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The performance of standard level the school administrators found that the 

achievement of the students did not pass in certain courses. This is related to the 

leadership role of the school administrators. The objectives of this research are to 

study: creative leadership of school administrators, effectiveness of schools, and the 

relationship between creative leadership of school administrators and the effectiveness 

of schools under Suratthani Primary Educational Service Area Office 1. The population 

were 1,311 teachers. The sample were 302 teachers by simple random sampling. The 

data were collected by questionnaire with reliability index of 0.99 and were analyzed 

by means, standard deviation and Pearson’s correlation coefficient. 

The research found that the creative leadership of school administrators 

were at a high level, sort by : trust, imagination, vision, and flexibility. The effectiveness of 

the schools were at high level, sort by the ability to solve problems school, the 

ability to produce students with high academic achievement, the ability to change 

and develop the school, the ability to develop students with positive attitudes. the 

relationship between the creative leadership of school administrators and 

effectiveness of schools are in positive direction at a high level (r = 0.84) at statistical 

significance of 0.01 for administrators to develop educational quality. 

 

Key words : The creative leadership, Administrators, The effectiveness of schools 
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