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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นารู ป แบบภาวะผู้ น าเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก าร ภาค 6 โดยการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบ
จากกลุ่มตัวอย่าง 351 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติ ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) โดยใช้การ
วิเคราะห์ด้วยวิธีสกัดปัจจัย (Principal Component Analysis : PCA) หมุนแกนแบบออโธกอนนอล
(Orthogonal)
ผลการวิจัยพบว่า
การพัฒ นารู ป แบบภาวะผู้ น าเชิ งสร้ างสรรค์ ของผู้ บ ริห ารสถานศึ กษามัธ ยมศึก ษาสั งกั ด
สานักงานศึกษาธิการ ภาค 6 มีค่าร้อยละของความแปรปรวน 70.166 ประกอบด้วย 22 องค์ประกอบ
ดังนี้ 1.ด้านวิสัยทัศน์ 2.ด้านสติปัญญา 3.ด้านปัจเจกบุคคล 4.คุณลักษณะด้านสังคม 5. คุณลักษณะ
ด้านความเท่าเทีย ม 6.คุณลั กษณะด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 7.ด้านพัฒ นาการ 8.ด้านบุคลิ กภาพ
ทางกาย 9.ด้านการยืดหยุ่นและการปรับตัว 10.ด้านความเชื่อมั่น 11.ด้านการประพฤติตนเป็นตัวอย่าง
12.ด้านกาหนดวิ สั ยทั ศน์ 13.ด้านความไว้ ใจ 14.ด้ านความกระชั บกระเฉง 15.ด้ านแรงบั นดาลใจ
16.ด้ า นประสบการณ์ 17.ด้ า นการปฏิ บั ติ ง าน 18.ด้ า นความตั้ ง ใจจริ ง 19.ด้ า นการบู ร ณาการ
20.ด้านความเข้าใจ 21.ด้านการตรวจสอบ 22.ด้านมนุษยสัมพันธ์
คาสาคัญ : ผู้นาเชิงสร้างสรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษา สานักงานศึกษาธิการภาค
Abstract
This research aimed to develop a model for creative leadership of secondary
school administrators under a jurisdiction of education office region 6 by exploratory
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factor analysis (EFA). Sample composed of 351 administrators and teachers. A
questionnaire used as a tool for the study. The date were analyzed using principal
component analysis (PCA) using orthogonal rotation by computer.
The result was as follow;
The develop creative leadership model for secondary school administrators
under the office of region 6 had all quality variance at 70.166 percent, composes of
22 components: 1) vision 2) intelligence 3) individual 4) social 5) equality 6) professional
ethics 7) development 8) personality aspects 9) flexibility and adaptability 10) confidence
11) behavior as an example 12) vision defining 13) confidence 14) emotions 15) inspiration
16) experiences 17) practice 18) the willingness 19) the integration 20) The understanding
21) Examination aspects and 22) human relations.
Keywords: Creative leadership, Administrators of school, Education Office Region
บทนา
ในปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากการเติบโตของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมต่างๆ ที่ทาให้สังคมกลายเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร โครงสร้างของสังคมเปลี่ยนไป
ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคคล วัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ แนวทางการดาเนินชีวิต รวมถึงระดับการศึกษา
ความต้องการของบุคคล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ผลักดันให้ผู้บริหารองค์กรในปัจจุบันต้องเตรียมตัว
รับมือ หรือเตรียมความพร้อมให้สามารถบริหารจัดการ และดารงอยู่ในสังคมปัจจุบั น และอนาคตได้
(มัทนา วังถนอมศักดิ์, 2550; หน้า 62)
สภาพที่เป็น อยู่ ในปั จจุ บัน จากหลักข้างต้นรัฐ บาลจึงกาหนดพันธกิจที่ส าคัญ โดยเน้นการ
พัฒนาประเทศบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งภูมิปัญญา และทิศทางการพัฒนาประเทศ
ยั งคงยึ ดแนวคิดในการพัฒ นาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่ “เน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒ นา”
เป็ น การพัฒ นาสู่ ความพอเพีย งที่ ปรับ จากการมุ่ งเน้นการเติ บโตทางเศรษฐกิ จมาเป็ นการพั ฒ นา
ที่ยึดคนเป็ นตัวตั้งให้ ความสาคัญกับผลประโยชน์ และความอยู่เย็นเป็นสุขของประชากรเป็นหลั ก
และใช้การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้คนมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งมี
หลักสาคัญ คือปรับวิธีคิดและวิธีการพัฒนาการแยกส่วนตามภารกิจ และหน้าที่มาเป็นแบบบูรณาการ
เชื่อมโยงทุกมิติให้เกิดความสมดุล ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดชี วิต
อย่างยั่งยืนนั้นในแผนฯ ให้มีการสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อให้คนไทยได้มีการเรียนตลอดชีวิต ให้มีการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันสาคัญในการดารงชีวิต และปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในยุคศตวรรษที่ 21 (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551)

26

JOURNAL OF NAKHONRATCHASIMA COLLEGE

Vol.12 No.1 January – April 2018

..

ผู้บ ริห ารสถานศึกษาเป็น กลไกสาคัญและมีอิทธิพลสูงสุดต่อคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้จาก
ระบบการศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารและประสิทธิผลของสถานศึกษา นักวิชาการหลายท่าน
มีความเห็น ตรงกันว่าความสาเร็จหรื อความล้มเหลวทางการศึกษานั้นขึ้นอยู่กับผู้บริห ารส่ว นหนึ่ง
ดังนั้นผู้บริหารจึงเป็นตัวแปรสาคัญในด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาในยุคใหม่
ในศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึง่ บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถานศึก ษาในยุ ค ใหม่ ประกอบด้ ว ย บทบาทในฐานะผู้ นาทางวิช าการ บทบาทในฐานะผู้ รั กษา
ระเบียบวินัย บทบาทในฐานะผู้ประเมิน บทบาทในการทบทวนนโยบาย บทบาทในการการบริหาร
หลักสูตรและการสอน บทบาทในการกาหนดตารางการปฏิบัติงาน บทบาทในการสร้างบรรยากาศ
และวั ฒ นธรรมการเรี ย นรู้ บทบาทในการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากร บทบาทในการ
ประชาสัมพันธ์ บทบาทในการประสานสัมพันธ์กับชุมชน และบทบาทในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
(ชัยยนต์ เพาพาน, 2559) งานวิจัยหลายเรื่องชี้ให้เห็นว่า ภาวะผู้นามีความสาคัญต่อการพัฒนาองค์กร
และการจัดการในทุกระดับทั้งในภาครัฐ เอกชน ระดับโลก ชาติ หรือระดับท้องถิ่น ผู้นาเปรียบเสมือน
จุดรวมแห่งพลังของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งในภาวะวิกฤติของระบบราชการ องค์กรมีความต้องการภาวะผู้นา
ของผู้บริหารที่มีความเข้มแข็ง ตั้งใจที่จะแก้ปัญหาอย่างกล้าหาญ อดทน และต่อเนื่อง สามารถสร้าง
ความมั่นใจให้เกิดการพัฒนาองค์กร ทาให้การทางานเดินไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น (เกศรินทร์ ตรีเดช, 2552)
จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อการบริหารการศึกษาในโลกยุคใหม่
ประกอบกับผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสานักงานศึกษาธิการ ภาค 6 ซึ่งมี
ภารกิจหลักในการจัดการศึกษาและดูแลส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เห็นความจาเป็นที่
จะต้องศึกษาประเด็นปัญหาภาวะผู้นาดังกล่าว ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบภาวะ
ผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสานักงานศึกษาธิการ ภาค 6 ไปใช้เป็น
แนวทางในการนาไปประยุกต์ และปรับใช้ในการวางแผน หรือสร้างเกณฑ์ประเมินในการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพั ฒ นารู ป แบบภาวะผู้ น าเชิง สร้า งสรรค์ ของผู้ บริห ารสถานศึกษามัธ ยมศึ กษาสั งกั ด
สานักงานศึกษาธิการ ภาค 6 โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ขอบเขตของปัญหา
ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชาการ คือ ผู้บริหารและครู ในสถานศึกษามัธยมศึกษาสังกัดสานักงานศึกษาธิการ ภาค 6
จานวน 164 แห่ง มีผู้บริหาร จานวน 164 คน ครู 2,819 คน รวมผู้บริหารและครู จานวน 2,885 คน
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กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการคานวณตามสูตรของ Yamane (1967;
อ้างถึงใน ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี และคณะ, 2560) ในการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยให้ค่า
ความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ 0.05 จากการคานวณนามาซึ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่าง คือ 351 ตัวอย่าง
ด้านเนื้อหา
มุ่งศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ข องผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาสังกัด
สานักงานศึกษาธิการ ภาค 6 โดยวิเคราะห์เนื้อหาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจาก
การศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ รูปแบบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานศึกษาธิการ ภาค 6 ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่
1) รูปแบบด้านคุณลักษณะผู้นาของผู้บริหารของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัด
สานักงานศึกษาธิการ ภาค 6
2) รูปแบบด้านพฤติกรรมผู้นาของผู้บริหารของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัด
สานักงานศึกษาธิการ ภาค 6
3) รูปแบบด้านการใช้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้ บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานศึกษาธิการ ภาค 6
ตัว แปรตาม ได้แก่ การใช้ภ าวะผู้ นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้ บริหารสถานศึกษาของผู้บริห าร
สถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสานักงานศึกษาธิการ ภาค 6
เนื้ อ หา: ภาวะผู้ น าเชิ ง สร้ า งสรรค์ ที่ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งาน
ศึกษาธิการ ภาค 6 ต้องการพัฒนามี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะผู้นา ด้านพฤติกรรมผู้นา และด้าน
การใช้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
ใช้ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
จังหวัดพัทลุง
วิธีดาเนินการวิจัย
ตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นา คุณลักษณะ
ผู้นาของผู้บริหาร พฤติกรรมผู้นาของผู้บริหารและสังเคราะห์ รูปแบบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาสังกัดสานักงานศึกษาธิการ ภาค 6 การดาเนินการวิจัยในตอนนี้มีการ
ดาเนินการ 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ องค์ ป ระกอบ ภาวะผู้ น า ด้ า นภู มิ ห ลั ง ของผู้ บ ริ ห าร คุ ณ ลั ก ษณะผู้ น าของผู้ บ ริ ห าร
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พฤติกรรมผู้นาของผู้บริหาร การใช้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร และพฤติกรรมการพัฒนา
รูปแบบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาสังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 6
ขั้นที่ 2 สังเคราะห์รูปแบบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ ของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานศึกษาธิการ ภาค 6 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. น ารู ป แบบภาวะผู้ น าเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาสั ง กั ด
สานักงานศึกษาธิการภาค6 ที่ได้จากตอนที่ 1 มาสังเคราะห์ จัดกลุ่มเป็นโมเดลโครงสร้าง ของรูปแบบ
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาสังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 6
2. สร้ า งรู ป แบบโครงสร้ างความสั มพั น ธ์ ระหว่า งตั ว แปรที่ เ ป็ นรู ป แบบภาวะผู้ นาเชิ ง
สร้างสรรค์ ของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาสังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 6
ตอนที่ 2 ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ ของผู้บริหารสถานศึกษา
มัธ ยมศึกษา สังกัดส านั กงานศึกษาธิการ ภาค 6 การดาเนินการวิจัยในตอนนี้มีการดาเนินการ 6
ขั้นตอนย่อยดังนี้
ขั้น ที่ 1 น ารู ปแบบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ของผู้ บริห ารสถานศึกษามัธ ยมศึกษา สังกัด
สานักงานศึกษาธิการภาค 6 ที่ได้จากตอนที่ 1 มาร่างแบบสอบถามความคิดเห็นรูปแบบภาวะผู้นา
เชิงสร้างสรรค์ ของผู้บริหารสถานศึกษา มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานศึกษาธิการ ภาค 6
ขั้นที่ 2 นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องตามหลักภาษา ความชัดเจนของภาษาและรูปแบบของแบบสอบถามแล้วนามาปรับปรุง
ขั้นที่ 3 นาแบบสอบถามเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้าน
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยการตรวจสอบของผู้ ทรงคุณวุฒิ ใช้ดัช นี CVI
(Content Validity Index) ที่พัฒนาโดย Waltz & Bausell (1981: อ้างถึงใน เสริมศักดิ์ วิศาลภรณ์,
2556) โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน พิจารณาตรวจสอบดัชนีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา แล้ว
นามาปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมข้อคาถามตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ได้ผลการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ ด้านความเที่ยงของเนื้อหาโดยใช้ดรรชนี CVI (Content Validity Index)
1. ด้านคุณลักษณะผู้นาของผู้บริหาร = .927
2. ด้านพฤติกรรมผู้นาของผู้บริหาร = .942
3. ด้านการใช้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร = .905
4. ทั้งฉบับ = .925
ขั้นที่ 4 นาแบบสอบที่ปรับปรุงแล้วไปสอบผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาสังกัดสานักงาน
ศึ ก ษาธิ ก าร ภาค 6 จ านวน 30 คนเพื่ อ น าข้ อ มู ล ได้ ม าวิ เ คราะห์ ห าค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของเนื้ อ หา
โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Conbach’s Alpha Coefficient) (ประคอง
กรรณสูตร, 2542; หน้า 47; Conbach, 1951) ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้
1. ด้านคุณลักษณะผู้นาของผู้บริหาร = .910
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2. ด้านพฤติกรรมผู้นาของผู้บริหาร = .945
3. ด้านการใช้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร = .962
4. ทั้งฉบับ = .939
ขั้นที่ 5 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยดาเนินการขอหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล
การวิจัยจากสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช และนาส่งพร้อมกับ
แบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยั งกลุ่มตัวอย่าง จานวน 351 คน โดยขอความอนุเคราะห์ให้บุคคลที่
เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยประสานและติดตามการเก็บรวบรวมเก็บข้อมูลแบบสอบถามคืนด้วยตัวเอง ซึ่งได้
กลับคืนมา 351 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
ขั้นที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม ตามลาดับดังนี้
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) โดยใช้การวิเคราะห์
ด้วยวิธีสกัดปัจจัย (Principal Component Analysis : PCA) หมุนแกนแบบออโธกอนนอล (Orthogonal)
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
การวิเคราะห์รูปแบบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ ของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาสังกัด
ส านั ก งานศึ กษาธิ การภาค 6 โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ ปัจจัย (Factor Analysis) ประเภทการ
วิเคราะห์ปัจจัยเชิงสารวจองค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) เพื่อศึกษา
โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร สร้างปัจจัยร่วม (Common Factor) โดยใช้วิธีการสกัดปัจจัย
(Principal Component Factoring) มีปัจจัยร่วม 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านคุณลักษณะผู้นาของ
ผู้บริหาร ด้านพฤติกรรมผู้นาของผู้บริหาร และด้านการใช้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริ หาร
ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
ในขั้นที่ 1 ผู้ วิจัยทาการตรวจสอบความเหมาะสมของการนาตัว แปรทั้งหมด เพื่อไปสร้าง
ปัจจัยหรือลดจานวนตัวแปร โดยพิจารณาจากค่าสถิติ Kaiser–Meyer–Olkin Statistics (KMO) และ
Bartlet’s Test of Sphericity
ในขั้น ที่ 2 ผู้ วิจัย ทาการวิเคราะห์ ปัจจัย (Factor Analysis) มีวัตถุประสงค์เพื่อได้ตัว แปร
แต่ล ะตัวมีค่าน้าหนักองค์ป ระกอบสูงในปัจจัยร่วมเพียงปัจจัยเดียวและมีค่าน้าหนักองค์ประกอบ
(Factor Loading) ต่ ามากหรื อ ใกล้ ๆ ศู น ย์ ใ นปั จ จั ย ร่ ว มอื่ น โดยเลื อ กวิ ธี ก ารสกั ด ปั จ จั ย เป็ น ตั้ ง
(Orthogonal Rotation) ด้ ว ยวิ ธี แ วริ แ มกซ์ (Varimax) เพื่ อ ให้ ไ ด้ อ งค์ ป ระกอบที่ เ ป็ น อิ ส ระโดย
พิจารณาจากเกณฑ์ 3 ข้อ ดังนี้
1) องค์ประกอบนั้นต้องมีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen value) มากกว่า 1 ขึ้นไป
2) ตัวแปรแต่ล ะตัวในองค์ประกอบนั้น ต้องมีน้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading)
ติดตามค่าสมบูรณ์ตั้งแต่ .3 ขึ้นไป
3) มีตัวแปรในองค์ประกอบ ตั้งแต่ 3 ตัวแปร ขึ้นไป
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ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาและสังเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เป็นรูปแบบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสานักงานศึกษาธิการ ภาค 6 เป็นโมเดลเชิงทฤษฎีได้ ดังนี้

ภาพที่ 1 รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เป็นรูปแบบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์
2. ผลการพัฒนารูปแบบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ ของผู้ บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาสังกัด
สานักงานศึกษาธิการภาค 6 พบว่า มีค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 70.166 ประกอบด้วย
22 องค์ประกอบ ดังนี้ 1.ด้านวิสัยทัศน์ 2.ด้านสติปัญญา 3.ด้านปัจเจกบุคคล 4.คุณลักษณะด้านสังคม
5.คุณลักษณะด้านความเท่าเทียม 6.คุณลักษณะด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 7.ด้านพัฒนาการ 8.ด้าน
บุคลิกภาพทางกาย 9.ด้านการยืดหยุ่นและการปรับตัว 10.ด้านความเชื่อมั่น 11.ด้านการประพฤติตน
เป็นตัวอย่าง 12.ด้านกาหนดวิสัยทัศน์ 13.ด้านความไว้ใจ 14.ด้านความกระชับกระเฉง 15.ด้านแรง
บันดาลใจ 16.ด้านประสบการณ์ 17.ด้านการปฏิบัติงาน 18.ด้านความตั้งใจจริง 19.ด้านการบูรณาการ
20.ด้านความเข้าใจ 21.ด้านการตรวจสอบ 22.ด้านมนุษยสัมพันธ์ สามารถเขียนเป็นแผนภาพได้ ดังนี้
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ภาพที่ 2 รูปแบบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานศึกษาธิการ ภาค 6
อภิปรายผลการวิจัย
รู ป แบบภาวะผู้ น าเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งาน
ศึกษาธิการภาค 6 ประกอบด้วย 22 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.ด้านวิสัยทัศน์ 2.ด้านสติปัญญา 3.ด้าน
ปั จ เจกบุ ค คล 4.คุ ณ ลั ก ษณะด้ า นสั ง คม 5.คุ ณ ลั ก ษณะด้ า นความเท่ า เที ย ม 6.คุ ณ ลั ก ษณะด้ า น
จรรยาบรรณวิชาชีพ 7.ด้านพัฒนาการ 8.ด้านบุคลิกภาพทางกาย 9.ด้านการยืดหยุ่ นและการปรับตัว
10.ด้านความเชื่อมั่น 11.ด้านการประพฤติตนเป็นตัวอย่าง 12.ด้านกาหนดวิสัยทัศน์ 13.ด้านความ
ไว้ ใ จ 14.ด้ า นความกระชั บ กระเฉง 15.ด้ า นแรงบั น ดาลใจ 16.ด้ า นประสบการณ์ 17.ด้ า นการ
ปฏิบัติงาน 18.ด้านความตั้งใจจริง 19.ด้านการบูรณาการ 20.ด้านความเข้าใจ 21.ด้านการตรวจสอบ
22.ด้านมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งมีองค์ประกอบบางตัวได้สอดคล้องกับ พิมพ์พร พิมพ์เกาะ (2557) ที่พบว่า
องค์ประกอบและตัวชี้วัดภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก และ 9 องค์ประกอบ
ย่อย ได้แก่ 1) ด้านจินตนาการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย 1.1) มีความคิดเชิงสร้างสรรค์
1.2) มีอารมณ์ขันในการทางาน 1.3) มีสติปัญญาในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 2) ด้านมีความยืดหยุ่น
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ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย 2.1) ความสามารถในการคิดหาคาตอบได้อย่างอิสระไม่ตกอยู่ภายใต้
กฎเกณฑ์ 2.2) ความคุ้นเคย 2.3) ความสามารถในการปรับตัวตามสถานการณ์ต่างๆ การเปิดกว้างรับ
ความคิดใหม่ๆ อย่างอิสระ และ 3) ด้านวิสั ยทัศน์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย 3.1) การสร้าง
วิสัยทัศน์ 3.2) การเผยแพร่วิสัยทัศน์ 3.3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ ทั้งนี้ ยังสอดคล้องกับนักวิชาการ
อีกหลายท่านที่กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ก่อนใคร (ไพฑูรย์
สินลารัตน์, 2554; หน้า 125) ผู้นาที่สร้างสรรค์จะมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1) ค้นหาสิ่งใหม่ที่ดีกว่าอยู่เสมอ
2) กล้าลองผิดลองถูก ไม่กลัวความล้มเหลว 3) เรียนรู้จากความผิดพลาด และไม่กลัวประสบการณ์ใน
อดีต และ 4) ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล และความคิดเห็นของเพื่อนร่ว มงาน ซึ่งสอดคล้ องกับ
วิโรจน์ สารรัตนะ (2555; หน้า 82) ที่กล่าวว่าการพัฒนาผู้นาในอนาคตจะเน้นการเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์
สิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ และส่งเสริมความคิดนอกกรอบในวัฒนธรรมองค์การแบบเปิดขณะที่ นเรศ บุญช่วย
(2555; หน้า 71) ได้กล่าวว่า “ผู้นาเชิงสร้างสรรค์” จะแสดงออกซึ่งการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดเวลามี เจต
คติในเชิงบวกต่อโลกและต่อชีวิต เชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพของตนเองและผู้อื่นที่พร้อมจะก้าวข้าม
อุปสรรคไปด้วยกัน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่แสดงถึงความยืดหยุ่นทางความคิด และการกระทา
รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความสมดุลในชีวิตที่รู้จักพัฒนาตนเองเสมอทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และจิต
วิ ญ ญาณ เช่ น เดี ย วกั บ เกรี ย งศั ก ดิ์ เจริ ญ วงศ์ ศั ก ดิ์ (2550; หน้ า 44) ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า กุ ญ แจแห่ ง
ความส าเร็จ ประการหนึ่งของภาวะผู้ น า คือ ความสามารถในการกล้ านาความเปลี่ยนแปลง และ
ความสามารถในการกล้าเผชิญกับความท้ายทาย ด้วยวิธีการในการดาเนินงานในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
ควรนารูปแบบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสานักงาน
ศึกษาธิการ ภาค 6 ไปใช้เป็น แนวทางในการวางแผนและการประยุกต์ ใช้ในงาน หรือสร้างเกณฑ์
ประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของผู้ บ ริ ห ารในสถานศึ ก ษาได้ ซึ่ ง จะส่ ง ผลสู่ ก ารผลการด าเนิ น งานของ
สถานศึกษา คุณภาพของครู และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้แก่นักเรียนต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรวิเคราะห์ องค์ป ระกอบแบบยื นยันในการพัฒนารูปแบบภาวะผู้ นาเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 6 และ ผู้บริหารการศึกษาอื่น
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