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บทคัดยYอ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน สภาพที่พึงประสงค และความตองการ
จําเปG นของภาวะผูนํ าเชิง สรางสรรคของผู บริ หารสถานศึ กษา สัง กัดสํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษาสุรินทร 2)เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร กลุOมตัวอยOาง ไดแกO ผูบริหารสถานศึกษาและครู
จํานวน 350 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสอบถามแบบ และแบบประเมินความเหมาะสมและ
ความเปGนไปไดของแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา สถิติในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแกO ความถี่ รอยละ คOาเฉลี่ย สOวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคOาดัชนีความตองการจําเปGน
ผลการวิ จั ยพบวO า 1. สภาพปจจุ บั นของภาวะผู นํ าเชิ ง สรางสรรคของผู บริ ห ารโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา สังกั ดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษาสุรินทร โดยรวมอยูOในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเปGนรายดาน เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแกO การมีจินตนาการ การมีความคิด
สรางสรรค การมีความยืดหยุOน และการคํานึงถึงความเปGนปจเจกบุคคล สภาพที่พึงประสงคของภาวะผูนํา
เชิ ง สรางสรรคของผู บริห ารสถานศึ กษา โดยรวมอยูOในระดับ มากที่สุ ด เมื่ อ พิ จารณาเปG นรายดาน
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เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแกO การคํานึงถึงความเปGนปจเจกบุคคล การมีความคิดสรางสรรค
การมีจินตนาการ และการมีความยืดหยุOน สOวนความตองการจําเปGนในการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรค
ของผูบริหารสถานศึกษา เรียงลําดับความตองการจําเปGนจากมากไปหานอย ไดแกO การคํานึงถึงความเปGน
ปจเจกบุคคล การมีความยืดหยุOน การมีความคิดสรางสรรค และการมีจินตนาการ 2. แนวทางการพัฒนา
ภาวะผูนํ าเชิงสรางสรรคของผูบริ หารสถานศึกษา สั งกั ดสํานัก งานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึ กษา
สุรินทร โดยรวมมีความเหมาะสมอยูOในระดับมากที่สุดและมีความเปGนไปไดอยูOในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ : 1. แนวทาง 2. การพัฒนา 3. ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค
ABSTRACT
The objectives of the research article were 1) to study the current and the
desirable conditions and priority needs index of the creative leadership of secondary
school administrators Secondary Educational Service Area Office Surin. 2) To study the
development approaches of creative leadership of secondary school administrators of
Secondary Educational Service Area Office Surin. The samples used in research are school
administrators and teachers 350 people, the instruments used in research are fivelevel scale questionnaires, and suitability and possibility assessment form of a creative
leadership development approach of school administrators. The statistics for data analyses
used in research are frequency, percentage, mean, standard deviation, and PNImodified
The research results were found that: 1. Current state of creative leadership
of secondary school administrators of Secondary Educational Service Area Office Surin,
found that an overall is moderate when considering side by side and ordering scores
from highest to lowest: imagination, being creative, flexibility, and taking into account
the individuality. The desirable conditions of creative leadership of secondary school
administrators found that an overall is at highest level, when considering side by side
and ordering scores from highest to lowest: taking into account the individuality,
being creative, imagination, and flexibility. And the needs in development the creative
leadership of secondary school by the need ordering from highest to lowest: taking
into account, the individuality flexibility, being creative, and having imagination.
2. Guidelines for the Creative Leadership Development of Secondary School Administrators
of Secondary Educational Service Area Office Surin. Overall, an appropriates and the
possibilities are at the highest level.
Keywords : 1. Guidelines 2. Development 3. Creative Leadership
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1. ความสําคัญและที่มาของปgญหาที่ทําการวิจัย
ผูนําเปGนบุคคลสําคัญที่จะสรางพลังขับเคลื่อนองคกรและสังคมสูOการเปลี่ยนแปลงในโลกยุค
ใหมO ที่ มี ลั ก ษณะเปG นพลวั ต มี ก ารเคลื่ อ นไหวเปลี่ ยนแปลงอยO างตO อ เนื่ อ งตลอดเวลาทั้ ง ดานสั ง คม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลOาวเกิดขึ้น
อยO า งรวดเร็ วและรุ น แรงที่ ทุ ก คนตองเผชิ ญ ดั ง นั้ น ทุ ก องคกรจํ า เปG น ตองมี ผู นํ า ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง
มีคุณลักษณะที่เหมาะสมและมีพลังที่จะขับเคลื่อนองคกรใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี และ
สามารถนําพาองคกรสูOความสําเร็จ เมื่อทุกองคกรมีประสิทธิภาพก็จะทําใหสังคมโดยรวมสามารถกาว
ทันและเตรียมพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหมOไดเปGนอยOางดีนํามาซึ่งความสุขความ
เจริญทุกภาคสOวนของสังคม (รัตติกรณ จงวิศาล, 2551 : 26)
ภาวะผู นํ า มี ค วามสํ า คั ญ ตO อ ความสํ า เร็ จ และการดํ า รงอยูO ข ององคการเปG น อยO า งมาก
นอกจากนี้ภาวะผูนํายังชOวยพัฒนาองคการไปในทิศทางใหมOๆ เพื่อมุOงไปสูOเปwาหมายใหไดและเปGนปจจัย
ที่สําคัญในการบริหารงาน ผูนําเปรียบประดุจดวงประทีปขององคการ เปGนสัญลักษณ เปGนตัวแทนของ
องคการ และเปGนจุดรวมพลังของทุกคนในองคการ ฉะนั้น ผูนํายOอมเปGนหลักที่มีความสําคัญยิ่งตO อ
หนOวยงาน ตOอผูใตบังคับบัญชา และตOอผลงานอันเปGนสOวนรวม คุณภาพและคุณลักษณะของผูนํายOอม
มีผ ลสะทอนตOอ วิ ธีป ฏิ บัติงานของหนO วยงานแตO ละแหO ง เปG นอยO างมาก ดั งนั้ น การที่ ผูนํ ามีความคิ ด
สรางสรรคจึงนับวOาเปGนสิ่งสําคัญสําหรับองคการเปGนอยOางมาก ความคิดสรางสรรค(Creative Thinking)
เปGนความสามารถของบุคคลที่แสดงความคิดที่หลากหลายทิศทาง หลายแงOมุม โดยนําเอาประสบการณ
ที่ผOานมาเปGนพื้นฐานทําใหเกิดความคิดใหมOอันนําไปสูOการประดิษฐคิดคนตOางๆ ที่แปลกใหมO อันจะกOอใหเกิด
ประโยชนตOอสภาพการดํารงชีวิตของมนุษย มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมเจริญกาวหนา ดังนั้น ความคิดสรางสรรค
ของมนุษยจึงสOงผลตOอการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ (บุณรดา ทรงบุญศาตร, 2559 : 9) ภาวะผูนํา
เชิงสรางสรรคเปGนการตอบสนองเชิงจินตนาการ(Imagination) และการนําบุคคลอื่นๆ(Leading People)
ดวยแนวทางใหมOๆ(New Solutions) หรือวิธีการใหมOๆ(New Method) อยOางทาทาย(Challenging) และ
ยืดหยุOน(Flexibility) ที่สําคัญภาวะผูนําเชิงสรางสรรคยังเปGนผูสรางสภาพแวดลอม(Environment)
เพื่อกOอใหเกิดการริเริ่มสิ่งใหมO (วัฒนา ปะกิคา, 2560 : 10)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร มีโรงเรียนในสังกัด จํานวน 85 โรงเรียน
ซึ่งเปGนโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร มีวิสัยทัศน
เพื่อมุOงเปGนองคกรคุณภาพ พัฒนาการศึกษาดวยนวัตกรรมสูOความเปGนเลิศที่ยั่งยืน ซึ่งการที่จะทําให
วิสัยทัศนดังกลOาวเปGนความจริงไดนั้น การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนเปGนสิ่งสําคัญและจําเปGนที่
ตองเตรียมความพรอม ดวยการสOงเสริมและสนับสนุนตลอดจนรOวมวางแผนใหโรงเรียนมีระบบการ
พัฒนาผูเรียน สถานศึกษา แหลOงเรียนรู สภาพแวดลอม หลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่เอื้ออํานวย
ใหผู เรี ยนสามารถเรี ยนรู ดวยตั วเองอยO างตO อเนื่ อ งตลอดชี วิต มี นิสั ยใฝ| เ รี ยนรู มี ความสามารถคิ ด
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วิเคราะห แกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีคุณธรรมนําความรู รักความเปGนไทยและสามารถกาวไกล
ในระดั บนานาชาติ (กิตติกร ธรรมกิจวัฒน, 2562 : 173) สอดคลองกั บแนวคิดของ กฤษพล อัมระนันท
(2559 : 3) กลOาววOา การจะพัฒนาการศึกษาดวยนวัตกรรม ตองพัฒนาที่ตัวผูนํา ผูบริหารโรงเรียนจึงจําเปGน
ที่ตองเตรียมความพรอมในการรับกับสภาพ สภาวการณที่เปลี่ยนแปลงในปจจุบั น ดวยการพัฒนา
ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค เพื่อนําไปใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่รับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุด
จากความสํ า คั ญ ดั ง กลO าวทํ าใหผู วิ จั ย มี ความสนใจที่ จ ะศึ ก ษาองคประกอบและตั วชี้ วั ด
สภาพปจจุบัน สภาพที่พึงประสงคภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร เพื่อวิเคราะหขอมูลและนําไปสรางแนวทางการพัฒนาภาวะ
ผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร
ใหทันตOอสภาวะความเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน สOงผลตOอการพัฒนาสถานศึกษาใหเปGนองคการแหOงการ
เรียนรูที่สมบูรณและมีประสิทธิภาพ พัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
สามารถปรับตัวอยูOไดในสังคมที่เปลี่ยนไปอยOางรวดเร็ว อีกทั้งเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปGนทรัพยากรมนุษย
ที่สําคัญในการพัฒนาประเทศชาติตOอไป
2. วัตถุประสงคAของการวิจัย
2.1 เพื่ อศึ กษาสภาพปจจุ บัน สภาพที่ พึง ประสงคภาวะผู นําเชิ งสรางสรรคของผูบริห าร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร
2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาภาวะผู นํ า เชิ ง สรางสรรคของผู บริ ห ารสถานศึ ก ษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร
3. ประโยชนAที่ได:รับจากกาวิจัย
3.1 ไดทราบสภาพปจจุบัน สภาพที่พึงประสงคภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร
3.2 ไดดแนวทางทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การครั้งนี้ ผูวิจัยแบOงขั้นตอนและวิธีดําเนินการวิจัย เปGน 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร มี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1
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ศึก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี จ ากเอกสารและงานวิ จั ยที่ เ กี่ ยวของ เพื่ อใหไดมาซึ่ ง กรอบแนวคิ ดเกี่ ยวกั บ
องคประกอบและตั วชี้วัดของภาวะผูนํ าเชิ งสรางสรรค ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหขอมู ลสภาพปจจุบั น
สภาพที่พึงประสงคภาวะผูนํ าเชิง สรางสรรคของผูบริห ารสถานศึ กษา ในสัง กัดสํ านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร กลุOมตัวอยOางที่ใชในการวิจัย ไดแกO ผูบริหารสถานศึกษาและคณะครูใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร จํานวน 350 คน โดยแบOงเปGนผูบริหาร จํานวน
85 คน และครู จํานวน 265 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปGนแบบสอบถามแบบมาตราสOวนประมาณคOา
(Rating Scale) สอบถามเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงค ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร โดยจําแนกขอคําถามเปGน
แบบมาตราสOวนประมาณคOา 5 ระดับ ของ Likert วิเคราะหโดยหาเฉลี่ยและสOวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระยะที่ 2 ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาภาวะผูนํ าเชิ งสรางสรรคของผูบริ ห ารโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา สัง กัดสํ านัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษามั ธยมศึกษาสุรินทร มี 2 ขั้นตอน คือ ขั้ นตอนที่ 1
ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผลการศึกษาสภาพปจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงคและการประเมินความตองการจําเปGนในการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรค พรอม
ทั้งศึกษาดูงานหนOวยงานที่มีการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมมาสังเคราะหเพื่อนําไปสูOการออกแบบแนวทางการ
พั ฒ นาภาวะผู นํ า เชิ ง สรางสรรคของผู บริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มั ธยมศึ ก ษาสุ ริ น ทร ขั้ นตอนที่ 2 รO างแนวทางการพั ฒ นาภาวะผู นํ าเชิ ง สรางสรรคของผู บริ ห าร
สถานศึกษาจากดานที่มีความตองการจําเปGนในการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1)ผูวิจัยทําการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงสรางสรรค แนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบ
ของภาวะผู นํ าเชิ ง สรางสรรค และการออกแบบการวิ จั ย และแนวทางการพั ฒ นาภาวะผู นํ า เชิ ง
สรางสรรค 2)จั ดทํารายละเอี ยดของแนวทางการพั ฒ นาภาวะผู นําเชิ งสรางสรรค จั ดลําดับ แตO ล ะ
กิจกรรม นํ าขอมูล ที่ไดศึกษาเบื้องตนพรอมรูป แบบของแนวทางไปปรึกษาคณะกรรมการควบคุ ม
วิทยานิพนธ เพื่อรับคําแนะนําในการสรางแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของสถานศึกษา
3)นํ ารO างแนวทางการพั ฒ นาภาวะผูนํ าเชิ ง สรางสรรค เสนอตO อ ผู ทรงคุ ณวุ ฒิ เ พื่อ ตรวจสอบความ
เหมาะสมของแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ผูทรงคุณวุฒิในการประเมินแนวทางการ
พั ฒ นาภาวะผู นํ า เชิ ง สรางสรรคของผู บริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาสุรินทร ไดแกO ผูบริหารและรองผูบริหาร ไดมาโดยคัดเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling)
จํานวน 5 คน ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑของผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 1)มีวุฒิทางการศึกษาตั้งแตOระดับ
ปริญญาโทขึ้นไป 2)มีประสบการณในการจัดการเรียนรูในโรงเรียนมัธยมศึกษา 3)เปGนผูบริหารการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะเชี่ ยวชาญขึ้นไป เครื่องมือ ที่ใชในการวิจัยแบบประเมินความ
เหมาะสมและความเปGนไปไดของแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา
สัง กั ดสํ านั กงานเขตพื้นที่ ก ารศึ กษามั ธยมศึก ษาสุ ริ นทร เปG นแบบประเมิ นมาตรสO วนประมาณคO า
5 ระดับ โดยการประเมินความเหมาะสมและเปGนไปได การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการ
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ทางสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยการหาคOาเฉลี่ยและสOวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแกO คOาเฉลี่ย สOวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการวิเคราะหสภาพปจจุบัน สภาพที่พึงประสงค และความตองการจําเปGนของภาวะผูนํา
เชิ ง สรางสรรคของผู บริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ดสํ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษาสุ ริ นทร
โดยรวมและรายดาน ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คO าเฉลี่ย สOวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพปจจุบันสภาพที่พึงประสงคและความตองการ
จําเปGนของภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร โดยรวมและรายดาน
ภาวะผู:นํา
เชิงสร:างสรรคA

สภาพปgจจุบัน

X
1. การมีความยืดหยุOน 3.15
2. การมีจินตนาการ 3.21
3. การคํานึงถึงความ 3.09
เปGนปจเจกบุคคล
4. การมี ค วามคิ ด 3.19
สรางสรรค
รวม
3.16

S.D.
0.63
0.57
0.55

สภาพที่พึงประสงคA

แปลผล X
ปานกลาง 4.67
ปานกลาง 4.71
ปานกลาง 4.76

S.D.
0.46
0.48
0.45

PNI
แปลผล modified ลําดับ
มากที่สุด 0.50
2
มากที่สุด 0.46
4
มากที่สุด 0.54
1

0.61 ปานกลาง 4.73

0.46 มากที่สุด

0.48

0.59 ปานกลาง 4.73

0.46 มากที่สุด

0.49

3

จากตารางที่ 1 พบวOา สภาพปจจุบันของภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา
( X =3.16) เมื่อพิจารณารายดานที่มีคOาเฉลี่ยสูงสุดไดแกO ดานการมีจินตนาการ( X =3.21) ดานที่มี
คOาเฉลี่ยต่ําสุดไดแกO ดานการคํานึงถึงความเปGนปจเจกบุคคล( X =3.09) และสภาพที่พึงประสงคของ
ภาวะผู นํ า เชิ ง สรางสรรคของผู บริ ห ารสถานศึ ก ษา โดยรวมอยูO ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( X =4.73)
เมื่อพิจารณารายดานที่มีเฉลี่ยสูงสุดไดแกO ดานการคํานึงถึงความเปGนปจเจกบุคคล( X =4.76) และ
ดานที่มีคOาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานการมีความยืดหยุOน( X =4.67) และลําดับความตองการจําเปGนของภาวะผูนํา
ชิงสรางสรรคของผูบริห ารสถานศึ กษา เรี ยงลําดับความตองการจํ าเปGนจากมากไปหานอย ไดแกO
การคํานึงถึงความเปGนปจเจกบุคคล(PNImodified=0.54) การมีความยืดหยุOน (PNImodified=0.50) การมีความคิด
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สรางสรรค (PNImodified=0.48)และการมีจินตนาการ(PNImodified=0.46) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปGน
รายดานพบวOา
1) ดานการมีความยืดหยุOน สภาพปจจุบันภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา
โดยรวมอยูOในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายขอพบวOาขอที่มีคOาเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีความสามารถ
ในการปรับตัวทุกสถานการณ ขอที่มีคOาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การยอมรับความสามารถของคนอื่น สOวนสภาพ
ที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยรวมอยูOในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปGนรายขอ
พบวOาขอที่มีคOาเฉลี่ยสูงสุดคือ การสนับสนุนสOงเสริมใหครูและบุคลากรพัฒนากระบวนการคิดที่แปลก
ใหมOในการปฏิบัติงาน ขอที่มีคOาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การมีความสามารถในการปรับตัวทุกสถานการณ
2) ดานการมีจินตนาการ สภาพปจจุบันภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา
โดยรวมอยูOในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายขอพบวOาขอที่มีคOาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการคิดริเริ่ม
สรางสรรคสิ่งแปลกใหมOอยูOเสมอ ขอที่มีคOาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การมีความสามารถในการคิดหาคําตอบได
หลายแงOมุม สOวนสภาพที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยรวมอยูOในระดับมากที่สุด
เมื่ อพิ จารณาเปGนรายขอพบวO าขอที่ มีคOาเฉลี่ ยสู งสุ ด คือ การมีวิจารณญาณในการตัดสินใจ ขอที่ มี
คOาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การแสวงหาความรูจากแหลOงตOางๆ นํามาใชในการพัฒนาองคกร
3) ดานการคํานึงถึงความเปGนปจเจกบุคคลสภาพปจจุบันภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของ
ผูบริห ารสถานศึก ษา โดยรวมอยูOในระดั บปานกลาง และเมื่อพิ จารณารายขอพบวOาขอที่มีคOาเฉลี่ ย
สูงสุด คือการมอบหมายงานใหผูอื่น โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับความรูและศักยภาพของแตOละ
บุคคลขอที่มีคOาเฉลี่ยต่ําสุดคือ การรับฟงเรื่องราวและความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของผูรOวมงานดวย
ความสนใจและตั้งใจจริง สOวนสภาพที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยรวมอยูOใน
ระดั บมากที่สุด เมื่อ พิจารณาเปGนรายขอพบวO าขอที่ มีคOาเฉลี่ยสูง สุด คือ การสO งเสริ ม สนับ สนุ นให
ผูรOวมงานที่มีความสามารถพิเศษใหมีความเจริญกาวหนาในหนาที่การงานและเลื่อนตําแหนOงที่สูงขึ้น
อยOางยุติธรรม ขอที่มีคOาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การสรางแหลOงเรียนรูใหบุคลากรพัฒนาตนเองตามความถนัด
และความสนใจ ดวยวิธีการที่หลากหลาย
4) ดานการมีความคิดสรางสรรค สภาพปจจุบันภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหาร
สถานศึกษา โดยรวมอยูOในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายขอพบวOาขอที่มีคOาเฉลี่ยสูงสุด คือการ
คํานึงถึ งความเปGนไปไดของสถานการณตOางๆ อยO างมีเหตุผล ขอที่มีคOาเฉลี่ยต่ํ าสุด คื อ การมีความ
คลO องแคลO วในการทํ างานดวยความกระฉับ กระเฉงรวดเร็ว สOวนสภาพที่พึ งประสงคของผูบริห าร
โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยรวมอยูOในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปGนรายขอพบวOาขอที่มีคOาเฉลี่ยสูงสุด
คือ การสOงเสริมบรรยากาศแหOงการคนควา การประดิษฐคิดคนการทดลองและกลาคิด กลาทําในสิ่งใหมO
ขอที่มี คOาเฉลี่ยต่ํ าสุด คือ การแสวงหาความรูจากแหลO งตOางๆ เพื่อนํ ามาใชในการพัฒนาองคกรจน
ประสบผลสําเร็จ
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5.2 แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร มีทั้งหมด 4 ดาน ไดแกO ดานการคํานึงถึงความเปGนปจเจกบุคคล
ดานการมีความยืดหยุOน ดานการมีความคิดสรางสรรค และดานการมีจินตนาการ ทั้ง 4 ดานมีแนวทาง
การพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรครวมทั้งสิ้น 17 แนวทาง โดยรวมมีความเหมาะสมอยูOในระดับมาก
ที่สุดและมีความเปGนไปไดอยูOในระดับมากที่สุด
6. อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิ จัยเรื่ อง แนวทางการพั ฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริ หารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร สามารถนํามาอภิปรายผล ไดดังนี้
6.1 สภาพปจจุบันของภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทรโดยรวมอยูOในระดับปานกลาง สOวนสภาพที่พึงประสงค โดยรวม
อยูO ในระดั บมากที่ สุ ด ทั้ ง นี้ อาจะเปG นเพราะผู บริ ห ารจะตองมี ความสามารถในการนํ าบุ คคลอื่ นๆ
อยOางสรางสรรค มีความคิดเชิงบวก สามารถจูงใจหรือใหบุคคลอื่นๆ ทํางานใหประสบความสําเร็จบรรลุ
ตามเปwาหมาย มีวิจารณญาณในการตัดสินใจ สามารถตัดสินใจแกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยOางสรางสรรค
ปรั บตั วและยื ดหยุO นเขากั บสถานการณตO างๆ ไดดี สอดคลองกั บแนวคิ ดของ Danner (2008 : 162) ที่ได
กลOาวถึงภาวะผูนําเชิงสรางสรรควOา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคจําเปGนตองมี ความยืดหยุOน(Flexibility) และ
ความไววางใจ(Trust) นอกจากนี้ยังเกี่ยวของกับการสนับสนุนการทํางานรOวมกันเปGนการสนับสนุนให
เกิดความสรางสรรคจากบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งสอดคลองกับ กิตติกร ธรรมกิจวัฒน (2562 : 209)
ไดศึ กษาการพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางภาวะผูนํ าเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึ กษาเอกชน สั งกั ด
สํานั กงานศึกษาธิ การจังหวัดบุรีรั มย ผลการวิ จัยพบวO า สภาพปจจุ บันของภาวะผูนํ าเชิ งสรางสรรคของ
ผูบริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย โดยรวมอยูOในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปGนรายดาน พบวOาทุกดาน อยูOในระดับมากเชOนเดียวกัน สภาพที่พึงประสงคของภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของ
ผูบริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย พบวOาโดยรวมโดยรวมอยูOใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปGนรายดานพบวOา ทุกดานอยูOในระดับมากที่สุดเชOนเดียวกัน
6.2 แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทรมีความเหมาะสมและมีความเปGนไปไดในการนําไปใชเพื่อพัฒนา
ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผู บริห ารสถานศึ กษา สังกั ดสํานั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึกษา
สุริ นทร โดยรวมมี ความเหมาะสมอยูOในระดับ มากที่สุ ดและมีความเปG นไปไดอยูOในระดับ มากที่ สุ ด
ทั้งนี้อาจเปGนเพราะจากการศึกษาแนวคิดหลักการเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําและการสังเคราะห
วิธีการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ผูวิจัยสรุปไดวOา แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรค
ผูบริหารจะตองบริหารงานโดยคํานึงถึงความเปGนปจเจกบุคคล มีความยืดหยุOนในการทํางาน เปGนผูมี
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ความคิดสรางสรรค และมีจินตนาการในการทํางานสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยOางดี สอดคลอง
กับแนวคิดของ ภรณทิพย ปƒนกอง (2559 : 86) ไดศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบวOา ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคประกอบดวย
3 ดาน ไดแกO จินตนาการ ความยืดหยุOน และวิสัยทัศน และสอดคลองกับผลการวิจัยของ รอซียะห ลาเต„ะ
(2561 : 123) ที่ไดศึกษาภาวะผู นําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึ กษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิ สลาม จั งหวั ดปตตานี และพบวO า ภาวะผู นํ าเชิ งสรางสรรคจะตองมี จิ นตานาการ มี สติ ป ญญาอั น
เฉลียวฉลาด มี ความรอบรู ตลอดจนเปGนผูนํ าที่มีไหวพริบดีในการแกไขปญหาอยOางสรางสรรค นอกจากนั้ น
ผู บริ หารควรมี พฤติ กรรมของความยื ดหยุO นผO อนปรน สามารถปรั บตั วเขากั บสถานการณตO างๆ ได มี ก าร
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมตามความเหมาะสมกับเวลาและสถานที่ เป…ดโอกาสใหบุคลากรหรือผูใตบังคับบัญชาได
แสดงความคิดเห็นอยOางอิสระ ตลอดจนใหความอิสระในการทํางานกับบุคลากร ทั้งในเรื่องของการคิด
การกระทําและการวางแผน ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาที่มีคุณภาพและสรางสรรค
7. องคAความรู:ใหมY
จากผลการวิจัยสามารถสรุปองคความรูเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร ไดเปGน 4 ดาน ไดแกO 1)ดาน
การคํานึงถึงความเปGนปจเจกบุคคล 2)ดานการมีความยืดหยุOน 3)ดานการมีความคิดสรางสรรค และ 4)ดาน
การมีจินตนาการ ทั้ง 4 ดาน มีแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรครวมทั้งสิ้น 17 แนวทาง
1. การคํานึงถึง
ความเปGน
ปจเจกบุคคล
4. การมี
จินตนาการ

ภาวะผู:นํา
เชิง
สร:างสรรคA

2. การมีความ
ยืดหยุOน

3. การมีความคิด
สรางสรรค

ภาพที่ 1 แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร
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8. ข:อเสนอแนะ
8.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
8.1.1 สํ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษาสุ ริ นทร ควรสO ง เสริ ม และพั ฒ นาให
ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําเชิงสรางสรรคอยOางตOอเนื่อง
8.1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร ควรมีการนําแนวทางการพัฒนา
ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผู บริห ารสถานศึ กษา สังกั ดสํานั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึกษา
สุริ นทรไปทดลองใชกั บ ผูบริ ห ารสถานศึ ก ษา เพื่อ พั ฒ นาภาวะผู นํ าเชิ ง สรางสรรคใหกั บ ผู บริ ห าร
สถานศึกษาอยOางตOอเนื่อง
8.2 ขอเสนอแนะสําหรับผูปฏิบัติ
8.2.1 ดานการคํ านึงถึงความเปGนปจเจกบุคคล จากผลการศึกษาพบวOา ผูบริหารตอง
มอบหมายงานตามความถนัดและความสามารถของบุคลากร มีความยุติธรรม มอบหมายและกระจาย
งานใหบุคลากรอยOางเทOาเทียมกัน มีปฏิสัมพันธที่ดีตOอบุคลากรในสถานศึกษา ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่นดวยความเต็มใจ สOงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษาพัฒนาตนเองใหเจริญกาวหนาในหนาที่
การงานและเลื่อนตําแหนOงที่สูงขึ้นอยOางยุติธรรม รวมทั้งเสริมแรงทางบวกดวยการยกยOองชื่นชมเมื่อ
บุคลากรในสถานศึ กษาทํ าความดีหรื อมีผลงานอั นเปGนที่ นOาภาคภูมิใจ ดัง นั้น ผู บริหารสถานศึกษา
สั ง กั ด สํ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษาสุ ริ น ทรควรมอบหมายงานตามความถนั ดและ
ความสามารถของบุ คลากร มี ป ฏิ สั ม พั นธที่ ดีตOอ บุ คลากรในสถานศึ ก ษา สO ง เสริ ม ใหบุ คลากรใน
สถานศึกษาพัฒนาตนเองใหเจริญกาวหนาในหนาที่การงานและเลื่อนตําแหนOงที่สูงขึ้นอยOางยุติธรรม
8.2.2 ดานการมีความยืดหยุOน จากผลการศึกษาพบวOา ผูบริหารตองสรางบรรยากาศที่ดี
ในการทํ างาน เปGนกัลยาณมิตรที่ ดีตOอเพื่อ นรOวมงาน ไมOใชอํานาจจนเกินไป เป…ดโอกาสใหบุคลากร
เสนอแนวคิดใหมOๆ รับฟงขอคิด ขอเสนอแนะของบุคลากรดวยความเต็มใจ มีความสามารถในการ
ปรับตัวทุกสถานการณ รวมทั้งเป…ดโอกาสใหบุคลากรมีสOวนรOวมในการทํางานอยOางเทOาเทียมกัน ดังนั้น
ผู บริ ห ารโรงเรี ยนมั ธยมศึ ก ษา สั ง กั ดสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษาสุ ริ นทรควรสราง
บรรยากาศที่ดีในการทํางาน เปGนกัลยาณมิตรที่ดีตOอเพื่อนรOวมงาน รับฟงขอคิดและขอเสนอแนะของ
บุคลากรดวยความเต็มใจ รวมทั้งเป…ดโอกาสใหบุคลากรมีสOวนรOวมในการทํางานอยOางเทOาเทียมกัน
8.2.3 ดานการมีความคิดสรางสรรค จากผลการศึกษาพบวOา ผูบริหารตองมองโลกในแงO
ดี มีความคิดเชิงบวกและมีความเฉลียวฉลาด สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี มีความคลOองแคลOว
ในการทํางานดวยความกระฉับกระเฉงรวดเร็ว ตั้งเปwาหมายในการทํางานเปGนระยะๆ โดยคํานึงถึ ง
ความเปGนไปได และตองพัฒนาตนเองใหทันตOอเทคโนโลยี เพื่อเตรียมพรอมในการเรียนรูสิ่งใหมOๆ
อยูO เสมอ ดั งนั้ น ผูบริห ารสถานศึก ษา สั งกั ดสํ านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษามัธยมศึก ษาสุริ นทรควร
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ตั้งเปwาหมายในการทํางานเปGนระยะๆ และตองพัฒนาตนเองใหทันตOอเทคโนโลยี เพื่อเตรียมพรอมใน
การเรียนรูสิ่งใหมOๆ อยูOเสมอ
8.2.4 ดานการมีจินตนาการ จากผลการศึกษาพบวOา ผูบริหารตองมีความสามารถในการ
คิดหาคําตอบไดหลายแงO มุม มีการคิดริเริ่มสรางสรรคสิ่งแปลกใหมOอยูOเ สมอ มีวิจารณญาณในการ
ตัดสินใจ สามารถตัดสินใจแกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยO างสรางสรรค ดังนั้น ผูบริห ารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร ควรมีการคิดริเริ่มสรางสรรคสิ่งแปลกใหมOอยูO
เสมอ มีวิจารณญาณในการตัดสินใจ สามารถตัดสินใจแกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยOางสรางสรรค
8.3 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตOอไป
8.3.1 ควรศึ ก ษาปจจัยที่ มีผ ลตO อภาวะผูนํ าเชิ งสรางสรรคใหกับ ผู บริ หารสถานศึก ษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร
8.3.2 ควรจะศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารโรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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