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บทคัดย่อ

การวิจยั นี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจําเป็ นของภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู 2) เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู โดยใช้วธิ ีดาํ เนินการวิจยั และพัฒนา แบ่งเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1
การศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพที่พงึ ประสงค์ และความต้องการจําเป็ นในการเสริมสร้างภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ผู บ้ ริหารสถานศึกษา และครู ปฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้าฝ่ าย จากสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู
จํานวน 180 คน ได้มาโดยกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชัน้ ภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่าระยะที่ 2
การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผูน้ าํ เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู และ
ประเมินโปรแกรมโดยผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินความ
เหมาะสม และความเป็ นไปได้ของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจําเป็ น
ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพปัจจุบนั ของภาวะผูน้ าํ เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ด้านที่มคี ่าเฉลีย่ สูงสุดอยู่ใน
ระดับมากคือ ด้านการมีความยืดหยุ่น และปรับตัว สภาพที่พงึ ประสงค์ของภาวะผูน้ าํ เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ด้านที่มคี ่าเฉลีย่ สูงสุดอยู่ในระดับมากคือ ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ ส่วนความต้องการจําเป็ นในการพัฒนาภาวะผูน้ าํ เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา เรียงลําดับความต้องการจําเป็ นจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีวิสยั ทัศน์ ด้านการคํานึ งถึงความเป็ นปัจเจกบุ คคล ด้านการมี
ความคิดสร้างสรรค์ ด้านการมีจินตนาการ และด้านการมีความยืดหยุ่น และปรับตัว 2) โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหาร
สถานศึ กษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึ กษาเลย หนองบัวลําภู ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้ อหาสาระ
4) วิธี การพัฒนา 5) การวัด และประเมินผล เนื้ อหาสาระประกอบด้วย 3Module ได้แก่ Module 1 การมีวิส ยั ทัศน์ Module 2 การคํานึ งถึง
ความเป็ นปัจเจกบุ คคล Module 3 การมี ความคิ ดสร้างสรรค์ ซึ่งผลการประเมินโปรแกรมโดยรวมมี ความเหมาะสมอยู่ ในระดับมากที่สุ ด
และมีความเป็ นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด
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This research aims to; 1) study current conditions, desirable conditions, and the needs to enhance creative
leadership of school administrators and 2) develop a program to enhance creative leadership of school administrators.
The research method was divided into 2 phases. Phase 1 was to study current conditions, desirable conditions, and
the needs to enhance creative leadership of school administrators. The samples were 180 school administrators
through stratified random sampling technique and research instrument was scaling questionnaire. Phase 2 was to
develop a program to enhance creative leadership of school administrators. Andevaluating the program by 5 experts
through purposive sampling technique. Research instrument was interview and an assessment of appropriateness and
feasibility of the program. Data were analyzed by using mean, standard deviation and modified priority index.
The results showed that; 1) The current stage of the creative leadership of school administrators was overall in
the low level. The highest average aspect was flexibility and adaptability. The desirable conditions of the creative
leadership of school administrators was overall in the high level. The highest average aspect was the creativity. The
needs assessment to the development of the creative leadership of school administrators which ordered of the needs
assessment from more to less were vision, individualized consideration, creativity, imagination and flexibility and
adaptability. 2) The Programs to Enhance a Creative Leadership of School Administrators in the Secondary Educational Service
Area Office Area 19consists of 1) Principle 2) Objectives 3) Content 4) Development method 5) Measurement and evaluation.
The content consists of 3 modules: module 1 vision, 2 individualized consideration,and 3 creativity. The results of
overall program evaluation were highest level appropriate and the possibilities are at the highest level
Keywords: Development of the Program, Enhance Creative Leadership
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บทนํ า

โมเดลเศรษฐกิจ Thailand 4.0 เป็ นสิ่งที่จะนําพาประเทศ
ไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความ
เหลื่อ มลํา้ และกับ ดัก ความไม่ ส มดุ ล พร้อ มกับ เปลี่ย นผ่ า น
ประเทศไทย ไปสู่ป ระเทศในโลกที่ห นึ่ งที่มีค วามมัน่ คง มัง่ คัง่
และยัง่ ยื น ในบริ บ ทของโลกยุ ค The Fourth Industrial
Revolution อย่างเป็ นรู ปธรรม ตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ได้วางไว้ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในควบคู่
ไปกับ การเชื่อ มโยงกับ ประชาคมโลก ตามแนวคิ ด “ปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยการสร้างความมัง่ คัง่ ผ่าน 3 กลไกหลัก
ดัง นี้ 1) กลไกขับ เคลื่อ น เศรษฐกิ จ ด้ว ยนวัต กรรมปัญ ญา
เทคโนโลยี และความคิ ด สร้างสรรค์ (Competitive Growth
Engines) เพื่ อ ก้า วสู่ ป ระเทศที่ มี ร ายได้สู ง โดยเปลี่ ย นจาก
“ทํามากได้น อ้ ย” เป็ น “ทําน้อ ยได้ม าก” 2) กลไกการกระจาย
รายได้ โอกาส และความมัง่ คัง่ อย่ า งเท่ า เที ย ม (Inclusive
Growth Engine) โดยเน้น การปรับ เปลี่ย นจากความมัง่ คัง่ ที่
กระจุ ก เป็ น ความมัง่ คัง่ ที่ ก ระจาย ด้ว ยหลัก คิ ด ที่ ว่ า “เราจะ
เดินหน้าไปด้วยกัน โดยไม่ท้งิ ใครไว้ขา้ งหลัง” 3) กลไกการพัฒนา
ที่ เป็ น มิ ต ร ต่ อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม (Green Growth Engine)
ปรับ เปลี่ย นจากการพัฒ นาที่ไม่ ส มดุ ลสู่ “การพัฒ นาที่สมดุ ล”
(กองบริหาร งานวิจยั และประกันคุณภาพการศึกษา, 2560) คน
ถือเป็ นหัวใจสําคัญของการขับเคลื่อน เน้นคนเป็ นศู นย์กลางใน
การพัฒนาประเทศ มีเป้ าหมายในการพัฒนาคนโดยการจะให้คน
เป็ นผูข้ บั เคลือ่ น และพัฒนาประเทศนัน้ จําเป็ นจะต้องสร้างพลวัต
การเติบโตเพื่อเติมเต็มศักยภาพของคน โดยจะต้องสร้างคนให้มี
ศักยภาพสามารถหาเลี้ยงชีพได้ และรูจ้ กั ที่จะเรียนรู ้ และพัฒนา
ตนเองอยู่ต ลอดเวลา รู จ้ กั เรียนรู ท้ ่ีจะอยู่ร่วมกับผู อ้ ่ืนในสังคม
ให้ความสําคัญกับสังคม และสิ่งแวดล้อม เมื่อคนได้รบั การเติม
เต็มศักยภาพอย่างเต็มที่ จะเป็ นพลังประชาชนที่จะเป็ นตัวหลักใน
การขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมัง่ คัง่ มัน่ คง และยัง่ ยืนอย่าง
แท้จริง (สุวทิ ย์ เฆษินทรีย,์ 2560)
ผู น้ ํ า เป็ นบุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลในการเป็ นผู ช้ ้ ี แ นะ และ
ช่วยเหลือให้กลุ่มปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ จนประสบความสําเร็จ
ตามเป้ าหมายที่ ต ั้ง ไว้ (อัค พงศ์ สุ ข มาตย์ และคณะ , 2560)
ภาวะผู น้ ํ า จึ ง เป็ นสิ่ ง สํา คัญ ของผู น้ ํ า ที่ จ ะให้อ งค์ ก รประสบ
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ความสําเร็จ องค์ประกอบที่จะช่วยให้ผูน้ าํ มีความสามารถในการ
นําประกอบด้วย ด้านคุณลักษณะ อํานาจ และพฤติกรรม และ
ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหาร และความพร้อมสําหรับ
การเปลี่ ย นแปลงของบุ ค ลากรชี้ ให้เ ห็ น ว่ า การพัฒ นาหรื อ
เปลีย่ นแปลงองค์การในรูปแบบใด ๆ ก็ตามให้ประสบความสําเร็จ
ได้นนั้ องค์การต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาความสามารถ
ให้ก ับ บุ ค ลากรซึ่ ง เป็ นทรัพ ยากรที่ ส ํา คัญ ที่ สุ ด ขององค์ ก าร
(สุปญั ญดา สุนทรนนทธ์ และคณะ, 2558) จึงถือได้ว่าเป็ นปัจจัย
สําคัญที่มอี ทิ ธิพลต่อผลปฏิบตั ิงานขององค์การในการปรับตัวต่อ
การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เป็ นสิ่งที่ช่วย
ทําให้เกิดการพัฒนาวัตกรรมในการขับเคลือ่ นองค์ให้เกิดสิ่งใหม่
ซึง่ ความสามารถของบุคคลที่แสดงความคิดที่หลากหลายทิศทาง
หลายแง่มุม โดยนําเอาประสบการณ์ท่ีผ่านมาเป็ นพื้นฐานทําให้
เกิดความคิดใหม่ อันนําไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นต่าง ๆ ที่แปลก
ใหม่ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสภาพการดํารงชีวติ ของมนุษย์
มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี สัง คมเจริ ญ ก้า วหน้า ดัง นั้ น ความคิ ด
สร้า งสรรค์ ข องมนุ ษ ย์ จึ ง ส่ ง ผลต่ อ การพัฒ นาสัง คม และ
ประเทศชาติ (สุคนธ์ สินธพานนท์, 2551)
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู
เป็ น หน่ วยงานที่ด ําเนิ น การจัด การศึ ก ษา โดยมีส ถานศึ ก ษาที่
ครอบคลุมโรงเรียนมัธยมศึ กษา 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด เลย
และจัง หวัด หนองบัว ลําภู มี ส ถานศึ ก ษาในความรับ ผิ ด ชอบ
จํ า นวน 52 แห่ ง จากผลการดํ า เนิ น งานที่ ผ่ า นมา พบว่ า
อัตรากําลังของครูผูส้ อนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
มีการเขียนคําร้องขอย้ายตามรอบปี ทัง้ ครู ตอ้ งปฏิบตั ิงานพิเศษ
อื่น ๆ ที่ได้รบั มอบหมาย ทําให้ครู ทาํ งานไม่ปฏิบตั ิหน้าที่สอนได้
เต็มความสามารถ ประกอบกับบรรยากาศในการปฏิบตั ิงานใน
โรงเรี ย นส่ ว นใหญ่ ไ ม่ มี ก ารติ ด ต่ อ ประสานงานกัน ทํา ให้ก าร
ปฏิ บ ัติ ง านทํา ให้เกิ ด ความซํา้ ซ้อ น เกิ ด ความล่ า ช้า ครู และ
บุคลากรขาดขวัญ และกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน ทัง้ ยังประสบ
ปัญหาในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ซึ่งมี
ผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทัว่ ประเทศ
ทําให้บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม
ต้องอาศัยเทคโนโลยีเป็ นตัวช่วยในการบริหารจัดการของผูบ้ ริหาร

สถานศึ ก ษา เป็ น บรรยากาศที่ ท า้ ทายต่ อ การบริ ห ารงานของ
ผู บ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเป็ น อย่ า งมาก เพราะผู บ้ ริ ห ารมี ก ารรับ
นโยบายจากต้น สัง กัด นําสู่ ก ารปฏิ บ ตั ิ ข องครู ในโรงเรี ย นเพื่ อ
เกิดผลต่อผูเ้ รียนนับว่าต้องอาศัยการตัดสินใจของผูบ้ ริหารทัง้ สิ้น
หากผู บ้ ริ ห ารขาดความรู ้ ความเข้า ใจ ขาดทัก ษะการคิ ด
เชิงสร้างสรรค์จะทําให้การบริหารงานในสถานการณ์ทค่ี บั ขันนี้เป็ น
อย่างมากอาจทําให้เกิดผลเสียต่อการบริหารจัดการของโรงเรียน
ครู และนักเรียน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 19,
2563)
จากสภาพ และความสําคัญดังกล่าวผูว้ ิจยั มีความสนใจที่
จะได้ศึ กษาองค์ประกอบภาวะผู น้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผู บ้ ริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย
หนองบัวลําภู มีองค์ประกอบ คือด้านการมีวสิ ยั ทัศน์ ด้านการมี
ความยืดหยุ่น และปรับตัวด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ ด้านการ
คํานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล และด้านการมีจิตนาการ ซึ่งจะ
เป็ นข้อมูลสารสนเทศที่สามารถนําไปใช้กําหนดแนวทางในการ
พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหาร
โรงเรี ย น และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง สามารถนํ า ไปพัฒ นา
โปรแกรมเสริ ม สร้า งภาวะผู น้ ํ า เชิ ง สร้า งสรรค์ ข องผู บ้ ริ ห าร
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึ ก ษาเลย หนองบัว ลําภู ให้ส อดรับ กับ บริ บ ทของการ
บริ ห ารจัด การศึ ก ษาในยุ ค การเปลี่ย นแปลง และสภาพที่เป็ น
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจพัฒนา
โปรแกรมเสริ ม สร้า งภาวะผู น้ ํ า เชิ ง สร้า งสรรค์ ข องผู บ้ ริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย
หนองบัวลําภู ซึ่งจะทําให้ได้ขอ้ ค้นพบองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้
ในองค์ความรู ใ้ หม่ท่จี ะเป็ นประโยชน์เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาสถานศึกษาให้มปี ระสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจยั

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพทีพ่ งึ ประสงค์ และความ
ต้อ งการจําเป็ น ในการเสริ ม สร้างภาวะผู น้ ําเชิงสร้างสรรค์ข อง
ผู บ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สัง กัด สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู
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2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผูน้ าํ เชิงสร้างสรรค์
ของผู บ้ ริห ารสถานศึ ก ษา สัง กัด สํานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู

ขอบเขตการวิจยั

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.1 องค์ประกอบภาวะผูน้ าํ เชิงสร้างสรรค์
1.1.1 ด้านการมีวสิ ยั ทัศน์
1.1.2 ด้านการมีความยืดหยุ่น และปรับตัว
1.1.3 ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์
1.1.4 ด้านการคํานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล
1.1.5 ด้านการมีจนิ ตนาการ
1.2 องค์ประกอบของโปรแกรม
1.2.1 หลักการ
1.2.2 วัตถุประสงค์
1.2.3 เนื้อหาสาระ
1.2.4 วิธีการพัฒนา
1.2.5 การวัด และประเมินผล
1.3 วิธีการพัฒนาภาวะผูน้ าํ เชิงสร้างสรรค์
1.3.1 การฝึ กอบรม
1.3.2 การศึกษาดูงาน
1.3.3 การสัมมนา
1.3.4 การศึกษาด้วยตนเอง
1.3.5 การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
2. การศึกษาในครัง้ นี้ศึกษาพื้นที่สงั กัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู

วิธีการดําเนิ นการวิจยั
ระยะที่ 1 ศึ กษาองค์ ป ระกอบ และตั ว บ่ งชี้ ภาวะผู ้นํ า
เชิ งสร้างสรรค์ส ภาพปัจ จุ บ นั สภาพที่ พึ ง ประสงค์ และความ
ต้อ งการจํ า เป็ นของภาวะผู น้ ํ า เชิ ง สร้า งสรรค์ ข องผู บ้ ริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย
หนองบัวลําภู มีวธิ ีการดําเนินการวิจยั ตามประเด็นดังต่อไปนี้
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1. ประชากร และกลุม่ ตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ครั้ง นี้ ประกอบด้ว ย
ผู บ้ ริห ารสถานศึ กษา และครู ป ฏิบ ตั ิห น้าที่ห วั หน้าฝ่ าย จํานวน
338 คน จากสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึ ก ษาเลย หนองบัว ลําภู ได้แ ก่ ผู บ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
จํานวน 78 คน ครู ป ฏิบ ตั ิ ห น้าที่ห วั หน้าฝ่ าย จํานวน 260 คน
จําแนกตามขนาดสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก 28 แห่ง
โรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 12 แห่ง โรงเรียนขนาดใหญ่ จํานวน
6 แห่ง ขนาดใหญ่พเิ ศษ จํานวน 6 แห่ง รวมทัง้ สิ้น จํานวน 52 แห่ง
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา จํานวน
41 คน และครู ป ฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ห ัว หน้า ฝ่ าย จํา นวน 139 คน
ในสัง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเลย
หนองบัวลําภู ปี ก ารศึ ก ษา 2563 จํานวนทิ้งสิ้น 180 คน จาก
โรงเรียน 52 แห่ง โดยใช้ตารางของเคซี่ มอร์แกน (Krejcie and
Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) จากกลุม่ ตัวอย่างได้มาจาก
การสุ่ ม แบ บ แบ่ งชั้ น ภู มิ (Stratified Random Sampling)
จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา
2. เครื่องมือการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ แบบสอบถามสภาพ
ปัจ จุ บ ัน และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ภ าวะผู น้ ํ า เชิ ง สร้า งสรรค์
ของผู บ้ ริห ารสถานศึ ก ษา สัง กัด สํานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา
มัธ ยมศึ ก ษาเลย หนองบัว ลํา ภู เป็ นแบบมาตรประมาณค่ า
5 ระดับ จํานวน 53 ข้อ แบ่งเป็ น 3 ตอน ตอนที่ 1 สภาพปัจจุบนั
ของผู ต้ อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความต้อ งการจําเป็ น การ
พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย
หนองบัวลําภู ตอนที่ 3 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
แบบสอบถามผ่ า นการตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อหา
(Content Validity) โดยการพิจารณาด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญมีค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล สภาพปั จ จุ บ ัน สภาพที่
พึงประสงค์ และความต้องการจําเป็ นของภาวะผูน้ าํ เชิงสร้างสรรค์
ของผู บ้ ริห ารสถานศึ ก ษา สัง กัด สํานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู
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3.1.1 ผู ว้ ิ จ ัย บัน ทึ ก เสนอคณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกหนังสือขอความร่ วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามถึงผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู เพือ่ ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล
จากกลุม่ ตัวอย่าง
3.1.2 นําหนังสือเสนอผูอ้ าํ นวยการสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแล้วนําหนังสือที่ผ่านการพิจารณาแล้วเสนอต่อ
ผู อ้ ํา นวยการโรงเรี ย นในสัง กัด สํานัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู ทีไ่ ด้กาํ หนดเป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
3.1.3 การส่งแบบสอบถามให้กลุม่ ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั
จัด ส่ ง แบบสอบถามทางไปรษณี ย ์ต ามจํา นวนกลุ่ ม ตัว อย่ า ง
180 ฉบับ และนัดหมายเพื่ อขอรับคื นภาย 2 สัปดาห์ ที่ ฝ่ ายงาน
สารบรรณของโรงเรีย น ในสังกัด สํานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิจ ยั ครั้ง นี้ ด ํา เนิ น การวิเคราะห์ข อ้ มู ล ในระยะที่ 1
ตามวัต ถุป ระสงค์ก ารวิจยั ดําเนิ น การ คื อ ศึ ก ษาสภาพปัจจุบ นั
สภาพทีพ่ งึ ประสงค์ และความต้องการจําเป็ น เพือ่ เสริมสร้างภาวะ
ผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้น ที่การศึ กษามัธยมศึ กษาเลย หนองบัวลําภู สถิติ ท่ีใช้ได้แ ก่
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ระยะที่ 2 พัฒ นาโปรแกรมการเสริ ม สร้า งภาวะผู น้ ํ า
เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู
1. กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
1.1 การศึกษาการพัฒนาแนวทางเสริมสร้างภาวะผูน้ ํา
เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูว้ ิจยั ได้สมั ภาษณ์ จาก
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และครูแกนนําในสถานศึกษาทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับ
และเป็ นแบบวิธี ปฏิ บ ตั ิ ท่ี ดี (Best Practice) จํานวน 3 โรงเรี ยน
โรงเรียนละ 2 คน รวมทัง้ สิ้น 6 คน นําข้อมูลการสัมภาษณ์ มา
สังเคราะห์เพื่อนําไปสู่การออกแบบโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผูน้ าํ
เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู
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1.2 การตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็ นไปได้
ของร่างโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผูน้ าํ เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหาร
สถานศึ ก ษา ซึ่งเป็ น ผู ท้ รงคุ ณ วุ ฒิ ด า้ นบริ ห ารการศึ ก ษา และ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา จํานวน 5 คน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล
2.1 แบบสัมภาษณ์ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
สัมภาษณ์ จากผูบ้ ริหารสถานศึกษา และครูแกนนําในสถานศึกษา
ที่ เป็ นที่ ย อมรับ และเป็ นแบบวิ ธี ป ฏิ บ ัติ ท่ี ดี (Best Practice)
เพื่อนํามายกร่างเป็ นโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผูน้ าํ เชิงสร้างสรรค์
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ดําเนินการดังนี้
2.1.1 ผูว้ จิ ยั ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์จาก
หนังสือการวิจยั การศึกษา และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
2.1.2 สร้า งแบบสัม ภาษณ์ แ บบมีโครงสร้างให้
ครอบคลุ ม ขอบข่ า ยกระบวนการจัด การความรู ท้ ่ี ส ร้า งขึ้ น
นําแบบสัมภาษณ์ทส่ี ร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์
เพือ่ ให้คาํ แนะนําแล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข
2.1.3 นํา แบบสัม ภาษณ์ ม าปรับ ปรุ ง แก้ไขแล้ว
นําเสนออาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์อีกครัง้ แล้วนําไปปรับปรุง
แก้ไขอีกครัง้
2.1.4 จัด ทําแบบสัม ภาษณ์ ฉ บับ จริ ง เพื่อ นําไป
สัม ภาษณ์ ผู บ้ ริ ห าร และครู แ กนนํ า ที่ มี ผ ลการปฏิ บ ัติ ท่ี ดี
เพือ่ ได้ขอ้ มูล
2.2 แบบประเมิ น โปรแกรมเสริ ม สร้า งภาวะผู น้ ํ า
เชิงสร้างสรรค์ ผูว้ จิ ยั สร้างแบบประเมินแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผูท้ รงคุณวุฒิ
ตอนที่ 2 สอบถามความคิ ด เห็ น ของผู ท้ รงคุ ณ วุ ฒิ
เกี่ ย วกับ การจําแนกองค์ป ระกอบ และตัว บ่ ง ชี้ ภาวะผู น้ ําเชิ ง
สร้างสรรค์ แบบประเมินประกอบด้วยช่องสําหรับความคิดเห็น
ของผูท้ รงคุณวุฒิ ด้านความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ของ
โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผูน้ าํ เชิงสร้างสรรค์ มีลกั ษณะ เป็ นมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล การพัฒ นาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาจาก
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และครูแกนนําในสถานศึกษาทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับ
และเป็ นแบบวิ ธี ป ฏิ บ ัติ ท่ี ดี (Best Practice) มาสัง เคราะห์
เพื่ อ นํ า ไปสู่ ก ารออกแบบโปรแกรมเสริ ม สร้า งภาวะผู น้ ํ า เชิ ง
สร้างสรรค์ของผู บ้ ริห ารสถานศึ ก ษาสังกัด สํานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู ผูว้ จิ ยั ดําเนินการดังนี้
3.1.1 บันทึกเสนอคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ออกหนัง สือ ขอความร่ ว มมื อ การสัม ภาษณ์ ถึ ง
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และครูแกนนําในสถานศึกษาทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับ
และเป็ นแบบวิ ธี ป ฏิ บ ัติ ท่ี ดี (Best Practice) เพื่ อ ขอความ
อนุเคราะห์การสัมภาษณ์
3.1.2 นําหนังสือเสนอผูบ้ ริหารสถานศึกษา และ
ครูแกนนําในสถานศึกษาที่เป็ นที่ยอมรับ และเป็ นแบบวิธีปฏิบตั ิ
ทีด่ ี (Best Practice) เพือ่ ดําเนินการสัมภาษณ์
3.1.3 ผูว้ จิ ยั ได้นาํ ข้อมูลจากการสังเคราะห์เอกสาร
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนั และสภาพที่
พึ ง ประสงค์ วิธี ก ารเสริ ม สร้า งภาวะผู น้ ํ า เชิ ง สร้า งสรรค์ ข อง
ผู บ้ ริห ารสถานศึ กษา การประเมิน ความต้องการจําเป็ น ในการ
พัฒนาภาวะผูน้ าํ เชิงสร้างสรรค์ และข้อมูลจากศึกษาหน่วยงานที่มี
วิธี ป ฏิบ ตั ิ ท่ีดี (Best Practices) มาสัง เคราะห์เพื่ อ นํา ไปสู่ ก าร
ออกแบบโปรแกรมเสริ ม สร้า งภาวะผู น้ ํ า เชิ ง สร้า งสรรค์ ข อง
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย
หนองบัวลําภู
3.2 การประเมินความเหมาะสม และความเป็ นไปได้
ของโปรแกรมเสริม สร้างภาวะผู น้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผู บ้ ริห าร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย
หนองบัวลําภู ดังนี้
3.2.1 ผู ว้ ิจ ยั ทํา การศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี
เกี่ยวกับภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของภาวะผู น้ ําเชิงสร้างสรรค์ และการออกแบบการวิจ ยั และ
พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผูน้ าํ เชิงสร้างสรรค์
3.2.2 นําภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์สาํ หรับสถานศึกษา
ตามลําดับความจําเป็ นในการพัฒนา และข้อมูลจากการถอดองค์
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ความรูผ้ ูบ้ ริหาร และครูแกนนําสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบตั ิท่ดี ี
(Best Practices) เพื่ อ นํ า มาเป็ น วัต ถุ ป ระสงค์ข องโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผูน้ าํ เชิงสร้างสรรค์ของสถานศึกษา
3.2.3 จัดทํารูปแบบของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผูน้ าํ
เชิงสร้างสรรค์ ซึง่ ประกอบได้ดว้ ยรายละเอียดต่าง ๆ คือ
3.2.3.1 หลักการ
3.2.3.2 วัตถุประสงค์
3.2.3.3 เนื้อหาสาระ
3.2.3.4 วิธีการพัฒนา
3.2.3.5 การวัด และประเมินผล
3.2.4 จัด ทํ า รายละเอี ย ดกิ จ กรรมของโปรแกรม
จัดลําดับแต่ ละกิจกรรม เพื่อบรรจุในโปรแกรมเสริมสร้างภาวะ
ผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของสถานศึกษา นําข้อมูลที่ได้ศึกษาเบื้องต้น
พร้อ มรู ป แบบโปรแกรมไปปรึ ก ษาคณะกรรมการควบคุ ม
วิทยานิพ นธ์ เพื่อรับคําแนะนําในการสร้างโปรแกรมเสริมสร้าง
ภาวะผูน้ าํ เชิงสร้างสรรค์ของสถานศึกษา
3.2.5 นํ าร่ างโป รแ ก รม เส ริ ม ส ร้า งภ าวะผู ้ นํ า
เชิ ง สร้า งสรรค์ เ สนอต่ อ ผู ท้ รงคุ ณ วุ ฒิ จํา นวน 5 คน เพื่ อ
ตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็ น ไปได้ข องโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผูน้ าํ เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิจยั ครัง้ นี้ดาํ เนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลในระยะที่ 2 ตาม
วัต ถุประสงค์การวิจยั ความเหมาะสม และความเป็ น ไปได้ของ
โปรแกรมเสริ ม สร้า งภาวะผู น้ ํ า เชิ ง สร้า งสรรค์ ข องผู บ้ ริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย
หนองบัวลําภู โดยผู ท้ รงคุณ วุฒิสถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่ าเฉลี่ย และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน

ผลการวิจยั

จากการวิจยั เพื่อการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผูน้ าํ
เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู ผูว้ จิ ยั สรุปได้ดงั นี้
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพที่พึงประสงค์ และ
ความต้องการจําเป็ น เพื่อเสริมสร้างภาวะผูน้ าํ เชิงสร้างสรรค์ของ

7

ผู บ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สัง กัด สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู ดังปรากฏในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน สภาพปัจจุบนั
และสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ ในการเสริมสร้างภาวะผูน้ าํ
เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู
โดยรวมทัง้ 5 ด้าน
ภาวะ
ผูน้ าํ เชิง
สร้างสรรค์
1. ด้านการมี
วิสยั ทัศน์
2. ด้านการ
มีความ
ยืดหยุ่น
และปรับตัว
3. ด้านการ
มีความคิด
สร้างสรรค์
4. ด้านการ
คํานึงถึง
ปัจเจกบุคคล
5. ด้านการมี
จินตนาการ
โดยรวม

สภาพปัจจุบนั

x̅

S.D. แปลผล

สภาพที่พงึ ประสงค์

x̅

S.D. แปลผล

2.29

0.54

น้อย

4.46

0.51

มาก

2.35

0.54

น้อย

4.34

0.53

มาก

2.34

0.55

น้อย

4.47

0.51

มาก

2.30

0.53

น้อย

4.43

0.51

มาก

2.30

0.64

น้อย

4.39

0.54

มาก

2.32

0.56

น้อย

4.42

0.52

มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า สภาพปัจจุบนั ของภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์
ของผู บ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โดยรวมอยู่ ในระดับ น้อ ย ด้านที่ มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุดอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการมีความยืดหยุ่น และ
ปรับ ตัว สภาพที่พึ ง ประสงค์ข องภาวะผู น้ ํ าเชิ ง สร้างสรรค์ข อง
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ สําหรับ
ความต้องการจําเป็ นในการพัฒนาภาวะผู น้ ําเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู บ้ ริหารสถานศึ กษา เรีย งลําดับความต้องการจําเป็ น จากมาก

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลีย่ สภาพปัจจุบนั ค่าเฉลีย่ สภาพทีพ่ งึ ประสงค์
ภาวะผูน้ าํ เชิงสร้างสรรค์ และค่าดัชนีความต้องการ
จําเป็ นปรับปรุง (PNImodified) และลําดับความต้องการ
จําเป็ นโดยรวม
ลําดับ
องค์ประกอบ
ความ
ภาวะผูน้ าํ เชิง D
I PNImodifled
ต้องการ
สร้างสรรค์
จําเป็ น
1. ด้านการมี
2.29 4.46
0.57
1
วิสยั ทัศน์
2. ด้านการมี
2.35 4.34
0.72
5
ความยืดหยุ่น
และปรับตัว
3. ด้านการมี
2.34 4.47
0.77
3
ความคิด
สร้างสรรค์
4. ด้านการ
2.30 4.433
0.63
2
คํานึงถึงความ
เป็ นปัจเจก
บุคคล
5. ด้านการมี
2.30 4.39
0.87
4
จินตนาการ
จากตารางที่ 2 พบว่าลําดับความต้องการจําเป็ นในการพัฒนา
ภาวะผูน้ าํ เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
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ไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีวสิ ยั ทัศน์ ด้านการคํานึงถึงความเป็ น
ปั จ เจกบุ ค คล ด้า นการมี ค วามคิ ด สร้า งสรรค์ ด้า นการมี
จินตนาการ และด้านการมีความยืดหยุ่น และปรับตัว
ผลการวิเคราะห์ความต้องการจําเป็ นในการเสริมสร้างภาวะ
ผู น้ ําเชิง สร้างสรรค์ข องผู บ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ผู ว้ ิจ ยั ได้ท ํา การ
วิ เ คราะห์ ค วามต้อ งการจํ า เป็ นเพื่ อ จัด ลํา ดั บ ความสํ า คั ญ
(Modified Priority Needs Index: PNImodifled) เพื่ อนํ าไปใช้ใ น
การออกแบบโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผูน้ าํ เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 2
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เขตพื้น ที่การศึ ก ษามัธยมศึ กษาเลย หนองบัว ลําภู เรียงลําดับ
ความต้อ งการจํา เป็ นจากมากไปหาน้อ ย ได้แ ก่ ด้า นการมี
วิส ยั ทัศ น์ ด้านการคํานึงถึงความเป็ น ปัจเจกบุ คคล ด้านการมี
ความคิ ด สร้างสรรค์ ด้านการมี จิน ตนาการ ด้านการมีค วาม
ยืดหยุ่น และปรับตัว
โปรแกรมเสริ ม สร้า งภาวะผู น้ ํ า เชิ ง สร้า งสรรค์ข อง
ผู บ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สัง กัด สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธ ยมศึ ก ษาเลย หนองบัว ลํา ภู ประกอบด้ว ย1) หลัก การ
2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหาสาระ 4) วิธีการพัฒนา 5) การวัด และ
ประเมิ น ผล เนื้ อหาสาระประกอบด้ว ย 3 Module ได้แ ก่
Module 1 การมีวิส ยั ทัศ น์ Module 2 การคํานึ งถึงความเป็ น
ปัจ เจกบุ ค คล Module 3 การมี ค วามคิ ด สร้างสรรค์ ผลการ
ตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็ น ไปได้ข องโปรแกรม
เสริ ม สร้า งภาวะผู น้ ํ าเชิง สร้างสรรค์ข องผู บ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู
โดยผูท้ รงคุณวุฒผิ ลปรากฏดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับ
ความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ของโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผูน้ าํ เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู
ความเหมาะสม
ความเป็ นไปได้
รายการ
แปล
แปล
ประเมิน
x̅ S.D.
x̅ S.D.
ผล
ผล
มาก
มาก
1. หลักการ
4.80 0.33
4.73 0.37
ทีส่ ุด
ทีส่ ุด
มาก
มาก
2. วัตถุประสงค์ 4.60 0.50
4.90 0.43
ทีส่ ุด
ทีส่ ุด
มาก
มาก
3. เนื้อหาสาระ 4.73 0.50
4.77 0.39
ทีส่ ุด
ทีส่ ุด
มาก
มาก
4. วิธีการพัฒนา 4.87 0.30
5.00 0.00
ทีส่ ุด
ทีส่ ุด
(ต่อ)
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ความเหมาะสม
ความเป็ นไปได้
แปล
แปล
x̅ S.D.
x̅ S.D.
ผล
ผล
5. การวัด และ 4.86 0.28 มาก 4.81 0.41 มาก
ประเมินผล
ทีส่ ุด
ทีส่ ุด
4.78 0.40 มาก 4.83 0.33 มาก
โดยรวม
ทีส่ ุด
ทีส่ ุด
รายการ
ประเมิน

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมเสริมสร้างภาวะ
ผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผู บ้ ริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู มีความเหมาะสม
และมีความเป็ นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.78 และ 4.83 ตามลําดับ

สรุปและอภิปรายผลการวิจยั

จากการวิจยั การพัฒ นาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผูน้ ําเชิง
สร้างสรรค์ข องผู บ้ ริหารสถานศึ กษา สังกัด สํานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู ผูว้ จิ ยั สรุปได้ดงั นี้
1. สภาพปัจจุบนั ของภาวะผูน้ าํ เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาโดยรวม 5 ด้าน อยู่ในระดับน้อยทัง้ นี้อาจเนื่องมาจาก
ภาวะผูน้ าํ เชิงสร้างสรรค์เป็ นเรื่องละเอียดอ่อน และเป็ นเรื่องใหม่ท่ี
ท้าทายสําหรับ การบริหารสถานศึกษาของผู บ้ ริหารสถานศึกษา
และภาวะผูน้ าํ นัน้ เป็ นสิง่ ที่ผูบ้ ริหารต้องปรับเปลีย่ นปรับตัวเพือ่ ให้
สอดคล้องกับสภาพสถานการณ์ และบริบทที่เปลีย่ นแปลงไปของ
สังคมดังที่ Harris (2009) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าํ เชิงสร้างสรรค์ คือ
บุ ค คลที่เกี่ ย วข้อ งกับ การติ ด ต่ อ ประสานงาน กับ บุ ค คลที่ มี
ความเห็นตรงกัน และกับบุคคลที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
ภาวะผู น้ ําเชิงสร้างสรรค์จาํ เป็ นต้องอาศัยเวลา ทรัพยากร และ
โอกาส เพื่อจะมีโอกาสได้เรียนรูร้ ่วมกัน อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ท่ี
ได้อาจจะไม่ ใช่ ค วามคิ ด เห็น ที่สอดคล้อ งกัน แต่ อ าจจะมาจาก
ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน อันจะนําไปสู่
การคิดเชิงสร้างสรรค์ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ แต่ก็จาํ เป็ นต้อง
เปลี่ยนความคิดเดิม ๆ และเผชิญ กับความเชื่อมัน่ กับแนวทาง
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วิธีการใหม่ ๆ ที่จะสร้างขึ้นโดยทัว่ ไปแล้วภาวะผูน้ าํ เชิงสร้างสรรค์
จะเกี่ ย วข้อ งกับ การพัฒ นาแนวทางใหม่ ๆ และความท้าทาย
มากกว่าที่เป็ นอยู่น อกจากนี้ ธีระ รุญ เจริญ และคณะ (2554)
ได้อธิบายว่า ภาวะผูน้ าํ เชิงสร้างสรรค์ เป็ นลักษณะหรือพฤติกรรม
ในการนําผู อ้ ่ื น ประสานงานผู อ้ ่ืน ด้ว ยการสร้างแรงบัน ดาลใจ
สร้างแรงจูงใจ สร้างบรรยากาศ โดยการคิดนอกกรอบด้วยวิธีการ
ใหม่ ๆ เพื่อนําไปสู่การสร้างสรรค์ส่งิ ใหม่ ๆ ซึ่งสอดคล้องกับการ
วิจยั ของ Qingling Zhang (2016) ที่ได้ศึกษากลยุทธ์ภาวะผูน้ าํ
เชิ ง สร้า งสรรค์ส ํา หรับ ผู บ้ ริ ห ารโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาในการ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของครู ในมณฑลกวางสีประเทศจีน
พบว่าสภาพปัจจุบ นั ของภาวะผู น้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผู บ้ ริห าร
โรงเรียนประถมศึกษาในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของครู
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของ
ภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ใน
ระดับ มากทั้ง นี้ อาจเนื่ อ งมาจาก กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเล็ ง เห็ น ถึ ง
ความสําคัญของภาวะผู น้ ําเชิงสร้างสรรค์ และความต้องการให้
ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ในการดําเนินงาน
และบริหารสถานศึกษาให้มากขึ้น และการพัฒนาภาวะผูน้ ําเป็ น
สิง่ จําเป็ นสําหรับผูบ้ ริหารที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังที่
วิโรจน์ สารรัตนะ (2548) กล่าวว่าโรงเรียนที่มีประสิทธิผลหรือ
โรงเรียนทีป่ ระสบความสําเร็จนัน้ ต้องอาศัยหลักการแนวคิด และ
ทฤษฎีเป็ นแนวทางต้องอาศัยความทุ่มเทพยายามในทุกด้านจาก
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องอาศัยความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันต้อง
อาศัยเป้ าหมายที่ชดั เจน และท้าทาย มีทรัพยากรที่เพียงพอ และ
มีคุ ณ ภาพ ต้อ งอาศัย ภาวะผู น้ ําของผู บ้ ริหารสถานศึ กษา และ
ภาวะผู น้ ําของคณะครู ต้อ งอาศัย บรรยากาศแห่ งการยอมรับ
นับถือ และไว้วางใจซึง่ กันนอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับการวิจยั ของ
กิตติกร ธรรมกิจวัฒน์ (2562) ที่ได้วจิ ยั เรื่องการพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผูน้ าํ เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาเอกชน
สัง กัด สํา นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจัง หวัด บุ รี ร ัม ย์ พบว่ า สภาพที่
พึงประสงค์ของภาวะผู น้ ําเชิงสร้างสรรค์ข องผู บ้ ริห ารโรงเรีย น
โดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุ ดส่ วนความต้อ งการจําเป็ น ในการ
พัฒนา เรียงลําดับความต้องการจําเป็ นจากมากไปหาน้อย ได้แก่
ด้านการมีวิส ยั ทัศ น์ ด้านการคํานึ งถึงความเป็ น ปัจ เจกบุ ค คล
ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ ด้านการมีจนิ ตนาการ และด้านการ
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มีค วามยืด หยุ่น และปรับ ตัว ทัง้ นี้ อาจเนื่ อ งมาจากภาวะผู น้ ํา
เชิงสร้างสรรค์การเป็ นผูบ้ ริหารจะความสามารถในการจูงใจหรือ
นําบุคคลอื่น ๆ อย่างมีวสิ ยั ทัศน์กระตุน้ และสนับสนุนให้เกิดการ
ทดลอง ภายในองค์กรเพื่อที่จะทําให้บุคลากรสามารถคิดนอก
กรอบ กล้าคิด กล้าตัดสินใจมีความคิดสร้างสรรค์ หาแนวทาง
ใหม่ ๆ ในการบริหาร และการสื่อสารภายในองค์กรมีความสามารถ
ในการปรับ ตัว และกระบวนการทํา งานต่ า ง ๆ ในองค์ก รมี
ความสามารถในการปรับ ตัว และกระบวนการทํางานต่ าง ๆ
ในองค์กรให้มคี วามง่ายคล่องตัว และยืดหยุ่นเข้ากับสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้ดีมากขึ้น ซึ่งผลการวิจยั สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
บุณรดา ทรงบุญศาสตร์ (2560) ได้ศึกษาภาวะผูน้ าํ เชิงสร้างสรรค์
ของผู บ้ ริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ซึ่งผลวิจยั พบว่า ภาวะผู น้ ําเชิง
สร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
รายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน
2. โปรแกรมเสริ ม สร้า งภาวะผู น้ ํ า เชิ ง สร้า งสรรค์ ข อง
ผู บ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สัง กัด สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธ ยมศึ ก ษาเลย หนองบัว ลํา ภู ประกอบด้ว ย 1) หลัก การ
2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหาสาระ 4) วิธีการพัฒนา 5) การวัด และ
ประเมิ น ผล เนื้ อหาสาระประกอบด้ว ย 3 Module ได้แ ก่
Module 1 การมีวิส ยั ทัศ น์ Module 2 การคํานึ งถึงความเป็ น
ปัจ เจกบุ ค คล Module 3 การมี ค วามคิ ด สร้างสรรค์ มี ค วาม
เหมาะสม และมีความเป็ นไปได้ในการนําไปใช้เพื่อพัฒนาภาวะ
ผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
4.78 และ 4.83 ตามลําดับ ทัง้ นี้ อาจเป็ นเพราะจากการศึก ษา
แนวคิดหลักการเกี่ยวกับการพัฒ นาโปรแกรม ผู ว้ ิจยั สรุปได้ว่า
โปรแกรม คื อ ชุด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่อ อกแบบพัฒ นาขึ้น จาก
แนวคิดทฤษฎี หลักการ เพื่อใช้เป็ นแนวทางการพัฒนาปรับปรุง
แก้ไข เพิ่มเติมความรู ้ และทักษะในการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ของ
ผูเ้ ข้าร่วมโปรแกรม ซึ่งองค์ประกอบของโปรแกรม องค์ประกอบ
ของโปรแกรม ประกอบด้ว ย 1) หลัก การ 2) วัต ถุ ป ระสงค์
3) เนื้ อ หาสาระ 4) วิธี ก ารพัฒ นา 5) การวัด และประเมิน ผล
สอดคล้อ งกับ Chen (1990) ได้ใ ห้ค วามหมายของทฤษฎี
โปรแกรมว่า เป็ นการกําหนดถึงสิ่งที่จะต้องกระทําเพื่อให้บรรลุถงึ
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เป้ าหมายที่พึงประสงค์ผลกระทบสําคัญที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และ
เงื่อนไข ที่จะทําให้เป้ าหมายหรือผลกระทบเหล่านี้เกิดขึ้นได้ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของปริญญา มีสุข (2552) ได้ให้ความหมาย
ของโปรแกรมการพัฒนาทางวิชาชีพของครู หมายถึง ระบบแผน
โครงสร้างที่กาํ หนดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือ
ครู ใ ห้ท ํา กิ จ กรรมกับ เพื่ อ นร่ ว มงาน โดยทุ ก กิ จ กรรมล้ว นมี
แนวทาง เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันเพื่อการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
ความรู ้ และทักษะในการปฏิบตั ิงานของครู นอกจากนี้ผูว้ ิจยั ได้
ศึกษาแนวคิด และหลักการเกี่ยวกับวิธีการเสริมสร้างภาวะผูน้ ํา
เชิ ง สร้า งสรรค์ ข อง Wentling (1992), Wills (1993), Bolam
(1994), ประยู ร ศรี ป ระสาธน์ (2542), สมเดช สีแ สง (2543),
จัน ทรานี สงวนนาม (2545), พนั ส หัน นาคิ น ทร์ (2548),
สัม ฤทธิ์ กางเพ็ ง และ สรายุ ท ธ กัน หลง (2553), และของ
สมชาติ กิ จ ยรรยง (2550) ประกอบด้ว ย 5 ด้า น ได้แ ก่
1) การฝึ กอบรม 2) การศึกษาดูงาน 3) การสัมมนา 4) การศึกษา
ด้ว ยตนเอง 5) การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก าร สอดคล้อ งกั บ
ผลการวิจ ยั ของ Phimphon Phimko (2015) ที่ไ ด้วิจ ยั และ
พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนสังกัด องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และพบว่าค่ าดัชนี
ความสอดคล้องของผู ท้ รงคุณ วุฒิต่อโปรแกรม การเสริมสร้าง
ภาวะผู น้ ําเชิ งสร้างสรรค์ข องผู บ้ ริห ารโรงเรี ย น สัง กัด องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00
เป็ นไปตามเกณฑ์ทต่ี งั้ ไว้

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพือ่ นําผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ผู บ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขัน้ พื้นฐาน เป็ น กลุ่ม
บุค คลที่มีบ ทบาทสําคัญ ต่ อ การขับเคลื่อ นตามกรอบงาน และ
นโยบายการทํางานในหน่ วยงานให้สาํ เร็จลุล่วง ตามเจตนารมณ์
และนโยบายของผู บ้ ริห ารระดับสู งหรือ นโยบายของหน่ วยงาน
ดัง นั้น จึ ง ควรได้ร บั การสนับ สนุ น การพัฒ นาภาวะผู น้ ํ า เชิ ง
สร้างสรรค์จ ากผู บ้ ริ ห ารต้น สัง กัด และผู บ้ ริ ห ารระดับ สู ง ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานอย่างจริงจัง
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1.2 ผู บ้ ริห ารระดับ สู งในกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และ
ในสํา นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ควรให้
ความสํา คัญ ต่ อ การพัฒ นาภาวะผู น้ ํา เชิ ง สร้างสรรค์ผู บ้ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาโรงเรี ย นระดับ มัธ ยมศึ ก ษา สัง กัด สํา นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานอย่างจริงจัง โดยมีการกําหนด
แนวทางการพัฒนาไว้อย่างเป็ นรู ปธรรม และชัดเจนในแผนงาน
ผ่านโครงการพัฒ นาบุ คลากร หรือ สอดแทรกในหลัก สู ต รการ
อบรมก่อนได้รบั การแต่งตัง้ เข้าสู่ตาํ แหน่งการบริหารสถานศึกษา
ในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสนับสนุ น
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง
1.3 สํา นัก งานศึ ก ษาธิ ก ารจัง หวัด หรื อ สํา นัก งาน
เขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา ควรจัด ให้มีระบบการติ ด ตามประเมิน ผล
การพัฒนาภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ระดับ มัธ ยมศึ ก ษา สังกัด สํานัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขัน้ พื้นฐาน หรือถ้าเป็ นผู บ้ ริหารสถานศึกษาใหม่ท่อี ยู่ในระหว่าง
การประเมิน และพัฒนานัน้ ก็สามารถติดตามผลการประเมินไป
ควบคู่กนั ไปได้ เป็ นระยะ และต่อเนื่อง ทัง้ ยังเป็ นการจัดกิจกรรม
เพื่อกระตุ น้ ให้ผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนระดับ มัธยมศึกษา
มีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรศึ กษาการพัฒ นาโปรแกรมเสริม สร้างภาวะ
ผูน้ าํ เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารโรงเรียนในสังกัดอื่น ๆ หรือพื้นที่
อื่น ๆ เพื่อตรวจสอบความสําคัญของโปรแกรมการวิจยั ว่ามีความ
เหมื อ นหรื อ แตกต่ า งกัน ระหว่ างผู บ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาหรื อ ไม่
เพื่อให้การพัฒนาเป็ นไปอย่างสอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมาย และ
กลุม่ ตัวอย่างทีม่ สี ถานะ และบริบทใกล้เคียงกัน
2.2 ควรให้มี ก ารวิจ ยั เพื่ อ ตรวจสอบภาวะผู น้ ํ า เชิ ง
สร้างสรรค์อีกอย่างเป็ นระยะ ๆ เพื่อใช้เป็ นแนวทางการพัฒ นา
ตามหลักการพัฒนาแบบต่อเนื่องเพื่อหาจุดเด่น จุดด้อยทัง้ ที่เป็ น
ภาวะผูน้ าํ เชิงสร้างสรรค์ และปัจจัยที่มอี ิทธิพลเพื่อให้การพัฒนา
เป็ นไปอย่างสอดคล้องกับปัญหา
2.3 ควรมีก ารใช้ก ารวิจ ยั เชิ งคุ ณ ภาพในการศึ ก ษา
เพิ่มเติม และเพื่อการศึกษาในเชิงลึก เช่น การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) โดยนําเอา
ผลการวิจ ยั นี้ เป็ น ข้อ มู ล และแนวทางเพื่อ นํา ผลการวิจ ยั ทัง้
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เชิงปริมาณ และคุณภาพไปใช้ในการส่งเสริม และพัฒ นาภาวะ
ผูน้ าํ เชิงสร้างสรรค์ และด้านอื่น ๆ
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