเป็ นต้นซึง่ สอดคล้องกับ เกรียงศักดิ ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ ์ (2543: 90 – 105) ทีก่ ล่าวว่า เหตุปจั จัย
ทีก่ ่อให้เกิดการสูญเสียเวลาคือสิง่ ทีเ่ ป็ นปจั จัยภายใน ได้แก่ ความกลัว ความไร้วนิ ยั การผัดวัน ประกันพรุ่ง
ความเกรงใจอย่างไม่เหมาะสม การมุง่ เอาชนะจนเกินควรขาดเป้าหมายชัดเจนในการ ปฏิบตั งิ าน ขาด
การกําหนดเส้นตายในการทํางาน การไม่กระจายงานหรือกระจายงานอย่างไม่มปี ระสิทธิภาพ สิง่ ทีเ่ ป็ น
ปจั จัยภายนอก ได้แก่ คนแวะมาพูดคุยหรือมาเยีย่ มโดยไม่มจี ุดหมาย โทรศัพท์ ขัดจังหวะงาน โต๊ะ
ทํางานยุง่ เหยิงและเกิดจากปจั จัยภายในตัวบุคคล ซึง่ เกิดจากร่างกาย จิตใจ และการวางแผนงาน
สรุปได้วา่ การสูญเสียเวลานัน้ เกิดจากปจั จัย 2 ประการ คือ ปจั จัยภายในเกิดจากตัวคนหรือ
บุคคลนัน้ เอง และปจั จัยภายนอกเกิดจากการทํางาน หรือการปฏิบตั งิ านรวมทัง้ เกิดจากเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้
วิธกี าร การตัดสินใจ การติดต่อสือ่ สารส่งผลต่อการสูญเสียเวลา
3.6 การสื่อสาร (Communication)
ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ประการทีห่ ก ได้แก่ การติดต่อสือ่ สารในโรงเรียน นับว่า เป็ นหัวใจ
สําคัญในการบริหารจัดการ เพราะข้อมูลข่าวสารทีไ่ ด้รบั ตรงกันชัดเจน ช่วยทําให้การบริหารจัดการมี
คุณภาพ ผูบ้ ริหารการศึกษา จึงมีความจําเป็ นต้องมีการสือ่ สารและประสานงานให้เกิดความเข้าใจแก่
บุคลากร เพื่อทําให้การบริหารจัดการเกิดประสิทธิผลและเป็ นไปอย่างราบรืน่ โดยทีก่ ารสือ่ สาร ไม่ใช่
เป็ นเพียงผูน้ ําบอกเล่า และบุคลากรฟงั เท่านัน้ การสือ่ สารมีความสําคัญมากกว่าการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ทัง้ ระดับส่วนตัว ระดับกลุ่ม ตลอดจนถึงระดับโรงเรียนอีกด้วย โดยทีม่ ชี อ่ งทางหลายอย่างทัง้ การปฏิบตั ิ
การเคลื่อนไหว ระดับเสียง การแสดงออกทัง้ รูปแบบของวัจนภาษา และอวัจนภาษา เป็ นต้น (Hoy; &
Hoy. 2003: 213 – 214)
ในโลกปจั จุบนั ซึง่ เป็ นยุคของข้อมูลข่าวสารทีม่ นุ ษย์สามารถรับรู้ เรียนรู้ และเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงและส่งผลกระทบต่อองค์กรและบุคลากรใน
องค์กรอย่างไม่อาจหลีกเลีย่ งได้ องค์กรต่างๆ จึงต้องปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถ
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ในการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถดําเนินต่อไปได้ และเกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อ
ความเป็ นผูน้ ําทีก่ า้ วนํา องค์กรอื่นๆ การรูเ้ ท่ากันการเปลีย่ นแปลงและสามารถปรับตัวให้สามารถก้าวไป
ข้างหน้าได้อย่างมันคง
่ จึงเป็ นสิง่ จําเป็ นอย่างยิง่ ท่ามกลางสภาวการณ์เช่นนี้ผบู้ ริหารองค์กรทีช่ าญฉลาด
และมีภาวะผูน้ ําจะต้องหันมาให้ความสําคัญกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพือ่ ทีจ่ ะเป็ นพลังขับเคลื่อนองค์กร
ให้กา้ วไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง ซึง่ ในบรรดากลยุทธ์ต่างๆ ทีผ่ บู้ ริหารจะต้องนํามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
นัน้ “การสื่อสาร” กล่าวได้วา่ เป็ นกลยุทธ์ทม่ี คี วามสําคัญทีส่ ดุ เพราะการสือ่ สารเป็ นกลยุทธ์ หรือ
กระบวนการหรือเครื่องมือทีจ่ ะนําไปสูก่ ารรับรู้ เรียนรู้ ให้เกิดความเข้าใจทีถ่ ูกต้องตรงกันของบุคลากร
ทัวทั
่ ง้ องค์กรตัง้ แต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบตั กิ าร ทําให้สามารถกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
และยุทธศาสตร์รว่ มกันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และนําพาองค์กรไปสูเ่ ป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้อย่างมีทศิ ทาง
และจะต้องนํามาใช้ให้สอดคล้องกับพืน้ ฐานขององค์กรทัง้ ในด้านโครงสร้าง ระบบการบริหาร ทัศนคติ
และค่านิยม รวมทัง้ วัฒนธรรมของบุคลากรในองค์กรจึงจะทําให้องค์กรไปสูค่ วามสําเร็จได้ “กลยุทธ์
การสื่อสาร” จึงเป็ นเครื่องมือทางการบริหารทีผ่ บู้ ริหารควรให้ความสําคัญ และต้องนํามาใช้ในการบริหาร
จัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กร
ความหมายของการสื่อสาร
การสือ่ สารเป็ นหัวใจของการทําความเข้าใจระหว่างกันของมนุ ษย์ในสังคม มนุษย์
จะทําความเข้าใจกันได้ตอ้ งอาศัยการสือ่ สารเพือ่ ให้ขอ้ มูล ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเห็น และ
ประสบการณ์ซง่ึ กันและกัน เพือ่ ให้สามารถอยูร่ ว่ มกันได้อย่างสงบสุข อีกทัง้ การสือ่ สารยังช่วยให้มนุษย์
พัฒนาปญั ญาและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไม่มที ส่ี น้ิ สุด
ได้มกี ารให้นิยามและความหมายของคําว่า การสื่อสาร (Communication) ไว้อย่าง
หลากหลาย ดังนี้
เคลลี โรเบิรต์ (เสนาะ ติเยาว์. 2538: 33; อ้างอิงจาก Kelley, Robert. 1977: 9)
ให้ความหมายไว้วา่ “การสือ่ สารเป็ นกระบวนการทีเ่ กีย่ วกับการส่งและรับสัญลักษณ์ทก่ี ่อให้เกิดความหมาย
ขึน้ ในใจของผูเ้ กีย่ วข้อง โดยบุคคลเหล่านัน้ มีประสบการณ์อย่างเดียวกัน”
โอภส์ แก้วจําปา (2547: 1) กล่าวว่า “การสือ่ สาร หมายถึง กระบวนการทีม่ นุษย์
เชื่อมโยงความนึกคิดและความรูส้ กึ ให้ถงึ กันเพือ่ ให้เกิดการตอบสนองในเชิงพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน”
วิรชั สงวนวงศ์วาน (2547: 115) ให้ความหมายว่า “การสือ่ สาร คือ การถ่ายโอน
(Transfer and Understanding of Meaning) ดังนัน้ การติดต่อสื่อสารจะประสบความสําเร็จก็ต่อเมือ่
สามารถส่งผลต่อความหมายและผูร้ บั เกิดความเข้าใจถูกต้อง การสือ่ สารอาจมีลกั ษณะเป็ นการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) และเป็ นเครือข่ายองค์กรหรือทีเ่ รียกกันโดยทัวไปว่
่ า
การติดต่อสื่อสารขององค์กร (Organization Communication)”
ธิตภิ พ ชยธวัช (2548: 130) กล่าวว่า การสือ่ สารเป็ นการส่งมอบสารสนเทศและส่ง
ความหมายต่างๆ จากฝา่ ยหนึ่งไปยังอีกฝา่ ยหนึ่ง โดยการใช้สญ
ั ลักษณ์ทเ่ี ป็ นทีย่ อมรับร่วมกัน หรือ
เป็ นการแลกเปลีย่ นสารสนเทศและการส่งมอบสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญต่างๆ
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จูดธิ อาร์ กอร์ดอน และ แอสโซซิเอท (วันชัย มีชาติ. 2548: 138; อ้างอิงจาก
Judith, R. Gordon; & Associates. 1990: 139) สรุปว่า “การสือ่ สารเป็ นกระบวนการติดต่อส่งผ่าน
ข้อมูล ความคิด ความเข้าใจ หรือความรูส้ กึ ระหว่างบุคคล ซึง่ มีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ ผูส้ ง่ สาร
สาร สื่อ และผูร้ บั สาร”
จากความหมายของการสื่อสารทีก่ ล่าวมา อาจสรุปได้วา่ การสื่อสาร (Communication)
หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร และเรือ่ งราวต่างๆ จากผูส้ ง่ สารไปสูผ่ รู้ บั สารโดยวิธกี าร
ใดวิธกี ารหนึ่ง ในสภาพแวดล้อมหนึ่งๆ จนเกิดการเรียนรูค้ วามหมายในสิง่ ทีถ่ ่ายทอดร่วมกันและตอบสนอง
ต่อกันได้ตรงตามเจตนาของทัง้ สองฝา่ ย ซึง่ อาจจะมีลกั ษณะเป็ นการสือ่ สารระหว่างบุคคลและการสือ่ สาร
ขององค์กร
แม้จะมีการนิยาม “การสื่อสาร” แตกต่างกันก็ตาม แต่เป็ นทีย่ อมรับกันว่า การสือ่ สาร
ของมนุษย์เป็นกระบวนการทีม่ พี ลวัตหรือการเคลื่อนไหว (Dynamic) คือ มีความสัมพันธ์ทม่ี ผี ลกระทบ
(Effect) ต่อกันและกันระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของการสือ่ สาร การสื่อสารของมนุ ษย์จงึ มีความต่อเนื่อง
(Continuous) มีการเปลีย่ นแปลง (Changing) และต้องอาศัยการปรับตัวตลอดเวลา (Adaptive) (พัชนี
เชยจรรยา; และคณะ. 2541: 7)
การสื่อสารกับการบริ หารจัดการองค์กร
การสือ่ สารได้กลายมาเป็ นปจั จัยหรือองค์ประกอบทีส่ าํ คัญของการบริหารงานเป็ น
ทัง้ ปจั จัยและทรัพยากรทีจ่ ะใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ถ้าหากไม่มกี ารสือ่ สารก็ไม่สามารถทีจ่ ะบริหาร
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสื่อสารจึงเป็ นกลยุทธ์ทม่ี คี วามสําคัญต่อองค์กรในการบริหารทีจ่ ะทําให้งานของ
องค์กรดําเนินต่อไปและช่วยในการประสานงานของหน่วยงาน ในแง่ของการบริหารองค์กรการสื่อสาร
ทําให้เกิดความหมาย ทําให้คนคาดคะเนความคิดซึง่ กันและกันได้ และทําให้มกี ารแลกเปลีย่ นข้อมูลกัน
ในฐานะทีเ่ ป็ นเครือ่ งมือในการดําเนินงานขององค์กร การสือ่ สารนําไปใช้ในกิจกรรมขององค์กรหลายอย่าง
เช่น การตัดสินใจ การสร้างความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน การสร้างความเจริญและพัฒนาองค์กร การควบคุม
และประสานงาน ลักษณะของการสือ่ สารในองค์กรอาจพิจารณาในฐานะทีเ่ ป็ นระบบรวม คือ การใช้การสือ่ สาร
ติดตามรายงานและวิเคราะห์ขอ้ มูล การกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทัง้
การติดต่อกับองค์กรอื่นๆ ในฐานะทีเ่ ป็ นระบบย่อย การสือ่ สารเป็ นเครือ่ งมือสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่ม
การฝึ กอบรม การสร้างบรรยากาศการทํางาน การควบคุมสังงานและการสร้
่
างความพอใจ ในฐานะทีเ่ ป็ น
ระบบเฉพาะบุคคล อาจพิจารณาการสื่อสารในแง่ของพฤติกรรมทางการสือ่ สารในเรื่องต่างๆ เช่น การร่วม
ประชุม การเขียนคูม่ อื การร่างจดหมาย การทําสัญญา การพูดคุยในกลุ่มคนทีท่ าํ งานด้วยกัน และการโต้แย้ง
เป็ นต้น
องค์กรเป็ นสถาบันทีเ่ กิดขึน้ ในรูปแบบต่างๆ กันตามลักษณะของงาน แต่กม็ ลี กั ษณะ
ร่วมกัน คือ มีโครงสร้าง มีวตั ถุประสงค์ มีการแบ่งงานกันทํา มีการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา และจําเป็ น
ต้องรูข้ อ้ มูล การสือ่ สารในองค์กรจึงต้องกระทําเพือ่ หาข้อมูลทีจ่ ะสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้ โดย
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ต้องเป็ นข้อมูล เพือ่ ใช้ในการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร และใช้เป็ นแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ภายในองค์กรและกับบุคคลและสถาบันอื่นทีอ่ ยูน่ อกองค์กรด้วย ดังนัน้ การสือ่ สารจึงมีบทบาท
สําคัญทีท่ าํ ให้หน้าทีต่ ่างๆ ในองค์กรดําเนินการต่อเนื่องกันและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน้าที่
ต่างๆ ภายในองค์กร (เสนาะ ติเยาว์. 2538: 25 – 26)
จากทีก่ ล่าวข้างต้น สรุปได้วา่ การติดต่อสือ่ สาร หมายถึง การทีผ่ บู้ ริหารโรงเรียนมีการติดต่อ
ประสานสัมพันธ์กบั เครือข่ายเพือ่ ให้เกิดความร่วมมือ ชีแ้ จงรายละเอียดให้บุคลากรและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ทัง้ ภายในและภายนอก มีการปรับปรุงพัฒนาทักษะการสือ่ สาร ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพือ่ ความสะดวก
รวดเร็ว สอดคล้องกับยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยข้อมูลข่าวสารมีสาร มีความชัดเจน น่ าเชื่อถือ สร้าง
ความเชื่อมันและเข้
่
าใจในความต้องการของฝา่ ยต่างๆ เพือ่ สนับสนุนให้บุคลากรทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยใช้การติดต่อสือ่ สารแบบสองทาง
ความสําคัญของการสื่อสารขององค์กร
การสือ่ สารขององค์กร (Organizational Communication) คือ การแลกเปลีย่ นข้อมูล
ข่าวสารและความรูใ้ นหมูส่ มาชิกขององค์กร เพือ่ ให้บรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร การสือ่ สาร
ขององค์กรมีหลายระดับ ได้แก่ ระดับปจั เจกบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร ดังนัน้ องค์กรจึงจําเป็ น
ต้องมีการสือ่ สารด้วยเหตุผลหลายประการ สรุปได้ดงั นี้ (ทองใบ สุดชารี. 2542)
1. ลักษณะขององค์กร ในปจั จุบนั ทุกองค์กรไม่วา่ จะเป็ นลักษณะใดก็ตาม ต้อง
เผชิญกับการเปลีย่ นแปลงและการแข่งขัน ทําให้องค์กรต้องพัฒนาอยูต่ ลอดเวลา ซึง่ องค์กรต้องมีสายใย
ของการสือ่ สาร (Communication Network) ทีท่ าํ หน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ หากองค์กรต้องการ
ความได้เปรียบในเชิงแข่งขันจําเป็ นจะต้องใช้กลยุทธ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับขัน้ ตอนของการสือ่ สาร กล่าวคือ
1.1 ขัน้ การได้ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ โดยการสังเกตสภาพการแข่งขันภายนอก ศึกษา
เงือ่ นไขต่างๆ วิเคราะห์กลยุทธ์ของคูแ่ ข่ง และเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารทัง้ หมดให้อยูใ่ นสภาพพร้อมทีจ่ ะ
ถูกถ่ายเทออกไป
1.2 ขัน้ การแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร มีการส่งข้อมูลข่าวสารไปยังบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
2. วัฒนธรรมขององค์กร ทุกองค์กรจะต้องมีวฒ
ั นธรรมของตนเอง วัฒนธรรม
ประกอบด้วยบรรทัดฐาน ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ และปรัชญาขององค์กร วัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกัน
ย่อมมีการสื่อสารทีแ่ ตกต่างกันด้วย ตัวอย่างเช่น องค์กรทีม่ วี ฒ
ั นธรรมเน้นทํางานหนัก และลงทุนมาก
ต้องการทํางานเป็ นทีม และหวังผลระยะสัน้ ให้ความสําคัญกับตัวบุคคลและลูกค้า การสื่อสารทีเ่ กิดขึน้
ในองค์กรจะมีลกั ษณะทีท่ กุ คนมีความสัมพันธ์กนั ไม่มใี ครเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา ดังนัน้ การเลือกใช้การสือ่ สาร
ทีเ่ หมาะสมกับวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรจึงมีความสําคัญและส่งผลต่อความสําเร็จขององค์กรด้วย
3. ระดับและเป้ าหมายขององค์กร องค์กรแบ่งระดับของการบริหารออกเป็ น 3 ระดับ
ได้แก่ ระดับสูงซึง่ สนใจในเรื่องการพัฒนา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และจัดทํากลยุทธ์ขององค์กร
ระดับกลางจะเกีย่ วข้องกับการนํานโยบายและคําสังของฝ
่
า่ ยบริหารระดับสูงไปปฏิบตั ิ และระดับล่างจะ
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ปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการผลิตและการบริการขององค์กร ดังนัน้ การทีอ่ งค์กรมีระดับและเป้าหมายของ
องค์กรทีแ่ ตกต่างกัน จึงจําเป็ นจะต้องใช้การสือ่ สารทีแ่ ตกต่างกัน ดังรูป
ระดับขององค์กร

เป้ าหมายขององค์กร

ระดับสูง

พัฒนา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และจัดทํากล

ระดับกลาง

นํานโยบาย และคําสังของฝ
่
า่ ยบริหารไปปฏิบตั ิ

ระดับปฏิบตั กิ าร

ผลิตและการบริการ

ภาพประกอบ 5 แสดงการสื่อสารทีม่ รี ะดับองค์กรทีแ่ ตกต่างกัน

4. ขนาดขององค์กร เมือ่ องค์กรมีขนาดเล็ก ผูบ้ ริหารสามารถสือ่ สารได้โดยตรงกับ
ผูอ้ ่นื ผูส้ ง่ และผูร้ บั ข้อมูลข่าวสารสามารถใช้ชอ่ งทางการสือ่ สารอย่างไม่เป็ นทางการ แต่เมือ่ องค์กรเจริญเติบโต
ขึน้ และผูบ้ ริหารมีความต้องการข้อมูลข่าวสารในการบริหารและการตัดสินใจมากขึน้ จําเป็ นต้องใช้ชอ่ งทาง
การสือ่ สารอย่างเป็ นทางการเนื่องจากผูบ้ ริหารมีภาระหน้าทีม่ าก จึงต้องใช้กฎเกณฑ์ นโยบาย และระเบียบ
ปฏิบตั เิ ป็ นเครือ่ งมือของการติดต่อสือ่ สารอย่างเป็ นทางการ
5. ความต้องการเป็ นอิ สระ ผูบ้ ริหารและบุคลากรในองค์กรล้วนมีความต้องการ
ส่วนบุคคลทีจ่ ะสือ่ สารกับสมาชิกคนอื่นๆ เพือ่ ตอบสนองความต้องการส่วนตน เช่น ความเจริญก้าวหน้า
และความต้องการเป็ นอิสระ เป็ นต้น
6. คุณภาพของชีวิตในงาน บุคลากรทุกคนในองค์กรต้องการมีคุณภาพของชีวติ
ในงาน (Quality of Work Life) มีหลายแนวทางทีน่ ํามาใช้เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพของชีวติ ในงาน เช่น
สิง่ ย้อนกลับเกีย่ วกับผลการปฏิบตั งิ านของตน การปฏิบตั งิ านทีม่ โี อกาสสือ่ สารกับผูอ้ ่นื และการส่งเสริม
ให้มคี วามสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรอย่างไม่เป็ นทางการ เป็ นต้น
กล่าวโดยสรุป การบริหารจัดการภายในองค์กร จําเป็ นจะต้องมีการสื่อสารด้วยเหตุผลหลาย
ประการ ได้แก่ ลักษณะขององค์กร วัฒนธรรมขององค์กร ระดับและเป้าหมายขององค์กร ขนาดขององค์กร
ความต้องการเป็ นอิสระของบุคลากร และคุณภาพของชีวติ ในการทํางานของบุคลากร ดังนัน้ ผูบ้ ริหาร
ในฐานะผูน้ ําขององค์กรและเป็ นศูนย์กลางของการสือ่ สารภายในองค์กร จําเป็ นจะต้องคํานึงถึงสิง่ ต่างๆ
ดังทีไ่ ด้กล่าวมา เพือ่ ให้การสือ่ สารภายในองค์กรเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทของ
องค์กร และนําพา องค์กรไปสูเ่ ป้าหมายได้เป็ นผลสําเร็จ
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องค์ประกอบของการสื่อสารในองค์กร
การสือ่ สารในองค์กรจะมีลกั ษณะเป็นกระบวนการ (Process) อย่างหนึ่ง ซึง่ เป็ นการผ่าน
ข้อมูล ข่าวสารและความเข้าใจเพื่อทีจ่ ะให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชา หรือบุคคลอื่นเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมตาม
ทีต่ อ้ งการ ส่วนประกอบสําคัญของกระบวนสือ่ สารประกอบด้วย (ระวีวรรณ ประกอบผล. 2540)
1. ผูส้ ง่ ข้อมูลข่าวสาร (sender)
2. ผูร้ บั ข้อมูลข่าวสาร (receiver)
3. ช่องทางการสือ่ สาร (communication channel)
4. สัญลักษณ์ต่างๆ (symbols)

การแปลความ

ข้อมูลข่าวสาร
การถอดความ

ผูส้ ง่

ผูร้ บั

ข้อมูลย้อนกลับ

ความเข้าใจ
พฤติกรรมทีแ่ สดงออก

ภาพประกอบ 6 แสดงสัญลักษณ์และช่องทางการสือ่ สารทีใ่ ช้เป็ นข้อมูลย้อนกลับซึง่ จะช่วยให้ทราบถึง
ผลของการสือ่ สาร

กระบวนการสื่อสารจะมีประสิทธิภาพได้ดเี พียงใดย่อมขึน้ อยูก่ บั การทําหน้าทีข่ องส่วนประกอบ
ทีส่ าํ คัญ ได้แก่ ผูส้ ง่ ข้อมูลข่าวสาร ผูร้ บั ข้อมูลข่าวสาร ช่องทางการสือ่ สาร และสัญลักษณ์ต่างๆ ดังที่
ได้กล่าวมาแล้ว
เส้นทางการสื่อสารในองค์กร
การสือ่ สารในองค์กรในปจั จุบนั นี้จาํ เป็ นต้องหาข้อมูลข่าวสารให้ได้รวดเร็วกว่าในอดีต
สําหรับการแก้ไขปญั หาได้ทนั ท่วงทีและเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เส้นทางของการสื่อสาร
ในองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีเส้นทางการสือ่ สารเกิดขึน้ ได้หลายทิศทางสรุปได้ดงั นี้ (ธิตภิ พ ชยธวัช.
2548: 137 – 140)
1. การสื่อสารจากเบือ้ งบนลงสู่เบือ้ งล่าง การสือ่ สารลักษณะนี้ จะเป็ นไปตามสาย
การบังคับบัญชา เช่น จากประธานลงมาทีร่ องประธาน ผูจ้ ดั การแผนก หัวหน้าส่วน หัวหน้างาน ลงมาถึง
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พนักงาน ลดหลันกั
่ นตามอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ และสิง่ ทีผ่ บู้ ริหารควรพิจารณาในการสือ่ สาร
แบบนี้ คือ ข้อมูล ข่าวสารอะไรทีค่ วรส่งจากผูบ้ ริหารลงมาถึงพนักงาน และการส่งข้อมูลข่าวสารควร
กระทําอย่างไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. การสื่อสารจากเบือ้ งล่างขึน้ สู่เบือ้ งบน การสือ่ สารลักษณะนี้มคี วามสําคัญต่อ
การบริหารองค์กรเป็ นอย่างมาก เพราะจะก่อให้เกิดสิง่ ต่อไปนี้ คือ
2.1 พนักงานให้ขอ้ มูลทีม่ คี ุณค่าต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริหารและควบคุมกิจกรรม
ต่างๆ ในองค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
2.2 ทําให้ผบู้ ริหารรูว้ า่ เมือ่ ไรทีพ่ นักงานพร้อมทีจ่ ะรับข้อมูลข่าวสาร และยอมรับ
สิง่ ทีฝ่ า่ ยบริหารได้บอกกล่าวมามากน้อยเพียงใด
2.3 ทําให้ผบู้ ริหารรูถ้ งึ สิง่ ทีร่ บกวนบุคลากรทีอ่ ยูใ่ กล้ชดิ กับการปฏิบตั งิ านจริงๆ
และทําให้รวู้ า่ พนักงานเข้าใจความหมายของข้อมูลข่าวสารได้มากน้อยเพียงใด
2.4 ทําให้เกิดความชื่นชมและความจงรักภักดีต่อองค์กรด้วยการให้พนักงานมี
โอกาสถามคําถาม และให้ขอ้ เสนอแนะทางด้านการดําเนินงานขององค์กรอันจะช่วยให้พนักงานแก้ปญั หา
การทํางานของเขาได้
3. การสื่อสารตามแนวนอน ประกอบด้วยการให้ขอ้ มูลข่าวสารระหว่างเพือ่ นร่วมงาน
ในหน่วยงานเดียวกัน ซึง่ อยูใ่ นระดับอํานาจหน้าทีเ่ ดียวกันภายในองค์กรและมีผบู้ งั คับบัญชาคนเดียวกัน
ความมุง่ หมายของการสื่อสารตามแนวนอน มีดงั นี้
3.1 การประสานงานและการมอบหมายงาน เช่น เจ้าหน้าทีข่ องแผนกฝึ กอบรม
และพัฒนาต้องการจัดฝึกอบรมให้พนักงานของบริษทั ซึง่ พวกเขาจะต้องพบกันเพื่อประสานงานว่าใคร
จะต้องทําอะไร
3.2 การให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับแผนงานและกิจกรรม ความคิดเห็นจากบุคคลหลายคน
ย่อมดีกว่าความคิดเห็นของบุคคลเพียงคนเดียว การสื่อสารในระดับเดียวกันจึงมีความสําคัญ เช่น ใน
การจัดฝึกอบรมหรือการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สมาชิกของแต่ละแผนกอาจจะต้องส่งข้อมูลเกีย่ วกับแผนงาน
และสิง่ ทีพ่ วกเขาจะต้องทําร่วมกัน
3.3 การแก้ปญั หา พนักงานอาจจะได้รบั มอบหมายงานให้ทาํ ร่วมกันในหน่วยงาน
เดียวกัน ซึง่ ต้องมีการพบและเกีย่ วข้องกันในการติดต่อสือ่ สารตามแนวนอนเพือ่ แก้ปญั หาบางอย่างของ
หน่วยงาน
3.4 การสร้างความเข้าใจร่วมกัน เมือ่ การเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ องค์กรจะต้องร่วมกัน
สร้างความเข้าใจถึงสิง่ ทีค่ วรจะเปลีย่ นแปลงร่วมกัน การประชุมและสนทนาระหว่างพนักงานระดับเดียวกัน
และภายในหน่วยงานเดียวกันเป็ นสิง่ สําคัญต่อการบรรลุความเข้าใจร่วมกัน
4. การสื่อสารข้ามสายงาน ในองค์กรส่วนใหญ่ พนักงานอาจจะต้องส่งข้อมูลข่าวสาร
ให้กบั บุคคลทีไ่ ม่ใช่ผใู้ ต้บงั คับบัญชาหรือผูบ้ งั คับบัญชาของเขาเอง เช่น แผนกวิศวกรรม แผนกวิจยั
แผนกบัญชี แผนกบุคคล ซึง่ จะต้องรวบรวมข้อมูล รายงาน เตรียมแผนงาน ประสานกิจกรรม และให้
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คําแนะนําแก่ผบู้ ริหารในทุกส่วนขององค์กรในลักษณะข้ามสายงาน ซึง่ พวกเขาไม่มอี าํ นาจตามสายงาน
ทีจ่ ะสังการกั
่
บบุคคลทีต่ อ้ ง สือ่ สารด้วย เพียงแต่เขาต้องใช้การขายความคิดของเขาเท่านัน้ การสือ่ สาร
ข้ามสายงานจะเป็ นกรณีเฉพาะผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน และถือว่าเป็ นความรับผิดชอบของพวกเขาทีจ่ ะแสดง
ผลงานให้ไปเกิดขึน้ กับแผนก อื่นๆ และผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน อาจจะมีการติดต่อสือ่ สารอย่างใกล้ชดิ
กับผูบ้ ริหารระดับสูงอยูเ่ สมอ ซึง่ ส่งผลให้มอี าํ นาจในการทํางานมากขึน้ การสือ่ สารข้ามสายงานมีความเหมาะสม
และจําเป็ นอย่างมากต่อพนักงานระดับล่างเพราะช่วยประหยัดเวลา ดังนัน้ องค์กรควรจะมีนโยบายใน
การใช้เส้นทางของการสือ่ สารข้ามสายงานไว้ดว้ ยเพือ่ ให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบตั งิ าน
หลักการสื่อสารในองค์กร
ในทุกองค์กรจะมีการสือ่ สารเป็ น 2 ลักษณะ คือ การสือ่ สารทีเ่ ป็ นทางการ และการสือ่ สาร
ทีไ่ ม่เป็ นทางการ โดยมีหลักการทีจ่ ะทําให้การสื่อสารทัง้ สองลักษณะนี้ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
รุปได้ ดังนี้ (Chester, I. Barnard. 1938; อ้างอิงจาก นิตยา เงินประเสริฐศรี. 2544: 191 – 19)
1. การสื่อสารที่เป็ นทางการ (Formal Communication)
1.1 ช่องทางการสื่อสารควรประกาศให้รอู้ ย่างชัดเจนและแน่นอน
1.2 อํานาจหน้าทีป่ รากฏอยูใ่ นช่องทางของการสือ่ สารอย่างเป็ นทางการ
1.3 เส้นทางของการสื่อสาร (Line of Communication) ต้องสัน้ และตรงประเด็น
1.4 ผูท้ ม่ี คี วามสามารถจะเป็ นศูนย์กลางของการสือ่ สาร ซึง่ ได้แก่ เจ้าหน้าที่
หัวหน้างาน
1.5 เมือ่ องค์กรกําลังดําเนินการไม่ควรขัดขวางเส้นทางของการสื่อสาร
1.6 ระบบการสื่อสารทุกระบบต้องเชื่อถือได้
2. การสื่อสารที่ไม่เป็ นทางการ (Informal Communication)
2.1 ตอบสนองความต้องการและความรูส้ กึ ของปจั เจกบุคคลในเรื่องของการรวมตัว
กันเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน การเคารพตนเอง และการตัดสินใจเลือกทีเ่ ป็ นอิสระ
2.2 ก่อให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กร การใช้กลยุทธ์การสือ่ สารในองค์กรเพือ่ ให้
ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานนัน้ ผูบ้ ริหารจะต้องใช้การสือ่ สารทัง้ ทีเ่ ป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
โดยเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สอดคล้องกับสิง่ ทีจ่ ะสือ่ สารและบุคคลทีจ่ ะสือ่ สาร เพือ่ ให้บรรลุ
เป้าหมายของการสื่อสารตามทีต่ อ้ งการได้อย่างแท้จริง
การสื่อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ : กลยุทธ์ส่คู วามสําเร็จขององค์กร
การสือ่ สารเป็ นกลยุทธ์หรือกระบวนการ หรือเครือ่ งมื่อทีจ่ ะนําไปสูค่ วามเข้าใจในการติดต่อ
และการทํางานร่วมกันของบุคคลในองค์กรเพือ่ บรรลุเป้าหมาย แต่หากไม่เรียนรูแ้ ละเข้าใจความต้องการ
ของตนเอง ไม่เข้าใจผูอ้ ่นื แล้ว ไม่วา่ จะมีกระบวนการสือ่ สารทีด่ แี ละมีอุปกรณ์ส่อื สารทีท่ นั สมัยเพียงใด
ก็ไร้คุณค่า (วิโรจน์ โสวัณนะ. 2545: 95) นอกจากนี้การสือ่ สารจําเป็ นจะต้องเข้าใจถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เมือ่ บุคคลมีความแตกต่างกันการสือ่ สารทีด่ จี ะต้องใช้ความมีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี คี วบคูก่ นั
ไปด้วย จึงจะทําให้การสื่อสารนัน้ ประสบผลสําเร็จ

69
การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการสื่อสาร (Improving Organizational Communication)
เนื่องจากการสือ่ สารทีผ่ ดิ พลาดจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุประสิทธิผลขององค์กร
เสมอ การสร้างระบบการสือ่ สารภายในองค์กรทีด่ จี งึ เป็ นสิง่ จําเป็ นอย่างมาก หน้าทีส่ าํ คัญประการหนึ่ง
ของผูบ้ ริหารทุกองค์กร คือ การจัดระบบการสื่อสารตลอดจนการไหลของข้อมูลข่าวสารในองค์กร และ
ลดความผิดพลาดหรืออุปสรรคในการสื่อสาร ซึง่ สามารถทําได้หลายวิธสี รุปได้ดงั นี้ (Szilagyi; & Wakkace.
1990: 502 – 504; อ้างอิงจาก วันชัย มีชาติ. 2548: 152 – 154)
1. การติ ดตามผลและให้ข้อมูลย้อนกลับ (Follow–up and Feed Back) เป็ น
วิธกี ารทีใ่ ช้ในการตรวจสอบข้อมูลทีส่ ง่ ไปว่าผูร้ บั เข้าใจตรงกับผูส้ ง่ เพียงไร วิธกี ารนี้จะทําให้กระบวนการ
สือ่ สารเป็ นแบบ two–way ซึง่ อาจเกิดขึน้ ในการพบปะกัน หรือหากเป็ นการใช้เอกสารติดตามผล และ
ข้อมูลย้อนกลับอาจตรวจสอบได้จากการโต้ตอบ การแสดงออกของผูร้ บั สารจะทําไห้เราทราบว่าการสือ่ สาร
มีความถูกต้องเพียงไร
2. การใช้การสื่อสารหลายวิ ธี (Parallel Channels and Repetition) การใช้วธิ ี
การสือ่ สารและช่องทางการสื่อสารหลายวิธี ทําให้การติดต่อสือ่ สารมีความถูกต้องยิง่ ขึน้ เช่น มีการสังการ
่
ด้วยเอกสารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว และยังมีการประชุมและสังการด้
่
วยวาจา และใช้โอกาสพูดคุยอย่าง
ไม่เป็ นทางการด้วย ก็จะทําให้การสื่อสารถูกต้องมากยิง่ ขึน้
3. ระยะเวลา (Timing) ปญั หาด้านระยะเวลาเป็ นสาเหตุหนึ่งของการสือ่ สารทีเ่ บีย่ งเบน
ไปทัง้ ในแง่ของความกดดันด้านเวลาและความไม่เหมาะสม ในการสื่อสารเวลาหนึ่งๆ องค์กรและกลุ่ม
อาจกําหนดมาตรฐานด้านเวลาเพื่อแก้ปญั หาดังกล่าวได้ เช่น ระบุไว้ล่วงหน้าว่า จะทํางานหนึ่งให้เสร็จ
่
กร นอกจากนี้
เมือ่ ใดเพือ่ เป็ นเกณฑ์ในการจัดแบ่งเวลาและติดต่อระหว่างกันในการรายงานและสังการในองค์
ยังต้องแยกระหว่างงานประจํากับงานจร ซึง่ จะช่วยลดแรงกดดันด้านเวลา อันจะทําให้การสือ่ สาร มี
ความถูกต้องมากยิง่ ขึน้
4. ให้ความสนใจกับภาษา (Attention to Language) ในการสือ่ สารนัน้ การเลือกใช้
ศัพท์ ระดับของคํา และความหมายของคํา เป็ นวิธกี ารหนึ่งทีจ่ ะลดความผิดพลาดในการสือ่ สารได้ การเลือก
ใช้คาํ และระดับของภาษานี้จะเกีย่ วข้องกับการทําความเข้าใจกับผูท้ เ่ี ราจะสือ่ สารด้วยว่า ควรจะใช้ภาษา
ในระดับใด
5. ศูนย์กลางข้อมูล (Information Communication and Information Centers)
การสื่อสารโดยวิธกี ารนี้ จะเป็ นการสื่อสารทีร่ วดเร็วและยืดหยุน่ และมีความถูกต้องของข้อมูลมาก ซึง่
องค์กรอาจใช้ศนู ย์กลางข้อมูลเป็ นแหล่งกระจายข่าว โดยไม่ผา่ นช่องทางทีเ่ ป็ นทางการขององค์กรก็อาจจะ
ทําให้การสื่อสารมีความถูกต้องและรวดเร็วมากยิง่ ขึน้
6. การให้ร้เู ท่าที่จาํ เป็ น (The Exception Principle and the Need to Know)
เป็ นการวางระบบในการ สือ่ สารในองค์กรให้มกี ารสือ่ สารในกรณีพเิ ศษและให้มกี ารรับข้อมูลเฉพาะทีจ่ าํ เป็ น
โดยการเสนอข้อมูลไปยังฝา่ ยบริหารเฉพาะทีฝ่ า่ ยบริหารต้องการ ในขณะเดียวกันฝา่ ยบริหารก็ให้ขอ้ มูล
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หรือสือ่ สารกับพนักงานเฉพาะสิง่ ทีพ่ นักงานจําเป็ นต้องรูเ้ ท่านัน้ ซึง่ จะทําให้การสือ่ สารไม่มขี อ้ มูลมากเกินไป
วิธกี ารนี้จะเหมาะกับองค์กรทีม่ สี ายการบังคับบัญชาสูง
7. การใช้ธรรมเนี ยมปฏิ บตั ิ ในการสื่อสาร (Communication Etiquette) เป็ น
ความพยายามทีจ่ ะวางระบบในการสือ่ สารโดยใช้เทคโนโลยีในการสือ่ สาร เช่น โทรสาร ให้ใช้สอ่ื สาร
เฉพาะในเรือ่ งทีจ่ าํ เป็ นและเร่งด่วน ซึง่ การใช้เครือ่ งมือโดยไม่จาํ เป็ นอาจจะทําให้การสือ่ สารผิดพลาด
หรือมีมากเกินความจําเป็ น การสร้างธรรมเนียมปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมจึงเป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการสือ่ สารได้
8. การฟังอย่างตัง้ ใจ (Listen Actively) เป็ นการลดความผิดพลาดจากการสือ่ สาร
การตัง้ ใจฟงั จะทําให้ขอ้ มูลทีผ่ สู้ ง่ สารต้องการจะส่งถึงผูร้ บั สารครบถ้วน ในขณะเดียวกันการฟงั อย่าง
ตัง้ ใจนัน้ ผูร้ บั สารสามารถคิดต่อและไตร่ตรองสิง่ ทีไ่ ด้ฟงั และอาจมีการสอบถามหรือทําความเข้าใจข้อมูล
ข่าวสารได้มากขึน้ นอกจากนี้การฟงั อย่างตัง้ ใจ จะทําให้เกิดความรูส้ กึ ทีด่ รี ะหว่างผูท้ ส่ี อ่ื สาร และเกิด
การยอมรับกัน ซึง่ จะเป็ นการพัฒนาระบบความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างบุคลากรภายในองค์กรตามมาด้วย
พืน้ ฐานทีส่ าํ คัญของการบริหารจัดการภายในองค์กรขึน้ อยูก่ บั “การสื่อสารทีด่ ”ี อันจะมี
ผลให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือ และการประสานงานทีด่ ี ด้วยแผนงานต่างๆ ทีจ่ ะนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และตรงตามเป้าหมาย การสือ่ สารทีด่ จี งึ เป็ นกลยุทธ์ทจ่ี ะสามารถกระตุน้ ให้
เกิดการปฏิบตั ทิ ม่ี ปี ระสิทธิภาพและเกิดผลสําเร็จแก่องค์กร การสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีส่ ดุ คือ การสื่อสาร
ทีเ่ ข้าใจง่าย ใช้วสิ ยั ทัศน์ทช่ี ดั เจนในการกระตุน้ พลังในการทํางาน และเพิม่ ประสิทธิผลของบุคลากรใน
องค์กร เพือ่ ให้สามารถร่วมกันนําพาองค์กรไปสูค่ วามสําเร็จตามเป้าหมายได้อย่างสูงสุด
อย่างไรก็ตามแม้วา่ การสื่อสารจะเป็ นกลยุทธ์ทส่ี าํ คัญทีส่ ดุ ในการบริหารจัดการองค์กร หาก
ผูบ้ ริหารไม่มภี าวะผูน้ ํา และไม่สามารถนํากลยุทธ์การสือ่ สารมาใช้อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ
แล้ว ย่อมจะนําพาองค์กรไปสูค่ วามล้มเหลวได้ ไม่วา่ องค์กรจะมีการเปลีย่ นแปลงไปอย่างไรและผูบ้ ริหาร
ขององค์กรจะใช้กลยุทธ์ใดในการบริหารจัดการก็ตาม ภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหารทีจ่ ะสามารถนําพาองค์กร
ไปสูค่ วามสําเร็จนัน้ ยังคงเป็ นศาสตร์และศิลป์ทม่ี คี วามสําคัญอยูอ่ ย่างไม่เปลีย่ นแปลง
3.7 การสร้างมนุษย์สมั พันธ์
ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ประการทีเ่ จ็ด ได้แก่ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสร้างมนุษยสัมพันธ์
กับบุคลากรให้เกิดทัศนคติทด่ี นี นั ้ ผูบ้ ริหารการศึกษาจะต้องใกล้ชดิ กับผูร้ ว่ มงานในฝา่ ย แผนก ทีมงาน
ตลอดจนนักเรียน ผูป้ กครองและชุมชน (Bonstingl. 2001: Online) ซึง่ การสร้างมนุ ษยสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชดิ กับบุคลากรทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร ช่วยสร้างสัมพันธภาพทีด่ ตี ่อโรงเรียน เป็ นผลทางด้าน
จิตวิทยาทําให้ทุกคนเกิดการยอมรับศรัทธา
ความหมายของมนุษยสัมพันธ์
มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างคนสองคน เพือ่ สือ่ สารและทํางาน
ร่วมกันตามวัตถุประสงค์ (Garrison; & Bly. 1997: 2) แสวงหา เพื่อทําความเข้าใจ โดยการใช้ลกั ษณะ
รูปแบบการติดต่อสัมพันธ์กนั ระหว่างบุคคล เป็ นผลก่อให้เกิดการเชื่อมโยง เพือ่ ให้ได้ผลสําเร็จตามเป้าหมาย
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ขององค์กรของแต่ละบุคคลทีไ่ ด้กาํ หนดไว้ (อํานวย แสงสว่าง. 2544: 99)
การสร้างมนุ ษยสัมพันธ์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา หมายถึง การทีผ่ บู้ ริหารโรงเรียน
สร้างสัมพันธ์ทด่ี กี บั บุคลากรทัง้ ภายในและภายนอกโรงเรียน ช่วยสร้างสัมพันธภาพทีด่ ตี ่อโรงเรียน มี
การใช้การสือ่ สารสองทาง ให้ความสําคัญแก่ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนทัง้ ด้านความร่วมมือ การฝึ กอบรม
และให้ความสนใจกับบุคลากรทัง้ หมดโดยไม่เลือก
ความสําคัญของการสร้างมนุษยสัมพันธ์
มนุ ษยสัมพันธ์ ช่วยทําให้มนุษย์มาอยูร่ ว่ มกันเป็ นสังคม ไม่วา่ สังคมขนาดเล็ก หรือ
ขนาดใหญ่ แต่ละคนทีม่ าอยูร่ ว่ มกันนัน้ ต่างก็มี ความแตกต่างกัน (Individual) ความแตกต่างกันใน
เรือ่ ง ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เจตคติ รสนิยม ความคิดเห็น เชาวน์ปญั ญา เป็ นต้น แต่ถา้
ทุกคนสามารถร่วมใจกัน ระดมความแตกต่างเหล่านี้ แล้วนํามาสร้างสรรค์ ให้เกิดสิง่ ทีด่ ใี หม่ๆ ขึน้ ใน
สังคม ก็จะก่อให้เกิดเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ เพราะการคิดของคนหลายคน ย่อมจะรอบคอบกว่า และมี
โอกาสผิดพลาดมีน้อยกว่าการคิดคนเดียว ปญั หาจึงอยูท่ ว่ี า่ ทําอย่างไร บุคคลหลายๆ คนจึงจะสามารถ
ทํากิจกรรมต่างๆ ด้วย ความเต็มใจ ช่วยกันคิดช่วยกัน ทําอย่างเต็มความรู้ ความสามารถของตนเอง
และจะต้องก่อให้เกิดความเข้าใจ อันดีต่อกัน มีความรักใคร่ สมัครสมานสามัคคีต่อกัน มีความเคารพ
ยอมรับนับถือซึง่ กันและกัน จริงใจต่อกัน มีเจตคติทด่ี ตี ่อกัน มีเป้าหมายร่วมกัน ทีก่ ล่าวมาทัง้ หมด คือ
การสร้างมนุ ษยสัมพันธ์ ให้เกิดขึน้ ใน กลุม่ คนนัน้ นันเอง
่
มนุษยสัมพันธ์จงึ สําคัญมาก ตัง้ แต่ หน่วย
สังคม ตัง้ แต่เล็กทีส่ ดุ คือ ครอบครัวไปจนถึง หน่วยสังคม ทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ คือ สมาคมโลก ได้แก่ องค์การ
สหประชาชาติ ลงมาจนเป็ นประเทศ ถ้าหากสามารถทําให้คนทีม่ าอยูร่ วมกันนัน้ มีความเข้าใจ ซึง่ กันและกัน
มีความไว้วางใจกัน มีความปรารถนาจะร่วมมือร่วมใจกัน แบ่งหน้าทีก่ นั ทํา กําหนดบทบาท หน้าที่
และปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตน ได้อย่างสมบูรณ์ หน่วยงาน หรือสังคมนัน้ ก็จะเป็ นระเบียบ มีความสุข ความเจริญ
ก้าวหน้า พัฒนาไปสูค่ วามเป็ นสากลได้ ฉะนัน้ ผูน้ ําของกลุ่มต้องมีบทบาทอย่างมาก ในการทีจ่ ะทําให้
เกิดสิง่ ต่างๆ เหล่านี้ได้ โดยอาศัยความรูท้ างมนุ ษยสัมพันธ์ นํามาสร้างขวัญ กําลังใจ ให้กบั ผูร้ ว่ มงาน
ให้โอกาสผูร้ ว่ มงานร่วมแสดงความคิดเห็น และรับฟงั เหตุผลซึง่ กัน และกัน ร่วมทํากิจกรรม ให้เกียรติกนั
มีความยุตธิ รรม ให้ความสําคัญแก่ผรู้ ว่ มงานอย่างจริงใจ มีสวัสดิการดี จะเป็ นผลให้เกิดความศรัทธา
และความพึงพอใจเกิดขึน้ และในทีส่ ดุ คนทํางาน ทุกคน ก็จะทุม่ เทกําลัง และพลังกาย พลังความคิด
ร่วมแรงร่วมใจอย่างเต็มที่ และผูน้ ําทีส่ ามารถปฏิบตั ติ น จนก่อให้ เกิดพฤติกรรม ดังกล่าวได้กจ็ ะได้ช่อื ว่า
เป็ นบุคคลทีม่ มี นุษย์สมั พันธ์ดี มนุษย์ทุกคนสามารถฝึกการมีมนุ ษย์สมั พันธ์ทด่ี ไี ด้ ถ้ามีความปรารถนา
มีความตัง้ ใจจริง พร้อมทีจ่ ะฝึกฝน ศึกษาหาความรู้ ประสบการณ์ และนําไปปฏิบตั จิ ริงๆ เพือ่ ให้เกิด
ทักษะในการสร้างความสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ "มนุษย์สมั พันธ์" เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดจากการเรียนรู้
ไม่ได้เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติ มนุษย์สมั พันธ์จงึ เป็ นทัง้ ศาสตร์ และศิลป์ในการเข้ากับคน การเอาชนะ
ใจคน และการครองใจคนทุกระดับ เช่น ผูบ้ งั คับบัญชากับผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา เพื่อนร่วมงานกับเพือ่ น
ร่วมงาน และ รวมทัง้ คนในครอบครัวด้วย การพูดจาดี ยิม้ แย้มแจ่มใส มีความเป็ นมิตรกับทุกคนเป็ น
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หลักการแรกทีจ่ ะพัฒนาความสัมพันธ์ในขัน้ ต่อไป และจําไว้เสมอว่า เราเป็ นมนุษย์ตอ้ งปฏิบตั กิ บั คนอืน่
เช่นเดียวกับตัวเรา และเราอาจสรุปได้วา่ มนุษย์สมั พันธ์มคี วามสําคัญ ดังนี้
1. ความปลอดภัย มนุษย์ตอ้ งการความปลอดภัย จึงต้องรวมกลุ่มกันสร้างสัมพันธภาพ
เช่น บุคคลพยายามรูจ้ กั กับเพือ่ นบ้าน เพือ่ นร่วมงาน ผูม้ อี าํ นาจ หรือมีอทิ ธิพลต่างๆ เพือ่ ความปลอดภัย
ของตนเอง
2. เศรษฐกิจ มนุ ษย์สมั พันธ์เพิม่ ผลผลิตได้ เพราะมนุ ษย์มจี ติ ใจปกติ และเป็ นสุข
ย่อมสร้างงานอย่างมีประสิทธิผลนันคื
่ อการมีมนุ ษย์สมั พันธ์จะช่วยเหลือในด้านเศรษฐกิจได้
3. ความว้าเหว่ เพราะว่า มนุษย์เป็ นสัตว์สงั คม จะอยูค่ นเดียวในโลกไม่ได้ จะรูส้ กึ
เหงา จึงต้องสร้างและใช้มนุ ษยสัมพันธ์โดยการคบเพื่อนเพือ่ ให้คลายเหงา
4. สังคม มนุษยสัมพันธ์ชว่ ยให้มนุ ษย์รกั กัน ชอบกัน ยอมรับ และคบหาสมาคมกัน
อันจะนํามาซึง่ ความสงบสุขในสังคม
5. การปฏิบตั งิ าน มนุษย์ไม่อาจปฏิบตั งิ านโดยลําพังได้ ต้องอาศัย หรือเกีย่ วข้อง
และสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื เสมอดังนัน้ มนุษย์จงึ ต้องมีเพื่อนร่วมงาน
6. การเมือง มนุ ษย์สมั พันธ์ชว่ ยประสาน หรือแก้ปญั หาข้อขัดแย้งทางการเมืองได้
ในลักษณะทีเ่ รียกว่า"กาวใจ"
7. ความสําเร็จ มนุษย์ทงั ้ หลายต่างก็หวังจะทํางานให้สาํ เร็จตามเป้าหมายขององค์การ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูบ้ ริหารองค์การจะต้องคํานึงถึงมากกว่าใครๆ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ทําให้สมาชิก
ในองค์การรูจ้ กั กัน และสามารถประสานงานให้สาํ เร็จลุล่วงลงได้ดว้ ยดี
8. ความรัก มนุ ษย์ตอ้ งการแสดงออกซึง่ ความรัก คือ รักบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง และต้องการ
ให้เขารักตอบด้วย จะแสดงออกในรูปของการรักเพือ่ นเพศเดียวกัน และต่างเพศ ทัง้ ความรักอันบริสทุ ธิ ์
และความรักด้วยเพศสัมพันธ์
หลักของการสร้างมนุษย์สมั พันธ์
หลักการสําคัญของการสร้างมนุษย์สมั พันธ์กบั บุคลากร ควรถือหลักการสําคัญ ดังนี้
(Bechtol; & Sorenson. 1993: 298 – 300)
1. ผูน้ ําและทีมงานของโรงเรียนจําต้องใกล้ชดิ กับบุคลากร โดยมีการสือ่ สารสองทาง
2. ใช้แหล่งทรัพยากรในการวางแผนให้คุม้ ค่า จัดแผนการเรียนขยายโอกาส
ให้ศกึ ษาค้นคว้า โดยร่วมมือกันในการทํางานทัง้ โรงเรียนและบุคลากร
3. เน้นนักเรียนเป็ นสําคัญ สร้างความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อกัน
4. หลีกเลีย่ งการบริหารจัดการทีย่ งุ่ ยาก
5. ให้ความสําคัญแก่บุคลากรทัง้ ด้านความร่วมมือ การฝึ กอบรม และให้ความสนใจ
กับบุคลากรทัง้ หมดโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
6. ฟงั เสียงของบุคลากรและยอมรับในการแสดงความคิดเห็น
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7. ใช้การสื่อสารแก่บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ให้โอกาสในการตัดสินใจ สนับสนุน
ทรัพยากร แลกเปลีย่ นความรูค้ วามเข้าใจ เปลีย่ นแปลงนโยบาย ค่านิยม วัฒนธรรม
การสร้างมนุ ษย์สมั พันธ์กบั บุคลากร ผูบ้ ริหารนับว่ามีความสําคัญต่อการดําเนินงาน
ไปสูค่ วามร่วมมือทีด่ ี จึงต้องใช้การประสานงานเป็ นอย่างดีเพื่อมิให้เกิดอุปสรรคและปญั หาตามมา
คุณลักษณะของบุคคลทีม่ มี นุ ษย์สมั พันธ์ทด่ี ี (อนันท์ งามสะอาด. 2547: ออนไลน์)
1. มีทา่ ทางทีด่ ี (Handsome)
2. มีบุคลิกภาพทีด่ ี (Personality)
3. มีความเป็ นเพือ่ น (Friendiness)
4. มีความอ่อนน้อม (Modesty)
5. มีน้ําใจช่วยเหลือ (Helpful)
6. ให้ความร่วมมือ (Cooperation)
7. มีความกรุณา (Kindness)
8. สร้างประโยชน์ (Contribution)
9. การสร้างสรรค์ (Constructive)
10. มีอารมณ์ดี (Good Emotion)
11. มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm)
12. มีความรับผิดชอบ (Responsibility)
13. มีความอดทน (Patient)
14. มีความขยัน (Diligent)
15. มีความพยายาม (Attempt)
16. มีปฏิภาณ (Intelligence) ฯลฯ
วิ ธีการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างมนุษย์สมั พันธ์
ผูบ้ ริหารทีม่ ภี าวะผูน้ ําจะต้องสร้างความน่าเชื่อถือ ศรัทธา เป็ นมิตรต่อบุคคลอื่น โดย
ปฏิบตั ดิ งั นี้ (Titan network. 2551: Online)
1. ประพฤติปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างทีด่ ี เสียสละประโยชน์สขุ ส่วนตัวเพือ่ ประโยชน์
ของส่วนรวม แสดงให้เห็นความสามารถ ความกระตือรือร้นในการทํางานและภาวะความเป็ นผูน้ ํา
2. สนใจและรักคนอื่น วิธสี ร้างมิตรภาพขัน้ แรก ก็คอื ฝึ กหัดทําใจให้รกั และปรารถนา
ดีต่อทุกคน ให้ความช่วยเหลือ ให้คาํ ปรึกษาแนะนําถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ แนะนําวิธปี ฏิบตั ิ
แก่บุคคลอื่น ตลอดจนช่วยวิเคราะห์และให้คาํ ตอบทีต่ อ้ งการ
3. ให้ความเห็นอกเห็นใจ เมตตากรุณา ร่วมทุกข์รว่ มสุข ให้ความเป็ นกันเอง
และทักทายถามสารทุกข์สขุ ดิบเป็ นประจํา เปิดโอกาสให้เข้าพบ เพือ่ ปรับทุกข์และปรึกษาหารือ รวมทัง้
การทําให้บุคคลอื่นรูส้ กึ ว่าชอบเขา มีทศั นคติทด่ี ตี ่อเขา รักและจริงใจต่อเขา
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4. พูดน้อยแต่ฟงั ให้มาก เปิดโอกาสให้เขาระบายความในใจ และรับฟงั อย่างสนใจ
เข้าใจและเห็นใจ อย่าตัดบท
5. ไม่พดู ถึงเรื่องทีผ่ ดิ พลาด ให้อภัยในข้อผิดพลาด และให้กาํ ลังใจโดยคิดเสียว่า
ทุกคนไม่อยากทําผิด ควรสอบถามหรือศึกษาสาเหตุอย่างพร้อมทีจ่ ะเข้าใจ อย่าใช้การคาดเดาของตนเอง
หรือคําพูดเล่าลือเป็ นเครือ่ งตัดสินการกระทําของแต่ละบุคคล โดยต้องทําใจให้กว้าง และมองโลกในแง่ดี
6. นํ้าเสียงทีพ่ ดู ต้องสุภาพ อ่อนโยน กล่าวกันว่านํ้าเสียงทีอ่ อ่ นโยนจะชนะใจคน
ได้ถงึ 50%
7. คิดก่อนพูดโดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ จะตําหนิผอู้ ่นื เพราะมนุษย์ชอบฟงั คําสรรเสริญ
ยกย่องมากกว่าการติเตียน แม้วา่ จะเป็ นความจริงก็ตาม ดังนัน้ จึงควรใคร่ครวญถึงผลดี และผลเสีย
ของคําพูดทีพ่ ดู ออกไป โดยยึดสุภาษิตทีว่ า่ “พูดไปสองไพเบีย้ นิ่งเสียตําลึงทอง” บางครัง้ อาจจะพูด
ตรงๆ ไม่ได้ ก็ควรจะใช้วธิ กี ารเปรียบเทียบ ยกนิทานอุทาหรณ์สอนใจ
เทคนิ คในการสร้างมนุษย์สมั พันธ์
การสร้างมนุษย์สมั พันธ์ทด่ี คี วรดําเนินการ ดังนี้ (ศิรพิ งษ์ ศรีชยั รมย์รตั น์. 2549: 52 – 55)
1. การบริหารจัดการทีด่ ี ต้องเริม่ ทีม่ นุ ษยสัมพันธ์ ผูน้ ําส่วนมาก เข้าใจว่า
มนุษยสัมพันธ์ ในการทํางานร่วมกันเป็นเพียงกิจกรรมทีส่ าํ คัญส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ แต่ใน
หลักความเป็ นจริงมนุษยสัมพันธ์ คือ การบริหารจัดการงานทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการบริหารคน เงิน
วัสดุ สิง่ ของ งานผลิต คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ฯลฯ
2. แก้ปญั หาคนได้คอื ยอดของผูน้ ํา ผูน้ ําไม่วา่ จะทํางานกับคน 2 คน หรือ 1,000 คน
ต้องมีวธิ เี ข้ากับคนให้ได้ ทักษะการบริหารคน จึงเป็ นสิง่ สําคัญอย่างยิง่ ของผูน้ ํามืออาชีพ
3. เป็ นผูน้ ําคนต้องอดทนและหนักแน่น ความเมตตาสงสาร ความเห็นอกเห็นใจ
ความยืดหยุน่ เป็ นคุณสมบัตเิ บือ้ งต้นของผูน้ ําแต่เหนือคุณสมบัตทิ งั ้ 3 ประการ ต้องอดทน และหนักแน่น
มีวุฒภิ าวะ หรือความเป็ นผูใ้ หญ่ ทัง้ ในด้านความคิด การกระทําและคําพูด
4. อย่าปฏิเสธหรือช่วยเหลือโดยไม่ให้เหตุผล หากเพือ่ นร่วมงานขอความช่วยเหลือ
จากท่าน ไม่วา่ จะเป็ นเรือ่ งงานหรือเรือ่ งส่วนตัวก็ตาม แสดงว่า ท่านมีมนุษย์สมั พันธ์แล้ว แต่อย่าให้
หรือปฏิเสธโดยไม่ชแ้ี จงเหตุผลของท่านเป็ นอันขาด
5. การลงโทษทางวินยั มิใช่เครือ่ งมือปรับปรุงงานเสมอไป ผูน้ ําพึงจดจําว่า
“การลงโทษเป็ นการให้โทษมากกว่าให้คุณ และสร้างความไม่พงึ พอใจ” เพราะฉะนัน้ การลงโทษจึงเป็ น
ทางเลือกสุดท้ายเท่านัน้ ต้องพูดจาให้โอกาสและให้เวลา ทุกคนต้องการหัวหน้าทีเ่ ก่ง แต่ไม่เก๊ก
6. คําชมแม้คาํ เดียว ดีกว่าไม่ได้ชมเสียเลย คําชมแม้คาํ เดียวเป็ นสิง่ ทีม่ นุษย์
ทุกคนปรารถนากล่าวยกย่อง คําชมแม้คาํ เดียว เป็ นคําทีส่ ะอาดทีส่ ุด ถูกทีส่ ดุ แต่เป็ นเครือ่ งมือการบริหาร
จัดการทีด่ ที ส่ี ดุ
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7. หยุดนับหนึ่งถึงร้อย การหยุดนับหนึ่งถึงร้อยจะมีคา่ ทีส่ ดุ และป้องกันมิให้
กระทําบางสิง่ บางอย่าง ซึง่ จะเสียใจภายหลังได้ เพราะในระหว่างทีน่ บั หนึ่งนัน้ อาจคิดหาทางออกทีด่ ี
ได้เสมอ
8. อย่าสัญญาในสิง่ ทีท่ า่ นทําไม่ได้เป็ นอันขาด การให้คาํ มันสั
่ ญญาว่า จะเลื่อน
ตําแหน่งให้ จะปรับเงินเดือนพิเศษให้ ฯลฯ หากทําไม่ได้นอกจากงานจะเสียแล้ว ยังจดจําไปชัวนิ
่ รนั ดร์
อีกด้วย
9. อย่าซือ้ แต่ตวั ให้ซอ้ื หัวใจด้วย อย่าคิดว่ามีเงินมีอาํ นาจจะซือ้ อะไรก็ได้ แต่มี
อยู่ 3 สิง่ ทีซ่ อ้ื ไม่ได้คอื 1) ความกระตือรือร้น 2) ความคิดริเริม่ 3) ความภักดี สามสิง่ นี้ไม่ตอ้ งซือ้ หาก
ผูน้ ํามีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี เี ลิศ
10. อย่าลืมพัฒนาคน การบริหารจัดการ มิได้หมายถึง เฉพาะการสังงาน
่
และ
การควบคุมงานเท่านัน้ แต่เป็ นการพัฒนาคนด้วย และเป็ นบันไดในการสร้างทีมงานทีแ่ ข็งแกร่งอีกต่างหาก
11. อย่าให้ความสําคัญกับเพือ่ นร่วมงานบางคนจนเกินงาม การให้ความสําคัญ
กับเพือ่ นร่วมงานคนหนึ่งคนใดมากจนเกินไป จะต้องทํางานหนักมากขึน้
12. งานนี้ไม่มใี ครทําแทนได้ งานต่างๆ สามารถมอบหมายให้คนอื่นทําแทนได้
แต่มสี งิ่ เดียวทีใ่ ห้คนอื่นทําแทนไม่ได้นนคื
ั ่ อ “มนุษย์สมั พันธ์” ดังนัน้ ผูน้ ําควรต้องสร้างสรรค์ สังสม
่ และ
ส่งเสริมด้วยตนเอง
กลยุทธ์การสร้างมนุษย์สมั พันธ์ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
กลยุทธ์สาํ คัญในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ มีดงั นี้ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2551: อนไลน์)
1. สร้างความผูกพันด้วยการสํารวจตนเอง และตอบคําถามเกีย่ วกับความรัก
และความผูกพันต่อคนอื่น ก่อนทีค่ นอื่นจะรักและผูกพันตัวเรา
2. สร้างความเข้าใจ ต้องเข้าใจคนอื่นก่อน เพือ่ ให้ตนเองปรับตัวให้เข้ากับเขา
และควรเปิดใจยอมรับอย่างสมบูรณ์แบบ
3. เข้มแข็งและอดทน ต้องใช้เวลามากในเรือ่ งการสร้างความรัก ความเข้าใจ
จึงต้องอาศัยความอดทนในระยะเวลายาวนาน
4. ความไว้วางใจ ความไว้วางใจเป็ นสิง่ สําคัญมาก เพราะเป็ นจุดเริม่ ต้นของ
ความเชื่อถือและศรัทธา
5. ให้อภัยและลืม การให้อภัยช่วยสร้างมิตรภาพอย่างยืนยาว และควรลืมใน
เรือ่ งลบของบุคคลอื่นให้หมด
6. การยอมรับนับถือให้เกียรติกบั บุคลอื่นด้วยความเต็มใจ
7. สร้างทัศนคติทด่ี ี มีมมุ มองโลกในแง่ดเี สมอ
8. แสดงความรักให้เห็นอย่างจริงใจ ให้ทุกคนได้รบั รูอ้ ย่างมีความสุข
9. แบ่งปนั ความรักและความผูกพันแก่บุคลากรอย่างทัวถึ
่ ง เน้นความเสมอภาค
โดยไม่เลือกทีร่ กั มักทีช่ งั
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ผูน้ ําการศึกษาในฐานเป็ นผูน้ ําโรงเรียน หรือผูน้ ําชัน้ เรียน สามารถประยุกต์กลยุทธ์
มาใช้ในการสร้างมนุ ษย์สมั พันธ์กบั นักเรียน ดังนี้ (Newell; & Jeffery. 2002: 64 – 68)
1. สุภาพเรียบร้อย และเป็ นสมาชิกทีด่ ใี นโรงเรียน
2. ยอมรับนับถือ
3. มีความประทับใจและมีคุณค่า
4. เปิดโอกาสให้นกั เรียนทําในสิง่ ทีด่ ที ส่ี ดุ
5. เทีย่ งธรรม
6. มีความเชื่อมันและไว้
่
วางใจ
7. สร้างความปลอดภัยแก่นกั เรียน
8. มีความเป็ นมิตร
9. ให้อภัย
10. มีอารมณ์ขนั
แกร์รสิ นั และ บายล์ (Garrison; & Bly. 1997: 22 – 25) นําเสนอกลยุทธ์ในการสร้าง
มนุ ษยสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับยุคโลกาภิวตั น์ ดังนี้
1. ควรเน้นให้ทนั กับเวลาและเหตุการณ์ โดยใช้หลักของการบริหารเวลามาช่วย
สนับสนุนการสร้างมนุษยสัมพันธ์ เพราะการบริหารเวลาช่วยให้การดําเนินงานประสบผลสําเร็จ
2. การใช้รปู แบบการสือ่ สารทีห่ ลากหลาย ควรเลือกรูปแบบการสือ่ สาร และ
วิธกี ารให้สอดคล้องกับบุคคลต่างๆ โดยเฉพาะคําพูดทีส่ ุภาพอ่อนน้อมเป็ นกุญแจสําคัญในการสร้าง
มนุษยสัมพันธ์
3. การปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับการทํางาน โดยเฉพาะการวาง
สายงานเน้นการกระจายอํานาจมากกว่าการรวมอํานาจไว้ทส่ี ว่ นกลาง
4. การใช้ความไว้วางใจและเปิ ดเผย ประสิทธิผลของการสร้างมนุษยสัมพันธ์
คือ ต้องไว้วางใจและสือ่ สารแบบเปิดเผยจริงใจ มีการยอมรับนับถือซึง่ กันและกัน สามารถสร้างผลสําเร็จ
เป็ นอย่างดี
มนุ ษยสัมพันธ์เป็ นสิง่ ทีช่ ว่ ยให้คนเราดํารงอยูใ่ นสังคมได้ดี การอยูร่ ว่ มกันในสังคม เราต้องใช้
มนุษยสัมพันธ์ เพือ่ เป็ นสิง่ หล่อเลีย้ งจิตใจถนอมนํ้าใจของอีกฝา่ ย และเขาก็ถนอมนํ้าใจเราเช่นกันโดย
ต้องเข้าใจหลักและองค์ประกอบของมนุ ษยสัมพันธ์ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ และกลยุทธ์ในการสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงใช้กระบวนการในการดําเนินการไปสูค่ วามสําเร็จ

4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
4.1 งานวิ จยั ในประเทศ
กิตติ ์กาญจน์ ปฏิพนั ธ์ (2555: บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรือ่ ง โมเดลสมการโครงสร้าง
ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา มีวตั ถุประสงค์ ในการวิจยั คือ เพือ่ ศึกษา
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และเปรียบเทียบระดับการแสดงออกภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ และปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อภาวะผูน้ ําเชิง
สร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาจําแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์การเป็ นผูบ้ ริหาร
กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูบ้ ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน
684 คน ได้มาโดยวิธกี ารสุม่ แบบสัดส่วนและวิธกี ารสุม่ แบบง่าย เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า ทีม่ คี า่ ความเชื่อมัน่ 0.98 การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิตแิ ละโปรแกรมลิสเรลวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นสถิตพิ รรณาและสถิตอิ า้ งอิง มีผลการวิจยั ดังนี้
1. ผูบ้ ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีระดับการแสดงออกภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ โดยผูบ้ ริหารทีม่ เี พศต่างกัน มีระดับภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ไม่แต่งต่างกัน และ
ผูบ้ ริหารทีม่ อี ายุต่างกัน มีประสบการณ์การเป็ นผูบ้ ริหารต่างกัน มีระดับภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
2. ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
อยูใ่ นระดับมากทัง้ สามปจั จัย คือ แรงจูงใจภายใน สภาพแวดล้อมแบบเปิด และความรูเ้ ชิงลึก เมื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบด้านเพศ อายุ และประสบการณ์การเป็ นผูบ้ ริหาร พบว่า ไม่แตกต่างกัน
สุพรรณี มาตรโพธิ (2549: บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรือ่ ง การศึกษาภาวะผูน้ ําของ
ผูบ้ ริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ในการวิจยั คือ ศึกษาภาวะ
ผูน้ ําของผูบ้ ริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็ นรายด้าน 4 ด้าน คือ ด้านมุง่ เกณฑ์ ด้านมุง่ งาน ด้าน
มุง่ สัมพันธ์ และด้านมุง่ ประสาน และเปรียบเทียบภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหารสตรี ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
เป็ นรายด้าน 4 ด้าน จําแนกตามตัวแปรวุฒกิ ารศึกษา อายุ ประสบการณ์ในการบริหารงาน และลักษณะงาน
ทีป่ ฏิบตั ิ กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารสตรีทป่ี ฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัยของรัฐ
5 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 312 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 60 ข้อ มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .9571 สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบ
ที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) และทดสอบ
ความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยวิธกี ารของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ผลการวิจยั พบว่า
1. ผูบ้ ริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ มีภาวะผูน้ ําด้านมุง่ เกณฑ์อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
ส่วนด้านมุง่ งาน ด้านมุง่ สัมพันธ์ และด้านมุง่ ประสานอยูใ่ นระดับมาก
2. การเปรียบเทียบภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหารสตรี ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็ นรายด้าน 4 ด้าน จําแนกตามตัวแปรวุฒกิ ารศึกษา อายุ ประสบการณ์ในการบริหารงาน
และลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ สรุปได้ ดังนี้
2.1 ผูบ้ ริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐทีม่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาต่างกัน มีภาวะผูน้ ํา
ทุกด้านไม่แตกต่างกัน
2.2 ผูบ้ ริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐทีม่ อี ายุต่างกัน มีภาวะผูน้ ําด้านมุง่ งาน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง

78
2.3 ผูบ้ ริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐทีม่ ปี ระสบการณ์ในการบริหารงานต่างกัน
มีภาวะผูน้ ํา ด้านมุง่ เกณฑ์แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่พบ
ความแตกต่าง
2.4 ผูบ้ ริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐทีม่ ลี กั ษณะงานทีป่ ฏิบตั ติ ่างกัน มีภาวะผูน้ ํา
ทุกด้านไม่แตกต่างกัน
ทิพาภรณ์ ศรีเวียงราช (2551: บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรือ่ ง ความสัมพันธ์ระหว่าง
พลังขับภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหารโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผูเ้ รียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 4 วัตถุประสงค์ในการวิจยั คือ เพือ่ ศึกษาพลังขับภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหารโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก่น เขต 4 และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพลังขับภาวะผูน้ ํา
ของผูบ้ ริหารโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผูเ้ รียน โดยกลุ่มตัวอย่างจํานวน 133 โรงเรียน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูป
ในการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการหาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สนั ผลการวิจยั พบว่า
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 มีความคิดเห็นเกีย่ วกับพลังขับภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหารโรงเรียน โดยภาพรวม อยูใ่ น
ระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า พลังพลังขับภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหารโรงเรียนอยูใ่ นระดับมาก
ทุกด้าน ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ คือ พลังขับภาวะผูน้ ําด้านมนุษย์ รองลงมาคือ พลังขับภาวะผูน้ ําด้าน
เทคนิค และพลังขับภาวะผูน้ ําด้านสัญลักษณ์ ตามลําดับ ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ ตํ่าทีส่ ดุ คือ พลังขับภาวะผูน้ ํา
ด้านการศึกษา และพลังขับภาวะผูน้ ําด้านวัฒนธรรม
2. ความสัมพันธ์ระหว่างพลังขับภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหารโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ ์ทาง
การเรียนของผูเ้ รียน พบว่า พลังขับภาวะผูน้ ําด้านมนุ ษย์ พลังขับภาวะผูน้ ําด้านการศึกษา พลังขับภาวะผูน้ ํา
ด้านสัญลักษณ์ พลังขับภาวะผูน้ ําด้านวัฒนธรรม และพลังขับภาวะผูน้ ํา(โดยภาพรวม) มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน ช่วงชัน้ ที่ 2 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ อย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 พลังขับ
ภาวะผูน้ ําด้านเทคนิค มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน ช่วงชัน้ ที่ 2
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 อยูใ่ นระดับตํ่า และมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน ช่วงชัน้ ที่ 2 กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ และ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 อยูใ่ นระดับตํ่า
4.2 งานวิ จยั ต่างประเทศ
เทรโก (2002) ได้ศกึ ษาคุณลักษณะภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหารโรงเรียนต่อความพึงพอใจในงาน
พบว่า ผูบ้ ริหารทีม่ คี วามสามารถตามสไตล์ภาวะผูน้ ํามีผลทางบวกต่อการสร้างความเข้าใจของผูร้ ว่ มงาน
และความพึงพอใจในงาน และพบว่า การใช้ยทุ ธศาสตร์ภาวะผูน้ ําในการมีปฏิสมั พันธ์ทเ่ี หมาะสม จะมี
ผลทางบวกต่อความพึงพอใจในงาน และคุณลักษณะต่อไปนี้คอื การเปิ ดโอกาสให้ผรู้ ว่ มงาน เพือ่ ค้นหา
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จัดระเบียบ วางแผน และในการใช้ทรัพยากรเกิดความรูค้ วามชํานาญในการให้คาํ แนะนํา และสามารถ
ใช้เทคโนโลยีได้อย่างหลากหลาย ความสามารถในการตระเตรียมสภาพแวดล้อม ความสามารถในการพัฒนา
คุณภาพ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ว่ มงานและความสัมพันธ์ของทีมงานกับงาน
วิลเลียม สแตนเลย์ (1964) ได้ศกึ ษาลักษณะของผูบ้ ริหารในอนาคต พบว่า ผูบ้ ริหารใน
อนาคตจะต้องเป็ นผูท้ ร่ี อบรู้ มีการศึกษาดี เป็ นผูท้ ม่ี คี วามสามารถ มีลกั ษณะธรรมชาติของการเป็ นผูน้ ํา
มีมนุษย์สมั พันธ์ดแี ละเป็ นคนทีม่ ลี กั ษณะเป็ นตัวเอง มีจนิ ตนาการ ความกล้าหาญ เมือ่ เข้าดํารงตําแหน่ง
และร่วมมือในโครงการศึกษาต่างๆ เขาจําเป็ นต้องยอมรับ ริเริม่ กล้าทีจ่ ะทําการเปลีย่ นแปลงต่างๆ
เพือ่ การบรรลุแนวทางใหม่ของการเรียนการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ดอลล์ (1968) ได้ศกึ ษาคุณลักษณะของผูน้ ําทางการศึกษาทีป่ ระสบความสําเร็จในการ
ปฏิบตั งิ าน พบว่า เป็ นคนทีม่ ลี กั ษณะเอาใจเขามาใส่ใจเรา และมีความรูส้ กึ ไวต่อความต้องการ หรืออารมณ์
ของสมาชิกของกลุ่ม มิได้มองผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในฐานะทีเ่ ป็ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเท่านัน้ แต่จะมองเขาใน
ฐานะทีเ่ ป็นคนมีชวี ติ จิตใจ มีความคิดความต้องการส่วนตัวด้วย เป็ นคนกระฉับกระเฉง มีความกระตือรือร้น
มีความตื่นตัวด้วยและแจ่มใสร่าเริง และควรได้รบั การยอมรับว่า เป็ นสมาชิกของกลุ่มด้วยในทีน่ ้ี มิได้
หมายความว่าเป็ นสมาชิกธรรมดาของกลุ่มเท่านัน้ แต่หมายถึงพฤติกรรมของผูน้ ํา เป็ นทีพ่ ง่ึ ของสมาชิก
เป็ นผูท้ ค่ี วบคุมอารมณ์ของตนเองได้ เป็ นผูม้ สี ติปญั ญา มีความรอบรูท้ างวิชาการอย่างดีและเป็ นผูท้ ส่ี นใจ
ในบทบาทเป็ นผูน้ ําของตนมีความรับผิดชอบ
ฟอร์ด (1999) ได้ศกึ ษาการรับรูข้ องศึกษาธิการเกีย่ วกับทักษะภาวะผูน้ ําและคุณลักษณะ
ของผูน้ ําคริสตวรรษที่ 21 พบว่า
1. ผูต้ อบแบบสํารวจเชื่อว่าวิสยั ทัศน์เกีย่ วกับภาวะผูน้ ํามีความสําคัญยิง่
2. การสือ่ สารจะมีความสําคัญมากกว่า
3. ทักษะขององค์กรจําเป็ นต้องมีการเน้นมากขึน้ ในรายวิชาการเตรียมภาวะผูน้ ํา
มาร์เลย์ (2003) ได้ศกึ ษาพฤติกรรมภาวะผูน้ ําทีม่ ปี ระสิทธิผลของอาจารย์ใหญ่โรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า การใช้แรงบันดาลใจทีม่ วี สิ ยั ทัศน์รว่ มกันอาจจะเป็ นพืน้ ฐานของความสําเร็จ
ได้ดว้ ย ข้อมูลบ่งชีว้ า่ การทําให้ผอู้ ่นื สามารถปฏิบตั ไิ ด้ หรือการอํานาจ และการมอบอํานาจอย่างมีประสิทธิผล
นัน้ มีอทิ ธิพลต่อความสําเร็จ

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน โดยผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการศึกษาค้นคว้าตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. การกําหนดประชากร
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3. การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การจัดกระทําและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

1. การกําหนดประชากร
1.1 ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ครูทป่ี ฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นการเรียนการสอนในสถานศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร จํานวน 297 คน
1.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ครูทป่ี ฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นการเรียนการสอนในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน เครือข่ายที่ 19 ปีการศึกษา 2555 ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกําหนดขนาดของ เครจซี่ และ มอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608)
ได้กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ จํานวน 165 คน จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดย
การสุม่ แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยใช้สถานศึกษาเป็ นหน่วยในการสุม่ (Sampling
Unit) หลังจากนัน้ ทําการสุม่ อย่างง่าย (Simple Random Sampling) ดังปรากฏในตาราง 2
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ตาราง 2 กลุ่มตัวอย่างบุคลากรทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตบางเขน เครือข่ายที่ 19
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน เครือข่ายที่ 19
โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
โรงเรียนบ้านคลองบัว
โรงเรียนประชาภิบาล
โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
โรงเรียนบ้านบัวมล
รวม

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
148
52
36
35
26

64
32
24
24
21

297

165

2. เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ คือ แบบสอบถามภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน เครือข่ายที่ 19 แบ่งเป็ น 2 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลทัวไปของครู
่
ในโรงเรียนประถมศึกษา มีลกั ษณะเป็ น
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยสอบถามเกีย่ วกับขนาดของสถานศึกษา และประสบการณ์
ในการทํางาน
ตอนที่ 2 ผูว้ จิ ยั ได้ประยุกต์แนวคิดภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ 7 ด้าน ตามแนวคิดของ รัธ อาร์ช
และ เมอริค เพอร์แชล (Ruth, Ash; & Maurice, Persall. 2007: Online) ได้แก่
1. การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
2. การบริหารเวลา
3 การเจรจาต่อรอง
4. การสร้างมนุ ษย์สมั พันธ์
5. การสือ่ สาร
6. การไว้วางใจ
7. การทํางานเป็ นทีม
ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ
ระดับการมีภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ดุ โดยการกําหนด
ระดับความคิดเห็นภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในแต่ละด้าน ของระดับคุณภาพ
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5 ระดับ ตามการประยุกต์แนวคิดรัธ อาร์ช และ เมอริค เพอร์แชล (Ruth, Ash; & Maurice, Persall.
2007: Online) ซึง่ มีความหมายดังต่อไปนี้
1 หมายถึง ระดับพฤติกรรมภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์น้อยทีส่ ดุ
2 หมายถึง ระดับพฤติกรรมภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์น้อย
3 หมายถึง ระดับพฤติกรรมภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ปานกลาง
4 หมายถึง ระดับพฤติกรรมภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์มาก
5 หมายถึง ระดับพฤติกรรมภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์มากทีส่ ดุ

3. การสร้างเครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการสร้างเครือ่ งมือเพือ่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอน ดังต่อไปนี้
3.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี บทความและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์
ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ จากการศึกษาของ รัธ อาร์ช และ เมอริค เพอร์แชล (Ruth, Ash; & Maurice, Persall)
แห่ง Stamford University สหรัฐอเมริกา (Ruth, Ash; & Maurice, Persall. 2007: Online) ผูว้ จิ ยั
ได้ประยุกต์แนวคิดภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ 7 ด้านตามแนวคิดของ รัธ อาร์ช และ เมอริค เพอร์แชล
(Ruth, Ash; & Maurice, Persall. 2007: Online) ตามบริบทของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตบางเขน เครือข่ายที่ 19 ได้แก่ คือ 1) การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 2) การบริหาร
เวลา 3) การเจราจาต่อรอง 4) การสร้างมนุษย์สมั พันธ์ 5) การสือ่ สาร 6) การไว้วางใจ 7) การเรียนรู้
แบบทีม
3.2 นําข้อมูลทีไ่ ด้ ไปสร้างแบบสอบถาม เสนออาจารย์ทป่ี รึกษาสารนิพนธ์ เพือ่ ขอรับคําแนะนํา
จากอาจารย์ทป่ี รึกษาสารนิพนธ์ และตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ตามโครงสร้างเนื้อหา ตรวจสอบ
สํานวนภาษาทีใ่ ช้ในแบบสอบถาม จากนัน้ นํามาแก้ไขข้อบกพร่อง ให้มคี วามถูกต้อง ครอบคลุมตาม
ขอบเขต และนิยามศัพท์ทศ่ี กึ ษา และผูว้ จิ ยั ได้นําแบบสอบถามทีแ่ ก้ไขแล้ว ไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ จํานวน 5 ท่าน
พิจารณาตรวจสอบความเทีย่ งตรง ตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม ปรากฏในภาคผนวก
วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถาม กับนิยามศัพท์เฉพาะ (Index of item-objective
Congruence หรือ IOC) มีคา่ ความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.60 - 1.00
3.3 นําแบบสอบถามทีไ่ ด้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับครูโรงเรียนประชาภิบาล
จํานวน 30 คน แล้วนําไปหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) เพือ่ หาค่าความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
โดยวิธสี มั ประสิทธิ ์แอลฟา่ ของครอนบาค (Cronbach. 1971: 161) ได้คา่ ความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ .98
3.4 นําแบบสอบถามทีม่ คี วามสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
4.1 ผูว้ จิ ยั ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน
4.2 ผูว้ จิ ยั เดินทางไปเก็บข้อมูลด้วยตนเอง และแจกแบบสอบถามในแต่ละสถานศึกษาโดย
เริม่ จากโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ โรงเรียนบ้านคลองบัว โรงเรียนประชาภิบาล โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
โรงเรียนบ้านบัวมล เพือ่ ให้กลุ่มตัวอย่างให้ขอ้ มูลในแบบสอบถามภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา ตามการรับรูข้ องครูในสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน โดยแจก
แบบสอบถามให้ครู และรับแบบสอบถามกลับในวันนัน้

5. การจัดกระทํา และการวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการจัดกระทําข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล ตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
5.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
5.2 บันทึกข้อมูลลงในแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
5.3 ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามความมุง่ หมายของการวิจยั ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลทัวไปของครู
่
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตบางเขน ได้นําข้อมูลตามตัวแปร ขนาดของสถานศึกษา และประสบการณ์ในการสอน
นํามาวิเคราะห์ดว้ ยการหาค่าความถี่ (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) ประกอบด้วย 5 ด้าน
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D) เป็ นรายด้าน รายข้อ และโดยรวม
ทุกด้าน แปลผลคะแนนเฉลีย่ ระดับผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน ตามเกณฑ์การแปลความหมายของค่าระดับ จึงกําหนดช่วง
คะแนนและความหมายของแต่ละช่วงคะแนนเฉลีย่ ไว้ตามเกณฑ์วเิ คราะห์ของ วิเชียร เกตุสงิ ห์ (2538: 9)
ดังนี้
4.50 – 5.00 มีระดับภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์มากทีส่ ดุ
3.50 – 4.49 มีระดับภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์มาก
2.50 – 3.49 มีระดับภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ปานกลาง
1.50 – 2.49 มีระดับภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์น้อย
1.00 – 1.49 มีระดับภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์น้อยทีส่ ดุ
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6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
6.1 สถิตทิ ใ่ี ช้ในการหาคุณภาพเครือ่ งมือ
6.1.1 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Object Congruence Index : IOC)
6.1.2 ค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา (α – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1970: 161)
6.2 สถิตพิ น้ื ฐาน
6.2.1 ค่าร้อยละ (Percentage)
6.2.2 ค่าเฉลีย่ (Mean)
6.2.3 ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
6.3 สถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
6.3.1 ครูผทู้ ป่ี ฏิบตั งิ านในโรงเรียนสถานศึกษาขนาดต่างกัน มีความเห็นต่อภาวะผูน้ ํา
เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน โดยใช้สถิตกิ ารทดสอบค่าที (t-test)
6.3.2 ครูทม่ี ปี ระสบการณ์ในการสอนทีแ่ ตกต่างกัน มีความเห็นต่อภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน โดยใช้สถิตกิ ารทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way
ANOVA) และทดสอบความแตกต่างรายคูด่ ว้ ยวิธี LSD (Fisher's Least – Significant Different)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน เครือข่ายที่ 19 ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการศึกษาค้นคว้าตาม
ขัน้ ตอน ดังนี้

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
n

แทน

แทน
S.D. แทน
df
แทน
SS แทน
MS แทน
t
แทน
F
แทน
*
แทน

จํานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง
ค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean)
ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ระดับชัน้ แบ่งความเป็ นอิสระ (Degree of Freedom)
ค่าผลรวมกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares)
ค่าเฉลีย่ ผลรวมกําลังสองของคะแนน (Mean of Squares)
ค่าสถิตทิ ดสอบค่า t
ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้พจิ ารณาใน F – distribution
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลําดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์คา่ สถิตพิ น้ื ฐานของกลุม่ ตัวอย่างจําแนกตามตัวแปรทีศ่ กึ ษา
ตอนที่ 2 การศึกษาภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตบางเขนตามความคิดเห็นของครู
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์จาํ แนกตามตัวแปรขนาดของโรงเรียนและ
ประสบการณ์ในการทํางาน
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ตอนที่ 1 การวิเคราะห์คา่ สถิตพิ น้ื ฐานของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามตัวแปรทีศ่ กึ ษา
ตาราง 3 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จําแนกตามตัวแปรทีศ่ กึ ษา
ตัวแปรทีศ่ กึ ษา
ขนาดของโรงเรียน
โรงเรียนขนาดกลาง
โรงเรียนขนาดใหญ่

จํานวน

ร้อยละ

69
96

41.82
58.18

42
67
56

25.45
40.61
33.94

รวม
ประสบการณ์ทาํ งาน
1 – 5 ปี
6 – 10 ปี
มากกว่า 10 ปี

จากตาราง 3 พบว่า ครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน เครือข่ายที่ 19
จํานวน 165 คน ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นโรงเรียนขนาดใหญ่ จํานวน 96 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.18 ปฏิบตั หิ น้าที่
ในโรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.82 และส่วนใหญ่เป็ นครูทม่ี ปี ระสบการณ์
ทํางานระหว่าง 6 – 10 ปี จํานวน 67 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.61 ประสบการณ์ทาํ งานมากกว่า 10 ปี
จํานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.94 และครูทม่ี ปี ระสบการณ์ทาํ งานระหว่าง 1 – 5 ปี จํานวน 42 คน
คิดเป็ นร้อยละ 25.45ตามลําดับ
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ตอนที่ 2 ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขต
บางเขนเครือข่ายที่ 19
ตาราง 4 ค่าเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับภาวะผูน้ ําผูน้ ําเชิง
สร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขนเครือข่ายที่ 19
โดยรวมและรายด้าน
ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์
1. ด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
2. ด้านการบริหารเวลา
3. ด้านการเจรจาต่อรอง
4. ด้านการสร้างมนุ ษย์สมั พันธ์
5. ด้านการสื่อสาร
6. ด้านการไว้วางใจ
7. ด้านการทํางานเป็ นทีม
รวม

ระดับความคิดเห็นเป็ น
S.D. แปลผล

3.94
3.90
3.97
4.05
3.93
3.97
3.92

.66
.67
.68
.58
.65
.61
.65

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.96

.38

มาก

จากตาราง 4 แสดงให้เห็นว่า ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา โดยรวม อยู่
ในระดับมากและเมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากเป็ นลําดับแรก ได้แก่ ด้านการสร้าง
มนุษย์สมั พันธ์ (  = 4.05 S.D. = .58) ลําดับสองได้แก่ ด้านการไว้วางใจ (  = 3.97 S.D. = .61)
และด้านการเจรจาต่อรอง (  = 3.97 S.D. = .68) ลําดับสามได้แก่ ด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
(  = 3.94 S.D. = .66)

88
ตาราง 5 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัด ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสํานักงานเขตบางเขน
เครือข่ายที่ 19 ด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยรวมและรายข้อ
ด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
1. ส่งเสริมให้มกี ารจัดหาสื่ออุปกรณ์ เครือ่ งมือเทคโนโลยี สําหรับครู
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรูเ้ หมาะสมกับความต้องการ
2. บริหารองค์กรให้ทาํ งานเป็ นทีมได้อย่างมีระบบ มีความรูเ้ รือ่ ง
เครือ่ งมือสมัยใหม่สาํ หรับการบํารุงรักษา และมีความกระตือรือร้น
ตลอดจนเปิ ดใจ ให้กว้างสําหรับเทคโนโลยีใหม่ๆ
3. จัดการอบรมภายในองค์กรให้ครูมคี วามรู้ มีเจตคติทด่ี ใี นการ
ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เป็ นผูน้ ําในการวางแผนโครงการ การเลือกกิจกรรม สือ่ ทีเ่ หมาะสม
ในแต่ละโครงการ และการประเมินผลโครงการ
5. มีเจตคติทด่ี ใี นการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการสถานศึกษา
6. สนับสนุนให้ครูมสี มรรถภาพด้านการออกแบบสือ่ การสอนมี
ความคิดรวบยอดต่อเนื้อหาเพือ่ การนําเสนอโดยมีความรูท้ างด้าน
จิตวิทยาหลักสูตรและเรือ่ งระบบ เพือ่ นําไปใช้ในการออกแบบ
สือ่ การสอน
7. ส่งเสริมให้ครูมกี ารใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
อย่างต่อเนื่อง
รวม

N = 165


3.99

S.D.

แปลผล

.92

มาก

3.95 1.03

มาก

4.04

.99

มาก

3.82 1.01

มาก

3.95

.95

มาก

3.93

.94

มาก

3.87 1.03

มาก

3.94 0.66

มาก

จากตาราง 5 แสดงให้เห็นว่า ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ด้านการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทัง้ รายด้านและรายข้อ อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากเป็ น
ลําดับแรก ได้แก่ จัดการอบรมภายในองค์กรให้ครูมคี วามรู้ มีเจตคติทด่ี ใี นการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(  = 4.04 S.D.= .99) ลําดับสอง ได้แก่ ส่งเสริมให้มกี ารจัดหาสือ่ อุปกรณ์ เครือ่ งมือเทคโนโลยี สําหรับครู
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรูเ้ หมาะสมกับความต้องการ (  = 3.99 S.D. = .92) ลําดับสาม ได้แก่ บริหาร
องค์กรให้ทาํ งานเป็ นทีมได้อย่างมีระบบ มีความรูเ้ รือ่ งเครือ่ งมือสมัยใหม่สาํ หรับการบํารุงรักษา และ
มีความกระตือรือร้นตลอดจนเปิ ดใจ ให้กว้างสําหรับเทคโนโลยีใหม่ๆ (  = 3.95 S.D. = 1.03) และ

89
มีเจตคติทด่ี ใี นการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา (  = 3.95 S.D. = .95)
ตาราง 6 ค่าเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน เครือข่ายที่ 19 ด้านการบริหาร
เวลา โดยรวมและรายข้อ
ด้านการบริหารเวลา
8. ร่วมในการวางแผนการทํางาน เพือ่ ให้กจิ กรรมต่างๆ ดําเนินไป
อย่างเป็ นระบบ เกิดประสิทธิผล
9. มีการกํากับดูแลการวางแผน การทํากําหนดการการปฏิบตั งิ านการ
ดําเนินงานเพือ่ ให้งานได้บรรลุเป้าหมาย
10. มีการกํากับดูแลการจัดระบบการทํางานให้มกี ารวางแผน
วางเป้าหมายของงานอย่างรอบคอบเพือ่ ให้งานดําเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
11. มีการกํากับดูแลปฏิบตั งิ านแต่ละงานให้บรรลุตามเวลาและ
วัตถุประสงค์
12. บริหารเวลาได้อย่างเหมาะสมเพือ่ บรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้
13. ให้เวลากับงานทีร่ เิ ริม่ ใหม่
รวม

ระดับความคิดเห็นเป็ น
S.D.
แปลผล

3.93

.95

มาก

3.89

.97

มาก

3.97

.93

มาก

3.95 .91
3.81 .95
3.83 1.05

มาก
มาก
มาก

3.90

มาก

.67

จากตาราง 6 แสดงให้เห็นว่า ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ด้านการบริหาร
เวลา ทัง้ รายด้านและรายข้อ อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากเป็ นลําดับแรก ได้แก่ มีการกํากับ
ดูแลการจัดระบบการทํางานให้มกี ารวางแผน วางเป้าหมายของงานอย่างรอบคอบเพือ่ ให้งานดําเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ (  = 3.97, S.D. = .93) ลําดับสองได้แก่ มีการกํากับดูแลปฏิบตั งิ านแต่ละ
งานให้บรรลุตามเวลาและวัตถุประสงค์ (  = 3.95, S.D. = .91) ลําดับสามได้แก่ ร่วมในการวางแผน
การทํางาน เพือ่ ให้กจิ กรรมต่างๆ ดําเนินไปอย่างเป็ นระบบ เกิดประสิทธิผล (  = 3.93, S.D. = .95)
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ตาราง 7 ค่าเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน ด้านการเจราจาต่อรอง
โดยรวมและรายข้อ
ด้านการเจรจาต่อรอง
14. มีการแลกเปลีย่ นและรับความคิดเห็นของบุคลากร
15. มีการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
16. มีทกั ษะการพูด การฟงั การอ่าน และการเขียนทีด่ ี
17. มีการประสานแรงขับเคลื่อนและเสริมสร้างพลังใจกับบุคลากร
18. มีเทคนิควิธเี หตุผลในการแก้ไขข้อขัดแย้งเป็ นทีย่ อมรับของ
บุคลากร
19. แก้ปญั หาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม
รวม

ระดับความคิดเห็นเป็ น
S.D.
แปลผล

3.94
3.85
4.04
4.02
3.98

.98
.97
.96
.86
.98

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.00

.94

มาก

3.97

.68

มาก

จากตาราง 7 แสดงให้เห็นว่า ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ด้านการ
เจราจาต่อรอง ทัง้ รายด้านและรายข้อ อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากเป็ นลําดับแรก
ได้แก่ มีทกั ษะการพูด การฟงั การอ่าน และการเขียนทีด่ ี (  = 4.04 S.D. = .96) ลําดับสอง
ได้แก่ มีการประสานแรงขับเคลื่อนและเสริมสร้างพลังใจกับบุคลากร (  = 4.02 S.D. = .86)
ลําดับสามได้แก่ แก้ปญั หาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม (  = 4.00 S.D. = .94)
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ตาราง 8 ค่าเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับภาวะผูน้ ําเชิง สร้างสรรค์
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน เครือข่ายที่ 19 ด้าน
การสร้างมนุ ษย์สมั พันธ์ เป็ นรายด้านและรายข้อ
ด้านการสร้างมนุ ษย์สมั พันธ์
20. ให้ความร่วมมือ ประสานสัมพันธ์กบั หน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างเหมาะสม
21. ยินดีกบั บุคลากรทีป่ ระสบความสําเร็จในการปฏิบตั งิ านประสบ
ผลสําเร็จในด้านอื่นๆ
22. แสดงตนเป็ นมิตรต่อบุคลากรทุกระดับถูกต้องกับกาลเทศะ
23. ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศทีด่ แี ละอบอุน่ ภายในสถานศึกษาและ
ห้องเรียนให้เอือ้ ต่อการปฏิบตั งิ านของครู
24. สร้างขวัญและกําลังใจในการทํางานแก่ครู บุคลากร
25. ให้ความสนใจ เข้าใจปญั หาทางการปฏิบตั งิ านและปญั หาส่วนตัวที่
บุคลากรกําลังประสบอยู่
26. มีความจริงใจต่อบุคลากร
27. ให้กาํ ลังใจและคําแนะนําแก่บุคลากรในการปฏิบตั งิ าน
28. สังสรรค์ เสวนากับบุคลากรในสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
29. จัดให้มสี วัสดิการให้กบั บุคลากรอย่างเหมาะสม
รวม

ระดับความคิดเห็นเป็ น
S.D.
แปลผล

4.10

.88

มาก

3.99
4.25

.86
.82

มาก
มาก

4.10
4.05

.86
.93

มาก
มาก

4.07 .91
3.99 .97
3.98 .90
4.01 .91
3.95 1.00

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.05

มาก

.58

จากตาราง 8 แสดงให้เห็นว่า ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ด้านการสร้าง
มนุษย์สมั พันธ์ ทัง้ รายด้านและรายข้อ อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยข้อทีม่ ี ค่าเฉลีย่ มากเป็ นลําดับแรก
ได้แก่ แสดงตนเป็ นมิตรต่อบุคลากรทุกระดับถูกต้องกับกาลเทศะ (  = 4.25 S.D. = .82) ลําดับสอง
ได้แก่ ให้ความร่วมมือ ประสานสัมพันธ์กบั หน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเหมาะสม (  = 4.10 S.D. = .88)
และส่งเสริมการสร้างบรรยากาศทีด่ แี ละอบอุน่ ภายในสถานศึกษาและห้องเรียนให้เอือ้ ต่อการปฏิบตั งิ าน
ของครู (  = 4.10 S.D. = .86) ลําดับสาม ได้แก่ ให้ความสนใจ เข้าใจปญั หาทางการปฏิบตั งิ าน และ
ปญั หาส่วนตัวทีบ่ ุคลากรกําลังประสบอยู่ (  = 4.07 S.D. = .91)

92
ตาราง 9 ค่าเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน เครือข่ายที่ 19 ด้านการสื่อสาร
เป็ นรายด้านและรายข้อ
ด้านการสือ่ สาร
30. สามารถให้เหตุผล มีทา่ ทีทด่ี ใี นการชีแ้ จง โน้มน้าวให้บุคลากรยอมรับ
และปฏิบตั ติ ามด้วยความเต็มใจ
31. มีวธิ กี ารพูดเหมาะสมกับกาลเวลาและสถานที่
32. เป็ นผูน้ ําการประชุมด้วยความเชื่อมันในตนเอง
่
สร้างบรรยากาศทีด่ ใี น
การประชุม
33. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รขู้ อ้ มูลข่าวสารต่างๆ ใน
สถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม
34. มีกริ ยิ าวาจาสุภาพเหมาะสมในการเสวนา สัง่ มอบหมายงาน ทีบ่ ุคลากร
รับรูไ้ ด้ชดั เจน ปฏิบตั ไิ ด้
รวม

ระดับความคิดเห็นเป็ น
S.D.
แปลผล

3.98
3.81

.94
.93

มาก
มาก

3.90

.91

มาก

3.98

.89

มาก

3.99

.96

มาก

3.93

.65

มาก

จากตาราง 9 แสดงให้เห็นว่า ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ด้านการสือ่ สาร
ทัง้ รายด้านและรายข้อ อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากเป็ นลําดับแรก ได้แก่ มีกริ ยิ าวาจา
สุภาพเหมาะสมในการเสวนา สัง่ มอบหมายงาน ทีบ่ ุคลากรรับรูไ้ ด้ชดั เจน ปฏิบตั ไิ ด้ (  = 3.99, S.D. = .89)
ลําดับสอง ได้แก่ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รขู้ อ้ มูลข่าวสารต่างๆ ในสถานศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม (  = 3.98, S.D. = .89) และสามารถให้เหตุผล มีทา่ ทีทด่ี ใี นการชีแ้ จง โน้มน้าวให้บุคลากร
ยอมรับและปฏิบตั ติ ามด้วยความเต็มใจ (  = 3.98, S.D. = .94) ลําดับสาม ได้แก่ เป็ นผูน้ ําการประชุม
ด้วยความเชื่อมันในตนเอง
่
สร้างบรรยากาศทีด่ ใี นการประชุม (  = 3.90, S.D. = .91)
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ตาราง 10 ค่าเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน เครือข่ายที่ 19 ด้านการไว้วางใจ
เป็ นรายด้านและรายข้อ
ด้านการไว้วางใจ

ระดับความคิดเห็นเป็ น
S.D.
แปลผล


35. ส่งเสริมให้บุคลากรมีสว่ นร่วมในการคิดโครงการใหม่ๆ
36. มอบหมายงานได้เหมาะสมตามความสามารถของบุคลากร
37. รับฟงั ความคิดเห็น และปญั หาต่างๆ ของบุคลากร ให้ความ
ช่วยเหลือ แนะนําตามความเหมาะสม
38. สร้างความเชื่อถือไว้วางใจให้กบั บุคลากร ด้วยการบริหารตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ความเมตตา ความยุตธิ รรม
39. มีการให้เกียรติ เคารพการตัดสินใจ เข้าใจข้อผิดพลาดของ
บุคลากร
40. แสดงความเป็ นผูน้ ําได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

3.93 .91
3.90 1.01

มาก
มาก

4.07

.88

มาก

3.91

.93

มาก

4.05
3.98

.89

.90

มาก
มาก

รวม

3.97

.61

มาก

จากตาราง 10 แสดงให้เห็นว่า ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ด้านการไว้วางใจ
ทัง้ รายด้านและรายข้อ อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากเป็ นลําดับแรก ได้แก่ รับฟงั ความคิดเห็น
และปญั หาต่างๆ ของบุคลากร ให้ความช่วยเหลือ แนะนําตามความเหมาะสม (  = 4.07, S.D. = .88)
ลําดับสอง ได้แก่ มีการให้เกียรติ เคารพการตัดสินใจ เข้าใจข้อผิดพลาดของบุคลากร (  = 4.05,
S.D. = .89) ลําดับสาม ได้แก่ แสดงความเป็ นผูน้ ําได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ (  = 3.98,
S.D. = .90)
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ตาราง 11 ค่าเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน เครือข่ายที่ 19 ด้านการทํางาน
เป็ นทีม โดยรวมและรายข้อ
ด้านการทํางานเป็ นทีม
41. มีการสร้างแรงบันดาลใจ แรงจูงใจให้สมาชิกในทีมงานภายใน
สถานศึกษาร่วมมือกันทํางาน
42. มีการให้คาํ แนะนํา ให้คาํ ปรึกษาและรับฟงั ปญั หาในการ
ปฏิบตั งิ านของทีมงานต่างๆ
43. ส่งเสริมบรรยากาศการทํางานทีบ่ ุคลากรยอมรับในคุณค่าของ
เพือ่ นร่วมทีมงาน
44. มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการทํางานเป็ นทีม
45. ส่งเสริมให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น รับฟงั และร่วมมือกัน
แก้ปญั หาอย่างเหมาะสม
46. ส่งเสริมให้บุคลากรแต่ละทีมงานมีความเข้าใจ ผูกพัน และมี
ความร่วมมือกัน
รวม

ระดับความคิดเห็นเป็ น
S.D.
แปลผล

4.10

.87

มาก

3.94

.98

มาก

3.85
3.90

1.03
.97

มาก
มาก

3.82

.94

มาก

3.90

.93

มาก

3.92

.65

มาก

จากตาราง 11 แสดงให้เห็นว่า ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ด้านการทํางาน
เป็ นทีมทัง้ รายด้านและรายข้อ อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากเป็ นลําดับแรก ได้แก่ มี
การสร้างแรงบันดาลใจ แรงจูงใจให้สมาชิกในทีมงานภายในสถานศึกษาร่วมมือกันทํางาน (  = 4.10,
S.D. = .87) ลําดับสองได้แก่ มีการให้คาํ แนะนํา ให้คาํ ปรึกษาและรับฟงั ปญั หาในการปฏิบตั งิ านของ
ทีมงานต่างๆ (  = 3.94, S.D. = .98) ลําดับสาม ได้แก่ มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการทํางาน
เป็ นทีม (  = 3.90, S.D. = .97) และส่งเสริมให้บุคลากรแต่ละทีมงานมีความเข้าใจ ผูกพัน และมี
ความร่วมมือกัน (  = 3.90 S.D. = .93)
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ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์จาํ แนกตามตัวแปรขนาดของโรงเรียนและประสบการณ์
ในการทํางาน
ตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครสํานักงานเขตบางเขน เครือข่ายที่ 19 จําแนกตามตัวแปรขนาดของโรงเรียน
ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์
1. ด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
2. ด้านการบริหารเวลา
3. ด้านการเจรจาต่อรอง
4. ด้านการสร้างมนุ ษย์สมั พันธ์
5. ด้านการสื่อสาร
6. ด้านการไว้วางใจ
7. ด้านการทํางานเป็ นทีม
รวม

โรงเรียนขนาด
กลาง (n = 69)
S.D.


โรงเรียนขนาด
ใหญ่ (n = 96)
S.D.


4.01
3.88
4.01
4.15
3.98
4.07
3.86

0.65
0.71
0.67
0.56
0.62
0.58
0.73

3.88
3.91
3.94
3.97
3.90
3.91
3.95

3.97

0.43

3.96

t

Sig.

0.67
0.64
0.69
0.58
0.67
.63
.59

1.171
-0.312
0.583
1.991*
0.798
1.662*
-0.880

0.122
0.378
0.280
0.024
0.213
.049
.190

0.33

0.160

0.436

*มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตาราง 12 แสดงว่า ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ในโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานครสํานักงานเขตบางเขน เครือข่ายที่ 19 จําแนกตามตัวแปรขนาดของโรงเรียน พบว่า
โดยรวมไม่มคี วามแตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี วามแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.05 จํานวนสองด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างมนุษย์สมั พันธ์ และด้านการไว้วางใจ
และพบว่า ด้านมนุ ษย์สมั พันธ์มากกว่าด้านการไว้วางใจ
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ตาราง 13 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสร้างสรรค์
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขต
บางเขน เครือข่ายที่ 19 จําแนกตามตัวแปรประสบการณ์การทํางาน
ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์

ประสบการณ์ ประสบการณ์ ประสบการณ์ แปรผล
1 – 5 ปี
6 – 10 ปี มากกว่า 10 ปี
S.D.  S.D. 
S.D.


1. ด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
2. ด้านการบริหารเวลา
3. ด้านการเจรจาต่อรอง
4. ด้านการสร้างมนุ ษย์สมั พันธ์
5. ด้านการสื่อสาร
6. ด้านการไว้วางใจ
7. ด้านการทํางานเป็ นทีม

4.18
3.98
4.17
4.27
3.95
3.99
4.04

.62
.75
.63
.53
.63
.59
.77

3.76
3.81
3.76
4.04
3.90
3.90
3.80

.65
.58
.72
.56
.67
.65
.63

รวม

4.11

.30

3.87 .34

3.96
3.90
4.07
3.89
3.96
4.05
3.96

.66
.71
.60
.58
.65
.58
.55

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.96 .44

มาก

จากตาราง 13 แสดงให้เห็นว่า ครูมคี วามคิดเห็นเกีย่ วกับภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน ดังนี้ ประสบการณ์ 1 – 5 ปี มีความคิดเห็นโดยรวม
อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากเป็ นลําดับแรก ได้แก่ ด้านการสร้างมนุษย์สมั พันธ์
(  = 4.27, S.D. = .53) ลําดับสองได้แก่ดา้ นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี (  = 4.18, S.D. = .62)
ลําดับสามได้แก่ ด้านการเจรจาต่อรอง (  = 4.17, S.D. = .63) ประสบการณ์ 6 – 10 ปี มีความคิดเห็น
โดยรวม อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากเป็ นลําดับแรก ได้แก่ ด้านการสร้างมนุษย์
สัมพันธ์ (  = 4.04, S.D. = .56) ลําดับสองได้แก่ดา้ นการสือ่ สาร (  = 3.90, S.D. = .67) ลําดับ
สามได้แก่ ด้านการไว้วางใจ (  = 3.90, S.D. = .65) ประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี มีความคิดเห็น
โดยรวม อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากเป็ นลําดับแรก ได้แก่ ด้านการเจรจาต่อรอง
(  = 4.07, S.D. = .60) ลําดับสองได้แก่ดา้ นการไว้วางใจ (  = 4.05 S.D. = .58) ลําดับสาม ได้แก่
ด้านการทํางานเป็ นทีม (  = 3.96, S.D. = .55)
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ตาราง 14 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลีย่ ของภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสํานักงานเขตบางเขน เครือข่ายที่ 19 จําแนก
ตามตัวแปรประสบการณ์การทํางาน
ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์

แหล่ง
ความแปรปรวน

1. ด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
2. ด้านการบริหารเวลา

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

3. ด้านการเจรจาต่อรอง

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

4. ด้านการสร้างมนุ ษย์สมั พันธ์

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

5.ด้านการสือ่ สาร

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

6.ด้านการไว้วางใจ

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df

SS

MS

F

Sig.

2 4.64 2.32 5.58* .005
162 67.333 .41
164 71.97
2 1.21
162 71.863

.60
.44

1.36 0.257

164 73.07
2 5.12
162 70.87

2.56 5.85* .004
.43

164 75.99
2 3.48
162 50.83

1.74 5.54* .005
.31

164 54.31
2
162

.10
68.89

164

68.99

2
162

.67
60.69

164

61.36

.05
.42

.12

.881

.33
.37

.90

.408
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ตาราง 14 (ต่อ)
ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์
7.ด้านการทํางานเป็ นทีม

แหล่ง
ความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

โดยรวม

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df

SS

2
162

1.60
67.42

164

69.02

2
162

1.53
21.82

164

23.35

MS

F

Sig.

.80
.41

1.92 .149

.76
.13

5.68* .004

*มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตาราง 14 แสดงว่าครูทม่ี ปี ระสบการณ์ทาํ งานต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน เครือข่ายที่ 19
โดยรวมมีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.05 และรายด้านพบว่ามีความแตกต่างกัน
3 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านการสร้างมนุษย์สมั พันธ์ และด้านการเจรจาต่อรอง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนด้านการบริหารเวลา ด้านการสือ่ สาร ด้านการไว้วางใจ ด้าน
การทํางานเป็ นทีม พบว่า ไม่แตกต่างกัน เมือ่ พบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ จึงทําการทดสอบเป็ นรายคู่
ด้วยวิธขี อง LSD (Fisher's Least – Significant Different) ดังปรากฏในตาราง ดังนี้
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ตาราง 15 ทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลีย่ ความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสํานักงานเขตบางเขน ด้านการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี จําแนกตามประสบการณ์ทาํ งานเป็ นรายคู่
ประสบการณ์ทาํ งาน


1 – 5 ปี
6 – 10 ปี
มากกว่า 10 ปี

4.18
3.76
3.96

ประสบการณ์ทาํ งาน
1 – 5 ปี
6 – 10 ปี
4.18
3.76

มากกว่า 10 ปี
3.96

.014*
.014*

*มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตาราง 15 มีความครูทม่ี ปี ระสบการณ์การทํางาน 1 – 5 ปี คิดเห็นต้่ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสํานักงานเขตบางเขน ด้านการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีแตกต่างกันกับครูทม่ี ปี ระสบการณ์การทํางาน 6 – 10 ปี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
และครูทม่ี ปี ระสบการณ์การทํางาน 1 – 5 ปี คิดเห็นต่อภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสํานักงานเขตบางเขน ด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมากกว่า
ครูทม่ี ปี ระสบการณ์การทํางาน 6 – 10 ปีสว่ นคูอ่ ่นื พบว่าไม่แตกต่างกัน
ตาราง 16 ทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลีย่ ความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของ ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสํานักงานเขตบางเขน ด้านการสร้างมนุษยสัมพันธ์
จําแนกตามประสบการณ์ทาํ งานเป็ นรายคู่
ประสบการณ์ทาํ งาน


1 – 5 ปี
6 – 10 ปี
มากกว่า 10 ปี

4.27
4.04
3.89

ประสบการณ์ทาํ งาน
1 – 5 ปี
4.27

6 – 10 ปี
4.04

มากกว่า 10 ปี
3.89
.01*

.01*

*มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
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จากตาราง16 ครูทม่ี ปี ระสบการณ์การทํางาน 1 – 5 ปี มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสํานักงานเขตบางเขน ด้านการสร้างมนุษย์สมั พันธ์
แตกต่างกันกับครูทม่ี ปี ระสบการณ์การทํางาน มากกว่า 10 ปี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และ
ครูทม่ี ปี ระสบการณ์การทํางาน 1 – 5 ปี มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสํานักงานเขตบางเขน ด้านการสร้าง มนุษย์สมั พันธ์มากกว่า
ครูทม่ี ปี ระสบการณ์การทํางาน มากกว่า 10 ปี ส่วนคูอ่ ่นื พบว่าไม่แตกต่างกัน
ตาราง 17 ทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลีย่ ความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสํานักงานเขตบางเขน ด้านการเจรจาต่อรองจําแนก
ตามประสบการณ์ทาํ งานเป็ นรายคู่
ประสบการณ์ทาํ งาน


1 – 5 ปี
6 – 10 ปี
มากกว่า 10 ปี

4.17
3.76
4.07

1 – 5 ปี
4.17

ประสบการณ์ทาํ งาน
6 – 10 ปี
มากกว่า 10 ปี
3.76
4.07
.01*

.01*

*มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตาราง 17 ครูทม่ี ปี ระสบการณ์การทํางาน 1 – 5 ปี มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์
ของ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสํานักงานเขตบางเขน ด้านการ เจรจาต่อรอง
แตกต่างกันกับครูทม่ี ปี ระสบการณ์การทํางาน 6 – 10 ปี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และครู
ทีม่ ปี ระสบการณ์การทํางาน 1 – 5 ปี มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสํานักงานเขตบางเขน ด้านการ เจรจาต่อรอง แตกต่างกันกับครูทม่ี ี
ประสบการณ์การทํางาน 6 – 10 ปี ส่วนคูอ่ ่นื พบว่าไม่แตกต่างกัน

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
จากการวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน เครือข่ายที่ 19 ผูว้ จิ ยั สรุปผลการศึกษาได้ ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ตงั ้ วัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้
1. เพือ่ ศึกษาภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน เครือข่ายที่ 19
2. เพือ่ เปรียบเทียบภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักเขตบางเขน เครือข่ายที่ 19 จําแนกตาม ขนาดของสถานศึกษา
และประสบการณ์ในการทํางานของครู

ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ บุคลากรทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นการเรียนการสอนในสถานศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร จํานวน 297 คน
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ บุคลากรทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นการเรียนการสอนในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน เครือข่ายที่ 19 ปีการศึกษา 2555 ได้กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้
ในการวิจยั ครัง้ นี้ โดยใช้สถานศึกษาเป็ นหน่วยในการสุม่ (Sampling Unit) จํานวน 165 คน

เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน เครือข่ายที่ 19 แบ่งเป็ น
2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลทัวไปของครู
่
ในโรงเรียนประถมศึกษา มีลกั ษณะเป็ น
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยสอบถามเกีย่ วกับ ขนาดของสถานศึกษา และประสบการณ์
ในการทํางาน
ตอนที่ 2 ผูว้ จิ ยั ได้ประยุกต์แนวคิดภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ 7 ด้านตามแนวคิดของ รัธ อาร์ช
และ เมอริซ เพอร์ซาล (Ruth, Ash; & Maurice, Persall. 2007: Online) ได้แก่ การใช้นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี การบริหารเวลา การเจรจาต่อรองการสร้างมนุษย์สมั พันธ์ การสือ่ สาร การไว้วางใจ การทํางาน
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เป็ นทีม ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ ระดับการมี
ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ดุ
แบบสอบถามได้ผา่ นขัน้ ตอนการวิเคราะห์คุณภาพและตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิง เนื้อหา
จากผูเ้ ชีย่ วชาญจํานวน 5 ท่าน โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item- Objective Congruence : IOC)
มีคา่ ความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.60 – 1.00 หลังจากนัน้ นําไปทดลองใช้กบั ครูผสู้ อนของโรงเรียน
ประชาภิบาลจํานวน 30 คน เพือ่ หาค่าความเชื่อมันโดยหาค่
่
า สัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาคผลการวิเคราะห์
ได้คา่ ความเชือ่ มันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ .98

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
1. ผูว้ จิ ยั ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน
2. ผูว้ จิ ยั เดินทางไปเก็บข้อมูลด้วยตนเอง และแจกแบบสอบถามในแต่ละสถานศึกษาโดย
เริม่ จากโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ โรงเรียนบ้านคลองบัว โรงเรียนประชาภิบาล โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
โรงเรียนบ้านบัวมล เพือ่ ให้กลุ่มตัวอย่างให้ขอ้ มูลในแบบสอบถามภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา ตามการรับรูข้ องครูในสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน โดย
แจกแบบสอบถามให้ครู และรับแบบสอบถามกลับ ตามกําหนดเวลาทีน่ ดั หมายไว้ และได้รบั แบบสอบถาม
กลับคืน เป็ นแบบสอบถามทีส่ มบูรณ์ทงั ้ สิน้ จํานวน165 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

การจัดกระทํา และการวิเคราะห์ข้อมูล
สําหรับการจัดกระทําและการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ จิ ยั ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป การวิเคราะห์ขอ้ มูล
พืน้ ฐานใช้คา่ ความถีค่ า่ ร้อยละค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานการทดสอบ สมมุตฐิ านใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และสถิตกิ ารทดสอบค่าที (t-test)

สรุปผลการวิจยั
ผูว้ จิ ยั สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ ดังต่อไปนี้
1. ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตบางเขน (เครือข่ายที่ 19) ตามความคิดเห็นของครู โดยรวม อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
2. เปรียบเทียบภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตบางเขน เครือข่ายที่ 19 ดังนี้
2.1 จําแนกตามตัวแปรขนาดของโรงเรียน พบว่า โดยรวมไม่มคี วามแตกต่างกัน แต่เมือ่
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า รายด้านมีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 จํานวน
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สองด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างมนุษย์สมั พันธ์ และด้านการไว้วาง โดยด้านการสร้างมนุษย์สมั พันธ์ มี
ระดับมากกว่าด้านการไว้วางใจ
2.2 จําแนกตามประสบการณ์การทํางานของครู พบว่า โดยรวมมีความแตกต่างกัน อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.05 และเมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ด้านการสร้างมนุษย์สมั พันธ์ และด้านการเจรจาต่อรอง มีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 โดยด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากเป็ นลําดับแรก ได้แก่ ด้านการสร้างมนุ ษย์สมั พันธ์ ลําดับสอง ได้แก่
ด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ลําดับสาม ได้แก่ ด้านการเจรจาต่อรอง ส่วนด้านการบริหารเวลา
ด้านการสือ่ สาร ด้านการไว้วางใจ ด้านการทํางานเป็ นทีม พบว่าไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผลการวิจยั
สรุปผลการวิจยั สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงาน
เขตบางเขน เครือข่ายที่ 19 ตามความคิดเห็นของครู โดยรวม อยูใ่ นระดับมากทุกด้านทีเ่ ป็ นเช่นนี้ อาจ
เป็ นเพราะ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตบางเขน เครือข่ายโรงเรียนที่ 19 มี
มนุษย์สมั พันธ์ทด่ี กี บั ครู มีการไว้วางใจและการเจรจาทีด่ ี ซึง่ แปลว่า ผูบ้ ริหารต้องมีคุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตย์ ความเมตตา ความยุตธิ รรม ความเป็ นกลาง ความกล้าหาญ ความอดทน ความมีวนิ ยั
ความมุง่ มัน่ ซึง่ เป็ นหลักสําคัญในการบริหารและการเป็ นแม่แบบทีด่ ี จึงทําให้ครูมคี วามคิดเห็นต่อผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาในระดับมาก และเป้าหมายในการจัดการศึกษาของเครือข่ายที่ 19 สํานักงานเขตบางเขน
คือ ให้ผเู้ รียนมีความรู้ ความสามารถ และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ผูเ้ รียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีวจิ ารญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวสิ ยั ทัศน์ ผูเ้ รียน
มีคุณธรรม จริยธรรม และอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข ผูเ้ รียนเห็นคุณค่าและอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมไทย
ครูและนักเรียนมีความรู้ ความสามารถใช้เทคโนโลยีทท่ี นั สมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนบริหารงาน
อย่างเป็ นระบบโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน โรงเรียนมีอาคารสถานที่ และสิง่ แวดล้อมทีส่ วยสะอาด มีบรรยากาศ
เป็ นวิชาการ ผูป้ กครองและชุมชนมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา ซึง่ จะเห็นได้วา่ การพัฒนาโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน เครือข่ายที่ 19 ให้ดาํ เนินไปสูเ่ ป้าหมายได้นนั ้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
เป็ นจําเป็ นจะต้องมีภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ในระดับมาก ซึง่ หลักการภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์น้ีเป็ นหลักการ
ของการมีภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ทีส่ ามารถพัฒนาสถานศึกษาให้กา้ วสูค่ วามเป็ นโรงเรียน
แห่งคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทําให้โรงเรียนก้าวสู่
การเป็ นโรงเรียนมาตรฐานสากลและเตรียมตัวเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนได้ในอนาคต
2. เปรียบเทียบภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตบางเขน (เครือข่ายที่ 19) จําแนกตามตัวแปรขนาดของโรงเรียนและประสบการณ์การทํางาน
ดังนี้
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2.1 เปรียบเทียบภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานครสํานักงานเขตบางเขน (เครือข่ายที่ 19) จําแนกตามตัวแปรขนาดของโรงเรียน พบว่า
โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านว่ามีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 จํานวนสองด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างมนุษย์สมั พันธ์ และด้านการไว้วางใจ ซึง่ ไม่เป็ น
ไปตามสมมุตฐิ านทีต่ งั ้ ไว้แต่สอดคล้องกับ ไสว พลพุทธา (2549: บทคัดย่อ) ซึง่ ทําการศึกษาเกีย่ วกับ
คุณลักษณะของผูบ้ ริหารสถานศึกษามืออาชีพ ตามความคิดเห็นของครูผสู้ อนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
หนองคาย ผลการวิจยั พบว่า ครูผสู้ อนมีความคิดเห็นเกีย่ วกับคุณลักษณะของผูบ้ ริหารสถานศึกษามือ
อาชีพ 5 ด้านคือ ด้านผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง ด้านผูน้ ําจิตวิญญาณการบริหาร ด้านผูน้ ําทางการศึกษา
ด้านผูน้ ําการบริหาร และด้านผูน้ ํานวัตกรรมและเทคโนโลยี ตามสภาพทีเ่ ป็ นจริง อยูใ่ นระดับเห็นด้วย
ทัง้ โดยภาพรวมและรายด้าน และตามสภาพทีค่ าดหวังอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ และครูผสู้ อนเพศชาย
และเพศหญิงมีความคิดเห็นเกีย่ วกับคุณลักษณะของผูบ้ ริหารสถานศึกษามืออาชีพ ตามสภาพทีเ่ ป็ นจริง
อยูใ่ นระดับเห็นด้วยทัง้ โดยภาพรวมและรายด้าน ครูผสู้ อนเพศชายมีความเห็นเกีย่ วกับคุณลักษณะของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษามืออาชีพ ตามสภาพทีค่ าดหวัง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย ครูผสู้ อนเพศหญิง
มีความคิดเห็นเกีย่ วกับคุณลักษณะโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ แต่ครูผสู้ อนทัง้ สองเพศ
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ทัง้ โดยภาพรวมและรายด้าน ครูผสู้ อนทีส่ อนโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นเกีย่ วกับคุณลักษณะของผูบ้ ริหารสถานศึกษามืออาชีพ ตาม
สภาพทีเ่ ป็ นจริงอยูใ่ นระดับเห็นด้วย ทัง้ โดยภาพรวมและรายด้าน ครูผสู้ อนทีส่ อนโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ มีความเห็นเกีย่ วกับคุณลักษณะของผูบ้ ริหารสถานศึกษามืออาชีพ ตามสภาพ
ทีค่ าดหวัง อยูใ่ นระดับเห็นด้วยทัง้ โดยภาพรวมและรายด้าน ส่วนครูผสู้ อนทีส่ อนโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดกลาง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ ขนาดของโรงเรียนจึงมีความเห็นทีไ่ ม่แตกต่างกัน
2.2 เปรียบเทียบภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน (เครือข่ายที่ 19) จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน พบว่า
โดยรวม และรายด้าน 3 ด้าน คือ ด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านการสร้างมนุ ษยสัมพันธ์
ด้านการเจรจาต่อรอง มีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ซึง่ เป็ นไปตามสมมุตฐิ าน
ทีต่ งั ้ ไว้นบั ว่า สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ไมตรี คงนุกลู (2552: บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรือ่ งการศึกษา
ภาวะผูน้ ําแห่งการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนนานาชาติคนิ เดทกรุงเทพ ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริหาร
โรงเรียนนานาชาติคนิ เดทกรุงเทพ มีภาวะผูน้ ําแห่งการเปลีย่ นแปลงอยูใ่ นระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบ
ภาวะผูน้ ําแห่งการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนนานาชาติคนิ เดทกรุงเทพ ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรจําแนกตามประสบการณ์ การทํางาน พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐดา แสนสิงห์ 2548: 290 – 294) ได้ทาํ การวิจยั เรือ่ ง ทัศนคติของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีม่ ตี ่อคุณลักษณะผูน้ ําของกลุ่ม ผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาจังหวัดนครราชสีมาเขต 1 พบว่า ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีม่ รี ะยะเวลาในการปฏิบตั ริ าชการต่างกัน
มีทศั นคติในด้านคุณลักษณะผูน้ ําของ กลุ่มผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของตนแตกต่างกันและสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ลัดดาวัลย์ วิเศษภูติ (2549: 76) ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับคุณลักษณะของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
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ทีพ่ งึ ประสงค์ตามทัศนะ ของครูผสู้ อนโรงเรียนสฤษดิเดชสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจันทบุรี เขต 1
พบว่าครูผสู้ อน ทีม่ ปี ระสบการณ์การทํางานต่างกันมีทศั นคติเกีย่ วกับคุณลักษณะของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
โดยรวม และรายด้านแตกต่างกัน นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับประวิตรโหรา (2551: 143 – 144) ทีไ่ ด้
ศึกษาคุณลักษณะผูน้ ําของผูบ้ ริหารหญิงตามทัศนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
พบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกีย่ วกับคุณลักษณะผูน้ ําของผูบ้ ริหารหญิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ของบุคลากรทีม่ รี ะยะเวลาในการทํางานต่างกัน พบว่า บุคลากรทีม่ รี ะยะเวลา
ในการทํางานต่างกันมีความคิดเห็นเกีย่ วกับคุณลักษณะผูน้ ําแบบ มุง่ คนแตกต่างกันส่วนด้านการให้คณ
ุ ค่า
และความสําคัญต่อทรัพยากรมนุษย์ และด้านการเป็ นผูท้ ก่ี ล้าเสีย่ งไม่แตกต่างกัน แต่เมือ่ จําแนกตาม
ภูมลิ าํ เนาพบว่าโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
จากการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั แบ่งเป็ นข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการวิจยั และข้อเสนอแนะในการทําวิจยั
ครัง้ ต่อไปดังนี้
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิ จยั
จากผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะในการทําวิจยั ดังนี้
1.1 จากข้อค้นพบของการวิจยั แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับภาวะผูน้ ําผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตบางเขน เครือข่ายที่ 19 ดังนี้คอื
1.1.1 ด้านการการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทัง้ รายด้านและรายข้อ อยูใ่ นระดับ
มากทุกข้อ โดยข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากเป็ นลําดับแรก ได้แก่ จัดการอบรมภายในองค์กรให้ครูมคี วามรู้ มีเจตคติ
ทีด่ ใี นการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ลําดับสอง ได้แก่ ส่งเสริมให้มกี ารจัดหาสือ่ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ
เทคโนโลยี สําหรับครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ลําดับสาม ได้แก่ บริหารองค์กรให้ทาํ งานเป็ นทีมได้
อย่างมีระบบ มีความรูเ้ รือ่ งเครือ่ งมือสมัยใหม่สาํ หรับการบํารุงรักษา และมีความกระตือรือร้น ตลอดจน
เปิ ดใจ ให้กว้างสําหรับเทคโนโลยีใหม่ๆ และมีเจตคติทด่ี ใี นการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.1.2 ด้านการบริหารเวลา ทัง้ รายด้านและรายข้อ อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยข้อทีม่ ี
ค่าเฉลีย่ มากเป็ นลําดับแรก ได้แก่ มีการกํากับดูแลการจัดระบบการทํางานให้มกี ารวางแผน วางเป้าหมาย
ของงานอย่างรอบคอบ เพือ่ ให้งานดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลําดับสอง ได้แก่ มีการกํากับดูแล
ปฏิบตั งิ านแต่ละงานให้บรรลุตามเวลาและวัตถุประสงค์ ลําดับสาม ได้แก่ ร่วมในการวางแผนการทํางาน
เพือ่ ให้กจิ กรรมต่างๆ ดําเนินไปอย่างเป็ นระบบ เกิดประสิทธิผล
1.1.3 ด้านการเจราจาต่อรอง ทัง้ รายด้านและรายข้อ อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยข้อ
ทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากเป็ นลําดับแรก ได้แก่ มีทกั ษะการพูด การฟงั การอ่าน และการเขียนทีด่ ี ลําดับสอง ได้แก่
มีการประสานแรงขับเคลื่อนและเสริมสร้างพลังใจกับบุคลากร ลําดับสาม ได้แก่ แก้ปญั หาเฉพาะหน้า

106
ได้อย่างเหมาะสม
1.1.4 ด้านการการสร้างมนุ ษย์สมั พันธ์ ทัง้ รายด้านและรายข้อ อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ
โดยข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากเป็ นลําดับแรก ได้แก่ แสดงตนเป็ นมิตรต่อบุคลากรทุกระดับถูกต้องกับกาลเทศะ
ลําดับสอง ได้แก่ ให้ความร่วมมือ ประสานสัมพันธ์กบั หน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเหมาะสม และ
ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศทีด่ แี ละอบอุน่ ภายในสถานศึกษา และห้องเรียนให้เอือ้ ต่อการปฏิบตั งิ าน
ของครู ลําดับสาม ได้แก่ ให้ความสนใจ เข้าใจปญั หาทางการปฏิบตั งิ านและปญั หาส่วนตัวทีบ่ ุคลากร
กําลังประสบอยู่
1.1.5 ด้านการสื่อสาร ทัง้ รายด้านและรายข้อ อยูใ่ นระดับมากทุกข้อโดยข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่
มากเป็นลําดับแรก ได้แก่ มีกริ ยิ าวาจาสุภาพเหมาะสมในการเสวนา สัง่ มอบหมายงาน ทีบ่ ุคลากรรับรู้
ได้ชดั เจน ปฏิบตั ไิ ด้ ลําดับสองได้แก่ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รขู้ อ้ มูลข่าวสารต่างๆ ใน
สถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมและสามารถให้เหตุผล มีทา่ ทีทด่ี ใี นการชีแ้ จง โน้มน้าวให้บุคลากรยอมรับ
และปฏิบตั ติ ามด้วยความเต็มใจ ลําดับสามได้แก่ เป็ นผูน้ ําการประชุมด้วยความเชื่อมันในตนเอง
่
สร้าง
บรรยากาศทีด่ ใี นการประชุม
1.1.6 ด้านการไว้วางใจ ทัง้ รายด้านและรายข้อ อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยข้อทีม่ ี
ค่าเฉลีย่ มากเป็ นลําดับแรก ได้แก่ รับฟงั ความคิดเห็น และปญั หาต่างๆ ของบุคลากร ให้ความช่วยเหลือ
แนะนําตามความเหมาะสม ลําดับสอง ได้แก่ มีการให้เกียรติ เคารพการตัดสินใจ เข้าใจข้อผิดพลาด
ของบุคลากร ลําดับสาม ได้แก่ แสดงความเป็ นผูน้ ําได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
1.1.7 ด้านการทํางานเป็ นทีมทัง้ รายด้านและรายข้อ อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยข้อ
ทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากเป็ นลําดับแรก ได้แก่ มีการสร้างแรงบันดาลใจ แรงจูงใจให้สมาชิกในทีมงานภายใน
สถานศึกษาร่วมมือกันทํางาน ลําดับสอง ได้แก่ มีการให้คาํ แนะนํา ให้คาํ ปรึกษาและรับฟงั ปญั หาใน
การปฏิบตั งิ านของทีมงานต่างๆ ลําดับสาม ได้แก่ มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการทํางาน
เป็ นทีม และส่งเสริมให้บุคลากรแต่ละทีมงานมีความเข้าใจ ผูกพัน และมีความร่วมมือกัน
จะเห็นได้วา่ ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา โดยรวม
อยูใ่ นระดับมากและเมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากเป็ นลําดับแรก ได้แก่ ด้านการสร้าง
มนุษย์สมั พันธ์ ลําดับสอง ได้แก่ ด้านการไว้วางใจ และด้านการเจรจาต่อรอง ลําดับสาม ได้แก่ ด้าน
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ส่วนด้านทีม่ คี ะแนนเป็นลําดับสุดท้ายคือ ด้านการบริหารเวลา ด้าน
การทํางานเป็ นทีม และด้านการสือ่ สาร ควรได้รบั การปรับปรุงเพื่อให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง ด้วยแนวทาง
การดําเนินงาน ด้วยวิธใี หม่ๆ
1.2 จากข้อค้นพบของการวิจยั แสดงให้เห็นว่า ขนาดของโรงเรียนและประสบการณ์การทํางาน
ของครู ส่งผลต่อการคิดเห็นต่อผูบ้ ริหารสถานศึกษาในด้านการมีภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา จึงสมควรส่งเสริมให้ครูได้รบั ประสบการณ์ในการทํางานอย่าง กว้างขวางและลึกซึง้ ต่อไป
ถ้าหากครูได้รบั การพัฒนาให้เป็ น “ครูผนู้ ํา (Teacher leader)” ทีม่ คี วามสามารถและทักษะในการปฏิรปู
กระบวนการเรียนรูไ้ ด้อย่างแท้จริง การปฏิรปู โรงเรียนให้เป็ นองค์การแห่งการเรียนรูอ้ ย่างแท้จริง ย่อม
ก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่และมีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ อย่างไรก็ตาม การเปลีย่ นแปลงต้อง
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อาศัยคน (People) ซึง่ ได้แก่ ผูบ้ ริหาร คณะครูอาจารย์และบุคลากรของโรงเรียน กล่าวคือในโรงเรียน
คุณภาพ (Quality school) พบว่า ครูแต่ละคนต่างร่วมรับผิดชอบทีจ่ ะช่วยกัน ทําให้การปรับปรุง และ
การเปลีย่ นแปลงเป็ นไปได้โดยง่าย คนเหล่านี้ยอมรับต่อการเปลีย่ นแปลงและพยายามใช้โอกาสทีเ่ กิดขึน้
จากการเปลีย่ นแปลงนัน้ ให้เป็ นประโยชน์ต่อโรงเรียนของตน ส่วนบทบาทสําคัญของผูน้ ําโรงเรียนก็
ต้องมีหน้าทีค่ อยช่วยเหลือให้ครูรสู้ กึ สบายใจต่อการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ทัง้ นี้หากคนเหล่านี้ ยัง
รูส้ กึ วิตกกังวลก็จะต่อต้านการเปลีย่ นแปลง ทําให้โอกาสปรับปรุงโรงเรียนทําได้ยากลําบากขึน้ แต่ใน
ทางตรงข้าม ยิง่ ครูมรี ะดับความพอใจเพิม่ ขึน้ ก็ยงิ่ ทําให้การปรับปรุงเปลีย่ นแปลงง่ายขึน้ เช่นกัน
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิ จยั ครัง้ ต่อไป
จากผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะในการทําวิจยั ครัง้ ต่อไป ดังนี้
2.1 จะเห็นได้วา่ ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน (เครือข่ายที่ 19) ทีม่ คี ะแนนเป็ นลําดับสุดท้าย
คือ ด้านการบริหารเวลา ด้านการทํางานเป็ นทีม แล ด้านการสือ่ สาร ดังนัน้ ในการทําวิจยั ครัง้ ต่อไป
ควรนําเอาภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ทงั ้ สามด้าน มาทําการวิจยั เพื่อจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาวะ
ผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ในโอกาสต่อไป
2.2 การวิจยั ในครัง้ นี้ศกึ ษาภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารโรงเรียนเป็ นหลัก จึงสมควร
ทําการศึกษาวิจยั ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารในสาขาวิชาชีพอื่นในโอกาสต่อไป
2.3 การทําวิจยั ครัง้ นี้ ได้ศกึ ษาจากกลุ่มตัวอย่างของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
สํานักงานเขตบางเขน เครือข่ายที่ 19 จึงสมควรศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนประเภท และเขตพืน้ ที่
การศึกษาอื่นๆ ในด้านรูปแบบ และภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์เพือ่ เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาวะผูน้ ํา
ในโอกาสต่อไป
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
เรือ่ ง
การศึกษาภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน
คําชี้แจง:
1. แบบสอบถามฉบับนี้มงุ่ ทีจ่ ะศึกษาภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน
2. แบบสอบถาม ฉบับนี้แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกีย่ วกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็ นคําถามเกีย่ วกับภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน จํานวน 46 ข้อ 7 ด้าน ตามกรอบแนวคิดของ รัธ อาร์ช
และ เมอริค เพอร์แชล (Ruth Ash Maurice Persall)
3. ตอบแบบสอบถามฉบับนี้คอื ครูผสู้ อนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขน จํานวน 165 คน ของ
สถานศึกษาเป็ นผูต้ อบคําถาม
คําตอบของท่านไม่มผี ลกระทบต่อตัวท่านหรือหน้าทีก่ ารงานของท่านแต่ประการใด แต่เป็ น
ประโยชน์ต่อการศึกษาวิจยั เพือ่ หาแนวทาง พัฒนาทักษะภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตบางเขน

ผูว้ ิ จยั ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ครัง้ นี้

นางสาวกาญจนา ศิลา
นักศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
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ตอนที่ 1 ข้อมูลเกีย่ วกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ทีเ่ ป็ นจริงเกีย่ วกับตัวท่านข้อความต่อไปนี้
คําชี้แจง: โปรดทําเครือ่ งหมาย ลงใน
สถานภาพของท่าน
1. เพศ
ชาย

หญิง

2. ตําแหน่งผูต้ อบแบบสอบถาม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผสู้ อน

3. วุฒกิ ารศึกษา
ตํ่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
4. ประสบการณ์ในตําแหน่งหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
1 – 5 ปี
6 – 10 ปี
มากกว่า 10 ปี
5. ขนาดของสถานศึกษาทีป่ ฏิบตั งิ าน
ขนาดเล็กมีนกั เรียนน้อยกว่า 30 0คน
ขนาดกลางมีนกั เรียนระหว่าง 300 – 800 คน
ขนาดใหญ่มนี กั เรียนมากกว่า 800 คนขึน้ ไป
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ตอนที่ 2 พฤติกรรมภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
คําชี้แจง : โปรดเขียนเครือ่ งหมาย  ลงในช่องระดับพฤติกรรมภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ตามการรับรูข้ องท่าน
ระดับพฤติกรรมภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์
การปฏิบตั หิ รือน้อยทีส่ ดุ
ระดับพฤติกรรมภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์
การปฏิบตั ิ หรือ ปรากฏให้เห็นน้อย
ระดับพฤติกรรมภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์
ปรากฏให้เห็นไม่บ่อยหรือปานกลาง
ระดับพฤติกรรมภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์
การปฏิบตั หิ รือปรากฏให้เห็นมาก
ระดับพฤติกรรมภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์
การปฏิบตั ิ หรือ ปรากฏให้เห็น มากทีส่ ดุ

1 หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ ริหารนัน้ ไม่มี
2 หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ ริหารนัน้ มี
3 หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ ริหารนัน้ มี
4 หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ ริหารนัน้ มี
5 หมายถึง พฤติกรรมของผูบ้ ริหารนัน้ มี
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พฤติกรรมภาวะผูน้ ํา
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ส่งเสริมให้มกี ารจัดหาสื่ออุปกรณ์ เครือ่ งมือเทคโนโลยี สําหรับครูแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรูเ้ หมาะสมกับความต้องการ
2. บริหารองค์กรให้ทาํ งานเป็ นทีมได้อย่างมีระบบ มีความรูเ้ รือ่ งเครือ่ งมือ
สมัยใหม่สาํ หรับการบํารุงรักษา และมีความกระตือรือร้นตลอดจนเปิดใจ ให้
กว้างสําหรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ
3. จัดการอบรมภายในองค์กรให้ครูมคี วามรู้ มีเจตคติทด่ี ใี นการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เป็ นผูน้ ําในการวางแผนโครงการ การเลือกกิจกรรม สือ่ ทีเ่ หมาะสมในแต่ละ
โครงการ และการประเมินผลโครงการ
5. มีเจตคติทด่ี ใี นการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการสถานศึกษา
6. สนับสนุนให้ครูมสี มรรถภาพด้านการออกแบบสือ่ การสอนมีความคิดรวบ
ยอดต่อเนื้อหาเพือ่ การนําเสนอโดยมีความรูท้ างด้านจิตวิทยา หลักสูตรและ
เรือ่ งระบบ เพือ่ นําไปใช้ในการออกแบบสือ่ การสอน
7. ส่งเสริมให้ครูมกี ารใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมอย่างต่อเนื่อง
ด้านการบริ หารเวลา
8. ร่วมในการวางแผนการทํางาน เพือ่ ให้กจิ กรรมต่างๆ ดําเนินไปอย่างเป็ น
ระบบ เกิดประสิทธิผล
9. กํากับดูแลการวางแผน การทํากําหนดการการปฏิบตั งิ านการดําเนินงาน
เพือ่ ให้งานได้บรรลุเป้าหมาย
10. กํากับดูแลการจัดระบบการทํางานให้มกี ารวางแผน วางเป้าหมายของงาน
อย่างรอบคอบเพือ่ ให้งานดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
11. มีการกํากับดูแลปฏิบตั งิ านแต่ละงานให้บรรลุตามเวลาและวัตถุประสงค์
12. บริหารเวลาได้อย่างเหมาะสมเพือ่ บรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้
13. ให้เวลากับงานทีร่ เิ ริม่ ใหม่
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ด้านการเจรจาต่อรอง
14. รแลกเปลีย่ นและรับความคิดเห็นของบุคลากร
15. ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
16. ะการพูด การฟงั การอ่าน และการเขียนทีด่ ี
17. ประสานแรงขับเคลื่อนและเสริมสร้างพลังใจกับบุคลากร
18. นิควิธเี หตุผลในการแก้ไขข้อขัดแย้งเป็ นทีย่ อมรับของบุคลากร
19. แก้ปญั หาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม
ด้านการสร้างมนุษย์สมั พันธ์
20. ให้ความร่วมมือ ประสานสัมพันธ์กบั หน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเหมาะสม
21. ยินดีกบั บุคลากรทีป่ ระสบความสําเร็จในการปฏิบตั งิ านประสบผลสําเร็จใน
ด้านอื่นๆ
22. แสดงตนเป็ นมิตรต่อบุคลากรทุกระดับถูกต้องกับกาลเทศะ
23. ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศทีด่ แี ละอบอุน่ ภายในสถานศึกษาและห้องเรียน
ให้เอือ้ ต่อการปฏิบตั งิ านของครู
24. สร้างขวัญและกําลังใจในการทํางานแก่ครู บุคลากร
25. ให้ความสนใจ เข้าใจปญั หาทางการปฏิบตั งิ านและปญั หาส่วนตัวทีบ่ ุคลากรกําลัง
ประสบอยู่
26. มีความจริงใจต่อบุคลากร
27. ให้กาํ ลังใจและคําแนะนําแก่บุคลากรในการปฏิบตั งิ าน
28. สังสรรค์ เสวนากับบุคลากรในสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
29. จัดให้มสี วัสดิการให้กบั บุคลากรอย่างเหมาะสม
ด้านการสื่อสาร
30. สามารถให้เหตุผล มีทา่ ทีทด่ี ใี นการชีแ้ จง โน้มน้าวให้บุคลากรยอมรับและปฏิบตั ิ
ตามด้วยความเต็มใจ
31. มีวธิ กี ารพูดเหมาะสมกับกาลเวลาและสถานที่
32. เป็ นผูน้ ําการประชุมด้วยความเชื่อมันในตนเอง
่
สร้างบรรยากาศทีด่ ใี นการประชุม
33. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รขู้ อ้ มูลข่าวสารต่าง ๆ ใน
สถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม
34. มีกริ ยิ าวาจาสุภาพเหมาะสมในการเสวนา สัง่ มอบหมายงาน ทีบ่ ุคลากรรับรูไ้ ด้
ชัดเจน ปฏิบตั ไิ ด้
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ด้านการไว้วางใจ
35. ส่งเสริมให้บุคลากรมีสว่ นร่วมในการคิดโครงการใหม่ ๆ
36. มอบหมายงานได้เหมาะสมตามความสามารถของบุคลากร
37. รับฟงั ความคิดเห็น และปญั หาต่างๆ ของบุคลากร ให้ความช่วยเหลือ
แนะนําตามความเหมาะสม
38. สร้างความเชื่อถือไว้วางใจให้กบั บุคลากร ด้วยการบริหารตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ความเมตตา ความยุตธิ รรม
39. มีการให้เกียรติ เคารพการตัดสินใจ เข้าใจข้อผิดพลาดของบุคลากร
ด้านการทํางานเป็ นทีม
40. แสดงความเป็ นผูน้ ําได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
41. มีการสร้างแรงบันดาลใจ แรงจูงใจให้สมาชิกในทีมงานภายในสถานศึกษา
ร่วมมือกันทํางาน
42. มีการให้คาํ แนะนํา ให้คาํ ปรึกษาและรับฟงั ปญั หาในการปฏิบตั งิ านของ
ทีมงานต่างๆ
43. ส่งเสริมบรรยากาศการทํางานทีบ่ ุคลากรยอมรับในคุณค่าของเพือ่ นร่วม
ทีมงาน
44. มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการทํางานเป็ นทีม
45. ส่งเสริมให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น รับฟงั และร่วมมือกันแก้ปญั หา
อย่างเหมาะสม
46. ส่งเสริมให้บุคลากรแต่ละทีมงานมีความเข้าใจ ผูกพัน และมีความร่วมมือกัน
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รายนามผูเ้ ชียวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ
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รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจยั
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วีระ สุภากิจ

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
กรรมการบริหารหลักสูตร
ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ อ่อนมัง่

อาจารย์ประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.อภิธรี ์ ทรงบัณฑิตย์

อาจารย์
ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
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นายประสิทธิ ์ นนทรีย์

หัวหน้าฝา่ ยการศึกษา
สํานักงานเขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร

อาจารย์รงุ่ นภา ขาวเรือง

ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
โรงเรียนประชาภิบาล
สํานักงานเขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
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ประวัติย่อผูท้ าํ สารนิพนธ์
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยูป่ จั จุบนั
ตําแหน่งหน้าทีก่ ารงานปจั จุบนั
สถานทีท่ าํ งานปจั จุบนั

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2536

พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2555

นางสาวกาญจนา ศิลา
13 กุมภาพันธ์ 2523
กรุงเทพมหานคร
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โทรศัพท์ 082- 3239038
ครู
โรงเรียนประชาภิบาล
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ประถมศึกษา
จาก โรงเรียนท้ายเกาะ
อําเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี
มัธยมศึกษา
จาก โรงเรียนคณะราษฎร์บาํ รุงปทุมธานี
ค.บ. (คหกรรมศาสตร์)
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
กศ.ม. (บริหารการศึกษา)
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

