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  บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิง

หเสนี) ๔  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 และ 2) เปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์จ าแนกตาม อายุ 

วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ท างานของครูโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ี คือ ครูโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จ านวน 97 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามซ่ึงผ่านการตรวจสอบ

ความตรงเชิงเน้ือหาและเชิงโครงสร้างโดยผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ผลการศึกษาพบว่า 1) ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของคร ูประกอบด้วย 3 ด้าน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก 

เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด คือ วิสัยทัศน์ รองลงมา คือ ความยืดหยุ่น และ จินตนาการ 2) การเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิง

สร้างสรรค์ของครู จ าแนกตามวุฒิการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) การเปรียบเทียบภาวะผู้น า

เชิงสร้างสรรค์ของครูจ าแนกตาม อายุ และประสบการณ์การท างาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 

 

Abstract  

The purposes of this study were 1) to study the level of creative leadership of teachers in 

Bodindecha (Sing Singhaseni) 4 School under the Secondary Education Service Area Office 2 and 2) to 

compare creative leadership of teachers by age, education degree, and working experience of Bodindecha 

(Sing Singhaseni) 4 School under the Secondary Education Service Area Office 2. The sample group in this 

study was 97 teachers of Bodindecha (Sing Singhaseni) 4 School under the Secondary Education Service 

Area Office 2. The instrument used was a questionnaire and the data was analyzed using frequency, 

percentage, mean and standard deviation. 

The results of the study were as follows 1) creative leadership of teachers in all three 

components were rated at high level with the highest mean score to the lowest as the vision, flexibility, 
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and imagination.     2) The comparison of creative leadership of teachers classified by education degree 

differences was statistically significant at the level of 0.05. 3) The comparison of creative leadership of 

teachers classified by age and working experience was not significantlycomponents were rated at high 

level with the highest mean score to the lowest as the vision, flexibility, and imagination. 2) The 

comparison of creative leadership of teachers classified by education degree differences was statistically 

significant at the level of 0.05. 3) The comparison of creative leadership of teachers classified by age and 

working experience was not significantly. 

Keyword: Creative leadership  

 1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

 ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงเทคโนโลยีมีความ

เชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆในสังคมโลกอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงประเทศไทย

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 จึงต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ขับเคลื่อนการพัฒนาทุกด้านเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั่วโลกที่มีความรุนแรงมากขึ้นอย่างทวีคูณ สู่ความม่ันคง 

ม่ังคั่ง และยังยืน เปลี่ยนทัศนคติของคนไทยให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโดยยึดผลประโยชน์ต่อส่วนรวม (ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2560-2564: 8)  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยัง

เล็งเห็นถึงความท้าทายความเป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ทั้งการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมถึงการเปลี่ยนแปลง

อุตสาหกรรม จึงมีการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for all) 

หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 

Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for education) โดยมีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของโลกอย่างเห็นได้ชัด (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560: 2) การศึกษาจึงเป็นกระบวนการส าคัญใน

การขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ เป็นรากฐานในการให้ความรู้ พัฒนา แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ทุก

สถานการณ์ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนน้ันต้องอาศัยการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ให้ยั่งยืน เพื่อรับมือและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง(กาญจนา เงารังสี, 2559: 5)  จะเห็นได้ว่า ประเทศที่มีประชากรที่ได้รับ

การศึกษา ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนา มีความม่ันคง ก้าวหน้าในทุกด้าน ในทางตรงกันข้าม ประเทศที่ไม่ให้ความส าคัญของ

การศึกษา ก็จะเป็นประเทศที่พัฒนาช้า หรืออาจท าให้ประเทศไม่พัฒนาเลยก็เป็นได้ “การศึกษาเป็นกระบวนการที่จะท าให้

มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน สามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีสันติสุข และสามารถเก้ือหนุนการพัฒนา

ประเทศได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทุกๆด้านของประเทศ” (ธีรศักดิ์ เจิมมงคล, 2550: 1)  

ครู มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน เน่ืองจากในปัจจุบันการศึกษาไทยในทศวรรษ

ที่ 21 น้ัน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2561-2580 ได้กล่าวถึงด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ในการปฏิรูปกระบวนการ

เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  ให้ส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ สามารถสร้างนวัตกรรมได้ โดย

ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ และเปลี่ยนโฉมบทบาทครู ให้เป็นครูยุคใหม่ เพื่อความเป็นเลิศด้านวิชาการระดับนานาชาติ 

(ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ, 2561: 13) ดังน้ันในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมได้น้ัน ครูจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะดังกล่าว โดยอาศัยประสบการณ์ ความรู้ และ

ภาวะผู้น า เป็นต้น แต่ผู้น าในปัจจุบันน้ันควรเป็นผู้ที่สามารถสร้างบรรยากาศในการร่วมมือ ให้ความส าคัญของความยืดหยุ่น 
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การปรับตัว และการเตรียมพร้อมส าหรับการเป็นผู้น าในอนาคต โดยมีแนวทางการเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นผู้น าใน

อนาคต ประกอบด้วย 1) ทักษะใหม่ ผู้น าต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้ และมีความคิด

สร้างสรรค์ 2) ความร่วมมือ มีการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ มีความยืดหยุ่น เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการท างาน               

3) ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลง อาจมีโครงสร้างองค์กรที่มีหน้าที่สร้างการติดต่อสื่อสารประสานงาน 

4)ยึดหลักความยืดหยุ่น สามารถยอมรับ และท้าทายในสิ่งใหม่ 5) ใจกว้าง ปรับตัว ไม่ยึดแนวคิดเดิมๆ 6) แสวงหาตัวอย่าง 

เรียนรู้อยู่เสมอ และศึกษาหาความรู้จากผู้มีประสบการณ์หรือบุคคลที่ประสบความส าเร็จในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง หรือ

เรียกอีกนัยหน่ึงว่าภาวะผู้น าเชิงสร้างสร้างสรรค์ (มัททนา วังถนอมศักดิ์. 2550 อ้างถึงใน ภรทิพย์ ปั้นก้อง, 2559: 11) ส่งผล

ให้ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของครูจึงเป็นทักษะจ าเป็นในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญบ่ง

บอกถึงความส าเร็จ เพื่อที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ ผู้สร้างสรรค์ และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป 

ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของครู มีความส าคัญในการพัฒนาครู เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและปรับปรุงการเรียน

การสอนในโรงเรียน การเปิดโอกาสให้ครูผู้น าได้มีส่วนร่วมในสถานศึกษา และเป็นปัจจัยส าคัญในการเล็งเห็นถึงวิสัยทัศน์เพื่อ

น าไปปฏิบัติ สามารถเพิ่มศักยภาพของการเรียนรู้ รูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการ 

ตลอดจนสามารถชี้แนะให้ค าปรึกษาร่วมปฏิบัติงานอย่างกัลยานมิตรระหว่างครูผู้น าและครูด้วยกัน และยังมีคุณลักษณะของครู

ผู้น าที่มีความคิดยืดหยุ่นและใจกว้างอีกด้วย (รังสรรค์  สุทารัมย์, 2558: 25) แต่การมีภาวะผู้น าน้ันต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง 

ที่จะน าพาไปสู่ภาวะผู้น าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันได้แก่ อายุที่แตกต่างกันมีผลของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

จากผลการศึกษาของลาวัลย์  พร้อมสุข (2544) กล่าวคือ เม่ือพนักงานมีอายุเพิ่มขึ้น จะมีระดับการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

สูงขึ้น น่ันหมายถึงพฤติกรรมที่ดีเป็นไปตามวุฒิภาวะที่สูงขึ้นน่ันเอง จึงแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ดีมากขึ้นน่ันเอง นอกจากน้ี 

จากการศึกษาของ ทอแรนซ์ (Tarrance, 1992) ความแตกต่างของอายุมีส่วนเก่ียวข้องและท าให้เกิดความแตกต่างในด้าน

ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการแก้ปัญหา ความคิด บุคลิกภาพ รวมถึงวุฒิภาวะด้านต่างๆ ลักษณะเหล่าน้ี

เรียกว่าความคิดละเอียดลออ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบส่วนหน่ึงของความคิดสร้างสรรค์ พบว่าอายุที่เพิ่มขึ้นท าให้เด็กมีความ

รอบคอบและละเอียดลออเพิ่มมากขึ้น และกลไกของการขับเคลื่อนของภาวะผู้น า น่ันคือการก าหนดเป้าหมายและวิสัยทัศน์ใน

องค์กรส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และน าองค์กรไปสู่เป้าหมาย

ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ (นฤมล  จิตรเอ้ือ, 2560: 1740) 

จากผลการรายงานประเมินตนเองของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๔ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 ปีการศึกษา 2561 ได้สรุปแนวททางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือในแต่ละมาตรฐานเก่ียวกับ 

กระบวนการบริหารและการจัดการ ควรจัดบรรยากาศให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนยุค 4.0 และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และ

มาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ควรมีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพภายใน

โรงเรียนเพื่อเป็นแนวทางส าหรับการสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียน ก่อให้เกิดความสุขของการท างานร่วมกัน แต่

จากการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔ ยังคงมีปัญหาเก่ียวกับการด าเนินการในการจัดการ

เรียนการสอนให้เหมาะสม เน่ืองจากความคิดและกระบวนการท างานของครูยังคงมีช่องว่างที่แตกต่างกัน ด้วยอัตราการย้าย

ของครู และครูบรรจุใหม่เป็นจ านวนมากในทุกปี ส่งผลให้ครูมีความหลากหลายด้านอายุ ประสบการณ์ และวุฒิการศึกษา จึง

ท าให้การด าเนินการต่างๆในสถานศึกษา เช่น การร่วมมือกัน การประสานงาน การท างาน การแสดงออกในการปฏิบัติงาน

อย่างสร้างสรรค์ การการปัญหาในหลากหลายมุมมอง การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์มีค่อนข้างน้อย ครูที่มีอายุและ

ประสบการณ์ที่มากกว่ายังมีความคิดแบบเดิม โดยยึดหลักการเก่าๆที่คุ้นเคยมาเป็นหลักในความเป็นผู้น า จึงส่งผลให้เกิดความ

ขัดแย้ง และความล่าช้า ในการพัฒนางาน กล่าวคือ มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันของ ครูรุ่นเก่าที่มีประสบการณ์ ที่ยังคงใช้หลัก
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ปฏิบัติที่คุ้นเคยในแบบเก่า ยังมีการกระตือรือร้นกับการเปลี่ยนแปลงน้อย ซ่ึงต่างกับครูรุ่นใหม่ ที่มีแนวคิดใหม่ๆ พร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ แต่ยังมีประสบการณ์น้อย จึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

ในการใช้หลักการเอ้ืออ านวยความสะดวก มีความสามารถพิเศษในการจูงใจ การท างานเป็นทีม และสามารถน าบุคคลอ่ืนๆได้

อย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ จินตนาการมีความยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาของตนเอง ต้องหม่ันฝึกฝน

เรียนรู้ รับรู้สิ่งใหม่ เติมเต็มอยู่ตลอดเวลา ไม่เป็นน้ าเต็มแก้ว สามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนได้ และน ามาคิดไตร่ตรองให้

รอบคอบ มีเหตุผลพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลง (กิตติกาญจน์  ปฏิพันธ์, 2560: 47) ทั้งน้ี เพื่อความสอดคล้องของ

การศึกษาในปัจจุบันและอนาคต และพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และเพื่อน าไปสู่การพัฒนา

สถานศึกษาตามสถานการณ์เปลี่ยนแปลง 

จากสภาพดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจในการศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของครูโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ 

สิงหเสนี)๔ เพื่อเข้าใจและเข้าถึงครู และยังเป็นประโยชน์ในการพัฒนาครู พัฒนาสถานศึกษาให้ด าเนินงานอย่างราบรื่น ส่งผล

ให้สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานต่อไป 

 2. วัตถุประสงค์การวิจัย  

      วัตถุประสงค์ของงานวิจัยมีดังน้ี  

  2.1 เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของครูโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔  สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2  

   2.2 เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์จ าแนกตาม อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ท างานของครู

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 

  3. วิธีด าเนินการวิจัย  

   3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

            3.1.1 ประชากรในการศึกษา ได้แก่ ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๔ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอน ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 97 คน 

    3.1.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๔ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ที่ปฏิบัติหน้าที่บริหารสถานศึกษาในปีการศึกษา 2562 โดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง

ของ Krejce and Morgan (1970 อ้างถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 43) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 93 คน 

  3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามระดับความคิดเห็นของภาวะผู้น าที่ยั่งยืนของผู้บริหารสถานศึกษา

และประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 ซ่ึงประกอบด้วย 2 ตอน 

    ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ (checklist) เพียง

ค าตอบเดียว โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบตามความเป็นจริง เพื่อทราบถึงตัวแปรต้นที่ก าหนดไว้ในการศึกษา คือ อายุ 

ประสบการณ์การท างาน และ วุฒิการศึกษา 

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของครู โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔ สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ตามแบบ Likert 

(1967 อ้างถึงใน สุพักตร์ พิบูลย์, 2551) เพื่อวัดระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของครู โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
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เป็นแบบสอบถามปลายปิดใช้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ซ่ึงข้อค าถามภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 

จินตนาการ วิสัยทัศน์ และความยืดหยุ่น  

  3.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

    น าแบบสอบถามที่ผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 

ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา มีค่า IOC ระหว่าง 0.67-1.00 ผู้ศึกษาปรับปรุงข้อค าถามในแบบสอบถามตาม

ข้อเสนอแนะจึงได้เครื่องมือในการศึกษาเป็นแบบสอบถามทั้งสิ้น 52 ข้อ ที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า

อิสระและพร้อมที่จะน าแบบสอบถามไปสู่ขั้นตอนการทดลองใช้กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความ

ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ของแบบสอบถามภาวะ

ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธีของครอนบาค ของทั้งฉบับเท่ากับ 0.955 

   3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

     ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากครู โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 จ านวน 97 คน ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตัวเอง และได้รับแบบสอบถามคืน 

จ านวน 93 ชุด คิดเป็นร้อยละ 95.88 จากแบบสอบถามทั้งหมด 

   3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 

   ผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูล

การตอบแบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นแบบตรวจสอบรายการ เก่ียวกับอายุ วุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์ท างาน โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของครูโรงเรียนบดินทร

เดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยใช้สถิติทดสอบที 

(t-test) แบบกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent samples) และวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ของครูโรงเรียนบดิทนทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 2 จ าแนกตามตัวแปรอายุ  และประสบการณ์ในการท างานตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นความเป็นเอกพันธ์ของความ

แปรปรวนระหว่างกลุ่ม (test for equality of variances) โดยใช้ Levene’s test statistic เพื่อดูว่าความแปรปรวนของตัว

แปรแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันหรือไม่ ถ้าความแปรปรวนเท่ากัน (p > .05) จะพิจารณา equal variances assumed แต่

ถ้าความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน (p < .05) จะพิจารณา equal variances not 

assumed และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one – way ANOVA) ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ

แต่ละตัวแปร ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวท าการทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวนของประชากร

เท่ากันหรือไม่ กรณีที่พบว่าค่าความแปรปรวนมีความแตกต่างกันแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .05) ใช้การ

เปรียบเทียบรายคู่ (post hoc comparison) โดยเลือกเทคนิคของ Games-Howell และกรณีที่พบว่าค่าความแปรปรวนไม่มี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติใช้การเปรียบเทียบรายคู่โดยเลือกเทคนิค Bonferroni 

 4. สรุปผลการวิจัย   

 จากการศึกษาเรื่องภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของครูโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 

  4.1  ผลการศึกษาข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามที่เก่ียวกับอายุ วุฒิสูงสุดทางการศึกษา และประสบการณ์ในการ

ท างานในโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 สถานภาพด้านอายุของ
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญอ่ายุอยู่ในช่วง 30-39 ปี จ านวน  43 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 46.2 สถานภาพด้านวุฒิการศึกษา ส่วน

ใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 60.2  สถานภาพด้านประสบการณ์ในการท างานส่วนใหญ่ ต่ ากว่า 5 ปี ซ่ึง

คิดเป็นร้อยละ 45.1 

  4.2  ผลการศึกษาระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของครู โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔ สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.33 , S.D. =0.364) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า อันดับสูงสุด คือ ด้านวิสัยทัศน์ ( ̅=4.44 , S.D. =0.368) รองลงมาคือด้านความยืดหยุ่น ( ̅=4.32 , S.D. =0.365) และ

ในส่วนด้านจินตนาการ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( ̅=4.22 , S.D. =0.417) 

 4.3  ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์จ าแนกตาม อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ท างานของครู

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ผลการศึกษาได้เสนอไว้ดังตาราง 

ดังน้ี 

ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของครูโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔ สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จ าแนกตามอายุ 

(n=93) 

แนวทางการบริหาร 

ความขัดแย้ง 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F P-Value 

1. จินตนาการ ระหว่างกลุ่ม 0.43 3 0.14 0.81 0.49 

  ภายในกลุ่ม 15.57 89 0.18     

  รวม 15.99 92       

2. ความยืดหยุ่น ระหว่างกลุ่ม 0.52 89 0.17 1.31 0.28 

  ภายในกลุ่ม 11.73 90 0.13     

  รวม 12.24 92       

3. วิสัยทัศน์ ระหว่างกลุ่ม 0.68 3 0.23 1.70 0.17 

  ภายในกลุ่ม 11.80 89 0.13     

  รวม 12.47 92       

 รวม ระหว่างกลุ่ม 0.53 3 0.18 1.34 0.27 

  ภายในกลุ่ม 11.65 89 0.13     

  รวม 12.17 92       

* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบ พบว่าภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของครู โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔ สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จ าแนกตามอายุ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของครู พบว่า จินตนาการ ความยืดหยุ่น และวิสัยทัศน์  ไม่แตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงสร้งสรรค์ของครูโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
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ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ วุฒิการศึกษา n  ̅ S.D. t P-Value 

1. จินตนาการ ปริญญาตรี 56 4.13 0.42 -2.72 0.01* 

  ปริญญาโท 37 4.36 0.38   

2. ความยืดหยุ่น ปริญญาตรี 56 4.24 0.35 -2.75 0.01* 

  ปริญญาโท 37 4.45 0.36   

3. วิสัยทัศน์ ปริญญาตรี 56 4.36 0.35 -2.43 0.02* 

  ปริญญาโท 37 4.55 0.37   

 รวม ปริญญาตรี 56 4.25 0.35 -2.79 0.01* 

  ปริญญาโท 37 4.45 0.36   

 

 จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่าภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของครู โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔ สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า จินตนาการ ความยืดหยุ่น และวิสัยทัศน์  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05  

ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของครูโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔ สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 

(n=93) 

แนวทางการบริหาร 

ความขัดแย้ง 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F P-Value 

1. จินตนาการ ระหว่างกลุ่ม 0.78 2 0.39 3.04 0.53 

  ภายในกลุ่ม 15.21 90 0.169     

  รวม 12.99 92       

2. ความยืดหยุ่น ระหว่างกลุ่ม 0.78 2 3.89 2.31 0.11 

  ภายในกลุ่ม 11.47 90 0.13     

  รวม 12.24 92       

3. วิสัยทัศน์ ระหว่างกลุ่ม 0.72 2 0.36 2.78 0.07 

  ภายในกลุ่ม 11.75 90 0.13     

  รวม 12.47 9       

 รวม ระหว่างกลุ่ม 0.74 2 0.37 2.91 0.06 

  ภายในกลุ่ม 11.44 90 0.13     

  รวม 12.17 9       

* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบพบว่าภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของครู โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔ สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า จินตนาการ วิสัยทัศน์  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 5. อภิปรายผล 

    5.1. จากการศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของครู โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔ สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ผลการวิจัย พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านวิสัยทัศน์ 

ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารมีนโยบายชัดเจนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน เปิดโอกาสให้ครูได้มี

ส่วนร่วมในการวางแผนวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของโรงเรียนอยู่เสมอ เพื่อน าไปสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณของ

โรงเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับบรรลุ ชินน้ าพอง (2555 : 45) กล่าวว่า การมีวิสัยทัศน์เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็ง วิกฤต และ

โอกาส การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์เพื่อน าสู่

แผนงานและโครงการ นอกจากน้ีสิ่งส าคัญในการเป็นผู้น า คือต้องมีเป้าหมายและจุดประสงค์ที่ชัดเจน ครูและบุคลากรใน

โรงเรียนต้องมีวัตถุประสงค์เป้าหมายและแนวทางร่วมงานซ่ึงต้องท าให้บรรลุเป้าหมายอย่ากลัวการล้มเหลว ซ่ึงผู้น าในปัจจุบัน

มีความส าคัญ อย่างยิ่ง มีวิสัยทัศน์ที่น าไปสู่การปฎิบัติได้ ซ่ึงสอดคล้องกลับแนวคิดของ McEwan (1998 : 201) ได้กล่าวว่า

ผู้บริหารต้องเป็นผู้น าโดยร่วมมือกับครูในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และตั้งเป้าหมายโดยรวมของโรงเรียนให้ชัดเจน สื่อสาร

เพื่อสร้างความเข้าใจกับนักเรียนและครู และ Krug (1992 : 430 – 433) ได้เปรียบเทียบว่าถ้าหากการปฏิบัติการใดก็ตามไม่มี

การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจน เปรียบเสมือนกับการเดินทางที่ไม่มีจุดหมาย 

5.2. จากการศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของครู โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จ าแนกตามอายุ ผลการวิจัยพบกว่าโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า จินตนาการ ความยืดหยุ่น และวิสัยทัศน์  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ ทั้งน้ี เน่ืองจาก ปัจจุบันเป็นสังคมที่เปิดกว้างมากขึ้น ท าให้ครูในโรงเรียน บดินทร

เดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 มีความเปิดกว้างด้านความคิด มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน เกิดความคิดสร้างสรรค์และมุมมองที่หลากหลาย การบริหารงานมีการกระจายอ า

นายเปิดโอกาสให้ครูแสดงความคิดเห็น สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในงาน และให้โอกาสในการท างานที่ได้รับมอบหมาย 

สอดคล้องกับ Harris (2009, p.12) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ เกิดจากการติดต่อประสานงานกับบุคคลที่มีความเห็น

ตรงกัน และกับบุคคลที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์จ าเป็นต้องอาศัยเวลา ทรัพยากร โอกาส เพื่อจะมี

โอกาสได้เรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้เกิดความสร้างสรรค์ในทุกสถานที่ ทุกระดับ และได้รับการพัฒนา 

 5.3. จากการศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของครู โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ผลการวิจัยพบกว่าโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า จินตนาการ ความยืดหยุ่น และวิสัยทัศน์  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 เน่ืองจากการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทน้ันแตกต่างกัน โดยในระดับปริญญาโทส่วนใหญ่เน้นการคิด

วิเคราะห์ ฝึกกระบวนการคิด ค้นคว้า หาข้อมูล พัฒนาความคิด คิดนอกกรอบ คิดสิ่งใหม่จากกระบวนการท าวิจัยต่างๆที่

เกิดขึ้นพร้อมกับความคิดสร้างสรรค์ที่มากกว่าในระดับปริญญาตรี เป็นผลท าให้ปริญญาโทมีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์มากกว่า 

ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ ธีระ  รุญเจริญ (2554) กล่าวว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ คือ ลักษณะหรือพฤติกรรมใน

การน าผู้อ่ืน ประสานงานผู้อ่ืนด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างแรงจูงใจ สร้างบรรยากาศ โดยการคิดนอกกรอบด้วยวิธีการ
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ใหม่ๆเพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ซ่ึงสอดคล้องกับจอมพงศ์ มงคลวนิช (2554 : 199) กล่าวว่า ผู้น าต้องมีความรู้

ความสามารถการใช้สติปัญญาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานและการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฎิบัติงานลุล่วงไปด้วยดี มีความรู้ 

ความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงสอดคล้องกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามวุฒิการศึกษาในภาพรวมพบว่าความคิดเห็นของครูที่

มีวุฒิสูงกว่าปริญญาตรีและครูที่มีวุฒิปริญญาตรี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 

 5.4. จากการศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของครู โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ ผลการวิจัยพบกว่าโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า จินตนาการ ความยืดหยุ่น และวิสัยทัศน์  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะโรงเรียนส่งเสริมการท างานร่วมกัน เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองประสบการณ์ใหม่ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการท างาน น าไปสู่ความคิด

สร้างสรรค์ จึงท าให้ประสบการณ์ในการท างานของครูมีความคิดเห็นไม่ต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของอุดม สิงโตทอง

(2550) ได้ท าการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 

พบว่า ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านจ าแนกตามประสบการณ์

ของครู พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  

 6. ข้อเสนอแนะ 

  6.1 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

   6.1.1 จากผลการศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของครูโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔ สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2 พบว่า ผลการศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของครูโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2  ในด้านจินตนาการมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ดังน้ันผู้บริหารสถานศึกษาควรให้

ความส าคัญกับแนวทางพัฒนาด้านจินตนาการ น่ันคือ การส่งเสริมครูในด้านการแสดงออกของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ในการ

สร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานได้มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกรอบ คิดสิ่งใหม่ มีอารมณ์ขัน ปล่อยวาง มอง

โลกในแง่ดี ให้โอกาส ให้อภัย ปลดปล่อยความตึงเครียด มีความสามารถในการบูรณาการทักษะและความรู้เพื่อก่อให้เกิดสิ่ง

ใหม่ๆ มีปัญญาเฉลียวฉลาด มีความฉับไวในการตอบสนองต่อปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีการนิเทศก ากับติดตามอย่างต่อเน่ือง  

ให้ค าปรึกษาแนะแนวทาง เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 

   6.1.2 ควรส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองด้านความรู้ ความสามารถ ทั้งด้านวิชาการ และด้านอ่ืนๆ อาจมีการ

ส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือจัดอบรมพัฒนาบุคลากร อาจมีทุนการศึกษาส าหรับครู เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ เพื่อ

น ามาพัฒนาและปรับใช้กับสถานศึกษาให้มีคุณภาพทัดเทียบกับมาตรฐานสากล 

  6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

         6.2.1 จากผลการศึกษาในภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ด้านจินตนาการมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ดังน้ันในการศึกษาครั้ง

ต่อไปควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ด้านจินตนาการ เพื่อเป็นข้อค้นพบเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อ

หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป 

   6.2.2 ควรศึกษาแนวทางที่ส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ด้านจินตนาการ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาให้ครู

ได้มีภาวะผู้น าด้านจินตนาการได้มากขึ้น 
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   6.2.3 ควรศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของครูโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔ สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ       

   6.2.4 ควรมีการศึกษาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของครูโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 เพื่อที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะสามารถน าไปใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาบริหารสถานศึกษาต่อไป                 

          7. รายการอ้างอิง 
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