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บทคัดย่อ 

  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของครู สําหรับสถานศึกษา                
สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศึกษาเขต 20 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู และผูบ้ริหาร จาํนวน 341 คน ใช้เทคนิคการสุ่ม
แบบแบ่งชั้นภูมิ เคร่ืองมือท่ีใช้ ได้แก่ แบบประเมิน และ แบบสอบถามแบบมาตราส่วน 5 ระดับ สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล                  
ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค และค่าดัชนีความต้องการจําเป็น PNI modified  ผลการวิจัยพบว่า  
   1. องค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของครู มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) มีวิสัยทัศน์ 2) เป็นบุคคล 
แห่งการเปลี่ยนแปลง 3) เข้าใจความเป็นปัจเฉกบุคคล 4) มีจินตนาการ และ 5) มีความยืดหยุ่น 

 2.  สภาพปัจจุบันของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.75) สภาพท่ีพึงประสงค์              

ของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของครู  โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.53) วิธีการเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 
ของครู ได้แก่ 1) การฝึกอบรม 2) การศึกษาดูงาน และ 3) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  3. โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของครู  สําหรับสถานศึกษาสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 ใช้วิธีการเสริมสร้างด้วยการ จัดฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยโปรแกรม 
มีเนื้อหาดังนี้ Module ท่ี 1 มีวิสัยทัศน์ (Vision) Module ท่ี 2 เป็นบุคคลแห่งการเปลี่ยนแปลง (Person of Change)  
Module ท่ี 3 เข้าใจความเป็นปัจเฉกบุคคล (Individual Differences) Module ท่ี 4 มีจินตนาการ (Imagination)  
และ Module ท่ี 5 มีความยืดหยุ่น (Flexibility) ระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา จํานวน 45 ชั่วโมง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด ( X = 4.74) และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับ มากท่ีสุด ( X = 4.78 
 

คําสําคัญ   :   ภาวะผู้นําสร้างสรรค์ของครู โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของครู การพัฒนาโปรแกรม  
 
Abstract 
  This research aimed to develop a creative leadership program for teachers in schools under  
the Secondary Educational Service Area Office 20. The sample group included 341 teachers and school 
administrators selected through the stratified random sampling technique. The instruments for data 
collection were an evaluation form and a 5-rating scale questionnaire. The statistics for data analysis were 
the Index of consistency (IOC), mean, percentage, standard deviation, Pearson Correlation Coefficient, 
Cronbach's Alpha Coefficient, and the Priority Need of Index: PNI (Modified). The results of the study revealed that: 
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 1. The 5 elements of creative leadership for teachers were 1) Vision, 2) Person of change,  

3) Individual Differences, 4) Imagination, and 5) Flexibility.  

 2. The overall present condition of the creative leadership for teachers was at the “high” level           

( X =3.75). The overall desired condition of the creative leadership for teachers was at the “highest” level  

( X =4.53). The methods to enhance the creative leadership for teachers were 1) Training, 2) Field trips,  

and 3) Workshop. 

 3. The creative leadership program for teachers in schools under the Secondary Educational 

Service Area Office 20 would be developed through trainings, field trips, and workshops. The program’s 

content consisted of 5 modules; Module 1 Vision, Module 2 Person of Change, Module 3 Individual 

Differences, Module 4 Imagination, and Module 5 Flexibility. The development duration was 45 hours.  

The qualified persons evaluated appropriateness of the program at the “highest” level ( X  =4.74)  

and rated the possibility of the program at the “highest” level ( X  =4.78).      

Keywords    :    Creative Leadership for Teachers, Creative Leadership Program for Teachers ,  
                        Application Development. 
 

 บทนํา 

  ภาวะผู้นํา มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อองค์กร เป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญท่ีจะนําความสําเร็จความมีประสิทธิภาพ                  
และความมีประสิทธิผลมาสู่องค์กรนั้น ๆ ดังนั้นในการบริหารงานในองค์กรใด ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน“คน”จึงเป็นปัจจัยสําคัญ  
ขององค์กรในการท่ีจะทําให้องค์กรหรือหน่วยงานดําเนินงานไปด้วยดี มีความม่ันคง เจริญก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมายที่ได้
กําหนดไว้  โดยเฉพาะบุคคลท่ีทําหน้าท่ีเป็นผู้นําหรือหัวหน้า หรือผู้บังคับบัญชา  ซ่ึงจะเป็นผู้รวบรวมพลังท้ังหลาย ดําเนินงาน
ปฏิบัติภารกิจ หน้าท่ีรับผิดชอบ นําพาหน่วยงานนั้น ๆ ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ (เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์, 2536 : 235) 
ท้ังนี้นักวิชาการ และหน่วยงานทางการศึกษาท่ีศึกษาแนวทางเพ่ือพัฒนาครู ได้ให้ความสําคัญกับภาวะผู้นําครู (Teacher Leadership) 
กล่าวคือ ภาวะผู้นําครูประกอบไปด้วยลักษณะท่ีสําคัญท่ีมีความมุ่งม่ันและการพัฒนาตนเองไปสู่ครูมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง  
และสนับสนุนช่วยเหลือครูคนอ่ืนให้สามารถพัฒนาไปสู่ครูมืออาชีพด้วย และลักษณะท่ีสําคัญของภาวะผู้นําครูก็คือ มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ นําไปสู่การปฏิบัติได้จริง และเปน็ผูน้ําในการให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือ (Pellicer, L. O. & Anderson : 
1995) หรือเข้าใจบริบทอันหลากหลายในสังคม และบริหารกิจการเพื่อเป้าหมายอย่างมีทิศทางท่ีมุ่งผลประโยชน์ต่อส่วนรวม 
เป็นหลัก โดยเลือกเดินทางท่ีมีขวากหนามน้อยท่ีสุด (นิตย์ สัมมาพันธ์, 2546 : 31) 
 กระแสความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทําให้การดํารงชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบ 
ต่อการจัดการศึกษาท่ีจะต้องปรับเปลี่ยนนโยบาย แนวทางการศึกษาและปรับหลักสูตรท่ีเน้นกระบวนการและคํานึงถึง 
ความสอดคล้อง กับสภาพท้องถ่ิน การเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดการศึกษามีผลกระทบต่อบทบาทของครู ในการปฏิบัติหน้าท่ี
โดยตรง และเป็นท่ียอมรับว่าวิชาชีพครูคือปัจจัยท่ีสําคัญในการพัฒนา (ประวัติ พ้ืนผาสุก, 2549 : 34) อย่างไรก็ดีผู้ท่ีเข้ามา 
สู่วงการวิชาชีพครูก็ต้องมีลักษณะบางอย่าง และเม่ือได้รับการฝึกฝนจนมีความรู้ความชํานาญในวิชาชีพแล้ว ก็ต้องมีลักษณะ
เพ่ิมเติมอีกหลายประการในกระบวนการดังกลา่วจงึมีความจาํเป็นต้องสง่เสริมและพัฒนาวิชาชีพครู ให้ทันสมัยกับสภาพเศรษฐกจิ 
สังคม การเมือง และวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปด้วย (ธีรศักด์ิ อัครบวร, 2541 : 171) 
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  ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เป็นความสามารถของบุคคลท่ีแสดงความคิดท่ีหลากหลายทิศทาง  
หลายแง่มุม โดยนําเอาประสบการณ์ท่ีผ่านมาเป็นพ้ืนฐานทําให้เกิดความคิดใหม่ อันนําไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นต่าง ๆ ท่ีแปลกใหม่ 
ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสภาพการดํารงชีวิตของมนุษย์ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีสังคมเจรญิก้าวหน้า ดังนั้นความคิดสร้างสรรค ์
ของมนุษย์ ส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ (สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2551 : 29) 
 ครูท่ีสามารถใช้พฤติกรรมผู้นําได้อย่างเหมาะสมกับทุกภารกิจในโรงเรียน จะส่งผลให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจ 
และกระตุ้นให้เกดิการใชป้ัญญาในทีมสร้างแนวคิดใหม่ สร้างวิธีการใหม่ และนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเห็นผล (Neuman & Simon, 
2000 : 8-12) อย่างไรก็ตามในกระบวนการพัฒนาครูเพ่ือให้เกิดภาวะผู้นําครู ในการจัดการเรียนรู้ เน้นให้ครูสร้างองค์ความรู้
ข้ึนเอง ครูต้องสร้างและคิดสิ่งใหม่ ๆ ในโรงเรียน ต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมท้ังมีความสามารถด้านการวิจัย บทบาทของครู
ในการทํากิจกรรมทางการศึกษา นอกจะจะทําตามแนวทางของส่วนกลางแล้ว ยังต้องคิดและทําข้ึนเองภายในโรงเรียน 
และท้องถ่ินของตนเอง ท้ังหลักสูตรการสอนและกิจกรรมของโรงเรียน ด้วยเหตุนี้ครูจึงจําเป็นต้องปรับตัว พัฒนาและส่งเสริม
ความก้าวหน้าของตนเอง (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2549 : 5-6) 
  กระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) โดยมุ่งเน้นให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ครูยุคใหม่ สถานศึกษารวมท้ังแหล่งเรียนรู้ใหม่ และระบบบริหารจัดการใหม่ต้อง
อาศัยการดําเนินการพัฒนาในกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเชื่อมโยงกันท้ังกระบวนการด้านหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลซ่ึงเน้นในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2557 : 1) 
 จากรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) ท่ียังไม่ได้ตามเป้าหมาย สาเหตุเพราะครูยังไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐาน            
ของหลักสูตร อัตรากําลังครูบางแห่งก็ยังขาดแคลนครูในบางสาขา รวมถึงผู้บริหาร บางแห่งมีการกํากับ ติดตามท่ียังไม่ท่ัวถึง               
ทําให้ครูท่ีประสบปัญหาในสถานศึกษา ดังนั้นจึงต้องสนับสนุนให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์                
(สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 20, 2558 : 84) 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาองค์ประกอบ และการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นํา                 
เชิงสร้างสรรค์ของครู สําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เพ่ือให้ครูสามารถพัฒนา
สมรรถนะประจําสายงานด้านภาวะผู้นํา ทําให้ครูมีความรู้ความสามารถ มีทักษะและคุณลักษณะ ท่ีจะทําให้องค์กรมีคุณภาพ 
เพราะครูเป็นผู้มีบทบาทสําคัญท่ีจะสร้างสรรค์สังคมในการเรียนรู้ ด้วยกันเองท้ังผู้ร่วมประวิชาชีพ หรือทางด้านผู้เรียนก็เกิด 
การให้การยอมรับในความเป็นผู้นาํของสถานศกึษาและชุมชน ให้ประสบผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปน็ไป 
ตามมาตรฐานท่ีสถานศกึษามุ่งหวัง ตลอดจนพร้อมท่ีจะขับเคลื่อนให้สถานศึกษาไปสู่เป้าหมายสูงสุด 

 

วัตถุประสงค์   
  1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของครู สําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 
 2. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค์ ของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของครู และวิธีการเสริมสร้างภาวะผู้นํา       
เชิงสร้างสรรค์ของครู สําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
 3. เพ่ือพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของครู สําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20  
 
 



วิธีดําเนินการวิจัย 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร ได้แก่ ครู และผู้บริหาร สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  
จํานวน 3,000 คน   
   1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู และผู้บริหาร สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20                  
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยการเปิดตาราง Krejcie & Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 44) ได้กลุ่มตัวอย่าง  
จํานวน 341 คน และใช้เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งชัน้ภูมิ (Stratified  Random  Sampling)  ใช้ขนาดของสถานศึกษาเป็นตัวแปร 
ในการแบ่งชั้นภูมิและการกําหนดกลุ่มตัวอย่าง  
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
    2.1 แบบประเมินองค์ประกอบและตัวชี้วัด ของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของครู เป็นแบบประเมินมาตราส่วน  
5 ระดับ  
  2.2 แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค์ ของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของครู และวิธีการเสริมสร้าง          
ของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของครู สําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 20    
   2.3 แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรคข์องครู  
สําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 เป็นแบบประเมินมาตราส่วน 5 ระดับ  
   3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
    ระยะท่ี 1 การศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของครู สําหรับสถานศึกษาสงักัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 มีข้ันตอนดังนี้  
    1) ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แล้วทําการร่างองคป์ระกอบและตัวชีวั้ด ภาวะผู้นาํ 
เชิงสร้างสรรค์ของครู สําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 แล้วนําไปพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
เพ่ือขอข้อแนะนําและนําไปแก้ไข 
    2) นําผลการศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดท่ีได้จากการศึกษา นําไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน  
ทําการประเมินความเหมาะสม เพ่ือยืนยันกรอบแนวคิดท่ีได้จากการสังเคราะห์เอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
   ระยะท่ี 2 การศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพท่ีพึงประสงค์ และวิธีการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของครู 
สําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 มีข้ันตอนดังนี้  
   1) นําผลการศึกษาในระยะท่ี 1 มาจัดทําเป็นแบบสอบถาม สภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์  
ของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของครู และวิธีการพัฒนาเสริมสร้าง จากนั้นนําแบบสอบถามที่จัดทําข้ึนมาไปพบผู้เชี่ยวชาญ 
เพ่ือหาค่าความสอดคล้องและข้อแนะนํา     
    2) นําแบบสอบถามมาปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ และนําแบบสอบถามไปทดลอง (Try Out) 
ใช้กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน ประกอบด้วย ครู และผู้บริหาร ในสถานศึกษา ได้ค่าความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามด้านสภาพปัจจุบันเท่ากับ 0.95 และสภาพที่พึงประสงค์เท่ากับ 0.98 
    3) ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  
    4) ผู้วิจัยนําแบบแบบสอบถาม มาทําการวิเคราะห์เนื้อหา หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   ระยะท่ี 3 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นาํเชงิสร้างสรรคข์องครู สาํหรับสถานศกึษาสงักัดสาํนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 มีข้ันตอนดังนี้  
    1) นําผลท่ีได้จากการศึกษา ในระยะท่ี 1 และ 2 มาทําการจัดลําดับความต้องการจาํเป็นในการพัฒนา 
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    2) ทําการร่างโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของครู สําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 จากนั้นนําไปพบกับอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือขอข้อแนะนํา 
    3) นําโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรคข์องครู สําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน เพ่ือทําการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
ของโปรแกรม 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ในการประเมินองค์ประกอบและตัวชี้วัด 
ระดับสภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค์ของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของครู และการประเมินโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นํา 

เชิงสร้างสรรค์ของครู สาํหรับสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 โดยคาํนวณหาคา่เฉลี่ย ( X )  
และส่วนเบี่ยงเบน (S.D.)  
 

สรุปผล 
  1. ผลการศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรคข์องครู สําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 20 มี 5 องค์ประกอบ และ 20 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) มีวิสัยทัศน์ 2) เป็นบุคคลแห่งการเปลี่ยนแปลง  
3) เข้าใจความเปน็ปัจเฉกบคุคล 4) มีจินตนาการ และ 5) มีความยืดหยุ่น ผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่ามีความเหมาะสม

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.84) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด ทุกด้าน 
 2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของครู สําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.75) เรียงลําดับสภาพปจัจบุันจากมากไปหาน้อย ได้แก่  
1) มีความยืดหยุ่น 2) มีจินตนาการ 3) เป็นบุคคลแห่งการเปลี่ยนแปลง 4) เข้าใจความเป็นปัจเฉกบคุคล 5) มีวิสัยทัศน์ ตามลําดับ 
ส่วนสภาพท่ีพึงประสงค์ของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของครู สําหรับสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 20 โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.53) เรียงลําดับสภาพที่พึงประสงค์จากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) มีความยืดหยุ่น 
2) เข้าใจความเป็นปัจเฉกบุคคล 3) เป็นบุคคลแห่งการเปล่ียนแปลง 4) มีวิสัยทัศน์ 5) มีจินตนาการ ตามลําดับ ความต้องการ
จําเป็นในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของครู สําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 เรียงลําดับความต้องการจําเป็นจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) มีวิสัยทัศน์ 2) เข้าใจความเป็นปัจเฉกบุคคล 
3) เป็นบุคคลแห่งการเปลี่ยนแปลง 4) มีจินตนาการ 5) มีความยืดหยุ่นตามลําดับ 
  วิธีการเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของครู สําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 เรียงลําดับจากท่ีต้องการใช้วิธีการเสริมสร้าง ได้แก่ 1) การฝึกอบรม 2) การศึกษาดูงาน 3) การประชุม 
เชิงปฏิบัติการ 
 3. ผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของครู สําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 ประกอบด้วย ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กลุ่มเป้าหมาย 4) เนื้อหาสาระ
ประกอบด้วย 5 Module ได้แก ่Module ท่ี 1 มีวิสัยทัศน์ (Vision) Module ท่ี 2 เป็นบุคคลแห่งการเปลี่ยนแปลง (Person of Change) 
Module ท่ี 3 เข้าใจความเป็นปัจเฉกบุคคล (Individual Differences) Module ท่ี 4 มีจินตนาการ (Imagination) และ 
Module ท่ี 5 มีความยืดหยุ่น (Flexibility) 5) กระบวนการปฏิบัติ 6) สื่อ/เคร่ืองมือ และ 7) การวัดและการประเมินผล ระยะเวลา
ในการพัฒนาจํานวน 45 ชั่วโมง ใช้วิธีการเสริมสร้างด้วยการจัดฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการประชุมเชิงปฏิบัติ  
และการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นาํเชงิสร้างสรรคข์องครู สาํหรับสถานศกึษา 



สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 จากผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่าโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

( X = 4.74) และความเป็นไปได้อยู่ในระดับ มากท่ีสุด ( X = 4.78)    
 

อภิปรายผล 
  จากการศึกษาการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของครู สําหรับสถานศึกษาสังกัด สํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มีข้อค้นพบท่ีน่าสนใจเห็นควรนํามาอภิปรายดังนี้  
 1. ผลการศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรคข์องครู สําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 มี 5 องค์ประกอบ 20 ตัวชี้วัด ดังนี้ องค์ประกอบท่ี 1 มีวิสัยทัศน์ ตัวชี้วัด ได้แก่  
1) การสร้างวิสัยทัศน์ 2) การสร้างแรงบันดาลใจ 3) มีแนวคิดท่ีสอดคล้องกับอนาคต และค่านิยมของสถานศึกษา 4) การเผยแพร่
วิสัยทัศน์ องค์ประกอบท่ี 2 เป็นบุคคลแห่งการเปลี่ยนแปลง ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) มีอิทธิพลต่อผู้อ่ืน 2) ส่งเสริมการพัฒนาผู้อ่ืน  
3) การบริหารจัดการความขัดแย้ง 4) การเป็นแบบอย่างท่ีดีในองค์กร 5) การกระจายอํานาจความรับผิดชอบในการตัดสินใจ  
6) การสร้างการทํางานเป็นทีม องคป์ระกอบท่ี 3 เข้าใจความเป็นปจัเฉกบคุคล ตัวชีวั้ด ได้แก่ 1) ให้คําปรึกษาท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
2) มีการนิเทศงาน เพ่ือให้ผู้อ่ืนได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง 3) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีเข้มแข็ง 4) มีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสม
กับตัวบุคคล องค์ประกอบท่ี 4 มีจินตนาการ ตัวชีวั้ด ได้แก่ 1) มีความคิดเชงิสร้างสรรค์ 2) การใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหา  
3) มีอารมณ์ขัน 4) มีการคิดไตร่ตรอง องค์ประกอบท่ี 5 มีความยืดหยุ่น ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การปรับตัวตามสถานการณ์ 2) เปิดใจ
กว้างเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนท่ีแตกต่างกันได้อย่างสร้างสรรค์ การท่ีภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของครูมีองค์ประกอบ 
ท่ีหลากหลายเหล่านี้ เพราะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ มีพ้ืนฐานมาจากความคิดสร้างสรรค์ กล่าวคือความคิดสร้างสรรค์นั้น 
เป็นระบบการคิดเชิงอเนกนัย (Divergent Thinking) ของมนุษย์ คือ การท่ีมนุษย์เราสามารถที่จะคิดได้เร่ืองเดียวนั้น 
หลายทิศทาง หลายแง่มุม และได้กว้างไกลซ่ึงลักษณะการคิดเช่นนี้ จะนําไปสู่การคิดเชิงบวก เช่น การคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่  
หรือการค้นพบวิธีการแก้ไขปัญหาได้สําเร็จ ซ่ึงการคิดเช่นนี้เป็นกระบวนการทํางานของสมองอย่างมีข้ันตอน และเป็น 
ทักษะชั้นสูงของการคิด ประกอบไปด้วย การคดิริเร่ิม การคิดคล่อง การยืดหยุ่น การคิดละเอียดลออ ผู้ท่ีมีการคิดแบบการคิด
สร้างสรรคจ์ะสามารถคน้พบแนวคิดใหม่จากข้อมูลเดิมท่ีมีอยู่ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลท่ีทุกคนมีอยู่คล้าย ๆ กนั ให้กลายเป็น
รูปแบบความสัมพันธ์ใหม่ท่ีแตกต่างออกไปได้ (Guilford, 1980 : 715-735) สอดคล้องกับ สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2548 :  
254-259) ซ่ึงได้ศึกษาภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ พบว่ามีองค์ประกอบสําคัญอยู่ 6 ประการ ดังต่อไปนี้ 1) ต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์  
2) การจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน คือ สิ่งท่ีสําคัญสูงสุด 3) ให้ความสําคัญของทรัพยากรมนุษย์ 4) ต้องมีทักษะในการสื่อสาร
และการรับฟัง 5) ต้องแสดงพฤติกรรมเชิงรุก 6) ต้องเป็นผู้ท่ีกล้าเสี่ยง สอดคล้องกับ ญดาภัค กัลปดี (2559 : 186-191)  
ได้ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นํา การเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ของครูประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลวิจัยพบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ของ 
ครูประถมศึกษา คือ พฤติกรรมของครูประถมศึกษาท่ีแสดงออกในการปฏิบัติงาน ในโรงเรียนท่ีทําให้การดําเนินงานประสบ
ความสําเร็จตามเป้าหมาย ซ่ึงมีองค์ประกอบหลักได้แก่ 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) วิสัยทัศน์ (Vision) 2) การกระตุ้นการใช้ปัญญา 
(Intellectual stimulation) 3) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) 4) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational motivation)  
และ 5) ความยึดหยุ่น (Flexibility) 
 2. สภาพท่ีพึงประสงค์ของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของครู สาํหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 โดยรวมพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด เพราะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของครู เป็นสิ่งท่ีเรียกได้ว่า บุคคลท่ีอยู่
ในวิชาชีพครู ควรจะต้องมีในตนเอง และตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินงาน เพราะจะทําให้เกิดความคิดทัศนคติ  
หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมไปถึงการปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
ซ่ึงวิธีการเปลี่ยนแปลงที่ดีท่ีสุดก็คือ การเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องของความคิด การทํางานไม่ควรนิ่งเฉยหรือยึดติดกับสิ่งเดิม ๆ 
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มองผลประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนท่ีไม่ใช่ของตนเองเพียงผู้เดียว เพราะการดําเนินการใด ๆ จะต้องอาศัยผู้อ่ืนให้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการพัฒนา และต้องคิดการณ์ให้ไกลกว่าท่ีเป็นอยู่ปัจจุบัน เพราะโลกทุกวันนี้เป็นโลกของยุคข้อมูลข่าวสารท่ีทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา การนาํข้อมูลท่ีได้นั้นมาทําการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ร่วมคิดร่วมสร้างกันภายในสถานศึกษาด้วยกัน 
จะทําให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ในโรงเรียน มีการทราบถึงปัญหา และค้นพบวิธีการท่ีจะหาทางแก้ไขร่วมกัน ท้ังนี้โปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของครู สําหรับสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ก็คือ 
รูปแบบกิจกรรมท่ีมีการวางแผนไว้เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายนําไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้เกิดผลสําเร็จ
ภายใต้ความต้องการ ของแต่ละบุคคลสอดคล้องกบั Neuman & Simon (2000 : 8-12) อธิบายได้ว่าครูท่ีสามารถใช้พฤติกรรม
ผู้นําได้อย่างเหมาะสม กับทุกภารกจิในโรงเรียนจะส่งผลให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้เกิดการใช้ปัญญาในทีม
สร้าง แนวคิดใหม่ สร้างวิธีการใหม่ และนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเห็นผล สอดคล้องกับ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2549 : 5-6) ท่ีได้กล่าว
ไว้ว่า ในกระบวนการพัฒนาครูเ พ่ือให้เกิดภาวะผู้นําครูในการจัดการเรียนรู้ เน้นให้ครูสร้างองค์ความรู้ข้ึนเอง ครูต้องสร้าง 
และคิดสิ่งใหม่ ๆ ในโรงเรียนต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งมีความสามารถด้านการวิจัย บทบาทของครู นอกจากจะทํา 
ตามแนวทางของส่วนกลางแล้ว ยังต้องคิดและทําข้ึนเองภายในโรงเรียนและท้องถ่ินของตนเอง ท้ังหลักสูตรการสอน 
และกิจกรรมของโรงเรียนอีกด้วย  
  3. วิธีการเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของครู สําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 ประกอบด้วย 1) การฝึกอบรม (Training) 2) การศึกษาดูงาน (Site Visit) 3) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) เพราะความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร เป็นการช่วยเหลือในด้านการให้ความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงาน 
ทําให้บุคลากรเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน มีเจตคติท่ีดี มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานท่ีส่งผลให้งานเกิดคุณภาพของงานแก้ไข 
ในส่วนของปฏิบัติงานท่ีบกพร่อง ลดการสูญเสียและความเสี่ยงของทรัพยากรท่ีจะลงทุน เพ่ิมโอกาสในการทํางานท่ีก้าวหน้า 
และทําให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร สอดคล้องกับ Chester (1976 : 251) กล่าวว่าการพัฒนาบุคลากร
ของสถานศึกษาเป็นสิ่งจําเปน็สําหรับการบริหารงานบุคคลท่ีดี เพราะการพัฒนาบุคลากร ชว่ยแก้ไขข้อบกพร่องของครูและอาจารย์ 
ช่วยเหลือให้พัฒนาด้านการศึกษาควบคู่ไปกับด้านสังคม กระตุ้นความเจริญด้านวิชาชีพซ่ึงเป็นสิ่งสําคญัในการบริหารการศึกษา
สอดคล้องกับ สมชาย หิรัญกิตติ (2542 :158)  กล่าวว่าการฝึกอบรม (Training) เป็นกิจกรรมเพื่อให้ เกิดความรู้เกิดทักษะ 
แนวคิด หรือทัศนคติ เพ่ิมผลการทํางานของบคุคล หรือเป็นกระบวนการฝึกหัดงานขององค์การแก่พนกังานใหม่ เพ่ือให้พนักงาน 
มีความรู้ ความชํานาญในเทคนิคต่างๆ  ในด้านการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ วิจิตร อาวะกุล (2537:149) กล่าวว่าการศึกษา 
ดูงาน คือ การท่ีหน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรไปสังเกตการทํางานของหน่วยงานหรือองค์การอ่ืนในลักษณะท่ีเรียกว่า  
“Study Tour/Visit” กิจกรรมเช่นนี้ จะช่วยไม่ให้หลงผิดไปว่าสิ่งท่ีตนเองทํานั้นเป็นการกระทําท่ีดีท่ีสุดแล้ว เพราะไม่มีท่ีจะ
เปรียบเทียบการไปสังเกตกิจการในหน่วยงานอ่ืน ย่อมจะทําให้มีโอกาสได้เปรียบเทียบ ทําให้เกิดความคิดมองเห็นตัวอย่าง 
ในการดําเนินงาน ตลอดจนอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีอาจจะนํามาปรับปรุงใช้ในหน่วยงานของตนบา้ง ซ่ึงประโยชน์ของการฝึกทํางาน 
ทําให้รู้หลักการข้อเท็จจริงมากข้ึน ช่วยให้การทํางานดีข้ึน ธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ (2544 : 657-658) กล่าวว่า การประชุม 
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) เป็นวิธีการท่ีนิยมมาก โดยผู้ร่วมประชุมมาปฏิบัติการซ่ึงตามปกติจะมีประมาณ 10-25 คน มีความสนใจ
หรือมีปัญหาในการปฏิบัติงานท่ีคล้ายคลงึกัน มาร่วมศึกษาวิเคราะห์หาทางแกไ้ขปญัหาร่วมกัน ทดลองหาวิธีการปฏิบัติการใหม่ ๆ 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการทํางาน  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 
   1.1 ควรนําโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของครู สําหรับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ไปใช้ในการพัฒนาครู (Implement) เพ่ือดูประสิทธิภาพและข้อมูลเชิงประจักษ์ 



  1.2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ควรมีการจัดทําโครงการพัฒนาครู ด้านภาวะผู้นํา 
เชิงสร้างสรรค์ของครู หรือในพัฒนาในแต่ละด้านให้กับครูอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ครูได้มีการพัฒนาตนในการปฏิบัติงานที่อยู่ในยุค
เปลี่ยนผ่านของวงการการศึกษา ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของโลก โดยใช้วิธีการจัดฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน
โรงเรียนต้นแบบในด้านการเป็นผู้นําแบบสร้างสรรค์ และมีผลงานเชิงประจักษ์ 
 2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรวิจัยเกี่ยวกับการสร้างแบบวัดและประเมินภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของครู 
  2.2 ควรวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของครู ในสถานศึกษาสังกดัอ่ืน   
  2.3 ควรวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์  ในตําแหน่งอ่ืน 
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