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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์  1) เพือ่ สร้างและพัฒนารูปแบบภาวะผูน้ ำ� เชิงสร้างสรรค์สำ� หรับผูบ้ ริหารสถานศึกษาส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2) เพื่อตรวจสอบและยืนยันความเป็นไปได้ของรูปแบบภาวะผู้น�ำ             
เชิงสร้างสรรค์ส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษาส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ขั้นตอนการวิจัย
ประกอบไปด้วย 4 ขัน้ ตอน 1) ศึกษาเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องภาวะผูน้ ำ� เชิงสร้างสรรค์และน�ำแนวคิดมาจัดท�ำเป็นแบบสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2) การร่างรูปแบบภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษา 3) ประเมินความเหมาะสมของร่างรูปแบบ
การภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษาโดยการจัดประชุมกลุ่มสนทนาโดยเป็นผู้ทรงวุฒิด้านบริหารการศึกษา           
ด้านการบริหารสถานศึกษาและด้านภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ จ�ำนวน 7 คน เพื่อให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการปรับ
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และ 4) ยืนยันความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษา จากผู้ทรงวุฒิภายนอกโดยการจัดประชุมยืนยันผู้ทรงวุฒิอีก 7 คน
ผลการวิจัย พบว่า
1. จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้กรอบแนวคิดในการวิจัย 5 ด้าน ดังนี้1) ด้านวิสัยทัศน์ 2) ด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ 3) ด้านการท�ำงานเป็นทีม 4) ด้านการแก้ไขปัญหา และ 5) ด้านความรับผิดชอบในการท�ำงาน
2. การประเมินความเหมาะสมของร่างรูปแบบภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษาส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
3. การยืนยันรูปแบบของผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ารูปแบบภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษาส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติร้อยละ 100
ค�ำส�ำคัญ : รูปแบบ, ภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์
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ABSTRACT

The purposes of this research were to 1) create and develop the model of creative leadership for
education institution administrators of the Lower Northeastern Region, and 2) verify andconfirmthe                  
feasibilityof the modelof creative leadership.Four procedures were employed in this study: (1) study the
related documents and research reports and take these concept to create an interview form for                           
interviewing the experts, (2) draftthe modelof creative leadership, (3)evaluate the appropriateness of the
modelof creative leadership by arranging the group discussion among 7 experts in the field of Education
Administration, School Administration and Creative Leadership, and (4) confirm the feasibility of the modelof
creative leadership by arranging the group discussion among another 7 experts.
The findings revealed that:
1. The conceptual framework of this study was synthesized by the contents of related documents
and research reports. Five aspects were found: 1) Vision, 2) Creative thinking, 3) Team work,
4) Problem solving, and 5) Responsibility.
2. The appropriateness of the draft of the model of creative leadership for education institution
administrators of the Lower Northeastern Region was at high level.
3. The feasibility of the model of creative leadership for education institution administrators of the
Lower Northeastern Region has been confirmed at 100 percent by the experts.
Keywords : model, creative leadership

บทน�ำ

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 เป็นแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมที่จะมุ่งพัฒนาสู่ “สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน (green
society)” โดยให้ความส�ำคัญกับการสร้างสมดุลของการ
พั ฒ นาให้ เ กิ ด ขึ้ น ในทุ ก มิ ติ ทั้ ง มิ ติ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทัง้ นีเ้ พือ่ น�ำไปสูค่ วามอยูด่ ี
มีสุขของคนไทยและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไปโดยยังคง
ยึด “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” และน้อมน�ำ “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวปฏิบัติในการบริหารและ
พัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 (ส�ำนักงานคณะ
กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2559 (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2545) ได้ก�ำหนดจุดมุ่งหมายไว้ว่าเพื่อ
พัฒนาชีวิตมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ          
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรม          
ในการด�ำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
(ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2555, น. 6)
การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการที่มีองค์ประกอบ
หลายประการเพื่อน�ำไปสู่เ ป้าหมายที่พึง ปรารถนาในการ
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พั ฒ นาคุ ณ ภาพมนุ ษ ย์ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ        
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553, น. 7) มาตรา 4
“สถานศึกษา” หมายความว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยโรงเรียน
ศูนย์การเรียนวิทยาลัยสถาบันมหาวิทยาลัยหน่วยงานการ
ศึกษาหรือหน่วยงานอืน่ ของรัฐหรือของเอกชนทีม่ อี ำ� นาจหน้าที่
หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา และหมวด 1 (มาตรา
6) การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพือ่ พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ที่ส มบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้แ ละคุ ณ ธรรม            
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับ        
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขดังนั้นสถานศึกษาหรือโรงเรียนซึ่งเป็น
องค์กรให้บริการที่ผูกพันกับเรื่องของการสอนและการเรียนรู้
เป็นหลักเป้าหมายสุดท้าย (ultimate goal) ของโรงเรียนก็คอื
การเรียนรู้ของนักเรียน (student learning) โดยมีการจัด
กิจกรรมการเรียนให้กบั นักเรียนโรงเรียนจึงเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (learning organization) มากกว่าองค์กรประเภทใดๆ
เพราะโรงเรียนเป็นสถานทีส่ ำ� หรับให้ผเู้ รียนได้มโี อกาส ส�ำหรับ
ขยายความรู้ค วามสามารถได้อย่างสร้างสรรค์ (expand            
capacities to create) และประสบความส�ำเร็จอย่างต่อเนื่อง
(Hoy & Miskel, 2008, p. 33)
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การเป็ น ผู ้ น� ำ แบบสร้ า งสรรค์ (the formative            
leadership) นั้นจ�ำเป็นจะต้องอาศัยทักษะการเอื้ออ�ำนวย
ความสะดวก (facilitation skills) อยู่ในระดับสูงทั้งนี้เพราะ
สาระที่เป็นภารกิจหลักของทฤษฎีนี้ได้แก่การท�ำงานแบบทีม
ในการสืบเสาะหาความรู้ (team inquiry) การเรียนรู้แบบทีม
(Team earning) การร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหา (collaborative problem solving) การจินตนาการสร้างภาพของ
อนาคตที่ควรเป็น (imaging future possibilities) การ
พิจารณาตรวจสอบความเชื่อร่วมกัน (examining shared
beliefs) การใช้ค�ำถาม (asking questions) การรวบรวม
วิเคราะห์และแปลความข้อมูล (collecting analyzing and
interpreting data) ตลอดจนกระตุ้นครูอาจารย์ตั้งวงสนทนา
อย่ า งสร้ า งสรรค์ ใ นเรื่ อ งการเรี ย นการสอนเป็ น ต้ น ภารกิ จ            
ดังกล่าวเหล่านี้ล้วนแสดงออกถึงพฤติกรรมภาวะผู้น�ำแบบ
สร้างสรรค์ทั้งสิ้นหลักการ 10 ประการของการเป็นผู้น�ำแบบ
สร้างสรรค์ซงึ่ แสดงว่าทฤษฎีภาวะผูน้ ำ� มีกระบวนการทัศน์ใหม่
ของการเป็นผู้น�ำเชิงคุณภาพ (quality leadership) (Ruth &
Maurice, 2007) หลักการทั้ง 10 ประการนี้เป็นหลักการของ
การมีภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีส่ ามารถพัฒนาสถาน
ศึ ก ษาให้ ก ้ า วสู ่ ค วามเป็ น โรงเรี ย นแห่ ง คุ ณ ภาพได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ท�ำให้
โรงเรียนก้าวสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลและเตรียมตัว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ในอนาคต
จากความส�ำคัญดังกล่าวจะเห็นได้ว่าภาวะผู้น�ำเชิง
สร้างสรรค์เป็นคุณลักษณะของผู้น�ำที่ส�ำคัญประการหนึ่งที่มี
ต่อการบริหารสถานศึกษายุคใหม่ ประกอบกับผู้บริหารสถาน
ศึกษาในเขตพื้นที่ศึกษาซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดการศึกษา
เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษาให้ทัดเทียมกับ นานประเทศ           
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาการพัฒนารูปแบบภาวะ
ผูน้ ำ� เชิงสร้างสรรค์สำ� หรับผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดเขตพืน้ ที่
การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ สร้างและพัฒนารูปแบบภาวะผูน้ ำ� เชิงสร้างสรรค์
ส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษาส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
2. เพื่ อ ตรวจสอบและยื น ยั น ความเป็ น ไปได้ ข อง             
รูปแบบภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
ตอนล่าง
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

การพัฒนารูปแบบภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ส�ำหรับ            
ผู้บริหารสถานศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยมี
การด�ำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องภาวะ
ผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์และน�ำแนวคิดมาจัดท�ำเป็นแบบสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยและ
สร้างรูปแบบภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ส�ำหรับผู้บริหารสถาน
ศึกษา โดยได้แนวคิดมาก�ำหนดเป็นกรอบเพื่อน�ำไปจัดท�ำเป็น
แบบสัมภาษณ์เพื่อสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นตอนที่ 2 การร่างรูปแบบภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์
ส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกีย่ วข้อง มาบูรณาการกับข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ น�ำมาส
ร้างรูปแบบภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ส�ำหรับผู้บริหารสถาน
ศึกษา มี 5 องค์ประกอบ โดยแต่ละองค์ประกอบแยกเป็นด้าน
ดังนี้ 1) หลักการและเหตุผลของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของ
รูปแบบ 3) สาระส�ำคัญของรูปแบบซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม            
5 ประการ ได้แก่ (1) การมีวิสัยทัศน์ (2) ความคิดสร้างสรรค์
(3) การท�ำงานเป็นทีม (4) การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
และ (5) ความรั บ ผิ ด ชอบในการท� ำ งานอย่ า งสร้ า งสรรค์              
4) แนวทางการน�ำรูปแบบสู่การปฏิบัติ และ 5) เงื่อนไขการน�ำ
ไปสู่การปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความเหมาะสมของร่างรูปแบบ
การภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษาโดย
การจัดประชุมกลุ่มสนทนา (focus group) โดยเป็นผู้ทรงวุฒิ
ด้านบริหารการศึกษา ด้านการบริหารสถานศึกษาและด้าน
ภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ จ�ำนวน 7 คน เพื่อให้ความคิดเห็น
เกีย่ วกับข้อเสนอแนะการปรับรูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ ำ� เชิง
สร้ า งสรรค์ ส� ำ หรั บ ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา พร้ อ มเสนอแนะ           
เพือ่ ปรับปรุงแก้ไข ผูว้ จิ ยั สร้างการประเมินประกอบร่างรูปแบบ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scales) ของ
Likert (อ้างถึงใน บุญชุม  ศรีสะอาด, 2553) น�ำมาหาค่าเฉลี่ย
(X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ก�ำหนดระดับความ
เหมาะสมของรูปแบบตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป หรือ 3.50 ขึ้นไป
ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก
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ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-3.49 หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ขั้นตอนที่ 4 ยืนยันความเป็นไปได้ของรูปแบบการ
พัฒนาภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
โดยการเก็บข้อมูลจากผู้ทรงวุฒิภายนอกโดยการจัดประชุม
ยืนยัน (connoisseurship) ผูท้ รงวุฒอิ กี 7 คน เสนอต่ออาจารย์
ผูค้ วบคุมวิทยานิพนธ์เพือ่ ขอความเห็นชอบด้านความรู้ คุณวุฒิ
มีประสบการณ์ในการบริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษา
และด้านภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามจาก
การตรวจสอบยืนยันความเป็นไปได้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่า
ร้อยละ ดังนี้
ร้อยละ 80-100 หมายถึง มีความเป็นไปได้อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด
ร้อยละ 70-79 หมายถึง มีความเป็นไปได้อยูใ่ นระดับ
มาก
ร้อยละ 60-69 หมายถึง มีความเป็นไปได้อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง
ร้อยละ 50-59 หมายถึง มีความเป็นไปได้อยูใ่ นระดับ
น้อย
ร้อยละ 40-49 หมายถึง มีความเป็นไปได้อยูใ่ นระดับ
น้อยที่สุด

ผลการวิจัย

ผลการวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นารู ป แบบภาวะผู ้ น� ำ                     
เชิงสร้างสรรค์ส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษาส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีดังนี้
1. จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
และน�ำประเด็นที่ศึกษาได้ไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คนผล
การสัมภาษณ์สามารถได้ 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ด้านการ
ท� ำ งานเป็ น ที ม 2) ด้ า นการแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์               
3) ด้านสาระส�ำคัญของรูปแบบ 4) แนวทางการน�ำรูปแบบสู่
การปฏิบัติ และ 5) เงื่อนไขการน�ำไปสู่การปฏิบัติ แล้วน�ำมา
ร่างรูปแบบภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ส�ำหรับผู้บริหารสถาน
ศึกษาส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง มีเนื้อหาครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ (1) การมีวิสัยทัศน์
(2) ความคิดสร้างสรรค์ (3) การท�ำงานเป็นทีม (4) การแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และ (5) ความรับผิดชอบในการท�ำงาน
อย่างสร้างสรรค์
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2. ผลการประเมินความเหมาะสมของร่างรูปแบบ
ภาวะผูน้ ำ� เชิงสร้างสรรค์สำ� หรับผูบ้ ริหารสถานศึกษาส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างพบว่า
โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X = 4.21,       
S.D. = 0.71) และเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ โดยเรียง
ล�ำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ วัตถุประสงค์ และเงื่อนไขความ
ส�ำเร็จ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากเท่ากัน (X = 4.28,
S.D. = 0.75) รองลงมาคือ สาระส�ำคัญของรูปแบบ (X =  4.21,
S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความ          
เหมาะสมอยู่ในดับมากเท่ากันทุกด้าน โดยเรียงล�ำดับจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ การท�ำงานเป็นทีม (X = 4.28, S.D. = 0.74)
รองลงมาคือ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (X = 4.23,         
S.D. = 0.72) วิสัยทัศน์ (X = 4.19, S.D. = 0.71) และมีจ�ำนวน
เท่ากัน 2 ด้าน คือ ความคิดสร้างสรรค์ และความรับผิดชอบ
ในการท�ำงานอย่างสร้างสรรค์ (X = 4.18, S.D. = 0.68) และ
มีจ�ำนวนเท่ากัน 2 องค์ประกอบ คือ หลักการและเหตุผล และ
แนวทางสู่การน�ำไปปฏิบัติ (X =  4.14, S.D. = 0.69)
3. ผลการตรวจสอบยื น ยั น รู ป แบบภาวะผู ้ น� ำ                     
เชิงสร้างสรรค์ส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การ
ศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างซึง่ ผ่านการประเมิน
ความเหมาะสมทีค่ รอบคลุมเนือ้ หา 5 องค์ประกอบ มีความเป็น
ไปได้ในการปฏิบตั ิ ร้อยละ 100 โดยผูว้ จิ ยั น�ำองค์ประกอบสาระ
ส�ำคัญของรูปแบบ 5 ด้าน มาจัดท�ำเป็นรูปแบบภาวะผู้น�ำ           
เชิงสร้างสรรค์ส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเขตพื้นที        ่
การศึ ก ษาในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า งแสดง                      
ดังภาพที่ 1
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1. การสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
2. มีความคิดแบบหลายมิติ คิดบวก คิดเชิง
กว้างและลึกเพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติงาน
ได้จริงและบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
3. มีความคิดริเริ่มอยู่ตลอดเวลาโดยการ
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อน�ำมา
ใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างแนวคิดที่
สร้างสรรค์ เพื่อการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาโรงเรียน
4. มีความสามารถในการปรับตัวและมี
ความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ต่างๆ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
5. การมีทัศนคติด้านบวกด้วยการมอง
วิกฤติให้เป็นโอกาสทุกเหตุการณ์
6. การช่างสังเกต ช่างจดจ�ำรายละเอียด    
ในการท�ำงานต่างๆ เป็นอย่างดี
7. การกล้าเสี่ยงกล้าเผชิญความผิดพลาด   
ในสิ่งที่ถูกต้อง
8. การมองโลกในมุมกว้างและยืดหยุ่น
9. มีความอยากรู้อยากเห็น สนุกสนาน
และชอบประสบการณ์ที่แปลกใหม่
10. มีความเป็นตัวของตัวเอง กล้าน�ำเสนอ
วิธีการและแนวทางใหม่ๆ อย่าง
สร้างสรรค์
11. การแสดงความคิดได้หลากหลาย         
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
12. การผสมผสานความคิดหรือสิ่งที่
แตกต่างเข้าด้วยกันอย่างสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์
1. การก�ำหนดแบบแผนการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ
เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูและบุคลากรในสถาน
ศึกษา
2. การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันแก่เพื่อนครู
และบุคลากรในสถานศึกษา
3. การแสวงหาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อให้สมาชิก
ของทีมได้ท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การให้ข้อมูลย้อนกลับในทางสร้างสรรค์เพื่อการ
พัฒนางานแก่บุคลกรในสถานศึกษา
5. การเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงานแก่ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดพัฒนา
ศักยภาพของตนในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. การรับฟังความคิดเห็นและข่าวสารของผู้อื่น
อย่างตั้งใจ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีอารมณ์
ขบขันตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม
7. การสร้างขวัญก�ำลังใจและความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในสถานศึกษา
8. การมอบหมายงานให้แก่ครูและบุคลากรในสถาน
ศึกษาได้อย่างเหมาะสมตรงตามความสามารถ
และศักยภาพในการปฏิบัติงาน
9. การยกย่อง ชมเชยและให้รางวัลอย่างเหมาะสม
เพื่อเชิดชูครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
10. สามารถน�ำจุดเด่น จุดดี ของของครูและบุคลากร
แต่ละบุคคลมาช่วยให้งานบรรลุเป้าหมาย
11. การติดตรวจตรวจสอบการท�ำอย่างอย่างเป็นขั้น
ตอนเพื่อน�ำจุดบกพร่องพัฒนางานให้คุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง
12. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ

การท�ำงานเป็นทีม

ความรับผิดชอบในการท�ำงาน
อย่างสร้างสรรค์

1. การกล้าน�ำเสนอความคิดใหม่ๆ เพื่อแก้ไข
1. หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อน�ำรูปแบบ
ปัญหาและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์
วิธีการใหม่ๆ มาบูรณาการในการ
2. มีความคิดไตร่ตรอง สุขม รอบคอบในงานที่ท�ำ
บริหารจัดการสถานศึกษา
3. มีการสังเคราะห์ปัญหาการแก้ไขอย่าง
2. มีจิตจดจ่อ มีความมุ่งมั่น เอาใจใส่
สร้างสรรค์
ตั้งใจ อดทนในการบริหารจัดการ
4. มีการปรับตัวในการแก้ปัญหาตาม
สถานศึกษา แม้มีอุปสรรค
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปจากเดิม
3. มีจิตจดจ่อในการปฏิบตั ิหน้าที่
5. มีความคิดยืนหยุ่นในการแก้ปัญหาและ
บริหารจัดการโรงเรียนอย่างเต็มใจ
สามารถปรับตัวใหม่ถ้ารู้ว่างานไม่ถูกต้อง
เต็มเวลาและเต็มก�ำลังความ
6. มีทักษะและไหวพริบในการแก้ปัญหา
สามารถ
เฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์
7. มีความกล้าหาญ เด็ดเดียว ไม่หวั่นไหว
ต่อปัญหาจากสิ่งรอบข้าง
8. การแก้ปัญหา ปรับปรุงแก้ไข กฎระเบียบ
การท�ำงานตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
9. มีการวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนการแก้
ปัญหาเพื่อให้ตรงต่อเป้าหมายของสถาน
ศึกษา
10. การแสวงหาแนวทางเพื่อหาวิธีแก้ปัญหา
ด้วยวิธีการใหม่ๆ เพื่อเอาชนะสิ่งต่อต้าน
การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
11. สามารถอธิบายขั้นตอนและกระบวนการใน
การแก้ปัญหาในการท�ำงานอย่างเป็น
ขั้นตอนตามทิศทางและจุดมุ่งหมายที่
ก�ำหนด
12. มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการแก้ปัญหาในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
13. มีการตรวจสอบกระบวนการเพื่อแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นแบบ และมีการประเมินผล
การท�ำงานอย่างต่อเนื่อง

การแก้ไขปัญหาในการท�ำงาน
อย่างสร้างสรรค์

ภาพที่ 1  รูปแบบภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

1. การก�ำหนดวิสัยทัศน์ สู่การมองอนาคต
หรือคาดคะเนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่าง
ชัดเจน
2. การก�ำหนดวิสัยทัศน์ในการใช้จ่ายงบ
ประมาณอย่างคุ้มค่าและสร้างสรรค์
เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการท�ำงาน
3. การก�ำหนดวิสัยทัศน์เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
4. การก�ำหนดวางแผนอย่างเป็นระบบและ
มองภาพที่เป็นจริงเพื่อใช้เป็นข้อมูล      
ในการตัดสินใจ
5. การวิเคราะห์จุด จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค
6. การสร้างกลยุทธ์หรือวิธีการที่สามารถ
ปฏิบัติได้จริง
7. การสร้างความมุ่งมั่นให้เกิดความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์    
ที่สูงขึ้น
8. การพัฒนาองค์กรพร้อมเรียนรู้ รอบรู้
รอบคอบด้วยตนเอง
9. การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ     
ในการบริหารงานได้ตรงตามวิสัยทัศน์
10. การใช้แรงบันดาลใจที่สร้างสรรค์        
ในการท�ำงาน
11. การน�ำแผนงานมาปฏิบัติได้จริงและ
สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงงานตาม
เป้าหมายและตรงตามวัตถุประสงค์
ที่วางไว้
12. การประเมินวิสัยทัศน์เพื่อแก้ไขและ
ปรับปรุงจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนา
งานให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน

วิสัยทัศน์

รูปแบบภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

อภิปรายผล

การวิจยั เรือ่ ง การพัฒนารูปแบบภาวะผูน้ ำ� เชิงสร้างสรรค์
ส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบ โดยการใช้แบบสอบถามระดับ
ความเหมาะสมและการยืนยันรูปแบบภาวะผูน้ ำ� เชิงสร้างสรรค์
ส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
ประชุมกลุ่มสนทนากับผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล      
พบว่า รูปแบบภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์ส�ำหรับผู้บริหารสถาน
ศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างใน 5 ด้าน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากทุ ก ด้ า น โดยเรี ย งล� ำ ดั บ จากมากไปหาน้ อ ย ซึ่ ง น� ำ มา
อภิปรายผลดังนี้
ด้านการท�ำงานเป็นทีม โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
จ�ำนวน 3 ข้อคือ 1) การมอบหมายงานให้แก่ครูและบุคลากร
ในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมตรงตามความสามารถและ
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 2) สามารถน�ำจุดเด่น จุดดี ของครู
และบุคลากรแต่ละบุคคลมาช่วยให้งานบรรลุเป้าหมายและ        
3) มีกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ทิศนา แขมณี (2545, น. 12)       
ที่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง สาเหตุ ส� ำ คั ญ ของการท� ำ งานเป็ น ที ม ไว้ ดั ง นี้              
1) มนุษย์มีความจ�ำเป็นในเรื่องพลังงาน การท�ำงานใหญ่          
หรื อ การท� ำ งานที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นเพี ย งคนเดี ย วให้ ส� ำ เร็ จ               
เป็นเรือ่ งยาก ดังนัน้ การท�ำงานร่วมกันเป็นทีมจึงมีความจ�ำเป็น
2) มนุษย์มีความจ�ำกัดและความแตกต่างในเรื่องสติปัญญา
ความสามารถการท�ำงานคนเดียวตามล�ำพังในบางเรือ่ ง ย่อมสู้
หลายคนไม่ได้ เพราะหลายคนสามารถช่วยกันดูได้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น รอบคอบขึ้น 3) มนุษย์ไม่สามารถอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยว
เพียงล�ำพัง จ�ำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 4) ลักษณะ
ของสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่มีการท�ำงานร่วมกันในทุกระดับ
หากบุคคลไม่สามารถท�ำงานร่วมกันเป็นกลุ่มแล้ว ก็จะเกิด
ปัญหาในทุกระดับและ      ทุกองค์กร ซึง่ เป็นอุปสรรคต่อความ
เป็นอยู่และความเจริญก้าวหน้าของสถาบันและของประเทศ
5) การท�ำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ให้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ
มากกว่าการท�ำงานเดี่ยว เนื่องจากการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม      
หรือเป็นทีมนั้น มีพลังมากกว่าการน�ำพลังของแต่ละบุคคล         
มารวมกัน เนือ่ งจากส่วนรวมไม่ได้หมายถึงผลรวมของส่วนย่อย
แต่มากกว่าการน�ำพลังของแต่ละบุคคลออกมา 6) การทีบ่ คุ คล
มีโอกาสมารวมกลุ่มกันท�ำงานเป็นทีมช่วยให้บุคคลได้เรียนรู้
จากผู้อื่นเกิดความเจริญงอกงามในแต่ละบุคคล ซึ่งจะส่งผลให้
กลุ่มงอกงามไปด้วยโดย สุนันทา  เลาหนันทน์ (2549, น. 64)
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ได้กล่าวว่าการท�ำงานเป็นทีมมีความส�ำคัญต่อองค์การเป็น
อย่างมากไม่เพียงแต่จะช่วยให้วัตถุประสงค์ขององค์การบรรลุ
เป้ า หมายเท่ า นั้ น แต่ ก ารท� ำ งานเป็ น ที ม ยั ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
บรรยากาศการท�ำงานอีกด้วย ดังนั้นองค์การจึงต้องสร้าง         
ทีมงานด้วยเหตุผลต่อไปนี้ 1) งานบางอย่างสามารถท�ำเสร็จ
เพียงคนเดียว 2) หน่วยงานมีงานเร่งด่วนที่ต้องระดมบุคลากร
เพือ่ ปฏิบตั งิ านให้สำ� เร็จทันตามเวลาทีก่ ำ� หนด 3) งานบางอย่าง
ต้ อ งอาศั ย ความรู ้ ค วามสามารถและความเชี่ ย วชาญจาก       
หลายฝ่ า ย 4) งานบางอย่ า งเป็ น งานที่ มี ห ลายหน่ ว ยงาน             
รับผิดชอบ ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกฝ่าย          
ที่เกี่ยวข้อง 5) เป็นงานที่ต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เพือ่ แสวงหาแนวทางวิธกี าร และเป้าหมายใหม่ ๆ 6) หน่วยงาน
ต้ อ งการสร้ า งบรรยากาศของความสามั ค คี ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น และ
สอดคล้องกับ ธนวัฒน์ ภมรอนันต์ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง           
การศึ ก ษาการท� ำ งานเป็ น ที ม และโมเดลการฝึ ก อบรม                   
เพื่อพัฒนาการท�ำงานเป็นทีมของพนักงานผลการวิจัย พบว่า
โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบการเชิงยืนยันของการท�ำงาน
เป็นทีมประกอบด้วยสององค์ประกอบ ได้แก่ การสร้างงานและ
กระบวนการท�ำงานเป็นทีมส่วนโมเดลการฝึกอบรมปรากฏว่า
คะแนนการท�ำงานเป็นทีมประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือขั้น         
เริ่มต้น ขั้นด�ำเนินการ และขั้นยุติ การอบรมปรากฏว่าคะแนน
การท�ำงานเป็นทีมของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการอบรม          
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05 แสดงว่า           
การฝึ ก อบรมมี ผ ลท� ำ ให้ ก ลุ ่ ม ทดลองมี ก ารท� ำ งานเป็ น ที ม
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ด้านการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุดคือ มีความคิดไตร่ตรอง สุขม รอบคอบในงานที่ท�ำ          
ซึ่งสอดคล้องกับ รศนา อัชชะกิจ (2537, น. 11) ที่ได้กล่าวว่า
หน้าที่มนุษย์คือการแก้ปัญหาผู้ที่มีความสามารถสูงในการ        
แก้ปญ
ั หาย่อมประสบผลส�ำเร็จทัง้ ในชีวติ ส่วนตัวครอบครัวและ
หน้ า ที่ ก ารงานการแก้ ป ั ญ หามี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การอยู ่ ร อด
ปลอดภั ย และการด� ำ เนิ น หน้ า ที่ ก ารงานคุ ณ ภาพมนุ ษ ย์               
จึ ง ขึ้ น อยู ่ กั บ ความสามารถในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละความ
สามารถในการแก้ ป ั ญ หาเป็ น ส� ำ คั ญ และสอดคล้ อ งกั บ
เกรียงศักดิ์   เจริญวงศ์ศักดิ์ (2541, น. 68-75) ที่ได้กล่าวถึง
ความส�ำคัญในการคิดแก้ปัญหาดังนี้ 1) การคิดแก้ปัญหา
ก�ำหนดความเป็นตัวเรา 2) การคิดแก้ปัญหาเป็นพื้นฐาน         
ของสติปญ
ั ญาและความเข้าใจ 3) การคิดแก้ปญ
ั หาเป็นพืน้ ฐาน
ของการตัดสินใจ 4) การคิดแก้ปญ
ั หาน�ำมาซึง่ การเปลีย่ นแปลง
และ 5) การคิดแก้ปัญหาสร้างความสามารถในการแข่งขันใน
สังคมแห่งความรู้
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ด้านวิสัยทัศน์ โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากัน 5 ข้อ
คือ 1) การก�ำหนดวิสัยทัศน์ในการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้ม
ค่าและสร้างสรรค์ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการท�ำงาน             
2) การก�ำหนดวางแผนอย่างเป็นระบบและมองภาพที่เป็นจริง
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ 3) การสร้างกลยุทธ์หรือวิธี
การที่สามารถปฏิบัติได้จริง 4) การพัฒนาองค์กรพร้อมเรียนรู้
รอบรู้ รอบคอบด้วยตนเอง และ 5) การประเมินวิสัยทัศน์เพื่อ
แก้ไขและปรับปรุงจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนางานให้เกิด
คุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับ Moorhead
and Griffin (1998, p. 88) ที่ได้กล่าวไว้ว่า วิสัยทัศน์คือ          
ภาพลักษณ์แห่งอนาคตที่ก�ำหนดขึ้นส�ำหรับองค์การเป็นค�ำ
บรรยายถึงสิง่ ทีอ่ งค์การมุง่ หวังจะเป็นในอนาคตนับจากปัจจุบนั
และเป็นภาพขององค์การที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต   
จากสายตาของผูน้ ำ� องค์การวิสยั ทัศน์จะเป็นมากกว่าความฝัน
หรือความหวังเพราะผู้บริหารระดับสูงได้แสดงให้เห็นชัดเจน
ถึงความผูกพันที่จะท�ำให้วิสัยทัศน์นั้นส�ำเร็จดังนั้นวิสัยทัศน์       
จึงเป็นสิ่งที่ผูกพันตัวและวิสัยทัศน์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์
อันดับสูงสุดได้ก็คือวิสัยทัศน์ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจคน
ซึ่งแรงบันดาลใจนี้มักจะออกมาในรูปของการแสวงหาสิ่งที่ดี
ที่สุดมากที่สุดหรือยิ่งใหญ่ที่สุดอาจเป็นการให้บริการที่ดีที่สุด
ผลิตภัณฑ์ที่ทนทานมากที่สุดหรืออาจเป็นความรู้สึกถึงความ
ส�ำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ส�ำคัญคือ วิสัยทัศน์นั้นต้องสร้างแรง
บันดาลใจได้และในท�ำนองเดียวกัน Davis and Davidson
(1994, p. 2) ได้กล่าวว่าวิสัยทัศน์เป็นรูปแบบของการคิดเป็น
กระบวนการเกีย่ วเนือ่ งระหว่างสภาพปัจจุบนั กับความเป็นจริง
ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตวิสยั ทัศน์เป็นภาพทีส่ ะท้อนความเป็นจริง
ในอนาคตอันเกิดจากความเข้าใจสภาพปัจจุบันและแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตมิใช่เพียงแค่ความปรารถนาหรือ
ความใฝ่ ฝ ั น เท่ า นั้ น ดั ง นั้ น วิ สั ย ทั ศ น์ จึ ง ไม่ ใ ช่ ก ารแก้ ป ั ญ หา              
ในปัจจุบันและไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่เป็นการ        
แก้ปญ
ั หาระยะยาวเพือ่ สร้างโอกาสระยะยาวทีส่ ำ� คัญวิสยั ทัศน์
จะมีอทิ ธิพลต่อการสร้างแรงบันดาลใจให้บคุ คลมุง่ สูส่ มั ฤทธิผ์ ล
ที่ ไ ด้ ว างไว้ ส ่ ง ผลให้ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี ก ารด� ำ เนิ น ชี วิ ต อย่ า งมี             
เป้ า หมายมี ก ารวางแผนและไม่ ย ่ อ ท้ อ ต่ อ อุ ป สรรคปั ญ หา              
ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ นอกจากนี้          
วิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่ท�ำให้เรารู้ว่าชีวิตเราอยู่เพื่ออะไรท�ำให้เรา       
มีความมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
สถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างไร้เป้าหมายและไร้ทิศทาง
ด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
เท่ากันจ�ำนวน 5 ข้อคือ 1) มีความคิดแบบหลายมิติ คิดบวก
วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)

คิดเชิงกว้างและลึกเพื่อน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ิงานได้จริงและบรรลุ
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ 2) มีความสามารถในการปรับตัวและ        
มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 3) การช่างสังเกต ช่างจดจ�ำรายละเอียดในการ
ท�ำงานต่างๆ เป็นอย่างดี 4) การมองโลกในมุมกว้างและยืดหยุน่
และ 5) การผสมผสานความคิดหรือสิ่งที่แตกต่างเข้าด้วยกัน
อย่างสร้างสรรค์ ซึง่ สอดคล้องกับ Guilford (1980) ได้กล่าวว่า
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ เ ป็ น ความคิ ด อเนกนั ย (divergent          
thinking) คือ คิดหลายทิศทาง หลายแง่มุม คิดได้กว้างไกล
ลั ก ษณะความคิ ด เช่ น นี้ จ ะไปสู ่ ก ารประดิ ษ ฐ์ สิ่ ง แปลกใหม่         
รวมทั้งการคิดหาวิธีการแก้ปัญหาให้ส�ำเร็จ ด้วยความคิดแบบ
อเนกนัย (divergent thinking) ประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม
(originality) ความคล่องในการคิด (fluency) ความยืดหยุ่น
ในการคิด (flexibility) และความคิดละเอียดลออ (elaboration)
และ Torrance (1970) ได้กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็น
กระบวนการแก้ปญ
ั หาทางวิทยาศาสตร์ เรียกกระบวนการนีว้ า่
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (creative problem
solving) มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นค้นหาความจริง (fact       
finding) ขัน้ นีเ้ ริม่ ตัง้ แต่เกิดความรูส้ กึ กังวลสับสน จุดนีจ้ ะท�ำให้
บุคคลเริ่มรวบรวมความคิด และหาข้อมูลพิจารณาว่าความ
สับสนนั้นคืออะไร 2) ขั้นค้นพบปัญหา (problem finding)
เกิ ด ต่ อ จากขั้ น ค้ น หาความจริ ง หลั ง จากได้ พิ จ ารณาโดย
รอบคอบแล้วจึงเข้าใจ และสรุปว่าความกังวลใจและความ
สับสนนัน้ ก็คอื การเกิดปัญหานัน่ เอง 3) ขัน้ ตัง้ สมมติฐาน (idea
finding) ขั้นต่อจากการค้นพบปัญหาเมื่อรู้ปัญหาที่เกิดขึ้น           
ก็พยายามคิดและตัง้ สมมติฐานขึน้ รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพือ่ น�ำ
ไปใช้ทดสอบสมมติฐานขั้นต่อไป 4) ขั้นค้นพบค�ำตอบเอง
(solution finding) ขั้ น นี้ จ ะพบค� ำ ตอบจากการทดสอบ
สมมติฐานในขั้นตั้งสมมติฐาน และ 5) ขั้นยอมรับผลจาก          
การค้นพบ (acceptance finding) ขั้นนี้เป็นการยอมรับค�ำ
ตอบที่ได้จากการพิสูจน์เรียบร้อยแล้วว่าจะแก้ปัญหาให้ส�ำเร็จ
ได้อย่างไร และการค้นพบนี้จะน�ำไปสู่หนทางที่จะท�ำให้เกิด
แนวคิดใหม่หรือสิ่งใหม่ที่เรียกว่า New Challenge สอดคล้อง
กับ กิตติ์ กาญจน์ปฏิพันธ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง โมเดล        
สมการโครงสร้างภาวะผู้เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถาน
ศึกษาอาชีวศึกษา ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะภาวะผู้น�ำ                      
เชิ ง สร้ า งสรรค์ มี อ งค์ ป ระกอบที่ ส� ำ คั ญ 3 ประการดั ง นี                               ้
1) จินตนาการ 2) ความยืดหยุน่ และ 3) วิสยั ทัศน์และสอดคล้อง
กับ นเรศ บุญช่วย (2555) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง แผนกลยุทธ์ภาวะผูน้ ำ�
เชิงสร้างสรรค์ส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษาผลการวิจัย พบว่า
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คุณลักษณะภาวะผู้น�ำเชิงสร้างสรรค์มีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ        
8 ประการดังนี้ 1)การมีความเป็นผู้น�ำ  2) การมุ่งเน้นการมี      
ส่วนร่วม 3) การท�ำงานเป็นทีม 4) การมีความรับผิดชอบ           
ในหน้ า ที่ 5) การมี ค วามสามารถในการแก้ ป ั ญ หาอย่ า ง
สร้างสรรค์ 6) การมีความคิดสร้างสรรค์ 7) การมีบุคลิกภาพ
ที่ดี และ 8) การมวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและ
ด้านความรับผิดชอบในการท�ำงานอย่างสร้างสรรค์      
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือมีจิตจดจ่อในการปฏิบัติหน้าที่
บริหารจัดการโรงเรียนอย่างเต็มใจ เต็มเวลาและเต็มก�ำลัง
ความสามารถสอดคล้องกับ อนุวัติ   คูณแก้ว (2538, น. 52)      
ได้ศึกษาเรื่อง การวัดผลและการพัฒนาความรับผิดชอบของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยกล่าวถึงความรับผิดชอบว่า
เป็นลักษณะหนึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญมากเพราะจะท�ำให้หน้าทีห่ รือ      
งานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบประสบความส�ำเร็จและ
เสร็ จ ตามเวลาที่ ก� ำ หนดซึ่ ง มี ผ ลท� ำ ให้ เ ป็ น คนที่ มี คุ ณ ภาพ
สอดคล้องกับ กองศรี   เชิญชม (2547, น. 12) ได้ศึกษาเรื่อง        
ผลการใช้โปรแกรมการเตือนตนเองและโปรแกรมการชี้แนะ
ด้วยวาจาที่มีต่อการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อการ
เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โดยกล่ า วถึ ง ผลดี ข องความ                
รัผิดชอบดังนี้ 1) คนที่มีความรับผิดชอบย่อมท�ำงานทุกอย่าง
ส�ำเร็จตามเป้าหมายได้ทนั เวลาคนทีม่ คี วามรับผิดชอบย่อมเป็น
ที่นับถือได้รับการยกย่องสรรเสริญและเป็นประโยชน์ทั้งต่อ
ตนเองและสังคม 2) ความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนให้คน
ปฏิบตั งิ านสอดคล้องกับกฎจริยธรรมและหลักเกณฑ์ของสังคม
โดยไม่ต้องมีการบังคับจากผู้อื่น 3) ไม่ท�ำให้ผู้อื่นเป็นต้นเหตุ
ของความเสือ่ มและเสียหายแก่สว่ นรวมและ 4) ท�ำให้เกิดความ
ก้าวหน้าสงบสุขเรียบร้อยแก่สังคมสอดคล้องกับ รัชนีสังข์
สุวรรณ (2547, น. 19) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
รับผิดชอบในหน้าที่ในการท�ำงานของข้าราชการส�ำนักบริหาร
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
โดยได้กล่าวถึงความรับผิดชอบว่า เป็นสิง่ จ�ำเป็นและส�ำคัญของ
ความเป็นพลเมืองทีส่ ำ� คัญและการทีจ่ ะช่วยให้สงั คมมีระเบียบ
และสงบสุขบุคคลต้องมีความรับผิดชอบมีความสม�ำ่ เสมอความ
เชือ่ มัน่ ในตนเองความซือ่ สัตย์และความพยายามทีจ่ ะพึง่ ตนเอง
รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองก็ย่อมท�ำให้เกิดสันติตลอดจน
ประสบความส�ำเร็จในสังคมนั้น สอดคล้องกับ สุขุมาภรณ์     
เอี่ยมส�ำอางค์ (2551, น. 18) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบ
ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ของโรงเรี ย นสั ง กั ด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดยได้สรุป
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ความส�ำคัญของความรับผิดชอบไว้ว่าความรับผิดชอบเป็นสิ่ง
ส�ำคัญและจ�ำเป็นต้องปลูกฝังหรือเสริมสร้างให้กับบุคคลทั้งนี้
เพราะบุคคลทีม่ คี วามรับผิดชอบจะมีความเพียรพยายามอดทน
และตั้งใจท�ำงานให้ส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อเกิดความ
ก้ า วหน้ า ต่ อ ตนเองและสั ง คมและสอดคล้ อ งกั บ สุ จิ ต รา            
ธนะสูตร (2552, น. 13) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
รับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย โดยได้สรุปความส�ำคัญของ     
ความรั บ ผิ ด ชอบไว้ ว ่ า ความรั บ ผิ ด ชอบมี ค วามส� ำ คั ญ มาก       
เพราะจะท�ำให้การท�ำงานทุกอย่างส�ำเร็จตามเป้าหมายทันตาม
เวลาที่ก�ำหนดจึงท�ำให้บุคคลอื่นๆ มีความเชื่อมั่นไว้วางใจใน
การท�ำงานใด ๆ ก็ตามสอดคล้องกับ Liao and Others (2004)
ได้ศกึ ษาเรือ่ ง Effects of Responsibility and Cohesiveness
on Group Escalation Decisions ผลการวิ จั ย พบว่ า            
ความรับผิดชอบส่งผลต่อการยกระดับความผูกพันในการ
ด�ำเนินงานทางธุรกิจสอดคล้องกับ Li (2009, p. 74) ได้ศึกษา
เรื่อง Responsibility Toward Others and its Effects on
Motivation ผลวิจัยพบว่า ผู้ที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้
รับมอบหมายจะมีแรงจูงใจในการท�ำงานสูงและสอดคล้องกับ
Ellis (2008) ได้ศึกษาเรื่อง The Impact of Corporate
Social Responsibility on Employee Attitudes and
Behaviorsผลการวิจัยพบว่า ความรับผิดชอบต่อการรับรู้มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจใฝ่รู้

ข้อเสนอแนะ

ผลจากการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบภาวะผู้น�ำ          
เชิงสร้างสรรค์ส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษาส�ำนักงานเขตพื้นที       ่
การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอ
แนะดังนี้
1 ข้อเสนอในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1.1 ควรน�ำผลวิจัยนี้ เป็นแนวทางในการพัฒนา
การท�ำงานเป็นทีมส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ
1.2 ควรจัดอบรมในด้านความคิดสร้างสรรค์และ
ความรับผิดชอบในการท�ำงานส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
1.3 ควรผดุ ง ส่ ง เสริ ม การมี วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละการ           
แก้ปัญหาส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาวิจยั เกีย่ วกับรูปแบบการพัฒนาการ
ท�ำงานเป็นทีมส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
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2.2 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ รัชนี  สังข์สุวรรณ. (2547). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ในการทางานของข้าราชการส�ำนักบริหาร
และความรับผิดชอบในการท�ำงานส�ำหรับผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา
กรุงเทพมหานคร. ปริญญาวิทยานิพนธ์การศึกษา
2.3 ควรศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาวิสัย
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
ทัศน์และการแก้ปัญหาส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
กรุงเทพมหานคร.
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