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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนล่าง มีวัตถุประสงค์เพื่ อ 1) ศึกษาภาวะผู้นําเชิงสร้ างสรรค์ 2) ศึกษาปัจจัยที่ทํานายภาวะผู้นํ า เชิ ง
สร้างสรรค์ และ 3) นําเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ใช้ระเบียบแบบแผนวิธีวิจัยเชิงผสมโดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้อํานวยการโรงเรียนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จํานวน 8 จังหวัด
การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม จํานวน 13 คน และการวิจัยเชิงปริมาณใช้
การสุ่มอย่างง่าย จํานวน 576 คน ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ ใน
ระดับมากที่สุด ปัจจัยด้านคุณลักษณะผู้นํา ด้านความรู้เชิงลึก และด้านความสามารถเชิงกลยุทธ์ สามารถทํานาย
ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ แนวทางการ
พัฒนาภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ การเน้นให้ผู้นําเกิดการคิดและการปฏิบัติเชิง
สร้างสรรค์ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ : ผู้บริหารสถานศึกษา, ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

Abstract
The research “A development of creative leadership for school administrators in lower
north-eastern region” was aimed to: 1) study creative leadership, 2) study the predictive factors
of creative leadership, and 3) present the developmental approach in creative leadership for
school administrators in lower north-eastern region. The mixed methodology of qualitative and
quantitative was used with non-probability samplings which were the 8 school directors from
lower north-eastern, 13 in focus group and in-depth interviewing qualitative research, and 576
in random for quantitative research. The findings resulted as: creative leadership was in in
highest level, the leadership factors in depth knowledge and tactical performance can predict
creative leadership for school administrators with a significance level of 0.05, and the developmental
approach in creative leadership for school administrators focused on foundation of thinking and
creative practicing concretely.
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บทนํา
การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคน ที่รัฐต้องจัดให้เพื่อพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัย ให้มีความ
เจริญงอกงามทุกด้าน เพื่อเป็นต้นทุนทางปัญญาที่สําคัญในการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะในการ
ประกอบสัมมาชีพ และการดํารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข อันจะนําไปสู่เสถียรภาพ และความ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ที่ต้องพัฒนาให้ เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมนานาประเทศในเวทีโลกท่ามกลาง
กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยได้ให้ความสําคัญด้านการศึกษาในฐานะ
กลไกหลั กในการพั ฒ นาประเทศมาโดยตลอด และเนื่ อ งจากแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ฉ บั บ เดิ ม ได้ สิ้ น สุ ด ลง
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 –
2579 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) ฉบับปัจจุบันนี้ขึ้น เพื่อวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัด
การศึ ก ษาของประเทศ โดยมุ่ งจัด การศึ กษา ให้ ค นไทยทุ ก คนสามารถเข้ าถึ ง โอกาสและความเสมอภาคใน
การศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบ การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะใน
การทํางานที่สอดคล้อง กับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ
หากพิจารณาถึงประเด็นการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยเฉพาะในเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถม
ศึกษาแล้ว ผลการพัฒนาการศึกษาในช่วงปีที่ผ่านมาพบว่าประเทศไทยประสบความสําเร็จในหลายด้าน แต่ก็ยังมี
อีกหลายด้านที่เป็นปัญหาซึ่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการซึ่งเป็นปัญหา
เชิงโครงสร้างและระบบการจัดการที่ต้องได้รับการปรับปรุงเป็นลําดับต้นๆ ปัญหาและความท้าทายที่เกิดจาก
ระบบการศึกษาการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ยังไม่เหมาะสม ขาดความคล่องตัว เนื่องจากระบบการ
บริหารจัดการศึกษาของไทยยังมุ่งเน้นการบริหารตามกฎระเบียบ (Rule Driven) มากกว่าการบริหารเพื่ อให้
บรรลุผลตามเป้าหมาย (Management Driven) และยังไม่เชื่อมโยงกับการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ
ตามหลักธรรมาภิบาล การแยกบทบาทระหว่างผู้กํากับการศึกษา (Regulator) กับผู้จัดการศึกษา (Provider)
เพื่อมิให้เกิดการขัดกันซึ่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ยังไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้
ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาภายใต้การแข่งขันที่เป็นธรรมค่อนข้างน้อย ส่งผลให้
เกิดความสูญเปล่าและความไม่มีประสิทธิภาพของระบบการศึกษา ดังนั้นสํานักงานเลขาธิการสภาการศึ กษา
กระทรวงศึกษาธิการ (2553) จึงได้จัดทําข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2561)
ขึ้นมาโดยมีกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นระบบ ในการนี้จําเป็นต้องมีกลไกหรือหน่วยงานที่วิเคราะห์
ปัญหาของระบบการศึกษาและเรียนรู้และเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและกฎหมายของประเทศ
ประการหลักสําคัญข้อหนึ่งที่ระบุไว้คือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ข้อ 4.1 ว่าด้วยกระจาย อํานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาให้สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา กล่าวคือ มีกําหนดมาตรการเรื่องภาวะผู้นํา
ของผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องพัฒนาภาวะผู้นําผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยให้มีแผน
พัฒนาภาวะผู้นําตามช่องทางปกติและกลไกสนับสนุนส่งเสริมด้วยช่องทางพิเศษ มีการกําหนดคุณสมบัติ การเข้า
สู่ตําแหน่ง เส้นทางความก้าวหน้าและระบบจูงใจ
เมื่อพิจารณาถึงเรื่องการพัฒนาภาวะผู้นําตามข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาดังกล่าวแล้วจะเห็นได้ว่า
ผู้บริหารเป็นองค์ประกอบที่มีบทบาทสําคัญยิ่งในการใช้ความรู้ความสามารถในการเป็นผู้นําให้สอดคล้องกับแนว
นโยบายข้างต้น เพราะการมีภาวะผู้นํา (Leadership) นับว่ามีความสําคัญอย่างมาก เพื่อที่จะทําให้องค์กรพร้อม
รับกับการเปลี่ยนแปลงในขณะนี้ (Bhutanaro, 2017) และเพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
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และประสิทธิผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ การบริหารและการจัดการศึกษาให้เกิดผล
ดังกล่าวสามารถปฏิบัติได้โดยอาศัยหลักการบริหารเชิงสร้างสรรค์ ผู้บริหารจะต้องมีพฤติกรรมที่แสดงความ
รับผิดชอบโดยตรง ในการวางแผน เพื่อกําหนดทิศทางและเป้าประสงค์ขององค์กร
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า องค์ประกอบสําคัญของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์(Creative Leadership)
ตามแนวคิดของ Palus and Horth (2005) พบว่า องค์ประกอบของผู้นําเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 1) การให้
ความสนใจ (Paying attention) 2) มีบุคลิกภาพ (Personalizing) 3) มีจินตนาการ (Imagine) 4) มีความมุ่งมั่น
ทุ่มเท (Serious play) 5) การให้ความร่วมมือ (Collaborative inquiry) และ 6) การสร้างจิตสํานึก (Crafting)
ในขณะที่ Casse and Claudel (2007) พบว่า องค์ประกอบของผู้นําเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 1) มีจินตนาการ
(Imagination) และ 2) มีความยืดหยุ่น (Flexibility) ส่วน Danner (2008) ระบุว่า องค์ประกอบของผู้นํา เชิง
สร้างสรรค์ ประกอบด้วย 1) มีความยืดหยุ่น (Flexibility) และ 2) มีความไว้วางใจ (Trust) ในขณะที่ Sternberg
(2008) กล่าวว่า องค์ประกอบของผู้นําเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 1) มีการรับรู้เมื่อมีปัญหา 2) ต้องการแก้ปัญหา
3) เป็นอัจฉริยะโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และ Harris (2009) กล่าวว่า องค์ประกอบของผู้นําเชิงสร้างสรรค์
ประกอบด้วย 1) มีความยืดหยุ่น (Flexibility) และ 2) มีความท้าทาย (Challenging)
นอกจากนี้ ยั ง พบว่ าปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อภาวะผู้ นํ า เชิ งสร้ า งสรรค์ นั้ น เกี่ ย วข้ องกั บคุ ณลั ก ษณะผู้ นํ า
(Leadership Attribute) ดังเช่นงานวิจัยของ Ken Kalala Ndalamba, Cam Caldwell & Verl Anderson (2018),
Chi Wai Chan (2017) ผู้วิจัยจึงสามารถสรุปคุณลักษณะผู้นําที่สําคัญได้ 4 ประการ ประกอบด้วย การมีวิสัยทัศน์
(Visioning) การสร้างและพัฒนาทีมงาน (Team Building and Development) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ตาม (Relationship Building for Followers) และการสร้างขวัญและกําลังใจ (Moral and Spiritual Building)
รวมทั้งปัจจัยด้านความรู้เชิงลึก (Depth Knowledge) จากแนวคิดของ Schank & Abelson (2013), O'dell &
Hubert (2011), Puccio et al. (2011ที่พบว่ามีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ประกอบด้วย 1) ทักษะ (Skills)
2) ความเชี่ ยวชาญ (Expertise) และ 3) ประสบการณ์ (Experience) ซึ่งเป็นปั จจั ย ที่มี อิท ธิ พลต่อภาวะผู้ นํ า
เชิงกลยุทธ์
สําหรับเขตพื้น ที่ การศึ กษาภาคตะวั นออกเฉียงเหนื อตอนล่าง เป็นหน่วยงานที่ ขึ้นตรงต่ อสํ านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดําเนินงานจัดการศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษาปัจจุบันมีจํานวน
1,971 โรงเรียนกระจายอยู่ใน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอํานาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี เปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษา ประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนแต่ละแห่ง
มีสภาพและ ปัญหาแตกต่างกันออกไปตามสาเหตุและปัจจัยที่ไม่เหมือนกันซึ่งเป็นไปตามที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา การบริหารงานด้านประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการใช้ จ่าย
งบประมาณทางการศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบการจัดการที่ต้องได้รับการปรับปรุง เป็นลําดับ
แรก โดยเฉพาะการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กซึ่งมีอยู่จํานวนมาก เพื่อเพิ่ม คุณภาพการศึกษาและลด
ภาระงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการศึกษาซึ่งได้รับค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ แต่ใช้จ่าย
เพื่อพัฒนาผู้เรียน พัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาครู ค่อนข้างน้อย การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
ทางการศึกษาที่เชื่อมโยงกันเพื่อใช้ในการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของผู้บริหารโรงเรียนซึ่งต้องมีภาวะผู้นําและการ
บริหารเชิงสร้างสรรค์ที่มีความสําคัญในการขับเคลื่อนงานของสถานศึกษาให้ประสบผลสําเร็จ ซึ่งจากงานวิจัย
เรื่องการพัฒนาภาวะผู้นําในเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบว่าพฤติกรรมภาวะผู้นําทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษายังอยู่ในระดับต่ํา (ธนวัฒน์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ , 2559) ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่ อง
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“การพัฒนาภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ต่อผู้บริหารในเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คณาจารย์ที่อยู่ในแวดวงการศึกษา
ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้ทราบถึงการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเพื่อนําไปประยุกต์ให้เหมาะกับการบริหารสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนล่าง” ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทํานายภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนล่าง
3. เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง

วิธีดําเนินการวิจัย
ผู้ วิจัยใช้ วิธีวิจัย แบบผสมผสาน (Mixed Method) ประกอบด้วย การวิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมุ่งเน้นการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎีภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ ปัจจัยที่ทํานายภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างสําหรับงาน
วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน
จํานวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดยโสธร จังหวัด
ศรีสะเกษ จังหวัดอํานาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Selection) โดยเลือกผู้อํานวยการโรงเรียนที่เป็นผู้บริหารในพื้นที่ศึกษายาวนานกว่า 5 ปี ขึ้น
ไปและเป็นผู้บริหารที่อยู่ในโรงเรียนทุกขาด ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ เพื่อให้
ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่และทุกขนาด เป็นผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Performance) ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In –
Depth Interview) และสนทนากลุ่ม (Focus Group) รวมจํานวน 13 คน ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัยใช้วิธี
การสุ่ มแบบหลายขั้ น ตอน (Multistage Random Sampling) และสุ่ มตั วอย่า งอย่ า งง่า ย (Simple random
sampling) โดยใช้สูตรของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 576 คน

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ผลการศึ กษาภาวะผู้ นํ าเชิ งสร้ างสรรค์ ของผู้ บ ริ หารสถานศึก ษาในเขตภาคตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อ
ตอนล่าง
1.1 ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ ด้านการแก้ปัญหา ตัวแปรนี้สามารถอธิบายระดับภาวะผู้นําเชิงสร้าง
สรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ว่ามีผลต่อความสนใจและการพัฒนา
ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมากที่สุด ในประเด็นนี้
สามารถพิจารณาได้ว่า การแก้ปัญหาที่เหมาะสมทันเหตุการณ์ก่อให้เกิดภาวะผู้นําและการคิดอย่างสร้างสรรค์
เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ผู้บริหารที่มีความระมัดระวังสัญญาณอันตรายและความเสี่ยงต่าง ๆ มีเป้าหมายที่ชัดเจน มี
พลังภายในตนเอง มีพรสวรรค์หรือความถนัดที่ชัดเจน กล้าทําในสิ่งที่ตนเองเชื่อว่าถูกต้อง สามารถวิเคราะห์เพื่อ
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กําหนดวิธีการแก้ไขปัญหาในทุกสถานการณ์จะสามารถผู้นําที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ความสามารถของตนเอง
อย่างสูงสุด สอดคล้องกับแนวคิดของ Mueller; Goncal andKamdar (2010) ที่กล่าวว่า ภาวะผู้นําเชิงสร้าง
สรรค์ ประกอบด้วยความสามารถพิเศษ (Uniqueness) ในการแสดงออกของความคิดที่สร้างสรรค์ที่แปลกใหม่
และมีประโยชน์และมีวิธีแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
1.2 ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ ด้านความยืดหยุ่น ตัวแปรด้านนี้สามารถอธิบายระดับภาวะผู้นําเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ว่ามีผลต่อความสนใจและการ
พัฒนาภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างรองลงมาเป็น
อันดับสอง ในประเด็น นี้สามารถพิ จารณาได้ ว่าเป็นเพราะความยืด หยุ่น มี ค วามสํ าคั ญโดยเฉพาะเรื่องที่ ผู้ นํ า
ยอมรับ ฟั งความคิ ดเห็ นของผู้ อื่น สามารถปรั บเปลี่ ยนวิ ธีก ารได้ เมื่อสถานการณ์ แ วดล้ อมเปลี่ ยนไป มีค วาม
สามารถในการคิดและมองปัญหาได้หลากหลายมิติ สอดคล้องกับแนวคิดของ อุดม มุ่งเกษม (2545) ที่กล่าวว่า
คุณลักษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ข้อหนึ่งที่สําคัญคือจะต้องมีความสามารถในการปรับตัว (Adaptive) ได้แก่ มี
ความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา เพื่อที่จะสามารถปรับปรุงวิธีการทํางาน
ให้มีความเหมาะสมซึ่งจะนําไปสู่การมีประสิทธิภาพที่ดี
1.3 ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ ด้านจินตนาการ ตัวแปรนี้สามารถอธิบายระดับภาวะผู้นําเชิงสร้าง
สรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ว่ามีผลต่อความสนใจและการพัฒนา
ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างรองลงมาเป็นอันดับ
สุดท้าย อย่างไรก็ตามก็ยังคงอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะการที่ผู้นําจะต้องรู้จักสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง และผู้นํามีหลักการและขั้นตอนการดําเนินการที่มีความเป็นไปได้ ไว้ในสมอง นอกจากนี้ผู้นํายัง
ต้องมีพฤติกรรมการแสดงออกหลายประการ เช่น การมี อารมณ์ขัน เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศไม่ให้เคร่งเครียด
และสามารถจําลองผลสําเร็จของการทํางานไว้ล่วงหน้าได้ ในประเด็นนี้สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นเพราะการ
จินตนาการเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Sternberg (2008) ที่กล่าวว่าการจินตนาการคืออัจฉริยะโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์
2. ผลการศึกษาปัจจัยที่ทํานายภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง
2.1 ปัจจัยคุณลักษณะผู้นํา ด้านการสร้างขวัญและกําลังใจ ตัวแปรนี้สามารถอธิบายระดับปั จจั ยที่
ทํานายภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้ว่าอยู่ ใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งสามารถพิจารณาได้ว่า การสร้างขวัญและกําลังใจปัจจัยสําคัญในการที่จะทําให้องค์การบรรลุ
เป้าหมายตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ คุณลักษณะของผู้บริหารจะเป็นส่วนสนับสนุนให้หน่วยงานประสบความสําเร็จ
และมีผลโดยตรงต่อคุณภาพประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการเสริมสร้างกําลังใจโดยการให้
รางวัล การให้กําลังใจผู้ร่วมงานตามสถานะและความตั้งใจในการปฏิบัติงานและผู้นําตอบสนองความพึงพอใจ
ของสมาชิกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของ Schermerhorn (2005) ที่ระบุว่า การ
ให้ กํ า ลั ง ใจและความเชื่ อ มั่ น ที่ จ ะทํ า ให้ เกิ ด ความสํ า เร็ จ และการกระตุ้ น ศั ก ยภาพในการทํ า งานในระดั บ สู ง
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Chi Wai Chan (2017) ที่วิจัยเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นําในโรงเรียนในฮ่องกง
เน้ น ที่ ร ะดั บ ประถมและมั ธ ยม พบว่ า ปั ญ ญาเชิ ง บริ บ ทของผู้ นํ า มี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ การบริ หารภาวะผู้ นํ า เชิ ง
สร้างสรรค์ การมีวิสัยทัศน์ การสร้างและพัฒนาทีมงาน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งการสร้างขวั ญและ
กําลังใจ
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2.2 ปัจจัยคุณลักษณะผู้นํา การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ตาม ตัวแปรนี้สามารถอธิบายระดับปัจจัย
ที่ทํานายภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้ว่าอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งสามารถพิจารณาได้ว่า การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ตามเป็นสิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาให้
ความสําคัญโดยเฉพาะเรื่องที่ผู้นําสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดขึ้น
สามารถสร้างความรัก ความนับถือและความร่วมมือเพื่อการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข รวมถึงการ
พยายามปรับตัวเพื่อความเหมือนกันหรือความคล้ายกันผู้ร่วมงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ Gardner (1986) ที่
ระบุว่า คุณลักษณะภาวะผู้นํามีองค์ประกอบสําคัญคือ การกําหนดเป้าหมาย (Envisioning goals) การยืนหยัด
ในคุณค่า (Affirming values) การจูงใจ (Motivating) การบริหารจัดการ (Managing) การทําให้เกิดการทํางาน
ที่เป็นหนึ่งเดียว (Achieving workable unity) ความสามารถในการอธิบายได้ (Explaining) การเป็นสัญลักษณ์
(Serving as a symbol) การเป็นผู้แทนของกลุ่ม (Representing the group) และการสร้างสรรค์ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ
(Renewing) นอกจากนี้ยั งสอดคล้ องกับงานวิ จัยของ Reddin (1970) ที่ ระบุถึ ง แนวคิด ผู้ นํ าแบบมุ่ ง สั ม พั น ธ์
(Related Style) ว่าเป็นผู้นําที่ให้ความสําคัญกับผู้ร่วมงานสูง เน้นมนุษยสัมพันธ์เป็นหลักในการทํางาน เป็นคน
เรียบร้อย ชอบการสนทนา มีลักษณะเป็นมิตรกับทุกคน เป็นกันเอง เห็นใจคนอื่น ไม่โอ้อวดตนเอง ชอบสร้าง
บรรยากาศในการทํางานให้มีความรู้สึกมั่นคง พยายามลดความขัดแย้ง ไม่ชอบใช้วิธีการลงโทษ ชอบสนับสนุน
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกโอกาสและมีลักษณะเป็นนักประสานงานที่ดี
2.3 ปัจจัยคุณลักษณะผู้นํา ด้านการมีวิสัยทัศน์ ตัวแปรนี้สามารถอธิบายระดับปัจจัยที่ทํานายภาวะ
ผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้ว่าอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้นําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิรูปการศึกษาอย่าง
แท้จริง ซึ่งควรมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังเช่น การมีวิสัยทัศน์ที่ดีที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์มาแล้ว เพราะสัง คม
ปัจจุบันต้องการผู้นําที่ยิ่งใหญ่ด้วยวิสัยทัศน์ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและคุณธรรมที่ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องที่
ผู้บริหารให้ความสนใจมากที่สุดได้ แก่ การที่ผู้นําจะต้องสร้างอารมณ์ความรู้สึกที่ดีต่ อบุคลากรในการทํ างาน
สามารถปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นได้ และสามารถสร้างความท้าทาย กระตุ้นนวัตกรรม และสนับสนุนบุคคล
ที่มีความคิดให้แสดงออกในสังคมได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Philip Hallinger, Junjun Chen (2015) ที่วิจัย
เรื่องภาวะผู้นําและการจัดการการศึกษาในเอเชีย พบว่านักวิชาการศึกษาภาวะผู้นําในโรงเรียนให้ความสนใจเรื่อง
ผลกระทบ และการปรับปรุง ตลอดจนพฤติกรรมองค์กรในด้านการศึกษาในทกด้าน เช่น การมีวิสัยทัศน์ การ
สร้างและพัฒนาทีมงาน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ตาม การสร้างขวัญ และกําลังใจ เป็นต้น
2.4 ปัจจัยคุณลักษณะผู้นํา ด้านการสร้างและพัฒนาทีมงาน ตัวแปรนี้สามารถอธิบายระดับปัจจัยที่
ทํานายภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้ว่าอยู่ ใน
ระดับมาก ซึ่งพิจารณาได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีสิ่งที่พิเศษเหนือบุคคลอื่นๆ มีอิทธิพลที่เหนือบุคคลอื่น
เพื่อตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของบุคคล มีความเป็นตัวของตัวเอง สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนา
ทีมงานหรือผู้ตามให้มีความแข็งแกร่ง โดยเฉพาะเรื่องที่ผู้นําส่งเสริมให้มีการปฏิบัติเป็นทีมงาน การเรียนรู้ด้วย
ประสบการณ์ที่มีอยู่ และเรื่องที่ผู้นําจะต้องมีกระบวนการที่ทําให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ ความคิดได้
อย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับแนวคิดของ Kouzes and Posner (1997) ที่ระบุว่า คุณลักษณะที่ผู้นําจําเป็นต้อง
มีประการหนึ่งคือ จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถ (Being Competent) คือทําให้ทุกคนเชื่อมั่นได้ว่าจะสามารถ
พาพวกเขาไปได้ตลอดลอดฝั่ง และถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัย ผู้นําที่แท้จริงจึงมิใช่ผู้ที่ทําหน้าที่เพียงแค่ชี้นิ้ว หรือ
ออกคําสั่งบังคับ โดยอาศัยอํานาจหรือตําแหน่ง หากแต่ว่าจะต้องเป็นผู้ชี้นําและคอยกระตุ้นให้ทุกคนอยากทํา
ต้องการที่จะทํา ต้องช่วยทําให้คนอื่นสามารถที่จะปฏิบัติได้ (Enabling Others to Act) โดยการทําหน้าที่เสมือน
พี่เลี้ยง ที่คอยให้การสนับสนุน ส่งเสริม ประสาน เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจที่อยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อ
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เชื่อใจด้วยการเสริมสร้างคนให้มีส่วนร่วมในการวางแผนและสามารถตัดสินใจด้วยตนเอง ให้การสนับสนุนและ
มอบหมายงานที่สําคัญให้ทําจนผู้ปฏิบัติงาน เกิดความมั่นใจในความสามารถของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมอง
ตัวเองว่าเป็นส่วนสําคัญของทีม
2.5 ปัจจัยความรู้เชิงลึก ด้านความเชี่ยวชาญ ตัวแปรนี้สามารถอธิบายระดับปัจจัยที่ทํานายภาวะ
ผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้ว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่ง
พิจารณาได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความเชี่ยวชาญ ความชํานาญเฉพาะด้าน มีความคล่องแคล่วในการ
ปฏิบัติงาน มีการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะ
เรื่องที่ผู้นําต้องมีความเชี่ยวชาญในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้บริหารให้
ความสนใจมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ Bryman et al. (2011) ที่ระบุว่า ผู้นําจะต้องมีความรู้เชิงลึก ซึ่ง
เป็นการผสมผสานระหว่างการเรี ยนรู้ ทักษะ ประสบการณ์และความเชี่ ย วชาญมาใช้ในการแก้ปั ญหาอย่ า ง
สร้างสรรค์ และงานวิจัยของ Beckman (1997) ที่ระบุว่าการจัดระบบความเชี่ยวชาญ (Organizational Expertise)
เป็นการจัดการกับคลังความรู้ที่มีอยู่ หรือการบูรณาการการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนระบบและสร้างสมรรถนะ
ขององค์การ
2.6 ปัจจัยความรู้เชิงลึก ด้านทักษะ ตัวแปรนี้สามารถอธิบายระดับปัจจัยที่ทํานายภาวะผู้นําเชิงสร้าง
สรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้ว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งพิจารณาได้
ว่า ผู้บริหารสถานศึกษา จําเป็นต้องมีทักษะการคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานด้านหนึ่ง ๆ ซึ่งเป็นความฉลาด
รอบรู้ในประเด็นนั้น ๆ โดยเฉพาะเรื่องที่ผู้บริหารให้ความสนใจมากที่สุดคือการที่ผู้นําต้องมีทักษะในการตัดสินใจ
ที่รอบคอบบนพื้นฐานของหลักการและเหตุผล มีความกระตือรือร้น กระฉับกระเฉง และความคล่องแคล่วในการ
ทํางาน และการใช้ทักษะการบริหารจัดการที่หลากหลายเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Dubrin (2010) ที่กล่าวถึงหลักการของการเป็นผู้นํา (Principles of Leadership) ไว้ว่า ผู้นํา
จะต้องมีทักษะ มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว ตัดสินใจได้รวดเร็ว และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Choi (2000) ที่วิจัยเรื่อง “ปัจจัยความสําเร็จในการบริหารจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติ (Critical
Factors in the Successful Implementation of Knowledge Management)” พบว่ า การฝึ ก ทั ก ษะเป็ น
องค์ประกอบหนึ่งในความสําเร็จในการบริหารจัดการความรู้
2.7 ปัจจัยความรู้เชิงลึก ด้านประสบการณ์ ตัวแปรนี้สามารถอธิบายระดับปัจจัยที่ทํานายภาวะผู้นํา
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้ว่าอยู่ในระดับมาก ซึ่งพิจารณา
ได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีการการพัฒนาความรู้โดยการสั่งสมประสบการณ์ผสมผสานการเรีย นรู้ ที่
เหมาะสมในการปฏิบัติงานอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะเรื่องที่ผู้บริ หารให้ค วามสนใจมากที่สุดได้แก่ การที่ผู้นําใช้
ประสบการณ์ตรงที่สามารถนํามาประยุกต์กับการบริหารสถานศึกษาและบุคลากร รวมทั้งการนําประสบการณ์
ทางอ้อมที่ได้รับการถ่ายทอดหรือรับ รู้ มาอี กทอดหนึ่ งมาประยุ กต์ กับการบริ หารสถานศึ ก ษา ตลอดจนการมี
ประสบการณ์ และความรู้ ในหลักวิชาการและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทุกด้านมาใช้ในการบริ หาร
สถานศึกษาให้ มีป ริ ทธิภ าพมากยิ่ งขึ้น สอดคล้องกั บแนวคิด ของ Mayfield and Mayfield (2010) ที่ระบุ ว่า
ประสบการณ์เป็นความรู้เชิงลึกประการสําคัญในการปฏิบัติงานด้านหนึ่งๆ ซึ่งเป็นความฉลาดรอบรู้ในประเด็นนั้น
ๆ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Bryman et al. (2011) ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ผู้นําสามารถนํามาใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
2.8 ปัจจัยด้านความสามารถเชิงกลยุทธ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตัวแปรนี้สามารถอธิบาย
ระดับปัจจัยที่ทํานายภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้
ว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสามารถพิจารณาได้ว่าเป็นเพราะความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพล
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ต่อภาพลักษณ์องค์กร โดยเฉพาะเรื่องที่ผู้นําจะต้องปฏิบัติภารกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี มีค่านิยม
ที่เน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทนา
แสนสุข (2557) ที่ศึกษาพบว่า ผู้นําที่ไม่เชื่อมั่นในความสามารถของตน ไม่สามารถปรับตัวให้ทันความเปลี่ยน
แปลงและขาดความรับผิดชอบต่อสังคมจะทําให้ผู้นํานั้นขาดความสามารถภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์
2.9 ปั จจัย ด้ านความสามารถเชิงกลยุทธ์ ด้า นการรับ รู้ ค วามสามารถของตน ตั วแปรนี้ สามารถ
อธิบายระดับปัจจัยที่ทํานายภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างได้ว่าอยู่ในระดับมาก ซึ่งพิจารณาได้ว่าเป็นเพราะผู้นําจะต้องรับรู้ความสามารถของตน สามารถปรับ
เปลี่ย นไปตามสถานการณ์ ทั้ง สถานการณ์ ของสถานศึ ก ษา ที มงาน และความพร้ อมของบุค ลากรแต่ล ะคน
โดยเฉพาะเรื่องที่ผู้บริหารให้ความสนใจมากที่สุดคือเรื่องที่ผู้นํามีความอดทน อุตสาหะและพยายามแสดงความ
สามารถนั้นออกมาจนประสบความสําเร็จ มีสมรรถนะในการทํากิจกรรมที่แสดงถึงความเป็นผู้นํา และมีความ
สามารถที่ส่งผลต่อการพัฒนากลยุทธ์ของงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ McCormic, Tanguma and LopezForment (2002) ที่ศึกษาพบว่า การรับรู้ในความสามารถภาวะผู้นําของตนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบทบาท
ภาวะผู้นํา การมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมจึงส่งผลต่อความสามารถภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์
2.10 ปัจจัยด้านความสามารถเชิงกลยุทธ์ ด้านความสามารถในการปรับตัว ตัวแปรนี้สามารถอธิบาย
ระดับปัจจัยที่ทํานายภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ได้ว่าอยู่ในระดับมาก ซึ่งพิจารณาได้ว่าเป็นเพราะผู้นําสมัยใหม่ในทุกองค์การจะประสบความสําเร็จได้นั้น ต้อง
ปรับตัวให้ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สนุก สิงห์มาตร, พิกุล มีมานะ และ ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร (2560) ที่พบว่า “ผู้นํา” เป็นบุคคลที่สําคัญในองค์การ
เพราะต้องมีบทบาทที่จะดําเนินไปภายใต้เงื่อนไข ปัจจัยของสภาวะโดยรอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกในทุกวันนี้ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ผู้นําจําเป็นต้องมี ค วามรู้ ในเรื่ อง “ภาวะผู้นํา” ด้วย เพราะภาวะผู้นํา นั้ นมี
ความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับผู้นําทุกองค์การในกระแสโลกยุคใหม่หรือที่เรียกกันเสมอว่ายุคโลกาภิวัตน์ซึ่งมีความ
เจริญทางเทคโนโลยี ซึ่งก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบันอย่างรวดเร็วมาก ดังนั้น ผู้นํา (
Leader) และ ภาวะผู้นํา (Leadership) จึงเป็นปัจจัยคู่ที่สําคัญที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นจนอาจเกิดวิกฤตภาวะผู้นํา
ขึ้นได้
2.11 ปัจจัยด้านความสามารถเชิ งกลยุ ทธ์ ด้านความตระหนั กในการแข่ งขั น ตัวแปรนี้ สามารถ
อธิบายระดับปัจจัยที่ทํานายภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ได้ว่าอยู่ในระดับมาก ซึ่งสามารถพิจารณาได้ว่า หากผู้นํามีความตระหนักในการแข่งขัน รับรู้ปริมาณ
และศักยภาพของคู่แข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น ก็ย่อมจะทําให้ผู้นํามีวิธีการสรรค์สร้างกลยุทธ์ และแนวทางเพื่อรับมือ
กับภาวะการแข่งขันที่ท้าทายเหล่านั้นได้ จึงนําไปสู่ความสามารถภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Cui, et al. (2005) ที่ระบุว่า ความสามารถเชิงกลยุทธ์มีบทบาทต่อการขยายขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของกิจการ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กร อันนําไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ เหนือกว่า
คู่แข่งขันและความสําเร็จได้ในระยะยาว
3. ผลการนําเสนอแนวทางการพัฒ นาภาวะผู้ นํา เชิ งสร้ างสรรค์ ของผู้บ ริ หารสถานศึ กษาในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ในภาพรวมที่พบว่าคือการเน้นให้ผู้นําเกิดการคิดและการปฏิบัติเชิงสร้างสรรค์ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
นั้น สามารถอธิบายได้ว่า หากผู้บริหารรับรู้ถึงมีปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์แล้ว ก็
ต้องนําไปคิดและปฏิบัติให้เกิดขึ้นอย่างเป็น รูปธรรมในทุก ๆ ด้าน เช่น ความคิดสร้างสรรค์และสนับสนุน ให้
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ผู้ร่วมงานมีความมีความคิดริเริ่มในการปฏิบัติงาน มีความคิดที่กว้างไกล เพื่อสร้างทางเลือกให้บุคลากรอย่าง
หลากหลาย สอดคล้องกับแนวคิดของ Bass and Avolio (1994) ที่วิเคราะห์องค์ประกอบเกี่ยวกับภาวะผู้นําไว้
ว่าต้องมีการกระตุ้นทางปัญ ญา (Intellectual Stimulation) โดยกระตุ้นผู้ตามให้ต ระหนั กถึ งปัญ หาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในหน่วยงาน ทําให้ผู้ตามมีความต้องการหาแนวทางใหม่ ๆ มาแก้ปัญหาในหน่วยงานเพื่อหาข้อสรุปใหม่ที่
ดีกว่าเดิม เพื่อทําให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์ โดยผู้นํามีการคิดและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ มีการจูงใจและ
สนับสนุนความคิดริเริ่มใหม่ ๆ มีการให้กําลังใจผู้ตามให้พยายามหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ ๆ การกระตุ้น
ทางปัญญาเป็นส่วนที่สําคัญของการพัฒนาความสามารถของผู้ตามในการที่จะตระหนัก เข้าใจและแก้ไขปัญหา
ด้วยตนเอง
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