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ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี  
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเบญจม
เทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 และเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัด
เพชรบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จ าแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์
การท างาน กลุ่มตัวอย่างที่ได้แก่ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 จ านวน 116 คน ใช้การสุ่มด้วยการแบ่งช้ัน และสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60-1.00 และมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.95 สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบที และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว และเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่  
 ผลการศึกษา พบว่า 
 1. ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงล าดับดังน้ี ด้านผู้น าการเรียนรู้เป็นทีม ด้านผู้น าท่ีสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านผู้น าที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน ด้าน
การเป็นผู้น าการบริหารความเสี่ยง ด้านผู้น าของผู้น า ตามล าดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บรหิารโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  
  2.1 ครูที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ 
จังหวัดเพชรบุรี สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านการเป็นผู้น าการสร้างความไว้วางใจ ด้านการเป็นผู้น าการสร้างความคิดสร้างสรรค์ และ ด้านการเป็น
ผู้น าท่ีให้ความส าคัญกับคนและกระบวนการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่
แตกต่างกัน 

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์/วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 อาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์/วิทยาลัยนครราชสีมา 
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  2.2 ครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมไม่แตกต่าง
กัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเป็นผู้น าการสร้างความไว้วางใจ  ด้านการเป็นผู้น าการสร้างความคิด
สร้างสรรค์ และด้านการเป็นผู้น าที่ให้ความส าคัญกับคนและกระบวนการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน 
  2.3 ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเป็นผู้น าการสร้างความไว้วางใจ  และด้านการเป็นผู้น าการสร้างความคิด
สร้างสรรค์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
Abstract  
  The research purposes were: to study the creative leadership of Benchamatheputhi 
Phetchaburi School administrators under the jurisdiction of the Secondary Educational Service Area 
Office 10; and to compare the creative leadership of Benchamatheputhi Phetchaburi School 
administrators under the jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 10, classified by 
the gender, education level, and working experience. The sample was the 116 teachers of 
Benchamatheputhi Phetchaburi School administrators under the jurisdiction of the Secondary 
Educational Service Area Office 10, used the stratified random sampling and simple random sampling. 
The research instrument was the 5-levels estimate rating scale questionnaire with Index of consistency 
between 0.60-1.00 and reliability 0.95. The data analysis statistics were the percentage, mean, standard 
deviation, t-test, one-way Analysis of Variance and multiple- comparison by Scheffe method.  
  The research findings were: 
 1. The creative leadership of Benchamatheputhi Phetchaburi School administrators under the 
jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 10, the overall was at high level. When 
each aspect consideration found every aspect was at high level; in order as followed: the leaders of 
team learning aspect, the leaders that created creativity aspect, the leaders that focused on the 
achievement of work aspect, the risk management leadership aspect, and the leader of the leader 
aspect, respectively. 
  2. The comparative results of creative leadership of Benchamatheputhi Phetchaburi School 
administrators under the jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office 10 were: 
  2 . 1  The teachers with different of gender had the opinion about creative leadership of 
Benchamatheputhi Phetchaburi School administrators under the jurisdiction of the Secondary 
Educational Service Area Office 10, the overall did not different. When each aspect consideration found 
the leadership of building trust aspect, the leaders created creativity aspect, and the leadership aspects 



 

ภาคโปสเตอร ์

 369 

that focused on people and work processes aspect were different with statistical significance level .05; 
but the other aspects did not different.  
   2 . 2  The teachers with different of working experience had the opinion about creative 
leadership of Benchamatheputhi Phetchaburi School administrators under the jurisdiction of the 
Secondary Educational Service Area Office 1 0 , the overall did not different. When each aspect 
consideration found the leadership of building trust aspect, the leaders created creativity aspect, and 
the leadership aspects that focused on people and work processes aspect were different with statistical 
significance level .05; but the other aspects did not different.  
  2.3 The teachers with different of education level had the opinion about creative 
leadership of Benchamatheputhi Phetchaburi School administrators under the jurisdiction of the 
Secondary Educational Service Area Office 1 0 , the overall did not different. When each aspect 
consideration found the leadership of building trust aspect, and the leaders created creativity aspect, 
were different with statistical significance level .05; but the other aspects did not different. 
Keywords: Creative leadership 
  
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย  
 บุคคลส าคัญที่จะสร้างพลังขับเคลื่อนองค์กรและสังคมสู่การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ที่มีลักษณะเป็น
พลวัต มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงท่ีทุกคนต้องเผชิญ ดังนั้นทุก
องค์กรจ า เป็นต้องมีผู้น า ที่มีศักยภาพสูง มีคุณลักษณะที่เหมาะสมและมีพลังที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี และส ามารถน าพ าองค์กรสู่ความส าเร็จ เมื่อทุกองค์กรมีประสิทธิภาพ ก็จะท าให้สังคม
โดยรวมสามารถก้าวทันและเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ได้เป็นอย่างดีน า  มาซึ่งความสุข
ความเจริญทุกภาคส่วนของสังคม ดังนั้นการสร้างผู้น า ที่มีความสามารถและมีพลังที่จะขับเคลื่อนองค์กรสู่การ
เปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งจ า เป็นในโลกยุคใหม่นี้ ผู้น า คือ ผู้ที่สามารถน า ผู้อื่นให้ก้าวไปข้างหน้าสู่
จุดมุ่งหมายตามที่ตั้งใจไว้ โดยใช้ศักยภาพของความเป็นผู้น าที่มีอยู่ทั้งในด้านสถานภาพ ความสามารถ อิทธิพล ชีวิต 
และพฤติกรรม เพื่อส่งผลให้สามารถก าหนดทิศทางให้บุคคลที่ติดตามมุ่งสู่เป้ หมายเดียวกัน ฉะนั้นผู้น า จึงมีความ
จ าเป็นและมีความส าคัญต่อการน าองค์กรหรือบุคคลไปสู่ความส าเร็จ มีความสามารถในการใช้อิทธิพลของตนเองหรือ
ของต าแหน่งท่ีจะท าให้บุคคลอื่นยอมปฏิบัติตาม เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน และได้มาซึ่งสิ่งท่ีปรารถนาร่วมกัน 
 ผู้บริหารจึงควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับบรรยากาศองค์กร โดยเฉพาะภาวะผู้น าของผู้บริหาร สามารถ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศองค์กรที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของคนในองค์กรเพื่อให้  ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากที่สุด สอดคล้องกับ สติงเกอร์ (Stringer, 2002 : 65) กล่าวว่า พฤติกรรมของผู้น าส่งผลทางตรงต่อ
บรรยากาศของโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นตัวแปรที่สามารถใช้ท านาย ความส าเร็จขององค์กรได้ซึ่งผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าจะ
มีอิทธิพลโดยตรงต่อสภาพบรรยากาศขององค์กร ในขณะเดียวกันสภาพบรรยากาศองค์กรก็มีผลกระทบต่อพฤติกรรม
ของผู้ร่วมงาน ท านองเดียวกับ เอกพล อินทรพิชัย (2552 : 36) กล่าวว่า ภาวะผู้น ามีความสัมพันธ์กับบรรยากาศองคก์ร 
ผู้น ามีอ านาจ หน้าที่ที่ต้องน าความเจริญก้าวหน้ามาสู่องค์กรท าให้องค์กรอยู่รอดได้ผู้น าจึงต้องท าภารกิจอันส าคัญ  ยิ่ง
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ต่อบุคลากรในองค์กรคือการจูงใจให้บุคลากรมีความพึงพอใจ ปฏิบัติงานให้เต็มความรู้ความสามารถ ทั้งนี้เพื่อให้องค์กร
มีประสิทธิผลของงานตามวัตถุประสงค์พฤติกรรม การบริหารของผู้บริหารส่งผล  โดยตรงต่อบรรยากาศองค์กรและ
บรรยากาศองค์กรส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน อีกทั้งเป็นตัวแปร ที่สามารถใช้ท านายความส าเร็จขององค์กรได้
นอกจากนี้ ภารดี อนันต์นาวี (2545 : 149) กล่าวว่า ผู้น าหรือผู้บริหารเป็นบุคคลหลักที่ต้องรับผิดชอบต่อบรรยากาศที่
เกิดขึ้นภายในโรงเรียน 
 นอกจากนั้น ยังมีงานวิจัยที่ส าคัญหลายฉบับ ที่แสดงให้เห็นถึงความส าคัญและความจ า เป็นในการพัฒนา
ภาวะผู้น าเพื่อเป็นหลักในการน าองค์กรไปสู่เป้าหมาย และจากผลการวิจัย พบว่าภาวะผู้น า ที่มีประสิทธิผลยังอยู่ใน
ระดับปานกลางซึ่งจะต้องปรับปรุงอีกมาก (จามจุรี จ าเมือง,2545 : ก) และพฤติกรรมผู้น า ของผู้บริหารสถานศึกษามี
ความสัมพันธ์กับผลการด า เนินงานของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่ พฤติกรรมแบบมิตรสัมพันธ์มี
ความสัมพันธ์กับผลการด า เนินงานของสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อย ประกอบกับการส ารวจวิเคราะห์ปัญหาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโดยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 
1 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนใหญ่ยังขาดภาวะผู้น าในด้านการสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ ไม่มีการพัฒนาภาวะ
ผู้น าทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและครูอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษาไม่ได้
พัฒนาตนเองให้ปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ ทั้งด้านการบริหารงานและการบริหารวิชาการ ท า ให้ไม่มีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานในภาวะเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงทั้งด้านการบริหารจัดการและการบริหารงบประมาณ รวมถึง
ความตระหนักในการปฏิบัติงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานขาดการวางแผนอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน ท าให้การบริหารงาน
ในสถานศึกษาเกิดความขัดแย้ง การท า งานมีอุปสรรค การแก้ไขปัญหายุ่งยากซับซ้อน ล่ าช้ า บุคล ากรขาดขวัญก า ลัง
ใจ และกลัวการกล้าเปลี่ยนแปลง ไม่ยอมรับสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยภาพรวมของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา อันสืบเนื่องมาจากการขาดภาวะผู้น า ดังกล่าว 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวนี้เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 1 มีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์การเรียนต่ า กว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งจะเห็นได้จากการรายงานผลการ
ด าเนินงาน บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพได้คะแนนเฉลี่ยเพียง  1.00 ซึ่งอยู่ใน
ระดับต่ า กว่าเกณฑ์ แสดงให้เห็นถึงการขาดคุณภาพทางการศึกษาและขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
การศึกษาซึ่งเป็นปัญหาส าคัญที่สุดที่จะต้องหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงอย่างเร่งด่วน  เพราะหากผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถต่ า ตั้งแต่เด็ก ก็ยากท่ีจะพัฒนาตนเองเมื่อโตขึ้นได้ ปัญหาใหญ่เช่นนี้จ าเป็นจะต้องมีผู้น าของสถานศึกษาท่ี
มีความสามารถในการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ พร้อมด าเนินการทุกวิถีทางที่จะช่วยยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาของตนให้สูงขึ้น ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาภาวะผู้น า  ที่พึงประสงค์ที่
สามารถบริหารสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จ โดยผู้น าในยุคใหม่ต้อง สามารถกระตุ้นให้บุคล ากรท างานร่วมกันอย่างเต็ม
ศักยภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวุฒิภาวะในการเป็นผู้น าสูง กล้าตัดสินใจ และมุ่งผลส าเร็จ โดยมีเป้าหมายให้เกิด
การด าเนินงานจริงภายใต้ภาวะผู้น าของผู้บริหาร เกิดผลสัมฤทธ์ิของงานขณะเดียวกันก็ต้องท าให้ทุกคนบังเกิดความพึง
พอใจในงานท่ีท าด้วย การบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพภายใต้ภาวะผู้น า ที่พึงประสงค์จะสามารถน า ไปสู่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันเป็นเป้าหมายสูงสุด 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรียน

เบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จ าแนกตาม เพศ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน  
 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง  
 การวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการเป็นผู้น าการเรียนรู้
แบบทีม 2.ด้านการเป็นผู้น าของผู้น า 3.ด้านการเป็นผู้น าการสร้างความไว้วางใจ 4. ด้านการเป็นผู้น าการสร้างความคิด
สร้างสรรค์ และ 5. ด้านการเป็นผู้น าที่ให้ความส าคัญกับคนและกระบวนการท างาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จ านวน 170 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูในโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จ านวน 116 คน โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครจซี่และมอร์
แกน (Krejcie & Morgan, 1970 : 607-610) จากนั้นใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) และ
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาประกอบในการสร้างเป็นแบบสอบถาม เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของครูทีมีต่อ
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของของผู้บริหารโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 โดยรายละเอียดแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของครูมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (check lists) 
ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการ
ท างาน  
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ 
จังหวัดเพชรบุรี สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scales) 5 ระดับ  
 การสร้างและการทดสอบเคร่ืองมือ  
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและทดสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาดังต่อไปนี้ 
  1. ศึกษาและค้นคว้าแนวทางการสร้างแบบสอบถามจากหนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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  2. สร้างแบบสอบถามโดยก าหนดประเด็นของค าถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนิยามปฏิบัติการ
ของตัวแปรที่ศึกษาโดยสร้างเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  
  3. น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องสมบรูณ์ของ
แบบสอบถาม 

  4. แก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์แล้วน าเสนอผู้เช่ียวชาญจ านวน 
5 ท่านเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความถูกต้องของภาษา และค านวณหาค่าดชันี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.60-1.00 
  5. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม ให้เหมาะสมแล้วน าไปทดลองใช้ (Try-Out) กับครู ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30 คนและน าข้อมูลที่ได้น าไปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990:202-204) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .95 
  6. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วจากการทดลองใช้ น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้ง ก่อนน าไป
เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
 วิธีรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยด าเนินการ มีขั้นตอนในการ
ด าเนินการดังนี ้
  1. ผู้วิจัยติดต่อขอหนังสือจากวิทยาลัยนครราชสีมา ถึงผู้บริหารโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัด
เพชรบุรี สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
  2. ผู้วิจัยน าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนครราชสีมา เสนอต่อผู้บริหาร โรงเรียนเบญจมเทพ
อุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากครู
ในการตอบแบบสอบถาม 
  3. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปพบกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ และอธิบายวิธีการตอบ
แบบสอบถาม 
  4. ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง ได้คืนมา 116 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
  5. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาศึกษาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
ก่อนท่ีจะน ามาประมวลผล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ร้อยละ 
  2. วิเคราะห์ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งก าหนด
เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยไว้ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545:102-103) 
  ค่าเฉลี่ย  4.50 - 5.00  หมายถงึ  มีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.50 - 4.49  หมายถึง  มีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.50 - 3.49  หมายถึง  มีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.50 - 2.49  หมายถึง  มีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.49  หมายถึง  มีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
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  3. เปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จ าแนกตาม เพศ และระดับการศึกษา โดยการทดสอบค่าที (t-test) 
  4. เปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) เมื่อพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test) 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
  1. สถิติหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ 1.1 ค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
IOC (Index of Item-Objective Congruence) 1.2 ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
  2. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 2.1 ร้อยละ 2.2 ค่าเฉลี่ย ( X ) 2.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 3.1 การทดสอบค่าที (t-test) 3.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe's test) 
 
สรุปผลการวิจัย  
 1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บรหิารโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัด
เพชรบุรี สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ 

จังหวัดเพชรบุรี สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมและรายด้าน 

ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค ์ X  S.D. ระดับ ล าดับที ่
1. ด้านผู้น าการเรียนรู้เป็นทีม 
2. ด้านผู้น าของผู้น า 
3. ด้านผู้น าท่ีสร้างความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ 
4. ด้านการเป็นผู้น าการบริหารความเสีย่ง 
5. ด้านผู้น าท่ีมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน 

4.00 
3.64 
3.99 
3.81 
3.89 

0.50 
0.70 
0.60 
0.61 
0.71 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

1 
5 
2 
4 
3 

ภาพรวม 3.86 0.62 มาก  

  
 จากตารางที่ 1 พบว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.86, S.D. = 0.62) และเมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับดังนี้ ด้านผู้น าการเรียนรู้เป็นทีม  ( X  = 4.00, S.D.=0.50) 

ด้านผู้น าท่ีสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ( X =3.99, S.D.= 0.60 ) ด้านผู้น าท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน ( X  = 3.89, S.D. = 

0.71 ) ด้านการเป็นผู้น าการบริหารความเสี่ยง ( X  = 3.81, S.D. = 0.61) ด้านผู้น าของผู้น า ( X  = 3.64, S.D. = 0.70 ) 
ตามล าดับ 
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 2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บรหิารโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  
  2.1 ครูที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ 
จังหวัดเพชรบุรี สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านการเป็นผู้น าการสร้างความไว้วางใจ ด้านการเป็นผู้น าการสร้างความคิดสร้างสรรค์ และ ด้านการเป็น
ผู้น าท่ีให้ความส าคัญกับคนและกระบวนการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่
แตกต่างกัน 
  2.2 ครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมไม่แตกต่าง
กัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเป็นผู้น าการสร้างความไว้วางใจ  ด้านการเป็นผู้น าการสร้างความคิด
สร้างสรรค์ และด้านการเป็นผู้น าที่ให้ความส าคัญกับคนและกระบวนการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน 
  2.3 ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเป็นผู้น าการสร้างความไว้วางใจ  และด้านการเป็นผู้น าการสร้างความคิด
สร้างสรรค์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล  
 จากผลการศึกษาเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนเบญจมเทพ
อุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 พบว่ามีประเด็นท่ีน่าสนใจ ดังนี้ 
  1.ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัด
เพชรบุรี สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เพราะอาจเนื่องมาจาก
เพราะว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 39 ให้
กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารจัดการไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาใน 4 ด้าน คือ
ด้านวิชาการการบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องปฏิบัติ
ภารกิจนี้โดยตรงและมีหน้าที่ความรับผิดชอบงานทุกอย่างของสถานศึกษา  ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานธุรการและการเงิน การบริหารงานบุคคล การบริหารงานอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ การบริหารงาน
กิจการนักเรียนการประชาสัมพันธ์และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนทั้งยังมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้น าในการ
พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักเรียนที่ตนเองรับผิดชอบ  ให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษา (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553 : 82) สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีได้ก าหนด
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาให้ จัดระบบการบริหารภายในสถานศึกษาให้ครอบคลุมภารกิจหลัก คือ การ
บริหารทั่วไป การบริหารงานวิชาการการบริหารงบประมาณ และการบริหารบุคคล และให้บริการด้านอ่ืนๆให้บรรลุผล
ตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายที่วางไว้  
  2. จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนเบญจม
เทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จ าแนกตามเพศ พบว่า ครูที่มีเพศ
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ต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนรายด้านพบว่า ด้านการเป็นผู้น าการ
สร้างความไว้วางใจ ด้านการเป็นผู้น าการสร้างความคิดสร้างสรรค์ และ ด้านการเป็นผู้น าที่ให้ความส าคัญกับคนและ
กระบวนการท างาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 เป็นไปตามสมมุติฐานการศึกษาที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจะ
เพราะว่าจากครูเพศชายและเพศหญิง มีแนวทางทางความคิดที่แตกต่างกันในด้านผู้น าที่สร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และ ด้านการเป็นผู้น าการบริหารความเสี่ยง โดยคะแนนเฉลี่ยของครูที่เป็นเพศหญิงจะสูงกว่าเพศชาย เพราะโดย
ธรรมชาติแล้วผู้หญิงเป็นเพศท่ีมีความละเอียดอ่อนกว่าเพศชายท าให้กระบวนการทางความคิดที่มีต่อผู้บริหาร ด้านผู้น า
ที่สร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ ด้านการเป็นผู้น าการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นต่างจากเพศชาย ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วิทยา สิงห์เรือง (2552 : บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 กรณีศึกษาอ าเภอพิบูลมังสาหาร พบว่า 
1) ครูผู้สอนที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ไม่แตกต่างกัน 2) ครูผู้สอนที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และ เพื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านการวัดและประเมินผล ครูผู้สอนที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์
ในการท างานต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
  3. ครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมไม่แตกต่าง
กันส่วนรายด้าน แตกต่างกัน ด้านการเป็นผู้น าการสร้างความไว้วางใจ ด้านการเป็นผู้น าการสร้างความคิดสร้างสรรค์ 
และด้านการเป็นผู้น าที่ให้ความส าคัญกับคนและกระบวนการท างานแตกต่างกันเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ ซึ่งครูที่มี
ประสบการณ์ในการท างาน 21 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็นต่างจากครูที่มีประสบการณ์ท างานไม่เกิน 10 ปี ทั้งนี้อาจ
เพราะว่ามาจากครูที่ มีประสบการณ์ในการท างาน 21 ปีขึ้นไปเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานมากมุมมองในการ
มองผู้บริหารจึงอาจจะแตกต่างไปจากครูที่มีประสบการณ์น้อยเพราะได้พบเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในการท างานไม่ว่าจะ
เป็นด้านนักเรียน ด้านครูผู้สอนด้วยกันและแม้กระทั่งผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทยา สิงห์
เรือง (2552 : บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 กรณีศึกษาอ าเภอพิบูลมังสาหาร พบว่า 1) ครูผู้สอนที่มีเพศต่างกันมี
ความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 
ไม่แตกต่างกัน 2) ครูผู้สอนที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และ เพื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ไม่
แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านการวัดและประเมินผล ครูผู้สอนท่ีมีอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกันมี
ความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 
โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
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  4. ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนเบญจม
เทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเป็นผู้น าการสร้างความไว้วางใจ  และด้านการเป็นผู้น าการสร้างความคิดสร้างสรรค์
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะว่ามาจากครูที่มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มุมมองในการมองการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาจะแตกต่างจากครูที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี เพราะในการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีครูที่ได้รับการศึกษาระดับนี้อาจารย์ผู้สอนจะเน้น
ย้ าถึงแนวทางทฤษฎีและหลักปฏิบัติของการบริหารและได้ฝึกคิดฝึกปฏิบัติจากการเรียนการสอนท าให้ความคิดเห็นที่มี
ต่อผู้บริหารแตกต่างจากครูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี สอดคล้องกับการศึกษาของ วิทยา สิงห์เรือง (2552 : 
บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 กรณีศึกษาอ าเภอพิบูลมังสาหาร ปรากฏว่า ผลการเปรียบเทียบศึกษาความพึง
พอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนส านักงานเขตจอมทอง สังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
วุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าเสนอผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 ด้านการเป็นผู้น าการเรียนรู้แบบทีม ผู้บริหารควรยกย่อง  การให้รางวัลและการสร้างความ
ภาคภูมิใจ ในความส าเร็จของผู้ร่วมงาน โดยการมอบหมายงานด้วยความเชื่อมั่นและมั่นใจว่าผู้ได้รับมอบหมายงานจะ
ท างานส าเร็จอย่างมีคุณภาพ ตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ 

1.2  ด้านการเป็นผู้น าของผู้น า ผู้บริหารควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้ฝึกปฏิบัติงานในลักษณะของผู้น า
ตามโอกาสต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม  

1.3  ด้านผู้น าที่สร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผู้บริหารควรส่งเสริมและกระตุ้นให้ครูและบุคลากรมี 
ความกล้าที่จะริเริ่มสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ โดยการระดมพลังสมองหรือวิธีการอื่นอยู่เสมอ และให้ครูสร้างผลงานท่ี
สร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์ท่ีแปลกใหม่ 

1.4  ด้านการเป็นผู้น าการสร้างความไว้วางใจ ผู้บริหารควร มีระบบการท างานโปร่งใสตรวจสอบได้  
1.5  ด้านการเป็นผู้น าที่ให้ความส าคัญกับคนและกระบวนการท างาน ผู้บริหารควรสร้างแหล่งเรียนรู้

และสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ส าหรับครูและนักเรียนในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามความถนัด
และความสนใจ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน ต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
  2. ควรท าการศึกษาความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา จากกลุ่ม
ประชากรกลุ่มอื่น ๆ เช่น ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า นักเรียน ผู้น าชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฯลฯ 
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