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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดภาวะผู้นาเชิง
สร้ างสรรค์ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา 2) ศึ ก ษาแบบปฏิ บั ติ ก ารที่ เป็ น เลิ ศ ภาวะผู้ น าเชิ ง
สร้ า งสรรค์ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา 3) ศึ ก ษาภาวะผู้ น าเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องผู้ บริ ห าร
สถานศึกษา 4) ศึกษาบรรยากาศองค์การของโรงเรียน 5) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน และ 6) สร้าง
สมการพยากรณ์บรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เป็ น ครู ผู้ ส อนในโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 21 จานวน 325 คน โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่
ใช้ ในการวิ จั ย เป็ น แบบสอบถามแบบ มาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ สถิ ติ ที่ ใช้ ในการ
วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล คื อ การแจกแจงความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
1
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สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น และการวิ เคราะห์ ถ ดถอยพหุ คู ณ แบบขั้ น ตอน
ผลการวิจัยพบว่า 1. ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา มี 3 องค์ประกอบ 31
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย องค์ประกอบการมีวิสัยทัศน์มีจานวน 12 ตัวชี้วัด องค์ประกอบการมี
ความยืดหยุ่นมีจานวน 8 ตัวชี้วัด และองค์ประกอบการมีความคิดสร้างสรรค์มีจานวน 11
ตัว ชี้วัด 2. การศึกษาแบบปฏิ บั ติที่เป็ น เลิ ศ ได้องค์ป ระกอบภาวะผู้ นาเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มอีก 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านการปฏิบัติสู่เป้าหมาย
และมีจานวน 11 ตัวชี้วัด 3. ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ผู้บริหารสถานศึกษา สั งกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 4. บรรยากาศองค์การของ
โรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 5.
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัด
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น 6. สมการพยากรณ์
บรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน โดยใช้
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นตัวแปรพยากรณ์ ได้อานาจพยากรณ์
ร้อยละ 62.10
คาสาคัญ: ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์, ผู้บริหารสถานศึกษา, บรรยากาศองค์การ

Abstract
The purposes of this research were: 1) To study the components and indicators
of creative leadership of school administrators; 2) To study the best practices of creative
leadership of school administrators; 3) To study creative leadership of school administrators; 4)
To study the organizational climate of the schools; 5) To study the relationship between
creative leadership of school administrators and the organizational climate of the school: and 6)
To create a forecast equation of the organizational climate of the schools under the
office of basic education commission. The samples were 325 a teachers in the schools
under the office of secondary educational service area 21 selected by using stratified
random sampling. The instrument used in the research was a questionnaire with rating
scale of 5 levels. The statistics used for data analysis were frequency distribution,
percentage, mean, standard deviation, Pearson's correlation coefficient and stepwise
multiple regression analysis. The results of the research were as the followings: 1. The
components of creative leadership of school administrators included 3 components and
31 indicators consisting: 12 indicators in vision component; 8 indicators of flexibility
component; and 11 indicators of the creativity component. 2. In the study on best
practices, an additional component of the creative leadership of the school
administrators was achieved i.e. the component of the implementation towards the
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goals including 11 indicators. 3. In the overall creative leadership of the school
administrators under the office of basic education commission was at a high level. 4. The
overall organizational climate of the schools under the office of basic education
commission was at a high level. 5. The creative leadership of the school administrators
had its relationship with the organizational climate of the schools under the office of
basic education commission. 6. For the forecasting equation of the organizational climate
of the schools under the office of basic education commission by using creative
leadership of the school administrators as predictive variable, the predictive power was
at 62.10 percent.
Keywords: Creative Leadership, School Administrators, Organizational Climate

บทนา
จากสภาพสั งคมปั จ จุ บั น ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงและแข่ งขั น กั น สู งทั้ งในด้ า นสั งคม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองและเทคโนโลยี ตลอดจนด้านการศึกษาของไทย ก็ ส่งผลให้
ประสบปัญหาในรูปแบบต่างๆ มากมาย กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่เกิดขึ้นส่งผลให้ทุก
องค์กรมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีผู้นาที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมและเป็นผู้นาที่มีศักยภาพ
สูงในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปในทิศทางที่ดีเพื่อสามารถนาพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย ด้วย
ความส าเร็ จ ทั้ งนี้ ภ าระหน้ าที่ ข องผู้ น า คื อ การสร้างคนให้ เติ บ โตอย่ า งมี ศั ก ยภาพ และ
สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ,2556: 21) ซึ่ง
ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากการเติบโตของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมต่างๆ ทาให้สังคมกลายเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร โครงสร้างของสังคมเปลี่ยนไป
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ผลักดันให้ผู้บริหารองค์กรในปัจจุบันต้องเตรียมตัวรับมือและเตรียม
ความพร้ อ มให้ ส ามารถบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ด ารงอยู่ ในสั ง คมปั จ จุ บั น และอนาคตได้ ซึ่ ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้ให้ความสาคัญกับ
การมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกัน ส่งผลให้การพัฒ นาประเทศสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืน รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้เทคโนโลยีน วัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ (ส านั กงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ,2560: 1-2)
ดังนั้นการสร้างความพร้อมด้านการยกระดับคุณภาพ การเสริมสร้างองค์ความรู้ การสร้าง
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อใช้เป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยจึง
เป็ น สิ่ งส าคั ญ อย่ างยิ่ ง ในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.25602564) จะเห็ น ได้ ว่ า ได้ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การศึ ก ษาที่ บู ร ณาการร่ ว มกั บ หลั ก แนวคิ ด เชิ ง
สร้ า งสรรค์ ผู้ บ ริ ห ารเป็ น บุ ค คลส าคั ญ ที่ จ ะสร้ า งพลั ง ขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รและสั ง คมสู่
การเปลี่ย นแปลงในโลกยุคใหม่ที่มีลั กษณะเป็นพลวัต มีการเคลื่อนไหวเปลี่ ยนแปลงอย่าง
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ต่อเนื่องตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงซึ่งทุกคนต้อง
เผชิญ ดังนั้นทุกองค์กรจาเป็นต้องมีผู้บริหารที่มีศักยภาพสูง เพื่อนาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จ
นอกจากนี้ปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งที่ทาให้ผู้บริหารสถานศึกษาประสบความสาเร็จหรือประสบ
ความล้มเหลวในการบริหารงานก็คือ บรรยากาศขององค์การ ผู้บริหารจึงควรให้ความสาคัญ
เกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ โดยเฉพาะภาวะผู้นาของผู้บริหารสามารถส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกิดบรรยากาศองค์การที่เอื้อต่อ การปฏิบัติงานของคนในองค์การเพื่อให้ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากที่สุด (Fox et al.,1973: 1-2) ดังนั้นผู้นาหรือผู้บริหารจึงเป็นบุคคลหลัก
ที่ต้องรับผิดชอบต่อบรรยากาศที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน (ภารดี อนันต์นาวี, 2553: 149)
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์เป็นคุณลักษณะที่สาคั ญในยุคปัจจุบันและอนาคตของทุก ๆ
องค์ ก าร จากความเปลี่ ย นแปลงทางสภาพสั งคมและเศรษฐกิ จ ดั งกล่ าว การที่ จ ะน าพา
องค์การไปสู่ความสาเร็จได้นั้ น ผู้บ ริหารล้วนต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์เพื่อผลั กดันให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ (จักรกฤษณ์ โพดาพล, 2556: 2) สอดคล้องกับปัญหาสังคม
ปัจจุบันและที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เห็นชัดว่ามี การเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวาง มีความ
สลับซับซ้อนและไร้ทิศทาง ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์จะเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างของการ
เปลี่ ย นแปลงนั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า ผู้ น าหรื อ ผู้ บ ริ ห ารเป็ น บุ ค คลหลั ก ที่ จ ะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
บรรยากาศที่เกิดขึ้น ดังนั้นภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการ
สร้างบรรยากาศที่ดีของโรงเรียน (กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์, 2555: 10)
โรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 21 ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ครูมีอัตรากาลัง
น้อย ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ครูทั้งยังต้องปฏิบัติง านในด้านอื่น ๆ
และงานนโยบายต่างๆ ที่ผู้บริหารมอบหมาย ทาให้ครูปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มศักยภาพ ประกอบ
กับบรรยากาศในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีการติดต่อประสานงานกัน
ขาดขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งบรรยากาศในการทางานนั้นมีความสาคัญเป็นอย่าง
ยิ่งต่อการเสริมสร้างความคิด จิตใจ และคุณธรรมอันพึงประสงค์ให้แก่บุคลากรในโรงเรียน
บรรยากาศที่ ส าคัญ จะประกอบด้ วยองค์ป ระกอบ คื อ การรวมตัว ของคน เป้ าหมายของ
องค์การ ขอบเขตขององค์การ โครงสร้างขององค์การ และระบบของการปฏิบัติงาน (จารุ
วรรณ สิทธิโชค, 2555: 27) ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาที่ ส่ งผลต่ อ บรรยากาศองค์ การของโรงเรีย น สั งกัด ส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนาผลการวิจัยที่เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพใช้
เป็น ข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒ นาผู้บริหารสถานศึกษาและเพื่อให้การบริหารประสบ
ความสาเร็จมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์อันสูงสุดต่อโรงเรียน
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบและตั ว ชี้ วั ด ภาวะผู้ น าเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา
2. เพื่ อ ศึ ก ษาแบบปฏิ บั ติ ก ารที่ เป็ น เลิ ศ ภาวะผู้ น าเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศ
องค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. เพื่อศึกษาระดับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
กับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. เพื่อสร้างสมการณ์ พยากรณ์ บ รรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจั ยครั้งนี้ ผู้วิจัย ได้แบ่ งการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ โดยมีวิธีดาเนินการวิจัย
ดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 เป็ น การศึกษาเอกสาร ตาราและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับภาวะผู้ นาเชิง
สร้ างสรรค์ ของภาวะผู้ น าเชิงสร้ างสรรค์ของผู้ บริห ารสถานศึก ษาและสั งเคราะห์ แนวคิ ด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของนักวิชาการต่างๆ เกี่ยวกับองค์ประกอบและตัวชี้วัดภาวะ
ผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้ได้องค์ประกอบและตัวชี้วัดภาวะผู้นาเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาและสร้างแบบยืนยันความเหมาะสมขององค์ประกอบ
และตัวชี้วัด ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน
ตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ ป ระกอบและตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ ให้ ไ ด้ อ งค์ ป ระกอบหลั ก
องค์ประกอบย่อยและตัวชี้วัดภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ระยะที่ 2 เป็ น การศึก ษาแบบปฏิ บั ติ ก ารที่ เป็ น เลิ ศ ของภาวะผู้ น าเชิงสร้างสรรค์
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึก ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยนาองค์ประกอบและตัวชี้วัดใน
ระยะที่ 1 มาเป็นประเด็นในการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่สาคัญเกี่ยวกับภาวะผู้ นาเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อนาไปสร้างเครื่องมือหรือแบบสอบถามในระยะต่อไป
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ระยะที่ 3 เป็นการนาสาระที่วิเคราะห์และสังเคราะห์ได้จากการศึกษาเอกสารและ
การสั มภาษณ์ เกี่ย วกับ ภาวะผู้ น าเชิงสร้ างสรรค์ ของผู้ บ ริห ารสถานศึก ษาและบรรยากาศ
องค์ ก ารของโรงเรี ย น ประชากร ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ ครู ผู้ ส อนในโรงเรี ย นสั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 จานวน 2,130 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จานวน 325 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie &
Morgan,1970: 607-610) แ ล้ ว สุ่ ม ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ างแ บ บ แ บ่ งชั้ น (Stratified Random
Sampling) โดยใช้ขนาดของโรงเรียนเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีความกระจายและครอบคลุม
ตามขนาดของโรงเรียน และกาหนดวิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามต้องการ
ตรวจสอบความตรงของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน เพื่อประเมินและตรวจสอบ
ให้มีความครอบคลุม ถูกต้องตามนิยามของภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
และบรรยากาศองค์ ก ารของโรงเรี ย น โดยคั ด เลื อ กข้ อ ค าถามที่ มี IOC ตั้ ง แต่ 0.60-1.00
น ามาใช้ จากนั้ น น าเครื่องมือไปทดลองใช้กับ กลุ่ มที่ไม่ใช่กลุ่ มตัว อย่างในการวิจัย ซึ่งเป็ น
ครูผู้สอน จานวน 30 คน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21
และตรวจสอบความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค แบบสอบถามใน
ตอนที่ 2 การศึกษาระดับภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา มีความเชื่อมั่น
เท่ากับ .988 และตอนที่ 3 การศึกษาระดับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน มีความเชื่อมั่น
เท่ ากับ .980 แล้ ว จึ งส่ งแบบสอบถามไปยั งกลุ่ ม ตั ว อย่ าง จานวน 325 ฉบั บ ได้ รับ คื น มา
ทั้งหมด 325 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 นาแบบสอบถามทั้งหมดมาวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย
การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน สรุปผลและเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาภาวะผู้ น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้ บริ หารสถานศึกษาที่ ส่ งผลต่ อบรรยากาศ
องค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า
1. องค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา มี 3 องค์ประกอบ
31 ตัวชี้วัด ดังนี้
1.1 องค์ประกอบการมีวิสัยทัศน์มีจานวน 12 ตัวชี้วัด
1.2 องค์ประกอบการมีความยืดหยุ่นมีจานวน 8 ตัวชี้วัด และ
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1.3 องค์ประกอบการมีความคิดสร้างสรรค์มีจานวน 11 ตัวชี้วัด
2. การศึกษาแบบปฏิบัติการที่เป็นเลิศ ได้องค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริห ารสถานศึกษาเพิ่มอีก 1 องค์ป ระกอบ คือ องค์ประกอบด้านการปฏิบัติสู่เป้าหมาย
และมีจานวน 11 ตัวชี้วัด
3. การศึกษาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังแสดงในตางรางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลของภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจัยภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
1. ปัจจัยการมีวิสัยทัศน์ (X1)
2. ปัจจัยการมีความยืดหยุ่น (X2)
3. ปัจจัยการมีความคิดสร้างสรรค์ (X3)
4. ปัจจัยการปฏิบัติสู่เป้าหมาย (X4)
โดยรวม (X0)

S.D.
4.10
4.12
4.06
4.18
4.12

0.54
0.58
0.59
0.45
0.48

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยอยู่ใน
ระดับมากทุกปัจจัย โดยปัจจัยด้านการปฏิบัติสู่เป้าหมาย ( = 4.18) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็น
ปัจจัยการมีความยืดหยุ่น ( = 4.12) ปั จจัยการมีวิสัยทัศน์ ( = 4.10) และปัจจัยการมีความคิด
สร้างสรรค์ ( = 3.97) ตามลาดับ
4. การศึกษาบรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังแสดงในตางรางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลของระดับบรรยากาศองค์การของ โรงเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บรรยากาศองค์การของโรงเรียน
1. ด้านโครงสร้างขององค์การ (Y1)
2. ด้านการให้รางวัลตอบแทน (Y2)
3. ด้านภาวะผู้นา (Y3)
โดยรวม (Y0)

4.16
3.96
4.05
4.06

S.D.
0.63
0.72
0.65
0.61

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 2 พบว่า บรรยากาศองค์การของโรงเรียน สั งกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านโครงสร้าง
ขององค์การ ( = 4.16) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือด้านภาวะผู้นา ( = 4.05) และด้านการให้
รางวัลตอบแทน ( = 3.94) ตามลาดับ
5. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับ
บรรยากาศองค์ การของโรงเรี ยน สั งกัดส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน มีผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความสั มพั นธ์ระหว่างภาวะผู้ น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้ บริ หารสถานศึกษาที่ส่ งผลต่ อ
บรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแปร
X1
X2
X3
X4
Y0

ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
X1

X2

X3

X4

X0

1.00

.803**
1.00

.734**
.780**
1.00

.635**
.599**
.625**
1.00

.716**
.680**
.744**
.583**
1.000

Tolerance

VIF

.305
.276
.337
.540

3.281
3.629
2.968
1.853

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 3 พบว่า พบว่า ปัจจัยภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์ทางบวก กับ บรรยากาศองค์การของโรงเรียนโดยรวม (Y0) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยปัจจัยการมีความคิดสร้างสรรค์ (X3) มีความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดั บ สู ง (r =.744) รองลงมาคื อปั จจั ยการมี วิ สั ยทั ศน์ (X1) มี ความสั มพั นธ์ อยู่ ในระดั บสู ง
(r = .716) ปัจจัยการมีความยืดหยุ่น (X2) และปัจจัยการปฏิบัติสู่เป้าหมาย (X4) มีความสัมพันธ์
กันในระดับปานกลาง (r =.680, และ .583 ตามลาดับ) เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรพยากรณ์ด้วยกัน แล้วความสัมพัน ธ์ (r) ระหว่าง X1-X4 มีความสัมพันธ์ (r) ระหว่าง
0.599 - 0.803
ปั จจั ยการมี วิ สั ยทั ศน์ (X1) ปั จจั ยการมี ความยื ดหยุ่ น (X2) ปั จ จั ย การมี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ (X3) และปัจจัยการปฏิบัติสู่เป้าหมาย (X4) มี Tolerance มากกว่า 0.1 แสดงว่า
ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity และ Variance Inflation Factor (VIF) ทุกข้อไม่เกิน 10 แสดง
ว่า ทุกตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กันเองจึงทาให้ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity (Hair et al.,
2010: 204, ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, 2561: 289)
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6. การสร้ างสมการพยากรณ์ บรรยากาศองค์ ก ารของโรงเรี ย น สั งกั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นตัว
แปรพยากรณ์ ดังรายละเอียดตารางที่ 4-5
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ในการค้นหาตัวพยากรณ์ที่ใช้พยากรณ์บรรยากาศองค์การของโรงเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Model
1. (X3)

R
.744

.785
2. (X3) (X1)
3. (X3) (X1) (X4) .788
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

R2
.554

Adj.R2
.553

Std. E.
.40616

F
401.449

Sig.
.000**

.616
.621

.614
.618

.37733
.37539

258.683
175.689

.000**
.000**

เมื่อน าตัวแปรปั จจัยภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 4 ปัจจัย มา
พยากรณ์บรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
โดยวิธีวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า รูปแบบที่ 3 เป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ที่สุดของ
ตัวพยากรณ์ ที่สามารถพยากรณ์ตัวแปรที่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การของโรงเรียน โดยปัจจัยการมี
ความคิดสร้างสรรค์ (X3) ปัจจัยด้านการมีวิสัยทัศน์ (X1) และปัจจัยด้านการปฏิบัติสู่เป้าหมาย (X4)
เป็นตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 ที่สมบูรณ์ที่สุด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุ คู ณ (R) = .788 สั มประสิ ทธิ์สหสั มพั นธ์ของการพยากรณ์ (R2) = .621 หรื อมี อ านาจในการ
พยากรณ์ร้อยละ 62.10 และมีสัมประสิทธิ์การถดถอย Adj R2 = .618 หรือร้อยละ 61.80
ตารางที่ 5 สัมประสิทธ์การถดถอยพหุคูณของบรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คะแนนมาตรฐาน
t
β

ค่าคงที่ (a)
1. ปัจจัยการมีความคิดสร้างสรรค์ (X3)

คะแนนดิบ
B
Std.
Error
.146
.202
.450
.054

2. ปัจจัยด้านการมีวิสัยทัศน์ (X1)

.374

3. ปัจจัยด้านการปฏิบัตสิ ู่เป้าหมาย (X4)

.132

ตัวพยากรณ์บรรยากาศองค์การ
ของโรงเรียน

Sig.

.441

.722
8.320

.471
.000**

.061

.330

6.157

.000**

.064

.097

2.083

.038*

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01, * มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางที่ 5 พบว่า เมื่อนาปัจจัยภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ที่เป็น
ตัวพยากรณ์ ที่ ดี ทั้ ง 3 ปั จจั ยไปหาความสั มพั นธ์ เพื่ อสร้างสมการพยากรณ์ โดยใช้บรรยากาศ
องค์การของโรงเรียน เป็นตัวแปรเกณฑ์ ตัวพยากรณ์ที่มีสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ใน
รูปคะแนนดิบ (B) และในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) คือ ปัจจัยการมีความคิดสร้างสรรค์ (X3) กับ
ปัจจัยการมีวิสัยทัศน์ (X1) มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และปัจจัยการปฏิบัติสู่เป้าหมาย (X4) มี
นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 ส่ งผลต่ อบรรยากาศองค์ การของโรงเรี ยน สั งกั ดส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R = .788) ซึ่งสามารถ
พยากรณ์บรรยากาศองค์การของโรงเรียนได้ร้อยละ 62.10 (R2= .621)

อภิปรายผล
จากผลการวิ จั ย ภาวะผู้ น าเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ส่ ง ผลต่ อ
บรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถ
นาผลมาอภิปรายได้ ดังนี้
1. ผลการศึก ษาองค์ป ระกอบและตั ว ชี้ วัด ภาวะผู้ น าเชิงสร้างสรรค์ ของผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาพบว่า มี 3 องค์ประกอบหลัก และ 31 ตัวบ่งชี้ ดังนี้คือ 1) องค์ประกอบการมี
วิสัยทัศน์ มีจานวน 8 ตัวชี้วัด 2) องค์ประกอบการมีความยืดหยุ่น มีจานวน 12 ตัวชี้วัดและ
3) องค์ประกอบการมีความคิดสร้างสรรค์ มีจานวน 11 ตัวชี้วัด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากภาวะ
ผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกลไกที่มีความสาคัญและมีพลังยิ่งที่ทาให้เกิด
การปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงขึ้ น ภาวะผู้ น าเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเป็ น
คุณลักษณะของผู้บริหารที่แสดงถึงความสามารถเชิงสร้างสรรค์ในด้านการมีวิสัยทัศน์ การมี
จินตนาการ การมีแรงจูงใจ ความยืดหยุ่น ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์และ
การปฏิบั ติสู่เป้าหมาย จึงทาให้ผู้บ ริห ารสถานศึกษามีความจาเป็นต้องพัฒ นาคุณลักษณะ
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ ทั้ง 3 องค์ประกอบ ดังที่ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2554: 10) กล่าวว่า
โลกและสังคมได้เปลี่ยนไปแล้ว เรามีความจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนกระแสของการศึกษาใหม่
เพื่อให้ การศึกษาเป็ น เครื่องมือของการสร้างและสร้างอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้ เกิดผลผลิ ต
ในทางสร้างสรรค์ เป็นผลผลิตใหม่ๆที่เกิดจากความคิดสติปัญญาของผู้นาจะต้องมีภาวะผู้นา
เชิงสร้างสรรค์อย่างมีความรับผิดชอบตลอดเวลาและที่สาคัญ จะต้องเปลี่ยนกระบวนการทัศน์
ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดผลสาเร็จทั้งในด้านผลผลิตและผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งสอดคล้องกับกิตติ์
กาญจน์ ปฏิพันธ์ (2555: 20) ที่ได้กล่าวถึง ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ว่าเป็นการตอบสนองเชิง
จินตนาการ และการนาบุคคลอื่นๆ ด้วยแนวทางใหม่ๆ หรือวิธีการใหม่ๆ อย่าง ท้าทายและมี
ความยืดหยุ่น ที่สาคัญภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ยังเป็นผู้สร้างบรรยากาศเพื่อก่อให้เกิดการ
ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ และสนับสนุนให้ผู้อื่นได้มีความคิดสร้างสรรค์เช่นเดียวกับ สเติร์นเบิร์ก และลู
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บาร์ท (Sternberg & Lubart,1993: 229-231) ที่ได้ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
และได้สรุปเกี่ยวกับองค์ประกอบของภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ ไว้ดังนี้ 1) ต้องมีกระบวนการ
ทางปั ญ ญา 2) ความรู้ มี ค วามรอบรู้ แ ละมี ข้ อ มู ล ในเรื่ อ งต่ า งๆ 3) สติ ปั ญ ญา มี ค วาม
คล่องแคล่วในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 4) บุคลิกภาพ มองภาพลักษณ์ตัวเองในทางที่ดี
และ 5) แรงจูงใจในการทางาน สามารถทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
2. ผลจากการศึกษาแบบปฏิบัติการที่เป็นเลิศของภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ผู้บริหาร
สถานศึกษา ได้องค์ประกอบที่สาคัญเพิ่มเติม คือ องค์ประกอบด้านการปฏิบัติสู่เป้าหมาย มี
จานวน 11ตัวชี้วัด อาจเป็นเพราะว่าการกาหนดเป้าหมายที่ต้องการของผู้บริหาร ถือเป็นตัวชี้
ทางในอนาคตที่ จ ะทาให้ ป ระสบผลส าเร็ จ ซึ่งการกาหนดเวลาสิ้ นสุ ดเป้ าหมายจะช่ว ยให้
ผู้บ ริหารสามารถกาหนดแนวทางการปฏิบัติสาหรับตนเองและบุคลากรในสถานศึกษาได้
ชั ด เจน ทั้ ง ในแง่ ข องบุ ค คลและองค์ ก ร สามารถเข้ า ใจได้ ว่ า ควรท าอะไรอย่ า งไร เพื่ อ
ความสาเร็จในการบริหารงาน ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ซึ่งสอดคล้องกับที่
ชาล์ เลย์ (Shalley,1991: 179-185) ได้ พ บว่ า การให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ จากกระบวนการ
ตั้งเป้าหมายเชิงสร้างสรรค์สามารถเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
การตั้งเป้าหมายเชิงสร้างสรรค์ที่ท้าทายจะช่วยให้เกิดพฤติกรรมสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นได้ดี โดย
แต่ละบุคคลต้องมุ่งสนใจและพยายามทาให้เกิดสิ่งใหม่ๆ และเหมาะสม สอดคล้องกับที่คาร์
สัน และคาร์สั น (Carson & Carson, 1993: 36-45) ได้ศึกษาการจัดการส่ งเสริมความคิด
สร้างสรรค์โดยผ่านการตั้งเป้าหมายเชิงสร้างสรรค์ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ตั้งเป้าหมายเชิง
สร้างสรรค์ จะมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์มากกว่ ากลุ่มที่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายเชิงสร้างสรรค์
และการได้รับข้อมูลป้อนกลับจากกระบวนการตั้งเป้าหมายนี้เองสามารถทาให้งานบรรลุสู่
เป้าหมายได้เป็นอย่างดีและสอดคล้องกับที่ ล็อคก์และคณะ (Lock et al.,1991:179) ได้
ศึกษาและพบว่าเทคนิ ค การตั้งเป้ าหมายเป็ นวิธีที่ ดี มีป ระสิ ท ธิภ าพ ในการช่ว ยส่ งเสริม
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ปรั บ ปรุ ง ผลงานให้ ดี ขึ้ น ที่ ก ล่ า วว่ า “งานวิ จั ย ส่ ว นมากพบว่ า การ
ตั้งเป้าหมายสามารถเพิ่มผลงานได้ ซึ่งบุคคลนั้นต้องยอมรับเป้าหมายที่ เจาะจง เป้าหมายที่
ยากหรื อ ท้ า ทายและได้ รั บ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ เกี่ ย วกั บ งานที่ ท านั้ น ”โดยเฉพาะเป้ าหมายที่
สร้างสรรค์จะเอื้อประโยชน์ต่อการโน้มน้าวบุคคลให้กระทาผลงานที่สร้างสรรค์อย่างน่าพอใจ
3. ผลการศึกษาปัจจัยภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก ทั้งโดยรวมและราย
ด้านทุกด้าน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้จัดอบรมประชุม สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้งมีความบริสุทธิ์ใจ
ในการบริ ห ารจั ดการสถานศึกษาให้ บ รรลุ ผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ว างไว้อย่างมีคุณ ภาพ
สอดคล้องกับที่แอชและเพอร์แซลล์ (Ash & Persall, 2000: 1-13) ได้พัฒ นาทฤษฎีภาวะ
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ผู้นาเชิงสร้างสรรค์บ นพื้นฐาน ความเชื่อที่ว่า “ในโรงเรียนหนึ่งอาจมีผู้นา ได้หลายคน ซึ่ง
แสดงบทบาทการใช้ภาวะผู้นาในลักษณะต่างๆ มากมายบทบาทภาวะผู้ นาจึงมิได้จาเพาะ
เจาะจงแต่ผู้บริหารเท่านั้น ”แต่หน้ าที่ของผู้บริหาร คือการสร้างโอกาสการเรียนรู้ ให้แก่ครู
อาจารย์และบุคลากรต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางให้คนเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองเข้าสู่การเป็นผู้นาที่
สร้ า งสรรค์ ส อดคล้ อ งกั บ ธี ร ะ รุ ญ เจริ ญ (2554: 106-107) กล่ า วไว้ ว่ า ภาวะผู้ น าแบบ
สร้างสรรค์เป็นแนวคิดที่อยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า โรงเรียนหนึ่งอาจมีผู้นาได้หลายคน ซึ่ง
แสดงบทบาทการใช้ภาวะผู้นาในลักษณะต่าง ๆ มากมาย บทบาทภาวะผู้นาจึงมิได้จาเพาะ
เจาะจงแต่ผู้ บ ริหารเท่านั้น แต่ห น้ าที่ของผู้บ ริห ารคือ การสร้างโอกาสการเรียนรู้ ให้ แก่ครู
อาจารย์และบุคลากรต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางให้คนเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองเข้าสู่การเป็นผู้นาที่
สร้างสรรค์ และสอดคล้องกับที่กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ (2555: 20) ได้นาเสนอแนวคิดว่า ภาวะ
ผู้นาเชิงสร้างสรรค์เป็นการตอบสนองเชิงจินตนาการ และการนาบุคคลอื่น ๆ ด้วยแนวทาง
ใหม่ๆ หรือวิธีการใหม่ๆ อย่างท้าทายและมีความยืดหยุ่น ที่สาคัญภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ยัง
เป็นผู้สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อก่อให้เกิดการริเริ่มสิ่งใหม่ๆ และสนับสนุนให้ผู้อื่นได้มีความคิด
สร้างสรรค์ ผลการศึกษาที่พบสอดคล้องกับ สุภาพ ฤทธิ์บารุง (2556) ได้ทาการศึกษาเรื่อง
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน
สั ง กั ด ส านั ก งาน เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 30 ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 30 มี ภ าวะผู้ น าเชิ ง
สร้างสรรค์โดยรวมอยู่ในระดับ “มาก” และรายด้านอยู่ในระดับ “มาก” ทุกด้าน สอดคล้อง
กับที่ กฤษพล อัมระนันท์ (2559) ได้ศึกษาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ในอาเภอแม่วงก์ สั งกัดส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ผล
การศึกษาพบว่า ภาวะผู้นาเชิง สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอแม่วงก์ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โดยรวมและรายด้านทุกด้าน
อยู่ ในระดับ มาก 4. ผลการศึกษาระดับ บรรยากาศองค์การของโรงเรียน สั งกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน ทั้งนี้อาจ
เป็นผลที่เกิดจากการบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม
ในการดาเนินงานหรือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ จนสามารถปรับเปลี่ยนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ทั้ งภายในและภายนอกให้ ส ามารถด าเนิ น งานตามวัต ถุป ระสงค์ ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
เนื่ องจากว่าบรรยากาศองค์การในการปฏิบั ติงานมีความจาเป็น อย่างยิ่ง หากบรรยากาศ
องค์การดี เอื้ออานวยต่อการทางาน ก็จ ะส่งผลให้ การทางานเป็นไปอย่างราบรื่น ประสบ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และทุกคนในองค์การมีความสุข สอดคล้องกับที่ ลิทวินและสต
รินเจอร์ (Litwin & Stringer, 1968: 77-79) ได้กล่าวไว้ว่า บรรยากาศองค์การ คือการรับรู้
ของสมาชิกในองค์การเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์การ รางวัล ความอบอุ่นและการสนับสนุน
สอดคล้ อ งกั บ ทั ศ นะของวิ โ รจน์ สารรั ต นะ (2553: 10) ที่ ก ล่ า วว่ า การบริ ห ารงานของ

วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2564) |
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สถานศึกษาจะบรรลุเป้าหมายเพียงใดย่อมขึ้ นอยู่กับความสามารถในการทาหน้าที่ทางการ
บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาเป็นทรัพยากรบุคคลที่
มีคุณภาพ และสามารถจัดหาและใช้ทรัพยากรอื่ นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ที่ สเตียร์ (Steer, 1997: 46-56) กล่าวว่าบรรยากาศองค์การจาเป็ นที่ต้องมีการปรับปรุงเพื่อ
สร้างแรงจูงใจในการทางานซึ่งเป็น สิ่งสาคัญ ถ้าผู้บริหารไม่สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีใน
องค์การได้ การบริห ารงานจะไม่ส ามารถบรรลุ เป้ าประสงค์ ผลการศึกษาสอดคล้ องกับ ที่
มนตรี ศรีจันทร์อินทร์ (2559) ศึกษาและพบว่าบรรยากาศองค์การของโรงเรียนขนาดใหญ่
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จันทบุรี -ตราด โดยรวมและรายด้าน
ทุกด้าน อยู่ในระดับมาก
5. ภาวะผู้ น าเชิ งสร้ างสรรค์ ของผู้ บ ริห ารสถานศึ กษามี ค วามสั มพั น ธ์ท างบวกใน
ระดับ สูงกับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน เป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 1 อาจเป็นเพราะว่าูบริ
ผ้ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่างยอมรับว่าการคิดสร้างสรรค์นับว่าเป็นปัจจัยสาคัญใน
การขับเคลื่อนสถานศึกษาให้ก้าวหน้า โดยมุ่งเน้นอนาคตที่แตกต่าง การคิดสร้างสรรค์ ไปสู่
การปฏิบั ติ ที่เป็ น จริงเพื่อมุ่งเป้ าหมายแห่ งความส าเร็จสอดคล้ องกับที่ ชาล์เลย์และกิล สั น
(Shalley & Gilson, 2004: 33-35) ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้นาที่มีการคิดสร้างสรรค์และ
ประโยชน์ของการคิดสร้างสรรค์ พบว่าผู้ที่มีการคิดสร้างสรรค์จะเป็นูที
ผ้ ่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
มีความสามารถในการพินิจวิเคราะห์การคิดถี่ถ้วนละเอียด เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและเป็นูที
ผ้ ่
เปิ ดรับ ประสบการณ์ ต่างๆ สร้ างความแปลกใหม่ มองเห็ นลู่ ทางที่ จะแก้ปั ญ หาได้ดี สร้าง
บรรยากาศที่ ดี ในการท างานเพื่ อที่ จ ะท าให้ บุ ค ลากรทุ ก คนมี เป้ าหมายร่ ว มกั น เพื่ อ บรรลุ
เป้าหมายขององค์การ สอดคล้ องกับที่ คาเพชร ศิริบูรณ์ (2553: 23) ได้กล่าวว่าบรรยากาศ
องค์การของโรงเรียนมีความสาคัญและมีอิทธิพลในองค์กรเป็นอย่างมาก ทาให้เกิดผลกระทบ
ต่อทัศนคติและความรู้สึก ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กร และสอดคล้อง
กับ วิจั กขร์ บุ ญ มาเลิศ (2553: 21) ได้กล่ า วว่า บรรยากาศของโรงเรียน คือ การรับรู้ห รือ
ความรู้สึกบุคคล ที่มีต่อคุณลักษณะเฉพาะของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน อัน
เป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้นาและบุคลากรที่ปฏิบัติงานร่วมกัน ส่งผลต่อขวัญและ
กาลั งใจ ความพึงพอใจในการปฏิบั ติงานและอิทธิพ ลต่อพฤติ กรรมของบุคคลในโรงเรีย น
ก่อให้เกิดบรรยากาศในโรงเรียน ดังนั้นบรรยากาศของโรงเรียนเป็นสิ่งสาคัญต่อการรับรู้ของ
บุคลากรในการกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติงานที่ดีต่อองค์กร อีกทั้งยังมีความสาคั ญต่อผู้นาใน
การพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เหมาะสมแก่ก ารปฏิบัติงาน
บรรยากาศของโรงเรียนยังมีส่วน สาคัญในการช่วยให้บุคลากรสามารถผลิตผลงาน และเพิ่ม
ลดระดับศักยภาพในการทางาน และการย้ายสถานที่ทางาน ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาการเปลี่ยน
ครูบ่อยๆ ทาให้การจัดการเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่า
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ซึ่ งมี ค วามสั ม พั น ธ์ เชื่ อ มโยงต่ อ ภาวะผู้ น าเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และ
พฤติกรรมการทางานในองค์กรโดยตรง
6. สมการพยากรณ์ ภ าวะผู้ น าเชิงสร้ างสรรค์ของผู้ บริห ารสถานศึกษาที่ ส่ งผลต่ อ
บรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผล
การวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนเพื่อหาตัวพยากรณ์ ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์
ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ส่ ง ผลต่ อ บรรยากาศองค์ ก ารของโรงเรี ย น สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จากปั จ จั ย ภาวะผู้ น าเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาทั้งหมด 4 ปั จจัย มีตัวแปรที่ทดสอบแล้ว มีจานวน 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยการมี
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ปั จ จั ย การมี วิ สั ย ทั ศ น์ และปั จ จั ย การปฏิ บั ติ สู่ เป้ า หมาย ส่ งผลต่ อ
บรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สามารถพยากรณ์ บ รรยากาศองค์ก ารของโรงเรียนได้ ร้อยละ 62.10 ได้ส มการพยากรณ์
บรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไป
ตามสมมุติฐาน ข้อที่ 2 โดยเมื่อใช้ปัจจัยภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
ตัวพยากรณ์

องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา
จากการศึกษาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อบรรยากาศ
องค์การของโรงเรีย น สั งกัดส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานมีองค์ความรู้ที่
สาคัญ ดังต่อไปนี้
จากผลการวิจัยที่พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษากับบรรยากาศองค์การของโรงเรีย น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยรวมมีความสัมพันธ์กัน ทางบวกอยู่ในระดับสูง ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาใน
สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ควรพั ฒ นาปั จ จั ย การมี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ และนามาประยุกต์ใช้และหาแนวทางให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดบรรยากาศองค์การที่
ดีในโรงเรียน ซึ่งจะทาให้เกิดผลดีกับโรงเรียน
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นตัวแปรพยากรณ์บรรยากาศ
องค์การของโรงเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ภาวะผู้นา
เชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาทั้ ง 3 ปั จ จั ย เป็ น ตั ว แปรพยากรณ์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ
บรรยากาศองค์การของโรงเรียน ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา ควรให้ความสาคัญกับปัจจัยด้าน
การมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นจุดแข็งมาพัฒนาการบรรยากาศองค์การของโรงเรียนและ
การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให้ มี
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