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บทคดัย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาระดับความภักดีของครูต่อโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  และ 3) ศึกษา

ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความภักดีของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง

เป็นข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจํานวน 410 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามขนาดโรงเรียน เครื่องมือ

ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .960 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล มี ความถี่  

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  

ผลการวิจัย พบว่า 1) ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ความภักดีของครูต่อโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมากที่สุด และ 3) 

ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อความภักดีของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีค่าสัมประสิทธิ์

ความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ .751 สามารถอธิบายความแปรปรวนของความภักดีของครูได้ร้อยละ 56.40 (R2 = .564)  เมื่อพิจารณา

ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษารายด้าน ประกอบด้วย ด้านจินตนาการ ด้านความยืดหยุ่น และด้านวิสัยทัศน์ 

พบว่า ทุกด้านส่งผลต่อความภักดีของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเช่นกัน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณในรูป

คะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ .288, .282 และ .231 ตามลําดับ  

คําสําคัญ: ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์, ความภักดีของครู  ปัจจัยที่ส่งผล 
 

Abstract 

The purposes of this research were 1) to study the creative leadership level of the school 

administrators in Bangkok Metropolitan in teachers’ opinion, 2) to study teachers’ loyalty level, and 3) to 

study the creative leadership of school administrators affected teachers' loyalty. The sample were 410 

teachers in schools of Bangkok Metropolitan by using stratified random sampling divided by school size. 

The tool used to collect the data was a questionnaire with a total of reliability at .960. Statistics used 

analyze data were frequency, percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis. 

The findings found that 1) the creative leadership of school administrators in Bangkok 
Metropolitan according to teachers’ opinion was the highest level, 2) teachers' loyalty to school was the 
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highest level, and -3) the creative leadership of school administrators affected teachers’ loyalty. The 
correlation coefficient (R) was .751 imply that the creative leadership of school administrators could 
predict teachers’ loyalty about 56.40 percent (R2 = .564). Considering for each variable of the creative 
leadership of school administrators such as the imagination, the flexibility and the vision found that every 

aspect affects teachers’ loyalty. There were multiple correlation coefficient in the standard score (β) 
equivalent .288, .282 and .231, respectively. 
Key Words :  Creative Leadership, School Administrator, Teacher Loyalty   

1. บทนํา  
กระแสการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว

ของสังคมโลกในยุคศตวรรษที ่  21 ประเทศไทยจึง
จําเป็นต้องมีการเร่งพัฒนาให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันในเวที
โลก การพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมจึงมี
ความสําคัญอย่างมากในการขับเคลื ่อนประเทศ การ
พัฒนาในด้านเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าวต้องอาศัยการ
พฒันาการศึกษา เนื่องจากการศึกษาถือเป็นกลไกหนึ่งที่
สําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยเหตุดังกล่าว
ส่งผลให้ทุกประเทศทั่วโลกให้ความสําคัญและทุ่มเทกับ
การพัฒนาการศึกษา ประเทศไทยก็ได้ม ีการกําหนด
แผนพัฒนาการศึกษาของชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่
มุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีทักษะและ
สมรรถนะที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจและ
สังคม สาระสําค ัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
แผนพ ัฒนาการศ ึกษาของชาต ิด ั งกล ่าวปรากฎใน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ กล่าวคือ พัฒนาคนทุกช่วงวัย
ให้เกิดคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย มีทักษะและ
คุณลักษณะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนมีความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, น. ญ-ฎ)  

กรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีอํานาจหน้าที่ในการจัดบริการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นบริการสาธารณะ โดยจัดตั้ง
สํานักการศึกษาขึ้นมาเพื่อกํากับ ดูแลและให้คําแนะนํา
โรงเรียนที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรุงเทพมหานคร  โดย
สํานักการศึกษาได้จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรุงเทพมหานคร ฉบับที ่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2563) ให้มี
ความสอดคล้องไปในทิศทางเด ียวกับแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 คือ มุ ่งเน้นศักยภาพของ
เยาวชนวัยเรียนในกรุงเทพมหานครให้ความรู้และทักษะที่
สําคัญในศตวรรษที่ 21 เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ มี
ทักษะชีวิตและความเปนพลเมืองที่ด ีของสังคมเพื่อการ
ดํารงชีวิตในสังคมเมืองได้อย่างมีความสุข โดยกลุ่มบุคคล
ที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเยาวชนดังกล่าว คือ ครู
และบ ุ ค ล ากรทา งการศ ึ กษา  (ส ํ าน ั กกา ร ศ ึ กษา 
กรุงเทพมหานคร. 2559. น.2, 50-51) แต่การที่ครูทํา
หน้าที่ตามบทบาทสําคัญดังกล่าวได้ดีนั้น ครูก็ต้องได้รับ
การดูแลเอาใจใส่ให้เกิดความรักความผูกพันต่อหน้าที่และ
ต่อโรงเรียน เรียกว่า ความภักดีต่อโรงเรียน ซึ่งสะท้อนให้
เห็นจากการที่ครูมีความภูมิใจและรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วน
หนึ ่งของโรงเรียน อยากอุท ิศตน มุ ่งม ั ่น ท ุ ่มเท และ
สนับสนุนองค์การอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุเปูาหมายของ
โรงเรียน มีเจตคติทางบวกในการทํางาน เกิดแรงจูงใจใน
การปฏ ิบ ัต ิ งาน มีการปฏ ิบ ัต ิ งานที ่ด ี  และต ้องการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนนี้ตลอดไป อันจะส่งผลให้โรงเรียน
จะประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมี
คุณภาพ ดังนั้นจึงจําเป็นต้องสร้างความภักดีของครู ใน
ระบบการศึกษาน้ัน การสร้างความภักดีของครูสามารถนํา
หลักการสร ้างความภักด ีของบุคลากรต ่อองค์การมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
ค ุณภาพและประส ิทธ ิภาพในการปฏ ิบ ั ต ิ งานของ
สถานศึกษาได้ (จิตตานันท์  สุขสวัสดิ์. 2556, น. 105)    

การสร้างความภักดีของครูจึงนับเป็นหนึ ่งใน
ประเด็นหลักที่ผู ้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความสําคัญ 
โดยผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็นกุญแจสําคัญในการสร้าง
ความพึงพอใจของครูและนําไปสู ่ความภักดี ผู ้บริหาร



 

~98~ 

 

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 
Vol. 6 No. 2 July – December  2019 

 

 

สถานศึกษาที ่ชาญฉลาดจะต้องให้ความร ักและความ
จริงใจแก่ครู ต้องไม่ละเลยถึงความต้องการขั้นพื้นฐาน 
รวมถึงเปิดโอกาสให้ครูพัฒนาศักยภาพของตนให้สูงขึ้น 
เช่น การส่งไปอบรม ดูงาน ฝึกอาชีพพิเศษ ตลอดจน
สนับสนุนให้ศึกษาต่อเพื่อให้ครูได้มีโอกาสก้าวหน้าในการ
ทํางาน เพื่อเป็นแรงผลักดันในการขับเคลื่อนสู่ความสําเร็จ
ของสถานศึกษา ทําให้ครูหรือบุคลากรในความดูแลเกิด
ความรัก มีความจริงใจต่อองค์การ มีความมุ่งมั่นทุ่มเทใน
ทํางานด้วยความเต็มใจ รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
โรงเรียน และพร้อมที่จะเดินไปยังจุดหมายเดียวกันในการ
ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียนให้มีความเจริญก้าวหน้า 
(จิตตานันท์ สุขสวัสดิ์, 2556, น. 5-6) ความภักดีสามารถ
พิจารณาจากการแสดงออกของครูใน 3 องค์ประกอบ 
ได้แก่ การแสดงออกทางพฤติกรรม (Behavioral aspect) 
ความรู้สึก (Affective aspect) และการรับรู้ (Cognitive 
aspect) (Hoy & Rees, 1974,  p. 268-275; จิตตานันท์ 
สุขสวัสดิ์, 2556, น.35; จีรภัคร เอนกวิถี, 2557, น. 15; 
ธนัชพร กบิลฤทธิวัฒน์, 2557, น.26; วิภา จันทร์หล้า, 
2559, น.21)  

บทบาทสําคัญของผู ้บริหารสถานศึกษาในการ
สร้างความภักดีของครู คือ การวางแผน ดําเนินการ กํากับ
ติดตาม และเอาใจใส่ดูแลครูในสถานศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถ การที ่ผู ้บริหารสถานศึกษาจะ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ดีต้องมีคุณลักษณะของผู้บริหารที่
ดีหลายประการ คุณลักษณะที่สําคัญ คือ การมีภาวะผู้นํา 
ซ่ึงไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2556) ได้กล่าวไว้ว่า ความเป็นผู้นํา
มีความสําคัญในการบริหารองค์การทางการศึกษา ภาวะ
ผู ้นําเชิงสร้างสรรค์เป็นภาวะผู ้นํารูปแบบหนึ ่งที ่สําคัญ
สําหรับการบริหารจัดการองค์การยุคใหม่ เพื่อสร้างสรรค์
ให้เกิดผลผลิตใหม่ๆ จากความคิดและสติปัญญา ดังนั้น
ผ ู ้บร ิหารสถานศึกษาจึงควรจะต ้องมีภาวะผู ้น ําเช ิ ง
สร้างสรรค์ อย่างมีความรับผิดชอบ และที่สําคัญจะต้อง
เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่เพื่อนําองค์กรไปสู่ความสําเร็จ 
(ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2556, น. 10; กิตติกาญจน์ ปฏิพันธ์, 
2555, น. 34) ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ จะ
เป็นผู ้ที ่สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมอย่างชัดเจน 
เสนอแนวคิดใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อ

สังคม โดยผู ้บร ิหารสถานศึกษาจะต ้องสามารถด ูแล
บุคลากรให้คงอยู่ มีความรักความจริงใจต่อโรงเรียนอย่าง
เต็มใจ มีการทุ่มเทให้กับการทํางานและพร้อมจะเดินไปยัง
จุดหมายเดียวกัน เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้า
ต่อไป (จิตตานันท์ สุขสวัสดิ์, 2556, น. 5-6) ผู ้นําเชิง
สร้างสรรค์ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชาจะ
สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและพัฒนาให้เกิดเป็นความ
ภักดีต่อองค์การ (Brashear, 2006) โดยภาวะผู้นําเชิง
สร้างสรรค์คือความสามารถในการจูงใจ ประสานงาน และ
นําบุคคลอื ่นๆ อย่างมีวิสัยทัศน์ จินตนาการ และความ
ยืดหยุ ่น ด้วยวิธีการหรือแนวทางใหม่ๆ ที่ท้าทายและ
สร้างสรรค์ (กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์, 2555) ซึ่งจะช่วยให้
สมาชิกในองค์การทํางานด้วยความเต็มใจที่ทุ่มเท เสียสละ 
อุท ิศตนในการทํางานอย ่างเต ็มความสามารถเพื ่อ
ประโยชน์ของส่วนรวมช่วยกันนําพาองค์การให้ประสบ
ความสําเร็จบรรลุเปูาหมาย ช่วยสนับสนุนและสรรค์สร้าง
พัฒนาองค์การให้ดีขึ้น มีความเชื่อมั่น ยอมรับเปูาหมาย
และค่านิยมขององค์การ มีความต้องการเป็นสมาชิกและ
ตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในองค์การตลอดไป และมีความภูมิใจ
ที่เป็นสมาชิกขององค์การ (Steers, 1991, p. 29) ดังนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทและหน้าที่โดยตรงที่จะ
ปลูกฝังหรือกระทําการใดๆ ที่ทําให้ครูเกิดความรักและ
ความผูกพันต่อโรงเรียน เพื่อนําพาโรงเรียนไปถึงเปูาหมาย
ที่กําหนดอย่างมีคุณภาพ (นพดล ฤทธิโสม, 2558, น. 3) 

จากที่กล่าวมาจะเห็นว่ามีผู้กล่าวโยงถึงการเป็น
ผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารองค์การมีผลต่อความภักดี
ของบุคลากรในองค์การอย่างชัดเจน แต่ในด้านการศึกษา
ยังไม่พบงานวิจัยที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้นําของผู ้บริหารสถานศึกษากับความภักดีต่อโรงเรียน
ของครู ด้วยเหต ุนี ้ผู ้วิจัยในฐานะข้าราชการคร ูสังกัด
กรุงเทพมหานครจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับภาวะ
ผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาว่าส่งผลต่อ
ความภักดีของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหรือไม่ 
ถ้าพบว่ามีส่งผลก็จะเป็นเหตุผลสําคัญในการการพัฒนา
ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อจะได้
ส่งผลต่อการเสริมสร้างความภักดีของครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครต่อไป 
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2. วัตถปุระสงค์การวจิยั 
2.1 เพื ่อศึกษาระดับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์

ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

2.2 เพ ื ่อศ ึกษาระดับความภักดีของคร ูต ่อ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

2.3 เพื ่อศึกษาภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู ้บร ิหารสถานศึกษาที ่ส ่งผลต ่อความภักด ีของครู ใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

3. วัสดุอปุกรณแ์ละวธิดีําเนินการวิจยั 
วิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) มีวิธีดําเนินการวิจัยตามหัวข้อ ดังน้ี 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ ข้าราชการ

ครูจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 13,143 
คน จาก 437 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างสําหรับการวิจัย คือ 
ข้าราชการครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 410 
คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling) ตามขนาดโรงเรียน  

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 

แบบสอบถามความคิดเห็นของข้าราชการครูในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษาและความภักดีของครูโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยแบบสอบถามนี้เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน มีค่า IOC สูงกว่าเกณฑ์ คือ 
.50 ทุกข้อ และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .960 ค่า
ความเช ื ่อมั ่นภาวะผู ้น ําเชิงสร้างสรรค ์ของผู ้บร ิหาร
สถานศึกษาเท่ากับ .935 และค่าความเชื่อมั่นความภักดี
ของครูเท่ากับ .941  

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
   ผู้วิจัยเป็นผู้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

ด้วยตนเองโดยติดต่อประสานงานผู ้บริหารสถานศึกษา
และข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อ

ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวมรวบข้อมูลจากกลุ ่ม
ตัวอย่างจํานวน 410 คน  

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   วิเคราะห์ข ้อมูลด ้วยสถิต ิเช ิ งพรรณนา 

(Description Statistics) ได้แก่ ความถี ่ (Frequency) 
และร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี ่ย ( x ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะห์
สถิติเชิงอนุมานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยธรรมดา 
(Simple linear regression) และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple linear regression) แบบ 
Stepwise 

4. ผลการวิจยั 
 4.1 ระดับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 
4.43, SD.= .543)  เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้าน
วิสัยทัศน์ ( x = 4.51, SD.= .504) รองลงมา คือ ด้าน
จินตนาการ ( x = 4.42, SD.= .573) และด้านความ
ยืดหยุ่น ( x = 4.35, SD.= .543) ตามลําดับ ดังตารางที่ 
1  

ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ 
ระดับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้อํานวยการโรงเรียน 

ดา้น x  S.D. ระดบั 

1. ความยืดหยุ่น 4.35 .543 มากที่สุด 

2. วิสัยทัศน์ 4.51 .504 มากที่สุด 

3. จินตนาการ 4.42 .573 มากที่สุด 

รวม 4.43 .506 มากทีส่ดุ 

 

4.2 ระดับความภักดีของครูต่อโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู ่ในระดับมากที ่สุด ( x = 
4.48, SD. = .438) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที ่สุด คือ 
ด้านพฤติกรรมที ่แสดงออก ( x =4.59, SD. =.408) 
รองลงมา คือ ด้านความรู้สึก ( x =4.47, SD. = .509) 
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และด้านการรับรู้ ( x = 4.37 SD.=.543) ตามลําดับ ดัง
ตารางที่ 2  

 

ตารางที ่2 ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และระดับความภักดีของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ดา้น x  S.D. ระดบั 

1. พฤติกรรมที่
แสดงออก 

4.59 .408 มากที่สุด 

2. ความรู้สึก 4.47 .509 มากที่สุด 

3. การรับรู้ 4.37 .543 มากที่สุด 

รวม 4.48 .438 มากทีส่ดุ 

 

4.3 ภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค ์ของผู ้บริหาร
สถานศึกษาส่งผลต่อความภักดีของครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ดังน้ี 

4.3.1 ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษารายด้านส่งผลต่อความภักดีของครูในด้าน
พฤติกรรมที่แสดงออก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig ≤ 
.05) 2 ด้าน คือ ด้านจินตนาการ (X3) และด้านวิสัยทัศน์ 
(X2) มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ 
(b) เท่ากับ .285 และ .226  และในรูปคะแนนมาตรฐาน 

(β) เท่ากับ .400 และ .279  ตามลําดับ  มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .646 และทั้ง 2 ตัวแปร
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความภักดีของครูใน
ภาพรวมได้ร้อยละ 41.70 (R2=.417) โดยมีค่าความคลาด
เคลื่อนที่เกิดจากการพยากรณ์เท่ากับ .313 (SEest = .313) 

4.3.2 ภาวะผู ้น ําเช ิงสร ้างสรรค ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษารายด้านส่งผลต่อความภักดีของครูใน
ด้านความรู้สึกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig ≤ .05) ทุก
ด้าน  เรียงลําดับตามการส่งผลได้แก่ ด้านจินตนาการ (X3) 
ด้านวิสัยทัศน์ (X2) และด้านความยืดหยุ ่น (X1) มีค่า
สัมประสิทธิ ์การถดถอยพหุค ูณในร ูปคะแนนดิบ (b) 
เท่ากับ .216, .226 และ .232 และในรูปคะแนน

มาตรฐาน (β) เท่ากับ .243, .224 และ .247 ตามลําดับ  
มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .670 และ
ทั้ง 3 ตัวแปรร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความ

ภักดีของครูในภาพรวมได้ร้อยละ 44.90 (R2=.449) โดยมี
ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการพยากรณ์เท่ากับ .380 
(SEest =.380)  

4.3.3 ภาวะผู ้น ําเช ิงสร ้างสรรค ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษารายด้านส่งผลต่อความภักดีของครูใน
ด้านการรับรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig ≤ .05) ทุก
ด้าน เรียงลําดับตามการส่งผลได้แก่ ด้านความยืดหยุ่น 
(X1) ด้านจินตนาการ (X3) และด้านวิสัยทัศน์ (X2) มีค่า
สัมประสิทธิ ์การถดถอยพหุค ูณในร ูปคะแนนดิบ (b) 
เท่ากับ .401, .188 และ .164 และในรูปคะแนน

มาตรฐาน (β)  เท่ากับ .401, .198 และ.152 ตามลําดับ 
มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .710 และ
ทั้ง 3 ตัวแปรร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความ
ภักดีของครูในภาพรวมได้ร้อยละ 50.50 (R2 = .505) โดย
มีค่าความคลาดเคลื ่อนที ่เกิดจากการพยากรณ์เท่ากับ 
.383 (SEest= .383) 

 4.3.4 ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษารายด้านส่งผลต่อความภักดีของครูในภาพรวม
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig ≤ .05) ทุกด้าน เรียง
ตามลําดับได้แก่ ด้านจินตนาการ (X3) ด้านความยืดหยุ่น 
(X1) และด้านวิสัยทัศน์ (X2) มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
พหุคูณในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากับ .220, 227 และ .201  

และในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ .288, .282 และ 
.231  ตามลําดับ  มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) 
เท่ากับ .751 และทั้ง 3 ตัวแปรร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของความภักดีของครูในภาพรวมได้ร ้อยละ 
56.50 (R2 = .565) โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจาก
การพยากรณ์เท่ากับ .290 (SEest= .290) 

4.3.5 ภาวะผู ้น ําเช ิงสร ้างสรรค ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาภาพรวมส่งผลต่อความภักดีของครูใน
ด้านพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig 
≤ .05) มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ (b) 

เท่ากับ .517 และในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ 
.641 มีค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ .641 โดย
ภาวะผู ้นําเช ิงสร้างสรรค ์ของผู ้บร ิหารสถานศึกษาใน
ภาพรวมสามารถอธิบายความแปรปรวนของความภักดี
ของครูในด้านพฤติกรรมที่แสดงออกได้ร้อยละ 41.10 (R2 
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= .411) มีค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการพยากรณ์
เท่ากับ .314 (SEest = .314) 

4.3.6 ภาวะผู ้น ําเช ิงสร ้างสรรค ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาภาพรวมส่งผลต่อความภักดีของครูใน
ด้านความรู้สึกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig ≤ .05) มีค่า
สัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากับ .674 

และในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ .670 มีค่า
สัมประสิทธ์ิความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ .670 โดยภาวะผู้นํา
เช ิงสร ้างสรรค ์ของผู ้บร ิหารสถานศึกษาในภาพรวม
สามารถอธิบายความแปรปรวนของความภักดีของครูใน
ด้านความรู ้สึกได้ร ้อยละ 44.90 (R2 = .449) มีค่า
ความคลาดเคลื ่อนที ่เกิดจากการพยากรณ์เท่ากับ  .289 
(SEest = .289) 

4.3.7 ภาวะผู ้น ําเช ิงสร ้างสรรค ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาภาพรวมส่งผลต่อความภักดีของครูใน
ด้านการรับรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig ≤ .05) มีค่า
สัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากับ .758 

และในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ .706 มีค่า
สัมประสิทธ์ิความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ .706 โดยภาวะผู้นํา
เช ิงสร ้างสรรค ์ของผู ้บร ิหารสถานศึกษาในภาพรวม
สามารถอธิบายความแปรปรวนของความภักดีของครูใน
ด้านการรับรู้ได้ร้อยละ 49.90 (R2=.449) มีค่าความคลาด
เคลื่อนที่เกิดจากการพยากรณ์เท่ากับ .385 (SEest =.385) 

4.3.8 ภาวะผู ้น ําเช ิงสร ้างสรรค ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมส่งผลต่อความภักดีของครู
ในภาพรวมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig ≤ .05) มีค่า
สัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากับ .650 

และในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ .751 มีค่า
สัมประสิทธ์ิความสัมพันธ์ (R) เท่ากับ .751 โดยภาวะผู้นํา
เช ิงสร ้างสรรค ์ของผู ้บร ิหารสถานศึกษาในภาพรวม
สามารถอธิบายความแปรปรวนของความภักดีของครูใน
ภาพรวมได้ร้อยละ 56.40 (R2 = .564) มีค่าความคลาด
เคลื่อนที่เกิดจากการพยากรณ์เท่ากับ .289 (SEest =.289) 

 

5. สรปุผลการวจิยั อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
    5.1 สรุปผลการวิจัย 

         5.1.1 ระดับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห ็นของคร ูโรงเร ียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู ่ในระดับมากที ่สุด เมื ่อ

พิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดย

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านวิสัยทัศน์ รองลงมา คือ 

ด้านจินตนาการ และด้านความยืดหยุ่น ตามลําดับ 

5.1.2 ระดับความภักดีของครูต่อโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู ่ในระดับมากที ่สุด เมื ่อ

พิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดย

ด้านที่มีค่าเฉลี ่ยสูงที ่สุด คือ ด้านพฤติกรรมที ่แสดงออก 

รองลงมา คือ ด้านความรู้สึก และด้านการรับรู้ ตามลําดับ 

5.1.3 ภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู ้บริหาร

สถานศึกษาส่งผลต่อความภักดีของครูในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครทั้งรายด้านและภาพรวม สรุปดังน้ี 

        5.1.3.1 ภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค์ของ

ผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อความภักดีของครูในภาพรวม

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทุกด้าน เรียงตามลําดับได้แก่ 

ด้านจินตนาการ ด้านความยืดหยุ่น และด้านวิสัยทัศน์ มี

ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ เท่ากับ 

.220, 227 และ .201  และในรูปคะแนนมาตรฐาน 

เท่ากับ .288, .282 และ .231 ตามลําดับ มีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ .751 และทั้ง 3 ตัวแปรร่วมกัน

อธิบายความแปรปรวนของความภักดีของครูในภาพรวม

ได้ร้อยละ 56.50 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการ

พยากรณ์เท่ากับ .290  

5.1.3.2 ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์

ของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อความภักดีของครูในด้าน

พฤติกรรมที่แสดงออก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 2 ด้าน 

คือ ด้านจินตนาการ และด้านวิสัยทัศน์ มีค่าสัมประสิทธิ์

การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ เท่ากับ .285 และ 

.226  และในรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .400 และ 

.279 ตามลําดับ มีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
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เท่ากับ .646 และทั ้ง 2 ตัวแปรร่วมกันอธิบายความ

แปรปรวนของความภักดีของครูในภาพรวมได้ร ้อยละ 

41.70 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการพยากรณ์

เท่ากับ .313  

5.1.3.3 ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์

ของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อความภักดีของครูในด้าน

ความรู้สึกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทุกด้าน เรียงลําดับ

ได้แก่ ด้านจินตนาการ ด้านวิสัยทัศน์ และด ้านความ

ยืดหยุ่น มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนน

ดิบ เท่ากับ .216, .226 และ .232 และในรูปคะแนน

มาตรฐาน เท่ากับ .243, .224 และ .247 ตามลําดับ  มีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ .670 และทั้ง 3 ตัว

แปรร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความภักดีของครู

ในภาพรวมได้ร้อยละ 44.90 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนที่

เกิดจากการพยากรณ์เท่ากับ .380  

5.1.3.4 ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์

ของผู้บริหารสถานศึกษารายด้านส่งผลต่อความภักดีของ

ครูในด้านการรับรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig ≤ .05) 

ทุกด้าน เรียงตามลําดับได้แก่ ด้านความยืดหยุ่น  ด้าน

จินตนาการ และด้านวิสัยทัศน์ ม ีค่าสัมประสิทธิ ์การ

ถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ เท่ากับ .401, .188 และ 

.164 และในรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .401, .198 

และ.152 ตามลําดับ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 

เท่ากับ .710 และทั ้ง 3 ตัวแปรร่วมกันอธิบายความ

แปรปรวนของความภักดีของครูในภาพรวมได้ร ้อยละ 

50.50 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการพยากรณ์

เท่ากับ .383  

    5.2 อภิปรายผล 
         5.2.1 ระดับภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร

สถานศ ึกษา ผลการวิจ ัยพบว ่า คร ู โรงเร ียนส ังก ัด

กรุงเทพมหานครเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษามีระดับภาวะ

ผู้นําเชิงสร้างสรรค์ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะเป็นผลมาจากเกณฑ์

การคัดเลือกผู้มาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาใน

สังกัดกรุงเทพมหานคร ในเบื้องต้นต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ 

ดังน้ี 1) มีประสบการณ์การบริหารการศึกษาในตําแหน่ง

รองผู้อํานวยการสถานศึกษามาไม่น้อยกว่า 4 ปี 2) มีวุฒิ

ปริญญาทางการบริหารการศึกษา และ 3) มีใบประกอบ

วิชาชีพผู ้บริหารสถานศึกษา จากนั ้นเมื่ อผ่านการสอบ

คัดเลือกแล้วยังต้องผ่านการฝึกอบรมจากสํานักการศึกษา

ก่อนเข ้ารับตําแหน่งผู ้อํานวยการสถานศึกษา (สํานัก

การศ ึกษา กร ุงเทพมหานคร, 2561ข)  การที ่ต ้องมี

ประสบการณ ์การบร ิหารการศึกษาในต ําแหน ่งรอง

ผู ้อํานวยการสถานศึกษามาไม่น้อยกว่า 4 ปี นั ้น เป็น

ระยะเวลานานเพียงพอสําหรับการสร้างสมประสบการณ์

การเป็นผู ้นํา นอกจากนี้การคัดเลือกดังกล่าวต้องมีการ

ทดสอบ ซ่ึงเนื้อหาในการสอบเน้นการวัดสมรรถนะความ

เป็นผู ้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู ้บริหาร  และเมื ่อได้ร ับ

ค ัด เล ือกแล ้ว ก ่อนจะด ํารงต ําแหน ่งผ ู ้อ ํ านวยการ

สถานศึกษาต้องผ่านการอบรมภาวะผู้นําและระหว่างดํารง

ตําแหน่งยังจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการ

ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือได้รับทุนสนับสนุนในการศึกษา

ต่อในระดับที ่สูงขึ ้น เช่น ให้ทุนการศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาเอก เป็นต้น (สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 

2560) จากเหตุผลดังกล่าวจึงน่าจะเป็นมูลเหตุที ่ทําให้

ผู้อํานวยการสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครมีภาวะ

ผู้นําเชิงสร้างสรรค์ในระดับมากที่สุด  ผลการวิจัยครั้งนี้

สอดคล้องกับการวิจัยของกาญจนา ศิลา (2555, น.103) 

ที ่ ได ้ศ ึกษาภาวะผ ู ้น ําเช ิงสร ้างสรรค ์ของผ ู ้บร ิหาร

สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงาน

เขตบางเขน พบว่าครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

สํานักงานเขตบางเขน เห็นว่า ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์

ข อ งผ ู ้ บ ร ิ ห า ร ส ถ านศ ึ กษา ของ โ ร ง เ ร ี ย นส ั ง ก ั ด

กร ุงเทพมหานคร อย ู ่ในระด ับมากถึงมากที ่ส ุด และ
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สอดคล้องกับผลการวิจัยของมณฑา ศิริวงษ์์ (2559, น. 

บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู อําเภอองครักษ์ 

สํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

พบว่า ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นของครูโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน  

เม่ือพิจารณารายด้าน ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า 
ภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้าน
วิสัยทัศน์มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเป็นอันดับแรก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะวิสัยท ัศน์เป ็นคุณสมบัติที ่ส ําคัญของผู ้บริหาร
สถานศึกษาในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาจึงเน้นการ
สร้างผู้บริหารให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลสอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลงในในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการทํางานเป็น
ทีม ดังนั้นผู้อํานวยการโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ต้องมี
ทักษะในการโน้มน้าวให้ครูในโรงเรียนสามารถทํางาน
ร่วมกัน เกิดความสามัคคีภายในโรงเรียน ช่วยกันระดม
ความรู้ความสามารถ มีการกําหนดเปูาหมายร่วมกัน และ
ช่วยกันทํางานให้บรรลุเปูาหมายของโรงเรียนได้  ที่กล่าว
มาสะท้อนถึงการมีว ิส ัยท ัศน์ที ่ทันสมัยของผู ้บร ิหาร
สถานศึกษา ผลการวิจัยครั้งนี ้สอดคล้องกับผลการวิจัย

ของสอดคล้องกับผลการวิจัยของมณฑา ศิริวงษ์์ 

(2559, น. บทคัดย่อ) ที่พบว่า ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์
ด้านการวิส ัยทัศน์ของผู ้บร ิหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห ็นของคร ู อําเภอองคร ักษ์  ส ํานักงานเขตพื ้นท ี่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นลําดับ
แรก 

5.2.2 ระดับความภักดีของครูโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัย

ของสุนันท์ ปิ่นทอง และนันทิยา น้อยจันทร (2559 น. 

529) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเอกชนในจังหวัด

พิจิตร พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน

เอกชนในจังหวัดพิจ ิตรมีความผูกพันต ่อองค ์การใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านพฤติกรรมที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเป็นอันดับแรก ด้านน้ี ประกอบด้วย ความ
คงอยู่หรือการไม่ลาออกจากการทํางาน ความมุ่งมั่นตั้งใจ
ทํางาน และการทํางานด้วยความซ่ือสัตย์ จะเห็นได้ว่าด้าน
พฤติกรรมน้ีเป็นด้านที่แสดงออกถึงพฤติกรรมการทํางาน 
การที่ครูต่อโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีความภักดี
ด ้ านน ี ้ ส ู งกว ่ าด ้ านอ ื ่ น อาจเป ็น เพราะคร ู ส ั งก ั ด
กรุงเทพมหานครเป็นข้าราชการ  การเป็นข้าราชการยัง
เป็นที่ใฝุฝันของสังคมไทย เพราะเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง 
มีเกียรติ เป็นที ่ยอมรับของคนทั่วไป การเข้าสู่ต ําแหน่ง
จะต้องผ่านการสอบที่มีอัตราการแข่งขันสูงเพื่อได้บรรจุ
เป็นข้าราชการครู อีกทั้งครูสังกัดกรุงเทพมหานครมีโอกาส
ได้ร ับการพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง มีความเจริญก้าวหน้าใน
อาชีพ และมีโอกาสในการเลื่อนตําแหน่งที่สูงขึ้น จึงเป็น
แรงจูงใจที่ทําให้ข้าราชการครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร
เกิดการคงอยู ่ ไม่อยากย้ายหรือลาออกจากโรงเรียนที่
ตนเองทํางานอยู ่ มีความมุ่งมั่นตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่ 
ช่วยดูแลปกปูองชื่อเสียงของโรงเรียน และช่วยกันพัฒนา
โรงเรียนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับจิตานันท์ สุขสวัสดิ์ 
(2556, น. 183-184) ที่พบว่าแรงจูงใจเป็นปัจจัยที่สําคัญ
ต่อความภักดีของครู และเช่นเดียวกับจีรภัคร เอนกวิถี 
(2557,น. 81) และธนัชพร กบิลฤทธิวัฒน์ (2557,น. 117) 
ที ่กล่าวว่าแรงจูงใจส่งผลต่อความภักดีต่อองค ์กรของ
บุคคลากรในองค์กรอ่ืนๆ เช่นกัน 
 5.2.3 ภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู ้บริหาร

สถานศึกษาที่ส่งผลต่อความภักดีของครู พบว่า ภาวะผู้นํา

เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อความภักดี

ของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในภาพรวมอย่าง

มีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ภาวะผู้นําเชิง

สร้างสรรค์ เป็นกระบวนการที่ผู้นําคิดค้นหาแนวทางหรือ

วิธีการใหม่ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ยืดหยุ่น มีจินตนาการ 

เพื่อจูงใจ ชักจูงให้ผู้ตามร่วมกันปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น 

และเต็มใจ กระตุ้นให้เกิดความสร้างสรรค์ในการทํางาน 
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พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ 

จากการตระหนักถึงความสําคัญของวิสัยทัศน์และการมี

เปูาหมายร่วมกันในองค์การ สามารถจูงใจให้ครูร่วมกัน

ทํางาน สอดคล้องกับการศึกษาของอุษณีย์ ศรีเจริญ และ

จรัส อติวิทยาภรณ์ (2560, น. 2) ที่พบว่าภาวะผู้นําเชิง

สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาจะสามารถช่วยเพิ่ม

แรงจูงใจในการทํางานและการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

ทําให้ครูทํางานด้วยความเต็มใจมากยิ่งขึ้นซึ่งถือเป็นการ

เสริมสร้างความภักดีของครูต่อโรงเรียนน่ันเอง  

 เมื ่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านจินตนาการ

เป็นด้านที่ส่งผลมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภาวะผู้นํา

เชิงสร้างสรรค์ด้านจินตนาการของผู้อํานวยการโรงเรียน

เป็นสิ่งที่สามารถช่วยสร้างบรรยากาศที่น่าทํางานให้แก่ครู 

ทําให ้ครูร ู ้ส ึกสนุกกับการทํางาน ทําให ้ผ ู ้อํานวยการ

สามารถให้คําแนะนําหรือมีการสื ่อสารและการ

ประสานงานที่ดี สามารถจูงใจและส่งเสริมให้ครูใช้

ความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน คิดนวัตกรรมมาใช้

ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของจิตตานันท์ สุขสวัสดิ์ (2556, 

น.186 - 187) ที่ พบว่า การสร้างแรงจูงใจ การสื่อสาร 

และการประสานงาน เป็นตัวบ่งชี้ปัจจัยความที่ส่งผลต่อ

ความภักดีของบุคลากรในสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

    5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช้ 

       5.3.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคคคล

ที่สนใจสามารถนําผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการพัฒนา

ตนเองเพื ่อเพ ิ ่มประสิทธิภาพในการบร ิหารจัดการใน

หน่วยงานของตน 

       5.3.1.2 สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร

ควรส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนหาวิธีการพัฒนาภาวะ

ผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดให้

มากยิ่งขึ้น เพราะจะส่งผลต่อความภักดีของครูในโรงเรียน

ให้สูงขึ้นต่อไป 

5.3.2 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

        5.3.2.1 ควรศึกษาเรื ่องภาวะผู ้นําเชิง

สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผล

ต่อตัวแปรอ่ืนๆ หรือไม่ เช่น ประสิทธิภาพการทํางานของ

ครู คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เป็นต้น 

         5.3.2.2 ควรศึกษาเกี ่ยวกับการพัฒนา

ภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู ้บริหารสถานศึกษา เช่น 

การศึกษาปัจจัยที ่ส่งผล หรือการสร้างรูปแบบ หรือการ

สร้างกลย ุทธ์การพัฒนาภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค ์ของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อความภักดีของครู 
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