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Abstract 

This research aimed to study the mediating role of work environment and the moderating role of 

psychological empowerment on the relationship between transformational leadership and 

innovative behavior. The subjects in this study were government teachers (teaching field) of 

Chonburi Primary Educational Service Area. The research subjects consisted of 359 government 

teachers (teaching field). Instruments in this study were questionnaires, tested for discrimination 

(t-test) and reliability.The statistical measures comprised of Pearson’s product moment correlation 

and hierarchical multiple regression analysis. The results of this study found: transformational 

leadership and work environment had positive correlations with innovative behavior, while work 

environment was a partial mediator in the relationship between transformational leadership and 

innovative behavior. Psychological empowerment was found not to be a moderator in this 

relationship. This study also showed that transformational leadership of school administrators had 

a correlation with innovative behavior of government teachers, and work environment had 

correlation with this relationship. 
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บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเป็นตัวแปรสื่อของสภาพแวดล้อมในการท างาน และศึกษาการเป็นตัวแปร
ก ากับของการเสริมสร้างพลังอ านาจในเชิงจิตวิทยาที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และ
พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นข้าราชการครู (สายงานการสอน) สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี จ านวน 359 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม โดยมีการหาค่า
อ านาจจ าแนก (t-test) และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค 
(Cronbach Alpha Coefficient) สถิติที่ใช้ คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
เชิงชั้น ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมในการท างาน และพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยสภาพแวดล้อมในการท างานเป็นตัวแปรสื่อบางส่วนระหว่างภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ส่วนการเสริมสร้างพลังอ านาจในเชิงจิตวิทยาไม่เป็น 
ตัวแปรก ากับระหว่างความสัมพันธ์นี้ แสดงให้เห็นว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมีผลต่อการเกิด
พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของข้าราชการครู โดยมีสภาพแวดล้อมในการท างานเข้ามาเกี่ยวข้อง 

 
ค ำส ำคัญ: ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมในการท างาน การเสริมสร้างพลังอ านาจในเชิง

จิตวิทยา พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
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บทน า 
ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการทางปัญญาระดับสูงที่ ใช้ความคิดหลาย  ๆ อย่างมารวมกัน 

เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ นอกกรอบความคิดเดิม ๆ ที่กั้นขวางความคิดไว้ และเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดพฤติกรรม 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม ( Innovative Behavior) ขึ้น โดยพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมนั้น คือ 
การแสดงออกของบุคคลในการคิดริเริ่มสร้างสิ่งต่าง ๆ หรือปรับปรุงสิ่งใหม่ ๆ การแสวงหาโอกาส การวิเคราะห์
ข้อมูล การเป็นผู้น าความคิด และการประยุกต์ใช้ความคิดเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน (Kleysen & Street, 2001) 
ส าหรับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของครูนั้น คือ การคิดรูปแบบการสอน การออกแบบสื่อ และอุปกรณ์  
ในการสอน รวมทั้งการพัฒนาตนเองด้วยการคิดริเริ่มสิ่งใหม่  ๆ มองหาทางแก้ปัญหาในการสอน เพราะการที่ครู 
จะพัฒนาทักษะการคิดในด้านใดให้กับนักเรียน ครูผู้สอนก็จ าเป็นจะต้องพัฒนาทักษะของตนในด้านนั้น ๆ ก่อน 
อีกทั้งยังต้องใส่ใจ และตั้งใจจริงที่จะศึกษาค้นคว้าเพ่ือที่จะได้น าเอาความรู้และแนวปฏิบัตินั้น  ๆ ไปประยุกต์ใช้ 
ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างสูงสุด (ทิศนา แขมมณี, 2554) 

จากการศึกษาพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ผ่านมาพบว่า มีปัจจัยที่ส าคัญต่าง ๆ มากมายที่ท าให้
เกิดพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม อย่างเช่น งานวิจัยของ Pieterse, Knippenberg, Schippers และ Stam 
(2010) ที่ท าการศึกษาถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน และพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรม โดยมีการเสริมสร้างพลังอ านาจในเชิงจิตวิทยาเป็นตัวแปรก ากับกับพนักงานหน่วยงานของรัฐในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
เมื่อการเสริมสร้างพลังอ านาจในเชิงจิตวิทยาอยู่ในระดับสูง และงานวิจัยของ Gumusluoglu และ Ilsev (2009) 
ที่ท าการศึกษาถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมขององค์การกับพนักงานฝ่าย  
R & D และผู้จัดการ ที่บริษัทพัฒนาซอฟท์แวร์ขนาดเล็กในประเทศตุรกี พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับนวัตกรรมองค์การ โดยการศึกษาในครั้ งนี้ได้มุ่งศึกษาถึงอิทธิพลของภาวะผู้น า 
การเปลี่ยนแปลงทั้งความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมในระดับบุคคล และนวัตกรรมในระดับองค์การ จากงานวิจัย  
ที่กล่าวมาข้างต้น พบว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม คือ การเสริมสร้างพลังอ านาจ  
ในเชิงจิตวิทยา (Psychological Empowerment) ซึ่งตามแนวคิดของ Spreitzer (1995) หมายถึง การเพ่ิมขึ้น
ของแรงจูงใจภายในงาน ซึ่งประกอบด้วยการรู้คิด 4 ด้าน ที่เป็นผลสะท้อนกลับของแต่ละบุคคลจากบทบาท  
การท างาน อันได้แก่ การรู้คิดด้านความหมาย ด้านสมรรถนะ ด้านเจตนารมณ์ในตนเอง และด้านผลกระทบ และ
อีกปัจจัย คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ตามแนวคิดของ Avolio, Bass และ 
Jung (1999) ได้กล่าวว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นภาวะของผู้น าที่ต้องมีความสามารถ น่าเชื่อถือ 
เป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้นให้ผู้ตามแสดงความคิดเห็น สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ท าให้ผู้ตามเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน 
อย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้องค์การประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย  

นอกจากนี้ผลการวิจัยต่าง ๆ ที่ผ่านมายังพบว่า สภาพแวดล้อมในการท างานก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิด
พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม อย่างเช่นงานวิจัยของ Imran, Fatima, Zaheer, Yousaf และ Batool 
(2012) ได้ศึกษาวิธีการส่งเสริมผลการปฏิบัติงานของพนักงาน: อิทธิพลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
และสภาพแวดล้อมในการท างานของประเทศปากีสถาน กลุ่มตัวอย่างมาจากภาคการผลิต พบว่า ภาวะผู้น า  
การเปลี่ยนแปลง และสภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
และสภาพแวดล้อมในการท างานยังเป็นตัวแปรสื่อระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง กับผลการปฏิบัติงาน  
ของพนักงาน ซึ่งตามแนวคิดของ Mikdashi (1999) สภาพแวดล้อมในการท างานนั้นมีทั้งด้านบวกและด้านลบ 
ประกอบด้วย งานที่สร้างสรรค์และท้าทาย ความกดดันจากภาระงาน อุปสรรคภายในหน่วยงาน การสนับสนุน  
จากทีมงาน และการมีทรัพยากรที่เพียงพอ ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้จะส่งผลการพฤติกรรมต่าง ๆ ในการท างานได้ 
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จากแนวคิด และผลการวิจัยที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า มีปัจจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรม ทั้งภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การเสริมสร้างพลังอ านาจในเชิงจิตวิทยา และสภาพแวดล้อม  
ในการท างาน ซึ่งส่วนมากจะท าการศึกษากับพนักงานบริษัทเอกชน พยาบาล และพนักงานในหน่วยงานรัฐบาล  
จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะน าปัจจัยต่าง ๆ มาท าการศึกษากับข้าราชการครู เนื่องจากครูเป็นอีกอาชีพหนึ่ง 
ที่จ าเป็นต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดสื่อการสอน พัฒนาตนเองและนักเรียน รวมทั้งการริเริ่มสร้างสรรค์  
สิ่งใหม่ ๆ ในวิชาชีพตามพันธกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และยังต้องปฏิบัติตนให้สมกับเป็น
ครูในศตวรรษที่ 21 คือ สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ได้ 
ทั่วโลกผ่านทางอินเทอร์เน็ต สามารถจัดการเอกสารได้ทุกรูปแบบ ผสมผสานระหว่างสื่อสิ่งพิมพ์กับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยและน่าสนใจอยู่ตลอดเวลา และสามารถฝึกผู้เรียนให้ใช้เทคโนโลยี
ในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่าครูในศตวรรษที่ 21 ตามที่  จิตรลัดดา 
นุ่นสกุล (2555) ได้แสดงความเห็นไว้ข้างต้นนั้น มีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นอย่างไร และลักษณะ
ผู้บริหารสถานศึกษา สภาพแวดล้อมในการท างาน รวมทั้งการเสริมสร้างพลังอ านาจในเชิงจิตวิทยานั้นมีส่วน  
ที่ท าให้เกิดพฤติกรรมนี้หรือไม่ ซึ่งผลการวิจัยก็จะเป็นประโยชน์ต่อไปในการพัฒนาตัวครูผู้สอน และส่งผลต่อไป  
ยังตัวนักเรียนด้วย 
 
วัตถุประสงค์ 
 การศึกษางานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ดังนี ้

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมในการท างาน และ
พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม  

2. เพ่ือศึกษาการเป็นตัวแปรสื่อของสภาพแวดล้อมในการท างานที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

3. เพ่ือศึกษาการเป็นตัวแปรก ากับของการเสริมสร้างพลังอ านาจในเชิงจิตวิทยาที่มีต่อความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 
สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
สมมติฐานที่ 2 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสภาพแวดล้อมในการท างาน 
สมมติฐานที่ 3 สภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
สมมติฐานที่ 4 สภาพแวดล้อมในการท างานเป็นตัวแปรสื่อความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและ

พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
สมมติฐานที่ 5 การเสริมสร้างพลังอ านาจในเชิงจิตวิทยาเป็นตัวแปรก ากับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า

การเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
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วิธีการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการครู (สายงานการสอน) สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี จ านวน 359 คน จาก 34 โรงเรียน ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตร 
การหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างจากประชากรของ Yamane (1973) และด าเนินการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-Stage Random Sampling) โดยแบ่งจ านวนข้าราชการครูโรงเรียนต่าง ๆ ตามขนาดโรงเรียนประถมศึกษา 
จ านวน 4 ขนาด ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก 
จากนั้นน าจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ค านาณได้จากสูตรมาคิดหาสัดส่วน (Proportion) และเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
จากโรงเรียนต่าง ๆ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการเลือก
จะใช้ข้าราชการครู (สายงานการสอน) ทุกคนจากโรงเรียนที่ท าการสุ่มได้จนครบจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ โดย
จากการสุ่มนี้ได้โรงเรียนที่ใช้เก็บตัวอย่างจ านวน 34 โรงเรียนดังรายละเอียดในตาราง 1 
 
ตาราง 1 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการด าเนินการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random 
Sampling) 

ขนาดโรงเรียน 
จ านวนข้าราชการคร ู

จ านวนโรงเรียนที่เก็บกลุ่มตัวอย่าง 
N n 

ขนาดเล็ก 2,292 238 26 
ขนาดกลาง 912 95 6 
ขนาดใหญ่ 103 10 1 

ขนาดใหญ่พิเศษ 157 16 1 
รวม 3,464 359 34 

การเสริมสร้างพลังอ านาจในเชิงจิตวิทยา (Spreitzer, 1995) 
- ด้านความหมาย 
- ด้านสมรรถนะ 
- ด้านเจตนารมณ์ในตนเอง 
- ด้านผลกระทบ 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
(Avolio, Bass, & Jung, 1999) 

- ภาวะผู้น าในการสร้างแรงบันดาลใจ 
- การกระตุ้นทางปัญญา 
- การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
(Kleysen & Street, 2001) 

สภาพแวดล้อมในการท างาน 
(Mikdashi, 1999) 

- งานท่ีสร้างสรรคแ์ละท้าทาย 
- การสนับสนุนจากทีมงาน 
- การมีทรัพยากรท่ีเพียงพอ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่มี
ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบมาตรวัดการประมาณค่าแบบ Likert 5 ระดับ ได้แก่ แบบสอบถามภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง (ไม่เคยเลย นาน ๆ ครั้ง ... ทุกครั้ง) เป็นการถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อภาวะผู้น า 
ของผู้บริหารโรงเรียน เช่น ผู้บริหารโรงเรียนของท่านปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีของทุกคนในโรงเรียน  ผู้บริหาร
โรงเรียนของท่านเคารพความสามารถส่วนบุคคลของครูทุกคน เป็นต้น แบบสอบถามสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(ไม่เป็นจริง เป็นจริงน้อย ... เป็นจริงมากที่สุด) เช่น ท่านคิดว่างานครูเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ เป็นต้น 
แบบสอบถามการเสริมสร้างพลังอ านาจในเชิงจิตวิทยา (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ไม่เห็นด้วย ... เห็นด้วยอย่างยิ่ง) เช่น 
ฉันมีอิสระอย่างเต็มที่ในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่ฉันท า เป็นต้น และแบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรม (ไม่เคยเลย นาน ๆ ครั้ง ... ทุกครั้ง) เช่น ท่านมักทดลองใช้แนวคิดหรือวิธีการใหม่ ๆ ในการท างานเสมอ 
เป็นต้น ส าหรับวิธีการตรวจสอบเพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือวัด ได้แก่ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน จากนั้นน าการพิจารณามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of 
Consistency: IOC) น าแบบสอบถามที่ได้จากการหาค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหาแล้วไปทดสอบก่อนน าไปใช้จริง 
(Try Out) เพ่ือน าผลมาตรวจให้คะแนน และท าการวิเคราะห์เป็นรายข้อ ( Item Analysis) โดยการหาค่าอ านาจ
จ าแนก (t-test) และน าข้อค าถามที่ยังเหลืออยู่มาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) ดังรายละเอียดในตาราง 2 
 
 ตาราง 2 แสดงค่าความเชื่อม่ัน และจ านวนข้อของแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม ค่าความ
เชื่อม่ัน 

จ านวนข้อ 

1.แบบสอบถามภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 0.97 15 
2.แบบสอบถามสภาพแวดล้อมในการท างาน 0.93 15 
3.แบบสอบถามการเสริมสร้างพลังอ านาจในเชิงจิตวิทยา 0.96 31 
4.แบบสอบถามพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม 0.96 14 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson’s Product 

Moment Correlation) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเชิงชั้น (Hierarchical Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการวิจัย 

จากการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ คือ ข้าราชการครู (สายงานการสอน) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี จ านวน 359 คน จาก 34 โรงเรียน แบบสอบถามมีความสมบูรณ์และสามารถน ามาวิเคราะห์ได้ 
จ านวน 303 ฉบับ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 83.5 
และเพศชาย จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 ตามล าดับ ส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง 25-35 ปี จ านวน 107 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.3 อายุงานอยู่ในช่วง 21 ปีขึ้นไป จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 25.4 จบการศึกษาสูงสุดระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 ส่วนใหญ่ท าการสอนในกลุ่มสาระภาษาไทย 
จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5  

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม  
การสร้างสรรค์นวัตกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.54 และ 
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มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสภาพแวดล้อมในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
เท่ากับ 0.61 และสภาพแวดล้อมในการท างาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.63 ดังรายละเอียดในตาราง 3 
  
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร 

ตัวแปร �̅� S.D. 1 2 3 
1.ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 4.37 0.48 -   
2.สภาพแวดล้อมในการท างาน 4.29 0.46 0.61** -  
3.พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม 4.15 0.52 0.54** 0.63** - 

     **p < .01 
 

ผลการทดสอบการเป็นตัวแปรสื่อของสภาพแวดล้อมในการท างาน ในความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า 
การเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม พบว่า มีนัยส าคัญ ทั้ง 3 ขั้นตอน (มีนัยส าคัญทั้ง Path 
a, Path b, และ Path c) เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด (Frazier, Tix, & Barron, 2004) ดังรายละเอียดในตาราง 4 
เมื่อพิจารณาที่ Path c’ ในตาราง 4 พบว่า น้อยกว่า Path c แต่ยังคงมีนัยส าคัญ (Path c’ ไม่เท่ากับศูนย์ 
จึงไม่เป็นตัวแปรสื่อโดยสมบูรณ์) จึงท าการทดสอบว่า Path c’ น้อยกว่า Path c อย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ 
 
ตาราง 4 การทดสอบการเป็นตัวแปรสื่อของสภาพแวดล้อมในการท างาน ในความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า 
การเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงชั้น 

ขั้นตอนการทดสอบ B SE B 95% CI 𝜷 
ขั้นที่ 1 (Path c) 
ตัวแปรตาม: พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ตัวแปรอิสระ: ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ขั้นที่ 2 (Path a) 
ตัวแปรตาม: สภาพแวดล้อมในการท างาน 
ตัวแปรอิสระ: ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ขั้นที่ 3 (Path b และ Path c’) 
ตัวแปรตาม: พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ตัวแปรสื่อ: สภาพแวดล้อมในการท างาน (Path b) 
ตัวแปรอิสระ: ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Path c’) 
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0.54** 
 
 

0.61** 
 

 
0.48** 
0.25** 

**p < .01, CI = ช่วงความเชื่อมั่น (Confidence Interval) 

 
เนื่องจาก c-c’ = ab การทดสอบนัยส าคัญของความแตกต่างระหว่าง Path c และ Path c’ จึงท าโดย

การทดสอบนัยส าคัญของ ab โดยการทดสอบค่า z (Preacher, Rucker, & Hanyes, 2007) หากค่า z มีค่า
มากกว่า 1.96 แสดงว่า ab มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 สัดส่วนของการเป็นตัวแปรสื่อในความสัมพันธ์ระหว่าง 
ตัวแปรต้น และตัวแปรตามค านวณได้จากค่า ab/c (Shrout & Bolger, 2002; cited in Frazier, Tix, & Barron, 
2004) การทดสอบนัยส าคัญของความแตกต่างระหว่าง Path c และ Path c’ แสดงดังตาราง 5 
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ตาราง 5 แสดงการทดสอบนัยส าคัญของความแตกต่างระหว่าง Path c และ Path c’ ในการทดสอบการเป็น 
ตัวแปรสื่อของสภาพแวดล้อมในการท างาน ในความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรม 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 ab SEab CI.95 z ab/c 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง → สภาพแวดล้อม 
ในการท างาน → พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 
0.31 

 
0.04 

 
0.24, 0.40 

 
7.85* 

 
0.54 

 *p < .05 

 
จากตาราง 5 ค่า ab ในการทดสอบการเป็นตัวแปรสื่อของสภาพแวดล้อมในการท างาน ในความสัมพันธ์

ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม มีนัยส าคัญ แสดงว่า Path c’ น้อย
กว่า Path c อย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้น สภาพแวดล้อมในการท างานจึงเป็นตัวแปรสื่อบางส่วนในความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยมีสัดส่วนของการเป็นตัวแปรสื่อ
ร้อยละ 54 

การทดสอบการเป็นตัวแปรก ากับของการเสริมสร้างพลังอ านาจในเชิงจิตวิทยา ในความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมดังแสดงในตาราง 6 สมการในการทดสอบ 
(Aiken & West, 1991; Cohen, Cohen, West, & Aiken, 2003) แสดงดังนี้ 

 
Y = b0 + b1X + b2Z + b3XZ 

  
ตาราง 6 แสดงการทดสอบการเป็นตัวแปรก ากับของการเสริมสร้างพลังอ านาจในเชิงจิตวิทยา ในความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยการวิเคราะห์การถดถอย 
พหุเชิงชั้น (Hierarchical Multiple Regression Analysis) 

ขั้นตอนการทดสอบ B SE B 95% CI 𝜷 R2 

ขั้นตอนที่ 1 
ตัวแปรอิสระ: ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ตัวแปรก ากับ: การเสริมสร้างพลังอ านาจในเชิงจิตวิทยา 
ขั้นตอนที่ 2 
ตัวแปรอิสระ: ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ตัวแปรก ากับ: การเสริมสร้างพลังอ านาจในเชิงจิตวิทยา 
ตัวแปรปฏิสัมพันธ์: ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ×  
การเสริมสร้างพลังอ านาจในเชิงจิตวิทยา 

 
0.13 
0.78 
 
0.11 
0.77 
-0.01 

 
0.06 
0.06 

 
0.06 
0.07 
0.01 

 
0.02, 0.24 
0.66, 0.91 

 
-0.01, 0.23 
0.64, 0.90 
-0.04, 0.01 

 
0.12** 
0.64** 
 
0.10 

0.63** 
-0.05 

 
 

0.53** 
 
 

 
0.53** 
 

 
เมื่อพิจารณาที่ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรปฏิสัมพันธ์ พบว่า เมื่อเพ่ิมตัวแปรปฏิสัมพันธ์  

เข้าไปในสมการ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรปฏิสัมพันธ์ไม่มีนัยส าคัญ (β=  -.05, Sig. = 0.33) และ 
ค่า R2 ของขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 เมื่อเพ่ิมตัวแปรปฏิสัมพันธ์เข้าไปในสมการแล้วนั้น พบว่า ไม่แตกต่างกัน  
โดยมีค่าเท่ากับ ร้อยละ 53 ดังนั้น การเสริมสร้างพลังอ านาจในเชิงจิตวิทยาไม่เป็นตัวแปรก ากับในความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
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อภิปรายผลการวิจัย 
1. จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม

การสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .538 ผู้วิจัยมีความเห็น
ว่าลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนในปัจจุบันนี้จ าเป็นต้องเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง คือ ต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นคนกล้าเสี่ยง มองการณ์ไกล สามารถเผชิญปัญหาที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กระตุ้นให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และยอมรับความเป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งปัจจัย
เหล่านี้เป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมการสร้างสรรค์ของครูในโรงเรียน รวมทั้งท าให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี 
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Reuvers, Engen, Vinkenburg และ Wilson-
Evered (2008) ที่ท าการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมในงาน พบว่า 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมในงาน และงานวิจัย  
ของ Pieterse, Knippenberg, Schippers และ Stam (2010) ที่ท าการศึกษาถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน และพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยมีการเสริมสร้างพลังอ านาจในเชิงจิตวิทยา
เป็นตัวแปรก ากับ พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
เมื่อการเสริมสร้างพลังอ านาจในเชิงจิตวิทยาอยู่ในระดับสูง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์ทางบวก 
กับสภาพแวดล้อมในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .613 ผู้วิจัย  
มีความเห็นว่าลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา การเข้าใจ
ในความเป็นปัจเจกบุคคลของผู้ร่วมงาน ล้วนเป็นปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพแวดล้อมในการท างานของครู ซึ่งอาจ
กล่าวได้ว่า ผู้บริหารโรงเรียนก็เป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมในการท างานที่จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมและ  
การปฏิบัติงานที่ดีร่วมด้วย รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมในที่ท างานให้ดีก็จะเป็นเครื่องจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานท างาน
ด้วยความเต็มใจ เต็มก าลังความสามารถ เป็นผลให้หน่วยงานเพ่ิมปริมาณงานได้มากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย  
ของ Politis (2004) ซึ่งศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยนที่ เป็นตัวท านายปัจจัย
กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในสภาพแวดล้อมการท างานขององค์การในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กลุ่มตัวอย่าง 
คือ พนักงานประจ าจากองค์การที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 องค์การ พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
และภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยน และปัจจัยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในสภาพแวดล้อมการท างาน มีความสัมพันธ์
ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญ และสภาพแวดล้อมในการท างาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .628 ผู้วิจัยมีความเห็นว่า
สภาพแวดล้อมในการท างานของครูไม่ว่าจะเป็นงานที่สร้างสรรค์และท้าทาย การสนับสนุนจากเพ่ือนร่วมงาน 
และการมีทรัพยากรที่เพียงพอ เป็นปัจจัยที่มีส่วนให้เกิดพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ิมมากขึ้น เห็นได้  
จากผลการวิจัยที่พบค่าความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการท างานกับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม
อยู่ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับ Amabile (1996) ที่ได้ศึกษาการสร้างสรรค์ในองค์การโดยศึกษาจากบุคคลและ
สิ่งแวดล้อมท่ีปฏิสัมพันธ์กันและสรุปได้ว่าสิ่งแวดล้อมขององค์การที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์แก่พนักงาน ได้แก่ 
ความท้าทาย ความมีอิสระในงาน ระบบรางวัล การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา และการสนับสนุนจากองค์การ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุดารัตน์  เหลาฉลาด (2547) ที่ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจภายใน 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย สภาพแวดล้อมในงานกับพฤติกรรมสร้างสรรค์ของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ จ านวน 386 คน 
พบว่า สภาพแวดล้อมในการท างาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมสร้างสรรค์ของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลของรัฐ  
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2. จากการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงชั้น ( Hierarchical Multiple 
Regression Analysis) พบว่า สภาพแวดล้อมในการท างานเป็นตัวแปรสื่อความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม และจากการทดสอบการเป็นตั วแปรสื่อของสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน ในความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
มีนัยส าคัญ แสดงว่า Path c’ น้อยกว่า Path c อย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้น สภาพแวดล้อมในการท างานจึงเป็นตัวแปรสื่อ
บางส่วนในความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยมีสัดส่วน
ของการเป็นตัวแปรสื่อร้อยละ 54 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Imran, Fatima, Zaheer, Yousaf และ Batool 
(2012) ที่พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และสภาพแวดล้อมในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ  
ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และสภาพแวดล้อมในการท างานยังเป็นตัวแปรสื่อระหว่างภาวะผู้น า  
การเปลี่ยนแปลง กับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน แสดงให้เห็นว่าการที่ครูจะมีพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมมากหรือน้อยนั้น สภาพแวดล้อมในการท างานก็มีส่วนส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะงานที่สร้างสรรค์ และ
ท้าทายงานที่มีความน่าสนใจ มีการใช้ความรู้ใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเห็นได้จากการไปอบรม สัมมนาการจัด 
การเรียนการสอนของครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูในระดับประถมศึกษา ที่ต้องมีการพัฒนาลักษณะการสอนอยู่เสมอ
ไม่ว่าจะวิชาอะไรก็ตาม เพ่ือเป็นการช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กในช่วงวัยนี้ นอกจากนี้  ยังรวมถึงสภาพแวดล้อม 
ของเพ่ือนร่วมงานที่มีความไว้วางใจ ช่วยเหลือ เปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่างกัน รวมทั้งการที่โรงเรียนมีทรัพยากร
ในการท างานที่เพียงพอ ซึ่งสภาพแวดล้อมในการท างานที่กล่าวมาข้างต้น สามารถส่งเสริมให้ครูเกิดพฤติกรรม 
การสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ทั้งนั้น 

3. จากการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงชั้น ( Hierarchical Multiple 
Regression Analysis) พบว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจในเชิงจิตวิทยาไม่เป็นตัวแปรก ากับความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม กล่าวคือ การเสริมสร้างพลังอ านาจในเชิง
จิตวิทยาไม่มีผลท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เปลี่ยนไป ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจในเชิงจิตวิทยาเป็นตัวแปรที่เกี่ ยวข้องกับการรับรู้
ความสามารถ ความเชื่อ ค่านิยม ความรู้สึกของตน เป็นกระบวนการเพ่ิมแรงจูงใจภายในตัวบุคคล และเพ่ิม  
การรับรู้ความสามารถในตนเอง (Self-efficacy) รวมทั้งการรับรู้ความมีอิทธิพลของตนเองต่อผลลัพธ์ในการท างาน 
อันสะท้อนความโน้มเอียงของแต่ละบุคคลที่มีต่อบทบาทในงานของคนนั้น จึงท าให้ไม่ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมตามที่ได้ตั้งสมมติฐานไว้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Pieterse, Knippenberg, 
Schippers และ Stam (2010) ที่พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม 
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเมื่อการเสริมสร้างพลังอ านาจในเชิงจิตวิทยาอยู่ในระดับสูง และการเสริมสร้างพลังอ านาจ
ในเชิงจิตวิทยาเป็นตัวแปรก ากับในความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรม ทั้งนี้อาจมีผลมาจากบริบทของสภาพสังคมท่ีต่างกันในการศึกษาวิจัย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับองค์การ 
 จากการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมในการท างาน และพฤติกรรมการสร้าง
สรรค์นวัตกรรม มีความสัมพันธ์กันทางบวก และสภาพแวดล้อมในการท างานมีส่วนท าให้ภาวะผู้น า  
การเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมมีความสัมพันธ์กันนั้น องค์การจึงควรให้ความส าคัญกับ
องค์ประกอบเหล่านี้โดยการจัดให้มีการอบรมเป็นประจ า การขจัดอุปสรรคที่อาจสกัดกั้นพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรม หมั่นตรวจสอบทบทวนแก้ไขกฎระเบียบของโรงเรียนที่ไม่เอ้ือต่อการน างานสร้างสรรค์ใหม่  ๆ ลงสู่
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ภาคปฏิบัติ ปรับสภาพการปฏิบัติงานที่มีลักษณะแยกให้ครูต้องปฏิบัติการสอนตามล าพังเป็นการท างานแบบทีม 
และปรับปรุงช่องทางการสื่อสารให้สามารถสื่อสารได้หลายทาง รวมทั้งตัวผู้บริหารโรงเรียนควรให้การยอมรับ และ
แสดงออกถึงความชื่นชมต่อผลงานของครูผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ก าลังใจต่อผู้ผิดพลาดในการสร้างสรรค์
ผลงาน เพื่อจะได้มีก าลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่เพ่ือน ามาพัฒนานักเรียนได้ต่อไป 
  
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในอนาคต 
  2.1 จากการศึกษาในครั้งนี้กลุ่มประชากร คือ ข้าราชการครู (สายงานการสอน) ที่ท าการสอน  
ในระดับชั้นประถมศึกษาเท่านั้น ผลการศึกษาจึงอาจไม่ครอบคลุมถึงครูผู้สอนในระดับชั้นอ่ืน  ๆ ที่มีลักษณะ 
การสอน และสภาพแวดล้อมที่ต่างออกไป ในการวิจัยครั้งต่อไปจึงควรท าการศึกษากับข้าราชการครู หรือครูทั่วไป
ในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม และชัดเจน นอกจากนี้ควรศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างออกไป 
ในหลาย ๆ องค์การเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ และก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างมากขึ้น 
  2.2 ควรศึกษากับตัวแปรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ในบริบท 
ของประเทศไทย เช่น การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความเพลินที่เกี่ยวข้องกับงาน แรงจูงใจภายในตนเอง 
เป็นต้น เพ่ือท าความเข้าใจ และน ามาพัฒนาพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของบุคลากรในสถานศึกษา  
และองค์การอื่น ๆ ให้เข้มแข็งมากขึ้น 
  2.3 ควรศึกษาพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมในลักษณะงานวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่  
กับงานวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมในเชิงลึกมากยิ่งข้ึน 
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