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ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
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การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา และ 2) เพือ่ เปรียบเทียบระดับภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาแนกตามขนาดโรงเรียน
ประสบการณ์ในการทางาน และวุฒกิ ารศึกษาของครู ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ครูผู้สอนในโรงเ รียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ปี การศึกษา 2559 จานวน 1,356 คน ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั จานวน 203 คน โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางสาเร็จรูปของเครจซี่และ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan) เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษาเป็ น แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ โดยมีค่าความเชื่อมัน่ 0.99 วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา เพื่อหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนสถิตอิ า้ งอิง ใช้สถิติ
การทดสอบค่าที T-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และทดสอบความ
แตกต่างรายคูด่ ว้ ยวิธี LSD (Fisher’s Least-Significant Different)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ระดับภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุดคือ ด้านการมีวสิ ยั ทัศน์ ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต่าสุดคือ ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์
2. การเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู จาแนกตามขนาดโรงเรียน
โดยรวมไม่มคี วามแตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี


นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
อาจารย์ทป่ี รึกษา สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
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ระดับ 0.01 จานวนสองด้าน ได้แก่ ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ และ ด้านการคานึงถึงความเป็ นปั จเจก
บุคคล จาแนกตามประสบการณ์การทางาน โดยภาพรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน และจาแนกตามวุฒ ิ
การศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่า งมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 โดยครูท่มี วี ุฒกิ ารศึกษาสูงกว่า
ปริญ ญาตรีม ีร ะดับ ความคิด เห็น ต่ อ ภาวะผู้น าเชิง สร้า งสรรค์ ข องผู้บ ริห ารสถานศึก ษามากกว่า ครูท่ีม ีวุฒ ิ
การศึกษาปริญญาตรี
คาสาคัญ : ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์, ผูบ้ ริหารสถานศึกษา, สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 2

ABSTRACT
The objectives of this research were: 1) to study the level of the formative leadership of the
administrators in school, and 2) To compare the level of the formative leadership of the
administrators in school according to opinions of teachers in the schools under Loei Primary
Educational Service Area 2, classified by size of school , working experience , and the Education
level. In academic year, 2016 there were 1356 teachers, the population teachers who were working
in basic educational school under Loei Primary Educational Service Area 2. The sample of this
research was total 302 teachers, and the size of the sample was determined by the table of Krejecie
and Morgan. The instrument of the research used to collect data was the 5 rating-scale
questionnaire with the reliability of 0.99. The descriptive statistics used to analyze the data were
comprised of frequency, percentage, mean, standard deviation. However, Inferential Statistics was
the t-test and the one-way analysis of variance (ANOVA). The paired differences were found by
using Fisher’s Least-Significant Different method will be applied. The research were found as
follows:
1. The level of the formative leadership of the administrators in school under LOEI Primary
Educational Service Area 2 was at a much level in overall and each aspect. Having considered each
aspect, it was found that the highest mean is Vision and the lowest mean is Creative thinking
2. The comparison of the formative leadership of the administrators in school under LOEI
Primary Educational Service Area 2 according to the opinions of the teachers, classified by the size
of school. Overall, there were no differences. When considering each aspects, it was found that
there were statistically significant two aspects differences at 0.01 level: creative thinking and
individual consideration classified by working experience. Overall and each aspect, there were no
difference and classified by the teacher's qualifications. Overall, there were statistically differences at
.05 level by the teachers who had a higher educational qualifications, the bachelor degree had
higher level of opinion toward the formative leadership of the school administrators rather than
teachers with bachelor degree.
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บทนา
ในศตวรรษที่ 21 โลกได้มกี ารเปลี่ยนแปลงจากยุคอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุคสารสนเทศ (Information
age) สังคมแห่งโลกอนาคตแข่งขันโดยใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ เป็ นยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based
Economy) ใช้ความรูเ้ ป็ นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและใช้ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน จากข้อมูลของสานักสถิตแิ รงงานสหรัฐอเมริกา (Bureau of Labor Statistics
1
U.S.) วรพจน์ วงศ์กจิ รุ่งเรือง และ อธิป จิตตฤกษ์ กล่าวว่า สัญญาประชาคมยุคใหม่ต่างจากยุคที่ผ่านมา
กล่าวคือ คนที่มคี วามรู้ มีทกั ษะในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตัว
เองให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ได้เท่านัน้ จึงจะประสบผลสาเร็จ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” จะช่วยให้สามารถ
เรียนรูแ้ ละปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนัน้ ทักษะแห่งศตวรรษใหม่จงึ เป็ นใบเบิกทางสู่การ
เลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจ ส่วนคนทีป่ ราศจากทักษะดังกล่าวก็ตอ้ งจมปลักอยูก่ บั งานทีม่ ที กั ษะน้อยและค่าจ้าง
2
ต่า ความเชีย่ วชาญในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จึงกลายเป็ นสิง่ ทีจ่ าเป็ นสาหรับพลเมืองในยุคปั จจุบนั
การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศได้นัน้ หลักสาคัญก็คอื การศึกษา เพราะ
การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ เราจาเป็ นต้องยกระดับประชากรของเราให้ได้มาตรฐาน สากล สิง่ แรกที่
รีบเร่งพัฒนาคนรุน่ ใหม่ คือ ศักยภาพทีเ่ ป็ นสากล (Global Competency) รัฐบาลจึงต้องปรับเปลีย่ นนโยบาย
การพัฒนาประเทศจากทีเ่ คยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจมาเป็ นการพัฒนาคนแทนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยึดคนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีสว่ นร่วม การพัฒนาที่ยดึ หลักสมดุล ยังยื
่ น การพัฒนาคนหรือทุน
มนุ ษย์ให้เข้มแข็งพร้อมรับการเปลีย่ นแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 และการเสริมสร้างปั จจัยแวดล้อมทีเ่ อื้อ
ต่อการพัฒนาคุณภาพของคนทัง้ ในเชิงสถาบัน ระบบ โครงสร้างของสังคมให้เข้มแข็ง สามารถเป็ นภู มคิ ุม้ กัน
3
ต่อการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต การศึกษาต้องเดินหน้าสูก่ ารสร้าง การพัฒนา เตรียมความ
พร้อมให้สอดคล้องกับสังคมโลก โดยเฉพาะสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 อันเป็ นผลมาจากการปฏิวตั ดิ า้ นดิจทิ ลั
(Digital Revolution) และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT) ทีท่ าให้โลกทัง้ โลก
เชื่อมโยงและสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว
จาเป็ นต้องสร้างและพัฒ นาคนให้เป็ นทรัพยากรมนุ ษย์ท่ีม ี

1

วรพจน์ วงศ์กจิ รุง่ เรือง และ อธิป จิตตฤกษ์, ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21, แปลจาก
21 centuty skills: Rethinking How Students Learn, จากเว็ปไซต์ http://openworlds.in.th/books/21st -century-skills/
2
แพรดาว สนองผัน, ทักษะของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3, Journal of Education ปี ท่ี 37 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2557), หน้า 42-48
3
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.
2555-2559, กรุงเทพมหานคร: สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2555)
st
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ความสามารถ มีทกั ษะ ความถนัด ความชานาญพร้อมจะขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาประเทศสูก่ ารเป็ น
4
ประเทศพัฒนาในระดับทีส่ งู ขึน้
การจัด การศึก ษาเป็ นกระบวนการที่ม ีอ งค์ป ระกอบหลายประการ เพื่อ น าไปสู่เ ป้ า หมายที่พึง
ปรารถนาในการพัฒนาคุณภาพมนุ ษย์ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่
5
3) พ.ศ. 2553 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 4 “สถานศึกษา” หมายความว่า สถาน
พัฒ นาเด็ก ปฐมวัย โรงเรีย น ศูน ย์ก ารเรีย น วิท ยาลัย สถาบัน มหาวิท ยาลัย หน่ ว ยงานการศึก ษา หรือ
หน่ วยงานอื่นของรัฐ หรือของเอกชนที่มอี านาจหน้ าที่หรือมีวตั ถุประสงค์ในการจัดการศึกษา และหมวด 1
(มาตรา 6) การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพือ่ พัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุ ษย์ทส่ี มบูรณ์ ทัง้ ร่างกาย จิตใจสติปัญญา
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวติ สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข
ดังนัน้ สถานศึกษาหรือโรงเรียน ซึง่ เป็ นองค์กรให้บริการทีผ่ ูกพันกับเรื่องของการสอนและการเรียนรูเ้ ป็ นหลัก
เป้ าหมายสุดท้าย (Ultimate goal) ของโรงเรียนก็คอื การเรียนรูข้ องนักเรียน (Student leaning) โดยมีการจัด
กิจกรรมการเรียนให้กบั นักเรียน โรงเรียนจึงเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Leaning organization) มากกว่า
องค์กรประเภทใดๆ เพราะโรงเรียนเป็ นสถานทีส่ าหรับให้ผเู้ รียนได้มโี อกาสสาหรับขยายความรูค้ วามสามารถ
6
ได้อย่างสร้างสรรค์ (Expand capacities to create) และประสบความสาเร็จอย่างต่อเนื่อง
คุณลักษณะของผูบ้ ริหารสถานศึกษาหลายประการทีส่ ง่ ผลการบริหารสถานศึกษาประสบความสาเร็จ
มากน้ อ ยเพีย งใด ทัง้ ปั จ จัย ด้า นการบริห าร ด้า นความเป็ นผู้น า ด้า นบุ ค ลิก ภาพ สิ่ง เหล่ า นี้ จ ะส่ง ผลต่ อ
ความสาเร็จของผู้บริหารสถานศึกษาทัง้ สิน้ ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
จะต้องแตกต่างจากผู้บริหารสถานศึกษาในอดีต คุณลักษณะตามบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ ตามมาตรา 39 ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทีใ่ ห้
กระทรวงกระจายอานาจบริหารจัดการ ไปยังคณะกรรมการ และสานักงานเขตพืน้ ที่การศึ กษาโดยตรง ใน 4
ด้าน คือ ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุค คล และการบริหารทัวไป
่ สานักงานปฏิรูป
7
การศึก ษา กล่ า วว่ า ผู้ บ ริห ารจะต้ อ งเป็ นผู้ ม ีค วามรู้ และเป็ นผู้ น าด้า นวิช าการ มีค วามรู้ มีท ัก ษะ มี
ประสบการณ์ ด้านการบริหารงาน มีวิสยั ทัศน์ มีค วามคิดริเริ่ม สร้ างสรรค์ ความรับผิดชอบ ใช้นวัตกรรม
ทางการบริหารได้ ฯลฯ ซึ่งสอดคล้องกับ มาตรฐานวิชีพทางการศึกษาด้านมาตรฐานการปฏิบตั ิตนของ

4

สานักงานรัฐมนตรี, ข่าวสานักงานรัฐมนตรี 212/2556 8 นโยบายการศึกษา “จตุรนต์ ฉายแสง”, สืบค้น
จากเว็ปไซต์ http://www.moe.go.th/websm/2013/jul/212.html
5
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559),
กรุงเทพมหานคร: สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)
6
Hoy, W.K.& Miskel, C.G., Educational administration: Theory, research, and Practice. 8th ed, (New
York: Mc Graw-Hill, 2008)
7
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2549), (กรุงเทพมหานคร:
พริกหวาน, 2545)
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ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการปฏิบตั งิ านอย่างสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
8
โดยได้กาหนดให้ผบู้ ริหารสถานศึกษา ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่น อย่างสร้างสรรค์
ในปั จ จุบ นั องค์กรหรือชุ ม ชนต้องเผชิญ กับ สถานการณ์ ท่ีซ ับซ้อน และมีก ารเปลี่ย นแปลง อย่า ง
รวดเร็ว ผูน้ าในยุคนี้ตอ้ งเผชิญกับความท้าทายในทุกด้าน อาทิ การเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
การก่อกาเนิดของกฎระเบียบใหม่ๆ ทัง้ ในระดับองค์กร ชุมชน สังคม และระดับโลก การเกิดความกลมกลืน
ของแนวคิด และกระบวนการทางสังคมต่างๆ การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การจัดการธุรกิจ รวมทัง้ ความไม่แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจ ความท้าทายเหล่านี้ดูเหมือนว่าเราจะไม่สามารถ
ก้าวผ่านไปได้ ถ้ายังใช้ทกั ษะการบริหารจัดการแบบเดิมๆ ในภาวะเช่นนี้ สมรรถนะของผูน้ าที่เรียกว่า “ผูน้ า
เชิงสร้างสรรค์” เป็ นสิง่ ทีจ่ าเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะทาให้รอดพ้น และได้รบั ชัยชนะเหนือสภาพแวดล้อมทีป่ รับเปลีย่ น
9
อย่างรุนแรงดังกล่าว
ดังนัน้ ในส่วนของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ถือว่าเป็ นหน่ วยงานใน
สัง กัด ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน และมีวิส ยั ทัศ น์ ว่า “ส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็ นองค์กรแห่งความเป็ นเลิศ ติดอันดับหนึ่งในสิบของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากล” ซึ่งวิสยั ทัศน์ดงั กล่าวจะเป็ นจริงได้นัน้ ผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องได้รบั การพัฒนาให้มคี วามพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ต่างๆ ในปั จจุบนั ด้วยการพัฒนา
ภาวะผู้นา เช่น ภาวะผู้นาทีม ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ภาวะผูน้ าทางการศึกษา และที่สาคัญคือภาวะผู้นาเชิง
สร้า งสรรค์ เพื่อ น าไปประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการบริห ารสถานศึก ษาให้ม ีป ระสิท ธิภ าพมากยิ่ง ขึ้น สอดคล้อ งกับ
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 4 ปี (2559–2562) ทีม่ เี นื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาในสังกัด โดยมีการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อให้
พร้อมต่อการเป็ นองค์กรแห่งความเป็ นเลิศ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสูร่ ะดับสากล
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความต้องการทีจ่ ะศึกษา ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ว่ามี ภาวะผู้นาเชิง
สร้างสรรค์อยู่ในระดับใด อันเป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนา และส่งเสริมการมีภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา เพื่อส่งผลให้สถานศึกษาเป็ นสถานศึกษาที่มคี ุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับ
สากล

วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผสู้ อน
ในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

8

สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล, 2552, จากเว็ปไซต์
http://www.onec.go.th/cms/admin/admin_book/Content/uploaded/url/1030-file.pdf
9
สมศักดิ ์ กิจธนาวัฒน์, การพัฒนารูปแบบการเสริ มสร้างภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์สาหรับผูป้ ระกอบการธุรกิ จ
ขนาดย่อม โดยใช้หลักการจัดกิ จกรรมตามแนวมนุษยนิ ยมและการเพิ่ มพลังศักยภาพบุคคลของแนโทนี่ ร็อบบิ นส์,
(กรุงเทพมหานคร: สานักงานพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์, 2545)
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2. เพื่อเปรียบเทียบระดับภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครูผสู้ อนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาแนกตามขนาดโรงเรียน
ประสบการณ์ในการทางาน และวุฒกิ ารศึกษาของครู
ตัวแปรต้น
1. ขนาดของโรงเรียน
1.1 โรงเรียนขนาดเล็ก
1.2 โรงเรียนขนาดกลาง
1.3 โรงเรียนขนาดใหญ่
2. ประสบการณ์ในการทางาน
2.1 ปฏิบตั หิ น้าทีค่ รูในโรงเรียนน้อยกว่า 5 ปี
2.2 ปฏิบตั หิ น้าทีค่ รูในโรงเรียน 5-10 ปี
2.3 ปฏิบตั หิ น้าทีค่ รูในโรงเรียนมากกว่า 10 ปี
3. วุฒกิ ารศึกษา
3.1 ปริญญาตรี
3.2 สูงกว่าปริญญาตรี

ตัวแปรตาม
ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา (ได้จากการสังเคราะห์) มี
5 ด้าน ดังนี้
1. การมีความยืดหยุน่ และปรับตัว
2. การมีวสิ ยั ทัศน์
3. การมีความคิดสร้างสรรค์
4. การทางานเป็ นทีม
5. การคานึ งถึงความเป็ นปั จเจก
บุคคล

ภาพประกอบที่ 1: แสดงกรอบแนวคิดการวิจยั

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ครูผสู้ อนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 ปี การศึก ษา 2559 จ านวน 1,356 คน (แบบแสดงที่ต ัง้ และปริม าณงานของสถานศึก ษา
ประกอบการวางแผนอัตรากาลังครูของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559)
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผูส้ อนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ปี การศึกษา 2559 จานวน 302 คน ซึ่งผูว้ จิ ยั กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางสาเร็จรูปของ เครจซี่และ
10
มอร์แกน และได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) ยึดตามขนาดโรงเรียน

10

ประยูร อาษานาม, คู่มือการวิ จยั ทางการศึกษา. (ขอนแก่น: โครงการส่งเสริมเอกสารทางวิชาการ วิทยาลัย
บัณฑิตบริหารธุรกิจ, 2550)
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หลังจากนัน้ ทาการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
แบบสอบถาม ดังรายละเอียดใน ตารางที่ 1

โดยการจับสลากเพื่อระบุตวั ผูต้ อบ

ตารางที่ 1: แบบแสดงทีต่ งั ้ และปริมาณงานของสถานศึกษาประกอบการวางแผนอัตรากาลังครูของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปี งบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 24 เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
รวม

ประชากร
446
797
113
1356

กลุม่ ตัวอย่าง
100
177
25
302

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นแบบสอบถามจานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบ ตรวจสอบ
รายการ (Check list) สอบถามเกีย่ วกับขนาดของสถานศึกษา ประสบการณ์ในการทางานและวุฒกิ ารศึกษา
ของครูผสู้ อนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีคา่ ความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ.99
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ผูว้ จิ ยั ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (วิทยาเขตศรีลา้ นช้าง)
เพือ่ ขอความอนุเคราะห์ ในการรวบรวมข้อมูล ถึงผูอ้ านวยการสถานศึกษาทีเ่ ป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
2) ผู้วจิ ยั นาแบบสอบถามส่งไปให้กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในโรงเรียนต่างๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วย
การส่งด้วยตนเอง และได้นัดเข้าไปรับในสัปดาห์ถดั มา โดยได้ทาการขอเบอร์โทรศัพท์ของผูป้ ระสานงานไว้
คอยสอบถามการส่งแบบสอบถามกลับ ว่าสะดวกให้ไปรับแบบสอบถามได้ในช่วงเวลาใด และที่ไหนได้รบั
แบบสอบถามคืนมาทัง้ หมด จานวน 294 ฉบับ จากจานวน 302 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 97.35
3) นาแบบสอบถาม จานวน 294 ทีร่ วบรวมมาได้ ทาการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ซึง่ ปรากฏ
ว่ามีความถูกต้องสมบูรณ์ จานวน 284 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 94.04 ของแบบสอบถามทีส่ ง่ ไปทัง้ หมด
5. การวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการดังนี้
1) ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
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2) ดาเนินการวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูปตามลาดับ ดังนี้ การวิเคราะห์
สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ใช้ขอ้ มูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิตคิ วามถี่
(Frequency)
และค่าร้อยละ (Percentage) การวิเคราะห์ระดับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ใช้ข้อมูลจาก
แบบสอบถามตอนที่ 2 วิเคราะห์โดยค่าเฉลีย่ ( X ) และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
3) การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาแนกตามขนาดโรงเรียน ประสบการณ์ในการ
ทางาน และวุฒกิ ารศึกษา ใช้ขอ้ มูลวิเคราะห์จากข้อ 2. ลาดับการวิเคราะห์ดงั นี้ วิเคราะห์เปรียบเทียบโดย
จาแนกตามขนาดโรงเรียน และประสบการณ์ในการทางาน โดยใช้สถิตกิ ารทดสอบด้วยความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธี LSD (Fisher’s Least-Significant
Different) วิเคราะห์เปรียบเทียบโดยจาแนกตามวุฒกิ ารศึกษา โดยใช้สถิตกิ ารทดสอบค่าที (t-test)
6. สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
1) สถิตพิ น้ื ฐานได้แก่คา่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2) สถิติทีใช้ในการตรวจสอบคุ ณภาพเครื่องมือใช้การหาค่าดัชนี ค วามสอดคล้องกับข้อคาถาม
(Index of Item–Objective Congruence: IOC) โดยแต่ละข้อมีค่าเท่ากับ 0.6-1.0และหาค่าความเชื่อมันโดย
่
หาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha Coefficient Method) ตามวิธขี องครอนบาค (Cronbach)
3) สถิตทิ ใ่ี ช้ทดสอบสมมุตฐิ าน มีดงั นี้
3.1) ครูผูส้ อนทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงเรียนขนาดต่างกัน และมีประสบการณ์ในการสอนทีแ่ ตกต่าง
กัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน โดยใช้สถิตกิ ารทดสอบ
ด้วยความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธี LSD (Fisher’s
Least-Significant Different)
3.2) ครูผู้สอนที่วุฒกิ ารศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน โดยใช้สถิตกิ ารทดสอบค่าที (t-test)

ผลการวิ จยั
1. ระดับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวม พบว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีระดับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ โดยภาพรวมและรายด้ าน อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุดคือ ด้านการมีวสิ ยั ทัศน์ ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ ต่าสุด
คือ ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1: แสดงผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมทัง้ 5 ด้าน
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ระดับความคิดเห็น
S.D.
X
4.03
0.77
4.10
0.72
3.96
0.79
4.06
0.80
4.00
0.82
4.01
0.76

ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์
1
2
3
4
5

การมีความยืดหยุน่ และปรับตัว
การมีวสิ ยั ทัศน์
การมีความคิดสร้างสรรค์
การทางานเป็ นทีม
การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล
รวม

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีระดับภาวะผู้นาเชิง
สร้างสรรค์ จาแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมไม่มคี วามแตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติท่รี ะดับ 0.01 จานวน สองด้าน ได้แก่ ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์
และ ด้านการคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
ตารางที่ 2: ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ข องผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาแนกตามตามแปร
ขนาดโรงเรียน
ภาวะผูน้ าเชิง
สร้างสรรค์
1. การมีความยืดหยุน่
และปรับตัว

แหล่ง
ความแปรปวน

df

SS

MS

F

Sig.

9.70

0.000

ระหว่างกลุ่ม

2

10.94

5.47

281
283
2
281
283

158.34
167.28
3.03
145.41
148.43

0.56

2. การมีวสิ ยั ทัศน์

ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม

1.51
0.52

2.92

0.055

3. การมีความคิด
สร้างสรรค์

ระหว่างกลุ่ม

2

6.94

3.47

5.81**

0.003

ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่

281
283
2
281

168.05
174.99
9.91
171.45

0.60
8.12

0.000

4. การทางานเป็ นทีม

4.96
0.61
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รวม
5. การคานึงถึงความเป็ น
ระหว่างกลุ่ม
ปั จเจกบุคคล
ภายในกลุม่
รวม
โดยรวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01

283
2
281
283
2
281
283

181.36
9.96
182.29
192.25
10.39
152.38
162.76

4.98
0.65

7.68**

0.001

5.19
0.54

9.58

0.000

3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ข องผูบ้ ริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาแนกตามประสบการณ์การทางาน พบว่า
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีระดับภาวะ
ผู้น าเชิง สร้า งสรรค์ จ าแนกตามประสบการณ์ ก ารท างาน โดยภาพรวม และรายด้า นไม่แ ตกต่ า งกัน ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 3
ตารางที่ 3: ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาแนกตามประสบการณ์
การทางาน
ภาวะผูน้ าเชิง
แหล่ง
df
SS
MS
F
Sig.
สร้างสรรค์
ความแปรปวน
1. การมี
ความ
ยืดหยุน่
ระหว่างกลุ่ม
2
2.19 1.10 1.84 0.160
และ
ปรับตัว
ภายในกลุม่
281 167.08 0.59
รวม
283 169.28
2. การมีวสิ ยั ทัศน์
ระหว่างกลุ่ม
2
1.65 0.82 1.58 0.208
ภายในกลุม่
281 146.78 0.52
รวม
283 148.43
3. การมีความคิด
ระหว่างกลุ่ม
2
2.32 1.16 1.89 0.153
สร้างสรรค์
ภายในกลุม่
281 172.67 0.61
รวม
283 174.99
4. การทางานเป็ นทีม
ระหว่างกลุ่ม
2
1.99 0.99 1.56 0.212
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5. การคานึงถึงความ
เป็ นปั จเจกบุคคล
โดยรวม

ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุม่
รวม

281
283
2
281
283
2
281
283

179.37
181.36
2.90
189.35
192.25
2.47
160.29
162.76

0.64
1.45
0.67

2.15

0.118

1.23
0.57

2.16

0.117

4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาแนกตามวุฒกิ ารศึกษา พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีระดับภาวะผู้นาเชิง
สร้างสรรค์ จาแนกตามวุฒกิ ารศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยครู
ทีม่ วี ุฒกิ ารศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมรี ะดับความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
มากกว่าครูทม่ี วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาปริญญาตรี เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 จานวนสองด้าน ได้แก่ การมีความยืดหยุ่น และปรับตัว และการคานึงถึงความเป็ น
ปั จเจกบุคคล ดังรายละเอียดในตารางที่ 4
ตารางที่ 4: ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาแนกตามวุฒกิ ารศึกษา โดยภาพรวม และราย
ด้าน

ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์
1
2
3
4
5

การมีความยืดหยุน่ และปรับตัว
การมีวสิ ยั ทัศน์
การมีความคิดสร้างสรรค์
การทางานเป็ นทีม
การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล
รวม
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

วุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
S.D.
S.D.
X
X
3.98
0.78
4.27
0.72
4.08
0.74
4.15
0.66
3.93
0.80
4.09
0.70
4.03
0.81
4.22
0.72
3.95
0.84
4.22
0.74
3.96
0.77
4.24
0.68

t

Sig

2.38*
0.62
1.31
1.55
2.13*
2.37*

0.02
0.54
0.19
0.12
0.03
0.02
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อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั นาประเด็นทีน่ ่าสนใจมาอภิปรายผลดังนี้
1. ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมทัง้ 5 ด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน ที่เป็ นเช่นนี้อาจเป็ นเพราะว่า
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีการศึกษาใน
ระดับทีส่ งู ขึน้ และก่อนทีจ่ ะมาดารงตาแหน่งผูบ้ ริหารสถานศึกษาก็ได้มกี ระบวนการคัดเลือก และได้พฒ
ั นาใน
ด้านต่างๆ อีกทัง้ เมื่อได้ดารงตาแหน่งผูบ้ ริหารแล้วทางสานักงานเขตพื้ นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ได้มกี ารจัดอบรม ประชุม สัมมนา ให้กบั ผูบ้ ริหารสถานศึกษาในสังกัด ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั ิ
ตามบทบาทหน้าที่ และหยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เพื่อใช้ในการบริหารสถานศึกษา ทัง้ 6
ประการ อันได้แก่ หลักคุณธรรม หลักนิตธิ รรม หลักความโปร่งใส หลักความมีสว่ นร่วม หลักความรับผิดชอบ
และ หลัก ความคุ้ ม ค่ า จึง ท าให้ผู้บ ริห ารสถานศึก ษาในโรงเรีย น สัง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึก ษาเลย เขต 2 มีพ ฤติก รรมที่แ สดงออกต่ อ สายตาครูผู้ส อนที่แ สดงว่า เป็ น ผู้ท่ีม ีภ าวะผู้น าเชิง
11
สร้างสรรค์ทงั ้ ในภาพรวม และ รายด้าน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ อานาจ อ้อมนอก ที่ได้ศกึ ษาเรื่อง
ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนกุดหมากไฟ – อูบมุง อาเภอหนอง
วัวซอ จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริหารโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนกุดหมากไฟ – อูบมุง
อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ ในระดับมาก
12
สอดคล้องกับ สุภาพ ฤทธิ ์บารุง ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ ง ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อ
ความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผลการศึกษาพบว่า
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาค่าเฉลีย่ เป็ นรายด้านพบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกรายการ โดยด้านทีม่ ี
ค่าเฉลีย่ สูงสุดด้านการทางานเป็ นทีม ส่วนด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต่าสุด ได้แก่ ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์
2. เปรียบเทียบระดับภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาแนกตามขนาดโรงเรียน ประสบการณ์ในการทางาน และวุฒ ิ
การศึกษา ดังนี้
2.1 เปรียบเทียบระดับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ข องผูบ้ ริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โดยรวมไม่มคี วาม
แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 จานวน
2 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีความคิดสร้า งสรรค์ และด้านการคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล ซึ่งไม่เป็ นไปตาม
สมมุตฐิ านทีต่ งั ้ ไว้ ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 มีการศึกษาในระดับทีส่ งู ขึน้ และก่อนทีจ่ ะมาดารงตาแหน่งผูบ้ ริหารสถานศึกษาก็ได้ม ี
11

อานาจ อ้อมนอก, ภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนกุดหมากไฟอูบมุง อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี , (อุดรธานี: ม.ป.ท, 2558)
12
สุภาพ ฤทธิ ์บารุง, ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ทีส่ ง่ ผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 30, วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิ จยั บัณฑิ ตศึกษา, ปี ท่ี 8 ฉบับที่ 2
ประจาเดือน เมษายน-มิถุนายน 2556)
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กระบวนการคัดเลือก และได้พฒ
ั นาในด้านต่างๆ อีกทัง้ เมื่อได้ดารงตาแหน่ งผูบ้ ริหารแล้วทางสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้มกี ารจัดอบรม ประชุม สัมมนา ให้กบั ผูบ้ ริหารสถานศึกษาในสังกัด
ตามกลยุทธ์ เป้ าประสงค์ และพันธกิจทุกขนาดโรงเรียน โดยใช้ห ลักการบริหารการกระจายอานาจการบริหาร
จัดการ (Decentralization) การมุ่งผลสัมฤทธิ ์ (Result Based Management: RBM) การบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ี (Good Governance) และความเป็ นกัลยาณมิตร (Qualities of a Good Friend) จึงส่งผลให้
ครูผสู้ อนทีอ่ ยู่ในขนาดสถานศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าทีไ่ ม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั
13
ของ นัยนา ชนาฤทธิ ์ ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่อง ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 ผลการวิจยั พบว่า ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของครูและผู้บริหารต่อภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 จาแนกตามสถานภาพในการทางาน ประสบการในการทางาน และ
14
ขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับงานวิจ ัย ของ กาญจนา ศิลา ได้ทาการศึกษา
วิจยั เรือ่ ง การศึกษาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
สานักงานเขตบางเขน (เครือข่ายที่ 19) ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาจาแนกตามขนาด
สถานศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มคี วามแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 จานวนสองด้าน
2.2 เปรียบเทียบระดับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาแนกตามประสบการณ์การ พบว่า โดยรวมและราย
ด้านไม่แตกต่าง ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมุตฐิ านทีต่ งั ้ ไว้ ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่า ในปั จจุบนั เป็ นโลกไร้พรมแดน เป็ น
โลกแห่งการติดต่อสือ่ สาร เป็ นโลกแห่งการเรียนรู้ อยูท่ ไ่ี หนก็สามารถติดต่อสือ่ สารกันได้ รวดเร็วฉับไว ทันต่อ
ข่าวสารทัวโลก
่
จึงทาให้เกิดการศึกษาเรียนรูใ้ นชีวติ ประจาวันได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยระบบอินเทอร์เน็ตครูท่มี ี
ประสบการณ์ในการทางานน้อยก็สามารถทีจ่ ะหาความรูเ้ พิม่ เติมได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสก็สามารถสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ ได้แล้ว อีกทัง้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาเองก็สนับสนุ นให้ครูได้เข้ารับการฝึกอบรมตามความสนใจ
และความถนัดของทุกๆ คน ประสบการณ์ทต่ี ่างกันของครูผสู้ อนจึงไม่สง่ ผลให้ระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน
15
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นัยนา ชนาฤทธิ ์ ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่อง ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 ผลการวิจยั พบว่า ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและผูบ้ ริหารต่อภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสา
นักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 จาแนกตามสถานภาพในการทางาน ประสบการใน
การทางาน และขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่ างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กฤษพล อัม
13

นัยนา ชนาฤทธิ ์, ภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5, (ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
14
กาญจนา ศิลา, ภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สานักงานเขตบางเขน, (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2556)
15

อ้างอิงแล้ว, ภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5, (ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
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16

ระนันท์ ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่อง การศึกษาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในอาเภอแม่
วงก์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ผลการวิจยั พบว่าภาวะผู้นาเชิง
สร้า งสรรค์ข องผู้บ ริห ารสถานศึก ษาในอ าเภอแม่ว งก์ สัง กัด สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
นครสวรรค์ เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ การ
ปฏิบตั งิ าน พบว่า เพศชาย และเพศหญิงมีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมไม่ต่างกัน กลุ่มอายุต่างกันมีระดับ
ความคิดเห็นโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ประสบการณ์การปฏิบตั งิ านต่างกัน มีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมไม่
ต่างกัน ส่วนกลุ่มระดับการศึกษา พบว่า การศึกษาระดับปริญญาโทมีระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านความคิดสร้างสรรค์มากกว่าการศึกษาระดับปริญญาตรี อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
2.3 เปรียบเทียบระดับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ ของผู้บริห ารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จาแนกตามวุฒกิ ารศึกษา พบว่า โดยภาพรวมแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 โดยครูท่มี วี ุฒกิ ารศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมรี ะดับความคิดเห็นต่อ
ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษามากกว่าครูท่มี วี ุฒกิ ารศึกษาปริญญาตรี เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี วามแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 จานวนสามด้าน ได้แก่ การมี
วิสยั ทัศน์ การทางานเป็ นทีม และ การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล ส่วนด้าน การมีความยืดหยุ่นแ ละ
ปรับตัวมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่า ครูท่มี วี ุฒกิ ารศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรีนัน้ ในระหว่างเรียนได้มกี ระบวนการเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้เฉพาะด้านได้อย่างตรงจุด
เพราะมีคณาจารย์ผทู้ รงความรูค้ อยให้คาชีแ้ นะอยูต่ ลอดเวลา จึงได้รบั ความรูท้ งั ้ จากการศึกษาของตนเอง และ
จากการมอบให้ของคณาจารย์ อีกทัง้ ในระหว่างการศึกษาก็ได้รบั การสอนให้มกี ารคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
มากกว่าปริญญาตรี จึงทาให้ระดับความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกั นสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กฤษพล อัม
17
ระนันท์ ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่อง การศึกษาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในอาเภอแม่
วงก์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ผลการวิจยั พบว่าภาวะผู้นาเชิง
สร้า งสรรค์ข องผู้บ ริห ารสถานศึก ษาในอ าเภอแม่ว งก์ สัง กัด สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
นครสวรรค์ เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ การ
ปฏิบตั งิ าน พบว่า เพศชาย และเพศหญิงมีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมไม่ต่างกัน กลุ่มอายุต่างกันมีระดับ
ความคิดเห็นโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ประสบการณ์การปฏิบตั งิ านต่างกัน มีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมไม่
ต่างกัน ส่วนกลุ่มระดับการศึกษา พบว่า การศึกษาระดับปริญญาโทมีระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านความคิดสร้างสรรค์มากกว่าการศึกษาระดับปริญญาตรี อย่างมี
18
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 สอดคล้องกับ นเรศ บุญช่วย ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรื่อง แผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาภาวะ
ผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ท่เี หมาะสมสาหรับผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผลการศึกษาพบว่า โมเดลองค์ประกอบแผนกล
ยุ ท ธ์ เ พื่อ พัฒ นาภาวะผู้น าเชิง สร้า งสรรค์ท่ีเ หมาะสมส าหรับ ผู้บ ริห ารสถานศึก ษา ซึ่ง ผลการวิเ คราะห์
16

กฤษพล อัมระนันท์, การศึกษาภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ในอาเภอแม่วงศ์ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2, (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2559)
17
เรือ่ งเดียวกัน, บทคัดย่อ
18
เรือ่ งเดียวกัน, บทคัดย่อ

112

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)

เปรียบเทียบพบว่า ระดับภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาและผูบ้ ริหารสถานศึกษารางวัลคุรุ
สภาโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 โดยผูบ้ ริหารรางวัลคุรุสภามีระดับภาวะ
ผูน้ าเชิงสร้างสรรค์มากกว่าผูบ้ ริหารสถานศึกษา

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1) สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 ควรมีการพัฒนาภาวะผูน้ าสร้างสรรค์
ส าหรับ ผู้บ ริห ารสถานศึก ษาสัง กัด ส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเลยเขต 2 เพื่อ ยกระดับ
ประสิทธิผลต่อองค์กร
2) ผูบ้ ริหารควรมีการพัฒนาตนเองเกีย่ วกับภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะด้านความคิด
สร้างสรรค์ทม่ี คี ่าเฉลีย่ ต่าสุด
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1) จากผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 ทีม่ คี ่าเฉลีย่ ต่าสุด คือ ด้านการมี
ความคิด สร้า งสรรค์ ดัง นั น้ ควรมีก ารท าวิจ ัย เกี่ย วกับ การพัฒ นาความคิด สร้า งสรรค์ส าหรับ ผู้บ ริห าร
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2
2) ควรศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
3) ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
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