54603732 : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คําสําคัญ : ความคิดสร้างสรรค์ ภาวะผูน้ าํ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ณัฐยา ป้ องกัน : ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบภาวะผูน้ าํ กับความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1. อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : รศ.
พรชัย เทพปั ญญา 129 หน้า
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าํ และความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 2) เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัย
ส่ วนบุคคลของบุคลากรทางการศึกษากับภาวะผูน้ าํ ของบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 3 )เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบภาวะผูน้ าํ กับ
ความคิดสร้ างสรรค์ของบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต 1 4 ) เพื่อศึกษาอิทธิ พลของภาวะผูน้ าํ ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรทาง
การศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจาก
บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต
1 จังหวัดนครปฐม จํานวน 411 คน ด้วยวิธีการใช้แบบประเมิน เป็ นเครื่ องมือวิจยั สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์เพียร์ สัน และ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุ แบบมีข้นั ตอน
ผลการวิจยั พบว่า
1. บุคลากรของโรงเรี ยนในกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต
1 มีการรับรู ้ภาวะผูน้ าํ แบบเปลี่ยนแปลง และภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน และความคิดสร้างสรรค์ของ
บุคคล อยูใ่ นระดับสู ง
2. บุคลากรทางการศึกษาที่มีตาํ แหน่งต่างกันจะมีภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยนแตกต่างกัน
3. ภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยนและภาวะผูน้ าํ แบบเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงแปรผัน
ตามกับความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล
4. ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล คือ ภาวะผูน้ าํ แบบเปลี่ยนแปลง
และภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน
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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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ใคร่ ขอขอบพระคุณ อาจารย์ รศ.พรชัย เทพปั ญญา เป็ นอย่างสู ง ที่ได้ให้ความอนุ เคราะห์ในการเป็ น
อาจารย์ที่ปรึ กษาและให้คาํ แนะนําในการเขี ยนวิทยานิ พนธ์เล่ มนี้ จนสําเร็ จ รวมทั้งขอขอบพระคุ ณ
คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ท้ งั สองท่าน คือ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย กิตติศกั ดิ์นาวิน และ อาจารย์
ดร.อาคม เจริ ญสุ ข กรรมการวิทยานิพนธ์ที่ได้ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์อย่างยิง่
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