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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา และน าเสนอแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผู้น า   

เชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศตามข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษามี 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ 
1) กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งของรัฐและเอกชน และผู้บริหารสถานศึกษา
ประเภทอาชีวศึกษาซึ่งได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นรางวัลคุรุสภาประจ าปี  2549-2553 ได้
จากการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 6 คน และ 2) กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของรัฐและเอกชน และผู้บริหารสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก 8 จังหวัด 
ประกอบด้วย นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ตราด สระแก้ว และจันทบุรี จ านวน 
334 คน โดยน า 2 กลุ่มย่อยมารวมกันเพ่ือใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลจ านวนทั้งสิ้น 340 คน 
กลุ่มที่ 2 คือ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา จ านวน 5 คน ส่วนเครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม และ
แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม LISREL Version 8.72 เพ่ือ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)  

ผลการศึกษา พบว่า โมเดลองค์ประกอบแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่
เหมาะสมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา และองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบกับตัวชี้วัดมีความเหมาะสม
พอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงยอมรับสมมติฐานที่ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ทั้งของรัฐและเอกชน รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาในเขตพ้ืนที่  8 จังหวัด        
ภาคตะวันออกมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ส่วนผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
พบว่า ระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษารางวัลคุรุสภา
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยผู้บริหารรางวัลคุรุสภามีระดับภาวะผู้น า      
เชิงสร้างสรรค์มากกว่าผู้บริหารสถานศึกษา ส าหรับแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่
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เหมาะสมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา น าเสนอในลักษณะของคู่มือการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งมี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการมีความเป็นผู้น า การมุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วม การท างานเป็นทีม การมีทัศนคติด้านบวก การมีความสามารถในการปรับตัว การมีความรู้
และความสามารถทางเชาว์ปัญญา การมีบุคลิกภาพที่ดี และการมีความสามารถในการสื่อสาร โดยมี
ลักษณะเป็นเอกสารประกอบการฝึกทักษะด้วยตนเองของผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมทั้งรายละเอียด
เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง  และค าแนะน าเกี่ยวกับการพัฒนา ประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติแยก
ออกเป็น 2 หัวข้อย่อย คือ 1. ข้อแนะน าในการปฏิบัติ และ 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ   
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to study and to propose the creative 

leadership developing for school administrators. The sample was divided into 2 
groups including 1)  the 6 administrators in basic education of public and private 
schools and vocational schools who received Thailand’s outstanding awards from 
Khurusapah ( The Teachers’ Council of Thailand)  year 2006-2010 selected by 
purposive sampling and the 334 administrators in basic education of public and 
private schools and vocational schools of the 8 provinces in eastern area consisting 
of Nakornnayok, Prachinburi, Chachoengsao, Chonburi, Rayong, Trad, Sakaeo, and 
Chanthaburi and 2)  the 5 educational experts. The data were collected by 
questionnaires and in-depth interviews with educational experts. The data were 
analyzed by the LISREL program version 8.72 for Confirmatory Factor Analysis. 

The results were as follows: The element model of creative leadership 
developing for school administrators and the 8 component indicators were in good 
agreement with the empirical data. This study confirmed that the administrators in 
basic education of public and private schools and vocational schools of 8 provinces 
in eastern area had creative leadership behavior. The comparative analysis was found 
that the level of creative leadership of the administrators in basic educational 
schools and the administrators who received Thailand’s outstanding awards from 
Khurusapah overall was significantly different. (The level of creative leadership of the 
administrators who received Thailand’s outstanding awards from Khurusapah was 
higher than of the administrators in basic educational schools)  The creative 
leadership developing for school administrators presented as “The handbook of 
creative leadership developing for school administrators” which has 8 components 
including leadership, participation, teamwork, positive attitude, adjustment, 
knowledge and intelligence, good personality and communication. 
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ค าส าคัญ 

ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
 

ความส าคัญของปัญหา 
 การบริหารโรงเรียนเป็นการด าเนินงานที่มีเป้าหมายส าคัญอยู่ที่การพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนที่จะด าเนินการตามบทบาทและหน้าที่เพ่ือให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายดังกล่าว  การบริหารโรงเรียนเป็นการร่วมมือกันท างานของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาเพ่ือให้โรงเรียนมีคุณภาพโดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์กับการศึกษามากที่สุดผู้เรียน
เกิดการพัฒนาด้านความรู้ความสามารถทักษะทัศนคติค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหารมีภาวะผู้น า
สามารถบริหารโรงเรียนไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัด
การศึกษา ผู้บริหารเปรียบเสมือนเสาหลักที่ส าคัญยิ่งต่อหน่วยงาน ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และต่อผลงาน
อันเป็นส่วนรวม คุณภาพและบทบาทของผู้บริหารมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับคุณภาพของ
สถานศึกษา รวมทั้งมีผลสะท้อนต่อผลงานและวิธีปฏิบัติงานของสถานศึกษาแต่ละแห่งอย่างมาก  
สมรรถภาพของผู้บริหารเป็นดัชนีบ่งบอกถึงความส าเร็จของการบริหาร การที่ผู้บริหารได้มีความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของการบริหารสถานศึกษา จะเป็นสิ่งจะช่วยให้การจัดการศึกษาส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
(ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์, 2543) ดังนั้น ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ดีย่อมมี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษานั้นๆ 
 ในปัจจุบันองค์กรหรือชุมชนต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ซับซ้อน และมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ผู้น าในยุคนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายในทุกด้าน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของเทคโนโลยี การก่อก าเนิดของกฎระเบียบใหม่ทั้งในระดับองค์กร ชุมชน สังคมและระดับโลก การ
เกิดความกลมกลืนของแนวคิดและกระบวนการทางสังคมต่างๆ การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร และ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการธุรกิจ รวมทั้งความไม่แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจ ความท้าทาย
เหล่านี้ดูเหมือนว่าเราจะไม่สามารถก้าวผ่านไปได้ ถ้ายังใช้ทักษะการจัดการแบบเดิม ในภาวะเช่นนี้
สมรรถนะของผู้น าที่เรียกว่า “ผู้น าเชิงสร้างสรรค์” เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะท าให้รอดพ้นและ
ได้รับชัยชนะเหนือสภาพแวดล้อมที่ปรับเปลี่ยนอย่างรุนแรงดังกล่าว (สมศักดิ์  กิจธนวัฒน์, 2545) 
นักวิชาการด้านการบริหารได้นิยามคุณลักษณะของผู้น าเชิงสร้างสรรค์ว่าจะประกอบด้วยคุณลักษณะ 
ดังนี้  (รังสรรค์  ประเสริฐศรี, 2544) ต้องเป็นผู้มีความรู้ (Knowledge) เป็นผู้มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวางในด้านข้อมูลและประเด็นปัญหา รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความสามารถทางเชาวน์ปัญญา 
(Intellectual Abilities) เป็นผู้มีสติปัญญาสูง มีไหวพริบ มีความสามารถในการแก้ปัญหา แสวงหาสิ่ง
ที่ดี และชอบคิดหลายแง่มุม  และด้านบุคลิกภาพ (Personality) ต้องเป็นผู้ไม่ยึดแบบแผนเก่าโบราณ 
มีความมั่นใจในตนเอง ชอบความท้าทาย มีพลังที่จะต่อสู้ และหนักแน่น  เช่นเดียวกับประเวศ  วะสี 
(2540) ที่ระบุว่า ความเป็นผู้น าเชิงสร้างสรรค์เป็นการแสดงถึงคุณลักษณะของผู้น าที่เป็นผู้เรียนรู้
ตลอดเวลา มีทัศนคติในเชิงบวกต่อโลกและต่อชีวิต เชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพของตนเอง และผู้อื่น
ที่พร้อมจะก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกัน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ท่ีแสดงถึงความยืดหยุ่นทางความคิด
และการกระท า และรู้จักใช้วิกฤตที่เกิดขึ้นให้เป็นโอกาส  รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความสมดุลในชีวิตที่รู้จัก



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2555 

 
 

158 

พัฒนาตนเองเสมอทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  จิตวิญญาณ  และเป็นที่ยอมรับของสมาชิกโดย
อัตโนมัติ ท าให้การท างานในองค์กรราบรื่น มีความสุข และมีประสิทธิภาพ 
 พฤติกรรมผู้น าเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหาร โดยเฉพาะการบริหารโรงเรียนนั้น  
ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพเปรียบเสมือนดวงประทีปของหน่วยงานเป็นพลังของบุคลากร  ดังนั้น  
ผลงานของโรงเรียนจึงเป็นผลสะท้อนมาจากพฤติกรรมการบริหารของครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือ
ผู้อ านวยการ  โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเรื่องเกณฑ์มาตรฐานผู้บริหารการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารการศึกษา  โดยเฉพาะในเรื่องการเป็น
ผู้น าและสร้างผู้น าในระดับผู้บริหารมืออาชีพสามารถสร้างวัฒนธรรมของ องค์การ ด้วยการพูดน า 
ปฏิบัติน า และจัดระบบให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมโดยการให้รางวัลแก่ผู้ท างานได้ส าเร็จ จนน าไปสู่
การพัฒนาตนเอง คิดได้เอง ตัดสินได้เอง พัฒนาได้เองของผู้ร่วมงานทุกคน ผู้บริหารมืออาชีพจึงต้อง
แสดงออกอย่างชัดเจน และสม่ าเสมอเกี่ยวกับวัฒนธรรมขององค์กร เพ่ือให้ผู้ร่วมงานมีความมั่นใจใน
การปฏิบัติ จนสามารถเลือกการกระท าที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมผู้บริหารจึงต้องสร้างความรู้สึก
ประสบความส าเร็จให้แก่บุคลากรแต่ละคนและทุกคน จนเกิดภาพความเป็นผู้น าในทุกระดับ น าไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง   
 จากความส าคัญของการเป็นผู้บริหารสถานศึกษาดังกล่าวจึงจ าเป็นจะต้องมีการพัฒนา
ภาวะผู้น าอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งแนวคิดด้านภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ถือเป็น
แนวคิดที่มีความส าคัญอีกทางเลือกหนึ่ง ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแนวคิดด้านพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์มาบูรณาการเข้าด้วยกันเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 1. การมีความเป็นผู้น า 2. การมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม 3. การท างาน
เป็นทีม  4. การมีทัศนคติด้านบวก 5. การมีความสามารถในการปรับตัว 6. การมีความรู้และ
ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา 7. การมีบุคลิกภาพที่ดี และ 8. การมีความสามารถในการสื่อสาร 
เพ่ือน ามาใช้ในการยืนยันองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา และเพ่ือให้ได้
แผนกลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความ
หลากหลายดังกล่าวต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นรางวัลคุรุสภา ประจ าปี 2549-2553 และผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐและเอกชนรวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาในเขต
พ้ืนที่ภาคตะวันออก มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถประเมินโดยรวม
จากองค์ประกอบด้านต่างๆ ต่อไปนี้ 1) การมีความเป็นผู้น า 2) การมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม 3) การ
ท างานเป็นทีม 4) การมีทัศนคติด้านบวก 5) การมีความสามารถในการปรับตัว 6) การมีความรู้และ
ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา 7) การมีบุคลิกภาพที่ดี และ 8) การมีความสามารถในการสื่อสาร   
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
         1. เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเป็นผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
         2. เพ่ือสร้างแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยที่ใช้แบบแผนการวิจัยผสมระหว่างวิธีเชิงปริมาณ และการ
วิจัยเชิงคุณภาพร่วมกัน ซึ่งเป็นกระบวนทัศน์ในการท าวิจัยที่ส่งเสริมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยมี
วิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1. ศึกษาจากเอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เกี่ยวกับ
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  

2. ศึกษาจากการวิจัยเชิงปริมาณ  (Empirical Study) โดยใช้แบบสอบถามวัดความเป็นผู้น า
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ไปท าการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่ง
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย  ประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ง
ของรัฐและเอกชน รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาซึ่งได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษา
ดีเด่นรางวัลคุรุสภาประจ าปี 2549-2553 ได้จากการเลือกแบบเจาะจง จ านวนทั้งสิ้น 6 คน และ     
2) กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งของรัฐและเอกชน  รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา
ประเภทอาชีวศึกษาในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก  8 จังหวัด ประกอบด้วย นครนายก ปราจีนบุรี  
ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ระยอง  ตราด  สระแก้ว  และจันทบุรี  จ านวนทั้งสิ้น  334 คน จากนั้นน ากลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสองกลุ่มย่อยมารวมกัน  เพ่ือใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลส าหรับการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้  รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น  จ านวน  340 คน จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ  (SPSS) เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่  และค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าต่ าสุด (Min) ค่าสูงสุด (Max) การ
แจกแจงข้อมูลทางด้านความเบ้ (Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) และเปรียบเทียบระดับความ
เป็นผู้น าเชิงสร้างสรรค์ระหว่างตัวอย่าง 2 กลุ่มดังกล่าวโดยใช้ t-test 

ส่วนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  (Confimatory Factor Analysis) ของโมเดล
องค์ประกอบของแบบสอบถามวัดความเป็นผู้น าเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้โปรแกรม LISREL เพ่ือค านวณ
ค่าดัชนีบ่งชี้ความเหมาะสมพอดีของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์  โดยหาค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-
Square Statistic) ค่าอาร์เอ็มอาร์ (RMR) (Root Mean Square Residaul) ดัชนีค่าอาร์เอ็มเอสอีเอ 
(RMSEA) (Root Mean Square Error of Approximation) ดัชนีบ่งบอกความความกลมกลืน (Fit 
Index) และเพ่ือประเมินความกลมกลืนของผลลัพธ์ในส่วนประกอบที่ส าคัญในโมเดลภายหลังจากการ
ประเมินความกลมกลืนของโมเดลในภาพรวมแล้ว โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ดังนี้ 1) ค านวณค่า
น้ าหนักองค์ประกอบแบบมาตรฐาน (Standardized Factor Loading : 𝜆) 2) ค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (Stardard Error: SE) 3) ค่า t-test ทดสอบนัยส าคัญทางสถิติของค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
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4) ค านวณค่าสหสัมพันธ์พหุคูณก าลังสอง (Square Multiple Correlation: SMC หรือ R XT
2
, ) และ 

5) ค านวณค่าความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้าง (Constructive Reliability: PC ) ซึ่งควรมีค่ามากกว่า 0.70 
และค่าความผันแปรความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้าง (Variance Extracted: PV ) 

3. ศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา จ านวน 
5 คน โดยใช้แนวค าถามแบบกึ่งโครงสร้าง ซึ่งประกอบไปด้วย 1) ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 
คณบดีวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2) นายชาญวิทย์ ทัพสุพรรณ เลขาธิการ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 3) ดร.วีรวัฒน์  วรรณศิริ นายกสมาคมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 4) นายสุรเทพ  ตั๊นประเสริฐ  อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
และ 5) นายสมชาย แสงสุวรรณ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ผู้วิจัย
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

4. สร้างแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่ เหมาะสมส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาสังเคราะห์กับข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา 
เพ่ือสร้างคู่มือการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา แล้วส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการศึกษาเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินคุณค่าให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
 
ผลการวิจัย 

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
   1) ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรชี้วัดจ านวน 77 ตัวชี้วัด 

พบว่า ทุกค่ามีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันได้ 
   2) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 โดยการแยกออกเป็น 8 โมเดล พบว่า 

ทั้ง 8 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการมีความเป็นผู้น า การมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม การ
มีทัศนคติด้านบวก การมีความสามารถในการปรับตัว การมีความรู้และความสามารถทางเชาว์ปัญญา 
การมีบุคลิกภาพที่ดี และการมีความสามารถในการสื่อสารมีความเหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ส่วนผลการวิเคราะห์ด้านความเหมาะสมพอดีของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า โมเดล
องค์ประกอบแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
มีความเหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ส าหรับโมเดลการวัด พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบแบบ
มาตรฐานของตัวชี้วัด และตัวแปรโครงสร้างของทั้ง 8 องค์ประกอบ อยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกัน 
 3) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 ผลการวิเคราะห์ด้านความเหมาะสม
พอดีของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สรุปได้ว่า โมเดลองค์ประกอบแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น า
เชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา และองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบกับตัวชี้วัดมี
ความเหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ส่วนโมเดลการวัด พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบแบบ
มาตรฐานของตัวชี้วัด และตัวแปรโครงสร้างของทั้ง 8 องค์ประกอบอยู่ในระดับสูง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ทั้ง 8 องค์ประกอบมีความเที่ยงตรงสูงในการเป็นองค์ประกอบของแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น า
เชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา หรือกล่าวได้ว่า แผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาภาวะ
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ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ  ซึ่งค่า
น้ าหนักองค์ประกอบแบบมาตรฐานมีความถูกต้องสูง โดยความเชื่อถือเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบ
ทั้ง 8 ตัว มีค่าเป็นดังนี้ 0.91, 0.86, 0.90, 0.90, 0.95, 0.66, 0.92 และ 0.83 ตามล าดับ และมีความ
ผันแปรของความเชื่อถือโครงสร้างเป็น 0.53, 0.38, 0.41, 0.48, 0.67, 0.20, 0.55 และ 0.47 
ตามล าดับ ความเชื่อถือเชิงโครงสร้างของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่ เหมาะสมส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา เป็น 0.98 และมีความผันแปรของความเชื่อถือโครงสร้างเป็น 0.44  

   สรุปผลจากการวิเคราะห์  พบว่า แผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่
เหมาะสมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการมีความเป็นผู้น า 
การมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม การมีทัศนคติด้านบวก การมีความสามารถในการ
ปรับตัว การมีความรู้และความสามารถทางเชาวน์ปัญญา การมีบุคลิกภาพที่ดี  และการมี
ความสามารถในการสื่อสาร จึงยืนยันตามสมมติฐานที่ได้ก าหนดไว้ 

2. การสร้างแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้วิจัยได้ด าเนินการร่างแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยเป็นลักษณะการพัฒนาความเป็นผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ซึ่งจัดท าเป็นคู่มือการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นผู้น าในเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมีลักษณะเป็นเอกสารประกอบการฝึกทักษะ
ด้วยตนเองของผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง และค าแนะน า
เกี่ยวกับการพัฒนา อันประกอบไปด้วยแนวทางปฏิบัติแยกออกเป็น 2 หัวข้อย่อย คือ 1. ข้อแนะน าที่
ท าได้ทันที และ 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
    การปรับปรุงร่างแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้วิจัยด าเนินการหลังจากการตรวจสอบคู่มือการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดงความคิดเห็นโดย
สรุปดังนี้ 1) ด้านหลักการมีความเหมาะสมดีแล้ว 2) โครงสร้างของเนื้อหาสาระต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้มี
ความเหมาะสมดีแล้ว 3) วัตถุประสงค์มีความเหมาะสมดีแล้ว 4) วิธีด าเนินการของคู่มือการพัฒนา
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ควรปรับค าว่า “ข้อแนะน าที่ท าได้ทันที” เป็น 
“ข้อแนะน าในการปฏิบัติ”แทน เพราะอาจท าให้ผู้บริหารที่น าไปปฏิบัติเข้าใจไปว่า อาจมีข้อแนะน าใน
ระยะยาว หรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ อีก 5) ข้อแนะน าที่ท าได้ทันที และการประชุมเชิงปฏิบัติการที่
น าเสนอไว้ในคู่มือการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของผู้บริหารสถานศึกษา แต่ควรปรับค าแนะน าให้เป็น
ลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาตนเองที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และสามารถปฏิบัติด้วยตนเองได้จริง  และ 
6) ควรปรับแนวปฏิบัติในบางด้าน เช่น ด้านการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมให้แยกย่อยออกเป็นรายข้อ จาก
เดิมที่เป็นความเรียง เพราะจะท าให้ผู้บริหารสามารถน าไปปฏิบัติได้ตามความต้องการของแต่ละคน 
ส่วนด้านการท างานเป็นทีมโดยเฉพาะในเรื่องของการประชุมเชิงปฏิบัติการนั้นควรปรับเนื้อหา “การ
ก าหนดความต้องการขององค์การ ชุมชน และบุคคล ตามล าดับ” ไปแทนเนื้อความเดิม ด้านการมี
ความรู้และความสามารถทางเชาวน์ปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะว่า ควรเพ่ิมเติม “ทักษะการท า
วิจัยของสถานศึกษา” ในหัวข้อการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
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    สรุปได้ว่า หลักการของคู่มือการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษารวมทั้งโครงสร้างของเนื้อหาสาระ และวัตถุประสงค์นั้นมีความเหมาะสมดีแล้ว ส่วน
วิธีด าเนินการนั้นควรปรับข้อแนะน าที่ท าได้ทันที มาเป็นข้อแนะน าในการปฏิบัติ และกิจกรรมการฝึก
ทักษะที่ได้น าเสนอไว้ คือ ข้อแนะน าที่ท าได้ทันที และการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีความสอดคล้องกับ
สภาพปัจจุบันของผู้บริหารสถานศึกษา แต่ควรปรับให้เป็นลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาตนเองที่
ชัดเจน เข้าใจง่าย และสามารถปฏิบัติด้วยตนเองได้จริง  
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัย พบว่า แผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการมีความเป็นผู้น า การมุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วม การท างานเป็นทีม การมีทัศนคติด้านบวก การมีความสามารถในการปรับตัว การมีความรู้
และความสามารถทางเชาวน์ปัญญา การมีบุคลิกภาพที่ดี และการมีความสามารถในการสื่อสาร มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบแบบมาตรฐาน เป็น 0.88, 0.87, 0.94, 0.96, 0.95, 0.93, 0.99 และ 0.94 
ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในระดับสูงแสดงว่า ทั้ง 8 องค์ประกอบมีความเที่ยงตรงสูงในการเป็นองค์ประกอบ
ของแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา  โดย
องค์ประกอบที่ได้ดังกล่าวมีความสอดคล้องกันกับผลการศึกษาของ Mungkasem (2001) ที่ได้ให้
ความเห็นว่า ความเป็นผู้น าเชิงสร้างสรรค์ คือ การที่บุคคลที่เป็นผู้น าในองค์กรหรือชุมชนนั้นมี
ความสามารถในการชี้น าตนเองและผู้อ่ืนให้กล้าคิด กล้าตัดสินใจและลงมือท าตามแผนที่ตั้งไว้อย่าง
จริงจัง มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา มีความสามารถในการประสานพลังสร้างสรรค์จาก
สมาชิกได้ มีมุมมองเชิงบวก ที่ท าวิกฤตให้เป็นโอกาส และมีความสามารถในการปรับตัวอย่างยืดหยุ่น
ต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้ เช่นเดียวกับโดโรธี  (Dorothy, 2001) ซึ่งระบุว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ภายในสถานศึกษานั้น ประกอบด้วย 1) การมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับประเด็นที่ส าคัญ 2) การให้
อ านาจในการท างานแก่ทุกฝ่าย 3) การยอมรับการเปลี่ยนแปลง  และ 4) การอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เช่นเดียวกับสเติร์นเบิร์ก  (Sternberg, 2006)ได้ระบุถึงภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ด้านที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ว่า ผู้น าสถานศึกษาที่ดีนั้น
จะต้องประกอบไปด้วยหลักส าคัญ 4 ประการ คือ การตัดสินใจในกรณีต่างๆ นั้นจะต้องเป็นไปในเชิง
สร้างสรรค์ ผ่านการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน มีการฝึกฝนและปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  และต้องเป็นไปด้วย
ความเฉลียวฉลาดและมีชั้นเชิง ส่วนเคลลี่ (Kelley, 2005) ระบุว่า ผู้น าในสถานศึกษาจ าเป็นต้องมอง
ให้เห็นถึงความต้องการของบรรดาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหลาย รวมถึงจ าเป็นต้องเปิด
โอกาสให้พวกเขาได้แสดงความคิดเห็น และแสดงวิสัยทัศน์ได้อย่างเต็มที่ในลักษณะการเพ่ิมพลัง
อ านาจ ที่ส าคัญจะต้องสามารถน าพาให้พวกเขาร่วมกันสร้างบรรยากาศที่ดีของสถานศึกษาได้อย่ าง
สร้างสรรค์นั่นเอง 

1. ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการมีความเป็นผู้น า ผลจากการวิจัย
ครั้งนี้ พบว่า ตัวชี้วัดทั้ง 9 ตัว  มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบแบบมาตรฐาน ( ) ระหว่าง 0.18-0.43 และ
มีค่าความเชื่อถือเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบสูงถึง  0.88  ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
ความคิดเห็นของดาวาร์ (Davar, 1994) ที่ระบุว่า ผู้น าเชิงสร้างสรรค์เป็นผู้ที่มีความสามารถในการ
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ชี้น าตนเองและผู้อื่น ด้วยการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการท างานจากผู้ปฏิบัติ  โดยสามารถให้
ค าแนะน าและมีอิทธิพลในการโน้มน้าวชักจูงผู้อ่ืนให้ปฏิบัติงานเพ่ือไปสู่เป้าหมาย การกล้าคิด กล้า
ตัดสินใจในเชิงสร้างสรรค์ (Sternberg, 2006) และลงมือท าตามแผนที่วางไว้อย่างจริงจัง โดยมีความ
มุ่งม่ันที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ จนกว่าจะประสบความส าเร็จ (Mungkasem, 2001) 

2. ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม จากการ
วิจัยครั้งนี้ พบว่า ตัวชี้วัดทั้ง 11 ตัวมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบแบบมาตรฐาน ระหว่าง 0.12-0.42 และ
มีค่าความเชื่อถือเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบสูงถึง 0.87 ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
ความคิดเห็นของ Mungkasem, 2001; อานันท์  ปันยารชุน, 2543; สมยศ  นาวีการ, 2544 ที่ระบุว่า 
ผู้น าเชิงสร้างสรรค์เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ คือ การมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา โดยการ
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพ่ือน ามาใช้เป็นพ้ืนฐานในการสร้างแนวคิดใหม่ๆ ซึ่งจะต้องมีการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ที่เป็นรูปธรรมและการประสบผลส าเร็จ  โดยก าหนดลักษณะของโครงสร้างของงาน 
รูปแบบในการท างาน และค านึงถึงเสียงสะท้อนจากทุกฝ่าย ให้ผู้ตามได้ร่วมรับรู้วิสัยทัศน์และท าความ
เข้าใจ เพ่ือแปรเปลี่ยนไปสู่การปฏิบัติ  (อานันท์  ปันยารชุน, 2543) นอกจากนั้นต้องรู้จักน าแนวคิด
ต่างๆ หรือประสบการณ์ในการท างานที่ท าให้ประสบความส าเร็จมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งหาแนวทางหรือพัฒนาสิ่งใหม่ๆ และพยายามพัฒนาสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้นด้วย (Bass, 1985)  

3. ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการท างานเป็นทีม จากการวิจัยครั้ง
นี้ พบว่า ตัวชี้วัดทั้ง 14 ตัว มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบแบบมาตรฐาน ระหว่าง 0.19-0.42  และมีค่า
ความเชื่อถือเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบสูงถึง 0.94 ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวมีความสอดคล้องกับความ
คิดเห็นของ  Raelin, 2002; ประเวศ  วะสี, 2540 ซึ่งระบุว่า ผู้น าเชิงสร้างสรรค์เป็นผู้ที่ได้รับการ
ยอมรับของผู้อ่ืน  มีกิจกรรมและมีส่วนร่วมในสังคมสูง  (Bass, 1985)  คือ  มีความสามารถในการ
ประสานพลังสร้างสรรค์จากผู้ร่วมงาน  รู้จักบุคคลที่เกี่ยวข้องและมีความเชื่อมั่นในคุณค่าของผู้อ่ืน   
(Covey, 1991; พระธรรมปิฎก, 2541; Raelin, 2002)  โดยให้ทุกๆ คนมีส่วนร่วมในความเป็นผู้น า  
เปิดโอกาสให้พวกเขาได้แสดงความคิดเห็น มีการน าจุดแข็งหรือข้อดีในแต่ละคนมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการจัดการสิ่งต่างๆ (Mungkasem, 2001) และให้การสนับสนุนทรัพยากรที่มีความจ าเป็นเพ่ือให้
ทุกกลไกขององค์การมีลักษณะการบูรณาการการท างานแบบองค์รวม (สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์, 2548)  

4. ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการมีทัศนคติด้านบวก จากการวิจัย
ครั้งนี้  พบว่า  ตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัว  มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบแบบมาตรฐาน ระหว่าง 0.23-0.45 และมี
ค่าความเชื่อถือเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบสูงถึง  0.96  ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
ความคิดเห็นของ Covey (1991) ที่กล่าวถึงผู้น าเชิงสร้างสรรค์ว่า เป็นผู้ที่มีพลังชีวิตในเชิงบวก คือ 
เป็นบุคคลที่แสดงออกถึงความร่าเริงแจ่มใส มีความสุข มีทัศนคติเชิงบวก มีความกระตือรือร้น มอง
ชีวิตอย่างมีความหวัง  โดยสามารถมองวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ในทุกๆ เหตุการณ์ ด้วยการมองเห็นถึง
ข้อดีที่มาพร้อมกับปัญหาต่างๆ และมีความเชื่อมั่นว่า ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะมาพร้อมกับการให้
โอกาสที่ดกีว่าเสมอ และน าไปสู่การประสบความส าเร็จที่มีคุณค่า (Mungkasem, 2001)   

5. ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการมีความสามารถในการปรับตัว  
จากการวิจัย พบว่า ตัวชี้วัดทั้ง 9 ตัว มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบแบบมาตรฐาน ระหว่าง 0.37-0.47  
และมีค่าความเชื่อถือเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบสูงถึง  0.95  ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า  
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ผู้น าเชิงสร้างสรรค์เป็นผู้ที่มีความสามารถในการปรับตัว สามารถเผชิญกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนใน
ปัจจุบัน มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์, 
2548; Davar, 1994) ยอมรับการเปลี่ยนแปลง  มีความสามารถในการเรียนรู้ทางวิชาการใหม่ๆ ให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และไม่ตีกรอบให้กับตนเอง (เรมวล  นันท์ศุภวัฒน์, 2542; Dorothy, 
2001; อานันท์  ปันยารชุน, 2543)  รวมทั้งเป็นผู้ที่ตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดเวลาและตลอดชีวิต 
(Covey, 1991) เพ่ือให้สามารถปรับปรุงวิธีการท างานให้มีความเหมาะสม ซึ่งจะน าไปสู่การมี
ประสิทธิภาพที่ดีในการท างาน (Mungkasem, 2001)    

6. ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการมีความรู้และความสามารถทาง
เชาวน์ปัญญา จากการวิจัย พบว่า ตัวชี้วัดทั้ง 8 ตัว มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบแบบมาตรฐาน ระหว่าง 
0.20-0.41 และมีค่าความเชื่อถือเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบสูงถึง 0.93 ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับความคิดเห็นของ Dubrin (2004) และ Bass (1985) ซึ่งระบุว่า ผู้น าเชิงสร้างสรรค์เป็นผู้
ที่มีความรอบรู้ เป็นผู้ที่มีการมองสิ่งต่างๆ ในแนวทางไม่ธรรมดา ซึ่งมักจะมองอย่างลึกๆ และมองถึง
ความหมายในส่วนลึกนั้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นและมีค าถามในใจ (เรมวล  นันท์ศุภวัฒน์, 2542) 
ชอบเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์  ท าให้เกิดปัญญา (ประเวศ  วะสี, 2540) และมีข้อมูลใน
เรื่องที่เป็นประเด็นปัญหา (Dubrin, 2004) นอกจากนั้นจะต้องมีความสามารถทางเชาวน์ปัญญา คือ  
มีทักษะในการวิเคราะห์อย่างกว้างขวางและถี่ถ้วน โดยการรวบรวมทั้งผลดีและผลเสีย  ผู้มีไหวพริบ  
สติปัญญา และการใช้เหตุผล (Sternberg, 2006) 

7. ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการมีบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งจากการวิจัย
ครั้งนี้ พบว่า ตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัว มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบแบบมาตรฐาน ระหว่าง 0.26-0.42  และมี
ค่าความเชื่อถือเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบสูงถึง 0.99 ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
ความคิดเห็นของ Dubrin (2004) ที่ระบุว่า ผู้น าที่จะเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ต้องเป็นคนที่มอง
ภาพลักษณ์ตัวเองในทางที่ดี มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง ยึดมั่นในสิ่งที่เชื่อว่าเป็นจริงได้และน าไปใช้จริง
ได ้รวมถึงเป็นผู้ที่สามารถรับมือกับความขัดแย้งและความวุ่นวายได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังเป็นคน
ที่ชอบพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอ่ืนที่มีความคิดคล้ายคลึงกับตนเอง ชอบความท้าทาย   
ความตื่นเต้น กระตือรือร้น ชอบสงสัยและอยากรู้อยากลอง (เอกชัย กี่สุขพันธ์, 2530; Dubrin, 2004) 

8. ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการมีความสามารถในการสื่อสาร
ตัวชี้วัดทั้ง 6 ตัว มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบแบบมาตรฐาน ระหว่าง 0.14-0.44 และมีค่าความเชื่อถือ
เชิงโครงสร้างขององค์ประกอบสูงถึง 0.94 ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ผู้น าเชิงสร้างสรรค์
จะต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งเสนอความคิดและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงอ านวย
ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารอย่างสม่ าเสมอเพ่ือลดความไม่เข้าใจกัน  (เรมวล  นันท์ศุภวัฒน์, 
2542; ประเวศ  วะสี , 2540) และการมีความสามารถในการพูดโน้มน้าวสื่อสารให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ 
(อานันท์ ปันยารชุน, 2543) 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้จาก

การศึกษา ทั้ง 8 องค์ประกอบ เป็นสิ่งที่ผู้บริหารควรเร่งรัดพัฒนาทักษะเหล่านี้ให้มีความพร้อมมาก
ยิ่งขึ้น เพ่ือการพัฒนาความเป็นผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียน เช่น ทักษะการมอบหมายงาน
และอ านาจหน้าที่อย่างเหมาะสม หรือการฝึกอบรม สัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ 
เป็นต้น ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อคุณภาพและประสิทธิภาพในการท างานของตน 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

    1) ควรน าแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาไปท าการวิจัยในเชิงเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาทั่วไป  กับกลุ่มผู้บริหาร
สถานศึกษาซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นในด้านการบริหารงานจากหน่วยงานต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  เพ่ือทราบถึงระดับความเป็นผู้น าเชิงสร้างสรรค์ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกัน
หรือไม ่อย่างไร 

    2) แบบวัดระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนาในครั้งนี้  มีความเที่ยงตรงในระดับสูง สามารถน าไปเป็นเครื่อ งมือวัดภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ิมเติมกับประชากรกลุ่มอ่ืนๆ ได้ 
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