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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ของภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 และ  
2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ านวน 315 คน ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)
โดยใช้สูตรของ เครจซี่ และ มอร์แกน (Krejcie & Morgan) ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ านวน 8 คน เครื่องมือ          
ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าความต้องการจ าเป็นในด้านต่างๆ โดยใช้ค่าดัชนี PNIModified และแบบ
สัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 

 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด าเนินการปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 2                  
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ความต้องการจ าเป็น (PNImodified) ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า ด้านจินตนาการมี               
ค่าความต้องการจ าเป็นสูงที่สุด รองลงมา ด้านการแก้ปัญหา ด้านวิสัยทัศน์ ด้านความไว้วางใจ และภาวะ
ผู้น าด้านความยืดหยุ่น ตามล าดับ แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า ภาวะผู้น าด้านวิสัยทัศน์ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องเป็นผู้ฟังที่ดี รับฟังเสียงสะท้อนจากภายนอก ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม ภาวะผู้น าด้านจินตนาการผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นนักวางแผนที่ดี มีแนวปฏิบัติ 
ที่ชัดเจน หาทางออกของปัญหาและน าเสนอนโยบายไปสู่ความส าเร็จ ภาวะผู้น าด้านความยืดหยุ่นผู้บริหาร
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สถานศึกษาต้องมีความมั่นคงทางอารมณ์ คาดการณ์ และตั้งรับเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ เป็นผู้รอบรู้ ใช้เทคโนโลยี
เพ่ือช่วยสืบค้น ใช้ข้อมูลช่วยตัดสินใจ ภาวะผู้น าด้านการแก้ปัญหาผู้บริหารสถานศึกษาต้องยึดกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์เหตุแห่งปัญหา วางแผนด าเนินการตามล าดับ สื่อสาร สั่งการ ตรวจสอบ ภาวะ
ผู้น าด้านความไว้วางใจผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล  มอบงานตามความรู้ 
ความสามารถของสมาชิก                         
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 ปทุมธานี เขต 2 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this research were to study: 1) the current and desirable 
conditions of the creative leadership of school administrators under Pathum Thani Primary 
Educational Service Area Office 2, and 2) the guidelines for developing the creative 
leadership of school administrators under Pathum Thani Primary Educational Service Area 
Office 2. 
 The sample consisted of 315 teachers under Pathum Thani  Primary Educational 
Service Area Office 2, chosen by stratified random sampling using the Krejcie and Morgan 
formula. The key informants for interview were 8 school administrators under Pathum Thani  
Primary Educational Service Area Office 2. The research instruments were questionnaire and 
interview form. The data analysis composed of descriptive statistics by percentage, mean, 
standard deviation, and the Modified Priority Needs Index (PNIModified), and content analysis. 

 The results showed that in an overview, the current and desirable condition of the 
creative leadership of school administrators under Pathum Thani Primary Educational 
Service Area Office 2 was at a high level. This also showed that the Modified Priority Needs 
Index (PNIModified) of the creative leadership of an imagination viewpoint of school 
administrators under Pathum Thani Primary Educational Service Area Office 2, has the 
highest PNI Modified value, followed by problem-solving, vision, trustworthiness, and flexible 
leadership, respectively. For the guidelines of developing the creative leadership of school 
administrators under Pathum Thani Primary Educational Service Area Office 2, it was found 
that the leadership vision must be a good listener who listened to external reflection, 
accepted the differences between people with participatory management. The imagination 
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leadership must be a good planner with clear guidelines who found a solution to the 
problem and proposed a policy for success. The leadership flexibility viewpoint must 
possess the emotional stability that predicted and handled the potential events, and well-
rounded to use technology for searching and making decisions. The problem-solving 
leadership must follow regulations and related principle, analyze the cause of the problem, 
plan the action respectively, communicate, order, and inspect the operation. The 
trustworthiness leadership must be good role models, practiced good governance, and 
assigned jobs according to knowledge and ability of members. 

 
 
 

Keywords: creative leadership, school administrators, Pathum Thani Primary  
 Educational Service Area Office 2 
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 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยความเมตตากรุณาเป็นอย่างสูงจาก              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้ค าปรึกษา 
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ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ทีก่รุณาให้ความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย  

 ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 ที่ได้ให้ความกรุณาในการเก็บข้อมูล และขอขอบพระคุณครูทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลกับ
ผู้วิจัย จ านวน 67 โรงเรียน 

 ขอขอบคุณคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่มิได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ ที่ได้ให้
ความรู้ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ คุณค่าอันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบเพ่ือบูชาแด่ บิดา 
มารดา และครูอาจารย์ ที่ให้การอบรมสั่งสอน ขอขอบคุณครอบครัวอันเป็นที่รัก และกัลยาณมิตร ท าให้
ผู้วิจัยประสบความ 

ส าเร็จและภูมิใจในวันนี้ 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ประเทศไทยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามแนวทางนโยบายแห่งรัฐสอดคล้องกับการ
พัฒนาที่แท้จริง กล่าวคือ มุ่งพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืนและในการจัดการศึกษาที่มี
หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระดับใด แต่ละรูปแบบพัฒนาขึ้นจากองค์ประกอบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องตั้งแต่สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนถึงการเมืองของประเทศนั้นๆ และมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ในส่วนของประเทศไทยซึ่งปัจจุบันแบ่งการศึกษาเป็นสายสามัญ
และสายวิชาชีพก็เช่นเดียวกับที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดมา แต่ส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของโครงสร้าง               
การบริหาร ท าให้เกิดข้อข้องใจในคุณภาพการศึกษาของผู้ที่จบการศึกษาสาขาต่างๆ รวมถึงขาดแคลน
ก าลังคนในบางสาขาวิชา เช่น อาชีวศึกษาทางด้านอุตสาหกรรม ฯลฯ จึงต้องมีการปฏิรูปการศึ กษาทั้ง
ระบบอย่างเร่งด่วน เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการก าลังคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการพัฒนา
ประเทศในโลกยุคดิจิทัลและการสื่อสารที่ไร้พรมแดน การปฏิรูปการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีครั้งนี้ 
ประสบความล้มเหลวตั้งแต่การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย     
แล้วละเลยผู้ที่ขาดโอกาสในวัยแรงงาน ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก การจัดการศึกษาขาดเอกภาพในการจัด
อย่างครอบคลุม และมีความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงสื่อและกระบวนการเรียนรู้  (พีระพงษ์ สิทธิอมร, 
2561) 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2553 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ความมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้ได้อย่างมีความสุข ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝัง
จิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที่เสรีภาพความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ 
รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้
อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ 
รู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2553) 
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 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งที่จะน าไปสู่ความมีประสิทธิภาพของ
สถานศึกษาและบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ ทั้งยังเป็นผู้ที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรอย่างมาก 
ทั้งในแง่การสร้างพฤติกรรมและควบคุมพฤติกรรมของบุคคล ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องมีภาวะ
ผู้น าและมีพฤติกรรมผู้น าที่เหมาะสมที่ถือได้ว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์โน้มน้าวให้ผู้ตามมีความเต็มใจ 
และมีความกระตือรือร้นในการร่วมกันปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลบรรลุและวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานประสิทธิผลของสถานศึกษา ถือได้ว่าเป็นผลแห่งความส าเร็จและความมีประสิทธิผลของ
สถานศึกษาเป็นผลที่สืบเนื่องจากการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่ งการเรียนรู้ ผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องเป็นผู้น าที่มีความสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนา สถานศึกษาจนบรรลุตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ ดังนั้น สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลหรือที่ประสบความส าเร็จนั้น
ต้องอาศัยภาวะความเป็นผู้น าของผู้บริหาร ต้องอาศัยบรรยากาศแห่งการยอมรับนับถือและไว้วางใจ               
ซึ่งกันและกัน ต้องอาศัยความทุ่มเทพยายามในทุกด้านจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องอาศัยความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ต้องอาศัยเป้าหมายที่ชัดเจนและท้าทาย ต้องอาศัยทรัพยากรที่เพียงพอและมีคุณภาพ ต้อง
อาศัยความมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร จัดการเรียนการสอน เทคโนโลยีและหลักการแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นทิศทางของการพัฒนาที่ถูกต้องอันเป็นบทบาทที่ส าคัญของผู้บริหาร  (ศราวุธ  
กางส าโรง, 2559, น.4) 
 จากรายงานผลการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
จ านวน 67 แห่ง พบว่า ผลการประเมินแนวโน้มของคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ ปีการศึกษา 
2557 - 2559 จ านวน 3 ปีการศึกษา พบว่า มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวม             
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 ปีการศึกษา มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน และเมื่อพิจารณาเป็นราย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยร้อยละสูงขึ้น คือ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน จ านวน               
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงลดลง คือ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีภาวะผู้น า               
ด้านวิสัยทัศน์ ควรมีจินตนาการมีความยืดหยุ่น มีการแก้ปัญหาและสร้างความไว้วางใจ ตลอดจนมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีย่อมน าพาไปสู่การบริหารสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย ดังนั้น ภาวะผู้น าที่สร้างสรรค์
หลากหลายเหล่านี้จะเป็นกลไกส าคัญยิ่ง  และมีอิทธิพลสูงต่อคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ
การศึกษา คุณภาพและประสิทธิภาพทางการศึกษามักขึ้นอยู่กับผู้น าเสมอ การที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะ
บริหารให้ได้ผลดีนั้นจ าเป็นจะต้องมีการเสริมพลังให้ผู้บริหารได้มีโอกาสฝึกและใช้ความเป็นผู้น าหรือ
ภาวะผู้น าได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงจ าเป็นที่จะต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสม 
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ที่จะเป็นผู้น า ซึ่งจะต้องใช้รูปแบบภาวะผู้น าที่เหมาะสมและมีสมรรถนะในการบริหารงาน เพราะการใช้
เพียงอ านาจตามกฎหมายที่ตนมีสั่งการให้ครูท างานโดยปราศจากการเข้าใจถึงจิตใจ สถานการณ์ และ
ปัจจัยแห่งการจูงใจต่างๆ ย่อมท าให้ครูเกิดทัศนคติที่เป็นลบต่อผู้บริหารและต่อองค์กร ท าให้ปฏิบัติ
หน้าที่ไม่เต็มศักยภาพ ส่งผลให้ระบบการท างานขาดการเชื่อมโยงกัน การท างานจะติดขัดและไม่เกิด
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ครูจะท างานเพ่ือเอาตัวรอด หรือท างานตามค าสั่งเท่านั้น พลังสร้างสรรค์ที่จะ
ส่งผลดีต่อองค์กรไม่บังเกิดขึ้น ดังผลปรากฏให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ย่อมแสดงให้เห็นถึงผลของการปฏิบัติหน้าที่ของครู  และผู้บริหาร
สถานศกึษาที่ยังไม่สามารถจูงใจให้ข้าราชการครูร่วมแรงร่วมใจกันท างานอย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้น สิ่งที่
จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของครูสมบูรณ์ และสามารถจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์การศึกษา
ได้ในที่สุดก็คือ ภาวะผู้น า (Leadership) ของผู้บริหารสถานศึกษานั่นเอง ค าว่า ภาวะผู้น า มีความส าคัญ
อย่างมากต่อการพัฒนาสถานศึกษาทุกระดับ เพราะภาวะผู้น าก่อให้เกิดผลที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเจน 
โดยเฉพาะในภาวะวิกฤติของการศึกษาไทยที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ต้องการภาวะผู้น าที่เข้มแข็งมี
ความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหา และสร้างความมั่นใจที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร และท าให้
การศึกษาของไทยก้าวหน้าไปในทางท่ีดีขึ้น (นิวุธ มีพันธ์, 2559, น.3)  
  การบริหารสถานศึกษา คือ การด าเนินงานของกลุ่มบุคคลที่จัดกิจกรรมทางการศึกษา โดยมี
ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติภารกิจอย่างเป็นระบบและบริหารงานในสถานศึกษาทุกด้าน เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่สถานศึกษาก าหนดไว้ (ธนาภรณ์ นีลพันธนันท์, 2562, น,10) และการ
บริหารการศึกษายังหมายถึง กระบวนการที่มุ่งไปสู่จุดหมายที่ก าหนดไว้ด้วยองค์ประกอบหลายประการ 
เช่น การตัดสินใจองค์กร แรงจูงใจ ภาวะผู้น า โดยการบริหารต้องค านึงถึงผลกระทบที่จะตามมาและ
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต (Hoy & Miskel, 2001, pp.437-438) 
… เพราะภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์เป็นความสามารถในการจูงใจ ประสานงาน และน าบุคคลอ่ืนๆ 
อย่างมีวิสัยทัศน์ มีจินตนาการ และความยืดหยุ่นด้วยวิธีการหรือแนวทางใหม่ๆ อย่างท้าทายและ
สร้างสรรค์ โดยอาศัยปัจจัยทางด้าน 1) สภาพแวดล้อมแบบเปิด ด้วยการไวว้างใจ ให้อิสระในการคิด 
และพร้อมสนับสนุนความคิดใหม่ๆ 2) แรงจูงใจภายใน ด้วยการมีความอยาก ความหวังความปรารถนา 
ความเพียรพยายาม มุ่งมั่น ทุ่มเทเพ่ือให้เป็นคนที่ประสบความส าเร็จ 3) ความรู้เชิงลึก ด้วยการมีความรู้
แนวกว้างและลึก มีทักษะ ประสบการณ์อันน่าจะส่งผลให้เกิดแนวทางที่ชาญฉลาดในการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ (กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์, 2555, น.31) 
 สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สร้างจินตนาการ                 
มีความยืดหยุ่น มีความรอบรู้ แสวงหาข้อมูลที่หลากหลาย สร้างความไว้วางใจต่อสมาชิกและผู้เกี่ยวข้อง
รวมถึงสามารถแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้เพ่ือไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด  
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 จากสภาพปัญหาและความส าคัญดังที่กล่าวมา ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษานับว่าเป็นกลไกส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนผลักดันให้การพัฒนาประสิทธิผลของการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาด้วย เหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์
ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา และเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
เพ่ือน าผลวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป                       .      
 

1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ของภาวะผู้น า เชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  
 

1.3  ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  โดยมีขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 

 1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ได้ศึกษาแนวคิดของนักวิชาการ
ทางด้านการศึกษาซึ่งมีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของการบริหารสถานศึกษาที่ตรงกัน โดยการสังเคราะห์
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วยนักวิชาการ ดังนี้ พิมลพรรณ เพชรสมบัติ 
(2560); Chernin (2001); Warren,Bennis (2002); Couto (2002); David A.Sousa (2001); Stoll & 
Temperley (2009); Alma Harris (2009); Gottlieb Guntem (2004); Jeanette P. Parker (2004); 
Ubben, Hughes & Norris (2010); Delich (2010); Casse & Claudel (2007) และ Parker & 
Begnaud (2004) โดยใช้เกณฑ์ในการสังเคราะห์ที่ระดับความถี่ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป จะได้ภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 
  1)  ด้านจินตนาการ (Imagination) 
  2)  ด้านความยืดหยุ่น (Flexibility) 
  3)  ด้านวิสัยทัศน์ (Vision) 
  4)  ด้านการแก้ปัญหา (Problem solving) 

5)  ด้านความไว้วางใจ (Trust) 
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 1.3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ ครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1,661 คน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2, ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค.2562)   
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ ครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางก าหนดขนาด
ของ เครจซี่ และ มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p.608) ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
จ านวน 315 คน จากนั้นผู้วิจัยด าเนินการเลือกตัวอย่างโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling) โดยใช้สถานศึกษาเป็นหน่วยในการสุ่ม (Sampling Unit) หลังจากนั้นท าการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) 
 

1.4  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจความหมายเฉพาะ
ของค าที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

 1.4.1 ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหารที่มีความรอบรู้ น าความคิด
ใหม่ๆ มาใช้การแก้ปัญหา กระตุ้นให้บุคลากรองค์การร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยความคิดที่หลากหลายและคิดสร้างสรรค์ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) ด้านวิสัยทัศน์ 2) ด้านจินตนาการ 3) ด้านความยืดหยุ่น 4) ด้านการแก้ปัญหา 5) ด้าน
ความไว้วางใจ 
  1) ด้านวิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง กระบวนการคิดและการมองภาพรวมที่เป็นไปได้
ในอนาคตที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ มองการณ์ไกลมองเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ใน
อนาคต มีใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็น คิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มองเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
สถานการณ์ทุกมิติอย่างลึกซึ้ง พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเรียนรู้เปิดรับสิ่งใหม่ๆ สะท้อนภาพให้เห็นถึงสิ่งที่
สมาชิกต้องการ 
  2) ด้านจินตนาการ (Imagination) หมายถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความ
เชื่อมั่น ความศรัทธา และความคาดหวัง ซึ่งก่อให้เกิดมโนภาพในจิตใจ มีพฤติกรรมในการแสดงออกถึง
กระบวนการสร้างมโนภาพที่เด่นชัด มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ และมีสติปัญญาในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 
  3) ด้านความความยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวให้เข้า
กับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง แสวงหาค าตอบได้อย่างอิสระ มีความคิดที่หลากหลายเปิดกว้าง               
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รับความคิดใหม่ๆ ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ มีการกระจายอ านาจการบริหารงานในองค์การ ให้แก่
ผู้ร่วมงาน พร้อมที่จะสร้างและรับสิ่งใหม่ๆ ที่จะเกิดข้ึนเพ่ือน ามาพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพ 

  4) ด้านการแก้ปัญหา (Problem solving) หมายถึง กระบวนการหรือขั้นตอนที่ผ่าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยอาศัยความรู้ ประสบการณ์ คิดพิจารณาในการแสวงหาวิธีการให้สามารถ
แก้ไขสถานการณ์ที่เป็นปัญหาสร้างความร าคาญความยุ่งยากสับสนความวิตกกังวลที่เกิดขึ้น  หรือไม่พึง
ประสงค์ เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ต้องการบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 
  5) ด้านความไว้วางใจ (Trust) หมายถึง ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่สร้าง
ความเชื่อมั่นศรัทธาต่อสมาชิกในองค์การ รู้สึกเต็มใจหรือยินยอมที่จะร่วมกระท าตามข้อเสนอแนะ 
บริหารด้วยยึดหลักการบริหารตามหลักสากล เช่น มีคุณธรรม จริยธรรม ความยุติธรรม สุจริต ความ
อดทน มุ่งม่ัน ความมีวินัย เป็นแบบอย่างที่ดี เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ยอมรับความผิดพลาดของ
สมาชิกในองค์การ เปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในองค์การ สนับสนุนให้การช่วยเหลือของ
สมาชิกในองค์การตามความเหมาะสม 
 1.4.2 ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือครูที่ปฏิบัติ
หน้าที่รักษาการผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารวิชาการ  หรือผู้ช่วย
ผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารวิชาการ หรือครูที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวิชาการ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ประจ าปีการศึกษา 2562  
 1.4.3 ครู หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ปีการศึกษา 2562  

 1.4.4 สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนหรือสถานที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยถึงระดับ
ประถมศึกษา และรวมถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาของสังกัดรัฐบาลในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 ประจ าปีการศึกษา2562 

 1.4.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 หมายถึง หน่วยงานในระดับ
องค์การปฏิบัติในท้องถิ่น ซึ่งบริหารโดยคณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
รับผิดชอบเฉพาะในการบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

1.5  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจัยที่เกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ได้สังเคราะห์แนวคิดที่สอดคล้องเพ่ือน ามาจัดท า
กรอบแนวคิดการศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดังแสดงตามภาพท่ี 1.1   
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ภำพที่ 1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

1.6  ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรวิจัย 
 1.6.1 ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สามารถน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือวางแผนการ
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์มากยิ่งข้ึน 

 1.6.2 เพ่ือเป็นสารสนเทศพ้ืนฐานในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 
 

 

ตัวแปรที่ศึกษา 
          ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
 

 1)  ด้านวิสัยทัศน์   
 2)  ด้านจินตนาการ  
 3)  ด้านความยืดหยุ่น 
 4)  ด้านการแก้ปัญหา 
             5)  ด้านความไว้วางใจ 
 

 

แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น า 

เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยต้องการศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
เกี่ยวข้อง ซึ่งได้จ าแนกตามตัวแปร ดังต่อไปนี้ 

 2.1 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
 2.1.1 ความหมายของภาวะผู้น า 
 2.1.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า 

 2.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.2.1 แนวคิดเก่ียวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.2.2 การสังเคราะห์ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.2.3 ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 

 2.3 บริบทส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
  2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

 

2.1  หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
 2.1.1 ความหมายของภาวะผู้น า 

   ผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีภาวะผู้น าในการบริหารจัดการองค์การอย่างสร้างสรรค์ และมี
ความสามารถในการท างานให้สอดคล้องกันได้ ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าสูงยังสามารถท าในสิ่งที่ตนเอง
รับผิดชอบให้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี รวมทั้งสนองความต้องการของสมาชิกในองค์กร เพ่ือให้องค์กรมีทั้ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้มีนักวิชาการให้ความหมายของภาวะผู้น าอย่างหลากหลาย ซึ่งผู้วิจัยได้
ศึกษาและน ามาเสนอพอสังเขป ดังนี้ 

   สุนทร โคตรบรรเทา (2551, น.113) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการของ
การมีอิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการใช้อ านาจและการใช้ฐานอ านาจต่างกัน ส่งผลต่อปฏิกิริยาจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชาต่างกัน  
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   สุชามนต์ แย้มเจริญกิจ (2553, น.14) ภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานอย่าง
มีศิลปะ โดยใช้กลยุทธ์ของบุคคลที่มีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน แนะน าคนอ่ืนในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยคนเหล่านั้นมีความยินดีให้ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานนั้นจนเสร็จสิ้นภารกิจ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้น 

   รุ่งนภา มหาเกตุ (2554, น.13) ภาวะผู้น าเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญของผู้น า ผู้น าที่ดีมี
ความสามารถสั่งใจในการท าให้บุคคลหรือกลุ่มปฏิบัติตามความคิดเห็น ปฏิบัติตามความต้องการของตน
ด้วยความเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือ เป็นผู้ประสานที่ดีและมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงนั้นจะสะท้อนจุดหมายที่มีร่วมกันของหน่วยงานอันน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
ก าหนดไว้ 

   ปนัดดา วรกานต์ทิวัตถ์ (2555, น.27) ภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการที่ใช้อิทธิพล
ของผู้บริหารโรงเรียนต่อครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้เต็มใจที่จะร่วมมือในการท างานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของงาน ใช้ความสามารถในการจูงใจสมาชิกในองค์กรเพ่ือปฏิบัติภารกิจของ
องค์กร ซึ่งบุคคลที่มีความสามารถในการบังคับบัญชาบุคคลอ่ืนโดยได้รับการยกย่องจากบุคคลอ่ืน เป็น
ผู้ท าให้บุคคลอ่ืนไว้วางใจและให้ความร่วมมือ ความเป็นผู้น าเป็นผู้มีหน้าที่อ านวยการสั่งการบังคับบัญชา 
ประสานงานโดยอาศัยอ านาจหน้าที่ (Authority) เพ่ือให้องค์กรบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ต้องการ   

   วรพจน์ นิลจู (2554, น.24) หมายถึง กระบวนการที่บุคคลที่พยายามสร้างระบบหรือ
รูปแบบที่มีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนหรือผู้ตามด้วยการชี้น า กระตุ้นหรือผลักดันให้บุคคลอ่ืนหรือผู้ตามนั้นมี
ความเต็มใจและพร้อมที่จะกระท าการใดๆ ที่ก่อให้เกิดทัศนคติ พฤติกรรมหรืออ่ืนๆ ไปในทิศทางที่ท าให้
จุดมุ่งหมายของตนเอง ของกลุ่ม หรือขององค์กรประสบความส าเร็จ 

   พิมลพรรณ เพชรสมบัติ (2560, น.2-3) ภาวะผู้น า (Leadership) หมายถึง ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลโดยผู้น าเป็นผู้ให้ข้อมูลที่สามารถเกิดความร่วมมือจากสมาชิกกลุ่มร่วมมือกันปฏิบัติงาน   
จนส าเร็จบรรลุผลตามต้องการ และการที่ภาวะผู้น ามีลักษณะที่ซับซ้อนในลักษณะของกระบวนการของ
ความสัมพันธ์และการใช้อิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน  
   ธรรมภรณ์ ผะเอม (2556, น.13) ภาวะผู้น า หมายถึง ภาวะของผู้น าในรูปแบบที่หลากหลาย
ในสถานการณ์ต่างๆ ที่สามารถท าให้ผู้อื่นไว้วางใจและคล้อยตามในแนวทางที่ต้องการ เป็นที่ยอมรับของ
โรงงานหรือบุคคลทั่วไป และสามารถใช้ความสามารถที่ท าให้สิ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบในการพัฒนาไป
ในทางท่ีดีขึ้นได ้
   จิราพร สามัญ (2558, น.16) ภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการที่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งใช้อิทธิพลของผู้น าต่อบุคคลอ่ืนหรือกลุ่มคนในการติดต่อสื่อสารประสานงาน ชักน าผลักดัน
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และการจูงใจให้บุคคลอ่ืนหรือกลุ่มปฏิบัติงานด้วยความยินดีเต็มใจด้วยความศรัทธา และน าไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกลุ่มหรือองค์กร 
   สุทธิชัย ปัญญาโรจน์ (2555, น.36-38) กล่าวว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษานั้น
ควรยึดหลักปัจจัย 4 ประการ ดังนี้ 
   1) เก่งงาน ผู้น าต้องเป็นบุคคลที่ท างานเก่ง มีการเรียนรู้และพัฒนาการท างานของ
ตนเองตลอดเวลา อีกทั้งต้องผ่านประสบการณ์ในการท างานมานานพอสมควร ซึ่งการเป็นผู้น าที่ดีจะต้อง
เป็นผู้ที่สามารถสอนงานลูกน้องได้เมื่อลูกน้องเกิดปัญหาในการท างาน 

   2) เก่งคน เนื่องจากการท างานของผู้น าต้องเกี่ยวข้องกับบุคคล โดยเฉพาะกับผู้ใต้บังคับ 
บัญชา ดังนั้น จ าเป็นต้องใช้ศิลปะในการท างานร่วมกัน ต้องเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์  เป็นนักสื่อสารที่ดี 
รู้จักวางตนเป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 

   3) เก่งคิด งานของผู้น าจ าเป็นอย่างมากที่ต้องใช้ความคิด โดยเฉพาะงานของผู้บริหาร 
ระดับสูง ยิ่งมีความจ าเป็นต้องใช้ความคิดในการแก้ไขปัญหานั้นๆ ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
     4) เก่งด าเนินชีวิต ผู้น าบางคนมีความสามารถในการบริหารที่เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด
แต่ขาดทักษะในการด าเนินชีวิตก็อาจท าให้อายุขัยของตนเองสั้นลงได้เหมือนกัน ดังนั้น  ทักษะในการ
ด าเนินชีวิตจึงมีความส าคัญพอๆ กับทักษะในการท างานการเป็นผู้น าที่ดี  ควรแบ่งเวลาส าหรับดูแล
สุขภาพร่างกายส าหรับออกงานสังคม การดูแลครอบครัว และแบ่งเวลาส าหรับการพักผ่อนนั่งสมาธิเพ่ือ
ผ่อนคลายความเครียดที่เกิดจากการสะสมของการท างาน 
   สรุปได้ว่า ภาวะผู้น า หมายถึง บุคคลที่มีอิทธิพลเหนือผู้ อ่ืนในกลุ่ม เป็นผู้ที่มีความ 
สามารถในการจูงใจ มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม มีความรับผิดชอบในหน้าที่ช่วยเหลือ
ส่งเสริม เห็นอกเห็นใจผู้ร่วมงาน ร่วมแรงร่วมใจกันท างาน มีความพากเพียร อดทน กล้าตัดสินใจ 
สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งบกพร่องต่างๆ อยู่เสมอ 

 2.1.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
   ภาวะผู้น าเป็นเรื่องส าคัญต่อการบริหารองค์กร และการแข่งขันทางธุรกิจอย่างมาก

นักวิชาการในหลายยุคหลายสมัยจึงทุ่มเทศึกษาเรื่องภาวะผู้น ากันเป็นจ านวนมาก จนก่อเกิดเป็นทฤษฎี
และแนวคิดในมุมมองที่แตกต่างกันมากมาย ซึ่งสามารถจัดกลุ่มแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เป็น 3 กลุ่ม คือ 
ทฤษฎีผู้น าเชิงคุณลักษณะ (Trait approach) ทฤษฎีผู้น าเชิงพฤติกรรม (Behavioral approach) และ
ทฤษฎีผู้น าเชิงสถานการณ์ (Situational approach) (สมหวัง อาลัยญาติ, 2551, น.20-22) 

1) ทฤษฎีผู้น าเชิงคุณลักษณะ (Trait approach) 
    แนวคิดนี้ได้มุ่งอธิบายบุคลิกลักษณะของผู้น า โดยเชื่อว่าผู้น าจะมีคุณสมบัติที่

แตกต่างจากบุคคลทั่วไป นักวิชาการกลุ่มแนวคิดนี้จึงมุ่งศึกษาคุณสมบัติที่แตกต่างดังกล่าว จากการศึกษา
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ผู้น าที่มีความโดดเด่นหลายๆ คน สามารถแบ่งคุณสมบัติที่ค้นพบได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ลักษณะทาง
กายภาพ เช่น ความสูง รูปร่างภายนอก อายุ เป็นต้น 2) ลักษณะทางความสามารถ เช่น ความเฉลียว
ฉลาดความรู้ ความสามารถในการพูดในที่สาธารณะ เป็นต้น 3) ลักษณะบุคลิกภาพเช่นการควบคุม
อารมณ์และการแสดงออกทางอารมณ์บุคลิกภาพแบบเปิดเผย-เก็บตัว เป็นต้น (Bryman, 1992) แต่ก็มี
งานวิจัยมากมายที่ขัดแย้งกันและกันจนไม่สามารถพบข้อสรุปที่ชัดเจน อีกทั้งยังมีการศึกษาที่พบว่า
คุณสมบัติของผู้น าไม่สามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์อีกด้วย 

2) ทฤษฎีผู้น าเชิงพฤติกรรม (Behavioral approach) 
    แนวคิดนี้ศึกษาถึงพฤติกรรมที่ผู้น าแสดงออกเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติและประสิทธิผล

ตามท่ีผู้น าต้องการ โดยผู้น าแต่ละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ 
ในสหรัฐอเมริกาได้ให้ความสนใจและท าการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้น า  โดยท าการศึกษาถึง
พฤติกรรมของผู้น าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผลสรุปที่ส าคัญๆ ดังต่อไปนี้ 

    (2.1) ภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตย และผู้น าแบบเผด็จการ (Democratic leadership– 
Autocratic leadership) ผู้น าแบบประชาธิปไตยนิยมกระจายอ านาจมอบหมายงานให้สมาชิก และเปิด
โอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในทางตรงกันข้ามผู้น าแบบเผด็จการมักนิยมใช้ดุลยพินิจ
และการตัดสินใจด้วยตัวเอง และมักไม่เปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
    (2.2) การศึกษาภาวะผู้น าของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (The Michigan Leadership 
Studies) การศึกษาภาวะผู้น าของมหาวิทยาลัยมิชิแกน มุ่งเน้นหาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของ
ผู้น ากับกระบวนการกลุ่ม และผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม ซึ่งผลงานของกลุ่มจะใช้เป็นเกณฑ์ในการแยก
ผู้น าที่มีประสิทธิภาพ และผู้น าที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือมีประสิทธิภาพน้อยการศึกษาสรุปพฤติกรรมผู้น า
เป็น 3 แบบ ดังนี้  
    (2.2.1) พฤติกรรมมุ่งงาน (Task-Oriented Behavior) ผู้น าที่มีประสิทธิภาพ
จะไม่ใช้เวลาและความพยายามในการท างานเหมือนกับผู้ใต้บังคับบัญชา แต่จะมุ่งไปที่ภาระหน้าที่ของ
ผู้น า ซึ่งได้แก่ การวางแผน การจัดตารางการท างาน ช่วยประสานกิจกรรมต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา จัดหา
วัสดุอุปกรณ ์เครื่องมือ รวมทั้งเทคนิควิธีการท างานยิ่งกว่านั้น ผู้น าที่มีประสิทธิภาพจะแนะน าให้ลูกน้อง
ตั้งเป้าหมายของงานที่ท้าทายและเป็นไปได้ 
    (2.2.2) พฤติกรรมมุ่งความสัมพันธ์หรือมุ่งคน (Relationship-Oriented 
Behavior) ผู้น าที่มีประสิทธิภาพจะเป็นผู้น าที่ห่วงใย สนับสนุน และช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งยัง
ศรัทธาเชื่อมั่น และมีความเป็นเพ่ือน พยายามเข้าใจปัญหาของลูกน้อง ช่วยให้ลูกน้องมีการพัฒนาใน
อาชีพและสนับสนุนให้ประสบความส าเร็จ ผู้น าที่มีประสิทธิภาพจะไม่ควบคุมลูกน้องใกล้ชิด ดูแลอยู่
ห่างๆ อย่างให้เกียรติ ผู้น าจะตั้งเป้าหมายและให้ค าแนะน า แต่ก็ให้อิสระในการท างาน 
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          (2.2.3) ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Participative Leadership) Rensis Likert 
และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยมิชิแกน ท าการวิจัยด้านภาวะผู้น า ได้เสนอว่าการนิเทศหรือติดตาม
ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาควรกระท าโดยใช้กลุ่มนิเทศงานจะดีกว่าจะนิเทศคนเดียว เพราะ
การนิเทศงานโดยกลุ่มจะเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาและตัดสินใจ 
นอกจากนั้น ยังช่วยเพ่ิมการสื่อสาร เพ่ิมความร่วมมือและลดความขัดแย้ง หน้าที่ของผู้น าในกลุ่มนิเทศงาน 
ควรจะเป็นผู้น าในการอภิปรายผลให้การสนับสนุนให้มีการอภิปรายก าหนดขอบเขตและทิศทางในการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
   (2.3) การศึกษาภาวะผู้น าของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ  (The Ohio State 
University Leadership Studies) ในช่วงปี ค.ศ.1945 นักวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอได้ท าการ 
ศึกษาแบบเจาะลึก เพ่ือหาพฤติกรรมผู้น าในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ พบว่า พฤติกรรมผู้น าเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่นั้นแยกออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 
      (2.3.1) พฤติกรรมมุ่งสร้างโครงสร้างหรือมุ่งงาน (Initiating Structure) คือ
พฤติกรรมที่ผู้น าจัดโครงสร้างและขอบเขตงานของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ได้แก่ การมอบหมายงาน การจัดท ามาตรฐานงาน การประเมินการปฏิบัติงาน การเสาะหา
วิธีการท างานและแก้ไขปัญหาที่ดี 
    (2.3.2) พฤติกรรมมุ่งสร้างน้ าใจหรือมุ่งคน (Consideration) เป็นพฤติกรรม
ผู้น าที่แสดงความเป็นเพ่ือน สนับสนุนและสนใจในความเป็นอยู่และสวัสดิการต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา
รวมทั้ง การยอมรับรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ให้ค าปรึกษา และปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา            
ทุกคนเหมือนกัน 
 3) ทฤษฎีผู้น าเชิงสถานการณ์ (Situational approach) 
  เป็นการศึกษาที่เน้นการปรับสภาพการน าหรือการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปลักษณะของการน าก็จะเปลี่ยนแปลงไปแนวคิดนี้จะหารูปแบบการน าที่
เหมาะสมและเกิดผลดีในสถานการณ์ต่างๆ คือ 
  (3.1) การศึกษาของฟิลด์เลอร์ (Fiedler) ภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพจะขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมระหว่างพฤติกรรมของผู้น าสมาชิกและสถานการณ์ในการปฏิบัติงาน กล่าวคือ สิ่งแวดล้อม 
จะมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของผู้น า 
  (3.2) ทฤษฎีมุ่งสู่เป้าหมาย (Path-goal Theory) ทฤษฎีนี้พยายามอธิบายผลกระทบ
ของพฤติกรรมผู้น าที่มีต่อการจูงใจความพึงพอใจและการปฏิบัติงานของสมาชิก  มีการเน้นที่เป้าหมาย
โดยดูพฤติกรรมของผู้น าที่แสดงออกเพ่ือให้สมาชิกประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของบุคคลและ
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องค์การผู้น าที่มีประสิทธิผลจะช่วยให้สมาชิกบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคล และองค์การผู้น าสามารถเพ่ิม
แรงจูงใจความพึงพอใจแก่ผู้ตามได้โดยการให้รางวัล 
  (3.3) การศึกษาของ Hersey-Blanchard ได้น าแนวคิดของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ            
มาประยุกต ์คือ พฤติกรรมที่มุ่งสร้างโครงสร้าง (Initiation structure) และพฤติกรรมที่มุ่งความสัมพันธ์
(Consideration) และอธิบายว่าภาวะผู้น าแบบต่างๆ ประกอบกับความพร้อมของสมาชิกท าให้เกิด
รูปแบบของการท างานของผู้น า 4 รูปแบบ คือ การบอกกล่าว (Telling) การน าเสนอความคิด (Selling) 
การมีส่วนร่วม (Participation) และการมอบหมายงาน (Delegation) 
 สมคิด บางโม (2555, น.220-221) ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าออกเป็น 4 ทฤษฎี 
ดังนี้ 
      1) ทฤษฎีคุณลักษณะของผู้น า (Trait theory) พ้ืนฐานของทฤษฎีนี้เชื่อว่าภาวะผู้น า             
ที่ดีขึ้นอยู่กับคุณลักษณะทางด้านกายภาพ สังคม บุคลิกภาพ และคุณลักษณะส่วนตัวของบุคคลเป็น
ส าคัญ เช่น รูปร่าง สติปัญญา อุปนิสัยใจคอสุขุมเยือกเย็น เป็นต้น ผู้น าจะต้องมีลักษณะเฉพาะภาวะผู้น า
ย่อมจะเกิดขึ้นเฉพาะผู้ที่มีลักษณะเหมาะสมเท่านั้น ซึ่ง Keith Davis (1972, pp.102-104) ได้ระบุถึง
คุณลักษณะที่ส าคัญ 4 ประการที่มีส่วนสัมพันธ์กับความเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพ คือ ความเฉลียวฉลาด
ความสามารถทางด้านสังคมแรงจูงใจภายในที่ต้องการประสบความส าเร็จ และทัศนคติด้านมนุษยสัมพันธ์     
 2) ทฤษฎีผลกระทบระหว่างบุคคลและสถานการณ์ (Personal and situation theory) 
ภายหลังปี ค.ศ.1930 นักทฤษฎีได้เริ่มต้นศึกษาเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพของภาวะผู้น าในลักษณะที่
มีความซับซ้อนมากขึ้น ทฤษฎีนี้มีแนวความคิดว่าคุณลักษณะของผู้น าจะต้องมีความสัมพันธ์กับสถานการณ์       
จึงจะท าให้เกิดภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ ความเชื่อเบื้องหลังความคิดนี้ คือ ลักษณะของสถานการณ์ใดๆ 
ก็ตามจะเป็นตัวก าหนดคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อความส าเร็จของภาวะผู้น า ดังนั้น บุคคลที่มีลักษณะผู้น า
ตามทฤษฎีลักษณะผู้น านั้น มิได้หมายความว่าจะเป็นผู้น าได้ทุกโอกาสหรือทุกสถานการณ์ 
 3) ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์และความคาดหวัง (Interaction and expectation theory) 
แนวความคิดของทฤษฎีนี้เน้นเรื่องกลุ่มบุคคลเป็นส าคัญ ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าภาวะผู้น าเกิดจาก
พฤติกรรมของกลุ่มและความคาดหวังของกลุ่มที่เชื่อว่าบุคคลใดจะน ากลุ่มให้บรรลุเป้าหมายได้ดีที่สุด
สมาชิกคนหนึ่งคนใดของกลุ่มอาจจะเป็นผู้น าได้ หากบุคคลนั้นมีลักษณะเหมาะสมเป็นผู้ริเริ่มบทบาทน า
กลุ่มและบทบาทเหล่านั้นย่อมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของกลุ่ม และเป็นที่ยอมรับของกลุ่มด้วย นั่นคือ
จะต้องมีการปะทะสัมพันธ์กับตัวแปรใหญ่ๆ หลายตัวแปร เช่น บุคลิกภาพของผู้น า ลักษณะของผู้ตาม
รวมทั้งทัศนคติและปัญหาต่างๆ ของผู้ตามลักษณะของกลุ่ม ความสัมพันธ์ของกลุ่มสถานการณ์ต่างๆ ที่
เป็นตัวก าหนด ซึ่งได้แก่ สิ่งแวดล้อมและสภาพของงาน ลักษณะส าคัญของทฤษฎีนี้สรุปได้ว่า การเป็น
ผู้น าเป็นได้หลายแง่หลายมุม มีกระบวนการที่แตกต่างกันแล้วแต่สถานการณ์ในกลุ่ม ซึ่งเกิดจากการ
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ปฏิสัมพันธ์ในส่วนใดส่วนหนึ่งของกลุ่ม และการปฏิสัมพันธ์นี้เป็นผลเนื่องมาจากการกระท าร่วมกัน
เพ่ือให้ถึงจุดมุ่งหมายการเป็นผู้น าก็เหมือนกับพฤติกรรมอ่ืนๆ ซึ่งเกิดจากบุคคลและระบบสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงของการปฏิสัมพันธ์อยู่เสมอ 

    4) ทฤษฎี 3 ปัจจัย (Three factors of leadership theory) ปัจจุบันนักทฤษฎีได้ศึกษา
องค์ประกอบของภาวะผู้น าในหลายๆ ด้าน และเสนอแนะว่าการพัฒนาทฤษฎีภาวะผู้น านั้นสภาพแวดล้อม
ทางด้านสถานการณ์ควรจะต้องขยายขอบเขตให้กว้างขึ้นความคาดหมายของผู้ตาม หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
และแรงจูงใจในการทางานของกลุ่ม มีความส าคัญส าหรับกระบวนการภาวะผู้น า พฤติกรรมของผู้น าที่มี
ประสิทธิภาพนั้นย่อมจะสัมพันธ์กับปัจจัยทั้งสามดังกล่าวที่มีความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม ความ
ต้องการแบบของพฤติกรรมและเป้าหมายของกลุ่มผู้ตาม ประกอบกับลักษณะของสถานการณ์จะ
ก่อให้เกิดเค้าโครงหรือกรอบของพฤติกรรมของผู้น าที่จะต้องน าไปปฏิบัติ  รวมทั้งการรับรู้ของผู้น า
เกี่ยวกับองค์ประกอบดังกล่าวจะต้องไปสัมพันธ์กับความต้องการแบบพฤติกรรม และเป้าหมายของผู้น าเอง 
ความสัมพันธ์ต่างๆ เหล่านี้จะเป็นตัวก าหนดว่าปัจจัยสามอย่าง คือ สถานการณ์ความคาดหวังของผู้ตามและ
แรงจูงใจจะผสมผสานกันได้ดีเพียงใดซึ่งจะเป็นตัวก าหนดภาวะของผู้น า 

   สุปรัชญา ประดา (2558, น.45-46) ได้ศึกษาแนวความคิดเก่ียวกับภาวะผู้น า ดังนี้ 
   1) ทฤษฎีผู้น าเชิงคุณลักษณะ (Trait theories of leadership) แนวความคิดนี้เชื่อว่า

คนเป็นผู้น าจะมีคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ ภาวะอารมณ์และจิตใจ ความต้องการแรงขับและค่านิยมที่
แตกต่างกับคนที่ไม่เป็นผู้น า โดยคุณลักษณะที่มักพบในตัวผู้น า ได้แก่ ความมีพลังและความทะเยอทะยาน 
ความต้องการน าผู้อ่ืน ความสัตย์ซื่อมีจริยธรรม ยึดมั่นหลักการ มีความเชื่อมั่นในตนเองความเฉลียว
ฉลาดและความรอบรู้ในงาน อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อประกันว่าคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งมีผลต่อ
ความส าเร็จของผู้น าเสมอไป 

   2) ทฤษฎีผู้น าเชิงพฤติกรรม (Behavioral theories of leadership) แนวความคิดนี้
เชื่อกันว่าการเป็นผู้น าที่มีประสิทธิผลนั้นจ าเป็นต้องมีพฤติกรรมทักษะและเจตคติที่เหมาะสม โดยจ าแนก
พฤติกรรมที่ผู้น าใช้ในการบริหารงานออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมที่มุ่งงานกับพฤติกรรมที่มุ่งคน
และจากพฤติกรรมทั้งสองด้านสามารถจ าแนกออกเป็นแบบของผู้น า (Leadership style) ได้หลายแบบ
ซึ่งผู้น าแต่ละแบบจะมีความเชื่อและมุมมองต่อผู้ใต้บังคับบัญชาที่แตกต่างกัน แต่เชื่อกันว่าแบบของผู้น า
ที่มีประสิทธิผลสูงสุดมีพฤติกรรมที่มุ่งงานและมุ่งคนสูงทั้งสองด้าน 

   3) ทฤษฎีผู้น าเชิงสถานการณ์ (Contingency theories of leadership) แนวความคิดนี้
เชื่อว่าคุณลักษณะของผู้น าที่ดี มีพฤติกรรมซึ่งสะท้อนออกมาในแบบของผู้น าที่ดีจะมีผลต่อความมี
ประสิทธิผลของผู้น า แต่สถานการณ์เป็นองค์ประกอบส าคัญที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จของผู้น า ได้มี            
ผู้เสนอแนวคิดทฤษฎีในด้านนี้ขึ้นหลายทฤษฎี เช่น ทฤษฎีผู้น าเชิงสถานการณ์ของฟีดเลอร์ (Fiedler' s 
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contingency model) ซึ่งเน้นการจับคู่ระหว่างแบบภาวะผู้น ากับตัวแปรเฉพาะบางสถานการณ์
กล่าวคือ ต้องปรับเงื่อนไขของสถานการณ์ให้สอดคล้องกับแบบภาวะผู้น า ส่วนทฤษฏีวิถีทาง-เป้าหมาย
(Path-goal theory) จะเน้นความสัมพันธ์ระหว่างแบบผู้น ากับลักษณะของผู้ใต้บังคับบัญชาและลักษณะ
ของงานเป็นทฤษฏีที่เกี่ยวกับความคาดหวังของผู้ใต้บังคับบัญชา กล่าวคือ คนเหล่านี้จะเกิดแรงจูงใจก็
ต่อเมื่อตนเชื่อว่ามีความสามารถพอที่จะท างานนั้นได้ หรือเมื่อเชื่อว่าการใช้ความพยายามของตนในการ
ท างานจะประสบความส าเร็จแน่นอน หรือได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ดังนั้น ผู้น าจึงต้องใช้แบบผู้น าที่
เหมาะสมในการสร้างแรงจูงใจ การขจัดอุปสรรคขัดขวาง การพัฒนาความสามารถตลอดจนการให้ความ
ช่วยเหลือต่างๆ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาจนเกิดความพึงพอใจในงานและมั่นใจต่อผลส าเร็จที่เกิดขึ้น 

   4) ทฤษฏีผู้น าเชิงความสามารถพิเศษ (Charismatic theories of leadership) 
แนวความคิดนี้เชื่อกันว่า ผู้น าเป็นผู้มีความสามารถในการท างานมากหรือความสามารถในการท านาย
เหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างถูกต้อง มีความสามารถด้านวาจาในการจูงใจผู้อ่ืนให้คล้อยตามเลื่อมใส
ศรัทธา เป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างในการวางตนได้เหมาะสม มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและรู้จักสร้างบริบทที่
เหมาะสมในการท าให้วิสัยทัศน์ของตน สอดคล้องกับความต้องการของผู้ตาม ผู้ตามจึงรู้สึกไว้วางใจและ
ผูกพันทั้งต่อตัวผู้น าและต่อวิสัยทัศน์ของผู้น า 

   5) ทฤษฏีผู้น าเชิงปฏิรูป (Transformational theories of leadership) แนวความคิดนี้
เชื่อกันว่า ผู้น าเชิงปฏิรูปจะมุ่งการกระท าต่างๆ ที่ท าให้เกิดการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงที่ดีใหม่ๆ และการ
สร้างความมีชีวิตชีวาใหม่ให้แก่องค์การ มีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์การมุ่งความสัมพันธ์กับผู้ตามเป็น
รายบุคคล การสร้างแรงดลใจแก่ผู้ตามและการกระตุ้นการใช้ปัญญาผู้น าเชิงปฏิรูปจึงแตกต่างกับทฤษฏี
ภาวะผู้น าอ่ืนๆ ที่มุ่งเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเมื่อผู้ตามปฏิบัติภารกิจส าเร็จก็จะได้รับผลตอบแทน
ผู้น าเชิงปฏิรูปจึงมีแนวโน้มด้านความมีประสิทธิผลสูงและเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน 

   สุปรัชญา ประดา (2558, น.46-47) ได้ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับภาวะผู้น า ได้แก่ 
   1) ภาวะผู้น าตนเอง (Self leadership) มีพ้ืนฐานอ้างอิงมาจากแนวคิด “ตนเป็นผู้น า

ตนเอง” การน าตนเองของบุคคล ประกอบด้วย การเริ่มต้นด้วยตนเอง การก าหนดทิศทางและแรงจูงใจ
ด้วยตนเอง การให้รางวัลผลความส าเร็จส่วนตัว และการติดตามตรวจสอบหาสาเหตุของความล้มเหลว 

   2) ภาวะผู้น าแบบทีมงาน (Team leadership) ตัวอย่างของภาวะผู้น าแบบทีมงาน
เกิดจากการยุบรวมกิจการของบริษัทประกอบธุรกิจขนาดใหญ่เข้าด้วยกัน  แล้วจัดรูปแบบการบริหาร
จัดการใหม่ เช่น กรณีเกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ.1998 เมื่อบริษัทประกันภัยเทรเวลเลอร์ 
(Travelers insurance) ยุบรวมเข้ากับสถาบันด้านการเงินขนาดใหญ่ชื่อ Citicorp ภายใต้การน าของ
ผู้น าร่วมจากบริษัทเดิมทั้งสอง ในลักษณะภาวะผู้น าแบบทีมงานที่บริหารร่วมกันในฐานะประธาน
กรรมการบริหาร โดยมีแนวคิดของภาวะผู้น าแบบทีมงาน ได้แก่ ประการแรก คณะผู้น าในทีมจะยึดมั่น
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ต่อเป้าหมายและพันธกิจที่ผู้น าก าหนดร่วมกัน ประการที่สอง คณะผู้น าในทีมต่างมีความรับผิดชอบ
ร่วมกันที่สามารถตรวจสอบได้ ประการที่สาม คณะผู้น าในทีมต้องไว้ใจซึ่งกันและกัน และทีมบริหารของ
คณะผู้น าจะต้องสร้างวัฒนธรรมการท างานร่วมกัน ประการที่สี่ คณะผู้น าในทีมจะใช้ภาวะผู้น าร่วมกันใน
ด้านต่างๆ และสุดท้ายเป็นผลที่เกิดขึ้นจากภาวะผู้น าแบบทีมงาน คือ การได้ผลงานมากขึ้นจากที่ควรจะ
เป็นตามปกต ิ

   3) ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ (Strategic leadership) ผู้น าหรือกลุ่มผู้น าระดับสูงที่มีความ 
สามารถในการคาดการณ์ มีมุมมองระยะยาวและสร้างความยืดหยุ่นให้องค์การบรรลุเป้าหมาย โดยมี
ขอบข่ายการรับผิดชอบงานทั้งองค์การ 

   4) ภาวะผู้น าเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic leadership) โดย Smircich and Morgan 
ได้ตั้งข้อสังเกตว่าสัญลักษณ์ศาสนพิธีค าขวัญหรือภาษิตต่างๆ ประวัติหรือค าสอนนิยามหรือต านานหรือ
ชาดก สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องมือส าคัญของภาวะผู้น าทั้งสิ้น ปรากฏว่าหลังจากผ่านการใช้
เครื่องมือในการถ่ายทอดสืบต่อกันมายาวนานนับร้อยปีนับพันปี สิ่งเหล่านั้นค่อยเปลี่ยนสภาพจากความ
เป็นเครื่องมือมีความเป็นเสมือนสถาบันที่สามารถแสดงบทบาทภาวะผู้น าขึ้นมาได้ในที่สุด  บุคคลส าคัญ
ของโลกปัจจุบันทั้งที่ท่านเหล่านั้นล่วงลับไปนับพันปีแล้ว แต่ยังคงความเป็นผู้น าเชิงสัญลักษณ์ของโลก
โดยแสดงบทบาทภาวะผู้น าของท่านผ่านกระบวนการของเครื่องมือดังกล่าวมาแล้วนั่นเอง 

   พิมลพรรณ เพชรสมบัติ (2560, น.3-6) กล่าวว่า คุณลักษณะภาวะผู้น า มีองค์ประกอบ
ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

   1) การสร้างวิสัยทัศน์ การที่ผู้น าสร้างภาพให้ผู้ตามรับรู้ว่าต้องการให้องค์การเป็น
อย่างไรในอนาคต อธิบายและจูงใจผู้ตามให้มองเห็นทิศทางปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน มีเป้าหมายร่วมกัน
เพ่ือบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ Baker (1992) กล่าวว่า วิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นที่
จะก่อให้เกิดพลังในองค์การ พลังจะน าไปสู่การปฏิบัติจะน าไปสู่ความส าเร็จขององค์การ โดยจะสะท้อน
ให้เห็นถึงเป้าหมายหลักขององค์การ การมีวิสัยทัศน์ที่น่าเชื่อถือท าให้การท าหน้าที่ขององค์การราบรื่น 
เป็นไปในทางเดียวกันทั้งองค์การ การสร้างวิสัยทัศน์จะเป็นกลยุทธ์แรกของผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่จะ          
ท าให้ทุกคนมองเห็นเป้าหมายหลักร่วมกันมองเห็นแนวทางความเป็นไปได้ และมีความท้าทาย ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานทุ่มเทความสามารถ เพ่ือช่วยให้องค์การประสบผลส าเร็จ หลังจากการสร้างวิสัยทัศน์แล้ว
ผู้น าต้องถ่ายทอดและสร้างความผูกพันต่อวิสัยทัศน์เพ่ือให้เกิดจุดศูนย์รวมของสมาชิก  ท าให้ทุกคน
มองเห็นเป้าหมายร่วมกัน (Bennis and Nanus, 1985) 

   2) การสร้างบารม ีการที่อ านาจในตัวของผู้น ามีผลอย่างลึกซึ้งต่อผู้ตามท าให้ผู้ตามนับถือ
เชื่อฟัง จงรักภักดี พร้อมอุทิศตน โดยผู้ตามจะเชื่อว่าความเชื่อของผู้น าถูกต้อง ผู้น าสามารถน าความส าเร็จ
มาสู่กลุ่มหรือองค์การได้ (Yukl, 1998) บารมีของผู้น า จะประกอบด้วย ครูลักษณะพิเศษ คือ ความสามารถ
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ในการมองการณ์ไกล และการรับรู้ถึงภารกิจที่ต้องหา เป็นผู้กล้าเผชิญปัญหา และมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างเป็นธรรม สามารถลดทัศนคติท่ีต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของลูกน้อง สามารถ
โน้มน้าวผู้อื่น และมีความสามารถในการจูงใจที่เหมาะสม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

   3) การค านึงถึงเอกบุคคล จะเน้นที่การมุ่งพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล โดยมี
การเอาใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน ผู้น าจะปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาแตกต่างกันไปตามความ
ต้องการและความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน ซึ่งการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับ
ลูกน้องแบบตัวต่อตัวจะพัฒนาความเป็นผู้น า และช่วยให้ได้ข้อมูลในการตัดสินใจดีขึ้น  ทั้งนี้เพราะการ
เอาใจใส่ของผู้บริหารต่อผู้ใต้บังคับบัญชาแบบตัวต่อตัวจะท าให้ได้มีโอกาสได้รับข้อมูลอยู่ตลอดเวลา           
จึงจะช่วยให้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจเกี่ยวกับหน่วยงานหรือองค์การได้ดียิ่งขึ้น 

   4) การกระตุ้นการใช้ปัญญาเป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และหาวิธีการใหม่ๆ         
ในการแก้ปัญหาต่างๆ ในอดีต โดยใช้ความคิดในการป้องกันปัญหามากกว่าแก้ปัญหา รวมทั้งสนใจต่อ
การใช้ความคิดในการวิเคราะห์ การน าไปใช้การตีความและการประเมินผล  ผู้บริหารจะสนับสนุนให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาพัฒนาวิธีการใหม่ๆ หรือคิดค้นสิ่งแปลกใหม่เพ่ือที่จะบรรลุในภารกิจประจ าวันของพวกเขา 
อย่างเช่น ครูใหญ่อาจให้กลุ่มเสนอความคิดเห็นใหม่ๆ ต่อโรงเรียนซึ่งจะท าให้เกิดโครงการทางการศึกษา
ที่แปลกใหม ่

   5) การสร้างแรงบันดาลใจ ความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจให้ลูกน้องเปลี่ยนแปลง
ความสนใจในการกระท าเพ่ือตนเองไปสู่การกระท าประโยชน์ เพ่ือกลุ่มหรือเพ่ือองค์การโดยการใช้วิธีการ
พูดที่โน้มน้าวจิตใจในการท างาน รวมทั้งหาวิธีการกระตุ้นจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการตอบสนอง  
ต่อความต้องการความส าเร็จความต้องการอ านาจและความต้องการมิตรสัมพันธ์  ซึ่งอาจจะท าโดย                
(1) สร้างความมั่นใจ (2) สร้างความเชื่อในเหตุผลที่จะท าให้ลูกน้องรับรู้ว่าสิ่งที่เขากระท านั้นท าไปเพ่ือ
อะไร (3) สร้างความคาดหวังในความส าเร็จให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 

   อ าพร ไกรเพชร (2557, น.19) องค์ประกอบของภาวะผู้น า ประกอบด้วย ปัจจัยส าคัญ  
4 ประการ คือ 

   1) ผู้ตามบุคลากรแต่ละคนต้องการสไตล์ภาวะผู้น าต่างกัน ตัวอย่างเช่น บุคลากรใหม่
ต้องการนิเทศมากกว่าบุคคลที่มีประสบการณ์มาก บุคลากรที่มีเจตคติไม่ดีต้องการวิธีการที่แตกต่างกว่า
บุคลากรที่มีแรงจูงใจสูง ผู้น าต้องรู้จักบุคลากรของท่านจุดเริ่มต้นพื้นฐาน คือ ท่านต้องท าความเข้าใจให้ดี
ถึงธรรมชาติของมนุษย์รู้ความต้องการอารมณ์และแรงจูงใจ ท่านต้องรู้จักบุคลากรของท่านว่าเขาเป็น
ใครเขารู้อะไรเขาท าอะไรได้บ้าง เขามีคุณลักษณะอย่างไร 

   2) ผู้น าท่านต้องมีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่า ท่านเป็นใคร ท่านรู้อะไร ท่านสามารถท า
อะไรได ้ผู้ที่ตัดสินความเป็นผู้น าที่ประสบความส าเร็จอยู่ที่ผู้ตามมิใช่ผู้น า ถ้าผู้ตามไม่ไว้เนื้อเชื่อใจหรือไม่
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มั่นใจในตัวผู้น าเขาก็จะไม่มีแรงบันดาลใจ ถ้าท่านต้องการเป็นผู้น าที่ดีประสบความส าเร็จท่านต้องมั่นใจ
ในตัวผู้ตามมิใช่ในตัวท่าน หรือหัวหน้าของท่านเป็นสิ่งส าคัญท่ีท่านต้องปฏิบัติ 

   3) การสื่อสารท่านต้องสื่อสาร 2 ทาง ใช้ภาษาท่าทางให้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น ท่านต้อง
ท าเป็นตัวอย่างที่จะสื่อไปถึงบุคลากรของท่าน ซึ่งท่านอาจจะไม่ได้ขอร้องให้เขาปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใด                  
ซึ่งท่านอาจจะไม่ค่อยเต็มใจท่านจะสื่ออะไรหรืออย่างไรที่จะไม่ท าลายสัมพันธภาพหรือสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างท่านกับคนของท่าน 

   4) สถานการณ์ทุกสถานการณ์แตกต่างกัน สิ่งที่ท่านท าในสถานการณ์หนึ่งอาจจะไม่
สามารถด าเนินการได้ในอีกสถานการณ์หนึ่ง ท่านต้องใช้ดุลยพินิจของท่านในการตัดสินใจปฏิบัติอย่าง              
ดีที่สุด และสไตล์ของผู้น าต้องสอดคล้องกับเหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น ท่านอาจจ าเป็นต้องเผชิญหน้ากับ
บุคลากรในพฤติกรรมไม่เหมาะสม แต่ถ้าการเผชิญหน้าช้าหรือเร็วเกินไปรุนแรงหรืออ่อนแอเกินไปอาจ
ท าให้ไม่เกิดประสิทธิผลก็ได้ 

    สมหวัง อาลัยญาติ (2551, น.12) กล่าวว่าในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการผันผวนในทุกๆ ด้าน
ภาวะผู้น าเป็นสิ่งที่จะท าให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรฝ่าวิกฤต ยืนหยัดไปสู่ความส าเร็จที่ยั่งยืนต่อไปได้ 
ซึ่งภาวะผู้น ามี 3 องค์ประกอบ คือ 

   1) ภาวะผู้น าบารมีในการสร้างแรงบันดาลใจ ผู้น าจะแสดงออกด้วยการเป็นแม่แบบที่
เข้มแข็งให้ผู้ตามได้เห็นตาม เกิดการรับรู้ในพฤติกรรมของผู้น าท าให้เกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรม
ผู้น าขึ้น นอกจากนี้ผู้น ายังมีพฤติกรรมปฏิบัติที่มีมาตรฐานทางศีลธรรมและศีลธรรมสูงจนเกิดการยอมรับ
ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ท าให้ได้รับความศรัทธาความไว้วางใจการยอมรับนับถืออย่างลึกซึ้งจากผู้ตาม
พร้อมได้รับความไว้วางใจอย่างสูงอีกด้วย แต่ก็ยังไม่สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ แม้ว่าผู้ตามจะ
เกิดความชื่นชมและศรัทธาแล้วก็ตาม เพราะยังไม่เกิดแรงจูงใจที่สูงพอที่จะเปลี่ยนความยึดติด
ผลประโยชน์ของตนไปเป็นการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมซึ่งค่อนข้างมีลักษณะเป็นนามธรรม ดังนั้น ผู้น า
จะต้องแสดงออกด้วยการสื่อสารให้ผู้ตามทราบถึงความคาดหวังที่ผู้น ามีต่อผู้ตามด้วยการสร้างแรง
บันดาลใจให้ยึดมั่น และร่วมสานฝันต่อวิสัยทัศน์ขององค์การเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายแทนการท าเพ่ือ
ประโยชน์เฉพาะตน ผู้น าจึงเป็นผู้ที่ส่งเสริมน้ าใจแห่งการท างานเป็นทีมผู้น าจะพยายามจูงใจผู้ตามให้
ท างานบรรลุเกินเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการสร้างจิตส านึกของผู้ตามให้เห็นความส าคัญว่าเป้าหมาย
และผลงานนั้นจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงท าให้องค์กรเจริญก้าวหน้าประสบ
ความส าเร็จได ้

   2) ภาวะในการกระตุ้นทางปัญญาเป็นพฤติกรรมของผู้น าที่แสดงออกด้วยการกระตุ้น
ให้เกิดการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ โดยใช้วิธีการคิดทวนกระแสความเชื่อและค่านิยมเดิมของตนหรือ
ผู้น าหรือองค์กร ผู้น าจะสร้างความรู้สึกท้าทายให้เกิดขึ้นแก่ผู้ตามมองปัญหาเป็นโอกาสและจะให้การ
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สนับสนุนหากต้องการทดลองวิธีการใหม่ๆ ของตน หรือการริเริ่มสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ให้กับองค์การ
ส่งเสริมให้ผู้ตามแสวงหาทางออกและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้แสดง
ความสามารถอย่างเต็มที่ กระตุ้นให้ทุกคนได้ท างานอย่างอิสระในขอบเขตของงานที่ตนมีความรู้ความ
ช านาญ 

   3) ภาวะในการค านึงถึงความเป็นเอกบุคคลเป็นพฤติกรรมของผู้น าที่ให้ความส าคัญ             
ในการใส่ใจถึงความต้องการความส าเร็จและโอกาสก้าวหน้าของผู้ตามเป็นรายบุคคล  ยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล บางคนอาจต้องดูแลใกล้ชิดในขณะที่บางคนมีความรับผิดชอบสูงอยู่แล้วจะให้
อิสระในการท างาน เป็นต้น โดยที่ผู้น าจะแสดงบทบาทเป็นครูพ่ีเลี้ยงและที่ปรึกษาให้ค าแนะน าในการ
ช่วยเหลือผู้ตามให้พัฒนาระดับความต้องการของตนสู่ระดับที่สูงขึ้น  สร้างบรรยากาศการท างานที่ดี
ส่งเสริมการเรียนรู้และความมั่นใจให้แก่ผู้ตาม เพ่ือให้ท างานได้ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ
ภาวะทั้ง 3 องค์ประกอบจะหลอมรวมพลังกายพลังใจพลังปัญญาของคนทั่วทั้งองค์กรขับเคลื่อนไปสู่
เป้าหมายที่วางไว้ 

   สรุปองค์ประกอบของภาวะผู้น า ประกอบด้วย ผู้น าผู้ตามที่ร่วมกันขับเคลื่อนหน่วยงาน
หรือองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย 
  คลารก (Clark, 1979, pp.28-29) ไดอธิบายคุณลักษณะของผู้น าที่ประสบความส าเร็จ
11 ประการ ดังนี้ 
  1) มีความอดทน และรู จักแสดงความพึงพอใจในผลงานของผู้ใต บังคับบัญชา 
  2) ให้การยอมรับในความสามารถศักยภาพ การประสานงาน และคุณลักษณะที่ดีของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
   3) มีการชี้แจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไดมีส่วนร่วมในการวางแผนก าหนดเป้าหมาย และมี
การตัดสินใจในกิจกรรมที่กระทบต่องานของเขา 
   4) ให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการวางแผนก าหนดเป้าหมาย และมีส่วนตัดสินใจ
ในกิจกรรมที่กระทบต่องานของเขา 
   5) พัฒนาศักยภาพในจุดอ่อนของผู้ใต้บังคับบัญชาให้แข็งแกร่งขึ้นและน าออกมาใช้งาน
อย่างอย่างเต็มที ่   
 6) มีส่วนช่วยใหเ้ขาเพ่ิมความภาคภูมิใจในตัวเอง (self-esteem) ให้สูงที่สุด 
   7) พัฒนาสัมพันธภาพระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเฉพาะในทีมงานเดียวกัน 
  8) สร้างบรรยากาศการท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายองค์การ 
  9) ให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือที่เขาจะไดประโยชนในส่วนที่ควรจะได้ 
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  10) ใช้คนให้ตรงความรู้ความสามารถจึงนับเป็นแรงจูงใจให้คนปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  11) มีส่วนรับผิดชอบในส่วนที่เขาท าได้และมีอ านาจหน้าที่ต่องานนั้น 
  ฮอดเกตต์ (Hodgetts, 1999, pp.256-258) ไดแสดงแนวคิดถึงคุณลักษณะพิเศษ 
หลายประการที่ปรากฏในตัวบุคคล จะมีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ แต่ถ้า
พิจารณาโดยละเอียดถี่ถ้วนจะพบว่า คุณลักษณะพิเศษของบุคคลที่จะมีส่วนส าคัญในการเสริมสร้าง
ภาวะผู้น าดังกล่าวมี 5 ประการ ดังนี้    
  1) มีสติปัญญาเหนือผู้อื่น (superior intelligence)  
 2) มีความม่ันคงทางอารมณ์ (emotional maturity) 
 3) รจูักใช้แรงจูงใจ (motivation drive) 
 4) มีทักษะในการแกปัญหา (problem–solving skills) 
 5) มีทักษะด้านการบริหาร (managerial or administrative skills) 
 อ าพร ไกรเพชร (2557, น.22) ได้ท าการศึกษาภาวะผู้น าทางการศึกษาที่ปรากฏอยู่ใน
วารสารต่างๆ ทางบริหาร ตั้งแต่ป ีค.ศ.1985 - 1995 พบว่า ภาวะผู้น าทางการศึกษา ประกอบด้วย 

   1) ภาวะผู้น าทางการสอน (Instructional leadership) หมายถึง การมีอิทธิพลต่อครู
ไปสู่ทิศทางที่ช่วยปรับปรุงระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้สูงขึ้น  จะเน้นพฤติกรรมของครูในการจัด
กิจกรรมที่เป็นผลโดยตรงต่อความเจริญเติบโตของผู้เรียน ความเป็นผู้น าทางการสอนผู้บริหารจะมี
อ านาจหน้าที่และอิทธิพลตามบทบาทการบริหารที่เป็นทางการแต่บางคนก็ไม่เห็นด้วย แต่ล าพังผู้บริหาร
ไม่สามารถท าให้ความต้องการของทุกคนบรรลุผลได้ ครูควรมีความเป็นผู้น าทางการสอนบางคนเน้นผู้น า
ทางการสอนระดับท้องถิ่น รูปแบบความเป็นผู้น าทางการสอนจะเน้นพฤติกรรมความเป็นผู้น าที่จะท าให้
นักเรียนประสบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนและความส าคัญที่ผลส าเร็จของสถานศึกษา 

   2) ภาวะผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) หมายถึง การ
เพ่ิมขีดความสามารถและความเอาใจใส่ต่อผลงานของคณะครูในโรงเรียนให้สูงขึ้น ความเป็นผู้น าแห่งการ
เปลี่ยนแปลงรวมไปถึงผู้น าที่มีความสามารถพิเศษ ผู้น าที่มีลักษณะเพ้อฝัน ผู้น าที่เน้นวัฒนธรรม และผู้น า
ที่มีการมอบอ านาจความเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงจะเน้นที่การมอบอ านาจหน้าที่ และความสามารถ
ของสมาชิกในองค์กร ผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงจะยกระดับการมอบหมายหน้าที่ของสมาชิกในองค์กรให้
สามารถปฏิบัติการให้เป้าหมายขององค์กรประสบความส าเร็จ อันเป็นผลส าเร็จในด้านการผลิตอ านาจ
หน้าที่และอิทธิพลไม่จ าเป็นจะต้องมาจากต าแหน่งที่เป็นทางการ ผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงจะเน้นที่
คุณธรรมและจริยธรรมที่จะน าไปสู่การพัฒนาและความสามารถท่ีจะน าไปสู่จุดเป้าหมายขององค์กร 
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   3) ภาวะผู้น าทางจริยธรรม (Moral leadership) หมายถึง การมีอิทธิพลต่อครูในประเด็น
ที่เก่ียวกับการประพฤติปฏิบัติที่มีคุณธรรมจริยธรรม ท าให้ทุกคนสามารถแยกแยะประเด็นใด ถูกหรือผิด 
ควรปฏิบัติหรือควรละเว้น จะเป็นผู้น าแห่งคุณธรรมและค่านิยมในสังคมประชาธิปไตยที่จะส่งเสริมความ
เสมอภาคความยุติธรรมและประชาธิปไตยในชุมชน 

   4) ภาวะผู้น าการมีส่วนร่วม (Participative leadership) หมายถึง การได้เข้ามาร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน โดยสมาชิกที่ประกอบขึ้นเป็นชุมชนโรงเรียนจะเน้นกระบวนการตัดสินใจ
ของกลุ่ม อันจะท าให้เกิดประสิทธิภาพขององค์กรและการบริหารโรงเรียนเป็นฐานที่จะน าไปสู่ความ 
ส าเร็จของเป้าหมาย 

   5) ภาวะผู้น าที่ต้องการแก้ปัญหา (Contingency leadership) หมายถึง การบริหาร
สถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการที่จะแสดงออกถึงสถานการณ์ขององค์กรที่มี
ลักษณะเฉพาะหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความเป็นผู้น าที่ต้องการแก้ปัญหาจะเกิดขึ้นจากผู้ร่วมงาน
สภาพการท างานและภาระงานที่สมบูรณ์ความเป็นผู้น าที่ต้องการแก้ปัญหา จะเกิดจากบริบทความเป็น
ผู้น าที่หลากหลายซึ่งต้องการรูปแบบความเป็นผู้น าที่แตกต่างกัน 

   6) ภาวะผู้น าทางด้านการจัดการ (Managerial leadership) จะเน้นหน้าที่ภารกิจหรือ
พฤติกรรมผู้น าหน้าที่จะน าไปสู่ความสามารถการท างานกับผู้อ่ืนในองค์กร ความเป็นผู้น าทางด้านการ
จัดการจะเน้นความรับผิดชอบที่จะน านโยบายสู่การปฏิบัติ  การรักษาเสถียรภาพขององค์กรและการ
ปฏิบัติงานในแต่ละวัน เช่น การจัดการเก่ียวกับการเงินและพัสดุ การอ านวยความสะดวกในสถานศึกษา
เกี่ยวกับนักเรียน การสื่อสารที่ที่มีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องทางการศึกษา การแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง การน านโยบายของสถานศึกษาและนโยบายของเขตพ้ืนที่การศึกษามาสู่การปฏิบัติ  ความ
เป็นผู้น าจะน ามาสู่ความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการเปลี่ยนแปลงองค์กรและกระบวนการ
ท างาน 

   คุณลักษณะของภาวะผู้น าตามหลักพระพุทธศาสนา 
   พระพุทธศาสนาถือเป็นศาสนาหลักประจ าชาติ การน าเอาหลักธรรมค าสั่งสอนของ

พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ก็น่าจะเอ้ือกับวัฒนธรรมไทยไม่มากก็น้อย การน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้
ก็เพ่ือการเป็นผู้น าที่ดีและค าสั่งสอนที่ส าคัญๆ ของพระพุทธองค์ที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะของผู้น าที่ดี
หรือวิถีทางของการที่จะเป็นผู้น าที่ดี เพ่ือใช้ส าหรับเป็นแนวทางที่จะน าไปปฏิบัติ ได้แก่ ทศพิธราชธรรม 
10 ประการ ได้แก่ อธิษฐานธรรม 4 พรหมวิหารธรรม 4 อคติ 4 คหิสุข 4 สังคหะวัตถุ 4 ขันติโสรัจจะ
หิริโอตตัปปะ อิทธิบาท 4 เวสารัชชกรณะ 5 ยุติธรรม 5 อปริหานิยธรรม 7 นาถกรณธรรม 10 
กัลยาณมิตรธรรม 7 และบารมี 10 ประการ (ทศบารมี) ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการบริหารและ
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จัดการสมัยใหม่ได้ และหากผู้น าและบุคคลใดน าไปปฏิบัติก็จะเกิดความมั่นคงและก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
เป็นที่รักและเคารพของผู้อื่น ผู้น าที่มีประสิทธิภาพในยุคโลกาภิวัตน์ 
   สุขฤทัย จันทร์ทรงกรด (2558, น.17) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้น าที่มีคุณภาพไว้
ดังนี้ 

1) เป็นผู้น าวิสัยทัศน์ และสามารถกระจายวิสัยทัศน์ไปยังบุคคลต่างๆ ได้ 
2) ใช้หลักการกระจายอ านาจ และการมีส่วนร่วม 
3) เป็นผู้มีความสัมพันธ์กับบุคลากรทังภายในและภายนอกองค์การ  
4) มีความมุ่งมันในการท างาน 
5) มีความรู้ความสามารถในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี และใช้ข้อมูลสถิติในการ

วิเคราะห์และตัดสินใจ 
6) ให้การสนับสนุนช่วยเหลือลูกน้อง  
7) มีความสามารถในการสื่อสาร 
8) มีความสามารถในการใช้แรงจูงใจ 
9) เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

     วีรชาติ วิลาศรี (2550, น.20) กล่าวว่า ผู้น าที่ดี ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
     1) คุณลักษณะด้านวิชาการ 
      (1.1) มีความรู้ด้านวิชาการเป็นอย่างดี    
      (1.2) มีความรู้ทั่วไปเป็นอย่างดี    
      (1.3) มีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารและการเป็นผู้น า   
     2) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ    
      (2.1) มีบุคลิกภาพด้านร่างกายดี เช่น แต่งกายดีวาจาดีและวางตนเหมาะสม เป็นต้น
      (2.2) มีบุคลิกด้านจิตใจดี เช่น มีความเชื่อมัน มีความกล้าหาญอดทน มีเมตตา และ
มีใจเป็นธรรม เป็นต้น    
      (2.3) มีบุคลิกด้านสังคมดี เช่น สามารถร่วมงานกับบุคคลอ่ืนๆ และเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ร่วมงาน 
     3) คุณลักษณะด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน    
      (3.1) รู้บทบาทและหน้าที่ของตน    
      (3.2) มีความรับผิดชอบ 
      (3.3) มีความละเอียดรอบคอบ    
      (3.4) มีความสามารถในการประสานงานและจูงใจ    
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      (3.5) และมีผลงานเป็นที่ยอมรับของคนท่ัวไป 
 สต๊อกดิลล์ (Stogdill,1989, pp.196-198) ศึกษาถึงคุณลักษณะผู้น าที่มีประสิทธิผลใน
รูปของการจัดการ ซึ่งประกอบไปด้วยคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ ความสามารถ และทักษะทางสังคม ดังนี้ 

    1) คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ ประกอบด้วย 
  (1.1) ความสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ (Adaptability)  
  (1.2) การปรับตัวให้เข้ากับปทัสถาน (Adjustment) 
  (1.3) พฤติกรรมเชิงรุกและการธ ารงรักษาผลประโยชน์ (Aggressiveness and 

Assertiveness) 
  (1.4) การมีอ านาจ (Dominance)  

  (1.5) มีอารมณ์ปกติและมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ (Emotional 
Balance and Control)      

  (1.6) ความมีอิสระ (Independent)  
  (1.7) ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ (Originality and Creativity)  
  (1.8) การมีคุณค่าในตนเอง (Personal Integrity)  
   (1.9) ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-Confidence) 
 2) ความสามารถ ประกอบด้วย  
    (2.1) สติปัญญา (Intelligence) 
    (2.2) การใช้ดุลยพินิจและการตัดสินใจ (Judgment and Decisiveness)  
    (2.3) ความรู้ (Knowledge)  
    (2.4) ความคล่องในการพูด (Fluency of Speech) 
  3) ทักษะทางสังคม ประกอบด้วย  
    (3.1) ความสามารถที่จะแสวงหาความร่วมมือ (Ability to Enlist Cooperation)  
   (3.2) ความสามารถในการบริหาร (Administrative Ability) 
     (3.3) ความร่วมมือ (Cooperativeness) 
    (3.4) ความกว้างขวางและเกียรติยศ (Popularity and Prestige)  
    (3.5) ความสามารถทางสังคม (Sociability)  
    (3.6) การเข้าร่วมทางสังคม (Social Participation)  
    (3.7) การรู้จักจังหวะและกาลเทศะ (Tact and Diplomacy) 

 ฮอย และ มิสเกล (Hoy & Miskel, 2001, pp.396-397) ได้แบ่งลักษณะของผู้น าที่มี

ประสิทธิผลออกเป็นลักษณะ ได้แก่ ลักษณะทางบุคลิกภาพ ลักษณะทางจูงใจ และลักษณะทางทักษะ ดังนี้  
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   1) คุณลักษณะทางบุคลิกกายภาพ ได้แก่ ความอดทนต่อภาวะกดดัน ความมั่นใจใน
ตนเอง ความมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และการยืดมั่นในหลักคุณธรรม 
   2) ลักษณะทางจูงใจ ได้แก่ แรงขับในการท างานและมีแรงกระตุ้นในการสร้างความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความมุ่งมั่นในความส าเร็จและมีความต้องการในอ านาจ 
   3) ลักษณะทางทักษะ ประกอบด้วย ทักษะทางเทคนิค ทักษะระหว่างบุคคล ทักษะ
ทางความคิดรวบยอด และทักษะทางการบริหาร 
   Yulk (2001, pp.184-191) ได้ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่สามารถท านายถึงประสิทธิผล
ภาวะผู้น าและเสนอว่าประกอบด้วยครูลักษณะ ดังนี้ 
   1) มีพลังในตัวสูงได้มีความอดทนต่อแรงกดดันมีพลังในตัวสูงและมีความอดทนต่อแรง
กดดัน 

2) มีความม่ันใจในตนเอง 
3) มีจุดยืนและมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
4) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
5) มีคุณธรรมในตน 
6) มีพลังในการจูงใจ 
7) มุ่งม่ันในความส าเร็จ 
8) ชอบคบค้าสมาคม 

   ทองหล่อ เดชไทย (2544, น.10) กล่าวว่า ภาวะผู้น าในฝันมี 4 ประการ ประกอบด้วย 
   1) ความยุติธรรมและความพินิจพิจารณา (Justice and Judgment) 
   2) ความรอบรู้และการปรึกษาแนะน า ( Wisdom and Counsel) 
   3) ความสุขุมและไหวพริบ (shrewdness and Cunning) 
   4) ความกล้าและการกระท า (Valor and Action)  
   แก้วตา ไทรงาม และคนอื่นๆ (2548, น.6) แบ่งปัจจัยส าคัญของภาวะผู้น ามี 4 ประการ 
ได้แก่ 
   1) ผู้ตาม บุคลากรแต่ละคนต้องการสไตล์ภาวะผู้น าต่างกัน ตัวอย่างเช่น บุคลากรใหม่
ต้องการการนิเทศมากกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์มาก บุคลากรที่มีเจตคติไม่ดีต้องการวิธีการที่
แตกต่างกว่าบุคลากรที่มีแรงจูงใจสูง ผู้น าต้องรู้จักบุคลากรของท่านจุดเริ่มพ้ืนฐาน คือ ท่านต้องท าความ
เข้าใจให้ดีถึงธรรมชาติของมนุษย์ รู้ความต้องการอารมณ์และแรงจูงใจ ท่านต้องรู้จักบุคลากรของท่านว่า
เขาเป็นใคร เขารู้อะไร เขาท าอะไรได้บ้าง เขามีลักษณะอย่างไร 
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   2) ผู้น า ท่านต้องมีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่า มันเป็นใคร ท่านรู้อะไร ท่านสามารถท า
อะไรได้ ผู้ที่ตัดสินความเป็นผู้น าที่ประสบความส าเร็จอยู่ที่ผู้ตามไม่ใช่ผู้น า หากผู้ตามไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ
หรือไม่มั่นใจในตัวผู้น าเขาก็จะไม่มีแรงบันดาลใจ ถ้าท่านต้องการเป็นผู้น าที่ดีประสบความส าเร็จท่าน
ต้องมั่นใจในตัวผู้ตาม มิใช่ในตัวท่านหรือหัวหน้าของท่าน เป็นสิ่งส าคัญที่ท่านต้องปฏิบัติ 
   3) การสื่อสาร ขั้นต้องสื่อสาร 2 ทางใช้ภาษาท่าทางให้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น ท่านต้อง
ท าเป็นตัวอย่างที่จะไปสื่อถึงบุคลากรของท่าน ซึ่งท่านอาจจะไม่ได้ขอร้องให้เขาปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใด               
ซึ่งอาจจะไม่ค่อยเต็มใจ ท่านจะสื่ออะไรหรืออย่างไรถึงจะไม่ท าร้ายสัมพันธภาพหรือสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างท่านกับคนของท่าน 
   4) สถานการณ์ ทุกสถานการณ์แตกต่างกัน สิ่งที่ท่านท าให้สถานการณ์หนึ่งอาจจะไม่
สามารถด าเนินการได้ในอีกสถานการณ์หนึ่ง ท่านต้องใช้ดุลยพินิจของท่านในการตัดสินใจปฏิบัติอย่าง              
ดีที่สุด และสไตล์ของผู้น าต้องสอดคล้องกับเหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น ท่านอาจจ าเป็นต้องเผชิญกับ
บุคลากรในพฤติกรรมไม่เหมาะสม แต่ถ้าการเผชิญหน้าช้าหรือเร็วเกินไปรุนแรงหรืออ่อนแอเกินไปอาจ
ท าให้ไม่เกิดประสิทธิผลก็ได้ อ านาจต่างๆ จะมีผลต่อปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ตัวอย่างต่างๆ ของอ านาจเป็น
เรื่องของความสัมพันธ์ของท่านกับหัวหน้าของท่าน ทักษะของคนของท่าน ผู้น าที่ไม่เป็นทางการในองค์กร
ของท่าน และวิธีจัดระบบในองค์การของท่าน 
 

2.2  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.2.1 แนวคิดเก่ียวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
   ภาวะผู้น าแบบสร้างสรรค์ (Formative Leadership) 

   ทฤษฎีภาวะผู้น าแบบสร้างสรรค์ (Formative Leadership Theory) ได้รับการพัฒนา
โดย Ash & Persall บนพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่า “ในโรงเรียนหนึ่งอาจมีผู้น าได้หลายคน ซึ่งแสดงบทบาทการ
ใช้ภาวะผู้น าในลักษณะต่างๆ มากมาย บทบาทภาวะผู้น าจึงมิได้จ าเพาะเจาะจงแต่ผู้บริหารเท่านั้น”              
แต่หน้าที่ของผู้บริหาร คือ การสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้แก่ครูอาจารย์และบุคลากรต่างๆ เพ่ือเป็น
ช่องทางให้คนเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองเข้าสู่การเป็นผู้น าที่สร้างสรรค์ (Productive leaders) ทฤษฎีภาวะ
ผู้น าแบบสร้างสรรค์นี้มีมุมมองว่า “ครู คือ ผู้น า (Teacher as leaders) โดยมีครูใหญ่ คือ ผู้น าของผู้น า 
(Leader of leaders)” อีกทอดหนึ่ง โดยนัยดังกล่าวหน้าที่ส าคัญของผู้บริหารจึงไม่เพียงแต่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการส่งเสริมเรียนรู้ของครูอาจารย์และบุคลากรซึ่งเป็นผู้ใหญ่ของ
โรงเรียนอีกด้วย  
   การเป็นผู้น าแบบสร้างสรรค์ (The formative leader) นั้นจ าเป็นจะต้องอาศัยทักษะ
การเอ้ืออ านวยความสะดวก (Facilitation skills) อยู่ในระดับสูง ทั้งนี้เพราะสาระที่เป็นภารกิจหลักของ
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ทฤษฎีนี้ ได้แก่ การท างานแบบทีมในการสืบเสาะหาความรู้ (Team inquiry) การเรียนรู้แบบทีม 
(Team learning) การร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหา (Collaborative problem solving) การจินตนาการ
สร้างภาพของอนาคตที่ควรเป็น (Imaging future possibilities) การพิจารณาตรวจสอบความเชื่อ
ร่วมกัน (Examining shared beliefs) การใช้ค าถาม (Asking questions) การรวบรวมวิเคราะห์และ
แปลความข้อมูล (Collecting analyzing, and interpreting data) ตลอดจนกระตุ้นครูอาจารย์ตั้ง              
วงสนทนาอย่างสร้างสรรค์ในเรื่องการเรียนการสอน เป็นต้น ภารกิจดังกล่าวเหล่านี้ล้ วนแสดงออกถึง
พฤติกรรมภาวะผู้น าแบบสร้างสรรค์ทั้งสิ้น ต่อไปนี้จะกล่าวถึง หลักการ 10 ประการ ของการเป็นผู้น า
แบบสร้างสรรค์ ซึ่งแสดงว่าทฤษฎีภาวะผู้น ามีกระบวนการทัศน์ใหม่ของการเป็นผู้น าเชิงคุณภาพ 
(Quality leadership)  
   หลักการของภาวะผู้น าแบบสร้างสรรค์ (Formative Leadership Principles) 
    1) การเรียนรู้แบบทีม (Team learning) การคิดอย่างหวังผล (Productive thinking) 
และการร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหา (Collaborative problem solving) ควรน ามาใช้แทนกลไกการ
ควบคุม (Control mechanisms) การตัดสินใจจากเบื้องบน (Top–down decision making) ตลอดจน  
การบังคับสั่งการให้ท าแบบเดียวกัน (Enforcement of conformity)  
    2) ควรมีมุมมองครูว่าเป็นผู้น า และครูใหญ่ของโรงเรียนเป็นผู้น าของผู้น า โดยผู้น า
ทั้งหลายเหล่านี้ต้องมีทักษะการตั้งค าถามที่เหมาะสม (ค าถามท่ีได้ค าตอบที่ลุ่มลึก) มากกว่าการแสดงตน
ว่าเป็นผู้รอบรู้ค าตอบของทุกค าถาม 
    3) ความสัมพันธ์ของการปฏิบัติงานควรตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการไว้วางใจ (Trust) ต่อกัน
ผู้น าจะต้องไม่มีทัศนะว่า ครูและนักเรียนชอบหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ (ท านองทฤษฎี X ของ McGregor) 
แต่มีหน้าที่ช่วยให้คนเหล่านี้มีความกล้าต่อการปฏิบัติสิ่งใหม่ๆ  
    4) ผู้น าควรปรับเปลี่ยนทัศนะจาก “ให้ทุกคนท าตามที่สั่งและยึดหลักท าแบบเดียวกัน”  
ไปเป็นกระตุ้น ให้ก าลังใจ และสนับสนุนความคิดริเริ่มและค้นคิดนวัตกรรมใหม่ๆ ของครู 
    5) ผู้น าควรให้ความสนใจและให้ความส าคัญของคน (People) และต่อกระบวนการ 
(Process) มากกว่างานเอกสารและงานธุรการประจ า แต่ควรบริหารเวลาไปกับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการ
สร้างมูลค่าเพ่ิม (Value–added activities) ขึ้น 
    6) ผู้น าควรเน้นถึงความส าคัญของลูกค้า (Customer–focused) และยึดหลักการให้ 
บริการ ทฤษฎีนี้ถือว่า ครูและบุคลากรคือ ลูกค้าโดยตรงของครูใหญ่ ดังนั้น หน้าที่ส าคัญที่สุดของครูใหญ่ 
ก็คือ การให้บริการแก่ลูกค้าของตน 
    7) ผู้น าควรสร้างเครือข่ายให้เกิดการสื่อสารแบบสองทาง มากกว่าการก าหนดช่องทางไหล
ของสารสนเทศเพียงทิศทางเดียว 
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    8) การเป็นผู้น าแบบสร้างสรรค์ จ าเป็นต้องอาศัยความเอาใจใส่ใกล้ชิด (Proximity) 
การปรากฏตัวอยู่กับงาน (Visibility) และอยู่ใกล้ชิดกับลูกค้าของตน ผู้น าควรใช้หลักนิเทศภายในแบบ
แวะเวียน (Managing by Wandering Around : MBWA) ไปยังหน่วยต่างๆ ทั่วทั้งโรงเรียน และชุมชน
ที่ล้อมรอบโรงเรียน เพ่ือไปรับฟังและเรียนรู้ ไปสอบถาม ไปสร้างสัมพันธ์ภาพ และไปเสาะหาแนวทางที่
เป็นไปได้ในเรื่องต่างๆ  
    9) ผู้น าแบบสร้างสรรค์จะกระจายอ านาจการตัดสินใจ (Empowering) แก่บุคคล
ผู้ปฏิบัติงานต่างๆ ของโรงเรียน และจะท าหน้าที่ปกป้องคนเหล่านี้เมื่อมีการแทรกแซงการท างานจาก
ภายนอก 
    10)  ผู้น าแบบสร้างสรรค์ต้องมีความสามารถสูงในการปฏิบัติภารกิจอยู่ท่ามกลาง
สภาวะแวดล้อมที่ไม่แน่นอน เป็นผู้เรียนรู้การบริหารความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้หน่วยงาน
ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนั้น และเป็นผู้ที่ไม่ยึดติดกับสถานภาพเดิมที่ เป็นอยู่ (Maintaining  
status quo) ของโรงเรียน มีนักวิชาการได้เสนอแนวคิดภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์อย่างหลากหลาย              
ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาและน ามาเสนอพอสังเขป ดังนี้ 

   ภรณ์ทิพย์ ปั้นก้อง (2559, น.6-7) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
หมายถึง พฤติกรรมในการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากร
เป็นอันดับแรก ในด้านความสามารถในการสร้างสรรค์และกระตุ้นความสร้างสรรค์ สามารถวัดได้จาก 
องค์ประกอบที่เป็นตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ จินตนาการ ความยืดหยุ่น และวิสัยทัศน์ โดยแต่ละ 
ตัวแปรสังเกต มีนิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้ 1) จินตนาการ (Imagination) หมายถึง การแสดงออกของ
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 3 ถึงความเชื่อ ความศรัทธา ความคาดหวัง ซึ่งก่อให้เกิดมโนภาพในจิตใจ เป็นพฤติกรรมในการ
แสดงออกถึงกระบวนการสร้างมโนภาพที่เด่นชัดไว้ในจิตใจ มีเหตุผล 2) ความยืดหยุ่น (Flexibility) 
หมายถึง การแสดงออกของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ถึงความสามารถในการคิดและมองปัญหา พร้อมทั้งเห็นทางออก
ของปัญหาที่หลายมุมมอง หลายทิศทาง หลายมิติ สามารถปรับเปลี่ยนความคิดวิธีการได้ตลอดเวลา                 
ไม่ตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์หรือความคุ้นเคย การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ การเปิดกว้างรับ
ความคิดใหม่ๆ อย่างอิสระ 3) วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง การแสดงออกของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ถึงการมองภาพใน
อนาคตที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ คนที่มีวิสัยทัศน์จะเป็นคนที่มองการณ์ไกล ใจกว้าง 
กล้าที่จะปรับเปลี่ยนเรียนรู้เปิดรับสิ่งใหม่ๆ ให้กับตัวเอง เปิดใจกว้าง เป็นส่วนหนึ่งกับความเปลี่ยนแปลง 
มองภาพรวม ภาพใหญ่ ไม่มองภาพเล็ก ไม่คิดเล็ก คิดน้อย ไม่มีอคติ 
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   วิมล จันทร์แก้ว (2555, น.12) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการน าองค์การสู้เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยในงานวิจัยนี้จากการสัง เคราะห์ภาวะ
ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ที่ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  
เขต 3 ต้องการพัฒนา ประกอบด้วย 5 คุณลักษณะ คือ การเป็นผู้น าการเรียนรู้แบบทีม การเป็นผู้น า
ของผู้น า การเป็นผู้น าการสร้างความคิดสร้างสรรค์ การเป็นผู้น าการบริหารความเสี่ยง และการเป็นผู้น า
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

   คณะกรรมการจัดท าพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย ส านักงานราชบัณฑิตยสภา
(2561) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง คุณลักษณะของผู้น าทีม่ีความรู้มีเชาวน์ปัญญาสูง มีบุคลิกภาพ  
และมีพฤติกรรมทางสังคม มีความสามารถส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานมีความคิดสร้างสรรค์ใช้
ความคิดใหม่ในการแก้ปัญหา และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างสภาพแวดล้อม
เชื่อมต่อกัน คิดสร้างสรรค์ท่ีจะส่งผลให้องค์การมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งผู้น าจะต้องพัฒนา
ตนเองให้มีคุณลักษณะของความเป็นผู้น าเชิงสร้างสรรค์ด้วย ผู้น าเชิงสร้างสรรค์จะต้องเป็นผู้ที่มีความ
รอบรู้ มีไหวพริบ และมีข้อมูลในเรื่องที่เป็นประเด็นปัญหา การแก้ปัญหาของผู้น าต้องอาศัยความรู้ที่จะ
ก าหนดแนวความคิดการมีเชาวน์ปัญญาจะช่วยให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคล่องแคล่ว  และมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี เป็นผู้ที่สามารถรับมือกับความขัดแย้งและความ
วุ่นวายได้เป็นอย่างดี ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ต้องยึดถือความถูกต้อง มีพลังที่จะฟันฝ่าอุปสรรค และเป็น
คนที่เปิดเผยตรงไปตรงมา ปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้ผู้น ามีคุณลักษณะของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ประกอบด้วย 4 คุณลักษณะ ดังนี้ การสร้างทีมงาน การฟัง การตัดสินใจอย่างมีอิสระ และความรู้ในการ
ธ ารงรักษาบุคลากร  

   พิมลพรรณ เพชรสมบัติ (2560, น.3-6) กล่าวว่า คุณลักษณะภาวะผู้น า มีองค์ประกอบ
ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

   1) การสร้างวิสัยทัศน์ การที่ผู้น าสร้างภาพให้ผู้ตามรับรู้ว่าต้องการให้องค์การเป็น
อย่างไรในอนาคต อธิบายและจูงใจผู้ตามให้มองเห็นทิศทางปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน  มีเป้าหมาย
ร่วมกันเพ่ือบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ Baker (1992) กล่าวว่า วิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่มีความ
จ าเป็นที่จะก่อให้เกิดพลังในองค์การ พลังจะน าไปสู่การปฏิบัติ จะน าไปสู่ความส าเร็จขององค์การ โดยจะ
สะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายหลักขององค์การ การมีวิสัยทัศน์ที่น่าเชื่อถือท าให้การท าหน้าที่ขององค์การ
ราบรื่น เป็นไปในทางเดียวกับทั้งองค์การ การสร้างวิสัยทัศน์จะเป็นกลยุทธ์แรกของผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ที่จะท าให้ทุกคนมองเห็นเป้าหมายหลักร่วมกัน มองเห็นแนวทางความเป็นไปได้และมีความท้าทาย ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานทุ่มเทความสามารถเพ่ือช่วยให้องค์การประสบผลส าเร็จ หลังจากการสร้างวิสัยทัศน์แล้วผู้น า
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ต้องถ่ายทอดและสร้างความผูกพันต่อวิสัยทัศน์ เพ่ือให้เกิดจุดศูนย์รวมของสมาชิก ท าให้ทุกคนมองเห็น
เป้าหมายร่วมกัน (Bennis and Naus, 1985) 

   2) การสร้างบารมี การที่อ านาจในตัวของผู้น ามีผลอย่างลึกซึ้งต่อผู้ตาม ท าให้ผู้ตามนับถือ
เชื่อฟัง จงรักภักดี พร้อมอุทิศตน โดยผู้ตามจะเชื่อว่าความเชื่อของผู้น าถูกต้อง ผู้น าสามารถน าความส าเร็จ
มาสู่กลุ่มหรือองค์การได้ (YukL, 1998) บารมีของผู้น าจะประกอบด้วย ครูลักษณะพิเศษ คือ ความสามารถ
ในการมองการณ์ไกล และการรับรู้ถึงภารกิจที่ต้องหา เป็นผู้กล้าเผชิญปัญหา และมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างเป็นธรรม สามารถลดทัศนคติท่ีต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของลูกน้อง สามารถ
โน้มน้าวผู้อื่นและมีความสามารถในการจูงใจที่เหมาะสม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

   3) การค านึงถึงเอกบุคคล จะเน้นที่การมุ่งพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล โดยมี
การเอาใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน ผู้น าจะปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาแตกต่างกันไปตามความ
ต้องการ และความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน ซึ่งการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับ
ลูกน้องแบบตัวต่อตัวจะพัฒนาความเป็นผู้น าและช่วยให้ได้ข้อมูลในการตัดสินใจดีขึ้น ทั้งนี้เพราะการ               
เอาใจใส่ของผู้บริหารต่อผู้ใต้บังคับบัญชาแบบตัวต่อตัวจะท าให้มีโอกาสได้รับข้อมูลอยู่ตลอดเวลา จึงจะ
ช่วยให้เป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจเกี่ยวกับหน่วยงานหรือองค์การได้ดียิ่งข้ึน 

   4) การกระตุ้นการใช้ปัญญา เป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และหาวิธีการใหม่ๆ              
ในการแก้ปัญหาต่างๆ ในอดีต โดยใช้ความคิดในการป้องกันปัญหามากกว่าแก้ปัญหา รวมทั้งสนใจต่อ
การใช้ความคิดในการวิเคราะห์ การน าไปใช้การตีความและการประเมินผลผู้บริหารจะสนับสนุนให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาพัฒนาวิธีการใหม่ๆ หรือคิดค้นสิ่งแปลกใหม่เพ่ือที่จะบรรลุในภารกิจประจ าวันของพวกเขา 
อย่างเช่น ครูใหญ่อาจให้กลุ่มเสนอความคิดเห็นใหม่ๆ ต่อโรงเรียนซึ่งจะท าให้เกิดโครงการทางการศึกษา
ที่แปลกใหม ่

   5) การสร้างแรงบันดาลใจ ความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจให้ลูกน้องเปลี่ยนแปลง
ความสนใจในการกระท าเพ่ือตนเองไปสู่การกระท าประโยชน์เพื่อกลุ่มหรือเพ่ือองค์การ โดยการใช้วิธีการ
พูดที่โน้มน้าวจิตใจในการท างาน รวมทั้งหาวิธีการกระตุ้นจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการตอบสนอง       
ต่อความต้องการความส าเร็จ ความต้องการอ านาจ และความต้องการมิตรสัมพันธ์ ซึ่งอาจจะท าโดย                
1) สร้างความมั่นใจ 2) สร้างความเชื่อในเหตุผลที่จะท าให้ลูกน้องรับรู้ว่าสิ่งที่เขากระท านั้นท าไปเพ่ือ
อะไร 3) สร้างความคาดหวังในความส าเร็จให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 

   กาญจนา ศิลา (2556, น.7-8) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง พฤติกรรมในการ
แสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากรเป็นอันดับแรก ในด้าน
ความคิด ความสนใจ ความต้องการหรือพฤติกรรมของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลในองค์การให้หันไปใน
ทิศทางเดียวกันอย่างมีศิลปะ ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์เป็นลักษณะหรือพฤติกรรมในการน าผู้ อ่ืน  
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ประสานงานผู้อ่ืน ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี การท างานเป็นทีม การเจรจาต่อรอง การไว้วางใจ 
การบริหารเวลา การสื่อสาร การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ โดยกระบวนการใหม่ๆ เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

   กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ (2556, น.6-7) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ (creative leadership) 
หมายถึง การแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากรใน
ด้านความสามารถในการน าความสร้างสรรค์ และกระตุ้นให้เกิดความสร้างสรรค์ สามารถวัดได้จาก
องค์ประกอบที่เป็นตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร คือ จินตนาการ ความยืดหยุ่น และวิสัยทัศน์ โดยแต่ละ 
ตัวแปรสังเกต มีนิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้  

     1) จินตนาการ (imagination) หมายถึง การแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ถึงการมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ มีอารมณ์ขันในการท างาน และมีสติปัญญาในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์    

   2) ความยืดหยุ่น (flexibility) หมายถึง การแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ถึงการคิดหาค าตอบได้อย่างอิสระ ไม่ตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์หรือความคุ้นเคย การปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ต่างๆ และการเปิดกว้างรับความคิดใหม่ๆ อย่างอิสระ    

   3) วิสัยทัศน์ (vision) หมายถึง การแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาถึง
การมองภาพในอนาคตที่เป็นไปได้น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

   ธัญญามาส โลจนานนท์ (2557, น.7-8) ภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการที่บุคคล 
พยายามใช้อิทธิพลของตนหรือกลุ่มตน กระตุ้น ชี้น า ผลักดัน ให้บุคคลอ่ืน หรือกลุ่มบุคคลอ่ืน มีความ
เต็มใจ และกระตือรือร้นในการท าสิ่งต่างๆ ตามต้องการ โดยมีความส าเร็จของกลุ่ม หรือองค์การเป็น
เป้าหมาย  

   1) ผู้น าแบบมุ่งงาน (Task-Oriented Authority Compliance) หมายถึง ผู้น าที่มุ่งแต่
งานหลัก มีพฤติกรรมแบบเผด็จการ สนใจคนน้อย และออกค าสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม เน้นผลผลิต 
เน้นเรื่องงานและเทคนิคเพ่ือท างานให้ส าเร็จเพียงอย่างเดียว โดยไม่สนใจสัมพันธภาพของผู้ร่วมงาน              
ไม่ค านึงว่าพนักงานจะเป็นอย่างไร   

   2) ผู้น าแบบมุ่งคน (Country Club Management) หมายถึง ผู้น าที่เน้นการใช้มนุษย
สัมพันธ์และเน้นความพึงพอใจของผู้ตามในการท างาน ไม่ค านึงถึงผลผลิตขององค์การ ส่งเสริมให้ทุกคน
มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่ทีมีความสุข   

   3) ผู้น าแบบมุ่งงานต่ ามุ่งคนต่ า (Impoverished) หมายถึง ผู้น าจะสนใจคนและสนใจ
งานน้อยมาก ใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยเพ่ือให้งานด าเนินไปตามที่มุ่งหมาย มีการประสานงานกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาน้อยเพราะขาดภาวะผู้น า และมักจะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าเป็นส่วนใหญ่     
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   4) ผู้น าแบบทางสายกลาง (Middle of The Road Management) หมายถึง ผู้น าหวัง
ผลงานเท่ากับขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน ผลงานได้จากการปฏิบัติตามระเบียบ โดยเน้นขวัญ 
ความพึงพอใจ หลีกเลี่ยงการใช้ก าลังและอ านาจ หลีกเลี่ยงการท างานที่เสี่ยงเกินไป มีการประนีประนอม
ในการจัดการกับความขัดแย้ง ผู้ร่วมงานคาดหวังว่าผลประโยชน์มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานที่ได้
กระท าลงไป   

   5) ผู้น าแบบท างานเป็นทีม (Team Management) หมายถึง ผู้น าให้ความสนใจทั้ง 
เรื่องงานและขวัญก าลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา คือ ความต้องการขององค์การและความต้องการของ 
คนท างานจะไม่ขัดแย้งกัน เน้นการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรยากาศในการท างานสนุก ผลส าเร็จ
ของงานเกิดจากความรู้สึกยึดมั่นของผู้ปฏิบัติในการพ่ึงพาอาศัยซึ่ งกันและกันระหว่างสมาชิก  
สัมพนัธภาพระหว่างผู้บริหารกับผู้ตามเกิดจากความไว้วางใจ เคารพนับถือซึ่งกันและกัน ผู้บริหารแบบนี้
เชื่อว่าตนเป็นเพียงผู้เสนอแนะหรือให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเท่านั้น อ านาจการวินิจฉัยสั่งการ
และอ านาจการปกครองบังคับบัญชายังอยู่ที่ผู้ใต้บังคับบัญชา มีการยอมรับความสามารถของแต่ละ
บุคคล ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน 

   จารินี สิกุลจ้อย (2556) ศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ (Formative Leadership Theory) จากแนวคิดของ กิตติ์กาญจน์ 
ปฏิพันธ์ และคนอื่นๆ จะได้ว่าภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้ 1) จินตนาการ 
(imagination) 2) ความยืดหยุ่น (flexibility) และ 3) วิสัยทัศน์ (vision) 

   Ash & Persall (1999) ได้สรุปภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 2) ด้านการท างานเป็นทีม 3) ด้านการเจรจาต่อรอง 4) ด้านการไว้วางใจ 5) ด้าน
การบริหารเวลา 6) ด้านการสื่อสาร 7) ด้านการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
   Chernin (2001) ได้สรุปองค์ประกอบเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ไว้ในบทความ
ชื่อ Creative Leadership: Strength of Ideas The Power of The Imagination ไว้ว่า องค์ประกอบ
ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับความสามารถติดต่อประสานงาน ทั้งเกี่ยวกับตนเองและเกี่ยวกับทีมงาน 
ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 1) แรงบันดาลใจ (inspire) 2) วิสัยทัศน์ และ 3) จินตนาการ (imagination)  

   Harris (2009) ผู้อ านวยการส านักวิจัย ณ University of Warwick ได้สรุปองค์ประกอบ
ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ไว้ในบทความ ในหัวข้อ “Creative Leadership: developing future 
leaders” ซึ่งได้กล่าวไว้ว่าภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์จะประกอบไปด้วย 1) ความยืดหยุ่น (flexibility) 
และ 2) ความท้าทาย (challenging)    

   Danner (2008) ได้ท าการวิจัยในหัวข้อที่ชื่อว่า Creative Leadership in Art Education: 
Perspectives of an Art Educator ซึ่งเป็นผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเป็น
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มหาวิทยาลัยต้นแบบที่ศึกษาด้านภาวะผู้น า คือ Ohio University ได้สรุปองค์ประกอบของภาวะผู้น า
เชิงสร้างสรรค์ไว้ คือ 1) ความยืดหยุ่น (flexibility) และ 2) ความไว้วางใจ (trust) 

   Ubben, Hughes & Norris (2010) ได้สรุปองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ไว้ในหนังสือ The Principal: Creative Leadership for Excellence in School ไว้ว่า องค์ประกอบ
ของภาวะผู้เชิงสร้างสรรค์ ประกอบไปด้วย 1) วิสัยทัศน์ (vision) 2) วัฒนธรรมเชิงบวก (positive culture) 
3) การบริหารจัดการ (managing) และ 4) ปฏิสัมพันธ์ (interacting) 

   Delich (2010) ได้สรุปองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ไว้ว่า  ภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์จะประกอบไปด้วย 1) จินตนาการ (imagination) และ 2) การคิดค้นสิ่งใหม่ๆ (inventive) 
   Couto and Eken (2002) อธิบายองค์ประกอบของภาวะผู้น าไว้ในบทความ หัวข้อ              
“To give their Gifts: Heath, community, and democracy” ได้สรุปสาระส าคัญประกอบด้วย            
1) วิสัยทัศน์ (Vision) 2) จินตนาการ (imagination) 3) การปฏิบัติเชิงสะท้อนผล (reflective practice) 
4) การคิดเชิงวิจารณญาณ (critical thinking) 

   Sousa (2003) ได้สรุปแนวคิดไว้ในหนังสือ “The Leadership Brain” พอสรุปสาระ 
ส าคัญได้ดังนี้ 1) สติปัญญา (intelligence) 2) ความยืดหยุ่น (flexibility) 3) แรงจูงใจ (motivation             
4) การแก้ปัญหา (problem solving) 

   Guntern (2004) ได้สรุปองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ไว้ในบทความหัวข้อ 
“The Challenge of Creative Leadership” สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์จะอยู่ใน
บุคคลที่มีความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) แรงบันดาลใจ (inspiring) 2) วิสัยทัศน์ (Vision) 3) ความ
น่าเชื่อถือ credibility 4) สติปัญญา (intelligent) 

   Bennis (2002) เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันภาวะผู้น า เป็นที่ปรึกษา
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาภาวะผู้น า ท างาน ณ University of Southern 
California และ Harvard University ได้สรุปองค์ประกอบเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ไว้ใน
บทความชื่อว่า “Creative Leadership” จาก [ABI] Chulalongkorn University (Distributor) ไว้ว่า 
องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์จะเกี่ยวข้องกับคน เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือ ความ          
ไว้วางใจในการบริหารจัดการระบบโครงสร้าง กระบวนการ การควบคุม  ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้                      
1) วิสัยทัศน์ (vision) 2) ความไว้วางใจ (trust) 3) การมุ่งความส าเร็จ (success) และ 4) ความยืดหยุ่น 
(flexibility)  

   Amabile (1999) เป็นงานวิจัยที่มีผลกระทบส าคัญต่อการศึกษาความคิดสร้างสรรค์
ระดับบุคคล โดยอธิบายว่าความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ความเชี่ยวชาญ 
ทักษะในการคิดอย่างสร้างสรรค์ และแรงจูงใจ โดยความเชี่ยวชาญนั้นยังประกอบไปด้วยความรู้ด้าน
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เทคนิค ด้านกระบวนการและความฉลาด ส่วนทักษะในการคิดอย่างสร้างสรรค์เกิดจากบุคลิกภาพและ
วิธีการของแต่ละบุคคลที่ใช้ในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะเมื่อพบกับปัญหาหรือความขัดแย้งด้านต่างๆ ที่
ต้องมีความมุ่งมั่นกล้าเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคอย่างไม่ย่อท้อจนกว่าจะค้นพบค าตอบ และส่วน
สุดท้าย คือ แรงจูงใจ อาจเป็นแรงจูงใจภายนอก (extrinsic motivation) เช่น เงินโบนัส การเลื่อนต าแหน่ง
ต่างๆ หรือแรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation) ที่ไม่ได้เป็นรูปของเงินหรือสิ่งของ แต่สามารถกระตุ้นให้
บุคคลเกิดความปรารถนาอันแรงกล้าในการแก้ปัญหา หรือคิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่บุคคลนั้นๆ ให้ความสนใจ  

 2.2.2 การสังเคราะห์ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
ตารางท่ี 2.1  ผลการสังเคราะห์ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
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จินตนาการ               4 
ความยืดหยุ่น               5 
วิสัยทัศน์               8 
ความท้าทาย               1 
การบริหารจัดการ               1 
ปฏิสัมพันธ์               1 
การคิดค้นสิ่งใหม่ๆ               1 
การสร้างบารม ี                1 
การค านึงถึงเอกบุคคล               1 
การแก้ปัญหา               3 
แรงจูงใจ               2 
ความไว้วางใจ               4 
การคิดแบบวิจารณญาณ               1 
การปฏิบัตเิชิงสะท้อนผล               1 
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ตารางท่ี 2.1  ผลการสังเคราะห์ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา (ต่อ) 
 

ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
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การปฏิบัตเิชิงสะท้อนผล               1 
สติปัญญา               1 
การนวัตกรรมและ
เทคโนโลย ี

              1 

การท างานเป็นทีม               1 
การเจรจาต่อรอง               1 
การบริหารเวลา               1 
การสื่อสาร               1 
การสร้างมนุษยสมัพันธ์               1 

 
   จากการสังเคราะห์ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามตารางที่ 2.1 

ได้ศึกษาแนวคิดของนักวิชาการทางด้านการศึกษา ซึ่งมีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของการบริหาร
สถานศึกษาท่ีตรงกันประกอบด้วยนักวิชาการทางการศึกษา ดังนี้  

   พิมลพรรณ เพชรสมบัติ (2560); Chernin (2001); Warren, Bennis (2002); Couto 
(2002); David A.Sousa (2001); Alma Harris (2009); Jeanette P. Parker (2004); Ubben, 
Hughes & Norris (2010); Delich (2010); Casse & Claudel (2007); Parker & Begnaud (2004); 
Amabile (1999), and Ruth, Ash & Maurice, Persall (2007) และ Danner (2008) โดยใช้เกณฑ์ใน
การสังเคราะห์ที่ระดับความถี่ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป ตามแนวคิดทฤษฎีจะได้ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 

    1) ด้านวิสัยทัศน์ (Vision) 
   2) ด้านจินตนาการ (Imagination) 
   3) ด้านความยืดหยุ่น (Flexibility) 
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   4) ด้านการแก้ปัญหา (problem solving) 
   5) ด้านความไว้วางใจ (Trust) 

   สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง คุณลักษณะของ
ผู้น าที่มีความรอบรู้ น าความคิดใหม่ๆ มาใช้การแก้ปัญหา กระตุ้นให้บุคลากรในองค์การร่วมมือกัน
ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยความที่หลากหลายและ               
คิดสร้างสรรค์ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 1) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ด้านจินตนาการ 2) ภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ด้านวิสัยทัศน์ 3) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ด้านความยืดหยุ่น 4) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์การ
แก้ปัญหา 5) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ด้านความไว้วางใจ 
 2.2.3 ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 

   จากการสังเคราะห์แนวคิดเบื้องต้นภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ประกอบไปด้วย 3 ด้าน จากนั้นผู้วิจัยได้ศึกษาสังเคราะห์และจัดกลุ่มภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละด้าน จากเอกสารแนวคิดและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้ 

1) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ด้านวิสัยทัศน์ 
    Alma Harris (2009) ได้เสนอคิดภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ไว้ในบทความหัวข้อ 
Creative Leadership : developing future leader ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์สามารถ
ติดต่อประสานงาน connecting กับบุคคลที่มีความคิดเห็นตรงกันและต่างกัน เพ่ือที่จะได้เรียนรู้ร่วมกัน
ในอันที่จะได้ผลลัพธ์ (result) ที่สร้างสรรค์ซึ่งมาจากความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน ภาระงานหลัก คือ การ
ประสานงานบุคคลจะเหมือนกับภาวะผู้น าแบบให้บริการ (servant leadership) มีการพัฒนาสมรรถนะ
และความสามารถต่างๆ ของบุคคลภายในองค์กร เพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในทุกที่ทุกระดับ 
โดยทั่วไปแล้วภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ความยืดหยุ่นและความท้าทายที่สลับซับซ้อน
มากกว่าที่เป็นอยู่ 
    Stoll and temperlay (2009) ได้เสนอแนวคิดภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ในบทความชื่อ 
creative leadership: a challenge of our times ว่าภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ คือ การตอบสนอง
ความคิดสร้างสรรค์และตอบสนองต่อโอกาสและความท้าทายผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ยังจะสภาพสิ่งแวดล้อม 
และให้โอกาสกับคนอ่ืนให้มีความคิดสร้างสรรค์  (2012) และได้ก าหนดความเป็นภาวะผู้น าเชิงคิด
สร้างสรรค์เป็นความสามารถที่จะคิดและท าเกินขอบเขตที่จ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
    Parker and Begnaud (2004) ได้กล่าวสรุปถึงผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย    
1) มีวิสัยทัศน์ (vision) 2) มีความยืดหยุ่น (Flexibility) 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา (Problem 
solving ability) 
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    Casse and Claudel (2007) ได้สรุปองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ประกอบไปด้วย 1) จินตนาการ (imagination) 2) มีความยืดหยุ่น (flexibility) 

    Bennis (2002) กล่าวว่า การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ให้ผู้ตามได้รับรู้วิสัยทัศน์และท า
ความเข้าใจเพ่ือปรับเปลี่ยนสู่การปฏิบัติ ผู้น าจะชักน าพวกเข้าให้ไปถึงที่หมายด้วยความรู้สึกเป็นหนึ่ง
เดียวกัน 

    ภรณ์ทิพย์ ปั้นก้อง (2559, น.7) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ด้านวิสัยทัศน์ (Vision) 
หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมองภาพในอนาคตที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
คนที่มีวิสัยทัศน์จะเป็นคนที่มองการณ์ไกล ใจกว้าง กล้าที่จะปรับเปลี่ยนเรียนรู้เปิดรับสิ่งใหม่ๆ ให้กับ
ตัวเอง เปิดใจกว้าง เป็นส่วนหนึ่งกับความเปลี่ยนแปลง มองภาพรวม ภาพใหญ่ ไม่มองภาพเล็ก ไม่คิดเล็ก           
คิดน้อย ไม่มีอคติ โดยบุคคลที่มีวิสัยทัศน์จะมีพฤติกรรมหรือการแสดงออก ดังนี้ มีการสร้างวิสัยทัศน์             
มีการเผยแพร่ วิสัยทัศน์ และการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์   

    กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ (2556, น.6-7) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ด้านวิสัยทัศน์ (vision) 
หมายถึง การแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาถึงการมองภาพในอนาคตที่เป็นไปได้น าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

    วิโรจน์ สารรัตนะ (2555) ได้ให้ความหมายว่า วิสัยทัศน์ คือ ภาพที่พึงปรารถนา
หรือที่เป็นไปได้ในอนาคต เป็นส่วนที่แสดงถึงพลังผลักดันแห่งอ านาจที่น่าประทับใจ เป็นพลังที่เกิดจาก
ความรู้สึกนึกคิดในหัวใจของผู้คน เป็นส่วนที่สะท้อนภาพให้เห็นถึงสิ่งที่สมาชิกต้องการ ความสร้างสรรค์
เป็นส่วนที่แสดงถึงแรงบันดาลใจของสมาชิกท่ีต้องการให้เกิดข้ึน 
    สัมฤทธิ์ กางเพ็ง และ สรายุทธ กันหลง (2553, น.16) ได้ให้ความหมายว่า วิสัยทัศน์ 
คือ คุณลักษณะของผู้บริหารในการมองภาพอนาคต ประกอบด้วย 1) การตระหนักรู้ตัวเอง (Awareness) 
หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจในการไตร่ตรองปัญหาต่างๆ 2) การมองการณ์ไกล (Foresight) หมายถึง 
ความสามารถในการมองอนาคต การคาดการณ์ล่วงหน้า 3) การสร้างมโนทัศน์ (Conceptualization) 
หมายถึง ความสามารถในการมองสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การมองเห็นสถานการณ์ทุกมิติอย่างลึกซ้ึง 
    เสน่ห์ จุ้ยโต (2552) ได้ให้ความหมายว่า วิสัยทัศน์ คือ การฉายภาพ มองภาพ คิดเชิง
จินตนาการในอนาคต และได้ก าหนดคุณลักษณะของวิสัยทัศน์ไว้ดังต่อไปนี้ 1) ความคิดริเริ่ม (Initiative) 
เป็นการคิดแบบนอกกรอบแตกต่างไปจากคนอ่ืน 2) ความสร้างสรรค์ (Creativity) เป็นลักษณะผู้ที่มีการ
ประยุกตแ์ละบูรณาการ 3) จินตนาการ (Imagination) เป็นผู้ที่มองการณ์ไกล และมีภาพในอนาคตเป็น
จินตนาการท่ีเด่นชัดมีเหตุผล 

    พิมลพรรณ เพชรสมบัติ (2560) ได้ให้ความหมายว่า การสร้างวิสัยทัศน์ คือ การที่
ผู้น าสร้างภาพให้ผู้ตามรับรู้ว่าต้องการให้องค์การเป็นอย่างไรในอนาคต อธิบายและจูงใจผู้ตามให้
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มองเห็นทิศทางปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน มีเป้าหมายร่วมกันเพ่ือบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของ
องค์การ 
    จากการศึกษาแนวคิดสรุปได้ว่า วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง กระบวนการคิดและ
การมองภาพรวมที่เป็นไปได้ในอนาคตที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ มองการณ์ ไกล              
ใจกว้าง คิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มองเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สถานการณ์ทุกมิติอย่างลึกซึ้งพร้อมที่จะ
ปรับเปลี่ยนเรียนรู้เปิดรับสิ่งใหม่ๆ  สะท้อนภาพให้เห็นถึงสิ่งที่สมาชิกต้องการ 

2) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ด้านจินตนาการ 
    ภรณ์ทิพย์ ปั้นก้อง (2559, น.6) ภาวะผู ้น า เช ิงสร้างสรรค์ด ้านจินตนาการ 

(Imagination) หมายถึง การแสดงออกของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ถึงความเชื่อ ความศรัทธา ความคาดหวัง ซ่ึงก่อ 
ให้เกิดมโนภาพในจิตใจ เป็นพฤติกรรมในการแสดงออกถึงกระบวนการสร้างมโนภาพที่เด่นชัดไว้ในจิตใจ 
มีเหตุผล    

    กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ (2556, น.6) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ด้านจินตนาการ 
(imagination) หมายถึง การแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ถึงการมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ 
มีอารมณ์ขันในการท างาน และมีสติปัญญาในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์    

    ไพศาล จันทรภักดี (2550, น.39) ได้ให้ความหมายไว้ว่า จินตนาการ คือ ความ 
สามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการคาดคะเนและการวางแผนที่ดี อันจะน าไปสู่ความ
เป็นจริงและประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และได้ก าหนดตัวบ่งชี้ของจินตนาการ คือ การมี
ความคิดสร้างสรรค์ 

    Isaksen, Dorval and Treffinger (2011) ได้ให้ความหมายไว้ว่า จินตนาการ คือ 
มุมมอง (Attitude) หรือทัศนคติที่เปิดกว้างต่อสิ่งใหม่ๆ ซึ่งคนทั่วไปคิดไม่ถึง โดยประกอบด้วย ความคิด 
ใหม่ๆ (New ideas) แนวทางใหม่ๆ (New solutions) และการกระท าสิ่งใหม่ๆ (New actions)   

    Puccio, Mance and Murdock (2011) ได้กล่าวไว้ว่า จินตนาการ ประกอบด้วย 
1) ความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking) 2) ความคิดใหม่ๆ (New thoughts) และ 3) แนวทาง
ใหม ่(New approaches) ที่เหมาะสมตามสถานการณ์  

    Reuter (2011, p.151) ได้ให้ความหมายไว้ว่า จินตนาการ คือ การมีภาพที่มีเหตุผล
ในใจโดยมีตัวบ่งชี้จินตนาการ คือ ประสบการณ์ (Experience) และความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
thinking) 

    Kaminker (2011, p.57) ได้ให้ความหมายไว้ว่า จินตนาการ คือ การสร้างภาพใน
สมองที่มีความเป็นไปได้ในอนาคต และจินตนาการ ประกอบด้วย 1) อารมณ์ขัน (Humor) อารมณ์ขัน 
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ท าให้เป็นคนมีความสุข ความมีอิสระน าไปสู่จินตนาการที่สร้างสรรค์ และ 2) สติปัญญา (Intelligent) 
สติปัญญาที่เป็นเลิศเหนือกว่าปกติธรรมดาน าไปสู่การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
    กล่าวโดยสรุปได้ว่า จินตนาการ (Imagination) หมายถึง ความสามารถในการคิด 
ความเชื่อ ความศรัทธา และความคาดหวัง ซึ่งก่อให้เกิดมโนภาพในจิตใจ เป็นพฤติกรรมในการแสดง 
ออกถึงกระบวนการสร้างมโนภาพที่เด่นชัด มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ และมีสติปัญญาในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

   3) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ด้านความยืดหยุ่น 
    ภรณ์ทิพย์ ปั้นก้อง (2559, น.42) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ด้านความยืดหยุ่น

(Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการคิดและมองปัญหา พร้อมทางออกของปัญหาที่หลายมุมมอง 
หลายทิศทาง หลายมิติ สามารถปรับเปลี่ยนความคิดวิธีการได้ตลอดเวลา ไม่ตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์หรือ
ความคุ้นเคย การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ การเปิดกว้างรับความคิดใหม่ๆ อย่างอิสระ โดยบุคคล
ทีม่ีความยืดหยุ่นจะมีพฤติกรรมหรือการแสดงออก ดังนี้ ความสามารถในการคิดหาค าตอบได้อย่างอิสระ 
ความสามารถในการปรับตัวตามสถานการณ์ต่างๆ และการเปิดกว้างรับความคิดใหม่ๆ อย่างอิสระ 

    กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ (2556, น.6-7) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ด้านความยืดหยุ่น
(flexibility) หมายถึง การแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ถึงการคิดหาค าตอบได้อย่าง
อิสระ ไม่ตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์หรือความคุ้นเคย การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ และการเปิดกว้าง
รับความคิดใหม่ๆ อย่างอิสระ    
    วิโรจน์ สารรัตนะ (2553, น.149) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความยืดหยุ่น คือ ความ 
สามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็วได้  ดังนั้น ระบบต่างๆ ควรจะมี
ความยืดหยุ่นด้วยเพื่อให้บรรลุผลในสิ่งที่คาดหวังใหม่ๆ 
    ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2551, น.17) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความยืดหยุ่น คือ การ
กระท าที่หลากหลายมิติ หลายแง่มุม หลายรูปแบบ และความยืดหยุ่น ประกอบด้วย 1) การปรับตัวตาม 
สถานการณ์ 2) การปรับตัวต่อวิธีการแก้ปัญหา และ 3) ความสามารถในการกระท าท่ีหลายมิติ 
    Dubrin (2010, p.178) ได้กล่าวว่า ผู้น าต้องมีความยืดหยุ่นเพ่ือรองรับกับความ
เปลี่ยนแปลง เช่น รองรับกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้น าจะต้องมีความสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
ที่แตกต่างกันได้ และความยืดหยุ่น (Flexibility) เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญส าหรับผู้น าที่มีประสิทธิภาพ 
และความยืดหยุ่น ประกอบด้วย 1) ความสามารถในการปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆ และ 2) การเปิดกว้าง            
รับความคิดใหม่ๆ 
    Bennis (2002) กล่าวว่า มีการปรับตัวและใช้อ านาจอย่างละมุนละม่อม มีการ
กระจายอ านาจในระบบให้แก่ผู้ร่วมงาน พร้อมที่จะสร้างและรับสิ่งใหม่ๆ ที่จะเกิดข้ึน 
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    Parker and Begnaud (2004) ได้กล่าวไว้ว่า สามารถปรับตัวได้เมื่อสิ่งแวดล้อมมี
การเปลี่ยนแปลง 
    กล่าวโดยสรุปได้ว่า ความยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการปรับตัว
ให้เข้ากับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ยึดติด คิดหาค าตอบได้อย่างอิสระ มีความคิดที่หลากหลาย
เปิดกว้างรับความคิดใหม่ๆ ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ มีการกระจายอ านาจการบริหารงานในองค์การ
ให้แก่ผู้ร่วมงาน พร้อมที่จะสร้างและรับสิ่งใหม่ๆ ที่จะเกิดข้ึนเพ่ือน ามาพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพ 
   4) ภาวะผู้น าด้านการแก้ปัญหา 
    ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2556, น.161) การคิดแก้ปัญหา เป็นกระบวนการคิดพิจารณา
ไตร่ตรองอย่างพินิจพิเคราะห์สิ่งต่างๆ ที่เป็นประเด็นส าคัญของเรื่องหรือสิ่งต่างๆ ที่คอยก่อกวน สร้าง
ความร าคาญ สร้างความยุ่งยากสับสน และความวิตกกังวล และพยายามหาหนทางคลี่คลายสิ่งเหล่านั้น
ให้ปรากฏ และหาหนทางขจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นปัญหาก่อความร าคาญ ความวิตกกังวล ความยุ่งยากสับสน
ให้หมดไป 
    วรรณภา เหล่าไพศาลพงษ์ (2554, น.13) การแก้ปัญหา หมายถึง กระบวนการหรือ
ขั้นตอนที่ผ่านการคิดโดยอาศัยความรู้ ประสบการณ์ในการขจัดอุปสรรคหรือปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายที่ต้องการ 
    นุศรา หมัดอะด้ า (2555, น.36) กล่าวว่า ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเป็นการ
เรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งต้องใช้สติปัญญา ทักษะ ความรู้ความเข้าใจ ความคิด การรับรู้ พฤติกรรมต่างๆ 
รวมทั้งประสบการณ์เดิมของผู้เรียนมาประมวลรวมเข้ากับสถานการณ์ใหม่แล้วน ามาคิดวิเคราะห์กับ
สถานการณ์ปัญหาที่ปรากฏ จากนั้นจึงด าเนินการแก้ไขสถานการณ์ที่พบให้ปัญหานั้นหมดไปและบรรลุ
ถึงจุดมุ่งหมายที่ต้องการ 
    Santrack (2003, p.356) การคิดแก้ปัญหาเป็นความพยายามในการค้นหาแนวทาง
ที่เหมาะสมที่จะท าให้สามารถบรรลุผลได้ตามเป้าหมาย เมื่อเป้าหมายนั้นไม่สามารถได้มาโดยง่าย  
    Kowalski and Westen (2009, p.235) การคิดแก้ปัญหาเป็นกระบวนการแปลง
สถานการณ์หนึ่งไปสู่อีกสถานการณ์หนึ่งเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเคลื่อนย้ายจาก
สภาพปัจจุบันซึ่งเป็นสภาวะที่ไม่น่าพอใจ (สภาวะเริ่มต้น) ไปยังสภาวะที่ท าให้ปัญหาได้รับการแก้ไข
(สภาวะตามเป้าหมาย) โดยใช้การปฏิบัติต่างๆ 

    จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีดังกล่าว สรุปได้ว่า การแก้ปัญหา (Problem solving) 
หมายถึง กระบวนการหรือข้ันตอนที่ผ่านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยอาศัยความรู้ ประสบการณ์คิด 
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พิจารณาในการแสวงหาวิธีการให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นปัญหาสร้างความร าคาญ ความยุ่งยาก
สับสน ความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นหรือไม่พึงประสงค์ เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ต้องการบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 

   5) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ด้านการสร้างความไว้วางใจ 
     Ash & Persall (2007) ความไว้วางใจ หมายถึง การที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องสร้าง

ความเชื่อถือไว้ใจวางใจให้กับสมาชิกในองค์กรด้วยการยึดการบริหารสากล เช่น คุณธรรม จริยธรรม 
ความซื่อสัตย์ ความเมตตา ความยุติธรรม ความเป็นกลาง ความกล้าหาญ ความอดทน ความมีวินัย ความ
มุ่งมั่น ซึ่งเป็นหลักส าคัญในการบริหาร เป็นแม่แบบที่ดี ยอมรับข้อผิดพลาดของสมาชิกในองค์กร และ
การให้เกียรติผู้อ่ืน เคารพและให้การสนับสนุนผู้อ่ืนไม่ว่าคนๆ นั้นจะมีต าแหน่งใด ก็ตาม สอบถามเปิด
โอกาสให้ผู้อื่นได้แสดงความคิดเห็น รับฟังปัญหาและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม 
     Rotter (1971) ให้ความหมายไว้ว่า ความไว้วางใจเป็นความคาดหวังต่อบุคคลที่
น่าเชื่อถือทางด้านค าพูด การกระท า ค าม่ันสัญญาจากการเขียนหรือใช้ข้อความของบุคคลหรือกลุ่มซึ่งจะ
สามารถท าให้เกิดความไว้วางใจ 
      Golembiewski & McConkie (1975) ให้ความหมายไว้ว่า ความไว้วางใจ แสดงถึง
ความพ่ึงพาอาศัยกัน หรือความมั่นใจในบางสถานการณ์ ความไว้วางใจสะท้อนให้เห็นความคาดหวัง
ผลลัพธ์ทางบวก ความไว้วางใจแสดงถึงความเสี่ยงบางประการต่อความคาดหวังของสิ่งที่ได้รับ  และ
ความไว้วางใจแสดงถึงบางระดับของความไม่แน่นอนต่อผลลัพธ์ 
        Cook and Wall (1980) ได้กล่าวว่า ความไว้วางใจเป็นความเชื่อมั่นต่อเจตนาของ
เพ่ือนร่วมงานและผู้บริหาร รวมทั้งความมั่นใจในความสามารถของเพ่ือนร่วมงานและผู้บริหาร 
      McAllister (1995) ให้ความหมายของความไว้วางใจว่าเป็นสิ่งที่บุคคลมีความมั่นใจ
และตั้งใจที่จะกระท าท่ีอยู่บนพื้นฐานของค าพูด การกระท า และการตัดสินใจของบุคคลอื่น  
      Mishra (1996) ได้ให้ความหมาย ความไว้วางใจ ว่าเป็นความเต็มใจของบุคคลที่มี
ความมั่นคงต่อบุคคลอื่น โดยมีความเชื่อว่าบุคคลนั้นเป็นคนที่มีความสามารถ ให้ความสนใจห่วงใย และ
ให้ความน่าเชื่อถือ 
      Robbins (2000) ได้กล่าวไว้ว่า ความไว้วางใจ (trust) มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม
ในเครือข่ายอย่างแท้จริง สามารถปรับตัวได้ในรูปแบบต่างๆ ขององค์การ สามารถบริหารจัดการภาวะ
วิกฤต ลดความขัดแย้ง ลดต้นทุน ความไว้วางใจเป็นแนวคิดที่ซับซ้อน เป็นสัมพันธภาพระหว่าง 2 คน
อย่างสม่ าเสมอ ไม่ใช่เป็นบุคลิกภาพของบุคคลบางคน เกิดขึ้นระหว่างบุคคลไม่ใช่ภายในบุคคลเท่านั้น 
สิ่งที่บุคคลกระท าเป็นผลกระทบของระดับความไว้วางใจระหว่างผู้ใหญ่ ความไว้วางใจและผู้ถูกไว้วางใจ 
ซึ่งเกิดได้จากความน่าเชื่อถือเป็นการยอมรับและสนับสนุนให้ผู้ที่ถูกไว้วางใจกระท าให้ผู้อ่ืน  โดยการ
เปิดเผยความคิดความรู้สึกและปฏิกิริยาและความไว้วางใจเป็นสิ่งที่ส าคัญ 
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      Whitney (1996) ได้ให้ความหมายความไว้วางใจว่าหมายถึง ความเชื่อ ความมั่นใจ
ในความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือ และความยุติธรรมในบุคคลหรือสิ่งใดๆ  
     กาญจนา ศิลา (2556, น.46) การไว้วางใจของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง การที่
ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องสร้างความเชื่อถือไว้วางใจให้กับสมาชิกในองค์กร ด้วยการยึดการบริหารสากล 
เช่น คุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์ความเมตตาความยุติธรรมความเป็นกลางความกล้าหาญความ
อดทนความมีวินัยความมุ่งมั่น ซึ่งเป็นหลักส าคัญในการบริหาร เป็นแม่แบบที่ดียอมรับข้อผิดพลาดของ
สมาชิกในองค์กร และให้เกียรติผู้อ่ืน เคารพและให้การสนับสนุนผู้อ่ืนไม่ว่าคนๆ นั้นจะมีต าแหน่งใดก็ตาม
สอบถามเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้แสดงความคิดเห็นรับฟังปัญหาและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม 
   สรุปได้ว่า ความไว้วางใจ (Trust) หมายถึง ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่สร้าง
ความเชื่อมั่นศรัทธาต่อสมาชิกในองค์การ รู้สึกเต็มใจหรือยินยอมที่จะร่วมกระท าตาม ด้วยยึดหลักการ
บริหารตามหลักสากล เช่น มีคุณธรรม จริยธรรม ความยุติธรรม สุจริต ความอดทน มีวินัย มุ่งมั่น เป็น
แบบอย่างที่ดี ให้เกียรติ ยกย่อง สอบถาม รับฟังปัญหา ยอมรับความผิดพลาดของสมาชิกและเปิดโอกาส
แสดงความคิดเห็น สนับสนุนให้การช่วยเหลือตามความเหมาะสม 
 

2.3  บริบทส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 สภาพทั่วไป 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 
เลขที่ 99 หมู่ที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งมีเขตบริการการศึกษา 3 อ าเภอ คือ 
อ าเภอล าลูกกา อ าเภอธัญบุรี และ อ าเภอหนองเสือ 
 วิสัยทัศน์ 

 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีคุณภาพและ
มาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทยอย่างมีความสุข 

 พันธกิจ 
 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง 

 2) ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
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 3) ส่งเสริมและพัฒนา ครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ  

 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม บนหลักการกระจายอ านาจตามหลักธรรมาภิบาล 
 5) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 ค่านิยมขององค์การ 

 “พัฒนางาน  บริการดี  มีคุณธรรม  น าสังคม” 
 เป้าประสงค์ 

1) นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

 2) ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ
เสมอภาค 

 3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

 4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

 5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ 
บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอ านาจความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา 
 กลยุทธ์ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ก าหนดยุทธศาสตร์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้  
 1) จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 2) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
 3) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4) ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 5) จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6) พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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 ภารกิจและข้อมูลพ้ืนฐาน โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2 
 ภารกิจ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 รับผิดชอบบริหารจัดการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ในพ้ืนที่อ าเภอล าลูกกา อ าเภอธัญบุรี และอ าเภอหนองเสือ มีโรงเรียนภาครัฐ จ านวน 67 โรงเรียน 
และโรงเรียนเอกชน จ านวน 45 โรงเรียน รวม 112 โรงเรียน มีภารกิจส าคัญ คือ ส่งเสริมสนับสนุนการจัด 
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ให้ประชากรวัยเรียนได้รับ
การศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในส่วนที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบให้ได้รับการพัฒนาเป็นที่น่าพอใจ สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ 
 ข้อมูลพื้นฐาน 
 จ านวนโรงเรียนภาครัฐในสังกัดแยกตามเขตพ้ืนที่อ าเภอ ดังนี้ 

 1) อ าเภอล าลูกกา  มีจ านวน  30  โรงเรียน แบ่งออกเป็น 3 ขนาด คือ 
  -  ขนาดเล็ก   4   โรงเรียน   
  -  ขนาดกลาง   24  โรงเรียน  
  -  ขนาดใหญ่   2   โรงเรียน 
 2) อ าเภอธัญบุรี  มีจ านวน  11  โรงเรียน แบ่งออกเป็น 4 ขนาด คือ 
  -  ขนาดเล็ก   1   โรงเรียน   
  -  ขนาดกลาง   4   โรงเรียน 
  -  ขนาดใหญ่   2   โรงเรียน  
  -  ขนาดใหญ่พิเศษ  4  โรงเรียน 
 3) อ าเภอหนองเสือ  มีจ านวน  26  โรงเรียน แบ่งออกเป็น4 ขนาด คือ 
  -  ขนาดเล็ก   9   โรงเรียน   
  -  ขนาดกลาง   16  โรงเรียน  
  -  ขนาดใหญ่   1   โรงเรียน 
 จ านวนโรงเรียนภาคเอกชนในสังกัด แยกตามเขตพ้ืนที่อ าเภอ ดังนี้ 

 1) อ าเภอล าลูกกา จ านวน  20  โรงเรียน 
 2) อ าเภอธัญบุรี จ านวน  23  โรงเรียน 
 3) อ าเภอหนองเสือ จ านวน  2    โรงเรียน 
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ตารางท่ี 2.2 รายชื่อสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2   
  จ านวน 67 โรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค.2562)   

ล าดับ โรงเรียน จ านวนครู 

1 ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 47 

2 วัดสระบัว 20 

3 วัดมูลจินดาราม 43 

4 วัดเขียนเขต 167 

5 วัดขุมแก้ว 17 

6 วัดแสงสรรค์ 49 

7 ทองพูลอุทิศ 22 

8 ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 83 

9 ธัญญสิทธิศิลป์ 79 

10 วัดนาบุญ 21 

11 วัดอัยยิการาม 77 

12 วัดนพรัตนาราม 4 

13 แสนชื่นปานนุกูล 6 

14 คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์) 5 

15 วัดจตุพิธวราวาส 8 

16 วัดราษฎรบ ารุง 21 

17 วัดเจริญบุญ 16 

18 วัดจุฬาจินดาราม 19 

19 หิรัญพงษ์อนุสรณ์ 14 

20 วัดศรีคัคณางค์ 14 

21 วัดสุขบุญฑริการาม 15 

22 วัดสอนดีศรีเจริญ 13 

23 วัดพวงแก้ว 14 

24 นิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์ 14 
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ตารางท่ี 2.2 รายชื่อสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2   
  จ านวน 67 โรงเรียน (ต่อ) 

ล าดับ โรงเรียน จ านวนครู 

25 วัดศรีสโมสร 26 

26 ศาลาลอย 5 

27 ชุมชนบึงบา 38 

28 วัดแสงมณี 8 

29 วัดปทุมนายก 12 

30 อยู่ประชานุเคราะห์ 20 

31 แสนจ าหน่ายวิทยา 5 

32 วัดธรรมราษฏร์เจริญผล 15 

33 คลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บ ารุง) 16 

34 นิกรราษฎร์บูรณะ(เหราบัตย์อุทิศ) 9 

35 ราษฎร์สงเคราะห์วิทยา 14 

36 ชุมชนประชานิกรอ านวยเวทย์ 26 

37 วัดโปรยฝน 14 

38 วัดลาดสนุ่น 68 

39 วัดโพสพผลเจริญ 24 

40 วัดประยูรธรรมาราม 28 

41 วัดโสภณาราม 10 

42 รวมราษฎร์สามัคคี 19 

43 ร่วมจิตประสาท 15 

44 ร่วมใจประสิทธิ์ 15 

45 ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 42 

46 สหราษฎร์บ ารุง 21 

47 วัดแจ้งล าหิน 11 

48 วัดประชุมราษฎร ์ 13 
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ตารางท่ี 2.2 รายชื่อสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2   
  จ านวน 67 โรงเรียน (ต่อ) 

ล าดับ โรงเรียน จ านวนครู 

49 วัดเกตุประภา 29 

50 วัดสุวรรณ 28 

51 วัดพิรุณศาสตร์ 22 

52 กลางคลองสิบ 15 

53 วัดทศทิศ 18 

54 วัดอดิศร 9 

55 ชุมชนวัดท าเลทอง 23 

56 วัดพืชอุดม 14 

57 วัดนิเทศน์ 9 

58 วัดปัญจทายิกาวาส 29 

59 วัดคลองชัน 51 

60 วัดกลางคลองสี่ 30 

61 วัดมงคลรัตน์ 16 

62 วัดชัยมังคลาราม 20 

63 วัดธัญญะผล 16 

64 เจริญดีวิทยา 19 

65 วัดสมุหราษฎร์บ ารุง 20 

66 วัดดอนใหญ่ 19 

67 วัดลานนา 12 
รวม 1661 

 
 
 
 



58 
 

2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
    ธนาภรณ์ นีลพัทธนันท์ (2562) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 การปรับ
ความคิดเห็นของครู จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของโรงเรียน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ จ านวน 341 คน โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตาม
ตารางของ เครจซี่ และ มอร์แกน แล้วสุ่มแบบหลายขั้นตอนตามขนาดของสถานศึกษา เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถามมี 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่าและ
แบบปลายเปิด แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .9677 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว ผลวิจัยพบว่า 1) ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
องค์ประกอบ พบว่า ทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกันเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ การ
บริหารเวลา การไว้วางใจ การสื่อสาร การท างานเป็นทีม และการใช้เทคโนโลยี ตามล าดับ 2) ผลการ
เปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 
ศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.05  

    สุภาพ ฤทธิ์บ ารุง (2556) ได้ศึกษา ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 การ
วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา และความ
มีประสิทธิผลของโรงเรียน 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษากับความมีประสิทธิผลของโรงเรียน และ 3) เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มีค่าสัมประสิทธิ์
ความเที่ยง 0.98 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบและสร้าง สมการถดถอย เพ่ือพยากรณ์ตัวแปรตาม โดย
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ความมี
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ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยสถานศึกษา และ
ความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่
ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยภาพรวมมีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก ทุกด้านมีความ 
สัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
     ศิริกมล อินทรสุข (2559) ได้ศึกษา ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม
พัฒนาที่ 5 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาภาวะ
ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มพัฒนาที่ 5 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี              
2) เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มพัฒนาที่ 5 สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การท างาน กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ ครู
โรงเรียนกลุ่มพัฒนาที่ 5 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
จ านวน 123 คน ได้มาโดยเปิดตารางก าหนดขนาดกลุ่มคน ได้มาโดยเปิดตารางก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ เครจซี่ และ มอร์แกน จากนั้นสุ่มอย่างง่ายแบบมีสัดส่วน เครื่องมือในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.80-1.00 น และมี
ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการท า
ของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนกรมพัฒนาที่ 5 สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการมีจินตนาการ ด้านการมีวิสัยทัศน์ และ
ด้านการมีความยืดหยุ่น 2) การเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มพัฒนาที่ 5 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การท างาน พบว่า  
(2.1) ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม
พัฒนาที่ 5 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน (2.2) ผู้ที่มี
ประสบการณ์ท างานต่างกัน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการมีวิสัยทัศน์ และด้านการมีความยืดหยุ่น
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการมีจินตนาการไม่แตกต่างกัน 
    จารินี สิกุลจ้อย (2556) ได้ศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อบรรยากาศของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร 2) เพ่ือศึกษาบรรยากาศของโรงเรียน  
3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา กับบรรยากาศของ
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โรงเรียน 4) เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อบรรยากาศของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู จ านวน 325 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และค่าการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ มีความยืดหยุ่นวิสัยทัศน์และ
จินตนาการ 2) บรรยากาศของโรงเรียน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก     
ไปหาน้อย คือ บรรยากาศแบบควบคุม บรรยากาศแบบแจ่มใส บรรยากาศแบบอิสระ และบรรยากาศ
แบบสนิทสนม 3) บรรยากาศของโรงเรียนโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ บรรยากาศแบบควบคุม บรรยากาศแบบแจ่มใส บรรยากาศแบบอิสระ 
และบรรยากาศแบบสนิทสนม ภาวะผู้น า บรรยากาศของโรงเรียน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ บรรยากาศแบบควบคุม บรรยากาศแบบแจ่มใส 
บรรยากาศแบบอิสระ และบรรยากาศแบบสนิทสนมภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา               
มีบรรยากาศของโรงเรียน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย คือ บรรยากาศแบบควบคุม บรรยากาศแบบแจ่มใส บรรยากาศแบบอิสระ และบรรยากาศแบบ
สนิทสนมภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กับบรรยากาศของโรงเรียนใน
ระดับสูง 
    มณฑา ศิริวงศ์ (2559) ท าการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูอ าเภอองครักษ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก                     
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูอ าเภอองครักษ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จ าแนก
ตามประสบการณ์การสอน และขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ ครูใน
สถานศึกษาอ าเภอองครักษ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 181 คน จากโรงเรียนโดยการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากตารางก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ เครจซี่ และ มอร์แกน จากนั้นท าการสุ่มแบบแบ่งชั้นโดยใช้ขนาดสถานศึกษาเป็นชั้นและ
สุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับฉลาก เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 500 ระดับ ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.06-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
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แบบทางเดียวโดยวิธีการของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูอ าเภอองครักษ์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการวิสัยทัศน์ ด้านการสร้างมนุษยสัมพันธ์  ด้าน
ความไว้วางใจ และด้านการสร้างเครือข่าย 2) ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูอ าเภอองครักษ์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก จ าแนกตามตัวแปรประสบการณ์การสอน พบว่า ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน               
มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาอ าเภอองครักษ์  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 3) ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น า
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูอ าเภอองครักษ์  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก จ าแนกตามตัวแปรของขนาดสถานศึกษา พบว่า โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการวิสัยทัศน์ ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
ด้านการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ด้านความไว้วางใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส าหรับ
ด้านการสร้างเครือข่ายไม่พบความแตกต่าง ผลการศึกษาวิจัย 1) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ มีความยืดหยุ่นมีวิสัยทัศน์และจินตนาการ 2) บรรยากาศของ
โรงเรียน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก บรรยากาศแบบควบคุม บรรยากาศแบบแจ่มใส 
บรรยากาศแบบอิสระ และบรรยากาศแบบสนิทสนม 3) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา             
มีความสัมพันธ์กับบรรยากาศของโรงเรียนในทางบวกในระดับสูง 
    ดวงแข ข านอก (2559) ท าการวิจัย เรื่อง การศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 และเพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จ าแนกตามประสบการณ์การด ารง
ต าแหน่งผู้บริหาร และจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 127 คน
โดยวิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นแบบเป็นสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น 0.86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า                
1) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
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นครราชสีมา เขต 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านวิสัยทัศน์ รองลงมา
คือ ด้านความยืดหยุ่น ด้านจินตนาการ และด้านการแก้ปัญหา ตามล าดับ 2) การเปรียบเทียบภาวะผู้น า
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา               
เขต 6 จ าแนกตามประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษา และจ าแนกตามขนาด
ของสถานศึกษา พบว่า (2.1) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จ าแนกตามประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีจ านวน 2 ด้าน            
ที่แตกต่างกัน คือ ด้านความยืดหยุ่น และด้านการแก้ปัญหา ส่วนด้านวิสัยทัศน์ และด้านจินตนาการ               
ไม่แตกต่างกัน (2.2) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่.05 
 2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
    Dorothy A. Sisk (2001 อ้างถึงใน นเรศ บุญช่วย, 2553) ได้ศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารการศึกษาระดับกลาง ระดับอาวุโส และระดับสูง (CEOs) ในสหรัฐอเมริกา โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษาพบว่า มียุทธศาสตร์ทั้งหมด 4 ประกา รที่จะช่วยส่งเสริมภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ ประกอบด้วย 1) การมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับประเด็นที่ส าคัญ 2) การให้อ านาจในการท างาน
ของทุกฝ่าย 3) การยอมรับการเปลี่ยนแปลง และ 4) การอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 

   Bush & Glover (2003) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาภาวะผู้น า หลักฐานและความเชื่อ 
โดยการวิจัยศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ รายงานการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะ
ผู้น า ผลการวิจัยพบว่า ธรรมชาติและเนื้อหาของโปรแกรม เรื่อง ภาวะผู้น ามีความคล้ายคลึงกันทั่ว โลก  
มีการพัฒนาภาวะผู้น าด้วยวิธีการเรียนรู้บนพื้นฐานของการท างาน เรียนรู้จากการปฏิบัติ การเป็นพ่ีเลี้ยง 
การสอนงาน เป็นวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าที่ส าคัญมาก ทั้งนี้ได้มีหลักฐานยืนยันว่า โอกาสในการเรียนรู้ที่
มีคุณค่ามากที่สุด ได้แก่ การเป็นพ่ีเลี้ยงและการสอนงาน การเรียนรู้บนพ้ืนฐานของงานและจาก
ประสบการณ์ เช่น การได้รับมอบหมายงาน การหมุนเวียนงาน การฝึกงาน การสนับสนุนและการมีเครือข่าย
ระหว่างเพ่ือนร่วมงานและจากโปรแกรมการเรียนรู้ ภาวะผู้น าที่เป็นทางการ การพัฒนาภาวะผู้น าส่วนใหญ่
จะมีลักษณะเป็นแบบแผน    
    Marlay (2003) ได้วิจัยเพ่ือศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผลของอาจารย์ใหญ่
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า การใช้แรงบันดาลใจให้มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน อาจจะเป็นพ้ืนฐานของ
ความส าเร็จได้ด้วย ข้อมูลบ่งชี้ว่าการท าให้ผู้อ่ืนสามารถปฏิบัติได้ หรือการใช้อ านาจและการมอบอ านาจ
อย่างมีประสิทธิผลนั้นมีอิทธิพลต่อความส าเร็จ 
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    Bush & Glover (2003) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาภาวะผู้น า หลักฐานและความเชื่อ 
โดยการวิจัยศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ รายงานการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะ
ผู้น า ผลการวิจัยพบว่า ธรรมชาติและเนื้อหาของโปรแกรม เรื่อง ภาวะผู้น ามีความคล้ายคลึงกันทั่วโลก   
มีการพัฒนาภาวะผู้น าด้วยวิธีการเรียนรู้พ้ืนฐานของการท างาน เรียนรู้จากการปฏิบัติ การเป็นพ่ีเลี้ยง 
การสอนงาน เป็นวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าที่ส าคัญมาก ทั้งนี้ได้มีหลักฐานยืนยันว่า โอกาสในการเรียนรู้ที่มี
คุณค่ามากที่สุด ได้แก่ การเป็นพ่ีเลี้ยงและการสอนงาน การเรียนรู้บนพื้นฐานของงานและจากประสบการณ์ 

    Wetherell (2002) ได้วิจัยทางภาวะผู้น าของผู้บริหารกับความพึงพอใจของครู โดยใช้
แบบวัดภาวะผู้น าของผู้บริหาร (Principal Leadership Style) ในโรงเรียนประถมศึกษาในมาริสเคาน์ 
ที่รัฐนิวเจอร์ซี ผลการวิจัยพบว่า ครูมีความพอใจระดับสูง ภาวะผู้น าแบบบอก (Telling) ในด้านการควบคุม 
ด้านรางวัลทั่วไป ด้านสภาพการปฏิบัติงาน ด้านความพึงพอใจโดยรวม และการปรับภาวะผู้น า ผู้บริหาร 
ซึ่งมีประสบการณ์ 11-15 ปี มีความพึงพอใจของครูด้านเงินเดือน ค่าจ้าง การเลื่อนต าแหน่ง การสื่อสาร 
และการปรับแบบภาวะผู้น า ผู้บริหาร ซึ่งมีประสบการณ์ในต าแหน่งมากกว่า 10 ปี มักจะท าให้ครูพึง
พอใจในระดับต่ าในด้านสภาพการท างาน ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านความพึงพอใจโดยรวม ครูมีเพศ 
และวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 

    Stembrerg (2006, p.57) ได้ศึกษาถึงภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ด้านที่เกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ผู้น าสถานศึกษาที่ดีนั้นจะต้องประกอบไปด้วยการ
ตัดสินใจที่ชาญฉลาด มีความคิดสร้างสรรค์ในการน าหลักสูตรมาปรับใช้ได้จริง มีวิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์ใน
การวิเคราะห์ความคิดของตนและของบุคลากรเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กร มีความสามารถในการ
โน้มน้าวใจบุคลากรในสถานศึกษาให้เห็นคุณค่าของตนเองและท าให้ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกัน 
  O’s Hara (2001, pp.197-210) ได้ศึกษาผลกระทบของภาวะผู้น าและความคิด
สร้างสรรค์ท่ีมีต่อการท าโครงงานกลุ่มของนักศึกษา MBA โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ คือ เพ่ือ
ท าการส ารวจผลกระทบของภาวะผู้น าที่มีต่อคุณภาพของการท าโครงงานกลุ่มเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนใน
ชั้นเรียนของนักศึกษา MBA จ านวน 246 คน นักเรียน 64 กลุ่ม ได้รับการก าหนดให้ท าโครงงาน จากนั้น
ผู้น ากลุ่มจึงได้รับการสุ่มเลือกให้ใช้ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วมในระดับที่มากกว่าหรือน้อยกว่าเพ่ือท า
โครงงานของตน เกณฑ์การตัดสินโครงงานจัดล าดับตามแนวทาง 2 ประการ คือ สร้างสรรค์อย่างไร และ
มีคุณค่าอย่างไร ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าที่ดีท่ีสุดส าหรับความคิดสร้างสรรค์ในการท างานกลุ่มขึ้นอยู่
ที่ว่าผู้น าคนนั้นมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าหรือน้อยกว่าสมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุ่มหรือไม่ เพราะถ้าหาก
ผู้น ามีความคิดสร้างสรรค์น้อยกว่าสมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุ่ม ก็จะท าให้ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม แบบ
อ านวยความสะดวกในระดับที่สูงกว่าสร้างโครงงานแบบสร้างสรรค์ได้มากกว่าภาวะผู้น าแบบสั่งการ                
แต่ถ้าหากผู้น ามีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าสมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุ่ม ภาวะผู้น าแบบสั่งการก็จะท าให้เกิด
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เป็นโครงงานแบบสร้างสรรค์ได้มากกว่าภาวะผู้น าแบบอ านวยความสะดวก นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้
ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วมในระดับที่สูงกว่าท าให้มีภาระงานมากขึ้นพร้อมกับมีความขัดแย้งน้อยลง แม้ว่า
ภาระงานและความขัดแย้งในระดับที่สูงขึ้นจะน ามาซึ่งความคิดสร้างสรรค์ในระดับสูงขึ้นก็ตาม แต่ความ
ขัดแย้งในระดับที่สูงขึ้นก็จะน ามาซึ่งโครงงานที่มีคุณค่าน้อยลงด้วย ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าความคิดสร้างสรรค์
อย่างเป็นสิ่งที่จ าเป็น รวมทั้งยังต้องรักษาสมดุลระหว่างระดับของการคิดสร้างสรรค์กับแนวทางเชิง
คุณภาพด้านอื่นๆ เช่น การฝึกฝนและหรือความมีคุณค่าในโครงงาน และควรศึกษากระบวนการส่งเสริม
ภาวะผู้น าส าหรับผู้น าไปพร้อมๆ กับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของสมาชิกในกลุ่มด้วย  

    Sisk (2001) ได้ศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับกลาง 
ระดับอาวุโส และระดับสูง (CEOs) ในสหรัฐอเมริกา โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษาพบว่า  
มียุทธศาสตร์ทั้งหมด 4 ประการที่จะช่วยส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ คือ 1 ) การมุ่งเน้นให้
ความส าคัญกับประเด็นที่ส าคัญ 2) การใช้อ านาจในการท างานแก่ทุกฝ่าย 3) การยอมรับการเปลี่ยนแปลง                
4) การอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 

     Mayton (1980, p.4565-A) ท าการวิจัยเรื่อง ลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนในรัฐอลาบามา 
ผลการวิจัยนี้ระบุให้เห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ์สูงย่อมมีความเข้าใจในกระบวนการ
บริหารบุคลากรของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาระดับสูง และเป็นผลย้อนให้เห็นว่า ประสบการณ์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นส่วนเสริมสร้างทักษะมนุษยสัมพันธ์ในการบริหารการศึกษา อันมีผลให้การ
ด าเนินงานทางการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว และรัดกุม 

     Magnuson (2001, Abstract) ได้วิจัยเรื่อง คุณลักษณะของผู้จัดการโรงเรียนที่ประสบ
ความส าเร็จ พบว่า คุณลักษณะด้านวิชาชีพนั้นประกอบด้วยคุณลักษณะที่ส าคัญ คือ การมีความสามารถ
ติดต่อและเข้ากับผู้อ่ืนได้ดี มีความรู้ในสาขาวิชาชีพตนถ่องแท้สามารถมอบหมายงานได้เหมาะสม ท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นมิตรน่าเข้าใกล้ มีเวลาให้กับ
ผู้ร่วมงาน มีความสนใจผู้อ่ืน สามารถวางแผนและจัดระบบงาน รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและใช้
อ านาจของตนได้อย่างเหมาะสม และในส่วนของคุณลักษณะส่วนตนนั้นประกอบด้วย  คุณลักษณะที่
ส าคัญ คือ การมีเหตุผล มีวิจารณญาณ มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ มีความรอบรู้ เป็นผู้มีความจริงใจ ไม่ใช้
อารมณ์ เป็นมิตร มีอารมณ์ขัน เปิดเผย มีความเสมอต้นเสมอปลาย และมีความเมตตา  

 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
  การวิจัย เรื่อง ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต 2 มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพพึง
ประสงค์ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ส าคัญการน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยก าหนดเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตารางและแบบบรรยาย เพ่ือความ
สะดวกและความกระชับ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  
  ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สภาพการด าเนินการปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2   
โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2   
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ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และ
ค่าร้อยละ (Percentage) ปรากฏดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา

ประสบการณ์ท างาน และประเภทของโรงเรียน 
(n = 315) 

 ตัวแปรภูมิหลัง  จ านวน ร้อยละ 
 เพศ 1.1 ชาย 65 20.60 
 1.2 หญิง 250 79.40 
 รวม 315 100 
 ระดับการศึกษา 2.1 ปริญญาตรี 214 67.90 
 2.2 ปริญญาโท 101 32.10 
 รวม 315 100 
 ประสบการณ์ท างาน 3.1 น้อยกว่า 5 ปี 135 42.90 
 3.2 5-10 ปี 84 26.70 
 3.3 11-15 ปี 25 7.90 
 3.4 16-20 ปี 14 4.40 
 3.5 21 ปี ขึ้นไป 57 18.10 
 รวม 315 100 
 ประเภทของโรงเรียน 4.1 ขนาดเล็ก 18 5.70 
 4.2 ขนาดกลาง 169 53.70 
 4.3 ขนาดใหญ่ 65 20.60 
 4.4 ขนาดใหญ่พิเศษ 63 20.00 
 รวม 315 100 

  
 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 250 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 79.40 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ67.90 มีประสบการณ์การ
ท างานน้อยกว่า 5 ปี จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 42.90 และอยู่ในประเภทโรงเรียนขนาดกลาง 
จ านวน 169 คน คิดเป็น ร้อยละ 53.70 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สภาพการด าเนินการปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะ
ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต 2 
 การวิเคราะห์สภาพการด าเนินการปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ของภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี 
เขต 2 โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าความ
ต้องการจ าเป็น (PNImodified) ปรากฏผลดังตารางที่ 4.2 - 4.7 
 
ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห์สภาพการด าเนินการปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น า 

  เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
   จังหวัดปทุมธานี เขต 2 ในภาพรวม และรายด้าน 

 (n = 315) 

ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค ์
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

สภาพการด าเนินการ
ปัจจุบัน 

สภาพที่พึงประสงค ์
ความต้องการ

จ าเป็น 

x̅ S.D. 
แปล
ผล x̅ S.D. 

แปล
ผล 

PNImodified ล าดับ 

ภาวะผู้น าด้านวิสยัทัศน ์ 4.25 0.79 มาก 4.44 0.75 มาก 0.05 1 
ภาวะผู้น าด้านจินตนาการ 4.23 0.77 มาก 4.44 0.75 มาก 0.05 1 
ภาวะผู้น าด้านความยืดหยุ่น 4.32 0.79 มาก 4.49 0.75 มาก 0.04 4 
ภาวะผู้น าด้านการแก้ปัญหา 4.26 0.78 มาก 4.46 0.75 มาก 0.05 1 
ภาวะผู้น าทางด้านความไว้วางใจ 4.33 0.80 มาก 4.51 0.74 มาก 0.04 4 

รวม 4.28 0.80 มาก 4.47 0.75 มาก 0.04  

 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่า สภาพการด าเนินการปัจจุบันของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต 2 ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (x̅=4.28, S.D.=0.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้น าทางด้านความไว้ 
วางใจ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ (x̅=4.33, S.D.=0.80) รองลงมา เป็นภาวะผู้น าด้านความยืดหยุ่น (x̅=4.32, 
S.D.=0.79) และภาวะผู้น าด้านจินตนาการ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ (x̅=4.23, S.D.=0.77) 
 สภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต 2 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̅=4.47, S.D.=0.75) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้น าทางด้านความไว้วางใจมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ (x̅=4.51, 
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S.D.=0.74) รองลงมาเป็นภาวะผู้น าด้านความยืดหยุ่น (x̅=4.49, S.D.=0.75) และภาวะผู้น าด้านจินตนาการ              
มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ (x̅=4.44, S.D.=0.75) และภาวะผู้น าด้านจินตนาการ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ (x̅=4.23, 
S.D.=0.77) 
 ความต้องการจ าเป็น (PNImodified) ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต 2 พบว่า ภาวะผู้น าด้านจินตนาการมีค่า
ความต้องการจ าเป็นสูงที่สุด รองลงมา ภาวะผู้น าด้านการแก้ปัญหา และภาวะผู้น าด้านความยืดหยุ่น                 
มีค่า ความต้องการจ าเป็นต่ าที่สุด 
 
ตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห์สภาพการด าเนินการปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น า 

  เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
  จังหวัดปทุมธานี เขต 2 ด้านวิสัยทัศน์ 

(n = 315) 

ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

สภาพการด าเนินการ
ปัจจุบัน 

สภาพที่พึงประสงค์ ความต้องการจ าเป็น 

x̅ S.D. แปลผล x̅ S.D. แปลผล PNImodified ล าดับ 
ภาวะผู้น าด้านวิสัยทัศน์         
1. ผู้บริหารมีกระบวนการคิดที่เป็นไปได้ใน 
อนาคต ที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสู่ 
ความเป็นเลิศของสถานศึกษา 

4.21 0.70 มาก 4.38 0.71 มาก 0.04 4 

2. ผู้บริหารมองภาพรวมที่เป็นไปได้ในอนาคต  
ที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสู่ความเปน็เลิศ
ของสถานศึกษา 

4.24 0.73 มาก 4.45 0.69 มาก 0.05 2 

3. ผู้บริหารเป็นผู้ที่มองการณ์ไกล สามารถ 
คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

4.26 0.78 มาก 4.44 0.72 มาก 0.04 4 

4. ผู้บริหารเป็นผู้มีใจกวา้ง ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของสมาชิก 

4.21 0.76 มาก 4.44 0.74 มาก 0.06 1 

5. ผู้บริหารมีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์ มองเห็น 
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สถานการณ์ทกุมิติ 
อย่างลึกซึ้ง  

4.24 0.91 มาก 4.39 0.87 มาก 0.04 4 

6. ผู้บริหารพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเรียนรู้ 
เปิดรับสิ่งใหม่ๆ  

4.39 0.77 มาก 4.54 0.74 มากที่สุด 0.03 7 

7. ผู้บริหารมีความสามารถสะท้อนภาพให้เห็น 
ถึงส่ิงที่สมาชิกต้องการได้ 

4.24 0.73 มาก 4.45 0.69 มาก 0.05 2 

รวม 4.25 0.79 มาก 4.44 0.75 มาก 0.05  
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 จากตารางที่ 4.3 พบว่า สภาพการด าเนินการปัจจุบันของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต 2 ด้านวิสัยทัศน์ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.25, S.D.=0.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารพร้อมที่จะ
ปรับเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดรับสิ่งใหม่ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ (x̅=4.39, S.D.=0.77) รองลงมา เป็นผู้บริหาร
เป็นผู้ที่มองการณ์ไกล สามารถคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต (x̅=4.26, S.D.=0.78) และผู้บริหาร
เป็นผู้มีใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ (x̅=4.21, S.D.=0.76) 
 สภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต 2 ด้านวิสัยทัศน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.44, 
S.D.=0.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดรับสิ่งใหม่ๆ มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ (x̅=4.54, S.D.=0.74) รองลงมา เป็นผู้บริหารมองภาพรวมที่เป็นไปได้ในอนาคตที่
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา (x̅=4.45, S.D.=0.69) เท่ากันกับผู้บริหารมี
ความสามารถสะท้อนภาพให้เห็นถึงสิ่งที่สมาชิกต้องการได้ (x̅=4.45, S.D.=0.69) และผู้บริหารมีกระบวนการคิด
ที่เป็นไปได้ในอนาคตที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 
(x̅=4.38, S.D.=0.71) 
 ความต้องการจ าเป็น (PNImodified) ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต 2 ด้านวิสัยทัศน์ พบว่า ผู้บริหารเป็นผู้มี 
ใจกว้างยอมรับฟังความคดเห็นของสมาชิก มีค่าความต้องการจ าเป็นสูงที่สุด รองลงมา ผู้บริหารมอง
ภาพรวมที่เป็นไปได้ในอนาคตที่น าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา ซึ่งเท่ากัน
กับผู้บริหารมีความสามารถสะท้อนภาพให้เห็นถึงสิ่งที่สมาชิกต้องการได้  และผู้บริหารพร้อมที่จะ
ปรับเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดรับสิ่งใหม่ๆ มีค่าความต้องการจ าเป็นต่ าที่สุด 
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ตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะห์สภาพการด าเนินการปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น า 
 เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 จังหวัดปทุมธานี เขต 2 ด้านจินตนาการ 

(n = 315) 

ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

สภาพการด าเนินการ
ปัจจุบัน 

สภาพที่พึงประสงค์ ความต้องการจ าเป็น 

x̅ S.D. แปลผล x̅ S.D. แปลผล PNImodified ล าดับ 
ภาวะผู้น าด้านจินตนาการ         
1. ผู้บริหารมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 4.30 0.75 มาก 4.46 0.75 มาก 0.04 4 
2. ผู้บริหารสร้างความเชื่อมั่น ความศรัทธา และ 
ความคาดหวังซ่ึงก่อให้เกิดมโนภาพในจิตใจ 

4.14 0.83 มาก 4.41 0.79 มาก 0.07 1 

3. ผู้บริหารมีพฤติกรรมในการแสดงออกถึง 
กระบวนการสร้างมโนภาพที่เด่นชัด 

4.19 0.77 มาก 4.39 0.74 มาก 0.05 2 

4. ผู้บริหารมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ 4.28 0.77 มาก 4.47 0.73 มาก 0.04 4 
5. ผู้บริหารใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาอย่าง 
สร้างสรรค์ 

4.25 0.75 มาก 4.45 0.74 มาก 0.05 2 

รวม 4.23 0.77 มาก 4.44 0.75 มาก 0.05  

  
 จากตารางที่ 4.4 พบว่า สภาพการด าเนินการปัจจุบันของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต 2 ด้านจินตนาการ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.23, S.D.=0.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ (x̅=4.30, S.D.=0.75) รองลงมา เป็นผู้บริหารมีความคิดเชิง
สร้างสรรค์ (x̅=4.28, S.D.=0.77) และผู้บริหารสร้างความเชื่อมั่น ความศรัทธา และความคาดหวัง ซึ่ง
ก่อให้เกิดมโนภาพในจิตใจมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ (x̅=4.14, S.D.=0.83) 
 สภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต 2 ด้านจินตนาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(x̅=4.44, S.D.=0.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
คือ (x̅=4.47, S.D.=0.73) รองลงมา เป็นผู้บริหารมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (x̅=4.46, S.D.=0.75) 
และผู้บริหารมีพฤติกรรมในการสดงออกถึงกระบวนการสร้างมโนภาพที่เด่นชัด มีค่าเฉลี่ย ต่ าที่สุด คือ 
(x̅=4.39, S.D.=0.74) 
 ความต้องการจ าเป็น (PNImodified) ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต 2 ด้านจินตนาการ พบว่า ผู้บริหารสร้าง
ความเชื่อมั่น ความศรัทธาและความคาดหวังซึ่งก่อให้เกิดมโนภาพในจิตใจ มีค่าความต้องการจ าเป็นสูงที่สุด 
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รองลงมา ผู้บริหารมีพฤติกรรมในการแสดงออกถึงกระบวนการสร้างมโนภาพที่เด่นชัด และผู้บริหารมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีค่าความต้องการจ าเป็นต่ าที่สุด 
 
ตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห์สภาพการด าเนินการปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น า 

 เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 จังหวัดปทุมธานี เขต 2  ด้านความยืดหยุ่น 

(n = 315) 

ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

สภาพการด าเนินการ
ปัจจุบัน 

สภาพที่พึงประสงค์ ความต้องการจ าเป็น 

x̅ S.D. แปลผล x̅ S.D. แปลผล PNImodified ล าดับ 
ภาวะผู้น าด้านความยืดหยุ่น         
1. ผู้บริหารมีความสามารถในการปรับตวัให้เข้า 
กับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง 
หมาะสม 

4.28 0.81 มาก 4.48 0.71 มาก 0.05 1 

2. ผู้บริหารมีการแสวงหาค าตอบได้อย่างอิสระ  
มีความคิดที่หลากหลาย  

4.24 0.76 มาก 4.46 0.73 มาก 0.05 1 

3. ผูบ้ริหารเปิดกว้างรับความคิดใหม่ๆ  4.31 0.82 มาก 4.48 0.79 มาก 0.04 3 
4. ผู้บริหารปรับตัวได้ตามสถานการณ์ 4.38 0.74 มาก 4.51 0.73 มากที่สุด 0.03 6 
5. ผู้บริหารมีการกระจายอ านาจการบรหิารงาน 
ในองค์การให้แก่ผู้ร่วมงาน 

4.30 0.85 มาก 4.46 0.79 มาก 0.04 3 

6. ผู้บริหารพร้อมที่จะสร้างและรับสิ่งใหม่ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นเพื่อน ามาพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพ 

4.38 0.73 มาก 4.54 0.71 มากที่สุด 0.04 3 

รวม 4.32 0.79 มาก 4.49 0.75 มาก 0.04  

 
 จากตารางที่ 4.5 พบว่า สภาพการด าเนินการปัจจุบันของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต 2 ด้านความยืดหยุ่น ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.32, S.D.=0.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารพร้อมที่จะสร้าง
และรับสิ่งใหม่ ๆ ที่จะเกิดข้ึนเพื่อน ามาพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ (x̅=4.38, 
S.D.=0.73) รองลงมาเป็นผู้บริหารปรับตัวได้ตามสถานการณ์ (x̅=4.38, S.D.=0.74) และผู้บริหารมีการ
แสวงหาค าตอบได้อย่างอิสระ มีความคิดที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ (x̅=4.24, S.D.=0.76) 
 สภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต 2 ด้านความยืดหยุ่น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(x̅=4.49, S.D.=0.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารพร้อมที่จะสร้างและรับสิ่งใหม่ ๆ ที่จะ
เกิดข้ึนเพื่อน ามาพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ (x̅=4.54, S.D.=0.71) รองลงมา
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เป็นผู้บริหารปรับตัวได้ตามสถานการณ์ (x̅=4.51, S.D.=0.73) และผู้บริหารมีการแสวงหาค าตอบได้อย่าง
อิสระ มีความคิดที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ (x̅=4.46, S.D.=0.73) 
 ความต้องการจ าเป็น (PNImodified) ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต 2 ด้านความยืดหยุ่น พบว่า ผู้บริหารมี
การแสวงหาค าตอบได้อย่างอิสระ มีความคิดที่หลากหลาย มีค่าความต้องการจ าเป็นสูงที่สุด รองลงมา 
ผู้บริหารมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และ
ผู้บริหารปรับตัวได้ตามสถานการณ์ มีค่าความต้องการจ าเป็นต่ าที่สุด 
 
ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์สภาพการด าเนินการปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น า 

  เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 จังหวัดปทุมธานี เขต 2  ด้านการแก้ปัญหา 

 

(n = 315) 

ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

สภาพการด าเนินการ
ปัจจุบัน 

สภาพที่พึงประสงค์ ความต้องการจ าเป็น 

x̅ S.D. แปลผล x̅ S.D. แปลผล PNImodified ล าดับ 
ภาวะผู้น าด้านการแก้ปัญหา         
1. ผู้บริหารมีกระบวนการหรอืขั้นตอนทีผ่่าน 
การคิดอย่างมีวจิารณญาณในการแก้ไขปัญหา 

4.28 0.76 มาก 4.46 0.74 มาก 0.04 2 

2. ผู้บริหารอาศัยความรู้ และประสบการณ์ใน 
การแก้ไขปัญหาเพื่อให้ได้ค าตอบที่ตอ้งการบรรลุ
ตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้   

4.33 0.75 มาก 4.49 0.72 มาก 0.04 2 

3. ผู้บริหารคิดพิจารณาในการแสวงหาวธิีการ 
ให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นปัญหา สร้าง
ความร าคาญ ความยุ่งยากความสับสน วิตกกังวล
เพื่อให้ได้ค าตอบที่ต้องการบรรลุตามจุดมุ่งหมาย
ที่ตั้งไว้   

4.18 0.83 มาก 4.41 0.78 มาก 0.06 1 

รวม 4.26 0.78 มาก 4.46 0.75 มาก 0.05  

 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า สภาพการด าเนินการปัจจุบันของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต 2 ด้านการแก้ปัญหา ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.26, S.D.=0.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารอาศัยความรู้ และ
ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้ได้ค าตอบที่ต้องการบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
คือ (x̅=4.33, S.D.=0.75) รองลงมา เป็นผู้บริหารมีกระบวนการหรือขั้นตอนที่ผ่านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
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ในการแก้ไขปัญหา (x̅=4.28, S.D.=0.76) และผู้บริหารคิดพิจารณาในการแสวงหาวิธีการให้สามารถ
แก้ไขสถานการณ์ที่เป็นปัญหาสร้างความร าคาญ ความยุ่งยากความสับสนวิตกกังวล เพ่ือให้ได้ค าตอบที่
ต้องการบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ (x̅=4.18, S.D.=0.83) 
 สภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต 2 ด้านการแก้ปัญหา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(x̅=4.46, S.D.=0.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารอาศัยความรู้และประสบการณ์ในการ
แก้ไขปัญหาเพ่ือให้ได้ค าตอบที่ต้องการบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ (x̅=4.49, 
S.D.=0.72) รองลงมา เป็นผู้บริหารมีกระบวนการหรือขั้นตอนที่ผ่านการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการ
แก้ไขปัญหา (x̅=4.46, S.D.=0.74) และผู้บริหารคิดพิจารณาในการแสวงหาวิธีการให้สามารถแก้ไข
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาสร้างความร าคาญ ความยุ่งยากความสับสนวิตกกังวลเพ่ือให้ได้ค าตอบที่ต้องการ
บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ (x̅=4.41, S.D.=0.78) 
 ความต้องการจ าเป็น (PNImodified) ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต 2 ด้านการแก้ปัญหา พบว่า ผู้บริหารคิด
พิจารณาในการแสวงหาวิธีการให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นปัญหาสร้างความร าคาญ ความยุ่งยาก
ความสับสนวิตกกังวลเพ่ือให้ได้ค าตอบที่ต้องการบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ มีค่าความต้องการจ าเป็น
สูงที่สุด รองลงมา ผู้บริหารมีกระบวนการหรือขั้นตอนที่ผ่านการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการแก้ไข
ปัญหา และผู้บริหารอาศัยความรู้ และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้ได้ค าตอบที่ต้องการบรรลุ
ตามจุดมุง่หมายที่ตั้งไว้ มีค่าความต้องการจ าเป็นต่ าที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 
 

ตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะห์สภาพการด าเนินการปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น า 
    เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 จังหวัดปทุมธานี เขต 2  ด้านความไว้วางใจ 

 

(n = 315) 

ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

สภาพการด าเนินการ
ปัจจุบัน 

สภาพที่พึงประสงค์ ความต้องการจ าเป็น 

x̅ S.D. แปลผล x̅ S.D. แปลผล PNImodified ล าดับ 
ภาวะผู้น าด้านความไว้วางใจ         
1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการสร้างความเช่ือมั่น 
ศรัทธาต่อสมาชิกในองค์การ 

4.16 0.86 มาก 4.41 0.79 มาก 0.06 1 

2. ผู้บริหารรู้สึกเต็มใจหรือยินยอมที่จะกระท า 
ตามข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชา 

4.19 0.83 มาก 4.39 0.78 มาก 0.05 2 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารด้วยยึดหลัก  
คุณธรรมจริยธรรม 

4.37 0.78 มาก 4.56 0.71 มากที่สุด 0.04 5 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารด้วยยึดหลักความ 
ยุติธรรม  

4.31 0.84 มาก 4.51 0.78 มากที่สุด 0.05 2 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารด้วยยึดหลักความ 
สุจริต 

4.44 0.77 มาก 4.58 0.69 มากที่สุด 0.03 9 

6. ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารด้วยความอดทน 
มุ่งมั่น 

4.40 0.76 มาก 4.53 0.70 มากที่สุด 0.03 9 

7. ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารด้วยความมีวินัย 4.44 0.74 มาก 4.58 0.67 มากที่สุด 0.03 9 
8. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นแบบอย่างทีด่ีต่อ 
สมาชิกในองค์การ 

4.39 0.78 มาก 4.55 0.71 มากที่สุด 0.04 5 

9. ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารโดยการยอมรับ 
ความผิดพลาดของสมาชกิในองค์การ 

4.26 0.86 มาก 4.46 0.78 มาก 0.05 2 

10. ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารโดยการเปิด 
โอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นของสมาชิกในองค์การ 

4.34 0.78 มาก 4.52 0.74 มากที่สุด 0.04 5 

11. ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารโดยการให้การ 

สนับสนุน ช่วยเหลอืต่อสมาชิกในองค์การตาม
ความเหมาะสม 

4.35 0.76 มาก 4.54 0.72 มากที่สุด 0.04 5 

รวม 4.33 0.80 มาก 4.51 0.74 มากที่สุด 0.04  

 
 จากตารางที่ 4.7 พบว่า สภาพการด าเนินการปัจจุบันของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต 2 ด้านความไว้ วางใจ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.33, S.D.=0.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
บริหารยึดหลักความสุจริต มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ (x̅=4.44, S.D.=0.77) รองลงมาเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
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บริหารด้วยความมีวินัย (x̅=4.44, S.D.=0.74) และผู้บริหารสถานศึกษามีการสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา
ต่อสมาชิกในองค์การ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ (x̅=4.16, S.D.=0.86) 
 สภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต 2 ด้านความไว้วางใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(x̅=4.51, S.D.=0.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารด้วยความมีวินัย มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด คือ (x̅=4.58, S.D.=0.67) รองลงมาเป็นผู้บริหารสถานศึกษาบริหารด้วยยึดหลักความสุจริต 
(x̅=4.58, S.D.=0.69) และผู้บริหารรู้สึกเต็มใจหรือยินยอมที่จะกระท าตามข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชา      
มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ (x̅=4.39, S.D.=0.78) 
 ความต้องการจ าเป็น (PNImodified) ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต 2 ด้านความไว้วางใจ พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อสมาชิกในองค์การ มีค่าความต้องการจ าเป็นสูงที่สุด 
รองลงมา ผู้บริหารรู้สึกเต็มใจหรือยินยอมที่จะกระท าตามข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชา  และ
ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารด้วยความอดทนมุ่งม่ัน มีค่าความต้องการจ าเป็นต่ าที่สุด 
 

ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2   
  จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
ปทุมธานี เขต 2 ด้านการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สามารถสรุปแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้ดังนี้ 

1) ภาวะผู้น าด้านวิสัยทัศน์ 
    ประเด็นความต้องการจ าเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต 2 ที่เป็นผู้มีใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในสถานศึกษา 
จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีแนวทาง ดังนี้ 
    (1) เป็นผู้ฟังที่ดี รับฟังความคิดเห็นของสมาชิก 
      (2) ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล บริหารแบบมีส่วนร่วม เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ  
 2) ภาวะผู้น าด้านจินตนาการ 
   ประเด็นความต้องการความจ าเป็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต 2 ต่อการสร้างความเชื่อมั่น ความศรัทธา และความหวัง              
ซึ่งเกิดมโนภาพในจิตใจ จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาควรมีแนวทาง ดังนี้ 
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(1) เป็นนักวางแผนที่ดี มีแนวการปฏิบัติที่ชัดเจน มองหาทางออกของปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
     (2) น าเสนอให้ที่ประชุมรับรู้นโยบาย ภาพความส าเร็จที่ตั้งไว้ 

 3) ภาวะผู้น าด้านความยืดหยุ่น 
   ประเด็นความต้องการจ าเป็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต 2 กับการมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีแนวทาง ดังนี้ 

  (1) มีความม่ันคงทางอารมณ์ 
   (2) คาดการณ์และตั้งรับเหตุที่อาจเกิดข้ึน 
   ประเด็นความต้องการจ าเป็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต 2 กับการแสวงหาค าตอบได้อย่างอิสระ มีความคิดที่หลากหลาย จาก
การสัมภาษณ์พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีแนวทาง ดังนี้ 

   (1) เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีช่วยสืบค้น 
  (2) ใช้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ 
  4) ภาวะผู้น าด้านการแก้ปัญหา 
  ประเด็นความต้องการจ าเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต 2 ที่คิดพิจารณาในการแสวงหาวิธีการให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่
เป็นปัญหาสร้างความร าคาญ ความยุ่งยาก ความสับสน ความวิตกกังวล เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ต้องการ
บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีแนวทาง ดังนี้ 
  (1) ยึดกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
   (2) วิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหา วางแผน ด าเนินการตามล าดับ สื่อสาร สั่งการ ตรวจสอบ  
  5) ภาวะผู้น าด้านความไว้วางใจ 
  ประเด็นความต้องการจ าเป็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต 2 ที่มีต่อการสร้างความเชื่อมั่นต่อสมาชิกในองค์การ จากการสัมภาษณ์
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีแนวทาง ดังนี้ 

(1) เป็นแบบอย่างท่ีดี ยึดหลักธรรมาภิบาล 
(2) มอบงานตามความรู้ ความสามารถ 

   
   
 



บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

  การวิจัย เรื่อง ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต 2 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์

ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  

 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
      ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

  5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามประเภทครู 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 79.40 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 
214 คน คิดเป็นร้อยละ67.90 มีประสบการณ์การท างาน น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.90 และอยู่ในประเภทโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 53.70 
 5.1.2 ผลการศึกษาสภาพการด าเนินการปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี
เขต 2   
   ผลการศึกษาสภาพการด าเนินการปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และค่าความต้องการ
จ าเป็น (PNImodified) ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต 2 พบว่า 
   1) สภาพการด าเนินการปัจจุบันของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(X̅=4.28, S.D.=0.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้น าทางด้านความไว้วางใจ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
คือ (X̅=4.33, S.D.=0.80) รองลงมา เป็นภาวะผู้น าด้านความยืดหยุ่น (X̅=4.32, S.D.=0.79) และภาวะ
ผู้น าด้านจินตนาการ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ (X̅=4.23, S.D.=0.77) 
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   2) สภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅=4.47, 
S.D.=0.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้น าทางด้านความไว้วางใจ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
(X̅=4.51, S.D.=0.74) รองลงมา เป็นภาวะผู้น าด้านความยืดหยุ่น (X̅=4.49, S.D.=0.75) และภาวะผู้น า
ด้านจินตนาการ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ (X̅=4.44, S.D.=0.75)   
  3) ความต้องการจ าเป็น (PNImodified) ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี  เขต 2 พบว่า ด้านจินตนาการ ด้าน
วิสัยทัศน์ ด้านการแก้ปัญหา มีค่าความต้องการจ าเป็นสูงที่สุด รองลงมา ความไว้วางใจ และภาวะผู้น า
ด้านความยืดหยุ่น ตามล าดับ 

  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
  5.1.2.1 ผลการศึกษาสภาพการด าเนินการปัจจุบันของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ด้านวิสัยทัศน์                
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเรียนรู้ 
เปิดรับสิ ่งใหม่ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (X̅=4.39) รองลงมา เป็นผู้บริหารเป็นผู้ที่มองการณ์ไกล สามารถ
คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต (X̅=4.26) ผู้บริหารเป็นผู้มีใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
สมาชิก มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ (X̅=4.21) 
     สภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ด้านวิสัยทัศน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดรับสิ่งใหม่ๆ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
(X̅=4.54) รองลงมา เป็นผู้บริหารมองภาพรวมที่เป็นไปได้ในอนาคตที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสู่
ความเป็นเลิศของสถานศึกษา ซึ่งเท่ากันกับผู้บริหารมองภาพรวมที่เป็นไปได้ในอนาคตที่น าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา (X̅=4.45) และผู้บริหารมีกระบวนการคิดที่เป็นไปได้ใน
อนาคตที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ (X̅=4.38) 
     ความต้องการจ าเป็น (PNImodified) ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ด้านวิสัยทัศน์ พบว่า 
ผู้บริหารเป็นผู้มีใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก มีค่าความต้องการจ าเป็นสูงที่สุด รองลงมา 
ผู้บริหารมองภาพรวมที่เป็นไปได้ในอนาคตที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศของ
สถานศึกษาเท่ากันกลับ ผู้บริหารมีความสามารถสะท้อนภาพให้เห็นถึงสิ่งที่สมาชิกต้องการได้ ผู้บริหารมี
พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดรับสิ่งใหม่ๆ มีค่าความต้องการจ าเป็นต่ าที่สุด 
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  5.1.2.2 ผลการศึกษาสภาพการด าเนินการปัจจุบันของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ด้านจินตนาการ  
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (X̅=4.30) รองลงมา เป็นผู้บริหารมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ (X̅=4.28) และผู้บริหาร
สร้างความเชื่อมั่น ความศรัทธาและความคาดหวังซึ่งก่อให้เกิดมโนภาพในจิตใจมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ
(X̅=4.14) 
    สภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ด้านจินตนาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารมีความคิดเชิงสร้างสรรค์              
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (X̅=4.47) รองลงมา เป็นผู้บริหารมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (X̅=4.46) และ
ผู้บริหารมีพฤติกรรมในการแสดงออกถึงกระบวนการสร้างมโนภาพที่เด่นชัด  มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 
(X̅=4.39) 
    ความต้องการจ าเป็น (PNImodified) ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ด้านจินตนาการ พบว่า 
ผู้บริหารสร้างความเชื่อมั่น ความศรัทธาและความคาดหวัง ซึ่งก่อให้เกิดมโนภาพในจิตใจ มีค่าความ
ต้องการจ าเป็นสูงที่สุด รองลงมา ผู้บริหารมีพฤติกรรมในการสดงออกถึงกระบวนการสร้างมโนภาพที่
เด่นชัด ซึ่งเท่ากันกับผู้บริหารใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และผู้บริหารมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์เท่ากันกับผู้บริหารมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ที่มีค่าความต้องการจ าเป็นต่ าที่สุด 
  5.1.2.3 ผลการศึกษาสภาพการด าเนินการปัจจุบันของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ด้านความยืดหยุ่น 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารพร้อมที่จะสร้างและรับสิ่งใหม่ๆ ที่
จะเกิดขึ้นเพ่ือน ามาพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (X̅=4.38) รองลงมา เป็นผู้บริหาร
ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ (X̅=4.38) และผู้บริหารมีการแสวงหาค าตอบได้อย่างอิสระ มีความคิดที่
หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ (X̅=4.24) 
    สภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ด้านความยืดหยุ่น ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารพร้อมที่จะสร้างและรับสิ่งใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นเพ่ือ
น ามาพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (X̅=4.54)  รองลงมา เป็นผู้บริหารปรับตัวได้
ตามสถานการณ์ (X̅=4.51) และผู้บริหารมีการแสวงหาค าตอบได้อย่างอิสระ มีความคิดที่หลากหลาย                   
มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ (X̅=4.46) 
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    ความต้องการจ าเป็น (PNImodified) ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ด้านความยืดหยุ่น พบว่า 
ผู้บริหารมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และ
ผู้บริหารมีการแสวงหาค าตอบได้อย่างอิสระ มีความคิดที่หลากหลาย มีค่าความต้องการจ าเป็นสูงที่สุด 
รองลงมา ผู้บริหารเปิดรับความคิดใหม่ๆ และผู้บริหารมีการกระจายอ านาจการบริหารงานในองค์การ
ให้แก่ผู้ร่วมงาน ซึ่งเท่ากันกับผู้บริหารพร้อมที่จะสร้างและรับสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นเพ่ือน ามาพัฒนาองค์การ
ให้มีประสิทธิภาพ และผู้บริหารปรับตัวได้ตามสถานการณ์ มีค่าความต้องการจ าเป็นต่ าที่สุด 
  5.1.2.4 ผลการจัดการศึกษาสภาพการด าเนินการปัจจุบันของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ด้านการ
แก้ปัญหา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารอาศัยความรู้และ
ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ต้องการบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด (X̅=4.33) รองลงมา เป็นผู้บริหารมีกระบวนการหรือขั้นตอนที่ผ่านการคิดอย่างมีวิจารณญาณใน
การแก้ไขปัญหา (X̅=4.28) และผู้บริหารคิดพิจารณาในการแสวงหาวิธีการให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่
เป็นปัญหาสร้างความร าคาญ ความยุ่งยาก ความสับสน วิตกกังวล เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ต้องการบรรลุตาม
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ (X̅=4.28) 
    สภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ด้านการแก้ปัญหา ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารอาศัยความรู้และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา
เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ต้องการบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (X̅=4.49) รองลงมา ผู้บริหารมี
กระบวนการหรือข้ันตอนที่ผ่านการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหา (X̅=4.46) และผู้บริหารคิด
พิจารณาในการแสวงหาวิธีการให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นปัญหาสร้างความร าคาญ ความยุ่งยาก 
ความสับสน วิตกกังวล เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ต้องการบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ
(X̅=4.41) 
    ความต้องการจ าเป็น (PNImodified) ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ด้านการแก้ปัญหา พบว่า 
ผู้บริหารคิดพิจารณาในการแสวงหาวิธีการให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นปัญหาสร้างความร าคาญ 
ความยุ่งยาก ความสับสน วิตกกังวล เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ต้องการบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ มีค่าความ
ต้องการจ าเป็นสูงที่สุด รองลงมา ผู้บริหารมีกระบวนการหรือขั้นตอนที่ผ่านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ในการแก้ไขปัญหา และผู้บริหารอาศัยความรู้ และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้ได้ค าตอบที่
ต้องการบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ มีค่าความต้องการจ าเป็นต่ าที่สุด 
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  5.1.2.5 ผลการจัดการศึกษาสภาพการด าเนินการปัจจุบันของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ด้านความไว้ 
วางใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารความมี
วินัย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (X̅=4.44) รองลงมา ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารด้วยยึดหลักความสุจริต 
(X̅=4.44) และผู้บริหารสถานศึกษามีการสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อสมาชิกในองค์การ มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุด คือ (X̅=4.16)   
    สภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ด้านความไว้วางใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารด้วยความมีวินัย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
(X̅=4.58) รองลงมา ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารด้วยยึดหลักความสุจริต (X̅=4.58) และผู้บริหารรู้สึกเต็มใจ 
หรือยินยอมท่ีจะกระท าตามข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ (X̅=4.39)   
    ความต้องการจ าเป็น (PNImodified) ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ด้านความไว้วางใจ พบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษามีการสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อสมาชิกในองค์การ มีค่าความต้องการจ าเป็น                
สูงที่สุด รองลงมา ผู้บริหารรู้สึกเต็มใจหรือยินยอมที่จะกระท าตามข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารด้วยยึดหลักความยุติธรรม และมีค่าเท่ากันกับผู้บริหารสถานศึกษาบริหาร
โดยการยอมรับความผิดพลาดของสมาชิกในองค์การความต้องการจ าเป็นต่ าที่สุด  

 5.1.3 แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต 2 มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

  1) ภาวะผู้น าด้านวิสัยทัศน์ 
      ประเด็นความต้องการจ าเป็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ที่เป็นผู้มีใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกใน
สถานศึกษา จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีแนวทาง ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาควร
เป็นผู้ฟังทีด่ี รับฟังเสียงสะท้อนจากภายนอก ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล บริหารแบบมีส่วนร่วม  
    2) ภาวะผู้น าด้านจินตนาการ 

  ประเด็นความต้องการความจ าเป็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ต่อการสร้างความเชื่อมั่น ความศรัทธาและความหวังซึ่งเกิด
มโนภาพในจิตใจ จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีแนวทาง ดังนี้ 
      ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นนักวางแผนที่ดี มีแนวการปฏิบัติที่ชัดเจน หาทางออก
ของปัญหา และน าเสนอนโยบายไปสู่ความส าเร็จ 
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  3) ภาวะผู้น าด้านความยืดหยุ่น 
    ประเด็นความต้องการจ าเป็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 กับการมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่มี
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีแนวทาง ดังนี้ 

   ผู้บริหารสถานศึกษาควร มีความมั่นคงทางอารมณ์ คาดการณ์และตั้งรับเหตุที่อาจ
เกิดข้ึนได ้
    ประเด็นความต้องการจ าเป็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 กับการแสวงหาค าตอบได้อย่างอิสระ มีความคิดที่หลากหลาย 
จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีแนวทาง ดังนี้ 

    ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นผู้รอบรู้ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยสืบค้น ใช้ข้อมูลช่วย
ตัดสินใจ 
  4) ภาวะผู้น าด้านการแก้ปัญหา 
   ประเด็นความต้องการจ าเป็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ที่คิดพิจารณาในการแสวงหาวิธีการให้สามารถแก้ไขสถานการณ์
ที่เป็นปัญหาสร้างความร าคาญ ความยุ่งยาก ความสับสน ความวิตกกังวล เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ต้องการ
บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีแนวทาง ดังนี้ 
   ผู้บริหารสถานศึกษาต้องยึดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์เหตุแห่ง
ปัญหา วางแผน ด าเนินการตามล าดับ สื่อสาร สั่งการ ตรวจสอบ  
   5) ภาวะผู้น าด้านความไว้วางใจ 
   ประเด็นความต้องการจ าเป็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ที่มีต่อการสร้างความเชื่อมั่นต่อสมาชิกในองค์การ จากการสัมภาษณ์
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีแนวทาง ดังนี้ 
   ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล มอบงานตามความรู้ 
ความสามารถ 
 

5.2  การอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการวิจัย เรื่อง ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต 2 มีประเด็นส าคัญที่
ผู้วิจัยสามารถน ามาอภิปราย ดังนี้ 
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 5.2.1 สภาพการด าเนินการปัจจุบัน ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้สถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต 2  
    1) สภาพการด าเนินการปัจจุบันภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต 2 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
ด้านความไว้วางใจ ความยืดหยุ่น ด้านการแก้ปัญหา ด้านวิสัยทัศน์ และด้านจินตนาการ เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาบริหารโดยยึดหลัก
ความสุจริต มีวินัย ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม มีความอดทน มุ่งมั่น ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ เป็น
แบบอย่าง ปรับตัวได้ตามสถานการณ์ พร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ปรับเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกิดขึ้นมาพัฒนา
องค์การ อาศัยความรู้ ประสบการณ์เพ่ือแก้ปัญหา มีความสามารถคิดวิเคราะห์ นับได้ว่าเป็นทั้งศาสตร์
และศิลป์โน้มน้าวให้ผู้ตามมีความเต็มใจและมีความกระตือรือร้นในการร่วมกันปฏิบัติ ถือได้ว่าเป็นผล
แห่งความส าเร็จและความมีประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุภาพ ฤทธิ์บ ารุง (2556) เรื่อง
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของของโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต 2 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และสอดคล้องกับ ดวงแข ข านอก (2559) วิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ผลการวิจัยพบว่าภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก 
  2) สภาพที่พึงประสงค์ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต 2 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้าน
ความไว้วางใจ ด้านความยืดหยุ่น ด้านการแก้ปัญหา ด้านการวิสัยทัศน์ และด้านจินตนาการ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษา มีการบริหารด้วยความจริงใจ มีวินัย สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดี ให้การ
สนับสนุน ช่วยเหลือต่อสมาชิกในองค์การตามความเหมาะสม เป็นผู้ที่มีกระบวนการคิดที่เป็นไปได้ใน
อนาคตที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เป็นผู้ที่มีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์                 
มีประสบการณ์ มีความยืดหยุ่น แสวงหาวิธีการให้แก้ไขสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้  สอดคล้องกับ 
ดวงแข ข านอก (2559) ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ผลการวิจัยอยู่ในระดับมาก  
   3) ความต้องการจ าเป็น ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  
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  จากผลการวิจัยสามารถน ามาอภิปรายผลเป็นรายด้านได้ ดังนี้ 
     1) ด้านวิสัยทัศน์ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของสมาชิก อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ประกอบด้วย ความมีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สถานการณ์
ทุกมิติ อย่างลึกซึ้งพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดรับสิ่งใหม่ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ มณฑา ศิริวงศ์ 
(2559) ท าการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู อ าเภอ
องครักษ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และ จารินี สิกุลจ้อย (2556) ได้ศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
บรรยากาศของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
  2) ด้านจินตนาการ พบว่า ผู้บริหารสร้างความเชื่อม่ัน ความศรัทธา และความคาดหวัง
ซึ่งก่อให้เกิดมโนภาพในจิตใจ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพฤติกรรมของผู้บริหารในการ
แสดงออกถึงกระบวนการสร้างมโนภาพที่เด่นชัดมีให้เห็นมากยิ่งขึ้น คิดวิเคราะห์  คิดเชิงสร้างสรรค์  
สร้างความเชื่อมั่น ความศรัทธา และความคาดหวัง ซึ่งก่อให้เกิดมโนภาพในจิตใจ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ศิริกมล อินทรสุข (2559) ท าวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มพัฒนาที่ 5 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการมีจินตนาการ ด้าน
การมีวิสัยทัศน์ และด้านการมีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับ จารินี สิกุลจ้อย (2556) ได้ศึกษาภาวะผู้น า
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อบรรยากาศของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปน้อย คือ มีความยืดหยุ่นวิสัยทัศน์ และจินตนาการ 
  3) ด้านความยืดหยุ่น พบว่า ผู้บริหารมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์             
ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารในยุคปัจจุบันควรมี
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมให้มากยิ่งขึ้น 
แสวงหาความรู้ เพ่ือให้ทันกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้บริหารในยุคปัจจุบันต้องมี
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างของโลกยุคศตวรรษที่ 21 และพระราชบัญญัติการ 
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 9 การ
จัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษามีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายใน
การปฏิบัติมีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
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มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการ 
ศึกษา มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัด
การศึกษา การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน  มาตรา 39 ให้มี
การกระจายอ านาจ 4 งาน วิชาการ งบประมาณ บุคคล ทั่วไป ไปยังเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา ด้วยเหตุนี้
ที่ผู้บริหารจ าต้องมีความยืดหยุ่น ประกอบด้วย ความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ความสามารถในการปรับตัวตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารเปิดกว้างรับความคิดใหม่ๆ  
อย่างอิสระ และสอดคล้องกับ จารินี สิกุลจ้อย (2556) ได้ศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อบรรยากาศของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า มีความยืดหยุ่นอยู่ในระดับมาก                                 .                 
  4) ด้านการแก้ปัญหา พบว่า ผู้บริหารคิดพิจารณาในการแสวงหาวิธีการ ให้สามารถ
แก้ไขสถานการณ์ที่เป็นปัญหาสร้างความร าคาญ ความยุ่งยาก ความสับสน วิตกกังวล เพ่ือให้ได้ค าตอบที่
ต้องการบรรลุ อยู่ในระดับมาก ผู้บริหารควรมีกระบวนหรือขั้นตอนที่ผ่านการคิดอย่างมีวิจารญาณ   
ผู้บริหารจึงต้องหาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่หลากหลาย เพ่ือให้สามารถส่งเสริม
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างไม่มีปัญหาต่อการพัฒนา สอดคล้องกับ ดวงแข ข านอก 
(2559) ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ ด้านวิสัยทัศน์ รองลงมาคือ ด้านความยืดหยุ่น ด้านจินตนาการ และด้านการแก้ปัญหา ตามล าดับ  
                 5) ด้านความไว้วางใจ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีการสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อสมาชิกในองค์การ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบันสามารถแสวงหาข้อมูลข่าวสารได้หลากหลายทิศทาง 
และมีการถ่ายทอดไปยังสมาชิกในองค์การทั้งทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ ทั้งผู้บริหารและบุคลากรใน
องค์การสามารถเข้าถึงซึ่งแหล่งข้อมูลได้ด้วยตนเอง เพราะปัจจุบันรัฐบาลลงทุนมอบค่าเช่าสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตได้ครอบคลุมสถานศึกษาทุกแห่ง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา ศิลา (2556, น.46) 
ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตบางเขน ที่พบว่า อยู่ในระดับมาก เพราะการไว้วางใจของผู้บริหาร
สถานศึกษา หมายถึง การที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องสร้างความเชื่อถือไว้วางใจให้กับสมาชิกในองค์กร 
ด้วยการยึดการบริหารสากล เช่น คุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์ความเมตตาความยุติธรรมความเป็น
กลางความกล้าหาญความอดทนความมีวินัยความมุ่งมั่น ซึ่งเป็นหลักส าคัญในการบริหารเป็นแม่แบบที่ดี 
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ยอมรับข้อผิดพลาดของสมาชิกในองค์กรและให้เกียรติผู้อ่ืน เคารพและให้การสนับสนุนผู้อ่ืนไม่ว่าคนๆ 
นั้นจะมีต าแหน่งใดก็ตาม สอบถามเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนได้แสดงความคิดเห็นรับฟังปัญหาและให้ความ
ช่วยเหลือตามความเหมาะสม เป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และหาวิธีการใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา
ต่างๆ ในอดีต โดยใช้ความคิดในการป้องกันปัญหามากกว่าแก้ปัญหา รวมทั้งสนใจต่อการใช้ความคิดใน
การวิเคราะห์ การน าไปใช้การตีความและการประเมินผลผู้บริหารจะสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพัฒนา
วิธีการใหม่ๆ หรือคิดค้นสิ่งแปลกใหม่เพ่ือที่จะบรรลุในภารกิจประจ าวันของพวกเขา อย่างเช่น ครูใหญ่
อาจให้กลุ่มเสนอความคิดเห็นใหม่ๆ ต่อโรงเรียนซึ่งจะท าให้เกิดโครงการทางการศึกษาที่แปลกใหม่การ
สร้างความไว้วางใจ  
 

5.3  ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยเพ่ือน าไปใช้ 
  ผู้วิจัยขอเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดังต่อไปนี้  
  1) ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 ด้านวิสัยทัศน์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีใจกว้างยอมรับฟังความ
คิดเห็นของสมาชิก มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้น ผู้บริหารควรพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเรียนรู้เปิดรับสิ่งใหม่ๆ ให้
มากขึ้น ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มองเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
สถานการณท์ุกมิติได้อย่างลึกซึ้ง 
  2) ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 ด้านจินตนาการ จากผลการวิจัยพบว่า ในสภาพการด าเนินการอยู่ในระดับต่ าสุด 
ผู้บริหารควรสร้างความเชื่อมั่น ความศรัทธา และความคาดหวัง ซึ่งก่อให้เกิดมโนภาพในจิตใจมี
พฤติกรรมในการสดงออกถึงกระบวนการสร้างมโนภาพที่เด่นชัด ใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ดังนั้น ผู้บริหารควรศึกษากลยุทธ์ในการสร้างสรรค์วิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มีการส่งผลต่อการ
บริหารโรงเรียน  
  3) ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 ด้านความยืดหยุ่น ผลการวิจัยพบว่า ในสภาพการด าเนินการอยู่ในระดับต่ าสุด ผู้บริหาร
มีการแสวงหาค าตอบได้อย่างอิสระ มีความคิดที่หลากหลาย ดังนั้น ผู้บริหารควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ควรเข้ารับการพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้ ที่หลากหลายตลอดเวลา ทันต่อ
สถานการณ ์เพ่ือการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  
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  4) ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 ด้านความการแก้ปัญหา ผลการวิจัยพบว่าในสภาพการด าเนินการอยู่ในระดับต่ าสุด 
ผู้บริหารคิดพิจารณาในการแสวงหาวิธีการให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นปัญหา สร้างความร าคาญ 
ความยุ่งยาก ความสับสน วิตกกังวล เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ต้องการบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้น 

ผู้บริหารควรมีกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอนที่ผ่านการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาโดย
อาศัยความรู้และประสบการณ์ร่วมด้วย  
  5) ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ด้านความไว้วางใจในสภาพการด าเนินการอยู่ในระดับต่ าสุด ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อสมาชิกในองค์การ สภาพการด าเนินการอยู่ในระดับต่ าสุด 
ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรบริหารด้วยยึดหลักความสุจริต มีวินัย อดทน มุ่งมั่นบริหาร เป็น
แบบอย่างที่ดีต่อสมาชิกในองค์การ 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

5.3.2.1 ควรศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ด้านจินตนาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต 2   

5.3.2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต 2   
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แบบสอบถาม 

เร่ือง ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา   

สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

.................................................................... 

ค าชี้แจง 

แบบสอบถามฉบับนี้สร้างขึ้นเพ่ือน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย เรื่อง ภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลที่ได้ไว้เป็นความลับ ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการปฏิบัติงานของท่าน แบบสอบถามชุดนี้ 
มี 3 ตอน ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีข้อค าถาม 

 จ านวน 3 ข้อ  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่วกับข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม  

   โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  □  ที่ตรงกับความเป็นจริงของตัวท่านมากท่ีสุด 

1. เพศ 

□ ชาย  □ หญิง 

2. ระดับการศึกษา 

□ ปริญญาตรี  □ ปริญญาโท □ ปริญญาเอก 

3. ประสบการณ์การท างาน 

□ น้อยกว่า 5 ปี   
□ 5 - 10 ป ี  
□ 11 - 15 ปี  
□ 16 - 20 ปี 

□ 21 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  
 
ค าชี้แจง  โปรดตอบแบบสอบถามโดยท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยพิจารณาระดับและความหมาย ดังนี้ 

  ระดับ 5 หมายถึง สภาพการด าเนินการปัจจุบันมากที่สุด/สภาพทีพึ่งประสงค์มากที่สุด 
  ระดับ 4 หมายถึง สภาพการด าเนินการปัจจุบันมาก/สภาพที่พึงประสงค์มาก 
  ระดับ 3 หมายถึง สภาพการด าเนินการปัจจุบันปานกลาง/สภาพที่พึงประสงค์ปานกลาง 
  ระดับ 2 หมายถึง สภาพการด าเนินการปัจจุบันน้อย/สภาพที่พึงประสงค์น้อย 
  ระดับ 1 หมายถึง สภาพการด าเนินการปัจจุบันน้อยที่สุด/สภาพที่พึงประสงค์น้อยที่สุด 
 

ข้อ 
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับสภาพการ
ด าเนินการปัจจุบัน 

ระดับสภาพที่พึง
ประสงค์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1. ภาวะผู้น าด้านวิสัยทัศน์ 
1 ผู้บริหารมีกระบวนการคิดที่เป็นไปได้ใน

อนาคต ที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสู่
ความเป็นเลิศของสถานศึกษา 

          

2 ผู้บริหารมองภาพรวมที่เป็นไปได้ในอนาคต 
ที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสู่ความเป็น
เลิศของสถานศึกษา 

          

3 ผู้บริหารเป็นผู้ที่มองการณ์ไกล สามารถ
คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

          

4 ผู้บริหารเป็นผู้มีใจกว้าง ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของสมาชิก 

          

5 ผู้ บ ริ หารมีความคิ ดริ เ ริ่ ม  สร้ า งสรรค์ 
ม อ ง เ ห็ น สิ่ ง ที่ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น ใ น อ น า ค ต 
สถานการณ์ทุกมิติอย่างลึกซึ้ง  
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ข้อ 
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับสภาพการ
ด าเนินการปัจจุบัน 

ระดับสภาพที่พึง
ประสงค์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
6 ผู้บริหารพร้อมที่จะปรับ เปลี่ยนเรียนรู้ 

เปิดรับสิ่งใหม่ๆ  
          

7 ผู้บริหารมีความสามารถสะท้อนภาพให้เห็น
ถึงสิ่งที่สมาชิกต้องการได ้

          

2. ภาวะผู้น าด้านจินตนาการ 
8 ผู้บริหารมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์           
9 ผู้บริหารสร้างความเชื่อมั่น ความศรัทธา

และความคาดหวังซึ่งก่อให้เกิดมโนภาพใน
จิตใจ 

          

10 ผู้บริหารมีพฤติกรรมในการสดงออกถึง
กระบวนการสร้างมโนภาพที่เด่นชัด 

          

11 ผู้บริหารมีความคิดเชิงสร้างสรรค์           
12 ผู้บริหารใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 
          

3. ภาวะผู้น าด้านความยืดหยุ่น 
13 ผู้บริหารมีความสามารถในการปรับตัวให้

เข้ากับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างเหมาะสม 

          

14 ผู้บริหารมีการแสวงหาค าตอบได้อย่างอิสระ 
มีความคิดที่หลากหลาย  

          

15 ผู้บริหารเปิดกว้างรับความคิดใหม่ๆ            
16 ผู้บริหารปรับตัวได้ตามสถานการณ์           
17 ผู้บริหารมีการกระจายอ านาจการบริหาร 

งานในองค์การให้แก่ผู้ร่วมงาน 
          

18 ผู้บริหารพร้อมที่จะสร้างและรับสิ่งใหม่ๆ ที่
จะเกิดขึ้นเพ่ือน ามาพัฒนาองค์การให้มี
ประสิทธิภาพ 
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ข้อ 
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับสภาพการ
ด าเนินการปัจจุบัน 

ระดับสภาพที่พึง
ประสงค์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
4. ภาวะผู้น าด้านการแก้ปัญหา 
19 ผู้บริหารมีกระบวนการหรือขั้นตอนที่ผ่าน

การคิดอย่างมีวิจารณญาณในการแก้ไข
ปัญหา 

          

20 ผู้บริหารอาศัยความรู้ และประสบการณ์ใน
การแก้ไขปัญหาเพ่ือให้ได้ค าตอบที่ต้องการ
บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้   

          

21 ผู้บริหารคิดพิจารณาในการแสวงหาวิธีการ 
ให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่ เป็นปัญหา 
สร้างความร าคาญ ความยุ่งยาก ความสับสน
วิตกกังวล เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ต้องการบรรลุ
ตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว้   

          

5. ภาวะผู้น าทางด้านความไว้วางใจ 
22 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสร้างความเชื่อมั่น

ศรัทธาต่อสมาชิกในองค์การ 
          

23 ผู้บริหารรู้สึกเต็มใจหรือยินยอมที่จะกระท า
ตามข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชา 

          

24 ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารด้วยยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 

          

25 ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารด้วยยึดหลัก
ความยุติธรรม  

          

26 ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารด้วยยึดหลัก
ความสุจริต 

          

27 ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารด้วยความ
อดทนมุ่งม่ัน 

          

28 ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารด้วยความมีวินัย           
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ข้อ 
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับสภาพการ
ด าเนินการปัจจุบัน 

ระดับสภาพที่พึง
ประสงค์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
29 ผู้บริหารมีกระบวนการหรือขั้นตอนที่ผ่าน

การคิดอย่างมีวิจารณญาณในการแก้ไข
ปัญหา 

          

30 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
สมาชิกในองค์การ 

          

31 ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารโดยการยอมรับ
ความผิดพลาดของสมาชิกในองค์การ 

          

32 ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารโดยการเปิด
โอกาสให้แสดงความคิดเห็นของสมาชิก              
ในองค์การ 

          

 

 

 

~ ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
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แบบสัมภาษณ์ เพ่ือท าการวิจัย 
 เรื่อง ผลการศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
................................................... 

ค าชี้แจง 

 แบบสัมภาษณ์ประเมินความต้องการจ าเป็นของผู้บริหารสถานศึกษา นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาผลการศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  ซึ่งแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
 ตอนที่ 2 การศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน 
  เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา 
  ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา มี 5 ตอน คือ 
   ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ด้านวิสัยทัศน์ 
   ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ด้านจินตนาการ 
  ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ด้านการความยืดหยุ่น 
  ตอนที่ 4 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ด้านการแก้ปัญหา 
  ตอนที่ 5 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ด้านความไว้วางใจ 
    แบบสัมภาษณ์ประเมินความต้องการจ าเป็นของผู้บริหารสถานศึกษานี้ใช้เป็นข้อมูล

ในการท าวิจัยเท่านั้น ไม่มีผลต่อการบริหารงานและการปฏิบัติงานในโรงเรียนของท่านแต่อย่างใด 
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ตอนที่  1   สถานภาพผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

ชื่อ - สกุล (นาย,นาง,นางสาว/อื่นๆ .........) ........................................................... .................................... 

ประวัติการศึกษา

............................................................................................................................................................ ........

............................................................................................................................................. .......................

....................................................................................................................................................................  

สถานที่ท างาน  

....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... ........................... 

ประสบการณ์ในการท างาน 

............................................................................................................................. .......................................

............................................................................................................................. .......................................

............................................................................................ ................................................................. ....... 

ตอนที่  2   การศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  
 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา มี 5 ตอน คือ 
  1) ภาวะผู้น าด้านการมีวิสัยทัศน์ 
   ความต้องการจ าเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาทีเ่ป็นผู้มีใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
สมาชิกในสถานศึกษา ประกอบด้วยอะไรบ้าง                 
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................ ........................................................................
............................................................................................................................. ....................................... 
................................................................................................................... .................................................
........................................................................................................ ............................................................
....................................................................................................................................................... ............. 
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 2) ภาวะผู้น าด้านการมีจินตนาการ 
   ความต้องการจ าเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการสร้างความเชื่อมั่น ความศรัทธาและ
ความความหวังซึ่งเกิดมโนภาพในจิตใจ ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
................................................................................................................ ....................................................
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................. .......................................
........................................................... .........................................................................................................  
 
 3) ภาวะผู้น าด้านการมีความยืดหยุ่น 
   ความต้องการจ าเป็นของผู้บริหารสถานศึกษากับการมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้า
กับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไดอ้ย่างเหมาะสม  ประกอบด้วยอะไรบ้าง                  
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................ ........................................................................
............................................................................................................................. ....................................... 

  ความต้องการจ าเป็นของผู้บริหารสถานศึกษากับการแสวงหาค าตอบได้อย่างอิสระ  
มีความคิดที่หลากหลาย  ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................ ........................................................................
............................................................................................................................. ....................................... 
................................................................................................................................................ ....................
............................................................................................................... .....................................................
............................................................................................................................. ....................................... 
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 4) ภาวะผู้น าด้านการแก้ปัญหา 
   ความต้องการจ าเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาที่คิดพิจารณาในการแสวงหาวิธีการให้
สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นปัญหาสร้างความร าคาญ ความยุ่งยาก ความสับสน วิตกกังวลเพ่ือให้ได้
ค าตอบที่ต้องการบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................ ........................................................................
............................................................................................................................. ....................................... 
................................................................................................................................................ ....................
............................................................................................................... .....................................................
............................................................................................................................. ....................................... 
 
 5) ภาวะผู้น าด้านความไว้วางใจ 
              ความต้องการจ าเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อ
สมาชิกในองค์การ ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................. .......................................
................................................................. ...................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................. .......................................
.................................................................................... ................................................................................ 

 

                         ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือตอบแบบสัมภาษณ์  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
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ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
เรื่อง  ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา   

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 
ตอนที่ 2 แบบประเมินเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน 

 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 

 

ข้อ 
ที ่

 

ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา   

ผลการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ รว

ม 

เฉ
ลี่ย

 

สร
ุปผ

ล 

1 2 3 4 5 

1. ภาวะผู้น าด้านวิสัยทัศน์ 
1 ผู้บริหารมีกระบวนการคิดที่เป็นไปได้

ในอนาคต ที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

2 ผู้บริหารมองภาพรวมที่เป็นไปได้ใน
อนาคต ที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่
มุ่งสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

3 ผู้ บ ริ ห า ร เป็ นผู้ ที่ ม องการณ์ ไ กล  
สามารถคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้
ในอนาคต 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

4 ผู้บริหารเป็นผู้มีใจกว้าง ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของสมาชิก 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

5 ผู้บริหารมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 
มองเห็นสิ่ งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
สถานการณ์ทุกมิติอย่างลึกซึ้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

6 ผู้บริหารพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเรียนรู้ 
เปิดรับสิ่งใหม่ๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

7 ผู้บริหารมีความสามารถสะท้อนภาพ
ให้เห็นถึงสิ่งที่สมาชิกต้องการได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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ข้อ 
ที ่

 

ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา   

ผลการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ รว

ม 

เฉ
ลี่ย

 

สร
ุปผ

ล 

1 2 3 4 5 

2. ภาวะผู้น าด้านจินตนาการ 
8 ผู้บริหารมีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

9 ผู้บริหารสร้างความเชื่อม่ัน ความ
ศรัทธาและความคาดหวังซึ่งก่อให้ 
เกิดมโนภาพในจิตใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

10 ผู้บริหารมีพฤติกรรมในการแสดงออก
ถึงกระบวนการสร้างมโนภาพที่
เด่นชัด 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

11 ผู้บริหารมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

12 ผู้บริหารใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

3. ภาวะผู้น าด้านความยืดหยุ่น    
13 ผู้ บริหารมีความสามารถในการ

ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

14 ผู้บริหารมีการแสวงหาค าตอบได้
อย่างอิสระมีความคิดที่หลากหลาย  

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

15 ผู้บริหารเปิดกว้างรับความคิดใหม่ๆ  +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
16 ผู้บริหารปรับตัวได้ตามสถานการณ์ +1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

17 ผู้บริหารมีการกระจายอ านาจการ
บริหารงานในองค์การให้แก่ผู้ร่วมงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

18 ผู้บริหารพร้อมที่จะสร้างและรับสิ่ง
ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นเพ่ือน ามาพัฒนา
องค์การให้มีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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ข้อ 
ที ่

 

ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา   

ผลการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ รว

ม 

เฉ
ลี่ย

 

สร
ุปผ

ล 

1 2 3 4 5 

4. ภาวะผู้น าด้านการแก้ปัญหา 
19 ผู้บริหารมีกระบวนการหรือขั้นตอนที่

ผ่านการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการ
แก้ไขปัญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

20 ผู้ บ ริ ห า ร อ า ศั ย ค ว า ม รู้  แ ล ะ
ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา
เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ต้องการบรรลุตาม
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้   

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

21 ผู้บริหารคิดพิจารณาในการแสวงหา
วิธีการให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่
เป็นปัญหา สร้างความร าคาญ ความ
ยุ่งยาก ความสับสนวิตกกังวล เพื่อ ให้
ไ ด้ ค า ตอบที่ ต้ อ งก า รบ รรลุ ต าม
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้   

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

5. ภาวะผู้น าทางด้านความไว้วางใจ 
22 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสร้างความ

เชื่อมั่นศรัทธาต่อสมาชิกในองค์การ 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

23 ผู้บริหารรู้ สึ ก เต็มใจหรือยินยอม          
ที่จะกระท าตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

24 ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารด้วยยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

25 ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารด้วยยึด
หลักความยุติธรรม  

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

26 ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารด้วยยึด
หลักความสุจริต 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา   

ผลการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ รว

ม 

เฉ
ลี่ย

 

สร
ุปผ

ล 

1 2 3 4 5 

27 ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารด้วย
ความอดทนมุ่งม่ัน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

28 ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารด้วย
ความมีวินัย 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

29 ผู้บริหารมีกระบวนการหรือขั้นตอนที่
ผ่านการคิดอย่างมีวิจารณญาณใน
การแก้ไขปัญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

30 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นแบบอย่างที่

ดีต่อสมาชิกในองค์การ 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

31 ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารโดยการ
ยอมรับความผิดพลาดของสมาชิกใน
องค์การ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

32 ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารโดยการ
เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นของ
สมาชิกในองค์การ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

 

 

 

 



ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ – นามสกุล นางเสาวณีย์  สมบูรณ์ศิโรรัตน์ 
วัน เดือน ปีเกิด 25  มิถุนายน  พ.ศ. 2510 
ที่อยู่ 20/33  หมู่ 4  ต าบลล าผักกูด  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  12110 
การศึกษา ปริญญาตรี  วิชาเอกการแนะแนว  วิชาโทสังคมวิทยา 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

  ปริญญาตรี  คอมพิวเตอร์ศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
การท างาน   

 พ.ศ. 2537-2539 ต าแหน่ง  อาจารย์  1 ระดับ  3    
  โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง  อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี 
 พ.ศ. 2540-2543 ต าแหน่ง  อาจารย์  1 ระดับ  4  
  โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี  อ าเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 พ.ศ. 2544-2546 ต าแหน่ง  อาจารย์  1 ระดับ  5  
  โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี  อ าเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี 
  พ.ศ. 2547-2548 ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ     
  โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี  อ าเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 พ.ศ. 2548-2555 ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ   
  โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม  อ าเภอหนองเสือ  จังหวัดปทุมธานี 
  พ.ศ. 2556-2558 ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ   
  โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม  อ าเภอหนองเสือ  จังหวัดปทุมธานี 
  พ.ศ. 2558-2559 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
                                     โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม  อ าเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี 
  พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
                                     โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บ ารงุ  อ าเภอล าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 
  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2   
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 
โทรศัพท์ 09 29662994 
อีเมล์ soavanee_s@mail.rmutt.ac.th 
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