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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ศึกษาระดับภาวะผูน้ ำ� เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 2) เพื่อศึกษาระดับการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียน สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 3) เพื่อวิเคราะห์ภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ�ำนวน 331 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้
เป็นแบบสอบถามซึง่ มีคา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.989 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ� เร็จรูป เพือ่ หาค่าความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
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ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนโดยภาพรวมมีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับ “มาก” ทุกด้าน โดยด้านที่มีการปฏิบัติที่มากที่สุด คือ ด้านความยืดหยุ่นรองลงมาเป็นด้านวิสัยทัศน์ และด้าน
จินตนาการเป็นล�ำดับสุดท้าย 2) ระดับการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียน โดยภาพรวมมีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับ “มาก”
ทุกด้าน โดยด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือ ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รองลงมาเป็นด้าน การมุ่งเน้น
คุณภาพบุคลากร ด้านการมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ และด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นล�ำดับสุดท้าย 3) ภาวะผู้น�ำเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียน ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์ และด้าน
จินตนาการสามารถพยากรณ์ได้ว่า ส่งผลต่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 ได้ร้อยละ 74.8 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ: ภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
ABSTRACT
This research aimed to study 1) Creative Leadership of the school administrators, 2) High-Performance
Organization of schools, and 3) Creative Leadership analysis of the school’s administrators which effect on
High Performance Organization of School under the Secondary Educational Service Area Office 21. The
samples consisted of administrators and teachers total of 331 samples by stratified random sampling. The
research instrument was questionnaire and its reliability was at 0.989. Using a computer program for
calculating the frequency, mean, standard deviation, Pearson product-moment correlation coefficient, enter
multiple regression analysis, and for the stepwise multiple regression analysis methods.
Research findings were as follows; 1) Creative Leadership of school’s administrators. The highest
performance was the flexibility, following with the vision and the imagination was the last found, 2) overview of
school’s High-Performance Organization, the highest performance was focusing on students and stakeholders,
following with the personal quality and the learning organization was the last found, lastly, 3) Creative
Leadership of school administrators affecting the high performance organization of the school, following with
the vision and imagination predicting can be seen at the high performance organization of the school.
Keywords: Creative Leadership, High-Performance Organization
		
บทน�ำ

การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21
ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นส�ำคัญให้ประเทศต้องปรับตัวอยู่ตลอด
เวลา เพื่อความอยู่รอด โดยมีการขับเคลื่อนการพัฒนาใน
ทุ ก ด้ า น และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
ประเทศไทย ก็เป็นที่ตระหนักร่วมกันในทุกภาคส่วน ที่จะ
ต้องให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาเพื่อยกระดับการพัฒนา
ประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว (ส�ำนักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559,
น.1-2) องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ

ก็ตอ้ งปรับตัวเพือ่ ความอยูร่ อด และพัฒนาขีดความสามารถ
ให้เทียบเคียงสมรรถนะกับองค์กรอืน่ เพือ่ ความได้เปรียบใน
การแข่งขัน ในปัจจุบัน มีหน่วยงานหลายแห่งได้ให้ความ
ส�ำคัญต่อการพัฒนาหน่วยงานเพือ่ ก้าวไปสูก่ ารเป็นองค์กร
ที่มีความเป็นเลิศหรือ “องค์กรสมรรถนะสูง” พสุ เดชะรินทร์
(2549, น. 38) กล่าวว่า องค์กรสมรรถนะสูงเป็นองค์กรที่มี
ความสามารถในการสามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึง่ มีองค์ประกอบหลักทีส่ ำ� คัญในการขับเคลือ่ นองค์กรภาค
รัฐสู่การเป็นองค์กรที่มีศักยภาพคือการมุ่งเน้นยุทธศาสตร์
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การมุ่งเน้นคุณภาพบุคลากร การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
และการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการ
พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศ
ที่ส�ำคัญก็คือ การศึกษา เพราะการศึกษาสร้างคน คนสร้าง
ชาติ ดังนั้นองค์กรทางการศึกษา ด้านการบริหารการศึกษา
จึงควรมีผรู้ บั ผิดชอบทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ มีวสิ ยั ทัศน์ มี
สมรรถนะ ที่จะสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของชาติ เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552, น. 1-2)
จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ภาวะ
ผูน้ ำ� มีหลายแบบ ซึง่ ภาวะผูน้ ำ� เชิงสร้างสรรค์ เป็นภาวะผูน้ ำ�
ที่นักวิชาการหลายคนได้ยอมรับว่าจะสามารถยกระดับ
คุณภาพขององค์กรได้ธีระ รุญเจริญ (2553, น. 6) และ
(Basadur, 2008, pp.103-121) ได้กล่าวไว้ว่า ภาวะผู้น�ำ
เชิงสร้างสรรค์ เป็นลักษณะหรือพฤติกรรมในการน�ำผู้อื่น
และประสานงานผูอ้ นื่ ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างแรง
จูงใจ สร้างบรรยากาศในการคิดนอกกรอบ โดยใช้วิธีการ
ใหม่ ๆ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สมชาย รุง่ เรือง (2560,
น. 29) กล่าวว่า การพัฒนาผู้น�ำสู่การสร้างแรงผลักดันเชิง
สร้างสรรค์มคี วามส�ำคัญมากในการช่วยพัฒนาองค์กรให้มี
ความก้ า วหน้ า อย่ า งยั่ ง ยื น และอยู ่ ร อดในโลกที่ มี ค วาม
ก้ า วหน้ า และเปลี่ ย นแปลงอย่ า งไม่ ห ยุ ด ยั้ ง ทั้ ง นี้ องค์
ประกอบที่ส�ำคัญของผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ จินตนาการ
ความยืดหยุน่ และวิสยั ทัศน์ เพือ่ พัฒนาผูน้ ำ� ให้เป็นผูน้ ำ� เชิง
สร้างสรรค์ มีความรู้ความสามารถในการสร้างแรงผลักดัน
ให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และผลการวิจัย
ของ สุรพงษ์ นามนัย (2553, น. 148) กล่าวว่า ความสัมพันธ์
ของภาวะผูน้ ำ� และการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียน
มาตรฐานสากลมีความสัมพันธ์เชิงบวก และภาวะผู้น�ำส่ง
ผลให้โรงเรียนเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ดังนั้นภาวะผู้น�ำ
เชิงสร้างสรรค์ถอื ว่าเครือ่ งมือส�ำคัญอย่างหนึง่ ทีจ่ ะช่วยผลัก
ดันให้สถานศึกษามีคุณภาพและเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 21 จากผลการสอบวัดความรู้ทางการศึกษาระดับชาติ
(O-NET)และระดับสากล ปี 2018 ที่ผ่านมา พบว่า คะแนน

เฉลี่ยโดยภาพรวม มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และผล
คะแนนสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 บาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลคะแนนต�่ำกว่าระดับประเทศ รวม
ถึงผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ. ตั้งแต่ปีการ
ศึกษา 2554-2560 มีโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านการรับรองจาก
สมศ. จ�ำนวน 13 โรงเรียน (ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 21, 2561, น. 14) ซึ่งจากผลการด�ำเนิน
งานการจัดการศึกษาของโรงเรียนดังกล่าว ท�ำให้สำ� นักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 21เห็นความส�ำคัญของ
สมรรถนะของโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบและรวมถึง
ภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ที่ต้องเกิดกับผู้บริหารสถานศึกษา
ทุกโรงเรียนในสังกัด ดังนั้นการก�ำหนดนโยบาย การจัดท�ำ
ยุทธศาสตร์ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 21 จะเป็นแรงขับเคลื่อนองค์กรสถานศึกษาสู่การเป็น
องค์กรสมรรถนะสูงในโรงเรียน
ผู ้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษา เรื่ อ งภาวะผู ้ น� ำ เชิ ง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็น
องค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้จะ
ท� ำ ให้ ไ ด้ อ งค์ ค วามรู ้ ข้ อ มู ล สารสนเทศเกี่ ย วกั บ องค์ ก ร
สมรรถนะสูงและภาวะผูน้ ำ� เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส�ำนักงานเขตพื้นที่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาเพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมภาวะผูน้ ำ� เชิง
สร้างสรรค์แก่ครูและผู้บริหารสถานศึกษา และใช้ในการ
วางแผนในการพัฒนาองค์กรเพือ่ ยกระดับโรงเรียนสูก่ ารเป็น
องค์กรสมรรถนะสูงต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
2. เพื่ อศึ กษาระดั บการเป็ น องค์ กรสมรรถนะสู ง
ของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 21
3. เพือ่ วิเคราะห์ภาวะผูน้ ำ� เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหาร
สถานศึ ก ษาที่ ส ่ ง ผลต่ อ การเป็ น องค์ ก รสมรรถนะสู ง
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ของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา กรอบแนวคิดการวิจัย
เขต 21
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ก�ำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยที่เป็น
สมมติฐานการวิจัย
ตั ว แปรต้ น คื อ ภาวะผู ้ น� ำ เชิ ง สร้ า งสรรค์ ซึ่ ง ได้ จ าการ
ภาวะผูน้ ำ� เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาส่ง สังเคราะห์เอกสารทางวิชาการและงานวิจยั ของกิตติก์ าญจน์
ผลต่ อ การเป็ น องค์ ก รสมรรถนะสู ง ของโรงเรี ย น สั ง กั ด ปฏิพันธ์ (2555, น. 25); รัษฎากร อัครจันทร์ (2560, น. 82),
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 อย่างมี สุขพัชรา ซิ้มเจริญ (2556, น. 10) เป็นหลัก และตัวแปรตาม
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คือ การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงซึ่งได้จาการสังเคราะห์
เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยของแนวคิดของเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (2558, น. 9); สุดารัตน์ ไชยประสิทธิ์,
(2558, น. 8); สุริยะ ทวีบุญญาวัตร (2559, น. 795)
เป็ น หลั ก สามารถสรุ ปเป็ น กรอบแนวคิ ดในการวิ จั ยได้
ดังแผนภาพต่อไปนี้

การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์
การมุ่งเน้นคุณภาพบุคลากร
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์
1. ความยืดหยุ่น
2. จินตนาการ
3. วิสัยทัศน์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง สาเหตุ (Causal
research) มีวิธีการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจ�ำนวน 56 โรงเรียนใน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 ปี
การศึกษา 2562 จ�ำนวน 2,311 คน โดยกลุ่มตัวอย่างได้มา
โดยวิ ธี ก ารสุ ่ ม แบบแบ่ ง ชั้ น ภู มิ (Stratified random
sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จ�ำนวน 331 คน

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม
(Questionnaires) ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.989 โดย
จ�ำแนกเป็น 3 ตอนได้แก่ ตอนที่ 1 แบบสอบถามสภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบส�ำรวจรายการ ตอนที่ 2
แบบสอบถามเกีย่ วกับภาวะผูน้ ำ� เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหาร
สถานศึ ก ษากั บ แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การเป็ น องค์ ก ร
สมรรถนะสูงของโรงเรียนเป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า 5
ระดับและตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นที่ 1 ผู้วิจัยขอหนังสือเพื่อขอความร่วมมือในการ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากคณะศิ ล ปศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่น ถึงผู้อ�ำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 21 และผู้อ�ำนวยการโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เพือ่ ขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
ขั้นที่ 2 ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตั ว อย่ า งเพื่ อ น� ำ หนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห์ แ ละ

แบบสอบถามการวิจัยส่งไปยังโรงเรียนโดยผู้วิจัยก�ำหนด
วัน เวลา ที่จะขอรับแบบสอบถามคืนภายใน 15 วัน
ขั้นที่ 3 เก็บรวบรวมแบบสอบถามการวิจัย
ขั้นที่ 4 น�ำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนน�ำไปประมวลเพื่อหาค่าสถิติ
คิดเป็นร้อยละ 100 และน�ำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในล�ำดับต่อไป
สถิ ติ ที่ ใ ช้ แ ละการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เพื่ อ ตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัยโดยใช้สถิติที่เหมาะสม ดังนี้

ตารางที่ 1 ค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น�ำ	
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
2. เพื่อศึกษาระดับการเป็นองค์กร
สมรรถนะสูงของโรงเรียน
3. เพื่อวิเคราะห์ภาวะผู้น�ำ	
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
ของโรงเรียน

ข้อมูลที่ใช้

สถิติที่ใช้

ระดับภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
ของโรงเรียน
วิเคราะห์ภาวะผู้น�ำ	
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็น
องค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียน

1. ค่าเฉลี่ย
2. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1. ค่าเฉลี่ย
2. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน
2. การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาระดับภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ดังแสดงตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
			
ด้าน
ภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
			
1
2
3

ความยืดหยุ่น
จินตนาการ
วิสัยทัศน์

รวม

ค่าเฉลี่ย
(X)

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

แปลผล

4.33
4.25
4.27
4.28

0.56
0.64
0.62
0.58

มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 2 การศึ ก ษาระดั บ ภาวะผู ้ น� ำ เชิ ง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยภาพ
รวม มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ระดับ “มาก” ทุกด้าน เมื่อน�ำ
มาเรียงล�ำดับ พบว่า ด้านความยืดหยุ่น มีการปฏิบัติมาก
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ที่สุด รองลงมาเป็นด้านวิสัยทัศน์ และด้านจินตนาการเป็น
ล�ำดับสุดท้าย
2. ผลการศึกษาระดับการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
ของโรงเรี ย น สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 21 ดังแสดงตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียน
			
ด้าน
การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
			
1
การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์
2
การมุ่งเน้นคุณภาพบุคลากร
3
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
4
การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
		
รวม
จากตารางที่ 3 การศึกษาระดับการเป็นองค์ กร
สมรรถนะสูงของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับ “มาก” ทุกด้าน เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยสูงสุดรายด้าน
เรียงตามล�ำดับจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการมุ่งเน้นคุณภาพบุคลากร
ด้านการมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ และด้านการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้
3. ผลการวิเคราะห์ภาวะผูน้ ำ� เชิงสร้างสรรค์ผบู้ ริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของ
โรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 21
3.1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ำ�
เชิงสร้างสรรค์ของสถานศึกษาและการเป็นองค์กรสมรรถนะ
สู ง ของโรงเรี ย น สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 21 จากผลการศึ ก ษาพบว่ า มี ค ่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.765 – 0.858 มีความ
สัมพันธ์ในทางบวก อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ
ภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านวิสัย

ค่าเฉลี่ย
(X)
4.35
4.37
4.33
4.39
4.36

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
0.56
0.56
0.55
0.51
0.50

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ทัศน์กับการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียนสูงสุด
(r = 0.858)มีความสัมพันธ์กัน “มาก” รองลงมา คือด้าน
จินตนาการกับการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียน
(r = 0.811) มีความสัมพันธ์กัน “มาก” และด้านความ
ยื ด หยุ ่ น กั บ การเป็ น องค์ ก รสมรรถนะสู ง ของโรงเรี ย น
(r = 0.765) มีความสัมพันธ์กัน “มาก”
3.2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน
จากผลการศึกษาค่าประสิทธิภาพในการพยากรณ์ พบว่า
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของภาวะ
ผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ
เป็นองค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีตัวแปรพยากรณ์ (X)
2 ตัวจากทั้งหมด 3 ตัว มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
เท่ากับ 0.865 นั้นคือ เมื่อน�ำภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ของผู้
บริหารสถานศึกษา ด้านวิสยั ทัศน์ (X3) เพียงด้านเดียวเข้าไป
ในสมการ จะมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ
0.858 และเมื่อเพิ่มภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ด้านจินตนาการ (X2) เข้าไปเพิม่ อีกหนึง่ ตัว พบ
ว่า ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์พหุคณ
ู เท่ากับ 0.865 แสดงว่า
มีตวั แปรพยากรณ์ 2 ตัว ทีส่ ง่ ผลต่อการเป็นองค์กรสมรรถนะ
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สู ง ของโรงเรี ย น สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ มั ธ ยมศึ ก ษา
เขต 21 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ
2
(R ) พบว่า ภาวะผูน้ ำ� เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
(X) กับการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียน (Y) สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 21 ด้านวิสัยทัศน์ (X3)

เพียงด้านเดียวพยากรณ์ได้ว่าส่งผลต่อการเป็นองค์กร
สมรรถนะสูงของโรงเรียน (Y) ได้ร้อยละ 73.6 และเมื่อเพิ่ม
ภาวะผูน้ ำ� เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา จ�ำนวน 1
ด้าน คือ ด้านวิสัยทัศน์ (X3) และด้านจินตนาการ (X2)
สามารถพยากรณ์ได้ว่าส่งผลต่อการเป็นองค์กรสมรรถนะ
สูงของโรงเรียน (Y) ได้ร้อยละ 74.8อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณ์ที่อยู่ในรูปคะแนนดิบ (b) และที่อยู่รูปคะแนนมาตรฐาน (B)
		 ที่ได้จากการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
		
คะแนนดิบ		
คะแนนมาตรฐาน
ตัวแปรพยากรณ์
		
b
S.E.
B
ค่าคงที่
1.317
0.098
ด้านวิสัยทัศน์ (X3)
0.523
0.048
0.645
ด้านจินตนาการ (X2)
0.190
0.047
0.241
R = 0.865, R2 = 0.748, Adjusted R2 = 0.747, S.E.est = 0.253, F = 487.542

t

Sig.

13.374
10.865
4.057

0.000
0.000
0.000

นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4 การสร้างสมการพยากรณ์ ภาวะผูน้ ำ�
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็น
องค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เมื่อผูว้ จิ ัยค้นหากลุม่ ตัวแปร
พยากรณ์ทดี่ ที สี่ ดุ แล้วน�ำกลุม่ ตัวแปรเหล่านีม้ าสร้างสมการ
ถดถอยโดยการค�ำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของ
ตัวพยากรณ์ทอี่ ยูใ่ นรูปคะแนนดิบ (b) และคะแนนมาตรฐาน
(B) ดังต่อไปนี้
สมการในรูปคะแนนดิบ
Y’ = 1.317+0.523 (X3) + 0.190 (X2)
สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน
Z’ = 0.645(Zx3) +0.241(Zx2)

อภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษาภาวะผู ้ น� ำ เชิ ง สร้ า งสรรค์ ข อง
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
ของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 21 ผู้วิจัยขออภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังต่อ
ไปนี้
1. ภาวะผูน้ ำ� เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 21 โดยภาพรวมมีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับ “มาก” ทุกด้าน
โดยสามารถเรียงล�ำดับจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ ด้าน ความ
ยืดหยุน่ ด้านวิสยั ทัศน์ และด้านจินตนาการตามล�ำดับ ทัง้ นี้
อาจเนื่องมาจากผู้บริหารที่ลักษณะหรือพฤติกรรมในการ
แสดงออกด้ า นการมี วิ สั ย ทั ศ น์ จิ น ตนาการ และความ
ยืดหยุน่ เรียกว่าเป็นผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีม่ คี ณ
ุ สมบัตภิ าวะ
ผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ ส�ำหรับคนที่มีแต่วิสัยทัศน์ แต่ขาด
จินตนาการและความยืดหยุน่ ก็สามารถพัฒนาและสร้างได้
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เพียงแต่ต้องกล้าที่จะเปิดใจ เรียนรู้ รับรู้ สิ่งใหม่ๆ วิธีการ
ใหม่ๆ กล่าวคือต้องหมัน่ ฝึกฝน เรียนรู้ เติมเต็มอยูต่ ลอดเวลา
หรือคนทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ มีจนิ ตนาการ แต่ขาดความยืดหยุน่ ควร
จะรูจ้ กั รับฟังความคิดเห็นและวิธกี ารของคนอืน่ ทีไ่ ม่ตรงกับ
ตนเอง แล้วน�ำมาคิดไตรตรองให้รอบคอบ มีเหตุผล พร้อม
ที่จะยอมเปลี่ยนวิธีการไปกับคนอื่นที่เห็นว่าถูกต้อง กิตติ์
กาญจน์ ปฏิพนั ธ์ (2555, น.141-142) และทิพย์วรรณ สุขใจ
รุ่งวัฒนา (2557, น. 192) กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้น�ำเชิง
สร้างสรรค์ ประกอบด้วย การมีวิสัยทัศน์ การยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง ความสามารถในการจูงใจ ความมุ่งมั่น การ
ท�ำงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์การเป็นแบบอย่างที่ดี
การอุทิศตน การยืดหยุ่น ความสามารถในการแก้ปัญหา
เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น สนับสนุนผู้อื่น และมีความไว้
วางใจ และสอดคล้องกับงานวิจัยของรอซียะห์ ลาเต๊ะ
(2561, น. 6) ได้ทำ� การวิจยั เรือ่ งภาวะผูน้ ำ� เชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดปัตตานี พบว่า ในด้านจินตนาการ ผู้บริหารสถาน
ศึกษาควรเป็นผู้น�ำที่มีไหวพริบดีในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดแบบเดิมๆ
เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ด้านความยืดหยุ่น
พบว่ า ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรมี พ ฤติ ก รรมของความ
ยืดหยุ่นผ่อนปรน สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ
ได้ มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมตามความเหมาะสมกับเวลา
และสถานที่ เปิดโอกาสให้บคุ ลากรหรือผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ด้านวิสยั ทัศน์ พบว่า ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาควรมีทกั ษะในการสร้างวิสยั ทัศน์ในการพัฒนา
คุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษา โดยสามารถวิ เ คราะห์ ส ภาพ
แวดล้อมและบริบทของสถานศึกษาได้อย่างสร้างสรรค์และ
เป็นนักแก้ปัญหาได้ดี
2. การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียน สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 พบว่า
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก “มาก” ทุกด้าน โดย
สามารถเรียงล�ำดับจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ ด้านการมุง่ เน้น
ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการมุ่งเน้นคุณภาพ
บุคลากร ด้านการมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ และด้านการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ตามล�ำดับ การจัดการศึกษาในระดับ
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การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทุกขนาดโรงเรียนสามารถน�ำหลักการ
ขององค์ ก รสมรรถนะสู ง ในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบไป
ประยุกต์ใช้ ซึ่งสามารถเริ่มการด�ำเนินงานโดยไม่จ�ำเป็น
ต้องด�ำเนินการครบทุกองค์ประกอบในครั้งแรก เพราะ
ลั ก ษณะการเป็ น องค์ ก รสมรรถนะสู ง เกิ ด ขึ้ น ได้ จ าก
ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และการผลั ก ดั น โรงเรี ย นให้ มี ลั ก ษณะเป็ น องค์ ก าร
สมรรถนะสู ง เป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วามน่ า สนใจเป็ น อย่ า งยิ่ ง
ผู้บริหารระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจนถึงผู้บริหาร
ระดับนโยบาย ควรจัดกิจกรรมกระตุ้นความสนใจที่มีความ
แตกต่างออกไปจากการประเมินในรูปแบบเดิม กล่าวคือ
จัดการแข่งขันการน�ำเสนอสมรรถนะของโรงเรียนในด้าน
ต่างๆ เพื่อกระตุ้นความสนใจ และการสร้างความตระหนัก
ต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงได้ในรูปแบบใหม่ (จตุพร
งามสงวน, 2560, น. 114) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อรชร กิตติชนม์ธวัช (2558, น. 190-193) กล่าวว่า ผู้บริหาร
ควรเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเข้ามามีสว่ น
ร่วมในการพัฒนาโรงเรียนและเสริมสร้างภาวะผู้น�ำเชิง
สร้างสรรค์ของผูบ้ ริหาร ครูและนักเรียน เพือ่ ก่อให้เกิดความ
น่าเชือ่ ถือ ความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนโรงเรียนอย่าง
เต็มความสามารถ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาสถาน
ศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
3. ภาวะผูน้ ำ� เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของโรงเรียน สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 พบว่า
ภาวะผูน้ ำ� เชิงสร้างสรรค์ ด้านวิสยั ทัศน์ และด้านจินตนาการ
สามารถร่วมกันพยากรณ์ได้ว่าส่งผลต่อการเป็นองค์กร
สมรรถนะสูงของโรงเรียน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 ได้ร้อยละ 74.8 แสดงให้เห็นว่า ความ
มีวิสัยทัศน์ หรือการมีศักยภาพในการก�ำหนดเป้าหมาย
องค์กรเพือ่ การบริหารสูค่ วามเป็นเลิศ การก�ำหนดวิสยั ทัศน์
องค์การทั้งในปัจจุบันและอนาคต ก�ำหนดพันธกิจและ
ยุทธศาสตร์การท�ำงานพร้อมกับยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้น ในการบริหารงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ ในการสร้างงานใหม่ๆเพือ่ พัฒนาองค์กร มีความ
กล้าหาญในการน�ำเสนอความคิดใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจาก
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สภาพแวดล้อมปัจจุบัน ความมีจินตนาการ หรือความ
ศรัทธาในการเปลีย่ นแปลงงานอย่างสร้างสรรค์อย่างมีความ
เชือ่ มัน่ และน�ำไปสูก่ ารพัฒนางานในรูปแบบใหม่ สร้างสรรค์
งานเหล่านัน้ ให้บรรลุเป้าหมาย มีความสามารถในการจูงใจ
ให้กับผู้ร่วมงานในการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงงานโดยใช้
นวัตกรรมเชิงระบบ มีศักยภาพทางสติปัญญาในการสร้าง
วิสัยทัศน์ที่เฉลียวฉลาด แก้ไขปัญหาด้วยการคิดวิเคราะห์
และการน�ำทางเลือกในการแก้ปญ
ั หาสูก่ ารปฏิบตั แิ ละสร้าง
บรรยากาศการท�ำงานที่อบอุ่น (ภรณ์ทิพย์ ปั้นก้อง, 2559,
น. 86-88) และสอดคล้องกับงานวิจัยของสมชาย รุ่งเรือง
(2560, น. 29) เรื่อง รูปแบบการพัฒนาผู้น�ำสู่การสร้างแรง
ผลักดันเชิงสร้างสรรค์ ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบการพัฒนา
ผูน้ ำ� สูก่ ารสร้างแรงผลักดันเชิงสร้างสรรค์ มีความส�ำคัญมาก
ในการช่วยพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
และอยูร่ อดในโลกทีม่ คี วามก้าวหน้าและเปลีย่ นแปลงอย่าง
ไม่หยุดยัง้ ทัง้ นี้ องค์ประกอบทีส่ ำ� คัญของผูน้ ำ� เชิงสร้างสรรค์
ได้แก่ จินตนาการ ความยืดหยุ่น วิสัยทัศน์ และ การแก้
ปัญหา โดยแนวคิดรูปแบบการพัฒนาผู้น�ำสู่การสร้างแรง
ผลักดันเชิงสร้างสรรค์ประกอบด้วย การส่งเสริมความ
สร้างสรรค์จากองค์กร หัวหน้างาน และผู้ร่วมงาน การเปิด
โอกาสให้มีการท�ำงานอย่างอิสระ ทั้งนี้ต้องมีการสร้าง
บรรยากาศในการท�ำงานที่แสดงถึงความไว้วางใจและ
สนับสนุนและกระตุ้นให้มีความคิดใหม่ๆ รวมทั้งมีการให้
ความรู้ในกระบวนการคิดสร้างสรรค์และการเสริมสร้างให้
เกิดองค์ประกอบของผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ จินตนาการ
ความยืดหยุน่ วิสยั ทัศน์ ทัง้ นีเ้ พือ่ พัฒนาผูน้ ำ� ให้เป็นผูน้ ำ� เชิง
สร้างสรรค์ และมีความรูค้ วามสามารถในการสร้างแรงผลัก
ดันเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในองค์กรสมรรถนะสูงอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
		 1.1 จากผลการวิจยั ภาวะผูน้ ำ� เชิงสร้างสรรค์ของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
ของโรงเรียน คือ ด้านวิสัยทัศน์ และด้านจินตนาการ ดังนั้น
ด้านวิสัยทัศน์ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีทักษะในการสร้าง
วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษา โดย
สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและบริบทของสถานศึกษา
ได้อย่างสร้างสรรค์และเป็นนักแก้ปัญหาได้ดี กล้าคิด กล้า
ตัดสินใจการท�ำงาน น�ำวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติภายในสถาน
ศึกษาได้จริง และด้านจินตนาการผูบ้ ริหารสถานศึกษาต้อง
สร้างบรรยากาศในการท�ำงานทีส่ บาย ผ่อนคลาย เป็นกันเอง
เพื่อการคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ในการท�ำงาน จัดสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียนทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาเห็น
คุณค่าและใส่ใจความรูส้ กึ ของครูทกุ คน มองหาหนทางการ
ท�ำงานใหม่ๆ ไม่ยึดติดกับการท�ำงานรูปแบบเดิมๆ กระตุ้น
ให้ครูพัฒนาความรู้และท�ำงานอย่างเต็มศักยภาพ สร้าง
แนวคิดและวิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาตนเองจนน�ำไปสู่
การปฏิบัติ
		 1.2 จากการศึ ก ษาภาวะเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข อง
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
ของโรงเรียน พบว่า มี 1 ด้าน ที่ไม่ส่งผล นั่นคือ ด้านความ
ยืดหยุ่น พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีระดับพฤติกรรม
ทีแ่ สดงออกด้านความยืดหยุน่ ค่อนข้างน้อย ดังนัน้ ผูบ้ ริหาร
สถานศึ ก ษาจะต้ อ งมี ค วามสามารถในปรั บ ตั ว ต่ อ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น เปิดโอกาสให้
บุคลากรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระ ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้อื่น
เปิดใจกว้าง เรียนรู้เข้าใจสถานการณ์ และพร้อมพัฒนา
ตัวเองอยู่ตลอดเวลา
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2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ควรมีการพัฒนาภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านวิสัยทัศน์ จินตนาการ และ
ความยืดหยุ่น และด้านอื่นๆเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษามี
ทักษะภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ในการบริหารโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ มีศักยภาพ สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
		 2.2 ควรพัฒนารูปแบบในการท�ำวิจยั โดยใช้การ
วิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร (Action research) เพิม่ เติม เพราะจะได้
ผลทีไ่ ด้จากการวิจยั ในด้านอืน่ ๆนอกเหนือจากด้านวิสยั ทัศน์
จินตนาการ และความยืดหยุน่ ไปใช้ในการพัฒนาภาวะผูน้ ำ�
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการเป็นองค์กร
สมรรถนะสูงของโรงเรียน
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