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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ภาวะผู้นำ�
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ 2) พัฒนา
โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผูน้ �ำ เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำ�นักงานศึกษาธิการ
จังหวัดบุรีรัมย์การวิจัยนี้ดําเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพ
ทีพ่ งึ ประสงค์ภาวะผูน้ �ำ เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัด
บุรีรัมย์ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 217 คน โดยใช้ตารางของ Krejcie และ Morgan และ
สุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ จำ�แนกตามขนาดสถานศึกษา เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน และ
สภาพที่พึงประสงค์ภาวะผู้นำ�เชิงสร้างสรรค์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และวิเคราะห์ความต้องการจำ�เป็น และระยะที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผูน้ �ำ เชิงสร้างสรรค์
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาเอกชน ใช้แบบสัมภาษณ์สถานศึกษาทีเ่ ป็นทีย่ อมรับและเป็นแบบวิธปี ฏิบตั ทิ ดี่ ี
เพือ่ พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผูน้ �ำ เชิงสร้างสรรค์ ประเมินความเหมาะสมโดยผูท้ รงคุณวุฒิ 5 คน
และยืนยันข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ของภาวะผูน้ �ำ เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาเอกชน
สังกัดสำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้นำ�เชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน
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2. ผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผูน้ �ำ เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาเอกชน
สังกัดสำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 7 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ของ
โปรแกรม 3) เนื้อหาสาระ 4) โครงสร้างของรูปแบบ 5) วิธีการพัฒนา 6) ระยะเวลาในการพัฒนา และ
7) การประเมินผล มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด
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Abstract
This research aims to 1) to study the current conditions and desirable conditions
of a creative leadership of school administrators in the private education under Buriram
Provincial office. 2) to develop the programs to enhance a creative leadership of school
administrators in the private education under Buriram Provincial office. This research
carried out in two phases: Phase 1, the study on the current conditions and desirable
conditions of a creative leadership of school administrators in the private education
under Buriram Provincial office was conducted by collecting data from a sample of 217
people using the Krejcie and Morgan table and stratified random sampling classified by
school size.The tool used in this phase was the current conditions and desirable conditions of a creative leadership questionnaire. The data were analyzed by using mean,
Standard Deviation and needs assessment. Phase 2, Development of the Programs to
Enhance a Creative Leadership of School Administrators in the Private Education under Buriram Provincial office was carried out by using interview forms asking personnel
in the best practice schools to develop the programs The forms were evaluated for
thier suitability by 5 experts and the focus group was used to confirm the results. The
results were as follows:
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1. The results of the current conditions of a creative leadership of school
administrators in the private education under Buriram Provincial office was at a high
level in overall, when considering each aspect found that all aspects were at the same
level. For the desirable condition of a creative leadership of school administrators in
the private education under Buriram Provincial office was at the highest level in overall,
when considering each aspect, it was found that all aspects was at the highest level
as well.
2. The results of the Development of the Programs to Enhance a Creative Leadership of School Administrators in the Private Education under Buriram Provincial office,
consisting of 7 components: 1) principles, 2) objectives of the program, 3) content,
4) structure of the model, 5) development method, 6) development period, and 7) Evaluation. All components was at the highest level and the possibility was at the highest
level.
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ที่มาและความสำ�คัญ
Thailand 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจทีจ่ ะนำ�พาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้
ปานกลาง กับดักความเหลื่อมลํ้า และกับดักความไม่สมดุล พร้อมกับเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่
ประเทศในโลกที่หนึ่งที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในบริบทของโลกยุค The Fourth Industrial
Revolution อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้วางไว้ ด้วยการสร้าง
ความเข้มแข็งจากภายในควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ด้วยการสร้างความมั่งคั่งผ่าน 3 กลไกหลัก ดังนี้ 1) กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม
ปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ (Competitive Growth Engines) เพื่อก้าวสู่ประเทศที่มี
รายได้สูง โดยเปลี่ยนจาก “ทำ�มากได้น้อย” เป็น “ทำ�น้อยได้มาก” 2) กลไกการกระจายรายได้ โอกาส
และความมัง่ คัง่ อย่างเท่าเทียม (Inclusive Growth Engine) โดยเน้นการปรับเปลีย่ นจากความมัง่ คัง่ ที่
กระจุกเป็นความมัง่ คัง่ ทีก่ ระจาย ด้วยหลักคิดทีว่ า่ “เราจะเดินหน้าไปด้วยกัน โดยไม่ทงิ้ ใครไว้ขา้ งหลัง”
3) กลไกการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth Engine) ปรับเปลี่ยนจากการพัฒนาที่
ไม่สมดุลสู่ “การพัฒนาที่สมดุล” (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, 2560)
ผูน้ �ำ เป็นบุคคลสำ�คัญทีจ่ ะสร้างพลังขับเคลือ่ นองค์กรและสังคมสูก่ ารเปลีย่ นแปลงในโลกยุคใหม่
ที่มีลักษณะเป็นพลวัต มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง การปกครอง เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม กระแสการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวเกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว
และรุนแรงทีท่ กุ คนต้องเผชิญ ดังนัน้ ผูน้ �ำ จึงมีความจำ�เป็นและมีความสำ�คัญต่อการนำ�องค์กรหรือบุคคล
ไปสูค่ วามสำ�เร็จ มีความสามารถในการใช้อิทธิพลของตนเองหรือของตำ�แหน่งที่จะทำ�ให้บุคคลอืน่ ยอม
ปฏิบตั ติ ามเพือ่ บรรลุเป้าหมายร่วมกันและได้มาซึง่ สิง่ ทีป่ รารถนาร่วมกัน (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2546)
ความคิดสร้างสรรค์เป็นระบบการคิดเชิงอเนกนัย (Divergent Thinking) ของมนุษย์คอื การคิดทีม่ นุษย์
เราสามารถที่จะคิดเรื่องเดียวนั้นได้หลายทิศทาง หลายแง่มุม และได้กว้างไกล ซึ่งลักษณะการคิดเช่นนี้
จะนำ�ไปสูค่ วามคิดเชิงบวก เช่น การคิดประดิษฐ์สงิ่ แปลกใหม่ หรือการค้นพบวิธกี ารแก้ปญ
ั หาได้ส�ำ เร็จ
ซึ่งการคิดเช่นนี้เป็นกระบวกการทำ�งานของสมองอย่างมีขั้นตอนและเป็นทักษะชั้นสูงของการคิด
ประกอบไปด้วย การคิดริเริ่ม การคิดคล่อง การคิดยืดหยุ่น การคิดละเอียดลออ ผู้ที่มีความคิดแบบ
การคิดสร้างสรรค์จะสามารถค้นพบแนวคิดใหม่จากข้อมูลที่มีอยู่เดิม และสามารถเชื่อมโยงข้อมูล
ที่ทกุ คนมีอยูเ่ หมือนกัน ให้กลายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ใหม่ ๆ ทีแ่ ตกต่างออกไปได้ (Guiford, 1980)
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สถานศึกษาเอกชน สังกัดสำ�นักงานงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดบุรรี มั ย์
ซึง่ มีโรงเรียนในสังกัดจำ�นวน 35 โรงเรียน และมีวสิ ยั ทัศน์ มุง่ สูก่ ารศึกษายุคใหม่ให้ผเู้ รียนมีความรูค้ วาม
สามารถตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาสูย่ คุ Thailand 4.0 ภายในปี 2560 ซึง่ การทีจ่ ะ
ทำ�ให้วิสัยทัศน์ดังกล่าวเป็นจริงและประสบความสำ�เร็จได้นั้น การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
จึงเป็นสิง่ สำ�คัญและจำ�เป็นทีต่ อ้ งเตรียมความพร้อม ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนตลอดจนร่วมวางแผน
ให้โรงเรียนมีระบบการพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อม หลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ ทีเ่ อือ้ อำ�นวยให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรูด้ ว้ ยตัวเองอย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ มีนสิ ยั ใฝ่เรียนรู้
มีความสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปญ
ั หา มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มีคณ
ุ ธรรมนำ�ความรูร้ กั ความเป็นไทย
และสามารถก้าวไกลในระดับนานาชาติ ซึง่ การบริหารจัดการโรงเรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาคล้ายกัน
คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน ด้านความพร้อมทางปัจจัยของโรงเรียน และด้าน
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนภายใต้ข้อจำ�กัด ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสำ�คัญกับ
บทบาทหน้าที่ในการพัฒนาสถานศึกษาในด้านต่างๆ ผู้บริหารควรมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม การบริหารสถานศึกษาเพื่อส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติ
ขององค์การผู้บริหารก็จะสามารถประยุกต์หลักการบริหารองค์การให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตาม
เป้าหมายที่ต้องการได้ หลักการบริหารนั้นหากมองในแง่ของกลุ่มคน ผู้บริหารจะต้องบริหารองค์การ
โดยเน้นมนุษยสัมพันธ์ การมองภาพในอนาคตทีน่ �ำ ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
สามารถมองเห็นวิธีการปฏิบัติที่มีทิศทางและขอบเขตที่จะนำ�องค์กรไปสู่ความสำ�เร็จโดยมีตัวบ่งชี้
การสร้างวิสัยทัศน์ การเผยแพร่วิสัยทัศน์ การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ และการเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งยัง
สนับสนุนและให้โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ท้าทายความสามารถจนมีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า
ชีใ้ ห้เห็นถึงความรูค้ วามสามารถทีแ่ ตกต่างระหว่างบุคคล นอกจากนีผ้ ู้บริหารควรเปิดกว้างรับความคิด
ใหม่ๆ อย่างอิสระและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำ�งาน มีความคิดริเริ่ม ความคล่องแคล่วในการคิด
และมีการวางแผนร่วมกันเพื่อให้งานบรรลุผลตามเป้าหมายและมีลักษณะการทำ�งานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นเมื่อผู้บริหารต้องการให้องค์การมีประสิทธิภาพรอบด้านผู้บริหารจึงต้องให้ความ
สำ�คัญกับทั้งสองด้าน คือด้านงานและด้านบุคคลควบคู่กัน (สุธรรม ธรรมทัศนานนท์, 2554)
จากสภาพปัญหาและความสำ�คัญดังกล่าว ทำ�ให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพปัจจุบัน
สภาพทีพ่ งึ ประสงค์ภาวะผูน้ �ำ เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำ�นักงานศึกษาธิการ
จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและนำ�ไปพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำ�เชิงสร้างสรรค์ให้
ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นำ�เชิง
สร้างสรรค์และปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการให้มีภาวะผู้นำ�เชิงสร้างสรรค์ ให้ทันต่อสภาวะ
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ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ส่งผลต่อการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์
และมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา อีกทั้งเป็นแนวทางในการ
กำ�หนดนโยบายและวางแผนเพือ่ การดำ�เนินงาน ส่งเสริมประสิทธิผลของผูบ้ ริหารสถานศึกษาให้มมี ากขึน้
อันจะนำ�ไปสู่การแก้ไขปัญหา การพัฒนาในหน่วยงานและองค์กรทางการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
ให้สถานศึกษามีศักยภาพที่จะผลิตทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถอยู่ร่วมกันและแข่งขันอย่างสร้างสรรค์
ในเวทีโลกอย่างเต็มศักยภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาสภาพปัจจุบนั และสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ภาวะผูน้ �ำ เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษาเอกชน สังกัดสำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำ�เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
สังกัดสำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตเนื้อหา

การวิจยั ในครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั วิจยั การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง
ภาวะผู้นำ�เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาหลักการแนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้อง โดยสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฏีของ Chernin (2001) ;
Bennis (2002) ; Sternberg (2006) ; Palus and Horth (2009) ; Robinson (2007) ; Stoll and
Tempered (2009) ; Casse& Claudel (2007) ; Moggridge (2008) ; พสุ เดชะรินทร์ (2553) และ
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2553) ซึง่ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมีวสิ ยั ทัศน์ 2) การคำ�นึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคล3) การมีความยืดหยุ่นและปรับตัว 4) การมีความคิดสร้างสรรค์ 5) การทำ�งานเป็นทีม

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง / กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ภาวะผู้นำ�เชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้อำ�นวยการสถานศึกษา
รองผูอ้ �ำ นวยการสถานศึกษา และครูหวั หน้ากลุม่ สาระในสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำ�นักงานศึกษาธิการ
จังหวัดบุรีรัมย์ จำ�นวน 507 คน
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กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ผูอ้ �ำ นวยการสถานศึกษา รองผูอ้ �ำ นวยการ
สถานศึกษา และครูหัวหน้ากลุ่มสาระในสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีจำ�นวน 217 คน โดยเทียบจำ�นวนประชากรทั้งหมดกับตารางสำ�เร็จรูป
ของ Krejcie และ Morgan (1970) และการใช้เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random
Sampling technique) จำ�แนกตามขนาดสถานศึกษา
ระยะที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำ�เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถาน
ศึกษาเอกชน สังกัดสำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
1. ศึกษาการพัฒนาแนวทางเสริมสร้างภาวะผูน้ �ำ เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาเอกชน
จากสถานศึกษาทีเ่ ป็นทีย่ อมรับและเป็นแบบวิธปี ฏิบตั ทิ ดี่ ี (Best Practice) มาสังเคราะห์เพือ่ นำ�ไปสูก่ าร
ออกแบบโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผูน้ �ำ เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำ�นักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
2. ประเมินโปรแกรม โดยประเมินความถูกต้อง/ความเหมาะสม/ความเป็นไปได้/ความเป็น
ประโยชน์และคุ้มค่า ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 5 คน

วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผูน้ �ำ เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
เอกชน สังกัดสำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรรี มั ย์ การวิจยั ในครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั และพัฒนา (Research
and Development) โดยผู้วิจัยได้ดำ�เนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ภาวะผู้นำ�เชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้อำ�นวยการสถานศึกษา
รองผูอ้ �ำ นวยการสถานศึกษา และครูหวั หน้ากลุม่ สาระในสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำ�นักงานศึกษาธิการ
จังหวัดบุรีรัมย์ จำ�นวน 507 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้อำ�นวยการสถานศึกษา
รองผูอ้ �ำ นวยการสถานศึกษา และครูหวั หน้ากลุม่ สาระในสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำ�นักงานศึกษาธิการ
จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีจำ�นวน 217 คน โดยเทียบจำ�นวนประชากรทั้งหมดกับ
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ตารางสำ�เร็จรูปของ Krejcie และ Morgan (1970) และการใช้เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified
Random Sampling technique) จำ�แนกตามขนาดสถานศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในระยะที่ 1 นี้ เป็นแบบสอบถามสภาพปัจจุบัน และ
สภาพที่พึงประสงค์ภาวะผู้นำ�เชิงสร้างสรรค์ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ ตำ�แหน่ง และขนาดของโรงเรียน ลักษณะ
เป็นข้อคำ�ถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์
ภาวะผู้นำ�เชิงสร้างสรรค์ ลักษณะคำ�ถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น
5 ระดับ ที่แสดงถึงความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ ได้แก่
5 หมายถึง มีสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับน้อยที่สุด
โดยแบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความเทีย่ งตรงของเนือ้ หา (Content Validity) และหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องของข้อคำ�ถาม (Index of Item Objective Congruence, IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ
และนำ�ไปทดลองใช้ (Try-Out) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นได้ค่าความเชื่อมั่น 0.852

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามถึงสำ�นักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กำ�หนดไว้
2. นำ�หนังสือเสนอผู้อำ�นวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสำ�นักงานศึกษาธิการ
จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วนำ�หนังสือที่ผ่านการพิจารณาแล้วเสนอต่อผู้อำ�นวย
การโรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรรี มั ย์ ทีไ่ ด้ก�ำ หนดเป็นกลุม่ ตัวอย่าง เพือ่ อำ�นวยความ
สะดวกในการเก็บข้อมูล
3. การส่งแบบสอบถามให้กลุม่ ตัวอย่างผูว้ จิ ยั ดำ�เนินการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ พร้อม
ติดดวงตราไปรษณีย์ตามจำ�นวนกลุ่มตัวอย่าง 217 ฉบับ และนัดหมายเพื่อขอรับคืนภาย 2 สัปดาห์
ที่ฝ่ายงานธุรการของโรงเรียน ในสังกัดสำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
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4. การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยนัดหมายกลุ่มเป้าหมายและดำ�เนินการสัมภาษณ์
ด้วยตนเอง

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation; S.D.)
รายข้อรายด้าน และโดยรวม โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำ�เร็จรูป แล้วแปลความ
หมายของค่าเฉลี่ยโดยกำ�หนดเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด.2553) โดยกำ�หนดเกณฑ์ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง สภาพปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง สภาพปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลีย่ 2.51 – 3.50 หมายถึง สภาพปัจจุบนั /สภาพทีพ่ งึ ประสงค์อยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง สภาพปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง สภาพปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับน้อยที่สุด
2. วิเคราะห์ความต้องการจำ�เป็นในการเสริมสร้างภาวะผูน้ �ำ เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษาเอกชน สังกัดสำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจัดลำ�ดับความสำ�คัญ (Modified Priority
Needs Index: PNI modified) นำ�ผลที่ได้ไปใช้ในการออกแบบโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำ�เชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
ระยะที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผูน้ �ำ เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
เอกชน สังกัดสำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ให้ข้อมูล
1. สถานศึกษาที่เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จำ�นวน 3 โรงเรียน
มาสังเคราะห์เพื่อนำ�ไปสู่การออกแบบโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำ�เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถาน
ศึกษาเอกชน สังกัดสำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
2. ประเมินโปรแกรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 5 คน ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังนี้
		 2.1 จบการศึกษาทางด้านการบริหารการศึกษา ด้านหลักสูตรและการสอนด้านการวัดผล
และประเมินผลการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
		 2.2 ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ของหน่วยงานทางการศึกษา
หรือครูผู้สอนที่มีวิทยฐานะชำ�นาญการพิเศษขึ้นไป
		 2.3 มีประสบการณ์ทางด้านการสอนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศในสถานศึกษา
อย่างน้อย 5 ปี หรือปฏิบัติงานทางด้านวิชาการไม่น้อยกว่า 5 ปี
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในระยะที่ 2 นี้ ได้แก่
1. แบบสัมภาษณ์สถานศึกษาที่เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
เพื่อทำ�การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำ�เชิงสร้างสรรค์ สถานศึกษาเอกชน
2. แบบประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำ�เชิง
สร้างสรรค์ มีลกั ษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) และการสนทนากลุม่ Focus
Group
การเก็บรวบรวม
ผู้วิจัยประสานงานกับกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ และดำ�เนินการส่งแบบประเมินโปรแกรมเสริมสร้าง
ผู้นำ�เชิงสร้างสรรค์ ด้วยตนเอง ทำ�การสนทนากลุ่ม Focus Group เพื่อยืนยันข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบประเมินโปรแกรมเสริมสร้างผู้นำ�เชิงสร้างสรรค์ และตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบประเมิน เพื่อดำ�เนินการจัดกระทำ�ข้อมูลและวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้
4.51-5.00 ความหมายว่า มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ของโปรแกรมฯอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
3.51-4.50 ความหมายว่า มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ของโปรแกรมฯอยู่ในระดับมาก
2.51-3.50 ความหมายว่า มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ของโปรแกรมฯอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.51-2.50 ความหมายว่า มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ของโปรแกรมฯอยู่ในระดับน้อย
1.00-1.50 ความหมายว่า มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ของโปรแกรมฯอยู่ในระดับน้อย

ผลการวิจัย
ในการดำ�เนินการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยขอนำ�เสนอการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ระยะ
ดังนี้
ระยะที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ภาวะผู้นำ�เชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ได้ผลการวิจัยดังนี้

11

12

Academic Journal of Buriram Rajabhat University

Vol. 11 No. 2 (July - December 2019)

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นผู้บริหารและครูต่อสภาพปัจจุบัน
และสภาพที่พึงประสงค์ภาวะผู้นำ�เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
สังกัดสำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมและรายด้าน
การจัดการเรียนการสอน
การมีวิสัยทัศน์
การคำ�นึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
การมีความยืดหยุ่นและปรับตัว
การมีความคิดสร้างสรรค์
การทำ�งานเป็นทีม
โดยรวม

สภาพปัจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค์
S.D. ค่าระดับ
X S.D. ค่าระดับ X
4.25 0.84
มาก
4.66 0.50 มากที่สุด
4.23 0.86
มาก
4.70 0.47 มากที่สุด
4.20 0.85
มาก
4.69 0.42 มากที่สุด
4.22 0.86
มาก
4.54 0.48 มากที่สุด
4.19 0.84
มาก
4.64 0.42 มากที่สุด
4.22 0.85 มาก
4.65 0.46 มากที่สุด

จากตาราง 1พบว่า สภาพปัจจุบนั ของภาวะผูน้ �ำ เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาเอกชน
สังกัดสำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรรี มั ย์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.22, S.D. = 0.85) เมือ่ พิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการมีวิสัยทัศน์
( X =4.25, S.D. =0.84) รองลงมาคือ ด้านการคำ�นึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ( X = 4.23, S.D. = 0.86)
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือด้านการทำ�งานเป็นทีม ( X =4.19, S.D. = 0.84)
สำ�หรับสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของภาวะผูน้ �ำ เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัด
สำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.65, S.D. = 0.46)
เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เช่นเดียวกัน โดยด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด คือ
ด้านการคำ�นึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ( X =4.70, S.D. = 0.47) รองลงมาคือ ด้านการมีความยืดหยุ่น
และปรับตัว ( X =4.69, S.D. = 0.42) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือด้านการมีความคิดสร้างสรรค์
( X =4.54, S.D .= 0.48)
ระยะที่ 2 ผลการวิเคราะห์การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำ�เชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ได้ผลการวิจัยดังนี้
วิเคราะห์ความต้องการจำ�เป็น (Needs Assessment) โดยนำ�ข้อมูลผลการศึกษาสภาพปัจจุบนั
และสภาพที่พึงประสงค์ มาหาค่าดัชนีความต้องการจำ�เป็น (Priority Needs Index) เพื่อจัดลำ�ดับ
ความต้องการจำ�เป็น
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ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้นำ�
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
และคาดัชนีความตองการจําเปนปรับปรุง (PNIModified) และลําดับความตองการจําเปน
โดยรวมและรายด้าน
การจัดการเรียนการสอน
การมีวิสัยทัศน์
การคำ�นึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
การมีความยืดหยุ่นและปรับตัว
การมีความคิดสร้างสรรค์
การทำ�งานเป็นทีม
โดยรวม

D
4.25
4.23
4.20
4.22
4.19
4.22

I
4.66
4.70
4.69
4.54
4.64
4.65

PNImodified
0.09
0.10
0.11
0.07
0.08
0.09

ลำ�ดับ
3
2
1
5
4

จากตาราง 2 ลําดับความต้องการจำ�เป็นในการพัฒนาภาวะผู้นำ�เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชน สังกัดสำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เรียงลำ�ดับจากมากไปน้อย การมีความ
ยืดหยุ่นและปรับตัว การคำ�นึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล การมีวิสัยทัศน์ การทำ�งานเป็นทีม และการ
มีความคิดสร้างสรรค์ ตามลำ�ดับ
ผูว้ จิ ยั นาํ ผลการศึกษาค่าดัชนีความต้องการจําเป็น (PNImodified) ไปสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์
โดยเรียงลำ�ดับความต้องการและความจำ�เป็นจากมากไปหาน้อย และนำ�ไปสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์โดย
เรียงตามลำ�ดับความต้องการจำ�เป็นตามลำ�ดับเพือ่ ใช้พฒ
ั นาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผูน้ �ำ เชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยนำ�ไปสัมภาษณ์
ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบ จาก 3 โรงเรียน จำ�นวน 6 คน ซึ่งสถานศึกษาดังกล่าวเป็นสถานศึกษา
ทีม่ แี นวปฏิบตั ทิ ดี่ ี (Best Practice) ด้านภาวะผูน้ �ำ เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัด
สำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ได้ผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำ�เชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ มีองค์ประกอบของโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้นำ�เชิงสร้างสรรค์ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 3) เนื้อหา
สาระ 4) โครงสร้างของรูปแบบ 5) วิธีการพัฒนา 6) ระยะเวลาในการพัฒนา และ 7) การประเมินผล
และขอบข่ายเนื้อหาแบ่งออก 5 Module ได้แก่ 1) การมีความยืดหยุ่นและปรับตัว 2) การคำ�นึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล 3) การมีวิสัยทัศน์ 4) การทำ�งานเป็นทีม 5) การมีความคิดสร้างสรรค์ ระยะ
เวลาการพัฒนา 120 ชั่วโมง มีวิธีการเสริมสร้างภาวะผู้นำ�เชิงสร้างสรรค์ไดแก 1) การอบรม 2) การ
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ศึกษาดวยตนเอง 3) การศึกษาดูงาน และ 4) การศึกษาออนไลน์โดยการดําเนินการพัฒนาโปรแกรม
ได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด

อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั และสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ภาวะผูน้ �ำ เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาเอกชน สังกัดสำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า
สภาพปัจจุบันของภาวะผู้นำ�เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำ�นักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดบุรรี มั ย์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยูใ่ นระดับ
มากเช่นเดียวกันสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของภาวะผูน้ �ำ เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัด
สำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าโดยรวมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าทุกด้านอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เช่นเดียวกันทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะผูบ้ ริหารจะต้องมีความสามารถ
ในการจูงใจหรือนาํ บุคคลอืน่ ๆ อย่างมีมวี สิ ยั ทัศน์ กระตุน้ และสนับสนุนให้เกิดการทดลองภายในองค์กร
เพือ่ ทีจ่ ะทำ�ให้บคุ ลากรสามารถคิดนอกกรอบ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีความคิดสร้างสรรค์หาแนวทางใหม่ ๆ
ในการบริหารและการสื่อสารภายในองค์กร มีความสามารถในการปรับตัวและกระบวนการทํางาน
ต่าง ๆ ในองค์กรมีความสามารถในการปรับตัวและกระบวนการทํางานต่าง ๆ ในองค์กรให้มีความง่าย
คล่องตัว และยืดหยุ่นเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ สอดคล้องกับบุณรดา ทรงบุญศาสตร์ (2559) ได้ศึกษา
การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจุบันของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ใน ระดับมาก สอดคล้องกับ แนวคิดของ Robert (2006) ได้ระบุถึง
ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ด้านที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้บริหาร สถานศึกษาว่า ผู้นําสถานศึกษา
ที่ดีนั้นจะต้องประกอบไปด้วยหลักสําคัญ 4 ประการ คือ การตัดสินใจในกรณีต่าง ๆ นั้นจะต้องเป็นไป
ในเชิงสร้างสรรค์ ผ่านการวิเคราะห์อย่างถีถ่ ว้ น มีการฝึกฝนและปฏิบตั อิ ย่าง สมํา่ เสมอ และต้องเป็นไป
ด้วยความเฉลียวฉลาดและมีชั้นเชิงสอดคล้องกับ
ลําดับความต้องการจำ�เป็นในการพัฒนาภาวะผู้นำ�เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชน สังกัดสำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เรียงลำ�ดับจากมากไปน้อย คือ การมีความยืดหยุ่น
และปรับตัว การคำ�นึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล การมีวิสัยทัศน์ การทำ�งานเป็นทีม และ การมีความ
คิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้เนื่องมาจาก สถานศึกษาล้วนต้องการผู้บริหารที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนรวม
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ในการทํางานอย่างเท่าเทียมกันเปิดใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้อื่นเต็มใจที่
จะเรียนรู้และยอมรับการทำ�งานที่เปลี่ยนแปลงเคารพสิทธิส่วนบุคคลในการทำ�งาน และต้องการการ
เปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาสถานศึกษา สอดคล้องกับ วัฒนา ปะกิคา (2560) ได้ทำ�การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง
ภาวะผู้นำ�เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนความต้องการจำ�เป็นในการพัฒนาด้านที่มีค่าสูงที่สุด คือ
ด้านการมีความยืดหยุ่น
2. ผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผูน้ �ำ เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาเอกชน
สังกัดสำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 7 ส่วนประกอบด้วย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ของ
โปรแกรม 3) เนื้อหาสาระ 4) โครงสร้างของรูปแบบ 5) วิธีการพัฒนา 6) ระยะเวลาในการพัฒนา และ
7) การประเมินผลและขอบข่ายเนื้อหา แบ่งออก 5 Module ได้แก่ 1) การมีความยืดหยุ่นและปรับตัว
2) การคำ�นึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 3) การมีวิสัยทัศน์ 4) การทำ�งานเป็นทีม 5) การมีความคิด
สร้างสรรค์ ระยะเวลาการพัฒนา 120 ชั่วโมง รูปแบบและวิธีการพัฒนาใชวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย
เพือ่ สรา งความรู ความเขา ใจ และทักษะการเรียนรูท ลี่ กึ ซึง้ และยัง่ ยืน เพือ่ ใหผเู ขารับการพัฒนาสามารถ
นําไปเปนหลักการในการพัฒนาตนเองตอไปอยางตอเนื่อง (Continuous Self Development) ซึ่ง
วิธีการตางๆ ที่นํามาใชดําเนินการพัฒนาตามโปรแกรม ไดแก 1) การอบรม 2) การศึกษาดวยตนเอง
3) การศึกษาดูงาน และ 4) การศึกษาออนไลน์ การดําเนินการพัฒนาและโปรแกรม ได้รับการประเมิน
โดยผูท้ รงคุณวุฒิ 5 ท่านมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ และความเป็นไปได้อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะจากการศึกษาแนวคิดหลักการเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมและการสังเคราะห์
กระบวนการพัฒนาโปรแกรม ผู้วิจัยสรุปได้ว่า โปรแกรม คือ ชุดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ออกแบบพัฒนาขึ้น
จากแนวคิดทฤษฏี หลักการ เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมความรู้และทักษะ
ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมโปรแกรม ประกอบด้วย องค์ประกอบของโปรแกรม ได้แก่
1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 3) เนื้อหาสาระ 4) โครงสร้างของรูปแบบ 5) วิธีการพัฒนา
6) ระยะเวลาในการพัฒนา และ 7) การประเมินผลโปรแกรม กระบวนการพัฒนาโปรแกรม ประกอบ
ด้วย 1) ขัน้ ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาความต้องการ 2) ขัน้ การออกแบบโปรแกรม 3) ขัน้ การประเมินผล
โปรแกรม สอดคล้องกับผลการวิจยั ของบุณรดา ทรงบุญศาสตร์ (2559) ได้ท�ำ การพัฒนาโปรแกรมเสริม
สร้างภาวะผู้นำ�เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 24 ผลการวิจัยพบว่า โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำ�เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความเหมาะสมและมีความ
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เป็นไปได้ในการนำ�ไปใช้เพือ่ พัฒนาภาวะผูน้ �ำ เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ วัฒนา ปะกิคา (2560) ได้ทำ�การ
การพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารโรงเรียนโปรแกรมเสริมสราง
ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารโรงเรียน ประกอบดวย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค 3) เนื้อหา
4) กิจกรรมการพัฒนาและ 5) การวัดและประเมินผลการประเมินโปรแกรมมีความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ในตําแหน่งอื่น
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบหรือวิธีการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ ในรูปแบบ
อื่นที่หลากหลายยิ่งขึ้น
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโมเดลการพัฒนาภาวะผู้นําในเชิงระบบควบคู่กับโมเดล
การพัฒนาภาวะผู้นําที่เน้นนําเสนอวิธีการฝึกอบรมและพัฒนา
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