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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 2) เพื่อศึกษาระดับของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 การวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งช้ีของภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 5 ท่าน โดย
ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่ แบบประเมิน ระยะที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จ านวน 260 คน  
ระยะที่ 3 สัมภาษณ์สถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 มีจ านวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2) การมีวิสัยทัศน์ 3) การมีปฏิสัมพันธ์ 4) การ
ท างานเป็นทีม และ 5) การมีความยืดหยุ่น  
 2. ระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์ รองลงไป คือ ด้าน
การท างานเป็นทีม ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ ด้านการมีความยืดหยุ่น และด้านการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตามล าดับ เมื่อจ าแนก
ตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ภาพรวมของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีระดับภาวะผู้น า ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และ ภาพรวมค่าเฉลี่ย
ต่ าที่สุดคือโรงเรียนขนาดเล็ก แต่โดยภาพรวมขนาดโรงเรียน ท้ัง 4 ขนาด อยู่ในระดับมาก 
 3. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 สถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า แนวทางการพัฒนาด้านการมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ได้แก่ 1) การมีความคิด
ริเริ่ม 2) การมีความคล่องตัวในการคิด 3) การมีความคิดยืดหยุ่นในการคิด และ 4) การมีความคิดละเอียดลออในการคิด  
แนวทางการพัฒนาด้านการมีความยืดหยุ่น ได้แก่ 1) คิดหาค าตอบได้อย่างอิสระ 2) ปรับตัวตามสถานการณ์ต่าง ๆ 3) เปิดรับ
ความคิดใหม่ ๆ อย่างอิสระ และ 4) สร้างบรรยากาศในการท างานที่ดีในการท างานแนวทางการพัฒนาด้านการมีปฏิสัมพันธ์ 
ได้แก่ 1) การสร้างความสัมพันธ์ 2) การส่งเสริมสนับสนุน และ 3) การสร้างความคุ้นเคย แนวทางการพัฒนาด้านการท างาน
เป็นทีม ได้แก่ 1) มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน 2) สนับสนุนความไว้วางใจต่อกัน 3) การติดต่อสื่อสารที่ดี 4) สร้างความ
ร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีมงาน และ 5) มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง แนวทางการพัฒนาด้านการมีวิสัยทัศน์ ได้แก่ 1) การ
สร้างวิสัยทัศน์ 2) การเผยแพร่วิสัยทัศน์ 3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ และ 4) การเป็นแบบอย่างท่ีดี 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์, ขนาดโรงเรียน, ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
2รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์/อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
3คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์/อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
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Abstract 
 The objectives of this research were: 1) to study the creative leadership components of the 
school administrators. Under the Office of the Secondary Education Service Area 25, 2) to study the level 
of creative leadership of the school administrators. Under the Office of the Secondary Education Service 
Area 25 and 3) to study guidelines for the development of creative leadership of school administrators. 
Under the Office of the Secondary Educational Service Area 25. The research was divided into 3 phases; 
Phase 1)  evaluation for confirm elements of the creative leadership for the school administrators by 5 
experts which selected through the purposive sampling. The instruments used were evaluation form, 
Phase 2)  the sample group were 260 the school administrators and teachers under the Secondary 
Educational Service Area Office 25 and Phase 3) interview the schools with best practice (Best Practice), 
Nong Sao Laow Wittayakarn School, the key informants were school administrators and teachers, heads of 
learning subjects. The instruments used were semi-structured interviews. 
 The results of this research found that:  
 1) The elements of the creative leadership of the school administrators under the Secondary 
Educational Service Area Office 25 consisted of 5 components which were 1) Creative thinking, 2) Vision,  
3) Interaction, 4) Team works and 5) flexibility. The overall of 5 elements were in the highest level. 
 2)  The creative leadership level of school administrators under the Office of the Secondary 
Educational Service Area 25, overall was at a high level. When considered individually, it was found that 
the side with the highest average was vision. Team work interaction flexibility and creativity. When 
classified by school size, it was found that the overview of extra-large schools had a level of leadership 
the highest average and overall lowest average were small schools. But overall, all 4 school sizes were at 
a high level. 
 3) The creative leadership development guidelines for school administrators under the Office of 
the Secondary Education Service Area 25, the school with excellent practice (Best Practice), Nong Sao 
Laow Wittayakarn School, under the Office of the Secondary Educational Service Area 25, it was found 
that the guidelines for creative development included: 1) initiative, 2) flexibility in thinking, 3) flexible 
thinking and 4) Having a deliberate thought flexibility development approaches included 1) think for 
answers freely, 2) adapt to different situations, 3) open to new ideas independently and 4) create a good 
working environment. Interaction development approaches included 1) building relationships, 2) promoting 
and 3) building familiarity. Teamwork development approaches included 1) having common goals and 
objectives, 2) fostering trust, 3) good communication, 4) building cooperation among team members and 
5) developing effective work development. Continuously Vision development approaches included  
1) creating a vision, 2) disseminating the vision, 3) implementing the vision and 4) being a good role model. 
 
Keywords: Creative Leadership of the School Administrators, School Size, the Office of Khon Kaen Secondary 
Educational Service Area 25  
 
บทน า 
 ในยุคเศรษฐกิจสารสนเทศพบว่าองค์กรที่
ประสบความส าเร็จมากที่สุดจะต้องด าเนินธุรกิจที่ใช้ความรู้
เป็นฐาน (Knowledge-based) ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับองค์กร ในสภาวะแวดล้อมเช่นนี้ท าให้สถานศึกษา

จ าเป็นต้องปรับตัวเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
(True learning organization) เป็นที่ซึ่งสร้างความท้าท้าย
ให้กับผู้เรียนให้หันมาสนใจกับกิจกรรมทางวิชาการ อีกท้ังยัง
เป็นสถานที่ซึ่งครูผู้สอนร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารใน
เรื่องการเรียนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยเฉพาะการน า
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เทคโนโลยีใหม่และกลยุทธ์การสอนที่มีประสิทธิผลที่สุดเข้า
มาใช้ในการจัดการศึกษา เช่นเดียวกัน ในโลกที่สถานศึกษา
ต้องเป็นองค์กรที่ใช้ความรู้เป็นฐานเช่นนี้ ผู้น าต้องมีหน้าที่
ส าคัญ ในการส่งเสริมคุณภาพของการคิ ด (Quality of 
thinking) ของทุกคนที่รวมกันเป็นชุมชนของโรงเรียน ควร
ลดเลิกการบริหารแบบควบคุมสั่งการให้น้อยลง แต่หันมา
สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้าง
ความสามารถของครู และบุคลากร ให้คนเหล่านี้กลายเป็น
ผู้น าที่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าและน าการเปลี่ยนแปลงที่
จะ เกิดขึ้น ได้ อย่ างมี ผลงานที่ สร้ างสรรค์  (ส านั กงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 
2559)  
 ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ (Formative or 
Creative Leadership Theory) ได้รับการพัฒนาโดย แอช 
และเพอร์ซาลล์ โดยมีความเช่ือที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่า  
ในสถานศึกษาหนึ่งจะมีผู้น าได้หลายคน ซึ่งจะรับบทบาท
ความเป็นผู้น าที่แตกต่างกันไปของลักษณะที่ขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมและบริบทที่ต่างกัน บทบาทของภาวะผู้น าจึง
มิได้จ าเพาะเจาะจงเพียงแต่ผู้บริหารเท่านั้น แต่หน้าที่ของ
ผู้บริหารคือการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่ครูอาจารย์
และบุคลากร เพื่อใช้เป็นช่องทาง ในการพัฒนาคนเหล่านี้ได้
พัฒนาตนเองเพื่อเรียนรู้สู่ความเป็นผู้น าที่สร้างสรรค์ 
(Productive Leaders) เป็นผู้ของผู้น า (Leaders of Leaders) 
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ มีหลักการที่ส าคัญในการน า
องค์การ ผู้น าในเชิงสร้างสรรค์ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นและเรา
น่าจะพัฒนากันต่อไปด้วยวิธีการวิจัยทั้งในเชิงแนวคิด 
รูปแบบ และกระบวนการ 
 ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ คือ การมีปฏิกิริยา
ตอบสนองเชิงจินตนาการในโลกแห่งอนาคต โดยการคิด
ไตร่ตรองอย่างละเอียดรอบคอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มี
ความกดดันและท้าทาย ในแต่ละยุคสมัยนั้นจะมีผู้น าเกิดขึ้น
ใหม่เสมอและผู้น าที่แสดงออกถึงการน าสิ่งที่ดีงาม มีคุณค่า 
และท าให้เกิดประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน เรียก
ได้ว่า ความมีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งการที่จะน าพา
องค์กรไปสู่ความส าเร็จได้นั้น ตัวผู้น าจะต้องสามารถแก้ไข
ปัญหา พร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเข้ามากระทบหรือเป็นการ
มองหาโอกาสที่องค์กรจะได้รับ ในการสร้างความเป็นผู้น า
ขององค์กรเอาไว้นั้นล้วนต้องอาศัยความสร้างสรรค์เพื่อ
ผลักดันให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ โดยเฉพาะสังคม
ปัจจุบันที่ก าลังเห็นได้ชัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดเจน คือ การแข่งขันที่เกิดขึ้นใน

สถานการณ์สภาพแวดล้อมที่มีความสลับซับซ้อนและไร้
ทิศทาง 
 จากหลักการและความส าคัญที่กล่าวข้างต้นนั้น
สอดคล้องกับนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 
5 ปี  (พ .ศ. 2560–2564) ของส านั กเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุนในด้านภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ให้สถานศึกษามีการพัฒนา
คุณภาพสู่มาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์ส าคัญในเรื่อง
ของพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการศึกษาและมีนโยบายใน
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้
พัฒนาตนเองเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นองค์การทางการศึกษาที่
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นตาม
นโยบายปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล มีโรงเรียนที่อยู่ใน
สังกัดจ านวน 84 โรงเรียน และจากการประเมินคุณภาพ
การศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ผู้เรียนขาดความสามารถในการ
คิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ขาดความคิดสร้างสรรค์และ
ขาดทักษะในการด ารงชีวิต เนื่องมาจากปัญหาหลายประการ 
ปัญหาเหล่านี้มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสะท้อนให้
เห็นถึงความจ าเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีจ าเป็นต้องเร่ง
พัฒนาคุณภาพ เพื่อให้เท่าทันต่อสังคมยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง 
เกิดการกระตุ้นมุมมอง จินตนาการ ความท้าทายใหม่ ๆ 
ของการมองเห็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง 
 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว
ข้างต้น ในบริบทของการบริหารการจัดการศึกษาในยุคของ
การเปลี่ยนแปลงและสภาพที่เป็นปัญหาของสถานศึกษาที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึง
องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ศึกษาระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 และน าเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะ
ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติเป็น
เลิศ (Best Practice) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถน าไป
พัฒนาภาวะผู้น าในด้านของ ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในเรื่องของการวางแผนนโยบาย 
ก าหนดยุทธศาสตร์และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ท าให้
สถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาชาติและ
มาตรฐานสากล และท าให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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มัธยมศึกษาเขต 25 มีการพัฒนาไปสู่เป้าหมายได้ และ 
 
เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการวิจัย
ไปใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาเพื่อที่จะสามารถ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยใหม่อันจะน าไปสู่การ
บริหารสถานศึกษาที่ยั่งยืน มีการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ
และเกิดประสิทธิผลต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

2. เพื่อศึกษาระดับของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25  

3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
 4. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 5. บริบทของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา เขต 25 
 6. บริบทของโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 
(Best Practice) 
 7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ผู้วิจัยด าเนินการขอหนังสือขอความอนุเคราะห์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบและ
ตัวช้ีวัดของงานวิจัยในครั้งนี้ จากบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย 
 2. ผู้วิจัยด าเนินการขอหนังสือขอความอนุเคราะห์
ให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาความสอดคล้องของด้านความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม
โดยใช้เทคนิค IOC (Index of Congruence) เพื่อสรุปผล
การพิจารณา 
 3. ผู้วิจัยด าเนินการขอหนังสือขอความอนุเคราะห์
เก็บข้อมูลการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิต

เอเซีย ไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เพื่อขออนุญาตลงพื้นที่ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษาและครู
หัวหน้ากลุ่มสาระในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  
 4. ผู้วิจัยด าเนินการส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์
ในการกรอกแบบสอบถามเพื่อท าการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง 
พร้อมส่งแบบสอบถาม โดยติดต่อประสานกับทางเจ้าหน้าที่
รับ-ส่งหนังสือประจ าโรงเรียน เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน
การรับส่งแบบสอบถามคืน 
 5. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามจ านวน 260 ฉบับไป
ส่งที่โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างพร้อมนัดหมายวันรับแบบสอบถาม
คืน ได้แบบสอบถามกลับคืนมา 260 ฉบับ คิดเป็นร้อย
เปอร์เซ็นต์ และน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์และน าไป
วิเคราะห์และแปรผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
หาค่าสถิติและน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในล าดับต่อไป 
 6. ผู้วิจัยผู้วิจัยสร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่ งมี
โครงสร้างให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางการวิจัยใน 5 
องค์ประกอบ และวัตถุประสงค์ของการวิจัย แล้วน าแบบ
สัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น น าไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์พร้อมตรวจสอบความสมบูรณ์ เพื่อความชัดเจน
และถูกต้อง 
 7. ผู้วิจัยน าแบบสอบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครง
โครงสร้างที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วด าเนินการลงพื้นที่สัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร ได้แก่ 
ผู้บริหารและครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด้วย
ตนเอง 
 8. ท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากข้อมูลที่
ได้มาตามล าดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. การศึกษาองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งช้ี
ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ปรากฏผล
ดังนี้ ผลการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย พบว่า 
องค์ประกอบและพฤติกรรมของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 20 พฤติกรรม 
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ด้านการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
พฤติกรรม ได้แก่ 1) การมีความคิดริเริ่ม 2) การมีความคล่องตัว
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ในการคิด 3) การมีความคิดยืดหยุ่นในการคิด และ 4) การมี
ความคิดละเอียดลออในการคิด องค์ประกอบท่ี 2 ด้านการมี
วิสัยทัศน์ พฤติกรรม ได้แก่ 1) การสร้างวิสัยทัศน์ 2) การ
เผยแพร่วิสัยทัศน์ 3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ และ 4) การ
เป็นแบบอย่างที่ดี องค์ประกอบที่ 3 ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ 
พฤติกรรม ได้แก่ 1) การสร้างความสัมพันธ์ 2) การส่งเสริม
สนับสนุน และ 3) การสร้างความคุ้นเคย องค์ประกอบที่ 4 
ด้านการท างานเป็นทีม พฤติกรรม ได้แก่ 1) มีเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน 2) สนับสนุนความไว้วางใจต่อกัน 3) การ
ติดต่อสื่อสารที่ดี 4) สร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกใน
ทีมงาน และ 5) มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง องค์ประกอบที่ 
5 ด้านการมีความยืดหยุ่น พฤติกรรม ได้แก่ 1) คิดหา
ค าตอบได้อย่างอิสระ 2) ปรับตัวตามสถานการณ์ต่าง ๆ  
3) เปิ ดรับความคิด ใหม่  ๆ  อย่ างอิสระ และ 4) สร้าง
บรรยากาศในการท างานที่ดี โดยรวมพบว่ามีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.86 )  
 2. ระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 ปรากฏผลดังนี้ จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับภาวะ
ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย คือ ( X = 4.39 ) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์ 
( X = 4.52 ) ด้านการท างานเป็นทีม ( X = 4.42) ด้านการ
มีปฏิสัมพันธ ์( X =4.40) ด้านการมีความยืดหยุ่น ( X =4.38) 
และด้านการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ( X =4.23) ตามล าดับ 
 เมื่อจ าแนกตามขนาดของโรงเรียนพบว่า ภาพรวม
ของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ( X = 4.51) ค่าเฉลี่ยภาพรวมของ
โรงเรียนขนาดใหญ่มีระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ คือ 
( X = 4.43) ค่าเฉลี่ยภาพรวมของโรงเรียนขนาดกลางมี
ระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ คือ ( X = 4.33) และค่าเฉลี่ย
ภาพรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยระดับภาวะผู้น า
เชิงสร้างสรรค์ต่ าที่สุด คือ ( X = 4.31) ซึ่งโดยภาพรวมของ
ขนาดโรงเรียนทั้ง 4 ขนาด อยู่ในระดับมาก  
 3. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 สถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best 
Practice) โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า แนวทางการ
พัฒนาด้านการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้แก่ 1) การมี

ความคิดริเริ่ม 2) การมีความคล่องตัวในการคิด 3) การมี
ความคิดยืดหยุ่นในการคิด และ4) การมีความคิดละเอียดลออ
ในการคิด แนวทางการพัฒนาด้านการมีความยืดหยุ่น ได้แก่ 
1) คิดหาค าตอบได้อย่างอิสระ 2) ปรับตัวตามสถานการณ์
ต่าง ๆ 3) เปิดรับความคิดใหม่ ๆ อย่างอิสระ และ 4) สร้าง
บรรยากาศในการท างานที่ดีในการท างาน แนวทางการพัฒนา
ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ ได้แก่ 1) การสร้างความสัมพันธ์ 2) 
การส่งเสริมสนับสนุน และ 3) การสร้างความคุ้นเคย แนว
ทางการพัฒนาด้านการท างานเป็นทีม ได้แก่ 1) มีเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ร่วมกัน 2) สนับสนุนความไว้วางใจต่อกัน 
3) การติดต่อสื่อสารที่ดี 4) สร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิก
ในทีมงาน และ 5) มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง แนวทางการ
พัฒนาด้านการมีวิสัยทัศน์ ได้แก่ 1) การสร้างวิสัยทัศน์ 2) 
การเผยแพร่วิสัยทัศน์ 3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ และ 4) 
การเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 
การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 มีประเด็นส าคัญน ามาอภิปราย ดังน้ี  
  1. ผลจากการสังเคราะห์ศึกษาแนวคิด 
หลักการ ทฤษฎี งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ พบว่าการมี
ภาวะผู้น าในเชิงสร้างสรรค์ นั้นมีความส าคัญต่อการบริหาร
โรงเรียนเป็นอย่างมาก โดยปัจจุบันต้องยอมรับว่าในเรื่อง
ของการศึกษานั้น เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเป็นอย่าง
มาก ฉะนั้นเราต้องพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ในทุก
รูปแบบโดยในครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 โดยศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์จาก
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีอื่น  ๆ ที่ เกี่ยวข้องทั้ งในและ
ต่างประเทศ เพื่อน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยใน
ครั้งนี้  จึงได้สังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ จากนักวิชาการ นักการศึกษา จากในประเทศ
และต่างประเทศ ได้องค์ประกอบที่ก าหนดกรอบแนวคิดเพื่อ
การวิจัยในครั้งนี้ จ านวน 5 องค์ประกอบ คือ 1) การมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  (Creative thinking) 2) การมี
วิสั ยทั ศน์  (Vision) 3) การมีปฏิ สัมพันธ์  ( Interacting)  
4) การท างานเป็นทีม (Team works) และ 5) การมีความ
ยืดหยุ่น (Flexibility) และในขั้นตอนของการสร้างความ
น่าเช่ือถือ ผู้วิจัยได้น าแบบประเมินความเหมาะสมของ
องค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งช้ี น าไปให้ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 5 ท่าน ได้ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบ



วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2563 

 

21 

โดยรวมพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด จึงท า
ให้ได้องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ 20 พฤติกรรม ทั้งนี้
เพราะในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ มนุษย์เรานั้นสามารถ
ที่จะคิดตีความในเรื่องเดียวนั้นได้อย่างกว้างขวาง คิดได้ใน
หลายทิศทาง หลายแง่มุม สลับซับซ้อนและกว้างไกล  
ซึ่งลักษณะการคิดแบบสร้างสรรค์นี้จะน าไปสู่การคิดแบบ
เชิงบวก เช่น คิดค้นนวัตกรรมใหม่ คิดค้นแนวทางในการ
พัฒนาหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ส าเร็จและตรงจุด 
ประกอบไปด้วยการคิดริเริ่ม การคิดแบบยืดหยุ่น การล่อง
ตัวของการคิด และมีความละเอียดออในการคิด ซึ่งผู้ที่มี 
การคิดแบบสร้างสรรค์นั้น จะสามารถท าให้ค้นพบแนวทาง
ใหม่ๆ แนวคิดแปลกใหม่จากแนวคิดเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้
กลายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ใหม่ที่ต่างกันออกไป และ
น ามาเช่ือมโยงให้ได้ข้อมูลใหม่ที่เป็นแนวทางเป็นของตนเอง 
ซึ่งสอดคล้องกับ ณเรศ บุญช่วย (2553) กล่าวว่า องค์ประกอบ
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ประกอบด้วย 1) การมีความรู้และ
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 2) มุ่งเน้นการมส่วนร่วม 3)การมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4) การมีบุคลิกภาพที่ดี  และ  
5) การยอมรับในความแตกต่างและค านึ่งถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล สอดคล้องกับแนวคิดของ มณฑาทิพย์ เสยยงคะ 
(2556) กล่าวว่า ในการสร้างและพัฒนาพฤติกรรมบ่งช้ี 
ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา  
ได้องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ คือ 1) มีจินตนาการ 2) มี
วิสัยทัศน์ 3) มีความคิดริเริ่ม 4) มีความยืดหยุ่น และ 5) การ
มีปฏิสัมพันธ์ สอดคล้องกับ Stemberg (2006) กล่าวว่า 
องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ 1) การตัดสินใจ
ที่ชาญฉลาด 2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3) มีวิสัยทัศน์ 
และ 4) ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  
 2. ระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 จากผลการวิจัย พบว่า ระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้8 กลุ่มสาระ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านการท างานเป็นทีม ด้าน
การมีปฏิสัมพันธ์ ด้านการมีความยืดหยุ่น และด้านการมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเมื่อจ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียนพบว่า ภาพรวมของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมี
ระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และ
ค่าเฉลี่ยภาพรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยระดับ
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ต่ าที่สุด แต่โดยภาพรวมของขนาด

โรงเรียนท้ัง 4 ขนาด อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ทางส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้ให้
ความส าคัญในเรื่องของภาวะผู้น าของผู้บริหารศึกษา ได้แก่ 
การจัดประชุม อบรม สัมมนา จึงท าให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดเกิดความรู้ ความเข้าใจ ความแม่นย าในเรื่องของการ
บริหารการศึกษาเพื่อตอบนโยบายของส านักคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้นการปฏิบัติเชิงบูรณาการมีการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอยู่ตลอดเพื่อให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ในยุคปัจจุบันนี้ที่เป็นสภาวะโลกแบบไร้พรมแดน 
ผู้น าที่ดี จะต้องสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆเสมอและผลงานนั้น
สามารถพัฒนา องค์กรได้อย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดี และ
สามารถสร้างทีมงานให้เป็นทีมงานท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับ มณฑาทิพย์ เสยยงคะ (2556) ที่กล่าวว่าถ้า
ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ จะส่งผลให้ครูมี
ความคิดสร้างสรรค์เช่นเดียวกัน ฉะนั้นการที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูมีความคิดสร้างสรรค์ย่อมส่งผลให้ผู้เรียน
มีความคิดสร้างสรรค์ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาตนเอง พัฒนา
สังคม พัฒนาประเทศชาติได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ก่อนใคร ผู้น า
ยุคใหม่ต้องมีความริเริ่มสิ่งที่สร้างสรรค์ให้กับสถานศึกษา
ของตนได้ สามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล มีความ
เข้าใจผู้อื่น สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีการพัฒนาตนเองในการปฏิ บั ติ งาน ในยุคของการ
เปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกซึ่งจะน าไปสู่การปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ พิภพ ก้านก่ า (2558) ได้ศึกษา
เรื่องภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อ ห้องเรียนคุณภาพในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เพื่อศึกษา
ระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 1 และเพื่อศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อห้องเรียนคุณภาพในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ ในระดับมากทุกรายการ โดย
ค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่การมีวัฒนธรรมเชิงบวก และต่ าสุดคือ
ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับ  Stemberg 
(2006) ในฐานะสมาชิกของผู้บริหารสถานศึกษาแห่ง
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แคลิฟอร์เนีย ได้ศึกษาถึงภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ด้านที่
เกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา ผลการวิจัย
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่ดีต้องประกอบไปด้วยการ
ตัดสินใจที่ชาญฉลาด มีความคิดสร้างสรรค์ในการน า
หลักสูตรมาปรับใช้ได้จริง มีวิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์ในการ
วิเคราะห์ความคิดของตนเองและบุคลากรเพื่ อบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร มีความสามารถในการโน้มน้าวใจ
บุคลากรในสถานศึกษาให้เห็นคุณค่าของตนเองและท าให้ทกุ
คนมีเป้าหมายร่วมกัน  
 3. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า ผลจากการด าเนินการตาม
ขั้นตอนของการวิจัยและจากการผลการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและหัวหน้าครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ที่น ามา
เป็ น  (Best Practices) เป็ น ก รณี ศึ ก ษ า  โด ย ก า รอิ ง
ผลการวิจัยในระยะที่ 2 มาเป็นเกณฑ์ในการสัมภาษณ์ และ
จากผลการวิจัยในระยะที่ 2 จะเห็นได้ว่า ภาพรวมระดับ
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  ในด้านการมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อยู่ในระดับน้อยที่สุด ท าให้ผู้วิจัย
เห็นถึงความส าคัญของการบริหารสถานศึกษาในเรื่องของ
การมีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ที่ผู้บริหารสถานศึกษาควร
ตระหนักและให้ความใส่ใจ โดยผู้วิจัยได้น าแนวทางการ
พัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร มาเป็น (Best Practices) 
เป็นกรณีศึกษา ซึ่งโรงเรียนหนองเสาเล้าได้ให้ความส าคัญใน
เรื่องของแนวทางด้านการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็น
อย่างมาก โดยผู้บริหารโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคารใช้ทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน โดยใช้ประสบการณ์ การ
คิดจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ การจินตนาการจะเป็น
รูปแบบของการวางแผนการบริหารงานในอนาคต มีการมอง
หาโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ มีการคิดค้น 
นวัตกรรมใหม่ๆ หรือปรับปรุงนวัตกรรมเดิม มีการศึกษาดู
งานจากโรงเรียนที่เป็นต้นแบบที่ดีเพื่อน ามาปรับเปลี่ยน
วิธีการหรือน ามาเป็นประสบการณ์เพื่อการจินตนาการภาพ
ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด ซึ่งทางผู้บริหารสถานศึกษาได
พัฒนาสถานศึกษาโดยมีความตระหนักและมุ่งมั่นที่จะท าให้
สถานศึกษาสามารถพัฒนาและมีวิธีการใช้ภาวะผู้น าในเชิง 
 

สร้างสรรค์หลายคุณลักษณะที่แตกต่างไปจากแต่ก่อน เช่น 
มีการสนับสนุนและส่งเสริมครูให้เป็นผู้น าและรับผิดชอบใน
การพัฒนางานวิชาการ งานพัฒนาอาคารสถานที่รวมถึง
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทางสถานศึกษาได้จัดท าขึ้น สามารถสร้าง
ทีมงานท่ีเข้มแข็ง ท าให้ครูและบุคลากรมีความกระตือรือร้น
ในการท างาน จึงท าให้ผลงานส าเร็จและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
ควรได้รับการพัฒนาพฤติกรรมภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์  
ตามองค์ประกอบให้ครอบคลุมทุกมิติอันจะส่งผลต่อคุณภาพ
การจัดการศึกษาโดยรวม 
  2. ควรน าข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาภาวะ
ผู้น าเชิงสร้างสรรค์สู่ผู้บริหารและครูผู้สอนด้วย เพื่อมุ่งสู่การ
พัฒนาผู้เรียนในที่สุด 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อเจาะลึกใน
เรื่องของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ดังนั้นหากมีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจะมีประโยชน์ในการ
อธิบายและน าไปใช้ในการพัฒนาได้อย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดหรือหน่วยงาน
ระดับอื่น แล้วน ามาเปรียบเทียบว่ามีความเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร 
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