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บทคัดย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัการแสดงออกภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคแ์ละปัจจยัท่ีมีผล

ต่อภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหาร เทศบาลต าบล ในจงัหวดัร้อยเอด็  จ  าแนกตาม สถานภาพผูบ้ริหาร  

กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูบ้ริหาร เทศบาลต าบลประกอบดว้ย นายกเทศมนตรีต าบล รองนายกเทศมนตรีต าบล 

ปลดัเทศบาลต าบล และรองปลดัเทศบาลต าบล จ านวน 285คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม

มาตราส่วนประมาณค่า ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ 0.95การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ

วเิคราะห์ขอ้มูลเป็นสถิติพรรณนาและสถิติอา้งอิง มีผลการวจิยัดงัน้ี 

 1. ผูบ้ริหารเทศบาลต าบล มีระดบัการแสดงออกภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัมาก ( X = 
4.47) โดยมีระดบัความยดืหยุน่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.60) ระดบัการมีจินตนาการอยูใ่นระดบัมาก ( X

= 4.44) และมีระดบัวสิัยทศัอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.37) 

 2. เปรียบเทียบ ตามสถานภาพผูบ้ริหาร จ าแนกตาม นกัการเมือง ขา้ราชการประจ าในการเป็นผูน้ า
เชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารเทศบาล ดงัน้ี ผูบ้ริหารท่ีมีสถานภาพต่างกนั ไม่มีระดบัภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์
แตกต่างกนั 

 3. ระดบัภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารเทศบาลต าบลในจงัหวดัร้อยเอด็ มีความสัมพนัธ์กบั 
ความยดืหยุน่ ความมีจินตนาการ และความมีวสิัยทศัน์ ในระดบัความสัมพนัธ์มาก โดยระดบัภาวะผูน้ ามี
ความสัมพนัธ์มากท่ีสุดกบั การมีจินตนาการ(.971)   

 

  

 
*  อาจารย์ประจ าสาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยัวิทยาเขตศรีลา้นช้าง 
** รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหามกฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 
*** รกัษาการผูอ้ านวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลยัมหามกฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ทุกองคก์าร ทุกสังคมตอ้งมีผูบ้ริหาร ความส าคญัของผูบ้ริหารไม่เพียงแค่มีหนา้ท่ีบริหารเพียงสั่งการ

เท่านั้น หนา้ท่ีของผูบ้ริหาร คือการบริหารองคก์ร วโิรจน์ สารรัตนะ (2553) กล่าววา่ การบริหารเป็น

กระบวนการด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายขององคก์าร โดยอาศยัหนา้ท่ีทางการบริหารท่ีส าคญั เช่น 

การวางแผน การจดัองคก์าร การน า และการควบคุม การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ดงันั้นผูบ้ริหารจึง

เป็นบุคคลท่ีตอ้งผสมผสานศาสตร์และศิลป์ใหล้งตวัเพื่อเกิดความกา้วหนา้ในการด าเนินงานในองคก์ารและ

เหมาะสมกบัแต่ละองคก์าร จุมพล หนิมพานิช (2554) กล่าววา่ ตามแนวคิดทฤษฎีระบบ เช่ือวา่ปัจจยัน าเขา้ดี 

ท าใหผ้ลผลิตดี ดงันั้นถา้หากองคก์ารใดท่ีมีผูบ้ริหารท่ีดีเป็นผูบ้ริหาร องคก์ารนั้นจะสามารถประสบ

ความส าเร็จในการบริหารงานไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงผูบ้ริหารท่ีดีจะตอ้งเป็นผูท่ี้เป็นผูน้ า ( leader) หรือมีภาวะผูน้ า

ในตวัผูบ้ริหาร (leadership) 

ความส าคญัของภาวะผูน้ านั้น ทั้งชุมชน หน่วยงาน องคก์รระดบัต่าง ๆ หรือแมแ้ต่ประเทศชาติ 

จ าเป็นตอ้งมีผูน้ า ( leader) ท่ีจะเป็นผูก้  าหนดทิศทางการด าเนินการตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

(objectives and goals) ของหน่วยงานหรือองคก์รของตน  ดงันั้นผูน้ าตอ้งมีศยัภาพและสมรรถนะท่ีไร้

ขอบเขตขององคค์วามรู้เพื่อน าภาองคก์รไปสู่วสิัยทศัน์ (สมยศ ช้ีแจง, 2552) สอดคลอ้งกบั วโิรจน์ สารรัตนะ 

(2555) ท่ีกล่าววา่ลกัษณะท่ีส าคญัของผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลง จะตอ้งมีวสิัยทศัน์ มีความขยนั อดทด และ

ริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ และ (Certo, 2006) ท่ีกล่าววา่ ผูน้  ายคุใหม่จึงตอ้งปรับตวัและแนวคิดเพื่อใหเ้ขา้กบั

สถานการณ์การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม เพื่อใหเ้กิดศกัยภาพเชิงองคก์าร รวมทั้งพฒันา

ความสามารถของสมาชิกในองคก์าร 

ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคเ์ป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัในยคุปัจจุบนัและอนาคตของทุก ๆ องคก์าร จาก

ความเปล่ียนแปลงทางสภาพสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม การน าพาองคก์ารหรือ

สังคมจึงตอ้งมีการแกไ้ขปัญหาท่ีจะเขา้มากระทบ หรือเป็นการมองหาโอกาสท่ีองคก์ารจะไดรั้บเพื่อสร้าง

ความเป็นผูน้ าขององคก์ารเอาไว ้ลว้นตอ้งอาศยัความสร้างสรรค ์( creativity) เพื่อผลกัดนัใหเ้ป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีตอ้งการ สอดคลอ้งกบั กิตต์ิกาญจน์ ปฏิพนัธ์ (2555) กล่าววา่ เม่ือสังคมปัจจุบนัและท่ีก าลงัจะ

เกิดข้ึนในอนาคต เห็นชดัวา่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งกวา้งขวาง การเปล่ียนแปลงท่ีเห็นชดัเจนคือการแข่งขนัท่ี

เกิดข้ึนในสถานการณ์ สภาพแวดลอ้มท่ีมีความสลบัซบัซอ้น และไร้ทิศทาง ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคจ์ะเป็น

ส่ิงท่ีสร้างความแตกต่างของการเปล่ียนแปลงนั้น 
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การบริหารงานของเทศบาลตั้งแต่มีพระราชบญัญติัการกระจายอ านาจใหอ้งคก์ารปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2546 ท าใหข้อบเขตอ านาจหนา้ท่ีของเทศบาลเพิ่มมากข้ึน หลงัจากท่ีเทศบาลต าบลส่วนมากได้

มีการปรับเปล่ียนจากสุขาภิบาล เป็นเทศบาลต าบล เม่ือ พ.ศ. 2542 ตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2542 

(กระทรวงมหาดไทย, 2548) โดยตาม พรบ.กระจายอ านาจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดโ้อนงานจาก

ส่วนกลางมาให ้ทั้งดา้นสาธารณสุข ดา้นการพฒันาชนบท ดา้นการศึกษา รวมถึงการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน ท่ี

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สามารถจดัการศึกษาเองได ้ตั้งแต่ระดบั ปฐมวยั จนถึงระดบัวทิยาลยัชุมชน 

ตามแต่ศกัยภาพของเทศบาลเอง 

จงัหวดัร้อยเอด็เป็นจงัหวดัท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีเป็นเส้นทางผา่นสู่อินโดจีน ผา่นเส้นทางจงัหวดั

มุกดาหาร มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัคือ พระมหาเจดียช์ยัมงคล ตั้งอยูอ่  าเภอหนอง จงัหวดัร้อยเอด็ เป็นพื้นท่ี

รอยต่อกบัอ าเภอหนองสูง จงัหวดัมุกดาหาร  จงัหวดัร้อยเอด็  แบ่งการปกครองออกเป็น 20 อ าเภอ 192 

ต าบล 2,444 หมู่บา้น/20 ชุมชน มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 3 รูปแบบ รวม 203 แห่ง  ไดแ้ก่  องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดั 1 แห่ง  เทศบาล 58 แห่ง คือ เทศบาลเมือง 1 แห่ง / เทศบาลต าบล 57 แห่ง  และองคก์าร

บริหารส่วนต าบล 144 แห่ง  แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็น 3 เขต มีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

8 คน  และมีจ านวนสมาชิกวฒิุสภา 1 คน  ประชากรทั้งหมด 1 ,307,212 คน แยกเป็น ชาย 652 ,862 คน หญิง 

654,350 คน  จดัเป็นล าดบัท่ี 8 ของภาค  และล าดบัท่ี 12 ของประเทศ จงัหวดัมีวสิัยทศัน์ คือ "เป็นผูน้ าการ

ผลิตขา้วหอมมะลิสู่ตลาดโลก เมืองแห่งการท่องเท่ียววถีิพุทธ และสังคมสงบสุข"  (กลุ่มงานยทุธศาสตร์และ

พฒันาจงัหวดัร้อยเอด็, 2555) 

ดงันั้นจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นวา่การท่ีทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะเทศบาลต าบลจะไดรั้บโอกาสในการ

พฒันามากนอ้ยเพียงใด ส่วนส าคญัคือการมองเห็นโอกาสของผูบ้ริหารเทศบาลต าบลเองดว้ยท่ีจะตอ้งมีภาวะ

ผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์( creativity leadership) ท าใหผู้ว้จิยัไดศึ้กษาวจิยัเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์อง

ผูบ้ริหารเทศบาลต าบลในจงัหวดัร้อยเอด็ ซ่ึงถือวา่เป็นภาวะผูน้ า (leadership)ท่ีทนัสมยัและมีความเหมาะสม

กบัยคุปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงมากมายทั้งทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 
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สมมุติฐานการวจัิย 

1. ผูบ้ริหารท่ีมีสถานะผูบ้ริหารแตกต่างกนั มีความเป็นภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคไ์ม่แตกต่างกนั 

2. ความมีจินตนาการ ความยดืหยุน่ ความมีวสิัยทศัน์มีความสัมพนัธ์กนักบัระดบัภาวะผูน้ าเชิง

สร้างสรรค ์

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารเทศบาลต าบลในจงัหวดัร้อยเอด็ 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารเทศบาลต าบลในจงัหวดั

ร้อยเอด็ จ าแนกตามสถานภาพผูบ้ริหาร 

3. เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งความมีจินตนาการ ความยดืหยุน่ ความมีวสิัยทศัน์ และระดบั

ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารเทศบาลต าบลในจงัหวดัร้อยเอด็ 

ขอบเขตการศึกษา 

การวจิยัคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาผูบ้ริหารเทศบาลต าบล ประกอบดว้ย นายกเทศมนตรีต าบล รอง

นายกเทศมนตรี ปลดัเทศบาล รองปลดัเทศบาล รวมทั้งส้ิน 285 คนจากเทศบาลต าบลในจงัหวดัร้อยเอด็ 

จ านวน 57 แห่ง 

วธีิด าเนินการวจัิย /ระเบียบวธีิวจัิย/ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง 

       การวจิยัคร้ังน้ีใชว้ธีิวทิยาการวจิยัเชิงปริมาณท่ีมุ่งศึกษา ความสอดคลอ้งกบัองคค์วามรู้ทั้งดา้น

ทฤษฎีและผลการวจิยัเชิงประจกัษ ์ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคือ  การวจิยัคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาผูบ้ริหาร

เทศบาลต าบล ประกอบดว้ย นายกเทศมนตรีต าบล รองนายกเทศมนตรี ปลดัเทศบาล รองปลดัเทศบาล รวม

ทั้งส้ิน 285 คน จากเทศบาลต าบลในจงัหวดัร้อยเอด็ จ านวน 57 แห่ง (กลุ่มงานยทุธศาสตร์และพฒันาจงัหวดั

ร้อยเอด็, 2555)  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ใชแ้บบสอบถาม( questionnaire) ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมี

ดว้ยกนั 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 เป็นลกัษณะการแสดงออก

ของระดบัภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์มี ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า( rating scale) 5 ระดบั โดยสร้าง
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เคร่ืองมืออาศยัจากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 ทั้งส่วนท่ีเป็นหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี มีการหา

คุณภาพของเคร่ืองมือ ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา( validity) โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ จ านวน 7 คน

และตรวจสอบความเท่ียง(reliability)  ดว้ยการทดสอบกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่เป้าหมายจ านวน 30 กลุ่มตวัอยา่ง 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS for Windows เพื่อหาค่าสถิติร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ( X  ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ส่วนการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพจากค าถามปลายเปิด

ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิวเิคราะห์เน้ือหา( content analysis) เพื่อตอบค าถามจากวตัถุประสงคก์ารวจิยั ขอ้ 1) วเิคราะห์

ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ ้และค่าความโด่ง เพื่อวเิคราะห์ระดบัการแสดงออกภาวะผูน้ า

เชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาและระดบัการแสดงออกในปัจจยัท่ีมีอิทธิพล ขอ้ 2)

วเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหวา่งสถานภาพผูบ้ริหาร และเม่ือพบความแตกต่างอยา่งมี

นยัส าคญั ท าการทดสอบโดยวธีิการของเชฟเฟ่( Scheffe) และขอ้ 3)การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งความมี

จินตนาการ ความยดืหยุน่ ความมีวสิัยทศัน์ และระดบัภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารเทศบาลต าบลใน

จงัหวดัร้อยเอด็โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน 

ผลการวจัิย 

ผลการวจิยัดงัน้ี 

 1. ผูบ้ริหารเทศบาลต าบล มีระดบัการแสดงออกภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัมาก ( X  = 

4.47) โดยมีระดบัความยดืหยุน่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.60) ระดบัการมีจินตนาการอยูใ่นระดบัมาก (

X  = 4.44) และมีระดบัวสิัยทศัอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.37)ดงัตารางท่ี 1   

ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ X  S.D. ระดบั 
มีความยดืหยุน่ 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
มีจินตนาการ 4.44 0.63 มาก 
มีวสิัยทศัน์ 4.31 0.55 มาก 

รวม 4.47 0.55 มาก 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาวะผูน้ าตามองคป์ระกอบ  
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2. สถานภาพผูบ้ริหาร มีผลผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารเทศบาล ดงัน้ี ผูบ้ริหารท่ีมี สถานภาพ

ต่างกนั ไม่มีระดบัภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคแ์ตกต่างกนั  

สถานภาพผูบ้ริหาร N Mean SD t Sig 
ขา้ราชการการเมือง 
ขา้ราชการประจ า 

171 
114 

4.47 
4.36 

.56 

.43 
1.384 .019 

 ตารางท่ี 2 แสดงผล t-test แบ่งตามเพศ 

 จากตาราง แสดงใหเ้ห็นวา่สถานะผูบ้ริหารท่ีเป็นขา้ราชการการเมืองมีความเป็นภาวะผูน้ าเชิง

สร้างสรรคไ์ม่แตกต่างกนักบัผูบ้ริหารท่ีมีสถานะเป็นขา้ราชการประจ าค่า  

 3. การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งความมีจินตนาการ ความยดืหยุน่ ความมีวสิัยทศัน์ และระดบัภาวะ

ผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารเทศบาลต าบลในจงัหวดัร้อยเอด็ ตามล าดบัดงัตาราง ดงัน้ี 

องคป์ระกอบ 
ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ 

ระดบั
ความสัมพนัธ์ 

ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ 1 
ความยดืหยุน่  .955 

ความมีจินตนาการ .971 
ความมีวสิัยทศัน์ .922 

 

ตารางท่ี 3 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งความมีจินตนาการ ความยดืหยุน่ ความมีวสิัยทศัน์ และระดบั

ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์

 จากตาราง ระดบัภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารเทศบาลต าบลในจงัหวดัร้อยเอด็ มี

ความสัมพนัธ์กบั ความยดืหยุน่ ความมีจินตนาการ และความมีวสิัยทศัน์ ในระดบัความสัมพนัธ์มาก คือ

ตั้งแต่ระดบั 0.71 – 1 โดยระดบัภาวะผูน้ ามีความสัมพนัธ์มากท่ีสุดกบั การมีจินตนาการ(. 971)  ตามดว้ย 

ความยดืหยุน่ (. 955) และความมีวสิัยทศัน์(. 922) ตามล าดบั นอกจากนั้นความมีจินตนาการ ความยดืหยุน่ 

และความมีวสิัยทศัน์ก็มีความสัมพนัธ์กนัเองในระดบัมากเช่นกนั 
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อภิปรายผล 

1. ผูบ้ริหาร เทศบาลต าบล ในจงัหวดัร้อยเอด็ มีระดบัการแสดงออกภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคโ์ดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (2555) ไดก้ าหนดแนวนโยบาย

ใหผู้บ้ริหาร เทศบาลต าบล ตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ท่ีก าลงัเปล่ียนแปลง โดย

ผูบ้ริหารตอ้งมี วสิัยทศัน์และเตรียมพร้อมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน พร้อมทั้งดว้ยบุคลิกของ

ผูบ้ริหารเทศบาลต าบลมีความใกลชิ้ดกบัประชาชนท่ีตอ้งปรับเปล่ียนตามความพึงพอใจของประชาชนอยู่

ตลอดเวลา สอดคลอ้งกบัทศันะของ Basadur (2008) ท่ีไดใ้หท้ศันะเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคไ์วว้า่ 

จะตอ้งสามารถน าบุคคลอ่ืนใหส้ามารถการแกปั้ญหาดว้ยแนวทางใหม่ และยดืหยุน่ และสอดคลอ้งกบั สุเทพ 

พงษศ์รีวฒัน์ (2549) ท่ีกล่าววา่ การเป็นผูน้ าแบบสร้างสรรค ์(The  formative  leader)  นั้นจ าเป็นจะตอ้งอาศยั

ทกัษะการเอ้ืออ านวยความสะดวก  ( Facilitation  skills)  อยูใ่นระดบัสูง  ทั้งน้ีเพราะสาระท่ีเป็นภารกิจหลกั

ของทฤษฎีน้ี ไดแ้ก่  การท างานแบบทีมในการสืบเสาะหาความรู้  ( Team  inquiry)  การเรียนรู้แบบทีม 

(Team  learning)  การร่วมมือร่วมใจกนัแกปั้ญหา ( Collaborative  problem  solving)  การจินตนาการสร้าง

ภาพของอนาคตท่ีควรเป็น  ( Imaging  future  possibilities)  การพิจารณาตรวจสอบความเช่ือร่วมกนั 

(Examining  shared  beliefs)  การใชค้  าถาม (Asking  questions)  การรวบรวมวเิคราะห์และแปลความขอ้มูล 

(Collecting  analyzing, and interpreting  data)  ตลอดจนกระตุน้ การตั้งวงสนทนาอยา่งสร้างสรรค์  และ

สอดคลอ้งกบั      การศึกษาเก่ียวกบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารเทศบาลนคร พบวา่ มีความเป็นผูน้ าการ

เปล่ียนแปลงสูง โดยเฉพาะการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์และการกระตุน้การทางปัญญา ส่วนการสร้างแรง

บนัดาลใจและการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลค่อนขา้งนอ้ย ขอ้เสนอแนะคือการพฒันาภาวะผูน้ าการ

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารเทศบาล โดยเฉพาะดา้นความคิดสร้างสรรค ์เป้าหมายชดัเจน ส่ือสารใหเ้ขา้ใจ

ตรงกนั พร้อมกบัการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี ใหก้ าลงัใจ รับฟังปัญหาและช้ีแนะ เปิดโอกาสให้

ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และมอบหมายงานใหช้ดัเจน  

2. จากสมมุติฐานการวจิยัท่ีวา่ ผู้บริหารทีม่ีสถานะผู้บริหารแตกต่างกนั มีความเป็นภาวะผู้น าเชิง

สร้างสรรค์ไม่แตกต่างกนั พบวา่  

2.1 สถานภาพผูบ้ริหาร มีผลผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารเทศบาล ดงัน้ี ผูบ้ริหารท่ีมี

สถานภาพแตกต่างกนัไม่มีระดบัภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคแ์ตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารเทศบาล

ต าบลเรียนรู้การท างานจากการสัมผสักบัชุมชนเป็นหลกั การปรับตวัและเปล่ียนแปลงจึงข้ึนอยูก่บัความ

ตอ้งการของประชาชนและชุมชนเป็นหลกัท าใหเ้กิดการพฒันาภาวะผูน้ าจากการท างานและวยัวฒิุคือส่ิงท่ี
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ส าคญัในการตดัสินใจในการปรับเปล่ียนและแกปั้ญหาในองคก์ารเทศบาลต าบล สอดคลอ้งกบั                     

ชยัพงษ ์ส าเนียง(2555) กล่าววา่การปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดมี้ความเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองจากหลายปัจจยั 

เช่น เศรษฐกิจของประเทศเติบโต  ประชาชนมีการศึกษามากข้ึน  เกิดคนหลากหลายกลุ่มในสังคม  และการ

ขยายตวัของระบบราชการจนไม่อาจสนองต่อความหลากหลายของทอ้งถ่ินต่างๆ น ามาสู่การแกไ้ขกฎหมาย

ของ อปท. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงโดยจุดเปล่ียนท่ีส าคญัของการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ท่ีร่างโดยประชาชน  ไดเ้พิ่มสิทธิ เสรีภาพของประชาชนให้

กวา้งขวางอยา่งไม่เคยมีมา และไดก้ระจายอ านาจใหท้อ้งถ่ินมากข้ึน  ท าใหเ้กิดความต่ืนตวัของประชาชนใน

การปกครองตนเองจะเห็นวา่ อปท. ไดก้ลายเป็นพื้นท่ีทางการเมืองท่ีประชาชนเขา้ไปช่วงใช ้และก าหนด

ทิศทางไดม้ากกวา่องคก์รอ่ืน 

2.2 ผูบ้ริหารท่ีมีสถานภาพเป็นขา้ราชการการเมือง ( X = 4.47)มีภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคสู์ง

กวา่ผูบ้ริหารท่ีมีสถานภาพเป็นขา้ราชการประจ า  ( X = 4.36) ซ่ึงผูบ้ริหารท่ีเป็นนกัการเมืองมีความ

กระตือรือร้นเพื่อท่ีจะท างานใหเ้กิดผลงานเป็นท่ีประจกัษแ์ก่ประชาชนในพื้นท่ียอมรับวา่ตนเองเป็นผูมี้

วสิัยทศัน์ และเพื่อเป็นหลกัประกนัในการท่ีจะไดรั้บเลือกตั้งในการสมคัรรับเลือกตั้งคร้ังต่อไป สอดคลอ้ง

กบั พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2555) กล่าววา่ เม่ือผูน้ ามีวสิัยทศัน์และแสดงวสิัยทศัน์เป็นท่ีประจกัษแ์ก่ผูต้าม

และประชาชนในทอ้งถ่ินแลว้ ก็จะท าใหบุ้คคลเหล่านั้นเกิดความเช่ือถือศรัทธาในความสามารถของ

ผูน้ า   ความเช่ือถือศรัทธาและความไวว้างใจจะเพิ่มมากข้ึนหากผูน้ ามีค  าพดูและการกระท าท่ีตรงกนั    เช่น

หากผูน้ าประกาศต่อหนา้สาธารณะหรือไปสัญญากบัประชาชนหรือผูต้ามแลว้  ผลของการปฏิบติัตามสัญญา

อยา่งครบถว้นจะท าใหป้ระชาชนและผูต้ามเกิดความรู้สึกวา่ผูน้ ามีความจริงใจ ไม่โกหกหลอกลวงหรือทรยศ

ต่อพวกเขา  เม่ือเป็นเช่นน้ีความศรัทธาต่างๆก็ยอ่มขยายตวัออกไปในวงกวา้งมากข้ึน 

3. จากสมมุติฐานท่ีวา่ ความมีจินตนาการ ความยดืหยุ่น ความมีวสัิยทศัน์มีความสัมพนัธ์กนักบั

ระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ พบวา่   

3.1 ระดบัภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารเทศบาลต าบลในจงัหวดัร้อยเอด็ มี

ความสัมพนัธ์กบั ความยดืหยุน่ ความมีจินตนาการ และความมีวสิัยทศัน์ ในระดบัความสัมพนัธ์มาก โดย

ระดบัภาวะผูน้ ามีความสัมพนัธ์มากท่ีสุดกบั การมีจินตนาการ สอดคลอ้งกบั Isaksen, Droval and 

Treffinger(2011) ท่ีใหท้ศันะเก่ียวกบัการมีจินตนาการไวว้า่เป็นมุมมอง หรือทศันคติท่ีเปิดกวา้งต่อส่ิงใหม่ ๆ 

ซ่ึงคนทัว่ ๆ ไปคิดไม่ถึง โดยประกอบดว้ย ความคิดใหม่ ๆ แนวทางใหม่ ๆ และการกระท าส่ิงใหม่ ๆ ท าให้

เป็นคุณสมบติัส าคญัของผูน้ าท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์และสอดคลอ้งกบั วิโรจน์สารรัตนะ ( 2555) ท่ีกล่าววา่

ผูบ้ริหารจะตอ้งมีทกัษะ 3 ระดบัคือ 1) ทกัษะเชิงมโนทศัน์ ( conceptual skills) หมายถึงความสามารถในการ
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มององคก์ารอยา่งเป็นภาพรวมกบัความสัมพนัธ์กบัภายนอก ความเขา้ใจในความสั มพนัธ์ระหวา่งส่วนต่างๆ

ขององคก์าร 2) ทกัษะเชิงมนุษย ์( human skills)  หมายถึงความสามารถท่ีจะท างานกั บคนอ่ืนหรือเขา้กบัคน

อ่ืนไดแ้ละ 3) ทกัษะเชิงเทคนิค (technical skills) หมายถึงความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือหรือวธีิการเฉพาะ 

3.2 ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคมี์ความสัมพนัธ์กบัความมีจินตนาการมาก สอดคลอ้งกบั อารีย ์

พนัธ์มณี ( 2540) ท่ีกล่าววา่เทคนิคในการสร้างความคิดสร้างสรรค ์ประกอบดว้ย 1) เทคนิคความกลา้ท่ีจะ

ริเร่ิม จากการวจิยัพบวา่ ความคิดสร้างสรรคต์ ่า สามารถปลูกฝังและส่งเสริมใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคสู์งข้ึน

ได ้ดว้ยการถามค าถาม และใหโ้อกาสไดคิ้ดค าตอบในสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั เป็นท่ียอมรับของผูอ่ื้น 

สามารถพฒันาความคิดสร้างสรรคใ์หเ้กิดข้ึนได ้แมบุ้คคลท่ีมีความคิดวา่ตนเองไม่มีความคิดสร้างสรรคก์็

สามารถสร้างความคิดสร้างสรรคใ์หเ้กิดข้ึนดว้ยการฝึกฝน  2) เทคนิคการสร้างความคิดใหม่ เป็นวธีิการหน่ึง

ท่ีใชก้ารแกไ้ขปัญหา สอดคลอ้งกบั Steven M. Smith (1958) ไดเ้สนอวธีิการสร้างความคิดใหม่ โดยการให้

บุคคลแจกแจงแนวทางท่ีสามารถใชใ้นการแกปั้ญหาใดปัญหาหน่ึงมา  10 แนวทาง จากนั้นจึงแบ่งแนวทาง

เหล่านั้นออกเป็นแนวทางยอ่ยๆ ลงไปอีก โดยเหตุผลท่ีวา่บุคคลมกัจะปฏิเสธไม่ยอมรับความคิดแรกหรือส่ิง

แรกผา่นเขา้มาในจิตใจ แต่จะพยายามบงัคบัใหจิ้ตใจแสดงทางเลือกอ่ืนๆ อีก หลกัการของสมิธ มีลกัษณะ

เป็นผสมผสานหรือการคดัเลือกค าตอบ หรือทางเลือกต่างๆ แลว้สร้างข้ึนเป็นค าตอบหรือทางเลือกท่ีดีท่ีสุด

ในการแกปั้ญหา 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรส่งเสริมสนบัสนุนการใหผู้ห้ญิงมีโอกาสไดเ้ป็นผูบ้ริหารเทศบาลต าบลมากยิง่ข้ึน จากการ

วจิยัเห็นวา่เพศไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการท าใหเ้กิดภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์ดงันั้นตอ้งยอมรับในความเป็น

ผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูห้ญิง 

2. ควรสนบัสนุนใหเ้กิดจินตนาการในการท างาน ทั้ง ความคิดใหม่ ๆ แนวทางใหม่ ๆ และการ

กระท าส่ิงใหม่ ๆ ท าใหเ้ป็นคุณสมบติัส าคญัของผูน้ าท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์ 

3. ควรศึกษาองคป์ระกอบของภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคด์า้นอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดน้ าศึกษาในงานวจิยัน้ี

เพิ่มเติมเช่น การคิดคน้ส่ิงใหม่ ๆ และวฒันธรรมเชิงบวก ปัจจยัดา้นแรงจูงใจภายในเช่น การเปิดใจกวา้ง และ

ความอิสระ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มแบบเปิด เช่น ความเส่ียง และความขดัแยง้ และปัจจยัดา้นความรู้เชิงลึก

เช่น สารสนเทศ การส่ือสาร และความคิดสร้างสรรค ์
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