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 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาภาวะผูน้าํและความคิดสร้างสรรคข์องบุคลากรทาง

การศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจยั

ส่วนบุคคลของบุคลากรทางการศึกษากบัภาวะผูน้าํของบุคลากรทางการศึกษาสังกดัสาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 3 )เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผูน้าํกบั

ความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรทางการศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐมเขต 1 4 ) เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผูน้าํท่ีมีต่อความคิดสร้างสรรคข์องบุคลากรทาง

การศึกษาในสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาก

บุคลากรท่ีปฏิบติังานของโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 

1 จงัหวดันครปฐม จาํนวน 411 คน ดว้ยวิธีการใชแ้บบประเมิน เป็นเคร่ืองมือวิจยั สถิติท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพนัธ์เพียร์สัน และ

การวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบมีขั้นตอน                                     

          ผลการวิจยัพบวา่  

 1. บุคลากรของโรงเรียนในกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 

1 มีการรับรู้ภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลง และภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน และความคิดสร้างสรรคข์อง

บุคคล อยูใ่นระดบัสูง  

                2. บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตาํแหน่งต่างกนัจะมีภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียนแตกต่างกนั 

 3. ภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียนและภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงมีความสัมพนัธ์เชิงแปรผนั

ตามกบัความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล  

 4. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล คือ ภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลง

และภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน 
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 The purposes of this research were (1) to investigate leadership styles and individual 

creativity of educational personnel under Nakhonpathom Primary Education Service Area Office 1,  

(2) to compare leadership styles and creativity of the personnel according to their personal factors, (3) to 

examine relationship between leadership styles and individual creativity of the personnel, and  (4) to 

determine the influence of leadership styles on the individual creativity of the personnel. Samples of the 

study were 411 educational personnel working in schools under the Nakhonpathom Primary Education 

Service Area Office 1. Data was collected by using questionnaire and was described and analyzed by 

frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s correlation and Stepwise Multiple 

Regression Analysis.     

 Results revealed (1)the personnel of Nakhonpathom Primary Education Service Area Office 

1 had transformational leadership , transactional leadership and individual creativity at a high level (2) 

Personal of Nakhonpathom Primary Education Service Area Office 1 with different position had 

different  transactional Leadership (3) Transactional Leadership and transformational  leadership had an 

influence  individual creativity (4) Factors had an influence  individual creativity  Transformation 

leadership and Transactional Leadership. 
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 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จไดด้ว้ยดีโดยไดรั้บความความช่วยเหลือจากอาจารยห์ลายท่านผูว้ิจยั

ใคร่ขอขอบพระคุณ อาจารย ์รศ.พรชัย  เทพปัญญา เป็นอย่างสูง ท่ีไดใ้ห้ความอนุเคราะห์ในการเป็น

อาจารยท่ี์ปรึกษาและให้คาํแนะนําในการเขียนวิทยานิพนธ์เล่มน้ีจนสําเร็จ รวมทั้ งขอขอบพระคุณ

คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ทั้งสองท่าน คือ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมชยั กิตติศกัด์ินาวิน และ อาจารย์

ดร.อาคม เจริญสุข กรรมการวิทยานิพนธ์ท่ีไดใ้หค้าํปรึกษาแนะนาํต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ 

 ขอขอบพระคุณบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐมเขต 1 ท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งดี  

 ทา้ยน้ี ขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัว รวมทั้งกาํลงัใจจากผูช่้วยเหลืองานวิจยัทุก

ท่านท่ีคอยใหค้าํปรึกษา จนกระทั้งงานวิจยัคร้ังน้ีสาํเร็จลงดว้ยดี  

 

             

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง




