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บทคดัย่อ 
 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการแสดงออกภาวะผูน้ําเชิง
วิสัยทศัน์และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
เปรียบเทียบจาํแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์เป็นผูบ้ริหาร และระดบัสถานศึกษา  และเพื่อ
ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์ จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  958 คน  ท่ีไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  เกบ็ขอ้มูล
โดยใชแ้บบมาตรวดัประเมินค่า 5 ระดบั ท่ีมีค่าความเช่ือถือไดต้ั้งแต่  0.977  ถึง 0.989  วิเคราะห์
ขอ้มูลเป็นสถิติพรรณนา และสถิติอา้งอิงโดยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติและโปรแกรมลิสเรล  ซ่ึง
ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 

1. ระดับภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทัศน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก  และจากการเปรียบเทียบ พบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  ระหว่างผูบ้ริหารกลุ่มท่ีมีอาย ุ41-50 ปี กบักลุ่มท่ีมีอายตุ ํ่ากว่า 31 ปีและกลุ่มอาย ุ
31- 40 ปี และระหวา่งกลุ่มท่ีมีอาย ุ51-60 ปี กบักลุ่มท่ีมีอายตุ ํ่ากว่า 31 ปี และกลุ่มอาย ุ31- 40 ปี และ
ระหว่างผูบ้ริหารกลุ่มท่ีอยู่ระดบัประถมศึกษากบักลุ่มท่ีอยู่ระดบัมธัยมศึกษา นอกนั้นไม่พบความ
แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

2. ระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากทุกปัจจยั 
และจากการเปรียบเทียบ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังน้ี   
1) ปัจจยัความคิดสร้างสรรคแ์ละปัจจยับรรยากาศองคก์ารจาํแนกตามเพศ 2) ปัจจยัความฉลาดทาง
อารมณ์ ปัจจยัความคิดสร้างสรรค ์ปัจจยัการส่ือสารและปัจจยับรรยากาศองคก์าร จาํแนกตามอาย ุ  
3) ปัจจยัความฉลาดทางอารมณ์ และปัจจยัการส่ือสาร จาํแนกตามประสบการณ์ และ 4) ปัจจยั
ความคิดสร้างสรรค ์ปัจจยัการส่ือสารและปัจจยับรรยากาศองคก์าร จาํแนกตามระดบัสถานศึกษา 
นอกนั้นไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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3. โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
ผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์( 2 = 99.90, df = 86, GFI = 
0.990, AGFI = 0.970, CFI = 1.000, SRMR = 0.015, RMSEA = 0.013, CN = 1142.02) โดยปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลทางตรงต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ตามลาํดบัค่าสัมประสิทธ์ิจากมากไปหานอ้ย คือ ปัจจยั
บรรยากาศองค์การ (0.87)  ปัจจยัการส่ือสาร (0.15)  ปัจจยัความฉลาดทางอารมณ์ (-0.04)  และ
ปัจจยัความคิดสร้างสรรค ์(-0.14)  ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางออ้มมี 1 ปัจจยั คือ ปัจจยัความฉลาด
ทางอารมณ์ท่ีส่งผา่นปัจจยับรรยากาศองคก์าร (0.70) กบัปัจจยัความคิดสร้างสรรค ์ (-0.11) สาํหรับ
อิทธิพลรวมมีค่าสัมประสิทธ์ิจากมากไปหานอ้ย คือ ปัจจยับรรยากาศองคก์าร (0.87)  ปัจจยัความ
ฉลาดทางอารมณ์ (0.55)  ปัจจยัการส่ือสาร (0.15)  และปัจจยัความคิดสร้างสรรค ์(-0.14)   
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ABSTRACT 
 

The objective of this research were to study the level of the visionary leadership 
behaviors and the causal factors influences the basic administrators’ visionary leadership and to 
compare the leadership of them categorized by sex, age, administrative experience  and level of 
school, and to investigate the goodness of fit on structural equation model of visionary leadership 
developed by the researcher with empirical data. Nine hundred fifty-eight Education 
Administrators were selected by Multi-state Sampling. The instrument used in this study included 
the Rating Scale of Visionary Leadership with Causal Factors, including reliability coefficient 
between 0.977-0.989.  The statistic used for data analysis was Descriptive Statistic and Inferential 
Statistic analyzing by SPSS Statistics 17.0 BASE for Windows and Linear Structural 
Relationship: LISREL Programs. The research results were as follows: 

1. The mean of visionary leadership for basic school administrators was at the high 
level as a whole and the comparison found that there was significantly difference at 0.05 level 
between the administrator group who were 41-50 years old and the lower than 31 years group and 
31- 40 years group; and between 51 – 60 years group with the lower than 31 years group and the 
31-40 years group and between the primary administrators with the secondary administrators 
group; the others found that was no significantly difference. 

2. The mean of the causal factors influences the visionary leadership was at the high 
level every factors and the comparison found that there was significantly difference at 0.05 level, 
as follows : 1) the creativity and the organization climate factors, classified by sex 2) the 
emotional intelligence factor, the creativity factor , the communication and the organization 
climate factors, classified by age, 3) the emotional intelligence and the communication factor, 



ง 

classified by experience and 4) the creativity, the communication and the organization climate 
factors, classified by the school level; the others found that there was no significantly difference. 

3. As for the structural equation model of visionary leadership for basic school 
administrators, developed by the researcher, included goodness of fit with empirical data. ( 2 = 
99.90, df = 86, GFI = 0.990, AGFI = 0.970, CFI = 1.000, SRMR = 0.015, RMSEA = 0.013, CN = 
1142.02). Factors had direct influence on visionary leadership with the influence coefficients 
ranging from large to small respectively as organization climate, communication, emotional 
intelligence, and creativity, indirect influence that is emotional intelligence influence through 
organization climate and creativity, and total influence that are organization climate, emotional 
intelligence, communication, and creativity. 
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วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตฉบบัน้ี สาํเร็จลงไดด้ว้ยความอนุเคราะห์อยา่งดี
ยิ่งจากท่านรองศาสตราจารย ์ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัท่ีไดทุ่้มเททั้งแรงกาย
แรงใจอบรมสัง่สอนและกระตุน้เค่ียวเขญ็เพื่อคุณภาพของงานวิจยั ท่านอาจารย ์ดร.สมัฤทธ์ิ  กางเพง็ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมท่ีทุ่มเทแรงกายแรงใจอบรมสั่งสอนให้คาํปรึกษาและช้ีแนวทางท่ีเป็น
ประโยชน์ สนบัสนุนส่งเสริมจนงานวิจยัสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี ซ่ึงผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาอยา่ง
ยิง่ และขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงยิง่ไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน คณาจารยผ์ูส้อน คณาจารย์
ประจาํโครงการปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกท่านท่ีไดอ้บรมสั่งสอนให้ความรู้ 
ตลอดจนท่านผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านท่ีกรุณาเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่ง เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการ
ตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยัจนไดเ้คร่ืองมือท่ีมีคุณภาพสาํหรับการวิจยั 

ขอกราบขอบพระคุณผูบ้ริหารสถานศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัท่ีสละเวลาและใหค้วามร่วมมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นอย่างดียิ่ง ตลอดจนพี่ๆ เพื่อนๆ และนอ้ง หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นท่ี 7 ท่ีเป็นกาํลงัใจใหเ้สมอมา โดยเฉพาะคุณอาภารัตน์  ราชพฒัน์ 
และคุณจิรวรรณ เลง็พาณิชย ์เปรียบเสมือนพี่สาวและเพ่ือนท่ีแสนดี ท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือและให้
กาํลงัใจเม่ือยามเหน่ือยลา้เสมอมา 

ขอกราบบูชาพระคุณ คุณแม่ ดร.กุหลาบ – คุณพ่อนิพนธ์  ปุริสาร ท่ีเป็นทุกส่ิงทุกอย่าง
สาํหรับลูก เป็นแรงบนัดาลใจจุดประกายแนวคิดในการศึกษา เป็นกาํลงัใจ คอยเอาใจใส่ดูแล ห่วงใย 
จนทาํใหลู้กเพียรพยายามตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนสาํเร็จ คุณพ่อธนาพล-คุณแม่รัตติมา  ลน้เหลือและ
ญาติๆทุกคน คุณพนธกานต-์คุณยงยทุธ์ –เด็กชายกนัตรัตน์ นุฤทธ์ิมนตรีและคุณไกรยราช  ปุริสาร 
น้องสาว-น้องเขย หลานและน้องชายท่ีคอยเป็นกาํลงัใจให้มีแรงผลกัดนัเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคและ
สนบัสนุนช่วยเหลือมาโดยตลอด และขอขอบคุณ คุณวสันัย ลน้เหลือ ผูมี้บทบาทสาํคญัยิ่งในการ
ส่งเสริมสนบัสนุนในทุกๆเร่ือง คอยใหก้าํลงัใจ ช่วยเหลือและอยูเ่คียงขา้งเสมอมา  

คุณค่าทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจากวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ผูว้ิจยัขอน้อมรําลึกและบูชาพระคุณแก่
บุพการีของผูว้ิจยัและบูรพาจารยทุ์กท่านท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัในการวางรากฐานการศึกษาใหก้บัผูว้ิจยั 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

กระแสโลกาภิวตัน์ผลกัดนัให้ทุกประเทศตอ้งมีการเปล่ียนแปลงวิธีการคิดท่ีสร้างสรรคแ์ละ
พฒันายทุธศาสตร์หลกัๆ ของประเทศเพื่อสร้างความเขม้แขง็ให้เศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโต
อยา่งต่อเน่ือง โดยการกาํหนดยทุธศาสตร์วิสัยทศัน์โลกที่ชดัเจนในเวทีระดบัโลก และองคก์าร
ตอ้งปรับเปลี่ยนการพฒันาตวัเอง ไปสู่การเป็นองคก์ารที่ขบัเคลื่อนดว้ยความกา้วหนา้ของ
เทคโนโลยีนวตักรรมสมยัใหม่อยา่งต่อเน่ือง พร้อมกบัการปรับเปล่ียนยทุธศาสตร์ และวฒันธรรม
การทาํงานจากบริบทของสังคมภายในประเทศ เป็นบริบทของสังคมโลก จึงจะสามารถกา้วข้ึน
จากการเป็นเพียงองคก์ารผูส่้งออกไปสู่องคก์ารขา้มชาติ (พิเชษฐ์ วงศเ์กียรต์ิขจร, 2553) การ
เปลี ่ยนแปลงทางสังคมในยคุปัจจุบนัและอนาคตไดมุ้ ่งไปสู่ยคุแห่งส ังคมขอ้มูลข ่าวสาร 
(information society) ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเกิดจากปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง 
(environmental changes) ทั้งการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ในทางการเมืองไดมี้การปกครองแบบ
ประชาธิปไตยและมีการกระจายอาํนาจการตดัสินใจไปยงัชุมชน และทอ้งถิ่นมากข้ึน ในทาง
เศรษฐกิจนั้นไดมี้การเปล่ียนแปลงแนวคิดจากการผลิตสินคา้และบริการในระบบผกูขาดมาสู่การ
แข่งขนัอยา่งเสรี ผูบ้ริโภคสินคา้เป็นปัจจยัที่สําคญัที่สุดที่การบริหารองคก์ารจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ี
จะตอ้งคาํนึงถึง ในทางสังคมก็ไดม้ีการเปลี่ยนแปลงไปโดยมุ่งไปสู่ความเป็นนานาชาติมากข้ึน 
เป็นสังคมที่ส่ือสารกนัโดยใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึน การติดต่อส่ือสารจะมีความ
สะดวกรวดเร็วมากข้ึน (Naisbitt, 1994 อา้งถึงใน เสน่ห์ จุย้โต, 2541) จากแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2545-2559 ท่ียึด “คน” เป็นศูนยก์ลางการพฒันา เพื่อให้คนไทยมีความสุข พึ่งตนเอง และ 
กา้วทนัโลกโดยยงัรักษาเอกลกัษณ์ความเป็นไทยไว ้ สามารถเลือกใชค้วามรู้และเทคโนโลยีได้
อยา่งคุม้ค่า เหมาะสม มีระบบภูมิคุม้กนัท่ีดี มีความยืดหยุน่พร้อมรับการเปล่ียนแปลง ควบคู่ไปกบั
การมีคุณธรรมและความซ่ือสัตยสุ์จริต 

วิโรจน์ สารรัตนะ (2553) กล่าวว่าการที่จะทาํให้ประเทศกา้วหนา้ รวดเร็ว และดีมากนอ้ย
เพียงใด ยอ่มข้ึนอยูก่บัปัจจยัที่สําคญัหลายประการ แต่ในบรรดาปัจจยัที่สําคญัเหล่านั้นเป็นท่ี
ยอมรับกนัทัว่ไปว่า ปัจจยัที่เป็นคน (people) เป็นปัจจยัที่มีความสาํคญัยิ่ง ถึงกบัมีคาํกล่าวที่ว่า  
ถา้ชุมชนใดหรือประเทศใดไม่สามารถพฒันาปัจจยัท่ีเป็นคนได ้ก็จะไม่สามารถพฒันาอยา่งอ่ืนได้
มากนกั ไม่ว่าจะเป็นดา้นเศรษฐกิจ สังคมหรือการเมือง และเป็นท่ียอมรับกนัว่า เคร่ืองมือสาํคญัท่ี
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จะใชพ้ฒันา “คน” ให้มีคุณค่าต่อมิติการพฒันาในดา้นต่างๆ นัน่ก็คือ “การศึกษา” สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ ไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2553) ท่ีกล่าวว่าการศึกษาควรเป็นไปในทิศทางท่ีมีคุณค่าต่อตวั
ผูเ้รียนต่อสังคมในทางสร้างสรรคม์ากยิ่งข้ึน และเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศให้ดาํรงอยู่
ในภาวะสังคมโลกที่แข่งขนัอยา่งรุนแรงเช่นในปัจจุบนั เราจึงควรเปลี่ยนกระแสการศึกษาใหม่  
ให้เป็นไปในทิศทางท่ีก่อให้เกิดผลในทางปฏิบติัก่อให้เกิดรูปธรรมในการศึกษา ก่อให้เกิดผลผลิต
ข้ึนในวงการศึกษา แลว้ให้ผลผลิตนั้นเป็นผลผลิตในทางสร้างสรรค ์(creative) 

ปัจจุบนัผูน้ําองคก์ารยคุใหม่ตอ้งเผชิญกบัปัญหาที่หลากหลาย  ภายใตส้ถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา เป็นความจาํเป็นอยา่งยิ่งที่ผูน้าํจะตอ้งมีภาวะผูน้าํเพื่อนาํพาองคก์าร
ไปสู่เป้าหมายขององคก์ารภายใตส้ถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา ผูน้าํตอ้งมุ่งเนน้การ
ปรับภาวะผูน้าํให้เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจที่เกิดข้ึนจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเปิด
โอกาสให้มีอิสระในการทาํงานมากข้ึน ซ่ึงจิตวิญญาณที่ผูน้ํายคุใหม่ตอ้งมีคือ การมีวิสัยทศัน์ 
(visionary) การมีความรักให้ลูกนอ้ง (passionate) การมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(creativity) การ
มีความยืดหยุน่ (flexible) มีความสามารถในการจูงใจ (inspiring) มีการใชน้วตักรรม (innovation) 
มีความกลา้ (courageous) มีจินตนาการสูง (imaginative) ช่ืนชมการทดลอง (experimental) มี
ความเป็นอิสระ (independent) (ภารดี อนนัตน์าวี, 2551) เช่นเดียวกบั ธีระ รุญเจริญ (2545) ได้
กล่าวไวว้่า การบริหารและการจดัการศึกษาจะบรรลุตามเป้าหมายของการศึกษา ยอ่มตอ้งอาศยั
ความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหาร นัน่คือ จะตอ้งเป็นผูมี้วิสัยทศัน์กวา้งไกล มีความรู้ ความสามารถ
และคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับ กอปรทั้งมีความฉลาดทั้งทางสติปัญญา ทางอารมณ์ และ
ความฉลาดทางคุณธรรม จึงจะนาํไปสู่ความมีสัมฤทธ์ิผลทางการศึกษา 

จากรายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2551/2552 พบว่า การจดัการศึกษาของไทยเท่าท่ี 
ผา่นมายงัไม่มีคุณภาพ/ประสิทธิภาพมากพอ การปฏิรูปการศึกษาในรอบทศวรรษที่ผา่นมายงั 
ไม่ประสบความสาํเร็จ นกัเรียนยงัไม่ค่อยเก่งและเป็นคนดีมีวินยั มีความรับผิดชอบเท่าท่ีควร การ
จดัการศึกษามีลกัษณะตดัขาดจากชีวิตจริงและชุมชน ไม่สามารถแกปั้ญหาและพฒันาประเทศได้
มากพอ การให้บริการดา้นการศึกษายงัไม่เสมอภาค และมีความแตกต่างกนัดา้นคุณภาพ รวมทั้ง 
ยงัมีปัญหาทางดา้นคุณภาพการศึกษาที่ยงัตอ้งการการปรับปรุงแกไ้ขอีกมาก โดยเฉพาะในดา้น
การปฏิรูปเพื ่อเพิ ่มคุณภาพ/ประสิทธิภาพผูบ้ริหารการศึกษาและครู อาจารย  ์หลกัสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงปัญหาดา้นคุณภาพผูเ้รียน จากการทดสอบวดัคุณภาพการศึกษา
ระดบัชาติในระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มธัยมศึกษาปีที่ 3 และมธัยมศึกษาปีที่ 6 ผูเ้ รียน 
ทัว่ประเทศไดค้ะแนนเฉล่ียตํ่ากว่าร้อยละ 50 โดยท่ีคะแนนเฉล่ียทัว่ประเทศในระดบัประถมศึกษา
ปีท่ี 6 และมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีแนวโนม้ลดลงในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา รวมถึงความสามารถในการคิด
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วิเคราะห์มีคะแนนเฉล่ียตํ่ากว่าร้อยละ 50 ซ่ึง และจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานรอบท่ีสอง ระหว่างปีการศึกษา 2549-2550 จาํนวน 902 แห่ง เป็นสถานศึกษาในสังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาํนวน 644 แห่ง พบว่ามาตรฐานท่ี 4 และ 5 ส่วน
ใหญ่อยูใ่นระดบัพอใช ้นอกจากนั้นยงัมีรายงานติดตามและประเมินผลการจดัการเรียนรู้ระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษาไดส้รุปว่า ตวัแปรที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีพบว่าเหมือนกนัในทุกระดบัชั้น คือ 
ตวัแปร “คุณลกัษณะของครู” แสดงให้เห็นว่า การที่ครูมีลกัษณะที่ดียอ่มส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเ้รียนในทางที่ดีดว้ย และยงัมีปัจจยัที่สําคญัอีกปัจจยัคือความสามารถในการ
จดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา (วิทยากร เชียงกูล, 2553) 

ภาวะผูน้าํเกิดข้ึนระยะแรกในช่วงทศวรรษ 1970-1979 นกัวิชาการอาทิเช่น Jacobs (1970), 
Stogdill (1974) และ Boles and Davanport (1975) ไดใ้ห้ความหมายของภาวะผูน้าํ (leadership) 
ในลกัษณะของปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล โดยที่ฝ่ายหน่ึงเป็นผูใ้ห้สารสนเทศเพื่อให้อีกฝ่ายหน่ึง
เช่ือมัน่ว่าหากทาํตามแลว้จะบรรลุผลตามท่ีตอ้งการ ต่อมาในยคุระหว่างปี 1980-1989 นกัวิชาการ
ไดใ้ห้ความหมายของภาวะผูน้ําในลกัษณะที่ซบัซอ้นยิ ่งข้ึน โดยให้ความหมายในลกัษณะ
กระบวนการของความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และการใชอิ้ทธิพลต่อพฤติกรรมของผูอ่ื้น Trewatha 
and Newport (1982) กล่าว่าภาวะผูน้าํทางการบริหารเป็นกระบวนการของความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลโดยที่ผูน้าํพยายามใชอ้ิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูอื้่นเพื่อนาํพฤติกรรมองคก์ารให้เป็นไป
ตามทิศทางท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ขณะท่ีสมาคมผูบ้ริหารโรงเรียนแห่งสหรัฐ (The 
American Association of School Administrators, 1986) ไดน้ิยาม  “ภาวะผูน้ํา” หมายรวมถึง
ความสามารถของผูน้าํในการแปลวิสัยทศัน์ให้เป็นความจริง ตลอดจนความสามารถทาํให้ผูอื้่น 
ยึดมัน่ต่อวิสัยทศัน์ดว้ย หรืออาจกล่าวไดว้่าผูน้ําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาตอ้งสามารถ
ถ่ายทอดวิสัยทศัน์ไปยงัผูอื้่น เพื ่อให้คนเหล่านั้นเกิดแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานในการทาํให้
วิสัยทศัน์ดงักล่าวกลายเป็นความจริงข้ึนมา นอกจากน้ี Podsakoff, MacKenzie, Moorman & 
Fetter (1990 cited in Bass & Riggio, 2006) ไดข้อ้สรุปว่า พฤติกรรมหลกัที่สําคญัของภาวะผูน้าํ  
มีดงัน้ี 1) บ่งช้ีและให้ความชดัเจนดา้นวิสัยทศัน์ (identifying and articulating a vision) ไดแ้ก่ 
พฤติกรรมของผูน้าํที่มุ่งหมายในการระบุโอกาสใหม่ๆ ขององคก์าร พร้อมกบัพฒันาสร้างความ
ชดัเจนและสร้างแรงบนัดาลใจแก่ผูต้ามให้ผกูพนัต่อวิสัยทศัน์ในอนาคตของตน  2) แสดง
แบบอยา่งของพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัผูต้าม (providing an appropriate model) ไดแ้ก่พฤติกรรม
ของผูน้าํในการแสดงแบบอยา่งของการประพฤติปฏิบติัเพื่อให้ผูอ่ื้นเอาเยีย่งอยา่งปฏิบติัตามโดยให้
สอดคลอ้งกบัค่านิยมและหลกัการของผูน้าํ 3) กระตุน้ให้เกิดการยอมรับเป้าหมายรวมของกลุ่ม 
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(fostering the acceptance of group goal) ไดแ้ก่ พฤติกรรมของผูน้าํท่ีมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้
เกิดความร่วมมือกนัข้ึนในหมู่สามชิกกลุ่ม เพื่อร่วมกนัทาํงานจนบรรลุเป้าหมายร่วม Steers & 
Porter, White & Bednar (1991) ไดอ้ธิบายถึงองคป์ระกอบของภาวะผูน้ํา ดา้นความชดัเจนใน
วิสัยทศัน์ว่าเป็นลกัษณะของผูน้ําที่มีความสามารถในการให้ความชดัเจนดา้นถอ้ยคาํเกี่ยวกบั
วิสัยทศัน์ที่ดี เพื ่อให้ทราบว่าอนาคตควรจะเป็นไปเช่นไร ส่วน White & Bednar (1991) ได้
กล่าวถึงองคป์ระกอบดา้นบารมี คือ ผูน้าํท่ีมีอิทธิพลต่อผูต้ามท่ีทาํให้ผูต้ามเกิดความไวว้างใจและ
มัน่ใจในวิสัยทศัน์ท่ีมีคุณค่าของผูน้าํ 

ผูน้าํทางการศึกษาท่ีประสบความสาํเร็จในการบริหารองคก์ารยคุการแข่งขนัจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ี
จะตอ้งมีคุณลกัษณะที่สาํคญัก็คือวิสัยทศัน์และมีความสามารถในการกาํหนด กลยทุธ์เป็นอนัดบั
หน่ึง วิสัยทศัน์และกลยทุธ์จึงเป็นตวัแปรของผูน้าํที่สําคญัยิ่งที่จะทาํให้ภาวะผูน้าํในการบริหาร
องคก์ารสู่ความสาํเร็จได ้วิสัยทศัน์ของผูน้าํจะหมายถึง การสังเคราะห์ (synthesis) ความคิดดว้ย
การฉายภาพอนาคต (scenario) การสร้างภาพอนาคตท่ีสะทอ้นเป้าหมาย ความหวงั ค่านิยม และ
ความเช่ือขององคก์าร เป็นภาพท่ีพึงประสงคอ์ยา่งชดัเจน เม่ือนาํความคิดออกมาเขียนให้ทุกคนได้
ร่วมสร้างวิสัยทศัน์ เรียกว่า วิสัยทศัน์ร่วม (shared vision) หรือสานฝัน ในองคก์ารหลายแห่ง ผูน้าํ
จะเป็นผูริ้เร่ิมคิดวิสัยทศัน์และกระตุน้ให้เกิดการคิดสร้างสรรคร่์วมกนั ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ 
(visionary leadership) ภาวะผูน้ําเชิงกลยทุธ์ (strategic leadership) ภาวะผูน้ําการเปลี่ยนแปลง 
(transformation leadership) ภาวะผูน้าํมุ่งพฒันาบุคลากรและพฒันาตนเองเพื่อให้องคก์ารบรรลุ
เป้าหมาย (super leadership) เป็นแนวทางของภาวะผูน้าํในปัจจุบนัและสมยัใหม่ อยา่งไรก็ตาม
ทฤษฎีผูน้ําที่ผา่นมา ไดแ้ก่ ทฤษฎีคุณลกัษณะ ทฤษฎีพฤติกรรม ทฤษฎีผูน้ําตามสถานการณ์  
ก็สามารถประยกุตใ์ชไ้ดต้าม ความเหมาะสมเพื่อบูรณาการให้มีภาวะผูน้าํท่ีมีประสิทธิผล (ภารดี 
อนนัตน์าวี, 2551) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Bennis (1989) ไดก้ล่าวถึง ผูน้าํท่ีมีประสิทธิผลจะ
เพียงแต่มีวิสัยทศัน์เท่านั้นยงัไม่เพียงพอ แต่จะตอ้งเผยแพร่วิสัยทศัน์นั้นให้สมาชิกเขา้ใจอยา่ง
ชดัเจนโดยเนน้ท่ีผลผลิต เป้าหมาย และทิศทางการดาํเนินงาน ในปี 1997 Bennis ไดก้ล่าวถึงหลกั 
5 ประการของความเป็นผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ ดงัน้ี 1) ความเป็นผูน้าํในการทาํงานที่ทา้ทาย สร้าง
นวตักรรมใหม่ๆ และส่งเสริมผูอื้่นให้มีความคิดริเร่ิมใหม่ๆ ที่ทา้ทาย 2) มีแรงบนัดาลใจและ
กระตือรือร้นโดยการทาํให้เกิดวิสัยทศัน์ร่วมกบัผูอื้ ่น 3) ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีมให้การ
สนบัสนุนผูอื้่น 4) ทาํตนเป็นตน้แบบตวัอยา่งที่ดีแก่ผูอื้่น และ 5) นาํมาซ่ึงการบรรลุความสาํเร็จ
สูงสุดในการทาํงานจากจิตวิญญาณอยา่งแทจ้ริง ในขณะท่ี Davis and Thomas (1989) มีความเห็น
ในทาํนองเดียวกนัว่า วิสัยทศัน์เป็นส่ิงที่สําคญัประการแรกที่ผูน้าํจะตอ้งมีและจะตอ้งสามารถ
เผยแพร่วิสัยทศัน์นั้นไปสู่ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งต่างๆ โดยมุ่งหวงัให้บรรลุวิสัยทศัน์นั้น เช่นเดียวกบั 
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Licata and others (1990) ไดศ้ึกษาเกี่ยวกบัวิส ัยทศัน์พบว่าผูน้ําที ่มีว ิส ัยทศัน์นั้นนอกจากจะ
สามารถมองเห็นภาพในอนาคตขององคก์ารไดอ้ยา่งชดัเจนแลว้ ยงัตอ้งสามารถทาํให้สมาชิกยินดี
เสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อปฏิบติังานต่างๆ ให้บรรลุวิสัยทศัน์นั้น ส่วน Caldwell and Spinks 
(1990) ไดย้ืนยนัไวอ้ยา่งชดัเจนว่า การมีวิสัยทศัน์เพียงอยา่งเดียวยงัไม่เพียงพอ ส่ิงสําคญัที่ผูน้าํ
จะตอ้งกระทาํให้ไดค้ือการทาํให้สมาชิกมีจิตผกูพนักบัวิสัยทศัน์นั้น และสามารถหล่อหลอม
วิสัยทศัน์นั้นลงสู่นโยบาย แผนงาน และกิจวตัรประจาํวนัภายในองคก์ารไดเ้ป็นผลสําเร็จดว้ย 
Braun (1991), Zaccaro & Banks (2004) ไดเ้สนอจากผลการศึกษาพฤติกรรมของผูน้าํท่ีมีวิสัยทศัน์ 
ประกอบดว้ย การสร้างวิสัยทศัน์ (formulating) การเผยแพร่วิสัยทศัน์ (articulating) และการ
ปฏิบตัิตามกลยทุธ์ที่สัมพนัธ์กบัวิสัยทศัน์ (implementing) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั DuBrin (1998) ที่ได้
สรุปจากการศึกษาเกี่ยวกบัวิสัยทศัน์องคก์ารของ  Larwood, et al. (n.d.) ว่าผูน้ําเชิงกลยทุธ์ 
(strategic leader) ไม่ใช่เพียงแต่สร้างวิสัยทศัน์เท่านั้น แต่จะตอ้งส่ือสารวิสัยทศัน์ให้คนอื่นๆ 
รับทราบและนาํไปสู่การปฏิบติัดว้ยวิธีการต่างๆ 

แนวคิดภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ (visionary leadership) ไดถู้กพฒันาจากแนวคิดของภาวะผูน้าํ
การเปลี่ยนแปลง  ซ่ึง ณัฐวุฒิ เตมียสุวรรณ  (2550) กล่าวไวว้ ่า ภาวะผูน้ําการเปลี่ยนแปลง 
(transformational leadership) จะกวา้งครอบคลุมแนวคิดของภาวะผูน้ําเชิงบารมี (charismatic 
leadership) ภาวะผูน้ํา เชิงว ิส ัยทศัน์ (visionary leadership) รวมทั้งภาวะผูน้ํา เชิงวฒันธรรม 
(cultural leadership) จากทศันะนกัวิชาการหลายๆ ท่านต่างก็มีแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกนันัน่คือ ผูน้าํ
จะตระหนกัถึงการสร้างวิสัยทศัน์ท่ีแหลมคม เป็นวิสัยทศัน์ท่ีอธิบายให้เห็นว่าองคก์ารในอนาคตมี
ลกัษณะมีการเจริญเติบโตลกัษณะใด และมีสภาพที่ดีข้ึนจากปัจจุบนัอยา่งไร องคก์ารที่ประสบ
ความสาํเร็จทุกองคก์ารลว้นมีผูน้าํท่ีมีวิสัยทศัน์ ดงัเช่น ไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2553) ไดอ้ธิบาย ภาวะ
ผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ เป็นความสามารถของผูน้าํในการรู้จกัและเขา้ใจสภาพการณ์ขององคก์ารเป็น
อยา่งดี สามารถกาํหนดบทบาทและทิศทางขององคก์ารไดอ้ยา่งชดัเจน รวมถึงขายความคิดให้คน
ยอมรับและปรับเปล่ียนให้คนอ่ืนช่วยทาํ ให้กาํลงัใจกบัทุกคนและบนัทึกงานไวแ้ละเผยแพร่อยา่ง
กวา้งขวาง ส่วนสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ไดก้าํหนดสมรรถนะดา้น
ความเป็นผูน้าํ (leadership competencies) ซ่ึงถือเป็นสมรรถนะสําคญัเฉพาะที่ช่วยให้บุคคลนาํ
ผูอ่ื้นไปในทิศทางเดียวกบัวตัถุประสงค ์วิสัยทศัน์และภารกิจหลกันั้น และไดอ้ธิบายความหมาย
ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ (visionary leadership) หมายถึง ความสามารถของผูน้าํในการสร้างและ
สื่อสารภารกิจหลกัขององคก์ารที่มาจากแรงบนัดาลใจ วิสัยทศัน์ ระบบค่านิยมได  ้ดงันั้น
พฤติกรรมท่ีสาํคญัของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีจะแสดงพฤติกรรมคือสามารถอธิบายวิสัยทศัน์และ
ภารกิจหลกัขององคก์ารต่อคนอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกองคก์ารไดท้าํให้แน่ใจว่าแผนกลยทุธ์
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ขององคก์ารและการปฏิบติังานสอดคลอ้งกนักบัวิสัยทศัน์และภารกิจหลกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสาํนกั
บริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย (2553) ไดอ้ธิบายความหมายภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์ 
หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการกาํหนดทิศทาง วิสัยทศัน์ของสถานศึกษา 
โดยมุ่งเนน้คุณภาพผูเ้รียนและมีการส่ือสารทิศทาง วิสัยทศัน์สู่การปฏิบตัิและสร้างแรงจูงใจ
กระตุน้บุคลากรให้มีส่วนร่วมในการทาํให้สถานศึกษาประสบความสําเร็จ ส่วน เนตร์พณัณา  
ยาวิราช (2550) ระบุว่า ภาวะผูน้าํวิสัยทศัน์ หมายถึงผูน้าํที่มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล เป็นผูน้าํการ
เปล่ียนแปลง (change agent) มีสาํนึกของความเร่งด่วนในการเปล่ียนแปลงให้ความสอดคลอ้งกบั
ทุกคนในองคก์าร มีการนําวิสัยทศัน์ไปสู่การปฏิบตัิไดอ้ยา่งสมดุลและมีความคิดกา้วไกลไป
ขา้งหนา้อยูเ่สมอ ในส่วนของเศวต ตนัพลีรัตน์ (2547) ไดอ้ธิบาย ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ หมายถึง 
ความสามารถของผูน้าํที่สามารถมองเห็นและเขา้ใจเหตุการณ์ในอนาคตอยา่งชดัเจนว่าจะเกิด
อะไรข้ึน จึงดาํเนินการและเตรียมความพร้อมท่ีจะรองรับส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต Finkelstein & 
Hambrick (1996); Westley & Mintzberg (1989 อา้งถึงใน เสนาะ กล่ินงาม, 2551) กล่าวว่า ผูน้าํท่ี
มีวิสัยทศัน์ คือผูน้าํที่มองการณ์ไกลและมีวิสัยทศัน์ใชก้ลยทุธ์ในการบริหารและนาํองคก์รไปสู่
ความสาํเร็จในอนาคต Herb Kelleher, Jack Welch, Steve Jobs and Bill Gates (สุรีพนัธุ์ เสนานุช, 
2553) ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ หมายถึง ผูน้าํท่ีมีวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจน บอกไดว้่าองคก์ารตอ้งการเป็น
อยา่งไร หลงัจากนั้นก็จะถ่ายทอดวิสัยทศัน์ออกมาเป็นกลยทุธ์ในการบริหารจดัการ แลว้สร้างแรง
บนัดาลใจให้บุคลากรปฏิบติัตามดว้ยความเตม็ใจ เช่นเดียวกบัสุเทพ พงษศ์รีวฒัน์ (2545) กล่าวว่า 
จากขอ้ความ “จงเป็นนกัฝันบอกเพื่อนร่วมงานถึงความฝันพร้อมทั้งช้ีทางท่ีสามารถไปถึงฝันนั้น” 
แสดงถึงความเป็น “ผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์” และให้ความหมายของภาวะผูน้าํวิสัยทศัน์ว่าผูน้าํท่ีสามารถ
สร้างวิสัยทศัน์ให้เห็นว่าในอนาคตองคก์ารควรเป็นอยา่งไร จากนั้นจึงทาํการส่ือสารความคิด
ดงักล่าวแก่ผูต้ามให้เขา้ใจวิสัยทศัน์อยา่งชดัเจน โดยใชห้ลกัการโนม้นา้วใจผูต้ามใหเ้ห็นคลอ้ยตาม
ผูน้าํ 

Robbin (2003) ไดใ้ห้ความหมายภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ หมายถึง ความสามารถของผูน้าํใน
การสร้างและส่ือสารวิสัยทศัน์ในอนาคตขององคก์าร โดยช้ีให้เห็นว่าองคก์ารจะเจริญเติบโตและมี
สภาพที่ดีข้ึนจากปัจจุบนัอยา่งน่าเช่ือถือ น่าสนใจ และมีความเป็นไปไดจ้ริง วิสัยทศัน์เช่นน้ีหาก
ไดรั้บการเลือกและปฏิบตัิอยา่งเหมาะสมจะเป็นพลงัขบัเคลื่อนต่อการสร้างอนาคตขององคก์าร 
ซ่ึงในกระบวนการน้ี ทกัษะ พรสวรรคแ์ละทรัพยากรจะถูกนํามาใชไ้ปอยา่งเตม็ที่เพื ่อทาํให้
วิสัยทศัน์ปรากฏเป็นจริง Zhang Ruimin (n.d. อา้งถึงใน สุรีพนัธุ์ เสนานุช, 2553) ไดอ้ธิบายถึง 
ภาวะผูน้าํวิสัยทศัน์ หมายถึงความสามารถของผูน้าํในการมองเห็นส่ิงที่คนอื่นมองไม่เห็นและ
สามารถสร้างภาพอนาคตให้เป็นจริงดว้ยการผลกัดนัคนในองคก์ารไปสู่เป้าหมายเดียวกนั โดยการ
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ให้ความสําคญักบั 3 ส่ิงดงัน้ี 1) การเปิดโอกาสให้พนกังานแต่ละคนสร้างผลงานอยา่งเตม็ท่ี 
ตอบสนองความตอ้งการระดบัที่ 5 (self-actualization needs) ตามทฤษฎีของ Maslow ดงันั้น จึง
ตอ้งปรับโครงสร้างองคก์ารที่ส่งเสริมโอกาสดงักล่าวโดยการทาํให้มีชั้นบงัคบับญัชานอ้ยที่สุด
และใหค้วามสาํคญักบัการทาํงานเป็นทีม 2) สร้างระบบการให้รางวลัเมื่อทีมงานสามารถบรรลุ
เป้าหมายที่สามารถทาํตามความตอ้งการของตลาด 3) สร้างความแตกต่างที่โดดเด่นขององคก์าร 
โดยให้ความสาํคญักบันวตักรรมท่ีลํ้ายคุ ส่วน พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552) ไดใ้ห้ความหมาย 
ภาวะผูน้ําเชิงวิส ัยทศัน์ หมายถึง  ความสามารถของผูน้ําในการสร้างวิสัยทศัน์ที ่แหลมคม 
เป็นวิสัยทศัน์ที่อธิบายให้เห็นว่าองคก์ารหรือประเทศในอนาคตมีลกัษณะ มีการเจริญเติบโต
ลกัษณะใด และมีสภาพท่ีดีข้ึนจากปัจจุบนัอยา่งไร เช่นเดียวกบัสุรีพนัธ์ุ เสนานุช (2553) ไดอ้ธิบาย
ความหมายภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์หมายถึง ลกัษณะของผูน้าํท่ีมีคุณสมบติัหลายประการท่ีเอ้ือต่อ
ความสาํเร็จขององคก์าร โดยมีแนวทางในการปฏิบติัท่ีชดัเจนตั้งแต่การสร้างวิสัยทศัน์ การนาํไปสู่
การปฏิบติั การสร้างโอกาส การสร้างพลงั และการสร้างจริยธรรม ซ่ึงเป็นท่ียอมรับของบุคลากร
ในองคก์าร 

จากแนวคิดของนกัวิชาการดงัที่กล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ ผูน้าํตอ้ง
เป็นผูมี้วิสัยทศัน์ (having vision) วิสัยทศัน์เป็นส่ิงจาํเป็นท่ีผูน้าํจะขาดมิได ้เพราะเป็นพลงัท่ีสร้าง
ความหมาย (meaning)และวตัถุประสงค ์(purpose) ของการทาํงานในองคก์าร ดงันั้น ภาวะผูน้าํ
เชิงวิสัยทศัน์ ผูน้าํตอ้งมีวิสัยทศัน์ใชเ้ป็นฐานของการปฏิบติังานท่ีรับผิดชอบทั้งหลาย ซ่ึง Manasse 
(1986) ไดใ้ห้ทศันะว่า ถา้ตอ้งการให้องคก์ารมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว ผูน้าํจาํเป็นตอ้งมี
ความสามารถในการตดัสินใจในเร่ืองที่เกี่ยวกบัสภาพที่ควรเป็นในอนาคตขององคก์าร โดย
เร่ิมตน้จากการมีวิสัยทศัน์ส่วนตวั (personal vision) ของผูน้าํก่อน แลว้จึงหล่อหลอมให้กลายเป็น
วิสัยทศัน์ร่วม (shared vision) กบัผูร่้วมงานทั้งหลาย จากนั้นจึงช่วยกนัส่ือสารวิสัยทศัน์ร่วม
ดงักล่าว พร้อมทั้งมอบอาํนาจการตดัสินใจ (empower) แก่ผูท่ี้ตอ้งปฏิบติัให้เป็นจริงตามวิสัยทศัน์
นั้น และจากแนวคิดภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของ Westley & Mintzberg (1989) ไดก้ล่าวไวว้่าภาวะ
ผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์เป็นกระบวนการที่มีพลวตัรซ่ึงเกี่ยวพนักนั 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) เป็นภาพลกัษณ์ 
(image) ท่ีพึงประสงคใ์นอนาคตขององคก์าร 2) มีการส่ือสารเพื่อให้เกิดการร่วม (shared) ต่อ
วิสัยทศัน์ 3) ให้อาํนาจการตดัสินใจแก่ผูต้าม (empowered) เพื่อให้คนเหล่าน้ีสามารถนาํวิสัยทศัน์
ร่วมสู่การปฏิบติัให้กลายเป็นจริงในท่ีสุด ส่วนสุขสรรค ์กนัตะบุตร (2552) กล่าวว่า ภาวะผูน้าํเชิง
วิสัยทศัน์ เป็นการบริหารจดัการโดยผูน้าํเป็นผูก้าํหนดวิสัยทศัน์ขององคก์าร สร้างแรงจูงใจให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเห็นทิศทางหรือเป้าหมายขององคก์ารที่จะไปและยอมปฏิบติัตามโดยให้อาํนาจ
การตดัสินใจในระดบัหน่ึง เพื่อให้การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ Hatc (2008) ไดใ้ห้



8 

 

ความหมาย ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์หมายถึง ความสามารถของผูน้าํในการคาดการณ์เหตุการณ์
ต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อสภาวการณ์ในอนาคต ทาํให้องคก์ารสามารถดาํเนินงานไปสู่เป้าหมายของ
องคก์าร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและความรับผิดชอบให้กบัผูต้ามไดร่้วมตดัสินใจ ซ่ึงผูน้ํา
จะตอ้งเป็นผูนิ้เทศให้คาํปรึกษาและสนบัสนุนบุคลากรไดพ้ฒันาคุณภาพของผลผลิตและการ
บริการ รวมถึงการปฏิบติัตนให้เป็นแบบอยา่งทาํให้ผูต้ามเกิดความไวว้างใจ Kupur (2007) ได้
อธิบายความหมายภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ หมายถึง ความสามารถของผูน้าํในการกาํหนดวิสัยทศัน์
อยา่งชดัเจน โดยการกระตุน้ให้ผูต้ามมีความคิดสร้างสรรค ์คิดนอกกรอบ สามารถส่ือสาร ถ่าย
โอนขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งชดัเจน สนบัสนุนส่งเสริมให้มีการพฒันาศกัยภาพผูต้ามอยา่งต่อเน่ือง 
มีการสร้างเครือข่ายและสร้างนวตักรรม 

ส่วน Kahan (2008) กล่าวว่าผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีภาวะผูน้าํวิสัยทศัน์จะทาํงานในลกัษณะ
บูรณาการ โดยมีการเชื่อมโยงวิสัยทศัน์จะทาํงานในลกัษณะบูรณาการ โดยมีการเชื่อมโยง
วิสัยทศัน์สู่เป้าหมายท่ีวางไวเ้นน้ภาพรวม โดยใชค้วามมุ่งมัน่ตั้งใจและปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง มี
จินตนาการและมุ่งผลลพัธ์ที ่สามารถจบัตอ้งไดร้วมถึงการมองอนาคตตอ้งอาศยัความคิด 
จินตนาการท่ีกวา้งไกล เพื่อความสาํเร็จของโรงเรียน อนุวฒัน์ ศุภชุติกุล (2551) กล่าวว่า ภาวะผูน้าํ
เชิงวิสัยทศัน์ หมายถึง การนาํองคก์ารอยา่งมีวิสัยทศัน์ ซ่ึงผูน้าํระดบัสูงควรกาํหนดทิศทาง สร้าง
ค่านิยม ที่มุ่งเนน้อยา่งชดัเจนเป็นรูปธรรม มีการตั้งความคาดหวงัไวร้ะดบัสูง กาํหนดกลยทุธ์ 
ระบบงาน วิธีการ สู่ความเป็นเลิศ ช้ีนาํกิจกรรมต่างๆ และการตดัสินใจขององคก์ร มีการกระตุน้ 
จูงใจ และสนบัสนุนเจา้หนา้ท่ีทุกคนมีส่วนร่วมพฒันาและเรียนรู้ สร้างนวตักรรมและใชค้วามคิด
สร้างสรรค ์สอดคลอ้งกบัสมาคมเครือข่ายโรงเรียน (Consortium for school networking, 2004) 
ทาํการวิจยัเกี่ยวกบัภาวะผูน้าํและบทบาทที่เกี่ยวขอ้งของชุมชนที่ส่งผลต่อการงบประมาณทาง
เทคโนโลยีการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์เป็นกุญแจสาํคญัสู่ความสาํเร็จ
ในการบริหารจดัการ 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีความความสาํคญั เพื่อเสริมสร้างความเป็นผูน้าํ
เชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและยงัจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพฒันา
ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในยคุที่ตอ้งเผชิญกบัแรงผลกัดนัที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา และเพื่อให้สอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) ดงันั้นผูว้ิจยัจึง
สนใจที่จะศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื ้นฐาน  (a structural equation model of visionary leadership for basic school administrators) 
เป็นการศึกษาคน้ควา้ทฤษฎีไปสู่การสร้างโมเดลท่ีแสดงโครงสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร 
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ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถตรวจสอบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของโมเดลท่ีสร้างข้ึนตามทฤษฎีไดจ้ากการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเชิงประจกัษ ์แลว้ทดสอบความกลมกลืนของโมเดล (model goodness of fit test) 
ซ่ึงการดาํเนินการวิจยัลกัษณะน้ี เรียกว่า โมเดลสมการโครงสร้าง (structural equation model: 
SEM) ซ่ึงมีความเหมาะสมกบัการวิจยัยคุสังคมความรูさ ซ่ึงเป็นยคุท่ีมีความสับสน (chaotic) มี
ความซบัซอ้น (complex) มีลกัษณะคาํถามการวิจยัที่เกี่ยวกบัความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุมีความ
ซบัซอ้นและลึกซ้ึง (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2553) 

ดงันั้นในสภาวการณ์ท่ีเป็นปัญหาเช่นปัจจุบนัน้ี การมีโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิง
วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคลอ้งกบับริบท ลกัษณะของสังคมไทยและ
ลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีความจาํเป็นในการเสริมสร้างความเป็นผูมี้
วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นาํไปสู่ความเป็นผูร้อบรู้ มองการณ์ไกล สามารถ
กําหนดสิ่งที่ตอ้งการเพื ่อพฒันาสถานศึกษาไดอ้ยา่งถูกทิศทาง  (do the right thing) (วิโรจน์  
สารรัตนะ, 2548) และยงัใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยใชส้ร้าง
โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้และการฝึกอบรมสาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา อีกทั้งเป็นแนวทางใน
การกาํหนดนโยบายและวางแผนเพื่อการดาํเนินงานส่งเสริมประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ให้มีมากข้ึน  
 
2. คาํถามของการวิจัย 

การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งตอบคาํถามการวิจยัท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
2.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีพฤติกรรมการแสดงออกถึงภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์

อยูใ่นระดบัใด เมื่อเปรียบเทียบจาํแนกตามเพศ อาย  ุประสบการณ์เป็นผูบ้ริหาร และระดบั
สถานศึกษาท่ีเปิดสอนมีความแตกต่างกนัหรือไม่? 

2.2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีพฤติกรรมการแสดงออกของปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อ
ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์อยูใ่นระดบัใด เม่ือเปรียบเทียบจาํแนกเพศ อาย ุประสบการณ์เป็นผูบ้ริหาร 
และระดบัสถานศึกษาท่ีเปิดสอนมีความแตกต่างกนัหรือไม่? 

2.3 โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
พฒันาข้ึนกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษห์รือไม่? 
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3. วัตถุประสงค์การวิจัย 
การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
3.1 เพื่อศึกษาระดบัพฤติกรรมการแสดงออกภาวะผูน้ํา เชิงว ิส ัยทศัน์ของผูบ้ ริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเปรียบเทียบจาํแนกตามเพศ อาย ุประสบการณ์เป็นผูบ้ริหารและระดบั
สถานศึกษาท่ีเปิดสอน 

3.2 เพื่อศึกษาระดบัพฤติกรรมการแสดงออกของปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้ําเชิง
วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเปรียบเทียบจาํแนกตามเพศ อาย ุประสบการณ์
เป็นผูบ้ริหาร และระดบัสถานศึกษาท่ีเปิดสอน 

3.3 เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 
4. สมมติฐานการวิจัย 

จากผลการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนปรากฏการณ์ในปัจจุบนัท่ีได้
แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์และเส้นทางอิทธิพลทั้งภายในปัจจยัเชิงสาเหตุ และปัจจยัเชิงสาเหตุ
กบัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงการทดสอบสมมติฐาน หมายถึง 
การตรวจสอบดว้ยวิธีการทางสถิติเพื่อตดัสินใจว่าสมมุติฐานการวิจยัท่ีตั้งไวไ้ดรั้บการยืนยนัดว้ย
ขอ้มูลเชิงประจกัษด์ว้ยวิธีการทางสถิติหรือไม่ และจากผลการวิจยัโมเดลสมการโครงสร้างในเร่ือง
ท่ีเก่ียวกบัภาวะผูน้าํ เช่น Thomas (2005); Manning and Robertson (2002); Kantabuta and Avery 
(2004); Gove (2005); Solan (2009); การพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นตรงของ
ประสิทธิผลภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ของ วาโร เพง็สวสัด์ิ 
(2549) และการศึกษารูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุขององคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อ
ภาวะความเป็นผูน้าํของคณบดี สถาบนัอุดมศึกษาในสังกดัทบวงมหาวิทยาลยั ของ เกียรติกาํจร 
กุศล (2543) ดงันั้นผูว้ิจยัจึงกาํหนดสมมติฐานทางการวิจยัเพื่อคาดคะเนคาํตอบไว ้ดงัน้ี 

4.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีพฤติกรรมการแสดงออกภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์อยู่
ในระดบัปานกลางข้ึนไป และผูบ้ริหารที่มีเพศ อาย  ุประสบการณ์เป็นผูบ้ริหาร และระดบั
สถานศึกษาท่ีเปิดสอนแตกต่างกนั มีการแสดงออกภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ต่างกนั  

4.2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีพฤติกรรมการแสดงออกในปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อ
ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์อยูใ่นระดบัปานกลางข้ึนไป และผูบ้ริหารที่มีเพศ อาย ุประสบการณ์เป็น
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ผูบ้ริหาร และระดบัสถานศึกษาที่เปิดสอนแตกต่างกนั มีการแสดงออกในปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อ
ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ต่างกนั  

4.3 โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
พฒันาข้ึนมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 
5. ขอบเขตการวิจัย 

การวิจยัคร้ังน้ีมีขอบเขตการวิจยัไวด้งัน้ี 
5.1 ประชากรที่ใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาที่เปิด

สอนในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 2553 จาํนวน 31,770 คน และขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั จาํนวน 1,080 คน 

5.2 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย เน่ืองจากเป็นการศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างที่อธิบาย
ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุแบบเส้นตรงระหว่างตวัแปรที่เป็นสาเหตุหรือเรียกว่า ตวัแปรแฝง
ภายนอก (exogenous latent variable) ตวัแปรแฝงคัน่กลาง (intervening latent variable) หรือตวั
แปรแฝงส่งผา่น (mediating latent variable) และตวัแปรแฝงภายใน (endogenous latent variable) 
แต่ดว้ยขอ้กาํหนดของโปรแกรมลิสเรลไดก้าํหนดให้ ตวัแปรคัน่กลางและตวัแปรภายในรวม
เรียกว่าตวัแปรภายใน ดงันั้น ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัท่ีผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง จึงประกอบดว้ยตวัแปรแฝงภายในและตวัแปรแฝงภายนอก ดงัน้ี 

 5.2.1 ตวัแปรแฝงภายใน มี 4 ตวัแปร คือ 1) ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ 2) การส่ือสาร 3) 
ความคิดสร้างสรรค ์และ 4) บรรยากาศองคก์าร 

 5.2.2 ตวัแปรแฝงภายนอก มี 1 ตวัแปร คือ ความฉลาดทางอารมณ์ 
 
6. นิยามศัพท์เฉพาะ 

การวิจยัคร้ังน้ี ไดก้าํหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
6.1 โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (a 

structural equation model of visionary leadership for basic school administrators) หมายถ ึง 
แบบจาํลองที่แสดงความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจยัที่มีอิทธิพลกบัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีลกัษณะของเส้นโยงแสดงในรูปแผนภาพหรือเขียนในรูป
สมการคณิตศาสตร์ ประกอบดว้ย ปัจจยัเชิงสาเหตุที่เป็นสาเหตุคือ ปัจจยัซ่ึงสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ี
เป็นผล คือ ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ โดยสามารถเขียนเป็นชุดสมการหรือเขียนเป็นแผนภาพจาํลอง
ความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้น 
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6.2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง ผูที้่ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 
หรือผูร้ักษาราชการแทน กรณีถา้ไม่มีผูด้าํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบตัิราชการไดข้องสถานศึกษาที่เปิดสอนระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ในสังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

6.3 ตวัแปรแฝง  ( latent variable) หมายถึง  ตวัแปรที่ไม่สามารถวดัไดโ้ดยตรงแต่มี
โครงสร้างตามทฤษฎีแสดงผลออกมาในรูปของพฤติกรรมที่สังเกตได ้ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีมีตวั
แปรแฝง 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ การส่ือสาร ความคิดสร้างสรรค  ์บรรยากาศ
องคก์าร และความฉลาดทางอารมณ์ 

6.4 ตวัแปรสังเกตได ้(observed variable) หมายถึง องคป์ระกอบท่ีสามารถวดัค่าไดข้องตวั
แปรแฝงแต่ละตวัท่ีใชใ้นการวิจยั  

6.5 ตวัแปรแฝงภายนอก หมายถึง ตวัแปรที่เป็นจุดเร่ิมตน้ของเส้นทางอิทธิพลหรือหัว
ลูกศรในโมเดลสมการโครงสร้าง ไม่มีตวัแปรอ่ืนท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปรเหล่าน้ี  

6.6 ตวัแปรแฝงภายใน หมายถึง ตวัแปรในโมเดลสมการโครงสร้างทุกตวั ยกเวน้ตวัแปร
แฝงภายนอก เป็นตวัแปรท่ีไดรั้บอิทธิพลจากตวัแปรอ่ืนหรือมีอิทธิพลต่อตวัแปรอ่ืน โดยมีเส้นทาง
อิทธิพลก่อนหรือหลงัตามท่ีมีทฤษฎีและงานวิจยัสนบัสนุน 

6.7 ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ (visionary leadership) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงความเป็นผูน้าํในการสร้างวิสัยทศัน์ (formulating) 
โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์สภาพการณ์ทั้งภายในและภายนอกองคก์าร สามารถกาํหนด
ทิศทางและเป้าหมายเพื่อสร้างอนาคตผา่นวิสัยทศัน์ของโรงเรียน มองปัญหาที่เกิดข้ึนในองคก์าร
ว่าเป็นส่ิงทา้ทาย กระตุน้ให้เกิดความคิดสร้างสรรคแ์ละคิดนอกกรอบในการทาํงาน มีการเผยแพร่
วิสัยทศัน์ (articulating) โดยการโนม้นา้ว จูงใจให้บุคลากรยึดมัน่และร่วมสานฝันต่อวิสัยทศัน์ของ
องคก์าร สามารถส่ือสารวิสัยทศัน์อยา่งชดัเจน มีการปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ (implementing) โดยการ
ส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลากรไดมี้ส่วนร่วมในการปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ กระตุน้การทาํงานเป็นทีม 
กระตุน้ให้บุคลากรไดใ้ชศ้กัยภาพในการทาํงานอยา่งเตม็ความสามารถ โดยมุ่งเนน้การกระจาย
และเพิ่มอาํนาจแก่บุคลากร และ การเป็นแบบอยา่งท่ีดี (role model) มีความซ่ือสัตยแ์ละยดึมัน่ส่ิงท่ี
ถูกตอ้งในการทาํงาน มีการประพฤติตนดีปฏิบตัิตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม สร้าง
ศรัทธาโดยเป็นแบบอยา่งที่ดีในการปฏิบตัิงานตามค่านิยมของสถานศึกษาเพื่อพฒันาบุคลากรสู่
อนาคต สามารถวดัไดจ้ากองคป์ระกอบที่เป็นตวัแปรสังเกตได ้4 ตวัแปร คือ การสร้างวิสัยทศัน์ 
(formulating) การเผยแพร่วิสัยทศัน์ (articulating) การปฏิบตัิตามวิสัยทศัน์ (implementing) และ 
การเป็นแบบอยา่งท่ีดี (role model) โดยแต่ละตวัแปรสังเกตมีนิยามศพัทเ์ฉพาะดงัน้ี 
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 6.7.1 การสร้างวิสัยทศัน์ (formulating) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่แสดงออกถึงการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์สภาพการณ์ทั้ง
ภายในและภายนอกองคก์าร โดยการกาํหนดทิศทางและเป้าหมายเพื่อสร้างอนาคตผา่นวิสัยทศัน์
ของโรงเรียน มองปัญหาท่ีเกิดข้ึนในองคก์ารว่าเป็นส่ิงทา้ทาย กระตุน้ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
และคิดนอกกรอบในการทาํงาน และสร้างบรรยากาศท่ีสนบัสนุนความคิดสร้างสรรคไ์ด ้

 6.7.2 การเผยแพร่วิสัยทศัน์ (articulating) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการส่ือสารให้ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งมี
ความเขา้ใจวิสัยทศัน์ไดอ้ยา่งชดัเจน ยอมรับและเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานเพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์นั้น 
ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอ้งมีทกัษะในการส่ือสาร รวมถึงพฤติกรรมในการแสดงออก
ถึงการโนม้นา้ว จูงใจให้ หรือกระตุน้ให้ผูต้ามเกิดความเขา้ใจต่อวิสัยทศัน์ อยากอุทิศตนและทุ่มเท
ความพยายามมากข้ึนเป็นพิเศษ เชื่อมัน่และยอมรับในวิสัยทศัน์ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมาย
ร่วมกนัได ้โดยเห็นคุ่นค่าและให้ความสาํคญักบัองคก์าร 

 6.7.3 การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ (implementing) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่แสดงออกถึงความสามารถนาํวิสัยทศัน์ไปสู่การปฏิบตัิได้
จริง ทั้งน้ีโดยการเชื่อมโยงและแปลงวิสัยทศัน์ไปสู่นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน โครงการของ
องคก์าร รวมถึงการท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยการส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลากรไดมี้ส่วนร่วมใน
การปฏิบตัิตามวิสัยทศัน์ กระตุน้การทาํงานเป็นทีม กระตุน้ให้บุคลากรไดใ้ชศ้กัยภาพในการ
ทาํงานอยา่งเตม็ความสามารถ โดยมุ่งเนน้การกระจายและเพ่ิมอาํนาจแก่บุคลากร 

 6.7.4 การเป็นแบบอยา่งท่ีดี (role model) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงการประพฤติตนเป็นแบบอยา่งแก่ผูต้าม ยึดมัน่ใน
วิสัยทศัน์ สร้างศรัทธาโดยเป็นแบบอยา่งที่ดีในการปฏิบตัิงานตามค่านิยมของสถานศึกษาเพื่อ
พฒันาบุคลากรสู่อนาคต เป็นที่ปรึกษาและให้กาํลงัใจแก่บุคลากรในการปฏิบตัิงาน มีความ
กระตือรือร้นในการทาํงาน มีความเพียรพยายามและมุ่งมัน่ตั้งใจในการทาํงาน และมีการกระตุน้
ให้สร้างนวตักรรมใหม่ๆ โดยอาศยัเทคโนโลยี 

6.8 การสื่อสาร  (communication) หมายถึง  พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงการติดต่อรับส่งขอ้มูลข่าวสารระหว่างผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานกบับุคคลอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้เกิดความเขา้ใจและความร่วมมือในการดาํเนินงานให้
บรรลุตามเป้าหมาย สามารถวดัไดจ้ากองคป์ระกอบท่ีเป็นตวัแปรสังเกตได ้3 ตวัแปร คือ มีทกัษะ
การส่ือสาร ใชช่้องทางการส่ือสารและมีรูปแบบการส่ือสาร โดยแต่ละตวัแปรสังเกตมีนิยามศพัท์
เฉพาะดงัน้ี 
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 6.8.1 มีทกัษะการส่ือสาร (communication skill) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการส่งและรับขอ้มูลข่าวสาร
ให้บรรลุวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่ การมีทกัษะการฟัง ทกัษะการพูด ทกัษะการเขียนและการใชภ้าษา
ท่าทาง ความสามารถในการพูดให้ผูอ่ื้นเขา้ใจง่าย การพูดโนม้นา้วให้ผูอ่ื้นเห็นดว้ยและยอมรับใน
ความคิดเห็น การเขียนขอ้ความเพื่อถ่ายถอดให้ผูอ่้านเขา้ใจตามวตัถุประสงค ์

 6.8.2 ใชช้่องทางการส่ือสาร (communication channel) หมายถึง พฤติกรรมการ
แสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการใชว้ิธีการต่างๆ 
ในการเลือกใชก้ารส่ือสารเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่ การพูด การเขียนหรือการแสดงออก
ดว้ยการกระทาํ ความสามารถในการเลือกใชถ้อ้ยคาํที่เหมาะสมกบัผูร้ับสาร การแสดงออกดว้ย
การกระทาํ เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ใจข่าวสาร การใชว้ิธีการส่ือสารท่ีหลากหลายเพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้ง
เขา้ใจและยอมรับความคิดเห็น 

 6.8.3 มีรูปแบบการสื่อสาร  (communication form) หมายถ ึง  พฤต ิกรรมการ
แสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงความสามารถเก่ียวกบัลกัษณะของ
การส่ือสารระหว่างผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกบัผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อให้เกิดความเขา้ใจและการ
ประสานงานท่ีดี ซ่ึงทั้งสองฝ่ายมีโอกาสเป็นผูส่้งและผูรั้บขอ้มูล โดยผูส่้งสารให้ความสนใจและ
รับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน ความสามารถในการใชรู้ปแบบการส่ือสารท่ีเอ้ืออาํนวยให้ผูส่้ง
สารและผูร้ับสารสามารถโตต้อบได  ้การส่ือสารอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การใช้
รูปแบบการส่ือสารแบบสองทางหรือแบบหลายช่องทาง 

6.9 ความคิดสร้างสรรค  ์(creativity) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่แสดงออกถึงความสามารถในการคิด การทาํส่ิงใหม่เพื ่อแกปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึน โดยอาศยัการบูรณาการเชื่อมโยงจากความรู้และประสบการณ์เดิม สามารถวดัไดจ้าก
องคป์ระกอบท่ีเป็นตวัแปรสังเกตได ้4 ตวัแปร คือ ความคิดริเร่ิม ความคล่องแคล่วในการคิด ความ
ยืดหยุน่ในการคิดและความละเอียดลออในการคิด โดยแต่ละตวัแปรสังเกตมีนิยามศพัทเ์ฉพาะ
ดงัน้ี 

 6.9.1 ความคิดริเร่ิม (originality) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่แสดงออกถึงการคิดส่ิงแปลกใหม่ ไม่ซํ้ ากบัผูอื้่นโดยการนําความรู้
ประสบการณ์ที่สะสมไวม้าประยกุตใ์ชเ้พื่อคิดส่ิงใหม่ ที่สามารถใชแ้กปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
สามารถแตกความคิดจากของเดิมไปสู่ความคิดแปลกใหม่ มีความเช่ือมัน่ในตนเอง กลา้คิด กลา้ลอง 
กลา้แสดงออก ไม่ขลาดกลวัต่อความไม่แน่นอน เตม็ใจยินดีที่จะเผชิญและเส่ียงกบัสภาพการณ์
ต่างๆ และสร้างผลงานท่ีเกิดจากความคิดริเร่ิมเป็นผลงานท่ีแปลกใหม่ไม่เคยปรากฏมาก่อน 
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 6.9.2 ความคล่องแคล่วในการคิด (fluency) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่แสดงออกถึงการคิดหาคาํตอบไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว รวดเร็ว มี
ปริมาณคาํตอบจาํนวนมาก แตกต่างและหลากหลายภายในเวลาที่จาํกดั ความสามารถในการใช้
ถอ้ยคาํในรูปแบบต่างๆ ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว ความสามารถที่จะคิดหาถอ้ยคาํที่มีความหมาย
เหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากไดใ้นเวลาท่ีกาํหนด ความสามารถในการคิด
นาํคาํมาเรียงเป็นวลีหรือประโยคไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพื่อให้ไดป้ระโยคท่ีตอ้งการ และความสามารถท่ี
จะคิดในส่ิงท่ีตอ้งการโดยผลิตความคิดไดอ้ยา่งหลากหลายภายในเวลาท่ีกาํหนด 

 6.9.3 ความยืดหยุน่ในการคิด (flexibility) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่แสดงออกถึงการคิดหาคาํตอบไดห้ลายประเภทและหลาย
ทิศทาง เป็นการคิดนอกกรอบไม่ตกอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑห์รือความคุน้เคยมีความสัมพนัธ์กบัการ
ดดัแปลงและความอิสระในการคิดนาํไปสู่การคิดอยา่งสร้างสรรค  ์ความสามารถในการคิดได้
หลากหลายอยา่งอิสระ สามารถคิดดดัแปลงจากซ่ึงหน่ึงไปเป็นหลายส่ิงไดแ้ละความสามารถใน
การคิดอยา่งอิสระนาํไปสู่การคิดอยา่งสร้างสรรค ์

 6.9.4 ความละเอียดลออในการคิด (elaboration) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงการมองเห็นรายละเอียดในส่ิงท่ีคนอ่ืนมองไม่
เห็น และยงัรวมถึงการเช่ือมโยงสัมพนัธ์ส่ิงต่างๆ อยา่งมีความหมาย การสังเกตเห็นในส่ิงท่ีบุคคล
อ่ืนมองไม่เห็น การเช่ือมโยงสัมพนัธ์ส่ิงต่างๆ อยา่งมีความหมาย 

6.10 บรรยากาศองคก์าร (organization climate) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่แสดงออกถึงความสามารถในการการรับรู้ต่อสภาพแวดลอ้ม
ขององคก์ารที่ตนกาํลงัปฏิบตัิงานอยู ่รวมทั้งระบบการบริหารงานขององคก์ารซ่ึงมีอิทธิพลต่อ
ทศันคติ และพฤติกรรมการทาํงานของผูป้ฏิบตัิงานในองคก์ารมีลกัษณะเฉพาะตวัของแต่ละ
องคก์าร  ที ่จะก่อให ้เกิดแรงจูงใจในการทํางานและสะทอ้นให้เห็นถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการดาํเนินงานขององคก์าร สามารถวดัไดจ้ากองคป์ระกอบท่ีเป็นตวัแปรสังเกตได ้4 
ตวัแปร คือ การสร้างบรรยากาศเชิงบวก การสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั การส่งเสริมให้มี
การตดัสินใจร่วม และการสร้างแรงจูงใจ โดยแต่ละตวัแปรสังเกตมีนิยามศพัทเ์ฉพาะดงัน้ี 

 6.10.1 การสร้างบรรยากาศเชิงบวก (positive climate) หมายถึง พฤติกรรมการ
แสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงการสร้างบรรยากาศแบบเปิดโดยให้
สมาชิกในกลุ่มเกิดความพึงพอใจในการทาํงาน การเสริมสร้างบรรยากาศแห่งมิตรภาพ การจดั
บรรยากาศที่ส่งเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์และเรียนรู้ร่วมกนั การส่งเสริมบรรยากาศการทาํงานเป็น
ทีมและหมู่คณะ และการส่งเสริมบรรยากาศแห่งการสร้างนวตักรรม  
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 6.10.2 การสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั (trust, subtlety and intimacy) หมายถึง 
พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงการสร้างบรรยากาศ
ของความไวว้างใจและการยอมรับซ่ึงกนัและกนัของบุคลากรในองคก์าร บรรยากาศที่เป็นอยู่
ระหว่างฝ่ายบริหาร คณะครูนกัเรียนและผูป้กครองเป็นไปอยา่ไวว้างใจ คณะครูร่วมแรงร่วมใจกนั
ทาํงานและให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การสร้างความตระหนกัและยอมรับในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และมีการบริหารงานท่ีเนน้ความเป็นเพื่อนร่วมงานไม่เนน้สายการบงัคบับญัชา 

 6.10.3 การส่งเสริมให้มีการตดัสินใจร่วม (shared control and decision making) 
หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาที่แสดงออกถึงการสร้างบรรยากาศ
ของความร่วมมือกนัของผูเ้ก่ียวขอ้งตั้งแต่การประชุมปรึกษาหารือกบัคณะครูอยา่งสมํ่าเสมอ การ
ให้ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียร่วมคิดวางแผนงาน การให้ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียร่วมปฏิบตัิงาน การให้ผูมี้
ส่วนเสียร่วมประเมินผลงาน และการให้ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียร่วมปรับปรุงงาน การประชุม
ปรึกษาหารือกบัคณะครูอยา่งสมํ่าเสมอ ให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียร่วมคิดวางแผนงาน ให้ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียร่วมปฏิบตัิงาน ให้ผูม้ีส่วนเสียร่วมประเมินผลงาน และให้ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียร่วม
ปรับปรุงงาน 

 6.10.4 การสร้างแรงจูงใจ  (motivation) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่แสดงออกถึงการสร้างบรรยากาศองคก์ารที่มีการจดักิจกรรม
ส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบตัิงาน  การจดัสวสัดิการ 
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่บุคลากร การส่งเสริมให้ครูมี/เล่ือนวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน การกระตุน้ใหค้รู
ริเร่ิมสร้างสรรค ์ความเป็นธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ และการกระตุน้ให้ครูกาํหนด
เป้าหมายการทาํงานท่ีชดัเจน 

6.11 ความฉลาดทางอารมณ์ (emotional intelligence) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่แสดงออกถึงความสามารถในการตระหนกัถึงความรู้สึก 
ความคิด และอารมณ์ของตนเองและผูอื้่น โดยสามารถจดัการควบคุมอารมณ์ และสร้างแรง
บนัดาลใจให้แก่ตนเองในการกระตุน้ภายในจิตใจ ตลอดจนสามารถตอบสนองความตอ้งการ 
แสดงความคิด และการกระทาํของตนเองไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล มองโลกในแง่ดี สามารถสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ดว้ยการดาํเนินชีวิตร่วมกบัผูอื้่นอยา่งสร้างสรรคแ์ละมีความสุข สามารถวดัไดจ้าก
องคป์ระกอบที่เป็นตวัแปรสังเกตได  ้5 ตวัแปร คือ การตระหนกัรู้อารมณ์ของตน การสร้าง
แรงจูงใจให้กบัตนเอง การเขา้ใจอารมณ์ผูอื้่น การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอื้่น และการควบคุม
อารมณ์ตนเอง โดยแต่ละตวัแปรสังเกตมีนิยามศพัทเ์ฉพาะดงัน้ี 
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 6.11.1 การตระหนกัรู้อารมณ์ของตน (emotional self-awareness) หมายถึง พฤติกรรม 
การแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่แสดงออกถึงการรับรู้และเขา้ใจความรู้สึก
และความคิด อารมณ์และความตอ้งการของตนเองไดว้่าสาเหตุใดที่ทาํให้เกิดอารมณ์ต่างๆ และ
สามารถประเมินจุดเด่นจุดดอ้ยของตนเองไดเ้ขา้ใจความ รู้สึกของตนเองว่ามาจากสาเหตุใด มีสติ
รู้เท่าทนัความคิดความรู้สึกของตนเอง ความสามารถในการแยกแยะผลดีและผลเสียในการ
ปฏิบตั ิงานรู้ความสามารถที ่เ ป็นจุดเด่น  จุดดอ้ยของตน  และมีความมัน่ใจในคุณค่าและ
ความสามารถของตน 

 6.11.2 การสร้างแรงจูงใจให้กบัตนเอง (self motivation) หมายถึง พฤติกรรมการ
แสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกในการสร้างขวญัและกาํลงัใจให้ตนเอง
สามารถปรับมุมมองให้เกิดความคิดและการกระทาํที่สร้างสรรค ์มองโลกในแง่ดี ไม่ยอ่ทอ้ต่อ
ปัญหาและอุปสรรคการเชื่อมัน่ในความสามารถของตนเอง เมื่อมีขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึนจะบอก
ตนเองว่าไดท้าํดีท่ีสุดแลว้การให้กาํลงัใจในการคิดและการกระทาํอยา่งสร้างสรรค ์การสร้างสรรค์
กิจกรรมเพื่อผอ่นคลายอารมณ์ การมองอุปสรรคให้เป็นโอกาสในการแกไ้ขปัญหาและแม้
สถานการณ์จะเลวร้ายก็มีความหวงัว่าจะดีข้ึน 

 6.11.3 การเขา้ใจอารมณ์ผูอื้ ่น (empathy) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่แสดงออกถึงการสังเกตความรู้สึกของผูอื้่น เขา้ใจและเห็นใจ
ผูอ่ื้น และพร้อมท่ีจะให้ความเอ้ืออาทรและช่วยเหลือผูอ่ื้นเสมอ เขา้ใจและยอมรับในอารมณ์ของ
ผูอ่ื้น รู้สึกเห็นใจผูอ่ื้นเม่ือพบว่าพวกเขาไม่สบายใจ ให้คาํปลอบโยนและให้กาํลงัใจแก่ผูร่้วมงานท่ี
รู้สึกผิดหวงัเสมอ และเตม็ใจให้ความช่วยเหลือหากผูอ่ื้นมีปัญหา 

 6.11.4 การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอื้ ่น (interpersonal) หมายถึง พฤติกรรมการ
แสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่แสดงออกถึงการปรับตวัเขา้กบัผูอื้ ่น สร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ดว้ยการให้ความสนใจและการแบ่งปันความรู้สึกซ่ึงกนัและกนัการมี
สัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น สามารถปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นได ้มีการแบ่งปันความคิดและความรู้สึกกบัผูอ่ื้น 
มีการแสดงความช่ืนชมให้กาํลงัใจซ่ึงกนัและกนั 

 6.11.5 การควบคุมอารมณ์ตนเอง (emotional self - control) หมายถึง พฤติกรรมการ
แสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่แสดงออกถึงการควบคุมอารมณ์ตนเองดว้ยการ
จดัการกบัอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมได  ้มีความสามารถในการปรับตวัยอมรับและยืดหยุน่ต่อการ
เปลี่ยนแปลง โดยใชเ้หตุผลมากกว่าอารมณ์ในการตดัสินใจและแกปั้ญหา ความสามารถควบคุม
ตนเองให้แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถระงบัอารมณ์ไดท้นัทีเมื่อรู้สึกโกรธหรือ 
ไม่พอใจ ความสามารถในการเปลี่ยนอารมณ์ทางลบเป็นบวกได ้ความสามารถทาํใจยอมรับเมื่อ
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เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได  ้มีการพิจารณาไตร่ตรองดว้ยเหตุผลมากกว่าใชอ้ารมณ์ในการ
ตดัสินใจ เม่ือมีปัญหาสามารถควบคุมสติและอารมณ์ได ้
 
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บท่ีสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงวิชาการ และ
เชิงการนาํไปประยกุตใ์ช ้ดงัน้ี 

7.1 ในเชิงวิชาการ เน่ืองจากโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผูว้ิจยัพฒันาข้ึนคร้ังน้ี ไดศ้ึกษาวิเคราะห์จากหลายแหล่งขอ้มูล ทั้งจาก
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง โดยโมเดลสมการโครงสร้างทาํให้เห็นภาพปรากฏการณ์
ปัจจยัเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ชดัเจน ครบถว้น และสมบูรณ์มากข้ึน โดยผลการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์
สนบัสนุนแนวคิด โมเดลสมการโครงสร้างที่ผา่นการปรับปรุงแลว้ทาํให้ไดโ้มเดลที่มีความ
เหมาะสมกบับริบทสังคมไทย ซ่ึงนกัวิชาการ นกัวิจยั หรือผูบ้ริหารทางการศึกษา ตลอดจนผูส้นใจ 
อาจนาํไปเป็นโมเดลสมการโครงสร้างตั้งตน้เพื่อขยายขอบเขตสาํหรับการวิจยัในอนาคต โดยการ
เพิ่มพูนองคค์วามรู้พื้นฐานและความรู้เชิงลึกของภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ให้แก่ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานต่อไป 

7.2 ในเชิงการนาํไปประยกุตใ์ช ้เป็นผลสืบเน่ืองจากประโยชน์ที่คาดว่าจะไดรั้บดงักล่าว
ในขอ้ 1 โดยผลจากการวิจยัคร้ังน้ี จะทาํให้เกิดความตระหนกัในอิทธิพลของปัจจยัเชิงสาเหตุภาวะ
ผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นาํไปสู่การวางแผนนโยบายในการจดัการ
กบัตวัแปรท่ีสาํคญัไดอ้ยา่งตรงประเด็นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการนาํผลการวิจยัไปใชก้าํหนด
ยทุธศาสตร์หรือการวางแผนพฒันาทรัพยากรบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในระดบัสถานศึกษา ระดบัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ระดบัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปอยา่งมีทิศทางมีความ
เป็นไปไดแ้ละเหมาะสม 
 
 



 

 

บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 

การศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 น้ี จะเป็นการศึกษาวิเคราะห์หลกัการ 
แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อนาํไปสู่
การกาํหนดเป็นโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จากการศึกษาวิเคราะห์ดงักล่าวพบว่ามีงานวิจยัและงานเขียนของนกัวิชาการ นกับริหาร
และนกัการศึกษาท่ีนาํเสนอไวส้ามารถจาํแนกออกเป็นสองลกัษณะ คือ (1) ลกัษณะเชิงพรรณนา 
(descriptive) มุ ่งอธิบายลกัษณะหรือองคป์ระกอบภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร และ  
(2) ลกัษณะเหตุและผล (cause and effect) อธิบายถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของ
ผูบ้ริหาร ในการวิจยัน้ีเป็นการศึกษาวิจยัและสังเคราะห์เชิงทฤษฎีเพื่อสร้างหรือพฒันาโมเดล
สมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสาํหรับการวิจยัน้ี เป็นการสร้าง
โมเดลสมการโครงสร้างที่มีลกัษณะเหตุและผล ดงันั้นจึงนาํเสนอผลการศึกษาวรรณกรรมและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งตามลาํดบัดงัน้ี 

1. นิยาม แนวคิดเชิงทฤษฎี องคป์ระกอบ นิยามเชิงปฏิบตัิการ และตวับ่งช้ีองคป์ระกอบ
ของภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ 

2. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์และเส้นทางอิทธิพล 
3. นิยาม แนวคิดเชิงทฤษฎี องคป์ระกอบ นิยามเชิงปฏิบตัิการ และตวับ่งช้ีของแต่ละ

องคป์ระกอบหลกัของ แต่ละปัจจยั 
4. กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
1. นิยาม แนวคิดเชิงทฤษฎี องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งช้ีองค์ประกอบของ

ภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ (visionary leadership) เกิดข้ึนมานานแลว้ 

จะเห็นไดจ้ากองคก์ารต่างๆ ไดน้าํหลกัการเก่ียวกบัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์นาํมาใช ้เน่ืองจากทุก
องคก์ารไดต้ระหนกัถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในสังคมโลก  ลกัษณะของผูน้ําในเชิง
คุณลกัษณะ เชิงพฤติกรรม และเชิงสถานการณ์ ทั้ง 3 ลกัษณะน้ียงัไม่เพียงพอต่อการทาํให้องคก์าร
ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายไดจ้ึงให้ความสําคญักบัผูน้าํในเชิงวิสัยทศัน์ โดยทัว่ไปอาจจะ
พบวา่คุณลกัษณะของภาวะผูน้าํเชิงวิสยัทศัน์ไดถู้กแฝงอยูใ่นคุณลกัษณะและบุคลิกภาพของแต่ละคน
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อยูแ่ลว้ Podsakoff, MacKenzie, Moorman & Fetter (1990 cited in Bass & Riggio, 2006) ไดข้อ้สรุป
ว่าพฤติกรรมหลกัที่สาํคญัของภาวะผูน้าํที่เก่ียวขอ้งกบัวิสัยทศัน์ มีดงัน้ี คือ 1) บ่งช้ีและให้ความ
ชดัเจนดา้นวิสัยทศัน์ (identifying and articulating a vision) ไดแ้ก่ พฤติกรรมของผูน้าํท่ีมุ่งหมาย
ในการระบุโอกาสใหม่ๆ ขององคก์าร พร้อมกบัพฒันาสร้างความชดัเจนและสร้างแรงบนัดาลใจ
แก่ผูต้ามให้ผกูพนัต่อวิสัยทศัน์ในอนาคตของตน 2) แสดงแบบอยา่งของพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบั
ผูต้าม (providing an appropriate model) ไดแ้ก่ พฤติกรรมของผูน้าํในการแสดงแบบอยา่งของการ
ประพฤติปฏิบติัเพื่อให้ผูอ่ื้นเอาเยี่ยงอยา่งปฏิบติัตามโดยให้สอดคลอ้งกบัค่านิยมและหลกัการของ
ผูน้าํ 3) กระตุน้ให้เกิดการยอมรับเป้าหมายรวมของกลุ่ม (fostering the acceptance of group goal) 
ไดแ้ก่ พฤติกรรมของผูน้าํท่ีมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกนัข้ึนในหมู่สมาชิกกลุ่ม 
เพื่อร่วมกนัทาํงานจนบรรลุเป้าหมายร่วมกนั ต่อมาในปี 1991 Steers & Porter (1991), White & 
Bednar (1991) ไดอ้ธิบายถึงองคป์ระกอบของภาวะผูน้าํ ดา้นความชดัเจนในวิสัยทศัน์ว่าเป็น
ลกัษณะของผูน้าํท่ีมีความสามารถในการให้ความชดัเจนดา้นถอ้ยคาํเก่ียวกบัวิสัยทศัน์ท่ีดี เพื่อให้
ทราบว่าอนาคตควรจะเป็นไปเช่นไร ส่วน White & Bednar (1991) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบดา้น
บารมีท่ีเช่ือมโยงกบัวิสัยทศัน์ คือ คุณลกัษณะของผูน้าํท่ีมีอิทธิพลต่อผูต้ามท่ีทาํให้ผูต้ามเกิดความ
ไวว้างใจและมัน่ใจในวิสัยทศัน์ท่ีมีคุณค่าของผูน้าํ ดงัท่ี Sergiovanni & Starratt (1993) ใหท้ศันะว่า 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาที่จะจดัการศึกษาสู่ความเป็นเลิศไดน้ั้น จะตอ้งเป็นผูที้่มีวิสัยทศัน์ เพราะ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะสามารถเลือกเนน้ สนใจส่ิงที่เป็นความสําคญัและเป็นค่านิยมของ
สถานศึกษา ซ่ึงแสดงให้สมาชิกรับรู้ไดโ้ดยการกระทาํและคาํพูดที่จะทาํให้สมาชิกมีความเขา้ใจ
ตรงกนัว่าอะไรคือเป้าหมายสําคญัของสถานศึกษาและทุกคนจะปฏิบตัิงานของตนเพื่อบรรลุ
เป้าหมายนั้น ในสถานศึกษาที่ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์นั้นจะก่อให้เกิดนโยบายในการบริหารหรือ
แนวคิดใหม่ๆ ซ่ึงอาจกาํหนดเป็นปรัชญาของโรงเรียนและอาจหล่อหลอมสู่แผนการปฏิบตัิงาน 
ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัของการประสานกิจกรรมต่างๆ ในอนัท่ีจะบรรลุและตอบสนองต่อเป้าหมายท่ี
วางไว ้เช่นเดียวกบั ปาริชาติ สนธิชยั (2552) กล่าวว่าการเป็นผูน้าํท่ีมีวิสัยทศัน์ มีความจาํเป็นอยา่ง
ยิ่งที่ตอ้งสร้างองคป์ระกอบและความคมชดัของภาพที่สามารถจูงใจให้ทุกคนคลอ้ยตาม และมี
ความศรัทธาต่อภาพนั้น จะตอ้งมีทั้งความทา้ทาย (challenge) ความเช่ือมัน่ (confident) ตลอดจน
คาํมัน่สัญญา (commitment) ท่ีมีต่อภาพนั้นและจะตอ้งรับผิดชอบผลกัดนัให้เกิดพลงัร่วมในการ
ประสานฝันให้เกิดข้ึนจริง 

อยา่งไรก็ตาม แนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ (visionary leadership) มีความเช่ือมโยง
และจาํเป็นตอ้งมีภาวะผูน้าํท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงในปัจจุบนัมีนกัวิชาการ นกัการศึกษาไดอ้ธิบายไว้
หลากหลาย เช่น ผูน้าํท่ีมีประสิทธิผล คือ เป็นผูมี้วิสัยทศัน์ มองการณ์ไกลในการบริหารงาน เป็น
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ผูส้อนงานและพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเนื่อง มีสัมพนัธภาพที่ดีและการเป็นแบบอยา่งในการ
ปฏิบติังาน (Hancott, 2005) สอดคลอ้งกบั Van Staden, Scheepers & Rieger (2000) กล่าวว่า ผูน้าํ
ท่ีมีประสิทธิผลตอ้งเป็นผูมี้วิสัยทศัน์ มีทิศทางในการปฏิบติังาน มีความน่าเช่ือถือ เป็นผูใ้ห้ความ
ช่วยเหลือสนบัสนุนผูต้าม เป็นนกัพฒันา และเป็นผูรู้้คุณค่าและเขา้ใจผูอื้่น จากเหตุผลขา้งตน้
แสดงให้เห็นว่าภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์มีความสําคญัและเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิ่งสาํหรับองคก์ารท่ี
ตอ้งการพฒันาไปในทางท่ีดีข้ึน ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์เพื่อนาํไปสู่การกาํหนดโมเดลการวดัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ ในหัวขอ้
ต่างๆ ตามลาํดบั ดงัน้ี 

1.1 นิยามของภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ 
 คาํว่า “ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์” (visionary leadership) ไดถู้กพฒันาจากแนวคิดภาวะ

ผูน้าํการเปลี่ยนแปลง ซ่ึง ณัฐวุฒิ เตมียสุวรรณ (2550) กล่าวไวว้่า ภาวะผูน้าํการเปลี่ยนแปลง 
(transformational leadership) จะกวา้งครอบคลุมแนวคิดของภาวะผูน้ําเชิงบารมี (charismatic 
leadership) ภาวะผูน้ํา เชิงว ิส ัยทศัน์ (visionary leadership) รวมทั้งภาวะผูน้ํา เชิงวฒันธรรม 
(cultural leadership) จากทศันะนกัวิชาการหลายๆ ท่านต่างก็มีแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกนันัน่คือ ผูน้าํ
จะตระหนกัถึงการสร้างวิสัยทศัน์ท่ีแหลมคม เป็นวิสัยทศัน์ท่ีอธิบายให้เห็นว่าองคก์ารในอนาคตมี
ลกัษณะมีการเจริญเติบโตลกัษณะใด และมีสภาพที่ดีข้ึนจากปัจจุบนัอยา่งไร องคก์ารที่ประสบ
ความสาํเร็จทุกองคก์ารลว้นมีผูน้าํท่ีมีวิสัยทศัน์ ดงัเช่น ไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2553) ไดอ้ธิบาย ภาวะ
ผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ หมายถึง ความสามารถของผูน้าํในการรู้จกัและเขา้ใจสภาพการณ์ขององคก์าร
เป็นอยา่งดี สามารถกาํหนดบทบาทและทิศทางขององคก์ารไดอ้ยา่งชดัเจน รวมถึงขยายความคิด
ให้คนยอมรับและปรับเปล่ียนให้คนอ่ืนช่วยทาํ ให้กาํลงัใจกบัทุกคนและบนัทึกงานไวแ้ละเผยแพร่
อยา่งกวา้งขวาง ส่วนสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ไดก้าํหนดสมรรถนะ
ดา้นความเป็นผูน้าํ (leadership competencies) ซ่ึงถือเป็นสมรรถนะสาํคญัเฉพาะท่ีช่วยใหบุ้คคลนาํ
ผูอ่ื้นไปในทิศทางเดียวกบัวตัถุประสงค ์วิสัยทศัน์และภารกิจหลกันั้น และไดอ้ธิบายความหมาย
ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ (visionary leadership) หมายถึงความสามารถของผูน้าํในการสร้างและ
สื่อสารภารกิจหลกัขององคก์ารที่มาจากแรงบนัดาลใจ วิสัยทศัน์ ระบบค่านิยมได  ้ดงันั้น
พฤติกรรมท่ีสาํคญัของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีจะแสดงพฤติกรรมคือสามารถอธิบายวิสัยทศัน์และ
ภารกิจหลกัขององคก์ารต่อคนอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกองคก์ารไดท้าํให้แน่ใจว่าแผนกลยทุธ์
ขององคก์ารและการปฏิบติังานสอดคลอ้งกนักบัวิสัยทศัน์และภารกิจหลกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสาํนกั
บริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย (2553) ไดอ้ธิบายความหมายภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์ 
หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารโรงเรียนในการกาํหนดทิศทาง วิสัยทศัน์ของโรงเรียน  
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โดยมุ่งเนน้คุณภาพผูเ้รียนและมีการส่ือสารทิศทาง วิสัยทศัน์สู่การปฏิบตัิและสร้างแรงจูงใจ
กระตุน้บุคลากรให้มีส่วนร่วมในการทาํให้โรงเรียนประสบความสาํเร็จ ส่วนเนตร์พณัณา ยาวิราช 
(2550) ระบุว่า ภาวะผูน้าํวิสัยทศัน์ หมายถึงผูน้าํท่ีมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล เป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง 
(change agent) มีสาํนึกของความเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลงให้ความสอดคลอ้งกบัทุกคนใน
องคก์าร มีการนาํวิสัยทศัน์ไปสู่การปฏิบตัิไดอ้ยา่งสมดุลและมีความคิดกา้วไกลไปขา้งหนา้อยู่
เสมอ  ในส่วนของเศวต  ตนัพลีรัตน์ (2547) ไดอ้ธิบาย  ภาวะผูน้ํา เชิงว ิส ัยทศัน์ หมายถึง 
ความสามารถของผูน้าํที่สามารถมองเห็นและเขา้ใจเหตุการณ์ในอนาคตอยา่งชดัเจนว่าจะเกิด
อะไรข้ึน จึงดาํเนินการและเตรียมความพร้อมท่ีจะรองรับส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต Finkelstein & 
Hambrick (1996), Westley & Mintzberg (1989 อา้งถึงใน เสนาะ กล่ินงาม, 2551) กล่าวว่า ผูน้าํท่ี
มีวิสัยทศัน์ คือผูน้าํที่มองการณ์ไกลและมีวิสัยทศัน์ใชก้ลยทุธ์ในการบริหารและนาํองคก์รไปสู่
ความสาํเร็จในอนาคต Herb Kelleher, Jack Welch, Steve Jobs and Bill Gates (สุรีพนัธุ์ เสนานุช, 
2553) ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ หมายถึง ผูน้าํที่มีวิสัยทศัน์ที่ชดัเจน สามารถบอกไดว้่าองคก์าร
ตอ้งการเป็นอยา่งไร หลงัจากนั้นก็จะถ่ายทอดวิสัยทศัน์ออกมาเป็นกลยทุธ์ในการบริหารจดัการ 
แลว้สร้างแรงบนัดาลใจให้บุคลากรปฏิบตัิตามดว้ยความเตม็ใจ เช่นเดียวกบัสุเทพ พงษศ์รีวฒัน์ 
(2545) กล่าวว่า จากขอ้ความ “จงเป็นนกัฝันบอกเพื ่อนร่วมงานถึงความฝันพร้อมทั้งช้ีทางท่ี
สามารถไปถึงฝันนั้น” แสดงถึงความเป็น “ผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์” และให้ความหมายของภาวะผูน้าํ
วิสัยทศัน์ว่าผูน้าํท่ีสามารถสร้างวิสัยทศัน์ให้เห็นว่าในอนาคตองคก์ารควรเป็นอยา่งไร จากนั้นจึง
ทาํการส่ือสารความคิดดงักล่าวแก่ผูต้ามให้เขา้ใจวิสัยทศัน์อยา่งชดัเจน โดยใชห้ลกัการโนม้นา้วใจ
ผูต้ามให้เห็นคลอ้ยตามผูน้าํ 

 Robbin (2003) ไดใ้ห้ความหมายภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ หมายถึง ความสามารถของ
ผูน้ําในการสร้างและสื่อสารวิส ัยทศัน์ในอนาคตขององคก์าร  โดยช้ีให้เห็นว ่าองคก์ารจะ
เจริญเติบโตและมีสภาพที่ดีข้ึนจากปัจจุบนัอยา่งน่าเช่ือถือ น่าสนใจ และมีความเป็นไปไดจ้ริง 
วิสัยทศัน์เช่นน้ีหากไดร้ับการเลือกและปฏิบตัิอยา่งเหมาะสมจะเป็นพลงัขบัเคลื่อนต่อการสร้าง
อนาคตขององคก์าร ซ่ึงในกระบวนการน้ี ทกัษะ พรสวรรคแ์ละทรัพยากรจะถูกนาํมาใชไ้ปอยา่ง
เตม็ท่ีเพื่อทาํให้วิสัยทศัน์ปรากฏเป็นจริง Zhang Ruimin (n.d. อา้งถึงใน สุรีพนัธุ์ เสนานุช, 2553) 
ไดอ้ธิบายถึง ภาวะผูน้าํวิสัยทศัน์ หมายถึงความสามารถของผูน้าํในการมองเห็นส่ิงท่ีคนอ่ืนมองไม่
เห็นและสามารถสร้างภาพอนาคตให้เป็นจริงดว้ยการผลกัดนัคนในองคก์ารไปสู่เป้าหมายเดียวกนั 
โดยการให้ความสําคญักบั 3 ส่ิงดงัน้ี 1) การเปิดโอกาสให้พนกังานแต่ละคนสร้างผลงานอยา่ง
เตม็ที่ ตอบสนองความตอ้งการระดบัที่ 5 (self-actualization needs) ตามทฤษฎีของ Maslow 
ดงันั้น จึงตอ้งปรับโครงสร้างองคก์ารที่ส่งเสริมโอกาสดงักล่าวโดยการทาํให้มีชั้นบงัคบับญัชา
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นอ้ยท่ีสุดและให้ความสาํคญักบัการทาํงานเป็นทีม 2) สร้างระบบการใหร้างวลัเม่ือทีมงานสามารถ
บรรลุเป้าหมายที่สามารถทาํตามความตอ้งการของตลาด 3) สร้างความแตกต่างที่โดดเด่นของ
องคก์าร โดยให้ความสําคญักบันวตักรรมที่ล ํ้ ายคุ ส่วน พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552) ไดใ้ห้
ความหมาย ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ หมายถึง ความสามารถของผูน้าํในการสร้างวิสัยทศัน์ท่ีแหลม
คมเป็นวิสัยทศัน์ที่อธิบายให้เห็นว่าองคก์ารหรือประเทศในอนาคตมีลกัษณะ มีการเจริญเติบโต
ลกัษณะใด และมีสภาพท่ีดีข้ึนจากปัจจุบนัอยา่งไร เช่นเดียวกบัสุรีพนัธ์ุ เสนานุช (2553) ไดอ้ธิบาย
ความหมายภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์หมายถึง ลกัษณะของผูน้าํท่ีมีคุณสมบติัหลายประการท่ีเอ้ือต่อ
ความสาํเร็จขององคก์าร โดยมีแนวทางในการปฏิบติัท่ีชดัเจนตั้งแต่การสร้างวิสัยทศัน์ การนาํไปสู่
การปฏิบติั การสร้างโอกาส การสร้างพลงั และการสร้างจริยธรรม ซ่ึงเป็นท่ียอมรับของบุคลากร
ในองคก์าร 

 จากแนวคิดของนกัวิชาการดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ ผูน้าํ
นั้นตอ้งเป็นผูมี้วิสัยทศัน์ (having vision) วิสัยทศัน์เป็นส่ิงจาํเป็นท่ีผูน้าํจะขาดมิได ้เพราะเป็นพลงั
ท่ีสร้างความหมาย (meaning) และวตัถุประสงค ์(purpose) ของการทาํงานในองคก์าร ดงันั้น  
ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ ผูน้าํตอ้งมีวิสัยทศัน์ใชเ้ป็นฐานของการปฏิบติังานท่ีรับผิดชอบทั้งหลาย ซ่ึง 
Manasse (1986) ไดใ้ห้ทศันะว่า ถา้ตอ้งการให้องคก์ารมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว ผูน้าํ
จาํเป็นตอ้งมีความสามารถในการตดัสินใจในเร่ืองที่เกี่ยวกบัสภาพที่ควรเป็นในอนาคตของ
องคก์าร โดยเร่ิมตน้จากการมีวิสัยทศัน์ส่วนตวั (personal vision) ของผูน้าํก่อน แลว้จึงหล่อหลอม
ให้กลายเป็นวิสัยทศัน์ร่วม (shared vision) กบัผูร่้วมงานทั้งหลาย จากนั้นจึงช่วยกนัส่ือสาร
วิสัยทศัน์ร่วมดงักล่าว พร้อมทั้งมอบอาํนาจการตดัสินใจ (empower) แก่ผูท่ี้ตอ้งปฏิบติัให้เป็นจริง
ตามวิสัยทศัน์นั้น และจากแนวคิดภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์ของ Westley & Mintzberg (1989)  
ไดก้ล่าวไวว้่าภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์เป็นกระบวนการที่มีพลวตัรซ่ึงเก่ียวพนักนั 3 ขั้นตอน ดงัน้ี  
1) เป็นภาพลกัษณ์ (image) ท่ีพึงประสงคใ์นอนาคตขององคก์าร 2) มีการส่ือสารเพื่อให้เกิดการ
ร่วม (shared) ต่อวิสัยทศัน์ 3) ให้อาํนาจการตดัสินใจแก่ผูต้าม (empowered) เพื่อให้คนเหล่าน้ี
สามารถนาํวิสัยทศัน์ร่วมสู่การปฏิบตัิให้กลายเป็นจริงในที่สุด ส่วนสุขสรรค ์กนัตะบุตร (2552) 
กล่าวว่า ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ เป็นการบริหารจดัการโดยผูน้าํเป็นผูก้าํหนดวิสัยทศัน์ขององคก์าร 
สร้างแรงจูงใจให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเห็นทิศทางหรือเป้าหมายขององคก์ารที่จะไปและยอมปฏิบติั
ตามโดยให้อาํนาจการตดัสินใจในระดบัหน่ึง เพื่อให้การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ Hatch 
(2009) ไดใ้ห้ความหมาย ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์หมายถึง ความสามารถของผูน้าํในการคาดการณ์
เหตุการณ์ต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อสภาวการณ์ในอนาคต ทาํให้องคก์ารสามารถดาํเนินงานไปสู่
เป้าหมายขององคก์าร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและความรับผิดชอบให้กบัผูต้ามไดร่้วมตดัสินใจ 
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ซ่ึงผูน้าํจะตอ้งเป็นผูนิ้เทศให้คาํปรึกษาและสนบัสนุนบุคลากรไดพ้ฒันาคุณภาพของผลผลิตและ
การบริการ รวมถึงการปฏิบติัตนให้เป็นแบบอยา่งทาํให้ผูต้ามเกิดความไวว้างใจ Kupur (2007) ได้
อธิบายความหมายภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ หมายถึง ความสามารถของผูน้าํในการกาํหนดวิสัยทศัน์
อยา่งชดัเจน โดยการกระตุน้ให้ผูต้ามมีความคิดสร้างสรรค ์คิดนอกกรอบ สามารถส่ือสาร ถ่าย
โอนขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งชดัเจน สนบัสนุนส่งเสริมให้มีการพฒันาศกัยภาพผูต้ามอยา่งต่อเน่ือง 
มีการสร้างเครือข่ายและสร้างนวตักรรม ส่วน Kahan (2008) กล่าวว่าผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีภาวะผูน้าํ
วิสัยทศัน์จะทาํงานในลกัษณะบูรณาการ โดยมีการเช่ือมโยงวิสัยทศัน์จะทาํงานในลกัษณะบูรณา
การ โดยมีการเช่ือมโยงวิสัยทศัน์สู่เป้าหมายที่วางไวเ้นน้ภาพรวม โดยใชค้วามมุ่งมัน่ตั้งใจและ
ปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง มีจินตนาการและมุ่งผลลพัธ์ท่ีสามารถจบัตอ้งไดร้วมถึงการมองอนาคต
ตอ้งอาศยัความคิด จินตนาการที่กวา้งไกล เพื่อความสาํเร็จของโรงเรียน ยิ่งศกัด์ิ นนัทิวรรณกุล 
(2550) กล่าวว่า การเป็นผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ คือการเป็นผูท่ี้เห็นในส่ิงท่ีผูอ่ื้นมองไม่เห็นคิดในส่ิงท่ี
ผูอื้ ่นคิดไม่ถึง ที่สําคญัคือเชื่อในความคิดของตนในอนัที่จะแตกต่างและผลกัดนัให้เกิดข้ึน 
อนุวฒัน์ ศุภชุติก ุล (2551) กล่าวว่า ภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์ หมายถึง การนําองคก์ารอยา่งมี
วิสัยทศัน์ ซ่ึงผูน้าํระดบัสูงควรกาํหนดทิศทาง สร้างค่านิยม ที่มุ่งเนน้อยา่งชดัเจนเป็นรูปธรรม  
มีการตั้งความคาดหวงัไวร้ะดบัสูง กาํหนดกลยทุธ์ ระบบงาน วิธีการ สู่ความเป็นเลิศ ช้ีนาํกิจกรรม
ต่างๆ และการตดัสินใจขององคก์ร มีการกระตุน้ จูงใจ และสนบัสนุนเจา้หนา้ท่ีทุกคนมีส่วนร่วม
พฒันาและเรียนรู้ สร้างนวตักรรมและใชค้วามคิดสร้างสรรค ์

 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2548) ไดอ้ธิบายถึงหลกัการสําคญัของผูน้ําที่มี
ว ิสัยทศัน์คือการทา้ทายกระบวนการ (challenge the process) หมายถึงการเป็นผูก้ลา้บุกเบิก  
มีความคิดสร้างสรรค ์ส่งเสริมนวตักรรม และสนบัสนุนบุคคลท่ีมีความคิดดี มีความกระตือรือร้น 
(be enthusiastic) หมายถึง การกระตุน้บุคคลอ่ืนโดยใชค้วามกระตือรือร้นส่วนตวัเพื่อเขา้ร่วมดา้น
วิสัยทศัน์ ซ่ึง ศิริกุล อิศรานุรักษ  ์(2549) ไดใ้ห้ความหมายภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์ หมายถึง 
ความสามารถที่จะระดมความร่วมมือจากผูเ้กี่ยวขอ้งในดา้นต่างๆ มาทาํงานร่วมกนั โดยมี
จุดมุ่งหมายเดียวกนัและทาํตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดี และ นิคม นาคอา้ย (2549) ไดก้ล่าวถึงภาวะผูน้าํท่ี
มีวิสัยทศัน์ว่า ผูน้าํตอ้งมีคุณลกัษณะของการกระตุน้ให้เกิดการผสานวิสัยทศัน์ ส่งเสริมให้เกิด
บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการนาํวิสัยทศัน์สู่ความเป็นจริง ส่วน ดลพร 
ทวาโรจน์ (2548) อธิบายถึงภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร หมายถึง ความสามารถของ
ผูบ้ริหารในการมองเห็นภาพลกัษณ์ในอนาคต ทิศทางองคก์ารท่ีตอ้งการพฒันาให้เป็นอยา่งชดัเจน 
ภาพลกัษณ์นั้นตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการดาํเนินงาน มีความเป็นไปได ้รวมถึง
ความสามารถในการกระตุน้บุคลากรในองคก์ารให้มีความผกูพนัต่อวิสัยทศัน์ มีความเพียร
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พยายามปฏิบตัิตามวิสัยทศัน์ดว้ยความเตม็ใจ เช่นเดียวกบั สุพานี สฤษฎว์านิช (2552) กล่าวถึง
ความหมายของภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ว่าเป็นความสามารถของผูน้าํในการสร้างวิสัยทศัน์ ซ่ึง
วิสัยทศัน์นั้นจะทาํให้ผูน้าํสามารถนาํพาองคก์ารไปยงัทิศทางที่ถูกตอ้ง เหมาะสม และสามารถ
วางรากฐานขององคก์ารไดอ้ยา่งย ัง่ยืนพร้อมรับการเปล่ียนแปลง และการแข่งขนัท่ีเกิดข้ึนได ้

 กล่าวโดยสรุป จากทศันะความหมายทั้งหมดที่กล่าวมา ผูว้ิจยัสรุปนิยามคาํว่า “ภาวะ
ผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์” หมายถึง ความสามารถของผูน้าํในการสร้างวิสัยทศัน์ (formulating) กาํหนด
ทิศทางและเป้าหมายเพื่อสร้างอนาคตขององคก์าร กระตุน้ให้เกิดความคิดสร้างสรรคแ์ละคิดนอก
กรอบในการทาํงาน มีการเผยแพร่วิสัยทศัน์ (articulating) โดยการโนม้นา้ว จูงใจให้บุคลากรยึด
มัน่และร่วมสานฝันต่อวิสัยทศัน์ขององคก์าร สามารถส่ือสารวิสัยทศัน์อยา่งชดัเจน มีการปฏิบติั
ตามวิสัยทศัน์ (implementing) โดยการส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลากรไดมี้ส่วนร่วมในการปฏิบติั
ตามวิสัยทศัน์ กระตุน้การทาํงานเป็นทีม กระตุน้ให้บุคลากรไดใ้ชศ้กัยภาพในการทาํงานอยา่งเตม็
ความสามารถ โดยมุ่งเนน้การกระจายและเพิ่มอาํนาจแก่บุคลากร และ การเป็นแบบอยา่งท่ีดี (role 
model) มีความซื่อสัตยแ์ละยึดมัน่ส่ิงที่ถูกตอ้งในการทาํงาน มีการประพฤติตนดีปฏิบตัิตาม
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 

1.2 แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ 
 ทฤษฎีภาวะผูน้าํยคุใหม่ในยคุของการเปลี่ยนแปลงหรือยคุบูรณาการแห่งองคก์าร 

(integrated) นั้นภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ (visionary leadership) ถือไดว้่าเป็นทฤษฎีของการศึกษา
ภาวะผูน้าํแนวใหม่หรือเป็นกระบวนทศัน์ใหม่ (modern paradigm) โดยแสดงความคาดหวงัต่อ
การสร้างการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ใหม่ (paradigm shift) โดยใชก้ระบวนทศัน์ใหม่และทฤษฎี
ระบบ (system theory) ผสมผสานกนั (Belhiah, 2007) เน่ืองจากองคก์ารปัจจุบนัควรมีการพฒันา
เปล่ียนแปลงเพ่ือยกระดบัการดาํเนินงานขององคก์ารให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน 
ดงันั้นภาวะผูน้าํที่สามารถสร้างแรงบนัดาลใจและจูงใจให้บุคคลากรในองคก์ารไดด้าํเนินงาน
อยา่งเตม็ความสามารถ และยกระดบัการปฏิบติังานให้สูงข้ึน เช่นเดียวกบัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์
เป็นการเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์ (paradigm shift) ไปสู่ความเป็นผูน้าํท่ีมีวิสัยทศัน์ (visionary 
leader) ท่ีสามารถสร้างวิสัยทศัน์ ถ่ายทอดวิสัยทศัน์ แสดงออกถึงวิสัยทศัน์และสามารถท่ีจะทาํให้
ว ิส ัยทศัน์นั้นเป็นจริง  ซ่ึงภาวะผูน้ําลกัษณะน้ีกําลงัเป็นที ่ตอ้งการอยา่งยิ ่งในโลกที ่ม ีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนั 

 แนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ (visionary leadership) ท่ีมีการศึกษาวิจยัมาก
ในช่วงตั้งแต่ทศวรรษ 1980 เป็นตน้มา ไดบ่้งบอกถึงกระบวนการเปล่ียนแปลง โดยผูน้าํจะมุ่งเนน้
การเปล่ียนแปลงเร่ืองค่านิยม คุณธรรม มาตรฐานและการมองการณ์ไกลไปในอนาคต ภาวะผูน้าํ
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เชิงวิสัยทศัน์จะให้ความสาํคญัต่อการประเมินเพื่อทราบถึงระดบัแรงจูงใจของผูต้าม ซ่ึงภาวะผูน้าํ
เชิงวิสัยทศัน์เป็นส่วนหน่ึงของภาวะผูน้ําการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) ทั้งน้ี
เพราะผูน้าํการเปล่ียนแปลงจะใชก้ารจูงใจให้ผูต้ามเกิดการเพ่ิมความพยายามในการทาํงานมากข้ึน
กว่าปกติ ซ่ึงมาจากผูต้ามมีระดบัความมัน่ใจต่อผลของงานท่ีไดรั้บมอบหมายและความมุ่งมัน่ต่อ
ความสํา เร็จค ่อนขา้งสูง  ในที ่สุดผลที ่ไดจ้ากการทํางานก ็จะก่อให ้เกิดการเปลี ่ยนแปลง 
(transformed) ท่ีดีข้ึน ดว้ยเหตุน้ีความคาดหวงั (expectation) ของผูต้ามจึงเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการ
เพิ่มแรงจูงใจแก่ผูต้าม (สุเทพ พงษศ์รีวฒัน์, 2545) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ จีระพร เรืองจิระชูพร 
(2553) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีบูรณาการของภาวะผูน้าํ (integrative theory) เป็นรูปแบบภาวะผูน้าํ
สมยัใหม่ ประกอบดว้ย ภาวะผูน้าํแบบความสามารถพิเศษ (charismatic leadership) ภาวะผูน้าํเชิง
วิสัยทศัน์ (visionary leadership) และภาวะผูน้ําการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) 
และไดอ้ธิบายถึงคุณลกัษณะท่ีสาํคญั 3 ประการของภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จ 
ดงัน้ี 1) ความสามารถในการถ่ายทอดวิสัยทศัน์นั้นไปสู่สมาชิก โดยผูน้าํตอ้งทาํให้เกิดวามชดัเจน
ในวิสัยทศัน์ว่าตอ้งทาํกิจกรรมอะไร และมีเป้าหมายอะไร โดยการส่ือสารดว้ยคาํพูดและขอ้ความ
ที่เขียน 2) ความสามารถที่แสดงออกถึงวิสัยทศัน์ ไม่เพียงแต่คาํพูดแต่เป็นพฤติกรรมและการ
กระทาํของผูน้ําที่แสดงออกมา ตอ้งมีความสมํ่าเสมอและสอดคลอ้งสนบัสนุนกบัวิสัยทศัน์  
3) ความสามารถที่จะทาํให้วิสัยทศัน์นั้นเป็นจริงโดยขยายขอบเขตใชไ้ดก้บัสภาวะแวดลอ้มท่ี
ต่างกนัไดอ้ยา่งหลากหลาย 

 ขณะท่ี Bennis (1989) ไดก้ล่าวถึง ผูน้าํท่ีมีประสิทธิผลจะเพียงแต่มีวิสัยทศัน์เท่านั้นยงั
ไม่เพียงพอ แต่จะตอ้งเผยแพร่วิสัยทศัน์นั้นให้สมาชิกเขา้ใจอยา่งชดัเจนโดยเนน้ที่ผลผลิต 
เป้าหมาย และทิศทางการดาํเนินงาน ในปี 1997 Bennis ไดก้ล่าวถึงหลกั 5 ประการของความเป็น
ผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ ดงัน้ี 1) ความเป็นผูน้าํในการทาํงานท่ีทา้ทาย สร้างนวตักรรมใหม่ๆ และส่งเสริม
ผูอื้่นให้มีความคิดริเร่ิมใหม่ๆ ที่ทา้ทาย 2) มีแรงบนัดาลใจและกระตือรือร้นโดยการทาํให้เกิด
วิสัยทศัน์ร่วมกบัผูอ่ื้น 3) ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีมให้การสนบัสนุนผูอ่ื้น 4) ทาํตนเป็นตน้แบบ
ตวัอยา่งท่ีดีแก่ผูอ่ื้น และ 5) นาํมาซ่ึงการบรรลุความสาํเร็จสูงสุดในการทาํงานจากจิตวิญญาณอยา่ง
แทจ้ริง ในขณะท่ี Davis and Thomas (1989) มีความเห็นในทาํนองเดียวกนัว่า วิสัยทศัน์เป็นส่ิงท่ี
สาํคญัประการแรกท่ีผูน้าํจะตอ้งมีและจะตอ้งสามารถเผยแพร่วิสัยทศัน์นั้นไปสู่ครูและผูเ้ก่ียวขอ้ง
ต่างๆ โดยมุ่งหวงัให้บรรลุวิสัยทศัน์นั้น เช่นเดียวกบั Licata and others (1990) ไดศ้ึกษาเก่ียวกบั
วิสัยทศัน์พบว่าผูน้าํที่มีวิสัยทศัน์นั้นนอกจากจะสามารถมองเห็นภาพในอนาคตขององคก์ารได้
อยา่งชดัเจนแลว้ ยงัตอ้งสามารถทาํให้สมาชิกยินดีเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อปฏิบติังานต่างๆ 
ให้บรรลุว ิส ัยทศัน์นั้น  ส่วน  Caldwell and Spinks (1990) ไดย้ ืนยนัไวอ้ยา่งชดัเจนว่า  การมี
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วิสัยทศัน์เพียงอยา่งเดียวยงัไม่เพียงพอ ส่ิงสาํคญัท่ีผูน้าํจะตอ้งกระทาํให้ไดค้ือการทาํให้สมาชิกมี
จิตผกูพนักบัวิสัยทศัน์นั้น และสามารถหล่อหลอมวิสัยทศัน์นั้นลงสู่นโยบาย แผนงาน และกิจวตัร
ประจาํวนัภายในองคก์ารไดเ้ป็นผลสาํเร็จดว้ย Braun (1991), Zaccaro & Banks (2004) ไดเ้สนอ
จากผลการศึกษาพฤติกรรมของผูน้าํท่ีมีวิสัยทศัน์ ประกอบดว้ย การสร้างวิสัยทศัน์ (formulating) 
การเผยแพร่ว ิส ัยทศัน ์ (articulating)  และการปฏิบตั ิตามกลยทุธ ์ที ่ส ัมพนัธ ์กบัว ิส ัยทศัน์ 
(implementing) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  DuBrin (1998) ที ่ไดส้รุปจากการศึกษาเกี่ยวกบัวิส ัยทศัน์
องคก์ารของ Larwood, et al. ว่าผูน้าํเชิงกลยทุธ์ (strategic leader) ไม่ใช่เพียงแต่สร้างวิสัยทศัน์
เท่านั้น แต่จะตอ้งส่ือสารวิสัยทศัน์ให้คนอ่ืนๆ รับทราบและนาํไปสู่การปฏิบติัดว้ยวิธีการต่างๆ 

 ต่อมา Bass & Avolio (1994 cited in Bass & Riggio, 2006) ไดก้ล่าวถึงส่ิงท่ีผูน้าํตอ้ง
ปฏิบตัิ คือ ผูน้าํจะตอ้งมีวิสัยทศัน์และสามารถถ่ายทอดวิสัยทศัน์ไปยงัผูต้าม ผูน้าํจะตอ้งมีความ
สมํ่าเสมอมากกว่าการเอาแต่อารมณ์สามารถควบคุมอารมณ์ไดใ้นสถานการณ์วิกฤตผูน้าํเป็นผูท่ี้
ไวใ้จไดว้่าจะทาํในส่ิงที่ถูกตอ้ง ผูน้าํจะเป็นผูที้่มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง หลีกเลี่ยงที่จะใช้
อาํนาจเพื ่อผลประโยชน์ส่วนตน  แต่จะประพฤติตนเพื ่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูอื้ ่นและเพื ่อ
ประโยชน์ของกลุ่ม และผูน้าํจะตอ้งแสดงการอุทิศตวัหรือความผกูพนัต่อเป้าหมายและวิสัยทศัน์
ร่วมกนั ผูน้าํจะแสดงความเช่ือมัน่และแสดงให้เห็นความตั้งใจอยา่งแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุ
เป้าหมายได  ้ผูน้าํจะช่วยใหผู้ต้ามมองขา้มผลประโยชน์ของตน เพื่อวิสัยทศัน์และภารกิจของ
องคก์ารรวมทั้งกระตุน้ผูต้ามให้มีความคิดสร้างสรรค  ์รวมถึงผูน้าํตอ้งมีบทบาทในการพฒันา
วิสัยทศัน์ท่ีจะนาํทางเป้าประสงคข์ององคก์ารและวิธีปฏิบติัการมีการติดต่อวิสัยทศัน์ และส่ือสาร
ความหมายให้ชดัเจน ทาํให้เกิดจิตวิญญาณแห่งการเป็นทีม (team spirit) ความกระตือรือร้นการ
มองโลกในแง่ดี ความผกูพนัต่อเป้าประสงค ์วิสัยทศัน์ร่วมและการเช่ือมต่อภายในกลุ่มงานและ
องคก์ารซ่ึงประกอบดว้ย การติดต่อส่ือสารวิสัยทศัน์ใชส้ัญลกัษณ์ที่จะเนน้ย ํ้าความพยายามของผู ้
ตามและการเป็นแบบอยา่งของพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 

 ภาวะผูน้ํา เชิงว ิส ัยทศัน ์ (visionary leadership) เ ป็นกระบวนการจดัการเชิงรุก 
(proactive management) และเป็นปรากฏการณ์ท่ีเป็นพลวตัโดยมีลกัษณะทางกลยทุธ์เป็นพื้นฐาน
ที ่นําไปสู่รูปแบบของว ิส ัยท ศัน ์ของภาวะผู น้ํา  (Manning & Robertson, 2002; Westley & 
Mintzberg, 1989) มีส่ิงที่เป็นพื้นฐานของภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์อยู ่2 ประการคือ 1) ผูน้ําตอ้ง
พยายามท่ีจะมีอิทธิพลต่อสภาพแวดลอ้ม (to influence the environment) และ 2) ผูน้าํตอ้งพยายาม
ท่ีจะริเร่ิมสู่การเปล่ียนแปลง (initiators of change) ขณะท่ี Nanus (1992) ศาสตราจารยด์า้นการ
จดัการมหาวิทยาลยัเซาเทอร์นแคลิฟอร์เนีย ผูม้ีความเชี่ยวชาญเร่ืองภาวะผูน้ํากล่าวว่า “หาก
ปราศจากภาวะผูน้าํ องคก์ารกเ็สมือนเรือชูชีพท่ีอยูท่่ามกลางทะเลบา้ โดยไม่มีไมพ้าย เขม็ทิศ แผนท่ี 
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และความหวงั” ประการสาํคญัองคก์ารตอ้งการผูน้าํท่ีมีวิสัยทศัน์ (visionary leadership) ซ่ึงเขา
เนน้ว่าวิสัยทศัน์เสมือนอนาคตท่ีเป็นจริงเช่ือถือได ้และดึงดูดขององคก์าร และเป็นเป้าหมายท่ีกา้ว
ไปสู่สภาพที่ดีกว่าเดิม และเป็นที่ปรารถนาของทุกฝ่าย เป็นส่ิงที่สร้างความหมายในวิถีชีวิตของ
บุคลากรในองคก์ารนั้น สร้างพลงัในการกา้วไปสู่และสร้างมาตรฐานแห่งความสําเร็จและเป็น
ตวัเชื่อมปัจจุบนักบัอนาคต การจะพฒันาวิสัยทศัน์ให้บรรลุตามเป้าหมายขององคก์ารไดน้ั้น 
ผูบ้ริหารจะตอ้งเลือกวิสัยทศัน์ที่ดีที่สุด ที่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงและมีความเป็นไปไดใ้น
อนาคต และมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพฒันาวิสัยทศัน์ รายละเอียดดงัตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1 เมตริกซ์แสดงความสัมพนัธ์ของการพฒันาวิสัยทศัน์ 
 

 อุปสงคดึ์ง (demand pull) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา:  ปรับปรุงจาก B. Nanus (1992) 
 

 จากตารางที่ 1 แสดงเมตริกซ์ของความสัมพนัธ์ระหว่างอุปสงคก์บัเทคโนโลยี  
ท่ีนาํไปสู่การพฒันาวิสัยทศัน์ได ้4 ประเภท คือ V1, V2, V3 และ V4 กล่าวคือ 

 V1 เป็นวิสัยทศัน์ที่เกิดจากการผลกัดนัทางเทคโนโลยี เพื่อนาํเสนอผลิตภณัฑห์รือ
บริการใหม่ในการตอบสนองต่อความจาํเป็นและความตอ้งการใหม่ของลูกคา้ 

 V2 เป็นวิสัยทศัน์ที่เกิดจากการผลกัดนัทางเทคโนโลยี เพื่อนาํเสนอผลิตภณัฑห์รือ
บริการใหม่ในการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้ม 

 V3 เป็นวิสัยทศัน์ท่ีเกิดจากการผลกัดนัทางเทคโนโลย ีเพื่อนาํเสนอกระบวนการในการ
ปฏิบติัแบบใหม่ในการตอบสนองต่อความจาํเป็นและความตอ้งการใหม่ของลูกคา้ 

 จากความจาํเป็นและ
ความตอ้งการใหม่ 

จากการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้ม 

ผลิตภณัฑห์รือ 
บริการใหม่ 

กระบวนการ 
ปฏิบติังานใหม่ 
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 V4 เป็นวิสัยทศัน์ท่ีเกิดจากการผลกัดนัทางเทคโนโลย ีเพื่อนาํเสนอกระบวนการในการ
ปฏิบติัแบบใหม่ในการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้ม 

 ต่อมา Nanus (1995) ไดอ้ธิบายถึงลกัษณะผูน้าํท่ีมีวิสัยทศัน์ (visionary leader) พบว่า 
มี 4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

 1) ผูก้าํหนดทิศทาง (direction) ผูน้าํจะตอ้งมีความสามารถในการช้ีทิศทางในการนาํ
นวตักรรมทางเทคโนโลยีไปบูรณาการในการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งสาํหรับใน
องคก์รของตนเอง ในระดบัทอ้งถิ่นและหรือในระดบัชาติ โดยคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้มทาง
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและวิชาการ ตอ้งรู้สานวิสัยทศัน์ (share vision) กบัสมาชิกในองคก์าร
รวมถึงผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียกบัองคก์รเพ่ือท่ีไดก้า้วไปสู่เป้าหมายพร้อมๆ กนั 

 2) ผูน้าํการเปลี่ยนแปลง (change agent) ผูน้าํจะตอ้งเป็นผูม้ีความสามารถนาํการ
เปล่ียนแปลงทางการศึกษา และสร้างการยอมรับนวตักรรมทางเทคโนโลยีไปใชใ้นระบบการเรียน
การสอนอยา่งจริงจงั สามารถลดการต่อตา้นต่อการยอมรับส่ิงใหม่ๆ ท่ีจะเขา้ไปมีบทบาทในการ
สร้างสภาพแวดลอ้มใหม่ในระบบการเรียนการสอน 

 3) โฆษก (spokesperson) ผูน้าํตอ้งมีความสามารถเผยแพร่วิสัยทศัน์ของตน สามารถ
เจรจา หรือต่อรองกบัผูบ้ริหารระดบัต่างๆ หรือต่อองคก์ารภายนอก เพื่อสร้างเครือข่ายในการ
ทาํงานเพ่ือประโยชน์ในการพฒันางานทางการศึกษาให้กา้วหนา้ต่อไป 

 4) ผูฝึ้กสอน (coach) ผูน้ําตอ้งมีความสามารถในการสร้างทีมงานข้ึนมา เพื ่อนํา
วิสัยทศัน์ของตนไปสู่การปฏิบติั ตอ้งรู้จกัสอน ให้คาํปรึกษา ให้คาํแนะนาํ สร้างความไวว้างใจ ให้
อาํนาจแก่ผูร่้วมงาน 

 ภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์จะแสดงถึงความสามารถของผูน้ําในการสร้างวิสัยทศัน์ร่วม 
(envision) เพื่อท่ีจะเช่ือมต่อภาพแห่งความปรารถนาขององคก์รไปสู่อนาคตท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไวน้ั้น 
โดยท่ีผูน้าํจะตอ้งเสริมพลงัใหแ้ก่ผูต้าม เพื่อท่ีจะทาํใหพ้วกเขามีส่วนร่วมกาํหนดวิสยัทศัน์ไดอี้กดว้ย 
(Berson, Sharmir, Avolio, & Popper, 2001; Brown & Anfara, 2003; Conger & Kanungo, 1987; 
Nanus, 1992; Westley & Mintzberg, 1989) โดยพื้นฐานแลว้วิสัยทศัน์ (visioning) หรือ วิสัยทศัน์
ของภาวะผูน้าํ (leadership vision) นั้นประกอบไปดว้ยขั้นตอน 3 ขั้นตอนท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่ง
ชดัเจนคือ การสร้างวิสัยทศัน์ร่วม (envisioning) การวาดมโนภาพ (imaging) และวิสัยทศัน์ยอ่ย 
(sub-visioning) (Kakabadse, Kakabadse, & Lee-Davies, 2005) โดยม ีร ายละ เอ ียดในแต ่ละ
ขั้นตอนดงัน้ี 1) การสร้างวิสัยทศัน์ร่วม โดยจะเป็นขั้นตอนของภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ท่ีไดพ้ฒันา
ความปรารถนาขององคก์ารในอนาคตที่มีความชดัเจน (Kakabadse et al., 2005; Westley & 
Mintzberg, 1989; Zaccaro & Banks, 2004) โดยการเช่ือมโยงความคิดของผูต้ามไปสู่การประเมิน
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ค่าและผลลพัธ์ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงวิสัยทศัน์ขององคก์าร ซ่ึง Senge (1990) ไดก้ล่าวว่าวิสัยทศัน์ท่ีมี
ประสิทธิผล (effective visions) นั้นจะตอ้งเนน้ย ํ้าในเร่ืองของการเปล่ียนแปลง (change) และเนน้
ย ํ้าในเร่ืองของความทะเยอทะยาน (aspiration) เพื่อท่ีจะเจริญเติบโต 2) ขั้นตอนการวาดมโนภาพ
โดยที่ผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ (visionary leaders) จะตอ้งเช่ือมต่อ (articulate) และส่ือสารวิสัยทศัน์ 
(communicate vision) ไปยงัผูต้าม (Gluck, 1984; Kakabadse et al., 2005; Westley & Mintzberg, 
1989; Zaccaro & Banks, 2004) ซ่ึงในกระบวนการน้ีผูน้าํจาํเป็นตอ้งอธิบายเหตุและผลของการ
เปลี่ยนแปลงในวิสัยทศัน์นั้น และตอ้งให้ผูต้ามไดม้ีส่วนร่วมในการทาํการตดัสินใจ (decision 
making) เพื่อที่จะประยกุตใ์ชใ้นการลดแรงต่อตา้น (resistance) ให้นอ้ยลง และเพื่อเพิ่มความ
รับผิดชอบให้แก่ผูต้ามอีกดว้ย 3) ขั้นตอนการกาํหนดวิสัยทศัน์ยอ่ย (sub-visioning stage) โดยผูน้าํ
เชิงวิสัยทศัน์จะตอ้งแสดงบทบาทที่สําคญัในการบริหารจดัการความเปลี่ยนแปลงขององคก์าร 
(Conger & Kanungo, 1987; Kakabadse et al., 2005; Westley & Mintzberg, 1989; Zaccaro & 
Banks, 2004) โดยการใชป้ระโยชน์จากกระบวนการเสริมพลงัอาํนาจ (empowerment process) 
เพื ่อที่จะส่งเสริมความมัน่ใจของผูต้าม  (follower confidence) และเพื ่อที ่จะส่งเสริมความมี
ประสิทธิภาพในตนเอง (Bass, 1990) เพื ่อที่จะทาํให้มัน่ใจไดว้่าวิสัยทศัน์จะเป็นที่ไดร้ับการ
ยอมรับ ผูน้าํท่ีมีประสิทธิผล (effective leaders) จาํเป็นตอ้งปฏิบติัใน 4 บทบาท คือเป็นผูจ้ดัวาง
แนวทาง  (direction setter) เ ป็นผูน้ําการเปลี ่ยนแปลง  (change agent) เ ป็นนกัพ ูดและเป็น 
ผูเ้สนอแนะ (Nanus, 1992) 

 ถึงแมว้่าภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์จะมีความเช่ือมโยงกบัภาวะผูน้าํเชิงบารมี แต่ภาวะผูน้าํ
เชิงวิสัยทศัน์จะตอ้งมีความเหนือกว่าที่จะตอ้งมีความสามารถในการสร้างวิสัยทศัน์ที่มีความ
น่าเช่ือถือ น่าดึงดูดใจ สามารถอธิบายและนาํไปปฏิบติัให้เป็นผลไดจ้ริง รวมทั้งจะตอ้งใชค้วามมี
วิสัยทศัน์ทาํให้การดาํเนินงานขององคก์ารในสถานการณ์ปัจจุบนัดีข้ึนดว้ย ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์
จึงเนน้การมองการณ์ไกลในอนาคต  การวิเคราะห์สิ่งแวดลอ้มภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาและการกาํหนดแนวทางปฏิบตัิและปรับองคก์ารให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์และ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไปอยา่งถูกตอ้ง ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์จึงควรมีทกัษะท่ีสาํคญั 3 ประการ คือ 
1) ตอ้งสามารถอธิบายวิสัยทศัน์ของตนให้ชดัเจนเป็นรูปธรรมสามารถนําไปสู่การปฏิบตัิได ้
(ability to explain the vision to others) 2) ตอ้งสามารถจูงใจหรือกาํหนดรูปแบบวิธีการปฏิบติัให้
สมาชิกปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ได ้ไม่เพียงแต่แสดงออกทางวาจาเท่านั้น แต่รวมถึงการแสดงออกทาง
พฤติกรรม (ability to express the vision not just verbally but through behavior) และ 3) สามารถ
ขยายหรือประยกุตว์ิสัยทศัน์ให้ผูบ้ริหารฝ่ายต่างๆ ที่จะตอ้งเก่ียวขอ้งในการปฏิบตัิได ้(ability to 
extent or apply the vision to different leadership contexts) (House, 1971; Vroom and Yetton, 
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1974; House and Dessler, 1974; House and Mitchell, 1974; Hersey and Blanchard, 1974; 
Kirkpatrick and Locke, 1991; Hersey and Blanchard, 1993; Robbins and Coulter, 2003)  

 นอกจากน้ี  Kakabadse et al. (2005) ไดใ้ห ้ขอ้แนะนําในกระบวนการว ิส ัยทศัน์ 
(visioning process) ไวว้่าผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ควรจะพิจารณาถึงส่วนประกอบ 5 ประการอนัไดแ้ก่ 
ผลลพัธ์ของทุกความรู้สึก (outcomes of all senses) ความรู้สึกภายในและส่ิงท่ีมองเห็นได ้(internal 
verbalizations and visualizations) รูปแบบการมีส่วนร่วมและบรรทดัฐาน (participation patterns 
and norms) วิธีการทุกประเภทของการยอมรับในส่ิงท่ีกระทบกระเทือนต่อความรู้สึก (feelings 
affecting acceptance) และ ค่านิยม (values) ส่วน วีระวฒัน์ ปันนิตามยั (2538) ไดอ้ธิบายถึง
คุณลกัษณะของผูบ้ริหารที่มีวิสัยทศัน์ ดงัน้ี 1) มีความสามารถในการคิดคาดคะเนและเรียนรู้
ประสบการณ์ไดด้ี มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค  ์มุ่งอนาคต สังเคราะห์ขอ้มูลไดเ้หมาะสมกบั
สถานการณ์จาํเป็น 2) วางแผนกลยทุธ์ไดด้ี มีมุมมองที่ยาวไกล สามารถวิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบนัและมองเห็นภาพที่ควรจะเป็นในอนาคตได ้3) มองภาพกวา้งและมุ่งสู่ภาพเลก็ คิดแบบ
นิรภยั รู้และเขา้ใจนโยบาย เป้าหมายขององคก์าร สามารถจาํแนกเป้าหมายออกจากวิธีการ 
ยืดหยุน่ในแนวทางท่ีจะมุ่งเขา้สู่เป้าหมาย 4) มีความกระตือรือร้นในการรับรู้และเปล่ียนแปลงไปสู่
ส่ิงใหม่ๆ กระตุน้ ริเร่ิมให้มีและใชน้วตักรรมอยูเ่สมอ ไวต่อส่ิงใหม่อยา่งพินิจพิเคราะห์ 5) ไม่ยึด
มัน่ถือมัน่ในอตัตา สนบัสนุนผูป้ฏิบตัิงานที่มีความสามารถในการพฒันาศกัยภาพให้บงัเกิดผล
สูงสุด และเปิดใจกวา้งรับประสบการณ์ใหม่ และ 6) มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ทะเยอทะยาน เนน้ท่ี
ผลกระทบเชิงสร้างสรรค ์มุ่งหาความสาํเร็จใหม่ๆ อยูต่ลอดเวลา สอดคลอ้งกบั สุพานี สฤษฎว์านิช 
(2552) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะที่สําคญัของภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ ดงัน้ี 1) มีวิสัยทศัน์ที่เด่นชดั 
เป็นวิสัยทศัน์ที่ดีและเหมาะสม 2) มีความตอ้งการส่ิงใหม่ๆ มาสู่องคก์าร คือ จะเป็นผูบุ้กเบิก
กระตุน้ให้เกิดนวตักรรมต่างๆ ในองคก์าร 3) มีความกระตือรือร้นที่จะกระตุน้คนอื่นๆ ให้มี
วิสัยทศัน์ร่วมกนั 4) มีความตอ้งการท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้นเสมอ เนน้การทาํงานเป็นทีมละสนบัสนุน
ช่วยเหลือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 5) เป็นตวัอยา่งท่ีดีให้กบัผูอ่ื้น ให้เห็นการประพฤติปฏิบตัิท่ีเหมาะสม 
และ 6) มีความตอ้งการท่ีจะบรรลุในส่ิงท่ีไดก้าํหนดไวด้ว้ยความตั้งใจ (mind) และหัวใจ (heart) ท่ี
จะทุ่มเท 

 นอกจากนั้น ไพฑูรย  ์สินลารัตน์ (2553) ไดอ้ธิบายถึงบทบาทและงานของผูน้าํเชิง
วิสัยทศัน์ ดงัน้ี  

 1)  การรู้จกัและเขา้ใจสภาพการณ์ขององคก์ารอยา่งดี ผูน้ําตอ้งรู้จกัและเขา้ใจ
องคก์าร รู้สภาพการณ์ขององคก์ารอยา่งลึกซ้ึง เขา้ใจ และเห็นการเปล่ียนแปลง 
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 2)  การกาํหนดบทบาทและทิศทางขององคก์ารไดอ้ยา่งชดัเจน คือ การกาํหนด
วิสัยทศัน์ การกาํหนดทิศทาง ท่ีเกิดจากการเขา้ใจสถานการณ์ท่ีเป็นอยูแ่ละการมองว่าอนาคตท่ีควร
จะเป็น 

 3)  ขายความคิดให้คนยอมรับและปรับเปลี่ยน คือ ความสามารถของผูน้าํในการ
ขยายความคิดให้คนอ่ืนเขา้ใจอยา่งชดัเจน ซ่ึงทาํไดห้ลายรูปแบบทั้งการพดู การเขียน อภิปราย การ
ประชุม สัมมนา 

 4)  ให้คนอ่ืนช่วยทาํ ผูน้าํตอ้งส่ือให้ชดัว่าทิศทางท่ีเราตอ้งการจะเดินไปคืออยา่งไร มี
เป้าหมายท่ีคาดหวงัคืออะไรและกระจายอาํนาจให้บุคลากรปฏิบติั 

 5)  เร่ิมให้สําเร็จเลก็ๆ ก่อน การดาํเนินการในลกัษณะน้ีควรกระจายส่วนต่างๆ 
ออกไปในรูปแบบของการกระจายอาํนาจจึงเป็นส่ิงท่ีมีความจาํเป็น แต่อาํนาจท่ีกระจายออกไปนั้น
ตอ้งสอดคลอ้งและมองเห็นเป็นภาพใหญ่ ผูน้ําตอ้งหมัน่สังเกต ติดตาม และตรวจสอบถึง
ความสาํเร็จ การกระจายงานทาํในลกัษณะท่ีความร่วมมือ ความเช่ือถือ และความสาํเร็จยอ่มข้ึนกบั
ความเช่ือ ศรัทธา เห็นพอ้งหรือสอดคลอ้งยอ่มอยูท่ี่ผูน้าํเป็นหลกัสาํคญัมากท่ีสุด 

 6)  ให้กาํลงัใจกบัทุกคน บทบาทของผูน้ําจึงอยูที่่ไดใ้จของผูร่้วมงาน ผูน้ําตอ้งมี
ความคิดดี เป็นท่ีศรัทธาของทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง ผูน้าํตอ้งดูแลเอาใจใส่ผูร่้วมงาน 

 7)  บนัทึกงาน การบนัทึกงานน้ี มีสามลกัษณะผสมกนั คือ การประเมิน ตรวจสอบ 
การบนัทึก และการเผยแพร่ ก่อนบนัทึกควรตรวจสอบดูก่อนเพื่อดูว่าเป็นไปตามวิสัยทศัน์ท่ีวางไว้
หรือไม่ 

 จากแนวคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าภาวะ
ผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์เป็นภาวะผูน้าํแนวใหม่ซ่ึงเนน้ให้เกิดการเปล่ียนแปลงขององคก์าร ผูน้าํแสดงถึง
ความสามารถในการสร้างแรงบนัดาลใจจูงใจบุคลากรในองคก์ารไดด้ําเนินงานอยา่งเตม็
ความสามารถและยกระดบัการปฏิบตัิงานให้สูงข้ึน ซ่ึงพฤติกรรมของผูน้าํที่มีวิสัยทศัน์นั้นผูน้าํ
ตอ้งสามารถแสดงออกคือการสร้างวิสัยทศัน์ ซ่ึงเกิดจากการมองอนาคตท่ีกวา้งไกล คิดนอกกรอบ 
ความคิดสร้างสรรค ์กาํหนดเป้าหมายท่ีชดัเจน สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ไดว้่าส่ิงท่ีตอ้งการให้
องคก์ารเป็นในอนาคตนั้นมีความเป็นไปได  ้หลงัจากนั้นตอ้งมีการเผยแพร่วิสัยทศัน์ ส่ือสาร
วิสัยทศัน์ไดอ้ยา่งชดัเจน แลว้ปฏิบตัิตามวิสัยทศัน์เพื่อให้วิสัยทศัน์นั้นเกิดข้ึนจริง โดยการสร้าง
แรงกระตุน้ จูงใจให้สมาชิกมีส่วนร่วม มีการเสริมสร้างพลงัอาํนาจแก่สมาชิก สนบัสนุนให้มีการ
ทาํงานเป็นทีม และส่ิงท่ีขาดไม่ไดข้องผูน้าํท่ีมีวิสัยทศัน์นั้น คือการสร้างความไวว้างใจแก่สมาชิก 
การทาํตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
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1.3 องค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ 
 จากนิยามและแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกบัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ดงักล่าวขา้งตน้ ได้

แสดงให้เห็นถึงความสาํคญัและความจาํเป็นของการมีหรือการพฒันาภาวะผูน้าํประเภทน้ีให้เกิด
ข้ึนกบัตวับุคคลในองคก์าร โดยเฉพาะกบัผูบ้ริหาร หัวขอ้ต่อไปน้ีผูว้ิจยัจะนาํเสนอเน้ือหาเก่ียวกบั
องคป์ระกอบของภาวะผูน้ําเชิงว ิส ัยทศัน์จากทศันะของนกัวิชาการหรือจากผลงานวิจยัท่ี
หลากหลายแหล่ง เพื่อนาํไปสู่การสังเคราะห์เพื่อกาํหนดเป็นโมเดลการวดัในการวิจยัคร้ังน้ีต่อไป 

 1.3.1 องค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์จากผลการวิจัยของ Bennis and  
  Nanus, Williams, Kantabutra and Avery 

  Bennis and Nanus (1985), Williams (2005),  Kantabutra and Avery (2004) 
ไดศึ้กษาพฤติกรรมภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์โดยเนน้พฤติกรรมหลกัท่ีสาํคญั คือ ความเป็นผูน้าํใน
การทาํงานที่ทา้ทาย มีความสามารถในการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ และส่งเสริมสมาชิกให้มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีแรงบนัดาลใจและกระตือรือร้นโดยการทาํให้เกิดวิสัยทศัน์ร่วมกนักบั
สมาชิก และมีการส่งเสริมการทาํงานเป็นทีมให้การสนบัสนุนสมาชิก ทาํตนเป็นตน้แบบตวัอยา่งท่ี
ดีแก่สมาชิก นาํมาซ่ึงการบรรลุความสาํเร็จสูงสุดในการปฏิบตัิงานอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงสามารถแยก
เป็นองคป์ระกอบของภาวะผูน้ํา เชิงว ิส ัยทศัน ์ที ่สําคญั  ประกอบดว้ย  การสร้างว ิส ัยทศัน์ 
(formulating) การเผยแพร่วิสัยทศัน์ (articulating) การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ (implementing) การ
เป็นแบบอยา่งท่ีดี (role model) และการประเมินวิสัยทศัน์ (evaluating)  

 1.3.2 องค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงวสัิยทศัน์จากผลการวจัิยของ Hickman and Silva  
  Hickman and Silva (1984) ไดศ้ึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริหารที่มีวิสัยทศัน์ไว้

ดงัน้ี คือเป็นการเสาะแสวงหาอุดมคติ แนวคิด และวิธีการของการคิดท่ีชดัเจนจนวิสัยทศัน์นั้นตก
ผลึก การทาํวิสัยทศัน์ให้ชดัเจนเพื่อให้ง่ายต่อการยึดติดกบัปรัชญาท่ีบูรณาการทิศทางของกลยทุธ์
และความเช่ือทางวฒันธรรม การกระตุน้สมาชิกในองคก์รให้รับเอาวิสัยทศัน์โดยผา่นการโนม้
นา้วท่ีถาวรและจดัทาํตวัอยา่งให้ดูสาํหรับงานท่ียาก การสร้างพนัธะสัญญากบัสมาชิกในองคก์รใน
ทุกระดบั พยายามให้ความเขา้ใจในความเกี่ยวขอ้งและผลกระทบของวิสัยทศัน์ที่จะเกิดข้ึนกบั
พวกเขา การแสดงออกในทางอบอุ่นเก้ือหนุน การแปลความหมายวิสัยทศัน์สู่เหตุผลสาํหรับความ
เป็นอยูส่าํหรับสมาชิกแต่ละคน ให้ความสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ืองของแต่ละความรู้สึกของบุคลากร 
ให้ความเป็นห่วงกงัวลในงาน การสร้างความมัน่ใจให้กบัผลสาํเร็จของวิสัยทศัน์ สามารถแยกเป็น
องคป์ระกอบของภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย การสร้างวิสัยทศัน์ (formulating) 
การเผยแพร่วิสัยทศัน์ (articulating) การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ (implementing) การเป็นแบบอยา่งท่ี
ดี (role model) การมีส่วนร่วม (participant) การสร้างนวตักรรมและการเปล่ียนแปลง (innovation 
and transformation) และการประเมินวิสัยทศัน์ (evaluating)  
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 1.3.3 องค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงวสัิยทศัน์ตามผลการวจัิยของ Zaccaro & Banks 
  Zaccaro & Banks (2004) ไดศ้ ึกษาพฤติกรรมภาวะผูน้ํา เชิงว ิส ัยทศัน์ซ่ึง 

ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์นั้น ประกอบดว้ย การ
กาํหนดวิสัยทศัน์ที่ตอ้งการให้เกิดข้ึนในอนาคต และการส่ือสารให้ผูอื้่นทราบดว้ยคาํพูด การ
กระทาํเพื่อให้มองเห็นภาพในผลสาํเร็จท่ีตอ้งการ ผูน้าํจะสร้างความไวว้างใจ และให้ความสาํคญั
กบัผูอื้่นมากกว่าตนเอง ซ่ึงสามารถแยกเป็นองคป์ระกอบของภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ที่สําคญั 
ประกอบดว้ย การสร้างวิสัยทศัน์ (formulating) การเผยแพร่วิสัยทศัน์ (articulating) การปฏิบติั
ตามวิสัยทศัน์ (implementing) การสร้างความไวว้างใจ (trust) และการให้ความสาํคญักบัผูอ่ื้น 

 1.3.4 องค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงวสัิยทศัน์ตามทศันะของ Westley & Mintzberg 
  Westley & Mintzberg (1989) ไดก้ล ่าวไวว้ ่าภาวะผูน้ํา เชิงว ิส ัยทศัน ์ คือ 

กระบวนการที่เป็นพลวตัรมีขั้นตอน 3 ขั้นตอน ดงัน้ีคือ การสร้างภาพลกัษณ์ (image) เป็นภาพท่ี
พึงประสงคใ์นอนาคตขององคก์ารนัน่คือวิสัยทศัน์ หลงัจากนั้นผูน้าํจะตอ้งมีความสามารถในการ
ส่ือสารเพื่อให้เกิดวิสัยทศัน์ร่วม (share vision) แลว้ให้อาํนาจการตดัสินใจแก่ผูต้าม (empowered) 
เพื่อให้สมาชิกสามารถนาํวิสัยทศัน์ร่วมสู่การปฏิบติัให้เป็นจริง สามารถแยกเป็นองคป์ระกอบของ
ภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์ที่สําคญั ประกอบดว้ย การสร้างวิสัยทศัน์ (formulating) การเผยแพร่
วิสัยทศัน์ (articulating) การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ (implementing) การมอบอาํนาจ (empowerment) 
การคิดเชิงกลยทุธ์ (strategic thinking) ความคิดสร้างสรรค  ์(creative) ผูน้ําการเปลี่ยนแปลง 
(change agent) และการยึดมัน่ในอุดมการณ์ (idealized) 

 1.3.5 องค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์จากผลการวิจัยของ LeSourd 
  LeSourd (1990) ไดศ้ึกษาพฤติกรรมภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร

โรงเรียน พบว่าภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารจะมีพฤติกรรมเนน้ไปท่ีการกาํหนดวิสัยทศัน์ 
สร้างแรงจูงใจสูงดว้ยความเช่ือส่วนบุคคล มีความมุ่งมัน่ท่ีจะบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน การให้
ความสําคญักบัค่านิยม อุดมการณ์ของโรงเรียนจากการมีส่วนร่วม มุ่งเนน้สู่นวตักรรมใหม่ๆ 
มองเห็นภาพในอนาคตที่ดีกว่า ซ่ึงสามารถแยกเป็นองคป์ระกอบของภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ท่ี
สําคญั ประกอบดว้ย การสร้างวิสัยทศัน์ (formulating) การเผยแพร่วิสัยทศัน์ (articulating) การ
ปฏิบตัิตามวิสัยทศัน์ (implementing) การมีส่วนร่วม (participant) และการสร้างนวตักรรมและ
การเปล่ียนแปลง (innovation and transformation) 

 1.3.6 องค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ตามทัศนะของ Braun 
  Braun (1991) ไดอ้ธิบายถึงภาวะผูน้าํเชิงวิสยัทศัน์ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ 

ดงัน้ี 1) การสร้างวิสัยทศัน์ (formulating) 2) การเผยแพร่วิสัยทศัน์ (articulating) และ 3) การ
ปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ (implementing) 
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 1.3.7 องค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ตามทัศนะของ Nanus 
  Nanus (1992) ไดเ้สนอโมเดลผูน้ําที ่ม ีว ิส ัยทศัน์ที ่ประสบความสําเร็จ  มี

องคป์ระกอบของความสาํเร็จอยู ่4 ประการ คือ 1) เป้าหมายร่วม (shared purpose) เป็นผลมาจาก
การสร้างวิสัยทศัน์ของผูน้าํองคก์ารและทีมงานร่วมกนั โดยการส่ือสารความเขา้ใจร่วมกนั 2) เพิ่ม
อาํนาจให้บุคคล (empowerment people) ให้มีอิสระในการปฏิบติังานมากข้ึนความมีอิสระในการ
ปฏิบตัิงานนาํมาซ่ึงความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละสร้างนวตักรรมใหม่ให้เกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา  
3) การเปล่ียนแปลงองคก์ารอยา่งเหมาะสม (appropriate organizational change) ปรับการบริหาร
องคก์ารให้สอดคลอ้งต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้ม มีการออกแบบองคก์ารใหม่ให้
สอดคลอ้งต่อภารกิจและวิสัยทศัน์อยูต่ลอดเวลา และ 4) ความคิดเชิงกลยทุธ์ (strategic thinking) 
มีการสร้างความคิดเชิงกลยทุธ์สู่ความสาํเร็จตลอดเวลา มีการประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกและ
ภายในองคก์ารตลอดเวลา ความคิดเชิงกลยทุธ์จะมุ่งไปสู่การบริหารเพื่อบริการลุกคา้ การบริหาร
เพื่อการแข่งขนัและการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูน้าํองคก์าร
จะตอ้งมีทั้งความคิดริเร่ิม (initiative) และความคิดสร้างสรรค ์(creativity) อยูต่ลอดเวลา เกิดจาก
ผลรวมของเป้าหมายร่วมกนัซ่ึงประกอบดว้ยวิสัยทศัน์กบัการส่ือสาร การเพิ่มพลงัอาํนาจใหบุ้คคล 
การเปลี่ยนแปลงขององคก์ารอยา่งเหมาะสมและความคิดเชิงกลยทุธ์ ซ่ึงสามารถแยกเป็น
องคป์ระกอบของภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย การสร้างวิสัยทศัน์ (formulating) 
การเผยแพร่วิสัยทศัน์ (articulating) การปฏิบตัิตามวิสัยทศัน์ (implementing) การมอบอาํนาจ 
(empowerment) การคิดเชิงกลยทุธ์ (strategic thinking) และการสร้างนวตักรรมและการเปล่ียนแปลง 
(innovation and transformation)  

 1.3.8 องค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงวสัิยทศัน์จากผลการวจัิยของ Fisher and Wilmore 
  Fisher (1993) and Wilmore (2002) ไดศ้ึกษาเกี่ยวกบัผูน้ําที ่มีว ิส ัยทศัน์ผล

ปรากฏว่าพฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ นอกจากผูน้าํจะมีวิสัยทศัน์แลว้ตอ้ง
สามารถบอกกล่าวหรือเผยแพร่ (articulate) วิสัยทศัน์เพื่อให้คนอ่ืนเขา้ใจและยอมรับในวิสัยทศัน์
นั้น จากนั้นไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะผูบ้ริหารท่ีมีวิสัยทศัน์ ประกอบดว้ย การพฒันาวิสัยทศัน์ ซ่ึงจะ
บอกถึงสภาพปัจจุบนัและสภาพที่ตอ้งการจะเป็นในอนาคต จากวิสัยทศัน์ที่สร้างข้ึนทุกส่ิงใน
สถานศึกษาตอ้งสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ ทั้งเป้าหมายและกลยทุธ์เพื่อให้ประสบผลสําเร็จตามท่ี
มุ่งหวงั การเผยแพร่วิสัยทศัน์ ผูบ้ริหารตอ้งส่ือสารให้คนทราบทั้งผูป้กครอง สมาชิกในชุมชนและ
คนอ่ืนๆ ทั้งท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้ง เพื่อให้เขาทราบว่าเราคือใคร มีภารกิจอะไรและมีจุดหมาย
อยา่งไร รวมทั้งบอกถึงแผนงานท่ีไดก้าํหนดไว ้เพื่อเป็นการเชิญชวนให้บุคคลเหล่าน้ีเขา้มามีส่วน
ร่วมให้ร่วมมือและช่วยเหลือให้เกิดความสําเร็จตามวิสัยทศัน์ การปฏิบตัิตามวิสัยทศัน์ เป็น
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กระบวนการที่จะทาํให้วิสัยทศัน์กลายเป็นความจริง เป็นขั้นของการปฏิบตัิตามวิสัยทศัน์ โดย
กาํหนดเป้าหมาย แผนยทุธศาสตร์และกิจกรรมต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ การรับผิดชอบต่อ
วิสัยทศัน์ นัน่คือผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งดาํเนินการตามแผนงานหรือปฏิบตัิตามกระบวนการเป็น
วงจรอยา่งต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ จนกว่าจะประสบความสําเร็จตามวิสัยทศัน์ ซ่ึงสามารถแยกเป็น
องคป์ระกอบของภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย การสร้างวิสัยทศัน์ (formulating) 
การเผยแพร่วิสัยทศัน์ (articulating) การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ (implementing) และความรับผดิชอบ
ต่อวิสัยทศัน์ (commitment to the vision)  

 1.3.9 องค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ตามทัศนะของ Piciacchia 
  Piciacchia (1996) ไดอ้ธิบายลกัษณะของบุคคลท่ีมีวิสัยทศัน์ว่าคือผูท่ี้สามารถ

มุ่งไปสู่จุดหมายในอนาคตดว้ยแนวคิดใหม่ๆ สร้างสรรคน์วตักรรมเพื่อใชส้ําหรับปรับเปลี่ยน 
ถ่ายทอดแนวคิดหรือเอ้ืออาํนวยสนบัสนุนแก่บุคคลอ่ืน เพื่อยกระดบัศกัยภาพใหเ้ป็นผูมี้วิสัยทศัน์ท่ี
สร้างสรรค ์เผยแพร่แนวคิดและทาํงานดว้ยความร่วมมือดว้ยการเสริมความแกร่งของทีมเพื่อมุ่งสู่
เป้าหมาย วตัถุประสงคแ์ละค่านิยมที่มีร่วมกนั สามารถแยกเป็นองคป์ระกอบของภาวะผูน้าํเชิง
ว ิส ัยทศัน ์ที ่สําคญั  ประกอบดว้ย  การสร้างว ิส ัยทศัน์ (formulating) การเผยแพร่ว ิส ัยทศัน์ 
(articulating) และการปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ (implementing)  

 1.3.10 องค์ประกอบของภาวะผู ้นํ า เช ิงว ิสัยท ัศน์ตามท ัศนะของ  Marinelli,  
  Naveekarn, Groves และ Thomus  

  Marinelli (1998), Naveekarn (2004), Groves (2005) และ Thomus (2005) ได้
ศึกษาคุณลกัษณะของการเป็นผูน้าํที่มีวิสัยทศัน์ สามารถแยกเป็นองคป์ระกอบของภาวะผูน้าํเชิง
วิสัยทศัน์ที่สําคญัไดส้อดคลอ้งกนั คือ การสร้างวิสัยทศัน์ (formulating) การเผยแพร่วิสัยทศัน์ 
(articulating) และการปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ (implementing) 

 1.3.11 องค์ประกอบของภาวะผู้นํา เชิงว ิสัยท ัศน์ตามท ัศนะของ  Thompson,  
  Manning and Robertson, 

  Thompson (2000), Manning and Robertson (2002) อธิบายถึงภาวะผูน้ําเชิง
วิสัยทศัน์มีพฤติกรรมที่สําคญัอยู ่10 ประการที่สอดคลอ้งกบั Hickman & Silva (1984) กล่าวไว้
ขา้งตน้ ดงัน้ีคือ การคน้หาแนวคิดจนไดว้ิสัยทศัน์ท่ีชดัเจน การทาํวิสัยทศัน์ให้ชดัเจนและง่ายต่อ
ความเขา้ใจในปรัชญา ทิศทางของยทุธศาสตร์ที่บูรณาการและรวมไวซ่ึ้งค่านิยมทางวฒันธรรม 
การกระตุน้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งโดยผา่นการชกัจูง โนม้นา้วและจดัทาํส่ิงท่ียากให้เป็นตวัอยา่ง การทาํ
พนัธะสัญญากบัผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งและพยายามทาํความเขา้ใจความสัมพนัธ์เกี่ยวขอ้งส่วนบุคคล 
การแสดงออกในลกัษณะท่ีอบอุ่นให้ความสนใจ การแปลความหมายวิสัยทศัน์สาํหรับผูท่ี้มีส่วน
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เกี่ยวขอ้งแต่ละคน การใส่ใจกบัหลกัขององคก์ร การคงไวซ่ึ้งกิจกรรมที่เป็นศูนยก์ลาง การ
แสวงหาวิธีการปรับปรุงการทาํงานโดยสังเกตอยา่งพินิจพิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
และนอกองคก์ร การตรวจวดัความสาํเร็จสูงสุดขององคก์รตามศกัยภาพเพื่อท่ีจะเติมเตม็วิสัยทศัน์
ให้เตม็ สามารถแยกเป็นองคป์ระกอบของภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย การสร้าง
ว ิส ัยท ศัน ์ ( formulating) การ เผยแพร่ว ิส ัยท ศัน ์ ( articulating) การปฏ ิบ ตั ิต ามว ิส ัยท ศัน์ 
(implementing) การประเมินวิสัยทศัน์ (evaluating) และการเป็นแบบอยา่งท่ีดี (role model)  

 1.3.12 องค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ตามทัศนะของ Sashkin & Sashkin  
  Sashkin & Sashkin (2003) ซ่ึงไดก้ล่าวถึงบริบท  3 ประการของผูน้ําที ่มี

วิสัยทศัน์นั้น ประกอบดว้ย พฤติกรรมภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์ คุณลกัษณะของภาวะผูน้ําเชิง
วิสัยทศัน์ และการสร้างวฒันธรรมผูม้ีวิสัยทศัน์ สามารถแยกเป็นองคป์ระกอบของภาวะผูน้าํเชิง
ว ิส ัยทศัน ์ที ่สําคญั  ประกอบดว้ย  การสร้างว ิส ัยทศัน์ (formulating) การเผยแพร่ว ิส ัยทศัน์ 
(articulating) การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ (implementing) และการเป็นแบบอยา่งท่ีดี (role model)  

 1.3.13 องค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ตามทัศนะของ Leimbach 
  Leimbach (2005) ไดอ้ธิบายถึงคุณลกัษณะของภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ ดงัน้ีคือ 

การสร้างวิสัยทศัน์และกลยทุธ์ การเป็นนกัส่ือสารและแนวปฏิบติัในกลยทุธ์ขององคก์าร การนาํ
การเปลี่ยนแปลงขององคก์าร การเขา้ถึงแนวโนม้ของตลาด ลูกคา้และการแข่งขนั การวางแผน
และสนบัสนุนองคก์ารและการเติบโตของลูกคา้ การสร้างแรงบนัดาลใจของลูกคา้และผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย สามารถแยกเป็นองคป์ระกอบของภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย การสร้าง
ว ิส ัยท ศัน ์ ( formulating) การ เผยแพร่ว ิส ัยท ศัน ์ ( articulating) การปฏ ิบ ตั ิต ามว ิส ัยท ศัน์ 
(implementing)  

 1.3.14 องค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ตามทัศนะของ Kapur 
  Kapur (2007) ไดศึ้กษาองคป์ระกอบของภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร

โรงเรียนสามารถแยกเป็นองคป์ระกอบของภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย การสร้าง
ว ิส ัยท ศัน ์ ( formulating) การ เผยแพร่ว ิส ัยท ศัน ์ ( articulating) การปฏ ิบ ตั ิต ามว ิส ัยท ศัน์ 
(implementing) และการเป็นแบบอยา่งท่ีดี (role model)  

 1.3.15 องค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ตามทัศนะของ Thompson  
  Thompson (2005) ไดศึ้กษาพฤติกรรมภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ สามารถแยก

เป็นองคป์ระกอบของภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย การสร้างวิสัยทศัน์ (formulating) 
การเผยแพร่วิสัยทศัน์ (articulating) การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ (implementing) การเพิ่มพลงัอาํนาจ 
(empowerment) มนุษยสัมพนัธ์ (relationship) และการทาํงานเป็นทีม (team work)  
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 1.3.16 องค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ตามทัศนะของ Leonard  
  Leonard (2008) ไดอ้ธิบายถึงภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์จะเป็นผูน้าํท่ีมีลกัษณะ

เป็นเยี่ยมในดา้นการติดต่อส่ือสารและดา้นการกาํหนดวิสัยทศัน์แลว้ปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ท่ีวางไว้
และยงัเป็นผูน้าํท่ีสร้างสรรคส่ิ์งท่ีมีลกัษณะเฉพาะเพื่อให้การดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 
โดยเร่ิมตน้ลงมือปฏิบติัแลว้กระตุน้ขอความร่วมมือขอรับการสนบัสนุนจากบุคคลอ่ืนๆ เพื่อนาํพา
วิสัยทศัน์ไปสู่ความสําเร็จ ผูน้ําที่มีว ิสัยทศัน์จะสามารถคิดนอกกรอบและสามารถมองเห็น
ภาพรวมของส่ิงที่ตอ้งการจะเป็นในองคก์รไดท้ั้งหมด ซ่ึงคุณลกัษณะภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์
ประกอบดว้ย ความเป็นผูม้ีความรับผิดชอบต่อวิสัยทศัน์ เป็นผูมี้วิสัยทศัน์และแรงบนัดาลใจท่ี
เด่นชดัสําหรับองคก์ร เป็นผูที้่เสริมสร้างพลงัอาํนาจในดา้นความสัมพนัธ์ของคนในองคก์รและ
เป็นท่ีเคารพนบัถือของผูต้าม เป็นผูท่ี้อุทิศตนเพื่อการเปล่ียนแปลง เป็นผูท่ี้มีความกลา้ต่อการลงมือ
ปฏิบตัิ เป็นผูที้่มีแนวคิดสร้างสรรคพ์ร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง สามารถแยกเป็นองคป์ระกอบของ
ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ที่สําคญั ประกอบดว้ย การสร้างวิสัยทศัน์ (formulating) การเผยแพร่
วิสัยทศัน์ (articulating) การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ (implementing) และการเป็นแบบอยา่งท่ีดี (role 
model)  

 1.3.17 องค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ตามทัศนะของ Kahan  
  Kahan (2002) ไดอ้ธิบายถึงภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์จะเป็นผูน้ําที่มีลกัษณะ 

ดงัน้ีคือ การเป็นแบบอยา่งดา้นจริยธรรม โดยจริยธรรมของผูน้าํเป็นหัวใจสําคญัของโรงเรียน 
ความสามารถของผูบ้ริหารโรงเรียนในการกระตุน้ โนม้นา้ว จูงใจให้บุคลากรปฏิบติัตามวิสัยทศัน์
ขององคก์าร โดยการสนบัสนุนการทาํงานเป็นทีม การอบรมพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง การ
ส่งเสริมสนบัสนุนให้สร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ การสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ และการ
จดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศขององคก์ารให้เอ้ืออาํนวยต่อการปฏิบตัิงานของบุคลากรไปสู่
เป้าหมายองคก์าร สามารถแยกเป็นองคป์ระกอบของภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย 
การสร้างวิสัยทศัน์ (formulating) การเผยแพร่วิสัยทศัน์ (articulating) การปฏิบตัิตามวิสัยทศัน์ 
(implementing) การเป็นแบบอยา่งท่ีดี (role model) และการทาํงานเป็นทีม (team work)  

 1.3.18 องค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ตามทัศนะของ Rock  
  Rock (2009) ไดอ้ธิบายถึงหลกัการ 7 ประการของภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ ซ่ึง

ประกอบดว้ย การมีวิสัยทศัน์ (visioning) ผูบ้ริหารโรงเรียนรู้ว่าจะนาํพาโรงเรียนไปสู่จุดใดใน
อนาคต การกาํหนดแผนท่ี (mapping) การเดินทาง ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งมีการกาํหนดและการ
สร้างแผนท่ีการเดินทางไปสู่จุดหมายท่ีตอ้งการ การเดินทาง (journeying) ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้ง
ทาํให้บุคลากรในโรงเรียนเดินทางไปดว้ยกนั ดว้ยความเตม็ใจ การเรียนรู้ (learning) ผูบ้ริหาร
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โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกนัและยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
การเป็นที่ปรึกษา (mentoring) การนํา (leading) การเป็นแบบอยา่งที่ดีในการปฏิบตัิงาน และ
ค่านิยม (valuing) การยึดถือค่านิยมและจรรยาบรรณในการบริหารจดัการ สามารถแยกเป็น
องคป์ระกอบของภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย การสร้างวิสัยทศัน์ (formulating) 
การเผยแพร่วิสัยทศัน์ (articulating) การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ (implementing) การเป็นแบบอยา่งท่ี
ดี (role model)  

 1.3.19 องค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ตามทัศนะของวีระวัฒน์ ปันนิตามัย  
  วีระวฒัน์ ปันนิตามยั (2544) ไดอ้ธิบายคุณลกัษณะของผูน้าํที่มีวิสัยทศัน์ 

สามารถแยกเป็นองคป์ระกอบของภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์ที่สําคญั ประกอบดว้ย การสร้าง
ว ิส ัยท ศัน ์ ( formulating) การ เผยแพร่ว ิส ัยท ศัน ์ ( articulating) การปฏ ิบ ตั ิต ามว ิส ัยท ศัน์ 
(implementing) การทาํงานเป็นทีม (team work) การมีความคิดเชิงกลยทุธ์ (strategic thinking) 
และการเป็นแบบอยา่งท่ีดี (role model)  

 1.3.20 องค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ตามทัศนะของเศวต ตันพลีรัตน์ 
  เศวต ตนัพลีรัตน์ (2547) ไดอ้ธิบายถึงคุณลกัษณะของผูน้าํท่ีมีวิสัยทศัน์ ดงัน้ี 

1) เป็นผูมี้ความสามารถในการสร้างและประชาสัมพนัธ์วิสัยทศัน์องคก์าร โนม้นา้วผูร่้วมงานให้
ยอมรับและมุ่งสู่วิสัยทศัน์ขององคก์ารร่วมกนั 2) เป็นผูริ้เร่ิมและส่งเสริมให้เกิดความคิดใหม่ๆ 
และการคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ 3) ชอบให้มีการทา้ทายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีการและ
กระบวนการข้ึนใหม่ 4) ช่วยเหลือ สนบัสนุนผูอื้่นให้ไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถและทุ่มเทความ
พยายามให้กบังานอยา่งเตม็ท่ี ส่งเสริมให้มีการทาํงานเป็นทีมมีความเจริญกา้วหนา้อยา่งมืออาชีพ 
5) ทาํตวัเป็นแบบอยา่งที่ดีให้คนอื่นไดเ้ห็นเป็นตน้แบบ หรือเป็นแบบอยา่งท่ีคนอื่นอยากทาํตาม
โดยแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่ถูกตอ้งเหมาะสม 6) ส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกฮึกเหิม มีกาํลงัใจกบั
เพื่อนร่วมงานเพราะความสาํเร็จของผูน้าํจะทาํให้ผูป้ฏิบติัมีความมุ่งมัน่ ทุ่มเทให้กบังานทั้งจิตใจ
และหัวใจ สามารถแยกเป็นองคป์ระกอบของภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย การ
สร้างวิส ัยทศัน์ (formulating) การเผยแพร่วิส ัยทศัน์ (articulating) การปฏิบตัิตามวิส ัยทศัน์ 
(implementing) และการเป็นแบบอยา่งท่ีดี (role model)  

 1.3.21 องค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ตามผลการวิจัยของสุดา สุวรรณาภิรมย์  
  และอดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ 

  สุดา สุวรรณาภิรมย  ์และอดิศกัด์ิ จนัทรประภาเลิศ (2550) ไดอ้ธิบายถึง
พฤติกรรมที่บ่งบอกถึงภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ สามารถแยกเป็นองคป์ระกอบของภาวะผูน้าํเชิง
ว ิส ัยทศัน ์ที ่สําคญั  ประกอบดว้ย  การสร้างว ิส ัยทศัน์ (formulating) การเผยแพร่ว ิส ัยทศัน์ 



40 

 

(articulating) การปฏิบตัิตามวิสัยทศัน์ (implementing) การบริหารจดัการกลยทุธ์ (strategic 
management) นวตักรรมและการเปล่ียนแปลง (innovation and change)  

 1.3.22 องค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงวสัิยทศัน์ตามทศันะของพชิาย รัตนดิลก ณ ภูเกต็ 
  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552) ไดอ้ธิบายถึงคุณลกัษณะของภาวะผูน้าํเชิง

วิสัยทศัน์ ประกอบดว้ย ความสามารถในการอธิบายวิสัยทศัน์ต่อบุคคลอ่ืน ผูน้าํมีความจาํเป็นตอ้ง
ทาํให้วิสัยทศัน์ชดัเจนในรูปแบบของการกระทาํและเป้าหมายท่ีตอ้งปฏิบติั โดยการส่ือสารดว้ย
การพูดและเขียนอยา่งชดัเจน วิสัยทศัน์ท่ีดีท่ีสุดมีแนวโนม้ท่ีไร้ประสิทธิผลถา้ผูน้าํไม่มีการส่ือสาร
อยา่งเขม้ขน้ นอกจากความสามารถดา้นภาษาแลว้ ผูน้าํจะตอ้งแสดงพฤติกรรมในทิศทางท่ี
สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ เพื่อเป็นแบบอยา่งให้กบัประชาชนไดป้ฏิบติัตาม และเม่ือมีการประสาน
พลงักนัอยา่งเขม้ขน้ระหว่างผูน้าํกบัประชาชน ประเทศก็จะมีพลงัขบัเคล่ือน กา้วไปสู่วิสัยทศัน์ได้
ในท่ีสุด ผูน้าํตอ้งมีทกัษะท่ีสามารถขยายวิสัยทศัน์ในบริบทท่ีแตกต่างกนั เพื่อให้วิสัยทศัน์สามารถ
ประยกุตใ์ชใ้นความหลากหลายของสถานการณ์ ผูน้าํจะตอ้งทาํให้วิสัยทศัน์มีความหมายต่อ
ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเช้ือชาติ ทุกศาสนา ทุกเพศ ทุกวยั ทุกภูมิภาค ทุกชนชั้น ทาํให้พวกเขาทราบ
ว่าตอ้งกระทาํอะไรบา้งและทาํอยา่งไร เพื่อให้บรรลุเป้าประสงคแ์ละวิสัยทศัน์ขององคก์าร 
สามารถแยกเป็นองคป์ระกอบของภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์ที่สําคญั ประกอบดว้ย การสร้าง
ว ิส ัยท ศัน ์ ( formulating) การ เผยแพร่ว ิส ัยท ศัน ์ ( articulating) การปฏิบ ตั ิต ามว ิส ัยท ศัน์ 
(implementing)  

 1.3.23 องค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ตามทัศนะของสมชาย เทพแสง  
  สมชาย เทพแสง (2552) ไดอ้ธิบายถึงคุณลกัษณะและพฤติกรรมของภาวะผูน้าํ

เชิงวิสัยทศัน์ ดงัน้ีคือ ความสามารถของผูน้าํในการกาํหนดวิสัยทศัน์และการกระจายวิสัยทศัน์ให้
บุคคลนาํไปปฏิบตัิไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การมีทกัษะและความสามารถในการจูงใจ เป็นท่ี
ปรึกษาและให้กาํลงัใจบุคลากรในการปฏิบติังาน การไดรั้บการยอมรับและไวว้างใจ สร้างการ
ยอมรับและความน่าเช่ือถือให้กบับุคลากร เป็นผูท่ี้มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน มีความเพียร
พยายามและมุ่งมัน่ตั้งใจในการทาํงานเพื่อให้ประสบความสาํเร็จ เป็นผูมี้จิตใจในดา้นการบริการ
พร้อมปรับปรุงพฒันาการบริการให้เกิดความประทบัใจ เป็นผูมี้ความซ่ือสัตย ์จริงใจในการทาํงาน 
ให้ความไวว้างใจในการทาํงาน โดยปราศจากการควบคุม ให้อิสระในการทาํงาน เป็นผูมี้ความคิด
สร้างสรรค ์มีความคิดเชิงกลยทุธ์ สามารถพฒันาระบบความคิดและไดรั้บการยอมรับเป็นอยา่งดี 
ให้ความใกลชิ้ดกบับุคลากร มีความเป็นกนัเอง สร้างบรรยากาศท่ีเป็นมิตร มุ่งเนน้การกระจายและ
เพิ่มพลงัอาํนาจแก่บุคลากร มอบหมายงานให้ทัว่ถึงและเป็นมีความเป็นธรรม เป็นผูที้่ดาํเนินงาน
อยา่งมีเป้าหมายที่ชดัเจน ทาํให้บุคลากรดาํเนินงานไปสู่เป้าหมายไดอ้ยา่งตรงประเด็น ตรง
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เป้าหมาย สามารถแยกเป็นองคป์ระกอบของภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ที่สาํคญั ประกอบดว้ย การ
สร้างวิส ัยทศัน์ (formulating) การเผยแพร่วิส ัยทศัน์ (articulating) การปฏิบตัิตามวิส ัยทศัน์ 
(implementing) และการเป็นแบบอยา่งท่ีดี (role model)  

 1.3.24 องค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ตามทัศนะของไพฑูรย์ สินลารัตน์ 
  ไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2553) ไดอ้ธิบายถึงคุณลกัษณะและพฤติกรรมของภาวะ

ผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ ตอ้งมีความสามารถในการกาํหนดเป้าหมาย กาํหนดสาระตามเป้าหมาย และ
กาํหนดวิธีการตามเป้าหมายและสาระนั้น ผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์จึงตอ้งมีความเก่ง รอบรู้ มีวิธีการ
พร้อมกนัไป ไม่ใช่ชาํนาญเฉพาะวิธีการบริหารแต่ขาดความรู้ในทิศทางหรือวิสัยทศัน์ สามารถ
แยกเป็นองคป์ระกอบของภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์ที่สําคญั ประกอบดว้ย การสร้างวิสัยทศัน์ 
(formulating) การเผยแพร่วิสัยทศัน์ (articulating) การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ (implementing) และ
การเป็นแบบอยา่งท่ีดี (role model)  

 1.3.25 องค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ตามทัศนะของบูรชัย ศิริมหาสาคร 
  บูรชยั ศิริมหาสาคร (2548) ไดอ้ธิบายถึงคุณลกัษณะและพฤติกรรมของภาวะ

ผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ ตอ้งเป็นความสามารถในการสร้างสรรคว์ิสัยทศัน์ในอนาคตและสานฝันให้เป็น
จริง รวมทั้งทาํให้วิสัยทศัน์ดงักล่าวน่าเช่ือถือและน่าดึงดูดใจสาํหรับองคก์ารหรือหน่วยงานใน
องคก์ารซ่ึงเจริญกา้วหนา้และพฒันาข้ึนไปจากปัจจุบนั วิสัยทศัน์มกัถูกนาํไปเช่ือมโยงกบัผูน้าํแบบ
มีบารมีอยูบ่่อยๆ ผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์เป็นลกัษณะผูน้าํที่มาจากการมีบารมี ซ่ึงวิสัยทศัน์นั้นแตกต่าง
จากรูปแบบทิศทางขององคก์าร (เช่น ภารกิจ หรือจุดมุ่งหมาย) ในหลายดา้นดว้ยกนั วิสัยทศัน์มี
ความชดัเจนและเป็นแรงกดดนัทางดา้นจินตนาการซ่ึงทาํให้เกิดนวตักรรมในการปรับปรุงพฒันา 
โดยคาํนึงถึงธรรมเนียมปฏิบติัและเช่ือมต่อกบัการกระทาํซ่ึงคนเราสามารถนาํไปประยกุตใ์ช ้เพื่อ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซ่ึงองคก์ารในศตวรรษที่ 21 มีความตอ้งการผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์อยา่งยิ่ง 
ดงันั้นคุณลกัษณะของผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ ประกอบดว้ย 1) ความสามารถอธิบายวิสัยทศัน์กบัผูอ่ื้นได ้
2) ความสามารถในการแสดงให้เห็นถึงวิสัยทศัน์ไม่เพียงต่างคาํพูดแต่จากพฤติกรรมดว้ย 3) 
ความสามารถขยายหรือประยกุตว์ิสัยทศัน์ของภาวะผูน้าํในรายละเอียดท่ีต่างกนั สามารถแยกเป็น
องคป์ระกอบของภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย การสร้างวิสัยทศัน์ (formulating) 
การเผยแพร่วิสัยทศัน์ (articulating) การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ (implementing)  

 1.3.26 องค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงวสัิยทศัน์ตามทศันะของสถาบันเพิม่ผลผลติแห่งชาต ิ
  สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2553) อธิบายถึงองคป์ระกอบของภาวะผูน้าํเชิง

วิสัยทศัน์ พบว่ามี 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี คือ 1) สร้างวิสัยทศัน์ (envision) เม่ือผูน้าํเป็นผูส้ร้างแรง
บนัดาลใจและทาํให้เกิดการปฏิบติั ผูน้าํจึงตอ้งมีภาพอนาคตท่ีเรียกกนัว่า “วิสัยทศัน์” ท่ีไม่ใช่การ
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สร้างวิมานในอากาศวิสัยทศัน์ของผูน้าํที่ประสบความสําเร็จตอ้งมีพื้นฐานมาจากการวิเคราะห์
ขอ้มูล ทั้งขอ้มูลภายนอกที่มีผลกระทบต่อองคก์ร และขอ้มูลภายในคือ จุดอ่อนและจุดแขง็ของ
องคก์ร 2) สร้างฝันให้เป็นจริง (enable) มีคาํกล่าวไวว้่า “vision without action is only a dream. 
action without vision is just an activity.” หากวิสัยทศัน์เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีจะกาํหนดทิศทางและ
ตดัสินใจทางเลือกในอนาคต ก็คือ การนาํไปสู่การปฏิบตัิโดยมีการกาํหนดโครงสร้าง ขั้นตอน 
วิธีการ และผูป้ฏิบติัท่ีเหมาะสม เพื่อนาํไปสู่การปฏิบติัจนบรรลุการปฏิบติัจนบรรลุผลท่ีตอ้งการ 
นัน่คือ การปรับส่วนต่างๆ ให้เหมาะสมเป็นไปในทิศทางที่สนบัสนุนเก้ือกูลกนั เพื่อให้ภาพรวม
ขององคก์รมีความสอดคลอ้งกนั 3) สร้างโอกาสและให้อาํนาจแก่ผูป้ฏิบติั (empowerment) เมื่อ
กาํหนดทิศทางและจดัระบบต่างๆ ให้พร้อมแลว้ ส่ิงท่ีจะตอ้งทาํต่อไปคือ การสร้างโอกาสและให้
อาํนาจแก่ผูป้ฏิบติั โดยพิจารณาองคป์ระกอบ 3 ประการ คือความพร้อมในการปฏิบติังาน หมายถึง 
ความรู้ ความสามารถและความรับผิดชอบ ดงันั้น ผูน้าํตอ้งคดัเลือกและจดัสรรคนให้เหมาะสมให้
ความรู้และการดูแลรวมทั้งสร้างแรงจูงใจ ผลงานท่ีคาดหวงัและการวดัผล หมายถึง การกาํหนด
เป้าหมายตั้งแต่ระดบัองคก์ร หน่วยงาน และบุคคล พร้อมทั้งส่ือสารให้เขา้ใจตรงกนั และมีวิธีการ
วดัผลที่มีมาตรฐาน ผลตอบแทนเมื่อวดัผลแลว้ ตอ้งมีระบบการให้ผลตอบแทน/ของรางวลัเมื่อ
งานประสบความสาํเร็จ 4) สร้างพลงั (energizer) ผูน้าํท่ีดีตอ้งเป็นคนที่น่าเช่ือถือ สามารถสร้าง
ความเช่ือมัน่และทาํตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี จูงใจและสร้างศรัทธาแก่ผูป้ฏิบติังานได ้ซ่ึงจะเกิดข้ึนได้
ก็ต่อเมื่อผูน้าํมีคุณสมบตัิ ดงัต่อไปน้ี คือ ความรู้ ความสามารถ และลกัษณะของผูน้าํที่จะสร้าง
ความน่าเชื่อถือเป็นที่ไวว้างใจ การปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งที่ดี ผูน้ําที่มีความน่าเชื่อถือโดย
ปราศจากคําถามหรือลงัเลจากผูป้ฏิบตั ิ จะตอ้งเป็นคนที่ทําในสิ่งที ่พ ูดและพูดในสิ่งที ่ท ํา 
ความสามารถในการส่ือสาร กระตุน้ จูงใจให้ปฏิบติังานให้สาํเร็จช่วยเหลือเม่ือมีปัญหา ใหก้าํลงัใจ
เม่ือมีอุปสรรค และ 5) สร้างจริยธรรม (ethic) ผูท่ี้จะกา้วข้ึนมาเป็นผูน้าํตอ้งมีความประพฤติที่มี
ความซ่ือสัตยไ์ม่ใชอ้าํนาจไปในทางที่ผิด อดทนต่อปัญหา และมีเมตตาที่จะช่วยเหลือ สั่งสอน
รวมทั้งมีความอ่อนนอ้มถ่อมตน รับฟังความคิดเห็นของผูอื้่น ซ่ึงจะเป็นแบบอยา่งของการสร้าง
วฒันธรรมท่ีดีงามให้เกิดข้ึนในองคก์ร 

 1.3.27 องค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงวสัิยทศัน์ตามผลการวจัิยของ สุรีพนัธ์ุ เสนานุช 
  สุรีพนัธุ์ เสนานุช (2553) ไดศ้ึกษาวิจยัเชิงคุณภาพเก่ียวกบัคุณลกัษณะและ

พฤติกรรมของภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์ กรณีศึกษาโรงพยาบาลสงขลา พบว่า ผูบ้ริหารของ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์มีพฤติกรรมท่ีบ่งบอกถึงความเป็นผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ ดงัน้ีคือ 1) มีการ
กาํหนดทิศทางท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรม 2) การสร้างกลยทุธ์เพื่อผลการดาํเนินการท่ีดีเลิศ ซ่ึงผูบ้ริหาร
ไดมี้การกาํหนดกลยทุธ์ในการดาํเนินการตามพนัธกิจแต่ละดา้นโดยกาํหนดเป็นนโยบายท่ีชดัเจน 
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ส่ือสารให้สมาชิกในองคก์ารทุกระดบัไดรั้บทราบทั้งการส่ือสารท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
3) สร้างการมีส่วนร่วมของคนในองคก์าร และ 4) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งดา้นจริยธรรม สามารถ
แยกเป็นองคป์ระกอบของภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์ที่สําคญั ประกอบดว้ย การสร้างวิสัยทศัน์ 
(formulating) การเผยแพร่วิสัยทศัน์ (articulating) การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ (implementing) และ
การเป็นแบบอยา่งท่ีดี (role model)  

 1.3.28 องค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ตามทัศนะของสํานักงานคณะกรรมการ 
  การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ไดก้าํหนดคุณลกัษณะ
ภาวะผูน้าํวิสัยทศัน์ ไวด้งัน้ี 1) ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการกาํหนดวิสัยทศัน์ของโรงเรียนจากการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกสถานศึกษา
ทั้งสภาพจริงในปัจจุบนัและสภาพการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 2) ผูบ้ริหารสถานศึกษา
กาํหนดค่านิยมของโรงเรียนในการทาํงานให้มีความสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และพนัธกิจ โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร 3) ผูบ้ริหารสถานศึกษาสร้างศรัทธาโดยเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติังาน
ตามค่านิยมของสถานศึกษาเพื ่อพฒันาบุคลากรสู่อนาคต 4) ผูบ้ริหารสถานศึกษามีระบบให้
บุคลากรไดใ้ชศ้กัยภาพในการทาํงานอยา่งเตม็ท่ีภายใตก้ารกระจายอาํนาจและการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม 5) สร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ กระตุน้ให้เกิดการสร้างนวตักรรมเพื่อ
เพิ่มพูนศกัยภาพการปฏิบติังานและให้เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 6) จดัระบบส่ือสารเพ่ือใหท้ราบ
และเกิดการยอมรับในวิสัยทศัน์ ค่านิยมและผลการดาํเนินการที่คาดหวงัของโรงเรียนแบบ
สองทิศทางอยา่งหลากหลายรูปแบบ 7) ผูบ้ริหารสถานศึกษาสร้างบรรยากาศภายในโรงเรียน 
เพื่อให้เกิดการปรับปรุงผลการดาํเนินการ การบรรลุพนัธกิจ และวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์รวมทั้ง
ส่งเสริมและกาํกบัให้บุคลากรประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั และมีจริยธรรม สามารถ
แยกเป็นองคป์ระกอบของภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์ที่สําคญั ประกอบดว้ย การสร้างวิสัยทศัน์ 
(formulating) การเผยแพร่วิสัยทศัน์ (articulating) การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ (implementing) และ
การเป็นแบบอยา่งท่ีดี (role model)  

 จากทศันะหรือจากผลงานวิจยัของนกัวิชาการแหล่งต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจะ
นาํมาสังเคราะห์เพื่อให้ไดข้อ้สรุปเป็นโมเดลการวดัองคป์ระกอบหลกัของภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ 
ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
 
 



 

 

ตารางที่ 2 การสังเคราะห์เพื่อกาํหนดองคป์ระกอบของภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์จากทศันะและผลงานวิจยัของนกัวิชาการแหล่งต่างๆ 
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 จากตารางที่ 2 ผลการสังเคราะห์องคป์ระกอบของภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์พบว่า  
มีองคป์ระกอบเชิงทฤษฎี (theoretical framework) จํานวน 17 องคป์ระกอบ แต่สําหรับการ
ศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ ิจยัไดใ้ชห้ลกัเกณฑพ์ิจารณาจากความถี่ขององคป์ระกอบที่สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของนกัวิชาการท่ีมีความถ่ีในระดบัสูง (ในท่ีน้ีคือ ความถ่ีตั้งแต่ 17 ข้ึนไป) ไดอ้งคป์ระกอบ
ของภาวะผูน้ํา เชิงว ิส ัยทศัน ์ (visionary leadership) ที ่จะใชเ้ป็นกรอบแนวคิดเพื ่อการว ิจ ยั 
(conceptual framework) ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี จาํนวน 4 องคป์ระกอบ คือ 

 องคป์ระกอบท่ี 1   การสร้างวิสัยทศัน์ (formulating)  
 องคป์ระกอบท่ี 2   การเผยแพร่วิสัยทศัน์ (articulating)  
 องคป์ระกอบท่ี 3   การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ (implementing)  
 องคป์ระกอบท่ี 4   การเป็นแบบอยา่งท่ีดี (role model)  

จากองคป์ระกอบขา้งตน้สามารถสร้างโมเดลการวดัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ได ้ดงัภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 โมเดลการวดัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ 
 

 จากภาพที่ 1 แสดงโมเดลวดัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ที่ไดจ้ากการสังเคราะห์ ทฤษฎี 
แนวคิด และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ย การสร้างวิสัยทศัน์ การเผยแพร่วิสัยทศัน์ การ
ปฏิบตัิตามวิสัยทศัน์และการเป็นแบบอยา่งที่ดี โดยมีรายละเอียดของแต่ละองคป์ระกอบ ที่จะ
นาํไปสู่การสังเคราะห์เพื่อกาํหนดนิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ีของแต่ละองคป์ระกอบดงัหวัขอ้
ท่ีจะกล่าวถึงขา้งล่างน้ี 
 
 

  

ภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ 

การสร้างวิสัยทศัน์ 

การเผยแพร่วิสัยทศัน์ 

การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ 

การเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
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1.4 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของแต่ละองค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ 
 1.4.1 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบการสร้างวสัิยทศัน์ (formulating) 
  Yulk (1989) ไดก้ล่าวไวว้ ่า  ในการสร้างว ิส ัยทศัน์นั้น  ผูน้ําจะตอ้งสร้าง

เครือข่ายงานท่ีจะไดพ้บปะกบัสมาชิกทั้งในองคก์ารและนอกองคก์าร ทั้งแบบเป็นทางการและไม่
เป็นทางการโดยผูน้าํจะตอ้งสนใจในความคิดเห็นของผูอ่ื้น โดยเฉพาะความคิดเห็นใหม่ๆ หรือท่ี
แตกต่างไปจากความคิดเห็นของตนเองและของคนอ่ืนๆ เพื่อท่ีจะไดเ้ลือกเฉพาะความคิดเห็นท่ีดี
มาใชป้ระกอบการตดัสินใจในขณะท่ี Ellis and Joslin (1990) มีความเห็นว่าทุกโรงเรียนยอ่มมี
ศกัยภาพเฉพาะของตนท่ีจะกระทาํบางส่ิงบางอยา่งไดดี้ ดงันั้นในการกาํหนดภาพในอนาคตของ
โรงเรียน จึงศึกษาสภาพของโรงเรียนในปัจจุบนัว่ามีจุดเด่นจุดดอ้ยดา้นใด โดยการรวบรวมขอ้มูล
จากสมาชิกทุกคนในโรงเรียน แลว้นาํขอ้มูลที่ไดม้าสังเคราะห์เป็นภาพรวมของโรงเรียน เพื่อ
ตดัสินใจว่าจะวางทิศทางการพฒันาโรงเรียนไปทางใด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ Goens 
and Clover (1991) ท่ีมีความเห็นในทาํนองเดียวกนัว่า ในการสร้างวิสัยทศัน์นั้นผูน้าํไม่สามารถท่ี
จะนัง่อยูเ่ฉยและคอยให้วิสัยทศัน์เกิดข้ึนเองได  ้แต่จาํเป็นจะตอ้งศึกษาองคก์ารอยา่งลึกซ้ึงโดย
วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล วินิจฉยัความตอ้งการของสมาชิก ฟังความคิดเห็นของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งในและนอกองคก์าร ไต่ถามปัญหา สังเกตปฏิกิริยายอ้นกลบัของสมาชิก ศึกษาขอ้มูลท่ีมีอยูเ่พื่อ
นาํส่ิงเหล่านั้นมาประมวลกนัเขา้กลายเป็นวิสัยทศัน์ของผูน้าํ เช่นเดียวกบั Braun (1991) ไดอ้ธิบาย
ถึง การสร้างวิสัยทศัน์ หมายถึง การสร้างความฝันท่ีเป็นจริงหรือการสร้างพิมพเ์ขียวขององคก์ารท่ี
มีความเป็นเลิศในอนาคต เป็นการสร้างภาพในอนาคตท่ีผูบ้ริหารปรารถนาให้องคก์ารของตนเป็น
อยา่งนั้น ตอ้งมีการศึกษาองคก์ารอยา่งลึกซ้ึง มีการวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งชดัเจนเกี่ยวกบัจุดดอ้ย 
จุดเด่นของบุคคล สถานที่ ทรัพยากร และเวลา วิสัยทศัน์ที่สร้างจาํเป็นตอ้งมีความสอดคลอ้งกบั
สภาพแวดลอ้ม วิธีการท่ีดีในการสร้างวิสัยทศัน์ ก็คือการมีส่วนร่วม  

  แนวคิดของ Wilmore (2002) และ Barth (1991) กล่าวว่าวิสัยทศัน์ผูน้าํเกิดจาก
การรวบรวมขอ้มูลและคาํนึงถึงความตอ้งการของสมาชิก เง่ือนไขและความเขา้ใจในส่ิงต่างๆ ของ
องคก์ารอย า่งถ ่องแท  ้และที ่สําคญัค ือว ิส ัยทศัน ์นั้นจะตอ้งสอดคลอ้งและส ัมพนัธ ์ก บั
สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนดว้ย ในเร่ืองเดียวกนัน้ี Locke et al. (1991) ไดเ้สนอแนวทางการสร้าง
วิสัยทศัน์ของผูน้าํ ดงัน้ี 1) โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล หมายถึง การสนทนาพดูคุยและฟังความ
คิดเห็นจากคนอื่นๆ ทั้งในองคอ์งคก์ารและนอกองคก์าร 2) โดยกระบวนการจดักระทาํขอ้มูล 
หมายถึง การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลที่มีอยู ่เพื่อนาํไปกาํหนดวิสัยทศัน์ของผูน้าํซ่ึงตอ้ง
อาศยัความรู้ความสามารถของผูน้าํในเร่ืองต่อไปน้ี การมีสายตายาวไกล ความเขา้ใจในประเพณี
และวฒันธรรมขององคก์าร ความเขา้ใจถึงผลกระทบต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนและแนวโนม้ของโลกใน
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อนาคต ความสามารถในการมองเห็นภาพรวมขององคก์าร ความสามารถในการคาดคะเนแรง
ต่อตา้นอนัอาจเกิดข้ึน การมีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองไดต้ลอดเวลา  
3) การถ่ายทอดวิสัยทศัน์ของตนออกมาเป็นถอ้ยคาํไดอ้ยา่งชดัเจน มีพลงัในการกระตุน้ให้สมาชิก
ทุกคนทาํงานเพื่อเป้าหมายขององคก์าร ทั้งน้ีถอ้ยคาํที่แสดงวิสัยทศัน์นั้นควรมีลกัษณะยน่ยอ่ 
ชดัเจน ทา้ทาย มุ่งอนาคต มัน่คง ปารถนาที่จะบรรลุให้ได ้4) การประเมินผลเป็นระยะ หมายถึง 
การทดสอบว่าวิสัยทศัน์นั้นสอดคลอ้งกบัความรู้ความสามารถของสมาชิกในองคก์ารหรือไม่ หาก
ไดค้าํตอบปฏิเสธผูน้าํก็จะตอ้งนาํวิสัยทศัน์นั้นมาพิจารณาเพื่อปรับเปล่ียนต่อไป 

  DuBrin (1998) ไดก้ล่าวว่าในการสร้างวิสัยทศัน์ ผูบ้ริหารตอ้งเตรียมและใช้
แหล่งขอ้มูลต่างๆ เพื่อให้มีขอ้มูลข่าวสารให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํไดจ้ากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย
ตามความจํา เป็น  โดยไดเ้สนอขั้นตอนที ่จะนําไปสู่การสร้างว ิส ัยทศัน ์ ไดแ้ก่ ว ิเคราะห์
สภาพแวดลอ้ม วิเคราะห์องคก์าร กาํหนดทกัษะท่ีจาํเป็นในการดาํเนินงานใหส้าํเร็จประเมินปัญหา
และโอกาสที่เอื้ออาํนวย แลว้สร้าง ประเมินและตดัสินใจเลือก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Page Wong 
(2000), Russell and Stone (2002) และ Zaccaro and Banks (2004) ไดเ้สนอจากผลการศึกษาว่า
พฤติกรรมของผูน้าํท่ีมีวิสัยทศัน์ จะตอ้งมี การสร้างวิสัยทศัน์ (formulating) เพื่อให้เห็นถึงภาพท่ี
ควรจะเป็นในอนาคต เช่นเดียวกบั Merron (1995 อา้งถึงใน ดลพร ทวาโรจน์, 2548) ไดเ้สนอ
แนวคิดในการสร้างวิสัยทศัน์ว่า ควรเร่ิมจากการกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละภารกิจขององคก์ารให้
ชดัเจน มีการรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกขององคก์ารเพื่อ
หาจุดอ่อนและจุดแขง็ขององคก์าร สําหรับการสร้างวิสัยทศัน์ ซ่ึงในการสร้างวิสัยทศัน์ที่มี
ประสิทธิผลควรมีการกาํหนดข้ึนโดยตวัผูน้าํและคณะผูน้าํ ทั้งน้ีเพราะคณะผูน้าํสามารถสร้าง
วิสัยทศัน์โดยรวบรวมความคิดเห็นของทุกคนในองคก์ารได ้

  Willmore (2002) ไดอ้ธิบายถึงการพฒันาวิสัยทศัน์หรือการสร้างวิสัยทศัน์จะ
บอกถึงสภาพปัจจุบนัและสภาพที่ตอ้งการจะเป็นในอนาคต จากวิสัยทศัน์ที่สร้างข้ึนทุกส่ิงใน
สถานศึกษาตอ้งสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ ทั้งเป้าหมายและกลยทุธ์เพื่อให้ประสบผลสําเร็จตามท่ี
มุ่งหวงั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Fisher (1993) 

  เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์ (2538) ไดอ้ธิบายไวอ้ยา่งชดัเจนว่า การสร้างวิสัยทศัน์ 
เป็นการสร้างความฝันท่ีเป็นจริงหรือเป็นการสร้างพิมพเ์ขียว (blueprint) ขององคก์ารท่ีมีความเป็น
เลิศในอนาคต เป็นการสร้างภาพอนาคตท่ีผูน้าํปรารถนาจะให้องคก์ารของตนเป็นอยา่งนั้น วิธีการ
ท่ีดีอยา่งหน่ึงในการสร้างวิสัยทศัน์ก็คือ การสร้างวิสัยทศัน์โดยการให้มีส่วนร่วม (shared vision) 
ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งศึกษาองคก์ารอยา่งลึกซ้ึง เขา้ใจภารกิจ เป้าหมาย และวตัถุประสงค์
เดิมขององคก์าร เขา้ใจวฒันธรรมองคก์าร เขา้ใจความตอ้งการและค่านิยมของสมาชิก และจะตอ้ง
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วิเคราะห์องคก์ารเพื่อหา จุดแขง็ (strength) และจุดอ่อน (weakness) ขององคก์าร อีกทั้งผูบ้ริหาร
สถานศึกษายงัตอ้งเขา้ใจสภาพแวดลอ้มและศึกษาแนวโนม้ของส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งวิเคราะห์
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อแสวงหาโอกาส (opportunity) และหลีกเล่ียงความเส่ียงหรืออุปสรรค (threat) ซ่ึง
การสร้างวิสัยทศัน์นั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรพฒันาตนเองให้มีความสามารถในดา้นต่อไปน้ี 

  1) การมองการณ์ไกล 
  2) การมองยอ้นกลบัไปขา้งหลงั 
  3) การมองผลกระทบและแนวโนม้ต่างๆ 
  4) การมององคก์ารในภาพรวม 
  5) การคาดคะเนแรงต่อตา้นต่างๆ 
  6) การวิเคราะห์จุดแขง็และจุดอ่อนขององคก์าร 
  7) การมีความมุ่งมัน่หรือความสนใจท่ีจะเปล่ียนแปลง 
  8) การทดสอบว่าวิสัยทศัน์ท่ีสร้างข้ึนนั้นสอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์าร

และความสามารถของสมาชิกในองคก์ารหรือไม่ 
  จากแนวคิด เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์ ไดเ้สนอว่า การสร้างวิสัยทศัน์ควรสร้าง

โดยการมีส่วนร่วมดงัที่กล่าวขา้งตน้นั้น สมศกัด์ิ ดลประสิทธ์ิ (2543) กลบัมีความคิดเห็นว่า การ
สร้างวิสัยทศัน์การกาํหนดข้ึนโดยผูน้าํ (leader initiated) มิไดก้าํหนดโดยกลุ่มบุคคล ซ่ึงผูน้าํที่ดี
จะตอ้งรู้จกัสนทนาและรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก แลว้นาํมาพิจารณาว่าโลกปัจจุบนัเป็นเช่น
ไร นาํขอ้มูลผนึกเขา้เป็นวิสัยทศัน์ แลว้หาวิธีการที่จะมุ่งสู่คุณภาพท่ีควรจะเป็นหรือวิสัยทศัน์นั้น 
ในการสร้างวิสัยทศัน์จาํเป็นตอ้งคาํนึงศีลธรรม จริยธรรม เพื่อให้ทิศทางท่ีจะมุ่งไปมีความถูกตอ้ง 
มัน่คง นาํความรุ่งเรืองมาสู่ชีวิตหรือองคก์ารนั้นๆ วิสัยทศัน์เป็นการมองภาพแห่งอนาคต ทาํให้
ชีวิตมีความหมาย มีพลงัที่จะกา้วไปสู่จุดหมายที่มุ่งหวงัไว ้สุเทพ เชาวลิต (2541) ไดก้ล่าวถึง 
ตวัแปรท่ีสาํคญัในการสร้างวิสัยทศัน์ คือ ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด (conceptual skill) อนัเป็น
ทกัษะท่ีสาํคญัยิ่งของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(creative thinking) 
คิดแปลกใหม่ คิดเหนือผูอ่ื้น คิดอยา่งมีคุณภาพและคิดสู่ความสาํเร็จในเชิงปฏิบติั พฒันาความคิด
สร้างสรรคสู่์กระบวนการสร้างวิสัยทศัน์ที่พฒันาให้นกับริหารมองกวา้ง คิดไกล ทนัสมยัและ
เฉียบแหลม และยงัสอดคลอ้งกบั พฒันิจ โกญจนนาท (2542) ไดเ้สนอแนวทางการสร้างวิสัยทศัน์
ตามกระบวนการดาํเนินงานดงัน้ี 1) การดาํเนินการรวบรวมขอ้มูล ทั้งจากสภาพแวดลอ้มภายนอก
และสภาพแวดลอ้มภายในประกอบกนั 2) การจดัระบบขอ้มูลท่ีสามารถกาํหนดวิสัยทศัน์ออกมา 
แลว้นาํไปวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งอดีต ปัจจุบนั และอนาคต ควบคู่กนัไปเพ่ือให้เห็นแนวทางการดาํเนิน
และแนวทางการแกไ้ขที่ชดัเจน 3) การกาํหนดวิสัยทศัน์ออกมาในรูปแบบขอ้ความที่ชดัเจน  
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ทา้ทาย มุ่งอนาคต มัน่คง มีพลงัในการกระตุน้ให้สมาชิกทุกคนทาํงานเพื่อเป้าหมายองคก์าร  
4) ควรจดัให้มีการประเมินขอ้ความที่เกี่ยวกบัวิสัยทศัน์ก่อน ทั้งน้ีเพื่อให้ขอ้ความหรือแนวทาง
ดงักล่าวมีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 

  สําหรับการสร้างวิสัยทศัน์ที ่กวา้งไกล เพื ่อนําไปสู่การพฒันาคน สังคม 
ประเทศชาติและมนุษยชาติ มีปรัชญาในการสร้างวิสัยทศัน์ 4 ประเด็นหลกั คือ (เกรียงศกัด์ิ  
เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2541)  

  1) มองประเด็นแบบสหวิทยาการ ในการวิเคราะห์วิจยัประเด็นเร่ืองใด
จะตอ้งร่วมกนัมองปัญหา โดยมุ่งท่ีการศึกษาหาคาํตอบอยา่งครบวงจรและสมดุล 

  2) มองประเด็นอนาคต มุ่งประเด็นไปท่ีอนาคตดว้ยการสร้างความเขา้ใจใน
อดีตและสามารถวิเคราะห์ปัจจุบนั เพื่อนาํไปสู่การวางแผนระยะยาวในอนาคต เนน้ป้องกนัและ
ลดการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการไม่วางแผนระยะยาว 

  3) มีคาํตอบท่ีเป็นรูปธรรม ตอ้งมีคาํตอบท่ีชดัเจนเพื่อสามารถนาํมาใชเ้พื่อให้
เกิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริงได ้มิใช่มุ่งให้เกิดการพฒันาความเจริญทางเศรษฐกิจและวตัถุเท่านั้น 
แต่พฒันาความรู้พฒันาคน พฒันาจิตใจ พฒันาส่ิงแวดลอ้มและพฒันาดา้นอื่นๆ อยา่งสมดุลและ
ครบถว้น 

  4) ถ่ายทอดออกไปไดเ้ป็นความปราถนาให้การศึกษาวิจยัที่ดาํเนินการนั้น
เป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมมากท่ีสุด ขอ้มูลท่ีเป็นรูปธรรมจะถูกนาํมายอ่ยให้เขา้ใจมากยิ่งข้ึน
และกระจายไปสู่มหาชนให้กวา้งขวางท่ีสุด การเผยแพร่วิสัยทศัน์ท่ีไดผ้ลจาํเป็นตอ้งอาศยัผูน้าํท่ีมี
ความสามารถในการส่ือสาร และมีวาทศิลป์ที่ดี ผูท่ี้สามารถเผยแพร่ให้สมาชิกรับรู้วิสัยทศัน์ของ
ตนไดด้ว้ยคาํพูดและการกระทาํท่ีเป็นตวัอยา่ง 

  เสาวนิตย  ์ชยัมุสิก  (2545) ไดย้ ืนยนัว่าการสร้างวิสัยทศัน์ของโรงเรียน
จาํเป็นตอ้งใชศ้ิลปะ เพราะวิสัยทศัน์เป็นจินตภาพที่ปราศจากรายละเอียด วิสัยทศัน์เป็นส่ือท่ี
โรงเรียนตอ้งการจะให้เห็นความสาํเร็จท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือไดล้งมือดาํเนินการแลว้ ซ่ึงขั้นตอนในการ
กาํหนด หรือการสร้างวิสัยทศัน์ท่ีดี มีข้ึนตอนในการดาํเนินการ ดงัน้ี 

  1) ระบุผลที่เกิดจากการสํารวจตนเอง โดยการเปรียบเทียบกบัมาตรฐาน
คุณภาพและตวัช้ีวดัของสถานศึกษา (benchmarking) กําหนดเป็นจุดเด่น จุดดอ้ย หรือจุดท่ี
ตอ้งการพฒันาของแต่ละขอบข่ายและตวัช้ีวดัคุณภาพ 

  2) จดัหรือจาํแนกจุดเด่น จุดดอ้ย หรือจุดท่ีตอ้งการพฒันามาตรฐานคุณภาพ
และตวับ่งช้ีของแต่ละดา้น 
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  3) จดัลาํดบัความสําคญัของจุดเด่น จุดดอ้ย หรือจุดที่ตอ้งการพฒันา โดย 
ยึดหลกัว่ารักษาจุดเด่นเพื่อผดุงมาตรฐานคุณภาพและพฒันาเพื่อยกระดบัเขา้สู่มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา 

  4) นาํผลจากขอ้ 3 มากาํหนดทิศทางการพฒันา ระยะ 3-5 ปี ของโรงเรียน
ตามแนวทางท่ีกาํหนด ดงัแสดงในภาพท่ี 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 กาํหนด/การสร้างวิสัยทศัน์ท่ีดี 
(เสาวนิตย ์ชยัมุสิก, 2545) 

 
  จิติมา วรรณศรี (2550) อธิบายการสร้างวิสัยทศัน์เป็นการสร้างภาพท่ีตอ้งการ

จะเป็นในอนาคตของสถานศึกษา โดยมีที่มาจากการมีความรู้ การมีขอ้มูลข่าวสาร การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษา รวมทั้งมีความสามารถในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล สังเคราะห์ขอ้มูล ผสมผสานกบัความคิดสร้างสรรค  ์ สอดคลอ้งกบั ดลพร  
ทวาโรจน์ (2548) และ วลัลีพนัธุ์ ปาทาน (2548) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัการสร้างวิสัยทศัน์ หมายถึง 
ความสามารถของผูบ้ริหารในการสร้างภาพในอนาคตไดอ้ยา่งชดัเจน โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล

วิสัยทศัน์ท่ีดี 

ตอบคาํถาม 3 ขอ้ มีองคป์ระกอบท่ี
เนน้พลงั 3 ประการ 

1. ทาํไม (why) มี
โรงเรียนข้ึนมาทาํไม 
(กาํหนดจุดมุ่งหมายและ
ภารกิจ 
2. อะไร (what) คือภาพ
อนาคตท่ีเราตอ้งการ 
3. อยา่งไร (how) เราจะ
ทาํอยา่งไรใหส้อดคลอ้ง
กบัภารกิจ 

1. มุ่งเนน้ไปท่ีการ
ปฏิบติั 
2. ประกอบดว้ย
วตัถุประสงคแ์ละ
ตวัช้ีวดั 
3. แสดงพลงัท่ีจะ
สามารถเปล่ียนแปลง
พื้นฐานการแข่งขนั/การ
ดาํเนินงาน 

สถานศึกษา
คุณภาพมุ่งมัน่
พฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคต์าม
มาตรฐาน ภายใน
ปี พ.ศ. 2550 

ตวัอยา่งวิสัยทศัน์ 
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เก่ียวกบัจุดอ่อนจุดแขง็ของบุคคล สถานท่ี ทรัพยากรและเวลา ทั้งภายในและภายนอกองคก์ารแลว้
นาํมาวิเคราะห์กาํหนดภาพที่พึงประสงคใ์นอนาคตขององคก์าร อีกทั้ง มนตรี แยม้กสิกร (2544) 
และ บูรชยั ศิริมหาสาคร (2548) กล่าวว่า การสร้างวิสัยทศัน์ของผูน้าํ ส่วนใหญ่เกิดจากการพฒันา
วิสัยทศัน์ ซ่ึงจะบอกถึงสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีตอ้งการจะเป็นในอนาคต จากวิสัยทศัน์ท่ีสร้าง
ข้ึนทุกส่ิงในสถานศึกษาตอ้งสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ ทั้งเป้าหมายและกลยทุธ์เพื ่อให้ประสบ
ผลสาํเร็จตามท่ีมุ่งหวงั และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ดลพร ทวาโรจน์ (2548) และวลัลีพนัธ์ุ 
ปาทาน (2548) ที่สรุปถึงการสร้างวิสัยทศัน์ หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
การสร้างภาพในอนาคตขององคก์ารไดอ้ยา่งชดัเจน โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัจุดอ่อน 
จุดแขง็ของบุคคล สถานท่ี ทรัพากรและเวลา ทั้งภายในและภายนอกองคก์ารแลว้นาํมาวิเคราะห์
กาํหนดภาพท่ีพึงประสงคใ์นอนาคตขององคก์าร 

  วีระวฒัน์ ปันนิตามยั (2541) เสนอแนวทางการสร้างวิสัยทศัน์ไว ้ดงัน้ีคือ  
1) การคิดจากหลายผสัสะ (multlsensory thinking) ไดเ้เก่ ส่ิงท่ีไดรู้้ ไดเ้ห็น สัมผสัดว้ยหู ตา จมูก 
ล้ิน กาย ใจของเราเช่ือมโยงสังเคราะห์ประสบการณต่างๆ เขา้ดว้ยกนั 2) การสร้างแผนท่ีไวใ้น
สมอง (mind mapping) คิค คาดคะเน วิเคราะห์ส่ิงต่างๆ แบบใยแมงมุม โดยระบุความคิคหลกัแลว้
ระบุปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง เป็นการใชพ้ลงัร่วมของสมองทั้งสองซีกอยา่งสมดุล ทั้งในส่วนการคิด
วิเคราะห์และจินตนาการ 3) การคิดแลว้เขียน (brain writing) เป็นการระดมสมองโดยให้ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม  คิดดงัๆ  เข ียนความคิดในกระดาษ  แลว้ช่วยกนัคิดต่อยอด  4) แผนบอกเร่ืองราว 
(storyboarding) โดยเขียนแนวคิดลงในกระดานท่ีติดตามทางเดินหรือหอ้งพกัทานกาแฟเพื่อใหค้น
อ่ืนร่วมแสดงทศันะ ร่วมปรับปรุงแกไ้ข 5) การฝึกญาณหยัง่รู้ (intuition) เช่น ฝึกสมาธิ ฟังดนตรี
เบาๆ ฝึกจิตดว้ยการเล่นกบัความคิดแบบมีส่ิงเร้าช้ีนาํ เช่น อกัษรไขว ้หมากรุก ฝึกความยืดหยนุ มี
จิตใจเปิดกวา้ง คิดวิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆ ระบุขอ้ดีขอ้เสีย การประเมินหางเลือก จดความคิด
ใหม่ๆ ท่ีแวบเขา้มาในสมอง 6) การวิเคราะห์ SWOT โดยอาจยกรอบของเวลา 3 ช่วง คือ อดีต 
ปัจจุบนั และอนาคต พิจารณาแนวโนม้การเปล่ียนแปลงต่างๆ ทั้งในและนอกองคก์าร 7) วิเคราะห์
สถานการณ์ดว้ย scenario planning เป็นการคิดคาดคะเนอนาคตท่ีอาจเป็นไปใด ้ โดยผูเ้ก่ียวขอ้ง
ร่วมกนัระบุ เล่าเร่ืองหรือกาํหนดเป็นฉาก ภายใตส้ภาพการณ์ท่ีเป็นอยู ่กระบวนการคิดเป็นฉากๆ 
จะช่วยหาภาพท่ีควรปฏิบติัในอนาคต 8) การประชุมร่วมกนั เพื่อหาเอกฉนัทข์องขอ้ความที่จะ
เลือกเป็นวิสัยทศัน์ทาํได ้3 ระดบั คือ การจดัอนัดบัขอ้ความ ความสอดคลอ้งของขอ้ความกบั
เกณฑค์วามสาํเร็จ และความสอดคลอ้งของขอ้ความกบัสภาพปัจจยัต่างๆ ขององคก์าร ขณะท่ี 
วีรวุธ มาฆะศิรานนท ์(2544) กล่าวว่าการสร้างวิสัยทศัน์นั้นจะเกิดจากองคป์ระกอบต่างๆ ดงัน้ีคือ 
1) ขอ้มูลข่าวสาร (information) ทั้งภายในและภายนอกองคก์าร 2) องคค์วามรู้ (knowledge) ของ
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คนในองคก์าร 3) การริเร่ิม ไม่ยดึดิดกบัรูปแบบเดิม 4) ความคาดหวงั (expectation) ของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียกบัองคก์าร 5) การผสมผสานจินตนาการและดุลพินิจ ศกัยภาพ ความสามารถ ทกัษะและ
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ 6) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มขององคก์ารและ
แนวโนม้ต่างๆ ไดอ้ยา่งแม่นยาํดว้ยวิธีการเชิงระบบ (system approach) 7) การกาํหนดทางเลือกใน
การเดินไปสู่อนาคต (scenario of the future) ว่าจะใชก้ลยทุธ์ใดเป็นตวันาํ 8) การรวมพลงัความ
มุ่งมัน่ในการสร้างนวตัวรรม  (innovative) เพื ่อให ้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยา่งเป็นรูปธรรม 
สอดคลอ้งกบั ชลาลยั นิมิตบุตร (2550) กล่าวว่า การสร้างวิสัยทศัน์ หมายถึง การที่ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาสามารถสร้างภาพในอนาคตของสถานศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจนว่าประสิทธิผลที่ดีที่สุด
ของโรงเรียนที่ตอ้งการอยา่งแทจ้ริงคืออะไร ทั้งน้ีโดยอาศยัทกัษะการเก็บรวบรวมขอ้มูล การ
วิเคราะห์ขอ้มูล และการสังเคราะห์ขอ้มูลของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

  ดงันั้น  สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบตั ิการขององคป์ระกอบ  “การสร้าง
วิสัยทศัน์” (formulating) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
แสดงออกถึงการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์สภาพการณ์ทั้งภายในและภายนอกองคก์าร โดยการ
กาํหนดทิศทางและเป้าหมายเพื่อสร้างอนาคตผา่นวิสัยทศัน์ของโรงเรียน มองปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
องคก์ารว่าเป็นส่ิงทา้ทาย กระตุน้ให้เกิดความคิดสร้างสรรคแ์ละคิดนอกกรอบในการทาํงานและ
สร้างบรรยากาศที่สนบัสนุนความคิดสร้างสรรคไ์ด  ้และสามารถสรุปตวับ่งช้ีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงการสร้างวิสัยทศัน์ได ้8 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 1) มีการวิเคราะห์สภาพการณ์ทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์าร 2) มีการกาํหนดทิศทางและเป้าหมายเพื่อสร้างอนาคตองคก์ารผา่นวิสัยทศัน์ 3) 
เปิดโอกาสให้กาํหนดเป้าหมายวิสัยทศัน์ขององคก์ารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัร่วมกนั 4) มองปัญหา
ที่เกิดข้ึนในองคก์ารว่าเป็นส่ิงทา้ทาย 5) มีการคน้หาวิธีการแกปั้ญหาเดิมดว้ยวิธีการใหม่ๆ 6) 
กระตุน้ให้เกิดความคิดสร้างสรรคแ์ละคิดนอกกรอบในการทาํงาน 7) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อ
เกิดความคิดสร้างสรรคด์ว้ยวิถีทางใหม่ และ8) สร้างบรรยากาศท่ีสนบัสนุนความคิดสร้างสรรคไ์ด ้ 

 1.4.2 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบการเผยแพร่วิสัยทัศน์ 
  (articulating) 

  ในองคก์ารทุกองคก์ารเม่ือสร้างวิสัยทศัน์องคก์ารข้ึนมาแลว้ เพื่อให้วิสัยทศัน์
บรรลุตามเป้าหมายขององคก์าร ผูน้าํจาํเป็นตอ้งมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเผยแพร่วิสัยทศัน์
ให้สมาชิกและผูเ้กี่ยวขอ้งไดเ้ขา้ใจอยา่งชดัเจน ดงัเช่น Sergiovanni (1984) กล่าวไวว้ ่า ผูน้ํา
สามารถเผยแพร่ให้สมาชิกรับรู้วิสัยทศัน์ของตนไดด้ว้ยคาํพูดและการกระทาํเป็นแบบอยา่ง 
เช่นเดียวกบั  Sherve & Schoenhert (1987) ให ้ทศันะเกี ่ยวกบัการเผยแพร่ว ิส ัยทศัน ์ว ่า เ ป็น
ความสามารถของผูน้ําในการส่ือสารวิสัยทศัน์อยา่งมีวาทศิลป์ ส่วน DuBrin (1998) ไดส้รุป
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การศึกษาเกี่ยวกบัวิสัยทศัน์องคก์ารว่าผูน้ําเชิงกลยทุธ์ (strategic leader) ไม่ใช่เพียงแต่สร้าง
วิสัยทศัน์เท่านั้นแต่จะตอ้งส่ือสารวิสัยทศัน์ให้คนอ่ืนๆ รับทราบและนาํไปสู่การปฏิบติัดว้ยวิธีการ
ต่างๆ องคป์ระกอบของภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์ที่สําคญัอีกองคป์ระกอบหน่ึง คือ การเผยแพร่
วิสัยทศัน์ (articulating) หรือ การส่ือสารภาพที่คิด ขายหรือขยายความคิด ความเช่ือ แนวคิดของ
ตนให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บรู้ เขา้ใจ เพื่อให้เกิดวิสัยทศัน์ร่วมขององคซ่ึ์งเป็นท่ียอมรับของทุกคน 
เช่นเดียวกบั Sheive & Schoenhert (1987) ให้ความเห็นว่าวิสัยทศัน์ท่ีสร้างข้ึนจะไดผ้ล จาํเป็นตอ้ง
อาศยัผูน้าํท่ีมีความสามารถในการส่ือสารและเป็นผูมี้วาทศิลป์ 

  Yukl (1989), Zaccaro and Banks (2004) เสนอวิธีการจะแสดงให้ผูอ่ื้นทราบ
ถึงวิสัยทศัน์หรืออนาคตที่เป็นไปไดน้ั้น จาํเป็นจะตอ้งส่ือสารให้ผูอื้่นทราบเกิดความเขา้ใจและ
ยอมรับ ซ่ึงสามารถดาํเนินการไดห้ลายแนวทางโดยการใชว้าทศิลป์ เช่นการใชอุ้ปมา การเขียน
เป็นคาํขวญั การเขียนเป็นขอ้ความที่มีความหมาย การใชภ้าพ สัญลกัษณ์ใดๆ ที่เป็นตวัแทนของ
วิสัยทศัน์ ส่วน Wilmore (2002) อธิบายการเผยแพร่วิสัยทศัน์เป็นการส่ือสารวิสัยทศัน์ให้สมาชิก
ในองคก์ารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ใจและถือเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับผูน้าํองคก์าร ซ่ึงมีวิธีการส่ือสารเพ่ือ
เผยแพร่วิสัยทศัน์ โดยการพูด เขียน และการกระทาํท่ีเป็นแบบอยา่ง 

  Quigley (1993) ไดเ้สนอแนะวิธีการส่ือสารวิสัยทศัน์ทัว่ทั้งองคก์ารไวว้ ่า
จะตอ้งส่ือสารอยา่งต่อเนื่อง และสมํ่าเสมอ โดยอาจใชว้ิธีการพิมพเ์อกสารเผยแพร่เกี่ยวกบั
วิสัยทศัน์ขององคก์าร การเขียนบทความเก่ียวกบัวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร การจดัทาํวีดีโอเก่ียวกบั
วิสัยทศัน์ขององคก์ารเผยแพร่ การประชุมกลุ่มยอ่ยซ่ึงเป็นการพบปะท่ีมีการส่ือสารแบบสองทาง 
ทาํให้ไดซ้กัถามขอ้สงสัยหรือใชว้ิธีการยอ่ขนาดเอกสารท่ีบอกถึงวิสัยทศัน์ขององคก์ารให้มีขนาด
เท่ากบับตัรเครดิตให้พนกังานพกติดตวัได  ้เช่นเดียวกบั Tregoe et al. (1989) เสนอหลกัการ
พื้นฐาน 5 ประการของการส่ือสารวิสัยทศัน์อยา่งมีประสิทธิผลไดแ้ก่ 1) การใชภ้าษาที่เขา้ใจ
ร่วมกนั 2) ใชค้าํที่เฉพาะเจาะจงหรือเขา้ใจง่ายไม่ซบัซอ้น 3) มีการทดสอบความเขา้ใจของผูอื้่น 
โดยสังเกตจากพฤติกรรมรายบุคคล 4) การส่ือสารวิสัยทศัน์ซํ้ าหลายคร้ังหรือบ่อยเท่าที่จะทาํได ้
และ 5) ส่ือสารให้เห็นถึงความสอดคลอ้งหรือตรงกบังาน ความรับผิดชอบของบุคลากร 

  Fisher (1993) กล่าวว่า ผูน้าํนอกจากจะมีวิสัยทศัน์แลว้ตอ้งสามารถบอกกล่าว
หรือเผยแพร่ (articulate) วิสัยทศัน์เพื่อให้คนอื่นเขา้ใจและยอมรับในวิสัยทศัน์นั้นที่อธิบายการ
เผยแพร่วิสัยทศัน์ คือ การส่ือสารให้ทุกคนทราบทั้งผูป้กครอง สมาชิกในชุมชน และคนอ่ืนๆ ทั้งท่ี
เกี่ยวขอ้งและไม่เกี่ยวขอ้ง เพื่อให้เขาทราบว่าเราคือใคร มีภารกิจอะไรและมีจุดหมายอยา่งไร 
รวมทั้งบอกถึงแผนงานที่ไดก้าํหนดไว  ้เพื่อเป็นการเชิญชวนให้บุคคลเหล่าน้ีเขา้มามีส่วนรวม  
ให้ร่วมมือและช่วยเหลือให้เกิดความสาํเร็จตามวิสัยทศัน์ ส่วน Wilmore (2002) กล่าวว่า หากได้
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วางแผนการเดินทางเอาไวแ้ลว้ แต่ไม่บอกให้ผูเ้กี่ยวขอ้งทราบว่าจะไปที่ไหน เมื่อไร เขายอ่ม 
ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือในการเดินทางไปให้ถึงจุดหมายได  ้ดงันั้นการส่ือสารให้ทุกคน
ทราบ รวมทั้งเชิญชวนให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนรวมจึงเป็นส่ิงจาํเป็น ซ่ึงอาจส่ือสารโดยการพูด 
การบอกกล่าวหรือการเขียนเป็นขอ้ความ เช่นเดียวกบั Beare, Caldwell & Millikan (1989) ได้
กล่าวว่าการเผยแพร่วิสัยทศัน์สามารถทาํได ้3 แนวทาง คือ 

  1) การพูด หมายถึง การพูดโดยปากเปล่ารวมทั้งการเขียน เพื่ออธิบายถึง
ความสาํคญัและประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกบัองคก์ารหรือสมาชิก 

  2) การกระทาํ หมายถึง การจดัสถานท่ีทาํงาน การเลือกเนน้จุดสนใจส่ิงหน่ึง
เป็นพิเศษ พิธีการต่างๆ การจดัตารางปฏิบติักิจกรรม 

  3) การให้รางวลั โดยคาํพูดและการกระทาํของผูบ้ริหารท่ีให้แก่ครู นกัเรียน 
ผูป้กครอง และสมาชิกอ่ืนๆ ของโรงเรียน เช่น คาํแสดงความขอบคุณ ยกยอ่งชมเชย ให้สิทธิพิเศษ 
การให้ความสนบัสนุน เป็นตน้  

  Locke et al. (1991) ไดเ้สนอว่าการเผยแพร่วิสัยทศัน์สามารถทาํไดโ้ดยการ
กล่าวปราศรัย การพูดคุย การบนัทึก จดหมายแจง้ข่าว การใชอุ้ปมา คาํขวญั ป้ายประกาศ การเล่า
เร่ืองและพิธีการต่างๆ วิธีการส่ือสารวิสัยทศัน์ทัว่ทั้งองคก์ารไวว้่าจะตอ้งส่ือสารอยา่งต่อเน่ืองและ
สมํ่าเสมอ โดยอาจใชว้ิธีการพิมพเ์อกสารเผยแพร่เก่ียวกบัวิสัยทศัน์ขององคก์าร การเขียนบทความ
เก่ียวกบัวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร การจดัทาํวีดีโอเก่ียวกบัวิสัยทศัน์ขององคก์ารเผยแพร่ การประชุม
กลุ่มยอ่ยซ่ึงเป็นการพบปะท่ีมีการส่ือสารแบบสองทางทาํให้ไดซ้กัถามขอ้สงสัยหรือใชว้ิธีการยอ่
ขนาดเอกสารท่ีบอกถึงวิสัยทศัน์ขององคก์ารให้มีขนาดเท่ากบับตัรเครดิตให้พนกังานพกติดตวัได ้ 

  Georiades & Macdonell (1998) ไดเ้สนอแนวทางการส่ือสารวิสัยทศัน์โดย
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 1) การใชถ้อ้ยคาํ (word) โดยเป็นเร่ืองเล่า คาํขวญัและละคร 2) การใชส่ื้อทาง
สายตา (visuals) โดยใชภ้าพ รูปป้ัน สัญลกัษณ์ ภาพกราฟฟิค และ 3) การใชส้ัญลกัษณ์ (symbols) 
โดยใชค้าํอุปมาอุปไมย เร่ืองเล่านิทาน เพลงหรือการแสดงการละเล่น เป็นตน้ ขณะท่ี Hackman, 
Schmitt-Oliver & Tracy (2002) ไดใ้ห้ขอ้เสนอว่าการส่ือสารวิสัยทศัน์ท่ีมีประสิทธิผลทั้งภายใน
องคก์ารและไปสู่ชุมชนควรใชส่ื้อทางสายตา การนาํเสนอดว้ยการเขียนและการพูด ซ่ึงการกระทาํ
หรือการแสดงออกของสมาชิกในโรงเรียนเป็นการเผยแพร่วิสัยทศัน์ท่ีดีท่ีสุดและกล่าวว่าขอ้ความ
ที่เป็นวิสัยทศัน์จะตอ้งสามารถเห็นไดจ้ากประกาศรายวนั รายสัปดาห์ ในจดหมายข่าวหรือคู่มือ
ดาํเนินงาน ป้ายประชาสัมพนัธ์ เวบ็ไซต  ์โฮมเพจหรือหนงัส่ือพิมพข์องโรงเรียน ซ่ึงผูบ้ริหาร
โรงเรียนตอ้งใชโ้อกาสท่ีจะนาํเสนออยา่งมีประสิทธิผลทุกวนัเพื่อเผยแพร่วิสัยทศัน์ของโรงเรียน 
ทั้งน้ีตอ้งคาํนึงถึงสาร (message) ท่ีจะตอ้งการจะส่ือสารออกไปรวมทั้งวิธีการที่ใชใ้ห้เหมาะสม 
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อาจเป็นการพูดหรือเป็นการกระทาํ ส่ือสัญลกัษณ์อ่ืนๆ โดยจาํเป็นตอ้งสังเกตจากปฏิกิริยาของผูฟั้ง 
รวมทั้งคาํนึงถึงภูมิหลงั ความสนใจของรับสารและเวลาท่ีใชด้ว้ย 

  มารศรี สุทธานิธิ (2540) อธิบายการเผยแพร่วิสัยทศัน์ หมายถึง ความสามารถ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการส่ือสารให้คณะครูมีความเขา้ใจวิสัยทศัน์ไดอ้ยา่งชดัเจน ยอมรับ
และเตม็ใจที่จะปฏิบตัิงานทั้งหมายเพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์นั้น โดยการใชค้าํพูด สัญลกัษณ์ การ
กระทาํ และการให้รางวลั พฒันิจ โกญจนาท (2542) ให้ทศันะว่าการเผยแพร่วิสัยทศัน์เป็น
กระบวนการท่ีสาํคญัมาก วิธีการเผยแพร่นั้นคือ การใชส่ื้อดา้นต่างๆ ผา่นทางคาํพูด ส่ิงพิมพ ์และ
ผา่นทางกิจกรรมต่างๆ ขององคก์าร ทั้งน้ีตอ้งไม่ลืมว่าการส่ือสารภาพที่คิดไดเ้ป็นวิธีการทาํให้
สมาชิกในหน่วยงานให้การยอมรับวิสัยทศัน์ให้เป็นของตน ดงันั้น ผูบ้ริหารตอ้งมีศิลป์ในการ
อธิบายและสามารถโนม้นา้วให้สมาชิกขององคก์ารไดเ้ขา้ใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงตาม
แนวทางวิสัยทศัน์ขององคก์ารดว้ย สอดคลอ้งกบั มนตรี แยม้กสิกร (2544) และ บูรชยั ศิริมหาสาคร 
(2548) กล่าวว่า ผูน้าํตอ้งส่ือสารให้ทุกคนทราบทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหท้ราบว่าเรา
คือใคร มีภารกิจอะไรและมีจุดหมายอยา่งไร รวมทั้งบอกถึงแผนการท่ีไดก้าํหนดไว ้เพื่อเป็นการ
เชิญชวนให้บุคคลเหล่าน้ีเขา้มามีส่วนร่วม ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือให้เกิดความสาํเร็จตาม
วิสัยทศัน์ เช่นเดียวกบั วลัลีพนัธุ์ ปาทาน (2548) อธิบายถึงการเผยแพร่วิสัยทศัน์ หมายถึง 
ความสามารถของผูบ้ริหารโรงเรียนในการส่ือให้คณะครูไดม้ีความเขา้ใจในวิสัยทศัน์ไดอ้ยา่ง
ชดัเจน ก่อให้เกิดการยอมรับและเตม็ใจที่จะปฏิบตัิงานให้บรรลุวิสัยทศัน์ โดยใชว้ิธีกากรพูด 
สัญลกัษณ์ การกระทาํและการให้รางวลั 

  จ ิต ิม า  วรรณศรี  ( 2 5 5 0 )  อธิบายถ ึงการ เผยแพร่ว ิส ัยท ศัน ์ หมายถ ึง 
ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่ือสารให้ครูและผูที้่เกี่ยวขอ้งมีความเขา้ใจวิสัยทศัน์ 
รวมทั้งเกิดการยอมรับและเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทศัน์ โดยอาจใชก้ารส่ือสาร
ดว้ยวิธีการต่างๆ ไดแ้ก่ การพูด การเขียนหรือการใชส้ัญลกัษณ์ และการกระทาํ เช่นเดียวกบั 
ชลาลยั นิมิบุตร (2550) อธิบายการเผยแพร่วิสัยทศัน์ หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถ
ส่ือสารให้คณะครูมีความเขา้ใจวิสัยทศัน์ไดอ้ยา่งชดัเจน ยอมรับและเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานทั้งหมาย
เพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์นั้น โดยการใชค้าํพูด สัญลกัษณ์ การทาํตนเป็นแบบอยา่งและการให้รางวลั 

  ทองใบ สุดชารี (2551) กล่าวว่าการเผยแพร่วิสัยทศัน์ คือความสามารถของ
ผูน้าํในการส่ือสารวิสัยทศัน์ให้บุคลากรขององคก์ารรวมทั้งบุคคลภายนอก ไดเ้กิดความเขา้ใจ
ตรงกนัในอนัที่จะเกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่จะเกิดข้ึน การเลือกใชว้ิธีการส่ือสาร
จะตอ้งมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงความสามารถในการสร้างเครือข่ายการส่ือสาร
กบับุคลากรทั้งภายในและภายนอกองคก์ารให้เกิดการยอมรับวิสัยทศัน์ขององคก์าร 
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  ในการเผยแพร่วิสัยทศัน์นั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรพฒันาตนเองให้มี
ความสามารถในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี (เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์, 2538)  

  1) ทกัษะในการติดต่อส่ือสาร ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรพฒันาทกัษะการพูด 
การฟัง การเขียนและการแสดงภาษาท่าทางเพื่อให้สมาชิกเขา้ใจวิสัยทศัน์ท่ีสร้างข้ึน 

  2) ทกัษะในการทาํตนเป็นแบบอยา่ง (role model) เน่ืองจากวิสัยทศัน์ท่ีสร้าง
ข้ึนจะกลายเป็นวิสัยทศัน์ขององคก์าร ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงควรแสดงให้เห็นว่าวิสัยทศัน์นั้นมี
ความเป็นไปได ้สามารถปฏิบตัิให้บรรลุได ้โดยการปฏิบตัิให้ดูเป็นแบบอยา่ง ซ่ึงการทาํตนเป็น
แบบอยา่ง ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

  ดงันั้น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบตัิการขององคป์ระกอบ “การเผยแพร่
วิสัยทศัน์” (articulating) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
แสดงออกถึงความสามารถในการส่ือสารให้ครูและผูเ้กี่ยวขอ้งมีความเขา้ใจวิสัยทศัน์ไดอ้ยา่ง
ชดัเจน ยอมรับและเตม็ใจที่จะปฏิบตัิงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์นั้น ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตอ้งมีทกัษะในการส่ือสาร รวมถึงพฤติกรรมในการแสดงออกถึงการโนม้นา้ว จูงใจให้ 
หรือกระตุน้ให้ผูต้ามเกิดความเขา้ใจต่อวิสัยทศัน์ อยากอุทิศตนและทุ่มเทความพยายามมากข้ึนเป็น
พิเศษ เช่ือมัน่และยอมรับในวิสัยทศัน์ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกนัได ้โดยเห็นคุ่นค่าและ
ให้ความสําคญักบัองคก์าร และสามารถสรุปตวับ่งช้ีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเผยแพร่
วิสัยทศัน์ได  ้9 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 1) มีการโนม้นา้ว จูงใจให้บุคลากรยึดมัน่และร่วมสานฝันต่อ
วิสัยทศัน์ขององคก์าร 2) มีการถ่ายทอดวิสัยทศัน์ขององคก์ารลงสู่ผูป้ฏิบติั 3) ไดแ้สดงความ
เช่ือมัน่ว่าสามารถดาํเนินงานไดต้ามวิสัยทศัน์ เป้าหมายขององคก์าร 4) แสดงพฤติกรรมในทศันะ
ท่ีสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ 5) มีการสร้างความเขา้ใจและการมองเห็นคุณค่าในวิสัยทศัน์สถานศึกษา 
6) เกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าและให้ความสาํคญักบัวิสัยทศัน์ของสถานศึกษามีความคิด ความรู้สึกท่ี
มีแนวโนม้ท่ีจะแสดงออกในการคิดหรือช่วยเหลือแกปั้ญหา 7) มีการส่ือสารวิสัยทศัน์อยา่งชดัเจน 
8) มีการกระตุน้ให้เกิดการส่ือสารระหว่างบุคคลและเป็นลกัษณะสองทิศทาง และ 9) มีการจดั
ระบบส่ือสารเพื่อให้ทราบและเกิดการยอมรับในวิสัยทศัน์แบบสองทิศทางอยา่งหลากหลาย
รูปแบบ 

 1.4.3 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์  
  (implementing) 

  การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ หรือการนาํวิสัยทศัน์ไปปฏิบติั เป็นการนาํวิสัยทศัน์ท่ี
สร้างข้ึนไปสู่การปฏิบตัิจริงโดยความร่วมมือ ทุ่มเทกาํลงักาย ความคิด และความพยายามของ
สมาชิกภายในองคก์ารเพื่อให้วิสัยทศัน์ท่ีสร้างข้ึนนั้นดาํเนินไปเป็นผลสาํเร็จ นัน่คือเป็นการรวม
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พลงัเพื่อบรรลุสภาพการณ์ในอนาคตท่ีปรารถนา ซ่ึงเป็นการปรับปรุงองคก์ารให้ดี หรือให้มีความ
เป็นเลิศ (เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์, 2538) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Page Wong (2000) และ Russell and 
Stone (2002) ให้ขอ้คิดเห็นตรงกนัว่า การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ เป็นการนาํวิสัยทศัน์ท่ีสร้างข้ึนไปสู่
การปฏิบติัจริงโดยความร่วมมือของสมาชิกในองคก์าร เพื่อให้วิสัยทศัน์ท่ีสร้างข้ึนบรรลุผลสาํเร็จ 
วิสัยทศัน์ท่ีดีซ่ึงนาํเสนอภาพในอนาคตขององคก์ารท่ีเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีกว่าเดิมนั้น จะไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ แก่องคก์าร จนกว่าจะไดน้ําวิสัยทศัน์นั้นลงสู่การปฏิบตัิ การสร้าง
วิสัยทศัน์และสามารถบริหารจดัการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตามวิสัยทศัน์นั้นไดย้อ่มแสดงถึง
สมรรถนะขององคก์ารซ่ึงจะสร้างให้เกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ดงันั้นผูบ้ริหารระดบัสูง
นอกจากจะตอ้งมีความสามารถในการสร้างวิสัยทศัน์และเผยแพร่วิสัยทศัน์แลว้ทกัษะที่ตอ้งมี
เช่นเดียวกนั คือ การกาํหนดกลยทุธ์นโยบายและโครงการท่ีสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ ส่วนผูบ้ริหาร
ระดบักลางจะตอ้งสามารถแปลงวิสัยทศัน์ลงสู่แผนระยะกลาง (3-5 ปี) และแผนกลยทุธ์ระยะสั้น
ได ้(1-2 ปี) รวมทั้งผูบ้ริหารระดบัล่างตอ้งสามารถปฏิบติัตามแผนไดท้นัท่ี (1 สัปดาห์ - 1 ปี) ตาม
กรอบของระยะเวลาและการปฏิบติัการเปล่ียนแปลงตามท่ีกาํหนดไว ้(Zaccaro & Banks, 2004)  

  Sashkin (1988) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ นัน่ก็คือ การ
ปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ได ้2 แนวทาง คือ 

  1) โดยการหลอมรวมวิสัยทศัน์นัน่ลงในปรัชญาของโรงเรียนและกาํหนด
นโยบาย โครงการเพ่ือนาํปรัชญาของโรงเรียนไปปฏิบติัจริง 

  2) โดยการสร้างความสัมพนัธ ์อนัดีกบัสมาชิกแต่ละคน  ซ่ึงผูบ้ริหาร
สถานศึกษาควรมีคุณลกัษณะ 5 ประการ คือ มีทกัษะการส่ือสารท่ีดี แสดงออกถึงวิสัยทศัน์ของตน
อยา่งเด่นชดั วางตนให้เป็นท่ีไวว้างใจ มีความมัน่ใจในตนเองและเคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

  Beare et al. (1989),  Caldwell and Spink (1990) และ  Ramsay and Clark 
(1990) ไดแ้สดงความคิดเห็นไวต้รงกนัว่า การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ท่ีไดผ้ลดีนั้น คือการหล่อหลอม
วิสัยทศัน์นั้นลงไปในโครงสร้าง นโยบาย เป้าหมาย และกิจวตัรประจาํวนัของโรงเรียน ส่วน 
Locke et al. (1991) ไดเ้สนอแนวทางในการปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ให้บรรลุเป้าหมาย ดงัน้ี 

  1) ถ่ายทอดวิสัยทศัน์ออกเป็นบญัชีรายการท่ีตอ้งปฏิบตัิจริง เพื่อให้ช่องว่าง
ระหว่างสภาพขององคก์ารในปัจจุบนักบัสภาพในอนาคตขององคก์ารท่ีตอ้งการให้มีความใกลชิ้ด
กนัเขา้ไปทุกที จนกระทัง่สามารถบรรลุวิสัยทศัน์ท่ีกาํหนดไวไ้ด ้

  2) จดัโครงสร้างขององคก์ารให้พร้อมท่ีจะรับการนาํวิสัยทศัน์ไปปฏิบติั 
  3) คดัเลือกบุคคลให้ทาํงานท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ และพฒันา

บุคลากรให้มีความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือให้บรรลุวิสัยทศัน์ท่ีกาํหนด 
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  4) สร้างความกระตือรือร้นในการทาํงานให้เกิดแก่สมาชิกโดยการใชอ้าํนาจ
หนา้ท่ีตามระเบียบกฎเกณฑ ์การทาํให้ดูเป็นแบบอยา่ง การสร้างให้เกิดความเช่ือมัน่ในตนเองและ
การกระจายอาํนาจ 

  5) เก ็บรวบรวมขอ้มูลและศึกษาขอ้มูลเป็นอยา่งดีเพื ่อใชป้ระกอบการ
ตดัสินใจมิให้ผิดพลาด 

  6) สร้างทีมงานที่ดีให้สมาชิกไดร่้วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั อนัจะ
ทาํให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

  7) ริเร่ิมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสนบัสนุนให้มีการใชน้วตักรรมเพื่อ
พฒันาองคก์ารไปสู่วิสัยทศัน์ท่ีกาํหนด 

  ส่วน Trethowan (1991) ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะว่าการปฏิบตัิตามวิสัยทศัน์ให้
ไดผ้ลดีผูน้าํควรคาํนึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 1) แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของตน 2) สร้างจิต
ผกูพนัให้เกิดข้ึนกบัสมาชิก 3) จดัโครงสร้างขององคก์ารให้สอดคลอ้งกบัการปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ 
4) จดัหางบประมาณสนบัสนุน 5) มีความเช่ือถือและไวว้างใจในความสามารถของสมาชิก และ  
6) มีความจริงใจกบัสมาชิกทุกคน และ Butt (1993) ไดศึ้กษาพฤติกรรมของศึกษาธิการซ่ึงประสบ
ผลสาํเร็จในการปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ ผลการวิจยัพบว่า ศึกษาธิการไดใ้ชพ้ฤติกรรมการดาํเนินการ
เกี่ยวกบัวิสัยทศัน์ ดงัน้ีคือ การให้มีส่วนร่วม การให้อาํนาจ ความกลา้เส่ียง การส่ือสารที่ชดัเจน 
การสร้างความไวว้างใจ การสนบัสนุนนกัเรียน การทุ่มเทกบังาน การเอาใจใส่ตรวจสอบวิสัยทศัน์
อยูต่ลอดเวลา การพฒันาวิชาชีพสาํหรับตนเองละสมาชิกในองคก์าร เช่นเดียวกบั Wilmore (2002) 
กล่าวว่าการปฏิบติัเพื่อให้ประสบความสาํเร็จตามวิสัยทศัน์นั้นจะตอ้งจดัการเก่ียวกบัองคป์ระกอบ
ต่างๆ อนัไดแ้ก่ เป้าหมาย งบประมาณ และทรัพยากรอื่นๆ ให้ดาํเนินการสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ 
โดยตอ้งระบุเป้าหมายและแผนกลยทุธ์อยา่งละเอียด รวมทั้งกิจกรรมทุกอยา่ง กลยทุธ์การจดัการ
เรียนการสอน การวางแผนหลกัสูตรและอื่นๆ ตอ้งสอดคลอ้งและมุ่งสู่ความสาํเร็จตามวิสัยทศัน์
สถานศึกษา มารศรี สุธานิธิ (2540) ไดเ้สนอการปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ โดยการแปลงวิสัยทศัน์ลงใน
ปรัชญาของโรงเรียน กาํหนดนโยบาย โครงการ เพื่อนาํปรัชญาของโรงเรียนไปปฏิบติัจริง โดยมี
พื้นฐานสาํคญัคือการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัสมาชิก วางตนให้เป็นท่ีไวใ้จแก่ผูอ่ื้นและเคารพ
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น ในทาํนองเดียวกบั Tregoe และคณะ (1989) ท่ีกล่าวว่าวิสัยทศัน์จะบรรลุผล
สําเร็จไดย้อ่มเกิดจากกระบวนการที่ดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง เร่ิมจากการถ่ายทอดหรือเผยแพร่
วิสัยทศัน์และไปส้ินสุดเม่ือวิสัยทศัน์นั้นไดไ้ปเป็นส่วนหน่ึงท่ีเติมเตม็การปฏิบติักิจกรรมในแต่ละ
วนั โดยไดเ้สนอแนวทางการปฏิบติั ดงัน้ี 

  1) การเผยแพร่วิสัยทศัน์และสร้างจุดเนน้หรือทิศทางเชิงกลยทุธ์ 
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  2) เชื่อมโยงวิสัยทศัน์ไปสู่แผนปฏิบตัิงานและงบประมาณ เป็นการสร้าง
โครงการท่ีตอบสนองกลยทุธ์ท่ีเป็นจุดเนน้ 

  3) ตรวจสอบ กาํกบัติดตามเพื่อให้มัน่ใจว่าไดน้าํวิสัยทศัน์ลงสู่การปฏิบติั
อยา่งมีประสิทธิผล ดาํรงรักษาใหด้าํเนินการอยา่งต่อเน่ืองและวางแผนปรับปรุงแกไ้ข 

  Hackman, Schmitt-Oliver & Tracy (2002) ไดก้ล่าวไวว้ ่า  การปฏิบตัิตาม
วิสัยทศัน์โดยผา่นกระบวนการวางแผนกลยทุธ์จะเป็นผลสาํเร็จก็ต่อเม่ือไดรั้บการสนบัสนุน เนน้
ย ํ้าและให้ความสําคญัจากผูบ้ริหารขององคก์าร รวมทั้งการยอมรับและความรู้สึกเป็นเจา้ของ 
ความผกูพนัของสมาชิกทุกคนในองคก์าร การมีความรับผิดชอบและช่วยเหลือเพื่อทาํให้วิสัยทศัน์
ของโรงเรียนกลายเป็นความจริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Trethowan (1991) ไดเ้สนอแนะว่า การปฏิบติั
ตามวิสัยทศัน์ให้ไดผ้ลดีผูน้ําตอ้งคาํนึงถึง 1) การแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของตน  
2) ความพยายามในการสร้างจิตผกูพนัให้เกิดข้ึนกบัสมาชิก 3) การจดัโครงสร้างขององคก์ารให้
สอดคลอ้งกบัการปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ 4) การจดัหางบประมาณสนบัสนุน 5) ให้ความเช่ือถือและ
ความไวว้างใจในความสามารถของสมาชิก และ 6) พูดในส่ิงที่เป็นความจริง มีความจริงใจต่อ
สมาชิกทุกคน และ Butt (1993) ไดศ้ึกษาพฤติกรรมของศึกษาธิการที่ประสบผลสําเร็จในการ
ปฏิบตัิตามวิสัยทศัน์ ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า ศึกษาธิการมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงวิสัยทศัน์ ดงัน้ี 
การมีส่วนร่วมของสมาชิก การให้อาํนาจ ความกลา้เส่ียง มีการส่ือสารที่ชดัเจน สร้างความ
ไวว้างใจ ทุ่มเทกบังาน เอาใจใส่ตรวจสอบวิสัยทศัน์อยูต่ลอดเวลา รวมถึงการพฒันาวิชาชีพ
สาํหรับตนเองและสมาชิกในองคก์าร 

  และ  บูรชยั  ศิริมหาสาคร  (2548) กล่าวว ่า  การปฏิบตั ิตามวิส ัยทศัน์เป็น
กระบวนการท่ีทาํให้วิสัยทศัน์กลายเป็นจริงเป็นขั้นการนาํวิสัยทศัน์สู่การปฏิบติั กาํหนดเป้าหมาย 
แผนยทุธศาสตร์และกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ เช่นเดียวกบั วลัลีพนัธุ์ ปาทาน 
(2548) อธิบายว่า การปฏิบตัิตามวิสัยทศัน์ คือความสามารถของผูบ้ริหารโรงเรียนในการแปลง
วิสัยทศัน์สู่เป้าหมาย โดยการปฏิบติัท่ีแทจ้ริง โดยอาศยัความร่วมมือ ทุ่มเทกาํลงักายความคิดและ
ความพยายามของสมาชิกในโรงเรียน เพื ่อทาํให้วิสัยทศัน์ดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั จิติมา วรรณศรี (2550) อธิบายว่าองคป์ระกอบหน่ึงของวิสัยทศัน์ คือ การปฏบติั
ตามวิสัยทศัน์ ซ่ึงเป็นการนาํวิสัยทศัน์เช่ือมโยงไปสู่การปฏิบติัจริง โดยวิธีการแปลงวิสัยทศัน์ของ
ตนเองไปสู่นโยบาย แผน กลยทุธ์ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมของสถานศึกษา และ Fisher 
(1993) กล่าวว่า กระบวนท่ีจะทาํให้วิสัยทศัน์กลายเป็นความจริงเป็นขั้นของการนาํวิสัยทศัน์มาสู่
การปฏิบตัิ กาํหนดเป็นเป้าหมาย แผนยทุธศาสตร์และกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ 
และเป็นการรับผิดชอบต่อวิสัยทศัน์ นั้นคือ ผูบ้ริหารตอ้งดาํเนินการตามแผนงานหรือปฏิบติัตาม
กระบวนการเป็นวงจรอยา่งต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ จนกว่าจะประสบความสาํเร็จตามวิสัยทศัน์ 
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  ดงันั้น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบตัิการขององคป์ระกอบ “การปฏิบตัิตาม
วิสัยทศัน์” (implementing) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการนาํวิสัยทศัน์ไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง ทั้งน้ีโดยการเช่ือมโยงและ
แปลงวิสัยทศัน์ไปสู่นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน โครงการขององคก์าร รวมถึงการที่ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาโดยการส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลากรไดม้ีส่วนร่วมในการปฏิบตัิตามวิสัยทศัน์ 
กระตุน้การทาํงานเป็นทีม กระตุน้ให้บุคลากรไดใ้ชศ้กัยภาพในการทาํงานอยา่งเตม็ความสามารถ 
โดยมุ่งเนน้การกระจายและเพิ ่มอาํนาจแก่บุคลากร  และสามารถสรุปตวับ่งช้ีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงการปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ได ้10 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 1) การเช่ือมโยงและแปลงวิสัยทศัน์
ไปสู่นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน โครงการขององคก์าร 2) มีการกระตุน้สนบัสนุนในการทาํงาน
เป็นทีม 3) การส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลากรไดมี้ส่วนร่วมในการปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ 4) สร้าง
แรงจูงใจให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของแต่ละคนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 5) สร้างบรรยากาศให้เกิด
การแลกเปล่ียนเรียนรู้การทาํงานเป็นทีม 6) การให้บุคลากรไดใ้ชศ้กัยภาพในการทาํงานอยา่งเตม็
ความสามารถ โดยมุ่งเนน้การกระจายและเพิ่มอาํนาจแก่บุคลากร มอบหมายงานให้ทัว่ถึงและมี
ความเป็นธรรม 7) การใชแ้รงจูงใจเพื่อกระตุน้ให้บุคลากรใชพ้ลงัท่ีมีอยูใ่นตนเอง 8) มีการกระจาย
วิสัยทศัน์ให้บุคลากรนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 9) ให้ความไวว้างใจในการทาํงานโดย
ปราศจากการควบคุมให้อิสระในการทาํงาน และ 10) มีระบบให้บุคลากรไดใ้ชศ้กัยภาพในการ
ทาํงานอยา่งเตม็ท่ีภายใตก้ารกระจายอาํนาจและการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 1.4.4 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบการเป็นแบบอย่างทีด่ี (role model) 
  Bennis (1978),  Hickman & Silva (1984),  Brun (1989) กล ่า วตรงก นั ว ่า

องคป์ระกอบที่สําคญัของภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ คือ การเป็นแบบอยา่งที่ดี หมายถึง พฤติกรรม
ของผูน้าํท่ีเป็นแบบอยา่ง สร้างความน่าเช่ือถือและไวว้างใจส่งเสริมสนบัสนุนการสร้างนวตักรรม 
ส่วน Nanus (1996) กล่าวถึง การเป็นแบบอยา่งท่ีดี คือการแสดงออกของผูบ้ริหารเป็นแบบอยา่ง 
เป็นผูใ้หค้าํปรึกษา ผูฝึ้กสอน สร้างความไวว้างใจและการเนน้การสร้างนวตักรรมและการเปล่ียนแปลง 
Thompson (2000) การเป็นแบบอยา่งท่ีดี หมายถึง การประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ี รวมถึงการ
แสดงออกในลกัษณะท่ีอบอุ่น ให้ความสนใจ Sashkin (2003) การเป็นแบบอยา่งท่ีดี คือผูน้าํทาํตวั
เป็นแบบอย่าง มีความจริงใจ ความซ่ือสัตย ์ความหนกัแน่น เป็นมิตร เป็นผูท่ี้ร่วมแบ่งปันความรู้สึก
กบัสมาชิก 

  Kapur (2007) การเป็นแบบอยา่งท่ีดี คือการไม่ยอ่ทอ้ มีความมุ่งหวงั อดทน
และฟันฝ่าอุปสรรคไปสู่วิสัยทศัน์ ส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการสร้างนวตักรรมใหม่และการ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง Leonard (2008), Kahan 



61 

 

(2008), Rock (2009) การเป็นแบบอยา่งท่ีดี คือผูน้าํตอ้งมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นนกัสร้างสรรค ์
ส่งเสริมให้มีการสร้างนวตักรรมและการเปล่ียนแปลง การเป็นแบบอยา่งท่ีดี คือ เป็นผูที้่อุทิศตน
เพื่อการเปล่ียนแปลง เป็นผูท่ี้มีความกลา้ต่อการลงมือปฏิบตัิ เป็นที่ปรึกษาให้คาํแนะนาํ ส่วน 
House et al. (2000) อธิบายการเป็นแบบอยา่ง คือ การเป็นตวัอยา่งของการเห็นคุณค่าภายในของ
วิสัยทศัน์ของกลุ่ม 

  เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์ (2538) กล่าวว่าการทาํตนเป็นแบบอยา่ง (role model) 
เน่ืองจากวิสัยทศัน์ท่ีสร้างข้ึนจะกลายเป็นวิสัยทศัน์ขององคก์าร ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงควรแสดง
ให้เห็นว่าวิสัยทศัน์นั้นมีความเป็นไปได  ้สามารถปฏิบตัิให้บรรลุได  ้โดยการปฏิบตัิให้ดูเป็น
แบบอยา่ง ซ่ึงการทาํตนเป็นแบบอยา่ง ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งปฏิบตัิอยา่งต่อเนื่องและ
สมํ่าเสมอ เช่นเดียวกบั ธนาพร เมธาภิวฒัน์ (2546) ไดส้รุปถึง การเป็นแบบอยา่ง (role model) คือ 
พฤติกรรมของผูน้าํที่ทาํให้ผูต้ามเกิดความรู้สึกนิยมชมชอบ เคารพยกยอ่งและไวว้างใจและการ
แสดงออกถึงวิธีปฏิบตัิอนัมีมาตรฐานที่สูงทางศีลธรรม จรรยา หลีกเลี่ยงการใชอ้าํนาจเพื ่อ
ประโยชน์ส่วนตน เสียสละ แบ่งปันความสําเร็จ แสดงออกถึงการยืนหยดัต่อเป้าหมายและการ
ตดัสินใจในการปฏิบติัตามเป้าหมายแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทาํอยา่งเตม็ที่ แสดงความ
เช่ือมัน่ในวิสัยทศัน์อยา่งแรงกลา้ 

  สมชาย เทพแสง (2552) การเป็นแบบอยา่งท่ีดี หมายถึง พฤติกรรมของผูน้าํใน
การเป็นแบบอยา่งท่ีดี ไดรั้บการยอมรับและไวว้างใจ สร้างการยอมรับและความน่าเช่ือถือให้กบั
บุคลากร มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน มีความเพียรพยายามและมุ่งมัน่ตั้งใจในการทาํงาน
เพื่อให้ประสบความสาํเร็จ เป็นผูมี้จิตใจในดา้นการบริการพร้อมปรับปรุงพฒันาการบริการให้เกิด
ความประทบัใจ เป็นผูมี้ความซ่ือสัตย ์จริงใจในการทาํงาน ให้ความไวว้างใจในการทาํงาน โดย
ปราศจากการควบคุม ให้อิสระในการทาํงาน ให้ความใกลชิ้ดกบับุคลากร มีความเป็นกนัเอง สร้าง
บรรยากาศท่ีเป็นมิตร 

  ไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2553) การเป็นแบบอยา่งท่ีดี หมายถึงพฤติกรรมของผูน้าํ
ในการเป็นแบบอยา่งท่ีดี มีความน่าเช่ือถือ ให้กาํลงัใจกบัทุกคน บทบาทของผูน้าํจึงอยูท่ี่ไดใ้จของ
ผูร่้วมงาน ผูน้ําตอ้งมีความคิดดี เป็นที่ศรัทธาของทุกคนที่เกี่ยวขอ้ง ผูน้ําตอ้งดูแลเอาใจใส่
ผูร่้วมงาน 

  สถาบนัเพิ ่มผลผลิตแห่งชาติ (2553) กล่าวถึง การเป็นแบบอยา่งที่ดี คือ
ความสามารถของผูน้าํในการสร้างความเช่ือมัน่และทาํตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี จูงใจและสร้างศรัทธา
แก่ผูป้ฏิบติังานได ้ผูน้าํตอ้งมีความประพฤติท่ีมีความซ่ือสัตยไ์ม่ใชอ้าํนาจไปในทางท่ีผดิ อดทนต่อ
ปัญหา และมีเมตตาที่จะช่วยเหลือ สั่งสอนรวมทั้งมีความอ่อนนอ้มถ่อมตน รับฟังความคิดเห็น
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ของผูอ่ื้น ซ่ึงจะเป็นแบบอยา่งของการสร้างวฒันธรรมท่ีดีงามให้เกิดข้ึนในองคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั สุรีพนัธุ์ เสนานุช (2553) ท่ีกล่าวว่าการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งดา้นจริยธรรม หมายถึง ผูน้าํมี
ความมุ่งมัน่มุ่งเนน้ในเร่ืองของจริยธรรมมาตั้งแต่เร่ิมตน้ ทาํให้เกิดการวางระบบการบริหารจดัการ
ท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้การตดัสินใจในเร่ืองสาํคญัไม่ไดมี้สิทธ์ิขาดอยูท่ี่ผูน้าํ แต่จะมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาเพื่อพิจารณาและร่วมกนัตดัสินใจ นอกจากนั้น ผูบ้ริหารจะให้การยก
ยอ่งชมเชยแก่ผูที้่มีความประพฤติเป็นแบบอยา่งที่ดีดา้นจริยธรรมอยูเ่สมอ มีการปลูกฝังค่านิยม
ดา้นจริยธรรมถ่ายทอดแนวคิดจากรุ่นสู่รุ่น และบรรจุหลกัสูตรดา้นจริยธรรมในการเรียนการสอน 
ซ่ึงจากการศึกษา visionary leadership กรณีศึกษา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พบว่า พนกังาน
ทุกระดบัสามารถหยิบแบบอยา่งดา้นจริยธรรมของผูบ้ริหารมาอธิบายไดอ้ยา่งชดัเจน ไม่เฉพาะ
เร่ืองของความโปร่งใส เป็นธรรม แต่ยงัหมายถึงความเมตตา อาทร การเอาใจใส่ในฐานะผูใ้หญ่ท่ี
มีต่อผูน้อ้ย ทาํให้พนกังานเกิดความรักและผกูพนัต่อองคก์ร ซ่ึงเป็นแรงขบัเคลื่อนสาํคญัท่ีทาํให้
องคก์รประสบความสาํเร็จอยา่งย ัง่ยืน 

  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ไดก้าํหนดในคู่มือการ
ขบัเคล่ือนโรงเรียนมุ่งสู่มาตรฐานสากลว่า การเป็นแบบอยา่งท่ีดี หมายถึงพฤติกรรมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งดา้นจริยธรรม สร้างศรัทธาโดยเป็นแบบอยา่งท่ีดีใน
การปฏิบติังานตามค่านิยมของสถานศึกษาเพื่อพฒันาบุคลากรสู่อนาคต 

  ดงันั้น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององคป์ระกอบ “การเป็นแบบอยา่ง
ที่ดี” (role model) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
แสดงออกถึงการประพฤติตนเป็นแบบอยา่งแก่ผูต้าม ยึดมัน่ในวิสัยทศัน์ มีการประพฤติตนดี
ปฏิบติัตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม สร้างศรัทธาโดยเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติังาน
ตามค่านิยมของสถานศึกษาเพื่อพฒันาบุคลากรสู่อนาคต เป็นท่ีปรึกษาและให้กาํลงัใจแก่บุคลากร
ในการปฏิบติังาน มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน มีความเพียรพยายามและมุ่งมัน่ตั้งใจในการ
ทาํงาน และมีการกระตุน้ให้สร้างนวตักรรมใหม่ๆ โดยอาศยัเทคโนโลยี และสามารถสรุปตวับ่งช้ี
พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเป็นแบบอยา่งท่ีดีได ้9 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 1) ยึดมัน่ในวิสัยทศัน์ 2) มีการ
ประพฤติตนดีปฏิบติัตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 3) สร้างศรัทธาโดยเป็นแบบอยา่งท่ีดี
ในการปฏิบติังานตามค่านิยมของสถานศึกษาเพื่อพฒันาบุคลากรสู่อนาคต 4) เป็นท่ีปรึกษาและให้
กาํลงัใจแก่บุคลากรในการปฏิบติังาน 5) มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน มีความเพียรพยายาม
และมุ่งมัน่ตั้งใจในการทาํงาน 6) มีจิตใจในดา้นการบริการพร้อมปรับปรุงพฒันาการบริการใหเ้กิด
ความประทบัใจ 7) มีการกระตุน้ให้สร้างนวตักรรมใหม่ๆ โดยอาศยัเทคโนโลยี 8) กระตุน้ให้เกิด
การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อเพิ่มพูนศกัยภาพในการปฏิบตัิงาน และ 9) สนบัสนุนให้เกิดความ
สะดวกสบายในการเปล่ียนแปลงองคก์าร 
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  จากองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีของภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิด
ทฤษฎีที่กล่าวมาในขา้งตน้มาทาํการวิเคราะห์และอธิบายลกัษณะสาํคญั เพื่อนาํไปสู่การกาํหนด
เป็นนิยามเชิงปฏิบตัิการท่ีใชใ้นการวิจยัและตวับ่งช้ี/สาระหลกัเพื่อการวดัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ 
(visionary leadership) ดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 นิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ี/สาระเพ่ือการวดัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ท่ีนาํมาศึกษา 

4 องคป์ระกอบ 
 
องค์ประกอบของ
ภาวะผู้นําเชิง
วิสัยทัศน์ 

นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี/สาระหลักเพื่อการวัด 

1) การสร้าง
วสิัยทศัน์ 
(formulating) 

 

พฤ ติ ก ร ร ม ก า ร แสด ง อ อ ก ข อ ง
ผู ้บริหารสถานศึกษาขั้ นพ้ืนฐานท่ี
แสดงออกถึงการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
วิเคราะห์สภาพการณ์ทั้ งภายในและ
ภายนอกองค์การ  โดยการกําหนด
ทิศทางและเป้าหมายเพ่ือสร้างอนาคต
ผ่านวิสัยทัศน์ของโรงเ รียน  มอง
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในองค์การว่าเป็นส่ิง
ท้าทาย  กระ ตุ้น ให้ เ กิ ดความ คิด
สร้างสรรค์และคิดนอกกรอบในการ
ทํา ง าน  และส ร้ า งบรรย าก าศ ท่ี
สนบัสนุนความคิดสร้างสรรคไ์ด ้

1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และ
สังเคราะห์สภาพการณ์ทั้ งภายในและ
ภายนอกองคก์าร 

2. มีการกําหนดทิศทางและเป้าหมายเพ่ือ
สร้างอนาคตองคก์ารผา่นวสิัยทศัน์ 

3. เปิดโอกาสให้บุคลากรในองคก์ารกาํหนด
เป้าหมายวิสัยทัศน์ขององค์การเพ่ือเป็น
แนวทางปฏิบติัร่วมกนั 

4. มองปัญหาท่ีเกิดข้ึนในองค์การว่าเป็นส่ิง
ทา้ทาย 

5. มีการคน้หาวธีิการแกปั้ญหาเดิมดว้ยวิธีการ
ใหม่ๆ 

6. กระตุน้ให้เกิดความคิดสร้างสรรคแ์ละคิด
นอกกรอบในการทาํงาน 

7. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือเกิดความคิด
สร้างสรรคด์ว้ยวถีิทางใหม่ 

8. สร้างบรรยากาศท่ีสนับสนุนความคิด
สร้างสรรคไ์ด ้

2) การเผยแพร่
วสิัยทศัน์ 
(articulating)  

 

พฤ ติ ก ร ร ม ก า ร แสด ง อ อ ก ข อ ง
ผู ้บริหารสถานศึกษาขั้ นพ้ืนฐานท่ี
แสดงออกถึงความสามารถในการ
ส่ือสารใหค้รูและผูเ้ก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจ 

1. มีการโนม้นา้ว จูงใจใหบุ้คลากรยดึมัน่และ
ร่วมสานฝันต่อวสิัยทศัน์ขององคก์าร 

2. มีการถ่ายทอดวิสัยทศัน์ขององค์การลงสู่ 
ผูป้ฏิบติั 
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ตารางท่ี 3 นิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ี/สาระเพ่ือการวดัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ท่ีนาํมาศึกษา 
4 องคป์ระกอบ (ต่อ) 

 
องค์ประกอบของ
ภาวะผู้นําเชิง
วิสัยทัศน์ 

นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี/สาระหลักเพื่อการวัด 

 วิสัยทศัน์ไดอ้ยา่งชดัเจน ยอมรับและ
เต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทศัน์นั้น ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานตอ้งมีทกัษะในการส่ือสาร 
รวมถึงพฤติกรรมในการแสดงออกถึง
การโนม้นา้ว จูงใจให้ หรือกระตุน้ให้
ผู ้ตามเกิดความเข้าใจต่อวิสัยทัศน์ 
อยากอุทิศตนและทุ่มเทความพยายาม
มากข้ึนเป็นพิเศษ เช่ือมัน่และยอมรับ
ในวิสั ยทัศ น์ว่าจะสามารถบรรลุ
เป้าหมายร่วมกันได้ โดยเห็นคุณค่า
และใหค้วามสาํคญักบัองคก์าร 

3. ไดแ้สดงความเช่ือมัน่วา่สามารถดาํเนินงาน
ไดต้ามวสิัยทศัน์ เป้าหมายขององคก์าร 

4. แสดงพฤติกรรมในทศันะท่ีสอดคลอ้งกบั
วสิัยทศัน์ 

5. มีการสร้างความเข้าใจและการมองเห็น
คุณค่าในวสิัยทศัน์สถานศึกษา 

6. เกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าและให้ความสาํคญั
กบัวสิัยทศัน์ของสถานศึกษา 

7. มีการส่ือสารวสิัยทศัน์อยา่งชดัเจน 
8. มีการกระตุ้นให้เกิดการส่ือสารระหว่าง

บุคคลและเป็นลกัษณะสองทิศทาง 
9. มีการจดัระบบส่ือสารเพื่อใหท้ราบและเกิด

การยอมรับในวิสัยทศัน์แบบสองทิศทาง
อยา่งหลากหลายรูปแบบ 

3) การปฏิบติัตาม
วสิัยทศัน์ 
(implementing) 

 

พฤ ติ ก ร ร ม ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ข อ ง
ผู ้บริหารสถานศึกษาขั้ นพ้ืนฐานท่ี
แสดงออก ถึ งค ว ามส าม า รถนํ า
วิสัยทศัน์ไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง ทั้งน้ี
โดยการเช่ือมโยงและแปลงวิสัยทศัน์
ไปสู่นโยบาย  เ ป้าหมาย  แผนงาน 
โครงการขององค์การ รวมถึงการท่ี
ผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยการส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากรไดมี้ส่วนร่วม
ในการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ กระตุ้น
การทาํงานเป็นทีม กระตุน้ใหบุ้คลากร
ไดใ้ชศ้กัยภาพในการทาํงานอยา่งเต็ม
ความสามารถ โดยมุ่งเนน้การกระจาย
และเพ่ิมอาํนาจแก่บุคลากร 

1. มีการเ ช่ือมโยงวิสัยทัศน์ไปสู่นโยบาย 
เป้าหมาย แผนงาน โครงการขององคก์าร 

2. มีการกระตุน้สนับสนุนในการทาํงานเป็น
ทีม 

3. การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้มี
ส่วนร่วมในการปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ 

4. สร้างแรงจูงใจให้สอดคลอ้งความตอ้งการ
ของแต่ละคนไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

5. สร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้การทาํงานเป็นทีม 

6. การให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพในการ
ทาํงานอยา่งเต็มความสามารถ โดยมุ่งเนน้
การกระจายและเพ่ิมอาํนาจแก่บุคลากร 
มอบหมายงานใหท้ัว่ถึงและมีความเป็นธรรม 
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ตารางท่ี 3 นิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ี/สาระเพ่ือการวดัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ท่ีนาํมาศึกษา 
4 องคป์ระกอบ (ต่อ) 

 
องค์ประกอบของ
ภาวะผู้นําเชิง
วิสัยทัศน์ 

นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี/สาระหลักเพื่อการวัด 

  7. การใชแ้รงจูงใจเพ่ือกระตุน้ให้บุคลากรใช้
พลงัท่ีมีอยูใ่นตนเอง 

8. มีการกระจายวิสัยทศัน์ให้บุคลากรนาํไป
ปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

9. ให้ความไว้วางใจในการทํางานโดย
ปราศจากการควบคุมให้อิสระในการ
ทาํงาน 

10. มีระบบให้บุคลากรไดใ้ชศ้กัยภาพในการ
ทํางานอย่าง เต็ม ท่ีภายใต้การกระจาย
อาํนาจและการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

4) การเป็น
แบบอยา่งท่ีดี 
(role model)  

 

พฤ ติ ก ร ร ม ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ข อ ง
ผู ้บริหารสถานศึกษาขั้ นพ้ืนฐานท่ี
แสดงออกถึงการประพฤติตนเป็น
แ บ บ อ ย่ า ง แ ก่ ผู ้ ต า ม  ยึ ด มั่ น ใ น
วิสัยทศัน์ มีการประพฤติตนดีปฏิบติั
ตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
สร้างศรัทธาโดยเป็นแบบอยา่งท่ีดีใน
การป ฏิบั ติ ง านตาม ค่ า นิ ยมของ
สถานศึกษาเ พ่ือพัฒนาบุคลากรสู่
อนาคต เป็นท่ีปรึกษาและให้กาํลงัใจ
แก่บุคลากรในการปฏิบติังาน มีความ
กระตือรือร้นในการทาํงาน มีความ
เพียรพยายามและมุ่งมัน่ตั้งใจในการ
ทาํงาน และมีการกระตุน้ให้สร้าง
น วั ต ก ร ร ม ใ ห ม่ ๆ  โ ด ย อ า ศั ย
เทคโนโลย ี

1. ยดึมัน่ในวสิัยทศัน์ 
2. มีการประพฤติตนดีปฏิบติัตามมาตรฐาน

คุณธรรมและจริยธรรม 
3. สร้างศรัทธาโดยเป็นแบบอย่างท่ีดีในการ

ปฏิบติังานตามค่านิยมของสถานศึกษาเพ่ือ
พฒันาบุคลากรสู่อนาคต 

4. เป็นท่ีปรึกษาและให้กาํลงัใจแก่บุคลากร
ในการปฏิบติังาน 

5. มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน มีความ
เพียรพยายามและมุ่งมัน่ตั้งใจในการทาํงาน 

6. มีจิตใจในดา้นการบริการพร้อมปรับปรุง
พฒันาการบริการใหเ้กิดความประทบัใจ 

7. มีการกระตุน้ใหส้ร้างนวตักรรมใหม่ๆ โดย
อาศยัเทคโนโลย ี

8. กระตุน้ให้เกิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือ
เพ่ิมพนูศกัยภาพในการปฏิบติังาน 

9. สนับสนุนให้เกิดความสะดวกสบายใน
การเปล่ียนแปลงองคก์าร 
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2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์และเส้นทางอิทธิพล 
2.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ 
 ในการศึกษาเพื่อกาํหนดปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในลกัษณะเหตุและผล (cause and effect) ซ่ึง

ช่วยให้เห็นความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ เพื่อนาํไปสู่
การกาํหนดปัจจยัเพื่อนาํไปสู่กรอบแนวคิดเพื่อการวิจยั (conceptual framework) ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์
จากแนวคิดเชิงทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 2.1.1 ปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงวสัิยทศัน์ตามผลการวิจัยของ Howell and Frost 
  การวิจยัเกี่ยวกบัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ไดเ้ร่ิมมีการศึกษาตั้งแต่ปี 1980 โดย

ผลงานวิจยัของ Howell and Frost (1989) นบัเป็นผลงานการวิจยัท่ีนาํเสนอทั้งเคร่ืองมือในการวดั
และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์โดย Howell and Frost ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ คือ ทกัษะการส่ือสารส่งผลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ ต่อมา Holladay 
and Coombs (1994) ไดท้าํการวิจยัเชิงประจกัษ ์เก่ียวกบัปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ 
ผลการวิจยัพบว่า การส่ือสารของผูน้าํมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ เช่นเดียวกบั ผลการวิจยั
ของ  Den Hartog and Verburge (1997) และ  Awamleh and Gardner (1999) พบว่า  ทกัษะการ
ส่ือสาร (communication skill) ของผูน้าํมีความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ 

 2.1.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ตามผลการวิจัยของ Manasse  
  Manasse (1986) นาํเสนอปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ ซ่ึงปัจจยั

ดงักล่าวไดแ้ก่ การจดัการขอ้มูล (data management) ความคิดสร้างสรรค ์(creative thinking) และ
ความฉลาดทางอารมณ์ (emotional intelligence) 

 2.1.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ตามผลการวิจัยของ Nanus  
  Nanus (1992) ไดน้าํเสนอปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ จาํนวน 

5 ปัจจยัไดแ้ก่ ทกัษะการส่ือสาร (communication) ความคิดสร้างสรรค ์(creative thinking) การ
จดัการขอ้มูล (data management) วฒันธรรมองคก์าร (cultural organization) และ ความรู้
ความสามารถ (competence) 

 2.1.4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ตามผลการวิจัยของ Manning  
  and Robertson 

  Manning and Robertson (2002) นาํเสนอเคร่ืองมือในการวดัและปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์โดย Manning and Robertson ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะ
ผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ คือ ทกัษะการส่ือสารมีความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ ซ่ึงปัจจยัดงักล่าว
ไดแ้ก่ การส่ือสาร (communication) บรรยากาศองคก์าร (organization climate) การทาํงานเป็นทีม 
(teamwork) และความเพียรพยายาม (persistence) 
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 2.1.5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ตามผลการวิจัยของ Kantabutra  
  and Avery 

  Kantabutra and Avery (2004) ไดน้าํเสนอปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิง
วิสัยทศัน์ จาํนวน 2 ปัจจยัไดแ้ก่ ความฉลาดทางอารมณ์ (emotional intelligence) การส่ือสารท่ี
ชดัเจน (communicating with clarity)  

 2.1.6 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ตามผลการวิจัยของ Groves  
  Groves (2005) เม่ือพิจารณาหลกัการและปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิง

วิสัยทศัน์จะพบว่ามีหลกัการและปัจจยัหลายๆ ปัจจยัท่ีคลา้ยคลึงกบัภาวะผูน้าํการเชิงศรัทธาบารมี
และภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง Groves (2005) จึงไดพ้ยายามวิเคราะห์ภาวะผูน้าํทั้งสามแบบจนได้
ขอ้สรุปว่าภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง ภาวะผูน้าํการเชิงศรัทธาบารมีและภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์มี
ปัจจยัพื้นฐานท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวไดแ้ก่ การส่ือสาร (communication) ความ
ฉลาดทางอารมณ์ (emotional intelligence) ความคิดสร้างสรรค ์(creative thinking) และ
บรรยากาศองคก์าร (organization climate 

 2.1.7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ตามผลการวิจัยของ Thomas 
  Thomas (2005) นาํเสนอปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ จาํนวน 2 

ปัจจยัไดแ้ก่ ความฉลาดทางอารมณ์ (emotional intelligence) และบรรยากาศองคก์าร (organizational 
climate)  

 2.1.8 ปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงวสัิยทศัน์ตามผลการวจัิยของ Jing and Avery  
  Jing and Avery (2008) นาํเสนอปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ 

มีบางผลงานวิจยัทีมุ่งเนน้ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์เพียงปัจจยัเดียวโดยให้
ความสําคญักบับรรยากาศองคก์าร (organizational climate) เพียงอยา่งเดียวซ่ึงประกอบดว้ย 
บรรยากาศแบบเปิด (closed climate) และบรรยากาศแบบเปิด (open climate) เป็นปัจจยัท่ีสาํคญั
และมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์  

 2.1.9 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ตามผลการวิจัยของ Solan  
  Solan (2009) ศึกษาความสัมพนัธ์ของความฉลาดทางอารมณ์กบัภาวะผูน้าํเชิง

วิสัยทศัน์ พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ (emotional intelligence) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัภาวะ
ผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ 

  จากทศันะและผลงานวิจยัของนกัวิชาการแหล่งต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ ผูวิ้จยัได้
นาํมาสังเคราะห์เพื่อสรุปเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ในการวิจยัคร้ังน้ี ดงัแสดง
ในตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 สังเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ 
 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ 
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1. การส่ือสาร (communication)           5 

2. การจดัการขอ้มูล (data management)           2 

3. ความคิดสร้างสรรค ์(creative thinking)           3 

4. ความฉลาดทางอารมณ์ (emotional intelligence)          5 

5. วฒันธรรมองคก์าร (cultural organization)           1 

6. ความรู้ความสามารถ (competence)           1 

7. บรรยากาศองคก์าร (organization climate)           4 

8. การทาํงานเป็นทีม (teamwork)           1 

9. ความเพียรพยายาม (persistence)           1 

รวม 1 3 5 4 2 4 2 1 1 23 

 

  จากตารางที่ 4 ผลการสังเคราะห์ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ 
พบว่า มีปัจจยัตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (theoretical framework) จาํนวน 9 ปัจจยั แต่สาํหรับ
การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดปัจจยัท่ีเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจยั (conceptual framework) โดย
ใชห้ลกัเกณฑพ์ิจารณาจากความถี่ในระดบัสูง (ในที่น้ีคือความถี่ตั้งแต่ 3 ข้ึนไป) พบว่าปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์มี 4 ปัจจยั คือ การส่ือสาร (communication) ความคิดสร้างสรรค ์
(creativity) บรรยากาศองคก์าร (organization climate) และความฉลาดทางอารมณ์ (emotional 
intelligence) 

2.2 เส้นทางอิทธิพลของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ 
 จากปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ 4 ปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดศึ้กษา

วรรณกรรมและงานวิจยัที่เกี ่ยวขอ้งเพื ่อกําหนดเส้นทางอิทธิพลของปัจจยัจากแหล่งต่างๆ 
ดงัต่อไปน้ี 
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 2.2.1 บรรยากาศองค์การและการส่ือสาร 
  วิชยั ปาละศกัด์ิ (2548) ไดศ้ึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร

โรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มตวัอยา่ง 410 คน ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถในการตดัสินใจ 
ความสามารถในการส่ือสาร ความคิดสร้างสรรค ์บรรยากาศองคก์ารและความมีมนุษยสัมพนัธ์
ของผูบ้ริหาร ส่งผลทางตรงต่อวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร และปัจจยับรรยากาศองคก์ารส่งผลทางตรง
ต่อความสามารถในการส่ือสาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิโรจน์ สารรัตนะ และสัมพนัธ์ พนัธุ์พฤกษ ์
(2545) ไดก้ล่าวถึงบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารโรงเรียนเก่ียวกบัการเสริมสร้างการติดต่อส่ือสารท่ี
มีประสิทธิภาพว่า การติดต่อส่ือสาร สามารถทาํไดห้ลากหลายวิธีข้ึนอยูก่บับรรยากาศขององคก์าร
นั้นๆ ว่าเป็นบรรยากาศแบบเปิดหรือแบบปิด การติดต่อสื่อสารที่ดียอ่มเป็นปัจจยันําไปสู่
ความสาํเร็จ ดงันั้นผูบ้ริหารโรงเรียนจึงควรส่งเสริมให้มีการติดต่อส่ือสารทั้งแบบเป็นทางการและ
การส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ รวมทั้งการส่ือสารแบบสองทางหรือแบบหลายช่องทาง  

  จิติมา วรรณศรี (2550) ศึกษารูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดาํเนินการวิจยั 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอน
ที่ 1 ศึกษาปัจจยัและสร้างรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัที่ส่งผลตอวิสัยทศัน์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขั้นตอนท่ี 2 ตรวจสอบรูปแบบโดยผูท้รงคุณวุฒิ และขั้นตอนท่ี 3 
ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างรูปแบบกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ จากกลุ่มตวัอยา่งคือ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จาํนวน 600 โรงเรียนท่ีไดจ้ากการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชสถิติพื้นฐาน การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์และการวิเคราะห์เส้นทาง 
ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา มี 8 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัชีว
สังคม ปัจจยัวฒันธรรมองคก์าร ปัจจยัความใฝ่รู้ ปัจจยัการจดัการขอ้มูล ความรู้ การส่ือสาร 
ความคิดสร้างสรรค  ์ และบรรยากาศองคก์ารและนาํเสนอโมเดลของวิสัยทศัน์โดยการศึกษา
รูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างของปัจจยัที่ส่งผลต่อวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานไดรู้ปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้าง ดงัภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 3 โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจยับรรยากาศองคก์ารส่งผลต่อการส่ือสารของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (จิติมา วรรณศรี, 2550) 

 
  จากภาพที่ 3 ปัจจยับรรยากาศองคก์ารมีอิทธิพลต่อการส่ือสารของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา กล่าวคือ บรรยากาศองคก์ารซ่ึงเกิดจากพฤติกรรมการแสดงออกของสมาชิก 
ความสัมพนัธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในองคก์ารและสภาพแวดลอ้มที่เอื้ออาํนวยจะส่งผลต่อการ
สื่อสาร  ทาํให้เกิดการติดต่อสื่อสารที่ดี มีประสิทธิผลและส่งผลต่อวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สมชาย เทพแสง (2549) กล่าวว่า การส่ือสารที่มี
ประสิทธิผลจะช่วยทาํให้บุคลากรเกิดความเขา้ใจตรงกนั ผูน้าํตอ้งมีทกัษะการส่ือสารดว้ยการพูด 
การฟัง การสนทนาและการซกัถาม ผูน้าํสามารถใชว้ิธีการส่ือสารไดอ้ยา่งหลากหลาย ใชก้าร
ส่ือสารแบบสองทางและเปิดเผยเพื่อให้เขา้ใจตรงกนั 

 2.2.2 บรรยากาศองค์การและความคิดสร้างสรรค์ 
  Rogers (1959) กล่าวว่าการสร้างบรรยากาศและการจดัส่ิงแวดลอ้มส่งผลต่อ

ความคิดสร้างสรรค ์เช่นเดียวกบั Smith and Hildreth (1971) มีความเห็นสอดคลอ้งกนัอยา่งยิ่งใน
เร่ืองบรรยากาศในโรงเรียนและห้องเรียนมีผลต่อการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ขณะที่ Osborn 
(1973) กล่าวว่าบุคคลจะคิดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพข้ึนอยูก่บับรรยากาศท่ีกระตุน้ให้เกิดความคิด
อยา่งสร้างสรรค ์

  จากผลการวิจยัของ Litwin & Stringer (1968) พบว่าองคก์ารท่ีมีบรรยากาศใน
การบริหารแบบใชอ้าํนาจกล่าวคืออาํนาจการตดัสินใจอยูก่บัส่วนกลาง บุคลากรตอ้งปฏิบตัิตาม
ระเบียบอยา่งเคร่งครัด บรรยากาศแบบน้ีจะทาํให้ผลผลิตตํ่า บุคลากรมีความรู้สึกไม่พอใจในงาน 
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ไม่เกิดความคิดสร้างสรรค  ์ส่วนในองคก์ารที่มีบรรยากาศการร่วมประสานสัมพนัธ์และเนน้
ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัในหมู่สมาชิกขององคก์าร สภาพบรรยากาศขององคก์ารท่ีมุ่งการประสาน
สัมพนัธ์ดงักล่าว จะมีผลทาํให้บุคลากรในองคก์าร เกิดความพึงพอใจในการทาํงานมีทศันคติที่ดี
ต่อบุคลากรในองคก์าร เกิดความคิดสร้างสรรคแ์ละมีผลผลิตสูง ทาํให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจ
ในงาน งานบรรลุผลสําเร็จ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Steers & Porter (1979) ไดก้ล่าวไวว้ ่า
บรรยากาศองคก์ารที่มุ่งคน ซ่ึงประกอบดว้ยการติดต่อส่ือสารชนิดเปิดจะส่งผลให้สมาชิกใน
องคก์ารมีความคิดสร้างสรรค ์เช่นเดียวกบั Davis (1981) กล่าวว่าบรรยากาศองคก์ารที่มีการ
สนบัสนุนให้บุคคลมีความสามารถในงานจะนาํไปสู่การตอบสนองต่อการจูงใจในงานของบุคคล
และผลลพัธ์ทางจิตวิทยาและองคก์ารใดมีบรรยากาศท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการปฏิบติังานอยา่งมีความสุข 
มีอิสระในการตดัสินใจในงานจะนาํไปสู่ความคิดสร้างสรรค ์

  รัศมี ธนัยธร (2553) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรคม์ีความสําคญัต่อการเจริญ
ขององคก์าร หากองคก์ารมีบรรยากาศเชิงบวกบุคลากรก็จะเกิดความคิดสร้างสรรค  ์ซ่ึงปัจจยั
ภายนอกท่ีทาํให้เกิดความคิดสร้างสรรคคื์อการสร้างบรรยากาศเชิงบวก 

 2.2.3 ความฉลาดทางอารมณ์และความคิดสร้างสรรค์ 
  อรพินทร์ ชูชม อจัฉรา สุขารมณ์ และวิสาสลกัษณ์ ชวัวลัลี (2542) ไดท้ดลอง

ใชแ้ละตรวจสอบคุณภาพมาตราวดัความฉลาดทางอารมณ์ของ Schute et.al (1998) ซ่ึงมีลกัษณะ
การวดัแบบให้ผูต้อบรายงานตนเอง ประกอบดว้ยขอ้ความต่างๆ ท่ีบรรยายความฉลาดทางอารมณ์
จาํนวน 33 ขอ้ โดยมาตราวดัความฉลาดทางอารมณ์มี 3 องคป์ระกอบ คือ 1) การประเมินค่าและ
การแสดงออกทางอารมณ์ 2) การควบคุมอารมณ์ และ 3) การใชป้ระโยชน์อารมณ์ แต่ละขอ้
ประกอบดว้ยมาตราประเมินค่า 5 ระดบั กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาปริญญาตรีจากสถาบนัราชภฏั 
จาํนวน 51 คน และนกัศึกษาระดบัปริญญาโท ผลการวิจยัพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความคิดสร้างสรรค ์

  วีระวฒัน์ ปันนิตามยั (2542) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของความฉลาดทาง
อารมณ์ว่า ความฉลาดทางอารมณ์ถือเป็นการเรียนรู้จกัอารมณ์ ความรู้สึกของตนให้ตระหนกัมีสติ
รู้เท่าทนัสาเหตุความแปรผนัดา้นอารมณ์ของตน เป็นการเรียนรู้ พูดคุยภายในตน บริหารจดัการ
อารมณ์ ภาวะอารมณ์ อุปนิสัยใจคอไปในทางที่สร้างประโยชน์แก่ทุกฝ่าย สร้างแรงจูงใจที่ดีแก่
ตนเองในทางที่สร้างสรรคท์าํให้เกิดการทาํงานร่วมมือที่สร้างสรรค  ์ส่งผลให้เกิดความคิด
สร้างสรรค ์กลา้ริเร่ิมและมองโลกในแง่ดี 

  สุพฒันา หอมบุปผา (2548) ศึกษาการพยากรณ์ความคิดสร้างสรรคด์ว้ย
สติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และความสามารถในการเผชิญความยากลาํบาก ผลการวิจยั
พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความคิดสร้างสรรค ์
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 2.2.4 ความฉลาดทางอารมณ์และการส่ือสาร 
  Holbrook & Lee (1997) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์

กบัทกัษะพื้นฐานของนกัเขียน โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษา จาํนวน 409 คน มหาวิทยาลยั
บอลลส์เตท ผลการวิจยัพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัทกัษะการเขียน 

  วีระวฒัน์ ปันนิตามยั (2542) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของความฉลาดทาง
อารมณ์ยงัส่งผลต่อการส่ือสารระหว่างบุคคลจะเป็นไปอยา่งรายร่ืน อดทนเขา้ใจต่อกนัเก้ือหนุนให้
มีการใชศ้กัยภาพของตนอยา่งสูงสุด และยงัก่อให้เกิดการตดัสินใจท่ีเป็นประโยชน์เกิดการบริหาร
จดัการท่ีให้เกียรติยอมรับซ่ึงกนัและกนั 

 2.2.5 ความฉลาดทางอารมณ์และบรรยากาศองค์การ 
  Willium (1994) ไดแ้สดงทศันะเก่ียวกบัความฉลาดทางอารมณ์ของผูน้าํว่า 

เป็นกุญแจสําคญัของการสร้างสรรคบ์รรยากาศการทาํงานภายในองคก์ารซ่ึงช่วยส่งเสริมและ
สนบัสนุนผูป้ฏิบติังานให้พวกเขาสามารถปฏิบติังานให้เกิดผลดีท่ีสุด เกิดความกระตือรือร้น และ
ยงัไดท้าํการศึกษาผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัประกนัในองักฤษโดยการเปรียบเทียบกลุ่มผูน้าํท่ีมี
หลกัฐานท่ีแสดงออกถึงการมีความฉลาดทางอารมณ์ท่ีสูงนั้นจะส่งผลให้การประกอบการและผล
กาํไรของบริษทัเพิ่มข้ึน และความสัมพนัธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผูน้ํากบัผลการ
ปฏิบติังานจะนาํมาซ่ึงการไกล่เกล่ียปัญหา โดยการสร้างสรรคบ์รรยากาศการทาํงานของผูน้าํ จาก
การศึกษาผูบ้ริหารในบริษทัประกนัจากตวัอยา่งน้ีเป็นส่ิงที่ช้ีให้เห็นถึง ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความสามารถทางความฉลาดทางอารมณ์ของผูน้าํกบับรรยากาศการทาํงานภายในองคก์าร 

  Hay & McBer (2000) ไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลของผูบ้ริหารจาํนวน 3,781 
คน เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างการสาํรวจบรรยากาศในการทาํงานพบว่า 50-70% ตามการรับรู้
ของผูป้ฏิบติังานยอมรับว่า บรรยากาศของการทาํงานนั้นเก่ียวพนักบัลกัษณะของความฉลาดทาง
อารมณ์ของผูน้าํ ความฉลาดทางอารมณ์มีส่วนผลกัดนัให้เกิดบรรยากาศองคก์ารท่ีส่งผลใหผ้ลผลิต
เพิ่มข้ึน รวมทั้งความสาํเร็จของทีมและองคก์ารและของบุคคล คนท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะ
เพิ่มโอกาสและความสามารถในการใชพ้ลงัของความฉลาดทางอารมณ์เพื่อให้เกิดผลลพัธ์ของการ
ทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

  Thomas (2005) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา พฤติกรรมภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารสถานศึกษา และบรรยากาศภายใน
โรงเรียน ในรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการวิจยัพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ส่งผล
ทางบวกต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ และส่งผลทางบวกต่อบรรยากาศโรงเรียน และบรรยากาศ
โรงเรียนส่งผลทางบวกต่อภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์ และไดน้ําเสนอโมเดลของภาวะผูน้ําเชิง
วิสัยทศัน์โดยการศึกษาโมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้างของความฉลาดทางอารมณ์ บรรยากาศ
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โรงเรียนที่ส่งผลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาไดโ้มเดลสมการโครงสร้าง  
ดงัภาพท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจยัความฉลาดทางอารมณ์ บรรยากาศองคก์ารส่งผลต่อ

ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Thomas, 2005) 
 

  จากแนวคิดเชิงทฤษฎีที ่ส ังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจยัที ่ผา่นการ
ตรวจสอบยืนยนักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์สามารถสรุปเส้นทางอิทธิพลของปัจจยัที่ส่งผลต่อภาวะ
ผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ ไดด้งัตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5 การสังเคราะห์ความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจยั 
 

ปัจจัยภายนอก  ปัจจัยภายใน ผู้ศึกษา / ผู้วิจัย 
ความคิดสร้างสรรค ์
(creativity) 

อรพินทร์ ชูชม อจัฉรา สุขารมณ์ และวิสาสลกัษณ์  
ชวัวลัลี (2542), สุพฒันา หอมบุปผา (2548)  

การส่ือสาร 
(communication) 

Holbrook & Lee (1997), วีระวฒัน์ ปันนิตามยั (2542) 

ความฉลาดทางอารมณ์ 

บรรยากาศองคก์าร 
(organization climate) 

Willium (1994), Hay & McBer (2000), Thomas 
(2005) 

การส่ือสาร 
(communication) 

จิติมา วรรณศรี (2550), วิโรจน์ สารรัตนะ และสัมพนัธ์ 
พนัธ์พฤกษ ์(2545), วิชยั ปาละศกัด์ิ (2548)  

บรรยากาศองคก์าร 
(organization climate)  

ความคิดสร้างสรรค ์
(creativity) 

Rogers (1959), Smith and Hildreth (1971), Osborn 
(1973), Litwin & Stringer (1968), Steers & Porter 
(1979) และ รัศมี ธนัยธร (2553)  

 

ความฉลาดทางอารมณ์ 

บรรยากาศองคก์าร 

 

ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ 
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  จากตารางที่ 5 แสดงเส้นทางอิทธิพลของปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิง
วิสัยทศัน์จากผลการวิจยัที่ผา่นการตรวจสอบยืนยนักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์จากการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถสร้างโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ
ของตวัแปรแฝง ดงัภาพท่ี 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยั (ตวัแปรแฝง) ท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิง
วิสัยทศัน์ 

 
3. นิยาม แนวคดิเชิงทฤษฎ ีองค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของแต่ละองค์ประกอบ

หลักของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ 
3.1 การส่ือสาร 
 3.1.1 นิยามของการส่ือสาร 
  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2539) ไดใ้ห้ความหมายของ

การส่ือสาร หมายถึง การนาํหนงัสือหรือขอ้ความของฝ่ายหน่ึงส่งให้อีกฝ่ายหน่ึง ขณะท่ี Kelley & 
Robert (1977) ให้ความหมาย การส่ือสาร (communication) ไวว้่า เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวกบัการ
ส่งและรับสัญลกัษณ์ที่ก่อให้เกิดความหมายข้ึนในใจของผูเ้กี่ยวขอ้ง โดยบุคคลเหล่านั้นมี
ประสบการณ์อยา่งเดียวกนั  Greenberg (1995) อธิบายความหมายของการสื่อสารว ่า เ ป็น
กระบวนการที่บุคคล กลุ่มหรือองคก์ารไดส่้งขอ้มูลข่าวสารไปให้แก่บุคคล กลุ่มหรือองคก์ารอื่น 
สอดคลอ้งกบั Bateman and Snell (1999) ให้ทศันะเก่ียวกบัความหมายการส่ือสารว่าเป็นการ 

 

ความฉลาดทาง
อารมณ์ 

บรรยากาศ
องคก์าร การส่ือสาร 

ความคิด
สร้างสรรค ์

ภาวะผูน้าํเชิง
วิสัยทศัน์ 
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ส่งมอบสารสนเทศและส่ิงที่มีความหมายต่างๆ จากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึง โดยการใช้
ส ัญลกัษณ์ที ่เ ป็นที ่ยอมรับร่วมกนั  ส่วน  Dessler (1998) ให ้ความหมายเพิ ่มเติมว ่า เป็นการ
แลกเปล่ียนสารสนเทศและการส่งมอบส่ิงท่ีมีความสาํคญัต่างๆ 

  เสนาะ ติเยาว ์(2541) กล่าวว่าการส่ือสารมีความหมายข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงค ์
รูปแบบและผลท่ีเกิดข้ึนเช่นการส่ือสาร คือพฤติกรรมใดๆ ของบุคคลท่ีก่อให้เกิดความหมายการ
ส่ือสารเป็นกระบวนการส่งข่าวสารจากที่หน่ึงไปยงัอีกที่หน่ึงการส่ือสารเป็นกระบวนการท่ี
เกี่ยวกบัการส่งและรับสัญลกัษณ์ที่ก่อให้เกิดความหมายข้ึนในใจของผูที้่เกี่ยวขอ้งโดยที่บุคคล
เหล่านั้นมีประสบการณ์ในชีวิตประจาํวนัอยา่งเดียวกนั สอดคลอ้งกบั นรินทร์ชยั พฒันพงศา 
(2542) กล่าวถึงความหมายของการส่ือสารว่า “เป็นการแลกเปล่ียนข่าวสารระหว่างผูส่้งสารและ
ผูรั้บสาร โดยใชส่ื้อหรือช่องทางต่างๆ เพื่อมุ่งหมายโนม้นา้วจิตใจให้เกิดผลในการให้เกิดการรับรู้ 
หรือเปลี่ยนทศันคติ หรือให้เปลี่ยนพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง” และ โอภส์  
แกว้จาํปา (2547) กล่าวว่า “การส่ือสารหมายถึงกระบวนการที่มนุษยเ์ช่ือมโยงความนึกคิดและ
ความรู้สึกให้ถึงกนัเพื่อให้เกิดการตอบสนองในเชิงพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั” 

  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ พร้อมคณะ (2545) ให้ทศันะเก่ียวกบัการส่ือสาร หมายถึง 
การเคล่ือนยา้ยขอ้มูลข่าวสารจากผูส่้ง (sender) ไปยงัผูรั้บ (receiver) ดว้ยขอ้มูลข่าวสารท่ีทาํให้
ผูร้ับเขา้ใจ ขณะที่ วิรัช สงวนวงศว์าน (2547) ให้ความหมายว่า “การส่ือสารคือการถ่ายโอน 
(transfer and understanding of meaning) ดงันั้น การติดต่อส่ือสารจะประสบความสาํเร็จก็ต่อเม่ือ
สามารถส่งผลต่อความหมายและผูร้ับเกิดความเขา้ใจถูกตอ้ง การส่ือสารอาจมีลกัษณะเป็นการ
ส่ือสารระหว่างบุคคล (interpersonal communication) และเป็นเครือข่ายองคก์รหรือที่เรียกกนั
โดยทัว่ไปว่าการติดต่อส่ือสารขององคก์ร (organization communication)” เช่นเดียวกบั ธิติภพ  
ชยธวชั (2548) ให้ทศันะเก่ียวกบัความหมายการส่ือสาร หมายถึงการส่งมอบสารสนเทศและส่งมี
ความหมายต่างๆ จากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึง โดยการใชส้ัญลกัษณ์ท่ีเป็นท่ียอมรับร่วมกนั หรือ
เป็นการแลกเปล่ียนสารสนเทศและการส่งมอบส่ิงท่ีมีความสาํคญัต่างๆ เช่นเดียวกบั วนัชยั มีชาติ 
(2548) ให้ทศันะที่สรุปถึงความหมายการส่ือสารเป็นกระบวนการติดต่อส่งผา่นขอ้มูล ความคิด 
ความเขา้ใจ หรือความรู้สึกระหว่างบุคคล ซ่ึงมีองคป์ระกอบ 4 ประการ คือ ผูส่้งสาร สาร ส่ือ และ
ผูรั้บสาร ทรงธรรม ธีระกุล (2548) กล่าวว่าการส่ือสาร (communication) หมายถึง กระบวนการ
ถ่ายทอดขอ้มูล ข่าวสาร และเร่ืองราวต่างๆ จากผูส่้งสารไปสู่ผูรั้บสารโดยวิธีการใดวิธีการหน่ึง ใน
สภาพแวดลอ้มหน่ึงๆ จนเกิดการเรียนรู้ความหมายในส่ิงท่ีถ่ายทอดร่วมกนัและตอบสนองต่อกนั
ไดต้รงตามเจตนาของทั้งสองฝ่าย ซ่ึงอาจจะมีลกัษณะเป็นการส่ือสารระหว่างบุคคลและการ
ส่ือสารขององคก์ร 
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  จิติมา วรรณศรี (2550) อธิบายความหมายการส่ือสาร หมายถึง กระบวนการ
ติดต่อรับส่งขอ้มูลข่าวสารระหว่างผูส่้งสารกบับุคคลอื่นที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อให้เกิดความเขา้ใจและ
ความร่วมมือในการดาํเนินงานซ่ึงประกอบดว้ย ทกัษะการส่ือสาร ช่องทางการส่ือสาร และ
รูปแบบการส่ือสาร ดงันั้นการส่ือสารจึงมีลกัษณะต่างๆ ดงัน้ีคือ เป็นเร่ืองที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ก่อให้เกิดความหมายแก่ผูฟั้ง เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการส่งขอ้มูลจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงโดยการใช้
คาํสัญลกัษณ์หรือกฎหมายใดๆ ท่ีกาํหนดข้ึน ผา่นส่ือต่างๆ เพื่อให้ผูรั้บ เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
กระตุน้เตือนเตือนหรือการชกันาํให้บุคคลคลอ้ยตามกนัหรือเห็นดว้ยกบัขอ้มูลนั้นซ่ึงตอ้งอาศยั
ขอ้มูลข่าวสารท่ีดี เหมาะสม และใชก้ระบวนการท่ีรวดเร็ว น่าเช่ือถือ มีประสิทธ์ิภาพ 

  อยา่งไรก็ตาม แมจ้ะมีการนิยาม “การส่ือสาร” แตกต่างกนัก็ตาม แต่เป็นท่ี
ยอมรับกนัว่า การส่ือสารของมนุษยเ์ป็นกระบวนการท่ีมีพลวตัหรือการเคล่ือนไหว (dynamic) คือ 
มีความสัมพนัธ์ท่ีมีผลกระทบ (effect) ต่อกนัและกนัระหว่างองคป์ระกอบต่างๆ ของการส่ือสาร 
การส่ือสารของมนุษยจึ์งมีความต่อเน่ือง (continuous) มีการเปล่ียนแปลง (changing) และตอ้ง
อาศยัการปรับตวัตลอดเวลา (adaptive) (พชันี เชยจรรยา และคณะ, 2541)  

  ดงันั้นจึงสรุปไดว้ ่าการสื่อสาร  หมายถึง  พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่แสดงออกถึงกระบวนการติดต่อรับส่งขอ้มูลข่าวสารระหว่าง
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกบับุคคลอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง เพื่อให้เกิดความเขา้ใจและความร่วมมือ
ในการดาํเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยอาศยัทกัษะการส่ือสาร ช่องทางการส่ือสารและ
รูปแบบการส่ือสาร 

 3.1.2 แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการส่ือสาร 
  การติดต่อส่ือสารมีส่วนสาํคญัในการช่วยสนบัสนุนต่อความพยายามในการ

ถ่ายทอดความคิด ซ่ึงไดรั้บการยอมรับโดยนกัประพนัธ์มาหลายปี Barnard มองการติดต่อส่ือสาร
ว่าเป็นส่ิงที่บุคคลสามารถถูกเชื่อมโยงเขา้ดว้ยกนัในองคก์าร เพื ่อให้บรรลุความสําเร็จตาม
วตัถุประสงค ์ส่ิงเหล่าน้ีเป็นหนา้ท่ีพื้นฐานของการติดต่อส่ือสาร เน่ืองจากกิจกรรมของกลุ่มคือการ
ปฏิบตัิงานร่วมกนัและการแลกเปลี่ยนจะไม่สามารถเกิดข้ึนไดถ้า้ปราศจากการติดต่อส่ือสาร 
วิโรจน์ สารรัตนะ (2553) ไดก้ล่าวถึงการส่ือสารในองคก์ารหน่ึงๆ สามารถกระทาํไดห้ลากหลาย
วิธีข้ึนกบัค่านิยมและวฒันธรรมขององคก์ารนั้นๆ และการติดต่อส่ือสารถือว่าเป็นเร่ืองที่มี
ความสาํคญักบัการทาํหนา้ท่ีทางการบริหารมาก เพราะแมจ้ะมีวิสัยทศัน์หรือยทุธศาสตร์ท่ีดีเยี่ยม
เพียงใด หากขาดการส่ือสารท่ีดีแลว้ ก็ยากจะนาํไปสู่ความสาํเร็จได ้ซ่ึง กนกอร สมปราชญ ์(2548) 
กล่าวว่าการส่ือสารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ท่ีจาํเป็นและสาํคญัอยา่งยิ่งในองคก์าร บุคลากรตอ้งการ
ส่ือสารความรู้สึก ความคิดและขอ้มูลให้ผูน้าํระดบัสูงรับรู้ ผูน้าํระดบัสูงก็ประสงคจ์ะให้บุคลากร
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ตระหนกัถึงแนวทางหรือวิธีปฏิบตัิงานที่องคก์ารตอ้งการ และหนา้ที่สําคญัของการส่ือสารใน
ระดบับริหารท่ีมีประโยชน์ในการจดัการ ไดแ้ก่ 1) เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมคนและงานภายใน
องคก์ารและสาธารณชนภายนอกองคก์าร 2) ช่วยจดัหาขอ้มูลที่จาํเป็นเพื่อการประสานงานของ
ฝ่ายจดัการทั้งหลาย 3) จดัหาขอ้มูลที่ตอ้งการประกอบการตดัสินใจ 4) ช่วยให้การมอบหมาย
อาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบเป็นไปอยา่งมีระบบ มีการบนัทึกและรายงานไดอ้ยา่งมีระเบียบ 
และ 5) เป็นแกนสาํคญัของความร่วมมือในการทาํงานในองคก์าร 

  นกัจิตวิทยาให้ความสนใจเกี่ยวกบัการติดต่อสื่อสาร เพราะพวกเขาให้
ความสาํคญักบัปัญหาของมนุษยซ่ึ์งเกิดข้ึนในกระบวนการของการติดต่อส่ือสารตั้งแต่การเร่ิมตน้ 
(initiating) การส่งต่อ (transmitting) และการรับข่าวสาร (receiving) โดยมุ่งการแยกแยะอุปสรรค
ของการติดต่อส่ือสารท่ีดี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งที่เก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลแต่ละคน 
เช่นเดียวกบันกัสังคมศาสตร์และนกัทฤษฎีขอ้มูลข่าวสารที่มีการศึกษาเก่ียวกบัเครือข่ายของการ
ติดต่อส่ือสาร 

  การส่ือสารเป็นกระบวนการเช่ือมโยงระหว่างบุคคล กลุ่มและองคก์าร และ
ผูบ้ริหารโรงเรียนในฐานะผูน้าํยอ่มมีงานในหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัมากมาย แต่ในการปฏิบติังานใดๆ 
ก็ตามจะไม่พบกบัความสําเร็จหรือบรรลุวตัถุประสงคไ์ด  ้และแมแ้ต่การตดัสินใจใดๆ ก็ไม่
สามารถนาํไปสู่การปฏิบตัิได ้หากปราศจากการส่ือสารที่เพียงพอและเหมาะสม การส่ือสารคือ
หัวใจสาํคญัขององคก์าร ซ่ึงผลจากการศึกษาเก่ียวกบัการใชเ้วลาของผูบ้ริหาร พบว่าผูบ้ริหารใช้
เวลาร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมดในการส่ือสารระหว่างบุคคล ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความสาํคญัของ
การส่ือสรท่ีเหนือกว่างานอ่ืนใดทั้งหมด (Luneburg & Ornstein, 1991) โดยทัว่ไปผูบ้ริหารมกัมี
วตัถุประสงคข์องการส่ือสารในองคก์ารดงัน้ี 

1) เพื่อบอกขอ้มูล (to inform) 
2) เพื่อประสานงาน (to coordinate)  
3) เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล (to share) ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 
4) เพื่อควบคุม (to control) ตรวจสอบความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน 
5) เพื่อใชอิ้ทธิพล (to influence) ชกัจูงให้สมาชิกมรพฤติกรรมตามท่ีตอ้งการ 
6) เพื่อกระตุน้ (to inspire) ให้มีทศันคติท่ีดี ผกูพนัองคก์าร แน่วแน่ในการ

ทาํงาน 
  สุรศกั ด์ิ  หลาบมาลา  (2543) ไดศ้ ึกษาและนําเสนอมาตรฐานผูบ้ ริหาร

สถานศึกษาแห่งชาติของประเทศองักฤษ ในดา้นทกัษะและคุณลกัษณะที่จาํเป็นสาํหรับบทบาท
และภาระหนา้ที่ของผูบ้ริหารและสถานศึกษาประการหน่ึง คือ ทกัษะในการส่ือสาร อนัหมายถึง
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ความสามารถในการอธิบายความคิดไดอ้ยา่งชดัเจน และสามารถเขา้ใจทศันะของบุคลอื่นโดย
ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีความสามารถดงัน้ี 

  1) สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั้งทางวาจาและเป็นลาบลกัษณ์
อกัษรแก่ผูรั้บข่าวสารท่ีหลากหลาย 

  2) สามารถเจรจาต่อรองและดาํเนินการปรึกษาหารืออยา่งมีประสิทธิภาพ 
  3) สามารถบริหารระบบการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  4) เป็นประธานในการประชุมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  5) สามารถพฒันา รักษาและใชเ้ครือข่ายส่ือสารท่ีมีอยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  วิโรจน์ สารรัตนะ และสัมพนัธ์ พนัธุ์พฤกษ  ์(2545) กล่าวถึงบทบาทหนา้ท่ี

ของผูบ้ริหารโรงเรียนเกี ่ยวกบัการเสริมสร้างการติดต่อสื่อสารที ่มีประสิทธิภาพว่า  การ
ติดต่อสื่อสาร  สามารถทาํไดห้ลากหลายวิธีข้ึนอยูก่บับรรยากาศขององคก์ารนั้นๆ  ว่าเป็น
บรรยากาศแบบเปิดหรือแบบปิด การติดต่อส่ือสารที่ดียอ่มเป็นปัจจยันาํไปสู่ความสําเร็จ ดงันั้น
ผูบ้ริหารโรงเรียนจึงควรส่งเสริมให้มีการติดต่อส่ือสารทั้งแบบเป็นทางการและการส่ือสารแบบไม่
เป็นทางการ รวมทั้งการส่ือสารแบบสองทางหรือแบบหลายช่องทาง 

  ศกัด์ิไทย สุรกิจบวร (2549) ไดน้าํเสนอคุณลกัษณะของผูบ้ริหารที่จะส่งผล
สาํเร็จต่อการบริหารจดัการการศึกษาอยา่งมืออาชีพจากการสรุปงานวิจยั 10 ประการ ซ่ึงประการ
หน่ึงก็คือ การมีความสามารถและทกัษะในการเขา้สังคม (social skill and abilities) อนัเป็นการ
สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีให้เกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอกองคก์ารโดยการพฒันาทกัษะในดา้นต่างๆ 
เช่น การส่ือสาร การเจรจาต่อรอง การมอบหมายงาน ซ่ึงการส่ือสารเป็นคุณสมบติัท่ีผูน้าํขาดไม่ได ้
เพราะการส่ือสารเป็นการถ่ายทอดความคิดจากบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึง หากไม่มีการ
ส่ือสารสมาชิกในกลุ่มยอ่มไม่ทารบว่าผูน้าํตอ้งการทาํอะไร เม่ือไรและอยา่งไร การส่ือสารจะรวม
ไปถึงการพูด การเขียนและภาษากาย การส่ือสารจะประสบความสาํเร็จไดข้ึ้นอยูก่บัองคป์ระกอบ 
3 ประการ คือ 

  1) ผูรั้บขอ้มูล เป็นบุคคลสาํคญัในการส่ือสารที่ผูส่้งสารจะตอ้งวิเคราะห์ว่า
เป็นใคร มีการศึกษา อาย ุประสบการณ์อยา่งไร มีความสนใจหรือถนดัในเร่ืองใด ซ่ึงถา้ผูรั้บสนใจ
ส่ิงใดยอ่มจะรับขอ้มูลไดดี้ สามารถจาํและเขา้ใจไดโ้ดยง่าย  

  2) เน้ือหาการส่ือสาร เน้ือหาการส่ือสารเป็นส่วนสําคญัที่จะตอ้งเนน้ให้
สามารถรับรู้และเขา้ใจตรงกนัระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสาร โดยทัว่ไปเน้ือหาของการส่ือสารจะ
บอกว่าใครทาํอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อย่างไร และเพื่ออะไร ซ่ึงในยคุปัจจุบนัขอ้มูลมากมาย เวลานอ้ย 
ดงันั้นเน้ือหาท่ีจะส่ือสารจะตอ้งกระชบั เขา้ใจง่ายและน่าเช่ือถือท่ีอาจอา้งอิงมาจากประสบการณ์
ทัว่ไปความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ หรือสถิติของทางวิชาการ 
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  3) วิธีการส่ือสาร การส่ือสารท่ีดีควรใชว้ิธีท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของการ
รับรู้บุคคล ส่ิงแวดลอ้ม ระยะเวลา การส่ือสารที่ดีควรเป็นแบบ 2 ทาง คือเปิดโอกาสให้ทั้งผูใ้ห้
ขอ้มูลและผูรั้บ ขอ้มูลมีโอกาสส่งสารและรับสาร 

  Lunenburg & Ornstein (1991) ไดก้ล่าวถึงวิธีท่ีจะสร้างเสริมให้การส่ือสารมี
ประสิทธิภาพว่า การส่ือสารโดยการพูดตอ้งแสดงความคิดท่ีชดัเจนใชภ้าษาท่ีเหมาะสมโดยปรับ
ให้เหมาะกบัผูฟั้ง มีการแสดงกิริยาท่าทางเพื่อส่ือสารอยา่งเหมาะสมรวมทั้งผูบ้ริหารตอ้งมีทกัษะ
การฟังท่ีดี 

  Nanus (1998) ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในการเตรียมสู่การเป็นผูน้าํท่ีมีวิสัยทศัน์ไว้
ว่าตอ้งพฒันาทกัษะในการส่ือสาร ทั้งการพูดและการเขียน ผูน้าํมีวิสัยทศัน์จึงจะสามารถส่ือสาร
วิสัยทศัน์ไปสู่คนอ่ืนๆ ให้เกิดความเขา้ใจและยอมรับวิสัยทศัน์ รวมทั้งตอ้งฝึกการเป็นผูฟั้งท่ีดีเพื่อ
ร่วมแบ่งปัน แลกเปล่ียนความคิดเห็นของตนกบัผูอ่ื้น นอกจากน้ี อรอนงค ์สวสัด์ิบุรี (2543) ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถในการส่ือสารกบัประสิทธิผลของภาวะผูน้ํา (leadership 
effectiveness) พบว่ามีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และยงัเสนอเพิ่มเติมว่าการรับรู้ถึง
วฒันธรรมไทยของผูต้ามมีอิทธิพลต่อความสามารถในการสื่อสารของผูบ้ริหารหญิงและ
ประสิทธิผลของภาวะผูน้าํ 

  จากแนวคิดขา้งตน้จึงกล่าวไดว้่าปัจจยัการส่ือสารเป็นกระบวนการที่สําคญั
อยา่งยิ่งสาํหรับผูบ้ริหาร เน่ืองจากผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารส่ือสารเพื่อเพิ่มความสามารถในการทาํงาน
ให้กบัองคก์ารและขณะเดียวกนัก็สร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่างสมาชิกในองคก์าร การส่ือสารท่ีดี
อนัประกอบดว้ยการมีทกัษะในการส่ือสารทั้งทกัษะในการพดู ทกัษะในการเขียน ทกัษะในการฟัง
หรือใชภ้าษาท่าทาง และการใชช่้องทางการส่ือสารที่เหมาะสมทั้งโดยการพูด การเขียน การใช้
สัญลกัษณ์หรือการแสดงออก รวมทั้งการใชรู้ปแบบการส่ือสารท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะการส่ือสาร
แบบสองทาง การส่ือสารที่ดีและเหมาะสมยอ่มทาํให้สมาชิกเกิดการยอมรับและเห็นคลอ้ยตาม 
รวมทั้งสร้างแรงบนัดาลใจก่อให้เกิดการปฏิบติัตามแนวทางท่ีคาดหวงั ซ่ึงจะนาํสู่ความสาํเร็จตาม
เป้าหมายขององคก์าร 

 3.1.3 องค์ประกอบของการส่ือสาร 
  จากนิยามและแนวคิดของการส่ือสารดงักล่าวขา้งตน้ ไดแ้สดงให้เห็นถึง

ความสาํคญัและความจาํเป็นของการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพให้เกิดข้ึนกบัตวับุคคลในองคก์าร 
โดยเฉพาะกบัผูบ้ริหาร ซ่ึงในหัวขอ้ต่อไปน้ี ผูว้ิจยัจะนาํเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัองคป์ระกอบของการ
ส่ือสารจากทศันะของนกัวิชาการหรือจากผลงานวิจยัที่หลากหลายแหล่ง เพื ่อนําไปสู่การ
สังเคราะห์และกาํหนดเป็นองคป์ระกอบที่จะใชใ้นการวิจยั กาํหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการและตวั
บ่งช้ีเพื่อกาํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ีต่อไป 
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  1) องค์ประกอบของการส่ือสารตามทัศนะของ Schramm and Osgood 
   Schramm and Osgood (1954) ไดส้ร้าง Model รูปแบบจาํลองเชิงวงกลม

การส่ือสารเป็นรูปแบบของการส่ือสารสองทาง (two-way communication) สามารถแยกเป็น
องคป์ระกอบได ้6 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) ผูส่้งสาร (source) 2) สาร (message) 3) ใชช่้องทางการ
ส่ือสาร (channel) 4) ผูรั้บสาร (receiver) 5) มีทกัษะการส่ือสาร (communication skill) และ 6) มี
รูปแบบการส่ือสาร (communication form)  

  2) องค์ประกอบของการส่ือสารตามทัศนะของ Schramm 
   schramm (1954) กล่าวถึงพื้นฐานประสบการณ์ร่วม (field of experience) 

ระหว่างผูส่้งสารและผูร้ับสารว่าจะตอ้งมีประสบการณ์ร่วมกนัเพื ่อส่ือสารให้เขา้ใจตรงกนั 
สามารถแยกเป็นองคป์ระกอบการส่ือสารได ้9 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) ผูส่้ง (source) 2) การเขา้รหสั 
(encode) 3) สัญญาณ (signal) 4) ถอดรหัส (decode) 5) ใชช่้องทางการส่ือสาร (channel) 6) ผูรั้บ 
(receiver) 7) ส่ิงรบกวน (noise) 8) มีทกัษะการส่ือสาร (communication skill) และ9) มีรูปแบบ
การส่ือสาร (communication form) 

  3) องค์ประกอบของการส่ือสารตามทัศนะของ Berlo  
   Berlo ( 1 9 6 0 )  ให ้ท ศันะ เ กี ่ย วก บัองค ป์ ระกอบของการ สื ่อส าร 

ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) ผูส่้งสาร (source) ตอ้งเป็นผูที้่มีความสามารถเขา้รหัส 
(encode) เน้ือหาข่าวสารไดม้ีความรู้อยา่งดีในขอ้มูลที่จะส่งสามารถปรับระดบัให้เหมาะสม
สอดคลอ้งกบัผูรั้บ 2) ข่าวสาร (message) คือเน้ือหา สัญลกัษณ์ และวิธีการส่ง 3) ช่องทางการ
ส่ือสาร (channel) ให้ผูรั้บไดด้ว้ยประสาทสัมผสัทั้ง 5 4) ผูรั้บสาร (receiver) ผูท่ี้มีความสมารถใน
การถอดรหัส (decode) สารท่ีรับมาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 5) ทกัษะการส่ือสาร (communication skill) 
และ 6) รูปแบบการส่ือสาร (communication form)  

  4) องค์ประกอบของการส่ือสารตามทัศนะของ Shannon and Weaver 
   Shannon and Weaver (1962) ให้ทศันะเก่ียวกบัองคป์ระกอบการส่ือสาร

เช่นเดียวกบั Berlo แต่ ยงัให้ความสาํคญักบั “ส่ิงรบกวน” (noise) ดว้ยเพราะในการส่ือสารหากมี
ส่ิงรบกวนเกิดข้ึนก็จะหมายถึงการเป็นอุปสรรคต่อการส่ือสาร สามารถแยกองคป์ระกอบการ
ส่ือสาร ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) ผูส่้งสาร (source) 2) ข่าวสาร (message) 3) ใช้
ช่องทางการส่ือสาร (channel) 4) ผูรั้บสาร (receiver) และ 5) ส่ิงรบกวน (noise) 6) มีทกัษะการ
ส่ือสาร (communication skill) และ 7) มีรูปแบบการส่ือสาร (communication form) 
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  5) องค์ประกอบของการส่ือสารตามทัศนะของ Lunenburg & Ornstein 
   Lunenburg & Ornstein (1991) ให้ทศันะเก่ียวกบัองคป์ระกอบการส่ือสาร 

ประกอบดว้ย 3องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) มีทกัษะการส่ือสาร (communication skill) 2) ใชช่้องทาง
การส่ือสาร (communication channel) 3) มีรูปแบบการส่ือสาร (communication form)  

  6) องค์ประกอบของการสื่อสารตามผลการว ิจ ัยของ  Sriussadaporn- 
   Charoenngam & Jablin 

   Sriussadaporn-Charoenngam & Jablin (1999) ทาํการศึกษาการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) ของตวัแปรการสื่อสารในบริบทของ
องคก์ารไทย โดยทาํการศึกษาจากบุคลากรองคก์ารภาครัฐภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 
14 องคก์าร และมีกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 413 คน พบว่าองคป์ระกอบการส่ือสาร ประกอบดว้ย 
2 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) ทกัษะการส่ือสาร (communication skill) 2) ยทุธศาสตร์ดา้นความรู้การ
ส่ือสาร (strategic communication knowledge)  

  7) องค์ประกอบของการส่ือสารตามทัศนะของ Mottet & Roach 
   Mottet & Roach (2004) ไดเ้สนอโมเดลการสื่อสารซ่ึงประกอบดว้ย 

7 องคป์ระกอบ ดงัน้ี คือ 1) ผูส่้ง เป็นจุดเร่ิมตน้ของข่าวสาร โดยปกติมกัเป็นบุคคลหรือเป็น
เคร่ืองมือต่างๆ 2) ผูรั้บ คือบุคคลท่ีถอดรหัสหรือแปลความเพื่อทาํความเขา้ใจกบัขอ้มูลข่าวสารท่ี
ไดรั้บ 3) ข่าวสาร หมายถึงขอ้เขียน คาํพูดหรือการแสดงท่ีไม่ใช่การพูด ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบสาํคญั
ของการส่ือสารท่ีมีความหมายตรงตามท่ีผูส่้งกาํหนด 4) ช่องทาง หมายถึงวิธีการท่ีข่าวสารขอ้มูล
ถูกส่งออกไปสู่ผูรั้บสาร 5) ส่ิงรบกวน หมายถึงส่ิงท่ีสอดคลอ้งแทรกเขา้มาระหว่างการส่ือสาร ซ่ึง
ทาํให้การส่ือสารเกิดอุปสรรค ลดความถูกตอ้งเกิดความคลาดเคล่ือนของข่าวสาร เช่น เสียงดงัจาก
รถ หรือการคิดเร่ืองอ่ืนขณะฟังผูอ่ื้นพูด เป็นตน้ 6) การสะทอ้นกลบั หมายถึงการตอบสนองต่อ
ข่าวสารที่ไดร้ับดว้ยวิธีการต่างๆ ซ่ึงจะแสดงถึงการรับรู้และความเขา้ใจที่มีต่อข่าวสารนั้น  
7 )  บริบท  หมายถ ึง  สภาพแวดลอ้มในการสื่อสารทั้งสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและ
สภาพแวดลอ้มทางจิตวิทยา 

  8) องค์ประกอบของการส่ือสารตามทัศนะของ ระวีวรรณ ประกอบผล 
   ระวีวรรณ ประกอบผล (2540) ให้ทศันะเก่ียวกบัองคป์ระกอบการส่ือสาร 

ประกอบดว้ย  6 องคป์ระกอบ  ดงัน้ี  1) ผูส้่งขอ้มูลข่าวสาร  (sender) 2) ผูร้ ับขอ้มูลข่าวสาร 
(receiver) 3) ใชช้่องทางการสื่อสาร (communication channel) 4) สัญลกัษณ์ต่างๆ (symbols)  
5) มีทกัษะการส่ือสาร (communication skill) 6) มีรูปแบบการส่ือสาร (communication form) 
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  9) องค์ประกอบของการส่ือสารตามทัศนะของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 
   ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545) ให้ทศันะเก่ียวกบัองคป์ระกอบการ

ส่ือสาร ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) ผูส่้งข่าวสาร (sender) 2) ผูรั้บข่าวสาร (receiver) 3) 
ใชช่้องทางการส่ือสาร (communication channel) 4) เสียงรบกวน (noise) 5) ขอ้มูลป้อนกลบัใน
การสื่อสาร (feedback in communication) 6) สถานการณ์และปัจจยัองคก์าร (situational and 
organizational factors) 

  10) องค์ประกอบของการส่ือสารตามทัศนะของชัยเลิศ พิชิตพรชัย 
   ชยัเลิศ พิชิตพรชยั (2550) ให้ทศันะเก่ียวกบัองคป์ระกอบการส่ือสาร 

ประกอบดว้ย 3องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) มีทกัษะการส่ือสาร (communication skill) 2) ใชช่้องทาง
การส่ือสาร (communication channel) 3) มีรูปแบบการส่ือสาร (communication form)  

  11) องค์ประกอบของการส่ือสารตามผลการวิจัยของจิติมา วรรณศรี 
   จิต ิมา  วรรณศรี  (2550) ไดศ้ ึกษาเกี ่ยวกบัองคป์ระกอบการสื่อสาร 

ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) มีทกัษะการส่ือสาร หมายถึง ความสามารถในการส่งและรับ
ขอ้มูลข่าวสารให้บรรลุวตัถุประสงค ์อนัไดแ้ก่ การมีทกัษะการฟัง ทกัษะการพูด ทกัษะการเขียน
และการใชภ้าษาท่าทาง 2) ใชช่้องทางการส่ือสาร หมายถึง วิธีการต่างๆ ท่ีผูส่้งสารเลือกใชใ้นการ
ส่ือสารเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์อนัไดแ้ก่ การพูด การเขียนหรือการแสดงออกดว้ยการกระทาํ  
3) มีรูปแบบการส่ือสาร หมายถึง ลกัษณะของการส่ือสารระหว่างผูส่้งสารกบับุคคลที่เก่ียวขอ้ง
เพื่อให้เกิดความเขา้ใจและการประสานงานที่ดี ซ่ึงทั้งสองฝ่ายมีโอกาสเป็นผูส่้งและผูร้ับขอ้มูล 
โดยผูส่้งสารให้ความสนใจและรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน 

  องคป์ระกอบการส่ือสารตามทฤษฎีและทศันะของนกัวิชาการต่างๆ ดงักล่าว
ขา้งตน้  ผูว้ ิจยัไดน้ํามาสังเคราะห์เพื ่อกําหนดองคป์ระกอบที่เป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
(theoretical framework) เพื ่อนําไปสู่การกําหนดเป็นกรอบแนวคิดเพื ่อการวิจยั  (conceptual 
framework) ต่อไป ดงัแสดงในตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6 สังเคราะห์องคป์ระกอบการส่ือสาร 
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รว
ม 

1. ผูส่้งข่าวสาร (sender)             7 
2. ผูรั้บข่าวสาร (receiver)             7 
3. ใชช่้องทางการส่ือสาร (communication 
channel)  

           10 

4. ข่าวสาร (message)             4 
5. เสียงรบกวน (noise)             4 
6. ขอ้มูลป้อนกลบัในการส่ือสาร (feedback in 
communication)  

           2 

7. สถานการณ์และปัจจยัองคก์าร (situational and  
organizational factors)  

           1 

8. สัญลกัษณ์ต่างๆ (symbols)             1 
9. บริบท (context)             1 
10. มีทกัษะการส่ือสาร (communication skill)             9 
11. มีรูปแบบการส่ือสาร (communication form)             8 
12. การเขา้รหัส (encoder)             1 
13. ถอดรหัส (decoder)             1 
14. กลยุทธ์ดา้นความรู้การส่ือสาร (strategic 
communication) knowledge)  

           1 

รวม 6 9 6 7 3 2 7 5 6 3 3 57 

 
  จากตารางท่ี 6 ผลการสังเคราะห์องคป์ระกอบการส่ือสารท่ีเป็นกรอบแนวคิด

เชิงทฤษฎี (theoretical framework) พบว่า มีจาํนวน 14 องคป์ระกอบ แต่สาํหรับการศึกษาวิจยัคร้ัง
น้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้กณฑพ์ิจารณาจากองคป์ระกอบที่มีความถี่ในระดบัสูง (ในที่น้ีคือ ความถี่ตั้งแต่  
8 ข้ึนไป) เพื ่อกําหนดเป็นกรอบแนวคิดเพื ่อการว ิจยั  (conceptual framework) ในคร้ังน้ีได ้ 
3  องคป์ระกอบ  1)  มีทกัษะการสื่อสาร  (communication skill) 2)  ใชช้่องทางการสื่อสาร 
(communication channel) และ3) มีรูปแบบการส่ือสาร (communication form) จากองคป์ระกอบ
ดงักล่าวสามารถสร้างโมเดลการวดัการส่ือสาร ดงัภาพท่ี 6 
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ภาพที่ 6 โมเดลการวดัการส่ือสาร 

 
  จากภาพที่ 6 แสดงโมเดลการวดัการส่ือสาร ที่ไดจ้ากการตามทศันะของ

นกัวิชาการต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงประกอบดว้ย มีทกัษะการส่ือสาร (communication skill)  
ใชช้่องทางการสื่อสาร (communication channel) และมีรูปแบบการสื่อสาร (communication 
form) โดยมีรายละเอียดของแต่ละองคป์ระกอบ ท่ีจะนาํไปสู่การสังเคราะห์เพื่อกาํหนดนิยามเชิง
ปฏิบติัการและตวับ่งช้ีของแต่ละองคป์ระกอบดงัหัวขอ้ท่ีจะกล่าวถึงขา้งล่างน้ี 

 3.1.4 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของแต่ละองค์ประกอบของการส่ือสาร 
  1) นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบมีทักษะการส่ือสาร  

   (communication skill)  
   การส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองคก์ารที่จะบรรลุวตัถุประสงคน์ั้น 

ผูส่้งสารตอ้งมีทกัษะหรือความสามารถท่ีจะทาํให้ผูรั้บสารเขา้ใจตรงกบัความตอ้งการของผูส่้งสาร 
โดยในการส่ือสารทัว่ไปทัว่ไปมกัใชก้ารพูด การฟัง การเขียนและการส่ือสารที่ไม่ใชค้าํพูด 
(nonverbal communication) ซ่ึงมีแนวทางดงัต่อไปน้ี 

   (1) การสื่อสารโดยการพูด การส่ือสารโดยการพูดเป็นลกัษณะการ
ส่ือสารท่ีใชม้ากท่ีสุดในองคก์าร ซ่ึงการพูดท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้เกิดสาํเร็จได ้โดยมีแนวทาง
ดงัน้ี (บุญมา ชยัเสถียรทรัพย,์ 2547; เสนาะ ติเยาว,์ 2541)  

    ก. การกาํหนดวตัถุประสงค ์ควรกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการพูดไว้
ให ้ชดัเจนจะทําให้การพูดกะทดัรัด  ประหยดัเวลาและเพิ ่มประสิทธิภาพ  รวมทั้งตอ้งแจง้
วตัถุประสงคใ์นการพูดให้ผูฟั้งทราบโดยตรง 

มีทกัษะการส่ือสาร 

ใชช่้องทางการส่ือสาร 

มีรูปแบบการส่ือสาร 

 

การส่ือสาร 
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    ข. การวิเคราะห์ผูฟั้งและโอกาส ผูค้วรทาํความเขา้ใจและรู้จกัผูฟั้ง 
เช่น ระดบัความรู้ ประสบการณ์ อาชีพ ตาํแหน่งหนา้ที่การงานตลอดจนลกัษณะนิสัยใจคอ เพื่อ
นาํมากาํหนดเน้ือหา ภาษาท่ีใช ้การแสดงออกทางนํ้าเสียง 

    ค. กาํหนดโครงสร้างของเร่ืองท่ีจะพูด เพื่อกระตุน้ให้ผูฟั้งสนใจ รู้
เร่ืองโดยการทาํให้ภาษาใชง้่ายๆ มีความต่อเนื่องและสัมพนัธ์กนั เนน้ขอ้มูลที่สําคญัดว้ยการ
ยกตวัอยา่ง 

    ง. การเรียบเรียงขอ้มูล โดยมีองคป์ระกอบหลกั 3 ส่วนคือ ส่วนนาํ 
ส่วนเน้ือหา และส่วนสรุปของการพูด 

    จ. การสร้างอุปกรณ์ช่วยในการนําเสนอ เช่น แผนผงั แผน่ใส 
สไลด ์รูปภาพ เป็นตน้ 

    เทคนิคการพูดอยา่งมีประสิทธิภาพ มีดงัน้ี 1) ระดบัเสียง การพูด
โดยทัว่ไปใชน้ํ้ าเสียงระดบัที่สมํ่าเสมอกนัตลอดจะทาํให้น่าเบื่อหน่าย ซ่ึงหากใชเ้สียงสูงจะช่วย
เนน้ในเร่ืองความสาํคญัหรือทาํให้ต่ืนเตน้ 2) ความเร็ว การพูดเร็วข้ึนอยูก่บัผูฟั้งและสถานการณ์ 
เช่น ถา้ผูฟั้งเป็นผูมี้ความรู้ มีวุฒิภาวะ การพูดชา้อาจทาํให้ไม่น่าสนใจ 3) ความดงั การใชเ้สียงดงั
หรือเสียงเบามีผลต่อการพูดและความเขา้ใจของผูฟั้ง บางกรณีผูพู้ดอาจเพิ่มเสียงให้ดงัข้ึนเพื่อเนน้
ขอ้ความบางส่วนท่ีตอ้งการ 4) การใชค้าํศพัท ์ควรใชเ้ฉพาะเจาะจง เขา้ใจง่าย หากผูฟั้งไม่ไดอ้ยูใ่น
แวดวงในเร่ืองท่ีจะพูดควรหลีกเล่ียงการใชศ้พัทเ์ทคนิคท่ีใชใ้นแวดวงวิชาชีพ 

   (2) การส่ือสารโดยการเขียน การเขียนเป็นการส่ือสารท่ีเป็นทางการท่ีใช้
ในองคก์าร ซ่ึงลกัษณะการเขียนท่ีดีและมีประสิทธิภาพจะช่วยให้การส่ือสารและการประสานงาน
ประสบความสาํเร็จโดยมีหลกัในการเขียนดงัน้ี (เสนาะ ติเยาว,์ 2541)  

    ก. การเขียนแต่ละเร่ืองควรมีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน และมีเน้ือหาท่ี
ครอบคลุมคือ อะไร ใคร ทาํไม ท่ีไหน เม่ือไรและอยา่งไร 

    ข. เลือกใชค้าํท่ีเหมาะสม กล่าวคือ ใชค้าํง่ายๆ หรือคาํท่ีคนคุน้เคย 
คาํท่ีมีความหมายตรงและชดัเจนท่ีทาํให้ผูอ่้านเขา้ใจตรงกนัไม่ตอ้งตีความ 

    ค. เขียนส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัในตอนตน้ของเร่ืองและเขียนส่วนท่ี
เป็นรายละเอียดในตอนหลงัเพื่อขยายขอ้ความตอนแรก 

    ง. เขียนให้สั้นกะทดัรัดแต่ครอบคลุมประเด็นสาํคญัเพื่อประหยดัเวลา
ทั้งผูอ่้านและผูเ้ขียน 

    จ. การเขียนควรออกแบบให้มีช่องตอบกลบัจากผูอ้ ่านเพื ่อให้
สามารถประเมินหรือทราบปฏิกิริยาตอบสนองของผูอ้่านได ้รวมทั้งควรเปิดโอกาสให้ผูอ้่านใช้
โทรศพัทส์อบถามหรือซกัถามดว้ยวาจาได ้
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    ฉ. การเขียนขอ้ความและประโยคให้อยูใ่นตอนเดียวกนัหรือหนา้
เดียวกนัทั้งหมดก็จะทาํให้ผูอ่้านสามารถเขา้ใจขอ้ความท่ีเขียนไดง่้าย รวมทั้งการยอ่หนา้บ่อยๆ จะ
ก็ทาํให้การเขียนน่าอ่านแต่ควรพิจารณาว่าใจความแต่ละยอ่หนา้มีสาระมากพอ 

   (3) การส่ือสารโดยการฟัง การฟังเป็นทกัษะที่สําคญัอีกประการหน่ึง
ส่ือสารท่ีจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งต่อผูฟั้ง เช่น ทาํให้ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารหรือความคิดใหม่ๆ จาก
ผูพู้ด การไดมี้โอกาสซกัถามเพ่ือความเขา้ใจมากข้ึน การไดรั้บแรงบนัดาลใจจากเร่ืองท่ีฟัง รวมทั้ง
เป็นการสร้างสัมพนัธภาพที่ดีระหว่างผูพ้ ูดและผูฟั้ง เป็นตน้ ดงันั้นการฟังที่มีประสิทธิภาพมี
แนวทางปฏิบติัดงัน้ี (บุญมา ชยัเสถียรทรัพย,์ 2547; เสนาะ ติเยาว,์ 2541)  

    ก. ตั้งใจฟัง มีสมาธิสนใจในประเด็น เน้ือหา ลาํดบัความ การ
ดาํเนินไปของเน้ือหาและการสรุปใจความสาํคญั 

    ข. ฟังอยา่งมีเป้าหมาย เป้าหมายในการฟังมี 2 อยา่งคือ เป้าหมาย
ของผูพู้ดและเป้าหมายในการพูดของผูพู้ด ซ่ึงจะทาํให้ผูฟั้งเขา้ใจเจตนาของผูพู้ดว่าตอ้งการอะไร 
รวมทั้งทาํให้ทราบความหมายท่ีผูพู้ดส่ืออกมาทั้งโดยคาํพูดและพฤติกรรมท่ีไม่ใช่คาํพูด อีกทั้งทาํ
ให้ทราบ ทศันคติ ค่านิยม แนวคิดของผูพู้ด 

    ค. ควบคุมอารมณ์และระวงัความมีอคติ ผูฟ้ังที่ดีจะตอ้งควบคุม
อารมณ์และความรู้สึก หากคาํพูดของผูพู้ดขดัแยง้กบัความคิดเห็นของผูฟั้ง หากตอ้งอภิปรายก็ตอ้ง
อภิปรายดว้ยอารมณ์ปกติ 

    ง. ฟังให้เกิดความคิด ขณะที่ฟังจะตอ้งคิดตามไปดว้ยเพื่อจะได้
เขา้ใจสาระสาํคญัของเร่ือง และเม่ือฟังจบแลว้ควรคิดต่อว่าไดส้าระอะไร 

    จ. การไม่ขดัจงัหวะของผูพ้ ูดจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมหรือ
ไดรั้บอนุญาต 

    ฉ. ให้ฟังอยา่งเห็นดว้ย การจะเขา้ใจคนอ่ืนไดดี้จะตอ้งคิดและรู้สึก
อยา่งท่ีผูพู้ดคิด คือผูฟั้งควรคิดในแง่ของผูพู้ดดว้ยจึงจะทาํให้เขา้ใจและรู้เร่ืองท่ีผูพู้ดตอ้งการจะส่ือ 

    ฉ. ฟังอยา่งใจเป็นกลาง บางเร่ืองท่ีไม่ชอบหรืออาจไม่เห็นดว้ยนั้นก็
มีประโยชน์อีกดา้นหน่ึง ซ่ึงเราอาจเรียนรู้หรือไดรั้บความจริงจากเร่ืองท่ีเราไม่เห็นดว้ย 

    ช. แสดงให้ผูพู้ดเห็นว่ากาํลงัสนใจฟัง การแสดงกิริยาท่าทางใดๆ ท่ี
แสดงว่าสนใจฟังจะส่งเสริมให้ผูพู้ดมีกาํลงัใจ เช่น การมองผูพู้ด การพยกัหนา้ว่าเห็นดว้ย เป็นตน้ 

    ซ. จดบนัทึกเร่ืองที่ฟัง การจดบนัทึกในประเด็นที่สาํคญัจะช่วยให้
จดจาํเร่ืองท่ีฟังไดท้ั้งหมด ซ่ึงทาํให้ผูฟั้งไดติ้ดตามเร่ืองท่ีรับรู้และทาํให้ฟังอยา่งตั้งใจ 

    ฌ. การถาม การถามจะทาํให้ไดข้อ้มูลเพิ่มเติมเขา้ใจในเร่ืองนั้นๆ 
ไดดี้ข้ึน และจดจาํไดน้าน และยงัเป็นการสร้างกาํลงัใจแก่ผูพู้ด 
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   (4) การส่ือสารโดยไม่ใชค้าํพูด การส่ือสารที่ไม่ใชค้าํพูดเป็นรูปแบบ
พื้นฐานของการส่ือสาร เช่น การแสดงท่าทาง การใชน้ํ้ าเสียง สีหนา้ การเคล่ือนไหวร่างกาย ความ
เงียบ ระยะห่าง เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีสามารถส่ือสารเขา้ใจกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งใชค้าํพูดใดๆ ซ่ึงการ
ส่ือสารไม่ใชค้าํพูดแบ่งเป็นกลุ่ม ดงัน้ี (บุญมา ชยัเสถียรทรัพย,์ 2547; เสนาะ ติเยาว,์ 2541)  

    ก. การใชภ้าษาท่าทางหรือร่างกาย (body language) ไดแ้ก่ การ
แสดงออกทางใบหนา้ เช่น การยิม้เมื่อมีความสุข สีหนา้แดงเมื่อโกรธ แววตาที่ขอความเห็นใจ 
เป็นตน้ การแสดงลกัษณะท่าทางและการเคลื่อนไหว เช่น การใชม้ือ แขนในการส่ือสาร การ
สัมผสั เช่น การจบัมือทกัทาย การกอด เป็นตน้ และการใชน้ํ้ าเสียงท่ีสูงหรือตํ่า เบาหรือดงั การเนน้
เสียงก็ให้ความหมายท่ีแตกต่างกนัไป 

    ข. การใชเ้วลา (time) และพื้นที่ (space) การใชเ้วลาจะแสดงของ
บุคคลจะแสดงความหมายบางอยา่งออกมา การใชเ้วลาจะแสดงความสัมพนัธ์ของบุคคลนั้นกบั
ผูอื้่น การใชพ้ื้นที่แสดงสถานะและอาํนาจ เช่น ผูบ้ริการจะมีห้องทาํงานขนาดใหญ่และเป็น
ส่วนตวั และการใชร้ะยะห่างในการส่ือสารถึงความใกลชิ้ดสัมพนัธ์กนั 

    ค. การแสดงออกทางรูปลกัษณ์ภายนอก (appearance) ไดแ้ก่ การ
แต่งการซ่ึงเป็นการส่ือสารอยา่งหน่ึงท่ีมีความหมายต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยทัว่ไปการแต่งการจะตอ้ง
เลือกให้เหมาะกบัโอกาสและสถานที่ นอกจากน้ีการใชส่ิ้งของและเคร่ืองใชย้งัแสดงถึงความ
คิดเห็นค่านิยมของบุคคลนั้น รวมทั้งวฒันธรรมการแสดงออกของบุคคลก็สามารถส่ือสารให้
เขา้ใจกนัได ้การเขา้ใจลกัษณะของวฒันธรรมในแต่ละสังคมจะช่วยให้เขา้ใจรูปแบบการส่ือสาร 
เช่น สาํเนียงการพูด การแต่งตวั การรับประทานอาหาร การใชภ้าษาท่ีพูด เป็นตน้ 

   Lunenburg & Ornstein (1991) ไดก้ล่าวถึงว ิธีที ่จะสร้างเสริมให ้การ
ส่ือสารมีประสิทธิภาพว่า การส่ือสารโดยการพูดตอ้งแสดงความคิดท่ีชดัเจนใชภ้าษาท่ีเหมาะสม
โดยปรับให้เหมาะกบัผูฟั้ง มีการแสดงกิริยาท่าทางเพื่อส่ือสารอยา่งเหมาะสมรวมทั้งผูบ้ริหารตอ้ง
มีทกัษะการฟังท่ีดี เช่นเดียวกบั Jablin et al. (1994) ไดอ้ธิบายความสามารถดา้นการส่ือสาร คือ
พฤติกรรมท่ีแสดงถึงทกัษะทางดา้นการส่ือสารท่ีบุคคลมีและพร้อมที่จะนาํมาใชใ้นกระบวนการ
ส่ือสาร เพื่อให้สามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการส่ือสารได ้ตวัอยา่งทกัษะการ
ส่ือสาร ไดแ้ก่ ทกัษะการแนะ การชกัจูง การสอน การสัมภาษณ์ การแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสาร 
การเขียน การฟัง และนงลกัษณ์ ศรีอษัฎาพร เจริญงาม (2541) ไดส้รุปแนวความคิดจากนกัวิชาการ
ในประเทศตะวนัตกหลายท่าน  พบว่าองคป์ระกอบดา้นทกัษะการสื่อสาร  ประกอบดว้ย
ความสามารถทางดา้นการให้การช้ีแนะ ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัและคาํแนะนาํ จดัเตรียมและสืบคน้
ขอ้มูล มีทกัษะในการเขียน การฟัง ตลอดจนโนม้นา้วใจผูอ่ื้น 
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   ดงันั้นสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบตัิการขององคป์ระกอบ “มีทกัษะการ
ส่ือสาร” ไดว้่า หมายถึงพฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออก
ถึงความสามารถในการส่งและรับขอ้มูลข่าวสารให้บรรลุวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่ การมีทกัษะการฟัง 
ทกัษะการพูด ทกัษะการเขียนและการใชภ้าษาท่าทาง ซ่ึงนิยามดงักล่าวเช่ือมโยงไปถึงตวับ่งช้ีมี
ทกัษะการสื่อสาร  (communication skill) คือ  ความสามารถในการพ ูดให ้ผู อื้ ่น เข า้ใจง ่าย 
ความสามารถในการพูดโนม้นา้วให้ผูอื้่นเห็นดว้ยและยอมรับในความคิดเห็น ความสามารถใน
การเขียนขอ้ความเพื่อถ่ายถอดให้ผูอ่้านเขา้ใจตามวตัถุประสงค ์

  2) นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบใช้ช่องทางการส่ือสาร  
   (communication channel) 

   ช่องทางการส่ือสารหรือวิธีการที่ใชเ้พื่อส่งสารไปยงัผูรั้บแบบดั้งเดิมคือ 
การพูดและการเขียน แต่ในปัจจุบนัมีช่องทางการส่ือสารสําหรับองคก์ารสมยัใหม่คือ ช่องทาง
อิเลค็ทรอนิคส์ ซ่ึงมีจ ํานวนและประสิทธิภาพมากข้ึน การเลือกใชช้่องทางที่เหมาะสมกบั
วตัถุประสงค  ์ขอ้ความและผูร้ับสารยอ่มส่งผลให้การส่ือสารเกิดประสิทธิผลตามที่ตอ้งการได ้
วิธีการส่ือสารมีดงัน้ี (บุญมา ชยัเสถียรทรัพย,์ 2547)  

   (1) การส่ือสารดว้ยการพูด ช่องทางน้ีเป็นการส่ือสารโดยการสนทนา
แบบเผชิญหนา้ การสนทนาทางโทรศพัทห์รือการประชุม ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผูรั้บสารไดต้อบกลบั 
ถามคาํถาม วิพากษว์ิจารณ์ไดท้นัทีทนัใด นอกจากปฏิกิริยาโตต้อบท่ีเป็นคาํพูดแลว้ยงัไดเ้ห็นภาษา
กายของแต่ละฝ่ายท่ีจะทาํให้การส่ือสารและผูรั้บสารมากข้ึน ดงันั้นหากผูส่้งสารมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
เขา้ถึงการตดัสินใจหรือส่งเสริมการแกปั้ญหาจึงควรเลือกการส่ือสารดว้ยการพูด ซ่ึงสามารถ
ดาํเนินการไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

   (2) การส่ือสารดว้ยการเขียน ช่องทางการใชเ้มื่อไม่ตอ้งการการตอบ
กลบัทนัทีทนัใดและใชใ้น โอกาสที่ผูส่้งสารตอ้งการส่ือสารกบัผูร้ับสารกลุ่มใหญ่และอยูต่่าง
สถานท่ีหรือกระจดักระจาย และตอ้งการลดโอกาสจะเกิดการบิดเบือนเม่ือขอ้ความผา่นจากบุคคล
หน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึงดว้ยวาจา อีกทั้งการส่ือสารดว้ยการเขียนควรใชเ้ม่ือขอ้ความมีรายละเอียด 
ซบัซอ้นและตอ้งมีการวางแผนอยา่งระมดัระวงั ซ่ึงมีหลายแบบ เช่น จดหมาย บนัทึก รายงาน 
ขอ้เสนอ เป็นตน้ 

   (3) การส่ือสารแบบอิเลก็ทรอนิคส์ ช่องทางน้ีสามารถใชใ้นการส่ือสาร
โดยอาศยัส่ือเทคโนโลยีที่ทนัสมยั เช่น การส่ือสารดว้ยการพูดแบบเผชิญหนา้กนัเปลี่ยนมาเป็น
ขอ้ความที่เป็น อิเลก็ทรอนิคส์ การประชุมทางโทรศพัท  ์การประชุมทางไกล การใชว้ีดีโอเทป 
โทรทศัน์วงจรปิด เป็นตน้ ในทาํนองเดียวกนัขอ้ความท่ีเขียนอาจเปล่ียนมาใชค้อมพิวเตอร์ การส่งแฟกซ์ 
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จดหมาย อิเลก็ทรอนิคส์ เป็นตน้ ซ่ึงการส่ือสารดว้ยช่องทางน้ีจะเป็นประโยชน์เมื่อผูส่้งสาร
ตอ้งการความรวดเร็วเม่ืออยูห่่างไกลจากผูรั้บสาร ตอ้งการชนะอุปสรรคเก่ียวกบัเวลา และเม่ือผูส่้งสาร
ตอ้งการเขา้ถึงผูรั้บกลุ่มใหญ่ และอยูก่ระจดักระจาย รวมทั้งการเขา้ถึงเป็นการส่วนตวั 

   ศกัด์ิไทย สุรกิจบวร (2549) กล่าวว่า วิธีการส่ือสาร การส่ือสารท่ีดีควรใช้
วิธีที่สอดคลอ้งกบัธรรมชาติของการรับรู้บุคคล ส่ิงแวดลอ้ม ระยะเวลา การส่ือสารที่ดีควรเป็น
แบบ 2 ทาง คือเปิดโอกาสให้ทั้งผูใ้ห้ขอ้มูลและผูรั้บ ขอ้มูลมีโอกาสส่งสารและรับสาร 

   ดงันั้นสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององคป์ระกอบ “ใชช่้องทางการ
ส่ือสาร” ไดว้่า หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออก
ถึงวิธีการต่างๆ ท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเลือกใชใ้นการส่ือสารเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์
ไดแ้ก่ การพูด การเขียนหรือการแสดงออกดว้ยการกระทาํ ซ่ึงนิยามดงักล่าวเช่ือมโยงไปถึงตวับ่งช้ี
ใชช้่องทางการส่ือสาร (communication channels) คือ ความสามารถในการเลือกใชถ้อ้ยคาํท่ี
เหมาะสมกบัผูร้ับสาร ความสามารถในการแสดงออกดว้ยการกระทาํ เพื่อให้ผูเ้กี่ยวขอ้งเขา้ใจ
ข่าวสาร ความสามารถในการใชว้ิธีการส่ือสารท่ีหลากหลายเพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ใจและยอมรับ
ความคิดเห็น 

  3) นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบมีรูปแบบการส่ือสาร  
   (communication form) 

   การส่ือสารมีความสาํคญัต่อองคก์ารเพราะความสัมพนัธ์อยา่งเป็นระบบ
ในองคก์ารตอ้งอาศยัการส่ือสาร ประสานงานและแลกเปลี่ยนขอ้มูลเพื่อให้การดาํเนินงานใน
องคก์ารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ แบบของการส่ือสารเป็นการสะทอ้นพฤติกรรมของคน 
ดงันั้นการเรียนรู้และว ิเคราะห์แบบของการสื่อสารจะช่วยให ้สามารถปรับปรุงและเพิ ่ม
ประสิทธิภาพในการส่ือสารให้สูงข้ึน ซ่ึงในองคก์ารจะมีการติดต่อส่ือสารหลายลกัษณะ ดงัน้ี 
(ตุลา มหาพสุธานนท,์ 2547)  

   (1) จาํแนกตามลกัษณะการใช ้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
    ก. การส่ือสารแบบเป็นทางการ (formal communication) เป็นการ

ส่ือสารที่มีระเบียบแบบแผนกาํหนดไวช้ดัเจนมีโครงสร้าง เช่น การส่ือสารในรูปของคาํสั ่ง 
นโยบาย ฯลฯ โดยทัว่ไปมกัมีการเขียนหรือจดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

    ข. การส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ (informal communication) เป็น
การส่ือสารในลกัษณะส่วนตวั มกัเกิดจากสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลในทางส่วนตวัมากกว่า
ตาํแหน่งหนา้ท่ี จุดเด่นคือ มีความรวดเร็วในการส่ือสารแต่ขอ้มูลข่าวสารอาจมีความผิดพลาดได ้
โดยทัว่ไปมกัอยูใ่นรูปของคาํพูด เช่น การสนทนา การแลกเปล่ียนความคิดเห็น ฯลฯ 
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    การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพอาจเร่ิมตน้ดว้ยการส่ือสารแบบไม่เป็น
ทางการ แลว้จึงส่ือสารแบบเป็นทางการในภายหลงัหรือกระทาํควบคู่กนัไป ซ่ึงจะไดท้ั้งความ
รวดเร็วจากการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ และความถูกตอ้งสมบูรณ์จากการส่ือสารแบบเป็น
ทางการ 

   (2) จาํแนกตามทิศทางการส่ือสาร แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
    ก. การส่ือสารทางเดียว (one-way communication) เป็นการส่ือสาร

ที่ปราศจากการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัของผูร้ับสาร โดยทัว่ไปจะอยูใ่นรูปของนโยบาย คาํสั่ง การ
มอบหมายงานของผูบ้งัคบับญัชาหรือผูบ้ริหาร ระเบียบกฎเกณฑข์ององคก์าร เป็นตน้ 

    ข. การส่ือสารสองทาง (two-way communication) เป็นการส่ือสาร
ท่ีผูส่้งสารและผูรั้บสารสามารถโตต้อบสนองซ่ึงกนัและกนั เพื่อสร้างความเขา้ใจอยา่งชดัเจนและ
ถูกตอ้งร่วมกนั การส่ือสารสองทางนบัว่ามีความจาํเป็นและสาํคญัอยา่งยิ่งในการบริหารงาน การ
เปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดเ้สนอแนะ รับฟังขอ้โตแ้ยง้หรือคาํถามจะก่อให้เกิดความเขา้ใจท่ี
ดีต่อกนั 

   (3) จาํแนกตามช่องทางเดินของข่าวสาร แบ่งได ้3 ประเภท คือ 
    ก. การส่ือสารจากบนลงล่าง (downward communication) เป็นการ

ส่ือสารจากผูที้่อยูใ่นตาํแหน่งสูงลงไปยงัผูที้่อยูต่าํแหน่งตํ่ากว่า มกัอยูรู่ปของคาํสั่ง นโยบาย การ
ช้ีแจงการปฏิบติังาน คาํเตือน การประเมินผลการปฏิบติังาน เป็นตน้ 

    ข. การส่ือสารจากล่างข้ึนบน (upward communication) เป็นการ
ส่ือสารจากผูท่ี้อยูใ่นตาํแหน่งตํ่ากว่าไปยงัผูบ้งัคบับญัชาตามสายงาน มกัเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลท่ีเป็น
การรายงายผลการปฏิบติังาน การแจง้ปัญหา การเสนอแนะความคิดเห็น การยื่นขอ้เรียกร้อง เป็น
ตน้ ซ่ึงการปริหารสมยัใหม่จะให้ความสําคญักบัการรับฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
เพราะมีส่วนช่วยให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 

    ค. การส่ือสารในแนวนอน (horizontal communication) เป็นการ
ส่ือสารระหว่างผูม้ีตาํแหน่งเสมอกนัหรือใกลเ้คียงกนัในสายงานเดียวกนัและขา้มสายงาน โดย
อาศยัความสัมพนัธ์ส่วนตวั มกัจะเป็นการขอคาํแนะนาํและขอ้มูล หรือเป็นการประสานงานแบบ
ไม่เป็นทางการหรือประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การทาํงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

   เสนาะ ติเยาว  ์(2541) เสนอรูปแบบการส่ือสารเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี คือ  
1) การส่ือสารจากบนลงล่าง (downward communication) เป็นการส่ือสารจากผูที้่อยูใ่นตาํแหน่ง
สูงลงไปยงัผูที้่อยูต่าํแหน่งตํ่ากว่า มกัเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลท่ีเป็นคาํสั่ง นโยบาย การประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน การร้างความจงรักภกัดีต่อองคก์าร เป็นตน้ 2) การส่ือสารจากล่างข้ึนบน (upward 
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communication) เป็นการส่งขอ้มูลจกบุคคลที่อยูใ่นตาํแหน่งตํ่ากว่าไปยงับุคคลที่อยูใ่นตาํแหน่ง 
สูงกว่า มกัเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลที่เป็นการรายงานผลการปฏิบตัิงาน การแจง้ปัญหา การเสนอแนะ
ความคิดเห็น การร้องทุกข ์เป็นตน้ 3) การส่ือสารในแนวนอน (horizontal communication) เป็น
การส่ือสารที่เกิดข้ึนระหว่างบุคคลที่ดาํรงตาํแหน่งในระดบัเดียวกนัขององคก์ร อยูใ่นหน่วยงาน
เดียวกนั มีผูบ้งัคบับญัชาคนเดียวกนั ซ่ึงมกัใชเ้พื่อการประสานงาน การแลกเปลี่ยนขอ้มูล การ
แกปั้ญหาที่เกิดจากการทาํงาน การสร้างความเขา้ใจและขจดัขอ้ขดัแยง้ มกัทาํในรูปแบบการ
ประชุม การคุยระหว่างพกังาน การทาํกิจกรรมทางสังคม 4) การส่ือสารในแนวไขว ้(cross-
channel communication) เป็นการส่ือสารระหว่างบุคคลที่อยูค่นละหน่วยงานหรือระหว่าง
หน่วยงานซ่ึงเป็นการขา้มหนา้ที่กนั บุคคลที่ติดต่อกนัอาจอยูใ่นตาํแหน่งเท่ากนัหรือต่างกนัก็ได ้ 
5) การส่ือสารส่วนบุคคล (personal communication) เป็นการส่ือสารกบับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบั
ตาํแหน่งงาน เป็นการติดต่ออยา่งไม่เป็นทางการ ไม่มีรูปแบบ มีการเปลี่ยนแปลงตลอด อาศยั
ความสัมพนัธ์ส่วนตวัเป็นสําคญัซ่ึงเกิดข้ึนไดร้วดเร็วและกระจายทัว่ทั้งองคก์าร มีอิทธิพลต่อ
องคก์ารมาก 

   วิโรจน์ สารรัตนะ และสัมพนัธ์ พนัธุ์พฤกษ  ์(2545) ให้ทศันะว่าการ
ติดต่อสื่อสาร  สามารถทาํไดห้ลากหลายวิธีข้ึนอยูก่บับรรยากาศขององคก์ารนั้นๆ  ว่าเป็น
บรรยากาศแบบเปิดหรือแบบปิด การติดต่อส่ือสารที่ดียอ่มเป็นปัจจยันาํไปสู่ความสําเร็จ ดงันั้น
ผูบ้ริหารโรงเรียนจึงควรส่งเสริมให้มีการติดต่อส่ือสารทั้งแบบเป็นทางการและการส่ือสารแบบไม่
เป็นทางการ รวมทั้งการส่ือสารแบบสองทางหรือแบบหลายช่องทาง ต่อมา วิโรจน์ สารรัตนะ 
(2553) อธิบายถึงการติดต่อสื่อสารในองคก์ารสามารถจําแนกไดส้องลกัษณะคือ  1) การ
ติดต่อส่ือสารในแนวตั้ง (vertical communication) ซ่ึงเกิดข้ึนระหว่างหน่วยงานต่างระดบักนัตั้งแต่
สองระดบัข้ึนไปซ่ึงอาจจาํแนกไดส้องลกัษณะคือ การติดต่อส่ือสารจากระดบัสูงสู่ระดบัล่าง 
(downward) ส่วนใหญ่จะเป็นแนวปฏิบติัการทาํงาน นโยบาย กฎ ระเบียบขอ้บงัคบั มาตรฐานการ
ปฏิบติังานและขอ้มูลยอ้นกลบั การติดต่อส่ือสารจากระดบัล่างสู่ระดบัสูง (upward) ส่วนใหญ่เป็น
การประชุมกบัผูบ้ริหารระดบัของตนเอง การบนัทึกและรายงานการให้ขอ้เสนอแนะ การร้องทุกข ์
และการสาํรวจทศันคติของคนงาน 2) การติดต่อส่ือสารในแนวนอน (horizontal communication) 
อาจเกิดข้ึนภายในหน่วยงานเดียวกนัหรือระหว่างหน่วยงาน ซ่ึงเกิดไดจ้ากการประชุม การรายงาน 
การบนัทึก การโทรศพัท ์และการพูดต่อหนา้ ผูบ้ริหารส่วนใหญ่จะใชเ้วลาในการติดต่อส่ือสารใน
แนวนอนน้ีประมาณ 3/4 ของเวลาในการติดต่อส่ือสารของเขาทั้งหมด และส่วนมากจะเป็นเร่ือง
เก่ียวกบัการประสานงาน การแกปั้ญหา การแลกเปล่ียนขอ้มูล การแกปั้ญหาความขดัแยง้ ซ่ึงการ
ติดต่อส่ือสารทั้งในแนวตั้งและแนวนอน จดัเป็นการติดต่อส่ือสารแบบเป็นทางการ (formal 
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communication) ท่ีเกิดข้ึนตามสายการบงัคบับญัชา หรือระหว่างหน่วยงาน และในองคก์ารหน่ึงๆ 
ยงัมีการติดต่อส่ือสารอีกลกัษณะหน่ึงเกิดข้ึน เป็นการติดต่อส่ือสารระหว่างตวับุคคล ไม่เก่ียวกบั
สายการบงัคบับญัชาหรือตาํแหน่งงาน เรียกว่าการติดต่อส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ (informal 
communication) ในการบริหารองคก์ารผูบ้ริหารควรคาํนึงถึงการติดต่อส่ือสารหลายช่องทาง 
(multiple channels) เนน้ทั้งการติดต่อส่ือสารทั้งในแนวตั้งและในแนวนอน  

   ดงันั้นสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององคป์ระกอบ “มีรูปแบบการ
ส่ือสาร” ไดว้่า หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออก
ถึงลกัษณะของการส่ือสารระหว่างผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกบัผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อให้เกิดความ
เขา้ใจและการประสานงานที่ดี ซ่ึงทั้งสองฝ่ายมีโอกาสเป็นผูส่้งและผูร้ับขอ้มูล โดยผูส่้งสารให้
ความสนใจและรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น ซ่ึงนิยามดงักล่าวเชื่อมโยงไปถึงตวับ่งช้ีมี
รูปแบบการส่ือสาร (communication form) คือ ความสามารถในการใชรู้ปแบบการส่ือสารท่ี
เอ้ืออาํนวยให้ผูส่้งสารและผูร้ับสารสามารถโตต้อบได  ้ความสามารถในการส่ือสารอยา่งเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ความสามารถในการใชรู้ปแบบการส่ือสารแบบสองทางหรือแบบ
หลายช่องทาง 

   จากผลการศึกษาตามทศันะของนกัวิชาการที่เกี ่ยวขอ้งกบันิยามเชิง
ปฏิบตัิการและตวับ่งช้ีขององคป์ระกอบการส่ือสาร 3 องคป์ระกอบ คือ 1) มีทกัษะการส่ือสาร 
(communication skill) 2) ใชช่้องทางการส่ือสาร (communication channel) และ 3) มีรูปแบบการ
ส่ือสาร (communication form) ท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นนิยามเชิงปฏิบติัการและตวั
บ่งช้ีของแต่ละองคป์ระกอบ ดงัตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7 องคป์ระกอบ นิยามเชิงปฏิบติัการ และตวับ่งช้ี/สาระการส่ือสาร (communication)  
 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี/สาระหลักเพื่อการวัด 
1. มีทกัษะการ

ส่ือสาร 
(communication 
skill)  

พฤต ิกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
แสดงออกถึงความสามารถในการ
ส่งและรับขอ้มูลข่าวสารให้บรรลุ
วตัถุประสงค  ์ไดแ้ก่ การมีทกัษะ
การฟัง ทกัษะการพูด ทกัษะการ
เข ียนและการใชภ้ าษาท ่าทาง 
ความสามารถในการพูดให้ผูอื้ ่น
เขา้ใจง่าย การพูดโนม้นา้วให้ผูอ่ื้น
เห ็นด ว้ยและยอมร ับในความ
คิดเห็น การเขียนขอ้ความเพื่อถ่าย
ถ อ ด ใ ห ้ผู อ้ ่า น เ ข า้ ใ จ ต า ม
วตัถุประสงค ์

1. ความสามารถในการพ ูดให้
ผูอ่ื้นเขา้ใจง่าย  

2. ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร พ ูด 
โนม้นา้วให้ผูอื้ ่นเห็นดว้ยและ
ยอมรับในความคิดเห็น  

3. ความสามารถในการ เข ียน
ขอ้ความเพื่อถ่ายถอดให้ผูอ้่าน
เขา้ใจตามวตัถุประสงค ์

2. ใชช่้องทางการ
ส่ือสาร 
(communication 
channel)  

พฤต ิกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
แสดงออกถ ึง ว ิธ ีก า รต ่า งๆ  ท่ี
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เล ือกใช ใ้นการสื่อสาร เ พื ่อให้
บรรลุวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่ การพูด 
การเขียนหรือการแสดงออกดว้ย
การกระทาํ ความสามารถในการ
เลือกใชถ้อ้ยคาํท่ีเหมาะสมกบัผูรั้บ
สาร การแสดงออกดว้ยการกระทาํ 
เพื ่อให้ผูเ้กี่ยวขอ้งเขา้ใจข่าวสาร 
การใชว้ิธีการส่ือสารท่ีหลากหลาย
เพื ่อ ให ้ผู เ้ กี ่ย วข อ้ ง เ ข า้ ใ จและ
ยอมรับความคิดเห็น 

1. ความสามารถในการเลือกใช้
ถอ้ยคาํท่ีเหมาะสมกบัผูรั้บสาร  

2. ความสามารถในการแสดงออก
ดว้ยการกระทาํ เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง
เขา้ใจข่าวสาร  

3. ความสามารถในการใชว้ิธีการ
สื่อสารที ่หลากหลายเพื ่อให้
ผูเ้ กี ่ยวขอ้งเขา้ใจและยอมรับ
ความคิดเห็น 
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ตารางท่ี 7 องคป์ระกอบ นิยามเชิงปฏิบติัการ และตวับ่งช้ี/สาระการส่ือสาร (communication) 
(ต่อ) 

 
องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี/สาระหลักเพื่อการวัด 

3. มีรูปแบบการ
ส่ือสาร 
(communication 
form)  

พฤต ิกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
แสดงออกถึงลกัษณะของการส่ือสาร
ระหว่างผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานกบัผูเ้กี่ยวขอ้งเพื่อให้เกิด
ความเขา้ใจและการประสานงาน 
ที ่ดี ซ่ึงทั้งสองฝ่ายมีโอกาสเป็น 
ผูส่้งและผูร้ับขอ้มูล โดยผูส่้งสาร
ให ้ความสนใจและรับฟังความ
ค ิด เ ห ็น ขอ งบ ุค คล อื ่น  ค ว า ม 
สามารถในการใชรู้ปแบบการ
สื่อสารที่เอื้ออาํนวยให้ผูส้่งสาร
และผูร้ับสารสามารถโตต้อบได ้
การส่ือสารอยา่งเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ การใชรู้ปแบบการ
สื่อสารแบบสองทางหรือแบบ
หลายช่องทาง 

1. ความสามารถในการใชรู้ปแบบ
การส่ือสารท่ีเอ้ืออาํนวยให้ผูส่้ง
ส า รและผู ร้ ับส า รส าม า รถ
โตต้อบได ้ 

2. ความสามารถในการสื่อสาร
อยา่งเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ  

3. ความสามารถในการใชรู้ปแบบ
การส่ือสารแบบสองทางหรือ
แบบหลายช่องทาง 

 
3.2 ความคิดสร้างสรรค์ 
 3.2.1 นิยามของความคิดสร้างสรรค์ 
  ความคิดสร้างสรรค ์(creativity) เป็นคุณลกัษณะพิเศษท่ีมีอยูใ่นมนุษยทุ์กคน 

แต่จะมีมากหรือนอ้ยก็ข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคล ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นส่ิงที่มีคุณค่าและเป็นความ
ตอ้งการสูงสุดในการจดัการศึกษา เพราะความคิดสร้างสรรคใ์นตวับุคคลถา้ไดร้ับการพฒันา
ส่งเสริมให ้สูงขึ้น  จะเป็นสิ่งที ่จะนําไปสู่การวางแผนเพื ่อการปรับปรุง  พฒันา  หรือการ
เปลี ่ยนแปลงที ่ดีไดใ้นอนาคตและสามารถนําไปใชใ้นการแกป้ัญหาและประยกุตใ์ชก้บั
สถานการณ์ต่างๆ ได  ้ซ่ึงนกัจิตวิทยา นกัการศึกษาและนกัวิจยัไดอ้ธิบายความหมายความคิด
สร้างสรรคไ์ว ้ดงัน้ี 



95 

 

  Guilford (1959) นกัจิตวิทยาชาวอเมริกนักล่าวไวว้่าความคิดสร้างสรรค์
เป็นความสามารถทางสมองในการคิดหลายทิศทาง หลายแง่หลายมุม คิดไดก้วา้งไกล ซ่ึงลกัษณะ
ความคิดเช่นน้ีจะนาํไปสู่การคิดนวตักรรมใหม่ๆ รวมถึงการคิดคน้พบวิธีการแกปั้ญหาไดส้าํเร็จ 
และยงัอธิบายเพิ่มเติมถึงองคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรคป์ระกอบดว้ยความสามารถในการ
ริเร่ิม ความคล่องในการคิด ความยืดหยุน่ในการคิด และความสามารถในการแต่งเติมและให้
คาํอธิบายใหม่ที ่เป็นการติดตามหลกัเหตุผลเพื ่อหาคาํตอบที่ถ ูกตอ้งเพียงคาํตอบเดียง  แต่
องคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีสุดของความคิดสร้างสรรคค์ือความคิดริเร่ิม นอกจากน้ียงัเช่ือว่า ความคิด
สร้างสรรคไ์ม่ใช่พรสวรรคท่ี์บุคคลมี แต่เป็นคุณสมบติัท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลซ่ึงมีมากนอ้ยไม่เท่ากนั
และบุคคลแสดงออกมาในระดบัต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Torrance (1962) ไดใ้ห้ความหมายของ
ความคิดสร้างสรรคไ์วว้่า เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลพบกบัปัญหา อนัก่อให้เกิดความคิด 
การกระทาํหรือผลผลิตท่ีแปลกใหม่ ซ่ึงมาจากการรวบรวมความรู้ ประสบการณ์เดิมเช่ือมโยงกบั
สถานการณ์ใหม่ เช่นเดียวกบั Wallach & Kogan (1965) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค ์หมายถึง 
ความสามารถของบุคคลท่ีจะคิดแบบโยงสัมพนัธ์ (association) คือเม่ือระลึกถึงส่ิงใดไดก้็จะเป็น
สะพานเช่ือมโยงให้ระลึกถึงส่ิงอื่นๆ ติดต่อสัมพนัธ์กนัเป็นลูกโซ่ Anderson (1970) กล่าวว่า 
ความคิดสร้างสรรคน์ั้นเกี่ยวกบัความคิดใหม่ๆ ที่ตรงกนัขา้มกบัความคิดแบบเดิมหรือปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อความคิดของบุคคลอื่น การสร้างสรรคเ์ป็นการกระทาํที่เลือกมาจากประสบการณ์
ทั้งหมดท่ีผา่นมา เพื่อสร้างรูปแบบ (pattern) อยา่งใหม่ ความคิดใหม่หรือผลิตผลใหม่และถือว่าทุก
คนเกิดมาพร้อมกบัมีศกัยภาพทางการสร้างสรรคซ่ึ์งสามารถพฒันาไดใ้นทุกระดบัอายแุละทุก
สาขาวิชาจดัประสบการณ์ให้เหมาะสม ตามทศันะ Robert & Anderson (1973) ไดใ้ห้ความหมาย 
ความคิดสร้างสรรค  ์หมายถึง กิจกรรมการแกปั้ญหา ซ่ึงการแกปั้ญหาจะเกิดข้ึนเพื่อตอบสนอง
เง่ือนไขและความตอ้งการปัญหา ต่อมา Boyd & Eill (1978) กล่าว่า ความคิดสร้างสรรค ์เป็น
พฤติกรรมที่เป็นทั้งกระบวนการและผลผลิต ในดา้นของกระบวนการความคิดสร้างสรรคเ์ป็น
ความคิดที่ซบัซอ้นเป็นความสามารถที่จะเห็นความสัมพนัธ์ใหม่ๆ ระหว่างวตัถุหรือเหตุการณ์ 
ส่วนในดา้นผลผลิตจะพิจารณาการสร้างสรรคใ์นรูปของผลิตผลที่แปลกใหม่และมีคุณค่าเป็นท่ี
ยอมรับของผูอ่ื้น 

  กรมวิชาการ (2534) ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรคว์่า เป็น
ความสามารถในการมองเห็นความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ โดยมีส่ิงเร้าเป็นตวักระตุน้ให้เกิด
ความคิดใหม่ต่อเน่ืองกนัไปซ่ึงประกอบดว้ย ความคล่องในการคิด ความยืดหยุน่ในการคิดและ
ความคิดริเร่ิม เช่นเดียวกบัชาติ แจ่มนุช (2545) ให้นิยามการคิดสร้างสรรคว์่า เป็นการคิดเพื่อให้
คน้พบส่ิงใหม่ เพื่อนาํไปสู่การปฏิบตัิหรือการสร้างส่ิงใหม่ เพื่อนาํไปสู่การปฏิบตัิหรือการสร้าง 
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ส่ิงใหม่ที่แปลกแตกต่างจากเดิม โดยมีองคป์ระกอบคือมีความคล่องแคล่วในการคิด มีความ
ยืดหยุน่ในการคิดและมีความริเร่ิม สอดคลอ้งกบั ชาญณรงค ์พรรุ่งโรจน์ (2546) ให้ความหมาย 
ความคิดสร้างสรรค  ์หมายถึงความสามารถของสมองที่คิดไดก้วา้งไกลแง่มุม การมองเห็น
ความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ รอบตวั เกิดการเรียนรู้ เขา้ใจจนเกิดปฏิกิริยาตอบสนองเป็นความคิด
เชิงจิตนาการซ่ึงนาํไปสู่การคิดคน้ส่ิงแปลกใหม่หรือเพื่อการแกไ้ขปัญหา ทั้งน้ีโดยอาศยัการบูรณ 
าการจากประสบการณ์และความรู้ที่ผา่นมา ต่อมาเกรียงศกัด์ิ เจริญวงษศ์กัด์ิ (2549) กล่าวว่า
ความคิดเชิงสร้างสรรค ์หมายถึงการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม และสามารถนาํไปใช้
ประโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม จิตติมา วรรณศรี (2550) ความคิดสร้างสรรค ์หมายถึงความสามารถ
ของบุคคลในการคิดการทาํส่ิงใหม่เพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน โดยอาศยัการบูรณ าการเช่ือมโยงจาก
ความรู้และประสบการณ์เดิม ซ่ึงประกอบดว้ยความคิดริเร่ิม ความคล่องในการคิด ความยืดหยุน่
ในการคิดและความละเอียดลออในการคิด 

  ดงันั้น  จึงสรุปไดว้ ่า  ความคิดสร้างสรรค  ์หมายถึง  พฤติกรรมการ
แสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่แสดงออกถึงความสามารถในการคิด การทาํส่ิง
ใหม่เพื่อแกปั้ญหาที่เกิดข้ึน โดยอาศยัการบูรณาการเชื่อมโยงจากความรู้และประสบการณ์เดิม 
ประกอบดว้ย ความคิดริเร่ิม ความคล่องในการคิด ความยืดหยุน่ในการคิดและความละเอียดลออ
ในการคิด 

 3.2.2 แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ 
  ทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญา (structure of intellect model) ของ Guilford 

(1998) ไดอ้ธิบายความสามารถทางสมองของมนุษย  ์3 มิติ และไดพ้ฒันาความคิดเกี่ยวกบั
องคป์ระกอบเฉพาะทางสติปัญญา และสร้างเป็นแบบจาํลองท่ีเรียกว่า “แบบจาํลองโครงสร้างทาง
สติปัญญาของ Guilford” ซ่ึงประกอบดว้ยสมรรถภาพทางสมอง 3 มิติ คือ วิธีการคิด (operation) 
เน้ือหา (content) และผลของการคิด (products) ดงัน้ี  

  มิติที่ 1 วิธีการคิด (operation) เป็นมิติท่ีแสดงถึงลกัษณะการทาํงานของสมอง
แบ่งออกเป็น 5 ลกัษณะ คือ 1) การรู้จกัเขา้ใจ (cognition) เป็นความสามารถในการตีความของ
สมองเม่ือเห็นส่ิงเร้าแลว้เกิดการรับรู้ เขา้ใจ และบอกไดว้่าส่ิงนั้นเป็นอยา่งไร เช่น เม่ือเห็นเด็กเล่น
ของเล่น ท่ีมีรูปร่างกลม ทาํดว้ยยาง มีผิวเรียบ ก็บอกไดว้่าเป็นลูกบอล 2) การจาํ (memory) เป็น
ความสามารถในการเก็บสะสมความรู้และขอ้มูลต่างๆ ไวไ้ด  ้และสามารถนาํกลบัมาใชไ้ดเ้มื่อ
ตอ้งการ เช่น การจาํสูตรคูณการจาํหมายเลขประจาํตวั การช้ีตวัคนร้าย 3) การคิดแบบเอกนยั หรือ
ความคิดรวม (convergent thinking) เป็นความสามารถในการคิดหาคาํตอบท่ีดีท่ีสุดจากขอ้มูลหรือ
ส่ิงเร้าที่กาํหนดโดยมีคาํตอบที่ถูกตอ้งเพียงคาํเดียวเท่านั้นการประเมินค่า (evaluation) เป็น
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ความสามารถในการตีราคาสรุปโดยอาศยัเกณฑที์่ดีท่ีสุด 4) การคิดแบบอเนกนยั หรือความคิด
แบบกระจาย (divergent thinking) เป็นความสามารถในการคิดตอบสนองต่อส่ิงเร้าไดห้ลาย
รูปแบบ หลายแง่ หมายมุม มีหลายคาํตอบที่มีเหตุผลแปลกๆ แตกต่างกนัไป ซ่ึงความคิดแบบ
อเนกนยัน้ี ประกอบดว้ย ความคิดคล่องแคล่ว (fluency) การคิดส่ิงใหม่ (originality) ความคิด
ยืดหยุน่ (flexibility) และความคิดละเอียดลออ (elaboration)  

  มิติที่ 2 เน้ือหา (content) เป็นขอ้มูลหรือส่ิงเร้าที่เป็นส่ือในการคิด แบ่ง
ออกเป็น 4 ลกัษณะ คือ 1) ภาพ (figural) เป็นขอ้มูลหรือส่ิงเร้าท่ีเป็นรูปธรรมหรือภาพท่ีแน่นอน 
ซ่ึงบุคคลสามารถรับรู้และทาํให้เกิดความรู้สึกนึกคิดได ้2) สัญลกัษณ์ (symbolic) เป็นขอ้มูลท่ีอยู่
ในรูปของเคร่ืองหมายต่างๆ เช่น ตวัอกัษร ตวัเลข โนต้ดนตรี รวมทั้งสัญลกัษณ์ต่างๆ ดว้ย  
3) ภาษา (semantic) เป็นขอ้มูลที่อยูใ่นรูปของถอ้ยคาํที่มีความหมายต่างๆ กนั สามารถ
ติดต่อส่ือสารกนัได ้เช่น พ่อ แม่ เพื่อน ชอบ เสียใจ ดีใจ และ 4) พฤติกรรม (behavior) เป็นขอ้มูล
ท่ีเป็นกริยาอาการต่างๆ ท่ีแสดงออกมา หรือเป็นการกระทาํท่ีสามารถสังเกตเห็นได ้ 

  มิติที่ 3 ผลของการคิด (products) เป็นมิติท่ีแสดงถึงผลท่ีไดจ้ากการทาํงานของ
สมอง ที่เกิดจากการทาํงานของวิธีการคิดตอบสนองต่อเน้ือหาที่ไดร้ับ ซ่ึงผลของการคิดน้ีแบ่ง
ออกเป็น 6 ลกัษณะ คือ 1) หน่วย (unit) เป็นคุณสมบตัิเฉพาะตวัที่แตกต่างไปจากส่ิงอื่นๆ  
2) จาํพวก (classes) เป็นประเภทจาํพวกกลุ่ม ของหน่วยที่มีคุณสมบตัิหรือลกัษณะร่วมกนั  
3) ความสัมพนัธ์ (relations) เป็นผลของการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์โดยอาศยัลกัษณะบางประการ
เป็นเกณฑ  ์ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปของหน่วยกบัหน่วย จาํพวกกบัจาํพวกระบบกบัระบบ 4) ระบบ 
(systems) เป็นการจดัประเภทของส่ิงเร้าต่างๆ ให้เป็นระเบียบแบบแผนอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ี
แน่นอน 5) การแปลงรูป (transformation) เป็นการเปล่ียนแปลงปรับปรุง หรือการจดัองคป์ระกอบ
ของส่ิงเร้า หรือขอ้มูลออกมาในรูปใหม่ และ 6) การประยกุต ์(implication) เป็นความเขา้ใจในการ
นําขอ้มูลไปใชข้ยายความ เพื ่อพยากรณ์หรือคาดคะเนขอ้ความในตรรกวิทยา รายละเอียด 
ดงัภาพท่ี 7 
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ภาพที่ 7 แสดงสมรรถภาพทางสมอง 3 มิติ (Guilford, 1998) 
 

  จากแนวคิดของทฤษฎีโครงสร้างทางสมองของ Guilford โดยกล่าวว่า เป็น
สมรรถภาพทางสมองที่เกิดจากการรวมตวัของมิติทั้ง 3 มิติ ประกอบดว้ยมิติดา้นเน้ือหา-วิธีการ
คิด-ผลของการคิด  (content-operation-products) โครงสร้างทางสติปัญญาของ  Guilford กบั
ความคิดสร้างสรรค ์โครงสร้างทางสมองของ Guilford ไดเ้ปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมคือ เดิมมี
องคป์ระกอบทั้งสิ้น 120 องคป์ระกอบ  ปัจจุบนัจึงเพิ ่มเป็น 180 องคป์ระกอบ  (กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2534) รายละเอียดดงัแสดงในภาพท่ี 8 
 

 
 

ภาพที่ 8 แสดงโครงสร้างทางสติปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดสร้างสรรค ์(Guilford,1998)  
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  กรมวิชาการ (2534) ไดร้วบรวมแนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีความคิดสร้างสรรคท่ี์
สามารถจดัแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได ้4 กลุ่ม ดงัน้ี 

  1) ทฤษฎีความคิดสร้างสรรคเ์ชิงจิตวิเคราะห์ โดย Freud และ Kris ไดเ้สนอ
แนวคิดเกี่ยวกบัการเกิดของ การริเร่ิมว่า การริเร่ิมเป็นผลมาจากความขดัแยง้ภายในของจิตใต้
สาํนึกระหว่างแรงขบัทางเพศ (libido) กบัความรู้สึกรับผิดชอบทางสังคม (social conscience) 
ส่วน Kubie และ Rugg ซ่ึงเป็นนกัจิตวิเคราะห์แนวใหม่ กล่าวว่า การริเร่ิมนั้นเกิดข้ึนระหว่างการรู้
สติกบัจิตใตส้าํนึก ซ่ึงอยูใ่นขอบเขตของจิตส่วนท่ีเรียกว่า จิตก่อนสาํนึก 

  2) ทฤษฎีความคิดสร้างสรรคเ์ชิงพฤติกรรมนิยม นกัจิตวิทยากลุ่มน้ีมีแนวคิด
เก่ียวกบั การริเร่ิมว่า เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ โดยเนน้ท่ีความสาํคญัของการเสริมแรง
การตอบสนองที่ถูกตอ้งกบัส่ิงเร้าเฉพาะหรือสถานการณ์ นอกจากน้ียงัไดเ้นน้ความสัมพนัธ์ทาง
ปัญญา คือ การโยงความสัมพนัธ์จากส่ิงเร้าหน่ึงไปยงัส่ิงต่างๆ ทาํให้เกิดความคิดใหม่หรือส่ิงใหม่
เกิดข้ึน 

  3) ทฤษฎีความคิดสร้างสรรคเ์ชิงมนุษยนิยม นกัจิตวิทยาในกลุ่มน้ีมีแนวคิดว่า 
การริเร่ิมเป็นส่ิงท่ีมนุษยมี์ติดตวัมาแต่กาํเนิด ผูท่ี้สามารถนาํ การริเร่ิมออกมาใชไ้ด ้คือ ผูท่ี้มีสัจจะ
แห่งตน คือ รู้จกัตนเอง พอใจตนเอง และใชต้นเองเตม็ตามศกัยภาพของตน มนุษยจ์ะสามารถ
แสดง การริเร่ิมของตนออกมาไดอ้ยา่งเตม็ที่นั้น ข้ึนอยูก่บัการสร้างสภาวะหรือบรรยากาศท่ี
เอ้ืออาํนวย ซ่ึงบรรยากาศที่สาํคญัในการสร้างสรรคป์ระกอบดว้ยความปลอดภยัในเชิงจิตวิทยา 
ความมัน่คงของจิตใจ ความปรารถนาท่ีจะเล่นกบัความคิด และการเปิดกวา้งท่ีจะรับประสบการณ์
ใหม่ 

  4) ทฤษฎีความคิดสร้างสรรคใ์นโมเดลอุตา  (the model AUTA) ทฤษฎี
สุดทา้ยน้ีเป็นรูปแบบของการพฒันาความคิดสร้างสรรคใ์ห้เกิดข้ึนในตวับุคคล โดยมีแนวคิดว่า
ความคิดสร้างสรรคน์ั้นมีอยูใ่นมนุษยท์ุกคน และสามารถพฒันาให้สูงข้ึนได ้การพฒันาความคิด
สร้างสรรคต์ามรูปแบบ AUTA ประกอบดว้ย 

   (1) การตระหนกั (awareness) คือตระหนกัถึงความสาํคญัของความคิด
สร้างสรรคท่ี์มีต่อตนเอง สังคม ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต และตระหนกัถึงความคิดสร้างสรรคท่ี์มี
อยูม่ในตนเองดว้ย 

   (2) ความเขา้ใจ (understanding) คือ มีความรู้ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงใน
เร่ืองราวต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดสร้างสรรค ์

   (3) เทคนิควิธี (techniques) คือการรู้เทคนิควิธีในการพฒันาความคิด
สร้างสรรค ์ทั้งท่ีเป็นเทคนิคส่วนบุคคลและเทคนิคท่ีเป็นมาตรฐาน 
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   (4) การตระหนกัในความจริงของส่ิงต่างๆ (actualization) คือการรู้จกั
หรือตระหนกัในตนเอง พอใจในตนเอง และพยายามใชต้นเองอน่างเตม็ตามศกัยภาพ รวมทั้งการ
เปิดกวา้งรับประสบการณ์ต่างๆ โดยมีการปรับตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม การตระหนกัถึงเพื่อนมนุษย์
ดว้ยกนั การผลิตผลงานดว้ยตนเองและการมีความคิดที่ย ืดหยุน่เขา้กบัทุกรูปแบบของชีวิต 
องคป์ระกอบทั้ง 4 อยา่งน้ีจะผลกัดนัให้บุคคลสามารถดึงศกัยภาพเชิงสร้างสรรคข์องตนเอง
ออกมาใชไ้ด ้

  วิโรจน์ สารรัตนะ (2553) ให้ทศันะเก่ียวกบัความริเร่ิมสร้างสรรค ์(creativity) 
ไวว้่า ความริเร่ิมสร้างสรรคที์่ตอ้งการให้เกิดข้ึนจะเกิดข้ึนจากคนแต่ละคน (individual) เป็น
พื้นฐานและความคิดสร้างสรรคน้ี์ใช่ว ่าจะเกิดข้ึนอยา่งง่ายๆ ในระยะเวลาสั้นๆ แต่จะเป็น
กระบวนการมีขั้นตอนและตอ้งอาศยัระยะเวลาอนัสมควร รายละเอียดดงัภาพท่ี 9 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 ขั้นตอนความริเร่ิมสร้างสรรค ์(creativity)  
 

  จากภาพที่ 9 อธิบายไดว้่าในขั้นตอนเตรียมการ (preparation) เป็นการ
รวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้เพื่อระบุปัญหาหรืองานที่จะสร้างสรรค  ์การสร้างทางเลือก การสืบคน้
ขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวกบัปัญหา ขั้นตอนบ่มฟัก (incubation) เป็นการใช้
จิตสาํนึก (subconscious) และความคิดท่ีแผซ่่านไปถึงทางเลือกท่ีไม่ปกติอื่นๆ ดว้ย ไม่เนน้ท่ีตวั
ปัญหาอยา่งมีสติ จนถึงขั้นบรรลุ (illumination) เป็นการหยัง่รู้ส่ิงใหม่ ท่ีอาจเกิดข้ึนแบบฉบัพลนั
ทนัใดในลกัษณะ “ขา้พเจา้ไดพ้บแลว้” ซ่ึงขอ้คน้พบดงักล่าวจาํเป็นตอ้งไดร้ับการพิสูจน์ 
(verification) โดยความคิดท่ีเป็นเหตุผล (logical) และอยา่งพินิจพิเคราะห์ (convergent) ประเมิน
ทางเลือกท่ีคน้พบนั้น หากพบว่าไม่มีความเป็นไปได ้ก็อาจตอ้งยอ้นเร่ิมตน้ในขั้นตอนต่างๆ ใหม่ 

  จากทฤษฎีความคิดสร้างสรรคที์่กล่าวมาขา้งตน้นั้น  จะเห็นว่าความคิด
สร้างสรรค ์เป็นทกัษะท่ีมีอยูใ่นบุคคลทุกคน และสามารถท่ีจะพฒันาให้สูงข้ึนไดโ้ดยอาศยัความรู้ 
การจดักิจกรรมและการจดับรรยากาศท่ีเอ้ืออาํนวย 

 
 

ขั้นเตรียมการ ขั้นบ่มฟัก ขั้นบรรลุ ขั้นพิสูจน์ 
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 3.2.3 องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 
  จากนิยามและแนวคิดของความคิดสร้างสรรคด์งักล่าวขา้งตน้ ไดแ้สดงใหเ้ห็น

ถึงความสาํคญัและความจาํเป็นของการมีความคิดสร้างสรรคใ์ห้เกิดข้ึนกบัตวับุคคลในองคก์าร 
โดยเฉพาะกบัผูบ้ริหาร ซ่ึงในหัวขอ้ต่อไปน้ี ผูว้ิจยัจะนาํเสนอเน้ือหาเกี่ยวกบัองคป์ระกอบของ
ความคิดสร้างสรรคจ์ากทศันะของนกัวิชาการหรือจากผลงานวิจยัท่ีหลากหลายแหล่ง เพื่อนาํไปสู่
การสังเคราะห์และกาํหนดเป็นองคป์ระกอบที่จะใชใ้นการวิจยั กาํหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการและ 
ตวับ่งช้ีเพื่อกาํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ีต่อไป 

  1) องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ตามทัศนะของ Torance 
   Torance (1962) ไดศึ้กษาองคป์ระกอบความคิดสร้างสรรค ์ประกอบดว้ย 

4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) ความคิดริเร่ิม (originality) 2) ความคล่องในการคิด (fluency) 3) ความคิด
ยืดหยุน่ในการคิด (flexibility) และ4) ความประณีตในการคิด (elaboration)  

  2) องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ตามทัศนะของ Guilford 
   จากทฤษฎีโครงสร้างทางปัญญาของ Guilford (1967) นกัจิตวิทยาชาว

อเมริกนั ไดอ้ธิบายว่า ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นความสามารถทางสมองที่คิดไดก้วา้งไกลหลาย
ทิศทาง หรือเรียกว่า ลกัษณะการคิดอเนกนยั หรือการคิดแบบกระจาย (divergent thinking) และยงั
อธิบายถึงองคป์ระกอบความคิดสร้างสรรค ์ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) ความคิดริเร่ิม 
(originality) 2) ความคิดคล่องแคล่ว (fluency) 3) ความคิดยืดหยุน่ (flexibility) และ4) ความคิด
ละเอียดลออ (elaboration)  

  3) องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ตามทัศนะของ Guilford and  

   Hopefner) 
   Guilford and Hopefner (1971) ไดศึ้กษาองคป์ระกอบความคิดสร้างสรรค ์

ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) ความคิดริเร่ิม (originality) 2) ความคิดคล่อง (fluency)  
3) ความคิดยืดหยุน่ (flexibility) 4) ความคิดละเอียดลออ (elaboration) 5) ความไวต่อปัญหา 
(sensitivity to problem) 6) ความสามารถในการให้นิยามใหม่ (redefinition) 7) ความซึมซบั 
(penetration) 8) ความสามารถในการทาํนาย 9) การมีอารมณ์ขนั และ10) ความมุ่งมัน่ 

  4) องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ตามทัศนะของ Jellen and Urban 
   Jellen and Urban (1986) ไดศ้ึกษาองคป์ระกอบความคิดสร้างสรรค ์

ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) ความคิดริเร่ิม (originality) 2) ความคิดคล่อง (fluency)  
3) ความคิดยืดหยุน่ (flexibility) 4) ความคิดละเอียดลออ (elaboration) 5) ความไวต่อปัญหา 
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(sensitivity to problem) 6) ความสามารถในการให้นิยามใหม่ (redefinition) 7) ความซึมซบั 
(penetration) 8) ความสามารถในการทาํนาย 9) การมีอารมณ์ขนั และ10) ความมุ่งมัน่ 

  5) องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ตามทัศนะของประสาท อิศรปรีดา 
   ประสาท อิศรปรีดา (2532) ไดศึ้กษาองคป์ระกอบความคิดสร้างสรรค ์

ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) ความสามารถ (ability) 2) ทกัษะ (skill) และ 3) แรงจูงใจ 
(motivation)  

  6) องค์ประกอบของความคดิสร้างสรรค์ตามผลการวจัิยของ สุพฒันา หอมบุปผา 
   สุพฒันา หอมบุปผา (2548) ไดศ้ึกษาองคป์ระกอบความคิดสร้างสรรค ์

ประกอบดว้ย  4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) ความคิดริเ ร่ิม (originality) 2) ความคิดคล่องแคล่ว 
(fluency) 3) ความคิดยืดหยุน่ (flexibility) และ4) ความคิดละเอียดลออ (elaboration)  

  7) องค์ประกอบของความคดิสร้างสรรค์ตามผลการวจัิยของจิตติมา วรรณศรี 
   จิตติมา วรรณศรี (2550) ไดศ้ึกษาองคป์ระกอบความคิดสร้างสรรค ์

ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) ความคิดริเร่ิม (originality) 2) ความคล่องในการคิด (fluency) 
3) ความยดืหยุน่ในการคิด (flexibility) และ 4) ความละเอียดลออในการคิด (elaboration)  

  องคป์ระกอบความคิดสร้างสรรคต์ามทฤษฎีและทศันะของนกัวิชาการต่างๆ 
ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดน้าํมาสังเคราะห์เพื่อกาํหนดองคป์ระกอบท่ีเป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
(theoretical framework) เพื ่อนําไปสู่การกําหนดเป็นกรอบแนวคิดเพื ่อการวิจยั  (conceptual 
framework) ต่อไป ดงัแสดงในตารางท่ี 8 
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ตารางท่ี 8 สังเคราะห์องคป์ระกอบความคิดสร้างสรรค ์
 

องค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ 
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1. ความคิดริเร่ิม (originality)         6 

2. ความคล่องแคล่วในการคิด (fluency)         6 

3. ความยืดหยุน่ในการคิด (flexibility)         6 

4. ความคิดละเอียดลออ (elaboration)         6 

5. ความสามารถ (ability)         1 

6. ทกัษะ (skill)         1 

7. แรงจูงใจ (motivation)         1 

8. ความไวต่อปัญหา (sensitivity to 
problem)  

       2 

9. ความสามารถในการใหนิ้ยามใหม่ 
(redefinition)  

       2 

10. ความซึมซบั (penetration)         2 

11. ความสามารถในการทาํนาย         2 

12. การมีอารมณ์ขนั        2 

13. ความมุ่งมัน่        2 

รวม 4 4 10 10 3 4 4 39 

 
  จากตารางท่ี 8 ผลการสังเคราะห์องคป์ระกอบความคิดสร้างสรรคท่ี์เป็นกรอบ

แนวคิดเชิงทฤษฎี (theoretical framework) พบว่า มีจาํนวน 13 องคป์ระกอบ แต่สําหรับการ
ศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้กณฑพ์ิจารณาจากองคป์ระกอบที่มีความถี่ในระดบัสูง (ในที่น้ีคือ 
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ความถ่ีตั้งแต่ 6 ข้ึนไป) เพื่อกาํหนดเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจยั (conceptual framework) ได ้ 
4 องคป์ระกอบ 1) ความคิดริเร่ิม (originality) 2) ความคล่องแคล่วในการคิด (fluency) 3) ความ
ยืดหยุน่ในการคิด (flexibility) และ4) ความละเอียดลออในการคิด (elaboration) แสดงเป็นโมเดล
การวดัไดด้งัภาพท่ี 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 10 โมเดลการวดัความคิดสร้างสรรค ์
 

  จากภาพท่ี 10 แสดงโมเดลการวดัความคิดสร้างสรรคท่ี์ไดจ้ากการสังเคราะห์
ทฤษฎีและทศันะของนกัวิชาการต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ ประกอบดว้ย ความคิดริเร่ิม (originality) 
ความคล่องแคล่วในการคิด (fluency) ความยืดหยุน่ในการคิด (flexibility) และความละเอียดลออ
ในการคิด (elaboration) โดยมีรายละเอียดของแต่ละองคป์ระกอบ ท่ีจะนาํไปสู่การสังเคราะห์เพื่อ
กาํหนดนิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ีของแต่ละองคป์ระกอบดงัหัวขอ้ท่ีจะกล่าวถึงขา้งล่างน้ี 

 3.2.4 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของแต่ละองค์ประกอบของความคดิสร้างสรรค์ 
  1) นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบความคดิริเร่ิม (originality)  
   ความคิดริเร่ิมเป็นลกัษณะความคิดที่เกิดข้ึนเป็นคร้ังแรกเป็นความคิดท่ี

แปลกแตกต่างจากความคิดเดิม และอาจไม่มีใครนึกหรือคิดมาก่อน ความคิดริเร่ิมจึงตอ้งอาศยั
ลกัษณะความกลา้คิด กลา้ลองเพื่อทดสอบความคิดของตน บ่อยคร้ังที่ความคิดริเร่ิมจาํเป็นตอ้ง
อาศยัความคิดจินตนาการประยกุต ์คือไม่เพียงแต่คิดอยา่งเดียว ตาํจาํเป็นตอ้งคิดสร้างและหาทาง
ทาํให้เกิดผลงานจึงเป็นส่ิงคู่กนั 

   Barlett (1958) ไดศ้ึกษาคุณลกัษณะของความคิดริเร่ิม และไดส้รุปว่า
ความคิดริเร่ิมเป็นความคิดท่ีน่าต่ืนเตน้หรือท่ีเรียกว่า “adventurous thinking” ซ่ึงเป็นความคิดท่ี

ความคิดริเร่ิม 

ความคล่องแคล่วในการคิด 

ความยืดหยุน่ในการคิด 

ความละเอียดลออในการคิด 

ความคิด
สร้างสรรค์ 
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แตกออกไปจากความคิดเดิม หรือจากแบบพิมพแ์ละนาํไปสู่ความคิดใหม่ โดยอาศยัความไม่มีอคติ 
หรือไม่ปิดบงัและสกดักั้นความคิด แต่ยอมเปิดรับความคิดและประสบการณ์ใหม่ๆ ซ่ึงจะนาํไปสู่
ความคิดท่ีไม่ซํ้ ากบัความคิดเดิม และ Simpson (1922) ไดก้ล่าวว่าความคิดริเร่ิมของบุคคล จดัเป็น
ความสามารถของสมองท่ีพยายามคิดให้แตกต่างไปจากกระแสเดิม เพื่อนาํไปสู่ความคิดใหม่ๆ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Starkweather (1962) ท่ีกล่าวไวว้่าความคิดริเร่ิมเป็นลกัษณะความคิดท่ี
ไม่ยอมคลอ้ยตามความคิด (non-conformity) ของผูอ่ื้นอยา่งง่ายดาย แต่จนกว่าจะมีเหตุผลสมควร 
และพร้อมกนันั้นก็ยงัสามารถขยายความคิดของผูอ่ื้นให้เด่นชดัและมีนํ้าหนกัข้ึนอีกดว้ย 

   ตามทศันะของ  Guilford (1967)  ไดใ้ห ้ความหมายความค ิดริ เ ริ่ม 
(originality) หมายถึงลกัษณะความคิดแปลกใหม่ซ่ึงแตกต่างไปจากความคุน้เคย อาจแสดงออกใน
รูปลกัษณะทางผลิตหรือกระบวนการคิดก็ได ้ความริเร่ิมไม่จาํเป็นตอ้งเป็นส่ิงใหม่ท่ีไม่เคยปรากฏ
มาก่อน อาจเกิดจากการสะสม รวบรวมความรู้มาประยกุตห์รือดดัแปลงให้เกิดเป็นส่ิงใหม่ ดีข้ึน มี
ประสิทธ์ิภาพมากข้ึน ความคิดริเร่ิมสามารถอธิบายไดต้ามลกัษณะดงัน้ีคือ 

   (1) ลกัษณะทางกระบวนการ คือเป็นกระบวนการคิด และสามารถแตก
ความคิดจากของเดิมไปสู่ความคิดแปลกใหม่ท่ีไม่ชํ้ากบัของเดิม 

   (2) ลกัษณะของบุคคล คือบุคคลที่มีความคิดริเร่ิม จะเป็นบุคคลที่มี
เอกลกัษณ์ของตนเอง เช่ือมัน่ในตนเอง กลา้คิด กลา้ลอง กลา้แสดงออก ไม่ขลาดกลวัต่อความไม่
แน่นอนหรือความคลุมเครือ แต่เตม็ใจยินดีท่ีจะเผชิญและเส่ียงกบัสภาพการณ์ดงักล่าว บุคคลท่ีมี
ความคิดสร้างสรรคจึ์งมีสุขภาพจิตท่ีดว้ย 

   (3) ลกัษณะทางผลิตผล ผลงานที่เกิดจากความคิดริเร่ิมเป็นผลงานท่ี
แปลกใหม่ไม่เคยปรากฏมาก่อน มีคุณค่าทั้งต่อตนเอง และประโยชน์ต่อส่วนรวม คุณค่าของงาน
จึงมีตั้งแต่ระดบัตน้เช่นผลงานที่เกิดจากความคิดอยา่งอิสระ เกิดจากแรงจูงใจของตนที่ทาํเพื่อ
สนองความตอ้งการของตนโดยไม่คาํนึงถึงคุณภาพของงาน และค่อยๆ พฒันาข้ึนโดยเพิ่มทกัษะ
บางอยา่งจนถึงเป็นขั้นงานประดิษฐ์ ซ่ึงเป็นส่ิงที่คิดคน้ใหม่ ไม่ซํ้ ากบัใคร จากนั้นก็พฒันางาน
ประดิษฐ์ให้ดีข้ึนจนเป็นขั้นสูงสุด 

   ต่อมาในปี 1969 Guilford ให้ทศันะเพิ่มเติมเก่ียวกบัความคิดริเร่ิมว่าเป็น
ความคิดแปลกใหม่ไม่ซํ้ าแบบใครเป็นความคิดท่ีแปลกแตกต่างไปจากความคิดธรรมดา ความคิด
ริเร่ิมอาจจะมาจากความคิดที่มีอยูก่่อนแลว้นาํมาดดัแปลงเพื่อให้กลายเป็นส่ิงใหม่ ความคิดริเร่ิม
หรือเรียกว่า wild idea ซ่ึงเป็นความคิดที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม ประกอบดว้ย  
1) การคิดส่ิงใหม่ อาจเกิดจากการนาํเอาความรู้เดิมมาคิดดดัแปลงและประยกุตใ์ห้เกิดเป็นส่ิงใหม่
ข้ึน เช่น การคิดเคร่ืองบินไดส้าํเร็จก็ไดแ้นวความคิดจากการทาํเคร่ืองร่อนเป็นตน้ และ 2) การคิด
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ส่ิงใหม่จึงเป็นลกัษณะความคิดท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังแรกเป็นความคิดท่ีแปลกแตกต่างจากความคิดเดิม 
และอาจไม่เคยมีใครนึก หรือคิดมาก่อนการคิดส่ิงใหม่จาํตอ้งอาศยัลกัษณะความกลา้คิดกลา้ลอง
เพื่อทดสอบความคิดของตน บ่อยคร้ังที่การคิดส่ิงใหม่จาํเป็นตอ้งอาศยัจิตนาการ สอดคลอ้งกบั 
Guilford & Hopefner (1971) และ  Jellen & Urban (1986) ไดศ้ ึกษาองคป์ระกอบความค ิด
สร้างสรรค  ์ ซ่ึงความคิดริเ ร่ิม  (originality) เป็นอีกองคป์ระกอบหน่ึงที่สําคญัของความคิด
สร้างสรรค ์และไดก้ล่าวถึงความคิดริเร่ิมว่าเป็นความคิดแปลกใหม่แตกต่างไปจากความคิดเดิมไม่
ซํ้ ากบับุคคลอื่น  อาจจะเป็นการนําความรู้เดิมมาดดัแปลงและประยกุตใ์ห ้เกิดสิ่งใหม่ได ้
เช่นเดียวกบัทศันะของ Russell (2001) และ Russell and Stone (2002) ไดอ้ธิบายการคิดริเร่ิมตาม
ลกัษณะดงัน้ี  

   (1) ลกัษณะทางกระบวนการ คือ เป็นกระบวนการคิด และสามารถแตก
ความคิดจากของเดิมไปสู่ความคิดแปลกใหม่ท่ีไม่ซํ้ ากบัของเดิม 

   (2) ลกัษณะของบุคคล คือ บุคคลที่มีการคิดริเร่ิมจะเป็นบุคคลที่มี
เอกลกัษณ์ของตนเอง เช่ือมัน่ในตนเอง กลา้คิด กลา้ลอง กลา้แสดงออก ไม่ขลาดกลวัต่อความไม่
แน่นอนหรือความคลุมเครือ แต่เตม็ใจและยินดีท่ีจะเผชิญและเส่ียงกบัสภาพการณ์ดงักล่าว บุคคล
ท่ีมีความคิดริเร่ิมจึงมีสุขภาพจิตท่ีดีดว้ย 

   (3) ลกัษณะทางผลิตผล ผลงานท่ีเกิดจากการคิดริเร่ิมเป็นผลงานท่ีแปลก
ใหม่ไม่เคยปรากฏมาก่อน มีคุณค่าทั้งต่อตนเองและประโยชน์ต่อส่วนรวม คุณค่าของงานจึงมี
ตั้งแต่ระดบัตน้ เช่น ผลงานท่ีเกิดจากความคิดอยา่งอิสระ เกิดจากแรงจูงใจของตนท่ีทาํเพื่อสนอง
ความตอ้งการของตนโดยไม่คาํนึงถึงคุณภาพของงาน และค่อยๆ พฒันาข้ึนโดยเพิ่มทกัษะ
บางอยา่งจนถึงเป็นขั้นงานประดิษฐ์ซ่ึงเป็นส่ิงที่คิดคน้ใหม่ไม่ซํ้ ากบัใคร จากนั้นก็พฒันางาน
ประดิษฐ์ให้ดีข้ึนจนเป็นขั้นสูงสุด  

   Torrance (1962) ไดเ้สนอว่าความคิดริเร่ิมเป็นกระบวนการแกปั้ญหาทาง
วิทยาศาสตร์ หรือการคิดส่ิงใหม่กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค  ์(creative problem 
solving) เพื่อนาํไปสู่หนทางท่ีจะทาํให้เกิดแนวคิดริเร่ิมหรือส่ิงใหม่ ซ่ึงแบ่งเป็นขั้นดงัน้ี 1) ขั้น
คน้พบความจริง (fact finding) ขั้นน้ีเร่ิมตั้งแต่เกิดความรู้สึกกงัวลใจ มีความสับสนวุ่นวายเกิดข้ึน
ในใจ แต่ไม่สามารถบอกไดว้่าเป็นอะไร จากจุดน้ีพยายามตั้งสติและพิจารณาดูว่าความยุง่ยาก
สับสนวุ่นวาย หรือส่ิงที่ทาํให้กงัวลนั้นคืออะไร 2) ขั้นคน้พบปัญหา (problem finding) เมื่อ
พิจารณาโดยรอบคอบแลว้จึงสรุปไดว้่าความกงัวลใจ ความสับสนวุ่นวายในใจนั้น ก็คือมีปัญหา
เกิดข้ึนนัน่เอง 3) ขั้นตั้งสมมุติฐาน (idea finding) เมื่อรู้ว่ามีปัญหาเกิดข้ึนก็จะพยายามคิด
ตั้งสมมติฐานข้ึนและรวบรวมขอ้มูลต่างๆ เพื่อนาํไปใชใ้นการทดสอบสมมติฐานในขั้นต่อไป  
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4) ขั้นคน้พบคาํตอบ (solution finding) ขั้นวิเคราะห์ขอ้มูลและพบคาํตอบจากการทดสอบ
สมมติฐานขั้นท่ี 3 5) ขั้นยอมรับผลจากการคน้พบ (acceptance finding) ขั้นน้ีจะเป็นการยอมรับ
คาํตอบท่ีไดจ้ากการพิสูจน์ อนัจะนาํไปสู่หนทางท่ีจะทาํให้เกิดแนวคิดริเร่ิมหรือส่ิงใหม่ต่อไป  

   Wallach (1965) อธิบายว่า การคิดริเร่ิมส่ิงใหม่ แบ่งออกเป็น 4 ขั้น คือ  
1) ขั้นเตรียม (period of preparation) เป็นขั้นท่ีพยายามรวบรวมขอ้เทจ็จริงเร่ืองราวและแนวคิด
ต่างๆ ท่ีมีอยูเ่ขา้ดว้ยกนัเพื่อหาความกระจ่างของปัญหา ประเมินถึงวิธีการท่ีจะใชแ้กปั้ญหา 2) ขั้น
เพาะความรู้ (period of incubation) ระยะน้ีผูคิ้ดตอ้งใชค้วามคิดอยา่งหนกัเพื่อนาํความรู้ท่ีรวบรวม
ไวแ้ต่แรกประสมกลมกลืนเขา้เป็นร่องรอยและครุ่นคิดอยูใ่นจิตใตส้ํานึก (unconscious mind)  
3) ขั้นเกิดความคิด (period of illumination) เป็นระยะท่ีเกิดการหยัง่รู้ ตระหนกัถึงคาํตอบท่ีสาํคญั
และจาํเป็นสาํหรับการแกปั้ญหานั้น และ 4) ขั้นพิสูจน์ (period of verification) คือ การเก็บ
รวบรวมความรู้ที่ไดจ้าก หยัง่รู้แลว้ทดสอบว่า ส่ิงนั้นสามารถแกปั้ญหาไดห้รือไม่ และสรุปเป็น
กฎเกณฑต่์อไป 

   Quinn และคณะ (1990) นาํเสนอทฤษฎีเก่ียวกบัการคิดริเร่ิมซ่ึงมีความ
จาํเป็นตอ้งใชใ้นการบริหารงานโดยเฉพาะในภาวะท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนตลอดเวลาทั้งใน
และนอกองคก์าร ทั้งระดบัปัจเจกบุคคลและสังคม ผูบ้ริหารหรือหัวหนา้ศูนยสุ์ขภาพชุมชน จะ
สามารถแกป้ัญหานาํองคก์ารไปสู่เป้าหมายหรือบริหารงานภายใตก้ารเปลี่ยนแปลงอยา่งมี
ประสิทธิภาพไดน้ั้น จะตอ้งมีการคิดส่ิงใหม่ในการสรさางสรรคส่ิ์งใหม่ๆ  

   Biller (1990 อา้งใน ธีรศกัด์ิ พาจนัทร์, 2548) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบ 8 
ประการ ในการมีความคิดริเร่ิม หรือมีความคิดในความคิดริเร่ิมส่ิงใหม่ๆ ดงัน้ี 1) spontaneous 
หมายถึง ความต่อเน่ืองโดยธรรมชาติ เช่น ความอยากรู้ อยากเห็นความกลา้ที่จะเส่ียง ความมี
อารมณ์ขนั 2) peristent หมายถึง การยืนหยดั ไดแ้ก่ ความกลา้หาญ การไตร่ตรอง การมีพละกาํลงั 
3) inventive หมายถึง การเป็นคนช่างคิด เช่นมองปัญหาในแง่มุมหน่ึง มีไหวพริบในการสังเกต 
และชอบส่ิงทา้ทาย 4) rewarding หมายถึง ผลตอบแทน ความพึงพอใจในคุณค่าของตนเอง ของ
เพื่อนร่วมอาชีพมากกว่าค่าของเงิน พอใจท่ีจะแบ่งปันช่ือเสียงให้คนอ่ืนๆ ดว้ย 5) inner หมายถึง 
จิตใจที่เปิดเผยโดยสัญชาตญาณ ยอมรับสภาวะทางอารมณ์ คิด ทาํและสร้างสรรคน์วตกรรม
รูปแบบต่างๆ ได ้6) transcendent หมายถึง เหนือความเขา้ใจ คือความมัน่ใจต่อการเปล่ียนแปลง 
เลือกเติบโตมากกว่าท่ีจะกลา้ ยอมรับสภาพตามท่ีเป็นจริง 7) evaluation หมายถึง การประเมิน คือ 
มีการใชดุ้ลยพินิจเม่ือถึงเวลาท่ีเหมาะสม และ 8) democratic หมายถึง ประชาธิปไตย กล่าวคือ การ
มองเห็นคุณค่าเคารพในผูอ่ื้นและสร้างสรรคป์ระโยชน์ให้กบัทุกฝ่าย 
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   อารี รังสินนัท ์(2546) กล่าวว่า การคิดส่ิงใหม่ หมายถึง ลกัษณะความคิด
แปลกใหม่แตกต่างจากความคิดธรรมดา หรือความคิดง่ายๆ และเป็นความคิดท่ีสร้างประโยชน์ทั้ง
ต่อตนเองและต่อสังคม การคิดส่ิงใหม่เป็นลกัษณะความคิดที่เกิดข้ึนเป็นคร้ังแรก เป็นความคิดท่ี
แปลกแตกต่างจากความคิดเดิม การคิดส่ิงใหม่จาํเป็นตอ้งอาศยัความกลา้คิด กลา้ลอง เพื่อทดสอบ
ความคิดของตน ลกัษณะของคนท่ีมีการคิดส่ิงใหม่ๆ คือ เป็นคนไม่ชอบความจาํเจ ซํ้ าซาก แต่จะ
ชอบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีความแปลกใหม่กว่าเดิม สอดคลอ้งกบั สาวิตรี ยิม้ชอ้ย (2548) 
อธิบายว่า การคิดส่ิงใหม่ หมายถึง ลกัษณะความคิดแปลกใหม่แตกต่างจากความคิดธรรมดา และ
อารี พนัธ์มณี (2543) อธิบาย การคิดส่ิงใหม่ (originality) หมายถึงความสามารถของบุคคลในการ
คิดส่ิงแปลกใหม่ ไม่ซํ้ ากบัผูอ่ื้น หลงัจากนั้นอารี พนัธ์มณี (2546) ไดก้ล่าวเพิ่มเติมว่า การท่ีคนจะ
เกิดความคิดริเร่ิมนั้นอาศยัหลกัพื้นฐาน ดงัน้ึ 1) ความรู้พื้นฐานของแต่ละคน (individual’s 
knowledge) คือ อยา่งนอ้ยบุคคลนั้นตอ้งทราบว่าปัญหาท่ีกาํลงัประสบอยูน่ั้นไดเ้คยมีการแกปั้ญหา
อยา่งไรในอดีต 2) จินตนาการ (imagination) คืออยา่งนอ้ยจะตอ้งสามารถคิดไดว้่าจะมีทางอ่ืน
หรือวิธีอื่นที่จะแกปั้ญหาน้ีไดห้รือไม่ ถา้มี มีอะไรบา้งและเป็นอยา่งไร และ 3) การพิจารณา 
(judgement) ตอ้งมีการใชจิ้ารณญาณ วิเคราะห์ให้ไดว้่าวิธีแกปั้ญหาอ่ืนใดสามารถนาํมาปฎิบติัและ
เป็นประโยชน์ท่ีสุด  

   เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2547) กล่าวถึง องคป์ระกอบของความคิดริเร่ิม
ว่าการที่คนเราจะกาํหนดว่าส่ิงใดเกิดจากความคิดริเร่ิมนั้น สามารถพิจารณาจากองคป์ระกอบ
สาํคญั อนัไดแ้ก่ ตอ้งเป็นส่ิงใหม่ (new) ตอ้งใชก้ารได ้(workable) และตอ้งมีความเหมาะสม 
(appropriate) หลงัจากนั้น เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2549) ให้ขอ้เสนอแนะในการพิจารณา 
ส่ิงใดๆ ว่าความคิดริเร่ิมจะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบสาํคญั ไดแ้ก่ ความคิดนั้นเป็นส่ิงใหม่ 
(new or original) ใชก้ารได ้ (workable) และมีความเหมาะสม (appropriate) ลงตวักบัปัญหาท่ี
ตอ้งการแกไ้ข และไดเ้สนอว่าความคิดริเร่ิมสามารถเกิดข้ึนได ้2 ทางดว้ยกนั ดงัน้ี 

   (1) เร่ิมจากจินตนาการแลว้นาํไปสู่สภาพความเป็นจริง กล่าวคือ การคิด
ส่ิงใหม่เกิดจากการทาํงานของสมองซีกขวา ซ่ึงสมองมีความสามารถจินตนาการ คิดสร้างส่ิงมหัส
จรรยล์ ํ้าลึกไดอ้ยา่งไม่จาํกดั จินตนาการเป็นส่วนประกอบสาํคญัท่ีจะช่วยให้สามารถสร้างสรรค์
ความคิดใหม่ๆ ไดอ้ยา่งไม่จาํกดั ทาํให้คน้พบส่ิงแปลกใหม่ และเม่ือนาํมาประกอบกบัการคิดเชิง
วิเคราะห์และการคิดใรมิติอ่ืนๆ เพื่อกลัน่กรองพิจารณาความเป็นไปได ้จินตนาการหลายอยา่งของ
มนุษย ์จึงสามารถนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมในโลกของความเป็นจริง 

   (2) เร่ิมจากความรู้แลว้คิดต่อยอดสู่ส่ิงใหม่ การคิดส่ิงใหม่ในลกัษณะน้ี
เกิดจากการนาํขอ้มูลหรือความรู้ท่ีมีอยูม่าคิดต่อยอดหรือคิดเพิ่ม ฐานขอ้มูลท่ีมีอยูจ่ะเป็นล่ิงท่ีทาํให้
คิดเร่ืองใหม่ๆ เพิ ่มข้ึนจากเดิมซ่ึงในโลกแห่งความเป็นจริงความคิดใหม่ๆ ที่ไดน้ั้นมกัไม่ใช่
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ความคิดตน้แบบลว้นๆ แต่มกัมาจากการรวบรวมปรับปรุงแนวคิดของผูอ่ื้นท่ีไดน้าํเสนอก่อนหนา้
นั้น ความคิดริเร่ิมจะเขา้ไปต่อยอดความคิดเดิมกลายเป็นความคิดใหม่ และความคิคใหม่นั้นจะถูก
ทา้ทายจากอีกความคิดหน่ึงเสมอ ส่งผลให้เกิดความงอกงามมทางความคิดละส่ิงประดิษฐ์ต่างๆ 
ในโลกที่พฒันาต่อไปอยา่งไม่หยกุหยั้งนกัจิตวิทยาคน้พบว่าทุกคนสามารถฝึกฝนให้มีความคิด
ริเร่ิม โดยไม่ข้ึนอยูก่บัว่าคนนั้นมีพรสวรรคแ์ละไม่ไดถู้กจาํกดัดว้ย เพศ อาย  ุการศึกษา ฯลฯ 
อยา่งไรก็ตามมีแนวโนม้ว่าเด็กคิดสร้างสรรคไ์ดง่้ายกว่าผูใ้หญ่ เพราะไม่ถูกจาํกดัดว้ยเหตุผลต่างๆ 
อนัเกิดจากกรอบโลกทศัน์ มโนทศัน์ ประสบการณ์ ความเคยชิน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นเหตุใหผู้ใ้หญ่ไม่
ค่อยกลา้ท่ีจะคิดสร้างสรรคท์ั้งๆ ท่ีมีศกัยภาพท่ีจะคิดไดแ้ละทาํได ้

   ขณะท่ี จิติมา วรรณศรี (2550) ให้ทศันะว่าความคิดริเร่ิมเป็นองคป์ระกอบ
หน่ึงที ่สําคญัของความคิดสร้างสรรคแ์ละไดอ้ธิบายความหมายความคิดริ เ ริ่ม  หมายถึง 
ความสามารถในการคิดส่ิงแปลกใหม่ โดยการนาํความรู้ประสบการณ์ที่สะสมไวม้าประยกุตใ์ช้
เพื่อคิดส่ิงใหม่ ท่ีสามารถใชแ้กปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม ดา้นพฤติกรรมการคิดส่ิงใหม่ของบุคคล 
จากการศึกษาคน้ควา้ก็พบว่าคนที่มีการคิดส่ิงใหม่มกัไม่ชอบความจาํเจ ซํ้ าซาก แต่จะชอบ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้งานของเขามีชีวิตชีวา และมีความแปลกใหม่กว่าเดิม เขาจะเป็น
บุคคลท่ีมีความศรัทธาท่ีจะทาํงานท่ีค่อนขา้งยากซบัซอ้น อาศยัความสามารถสูงให้สาํเร็จได ้และ
เขาจะเป็นคนมุ่งมัน่ และมีสมาธิแน่วแน่ในงานของตนโดยไม่เห็นแก่สินจา้ง และรางวลั แต่เป็น
การทาํงานท่ีเกิดจากแรงจูงใจภายใน 

   สุภิญญา สมเรือง (2546) กล่าวว่า การคิดส่ิงใหม่ หมายถึง ลกัษณะ
ความคิดแปลกใหม่แตกต่างจาก ความคิดธรรมดา การคิดส่ิงใหม่เกิดจากการนาํเอาความรู้เดิมมา
คิดดดัแปลงและประยกุตใ์ห้เกิดเป็นส่ิงใหม่ข้ึนเป็นลกัษณะที่เกิดข้ึนเป็นคร้ังแรก ตอ้งอาศยั
ลกัษณะ  ความกลา้คิด  กลา้ลอง  เพื ่อทดสอบความคิดของตนบ่อยคร้ัง  ตอ้งอาศยัความคิด 
จินตนาการ หรือท่ีเรียกว่า ความคิดจินตนาการประยกุต ์คือ ไม่ใช่คิดเพียงอยา่งเดียวแต่จาํเป็นตอ้ง
คิดสร้างและหาทางทาํให้เกิดผลงานดว้ย 

   ดงันั้นสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององคป์ระกอบ “การคิดริเร่ิม” 
ไดว้่า หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงการคิด
ส่ิงแปลกใหม่ ไม่ซํ้ ากบัผูอื้่นโดยการนาํความรู้ประสบการณ์ที่สะสมไวม้าประยกุตใ์ชเ้พื่อคิดส่ิง
ใหม่ ท่ีสามารถใชแ้กปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงนิยามดงักล่าวเช่ือมโยงไปถึงตวับ่งช้ีการคิดริเร่ิม 
(originality) คือ สามารถแตกความคิดจากของเดิมไปสู่ความคิดแปลกใหม่ มีความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง กลา้คิด กลา้ลอง กลา้แสดงออก ไม่ขลาดกลวัต่อความไม่แน่นอน เตม็ใจยินดีที่จะเผชิญ
และเส่ียงกบัสภาพการณ์ต่างๆ และสร้างผลงานที่เกิดจากความคิดริเร่ิมเป็นผลงานที่แปลกใหม่ 
ไม่เคยปรากฏมาก่อน 
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  2) นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบความคล่องแคล่วใน

   การคิด (fluency)  
   ความคล่องแคล่วในการคิด (fluency) มีความสําคญัต่อการแกป้ัญหา 

เพราะในการแกปั้ญหาจะตอ้งแสวงหาคาํตอบหรือวิธีแกไ้ขหลายวิธี และตอ้งนาํวิธีการเหล่านั้นมา
ทดลองจนกว่าจะพบวิธีการที่ถูกตอ้งตามที่ตอ้งการ นบัว่าเป็นความสามารถอนัดบัแรกในการ
พยายามเลือกเฟ้นให้ไดค้วามคิดที่ดีและเหมาะสมที่สุด ก่อนอื่นจึงจาํเป็นตอ้งคิด คิดออกมาให้
ไดม้าก หลายๆ อยา่งและแตกต่างกนั แลว้จึงนาํเอาความคิดที่ไดท้ั้งหมดมาพิจารณาแต่ละอยา่ง
เปรียบเทียบกนัว่าความคิดอนัใดจะเป็นความคิดท่ีดีท่ีสุดและใชป้ระโยชน์คุม้ค่าท่ีสุด โดยคาํนึงถึง
หลกัเกณฑใ์นการพิจารณา ซ่ึงนกัจิตวิทยา นกัการศึกษาและนกัวิจยัไดอ้ธิบายความหมายความ
คล่องแคล่วในการคิดไว ้ดงัน้ี 

   Guilford (1959) ให้ทศันะเก่ียวกบัความคล่องแคล่วในการคิด (fluency) 
หมายถึง บุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรคจ์ะมีความสามารถในการผลิตแนวความคิดจาํนวนมากใน
เวลาอนัรวดเร็ว แลว้เลือกแนวความคิดท่ีดีท่ีสุดมาใชแ้กปั้ญหา ส่ิงท่ีแสดงลกัษณะพิเศษของความ
คล่องในการคิด นอกจากการผลิตแนวความคิดที่มากมายและรวดเร็วแลว้ แนวความคิดที่ผลิต
ข้ึนมาใหม่นั้นควรจะเป็นแนวความคิดที่แปลงใหม่และดีกว่าแนวความคิดที่อยูใ่นปัจจุบนั 
นอกจากนั้นบุคคลท่ีไดช่ื้อว่ามีความคล่องในการคิด จะตอ้งมีความสามารถปรับเปล่ียนทิศทางใน
การคิดไดเ้ป็นอยา่งดี หลงัจากนั้น Guilford (1969) กล่าวถึงความหมายความคล่องแคล่วในการคิด
เพิ่มเติมว่าเป็นความสามารถของบุคคลในการคิดหาคาํตอบไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว รวดเร็ว มีปริมาณ
คาํตอบจาํนวนมาก แตกต่างและหลากหลายภายในเวลาท่ีจาํกดั โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

   (1) ความคิดคล่องแคล่วดา้นถอ้ยคาํ (word fluency) เป็นสามารถในการ
ใชถ้อ้ยคาํในรูปแบบต่างๆ ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 

   (2) ความคิดคล่องแคล่วดา้นการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ (associational 
fluency) เป็นความสามารถที่จะคิดหาถอ้ยคาํที่มีความหมายเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัไดม้าก
ท่ีสุดเท่าท่ีจะมากไดใ้นเวลาท่ีกาํหนด 

   (3) ความคิดคล่องแคล่วดา้นการแสดงออก (expressional fluency) เป็น
ความสามารถในการคิดนาํคาํมาเรียงเป็นวลีหรือประโยคไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพื่อให้ไดป้ระโยคท่ี
ตอ้งการ 

   (4) ความคิดคล่องแคล่วในการคิด (ideational fluency) เป็นความสามารถ
ท่ีจะคิดในส่ิงท่ีตอ้งการโดยผลิตความคิดไดอ้ยา่งหลากหลายภายในเวลาท่ีกาํหนด 
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   ขณะที่ จิติมา วรรณศรี (2550) ให้ทศันะว่าความคล่องแคล่วในการคิด 
เป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีสาํคญัของความคิดสร้างสรรคแ์ละไดอ้ธิบายความหมายความคล่องแคล่ว
ในการคิด หมายถึง ความสามารถในการสร้างความคิดท่ีเป็นทางเลือกไดจ้าํนวนมาก โดยมีความ
แตกต่าง หลากหลายไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

   กรมวิชาการ (2534) มีหลกัการให้คะแนนความคิดสร้างสรรคซ่ึ์งดดัแปลง
มาจาก Torrance การให้คะแนนความคล่องแคล่วในการคิด พิจารณาจากคาํตอบท่ีเป็นไปไดต้าม
เง่ือนไขของคาํถาม โดยให้คะแนนคาํตอบละ 1 คะแนน ตามปริมาณคาํตอบท่ีไม่ซํ้ ากนั สอดคลอ้ง
กบั อารี พนัธ์มณี (2543) กล่าวไวว้่า ความคิดคล่องตวั (fluency) หมายถึงความสามารถของบุคคล
ในการคิดหาคาํตอบไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว รวดเร็ว มีปริมาณการตอบสนองไดม้ากในเวลาจาํกดั 
คะแนนความคิดคล่องตวัจึงกาํหนดให้ 1 คะแนนสาํหรับแต่ละคาํตอบท่ีไม่ซํ้ ากนั  

   อารี รังสินนัท ์(2546) กล่าวว่าความคิดคล่องตวั หมายถึง ความคิดต่างๆ 
ที่มีลกัษณะของการแกปั้ญหาที่ไดค้าํตอบไม่ซํ้ ากนั โดยพิจารณาจากปริมาณ หรือจาํนวนของ
คาํตอบหรือขอ้คิดเห็นซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ชนิด ดงัน้ี  

   (1) ความคิดคล่องแคล่วทางดา้นถอ้ยคาํ (word fluency) เป็นความสามารถ
เลือกคาํมาใชอ้ยา่งเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ พวกนกัเขียน นกัพูด นกัปาฐกถา นกัโตว้าที 
โดยทัว่ไปจะมีความคล่องแคล่วในการใชถ้อ้ยคาํสูง  

   (2) ความคิดคล่องแคล่วทางดา้นการเชื่อมโยงสัมพนัธ์ (associational 
fluency) เป็นความสามารถท่ีจะคิดหาถอ้ยคาํท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยกนัไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้
ภายในเวลาที่กาํหนดให้ เช่น จากคาํที่ให้ เช่น เกวียน อาจจะตอบว่า รถ เป็นความสัมพนัธ์ใน
ลกัษณะความคลา้ยกนัทางดา้นรูปร่าง อาจจะตอบในลกัษณะการใชป้ระโยชน์ คือ บรรทุกของ 
ขณะเดียวกนัอาจตอบว่า มา้ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัเกวียน คือ ใชล้ากเกวียน เป็นตน้  

   (3) ความคิดคล่องแคล่วทางดา้นการแสดงออก (expressional fluency) 
เป็นความสามารถทางดา้นการใชภ้าษาในลกัษณะของวลี หรือประโยค มีความสามารถนาํคาํมา
เรียงกนัอยา่งรวดเร็ว เพื่อสร้างเป็นประโยคท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการในสถานการณ์ต่างๆ กวี 
นกัเขียน นกัพูด ลว้นแต่มีความคิดคล่องแคล่วทางดา้นการแสดงออก เช่น สุนทรภู่ศรีปราชญ ์

   (4) ความคล่องแคล่วในการคิด (ideational fluency) เป็นความสามารถ
ในการแกปั้ญหาหรือหาทางออกดา้นต่างๆ ไดม้ากท่ีสุดในเวลาท่ีกาํหนอให้ เช่น ถามว่าหนงัสือใช้
ทาํอะไรไดบ้า้ง คาํตอบท่ีสามารถคิดไดมี้มาก เช่น ใชส้าํหรับการอ่าน พบัทาํหมวก ทาํของเล่น 
เป็นตน้ ยิ่งคิดคาํตอบไดม้ากเท่าใดถือว่ามีความคิดคล่องแคล่วในการคิดมากเพียงนั้น 
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   ดงันั้นสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบตั ิการขององคป์ระกอบ  “ความ
คล่องแคล่วในการคิด” ไดว้่า หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีแสดงออกถึงการคิดหาคาํตอบไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว รวดเร็ว มีปริมาณคาํตอบจาํนวนมาก 
แตกต่างและหลากหลายภายในเวลาที่จาํกดั ซ่ึงนิยามดงักล่าวเชื่อมโยงไปถึงตวับ่งช้ี ความ
คล่องแคล่วในการคิด (fluency) คือ ความสามารถในการใชถ้อ้ยคาํในรูปแบบต่างๆ ไดอ้ยา่ง
คล่องแคล่ว ความสามารถที่จะคิดหาถอ้ยคาํที่มีความหมายเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัไดม้าก
ท่ีสุดเท่าท่ีจะมากไดใ้นเวลาท่ีกาํหนด ความสามารถในการคิดนาํคาํมาเรียงเป็นวลีหรือประโยคได้
อยา่งรวดเร็ว เพื่อให้ไดป้ระโยคที่ตอ้งการ และความสามารถที่จะคิดในส่ิงที่ตอ้งการโดยผลิต
ความคิดไดอ้ยา่งหลากหลายภายในเวลาท่ีกาํหนด 

  3) นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบความยืดหยุ่นในการคิด  
   (flexibility) 

   ความยืดหยุน่ในการคิด (flexibility) เป็นตวัเสริมความคล่องแคล่วในการ
คิด (fluency) ให้มีความแปลกแตกต่างออกไป หลีกเล่ียงการซํ้ าซอ้นหรือเพิ่มคุณภาพความคิดให้
มากข้ึนดว้ยการจดัหมวดหมู่และหลกัเกณฑย์ิ่งข้ึน 

   Guilford (1959) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีสาํคญัอีกองคป์ระกอบหน่ึง
ของความคิดสร้างสรรค ์คือ ความยืดหยุน่ในการคิด (flexibility) และไดอ้ธิบายความหมายความ
ยืดหยุน่ในการคิด หมายถึง บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรคจ์ะมีความสามารถในการหาวิธีการ
หลายๆ วิธีมาแกไ้ขปัญหา แทนท่ีจะใชว้ิธีการใดวิธีการหน่ึงเพียงวิธีเดียว บุคคลท่ีมีความยืดหยุน่
ในการคิดจะจดจาํวิธีแกปั้ญหาท่ีเคยใชไ้ม่ไดผ้ลทั้งน้ี เพื่อท่ีจะไม่นาํมาใชซ้ํ้ าอีก แลว้พยายามเลือก
หาวิธีการใหม่ที่คิดว่าแกปั้ญหาไดม้าแทน ซ่ึงความยืดหยุน่ในการคิดจะมีความสัมพนัธ์อยา่ง
ใกลชิ้ดกบัความคล่องในการคิดนัน่คือ ความยืดหยุน่ในการคิดและความคล่องในการคิดจะเป็น
ความสามารถของบุคคลในการหาวิธีการคิดหลายๆ วิธีเพื่อใชใ้นการแกปั้ญหา เป็นความจริงท่ีว่า 
บุคคลสร้างแนวความคิดหรือวิธีการแกไ้ขปัญหาได ้20 – 30 วิธี เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาซ่ึงจะ
ไดผ้ลดีกว่าบุคคลท่ีหาวิธีการแกไ้ขปัญหาเพียง 2 – 3 วิธีและใชไ้ม่ไดผ้ล ดงันั้น ถา้บุคคลจะพฒันา
หรือปรับปรุงความยืดหยุน่ในการคิด ก็จะกระทาํไดโ้ดยการพยายามหาวิธีการแกปั้ญหาหลายๆ วิธี
และวิเคราะห์ปัญหาในหลายมุมมอง ซ่ึงจะช่วยให้เขาพฒันาความยืดหยุน่ทางการคิดไดเ้ป็นอยา่งดี 
หลงัจากนั้น Guilford (1969) กล่าวถึงความหมายความยืดหยุน่ในการคิดเพิ ่มเติมเป็น
ความสามารถในการคิดหาคาํตอบไดห้ลายประเภทและหลายทิศทาง เป็นการคิดนอกกรอบไม่ตก
อยูภ่ายใตก้ฎเกณฑห์รือความคุน้เคยความคิดยืดหยุน่มีความสัมพนัธ์กบัการดดัแปลงและความ
อิสระในการคิด ซ่ึงช่วยให้มองเห็นส่ิงต่างๆ ในแง่มุมใหม่ๆ พฒันาความคิดให้แตกแขนงใน
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ทิศทางที่แตกต่าง ไม่ซํ้ าซอ้น นําไปสู่การคิดอยา่งมีคุณภาพและสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี 

   (1) ความค ิดย ืดหยุ น่ ที ่เก ิด ขึ้นทนัท ี ( spontaneous flexibility) เ ป็น
ความสามารถท่ีจะพยายามคิดให้หลายประเภทอยา่งอิสระ 

   (2) ความคิดยืนหยุน่ทางดา้นการดดัแปลง (adaptive flexibility) เป็น
ความสามารถท่ีจะคิดไดอ้ยา่งหลากหลายและสามารถคิดดดัแปลงจากซ่ึงหน่ึงไปเป็นหลายส่ิงได ้

   อารี  พนัธ ์มณี ( 2546 )  เสนอแนวค ิดว ่าความค ิดสร ้างสรรค เ์ ป็น
ความสามารถทางสมองท่ีคิดไดก้วา้งไกลหลายทิศทาง หรือเรียกว่าลกัษณะการคิดอเนกนยั หรือ
การคิดแบบกระจาย โดยเฉพาะ ความคิดยืดหยุน่ทางดา้นการดดัแปลง (adaptive flexibility) คนท่ี
มีความคิดยืดหยุน่จะคิดไดไ้ม่ซํ้ ากนั  

   สาวิตรี ยิม้ชอ้ย (2548) อธิบายว่าความคิดยืดหยุน่ (flexibility) หมายถึง 
ประเภทหรือแบบของความคิดแบ่งออกเป็น 1) ความคิดยืดหยุน่ที่เกิดข้ึนทนัที (spontaneous 
flexibility) เป็นความสามารถท่ีจะพยายามคิดให้หลายอยา่ง อยา่งอิสระ และ 2) ความคิดยืดหยุน่
ทางดา้นการดดัแปลง (adaptive flexibility) มีประโยชน์ต่อการแกปั้ญหา คนท่ีมีความคิดยืดหยุน่
จะคิดไดไ้ม่ซํ้ ากนั ความคิดยืดหยุน่จะเป็นตวัเสริมให้ความคิดคล่องแคล่ว มีความแปลกแตกต่าง
ออกไปหลีกเล่ียงการซํ้ าซอ้น นบัไดว้่าความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุน่ เป็นความคิดพื้นฐาน
ท่ีจะนาํไปสู่ความคิดสร้างสรรค ์

   จิติมา วรรณศรี (2550) ให้ทศันะเก่ียวกบัความยืดหยุน่ในการคิด หมายถึง
ความสามารถในการสร้างความคิดท่ีแตกต่างในมุมมองใหม่ ไดห้ลายประการหลายกลุ่ม ขณะท่ี
พยอม ศรีสมยั (2551) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดวิจารณญาณ พบว่า ความคิดยืดหยุน่
โดยมีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแกปั้ญหา 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

   กรมวิชาการ (2534) การให้คะแนนความยืดหยุน่ในการคิด พิจารณาจาก
คาํตอบที่เป็นไปได ้ซ่ึงจะจดักลุ่มหรือประเภทของคาํตอบของผูต้อบแต่ละคน ตามวิธีการคิดท่ี
แตกต่างกนัต่อส่ิงเร้าหรือเง่ือนไขที่กาํหนดให้ โดยให้คะแนนคาํตอบเป็นกลุ่มหรือประเภทละ 1 
คะแนน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อารี พนัธ์มณี (2543) ความยืดหยุน่ (flexibility) หมายถึงความสามารถ
ในการคิดหลายทิศทางหลายประเภท หลายชนิด หลายกลุ่ม และคาํตอบไม่ไดจ้ดัอยูใ่นประเภท
หรือกลุ่มเดียวกนั โดยจะให้คะแนนกลุ่มละหรือประเภทละ 1 คะแนน  

   ดงันั้นสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององคป์ระกอบ “ความยืดหยุน่
ในการคิด” ไดว้ ่า หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
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แสดงออกถึงการคิดหาคาํตอบไดห้ลายประเภทและหลายทิศทาง เป็นการคิดนอกกรอบไม่ตกอยู่
ภายใตก้ฎเกณฑห์รือความคุน้เคยมีความสัมพนัธ์กบัการดดัแปลงและความอิสระในการคิด
นาํไปสู่การคิดอยา่งสร้างสรรค ์ซ่ึงนิยามดงักล่าวเช่ือมโยงไปถึงตวับ่งช้ีความยืดหยุน่ในการคิด 
(flexibility) คือ ความสามารถในการคิดไดห้ลากหลายอยา่งอิสระ สามารถคิดดดัแปลงจากซ่ึง
หน่ึงไปเป็นหลายส่ิงไดแ้ละความสามารถในการคิดอยา่งอิสระนาํไปสู่การคิดอยา่งสร้างสรรค ์

  4) นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบความละเอียดลออใน 
   การคิด (elaboration)  

   Guilford (1959) ไดใ้ห้นิยามความละเอียดลออในการคิด (elaboration) 
หมายถึงการคิดในรายละเอียดเพื่อขยายความคิดหลกัให้สมบูรณ์ ซ่ึงสัมพนัธ์กบัความสามารถใน
การสังเกตไม่ละเลยส่ิงเลก็ๆ นอ้ยๆ ท่ีผูอ่ื้นมองขา้มไป ผูท่ี้มีความละเอียดประณีตแสดงว่าเป็นผูมี้
ประสาทรับรู้ว่องไว ช่างสังเกต ลึกซ่ึง มีปฏิกิริยาต่อสภาพแวดลอ้มตลอดเวลา และสามารถจาํแนก
แยกแยะไดอ้ยา่งรวดเร็ว ความละเอียดลออในการคิดเป็นคุณลกัษณะที่จาํเป็นยิ่งในการสร้าง
ผลงานท่ีมีความแปลกใหม่ให้สาํเร็จ พฒันาการคิดละเอียดลออข้ึนอยูก่บั (1) อาย ุโดยเด็กท่ีมีอายุ
มากกว่าจะมีความสามารถดา้นน้ีมากว่าเด็กที่มีอายนุอ้ย (2) เพศ โดยเด็กหญิงจะมีความสามารถ
ดา้นน้ีมากกว่าเด็กชาย (3) การสังเกต เด็กที่มีความสามารถดา้นการสังเกตสูงจะมีความสามารถ
ดา้นความละเอียดลออในการคิดสูงดว้ย ต่อมา Guilford (1967) ไดก้ล่าวถึงความหมายความคิด
ละเอียดลออเพิ่มเติม คือ ความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดในส่ิงท่ีคนอ่ืนมองไม่เห็น และ
ยงัรวมถึงการเช่ือมโยงสัมพนัธ์ส่ิงต่างๆ อยา่งมีความหมาย ตวัอยา่งเช่นคุณสามารถนาํเอากระติก
นํ้ ากบัขาเกา้อ้ีมาผสมผสานกนัคิดเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ไดห้รือไม่ คุณสามารถเอาวิชาศิลปะกบัวิชา
คณิตศาสตร์มาสัมพนัธ์กนัไดห้รือไม่ ส่วนความสามารถท่ีมองเห็นท่ีคนอ่ืนมองไม่เห็น เช่น เด็ก
คนหน่ึงยืนมาองเคร่ืองถ่ายเอกสารแลว้ครุ่นคิดว่าทาํอยา่งไรหนอจึงจะมีเคร่ืองถ่ายเอกสารที่ใส่
หนงัสือเขา้ไปแลว้ สั่งให้ถ่ายตามเลยหนา้ไดเ้ลย นกัประดิษฐ์ นกัวิทยาศาสตร์ และคนเก่งๆ ของ
โลกท่ีสร้างสรรคง์านใหม่ๆ มกัมีความสามารถมองเห็น “ช่องโหว่ท่ีคนอ่ืนมองไม่เห็น” 

   อารี พนัธ์มณี (2543) ให้ทศันะเกี่ยวกบัความคิดละเอียดลออ 
(elaboration) หมายถึงความคิดในรายละเอียดท่ีนาํมาตกแต่งความคิดคร้ังแรกให้สมบูรณ์ ไดภ้าพ
ท่ีชดัเจน สมบูรณ์ โดยรายละเอียดแต่ละส่วนท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จิติมา วรรณศรี (2550) ได้
ให้นิยามความละเอียดลออในการคิด หมายถึง ความสามารถในการคิดส่ิงท่ีเป็นรายละเอียดยอ่ยๆ 
เพื่อเติมเตม็ขยายความคิดหลกัให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ขณะที่ อารี รังสินนัท ์(2546) กล่าวว่า 
ความคิดละเอียดลออ (elaboration) เป็นความคิดประณีตพิถีพิถนั เป็นความคิดในลกัษณะของการ
ตกแต่งรายละเอียดเพื ่อทาํผลผลิตทางดา้นการริเร่ิมมีความสมบูรณ์ ความคิดละเอียดลออมี
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ความหมายรวมถึงการสังเกตเห็นในส่ิงที่บุคคลอื่นมองไม่เห็น หรืออีกความหมายหน่ึง หมายถึง
การมององคป์ระกอบยอ่ยๆ ขององคป์ระกอบรวมที่มีความสัมพนัธ์เกี่ยวเนื่องกนัโดยตลอด 
ความคิดละเอียดลออน้ี สามารถสังเกตไดช้ดัจากผลงานของสถาปนิก นกัวิทยาศาสตร์ นกัดนตรี 
ผูส้ร้างผลงานศิลปะและกวี เป็นตน้ 

   สาวิตรี ยิม้ชอ้ย (2548) อธิบายว่า ความคิดละเอียดลออ แมว้่าการริเร่ิมจะ
ประกอบดว้ยลกัษณะความคิดหลายลกัษณะ เช่นการคิดส่ิงใหม่ ความคิดยืดหยุน่ ความคิด
คล่องตวั แต่ความคิดละเอียดลออก็ขาดไม่ได ้ซ่ึงการพฒันาการของความละเอียดลออมีดงัน้ี 1) 
ความละเอียดลออจะข้ึนอยูก่บัอาย  ุกล่าวคือ ผูที้่มีอายมุากจะมีความสามารถดา้นน้ีมากกว่าผูที้่มี
อายนุอ้ย 2) ผูห้ญิงจะมีความสามารถมากกว่าผูช้าย และ 3) ผูที้่มีความสามารถสูงทางดา้นความ
ละเอียดลออจะเป็นผูที้่มีความสามารถทางดา้นการสังเกตสูงดว้ย  ดงันั้นสามารถสรุปนิยามเชิง
ปฏิบตัิการขององคป์ระกอบ “ความละเอียดลออในการคิด” ไดว้่า หมายถึง พฤติกรรมการ
แสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงการมองเห็นรายละเอียดในส่ิงท่ีคน
อ่ืนมองไม่เห็น และยงัรวมถึงการเช่ือมโยงสัมพนัธ์ส่ิงต่างๆ อยา่งมีความหมาย ซ่ึงนิยามดงักล่าว
เช่ือมโยงไปถึงตวับ่งช้ีความละเอียดลออในการคิด (elaboration) คือ การสังเกตเห็นในส่ิงท่ีบุคคล
อ่ืนมองไม่เห็น การเช่ือมโยงสัมพนัธ์ส่ิงต่างๆ อยา่งมีความหมาย 

   จากผลการศึกษาตามทศันะของนกัวิชาการที่เกี ่ยวขอ้งกบันิยามเชิง
ปฏิบติัการและตวับ่งช้ีขององคป์ระกอบความคิดสร้างสรรค ์4 องคป์ระกอบ คือ 1) ความคิดริเร่ิม 
(originality) 2) ความคล่องแคล่วในการคิด (fluency) 3) ความยืดหยุน่ในการคิด (flexibility) และ
4) ความละเอียดลออในการคิด (elaboration) ที่กล่าวไวข้า้งตน้ ผูว้ ิจยัไดส้รุปเป็นนิยามเชิง
ปฏิบติัการและตวับ่งช้ีของแต่ละองคป์ระกอบ รายละเอียดดงัตารางท่ี 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



116 

 

ตารางท่ี 9 องคป์ระกอบ นิยามเชิงปฏิบติัการ และตวับ่งช้ี/สาระการวดัความคิดสร้างสรรค ์
(creativity) 

 
องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี/สาระหลักเพื่อการวัด 
1. ความคิด
ริเร่ิม 
(originality)  

พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงการคิดส่ิงแปลกใหม่ 
ไม่ซํ้ ากบัผูอ่ื้นโดยการนาํความรู้ประสบการณ์ท่ี
สะสมไวม้าประยกุตใ์ชเ้พื่อคิดส่ิงใหม่ ท่ีสามารถ
ใช้แกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม สามารถแตก
ความคิดจากของเดิมไปสู่ความคิดแปลกใหม่ มี
ความเช่ือมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้าลอง กล้า
แสดงออก ไม่ขลาดกลวัต่อความไม่แน่นอน เต็ม
ใจยินดีท่ีจะเผชิญและเส่ียงกบัสภาพการณ์ต่าง  ๆ
และสร้างผลงานท่ีเกิดจากความคิดริเร่ิมเป็น
ผลงานท่ีแปลกใหม่ไม่เคยปรากฏมาก่อน 

1. สามารถแตกความคิดจาก
ของเดิมไปสู่ความคิดแปลก
ใหม่  
2. มีความเช่ือมัน่ในตนเอง กลา้
คิด กลา้ลอง กลา้แสดงออก ไม่
ขลาดกลวัต่อความไม่แน่นอน  
3. เตม็ใจยินดีที ่จะเผชิญและ
เส่ียงกบัสภาพการณ์ต่างๆ  
4 .  ส ร้ า งผล ง าน ท่ี เ กิ ด จ าก
ความคิดริ เ ร่ิม เ ป็นผลงานท่ี
แปลกใหม่ไม่เคยปรากฏมาก่อน 

2. ความ
คล่องแคล่ว
ในการคิด 
(fluency)  

พฤต ิก รรมการแสดงออกของผู บ้ ริห า ร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่แสดงออกถึงการคิด
หาคําตอบไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว  รวดเร็ว  มี
ปริมาณคําตอบจํานวนมาก  แตกต่างและ
หลากหลายภายในเวลาที่จาํกดั ความสามารถ
ในการใชถ้อ้ยคาํในรูปแบบต่างๆ ไดอ้ยา่ง
คล่องแคล่ว ความสามารถท่ีจะคิดหาถอ้ยคาํท่ี
มีความหมายเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัได้
มากที่สุดเท่าที ่จะมากไดใ้นเวลาที่กําหนด 
ความสามารถในการคิดนาํคาํมาเรียงเป็นวลี
หรือประโยคไดอ้ย า่งรวดเร็ว  เพื ่อให ้ได้
ประโยคท่ีตอ้งการ และความสามารถท่ีจะคิด
ในสิ่งที ่ตอ้งการโดยผลิตความคิดไดอ้ยา่ง
หลากหลายภายในเวลาท่ีกาํหนด 

1. ความสามารถในการใชถ้อ้ยคาํ
ในรูปแบบต ่า งๆ  ได อ้ ย า่ ง
คล่องแคล่ว  
2. ความสามารถท่ีจะคิดหาถอ้ยคาํ
ที่มีความหมายเหมือนกนัหรือ
คลา้ยคลึงกนัไดม้ากที่สุดเท่าท่ี
จะมากไดใ้นเวลาท่ีกาํหนด  
3. ความสามารถในการคิดนาํ
คาํมาเรียงเป็นวลีหรือประโยค
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพื่อใหไ้ด้
ประโยคท่ีตอ้งการ 
4. ความสามารถท่ีจะคิดในส่ิง
ท่ีตอ้งการโดยผลิตความคิดได้
อยา่งหลากหลายภายในเวลาท่ี
กาํหนด 
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ตารางท่ี 9 องคป์ระกอบ นิยามเชิงปฏิบติัการ และตวับ่งช้ี/สาระการวดัความคิดสร้างสรรค ์
(creativity) (ต่อ) 

 
องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี/สาระหลักเพื่อการวัด 
3. ความ
ยดืหยุน่ใน
การคิด 
(flexibility)  

พฤต ิก รรมการแสดงออกของผู บ้ ริห า ร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่แสดงออกถึงการคิด
หาคาํตอบไดห้ลายประเภทและหลายทิศทาง 
เ ป็นก ารค ิดนอกกรอบไม ่ตกอยู ภ่ า ย ใต้
กฎเกณฑห์รือความคุน้เคยมีความสัมพนัธ์กบั
การดดัแปลงและความอิสระในการคิดนาํไปสู่
การคิดอยา่งสร้างสรรค ์ความสามารถในการ
คิดไดห้ลากหลายอยา่งอิสระ สามารถคิด
ดดัแปลงจากซ่ึงหน่ึงไปเป็นหลายส่ิงไดแ้ละ
ความสามารถในการคิดอยา่งอิสระนําไปสู่
การคิดอยา่งสร้างสรรค ์

1. ความสามารถในการคิดได้
หลากหลายอยา่งอิสระ  
2. สามารถคิดดดัแปลงจากซ่ึง
หน่ึงไปเป็นหลายส่ิงได ้
3. ความสามารถในการคิด
อยา่งอิสระนาํไปสู่การคิดอยา่ง
สร้างสรรค ์
 

4. ความ
ละเอียดลออ
ในการคิด 
(elaboration)  

พฤต ิก รรมการแสดงออกของผู บ้ ริห า ร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่แสดงออกถึงการ
มองเห็นรายละเอียดในส่ิงท่ีคนอ่ืนมองไม่เห็น 
และยงัรวมถึงการเชื่อมโยงสัมพนัธ์ส่ิงต่างๆ 
อยา่งมีความหมาย  การสังเกตเห็นในสิ่งท่ี
บุคคลอ่ืนมองไม่เห็น การเช่ือมโยงสัมพนัธ์ส่ิง
ต่างๆ อยา่งมีความหมาย 

1. การมองเห็นรายละเอียด
ยอ่ยๆ ในการเติมเตม็ความคิด
หลกัให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
2. การสังเกตเห็นในส่ิงท่ีบุคคล
อ่ืนมองไม่เห็น  
3.  การเ ชื ่อมโยงส ัมพนัธ ์สิ่ง
ต่างๆ อยา่งมีความหมาย 
 

 
3.3 บรรยากาศองค์การ (organization climate) 
 3.3.1 นิยามของบรรยากาศองค์การ 
  Hoy & Miskel (2005)  ให ้ทศันะว ่า  บรรยากาศของโรงเรียนหมายถึง 

คุณลกัษณะเฉพาะที่เกิดข้ึนภายในโรงเรียนอนัเป็นผลมาจากความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริหาร
โรงเรียนและกลุ่มบุคคลในโรงเรียนในขณะท่ี Lunenburg & Ornstein (2000) ไดใ้หท้ศันะเก่ียวกบั
บรรยากาศองคก์ารว่าเป็นคุณภาพของสภาพแวดลอ้มโดยรวม (total environmental quality) ซ่ึง
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เกิดข้ึนภายในองคก์ารหน่ึงๆ ซ่ึงอาจจะหมายถึงฝ่ายหน่ึงๆ ท่ีมีอยูใ่นโรงเรียน เช่น อาคารสถานท่ี 
และสถานท่ีตั้งของโรงเรียน เป็นตน้ จากทศันะดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ และ Halpin & 
Croft (1966), Owens (1987), Lewin (1936 cited in Owens, 2001) ท่ีให้ทศันะไวส้อดคลอ้งกนัว่า 
บรรยากาศองคก์ารเป็นสภาพเก่ียวกบัการรับรู้ของบุคคลท่ีมีพฤติกรรมแตกต่างกนัไปตามลกัษณะ
ของส่ิงแวดลอ้มที่เกิดข้ึนภายในองคก์าร การทาํความเขา้ใจเกี่ยวกบัพฤติกรรมของบุคคลใน
องคก์ารตอ้งพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งบุคคลและส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอยา่งยิ ่งปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้ม และระหว่างบุคคลกบับุคคล ตลอดจนอิทธิพลของสถานการณ์
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์าร พฤติกรรมของบุคคลในองคก์ารจะมีความสัมพนัธ์กบัทั้งกบับุคคล
และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสภาพแวดลอ้มขององคก์ารรับรู้โดยบุคคลกรในองคก์าร ทั้งทางตรง ทางออ้ม 
และมีอิทธิพลต่อการจูงใจ  ตลอดจนการปฏิบตัิงานในองคก์ารและสอดคลอ้งกบั  Gibson, 
Ivancevich & Donnelly ( 19 91 )  ที ่ให ้ท ศันะว ่าบรรยากาศองค ก์าร เ ป็นค ุณลกัษณะของ
ความสัมพนัธ์ทางสังคมซ่ึงเกิดจากมวลสมาชิกในองคก์าร และระหว่างองคก์ารกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง โดย
มีผูท้าํงานในองคก์ารนั้นรับรู้ทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงเป็นแรงกดดนัที่สาํคญัยิ่งต่อพฤติกรรม
ของบุคคลในการทาํงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Schneider (1990) ท่ีให้ทศันะว่า บรรยากาศ
องคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในงาน และมีผลกระทบต่อทศันคติ แรงจูงใจในการ
ทาํงาน ซ่ึงจะส่งผลไปยงัพฤติกรรมการทาํงาน ผลการปฏิบตัิงานและประสิทธิภาพขององคก์าร 
ทศันะดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบั Grigsby (1991) ท่ีกล่าวว่า บรรยากาศองคก์าร เป็นสภาพแวดลอ้ม
ในองคก์ารกบัการทาํงานของบุคคล คือ ความผกูพนั การยึดติดกบักลุ่ม การสนบัสนุนจากการ
บริหาร การกาํหนดงาน ความกดดนัจากงาน การควบคุมและนวตักรรม ซ่ึงบุคคลในองคก์าร
ไดรั้บรู้และไดรั้บการจูงใจจากผูบ้ริหาร 

  Hodgetts (1984) ไดก้ล่าวถึงบรรยากาศองคก์ารว่าเป็นคุณลกัษณะส่วนหน่ึง
ขององคก์ารท่ีจะบ่งบอกถึงเจตคติ การรับรู้และความคาดหวงัของสมาชิกในองคก์าร ซ่ึงสามารถ
วดัไดจ้ากการรับรู้ของสมาชิกในองคก์าร สอดคลอ้งกบั Miklos (1970), Steers (1991) ท่ีให้ทศันะ
ในเร่ืองน้ีว่าเป็นลกัษณะกระบวนการภายใน เช่น เจตคติ (attitudes) ค่านิยม (values) ปทสัถาน 
(norms) และความรู้สึก (feeling) ของสมาชิกที่มีต่อองคก์ารนั้นๆ และ Poole (1985) ที่ไดส้รุป
ลกัษณะสาํคญัของบรรยากาศองคก์ารว่าเก่ียวขอ้งกบัสภาพขององคโ์ดยรวม บรรยากาศองคก์าร
เป็นคาํอธิบายสภาพองคก์ารมากกว่าจะเป็นการประเมินหรือมีปฏิกิริยาแบบสอดแทรกอารมณ์ 
บรรยากาศองคก์ารเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานตามปกติขององคก์ารท่ีมีความสาํคญัต่อองคก์ารและ
สมาชิกในองคก์าร ซ่ึงบรรยากาศขององคก์ารจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและเจตคติของสมาชิกใน
องคก์ารดว้ย 
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  นอกจากน้ี Lunenburg & Omstein (2000) ไดใ้ห้ทศันะเก่ียวกบับรรยากาศ
องคก์ารว่าเป็นคุณภาพของสภาวะแวดลอ้ม โดยรวมท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์ารๆ หน่ึง ซ่ึงอาจรวมถึง
แผนก หรือฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดในองคก์าร และอาคารสถานท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Stringer (2002) ให้
ทศันะว่า บรรยากาศองคก์ารเป็นความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกบัสถานที่ทาํงาน ที่จะส่งผลต่อการ
ทาํงานเป็นตวักระตุน้ให้เกิดผลการปฏิบติังาน ก่อให้เกิดแรงจูงใจและการทุ่มเทในการทาํงานให้
ประสบผลสาํเร็จ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สมยศ นาวีการ (2547) กล่าวถึง บรรยากาศองคก์ารว่า เป็นกลุ่ม
ของสภาพแวดลอ้มของงานท่ีพนกังานรับรู้ทั้งโดยตรงและทางออ้มและบรรยากาศองคก์ารยงัเป็น
แรงกดดนัที่สําคญัอยา่งหน่ึงที่มีอิทธิพลต่อการทาํงานของพวกเขาและยงัสอดคลอ้งกบั ภารดี 
อนนัตน์าวี (2551) ท่ีให้ทศันะว่า บรรยากาศองคก์ารเป็นการรับรู้หรือความรู้สึก หรือความเขา้ใจท่ี
บุคคลมีต่อลกัษณะขององคก์ารท่ีตนกาํลงัปฏิบติังานอยู ่รวมทั้งพฤติกรรมการบริหาร เช่น การให้
ผลตอบแทน ความอบอุ่น การให้การสนบัสนุน ซ่ึงการรับรู้เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
และทศันคติของผูป้ฏิบตัิงาน ทาํให้องคก์ารหน่ึงแตกต่างไปจากอีกองคก์ารหน่ึง เช่นเดียวกบั 
สัมฤทธ์ิ กางเพง็ (2551) ไดใ้ห้ทศันะว่า บรรยากาศของโรงเรียนเป็นกลุ่มของคุณลกัษณะหรือ
สภาพแวดลอ้มของงานที่รับรู้โดยผูป้ฏิบตัิงานที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลในโรงเรียน 
สามารถสร้างข้ึนและปรับปรุงไดโ้ดยผูบ้ริหารโรงเรียนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูป้ฏิบตัิงานเพื่อเพิ ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงาน และยงั
สอดคลอ้งกบั สมจิต สงสาร (2552) กล่าวไวว้่า บรรยากาศองคก์ารเป็นการรับรู้ หรือความรู้สึก
ของบุคคลท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มขององคก์ารท่ีตนกาํลงัปฏิบติังานอยู ่รวมทั้งระบบการบริหารงาน
ขององคก์ารซ่ึงมีอิทธิพลต่อทศันคติ และพฤติกรรมการทาํงานของผูป้ฏิบตัิงานในองคก์ารให้มี
ลกัษณะเฉพาะตวัหรือเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละองคก์าร ท่ีจะก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทาํงานและ
สะทอ้นให้เห็นถึงความสาํเร็จขององคก์าร สัมฤทธ์ิ กางเพง็ และ สรายทุธ กนัหลง (2553) ไดส้รุป
ความหมายบรรยากาศองคก์าร หมายถึง ความรู้สึกในการปฏิบตัิงานร่วมกนัระหว่างผูน้ํากบั
สมาชิกขององคก์าร เป็นการแสดงออกตามความรู้สึกนึกคิดต่อพฤติกรรมของสมาชิกเองและของ
ผูน้าํท่ีปฏิบติังานร่วมกนัภายใตส้ภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน 

  จากทศันะที ่กล ่าวมาข า้งตน้สามารถสรุปไดว้ ่า  บรรยากาศองคก์าร 
(organization climate) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
แสดงออกถึงการรับรู้ของบุคคลท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มขององคก์ารท่ีตนกาํลงัปฏิบติังานอยู ่รวมทั้ง
ระบบการบริหารงานขององคก์ารซ่ึงมีอิทธิพลต่อทศันคติ และพฤติกรรมการทาํงานของ
ผูป้ฏิบตัิงานในองคก์ารมีลกัษณะเฉพาะตวัของแต่ละองคก์าร ที่จะก่อให้เกิดแรงจูงใจในการ
ทาํงานและสะทอ้นให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาํเนินงานขององคก์าร 
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 3.3.2 แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ 
  การศึกษาบรรยากาศองคก์ารคร้ังแรก เร่ิมตน้ปี ค.ศ. 1930 โดย Kurt Letwin 

โดยพยายามที่จะเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมของคนกบัสภาพแวดลอ้มเขา้ดว้ยกนั (สัมฤทธ์ิ  
กางเพง็ และ สรายทุธ กนัหลง, 2553) นอกจากนั้นยงัไดก้ล่าวว่าพฤติกรรมของบุคคลในองคก์าร
จะข้ึนอยูก่บับุคลิกภาพหรือคุณลกัษณะส่วนบุคคลและสภาพแวดลอ้มหรือบรรยากาศองคก์าร ใน
ปี ค.ศ. 1953 Argyris (อา้งถึงใน จิตติมา วรรณศรี, 2550) ไดเ้สนอองคป์ระกอบที่เกี่ยวขอ้งกบั
บรรยากาศองคก์ารไว  ้3 ดา้น ประกอบดว้ย 1) ดา้นองคก์ารรูปนยั ไดแ้ก่ นโยบาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั และการพรรณนางาน 2) ดา้นบุคคล ไดแ้ก่ ความตอ้งการ ค่านิยม การไดร้ับการ
ปฐมนิเทศ 3) ดา้นองคก์ารอรูปนยั ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ในกลุ่ม 

  Litwin & Stringer (1968) ไดเ้สนอทฤษฎีบรรยากาศองคก์ารโดยพฒันาจาก
รูปแบบการจูงใจของ Mc Clelland & Atkinson (1961) หรือที่เรียกว่าทฤษฎีการแสวงหาเพื่อให้
ไดม้าซ่ึงส่ิงที่ตอ้งการ ทฤษฎีน้ีเช่ือว่าโดยปกติความตอ้งการที่มีอยูใ่นตวับุคคลมี 2 ประการคือ 
ตอ้งการมีความสุขสบายและตอ้งการปราศจากการเจ็บปวด แต่ตอ้งใชชี้วิตเรียนรู้ถึงความตอ้งการ
ดา้นอื่นอีก 3 ประการ คือ ความตอ้งการความสําเร็จ (need for achievement) ความตอ้งการ
ความสัมพนัธ์ (need for affiliation) และความตอ้งการมีอาํนาจ (need for power)  

  วิโรจน์ สารรัตนะ (2548) ไดส้รุปเก่ียวกบัทศันะของนกัวิชาการตะวนัตก เช่น 
Sergiovanni et al. (1999), Ubben et al. (2001), Owens (2001), Razik & Swanson (2001) และ 
Seyfarth (1999) เป็นตน้ ไดก้ล่าวถึงบรรยากาศองคก์ารสองประเภท คือ บรรยากาศแบบปิด 
(closed) และบรรยากาศแบบเปิด (open) ในขณะที่ Hoy & Miskel (2001) ไดจ้าํแนกเป็นส่ี
ประเภทโดยพิจารณาจากมิติความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของผูบ้ริหารและพฤติกรรมของครู 
ดงัแสดงในภาพท่ี 11 
 

พฤติกรรมของผูบ้ริหาร 
 เปิด ปิด 

เปิด บรรยากาศแบบเปิด บรรยากาศแบบผกูพนั 
พฤติกรรมของครู 

ปิด บรรยากาศแบบไม่ผกูพนั บรรยากาศแบบปิด 
 

ภาพที่ 11 บรรยากาศองคก์ารส่ีแบบตามทศันะของ Hoy & Miskel (2001) 
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  จากภาพที่ 11 อธิบายไดว้่า บรรยากาศแบบเปิด (open climate) เป็นสภาพท่ี
ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะจากครู ให้ความจริงใจ ให้การยกยอ่งสรรเสริญเป็น
ประจาํ ให้การสนบัสนุนต่อการพฒันาวิชาชีพของครูในระดบัสูง และให้ความเป็นอิสระแก่ครูใน
การปฏิบติังาน ใชก้ารสั่งการหรืออาํนาจบงัคบัในระดบัตํ่า แต่จะใชภ้าวะผูน้าํแบบผูช่้วยเหลือและ
ส่งเสริมสนบัสนุนมากกว่าการควบคุมอยา่งเขม้งวดแบบระบบราชการ เช่นเดียวกบัพฤติกรรมของ
ครูซ่ึงจะมีพฤติกรรมสนบัสนุน มีความโปร่งใสและมีปฏิสัมพนัธ์ในเชิงวิชาชีพระหว่างกนั เป็น
มิตรและให้ความร่วมมือซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนมีพนัธะผกูพนักบัการทาํงาน หรือกล่าวไดว้่าทั้ง
ครูและผูบ้ริหารมีพฤติกรรมแบบเปิดและเชื่อถือไดอ้ยา่งแทจ้ริง ส่วนบรรยากาศแบบผกูพนั 
(engaged climate) เป็นสภาพที่ผูบ้ริหารใชค้วามพยายามในการควบคุมอยา่งไม่มีประสิทธิผล 
ในขณะท่ีครูกลบัมีการปฏิบติังานตามวิชาชีพอยูใ่นระดบัสูง กล่าวคือ ผูบ้ริหารใชว้ิธีการบริหารท่ี
เขม้งวด อาํนาจนิยม ไม่ให้การยอมรับและคาํนึงถึงความตอ้งการของครู และยงัสร้างปัญหา
อุปสรรคให้เกิดกบัครูอีกดว้ย แต่ครูจะเพิกเฉยไม่ให้ความสําคญัต่อพฤติกรรมของผูบ้ริหารใน
ลกัษณะดงักล่าวโดยจะปฏิบติังานดว้ยจิตสาํนึกในวิชาชีพ มีความผกูพนักบัพนัธกิจ ใหก้ารยอมรับ
สนบัสนุนช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั หรืออาจกล่าวไดว้่าครูจะมีการปฏิบตัิงานตามวิชาชีพใน
ระดบัสูงขณะท่ีผูบ้ริหารมกัขาดภาวะผูน้าํ สาํหรับบรรยากาศแบบไม่ผกูพนั (disengaged climate) 
เป็นสภาพท่ีตรงกนัขา้มกบับรรยากาศแบบผกูพนั คือ ผูบ้ริหารจะมีลกัษณะแบบเปิด มีความเอาใจใส่ 
ให้การสนบัสนุน ส่งเสริมและรับฟังความคิดเห็นจากครู ให้อิสระในการทาํงาน หลีกเลี่ยง 
ภาระงานที่ไม่สําคญั ส่วนครูจะมีพฤติกรรมไม่ยอมรับไม่เป็นมิตรทั้งกบัผูบ้ริหาร และเพื่อนครู
ดว้ยกนัเอง สรุปก็คือ แมว้่าผูบ้ริหารจะมีพฤติกรรมแบบสนบัสนุน เอาใจใส่ยืดหยุน่ อาํนวยความ
สะดวกและไม่ควบคุมอยา่บงเขม้งวดแต่ครูจะมีลกัษณะแบ่งแยกไม่ผอ่นปรน ไม่มีพนัธะผกูพนั
กบังานขาดความรับผ ิดชอบ  และบรรยากาศแบบปิด  (closed climate) จะตรงกนัขา้มกบั
บรรยากาศแบบปิด คือทั้งครูและผูบ้ริหารมีพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ผูบ้ริหารจะ
ไม่ส่งเสริมสนบัสนุน ไม่ยืดหยุน่และเป็นผูส้ร้างปัญหาเสียเอง ในขณะท่ีครูจะแบ่งแยก ไม่ผอ่นปรน
เฉ่ือยชา และขาดความผกูพนักบังาน 

  Hoy & Feldman (1999 Cited in Hoy & Miskel, 2001) ไดก้ล่าวถึงบรรยากาศ
โรงเรียนอีกสองประเภทท่ีกล่าวถึงพฤติกรรมผูบ้ริหาร ครู และนกัเรียน ไดแ้ก่ บรรยากาศโรงเรียน
ที่มีสุขอนามยั (healthy school climate) และบรรยากาศโรงเรียนที่ไม่มีสุขอนามยั (unhealthy 
school climate) ซ่ึงบรรยากาศแบบแรกนั้นจะเป็นโรงเรียนที่มีระบบการปกป้องแรงกดดนัหรือ
ความไร้เหตุผลจากชุมชนหรือจากผูป้กครองโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาคอยช่วยต่อตา้นกลุ่ม
ผลประโยชน์ (interest groups) ต่างๆ ทีพยายามจะเขา้มามีอิทธิพลต่อนโยบายหรือต่อโรงเรียน



122 

 

อยา่งไดผ้ล ผูบ้ริหารโรงเรียนจะมีภาวะผูน้ําที่มุ่งเนน้ทั้งงานและความสัมพนัธ์ ซ่ึงพฤติกรรม
ดงักล่าวจะส่งเสริมพฤติกรรมการทาํงานของครูโดยการให้ทิศทางและช่วยธาํรงรักษามาตรฐาน
การทาํงานร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชา มีความสามารถในการคิดและการปฏิบติัอยา่งเป็นอิสระ ในส่วน
ของครูนั้นจะมีความผกูพนักบัการสอนและการเรียนรู้ จะกาํหนดความคาดหวงัในความสาํเร็จของ
นกัเรียนไวสู้งและเป็นไปได ้จะรักษามาตรฐานในการทาํงานและสภาพแวดลอ้มแห่งการเรียนรู้
สูงและเป็นไปอยา่งสมํ่าเสมอ ครูจะมีความสามคัคีรักใคร่นบัถือและให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั 
สาํหรับนกัเรียนก็จะทาํงานหนกัเก่ียวกบัเน้ือหาทางวิชาการไดรั้บส่ิงจูงใจในรับสูง ให้การยอมรับ
ซ่ึงกนัและกนัโดยเฉพาะผูป้ระสบความสาํเร็จ นกัเรียนสามารถจะใชว้สัดุอุปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอนไดอ้ยา่งทัว่ถึง และมีความภาคภูมิใจในโรงเรียน ส่วนบรรยากาศแบบท่ีสองนั้น เป็น
โรงเรียนที่มีระบบการป้องกนัอิทธิพลจากภายนอกไม่เขม้แขง็ครูและผูบ้ริหารถูกแรงกดดนัจาก
ผูป้กครองหรือชุมชน โรงเรียนเป็นแหล่งการแสวงหาผลประโยชน์ท่ีไม่ชอบมาพากลของภาครัฐ 
ผูบ้ริหารไม่สามารถแสดงออกถึงความมีภาวะผูน้าํได ้การกาํหนดทิศทางมีนอ้ย การสนบัสนุนจาก
ครูมีจาํกดั ไม่มีอิทธิพลในการทาํงานร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชา ขวญักาํลงัใจในการทาํงานของครูและ
ความรู้สึกที่ดีทั้งต่อการทาํงานและต่อเพื่อนร่วมงานอยูใ่นระดบัตํ่า บรรยากาศเตม็ไปดว้ยความ
ระแวงสงสัย มุ่งปกป้องตนเอง ความคาดหวงัในความเป็นทิศทางวิชาการมีจาํกดั ทุกคนทาํงานกนั
อยา่งง่ายๆ แบบให้ผา่นไปวนัๆ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2548)  

  Halpin & Croft (1966) ไดศึ้กษาแบบบรรยากาศของโรงเรียนตั้งแต่บรรยากาศ
ท่ีพึงประสงคไ์ปจนถึงบรรยากาศท่ีไม่พึงประสงค ์พบว่า บรรยากาศโรงเรียนมี 6 แบบไดแ้ก่ 

  1) บรรยากาศแบบเปิด (the open climate) เป็นบรรยากาศที่เอื้อในการ
ปฏิบติังานท่ีผูป้ฏิบติัมีขวญักาํลงัใจสูง ครูร่วมมือทาํงานอยา่งดี ครูมีความพึงพอใจในการทาํงาน
ผูบ้ริหารอาํนวยความสะดวกในการปฏิบตัิงานเป็นอยา่งดี ครูมีความสนิทสนมกลมเกลียวกนัใน
ระดบัปานกลาง มีความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกของโรงเรียน ผูบ้ริหารมีบุคลิกภาพเหมาะสม 
ช่วยเหลือเก้ือกูลครูเป็นอยา่งดี ครูกบัผูบ้ริหารมีความสนิทสนมกนัมาก กฎระเบียบต่างๆ สามารถ
ยืดหยุน่ไดต้ามความเหมาะสม ผูบ้ริหารไม่เนน้งานมากนกั แต่ใชว้ิธีสร้างภาวะผูน้าํให้เกิดข้ึนใน
ทีมงาน 

  2) บรรยากาศอิสระ (the autonomous climate) เป็นบรรยากาศที่ผูบ้ริหาร
ยอมให้ครูมีความสัมพนัธ์กนัภายในกลุ่มเป็นความสัมพนัธ์อยา่งดีมีขวญัและกาํลงัใจสูง มีความ
ร่วมมือในการทาํงาน งานมีผลสัมฤทธ์ิ แต่ผูบ้ริหารจะห่างเหินจากครูมาก เป็นการบริหารลกัษณะ
เชิงธุรกิจ โดยจะกาํหนดเป็นระเบียบไวเ้พื่อปฏิบติั ไม่ค่อยมาตรวจและควบคุม เปิดโอกาสให้ครู
ทาํงานตามความสามารถของตน ไม่ค่อยเนน้งาน ผูบ้ริหารช่วยเหลือเก้ือกูลครูในระดบัปานกลาง 
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  3) บรรยากาศควบคุม (the controlled climate) เป็นบรรยากาศท่ีผูบ้ริหารมุ่ง
ผลงานเป็นสาํคญัจะควบคุม ตรวจตราใกลชิ้ดจนครูมีเวลาพบปะสังสรรคก์นันอ้ย แต่เม่ือมีผลงาน
ออกมาดี ครูจึงมีขวญัสูง เมื่อครูต่างคนต่างมุ่งที่จะทาํงานของตนให้สําเร็จ การประสานงาน
ร่วมมือกนันอ้ยลง ทาํให้ขาดความคล่องตวัในการทาํงานพอสมควร ความสนิทสนมกลมเกลียว
กนัอยูใ่นระดบัตํ่า เน่ืองจากผูบ้ริหารมุ่งเนน้ผลงานมาก ครูห่างเหินจากผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารมกัจะทาํ
ตามความเห็นของตนเอง ไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของครู ผูบ้ริหารจึงลงมือปฏิบตัิงานเป็น
แบบอยา่งแก่ครูเสมอ การช่วยเหลือเก้ือกูลของผูบ้ริหารท่ีมีต่อครูอยูใ่นระดบัตํ่า 

  4) บรรยากาศสนิทสนม (the familiar climate) เป็นบรรยากาศที่ผูบ้ริหาร
และครูมีความสัมพนัธ์เป็นมิตรกนัอยา่งดี แต่ผูบ้ริหารจะละเลยการอาํนวยการในการปฏิบติังานทาํ
ให้ครูร่วมมือกนัทาํงานนอ้ยลง ผูบ้ริหารไม่เคร่งครัดในกฎระเบียบทาํให้รู้สึกว่าการทาํงานมีความ
คล่องตวัมาก ไม่มีอุปสรรคในการทาํงาน ความสัมพนัธ์ฉนัทมิ์ตรในหมู่ครูอยูใ่นระดบัสูงขวญัของ
ครูอยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจากการบริหารงานโรงเรียนเป็นเหมือนกิจการของครอบครัว ทาํให้
ครูมีความรู้สึกว่าไดร้ับการช่วยเหลือเกื้อกูลอยูเ่สมอ ผูบ้ริหารใกลช้ิดสนิทสนมกบัครูมาก 
บริหารงานแบบไม่มุ่งเนน้ ผลงาน การประเมินผลและการสั่งการทั้งทางตรงและทางออ้มมีนอ้ย 
ไม่พยายามท่ีจะกระตุน้หรือจูงใจครูให้ทาํงาน 

  5) บรรยากาศรวมอาํนาจ (the paternal climate) เป็นบรรยากาศที่ผูบ้ริหาร
ควบคุมตรวจตราการปฏิบติังานของครูอยา่งใกลชิ้ด แบ่งงานกนัทาํโดยไม่มีโอกาสประสานงาน
กนั ทาํให้ขาดความสามคัคีและความร่วมมือกนัมาก ผูบ้ริหารจะรวมไวท้าํเองส่วนใหญ่ครูจึงมี
ความรู้สึกว่าตนเองมีภาระหนา้ท่ีนอ้ย ความสัมพนัธ์ฉนัทมิ์ตรในระหว่างครูดว้ยกนัอยูใ่นระดบัตํ่า 
ขวญัของครูตํ่าดว้ยเน่ืองดว้ย ผูบ้ริหารควบคุมตรวจตราการทาํงานอยา่งใกลชิ้ด ไดว้างตารางการ
ปฏิบติังานไวช้ดัเจนพยายามโนม้นา้วให้ครูทาํงานหนกัอยูต่ลอดเวลา ทาํใหค้รูกบัผูบ้ริหารมีความ
ห่างเหินกนัมาก ครูมีความรู้สึกว่าผูบ้ริหารมุ่งเนน้ผลงาน การช่วยเหลือเก้ือกูลของผูบ้ริหารท่ีมีต่อ
ครูจึงนอ้ย 

  6) บรรยากาศแบบปิด (the closed climate) เป็นบรรยากาศที่ผูบ้ริหารงาน
โดยไม่คาํนึงถึงความตอ้งการและความผาสุกของครู การบริหารงานใชก้ฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด 
ทาํให้ครูขาดการประสานงานกนั ขาดความคล่องตวัในการปฏิบติังานมาก ครูไม่พึงพอใจในการ
ทาํงาน จึงทาํให้ขวญัของครูตํ่าลง ความสนิทสนมระหว่างครูกบัผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัปานกลาง 
จากการท่ีผูบ้ริหารใชก้ารตรวจตรางานอยา่งบใกลชิ้ด ทาํให้ครูรู้สึกว่าผูบ้ริหารห่างเหินจากครูมาก 
ผูบ้ริหารมุ่งเนน้ผลงานสูงมาก ผูบ้ริหารปฏิบตัิให้เป็นแบบอยา่งแก่ครูไดน้อ้ย การช่วยเหลือของ
ผูบ้ริหารท่ีมีต่อครูอยูใ่นระดบัตํ่า 
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  ซ่ึงต่อมา Halpin & Croft (1966) ไดว้ิเคราะห์แบบบรรยากาศองคก์าร ทั้ง  
6 แบบต่อไปอีกและพบว่า บรรยากาศแบบเปิดนบัว่าเป็นบรรยากาศที่พึงประสงคม์ากที่สุด  
ส่วนบรรยากาศแบบปิดเป็นบรรยากาศท่ีไม่พึงประสงคม์ากท่ีสุด องคก์ารใดท่ีมีบรรยากาศแบบน้ี
ควรรีบแกไ้ขโดยด่วน ดงันั้น จะเห็นวา่บรรยากาศแบบเปิดจึงน่าจะมีความเหมาะสมและเป็นเป้าหมาย
ในการพฒันาเพื่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน ทั้งน้ีเน่ืองจากโรงเรียนเป็นองคก์ารหน่ึงใน
สังคม บรรยากาศแบบเปิดจะก่อให้เกิดความพึงพอใจ ซ่ึงจะสะทอ้นให้เห็นพลงัแห่งการยอมรับ
ในความความสําเร็จและประสิทธิผลขององคก์าร (Lillian, 1968 อา้งถึงใน ภารดี อนนัตน์าวี, 
2545) Gary & Starke (1984) เสนอว่า บรรยากาศภายในองคก์ารมีความสําคญัต่อองคก์ารเป็น
อยา่งมาก ในอนัที่จะทาํให้องคก์ารประสบความสาํเร็จนั้น ผูบ้ริหารจึงควรสร้างเสริมบรรยากาศ
องคก์ารที่มุ่งความสาํเร็จ โดยมีคุณลกัษณะสาํคญั ดงัน้ี 1) ระบบการให้รางวลั (a reward system) 
เช่น การจ่ายค่าตอบแทน เป็นตน้ เพื่อทาํให้ผลการปฏิบตัิงานนั้นๆ สําเร็จไดต้ามวตัถุประสงค ์ 
2) ระบบการตั้งเป้าหมาย (a system of goal-setting) โดยให้พนกังานแต่ละคนตั้งเป้าหมายของ
ตนเองให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์ององคก์าร 3) เนน้การทาํงานที่ตวับุคคล (emphasis upon 
individual effort) โดยให้พนกังานทุกคนมีความตั้งใจและพยายามทาํงานท่ีตนไดรั้บมอบหมายให้
ดีท่ีสุด 4) ระบบการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (a feedback system) พนกังานสามารถไดรั้บขอ้มูลจากการ
ปฏิบตัิงานของตน อยา่งรวดเร็ว และมีการพิจารณาความดีความชอบจากความสําเร็จในผลการ
ปฏิบตัิ และ 5) ระบบการลดขั้นตอนการบงัคบับญัชา (a system of minimized the degree of 
dependence) เช่นเดียวกบั Steers (1977, อา้งถึงใน วิภาวี มหารักขกะ, 2550) ไดก้ล่าวว่า บรรยากาศ
องคก์ารมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององคก์าร คือ บรรยากาศองคก์ารเป็นการรับรู้ของบุคคลทั้งใน
ระดบับุคคลและกลุ่มก่อให้เกิดเป็นพฤติกรรมขององคก์ารในที่สุด ผูบ้ริหารจึงตอ้งพิจารณาถึง
เป้าหมายและความพยายามที่จะนาํไปสู่การสร้างสรรคบ์รรยากาศที่เอ้ืออาํนวยต่อองคก์ารและ
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์าร 

  นอกจากน้ี ศรีมาลา จตุพร (Jatuporn, 2005) ไดศึ้กษาบรรยากาศของโรงเรียน
มธัยมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ: ความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศของโรงเรียนกบั
นกัเรียนเก่ง ดี และมีความสุข มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาระดบับรรยากาศของโรงเรียนใน  
7 ดา้น ไดแ้ก่ ความมีระเบียบวินยั ภาวะผูน้าํ ส่ิงแวดลอ้ม ความมีส่วนร่วม การจดัการเรียนการสอน 
ความคาดหวงั และความร่วมมือ (2) เปรียบเทียบบรรยากาศของโรงเรียนในแต่ละดา้นตามขนาด
โรงเรียน (3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศของโรงเรียนกบันกัเรียนเก่ง ดี และมีความสุข
และ (4) ศึกษาอิทธิพลของบรรยากาศโรงเรียนที่ส่งผลต่อนกัเรียนเก่ง ดี และมีความสุข พบว่า 
บรรยากาศขอบโรงเรียนในภาพรวมอยูใ่นรับมาก โดยตวัทาํนายที่ดีสาํหรับนกัเรียนเก่ง (student 
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achievement) คือการจดัการเรียนการสอน  สิ่งแวดลอ้ม  และระเบียบวินยั  ตามลําดบั  ส่วน
ส่ิงแวดลอ้ม ความร่วมมือ และการจดัการเรียนการสอน เป็นตวัทาํนายที่ดีสําหรับนกัเรียนดี 
(student morality)  ในขณะที่ตวัทํานายสําหรับนกัเรียนมีความสุข  (student happiness)  คือ
ส่ิงแวดลอ้ม และการจดัการเรียนการสอนตามลาํดบั 

  ภารดี อนนัตน์าวี (2551) ไดอ้ธิบายถึงแนวคิดของ Lewin (1930) ที่ไดศ้ึกษา
พฤติกรรมของคนและสภาพแวดลอ้มหรือบรรยากาศองคก์ารพบว่า พฤติกรรมของบุคคลใน
องคก์ารจะข้ึนอยูก่บับุคลิกหรือคุณลกัษณะของบุคคลหรือไดรั้บอิทธิพลมาจากบุคลิกหรือลกัษณะ
ส่วนบุคคลของบุคคลนั้นและสภาพแวดลอ้มหรือบรรยากาศองคก์ารนั้น ต่อมา Brunswik ได้
พยายามศึกษาคน้ควา้เพื่อทาํให้เกิดความชดัเจนในเร่ืองของบรรยากาศองคก์ารมากข้ึน ดว้ยการให้
ความสนใจในเร่ืองเก่ียวกบัผลกระทบของคุณภาพของบรรยากาศองคก์ารต่อพฤติกรรมของบุคคล 

  จากแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกบับรรยากาศองคก์ารที่กล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า
บรรยากาศองคก์ารเป็นปัจจยัหน่ึงที่มีความสําคญัต่อการพฒันาองคก์ารให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ทั้งน้ีเน่ืองจากโรงเรียนเป็นองคก์ารหน่ึงในสังคม บรรยากาศแบบเปิดเป็นสภาพท่ี
ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะจากครู ให้ความจริงใจให้การยกยอ่งเป็นประจาํ รวมถึง
ให้การสนบัสนุนต่อการพฒันาวิชาชีพของครูในระดบัสูง และให้ความเป็นอิสระแก่ครูในการ
ปฏิบตัิงาน จะก่อให้เกิดความพึงพอใจซ่ึงจะสะทอ้นให้เห็นพลงัแห่งการยอมรับในความ
ความสาํเร็จและประสิทธิผลขององคก์าร 

 3.3.3 องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การ 
  จากนิยามและแนวคิดของบรรยากาศองคก์ารดงักล่าวขา้งตน้ ไดแ้สดงให้เห็น

ถึงความสําคญัและความจาํเป็นของบรรยากาศองคก์ารให้เกิดข้ึนภายในองคก์าร โดยเฉพาะ
ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับรรยากาศองคก์ารซ่ึงจะส่งผลต่อความมีประสิทธิผล
ของโรงเรียน ซ่ึงในหัวขอ้ต่อไปน้ี ผูว้ิจยัจะนาํเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัองคป์ระกอบของบรรยากาศ
องคก์ารจากทศันะของนกัวิชาการหรือจากผลงานวิจยัที่หลากหลายแหล่ง เพื ่อนําไปสู่การ
สังเคราะห์และกาํหนดเป็นองคป์ระกอบที่จะใชใ้นการวิจยั กาํหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการและตวั
บ่งช้ีเพื่อกาํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ีต่อไป 

  1) องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การตามทัศนะของ Halpin and Croft 
   Halpin and Croft (1966) ไดส้ร้างเคร่ืองมือสาํหรับวดับรรยากาศองคก์าร

ที ่ม ีชื ่อว ่า  QCDQ (Organizational Climate Description Questionnaire) ซ่ึง เ ป็นแบบสอบถาม
สาํหรับวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเป็นองคป์ระกอบของบรรยากาศในองคก์าร 8 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) การ
จดัการเก่ียวกบับุคลากร 2) การจดัสภาพแวดลอ้มในที่ทาํงาน 3) ความรู้สึกระหว่างผูบ้ริหารกบั
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ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 4) ความพึงพอใจในองคก์าร 5) สัมพนัธภาพในองคก์าร 6) แรงจูงใจในงาน  
7) การแสดงออกของอารมณ์ 8) การทุ่มเทต่องาน  

  2) องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การตามทศันะของ Litwin and Stringer 
   Litwin and Stringer (1968) ไดศึ้กษาบรรยากาศองคก์าร โดยแบ่งบรรยากาศ

องคก์ารเป็น 8 องคป์ระกอบ ดงัน้ี  1) ดา้นโครงสร้าง (structure)  2) ดา้นความรับผิดชอบของ
บุคคล (individual responsibility)  3) ดา้นความอบอุ่นและการสนบัสนุน (warmth and support)  
4) การให้รางวลัและลงโทษ (reward and punishment)  5) ความขดัแยง้และความอดทนต่อความ
ขดัแยง้  (conflict and tolerance for conflict)  6) มาตรฐานของผลการปฏิบตั ิงานและความ
คาดหมาย  (performance standard and expectation)  7) ดา้นเอกลกัษณ์ขององคก์ารและการ
จงรักภกัดี (organization identify and group loyalty) และ 8) ดา้นความเส่ียงและการรับความเส่ียง
ในงาน (risk and risk taking) 

  3) องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การตามทัศนะของ James & Jones  
   James & Jones (1974) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อบรรยากาศ

องคก์ารเป็น 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี  
   (1) บริบทขององคก์าร ไดแ้ก่ ปรัชญาในการบริหาร เป้าหมาย วตัถุประสงค์

และพฤติกรรมในการบริหารของผูบ้ริหารเพื่อให้การดาํเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
   (2) โครงสร้างองคก์าร อนัเป็นการกาํหนดขอบข่ายความสัมพนัธ์อยา่ง

เป็นทางการของสมาชิกในองคก์าร การกาํหนดบทบาท หนา้ท่ี ความรับผิดขอบของบุคลากร การ
จดัองคก์ารมีผลกระทบต่อบรรยากาศองคก์ารโดยตรง องคก์ารที่มีการกระจายอาํนาจในการ
ตดัสินใจจะมีโครงสร้างของสายงานสั้น 

   (3) กระบวนการดาํเนินงาน เป็นการกล่าวถึงรูปแบบของภาวะผูน้าํและ
รูปแบบการส่ือสารในการนาํเสนอเป้าหมายขององคก์าร ผูบ้ริหารนบัว่ามีอิทธิพลต่อการสร้าง
บรรยากาศองคก์าร โดยเฉพาะการเป็นผูก้าํหนดว่าจะให้ผูป้ฏิบตัิงานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
หรือไม่ผูบ้ริหารตอ้งเลือกวิธีการบริหารท่ีจะทาํให้บรรยากาศองคก์ารเป็นไปในทางท่ีดี 

   (4) ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ผูป้ฏิบติังานมกัชอบสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงานท่ีสะอาด ปลอดภยั รวมทั้งเสียง การตกแต่ง ขนาดของสาํนกังาน นอกจากสภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพในสถานท่ีปฏิบตัิงานแลว้ สภาพแวดลอ้มภายนอก เช่น สภาพทางภูมิศาสตร์ ขนาด 
และสถานท่ีตั้งของอาคาร สภาพอากาศ ต่างปีผลต่อบรรยากาศองคก์าร รวมทั้งมีผลต่อขวญัและ
กาํลงัใจในการทาํงาน และผลงาน 

   (5) ระบบค่านิยมและปทสัถานขององคก์าร ระบบค่านิยมขององคก์าร
สังเกตไดจ้ากนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ ขององคก์าร บางองคก์ารอาจมีลกัษณะแบบอนุรักษนิ์ยม
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หรือแบบสร้างสรรคแ์ละกา้วหนา้ ระบบค่านิยมที่เป็นทางการ ซ่ึงสังเกตไดจ้ากพฤติกรรม
บางอยา่งของสมาชิกอาจไดรั้บการสนบัสนุน บางอยา่งอาจถูกต่อตา้น 

  4) องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การตามทัศนะของ Likert 
   Likert (1976) ให้ทศันะเกี่ยวกบับรรยากาศองคก์ารที่ดีมีองคป์ระกอบ  

6 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) มีการติดต่อส่ือสารในองคก์ารที่ดี 2) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 3) 
การคาํนึงถึงผูป้ฏิบติังาน 4) อาํนาจและอิทธิพลในองคก์าร 5) เทคนิควิทยาการท่ีใชใ้นหน่วยงาน 
และ6) แรงจูงใจ 

  5) องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การตามทัศนะของ Kotter 
   Kotter (1978) ไดเ้สนอว่า ส่วนประกอบพื้นฐานของบรรยากาศองคก์าร

ประกอบดว้ย 7 ส่วน ซ่ึงแต่ละส่วนต่างมีผลกระทบซ่ึงกนัและกนั และส่งผลต่อบรรยากาศองคก์าร 
ดงัน้ี 

   (1) กระบวนการดําเนินงานขององคก์าร (organizational processes) 
หมายถึง กระบวนการต่างๆ ท่ีองคก์ารใชใ้นการดาํเนินงานเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสาร การตดัสินใจ 
และการพฒันาผลผลิต ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการอธิบายบรรยากาศองคก์ารเน่ืองจากมีความเป็น
รูปธรรม 

   (2) ระดบัของโครงสร้างองคก์าร (degree of structure) หมายถึง จาํนวน
และประเภทของการออกแบบงาน โครงสร้างองคก์าร สายการบงัคบับญัชา ขอ้บงัคบัต่างๆ  

   (3) ทรัพยากร (assets) หมายถึง จาํนวนและองคป์ระกอบต่างๆ ภายใน
องคก์ารไดแ้ก่ จาํนวนบุคลากร เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการทาํงาน อุปกรณ์ต่างๆ สถานที่ในการ
ทาํงานและงบประมาณ ซ่ึงเหล่าน้ีเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีมีผลต่อการสร่างบรรยากาศองคท่ี์ดีหรือไม่ดีได ้

   (4) ระบบสังคม (social system) หมายถึง ปทสัถาน และค่านิยมของ
บุคลากร ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากร ความผกูพนั และความวา้งใจ 

   (5) เทคโนโลยี (technology) หมายถึง วิธีการ เทคนิคสาํคญัที่บุคลากร
ใชใ้นการปฏิบติังาน ระดบัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อบรรยากาศ 

   (6) การบริหารจดัการ (management) หมายถึง การดาํเนินการเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร ซ่ึงเก่ียวกบันโยบาย ภาวะผูน้าํ การจูงใจ คุณลกัษณะของสมาชิก
ในองคก์าร การควบคุม ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีสุดท่ีกระทบต่อบรรยากาศองคก์าร 

   (7) สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร (external environment) หมายถึงส่ิง
ต่างๆ จากภายนอกที่ส่งผลต่อการปฏิบตัิงานไดแ้ก่ ขอ้มูลข่าวสาร เงิน วสัดุอุปกรณ์ สถาบนั
หน่วยงานต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อผลผลิตและการบริการขององคก์าร ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง 
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  6) องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การตามทัศนะของ DuBrin 
   DuBrin (1984) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของบรรยากาศองคก์ารออกเป็น  

7 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) ความมีอิสระส่วนบุคคล 2) โครงสร้าง 3) รางวลั 4) ความอบอุ่นและการ
สนบัสนุน 5) ความเจริญกา้วหนา้และการพฒันา 6) การรับรู้ความเส่ียง และ 7) การควบคุม 

  7) องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การตามทัศนะของ Koys and Decotiis 
   Koys and Decotiis (1991) ไดศึ้กษาองคป์ระกอบบรรยากาศองคก์าร โดย

แบ่งมิติของบรรยากาศองคก์ารออกเป็น 8 มิติดว้ยกนั และมีความคลา้ยคลึงกบัแนวคิดของ Litwin 
and Stringer (1968) ดงัน้ี 1) อิสระในการตดัสินใจ (autonomy) เป็นการรับรู้ถึงความสามารถใน
การตดัสินใจดว้ยตนเองในการจดัลาํดบัความสาํคญัของงาน ตั้งเป้าหมายการทาํงาน และขั้นตอน
การทาํงาน 2) การแบ่งปัน ร่วมมือกนั (cohesion) เป็นการรับรู้ถึงการอยูร่่วมกนัอยา่งแบ่งปันกนั
ในทีมงาน รวมทั้งสมาชิกในทีมมีความเตม็ใจช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 3) ความไวว้างใจ (trust) 
การรับรู้ในการอิสระที่จะส่ือสารกนัอยา่งเปิดเผยในระหว่างสมาชิกดว้ยกนัเอง 4) ความกดดนั 
(pressure) การรับรู้ในเร่ืองความกดดนัในท่ีตอ้งทาํงานให้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 5) การ
สนบัสนุน (support) การให้การสนบัสนุนของหัวหนา้งานท่ีส่งเสริมให้ลูกนอ้งเรียนรู้จากความ
ผิดพลาด 6) การช่ืนชม (recognition) การรับรู้ความทุ่มเทของพนกังานเป็นท่ีรับทราบของหัวหนา้
งานและองคก์าร 7) ความยติุธรรม (fairness) และ 8) นวตักรรม (innovation)  

  8) องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การตามทศันะของ Litwin and Burmeister 
   Litwin and Burmeister (1992) ไดพ้ฒันาแบบบรรยากาศองคก์ารของ 

Litwin and Stringer (1968) โดยแบ่งมิติของบรรยากาศองคก์ารออกเป็น 12 มิติ ดงัน้ี 1) ความ
ชดัเจนของเป้าหมายและนโยบาย (clarify) 2) พนัธสัญญา (commitment) 3) มาตรฐานการ
ปฏิบติังาน (standard) 4) โครงสร้างองคก์าร (structure) 5) การปฏิบติัตามระเบียบ (conformity)  
6) การให้รางวลั (reward) 7) ความรับผิดชอบในงาน (responsibility) 8) การเปิดโอกาสในการ
เรียนรู้ (trial and error) 9) ความจงรักภกัดี (loyalty) 10) การสนบัสนุนการทาํงาน (working 
support) 11) ความอบอุ่น (warmth) และ 12) การทาํงานเป็นทีม (teamwork)  

  9) องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การตามทัศนะ Owen 
   Owen (1995) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัมิติต่างๆ ของบรรยากาศในโรงเรียนของ

รัฐแห่งหน่ึง พบว่า มิติต่างๆ ของบรรยากาศในโรงเรียนประกอบดว้ยพฤติกรรมของคณะครูกบั
ผูบ้ริหารโรงเรียน โดยแยกเป็น พฤติกรรมครู 4 มิติ และพฤติกรรมของผูบ้ริหาร 4 มิติ รวม 8 มิติ 
ดงัน้ี 

   (1) พฤติกรรมของครู 4 มิติ ไดแ้ก่ 1) การขาดความสามคัคี 2) อุปสรรค 
3) ความร่วมแรงร่วมใจ และ 4) ความสนิทสนม 
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   (2) พฤติกรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน 4 มิติ ไดแ้ก่ 1) ความห่างเหิน  
2) การมุ่งผลงาน 3) ความไวเ้น้ือเช่ือใจ และ 4) ความกรุณาปราณี 

  10) องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การตามทัศนะ Hay and McBer 
   Hay and McBer (1995) ไดก้ล่าวว่าองคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพยอ่มข้ึนอยู่

กบัองคป์ระกอบในดา้นต่างๆ ของบรรยากาศองคก์ารที่ก่อให้เกิดการรับรู้ที่ดีในการปฏิบตัิงาน
ของบุคลากร  เพื ่อ เพิ ่มผลิตผลตลอดจนผลประโยชน์ต ่างๆ  ให ้แก่องคก์าร  และไดเ้สนอ
องคป์ระกอบของบรรยากาศองคก์ารเป็น 6 มิติ ดงัน้ี 

   (1) ความชดัเจนของงาน (clarity) หมายถึง ความชดัเจนของการแบ่ง
งาน ลกัษณะงานที่ปฏิบตัิ ขั้นตอนในการดาํเนินงาน กฎขอ้บงัคบั รวมถึงการบริหารงานของ
องคก์ารนั้นดว้ย 

   (2) มาตรฐานของงาน (standards) หมายถึง การกาํหนดวตัถุประสงคไ์ว้
อยา่งชดัเจนเป็นมาตรฐานของการปฏิบตัิงาน เป็นหลกัการที่กาํหนดข้ึนเพื ่อประเมินผลการ
ปฏิบติังานของพนกังาน 

   (3) ความรับผิดชอบ (responsibility) หมายถึง การเอาใจใส่ต่องานและมี
ความสาํนึกในภาระหนา้ท่ีท่ีตนไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติัจนสาํเร็จและเช่ือถือได ้

   (4) ความยืดหยุน่ของงาน (flexibility) หมายถึง การปฏิบตัิงานของ
พนกังานไดรั้บความอิสระในขอบเขตท่ีจาํกดั พนกังานมีอาํนาจในการตดัสินใจในงานของตนเอง 
เพื่อให้การปฏิบติังานนั้นบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

   (5) การให้รางวลั (rewards) หมายถึง ผลตอบแทนท่ีองคก์ารจ่ายให้ เช่น 
เงินเดือน โบนสั การยกยอ่งชมเชยรวมถึงสวสัดิการต่างๆ ท่ีไดรั้บจากองคก์าร เป็นตน้ 

   (6) ความภกัดีต ่อองคก์าร  (team commitment) หมายถึง  ความรู้สึก
ภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร มีความเตม็ใจที่จะทุ่มเทความพยายามในการทาํงานเพื่อ
บรรลุเป้าหมายขององคก์าร 

  11) องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การตามทัศนะ Owen 
   Owen (2001) ไ ด ศ้ ึก ษ า แ ล ะ อ ธ ิบ า ย ว ่า บ ร ร ย า ก า ศ อ ง ค ก์ า ร  ค ือ

สภาพแวดลอ้มโดยรวมทั้งหมดในองคก์าร ซ่ึงเกิดจากองคป์ระกอบ 4 มิติ ดงัน้ี 
   (1) ดา้นนิเวศวิทยา (ecology) เป็นองคป์ระกอบทางกายภาพและวสัดุ

อุปกรณ์ต่างๆ เช่น อาคารสาํนกังานซ่ึงพิจารณาทั้งอายกุารใชง้าน ขนาดของอาคาร ลกัษณะการ
ออกแบบอาคาร สภาพทัว่ไปและความสะดวกสบายที่เอ้ือต่อการปฏิบตัิงาน รวมทั้งเคร่ืองใช ้
เฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งต่างๆ เทคโนโลยีท่ีใชใ้นองคก์ารเช่น คอมพิวเตอร์ วีดีโอ เทป ลิฟต ์และทุกส่ิง
ทุกอยา่งท่ีใชใ้นการดาํเนินกิจกรรมในองคก์าร 
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   (2) ส่ิงแวดลอ้มทางสังคม (milieu) เป็นองคป์ระกอบเกี่ยวกบัระบบ
สังคมในองคก์ารซ่ึงรวมถึงทุกอยา่งที่เกี่ยวขอ้งสัมพนัธ์กบับุคคลในองคก์าร เช่น ทกัษะในการ
ทาํงาน ขวญักําลงัใจและแรงจูงใจของบุคลากร ความพึงพอใจในงาน สถานภาพที่เป็นอยู ่
ความรู้สึก คา้นิยม ขนาดของกลุ่ม เช้ือชาติ ฐานะทางเศรษฐกิจของนกัเรียน ระดบัเงินเดือนและ
ระดบัการศึกษาของครู ภาวะผูน้าํ เป็นตน้ 

   (3) ระบบสังคม  (social system) เป็นองคป์ระกอบดา้นโครงสร้าง
องคก์าร ไดแ้ก่ การจดัองคก์าร โครงสร้างการบริหาร รูปแบบการส่ือสาร กลไกการควบคุมกาํกบั
ดูแล แนวทางในการดาํเนินการตดัสินใจเป็นแบบใด ใครมีส่วนร่วมบา้ง เป็นตน้ 

   (4) วฒันธรรม (culture) หมายถึงค่านิยม ระบบความเช่ือ บรรทดัฐาน 
แนวคิด ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะของคนในองคก์าร อนัเป็นวิถีทางท่ีประพฤติปฏิบติักนัในองคก์ารแห่งน้ี 

  12) องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การตามทัศนะ Ayers 
   Ayers (2002) กล่าวว่า จุดหมายท่ีสาํคญัของการพฒันาองคก์าร คือ การทาํ

ความเขา้ใจกบัสภาพบรรยากาศองคก์าร ซ่ึงจะมีผลต่อการกา้วไปสู่การเปล่ียนแปลงในอนาคตของ
องคก์าร ไดเ้สนอองคป์ระกอบของบรรยากาศองคก์ารเป็น 5 มิติ ดงัน้ี 1) โครงสร้างองคก์าร 
(organizational structure) 2) การเพิ่มอาํนาจของงาน (empowerment) 3) การติดต่อส่ือสาร 
(communication) 4) ความร่วมมือร่วมใจ (interdependence) 5) การมีวิสัยทศัน์ร่วม (shared 
vision)  

  13) องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การตามทัศนะ Stringer 
   Stringer (2002) ไดศ้ ึกษาบรรยากาศองคก์ารเพื ่อ เ ป็นการพรรณนา

ลกัษณะเฉพาะของสภาพแวดลอ้มขององคก์ารและสามารถวดัระดบัของการรับรู้บรรยากาศ
องคก์ารซ่ึงมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการปฏิบตัิงานของสมาชิกในองคก์าร ประกอบดว้ย  
5 ดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นโครงสร้าง (structure) 2) ดา้นมาตรฐาน (standards) 3) ดา้นความรับผิดชอบ 
(responsibility) 4) ดา้นการยอมรับการให้รางวลั (recognition) 5) ดา้นการสนบัสนุน (support)  
6) ดา้นความผกูพนัต่อองคก์าร (commitment)  

  14) องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การตามทัศนะของจิตติมา วรรณศรี 
   จิตติมา วรรณศรี (2550) ไดใ้ห้ทศันะเก่ียวกบัองคป์ระกอบบรรยากาศ

องคก์าร ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
   (1) พฤติกรรมผูบ้ริหาร หมายถึง การปฏิบติัหรือแสดงออกของผูบ้ริหาร

ท่ีมีต่อสมาชิก ซ่ึงม่ีลกัษณะต่างๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือแนะนาํ ดูแลเอาใจใส่ การรับฟังความ
คิดเห็นจากสมาชิก 
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   (2) พฤติกรรมครู หมายถึงการปฏิบตัิหรือแสดงออกของครูที่มีต ่อ
ผูบ้ริหารและเพื่อนร่วมงาน ซ่ึงมีลกัษณะต่างๆ เช่น การร่วมมือร่วมใจกนัในการปฏิบติังาน การให้
คาํแนะนาํช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

   (3) สภาพแวดลอ้ม หมายถึง ลกัษณะของส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพของ
องคก์าร ไดแ้ก่ อาคารสถานที่ ภูมิทศัน์ ทรัพยากรในการปฏิบตัิงาน ส่ือ วสัดุอุปกรณ์ที่เอื้อ
อาํนวยการปฏิบติังาน 

  15) องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การตามทัศนะสัมฤทธ์ิ กางเพ็ง 
   สัมฤทธ์ิ กางเพง็ (2551) ไดใ้ห้ทศันะเกี่ยวกบัองคป์ระกอบบรรยากาศ

องคก์าร ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
   (1) ความคาดหวงัสูง (high expectation) มีการกาํหนดเป้าหมายเก่ียวกบั

คุณภาพของนกัเรียนที่ทา้ทาย การมุ่งเนน้ความสําเร็จของงานทั้งในระดบับุคคล ระดบัชั้น และ
ระดบัโรงเรียน ตลอดจนการให้ความสาํคญักบัการบรรลุผลสาํเร็จดา้นวิชาการ  

   (2) บรรยากาศเชิงบวกในโรงเรียน  (positive school climate)  การ
เสริมสร้างบรรยากาศแห่งมิตรภาพ การจดับรรยากาศที่ส่งเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์และเรียนรู้
ร่วมกนั การส่งเสริมบรรยากาศการทาํงานเป็นทีมและหมู่คณะ และส่งเสริมบรรยากาศแห่งการ
ทดลอง กลา้คิด กลา้ทาํ ส่ิงใหม่ๆ เป็นตน้  

   (3) การให้ความเป็นกนัเองไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั (trust, subtlety and 
intimacy)  

   (4) การส่งเสริมให้มีการตดัสินใจร่วม (shared control and decision 
making) การประชุมปรึกษาหารือกบัคณะครูอยา่งสมํ่าเสมอ และการเปิดโอกาสให้ผูเ้ก่ียวขอ้งไดมี้
ส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมประเมินและร่วมตดัสินใจในองคก์ารนอกจากน้ีผูบ้ริหาร
จะตอ้งทราบถึงวิธีการท่ีจะทาํให้บุคลากรปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพดว้ย  

   (5) การจดัระบบการจูงใจ (motivation) การจดัระบบการจูงใจเป็นการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน การจูงจึง
ก่อใหเ้กิดความริเร่ิมสร้างสรรคท์า้ทายต่อการเกิดข้ึนของส่ิงใหม่ๆ ในองคก์ารอนัจะนาํไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายขององคก์ารในท่ีสุด การใหร้างวลัหรือผลตอบแทนในองคก์ารเป็นส่ิงท่ีสาํคญัอีกอยา่งหน่ึง 
ถา้ผูบ้ริหารใหร้างวลัอยา่งยติุธรรมจะทาํใหบุ้คลากรเกิดความมัน่ใจใน การปฏิบติังานมากข้ึน  

  16) องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การตามทัศนะของสมจิต สงสาร 
   สมจิต สงสาร (2552) ไดใ้ห้ทศันะเกี่ยวกบัองคป์ระกอบบรรยากาศ

องคก์าร ประกอบดว้ย 3องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 2) การสร้างความ
ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั และ3) การให้ความอบอุ่นและการสนบัสนุน 
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  องคป์ระกอบบรรยากาศองคก์ารตามทฤษฎีและทศันะของนกัวิชาการต่างๆ 
ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดน้าํมาสังเคราะห์เพื่อกาํหนดองคป์ระกอบท่ีเป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
(theoretical framework) และท่ีเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจยั (conceptual framework) ตามลาํดบั 
ดงัแสดงในตารางท่ี 10 
 
ตารางท่ี 10 สังเคราะห์องคป์ระกอบบรรยากาศองคก์าร 
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รว
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1. การจดัการเก่ียวกบับุคลากร                 1 

2. สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน                 1 

3. ความรู้สึกระหวา่งผูบ้ริหารกบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

                 1 

4. ความพึงพอใจในองคก์าร                 1 

5. สัมพนัธภาพในองคก์าร                 1 

6.  การสร้างแรงจูงใจ                 5 

7. การแสดงออกของอารมณ์                 1 

8. การทุ่มเทต่องาน                 1 

9. บริบทขององคก์าร                  1 

10.  โครงสร้างองคก์าร                  6 

11.  กระบวนการดาํเนินงาน                  2 

12.  ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ                  3 

13. ระบบค่านิยมและปทสัถานของ
องคก์าร  

                3 

14. มีการติดต่อส่ือสารในองคก์าร                 2 

15. การส่งเสริมใหมี้การตดัสินใจ
ร่วมกนั  

                5 

16. การคาํนึงถึงผูป้ฏิบติังาน                 1 

17. อาํนาจและอิทธิพลในองคก์าร                 2 
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ตารางท่ี 10 สังเคราะห์องคป์ระกอบบรรยากาศองคก์าร (ต่อ) 
 

องค์ประกอบบรรยากาศองค์การ 
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รว
ม 

18. เทคนิคท่ีใชใ้นหน่วยงาน                 2 

19. ความมีอิสระส่วนบุคคล                  1 

20. การให้รางวลัและลงโทษ                 4 

21. การสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนั
และกนั 

                5 

22. ความกา้วหนา้และการพฒันา                 2 

23. การรับรู้ความเส่ียง                  2 

24. การควบคุม                 1 

25. การให้ความอบอุ่นและการ
สนบัสนุน 

                4 

26. การสร้างบรรยากาศเชิงบวก                  5 

27. พฤติกรรมของครู                 2 

28. พฤติกรรมของผูบ้ริหาร                 2 

29. ความคาดหวงัสูง                 2 

30. ความรับผิดชอบของบุคคล                 3 

31. ความขดัแยง้และความอดทน
ต่อความขดัแยง้ 

                1 

32. เอกลกัษณ์และการจงรักภกัดี                 2 

33. ความยืดหยุน่ของงาน                 1 

34. มาตรฐานของงาน                 2 

35. ความชดัเจนของงาน                 1 

36. ความผกูพนัต่อองคก์าร                 1 

37. การมีวิสัยทศัน์ร่วม                 1 

38. ความร่วมมือร่วมใจ                 1 

รวม 8 8 5 6 6 6 6 4 2 6 4 5 4 4 5 3 82 
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  จากตารางท่ี 10 ผลการสังเคราะห์องคป์ระกอบบรรยากาศองคก์ารท่ีเป็นกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎี (theoretical framework) พบว่า มีจาํนวน 38 องคป์ระกอบ แต่สาํหรับการ
ศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้กณฑพ์ิจารณาจากองคป์ระกอบที่มีความถี่ในระดบัสูง (ในที่น้ีคือ 
ความถ่ีตั้งแต่ 5 ข้ึนไป) เพื่อกาํหนดเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจยั (conceptual framework) ในคร้ัง
น้ีได ้4 องคป์ระกอบ คือ การสร้างบรรยากาศเชิงบวก (positive climate) การสร้างความไวว้างใจ
ซ่ึงกนัและกนั (trust, subtlety and intimacy) การส่งเสริมให้มีการตดัสินใจร่วม (shared control 
and decision making) และการสร้างแรงจูงใจ (motivation) แสดงเป็นโมเดลการวดัไดด้งัภาพท่ี 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 12 โมเดลการวดับรรยากาศองคก์าร 

 
  จากภาพท่ี 12 แสดงโมเดลการวดับรรยากาศองคก์ารที่ไดจ้ากการสังเคราะห์

ทฤษฎีและทศันะของนกัวิชาการต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ ประกอบดว้ยการสร้างบรรยากาศเชิงบวก 
(positive climate) การสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั (trust, subtlety and intimacy) การ
ส่งเสริมให้มีการตดัสินใจร่วม (shared control and decision making) และการสร้างแรงจูงใจ 
(motivation) โดยมีรายละเอียดของแต่ละองคป์ระกอบ ที่จะนาํไปสู่การสังเคราะห์เพื่อกาํหนด
นิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ีของแต่ละองคป์ระกอบดงัหัวขอ้ท่ีจะกล่าวถึงขา้งล่างน้ี 
 
 
 
 

การสร้างบรรยากาศเชิงบวก 

การสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและ

การส่งเสริมให้มีการตดัสินใจร่วม 

การสร้างแรงจูงใจ 

บรรยากาศ
องค์การ 
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 3.3.4 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบของบรรยากาศ 
  องค์การ 

  1) นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบการสร้างบรรยากาศเชิง 
   บวก (positive climate) 

   บรรยากาศองคก์ารท่ีเหมาะสมจะทาํให้ผลการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึนซ่ึงจากการศึกษาของ Newell (1978) พบว่าบรรยากาศแบบเปิดซ่ึงจะมีผลทาํให้สมาชิก
ในกลุ่มมีความพึงพอใจในการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยูใ่นระดบัมาก  

   Halpin & Croft (1963) ไดศึ้กษาบรรยากาศโรงเรียนโดยใชเ้คร่ืองมือท่ี
สร้างข้ึนคือ แบบสอบถามที่อธิบายบรรยากาศองคก์าร (Organizational Climate Description 
Questionnaire: OCDQ) เป็นมาตรประมาณค่าประกอบดว้ยขอ้กระทง 64 ขอ้ จาํแนกเป็นฉบบัยอ่ย 
8 ฉบบั โดยสอบถามเกี่ยวกบัคุณลกัษณะของสมาชิกของกลุ่ม จาํนวน 4 ฉบบัและสอบถาม
เกี่ยวกบัคุณลกัษณะของครูใหญ่ในฐานะผูน้ํา จํานวน 4 ฉบบั แลว้นํามาหาค่าเพื ่อกําหนด
บรรยากาศโรงเรียนว่าเป็นบรรยากาศแบบเปิดหรือบรรยากาศแบบปิด พบว่าการส่งเสริมให้มี
บรรยากาศเชิงบวกในองคก์ารยอ่มส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายขององคก์ารอยา่งมีประสิทธิผล ซ่ึง
ตวับ่งช้ีที่บ่งบอกคือคุณลกัษณะที่เป็นพฤติกรรมของครู ไดแ้ก่ ขวญัและกาํลงัใจ (esprit) โดยครู
รู้สึกว่ามีความพึงพอใจดา้นความตอ้งการทางสังคม มีความสุข สนุกในการทาํงาน มิตรสัมพนัธ์ 
(intimacy) บอกถึงความสุขดา้นสัมพนัธ์ทางสังคมของครู ที่มีความอบอุ่น เป็นมิตรต่อกนั และ
คุณลกัษณะท่ีเป็นพฤติกรรมของผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ การผลกัดนั (thrust) เป็นพฤติกรรมของผูบ้ริหาร
ที่แสดงออกในการเป็นแบบอยา่งที่ดีแก่ครู ในการพยายามที่จะพฒันาโรงเรียน ความเอาใจใส่ 
(consideration) บอกถึงพฤติกรรมของผูบ้ริหารที่ให้เนน้ความสัมพนัธ์กบัครู โดยการเอาใจใส่ 
ดูแล ห่วงใยและปฏิบติัต่อครูในฐานะเพื่อนร่วมงาน หลงัจากนั้นจึงสรุปเก่ียวกบับรรยากาศแบบ
เปิด (open climate) หมายถึง แสดงถึงความเป็นองคก์ารที่มีพลงั มีชีวิตที่มุ่งไปสู่เป้าหมายและ
สมาชิกมีความพึงพอใจ ตอบสนองความตอ้งการทางสังคมของสมาชิก สมาชิกทั้งหมดในองคก์าร
ความจริงใจและเปิดเผย กล่าวคือครูมีขวญักาํลงัใจดี มีความร่วมมือกนัทาํงานเป็นอยา่งดี มีความ
พึงพอใจในการทาํงาน ผูบ้ริหารแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม จูงใจให้ครูปฏิบติังานโดยไม่ใชก้าร
บงัคบับญัชาหรือตรวจตราอยา่งใกลช้ิด  ช่วยเหลือเกื้อก ูลและอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบติังานเป็นอยา่งดี ผูบ้ริหารกบัครูมีความใกลชิ้ดสนิทสนมกนั กฎระเบียบยืดหยุน่ไดต้ามความ
เหมาะสม 

   Hoy and Clover (1986)  ไดศ้ ึกษาบรรยากาศโรง เรียน เก ิด ขึ้นจาก
พฤติกรรมผูบ้ริหารและพฤติกรรมครูทั้งน้ีพฤติกรรมผูบ้ริหารและพฤติกรรมครูดงักล่าว จะนาํไป
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คาํนวณหาค่าดชันีบรรยากาศเปิดของโรงเรียน หากค่าตวัเลขตํ่าแสดงว่าบรรยากาศโรงเรียนเปิด
นอ้ย หากค่าตวัเลขสูงแสดงว่าบรรยากาศเปิดมาก ดงัน้ีพฤติกรรมผูบ้ริหารโรงเรียน ที่แสดงถึง
บรรยากาศเปิดมาก ไดแ้ก่ พฤติกรรมสนบัสนุน (supportive) หมายถึงผูบ้ริหารให้คาํติชมแก่คณะ
ครูอยา่งสร้างสรรค  ์รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากครู มีความจริงใจ ยอมรับใน
ความสามารถของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา พฤติกรรมมิตรสัมพนัธ์ (intimate) หมายถึงคณะครูมี
ความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั มีการพบปะกนัอยูเ่สมอ และให้การสนบัสนุนอยา่งดีกบัทุกคน ส่วน
พฤติกรรมครู ท่ีแสดงถึงบรรยากาศเปิดมาก ไดแ้ก่ พฤติกรรมร่วมมือ (collegial) หมายถึง คณะครู
มีการช่วยเหลือกนั สนบัสนุนและยอมรับในความสามารถทางวิชาการของกนัและกนั มีความสุข
ในการทาํงานร่วมกบัผูร่้วมงาน มีความกระตือรือร้น และภาคภูมิใจในสถาบนัของตน พฤติกรรม
มิตรสัมพนัธ์ (intimate) หมายถึงคณะครูมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั มีการพบปะกนัอยูเ่สมอและ
ให้การสนบัสนุนอยา่งดีกบัทุกคน 

   วิโรจน์ สารรัตนะ และสัมพนัธ์ พนัธุ์พฤกษ ์(2545) ไดก้ล่าวถึงผูบ้ริหาร
โรงเรียนกบัการเสริมสร้างบรรยากาศองคก์ารว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนพึงส่งเสริมบรรยากาศแบบเปิด 
ซ่ึงมีลกัษณะท่ีผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็นจากครู ให้ความจริงใจ ยกยอ่ง นบัถือ ไดอ้ิสระในการ
ปฏิบติังาน ให้การสนบัสนุนในการพฒันาวิชาชีพ ใชภ้าวะผูน้าํแบบช่วยเหลือส่งเสริม ส่วนครูควร
มีพฤติกรรมท่ีสนบัสนุนความโปร่งใส มีความเป็นมิตร ให้ความร่วมมือซ่ึงกนัและกนั และมีพนัธ์
ผกูพนักบัการทาํงาน 

   ขณะที่ผลการวิจยัของ วิโรจน์ สารรัตนะและอญัชลี สารรัตนะ (2545) 
ศึกษาปัจจยัทางการบริหารกบัความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ พบว่า พฤติกรรมการบริหารของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนที่มีการสร้างบรรยากาศเชิงสร้างสรรค  ์สามารถระบุตวับ่งช้ีไดด้งัน้ี 1) การ
เสริมสร้างบรรยากาศความเป็นทีมหรือหมู่คณะ 2) ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการทดลอง กลา้คิด 
กลา้ทาํในส่ิงใหม่ๆ 3) ส่งเสริมบรรยากาศความไวว้างใจและยอมรับซ่ึงกนัและกนั 4) ส่งเสริมใหมี้
ความรักและความภาคภูมิใจในโรงเรียน 5) ปกป้องส่ิงท่ีเห็นว่าเป็นส่ิงสาํคญัและสืบทอดประเพณี
ที่ประพฤติปฏิบตัิ 6) เสริมสร้างวฒันธรรมร่วมที่มีอิทธิพลในทางบวกต่อโรงเรียน และ 7) 
ส่งเสริมบรรยากาศให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ จากการมีปฏิสัมพนัธ์และมีประสบการณ์ร่วมกนั 

   วรรณภา ประทุมโทน (2545) ไดก้ล่าวว่าโครงสร้างการบริหารเป็นกรอบ
ในการปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์ารซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศองคก์าร หากผูบ้ริหาร
สามารถจดัโครงสร้างการบริหารไดถู้กตอ้งเหมาะสมก็จะทาํไดก้ารทาํงานเป็นไปไดอ้ยา่งสะดวก
ราบร่ืน การประสานเป็นไปอยา่งสะดวกและทัว่ถึง ทาํให้มีบรรยากาศการบริหารท่ีดี องคก์ารยอ่ม
เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย  นอกจากน้ียงัเสนอว่าบรรยากาศองคก์ารบางอยา่งทาํให้การ
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ปฏิบตัิงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งบรรยากาศแบบเปิดของ Halpin and 
Croft และบรรยากาศท่ีผูบ้ริหารมีความจริงใจต่อผูร่้วมงาน เปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานซ่ึงทาํให้ผูร่้วมงานมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร สามารถสร้าง
ประโยชน์และคุณค่าต่อองคก์ารได ้ดงันั้นหากองคก์ารใดสามารถเสริมสร้างบรรยากาศองคก์าร
ไดอ้ยา่งเหมาะสมก็จะทาํให้องคก์ารบงัเกิดความเจริญกา้วหนา้ ผูร่้วมงานมีความพึงพอใจในงาน 
ส่งผลให้การปฏิบติังานเป็นไปโดยราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 

   สัมฤทธ์ิ กางเพง็ (2551) ไดใ้ห้ทศันะเกี่ยวกบับรรยากาศเชิงบวกว่าเป็น
บรรยากาศแบบเปิดที่สมาชิกในกลุ่มมีความพึงพอใจในการทาํงาน สามารถวดัไดจ้าก 4 ตวับ่งช้ี 
ดงัน้ี 1) การเสริมสร้างบรรยากาศแห่งมิตรภาพ 2) การจดับรรยากาศที่ส่งเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์
และเรียนรู้ร่วมกนั 3) การส่งเสริมบรรยากาศการทาํงานเป็นทีมและหมู่คณะ และ4) การส่งเสริม
บรรยากาศแห่งการทดลอง กลา้คิด กลา้ทาํส่ิงใหม่ๆ  

   ดงันั้น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบตัิการขององคป์ระกอบ “การสร้าง
บรรยากาศเชิงบวก” ไดว้่า หมายถึงพฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
แสดงออกถึงการสร้างบรรยากาศแบบเปิดโดยให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความพึงพอใจในการทาํงาน 
ซ่ึงนิยามดงักล่าวเช่ือมโยงไปถึงตวับ่งช้ีการสร้างบรรยากาศเชิงบวก (positive climate) เป็น 4 ตวั
บ่งช้ี ดงัน้ี 1) การเสริมสร้างบรรยากาศแห่งมิตรภาพ 2) การจดับรรยากาศที่ส่งเสริมการมี
ปฏิสัมพนัธ์และเรียนรู้ร่วมกนั 3) การส่งเสริมบรรยากาศการทาํงานเป็นทีมและหมู่คณะ และ4) 
การส่งเสริมบรรยากาศแห่งการสร้างนวตักรรม  

  2) นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบการสร้างความไว้วางใจ 
   ซ่ึงกันและกัน (trust, subtlety and intimacy)  

   ความไวว้างใจ (trust) ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 
หมายถึง เช่ือใจ ไวใ้จ ขณะท่ีนกัวิชาการไดใ้ห้ความหมายของความไวว้างใจ (trust-worthiness) ไว้
หลากหลายตามพื้นฐานและทศันะของนกัวิชาการแต่ละท่าน ซ่ึงผูว้ิจยัรวบรวมดงัต่อไปน้ี 

   Rotter (1971) ไดใ้ห้ความหมายของความไวว้างใจว่า เป็นความคาดหวงั
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ต่อคาํพูด คาํสัญญา ทั้งที่เป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียน ของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลอ่ืนว่าเช่ือถือได ้สอดคลอ้งกบั Robbins (2000) ไดใ้ห้ความหมายความไวว้างใจว่า 
ความไวว้างใจเป็นความคาดหวงัในทางบวก ต่อบุคคลอ่ืนไม่ว่าจะเป็นคาํพูด การกระทาํ หรือการ
ตดัสินใจที่จะกระทาํตามสมควรแลว้แต่โอกาส ขณะท่ี Kouzes and Posner (1990) กล่าวว่า เม่ือ
บุคคลไวว้างใจในตวัผูน้าํจะทาํให้เกิดความศรัทธาและเช่ือมัน่ในตวัผูน้าํ เช่ือในคาํพูดของผูน้าํ 
ความคาดหวงั ความเช่ือ และความมัน่ใจในความเปิดเผย การให้เกียรติ และร่วมมือร่วมใจกนั ดว้ย
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ความคาดหวงัว่าผูน้าํจะกระทาํตามคาํพูด คาํสัญญา และ Ohanian (1990) ไดท้าํการวิจยัเพื่อพฒันา
มาตรวดั (scale) มิติของความไวว้างใจ (trust-worthiness) ซ่ึงประกอบดว้ย การพึ่งพิงได ้
(dependable) ความซ่ือสัตยสุ์จริต (integrity) วางใจ (reliable) ความจริง (sincere) และน่าเช่ือถือ 
(trustworthy)  

   Boon & Holmes (1991) ให้ทศันะไวว้่าความไวว้างใจเป็นสภาพการณ์ท่ี
รวมถึงความมัน่ใจ ส่ิงท่ีคาดหวงัในทางบวกเก่ียวกบัเหตุจูงใจของผูอ่ื้น ประกอบกบัการคาํนึงถึง
ตนเองในสถานการณ์ที่มีความเส่ียงข้ึนอยูก่บั 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี (1) แนวโนม้ที่มีต่อความ
ไวว้างใจที่เป็นนิสัยของบุคคลนั้น (2) ปัจจยักาํหนดสถานการณ์ และ (3) ประวตัิความสัมพนัธ์ 
Cummings & Bromiley (1996) ไดใ้ห้ความหมายไวว้างใจว่าเป็นความเช่ือของบุคคลหรือกลุ่ม 
แบ่งไดด้งัน้ี (1) มีความศรัทธาทาํให้เกิดความพยายามที่จะปฏิบตัิตามขอ้ตกลง รวมทั้งมีการ
แสดงออกซ่ึงความยึดมัน่ผกูพนั (2) มีความซ่ือสัตยสุ์จริตในการประชุมหรือการเจรจา และ (3) ไม่
ยอมไดรั้บความไดเ้ปรียบจากผูอ่ื้นมากเกินไปแมว้่ามีโอกาส 

   Whitney (1996) ไดก้ล่าวถึงความไวว้างใจว่า หมายถึง ความเช่ือความ
มัน่ใจในความซ่ือสัตยสุ์จริต ความน่าเช่ือถือ และความยตุิธรรมในบุคคลหรือส่ิงใดๆ สอดคลอ้ง
กบั Mishra (1996) ไดใ้ห้ความหมายความไวว้างใจว่า เป็นความเตม็ใจของบุคคลท่ีมีความมัน่คง
ต่อบุคคลอื่น โดยมีความเชื่อว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่มีความสามารถ มีความเปิดเผยให้ความ
สนใจห่วงใย และความน่าเช่ือถือเช่นเดียวกบั Marshall (2000) ไดใ้ห้ความหมายความไวว้างใจว่า 
ความไวว้างใจเป็นผลสะทอ้นให้เกิดความเช่ือมัน่ ความซ่ือสัตยสุ์จริตของบุคคลท่ีมีต่อคุณลกัษณะ
และความสามารถของบุคคลอ่ืน 

   Russell (2001, 2002) ให้นิยาม ความไวว้างใจ (trust-worthiness) คือ 
ความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดและเรียนรู้จากส่ิงที่เกิดข้ึน การไม่เปิดรับต่อการเปลี่ยนแปลง
และวิธีการบริหารใหม่ๆ  การมองเห็นบุคคลากรทุกคนในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
บริหารงานและรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสถานศึกษา บุคคลากรไม่มีอิสระในการทาํงานของตนอยา่ง
เตม็ท่ี สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Hovland, Janis and Kelly (1953 อา้งถึงใน สายณัต ์แกว้คาํมูล, 
2546)  

   Ouchi (1993) ให้ทศันะไวว้่าไม่มีสถาบนัใดท่ีดาํรงอยูไ่ดโ้ดยปราศจาก
ความเช่ือถือ ความไวว้างใจและความเป็นกนัเอง ความเช่ือคือในโรงเรียนจะเกิดข้ึนไดจ้ากความ
เขา้ใจซ่ึงกนัและกนั หากบุคลากรไม่เขา้ใจว่าบุคคลอื่นกาํลงัทาํอะไร ไม่เขา้ใจภาษาไม่เขา้ใจ
เทคโนโลยี และไม่เขา้ใจปัญหาแลว้ยอ่มไม่สามารถที่จะเกิดความไวว้างใจกนัได  ้ดงันั้นหาก
ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมบรรยากาศความไวว้างใจและยอมรับซ่ึงกนัและกนัก็มัน่ใจว่าโรงเรียน
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จะสามารถพฒันาสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ไดแ้ละส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนใน
ที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองจากองคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็นองคป์ระกอบสาํคญัองคป์ระกอบหน่ึงที่แห่ดงถึง
ประสิทธิผลของโรงเรียน (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2548; Hoy & Miskel, 2005) เช่น บรรยากาศท่ี
เป็นอยูร่ะหว่างฝ่ายบริหาร คณะครูนกัเรียนและผูป้กครองเป็นไปอยา่งไวว้างใจ การสร้างความ
ตระหนกัและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมถึงการเนน้ความเป็นเพื่อนร่วมงานไม่
เนน้สายการบงัคบับญัชา (Lunenburg & Ornstein, 2000; Jatuporn, 2005; วิโรจน์ สารรัตนะ , 
2548)  

   Koys and Decotiis (1991) ให ้ท ศันะ เ กี ่ยวกบัความไวว้างใจ  (trust) 
หมายถึงการรับรู้ในการอิสระท่ีจะส่ือสารกนัอยา่งเปิดเผยในระหว่างสมาชิกดว้ยกนัเอง สอดคลอ้ง
กบัแนวคิด Burton & Obel (1998) ไดศ้ึกษาเกี่ยวกบับรรยากาศองคก์าร มิติดา้นความไวว้างใจ 
(trust) เป็นการวดับรรยากาศในองคก์ารว่าพนกังานมีความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั เช่นเดียวกบั 
Freedman (2004) ไดพ้ฒันาแบบสอบถามเพื่อวดับรรยากาศองคก์าร ที่เรียกว่า “Organizational 
Vital Signs” (OVS) ไดท้ศันะเก่ียวกบัความไวว้างใจ (trust) เป็นอีกมิติหน่ึงท่ีมีผลกระทบต่อทุกๆ 
มิติของบรรยากาศองคก์าร ส่วน สุพาณี สฤษฏว์านิช (2552) ไดก้ล่าวถึง การสร้างความไวว้างใจ
จะเกิดจากองคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) ระบบต่างๆ ของทีม เช่น ผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นธรรม 
ยตุิธรรมและเปิดโอกาสให้กบัทุกคน 2) มีรางวลัตอบแทนการทาํงานที่เนน้ความร่วมมือ การ
ทาํงานเป็นทีม และผลงานของทีม 3) มีบรรยากาศของการติดต่อส่ือสารที่เปิดเผย ช่วยเหลือกนั 
สนบัสนุนกนั ซื่อสัตย  ์จริงใจต่อกนั หวงัดีต่อกนัและเป็นมิตรกนัอยา่งแทจ้ริง 4) สมาชิกมี
ความสามารถ ทุ่มเททาํงาน ไม่เอาเปรียบกนัและซื่อสัตยต์่อกนั และ 5) ผูน้ําตอ้งทาํตวัเป็น
แบบอยา่งท่ีดี น่ายกยอ่งศรัทธา สร้างความสมคัรสมานสามคัคี  

   สัมฤทธ์ิ กางเพง็ (2551) ให้ทศันะเกี่ยวกบัการให้ความเป็นกนัเองและ
ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั เป็นบรรยากาศของความไวว้างใจและยอมรับซ่ึงกนัและกนัของบุคลากร
ในองคก์าร สามารถวดัไดจ้าก 3 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 1) บรรยากาศท่ีเป็นอยูร่ะหว่างฝ่ายบริหาร คณะครู
นกัเรียนและผูป้กครองเป็นไปอยา่ไวว้างใจ 2) การสร้างความตระหนกัและยอมรับในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และ3) การเนน้ความเป็นเพื่อนร่วมงานไม่เนน้สายการบงัคบับญัชา 

   สมจิต สงสาร (2552) ให้ทศันะเกี่ยวกบัการสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนั
และกนั เป็นบรรยากาศแบบประสานสัมพนัธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัครูในโรงเรียนให้มี
ความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั มีความเช่ือถือ และมีความไวว้างใจต่อกนั สามารถวดัไดจ้าก 5 ตวับ่งช้ี 
ดงัน้ี 1) ผูบ้ริหารและคณะครูสามารถพูดเปิดใจซ่ึงกนัและกนัได  ้2) คณะครูร่วมแรงร่วมใจกนั
ทาํงานและให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 3) มีการบริหารงานที่เนน้ความเป็นเพื่อนร่วมงาน 
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ไม่เนน้สายการบงัคบับญัชา 4) มีการพบปะสังสรรค ์แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั และ 
5) บรรยากาศโดยทัว่ไปมีความเปิดเผยตรงไปตรงมา 

   ดงันั้นสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององคป์ระกอบ “การสร้างความ
ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั” ไดว้่า หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่แสดงออกถึงการสร้างบรรยากาศของความไวว้างใจและการยอมรับซ่ึงกนัและกนัของ
บุคลากรในองคก์าร ซ่ึงนิยามดงักล่าวเช่ือมโยงไปถึงตวับ่งช้ีการสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 
(trust, subtlety and intimacy) ดงัน้ี 1) บรรยากาศที่เป็นอยูร่ะหว่างฝ่ายบริหาร คณะครูนกัเรียน
และผูป้กครองเป็นไปอยา่ไวว้างใจ 2) คณะครูร่วมแรงร่วมใจกนัทาํงานและให้ความช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกนั 3) การสร้างความตระหนกัและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล และ 4) มีการ
บริหารงานท่ีเนน้ความเป็นเพื่อนร่วมงานไม่เนน้สายการบงัคบับญัชา 

  3) นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบการส่งเสริมให้มีการ 
   ตัดสินใจร่วม (shared control and decision making)  

   Pfifer and Salancik (1978) ไดใ้ห้ความหมายการตดัสินใจว่าเป็นการ
เลือกส่ิงท่ีมีให้เลือกบางอยา่ง รวมทั้งวตัถุประสงคข์ององคก์ารและวิธีการดาํเนินงานท่ีคิดว่าดีท่ีสุด
ในการที่จะทาํให้บรรลุวตัถุประสงค  ์เช่นเดียวกบั Terry (1964) ให้ความหมายกระบวนการ
ตดัสินใจ คือ การเลือกทางใดทางหน่ึงท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของกฎเกณฑจ์ากทางเลือกสองทาง หรือ
มากกว่าหากคาํนึงถึงวตัถุประสงคแ์ละแนวทางเป็นหลกั  ซ่ึง พรทิวา รุจิพร (2526) ไดใ้ห้
ความหมายการตดัสินใจคือกระบวนการในการเลือกแสดงพฤติกรรมเพื่อสนองต่อสภาพการท่ี
เป็นปัญหา และ จุมพล หนิมพานิช (2527) กล่าวว่าการตดัสินใจ คือ ความคิดหรือการกระทาํอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงจากทางเลือกหลายทาง ท่ีนาํไปสู่การปฏิบติัทั้งน้ีเพื่อให้บรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายท่ี
กาํหนดไว ้ส่วนสุรศกัด์ิ หลาบมาลา (2543) ไดศึ้กษาคน้ควา้เก่ียวกบัผูน้าํทางการศึกษาขององักฤษ
เก่ียวกบัทกัษะการตดัสินใจ คือความสามารถในการวิเคราะห์ การตีความและการเขา้ใจในขอ้มูล
และข่าวสารที่เกี่ยวขอ้ง การใชค้วามคิดอยา่งสร้างสรรคแ์ละอยา่งมีมโนภาพในการคาดการณ์
ล่วงหนา้ แสดงให้เห็นถึงการเป็นผูม้ีวิจารณญาณที่ดี เช่นเดียวกบั สุพานี สฤษฏว์านิช (2552) 
กล่าวถึง การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการของการเลือกจากหลายๆ ทางเลือกที่มีอยู ่ณ วนัน้ี 
เวลาน้ี เพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์อยา่งที่ตอ้งการหรือเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง การ
ตดัสินใจที่ตอ้งเกี่ยวพนัหรือตอ้งการการยอมรับและการร่วมมือในการตดัสินใจ ควรให้ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งไดร่้วมรับรู้ และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ซ่ึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ
จะช่วยในการการพฒันาบุคลากรได ้และผูน้าํควรมีความสามารถในการประเมินขอ้มูลและความ
คิดเห็นของสมาชิก 
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   การตดัสินใจร่วมนาํไปสู่การกาํหนดวิสัยทศัน์ร่วมเป็นหลกัการสาํคญัของ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นหลกัการที่จะทาํให้ผูม้ีส่วนร่วมเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นท่ี
ยอมรับและการเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียน อนัจะนาํไปสู่ความรู้สึกผกูพนัต่อการนาํไปปฏิบติัให้
บรรลุผล (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2548) ดงันั้นบรรยากาศที่บุคคลมีส่วนร่วมในการตดัสินใจทั้งการ
วางแผนการปฏิบติัตามแผน การประเมินผลงาน และการปรับปรุงงานยอ่มจะนาํไปสู่การบรรลุผล
ตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งให้เวลาและคามสําคญัในการส่ือสารกบั
บุคคลากรอยา่งเตม็ท่ีและตอ้งกระตุน้ให้บุคลากรมีโอกาสในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี ไดแ้ก่ การ
ประชุมปรึกษาหารือกบัคณะครูอยา่งสมํ่าเสมอ และการเปิดโอกาสให้ผูเ้ก่ียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วมใน
การร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมประเมินและร่วมตดัสินใจในองคก์ารนอกจากน้ีผูบ้ริหารจะตอ้งทราบถึง
วิธีการท่ีจะทาํให้บุคลากรปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพดว้ย (Smith & Tomlinson, 1989; 
Caldwell & Spinks, 1990; Woods & Orlik, 1994; Lunenburg & Ornstein, 2000; Sergiovanni, 
2001; Shannon & Bylsma, 2003)  

   สัมฤทธ์ิ กางเพง็ (2551) ให้ทศันะเก่ียวกบัการส่งเสริมให้มีการตดัสินใจ
ร่วม เป็นบรรยากาศของความร่วมมือกนัของผูเ้ก่ียวขอ้งตั้งแต่การประชุมปรึกษาหารือกบัคณะครู
อยา่งสมํ่าเสมอ การให้ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียร่วมคิดวางแผนงาน การให้ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียร่วม
ปฏิบตัิงาน การให้ผูม้ีส่วนเสียร่วมประเมินผลงาน และการให้ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียร่วมปรับปรุง
งาน สามารถวดัไดจ้าก 5 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 1) การประชุมปรึกษาหารือกบัคณะครูอยา่งสมํ่าเสมอ  
2) ให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียร่วมคิดวางแผนงาน 3) ให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียร่วมปฏิบติังาน 4) ให้ผูมี้
ส่วนเสียร่วมประเมินผลงาน และ 5) ให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียร่วมปรับปรุงงาน 

   สมจิต สงสาร (2552) ให้ทศันะเกี่ยวกบัการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการ
บริหารโรงเรียน เช่น มีส่วนร่วมในการวางแผน มีส่วนร่วมในการทาํงาน มีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลงาน และมีส่วนร่วมในการแกป้รับปรุงงาน สามารถวดัไดจ้าก 5 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 1) มีการ
ประชุมปรึกษาหารือกบัคณะครูอยา่งสมํ่าเสมอ 2) ให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียร่วมคิดวางแผนงาน 3) 
ให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียร่วมปฏิบติังาน 4) ให้ผูมี้ส่วนเสียร่วมประเมินผลงาน และ 5) ให้ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียร่วมปรับปรุงงาน 

   ดงันั้นสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององคป์ระกอบ “การส่งเสริมให้
มีการตดัสินใจร่วม” หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาที่แสดงออกถึง
การสร้างบรรยากาศของความร่วมมือกนัของผูเ้ก่ียวขอ้งตั้งแต่การประชุมปรึกษาหารือกบัคณะครู
อยา่งสมํ่าเสมอ การให้ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียร่วมคิดวางแผนงาน การให้ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียร่วม
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ปฏิบตัิงาน การให้ผูม้ีส่วนเสียร่วมประเมินผลงาน และการให้ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียร่วมปรับปรุง
งาน ซ่ึงนิยามดงักล่าวเช่ือมโยงไปถึงตวับ่งช้ี การส่งเสริมให้มีการตดัสินใจร่วม (shared control 
and decision making) ดงัน้ี 1) การประชุมปรึกษาหารือกบัคณะครูอยา่งสมํ่าเสมอ 2) ให้ผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียร่วมคิดวางแผนงาน 3) ให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียร่วมปฏิบติังาน 4) ให้ผูมี้ส่วนเสียร่วม
ประเมินผลงาน และ 5) ให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียร่วมปรับปรุงงาน 

  4) นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบการสร้างแรงจูงใจ (motivation) 
   ในการบริหารงานนั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งทาํการจูงใจให้คนทุ่มเทแรงกาย

และแรงใจอยา่งเตม็ความสามารถ เพื่อให้เกิดผลสาํเร็จตามจุดหมายขององคก์ารที่ตั้งไว ้โดยเนน้
การทาํงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะทาํได  ้การจุ.ใจให้คนทาํงานให้นั้น ผูบ้ริหารตอ้ง
คาํนึงถึงการตอบสนองจุดหมายของตวับุคคลและจุดหมายขององคก์ารควบคู่กนัไปดว้ย ไม่ละเลย
หรือให้ความสาํคญัเฉพาะส่วนใดส่วนหน่ึง เน่ืองจากคนและองคก์ารต่างมีความสัมพนัธ์และตอ้ง
พึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2553) เพราะฉะนั้นการสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน
เป็นส่ิงสาํคญัมาก เพราะแรงจูงใจทาํให้เกิดการกระทาํ โดยการกระตุน้ให้บุคลากรมีความอยากท่ี
จะทาํงาน มีความตั้งอกตั้งใจในการทาํงาน ทุ่มเท และใชค้วามพยายามในการทาํงานให้มีคุณภาพ
มากข้ึน ดาํรงตนเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร สร้างสรรคแ์ละพฒันางานและองคก์ารตลอดจนคง
อยูก่บัองคก์ารอยา่งยาวนาน นกัวิชาการไดใ้ห้ความหมายของการสร้างแรงจูงใจ (motivation) ไว้
หลากหลายตามพื้นฐานและทศันะของนกัวิชาการแต่ละท่าน ซ่ึงผูว้ิจยัรวบรวมดงัต่อไปน้ี 

   Greenberg and Baron (1997) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การสร้างแรงจูงใจ 
(motivation) เป็นกระบวนการกระตุน้ (arousal) ให้พนกังานทาํงานไดดี้ข้ึน ทุ่มเทความพยายาม
มากข้ึน โดยทาํงานอยา่งมีทิศทาง ไม่ยอ่ทอ้ เพื ่อบรรลุเป้าหมายบางส่ิงบางอยา่งที่ตอ้งการ 
สอดคลอ้งแนวคิดของ Robbins (2003) กล่าวว่าแรงจูงใจ หมายถึง แรงกระตุน้ (arousal) หรือแรง
แห่งความพยายามที่เขม้ขน้ (intensity) ไม่ยอ่ทอ้ (persistence) และอยา่งมีทิศทาง (direction) 
เพื่อให้คนปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยแรงจูงใจนั้นจะเป็นกระบวนการภายในจิตท่ีก่อให้เกิด
พลงั และเกิดทิศทางของการกระทาํบางส่ิงบางอยา่ง อยา่งสมคัรใจ เตม็ใจ เพื ่อให้ไดม้าซ่ึง
เป้าหมายตามท่ีตอ้งการ โดยเป็นความเตม็ใจท่ีกระทาํ รวมทั้งความเตม็ใจท่ีจะใชค้วามพยายามให้
มากข้ึนให้บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ Nahavandi & Malekzadeh (1999) ไดอ้ธิบาย แรงจูงใจ คือ
สภาวะของจิตใจท่ีมีความปรารถนามีพลงั มีความสนใจหรือมีความตอ้งการซ่ึงความตอ้งการต่างๆ 
เหล่าน้ีจะแปรไปสู่การกระทาํบางส่ิงบางอยา่งออกมา 

   ยงยทุธ เกษสาคร (2541) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง ภาวะอินทรียภ์ายใน
ร่างกายของบุคคลถูกกระตุน้จากส่ิงเร้าเรียกว่า “ส่ิงจูงใจ” (motive) ก่อให้เกิดความตอ้งการอนั
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นาํไปสู่แรงขบัภายใน (internal drive) ท่ีแสดงพฤติกรรมการทาํงานท่ีมีคุณค่าในทิศทางท่ีถูกตอ้ง
ตรงตามเป้าหมายขององคก์าร ดงันั้น การจูงใจจึงเป็นการกระทาํทุกวิถีทางที่จะกระตุน้ให้
พนกังานในองคก์ารประพฤติปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ตามเป้าประสงคข์ององคก์าร ซ่ึงพื้นฐานสาํคญั
ในการกระตุน้ให้พนกังานดงักล่าวแสดงพฤติกรรมที่องคก์ารคาดหวงัไวก้็ดว้ยการสร้างอินทรีย์
ของพนกังานเหล่านั้นให้เกิดความตอ้งการ (desire) ข้ึนเป็นอนัดบัแรก จากนั้นบุคคลก็จะเกิดความ
พยายามสืบเสาะแสวงหาส่ิงท่ีตอ้งการนัน่ก็คือ การเกิดแรงขบัข้ึนภายในหากมีส่ิงสูงใจท่ีเหมาะสม
บุคคลก็จะสนองตอบดว้ยการกระทาํหรือแสดงพฤติกรรมทุกอยา่ง (behavior) ให้ไดม้าซ่ึง
ความสาํเร็จอนัเป็นเป้าหมายสูงสุด เช่นเดียวกบั เสนาะ ติเยาว ์(2544) กล่าวว่า แรงจูงใจ เป็นความ
เตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งเตม็ท่ีจนงานขององคก์ารบรรลุเป้าหมาย การวดัการจูงใจเกิด
จากความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถ การสนบัสนุนจากองคก์าร และความพยายามที่ทุ่มเท
ให้แก่งาน 

   Koys and DeCotiis (1991) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัมิติบรรยากาศองคก์าร ใน
ส่วนมิติการช่ืนชม (recognition) เป็นการรับรู้ว่าความทุ่มเทของพนกังานเป็นที่รับทราบของ
หัวหนา้งานละองคก์าร ในส่วนมิติความยตุิธรรม (fairness) เป็นการรับรู้ว่าการปฏิบตัิงานของ
องคก์ารต่อพนกังานมีความเท่าเทียมกนั เช่นเดียวกบั Steve Keiner (1995) ไดด้ดัแปลงมิติ
บรรยากาศองคก์ารของ Hay/McBer เพื่อใชว้ดับรรยากาศองคก์าร มิติการให้รางวลั (reward) เป็น
ความรู้สึกของพนกังานว่าไดร้ับการดูแล มีการยอมรับผลการทาํงาน และไดรั้บผลสะทอ้นกลบั
เกี่ยวกบัผลการทาํงานจากหัวหนา้งานโดยตรง และในปี 1998 Burton ไดร่้วมศึกษากบั Obel 
เก่ียวกบับรรยากาศองคก์าร และไดก้าํหนดมิติการให้รางวลัท่ีเท่าเทียมกนั (reward equitability) 
นัน่คือพนกังานมีความรู้สึกว่าไดรั้บผลตอบแทนท่ีเท่าเทียมกนั คุม้ค่ากบัท่ีทุ่มเทไป Gilmer (1971) 
ไดก้ล่าวว่า แรงจูงใจในการทาํงานคือการไดท้าํงานตามบทบาทหนา้ที่ของตนเองอยา่งเตม็
ความสามารถ ไดรั้บความเป็นธรรมจากผูบ้งัคบับญัชา มีค่าจา้งที่เพียงพอต่อการดาํรงชีวิตและมี
ความกา้วหนา้ในการทาํงาน ไดร้ับส่ิงตอบแทนจากความสามารถในการทาํงาน รวมถึงการได้
เ ลื ่อนตํา แหน ่ง ที ่ส ูง ขึ ้น  และย งัสอดคล อ้งก บั  Sergiovanni & Carver (1980) ที ่กล ่า วว ่า
ความกา้วหนา้ในการทาํงาน ความเจริญเติบโตในอนาคตทาํให้เกิดแรงจูงใจในการทาํงาน 

   Hay Acquisition Company I, Inc (2002) บริษทัท่ีปรึกษาองคก์ารชั้นนาํ
ของโลก ไดน้าํแนวทางความคิดมิติบรรยากาศองคก์าร ของ Liwin and Stringer (1968) มา
ปรับปรุงและทาํเป็นเคร่ืองมือในการประเมินบรรยากาศองคก์าร และไดก้ล่าวถึง มิติการให้รางวลั
ผลตอบแทน (reward) เป็นมิติท่ีส่งผลกระทบต่อขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังาน
โดยตรง เน่ืองจาก ระบบการให้รางวลั ผลตอบแทนเป็นหน่ึงในปัจจยัหลกัที่ส่งผลกระทบต่อ
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ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังาน ดงันั้น การให้รางวลั ผลตอบแทน ตอ้งเป็นไปอยา่งมี
ระบบ โปร่งใส และยตุิธรรม โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของหลกัความรับผิดชอบ และความสามารถ
ของพนกังาน  

   การสร้างแรงจูงใจเป็นการจดักิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลากรเกิด
ความกระตือรือร้นในการปฏิบตัิงาน การจูงจึงก่อให้เกิดความริเร่ิมสร้างสรรคท์า้ทายต่อการ
เกิดข้ึนของส่ิงใหม่ๆ ในองคก์ารอนัจะนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององคก์ารในที่สุด การให้
รางวลัหรือผลตอบแทนในองคก์ารเป็นส่ิงที่สําคญัอีกอยา่งหน่ึง ถา้ผูบ้ริหารให้รางวลัอยา่ง
ยตุิธรรมจะทาํให้บุคลากรเกิดความมัน่ใจใน การปฏิบตัิงานมากข้ึน (Lunenburg & Omstein, 
2000) นอกจากน้ี ยงัมีปัจจยัอื่น ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของครูอนัจะนาํไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายขอองคก์ารในท่ีสุดไดแ้ก่ การจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนๆ การส่งเสริม
ความกา้วหนา้และตาํแหน่ง การจดัส่ิงอาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังานการให้อิสระกระตุน้
ให้ครูริเร่ิมสร้างสรรค ์การพิจารณาความดีความชอบดว้ยความเป็นธรรม และการกระตุน้ให้ครู
กาํหนดเป้าหมายหรือทิศทางการทาํงานท่ีชดัเจน (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2548; Hoy & Miskel, 2001)  

   ลดัดา พชัรวิภาส (2550) ไดศ้ึกษาบรรยากาศองคก์ารที่มีผลต่อแรงจูงใจ
ในการทาํงานและประสิทธิภาพในการทาํงาน ไดใ้ห้ทศันะเก่ียวกบัการจูงใจ (motivation) ว่าเม่ือ
บรรยากาศการทาํงานดียอ่มทาํให้เกิดแรงจูงใจในการทาํงาน ซ่ึงการจูงใจเป็นกระบวนการกระตุน้
ให้เกิดพฤติกรรมให้เป็นไปในทิศทางท่ีตอ้งการ 

   สัมฤทธ์ิ กางเพง็ (2551) ให้ทศันะเก่ียวกบัการจูงใจ (motivation) ไวว้่า 
การจูงใจเป็นการจดักิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบตัิงาน เช่น การจดัสวสัดิการ ค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่ครู การส่งเสริมให้ครูมี/เลื่อนวิทย
ฐานะที่สูงข้ึน การกระตน้ให้ครูริเ ร่ิมสร้างสรรค  ์มีความเป็นธรรมในการพิจารณาความดี
ความชอบ และการกระตุน้ให้ครูกาํหนดเป้าหมายการทาํงานท่ีชดัเจน 

   ดงันั้นสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบตัิการขององคป์ระกอบ “การสร้าง
แรงจูงใจ” หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึง
การสร้างบรรยากาศองคก์ารที ่มีการจดักิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลากรเกิดความ
กระตือรือร้นในการปฏิบตัิงาน ซ่ึงนิยามดงักล่าวเชื่อมโยงไปถึงตวับ่งช้ีการสร้างแรงจูงใจ 
(motivation) 5 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 1) การจดัสวสัดิการ ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่บุคลากร 2) การ
ส่งเสริมให้ครูมี/เล่ือนวิทยฐานะที่สูงข้ึน 3) การกระตุน้ให้ครูริเร่ิมสร้างสรรค ์4) ความเป็นธรรม
ในการพิจารณาความดีความชอบ และ5) การกระตุน้ให้ครูกาํหนดเป้าหมายการทาํงานท่ีชดัเจน 

  จากผลการศึกษาตามทศันะของนกัวิชาการที่เก่ียวขอ้งกบันิยามเชิงปฏิบติัการ
และตวับ่งช้ีขององคป์ระกอบบรรยากาศองคก์าร 4 องคป์ระกอบ คือ 1) การสร้างบรรยากาศเชิง
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บวก (positive climate) 2) การสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั (trust, subtlety and intimacy) 3) 
การส่งเสริมให้มีการตดัสินใจร่วม (shared control and decision making) และ4) การสร้าง
แรงจูงใจ (motivation) ท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นนิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ีของแต่
ละองคป์ระกอบ ดงัตารางท่ี 11 
 
ตารางท่ี 11 องคป์ระกอบ นิยามเชิงปฏิบติัการ และตวับ่งช้ี/สาระการวดับรรยากาศองคก์าร 

(organization climate) 
 
องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี/สาระหลักเพื่อการวัด 

1. การสร้าง
บรรยากาศเชิง
บวก (positive 
climate)  

พฤต ิกรรมการแสดงออกของผู บ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่แสดงออกถึงการ
สร้างบรรยากาศแบบเปิดโดยให้สมาชิกใน
กลุ่มเกิดความพึงพอใจในการทาํงาน การ
เสริมสร้างบรรยากาศแห่งมิตรภาพ การจดั
บรรยากาศที่ส่งเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์และ
เรียนรู้ร่วมกนั การส่งเสริมบรรยากาศการ
ทาํงานเป็นทีมและหมู่คณะ และการส่งเสริม
บรรยากาศแห่งการสร้างนวตักรรม  

1 . เสริมสร้างบรรยากาศแห่ง
มิตรภาพ  
2. จดับรรยากาศท่ีส่งเสริมการมี
ปฏิสัมพนัธ์และเรียนรู้ร่วมกนั  
3 .  ส่ง เ สริมบรรย าก าศก าร
ทาํงานเป็นทีมและหมู่คณะ  
4. ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการ
สร้างนวตักรรม 

2. การสร้าง
ความไวว้างใจ
ซ่ึงกนัและกนั 
(trust, subtlety 
and intimacy)  

พฤต ิกรรมการแสดงออกของผู บ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่แสดงออกถึงการ
สร้างบรรยากาศของความไวว้างใจและการ
ยอมร ับ ซึ่ ง ก นัและก นัของบ ุคลากรใน
องคก์าร บรรยากาศที่เป็นอยูร่ะหว่างฝ่าย
บริหาร  คณะครูนกั เรียนและผูป้กครอง
เป็นไปอยา่ไวว้างใจ คณะครูร่วมแรงร่วมใจ
กนัทาํงานและให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนั การสร้างความตระหนกัและยอมรับใน
ความแตกต่างระหว ่างบ ุคคล  และมีการ
บริหารงานที่เนน้ความเป็นเพื่อนร่วมงานไม่
เนน้สายการบงัคบับญัชา 

1. บรรยากาศที่เป็นอยูร่ะหว่าง
ฝ่ายบริหาร คณะครูนกัเรียนและ
ผูป้กครองเป็นไปอยา่งไวว้างใจ  
2. คณะครูร่วมแรงร่วมใจกนั
ทาํงานและให้ความช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนั  
3 .  สร ้างความตระหนกัและ
ย อ ม ร ับ ใ น ค ว า ม แ ต ก ต ่า ง
ระหว่างบุคคล  
4. บริหารงานที่เนน้ความเป็น
เพื ่อนร่วมงานไม่เนน้สายการ
บงัคบับญัชา 
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ตารางท่ี 11 องคป์ระกอบ นิยามเชิงปฏิบติัการ และตวับ่งช้ี/สาระการวดับรรยากาศองคก์าร 
(organization climate) (ต่อ) 

 
องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี/สาระหลักเพื่อการวัด 

3. การส่งเสริม
ให้มีการ
ตดัสินใจร่วม 
(shared 
control and 
decision 
making)  

พฤต ิกรรมการแสดงออกของผู บ้ริหาร
สถานศึกษาที่แสดงออกถึงบรรยากาศความ
ร่วมมือของผู เ้ กี ่ยวขอ้งตั้งแต ่การประชุม
ปรึกษาหารือกบัคณะครูอยา่งสมํ่าเสมอ การ
ให้ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียร่วมคิดวางแผนงาน 
การให้ผูม้ ีส่วนไดส้่วนเสียร่วมปฏิบตัิงาน 
การให้ผูม้ีส่วนเสียร่วมประเมินผลงาน และ
การให้ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียร่วมปรับปรุงงาน 
การประชุมปรึกษาหารือกบัคณะครูอยา่ง
สมํ่ า เสมอ  ให้ผูม้ ีส่วนไดส้่วนเสียร่วมคิด
วางแผนงาน ให้ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียร่วม
ปฏิบตัิงาน ให้ผูม้ีส่วนเสียร่วมประเมินผล
งาน และให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียร่วมปรับปรุง
งาน 

1. การประชุมปรึกษาหารือกบั
คณะครูอยา่งสมํ่าเสมอ  
2. ให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียร่วมคิด
วางแผนงาน  
3. ให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียร่วม
ปฏิบติังาน  
4. ให้ผูมี้ส่วนเสียร่วม
ประเมินผลงาน  
5. ให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียร่วม
ปรับปรุงงาน 
 

4. การสร้าง
แรงจูงใจ 
(motivation)  

พฤต ิกรรมการแสดงออกของผู บ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่แสดงออกถึงการ
สร้างบรรยากาศองคก์ารที่มีการจดักิจกรรม
ส่ง เสริมสนบัสนุนให ้บ ุคลากรเกิดความ
กระต ือรือร ้นในการปฏิบตั ิง าน  การจดั
สว สัด ิก าร  ค ่าตอบแทนที ่เหมาะสมแก่
บุคลากร การส่งเสริมให้ครูมี/เล่ือนวิทยฐานะ
ที่สูงข้ึน การกระตุน้ให้ครูริเร่ิมสร้างสรรค ์
ความเ ป็นธรรมในการพ ิจารณาความดี
ความชอบ  และการกระตุน้ให้ครูกําหนด
เป้าหมายการทาํงานท่ีชดัเจน 

1.การจดัสวสัดิการ ค่าตอบแทน
ท่ีเหมาะสมแก่บุคลากร  
2.การส่งเสริมให้ครูมี/เล่ือนวิทย
ฐานะท่ีสูงข้ึน  
3. การกระตุน้ให้ครูริเร่ิม
สร้างสรรค ์ 
4. ความเป็นธรรมในการ
พิจารณาความดีความชอบ  
5. การกระตุน้ให้ครูกาํหนด
เป้าหมายการทาํงานท่ีชดัเจน 
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3.4 ความฉลาดทางอารมณ์ (emotional intelligence) 
 3.4.1 นิยามของความฉลาดทางอารมณ์ 
  คําว ่า  “ความฉลาดทางอารมณ์” (emotional intelligence หรือ  emotional 

quotient) หมายถึง ความสามารถที่จะใชอ้ารมณ์อยา่งมีเหตุผล คือ การรับรู้อารมณ์ การรวม
อารมณ์ในความคิดเพื่อการเขา้ใจอารมณ์และจดัการกบัอารมณ์ (Mayer, Salovey & Caruso, 2002) 
เป็นความสามารถในการตระหนกัรู้ถึงความรู้สึกตนเองและผูอื้่น เพื่อการสร้างแรงบนัดาลใจใน
ตนเอง สามารถจดัการอารมณ์ของตนและอารมณ์ที่เกิดจากความสัมพนัธ์ต่างๆ ได  ้(Goleman, 
1999 cited in Bass & Riggio, 2006) เ ป็นการใชอ้ารมณ์อยา่งฉลาด  โดยการใชอ้ารมณ์นํา
พฤติกรรมและความคิดไปในทางท่ีส่งเสริมผลลพัธ์ของตน (Weisinger, 1998 อา้งถึงใน สุเทพ 
พงศศ์รีวฒัน์, 2548) เป็นความสามารถในการตระหนกัรู้ถึงความรู้สึกตนเองและผูอื้่น เพื่อการ
สร้างแรงบนัดาลใจในตนเอง สามารถจดัการอารมณ์ของตนและอารมณ์ที่เกิดจากความสัมพนัธ์
ต่างๆ ได  ้(Cooper & Sawaf, 1997 อา้งถึงใน วีระวฒัน์ ปันนิตามยั, 2542) ต่อมา Bar-On (1997, 
อา้งถึงใน เสาวนิตย  ์ทวีสันทนีนุกูล, 2550) ไดใ้ห้ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ใหม่ 
หมายถึง ชุดของขีดความสามารถ สมรรถนะ และทกัษะทางจิตพิสัยท่ีส่งผลต่อความสามารถใน
การประสบความสําเร็จในการปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม ที่มีผลต่อการมีสุขภาพที่ดี และ
ประสบความสาํเร็จในชีวิต ในปี ค.ศ. 1995 ไดใ้ห้ความหมายในส่วนของความคิดท่ีเก่ียวกบัความ
ฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะตระหนกัรู้เท่าทนัในความคิดความรู้สึก
และภาวะอารมณ์ของตนเองและผูอื้่นได ้รู้จกัเห็นอกเห็นใจผูอื้่น มีความสามารถในการควบคุม
อารมณ์ตนเอง ช้ีนาํความคิดและการกระทาํของตนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลและสอดคลอ้งกบัการ
ดําเนินชีว ิตโดยมีสัมพนัธภาพที่ดีกบับุคคลอื่น  (Mayer & Salovey, 1995 อา้งถึงใน  ณัฐว ุฒิ  
เตมียสุวรรณ, 2550) นอกจากน้ีนกัวิชาการไทยไดนิ้ยามคาํว่า ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง 
ความสามารถในการตระหนกัรู้และเขา้ใจอารมณ์ หรือความรู้สึกของตนเองสามารถจดัการกบั
อารมณ์ของตนเอง และสามารถใชอ้ารมณ์ให้เกิดประโยชน์ และเป็นความสามารถในการ
ตระหนกัรู้ และเขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น และความสามารถในการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอื้่น 
สามารถจดัการกบัสภาวะอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงในขณะนั้นไดอ้ยา่งเหมาะสม ถูกกาลเทศะ 
ตลอดจนมีการแสดงออกทางอารมณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทั้งสามารถจดัการกบัอารมณ์ของ
ตนเองและผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างบุคคล ท่ีจะทาํให้ประสบ
ความสําเร็จในการโนม้นา้วผูอื้่นได  ้(รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2545; จิรพรรณ พีระวรรณกุล, 2545;  
อุดมพร แกว้ประดิษฐ์, 2546; วิเชียร อามาตยท์ศัน์, 2548; ณัฐชา วิทยพิเชฐสกุล, 2548; เปรมปรีด์ิ 
หมู่วิเศษ, 2549; บณัฑิตย ์ทุมเทียง, 2549; เสาวนิตย ์ทวีสันทนีนุกูล, 2550) เพื่อให้มีสัมพนัธภาพ 
ท่ีดีระหว่างบุคคล ท่ีจะทาํให้ประสบความสาํเร็จในการโนม้นา้วผูอ่ื้นได ้
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  เช่นเดียวกบันิยามในเชิงบริหารที่กล่าวถึง  ความฉลาดทางอารมณ์ของ
ผูบ้ริหาร หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารที่เขา้ใจและคุมอารมณ์ของตนเองได  ้อีกทั้งยงัมี
ความสามารถในการเขา้ใจอารมณ์และหยัง่รู้อารมณ์ของผูอื้่น สามารถผสมผสานอารมณ์ของ
ตนเองและผูอื้่น เขา้ดว้ยกนัไดเ้ป็นอยา่งดี รู้จกัสร้างและรักษาความสัมพนัธ์กบัผูอื้่นไดต้ลอดไป 
โดยการรับรู้ของครูผูส้อนว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนมีพฤติกรรม (ชยัสิทธ์ิ สุวจสุวรรณ , 2544) 
สอดคลอ้งกบั ธงชยั ถาวร (2546) ไดศ้ึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาที่เขา้ใจและคุมอารมณ์ของตนเองได ้อีกทั้งยงัมี
ความสามารถในการเขา้ใจอารมณ์และหยัง่รู้อารมณ์ของผูอื้่นได ้สามารถผสมผสานอารมณ์ของ
ตนเองและผูอ่ื้นเขา้ดว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นอยา่งดี รู้จกัสร้างและรักษาความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นได ้อีกทั้ง
ยงัมีความสามารถในการรับรู้ เขา้ใจและศรัทธาตนเอง มองโลกในแง่ดี และสามารถจดัการในการ
ดาํเนินชีวิตให้เป็นไปอยา่งราบร่ืนเหมาะสม เช่นเดียวกบัความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ซ่ึงหมายถึง ความสามารถทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาที่เขา้ใจ และควบคุม
อารมณ์ของตนเองได ้ประกอบดว้ย ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ และความรู้สึกของตนเอง
และผูอื้่น สามารถแยกความแตกต่างของอารมณ์ที่เกิดข้ึนและใชข้อ้มูลเป็นเคร่ืองช้ีนาํในการคิด 
และการกระทาํส่ิงต่างๆ ช่วยให้การดาํเนินชีวิตเป็นไปอยา่งสร้างสรรค  ์และมีความสุข (วนิดา  
ปรียะอนุกูล, 2549) นอกจากนั้นไดม้ีผูใ้ห้ความหมายของหัวหนา้ และผูบ้ริหารขององคก์ารใน
ลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั ไดแ้ก่ ความฉลาดทางอารมณ์ของหัวหนา้หอผูป่้วย หมายถึง ความสามารถ
ของหัวหนา้หอผูป่้วยในการเขา้ใจอารมณ์ของตนเองและผูอ่ื้น สามารถแสดงอารมณ์ของตนเอง
กบับุคคลอื่นหรือสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม มีสัมพนัธภาพที่ดีกบัผูอ่ื้น สามารถปรับตวั 
และจดัการกบัความเครียดได  ้แกไ้ขปัญหาหรือสถานการณ์เฉพาะหนา้ไดด้ี และอยูใ่นสังคมได้
อยา่งปกติสุข (นวลจนัทร์ อาศยัพานิชย ,์ 2545) ส่วนความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารของ
องคก์ารเอกชน หมายถึง การตระหนกัรู้ในความคิดความรู้สึกและภาวะอารมณ์ของตนเองและ
ของผูอื้่นที่เกี่ยวขอ้ง สามารถจูงใจให้ความหวงัแก่ตนเอง มองโลกในแง่ดีสามารถปรับสภาพ
อารมณ์ ควบคุมและจดัการอารมณ์พร้อมทั้งการกระทาํ ของตนเองให้ไปสู่พฤติกรรมท่ีเหมาะสม
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ทาํให้ผูอื้่นสามารถจดัการกบัอารมณ์ตนเอง ไดอ้ยา่งสร้างสรรคแ์ละสร้าง
สัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนไดอ้ยา่งประสบความสาํเร็จ (สุเมธ บุญมะยา, 2547) เช่นเดียวกบั สุพาณี 
สฤษฎว์านิช (2552) อธิบายถึงความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถในการรับรู้และ
ควบคุมในอารมณ์ของตนเองได ้เห็นใจและเขา้ใจในอารมณ์ของคนอ่ืน เป็นวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
ผูที้่มีความฉลาดทางอารมณ์ จะสามารถแสดงอารมณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตามวยั ตาม
กาลเทศะ ตามสถานการณ์ และมีความมุ่งมัน่ตามท่ีตอ้งการใชจ้นสาํเร็จตลอดจนมีมนุษยสัมพนัธ์ดี 
สามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมและวฒันธรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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  กล่าวโดยสรุป จากทศันะความหมายทั้งหมดท่ีกล่าวมา ผูว้ิจยัสรุปนิยามคาํว่า 
‘’ความฉลาดทางอารมณ์’’ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ท่ีแสดงออกถึงการตระหนกัถึงความรู้สึก ความคิด และอารมณ์ของตนเองและผูอ่ื้น โดยสามารถ
จดัการควบคุมอารมณ์ และสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่ตนเองในการกระตุน้ภายในจิตใจ ตลอดจน
สามารถตอบสนองความตอ้งการ แสดงความคิด และการกระทาํของตนเองไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
มองโลกในแง่ดี สามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์ดว้ยการดาํเนินชีวิตร่วมกบัผูอื้่นอยา่งสร้างสรรคแ์ละ 
มีความสุข 

 3.4.2 แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ 
  จากการที่นกัจิตวิทยาและนกัการศึกษายคุปัจจุบนัไดใ้ห้ความสาํคญัทางดา้น

ความฉลาดทางอารมณ์มากข้ึน เป็นการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ไปพร้อมกบัความฉลาด
ทางสติปัญญาอนัจะทาํให้บุคคลประสบความสาํเร็จและมีความสุข ปัจจุบนันกัพฒันาทรัพยากร
มนุษยไ์ดเ้นน้การพฒันาทางดา้นความฉลาดทางอารมณ์ โดยมีความเช่ือพื้นฐานว่าถา้บุคคลมีความ
ฉลาดทางอารมณ์สูง ก็แสดงว่าเป็นผูที้่มีความฉลาดในการใชอ้ารมณ์ไดด้ี จะส่งผลให้ประสบ
ความสําเร็จและเป็นผูที้่มีความสุขดว้ย (กรมสุขภาพจิต, 2543) ดงันั้นจึงเป็นส่ิงสําคญัที่จะตอ้ง
กาํหนดโครงสร้างของความฉลาดทางอารมณ์เสียก่อน จากการศึกษาเอกสารต่างๆ พบว่า มีผูใ้ห้
แนวคิด ทฤษฏีความฉลาดทางอารมณ์ ไวห้ลากหลายดงัน้ี 

  ตามทศันะ Gardner (1983, อา้งถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2548) ไดอ้ธิบายถึง
ประโยชน์และความสําคญัของความสามารถทางอารมณ์ไวว้่าความสําเร็จของมนุษยน์ั้นไม่
สามารถจะพยากรณ์หรือคาดเดาไดจ้ากคะแนนการประเมินท่ีไดจ้ากการสอบวดัความฉลาดทาง
สติปัญญา ซ่ึงสรุปว่าระดบัความฉาดทางสติปัญญาจะมีผลเพียง 20% เท่านั้นในขณะที่เขาเช่ือว่า 
ดรรชนีวดัความสาํเร็จท่ีสาํคญัของมนุษยก์็คือ ระดบัความฉลาดทางอารมณ์ของคนนัน่เอง และได้
แบ่งกลุ่มสติปัญญาขั้นพื้นฐานของมนุษยอ์อกเป็น 2 ดา้นดว้ยกนั คือ 

  1) สติปัญญาในตวับุคคล โดยจดัเป็นความสามารถเชิงสหสัมพนัธ์ภายในตวั
ของบุคคลนั้น ที่จะตระหนกัรู้ และสามารถบริหารจดัการกบัอารมณ์ของตนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม 

  2) สติปัญญาระหว่างบุคคล ซ่ึงจดัเป็นความสามารถในการตระหนกัรู้และ
เขา้ใจถึงอารมณ์ ตลอดจนเหตุจูงใจของผูอ่ื้น 

  ตามทศันะ Mayer & Salovey (1990, อา้งถึงใน สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, 2548) ได้
บญัญตัิศพัทค์าํว่า emotional intelligence ข้ึนใชเ้ป็นคร้ังแรก และไดเ้สนอว่า ความฉลาดทาง
อารมณ์เป็นความสามารถในการปรับตวั คือ การประเมินค่าและการแสดงออกทางอารมณ์ 3 ขั้น 
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  1) ขั้นรู้จกัภาวะอารมณ์ของตนเอง การประเมินภาวะอารมณ์ของตนได้
ถูกตอ้ง และการแสดงออกไดอ้ยา่งเหมาะสม การที่บุคคลสามารถรับรู้ระบุ และจาํแนกภาวะ
อารมณ์ที่เกิดกบัตนไดเ้ป็นปัจจยันําที่เอื้อต่อความสามารถในการปรับตวัการแสดงออกทาง
อารมณ์ไดอ้ยา่งดี เช่น เด็กสามารถรับรู้ภาวะอารมณ์ท่ีแสดงออกทางสีหนา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ที่ผนั
ตามระดบัอาย ุยิ่งโตยิ่งรับรู้อารมณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

  2) ขั้นควบคุมอารมณ์ ขั้นน้ีจะกบัดูแลภาวะอารมณ์ของตนและของผูอ่ื้นได้
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตามกาลเทศะ ทั้งในแง่ของกายกรรมวจีกรรม และมโนกรรม ในบางอาชีพ
จาํเป็นตอ้งฝึกขั้นน้ีมากเป็นพิเศษ เช่น ผูต้ามตอ้นรับบนเคร่ืองบิน ที่ตอ้งฉลาดรู้เท่าทนัในท่าที
ภาวะอารมณ์ ความตอ้งการของลูกคา้ 

  3) ขั้นใชค้วามฉลาดทางอารมณ์ แต่ละคนจะมีความสามารถใชป้ระโยชน์
จากภาวะอารมณ์ของตนต่างกนัในการแกไ้ขปัญหา หรือช่วยในการปรับตวั หากอารมณ์ดีอาจมี
ส่วนช่วยให้เกิดภาวะคิดสร้างสรรค ์และการคิดอยา่งมีเหตุผลในการตอบขอ้สอบการคิดวิเคราะห์
ขณะท่ีอารมณ์เศร้าทาํให้การคิดแบบอุปมาอุปไมยชา้ลง 

  นอกจากน้ี Gardner (1993, อา้งถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2548) ไดพ้ฒันาจาก
แนวคิดเดิมโดยจาํแนกความฉลาดทางอารมณ์ออกเป็น 2 ดา้น คือ 

  1) ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูอื้่น เป็นความสามารถในการรับรู้อารมณ์และ
ตอบสนองอารมณ์และความตอ้งการของผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  2) ดา้นการรู้จกัตนเอง เป็นความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของตนเอง 
สามารถแยกแยะอารมณ์ และความรู้สึกตลอดจนจดัการกบัอารมณ์ของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  ต่อมา Persuric & Byham (1996, อา้งถึงใน จิรพรรณ พีระวรรณกุล, 2545) ได้
ทาํการศึกษาวิจยัและยงัช้ีให้เห็นความสาํคญัของการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ว่ามีผลต่อการ
เพิ่มประสิทธิภาพของงานในองคก์าร พบว่า อุบติัเหตุในการทาํงานลดลงประมาณ 50 เปอร์เซ็นต ์
หลงัจากที่ผูบ้ริหารไดร้ับการฝึกอบรมเร่ืองความฉลาดทางอารมณ์ เมื่อเปรียบเทียบกบัธุรกิจท่ี
คลา้ยคลึงกนัปรากฏว่าหลงัจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งในหน่วยงานไดรั้บการ ฝึกอบรมเร่ืองความฉลาดทาง
อารมณ์แลว้ ผลของผลิตภณัฑข์องบริษทันั้นเพิ่มข้ึนอีกประมาณ 17 เปอร์เซ็นต ์จากยอดเดิม และ
ในทางตรงกนัขา้ม ในกลุ่มธุรกิจท่ีผูบ้ริหารไม่ไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัความฉลาดทางอารมณ์
ไม่พบรายงานว่าผลผลิตของธุรกิจเหล่านั้นเพิ่มข้ึนแต่อยา่งใด 

  เช่นเดียวกบั Mayer & Salovey (1997, อา้งถึงใน ธีรานิตย ์สันติพฤทธ์ิ, 2546) 
ไดเ้สนอโมเดลที่ปรับปรุงใหม่ โดยเนน้ดา้นปัญญาของความฉลาดทางอารมณ์ และพยายาม
อธิบายความฉลาดทางอารมณ์ในแง่ของศกัยภาพ เพื่อเติบโตดา้นสติปัญญาและอารมณ์ และได้
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เนน้บทบาทของอารมณ์ที่มีบทบาทเขา้มาจดัลาํดบั และช้ีนาํความคิดของมนุษยใ์ห้มุ่งสู่ขอ้มูล
สําคญัที่เราใส่ใจ และเสนอว่า ความฉลาดทางอารมณ์น่าจะประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ตามลาํดบั 
กล่าวคือ 

  1) การรับรู้ การประเมิน และการแสดงออกซ่ึงอารมณ์ 
  2) การเก้ือหนุนการคิดของอารมณ์ 
  3) การเขา้ใจ การวิเคราะห์ และการใชค้วามรู้สึกเก่ียวกบัอารมณ์ 
  4) การคิดใคร่ครวญและการควบคุมอารมณ์ของตน เพื่อพฒันาความงอกงาม

ดา้นสติปัญญา และอารมณ์ต่อไป ซ่ึงถือว่าเป็นกระบวนการท่ีสูงสุด 
  นอกจากทศันะเชิงทฤษฏีของความฉลาดทางอารมณ์แลว้ Lam (1998, อา้งถึง

ใน ณัฐวุฒิ เตมียสุวรรณ, 2550) ที่ไดศ้ึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของ
วิศวกรในบริษทั กบัผลการปฏิบติังานในสถานการณ์ท่ีมีความตึงเครียดแตกต่างกนั ผลการศึกษา
พบว่าความฉลาดทางอารมณ์สามารถเป็นตวัทาํลายผลการปฏิบติังานดว้ย สอดคลอ้งกบั Derman 
(1999, อา้งถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2548) ซ่ึงศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์
ของผูบ้ริหารท่ีประกอบธุรกิจแบบครอบครัวกบัความสาํเร็จในธุรกิจ ในประเทศอิสราเอล จาํนวน 
46 คน พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ในระดบัสูงของผูบ้ริหารเหล่านั้นมีความสัมพนัธ์กบั
ความสาํเร็จในธุรกิจ ขณะเดียวกนั Fisher & Ashanasy (2000) ไดศึ้กษาพบว่า บุคคลท่ีมีความ
ฉลาดทางอารมณ์มกัเป็นผูท่ี้มีแนวโนม้ว่าจะประสบความสาํเร็จในชีวิต ส่วนบุคคลที่มีปัญหาใน
ชีวิตสมรส ปัญหาครอบครัว และปัญหาสุขภาพมกัเป็นผูที้่ขาดความฉลาดทางอารมณ์และเป็น
บุคคลที่ไม่ประสบความสําเร็จในการทาํงาน และการประกอบอาชีพ ความเสียหายที่ยิ ่งใหญ่
เหล่าน้ีมกัมีผลกระทบโดยตรงต่อเด็กและวยัรุ่น ทั้งน้ีเพราะผูท่ี้มีความฉลาดทางอารมณ์ตํ่าจะเป็น
สาเหตุนาํไปสู่การเก็บกด การมีนิสัยในการกินผิดๆ การตั้งครรภโ์ดยไม่ตอ้งการ การกา้วร้าว และ
การก่ออาชญากรรมที่รุนแรง อาจกล่าวไดว้่าความสําเร็จหรือความลม้เหลวในชีวิตของแต่ละ
บุคคลมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองความฉลาดทางอารมณ์ทั้งส้ิน ต่อมาในช่วง ค.ศ. 2000 ถึงปัจจุบนัได้
คือว่า ความฉลาดทางอารมณ์เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการประเมินและเขา้ใจจุดอ่อนของตวัเอง และ
ใชเ้ทคนิคต่างๆ ที่เหมาะสมกบัแต่ละบุคคล เร่ิมพฒันาตั้งแต่รู้จกัอารมณ์ของตวัเอง เอาใจใส่
อารมณ์ของผูอ่ื้น พฒันาทกัษะทางสังคมซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็นของมนุษย ์ตอ้งฝึกฝนเรียนรู้สถานการณ์ 
ท่ีจะก่อให้เกิดความกระตือรือร้นและมีแรงจูงใจสู่ความสาํเร็จ (กรมสุขภาพจิต, 2543)  

 3.4.3 องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ 
  จากนิยามและแนวคิด ทฤษฎีของความฉลาดทางอารมณ์ดงักล่าวขา้งตน้  

ไดแ้สดงให้เห็นถึงความสําคญัและความจาํเป็นของการมีความฉลาดทางอารมณ์ให้เกิดข้ึนกบั 
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ตวับุคคลในองคก์าร โดยเฉพาะกบัผูบ้ริหาร ซ่ึงในหัวขอ้ต่อไปน้ี ผูว้ิจยัจะนาํเสนอเน้ือหาเก่ียวกบั
องคป์ระกอบของความฉลาดทางอารมณ์จากทศันะของนกัวิชาการหรือจากผลงานวิจยัท่ี
หลากหลายแหล่ง เพื่อนาํไปสู่การสังเคราะห์และกาํหนดเป็นองคป์ระกอบที่จะใชใ้นการวิจยั 
กาํหนดนิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ีเพื่อกาํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ีต่อไป 

  1) องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ตามทัศนะของ Goleman 
   Goleman (1995) เสนอองคป์ระกอบของความฉลาดทางอารมณ์ 5 ขั้น 

ดงัน้ี 
   (1) การตระหนกัรู้อารมณ์ของตน (know one’s emotion) ความสามารถ

ในการเขา้ใจหยัง่รู้ความเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ ภาวะอารมณ์ความตอ้งการของตนในแต่ละ
ช่วงเวลาและสถานการณ์ และสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้

   (2) การบริหารจดัการอารมณ์ของตน  (management emotion) เ ป็น
ความสามารถที่จะควบคุมจดัการกบัความรู้สึกหรือภาวะอารมณ์ที่เกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสมและ
ชาญฉลาด โดยสร้างจากภาวะท่ีตระหนกัรู้ในอารมณ์ของตน 

   (3) การสร้างแรงจูงใจให้กบัตนเอง (motivating oneself) การกระตุน้
เตือนตนให้คิดริเร่ิมอยา่งมีความคิดสร้างสรรคผ์ลกัดนัตนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไวจ้ะนาํมาซ่ึง
ความสาํเร็จ สามารถรอคอยการตอบสนองความตอ้งการเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีดีกว่า 

   (4) การรับรู้อารมณ์ของผูอ่ื้น (recognizing emotion in others) ความสามารถ
ในการเอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้เท่าทนัความรู้สึก ความตอ้งการขอ้วิตกกงัวลของผูอ่ื้นไดอ้ยา่งชาญ
ฉลาดมีไหวพริบ 

   (5) การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น (handling relationships) ความสามารถ
ในการสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลรอบขา้งได ้มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 

  2) องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ตามทศันะของ Mayer and Salovey  
   Mayer and Salovey (1997) ไดป้รับปรุงองคป์ระกอบของความฉลาดทาง

อารมณ์ ซ่ึงจะเนน้กระบวนการคิด หลกัการของความฉลาดทางอารมณ์จะอยูใ่นองคร์วมของการ
ใชค้วามสามารถทางดา้นสติปัญญา และอารมณ์ การปรับปรุงมี 4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

   (1) การรับรู้ การประเมิน และการแสดงออกของอารมณ์ 
   (2) การเอ้ือทางความคิดของอารมณ์  
   (3) การเขา้ใจ และการวิเคราะห์อารมณ์ การใชค้วามรู้ทางอารมณ์ 
   (4) การปรับปรุงการตอบสนองของอารมณ์ตนเอง เพื่อพฒันาความงอก

งามดา้นสติปัญญาและดา้นอารมณ์  
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  3) องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ตาม ทศันะของ Cooper and Sawaf 
   Cooper and Sawaf (1997) ไดเ้สนอโมเดลของความฉลาดทางอารมณ์ 

ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ซ่ึงนาํไปสู่การวดัการประเมินท่ีเรียกว่า EQ Map ดงัน้ี 
   (1) ความรอบรู้ทางอารมณ์ (emotional literacy) ซ่ึงจะเป็นตวัที่ทาํให้

เกิดการรับรู้การควบคุมตนเอง และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
   (2) ความเหมาะสมทางอารมณ์ (emotional fitness)  
   (3) ความลึกซ้ึงทางอารมณ์ (motional depth) เป็นการสาํรวจแนวทางท่ี

จะปรับชีวิตหนา้ท่ีการทาํงานให้เขา้และสอดคลอ้งกบัศกัยภาพ และเป้าหมายของตวัเอง  
   (4) ความกลมกลืนและความเป็นไปกนัไดท้างอารมณ์ (emotional 

alchemy)  
  4) องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ตามทัศนะของ Weisinger 
   Weisinger (1998) ไดเ้สนอแนวคิดความฉลาดทางอารมณ์กบัการทาํงาน 

(emotional intelligence at work) ซ่ึงความฉลาดทางอารมณ์ ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ ดงัน้ี  
1) การตระหนกัรู้อารมณ์ของตน (know one’s emotion) 2) การสร้างแรงจูงใจให้กบัตนเอง 
(motivating oneself) 3) การรับรู้อารมณ์ของผูอื้่น (recognizing emotion in others) 4) การสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัผูอื้่น (handling relationships) และ การควบคุมอารมณ์ตนเอง (control one’s 
emotion) 

  5) องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ตามทัศนะของ Bar-On  
   Bar-On (1997) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบของความสามารถ

ทางอารมณ์ประกอบดว้ย  5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) ความสามารถภายในตน (intrapersonal)  
2) ทกัษะดา้นมนุษยส์ ัมพนัธ์ (interpersonal) 3) ความสามารถในการปรับตวั  (adaptability)  
4) ความสามารถในการบริหารความเครียด (stress management) 5) ภาวะทางอารมณ์ทัว่ไป 
(general mood) 

  6) องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ตามทัศนะของ Goleman 
   Goleman (2002) กล่าวว่า การพฒันาบุคคลให้มีความสามารถทางดา้น

อารมณ์ เป็นการพฒันาท่ีซบัซอ้นและเก่ียวขอ้งกบันิสัย การคิด การรู้สึก ประสบการณ์เดิม ซ่ึงต่าง
จากการพฒันาเทคนิคทางวิชาชีพใดๆ ท่ีเรียนรู้โดยการใชส้มองส่วนนีโอคอร์เทก็ซ์ ทาํความเขา้ใจ
ในขอ้มูลท่ีไดรั้บเช่ือมโยงความคิด ดงันั้น การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ตอ้งใชเ้วลาจากการ
ฝึกฝนโดยประสบการณ์ และการมีแรงจูงใจที่ดีต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง จึงถือเป็นหนา้ที่ท่ี
สาํคญัของลิมบิก เบรน (Limbic brain) โดยเฉพาะ อมิกดาลา (Amygdala) ท่ีจะควบคุมพฤติกรรม
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การแสดงออกที่เหมาะสม การพฒันาสู่ความเป็นเลิศดา้นความฉลาดทางอารมณ์สามารถทาํได้
หลายทาง เช่ือว่าความฉลาดทางอารมณ์แต่ละความสามารถนั้นมีคุณลกัษณะ 5 ประการ คือ1) เป็น
เอกเทศ แต่ละดา้นต่างก็มีผลต่อการปฏิบติังาน 2) เก้ือกูลกนั มีอิทธิพลต่อกนั เช่น หากขาดทกัษะ
ทางสังคมก็จะส่งผลให้นาํทีมไดไ้ม่ดี 3) เป็นลาํดบัขั้น หากไม่รู้จกัตน ก็จะควบคุมตนและเขา้ใจ
ผูอ่ื้นไดย้าก 4) สาํคญัแต่ยงัไม่เพียงพอ การมีความฉลาดทางอารมณ์ต่างๆ แลว้ บรรยากาศและ
วฒันธรรมองคก์ารตอ้งเก้ือหนุนดว้ย 5) เป็นแบบฉบบัได ้ทุกมิติ ทุกองคป์ระกอบประยกุตใ์ชไ้ด้
กบังานแต่ละประเภทแตกต่างกนัไป 

  7) องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ตามทัศนะของกรมสุขภาพจิต 
   กรมสุขภาพจิต (2543) ไดพ้ฒันาแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 

โดยให้ความสาํคญัในดา้นการเป็นคนดี มีความสามารถในการปรับตวัและดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งมี
ความสุข ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทางสุขภาพจิต และไดก้าํหนดโครงสร้างหลกัของแบบประเมิน
เป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 

   (1) ดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมตนเอง รักษาสัมพนัธภาพ
กบัผูอื้ ่นและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบยอ่ย (substructures) และมี
คุณสมบติั (elements) ท่ีตอ้งการวดั 

   (2) เก่ง หมายถึง ความสามารถในการรู้จกัตนเอง คิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มี
แรงจูงใจในตนเอง มุ่งมัน่ทาํให้สาํเร็จ ตดัสินใจแกปั้ญหาและแสดงออกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

   (3) สุข หมายถึง ความสามารถในการดาํเนินชีวิตอยา่งเป็นสุข  
  8) องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ตามทัศนะของนันทนา วงษ์ชิน 
   นนัทนา วงษชิ์น (2543) ไดเ้สนอแนวทางในการพฒันาความฉลาดทาง

อารมณ์ ดว้ยการยึดการพฒันาองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของความฉลาดทางอารมณ์ 5 ดา้นท่ีซาโลเวย์
ไดศึ้กษาไวคื้อ 1) การตระหนกัรู้ในตนเอง 2) การจดัการกบัตนเอง 3) การสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง 
4) การหยัง่รู้อารมณ์ของผูอ่ื้น และ5) การรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

  9) องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ตามทัศนะของพรรณี ตระกูลชัย 
   พรรณี ตระกูลชยั (2545) ไดศึ้กษาความฉลาดทางอารมณ์ ซ่ึงสามารถวดั

ไดจ้ากแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ท่ีพฒันาข้ึนโดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
แบ่งเป็นองคป์ระกอบ 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) ความดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุม
อารมณ์ และความตอ้งการของตนเอง รู้จกัเห็นใจผูอ่ื้น และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 2) ความ
เก่ง หมายถึง ความสามารถในการรู้จกัตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตดัสินใจ แกป้ัญหาและ
แสดงออกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสัมพนัธภาพที่ดีกบัผูอื้่น 3) ความสุข หมายถึง 
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ความสามารถในการดาํเนินชีวิตอยา่งเป็นสุข มีความภูมิใจในตนเอง พอใจในชีวิต และมีความสุข
สงบทางใจ  

  10) องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ตามทศันะของนวลจันทร์ อาศัยพานิชย์ 
   นวลจนัทร์ อาศยัพานิชย  ์(2545) ไดศ้ึกษาความฉลาดทางอารมณ์ คือ

ความสามารถของหัวหนา้หอผูป่้วยในการเขา้ใจอารมณ์ของตนเองและผูอ่ื้น สามารถแสดงอารมณ์
ของตนเองกบับุคคลอื่นหรือสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม มีสัมพนัธภาพที่ดีกบัผูอื้ ่น 
สามารถปรับตวั และจดัการกบัความเครียดได ้แกไ้ขปัญหาหรือสถานการณ์เฉพาะหนา้ไดดี้ และ
อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข สามารถประเมินตนเองไดจ้าก 5 องคป์ระกอบ ตามแนวคิดของ  
Bar-On (1992 อา้งถึงใน  สุเทพ  พงศศ์รีวฒัน์,  2548) ดงัน้ี  1)  ความสามารถภายในตนเอง  
2) ความสามารถระหว่างบุคคล 3) ความสามารถในการปรับตวั 4) ความสามารถในการจดัการกบั
ความเครียด และ 5) ความสามารถในการจูงใจตนเองและภาวะอารมณ์ 

  11) องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ตามทศันะของธีรานิตย์ สันติพฤทธ์ิ 
   ธีรานิตย  ์สันติพฤทธ์ิ  (2546)  ไดศ้ ึกษาความฉลาดทางอารมณ์ คือ

ความสามารถของบุคคลในการตระหนกัรู้ถึงความรู้สึก ความคิด ความตอ้งการของตนเองและ
ผูอ่ื้นสามารถควบคุมอารมณ์ และแรงกระตุน้ภายใน ตลอดจนสามารถรอคอยการตอบสนองความ
ตอ้งการของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม ถูกกาลเทศะ สามารถให้กาํลงัใจตนเอง และขจดัปัญหา
อุปสรรคขอ้ขดัแยง้ต่างๆ ไดอ้ยา่งไม่คบัขอ้งใจ สามารถช้ีนาํความคิดและการกระทาํของตนในการ
ทาํงานร่วมกบัผูอื้ ่นได  ้ซ่ึงมี 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) การตระหนกัรู้อารมณ์ตน (know one’s 
emotion) หมายถึงความสามารถที่จะรับรู้และเขา้ใจความรู้สึกนึกคิด อารมณ์และความตอ้งการ
ของตนตามความเป็นจริง และสามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกและความตอ้งการของตนเองได ้
2) การบริหารจดัการกบัอารมณ์ของตนเอง (managing emotions) หมายถึง ความสามารถในการ
ควบคุมอารมณ์ ความรู้สึก และแสดงออกไดอ้ยา่งเหมาะสมกบับุคคล สถานท่ี เวลา และเหตุการณ์
ให้เกิดความสมดุล  3) การสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัตนเอง  (motivation oneself) หมายถึง
ความสามารถในการจูงใจตนเอง สามารถควบคุมความตอ้งการ และแรงกระตุน้นําไดอ้ยา่ง
เหมาะสมสามารถรอคอยการตอบสนองความตอ้งการ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีดีกว่า มอง
โลกในแง่ดีสามารถจูงใจและให้กาํลงัใจตนเองได ้4) การรับรู้อารมณ์และความตอ้งการของผูอ่ื้น 
(recognizing emotions in others) หมายถึง ความสามารถในการรู้เท่าทนัอารมณ์ ความรู้สึกของ
ผูอ่ื้น มีความเขา้ใจเห็นใจผูอ่ื้น มีไหวพริบสามารถปรับความสมดุลของอารมณ์ตนเอง ตอบสนอง
ผูอื้่นไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกนั 5) การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอื้่น (handing relationships) หมายถึง
ความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์กบัคนรอบขา้ง มีมนุษยสัมพนัธ์กบัคนรอบขา้ง  



156 

 

  12) องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ตามทศันะของกนกวรรณ กอบกลุธนชัย 
   กนกวรรณ กอบกุลธนชยั (2546) ไดศ้ึกษาความฉลาดทางอารมณ์ คือ 

ความสามารถในการรับรู้ความรู้สึก เขา้ใจอารมณ์ของตนเองและของผูร่้วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา  
ผูต้าม และสามารถจดัการกบัอารมณ์ต่างๆ กระตุน้และสร้างแรงจูงใจ ช้ีนําความคิดและการ
กระทาํของตน รวมถึงมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา ผูต้าม ซ่ึงสามารถแยกเป็น
องคป์ระกอบท่ีสาํคญั 4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) การตระหนกัรู้อารมณ์ตนเอง 2) การบริหารจดัการ
อารมณ์ของ 3) การสร้างแรงจูงใจให้กบัตนเอง 4) การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  

  13) องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ตามทศันะของอุดมพร แก้วประดิษฐ์ 
   อุดมพร  แกว้ประดิษฐ ์ (2546) ไดศ้ ึกษาความฉลาดทางอารมณ์ คือ

ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเองและสร้างแรงจูงใจให้กบัตนเองไดโ้ดยไม่ยอ่ทอ้ต่อ
อุปสรรคสามารถท่ีจะรับรู้และเขา้ใจอารมณ์ ความรู้สึก และความตอ้งการของผูอ่ื้นไดต้ลอดจนมี
ทกัษะในการเขา้สังคมอนัเป็นการเสริมสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี และเกิดความร่วมมือร่วมใจในการ
ทาํงานเพ่ือจะไดอ้ยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข สามารถแยกเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 
5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

   (1) การตระหนกัรู้ตนเอง (self awareness) หมายถึงความสามารถใน
การรับรู้และเขา้ใจถึงความรู้สึกนึกคิด และภาวะอารมณ์ภายในจิตใจของตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ตรงตามความเป็นจริงมีความเชื่อมัน่ในตนเอง รู้ถึงขีดความสามารถของตนเอง ยอมรับใน
ขอ้บกพร่อง และพร้อมท่ีจะปรับปรุงหรือพฒันาตนเองให้ดียิ่งข้ึน 

   (2) การควบคุมอารมณ์ของตนเอง (self regulation) หมายถึง ความสามารถ
ในการบริหารจดัการอารมณ์ และความตอ้งการของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์ มีสติ
รู้ผิดรู้ชอบโดยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้นเป็นท่ีไวว้างใจของผูอ่ื้น และสามารถปรับตวั
เพื่อจดัการกบัเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนได ้

   (3) การสร้างแรงบนัดาลใจ (motivation) หมายถึง ความสามารถในการ
สร้างแรงกระตุน้ภายในซ่ึงผลกัดนัตนเองให้บรรลุเป้าหมายที่ตอ้งการ พร้อมทั้งมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์และมองโลกในแง่ดีโดยมีแนวโนม้ท่ีจะตีความเหตุการณ์ว่าเป็นส่ิงท่ีน่าทา้ทายมากกว่า
การคุกคาม แมจ้ะตอ้งเผชิญกบัอุปสรรคก็ไม่รู้สึกไม่ยอ่ทอ้ 

   (4) การเขา้อกเขา้ใจผูอ่ื้น (empathy) หมายถึง ความสามารถในการรับรู้
และเขา้ใจถึงความรู้สึกนึกคิดและความตอ้งการของผูอื้่นรวมทั้งสามารถตอบสนองไดอ้ยา่ง
เหมาะสม สามารถรับรู้ถึงขีดความสามารถของผูอ่ื้นได ้และพร้อมท่ีจะช่วยปรับปรุงจุดดอ้ยพฒันา
จุดเด่นให้ดียิ่งข้ึน ตลอดจนรับรู้และเขา้ใจถึงสภาพการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในกลุ่มได ้
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   (5) การมีทกัษะทางสังคม (social skills) หมายถึง ความสามารถในการ
ติดต่อสัมพนัธ์และมีอิทธิพลต่อความคิดและการกระทาํของผูอ่ื้น โดยสามารถบริหารความขดัแยง้
ที่เกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบตัิงานให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีตั้งไวร่้วมกนั 

  14) องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ตามทศันะของณฐัชา วทิยพเิชฐสกลุ  
   ณัฐชา  ว ิทยพิเชฐสกุล  (2548) ไดศ้ ึกษาความฉลาดทางอารมณ์ คือ

ความสามารถในการตระหนกัรู้ถึงความรู้สึกของตนเอง และผูอื้่น เพื่อสร้างแรงจูงใจในตนเอง
สามารถจดัการอารมณ์ของตนเองและอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนจากความสัมพนัธ์ต่างๆ สามารถวดัไดจ้าก 
5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

   (1) การตระหนกัรู้ในตนเอง (self awareness) หมายถึง การตระหนกัรู้
ถึงความรู้สึก ความชอบ และความสามารถของตนเอง และมีญาณหยัง่รู้  

   (2) การจดัระเบียบอารมณ์ของตน (self regulation) หมายถึง การจดัการ
กบัอารมณ์ แรงกระตุน้ และความสามารถของตนอยา่งเหมาะสม  

   (3) การจูงใจตนเอง (motivation) หมายถึง แนวโนม้ของอารมณ์อนั
นาํไปสู่เป้าหมาย 

   (4) การร่วมรู้สึก (empathy) หมายถึง การตระหนกัรู้ความรู้สึก ความ
ตอ้งการ และเขา้ใจห่วงใยของผูอ่ื้น  

   (5) ทกัษะทางส ังคม  ( social skills)  หมายถ ึง  ความคล ่องในการ
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีตอ้งการ โดยสามารถแสวงหาความร่วมมือจากผูอ่ื้น 

  15) องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ตามทัศนะของกัลยาณี พรมทอง 
   ก ลัยาณี พรมทอง  ( 2546)  ได ศ้ ึกษาความฉลาดทางอารมณ ์ ค ือ

ความสามารถทางอารมณ์ในการดาํเนินชีวิตอยา่งสร้างสรรคแ์ละมีความสุข การรู้จกัความฉลาด
ทางอารมณ์ของตนเองจะช่วยให้สามารถพฒันาและสามารถใชศ้กัยภาพตนเองในการดาํเนินชีวิต
ครอบครัว การงาน และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขและประสบความสาํเร็จ ความ
ฉลาดทางอารมณ์ แบ่งเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 

   (1) ดา้นดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และความ
ตอ้งการของตนเองรู้จกัเห็นใจผูอ่ื้น และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

   (2) ดา้นเก่ง  หมายถึง ความสามารถในการรู้จกัตนเอง มีแรงจูงใจ 
สามารถตดัสินใจแกปั้ญหาและแสดงออกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น 

   (3) ดา้นสุข หมายถึง ความสามารถในการดาํเนินชีวิตอยา่งมีความสุข 
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  16) องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ตามทศันะของวนิดา ปรียะอนุกลู 
   วนิดา ปรียะอนุกูล (2549) ไดศ้ึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา คือความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีเขา้ใจและควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้
สามารถแยกเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี1) ดี หมายถึง ความสามารถในการ
ควบคุมอารมณ์ และความตอ้งการของตนเองและรู้จกัเห็นใจผูอื้่น และมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม 2) เก่ง หมายถึง ความสามารถในการรู้จกัตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตดัสินใจแกปั้ญหา 
และแสดงออกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสัมพนัธภาพที่ดีกบัผูอื้่น และ 3) สุข หมายถึง 
ความสามารถในการดาํเนินชีวิตอยา่งเป็นสุข มีความภูมิใจในตนเอง พอใจในชีวิต และมีความสุข
สงบทางใจ 

  17) องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ตามทศันะของณฐัวุฒิ เตมียสุวรรณ 
   ณัฐวุฒิ เตมียสุวรรณ (2550) ไดศึ้กษาความฉลาดทางอารมณ์ สามารถแยก

เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) การควบคุมอารมณ์ตนเอง 2) การสร้างแรงจูงใจ
ให้กบัตนเอง 3) เขา้ใจอารมณ์ผูอื้่น 4) การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอื้่น และ 5) การตระหนกัรู้
อารมณ์ตนเอง 

  18) องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ตามทัศนะของเสาวนิตย์  
   ทวีสันทนีนุกูล 

   เสาวนิตย ์ทวีสันทนีนุกูล (2550) ไดศึ้กษาความฉลาดทางอารมณ์ สามารถ
แยกเป็นองคป์ระกอบที่สําคญั 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) การควบคุมอารมณ์ตนเอง 2) การสร้าง
แรงจูงใจให้กบัตนเอง 3) เขา้ใจอารมณ์ผูอื้ ่น 4) การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอื้ ่น และ5) การ
ตระหนกัรู้อารมณ์ตนเอง 

  19) องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ตามผลงานวจัิยของนงครักษ์ ทนัเพือ่น 
   นงครักษ ์ทนัเพื่อน (2550) ไดศึ้กษาความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สามารถแยกเป็นองคป์ระกอบที่สาํคญั 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) การตระหนกัรู้อารมณ์
ตนเอง 2) การควบคุมอารมณ์ตนเอง 3) การสร้างแรงจูงใจให้กบัตนเอง 4) เขา้ใจอารมณ์ผูอ่ื้น และ
5) การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

  20) องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ตามทศันะของสุพานี สฤษฎ์วานิช  
   สุพานี สฤษฎว์านิช (2552) อธิบายถึงองคป์ระกอบของความฉลาดทาง

อารมณ์สามารถแบ่งออกเป็น 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) การตระหนกัในตนเอง 2) ความสามารถใน
การควบคุมตนเอง 3) มีแรงจูงใจ 4) มีความเห็นใจผูอ่ื้น และ5) มีทกัษะทางสังคม 
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  จากขอ้มูลองคป์ระกอบความฉลาดทางอารมณ์ตามทศันะของนกัวิชาการ
ต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดน้าํมาสังเคราะห์เพื่อกาํหนดองคป์ระกอบที่เป็นกรอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎี (theoretical framework) เพื ่อนําไปสู ่ก ารกําหนดเ ป็นกรอบแนวค ิด เพื ่อการว ิจ ยั 
(conceptualframework) ต่อไป ดงัแสดงในตารางท่ี 12 
 



 

 

ตารางที่ 12 การสังเคราะห์เพื่อกาํหนดองคป์ระกอบของความฉลาดทางอารมณ์ตามทศันะและผลงานวิจยัของนกัวิชาการ 
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1.  การตระหนกัรู้อารมณ์ของตน                     20 
2.  บริหารจดัการอารมณ์ของตน                     2 
3.  การสร้างแรงจูงใจให้กบัตนเอง                     19 
4.  การเขา้ใจอารมณ์ผูอ้ื่น                     19 
5.  การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอ้ื่น                     18 
6.  การควบคุมอารมณ์ตนเอง                     17 
7.  ทกัษะทางสังคม                     8 
8.  ความรอบรู้ทางอารมณ์                     1 
9.  ความเหมาะสมทางอารมณ์                     1 
10. ความลึกซึ้งทางอารมณ์                     1 
11. ความผนัแปรทางอารมณ์                     1 
รวม 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 107 
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  จากตารางท่ี 12 ผลการสังเคราะห์องคป์ระกอบของความฉลาดทางอารมณ์ท่ี
เป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (theoretical framework) พบว่า มีจาํนวน 11 องคป์ระกอบ แต่สาํหรับ
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้กณฑพ์ิจารณาจากองคป์ระกอบท่ีมีความถ่ีในระดบัสูง (ในท่ีน้ีคือ 
ความถ่ีตั้งแต่ 17 ข้ึนไป) เพื่อกาํหนดเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจยั (conceptual framework) ได ้5 
องคป์ระกอบ คือ การตระหนกัรู้อารมณ์ของตน (emotional self -awareness) การควบคุมอารมณ์
ตนเอง (emotional self-control) การสร้างแรงจูงใจให้กบัตนเอง (self-motivation) การเขา้ใจ
อารมณ์ผูอ่ื้น (empathy) และการสร้างความพนัธ์กบัผูอ่ื้น (interpersonal) ซ่ึงจากองคป์ระกอบ
ดงักล่าวสามารถสร้างโมเดลการวดัความฉลาดทางอารมณ์ ดงัภาพท่ี 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13 โมเดลการวดัความฉลาดทางอารมณ์ 
 

  จากภาพที่ 13 แสดงโมเดลการวดัความฉลาดทางอารมณ์ ที่ไดจ้ากการ
สังเคราะห์ตามทศันะของนกัวิชาการต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงประกอบดว้ย การตระหนกัรู้อารมณ์
ของตน การควบคุมอารมณ์ตนเอง การสร้างแรงจูงใจให้กบัตนเอง การเขา้ใจอารมณ์ผูอ่ื้น และการ
สร้างความพนัธ์กบัผูอ่ื้น โดยมีรายละเอียดของแต่ละองคป์ระกอบ ท่ีจะนาํไปสู่การสังเคราะห์เพื่อ
กาํหนดนิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ีของแต่ละองคป์ระกอบดงัหัวขอ้ท่ีจะกล่าวถึงขา้งล่างน้ี 
 

การตระหนกัรู้อารมณ์ของตน 

ความฉลาด 
ทางอารมณ์ 

การสร้างแรงจูงใจให้กบัตนเอง 

การเขา้ใจอารมณ์ผูอ่ื้น 

การสร้างความพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

การควบคุมอารมณ์ตนเอง 
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 3.4.4 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของแต่ละองค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ 
  1) นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบการตระหนักรู้อารมณ์ 

   ของตน (emotional self - awareness)  
   การตระหนกัรู้อารมณ์ของตน (emotional self -awareness) หมายถึง การ

เขา้ใจหยัง่รู้ความเปล่ียนแปลงในอารมณ์ ภาวะอารมณ์ ความตอ้งการของตนในแต่ละช่วงเวลาและ
สถานการณ์ มีความกลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกของตน การตระหนกัรู้งาน คือ มีสติ
การมีสติรับรู้สามารถระบุ จาํแนก ประเมินอารมณ์ของตนเอง รู้เท่าทนัอารมณ์ สามารถรู้จุดแขง็ 
จุดอ่อนในอารมณ์ของตนเอง รู้ผลของอารมณ์ที่มีต่อร่างกาย รวมทั้งมีความสามารถในการ
ตดัสินใจ และความภูมิใจในตนเอง (Goleman, 1995; Bar-On, 1997) 

   สํานกังานคณะกรรมการการศ ึกษาขั้นพื ้นฐาน  (2550) ไดก้ําหนด
สมรรถนะของผูบ้ริหารที่เกี่ยวกบัตนเอง (personal competence) เป็นสมรรถนะที่ผูน้ําใชเ้พื ่อ
บริหารจดัการกบัตนเอง ดา้นตระหนกัรู้อารมณ์ตนเอง หมายถึง ความสามารถของผูน้าํที่อ่าน
อารมณ์ของตนออก จึงพยายามควบคุมและปรับกลไกภายใน เพราะเขา้ใจดีว่าถา้ตนแสดง
ความรู้สึกเช่นนั้นออกไปทนัทีทนัใด จะส่งผลกระทบต่อคนรอบขา้งและงานท่ีทาํอยา่งไรผูน้าํท่ีมี
สมรรถนะน้ีสูงจะสามารถมองเห็นภาพรวมของปัญหาที่สลบัซบัซอ้นไดด้ี จึงพร้อมที่จะ
ปรับเปล่ียนวิธีการแสดงออกท่ีเหมาะสมกว่าไดโ้ดยฉบัพลนั ผูน้าํท่ีสามารถตระหนกัรู้ตนเองไดดี้
มกัเป็นคนท่ีตรงไปตรงมาและจริงใจ กลา้พูดอยา่งเปิดเผยถึงสภาพอารมณ์ของตนและยอมรับผิด
ถา้ตนแสดงออกไปไม่เหมาะสม 

   ทศันะ ธีรานิตย ์สันติพฤทธ์ิ (2546) กล่าวถึง การตระหนกัรู้อารมณ์ของ
ตน หมายถึงความสามารถที่จะรับรู้และเขา้ใจความรู้สึกนึกคิด อารมณ์และความตอ้งการของตน
ตามความเป็นจริง และสามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกและความตอ้งการของตนเองได ้ซ่ึงมี
ลกัษณะพฤติกรรม ดงัน้ี 1) รู้เท่าทนัอารมณ์และความตอ้งการของตนเอง 2) ประเมินตนเองไดต้าม
ความเป็นจริงและรู้จุดเด่นจุดดอ้ยของตนเอง 3) มีความมัน่ใจในความสามารถและคุณค่าของ
ตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทศันะของ กฤษฏ์ิอธิป ใจปลํ้ า (2544) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการ
ตระหนกัรู้อารมณ์ของตน หมายถึง การมีสติรับรู้สามารถระบุ จาํแนก ประเมินอารมณ์ของตนเอง 
รู้เท่าทนัอารมณ์ สามารถรู้จุดแขง็ จุดอ่อนในอารมณ์ของตนเอง รู้ผลของอารมณ์ที่มีต่อร่างกาย 
รวมทั้งมีความสามารถในการตดัสินใจ และความภูมิใจในตนเอง 

   ในการวดัการตระหนกัรู้อารมณ์ของตนนั้น เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัการตระหนกั
รู้อารมณ์ของตนไดพ้ฒันาข้ึนจากนกัวิชาการหลายท่าน Bar-On (2000) ไดส้ร้างแบบประเมิน
ความฉลาดทางอารมณ์ท่ีเรียกว่า Bar-On emotional intelligence inventory (Bar-On EQ-I) ในปี 
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1992 เป็นแบบทดสอบท่ีใชไ้ดห้ลากหลายในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การประเมินระดบัความฉลาด
ทางอารมณ์สาํหรับสุขภาพทางอารมณ์และทางจิตวิทยาของบุคคล ประกอบดว้ย 5 หมวด (การวดั
ดา้นภายในตวับุคคล การวดัดา้นระหว่างบุคคล การวดัความสามารถในการปรับตวั การวดัดา้น
การบริหารความเครียด และการวดัทางอารมณ์ทัว่ไป) รวม 15 ดา้น 133 ขอ้คาํถาม ซ่ึงในแบบวดัน้ี
มีการวดัการตระหนกัรู้อารมณ์ของตน จาํนวน 8 ขอ้อยูใ่นหมวดท่ี 1 คือดา้นภายในตวับุคคล ต่อมา 
Cooper & Sawaf (1997) ไดส้ร้างแบบประเมิน  ความฉลาดทางอารมณ์ที ่เรียกว ่า  EQ map 
questionnaire เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 4 ช่วงค่า (Great, Moderate, Little, None) โดยวดั
ความรู้สึกในเหตุการณ์ท่ีผา่นมา มี 5 หมวด 21 ดา้น 259 ขอ้คาํถาม ซ่ึงการตระหนกัรู้อารมณ์ของ
ตนนั้นอยูใ่นหมวดที่ 2 การรับรู้ทางอารมณ์ (emotional literacy) จาํนวน 11 ขอ้คาํถาม ณัฐชา  
วิทยพิเชฐสกุล (2548) ไดศึ้กษาความฉลาดทางอารมณ์ องคป์ระกอบการตระหนกัรู้ในตนเอง (self 
awareness) คือการตระหนกัรู้ถึงความรู้สึก ความชอบ และความสามารถของตนเอง และมีญาณ
หยัง่รู้ สามารถวดัไดจ้าก 3 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 1) การตระหนกัรู้อารมณ์ (emotional awareness) หมายถึง 
การทราบถึงอารมณ์ของตนเองและผลของอารมณ์ท่ีเกิดข้ึน 2) การประเมินตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
(accurate self assessment) หมายถึงการประเมินตนเองไดต้ามจริง รู้จดัจุดเด่น จุดดอ้ยของตน  
3) ความมัน่ใจในตนเอง (self confidence) หมายถึงความมัน่ใจในคุณค่าและความสามารถของตน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุพานี สฤษฎว์านิช (2552) อธิบายถึง การตระหนกัรู้อารมณ์ตนเอง (self 
awareness) เป็นความสามารถในการรับรู้และเขา้ใจในภาวะอารมณ์ของตนเอง เขา้ใจในแรงจูงใจ
และแรงขบัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน และเขา้ใจในจุดอ่อนจุดแขง็ของตนเอง 

   ดงันั้น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององคป์ระกอบ “การตระหนกั
รู้อารมณ์ของตน” หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
แสดงออกถึงการรับรู้และเขา้ใจความรู้สึกและความคิด อารมณ์และความตอ้งการของตนเองไดว้่า
สาเหตุใดที่ทาํให้เกิดอารมณ์ต่างๆ และสามารถประเมินจุดเด่น จุดดอ้ยของตนเองได  ้ซ่ึงนิยาม
ดงักล่าวเช่ือมโยงไปถึงตวับ่งช้ีการตระหนกัรู้อารมณ์ของตน 5 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 1) เขา้ใจความรู้สึก
ของตนเองว่ามาจากสาเหตุใด2) มีสติรู้เท่าทนัความคิดความรู้สึกของตนเอง 3) ความสามารถใน
การแยกแยะผลดีและผลเสียในการปฏิบติังาน 4) รู้ความสามารถท่ีเป็นจุดเด่น จุดดอ้ยของตน 5) มี
ความมัน่ใจในคุณค่าและความสามารถของตน 

  2) นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบ การสร้างแรงจูงใจ 
   ให้กับตนเอง (self motivation)  

   การสร้างแรงจูงใจให้กบัตนเอง (self motivation) หมายถึง การกระตุน้
เตือนสติให้คิดริเร่ิมอยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์ผลกัดนัตนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว ้จะนาํมาซ่ึง



164 

 

ความสาํเร็จสามารถถอดไดร้อได ้ไม่หุนหันผูท่ี้ทาํไดด้งัน้ีถือว่าเป็นผูท่ี้ประสบความสาํเร็จในงาน 
มุ่งสู่เป้าหมายอยา่งมีพลงัของความตั้งมัน่ไม่ยึดติดกบัเงินหรือตาํแหน่ง การจดัลาํดบัความคิด การ
มองส่ิงต่างๆ ในแง่ดี มองเห็นแนวทางในการแกปั้ญหา ทาํให้เกิดความคิดอยา่งสร้างสรรคแ์ละมี
เหตุผล  (Goleman, 1995; Mayer & Salovey, 1997) Weisinger (1998) เ มื ่อมีการจ ูงใจตนเอง 
บุคคลจะสามารถเร่ิมงานหรือรับมอบหนา้ที่ ใส่ใจอยูก่บัมนั มุ่งไปสู่ความสําเร็จ และในเวลา
เดียวกนัสามารถจดัการกบัความทอ้ถอยท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยมีบุคคลและสภาพแวดลอ้มต่างๆ เช่น 
อากาศ แสง เสียง ในท่ีทาํงาน ท่ีสามารถช่วยจูงใจไดน้อกเหนือจากตนเอง ซ่ึงครอบครัวและเพื่อน
ร่วมงานจะเป็นผูท่ี้คอยแนะนาํ ช่วยเหลือทางดา้นอารมณ์ ให้มีกาํลงัใจ และสนบัสนุนความมัน่ใจ 
การมองโลกในแง่ดี การยึดมัน่ต่อเป้าหมาย ความกระตือรือร้นและมีความยืดหยุน่มากข้ึน  

   ตามทศันะของนกัวิชาการในต่างประเทศ ไดใ้ห้ความหมายการสร้าง
แรงจูงใจให้กบัตนเอง หมายถึง ความสามารถในการให้กาํลงัใจตนเอง สามารถตั้งเป้าหมาย และ
ยึดมัน่เพื่อความสาํเร็จของชีวิต มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และมองโลกในแง่ดี ความสามารถท่ีจะ
สร้างแรงบนัดาลใจ หรือแรงใจให้อยากทาํส่ิงต่างๆ ในชีวิต มองโลกในแง่ดี สามารถนาํอารมณ์
และความรู้สึกของตนเองมาสร้างพลงัในการกระทาํส่ิงต่างๆ และเป็นพลงัในการให้กาํลงัใจใน
การคิดและกระทาํอยา่งสร้างสรรค ์ความสามารถในการสร้างแรงกระตุน้ภายในซ่ึงผลกัดนัตนเอง
ให้บรรลุเป้าหมายที่ตอ้งการ พร้อมทั้งมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค  ์และมองโลกในแง่ดีโดยมี
แนวโนม้ที่จะตีความเหตุการณ์ว่าเป็นส่ิงที่น่าทา้ทายมากกว่าการคุกคาม แมจ้ะตอ้งเผชิญกบั
อุปสรรคก็ไม่รู้สึกไม่ยอ่ทอ้ การรู้ศกัยภาพของตนเอง สร้างขวญัและกาํลงัใจให้ตนเองได ้และมี
ความมุ่งมัน่ที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย (กฤษฏ์ิอธิป ใจปลํ้า, 2544; ถูกถวิล พวัพานิช, 2545; พรรณี 
ตระกูลชยั, 2545; อุดมพร แกว้ประดิษฐ์, 2546) 

   นนัทนา วงษอิ์น (2543) ไดเ้สนอแนวทางในการสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง 
ทาํไดด้งัน้ี 1) ทบทวนว่าส่ิงที่สําคญัในชีวิตเรามีอะไรบา้งที่เราตอ้งการ อยากได  ้อยากเป็น จดั
อนัดบัความสาํคญั แลว้พิจารณาว่าการจะบรรลุส่ิงท่ีตอ้งการแต่ละส่ิงนั้น ส่ิงใดท่ีมีทางเป็นไปได/้
เป็นไปไม่ได  ้และมีประโยชน์/เกิดโทษ 2) นําความตอ้งการที่เป็นไปไดแ้ละมีประโยชน์มา
ตั้งเป้าหมายท่ีชดัเจนให้แก่ตนเองแลว้วางขั้นตอนท่ีจะมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้น 3) ในการปฏิบติัเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย ตอ้งระวงัอยา่ให้เหตุการณ์บางอยา่งมาทาํให้ไขวเ้ขวไปจนออกนอกทางท่ีจะบรรลุ
เป้าหมาย 4) ถา้ท่านเป็นบุคคลสมบูรณ์แบบ ตอ้งลดความสมบูรณ์แบบลง ฝึกสร้างความยืดหยุน่
ในอารมณ์ 5) ฝึกการมองหาประโยชน์จากอุปสรรค มองหาส่ิงดีจากส่ิงเลวร้ายท่ีเกิดข้ึน เพื่อสร้าง
ความรู้สึกดีๆ ที่จะเป็นพลงัให้เกิดส่ิงที่ดีอื่นๆ ต่อไป 6) ฝึกสร้างทศันคติที่ดี และ 7) หมัน่สร้าง
ความหมายในชีวิตให้แก่ตนเอง มองส่ิงดีในตนเอง นึกถึงส่ิงที่สร้างความภูมิใจและพยายามใช ้
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ส่ิงดีในตนสร้างให้เกิดคุณค่าแก่ทั้งตนเองและผูอื้่นเสมอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุพานี สฤษฎว์านิช 
(2552) อธิบายถึง การมีแรงจูงใจ (motivation) ในการทาํงาน มีพลงั มีความมุ่งมัน่ ไม่ทอ้ถอยง่ายๆ 
เป็นแรงจูงใจในการทาํงานท่ีมิใช่แค่เพื่อเงินหรือสถานภาพตาํแหน่งเท่านั้น แต่เพื่อเป้าหมายท่ีสูง
กว่านั้น เช่น ความรับผิดชอบความสาํเร็จในงานและการยอมรับนบัถือ 

   ตามทศันะ ธีรานิตย  ์สันติพฤทธ์ิ (2546) การสร้างแรงบนัดาลใจให้กบั
ตนเอง (motivation oneself) หมายถึงความสามารถในการจูงใจตนเอง สามารถควบคุมความ
ตอ้งการ และแรงกระตุน้นาํไดอ้ยา่งเหมาะสมสามารถรอคอยการตอบสนองความตอ้งการ เพื่อให้
สามารถบรรลุเป้าหมายที่ดีกว่า มองโลกในแง่ดีสามารถจูงใจและให้กาํลงัใจตนเองได  ้ซ่ึงมี
ลกัษณะพฤติกรรมดงัน้ี 

   (1) กระตุน้เตือนตนให้มีความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค ์
   (2) ให้กาํลงัใจตนเอง ผลกัดนัตนเองมุ่งสู่เป้าหมายท่ีตั้งไวจ้นสาํเร็จ 
   (3) สามารถอดไดร้อได ้ไม่หุนหันใจเร็วด่วนได ้
   (4) มองอะไรท่ีไม่ยึดติดกบัเงิน ผลประโยชน์ หรือตาํแหน่ง 
   ในการวดัการสร้างแรงจูงใจให้กบัตนเอง นั้น เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัการสร้าง

แรงจูงใจให้กบัตนเอง ไดพ้ฒันาข้ึนจากนกัวิชาการหลายท่าน Goleman (1998) ไดเ้สนอกรอบ
ความคิดเก่ียวกบัสมรรถนะทางอารมณ์ (the emotional competence framework) ดา้นการสร้าง
แรงจูงใจให้กบัตนเอง สามารถวดัไดจ้าก 4 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (achievement 
drive) คือความพยายามที่จะปรับปรุงหรือไปให ้ถึงมาตรฐานที่ดีเยี ่ยม  2) การมีขอ้ผกูมดั 
(commitment) คือการมีเป้าหมายเดียวกนัของกลุ่มหรือขององคก์าร 3) การมีความคิดริเร่ิม 
(initiative) คือมีความพร้อมท่ีจะปฏิบติัเม่ือมีโอกาส และ 4) การมองโลกในแง่ดี (optimism) คือ
การมีความเพียรพยายามท่ีจะปฏิบติัเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายแมมี้อุปสรรค โดยไม่พ่ายแพ ้ 

   ดงันั้นสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบตัิการขององคป์ระกอบ “การสร้าง
แรงจูงใจให้กบัตนเอง” หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
แสดงออกในการสร้างขวญัและกาํลงัใจให้ตนเอง สามารถปรับมุมมองให้เกิดความคิดและการ
กระทาํท่ีสร้างสรรค ์มองโลกในแง่ดี ไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหาและอุปสรรค ซ่ึงนิยามดงักล่าวเช่ือมโยง
ไปถึงตวับ่งช้ีการสร้างแรงจูงใจให้กบัตนเอง 6 ตวับ่งช้ี ประกอบดว้ย 1) การเชื่อมัน่ใน
ความสามารถของตนเอง 2) เม่ือมีขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึนจะบอกตนเองว่าไดท้าํดีท่ีสุดแลว้ 3) การให้
กาํลงัใจในการคิดและการกระทาํอยา่งสร้างสรรค  ์4) การสร้างสรรคก์ิจกรรมเพื่อผอ่นคลาย
อารมณ์ 5) การมองอุปสรรคให้เป็นโอกาสในการแกไ้ขปัญหา และ 6) แมส้ถานการณ์จะเลวร้ายก็
มีความหวงัว่าจะดีข้ึน 
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  3) นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบการเข้าใจอารมณ์ผู้อื่น  
   (empathy) 

   Goleman (1995) ไดเ้สนอในทศันะของ  Mayer & Salovey การเขา้ใจ
อารมณ์ผูอื้่น (empathy) คือความสามารถในการเอาใจเขามาใส่ใจเรารู้เท่าทนัความรู้สึก ความ
ตอ้งการ ขอ้วิตกกงัวลของผูอ่ื้นไดอ้ยา่งชาญฉลาดมีไหวพริบในการแสดงออกอยา่งเหมาะสม เห็น
อกเห็นใจผูอ่ื้น 

   อุดมพร แกว้ประดิษฐ์ (2546) ให้ความหมายการเขา้ใจผูอื้่น (empathy) 
หมายถึง ความสามารถรับรู้อารมณ์ผูอ่ื้น เขา้ใจถึงมุมมองของคนเหล่านั้น เป็นความรู้สึกแบบเอา
ใจเขามาใส่ใจเรา และให้ความสนใจต่อความกงัวลใจของคนดงักล่าว ผูน้าํท่ีมีความสามารถเขา้ใจ
คนอ่ืนไดดี้จะเปิดใจตนเองรับรู้กรอบสัญญาณทางอารมณ์ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง จึงไวในการรับรู้ถึง
ความรู้สึกทางอารมณ์ของผูอ่ื้นโดยไม่ตอ้งพูดเป็นผูน้าํท่ีรับฟังอยา่งตั้งใจและสามารถจบัประเด็นท่ี
เป็นมุมมองของผูอื้่นไดด้ี ดว้ยทกัษะในการเขา้ใจความรู้สึกผูอื้่นไดด้ี ทาํให้ผูน้าํสามารถเขา้กบั
บุคคลต่างๆ ท่ีมาจากความหลากหลายหลายทางภูมิหลงั และวฒันธรรมไดดี้ความสามารถในการ
รับรู้และเขา้ใจถึงความรู้สึกนึกคิดและความตอ้งการของผูอ่ื้นรวมทั้งสามารถตอบสนองไดอ้ยา่ง
เหมาะสม สามารถรับรู้ถึงขีดความสามารถของผูอ่ื้นได ้และพร้อมท่ีจะช่วยปรับปรุงจุดดอ้ยพฒันา
จุดเด่นให้ดียิ่งข้ึน ตลอดจนรับรู้และเขา้ใจถึงสภาพการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในกลุ่มได ้

   สมรรถนะในการพฒันาผูอ่ื้น (developing others) ผูน้าํท่ีมีความสามารถ
ดา้นน้ี จะใส่ใจให้ผูร่้วมงานไดพ้ฒันาตนเองระหว่างทาํงานดว้ยการให้คาํแนะนาํและให้ขอ้มูล
ป้อนกลบัตลอดเวลา เป็นผูน้าํท่ีเขา้ใจถึงเป้าหมายของผูร่้วมงานตลอดจนจุดเด่นจุดดอ้ย ของแต่ละ
คนจากนั้นก็จะเขา้ช่วยเหลือในฐานะเป็นพี่เล้ียงหรือผูฝึ้กสอน ของคนเหล่านั้น 

   ความสามารถในการรู้เท่าทนัอารมณ์ ความรู้สึกของผูอื้่น มีความเขา้ใจ
เห็นใจผูอื้่น มีไหวพริบสามารถปรับความสมดุลของอารมณ์ตนเอง ตอบสนองผูอื้่นไดอ้ยา่ง
สอดคลอ้งกนั ซ่ึงมีลกัษณะพฤติกรรม ดงัน้ี เอาใจเขามาใส่ใจเรา การช่วยเหลือผูอ่ื้นให้ช่วยเหลือ
ตนเอง หมายถึง ความสามารถในการจดัการกบัอารมณ์ การติดต่อส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
การช่วยกนัแกปั้ญหา การช่วยกนัแกไ้ขความขดัแยง้ และช่วยกนัจูงใจ การเขา้ใจความรู้สึกของ
ผูอื้่น มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่น หรือความสามารถที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีจิตใจให้บริการ
รับรู้ และตอบสนองความตอ้งการของผูอ่ื้นไดดี้ การใส่ใจผูอ่ื้น เขา้ใจและยอมรับผูอ่ื้น และแสดง
ความเห็นใจอยา่งเหมาะสม การรู้จกัการให้ รู้จกัการรับ รู้จกัรับผิด รู้จกัให้อภยั และเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม (ถูกถวิล พวัพานิช, 2545; พรรณี ตระกูลชยั, 2545; ธีรานิตย ์สันติพฤทธ์ิ, 
2546; กนกวรรณ กอบกุลธนชยั, 2546) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุพานี สฤษฎว์านิช (2552) อธิบายถึง  
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มีความเห็นใจผูอ่ื้น (empathy) คือ ความสามารถท่ีจะเขา้ใจในภาวะอารมณ์ของผูอ่ื้น เห็นอกเห็นใจ
ผูอ่ื้น และมีทกัษะท่ีจะปฏิบติัหรือตอบสนองให้เหมาะสมกบัภาวะอารมณ์ของบุคคลนั้นๆ  

   ณัฐชา วิทยพิเชฐสกุล (2548) ไดเ้สนอกรอบแนวคิดเกี่ยวกบัสมรรถนะ
ทางอารมณ์ (Emotional competence framework) ตามทศันะ Goleman (1998) ไวว้่าการเขา้ใจ
อารมณ์ผูอื้่น (empathy) หมายถึง การตระหนกัรู้ความรู้สึก ความตอ้งการ และเขา้ใจห่วงใยของ
ผูอ่ื้น ประกอบดว้ย 5 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 

   (1) การเขา้ใจผูอ่ื้น (understanding others) หมายถึง การเขา้ใจความรู้สึก
มุมมองและขอ้วิตกกงัวลของผูอ่ื้น 

   (2) การพฒันาผูอื้่น (developing others) หมายถึง การทราบถึงขอ้ควร
ปรับปรุงของผูอ่ื้น และการส่งเสริมความรู้ และความสามารถของผูอ่ื้น 

   (3) การมีจิตใจใฝ่บริการ (service orientation) หมายถึง การคาดคะเน 
รับรู้และตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

   (4) การเขา้ใจความแตกต่างระหว ่างบ ุคคล  ( leveraging diversity) 
หมายถึง การสร้างโอกาสจากความแตกต่างระหว่างบุคคล 

   (5) การตระหนกัรู้สถานการณ์ในกลุ่ม (political awareness) หมายถึง 
การทราบความคิดเห็นของกลุ่ม และทราบความสัมพนัธ์ของคนในกลุ่ม 

   ดงันั้นสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบตัิการขององคป์ระกอบ “การเขา้ใจ
อารมณ์ผูอ่ื้น” หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออก
ถึงการสังเกตความรู้สึกของผูอื้่น เขา้ใจและเห็นใจผูอื้่น และพร้อมที่จะให้ความเอ้ืออาทรและ
ช่วยเหลือผูอื้่นเสมอ ซ่ึงนิยามดงักล่าวเชื่อมโยงไปถึงตวับ่งช้ีการเขา้ใจอารมณ์ผูอื้่น 4 ตวับ่งช้ี 
ประกอบดว้ย 1) เขา้ใจและยอมรับในอารมณ์ของผูอื้่น 2) รู้สึกเห็นใจผูอื้่นเมื่อพบว่าพวกเขาไม่
สบายใจ 3) ให้คาํปลอบโยนและให้กาํลงัใจแก่ผูร่้วมงานที่รู้สึกผิดหวงัเสมอ และ 4) เตม็ใจให้
ความช่วยเหลือหากผูอ่ื้นมีปัญหา 

  4) นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบการสร้างความสัมพนัธ์กบัผู้อืน่ 
   ความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอื้่น ซ่ึงมีความสําคญัเป็น

อยา่งมากกบัการเป็นผูน้าํและสัมพนัธภาพ ซ่ึงถือว่าเป็นลกัษณะของการจดัตั้งกลุ่ม การทาํงานเป็น
ทีม การเจรจา แสวงหาทางออก การสร้างสายสัมพนัธ์เป็นการส่วนตวัและเป็นผูท่ี้มีความสามารถ
วิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมไดดี้ (Goleman, 1995)  

   การมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลอ่ืน หมายถึง ความสามารถติดต่อกบัผูอ่ื้น
เพื ่อแลกเปลี ่ยนขอ้มูลที ่ม ีความหมายและเหมาะสม  มีการติดต่อส ัมพนัธ์กบัผู อื้ ่นอยา่งดี 



168 

 

มีองคป์ระกอบของความสัมพนัธ์ เช่น การแบ่งปันความรู้สึก ความคิดและความเห็นมีทกัษะท่ีจะ
นาํไปสู่ความรู้ความชาํนาญระหว่างบุคคล ความสามารถในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ เพื่อทาํให้
ไดรั้บผลดีจากความสัมพนัธ์นั้น และความสามารถในการติดต่อส่ือสารในระดบัเหมาะสม เพื่อให้
เกิดการเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ (Weisinger, 1998) สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ ถูกถวิล พวัพานิช (2545) และ พรรณี ตระกูลชยั (2545) กล่าวว่า การรู้เท่าทนัอารมณ์ของ
ผูอื้่นเป็นความสามารถในการบริหารจดัการความรู้สึกของผูอื้่น โดยทาํให้คนอื่นอยูใ่กลแ้ลว้เขา
เกิดความรู้สึกท่ีดี เก่ียวกบัตวัเขาเอง และเขาเกิดความรู้สึกท่ีดีกบัตวัเราดว้ย เป็นทกัษะทางสังคมท่ี
จะมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น ไดแ้ก่ การส่ือสารท่ีดี การบริหารความขดัแยง้ ความร่วมมือร่วมใจใน
การทาํงานเพ่ือให้สาํเร็จตามจุดมุ่งหมาย และความเป็นผูน้าํ การรู้จกัสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น
กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม และแสดงความเห็นท่ีขดัแยง้ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

   ตามทศันะ รานิตย  ์สันติพฤทธ์ิ (2546) การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอื้่น 
(handing relationships) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์กบัคนรอบขา้ง มี 
มนุษยสัมพนัธ์กบัคนรอบขา้ง ซ่ึงมีลกัษณะพฤติกรรมดงัน้ี 

   (1) เอ้ืออาทรและเสียสละ 
   (2) มีการส่ือสาร โนม้นา้วและสร้างสายสัมพนัธ์ท่ีดี 
   (3) เป็นผูใ้ห้มากกว่าผูรั้บ 
   ตามทศันะ  กนกวรรณ กอบกุลธนชยั  (2546) การใชค้วามฉลาดทาง

อารมณ์ในความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ดงัน้ี 
   (1) การพฒันาทกัษะการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  หมายถึง 

ความสามารถในการติดต่อส่ือสารทาํให้เกิดการเช่ือมโยงทาํให้เกิดความสัมพนัธ์ คุณค่าของการ
ติดต่อส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพในที่ทาํงานนั้นมีมากมายเกินกว่าจะคาํนวณได ้ถา้คิดจะแกไ้ข
ความขดัแยง้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน หัวหนา้ หรือลูกคา้ สามารถทาํไดโ้ดยการติดต่อส่ือสารท่ีดี มี
ทกัษะ 5 ประการท่ีเก่ียวขอ้ง คือ การเปิดเผยตนเอง การแสดงออกอยา่งเหมาะสม การฟังอยา่งมี
ประสิทธิภาพ การวิจารณ์และการติดต่อส่ือสารแบบทีม 

   (2) การพฒันาความรู้ความชาํนาญระหว่างบุคคล หมายถึง ความสามารถ
ในการติดต่อสัมพนัธ์กบัผูอื้่นอยา่งดี เพื ่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

   (3) การช่วยเหลือผูอื้่นให้ช่วยเหลือตนเอง หมายถึง ความสามารถใน
การจดัการกบัอารมณ์ การติดต่อส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ การช่วยกนัแกปั้ญหา การช่วยกนั
แกไ้ขความขดัแยง้ และช่วยกนัจูงใจ 
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   กฤษฏ์ิอธิป ใจปลํ้า (2544) ไดก้ล่าวถึงทกัษะระหว่างบุคคล (interpersonal) 
หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการสร้างสัมพนัธภาพ แกไ้ขความขดัแยง้ และมีทกัษะทาง
สังคม ดงัน้ี 

   (1) การหยัง่ รู ้อารมณ์และความรู ้สึกของผู อื้ ่น  ( social awareness) 
หมายถึงความสามารถในการรับรู้เท่าทนั และเขา้ใจอารมณ์ผูอ่ื้น รวมทั้งรู้เท่าทนัความรู้สึก และ
ความตอ้งการของผูอื้่น มีความเอ้ืออาทร (empathy) มุ่งช่วยเหลือผูอื้่น และความสามารถในการ
รับรู้ทศันะของกลุ่ม  

   (2) ทกัษะทางสังคม (social skills) หมายถึง ความสามารถในการสร้าง
สัมพนัธภาพกบัผูอื้่น มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดี มีความสามารถในการส่ือสาร สามารถแกไ้ขปัญหา
ความขดัแยง้ ไดอ้ยา่งเหมาะสม และสามารถทาํงานเป็นทีม 

   Goleman (1995) ไดเ้สนอกรอบแนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะทางอารมณ์ 
(Emotional competence framework) เก่ียวกบัการมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น ประกอบดว้ย 1) การ
สร้างสรรคส์ัมพนัธ์ คือ การเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีเพื่อความร่วมมือในการปฏิบติังาน 2) การ
ทาํงานร่วมกบัผูอื้่นและความร่วมมือร่วมแรง คือการทาํงานกบัผูอื้่นเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกนั 
ส่วนกรมสุขภาพจิต (2543) ไดพ้ฒันาแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ การมีสัมพนัธภาพกบั
ผูอ่ื้น สามารถวดัไดจ้าก 3 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 

   (1) สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น 
   (2) กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 
   (3) แสดงความเห็นท่ีขดัแยง้อยา่งสร้างสรรค ์
   ดงันั้นสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบตั ิการขององคป์ระกอบ  “การมี

สัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น” หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
แสดงออกถึงการปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้น สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ดว้ยการใหค้วามสนใจและ
การแบ่งปันความรู้สึกซ่ึงกนัและกนัการมีสัมพนัธภาพกบัผูอื้่น ซ่ึงนิยามดงักล่าวเช่ือมโยงไปถึง 
ตวับ่งช้ีการมีสัมพนัธภาพกบัผูอื้่น 3 ตวับ่งช้ี ประกอบดว้ย 1) สามารถปรับตวัเขา้กบัผูอื้่นได ้ 
2) มีการแบ่งปันความคิดและความรู้สึกกบัผูอื้่น และ 3) มีการแสดงความชื่นชมให้กาํลงัใจ 
ซ่ึงกนัและกนั 

  5) นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบการควบคุมอารมณ์ตนเอง 
   การบริหารจดัการอารมณ์ของตนเป็นความสามารถท่ีจะควบคุมจดัการกบั

ความรู้สึกหรือภาวะอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสมและชาญฉลาด โดยเสริมสร้างจากภาวะท่ี
ตระหนกัรู้ในอารมณ์ของตน เม่ือเศร้าโกรธ ผิดหวงั หรือเสียใจ ก็ควบคุมตนเองไดไ้ม่โมโหร้าย 
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ไม่สร้างความทุกขร์ะทมให้แก่ตน นําภาวะอารมณ์ของตนให้คืนสู่สภาพปกติไดโ้ดยเร็ว คิด
ไตร่ตรองก่อนตดัสินใจ (Goleman, 1995) 

   ณัฐชา วิทยพิเชฐสกุล (2548) กล่าวว่าการจดัระเบียบอารมณ์ของตน (self 
regulation) หมายถึง การจดัการกบัอารมณ์ แรงกระตุน้ และความสามารถของตนอยา่งเหมาะสม 
ประกอบดว้ย การควบคุมตนเอง (self control) เป็นการควบคุมอารมณ์ดา้นลบและแรงกระตุน้ได ้
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุพานี สฤษฎว์านิช (2552) อธิบายถึง ความสามารถในการควบคุมตนเอง (self – 
regulation) เป็นความสามารถในการควบคุมหรือปรับเปล่ียนอารมณ์ตนได ้สามารถที่จะคิดให้
เหมาะก่อนท่ีจะกระทาํอะไรออกไป 

   ตามทศันะ Weisinger (1998) กล่าวว่าการจดัการกบัอารมณ์ของตนเอง 
(managing your emotions) การจดัการกบัอารมณ์ของตนเองไม่เหมือนกบั การเก็บกดอารมณ์ซ่ึง
ทาํให้ตนเองไม่ไดร้ับขอ้มูลที่มีคุณค่าการจดัการกบัอารมณ์ หมายความถึง การเขา้ใจอารมณ์
เหล่านั้น และใชค้วามเขา้ใจนั้นจดัการกบัสถานการณ์อยา่งไดผ้ลดี เน่ืองจากอารมณ์เป็นผลมาจาก
การมีปฏิสัมพนัธ์กนัระหว่างความคิดของตนเองแต่อารมณ์ทางลบ เช่น อารมณ์เศร้าโดยทัว่ๆ ไป 
เกิดจากสถานการณ์ที่เป็นปัญหา ดงันั้นความสามารถในการจดัการคือการทาํให้ระดบัความ
รุนแรงของอารมณ์ลดลงมาอยูใ่นระดบัท่ีจะทาํให้ตนเองพฒันารูปแบบพฤติกรรมใหม่ท่ีดีกว่าเดิม
เป็นความรู้สึกผอ่นคลายได ้เมื่อตอ้งอยูภ่ายใตส้ถานการณ์ที่มีความกดดนั และสามารถควบคุม
อารมณ์หรือรักษาอารมณ์ตนเองได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2550) ท่ีกาํหนดสมรรถนะหลกัของผูบ้ริหารเก่ียวกบัการควบคุมอารมณ์ตนเอง (emotional self 
control) คือ ผูน้าํท่ีมีความสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองไดสู้ง จะมีวิธีการในการจดัการกบัภาวะ
สับสนทางอารมณ์ตลอดจนภาวะกดดนัภายในตนไดดี้หรืออยา่งนอ้ยก็สามารถหาทางออกใหม่ท่ี
ก่อให้เกิดประโยชน์จุดเด่นของการควบคุมตนเองของผูน้าํก็คือ มีความสงบน่ิง ไม่หวัน่ไหว และมี
สติตลอดเวลาท่ีเผชิญกบัภาวะวิกฤตท่ีมีความเครียดสูง ไม่แสดงอารมณ์เสียง่ายๆ เม่ือตอ้งประสบ
เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีรบกวนจิตใจในชีวิตประจาํวนั 

   เปรมปรีด ์หมู่วิเศษ (2549) กล่าวถึงความสามารถดา้นการควบคุมอารมณ์
ตนเอง (emotional self control) หมายถึง มีวิธีการในการจดัการกบัภาวะสับสนทางอารมณ์ 
ตลอดจนภาวะแรงกระตุน้ภายในตนเองไดดี้ มีท่าทีที่สงบในสถานการณ์ท่ีตึงเครียด อดทน และ
ไม่แสดงให้เห็นถึงความกงัวลใจ ทนต่อแรงกดดนัภายในตนเอง ขณะท่ีมองเห็นความเส่ียง อยูด่ว้ย
ความสงบทางจิต และมองในดา้นบวกในสถานการณ์ท่ีท่ีตอ้งใชค้วามพยายามสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
อ ุดมพร  แกว้ประดิษฐ ์ (2546)  การควบคุมอารมณ์ของตนเอง  ( self regulation)  หมายถึง 
ความสามารถในการบริหารจดัการอารมณ์ และความตอ้งการของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสมตาม
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สถานการณ์ มีสติรู้ผิดรู้ชอบโดยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้นเป็นท่ีไวว้างใจของผูอ่ื้น และ
สามารถปรับตวัเพื่อจดัการกบัเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนได ้ส่วน กฤษฏ์ิอธิป ใจปลํ้า (2544) และ 
ถูกถวิล พวัพานิช (2545) กล่าวถึงการบริหารจดัการอารมณ์ของตนเอง (self regulation) หมายถึง
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตนเอง มีความรับผิดชอบ ความอดกลั้น และสามารถแกไ้ข
ความเครียด ความวิตกกงัวลในตวัเองไดดี้ มีความยืดหยุน่ และปรับปรุงตนเอง การบริหารอารมณ์ 
หมายถึง ความสามารถท่ีจะจดัการกบัอารมณ์ต่างๆ เม่ือมีอารมณ์บางอยา่งเกิดข้ึนแลว้สามารถรู้วิธี
กบัอารมณ์ท่ีเกิดข้ึน ไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถควบคุมตนเองเป็นคนท่ีน่าไวว้างใจ มีคุณธรรม มี
ความสามารถในการปรับตวั และมีความสามารถในการสร้างแนวคิดใหม่ๆ ท่ีมีประโยชน์ต่อการ
ดาํเนินชีวิต 

   Bar-On (1997) กล่าวว่า ความสามารถทางอารมณ์เก่ียวกบัการควบคุม
อารมณ์ตนเอง แบ่งออกเป็น 2 ดา้น 5 คุณลกัษณะท่ีสาํคญัๆ ดงัน้ี 

   (1) ความสามารถในการปรับตวั ประกอบดว้ย 1) ความสามารถในการ
ตรวจสอบความรู้สึกของตน 2) เขา้ใจสถานการณ์ต่างๆ และสามารถตีความไดถู้กตอ้ง ตรงตาม
ความเป็นจริง 3) มีความยืดหยุน่ในความคิดและความรู้สึกของตนเป็นอยา่งดี 4) มีความสามารถ
ในการแกไ้ขปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหนา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

   (2) มียทุธวิธีในการจดัการกบัความเครียด ประกอบดว้ย 1) การจดัการ
กบัความเครียด บริหารความเครียด 2) ควบคุมอารมณ์ไดอ้ยา่งดี และแสดงออกไดอ้ยา่งเหมาะสม 

   ธีรานิตย  ์สันติพฤทธ์ิ (2546) การบริหารจดัการกบัอารมณ์ของตนเอง 
(managing emotions) หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ ความรู้สึก และแสดงออกได้
อยา่งเหมาะสมกบับุคคล สถานท่ี เวลา และเหตุการณ์ให้เกิดความสมดุล ซ่ึงมีลกัษณะพฤติกรรม 
ดงัน้ี 1) ใจกวา้งและยอมรับส่ิงใหม่หรือขอ้มูลใหม่ๆ 2) มีความยืดหยุน่ในความคิดและจดัการกบั
ความเปลี่ยนแปลงได ้3) สามารถแกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหนา้ได ้4) ใชส้ติปัญญาในการแสดง
ความคิดเห็นและความรับผิดชอบ 5) สามารถควบคุมความรู้สึก เศร้า โกรธ ผิดหวงัหรือเสียใจได ้
ไม่โมโหร้าย และนาํพาอารมณ์ของตนเอง ให้กลบัคืนสภาพปกติไดโ้ดยเร็ว ฝันร้ายให้กลายเป็นดี 

   Goleman (1995) ไดเ้สนอกรอบแนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะทางอารมณ์ 
(Emotional competence framework) เก่ียวกบัการควบคุมตนเอง (self regulation) เป็นการบริหาร
จดัการกบัความรู้สึกภายในตน การผลกัดนั ประกอบดว้ย 1) การควบคุมตนเอง คือความสามารถ
ในการจดัการควบคุมอารมณ์ท่ีแปรปรวนและแรงผลกัดนัต่างๆ ได ้2) ความน่าสนใจ ความเช่ือถือ
ได ้คือการรักษาความเป็นคนซ่ือสัตยแ์ละคุณงามความดีเป็นมาตรฐานไว ้3) ความเป็นคนซ่ือตรง
ต่อหนา้ที่ คือรับผิดชอบในการทาํงาน 4) ความสามารถในการปรับตวั คือมีความยืดหยุน่ในการ
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จดัการกบัความเปล่ียนแปลง 5) ความสามารถในการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ คือรู้สึกมีความสบายใจ
กบัความคิดใหม่ๆ การเขา้ถึงส่ิงใหม่และไดข้อ้มูลใหม่ ส่วนกรมสุขภาพจิต (2543) ไดพ้ฒันาแบบ
ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ เก่ียวกบัความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตนเอง สามารถวดัได้
จาก 3 ตวับ่งช้ี 1) รู้อารมณ์และความตอ้งการของตน 2) ควบคุมอารมณ์และความตอ้งการได ้3) 
แสดงออกอยา่งเหมาะสม 

   ดงันั้น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบตัิการขององคป์ระกอบ “การควบคุม
อารมณ์ตนเอง” หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
แสดงออกถึงการควบคุมอารมณ์ตนเองดว้ยการจดัการกบัอารมณ์ที ่ไม ่เหมาะสมได  ้ มี
ความสามารถในการปรับตวัยอมรับและยืดหยุน่ต่อการเปลี่ยนแปลง โดยใชเ้หตุผลมากกว่า
อารมณ์ในการตดัสินใจและแกปั้ญหา ซ่ึงนิยามดงักล่าวเช่ือมโยงไปถึงตวับ่งช้ีการควบคุมอารมณ์
ตนเอง (self regulation) 6 ตวับ่งช้ี ประกอบดว้ย 1) ความสามารถควบคุมตนเองให้แสดงความ
คิดเห็นไดอ้ยา่งเหมาะสม  2)  สามารถระงบัอารมณ์ไดท้นัทีเ มื ่อ รู ้สึกโกรธหรือไม่พอใจ 
3) ความสามารถในการเปลี่ยนอารมณ์ทางลบเป็นบวกได ้4) ความสามารถทาํใจยอมรับเมื่อเกิด
การเปลี่ยนแปลงในชีวิตได  ้5) มีการพิจารณาไตร่ตรองดว้ยเหตุผลมากกว่าใชอ้ารมณ์ในการ
ตดัสินใจ 6) เม่ือมีปัญหาสามารถควบคุมสติและอารมณ์ได ้

   จากผลการศึกษาตามทศันะของนกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบันิยามเชิงปฏิบติัการ
และตวับ่งช้ีขององคป์ระกอบของความฉลาดทางอารมณ์ 5 องคป์ระกอบ คือ 1) การตระหนกัรู้
อารมณ์ของตน (emotional self-awareness) 2) การสร้างแรงจูงใจให้กบัตนเอง (self motivation) 
3) การเขา้ใจอารมณ์ผูอื้ ่น (empathy) 4) การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอื้ ่น (interpersonal) และ  
5) การควบคุมอารมณ์ตนเอง (emotional self-control) ที่กล่าวไวข้า้งตน้ ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นนิยาม
เชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ีของแต่ละองคป์ระกอบ ดงัตารางท่ี 13 
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ตารางท่ี 13 องคป์ระกอบ นิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ี/สาระการวดัความฉลาดทางอารมณ์ 
(emotional intelligence) 

 
องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี/สาระหลักเพื่อการวัด 

1. การ
ตระหนกัรู้
อารมณ์ของ
ตน 
(emotional 
self-
awareness)  

พฤติกรรมการแสดงออกของผู ้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงการ
รับรู้และเข้าใจความรู้ สึกและความคิด 
อารมณ์และความตอ้งการของตนเองได้ว่า
สาเหตุใดท่ีทําให้เกิดอารมณ์ต่างๆ และ
สามารถประเมินจุดเด่นจุดดอ้ยของตนเองได้
เขา้ใจความ รู้สึกของตนเองว่ามาจากสาเหตุ
ใด มีสติรู้เท่าทันความคิดความรู้สึกของ
ตนเอง ความสามารถในการแยกแยะผลดีและ
ผลเสียในการปฏิบัติงานรู้ความสามารถท่ี
เป็นจุดเด่น จุดดอ้ยของตน และมีความมัน่ใจ
ในคุณค่าและความสามารถของตน 

1. เขา้ใจความรู้สึกของตนเองว่า
มาจากสาเหตุใด 

2. ม ีส ต ิรู ้เ ท ่า ท นั ค ว า ม ค ิด
ความรู้สึกของตนเอง 

3. ความสามารถในการแยกแยะ
ผลดีและผลเสียในการ
ปฏิบติังาน 

4. รู้ความสามารถท่ีเป็นจุดเด่น 
จุดดอ้ยของตน  

5. มีความมัน่ใจในคุณค่าและ
ความสามารถของตน 

2. การสร้าง
แรงจูงใจ
ให้กบั
ตนเอง (self 
motivation)  

พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกในการ
สร้างขวญัและกาํลงัใจให้ตนเองสามารถ
ปรับม ุมมองให ้เก ิดความค ิดและการ
กระทาํที่สร้างสรรค  ์มองโลกในแง่ดี ไม่
ยอ่ทอ้ต่อปัญหาและอุปสรรคการเช่ือมัน่
ในความสามารถของตน เอง  เ มื ่อ มี
ขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึนจะบอกตนเองว่าไดท้าํ
ดีที่สุดแลว้การให้กาํลงัใจในการคิดและ
ก า ร ก ร ะ ทํา อ ย า่ ง ส ร ้า ง ส ร ร ค  ์ ก า ร
สร้างสรรคกิ์จกรรมเพื่อผอ่นคลายอารมณ์ 
การมองอุปสรรคให้เป็นโอกาสในการ
แกไ้ขปัญหาและแมส้ถานการณ์จะเลวร้าย
ก็มีความหวงัว่าจะดีข้ึน 
 

1. การเชื่อมัน่ในความสามารถ
ของตนเอง  

2. เมื่อมีขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึนจะ
บอกตนเองว ่าไดท้ ําดีที ่สุด
แลว้  

3. การให้กาํลงัใจในการคิดและ
การกระทาํอยา่งสร้างสรรค ์ 

4. การสร้างสรรคก์ิจกรรมเพื่อ
ผอ่นคลายอารมณ์  

5. การมองอ ุปสรรคให ้เ ป็น
โอกาสในการแกไ้ขปัญหา  

6. แมส้ถานการณ์จะเลวร้ายก็มี
ความหวงัว่าจะดีข้ึน 
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ตารางท่ี 13 องคป์ระกอบ นิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ี/สาระการวดัความฉลาดทางอารมณ์ 
(emotional intelligence) (ต่อ) 

 
องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี/สาระหลักเพื่อการวัด 

3) การเขา้ใจ
อารมณ์ผูอ่ื้น 
(empathy)  

พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงการ
สังเกตความรู้สึกของผูอ่ื้น เขา้ใจและเห็น
ใจผูอื้่น และพร้อมที่จะให้ความเอ้ืออาทร
และช่วย เหล ือผู อื้ ่น เสมอ  เข า้ ใจและ
ยอมรับในอารมณ์ของผูอื้่น รู้สึกเห็นใจ
ผูอื้่นเมื่อพบว่าพวกเขาไม่สบายใจ ให้คาํ
ปลอบโยนและให้กาํลงัใจแก่ผูร่้วมงานท่ี
รู้สึกผ ิดหวงัเสมอ  และเตม็ใจให้ความ
ช่วยเหลือหากผูอ่ื้นมีปัญหา 

1. เขา้ใจและยอมรับในอารมณ์
ของผูอ่ื้น  

2. รู ้สึกเห็นใจผู อื้ ่นเ มื ่อพบว ่า
พวกเขาไม่สบายใจ  

3. ให ้ค ํา ปลอบโยนและ ให้
กาํลงัใจแก่ผูร่้วมงานที่รู ้สึก
ผิดหวงัเสมอ  

4. เตม็ใจให้ความช่วยเหลือหาก
ผูอ่ื้นมีปัญหา 

4. การสร้าง
ความสัมพนั
ธ์กบัผูอ่ื้น 
(interperson
al)  

พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงการ
ปรับตวัเขา้กบัผูอื้่น สร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล ดว้ยการให้ความสนใจ
และการแบ่งปันความรู้สึกซ่ึงกนัและกนั
การม ีส ัมพนัธภาพกบัผู อื้ ่น  สามารถ
ปรับตวั เข า้กบัผู อื้ ่นได  ้มีการแบ ่งปัน
ความคิดและความรู้สึกกบัผูอื้ ่น  มีการ
แสดงความชื่นชมให้กาํลงัใจซ่ึงกนัและ
กนั 

1. สามารถปรับตวัเขา้กบัผูอื้ ่น
ได ้ 

2. มีการแบ่งปันความคิดและ
ความรู้สึกกบัผูอ่ื้น  

3. มีการแสดงความชื่นชมให้
กาํลงัใจซ่ึงกนัและกนั 

5. การควบคุม
อารมณ์
ตนเอง 
(emotional 
self - 
control)  

พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงการ
ควบคุมอารมณ์ตนเองดว้ยการจดัการกบั
อารมณ์ท่ีไม่เหมาะสมได ้มีความสามารถ
ในการปรับตวัยอมรับและยืดหยุน่ต่อการ
เปลี ่ยนแปลง  โดยใช เ้หต ุผลมากกว ่า 
 

1. ความสามารถควบคุมตนเอง
ให ้แสดงความค ิด เห ็นได้
อยา่งเหมาะสม 

2. ความสามารถในการระงบั
อ า รมณ ์ไ ด ท้ นัท ีเ มื ่อ รู ้ส ึก
โกรธหรือไม่พอใจ 
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ตารางท่ี 13 องคป์ระกอบ นิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ี/สาระการวดัความฉลาดทางอารมณ์ 
(emotional intelligence) (ต่อ) 

 
องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี/สาระหลักเพื่อการวัด 

 อารมณ์ในการตดัสินใจและแกป้ัญหา 
ความสามารถควบคุมตนเองให ้แสดง
ความคิดเห็นไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถ
ระง บัอารมณ ์ได ท้ นัท ีเ มื ่อ รู ้สึกโกรธ
หรือไม่พอใจ ความสามารถในการเปล่ียน
อารมณ์ทางลบเป็นบวกได ้ความสามารถ
ทาํใจยอมรับเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ชีว ิตได  ้มีการพ ิจารณาไตร่ตรองดว้ย
เหตุผลมากกว่าใชอ้ารมณ์ในการตดัสินใจ 
เ มื ่อม ีปัญหาสามารถควบค ุมสต ิและ
อารมณ์ได ้

3. ความสามารถในการเปลี่ยน
อารมณ์ทางลบเป็นบวกได ้ 

4. ความสามารถทาํใจยอมรับ
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ชีวิตได ้

5. มีการพิจารณาไตร่ตรองดว้ย
เหตุผลมากกว่าใชอ้ารมณ์ใน
การตดัสินใจ 

6. เมื่อมีปัญหาสามารถควบคุม
สติและอารมณ์ได ้

 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากขอ้สรุปเก่ียวกบัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ (visionary leadership) ขอ้สรุปเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ จาํนวน 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ การส่ือสาร (communication) ความคิด
สร้างสรรค ์(creativity) ความฉลาดทางอารมณ์ (emotional intelligence) และบรรยากาศองคก์าร 
(organization climate) และขอ้สรุปองคป์ระกอบของแต่ละปัจจยั ดงัรายละเอียดที่นําเสนอใน
ตอนตน้ ไดน้าํมาสู่การกาํหนดองคป์ระกอบและโครงสร้างความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผล เพื่อสร้าง
โมเดลเชิงสมมติฐานของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ ผูว้ิจยัอาศยัหลกัการเหตุและ
ผลสัมพนัธ์ ลาํดบัการเกิดก่อนและหลงัของปัจจยั ลกัษณะการส่งผลโดยตรงหรือโดยออ้มที่มี
แนวคิดเชิงทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งอา้งอิง ดงัน้ี 

ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ (visionary leadership) เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการสร้างวิสัยทศัน์ (formulating) โดยการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์สภาพการณ์ทั้งภายในและภายนอกองคก์าร สามารถกาํหนดทิศทาง
และเป้าหมายเพื่อสร้างอนาคตผา่นวิสัยทศัน์ของโรงเรียน มองปัญหาที่เกิดข้ึนในองคก์ารว่าเป็น
ส่ิงทา้ทาย กระตุน้ให้เกิดความคิดสร้างสรรคแ์ละคิดนอกกรอบในการทาํงาน มีการเผยแพร่
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วิสัยทศัน์ (articulating) โดยการโนม้นา้ว จูงใจให้บุคลากรยึดมัน่และร่วมสานฝันต่อวิสัยทศัน์ของ
องคก์าร สามารถส่ือสารวิสัยทศัน์อยา่งชดัเจน มีการปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ (implementing) โดยการ
ส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลากรไดมี้ส่วนร่วมในการปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ กระตุน้การทาํงานเป็นทีม 
กระตุน้ให้บุคลากรไดใ้ชศ้กัยภาพในการทาํงานอยา่งเตม็ความสามารถ โดยมุ่งเนน้การกระจาย
และเพิ่มอาํนาจแก่บุคลากร และ การเป็นแบบอยา่งท่ีดี (role model) มีความซ่ือสัตยแ์ละยดึมัน่ส่ิงท่ี
ถูกตอ้งในการทาํงาน มีการประพฤติตนดีปฏิบตัิตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม สร้าง
ศรัทธาโดยเป็นแบบอยา่งที่ดีในการปฏิบตัิงานตามค่านิยมของสถานศึกษาเพื่อพฒันาบุคลากรสู่
อนาคต เป็นที่ปรึกษาและให้กาํลงัใจแก่บุคลากรในการปฏิบตัิงาน มีความกระตือรือร้นในการ
ทาํงาน มีความเพียรพยายามและมุ่งมัน่ตั้งใจในการทาํงาน และมีการกระตุน้ให้สร้างนวตักรรม
ใหม่ๆ โดยอาศยัเทคโนโลยี 

การสังเคราะห์องคป์ระกอบของภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์พบว่า มีองคป์ระกอบเชิงทฤษฎี 
(theoretical framework) จาํนวน 17 องคป์ระกอบ แต่สาํหรับการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ช้
หลกัเกณฑพ์ิจารณาจากความถ่ีขององคป์ระกอบท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของนกัวิชาการส่วนใหญ่
เลือกเป็นองคป์ระกอบของภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ (visionary leadership) ในระดบัสูง เพื่อกาํหนด
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั (conceptual framework) จาํนวน 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การสร้าง
วิสัยทศัน์ (formulating) การเผยแพร่วิสัยทศัน์ (articulating) การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ (implementing) 
และการเป็นแบบอยา่งท่ีดี (role model) ตามทศันะของ Bennis (1978), Hickman & Silva (1984), 
Brun (1989),  Westley & mintbarg (1989),  Sandra J. Lesoure (1990),  Fisher (1993),  Nanus 
(1996),  Piciacchia (1996),  Marinclli (1998),  Thompson (2000),  Wiliams (2003),  Sashkin & 
Sashkin (2003),  Leimbach (2005),  kapur (2007),  kahan (2008),  Thompson (2008),  Leonard 
(2008), Rock (2009), วีระวฒัน์ ปันนิตามยั (2544), บูรชยั ศิริมาสาคร (2547), เศวต ตนัพลีรัตน์ 
(2547), ดิเรก สุขสุนยั (2549), สุดา สุวรรณาภิรมย ์และอดิศกัด์ิ จนัทรประภาเลิศ (2550), พิชาย 
รัตนดิเลก ณ ภูเก็ต (2552), สมชาย เทพแสง (2552), สุรีพนัธ์ เสนานุช (2553), สถาบนัเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ (2553), สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553)  

ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาจากทศันะของนกัวิชาการต่างๆ 
เพื ่อกําหนดปัจจ ยั ที ่เ กี ่ยวข อ้งในลกัษณะเหต ุและผล  (cause and effect) ซึ่ งช ่วยให ้เห ็น
ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มของปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์นาํไปสู่การกาํหนด
ปัจจยัเพื่อนาํไปสู่กรอบแนวคิดเพื่อการวิจยั (conceptual framework) ท่ีชดัเจนและสมเหตุสมผลยิ่งข้ึน 
จากการสังเคราะห์ปัจจยัที ่ส่งผลต่อภาวะผูน้ํา เชิงว ิส ัยทศัน์ มีปัจจยัเชิงทฤษฎี (theoretical 
framework) จาํนวน 9 ปัจจยั แต่สาํหรับการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชห้ลกัเกณฑพ์ิจารณาจากความถ่ีของ
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ปัจจยัท่ีผูว้ิจยัส่วนใหญ่เลือกเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ในระดบัสูง มี 4 ปัจจยั 
คือ การส่ือสาร (communication) ความฉลาดทางอารมณ์ (emotional intelligence) บรรยากาศ
องคก์าร (organization climate) และความคิดสร้างสรรค  ์(creativity) Howell and Frost (1989), 
Manasse (1986), Nanus (1992), Manning and Robertson (2002), Kantabutra and Avery (2004), 
Groves (2005), Thomas (2005) และ Jing and Avery (2008) 

จากปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อผลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์จาํนวน 4 ปัจจยั ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาจาก
ทศันะของนกัวิชาการต่างๆ เพื่อหาความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจยัและสร้างโมเดลเชิง
สมมติฐานของปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์จากการสังเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผล
ต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์พบว่าการส่ือสาร (communication) ความคิดสร้างสรรค ์(creativity) 
บรรยากาศองคก์าร (organization climate) และความฉลาดทางอารมณ์ (emotional intelligence) 
ส่งผลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ (visionary leadership) ขณะท่ี ความฉลาดทางอารมณ์ (emotional 
intelligence) ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค  ์ ( creativity) การสื่อสาร  (communication) และ
บรรยากาศองคก์าร (organization climate) ส่วนบรรยากาศองคก์าร (organization climate) ส่งผล
ต่อการส่ือสาร (communication) และความคิดสร้างสรรค  ์(creativity) ตามทศันะของ Rogers 
(1959), Smith and Hildreth (1971), Osborn (1973), Litwin & Stringer (1968), Steers & Porter 
(1979),  Holbrook & Lee (1997),  Willium (1994),  Hay & McBer (2000),  Thomas (2005), 
อรพินทร์ ชูชม อจัฉรา สุขารมณ์ และวิสาสลกัษณ์ ชวัวลัลี (2542), สุพฒันา หอมบุปผา (2548),  
วีระวฒัน์ ปันนิตามยั (2542), จิติมา วรรณศรี (2550), วิโรจน์ สารรัตนะ และสัมพนัธ์ พนัธ์พฤกษ ์
(2545), วิชยั ปาละศกัด์ิ (2548) และ รัศมี ธนัยธร (2553) โดยมีองคป์ระกอบของแต่ละปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ ดงัน้ี 

4.1 การส่ือสาร (communication) เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงกระบวนการติดต่อรับส่งขอ้มูลข่าวสารระหว่างผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานกบับุคคลอื่นที่เก่ียวขอ้ง เพื่อให้เกิดความเขา้ใจและความร่วมมือในการดาํเนินงาน เป็น
ทกัษะพื้นฐานที่สําคญัอีกประการหน่ึงเนื่องจากผูบ้ริหารตอ้งสามารถใชก้ารส่ือสารเพื่อเพิ ่ม
ความสามารถในการทาํงานให้กบัองคก์ารและขณะเดียวกนัก็สร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่าง
สมาชิกในองคก์าร การส่ือสารที่ดีประกอบดว้ยการมีทกัษะในการส่ือสารทั้งทกัษะในการพูด 
ทกัษะในการเขียน ทกัษะในการฟังหรือชา้ภาษาท่าทาง และการใชช่้องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม
ทั้งโยการพูด การเขียน การใชส้ัญลกัษณ์หรือการแสดงออก รวมทั้งการใชรู้ปแบบการส่ือสารท่ี
เหมาะสมโดยเฉพาะการส่ือสารแบบสองทาง การส่ือสารท่ีดีและเหมาะสมยอ่มทาํให้สมาชิกเกิด
การยอมรับและเห็นคลอ้ยตาม รวมทั้งสร้างแรงบนัดาลใจก่อให้เกิดการปฏิบตัิตามแนวทางท่ี
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คาดหวงั ซ่ึงจะนาํสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมาย การสังเคราะห์องคป์ระกอบการส่ือสารท่ีเป็นกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎี (theoretical framework) พบว่า มีจาํนวน 14 องคป์ระกอบ แต่สําหรับการ
ศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้กณฑพ์ิจารณาจากองคป์ระกอบท่ีมีความถ่ีขององคป์ระกอบที่ผูว้ิจยั
ส่วนใหญ่เลือกเป็นองคป์ระกอบของการส่ือสารในระดบัสูง เพื่อกาํหนดเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการ
วิจยั (conceptual framework) ได ้3 องคป์ระกอบ 1) มีทกัษะการส่ือสาร (communication skill) 
2) ใชช่้องทางการส่ือสาร (communication channel) และ 3) มีรูปแบบการส่ือสาร (communication 
form) ตามทศันะของ Schramm and Osgood (1954), schramm (1954), Berlo (1960), Shannon 
and Weaver ( 1 9 6 2 ) ,  Lunenburg & Ornstein (1991),  Sriussadaporn-Charoenngam & Jablin 
(1999), Mottet & Roach (2004), ระวีวรรณ ประกอบผล (2540), ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 
(2545), จิติมา วรรณศรี (2550) และชยัเลิศ พิชิตพรชยั (2550) 

4.2 ความคิดสร้างสรรค  ์(creativity) เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่แสดงออกถึงการคิดการทาํส่ิงใหม่เพื ่อแกปั้ญหาที่เกิดข้ึน โดยอาศยั
การบูรณาการเช่ือมโยงจากความรู้และประสบการณ์เดิม ประกอบดว้ย ความคิดริเร่ิม ความคล่อง
ในการคิด ความยืดหยุน่ในการคิดและความละเอียดลออในการคิด การสังเคราะห์องคป์ระกอบ
ความคิดสร้างสรรคที์่เป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (theoretical framework) พบว่า มีจาํนวน  
13 องคป์ระกอบ แต่สาํหรับการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้กณฑพ์ิจารณาจากองคป์ระกอบที่มี
ความถี่ขององคป์ระกอบที่ผูว้ ิจยัส่วนใหญ่เลือกเป็นองคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรคใ์น
ระดบัสูง เพื่อกาํหนดเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจยั (conceptual framework) ได ้4 องคป์ระกอบ 
1) ความคิดริเร่ิม (originality) 2) ความคล่องแคล่วในการคิด (fluency) 3) ความยืดหยุน่ในการคิด 
(flexibility) และ 4) ความละเอียดลออในการคิด (elaboration) ตามทศันะของ Torance (1962), 
Guilford (1967),  Guilford & Hopefner (1971),  Jellen & Urban (1986),  ประสาท  อิศรปรีดา 
(2532), สุพฒันา หอมบุปผา (2548) และจิตติมา วรรณศรี (2550) 

4.3 บรรยากาศองคก์าร (organization climate) เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่แสดงออกถึงการรับรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต ่อ
สภาพแวดลอ้มขององคก์ารท่ีตนกาํลงัปฏิบติังานอยู ่รวมทั้งระบบการบริหารงานขององคก์ารซ่ึงมี
อิทธิพลต่อทศันคติ และพฤติกรรมการทาํงานของผูป้ฏิบติังานในองคก์ารมีลกัษณะเฉพาะตวัของ
แต่ละองคก์าร ที่จะก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทาํงานและสะทอ้นให้เห็นถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการดาํเนินงานขององคก์าร การสังเคราะห์องคป์ระกอบบรรยากาศองคก์ารที่เป็น
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (theoretical framework) พบว่า มีจาํนวน 38 องคป์ระกอบ แต่สาํหรับการ
ศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้กณฑพ์ิจารณาจากองคป์ระกอบท่ีมีความถ่ีขององคป์ระกอบที่ผูว้ิจยั
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ส่วนใหญ่เลือกเป็นองคป์ระกอบของบรรยากาศองคก์ารในระดบัสูง เพื่อกาํหนดเป็นกรอบแนวคิด
เพื ่อการวิจยั  (conceptual framework) ได  ้4 องคป์ระกอบ  คือ  การสร้างบรรยากาศเชิงบวก 
(positive climate) การสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั (trust, subtlety and intimacy) การส่งเสริม
ให้มีการตดัสินใจร่วม (Shared control and decision making) และการสร้างแรงจูงใจ (motivation) 
ตามทศันะของ  Halpin & Croft (1966), James & Jones (1974), Likert (1976), Kotter (1978), 
DuBrin (1984), Koys and DeCotiis (1991), Litwin and Burmeister (1992), Owen (1995), Hay 
and McBer (1995) ,  Owen (2001),  Ayers (2002),  Stringer (2002),  จิต ิมา  วรรณศรี  (2550), 
สัมฤทธ์ิ กางเพง็ (2551) และสมจิต สงสาร (2552) 

4.4 ความฉลาดทางอารมณ์ (emotional intelligence) เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่แสดงออกถึงตระหนกัถึงความรู้สึก ความคิด และอารมณ์ของ
ตนเองและผูอื้่น สามารถจดัการควบคุมอารมณ์ และสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่ตนเองในการ
กระตุน้ภายในจิตใจ ตลอดจนสามารถตอบสนองความตอ้งการ แสดงความคิด และการกระทาํ
ของตนเองไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล มองโลกในแง่ดี สามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์ดว้ยการดาํเนินชีวิต
ร่วมกบัผูอื้่นอยา่งสร้างสรรคแ์ละมีความสุข การสังเคราะห์องคป์ระกอบของความฉลาดทาง
อารมณ์ท่ีเป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (theoretical framework) พบว่า มีจาํนวน 11 องคป์ระกอบ 
แต่สําหรับการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ ิจยัไดใ้ชเ้กณฑพ์ิจารณาจากองคป์ระกอบที่มีความถี่ของ
องคป์ระกอบท่ีผูว้ิจยัส่วนใหญ่เลือกเป็นองคป์ระกอบของความฉลาดทางอารมณ์ในระดบัสูง เพื่อ
กําหนดเป็นกรอบแนวคิดเพื ่อการวิจยั  (conceptual framework) ได  ้5 องคป์ระกอบ คือ การ
ตระหนกัรู้อารมณ์ของตน (emotional self-awareness) การควบคุมอารมณ์ตนเอง (emotional self 
control) การสร้างแรงจูงใจให้กบัตนเอง (self motivation) การเขา้ใจอารมณ์ผูอ่ื้น (empathy) และ
การสร้างความพนัธ์กบัผูอื้่น (interpersonal) ตามทศันะของ Goleman (1995), Mayer & Salovey 
(1997),  Cooper & Sawaf (1997) ,  Weisinger (1998),  Bar-On (1997),  Goleman (2002),  กรม
สุขภาพจิต (2543), นนัทนา วงษชิ์น (2543), พรรณี ตระกูลชยั (2545), นวลจนัทร์ อาศยัพานิชย ์
(2545), รานิตย ์สันติพฤทธ์ิ (2546), กนกวรรณ กอบกุลธนชยั (2546), อุดมพร แกว้ประดิษฐ์ 
(2546), ณัฐชา วิทยพิเชฐสกุล (2548), กลัยาณี พรมทอง (2546), วนิดา ปรียะอนุกูล (2549),  
ณัฐวุฒิ เตมียสุวรรณ (2550), เสาวนิตย ์ทวีสันทนีนุกูล (2550), นงครักษ ์ทนัเพื่อน (2550) และ 
สุพานี สฤษฎว์านิช (2552)  

จากการสังเคราะห์ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ ความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิง
เส้นของปัจจยัและองคป์ระกอบของแต่ละปัจจยัตามแนวคิดเชิงทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
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ดงักล่าวขอ้ง ผูว้ ิจยัจึงสร้างโมเดลสมมติฐานของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ําผูน้ําเชิง
วิสัยทศัน์ มีรายละเอียดดงัน้ี  

1) ตวัแปรแฝงภายนอก (exogenous variables) เป็นตวัแปรท่ีเป็นปัจจยัเชิงสาเหตุของปัจจยั
ท่ีเป็นผล มีจาํนวน 1 ตวัแปร ไดแ้ก่ ความฉลาดทางอารมณ์ 

2) ตวัแปรสังเกตไดภ้ายนอก (manifest exogenous variables) หมายถึง เป็นตวัแปรยอ่ยของ
ตวัแปรภายนอกแฝง มีจาํนวน 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ การตระหนกัรู้อารมณ์ตนเอง การควบคุมอารมณ์
ตนเอง การสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง การเขา้ใจอารมณ์ผูอ่ื้นและการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีต่อผูอ่ื้น 

3) ตวัแปรแฝงภายใน (endogenous variables) เป็นตวัแปรที่เป็นผลของตวัแปรสาเหตุมี
จาํนวน 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ การส่ือสาร ความคิดสร้างสรรค ์และบรรยากาศ
องคก์าร 

4) ตวัแปรสังเกตไดภ้ายใน (manifest endogenous variables) หมายถึง ตวัแปรยอ่ยของ
ปัจจยัของตวัแปรภายในแฝง มีจาํนวน 15 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ประกอบดว้ย 
การสร้างวิสัยทศัน์ การเผยแพร่วิสัยทศัน์ การปฏิบตัิตามวิสัยทศัน์ และการเป็นแบบอยา่งที่ดี  
2) การส่ือสารในองคก์าร ประกอบดว้ย มีทกัษะการส่ือสาร ใชช่้องทางการส่ือสาร และมีรูปแบบ
การส่ือสาร 3) ความคิดสร้างสรรค ์ประกอบดว้ย ความคิดริเร่ิม ความคล่องแคล่วในการคิด ความ
ยืดหยุน่ในการคิดและความละเอียดลออในการคิด และ 4) บรรยากาศองคก์าร ประกอบดว้ย การ
สร้างบรรยากาศเชิงบวก การสร้างความไวใ้จซ่ึงกนัและกนั การส่งเสริมให้มีการตดัสินใจร่วมและ
การสร้างแรงจูงใจ ผูว้ิจยันาํเสนอเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัในโมเดลสมการโครงสร้างภาวะ
ผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัแสดงในภาพท่ี 14 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ แทนตวัแปรที่สามารถสังเกตได,้ แทนตวัแปรแฝง 
 แทน ความสมัพนัธ์ที่เป็นสาเหตุและผล ตวัแปรที่ปลายลูกศรทาํใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงโดยตรง (สาเหตุ) ต่อตวัแปรที่หวัลูกศร (ผล) 
 

ภาพที่ 14 โมเดลสมมติฐานของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 

ภาวะผูน้าํเชิง
วิสัยทศัน์ 

ความคิด
สร้างสรรค ์

 

การสื่อสาร 

ความฉลาดทาง
อารมณ์ 

บรรยากาศ
องคก์าร 

การสร้างวิสัยทศัน์ 

การเผยแพร่วิสัยทศัน์ 

การปฏิบตัิตามวิสัยทศัน์ 

การเป็นแบบอยา่งที่ดี 

ความคิดริเริม ความคล่องแคล่วในการคิด ความยืดหยุน่ในการคิด ความละเอียดลออในการคิด 

การตระหนกัรู้อารมณ์ตนเอง 

การสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง 

การเขา้ใจอารมณ์ผูอ้ื่น 

การสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่น 

การควบคุมอารมณ์ตนเอง 

การสร้างบรรยากาศเชิงบวก 

การสร้างความไวว้างใจซึ่งกนัและ

การส่งเสริมให้มีการตดัสินใจร่วม 

การสร้างแรงจูงใจ ใชช้่องทางการสื่อสาร มีทกัษะการสื่อสาร มีรูปแบบของการสื่อสาร 
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บทที่  3 
วิธีดาํเนินการวิจัย 

 
 

การวิ จัยค ร้ั ง น้ี ใช้วิ ธีวิทยาการวิ จัย เ ชิ งป ริมาณ  (quantitative research) โดย มุ่ง ศึกษา
ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ (causal relationship) เพื่อตรวจสอบโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ํา 
เชิงวิสัยทศัน์ โดยยึดหลกัทฤษฎีและผลการวิจยั และนาํโมเดลไปตรวจสอบว่ามีความกลมกลืนกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษห์รือไม่  การสร้างโมเดลสมการโครงสร้างใหส้อดคลอ้งกบัองคค์วามรู้ท่ีมีอยูเ่ดิม
ทั้ งด้านทฤษฎีผลการวิจัยเชิงประจักษ์ และสอดคล้องกับข้อตกลงเบ้ืองต้นของการวิจัยนั้ นมี
จุดมุ่งหมาย 6 ประการ คือ 1) เพื่อบรรยายลกัษณะของรูปแบบความสัมพนัธ์ของปรากฏการณ์หรือ
ตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษาโดยใชโ้มเดลท่ีง่ายและประหยดั 2) เพื่อใหไ้ดโ้มเดลใชเ้ป็นฐานสาํหรับการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากรหลายกลุ่ม 3) เพื่อยนืยนัหรือปฏิเสธความสัมพนัธ์
ตามทฤษฎีท่ีมีอยูเ่ดิมทั้งน้ีการปฏิเสธแนวคิดทฤษฎีเดิมนาํไปสู่การพฒันาหรือปรับปรุงทฤษฎีให้มี
ความถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน 4) เพื่อบรรยายและทาํความเขา้ใจคุณสมบติัของโมเดลเพื่อท่ีจะสามารถสรุป
อา้งอิงไปสู่ประชากรได้อย่างถูกตอ้งภายใต้เง่ือนไขและบริบทท่ีแตกต่างกัน 5) เพื่อพยากรณ์
ปรากฏการณ์และ 6) เพื่อทาํความเขา้ใจลกัษณะการเปล่ียนแปลงหรือพลวตัรของปรากฏการณ์ 
ท่ีศึกษา (Sloane & Gorard, 2003) 

โมเดลสมการโครงสร้าง เป็นโมเดลที่มีตวัแปรแฝง (latent variables) ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ี 
ไม่สามารถวดัไดโ้ดยตรง แต่จะประมาณค่าไดจ้ากตวัแปรสังเกตได  ้(observed variables) ของ 
แต่ละตวัแปรแฝง ดงันั้น โมเดลสมการโครงสร้างจะสะทอ้นให้เห็นถึงการวิเคราะห์องคป์ระกอบ 
(factor analysis) และการวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) องคป์ระกอบที่สําคญัของโมเดล
สมการโครงสร้าง คือ 1) โมเดลโครงสร้าง (structural model) ซ่ึงแสดงถึงความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ 
(causal relationship) ระหวา่งตวัแปรภายนอกและตวัแปรภายใน ซ่ึงอาจเป็นแบบทางเดียวและแบบเสน้
เชิงบวก (recursive and linear additive) หรือแบบสองทางและแบบเส้นเชิงบวก (non-recursive and 
linear additive) และ 2) โมเดลการวดั (measurement model) ซ่ึงแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง 
ตวัแปรแฝงกบัตวัแปรสังเกตได  ้  สําหรับการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (structural 
equation model : SEM)  หรือเรียกว่าสถิติวิเคราะห์ SEM ไดรั้บการพฒันาข้ึน  จึงมีการใชส้ถิติ
วิเคราะห์กนัมากข้ึน ดว้ยคุณสมบตัิที่สําคญัดงัน้ี คือ 1) มีศกัยภาพสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลได้
กวา้งขวาง  สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลไดเ้ช่นเดียวกบัสถิติวิเคราะห์ท่ีง่ายท่ีสุด เช่น t-test  ไปจนถึง
สถิติขั้นสูงท่ีซบัซอ้น  2)  นกัวิจยัสามารถใชส้ถิติวิเคราะห์เป็นภาพรวมไดต้ามโมเดลการวิจยัและ
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มีสถิติทดสอบความตรงของโมเดลการวิจยั  3)  มีการผอ่นคลายขอ้ตกลงเบื้องตน้ทางสถิติ  
4) มีศกัยภาพในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการทดสองกรณีตวัแปรแฝง (วิโรจน์  สารรัตนะ, 2553) 

สําหรับสมมติฐานการวิจยัมกัเขียนเป็นขอ้ความบรรยายรูปแบบอิทธิพลในโมเดลเป็น
ภาพรวม สถิติวิเคราะห์จาํเป็นตอ้งใชส้ถิติวิเคราะห์ท่ีสามารถวิเคราะห์ประมาณค่าพารามิเตอร์ใน
โมเดลสมการถดถอยทั้งสองสมการไปพร้อมกนั (simultaneous equation model) และมีการ
ทดสอบความกลมกลืนของโมเดล (model goodness of fit test) ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ดว้ยโมเดล
สมการโครงสร้างซ่ึงตอ้งใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะในการวิเคราะห์ขอ้มูล เช่น โปรแกรม 
LISREL (Joreskog & Sorbom, 1996 อา้งถึงใน นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2548) และโปรแกรม Mplus 
(Muthen & Muthen, 2003) เป็นตน้ จากขอ้มูลขา้งตน้ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบวิธีดาํเนินการวิจยัของ
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ โดยมีวิธีดาํเนินการวิจยั ดงัน้ี 1) การศึกษาแนวคิด
เชิงทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือนาํไปสู่การกาํหนดโมเดลสมการโครงสร้างท่ีเป็นโมเดลการ
วิจยัหรือโมเดลสมมติฐาน ผลลพัธじจะไดさโมเดลสมมติฐานท่ีประกอบดว้ยโมเดลการวดัและ
โมเดลสมการโครงสร้าง  และ  2) การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติว ิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง (structural equation model: SEM) ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีใชโ้ปรแกรม LISREL เพื่อตอบ
คํ า ถ า ม 
การวิจยัวごาโมเดลสมการโครงสร้างที่สร้างข้ึนโดยมีแนวคิดเชิงทฤษฎีและงานวิจยัสนบัสนุน
นั้นมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษじหรือไม่  รายละเอียดดงัภาพท่ี 15 
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ภาพที่ 15 วิธีดาํเนินการวิจยั 

กลมกลืน 

ไม่กลมกลืน 

คาํถามการวิจยั 

ศึกษาทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

โมเดลสมการโครงสร้างเชิงสมมติฐาน 

กาํหนดขอ้มูลเฉพาะของโมเดล 

การระบุความเป็นไดค่้าเดียว 

การประมาณค่าพารามิเตอร์ ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม 
Computed  covariance 

เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม 
Sample  covariance 

การตรวจสอบความ
กลมกลืน 

ปรับโมเดล 

การแปลความหมายโมเดล 

ทฤษฏี/องคค์วามรู้ใหม่ 
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(นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2548), สุภมาส องัศุโชติ และคณะ (2551)) 
จากภาพท่ี 15 เพื่อแสดงการทดสอบโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์กบัขอ้มูล

เชิงประจกัษ ์ประกอบดว้ย 1) ศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวขさองเพื่อสรさาง
โมเดลสมการโครงสรさางที่เปぜนโมเดลการวิจยัหรือโมเดลสมมติฐาน ผลลพัธじท่ีไดจ้ะ
เป็นโมเดลสมมติฐานที่ประกอบดさวยโมเดลการวดัและโมเดลสมการโครงสร้าง และ 2) 
ดาํเนินการวิจยัตามวิธีการทางสถิติเพื่อตอบคาํถามการวิจยัวごา โมเดลสมการโครงสรさางท่ี
สรさางข้ึน โดยมีแนวคิดเชิงทฤษฎีและงานวิจยัสนบัสนุนนั้นมีความกลมกลืนกบัขさอมูลเชิง
ประจกัษじหรือไมご วิเคราะห์ขさอมูลดว้ยโปรแกรม LISREL  มีลาํดบัดงัน้ี 2.1) กาํหนด
ขอ้มูลจาํเพาะโมเดล (specification of the model) 2.2) ระบุความเป็นไปไดค้่าเดียวของโมเดล 
(identification of the model) 2.3) ประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดล (parameter estimation form 
the model) 2.4)ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล (goodness-of fit measures) และหากโมเดล
ไม่กลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษก์็จะดาํเนินการในขั้นตอนที่ 2.5) การปรับโมเดล (model 
modification indexes: MI)  และ 3) เม่ือปรับโมเดลสมมติฐานจนมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษแ์ลว้จึงแปลความหมายผลการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการนาํค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางท่ีไดจ้าก
การคาํนวณท่ีนาํมาใชใ้นการอธิบายความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผล โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางท่ี
มีนยัสาํคญัทางสถิติมาแทนค่าในโมเดล ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางจะบอกขนาดอิทธิพลและทิศทาง
ของตวัแปรเหตุต่อตวัแปรผล และผลท่ีไดคื้อโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ นอกจากน้ีใน
ส่วนของบทที่ 3 ผูว้ิจยัไดอ้ธิบายถึงวิธีการดาํเนินการวิจยัตามลาํดบัดงัน้ี 1) ประชากรและกลุ่ม
ต วั อ ย า่ ง  2) เ ค รื ่อ ง ม ือ ที ่ใ ช ใ้ น ก า ร ว ิจ ยั  
3) การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 4) การเก็บรวบรวมขอ้มูล 5) การวิเคราะห์ขอ้มูล 
6) สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 7) การแปลผลขอ้มูล และ 8) แผนการดาํเนินการวิจยั 
 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร  
 ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2553 จาํนวน 31,770 คน (ศูนยป์ฏิบติัการสังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) จาํแนกตามระดบัของสถานศึกษา ดงัน้ี 
ระดบัประถมศึกษา จาํนวน 29,181  คน  ระดบัมธัยมศึกษา 2,589  คน 



187 

 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2553 จาํนวน 1,080  คน จาํแนกตามระดบัของ
สถานศึกษา ดงัน้ี ระดบัประถมศึกษา จาํนวน 872 คน ระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 208  คน กลุ่ม
ตวัอยา่งดงักล่าวขา้งตน้ ไดม้าโดยใชว้ิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling) 
โดยมีขั้นตอนการกาํหนดขนาดตวัอยา่ง และการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

 1.2.1 พิจารณาลกัษณะขอ้มูลการวิจยั  ซ่ึงตอ้งใชส้ถิติว ิเคราะห์ขั้นสูง คือ การ
วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (structural equation 
model: SEM) จึงจาํเป็นตอ้งกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งให้สอดคลอ้งกบัการใชส้ถิติแต่ละ
ประเภทตามเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

  1.2.1.1 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (confirmatory factor analysis) 
ซ่ึงใชว้ิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ไลคล่ี์ฮู๊คสูงสุด (maximum likelihood: ML) ตอ้งใชก้ลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีขนาดใหญ่เพราะถา้ใชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีมีขนาดตํ่ากว่า 100 หน่วย จะพบว่าโอกาสปฏิเสธ
สมมติฐานในการทดสอบ ไค-สแควร์ (chi-square) มาก  เพราะค่าไค-สแควร์  มีแนวโนม้ท่ีจะมีค่า
สูง  อยา่งไรก็ตามไดม้ีขอ้เสนอแนะเร่ืองของขนาดกลุ่มตวัอยา่งว่าควรพิจารณาควบคู่ไปกบั
จาํนวนพารามิเตอร์อิสระที่ตอ้งการประมาณค่า ถา้พารามิเตอร์มีจาํนวนมาก ควรจะตอ้งมีขนาด
ของกลุ่มตวัอยา่งเพิ่มมากข้ึนดว้ย โดยใชก้ฎที่ว่าอตัราส่วนระหว่างหน่วยตวัอยา่งและจาํนวน
พารามิเตอร์หรือตวัแปรควรจะเป็น 20 ต่อ 1 (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2548) 

  1.2.1.2 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (structural equation model: 
SEM) ตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งขนาดใหญ่เช่นเดียวกบัการวิเคราะห์การถดถอย เกณฑส์ําหรับการ
กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งระบุขนาดกลุ่มตวัอยา่งเป็นฟังกช์ัน่ของจาํนวนพารามิเตอร์ที่ตอ้ง
ประมาณค่า คือ ตอ้งมีขนาดกลุ่มตวัอยา่งประมาณ 20 คน ต่อหน่ึงพารามิเตอร์ (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 
2548) 

  1.2.1.3 การวิเคราะห์โมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้น โดยใชส้ถิติไค-
สแคว ์(chi-square statistics: 2 ) ท่ีระดบัความกลมกลืน (goodness of –fit index : GFI) ระหว่าง
โมเดลสมมติฐาน กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ซ่ึงนกัสถิติส่วนใหญ่กาํหนดว่า ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง
ตอ้งมีขนาดใหญ่  เพราะฟังกช์ัน่ความกลมกลืน (fit or fitting function)  จะมีการแจกแจงแบบไค-
สแคว ์ต่อเม่ือกลุ่มตวัอยา่งมีขนาดใหญ่เท่านั้น (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542) ไดเ้สนอแนะให้พิจารณา
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งควบคู่ไปกบัจาํนวนพารามิเตอร์อิสระท่ีตอ้งการประมาณค่า  ถา้พารามิเตอร์
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มีจาํนวนมากควรจะตอ้งมีขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเพิ่มมากข้ึนดว้ย โดยใชอ้ตัราส่วนระหว่างหน่วย
ตวัอยา่งและจาํนวนพารามิเตอร์หรือตวัแปรควรจะเป็น 20 ต่อ 1 

  การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยเหตุผลดงักล่าวนั้น สรุปไดว้่า  การวิจยัเชิง
สหสัมพนัธ์ท่ีวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติขั้นสูงและมีโมเดล (model) ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรถา้
ตอ้งการความมัน่ใจในการทดสอบมากยิ ่งข้ึน ควรใชก้ลุ่มตวัอยา่งที่มีสัดส่วนระหว่างหน่วย
ตวัอยา่งและจาํนวนพารามิเตอร์โดยการกาํหนดขนาดหรือตวัแปร ควรจะเป็น 20 ต่อ 1 หน่วยข้ึนไป  
(นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2548) สาํหรับการวิจยัคร้ังน้ี มีจาํนวนพารามิเตอร์ทั้งส้ิน 54 พารามิเตอร์ หากใช้
อตัราส่วน 20:1 จะไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งไว ้จาํนวน 1,080 คน 

 1.2.2 จากการประมาณขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีได ้1,080 คน ผูว้ิจยัจึงไดท้าํการกาํหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง และทาํการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยใชห้ลกัการทางสถิติ (statistical sampling 
methods) โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling) ซ่ึงมีขั้นตอนการสุ่ม
ตวัอยา่ง ดงัน้ี 

  1.2.2.1 กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชเ้กณฑก์ารคาํนวณร้อยละ 30 ของ
จาํนวนประชากรในกรณีท่ีจาํนวนประชากรไม่เกินหลกัร้อย (Wiersma, 1995) ผูว้ิจยักาํหนดขนาด
กลุ่มตวัอยา่งโดยการคาํนวณ ร้อยละ 30 ของจาํนวนจงัหวดัในแต่ละภาคของประเทศไทยได้
จงัหวดัในภาคเหนือ  3 จงัหวดัจากทั้งหมด 9 จงัหวดั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 6 จงัหวดัจาก
ทั้งหมด 19 จงัหวดั ภาคกลาง 7 จงัหวดัจากทั้งหมด 22 จงัหวดั ภาคตะวนัออก 2 จงัหวดัจาก
ทั้งหมด 7 จงัหวดั ภาคตะวนัตก 1 จงัหวดัจากทั้งหมด 5 จงัหวดั และภาคใต ้ 4  จงัหวดัจากทั้งหมด 
14 จงัหวดั  รวมทั้งส้ิน 23  จงัหวดัจากทั้งหมด  76  จงัหวดั 

  1.2.2.2 สุ่มอยา่งง่ายแบบไม่ใส่คืน (without replacement) ดว้ยวิธีจบัสลาก
เพื ่อให้ไดจ้งัหวดัแต่ละภาคตามจาํนวนที่กําหนดไว  ้ ซ่ึงจะไดส้ํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษาตามจงัหวดัท่ีสุ่มไดแ้ละสุ่มเลือกสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา มาจงัหวดัละ 
1 เขต ดงัแสดงในตารางท่ี 14 
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ตารางท่ี 14 จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งโดยการสุ่มเลือกจงัหวดัโดยแบ่งตามภาคมาจาํนวนร้อยละ 30 

ของภาค และแต่ละจงัหวดั สุ่มเลือกสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา มาจงัหวดัละ 1  
เขต โดยจาํแนกตามระดบัสถานศึกษา 

 
          จาํนวนผูบ้ริหาร 

 ภาค จงัหวดั 

 
 

สาํนกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต

ท่ี 

สาํนกังาน 
เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา 
เขตท่ี 

สาํนกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา 

สาํนกังาน 
เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา 
เชียงราย 36 3 42 157 
แพร่ 37 2 17 141 เหนือ 
เชียงใหม่ 34 1 34 127 
ขอนแก่น 25 5 101 274 
มหาสารคาม 26 2 55 292 
ยโสธร 28 1 28 193 
อุบลราชธานี 29 1 72 255 
กาฬสินธ์ุ 24 2 67 179 

ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

หนองบวัลาํภู 19 1 21 215 
ปทุมธานี 4 1 22 107 
นครนายก 7 1 11 140 
ลพบุรี 5 1 25 194 
พระนครศรีอยธุยา 3 2 29 177 
กรุงเทพมหานคร 1 2 116 8 
เพชรบูรณ์ 40 2 40 174 

กลาง 

สุพรรณบุรี 9 2 32 138 
ฉะเชิงเทรา 6 2 31 161 

ตะวนัออก 
ระยอง 18 1 19 119 

ตะวนัตก เพชรบุรี 10 1 22 107 
สุราษฏร์ธานี 11 2 45 206 
ระนอง 14 1 7 88 
ตรัง 13 1 22 130 

ใต ้

สงขลา 16 3 42 195 
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900 3777 
ได ้23 จงัหวดั จาก 76 จงัหวดั 

 

23 เขต 23 เขต 
4677 คน  

 
 

  1.2.2.3 ทาํการสุ่มแบบแบ่งชั้นอยา่งเป็นสัดส่วน (proportional stratified 
random sampling) แบ่งชั้นตามระดบัของสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม แลว้
ทาํการสุ่มโรงเรียนแต่ละระดบัของสถานศึกษาตามสดัส่วนกบักลุ่มตวัอยา่ง 1,080 คน โดยการสุ่มอยา่ง
ง่ายแบบไม่ใส่คืน ดงัแสดงในตารางท่ี 15 
 

ตารางท่ี 15 จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดม้าโดยใชวิ้ธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอนจาํแนกตามระดบัของ
สถานศึกษา 

 

          จาํนวนผูบ้ริหาร 

 ภาค จงัหวดั 

 
 

สาํนกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต

ท่ี 

สาํนกังาน 
เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา 
เขตท่ี 

สาํนกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา 

สาํนกังาน 
เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา 
เชียงราย 36 3 10 36 
แพร่ 37 2 4 33 เหนือ 
เชียงใหม่ 34 1 8 29 
ขอนแก่น 25 5 23 63 
มหาสารคาม 26 2 13 67 
ยโสธร 28 1 6 45 
อุบลราชธานี 29 1 17 59 
กาฬสินธ์ุ 24 2 15 41 

ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

หนองบวัลาํภู 19 1 5 50 
ปทุมธานี 4 1 5 25 
นครนายก 7 1 3 33 
ลพบุรี 5 1 6 45 
พระนครศรีอยธุยา 3 2 7 41 
กรุงเทพมหานคร 1 2 27 2 
เพชรบูรณ์ 40 2 9 40 

กลาง 

สุพรรณบุรี 9 2 7 32 
ฉะเชิงเทรา 6 2 7 37 

ตะวนัออก 
ระยอง 18 1 4 27 

ตะวนัตก เพชรบุรี 10 1 5 25 
ใต ้ สุราษฏร์ธานี 11 2 10 47 
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ระนอง 14 1 2 20 
ตรัง 13 1 5 30 
สงขลา 16 3 10 45 

208 872 
ได ้23 จงัหวดั จาก 76 จงัหวดั 

 

23 เขต 23 เขต 
1,080 คน  

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี มีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี  
ตอนที ่1 แบบสอบถามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ลักษณะเคร่ืองมือเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (check list) ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัของสถานศึกษา วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์เป็นผูบ้ริหาร  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามวดัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ตามการรับรู้ของตนเอง ลกัษณะเคร่ืองมือ
เป็นมาตรวดัแบบประเมินคごา (rating scale) 5 ระดบั คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย และ
นอ้ยที่สุด จาํแนกเน้ือหาตามตวัแปรสังเกตได  ้4 ตวั คือ การสร้างวิสัยทศัน์ (formulating) การ
เผยแพร่วิสัยทศัน์ (articulating) การปฏิบตัิตามวิสัยทศัน์ (implementing)    และ การเป็น
แบบอยา่งท่ีดี (role model)  จาํนวน  38 ขอ้ 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามวดัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ตามการรับรู้ของตนเอง 
ลกัษณะเคร่ืองมือเป็นมาตรวดัแบบประเมินคごา (rating scale) 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด มีทั้งหมด 4 ปัจจยั โดยจดัเรียงเน้ือหา ขอ้คาํถาม ตามลาํดบัของปัจจยัท่ี
นาํมาศึกษา ดงัน้ี  

 1. ปัจจยัดา้นการส่ือสาร จาํแนกเน้ือหาตามตวัแปรสังเกตได  ้3  ตวัแปร คือ  
มีทกัษะการส่ือสาร ใชช่้องทางการส่ือสารและมีรูปแบบการส่ือสาร  จาํนวน  21 ขอ้ 

 2. ปัจจยัดา้นความคิดสร้างสรรค ์จาํแนกเน้ือหาตามตวัแปรสังเกตได ้4 ตวัแปร 
คือ ความคิดริเร่ิม ความคล่องในการคิด ความยืดหยุน่ในการคิดและความละเอียดลออในการคิด 
จาํนวน  26 ขอ้ 

 3. ปัจจยัดา้นบรรยากาศองคก์าร จาํแนกเน้ือหาตามตวัแปรสังเกตได ้4 ตวัแปร คือ 
การสร้างบรรยากาศเชิงบวก   การสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั การส่งเสริมให้มีการตดัสินใจ
ร่วม และการสร้างแรงจูงใจ จาํนวน  26 ขอ้ 

 4. ปัจจยัดา้นความฉลาดทางอารมณ์ จาํแนกเน้ือหาตามตวัแปรสังเกตได ้5 ตวัแปร 
คือ การตระหนกัรู้อารมณ์ของตน การสร้างแรงจูงใจใหก้บัตนเอง การเขา้ใจอารมณ์ผูอ่ื้น การสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น และการควบคุมอารมณ์ตนเอง  จาํนวน  44 ขอ้ 
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3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  
รายละเอียดการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจยั มีดงัน้ี 
3.1 ศึกษาหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการวดัตวัแปรในการวิจยั กาํหนด

นิยามเชิงปฏิบติัการของตวัแปรและกรอบการวดัตวัแปร 
3.2 สร้างตารางวิเคราะห์เน้ือหาและพฤติกรรม (specification table) โดยนาํนิยามเชิง

ปฏิบติัการที่กาํหนดข้ึนมากาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัประเด็นพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั จาํนวนขอ้
คาํถาม เขียนคาํถามท่ีจะพฒันาเป็นแบบสอบถาม 

3.3 นําตารางวิเคราะห์เนื้อหาและพฤติกรรมและขอ้คาํถามไปให้อาจารยที์ ่ปรึกษา
ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัพฤติกรรมที่ตอ้งการวดัและให้คาํแนะนาํเพื่อ
ปรับปรุงขอ้คาํถามให้ถูกตอ้งเหมาะสมยิ่งข้ึน 

3.4 คดัเลือกผูเ้ชี่ยวชาญแบบเจาะจง (purposive sampling) เพื ่อพิจารณาความตรงเชิง
เน้ือหา (content validity) ของแบบสอบถาม จาํนวน 9 ท่าน ไดแ้ก่ 1) ศาสตราจารย ์ดร.เสริมศกัด์ิ  
วิศาลาภรณ์ 2) รองศาสตราจารย  ์ดร.ศกัด์ิไทย  สุรกิจบวร 3) รองศาสตราจารย  ์ดร.นีออน  
พิณประดิษฐ์  4) รองศาสตราจารย ์ดร.นิตย ์ บุหงามงคล 5) รองศาสตราจารย ์ดร.สมคิด  สร้อยนํ้ า  
6) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธรินธร  นามวรรณ 7) ดร.กุหลาบ  ปุริสาร  8) ดร.จตุภูมิ  เขตจตุัรัส และ 
9) ดร.พชัรี  จนัทร์เพง็ 

3.5 ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยดาํเนินการ ดงัน้ี 
 3.5.1 นําแบบสอบถามให้ผูเ้ชี่ยวชาญ เพื ่อตรวจสอบคุณภาพของขอ้คาํถามดา้น

ความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความสอดคลอ้ง และความ
เหมาะสม ของขอ้คาํถามรายขอ้กบันิยามเชิงปฏิบตัิการ (item-objective congruence: IOC) ว่า
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม  รวมทั้งขอขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขขอ้คาํถาม  จากการ
พิจารณาค่า IOC  พบว่า  ขอ้คาํถามมีค่าตั้งแต่ 0.777 – 1.000  ซ่ึงสามารถตดัสินไดว้่าขอ้คาํถามมี
ความสอดคลอ้งเหมาะสมกบันิยามเชิงปฏิบตัิการ  หลงัจากนั้นไดป้รับปรุงขอ้คาํถามตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญก่อนนาํไปทดลองใชต่้อไป 

 3.5.2 นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช ้(try-out) กบัผูบ้ริหารในโรงเรียนท่ีไม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน จากโรงเรียนท่ีเปิดสอนในระดบัประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 5 จาํนวน 15 คนและโรงเรียนท่ีเปิดสอนในระดบัมธัยมศึกษา 
สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 25 จาํนวน 15 คน แลว้นาํขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวม
ไดไ้ปหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ดงัน้ี  

  3.5.2.1 วิเคราะห์ความเช่ือถือได ้(reliability)ของแบบสอบถามโดยการหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา(alpha coefficient)โดยใชว้ิธีของครอนบาค (Cronbach)  และนาํผลคุณภาพ
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ของเคร่ืองมือท่ีทดลองใชไ้ปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและให้ขอ้เสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงแบบสอบถามและขอ้คาํถามก่อนนาํไปเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงประจกัษใ์นขั้นตอน
ต่อไป  ผลการวิเคราะห์หาค่าความเช่ือถือไดข้องเคร่ืองมือวดัตวัแปรท่ีใชใ้นงานวิจยั ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 16 
ตารางท่ี 16 ผลการวิเคราะห์หาค่าความเช่ือถือไดข้องเคร่ืองมือวดัตวัแปรในงานวิจยั 
 

ตัวแปรในแบบสอบถาม จํานวนข้อ ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 
1. ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ 38 0.988 
2. การส่ือสาร 21 0.978 
3. ความคิดสร้างสรรค ์ 26 0.977 
4. บรรยากาศองคก์าร 26 0.985 
5. ความฉลาดทางอารมณ์ 44 0.989 

รวม 155 0.987 
 

  3.5.2.2 วิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) โดยวิธีการ
วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (confirmatory factor analysis)  การดาํเนินการในขั้นตอนน้ี ได้
ดาํเนินการหลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจริงจากขอ้มูลเชิงประจกัษ์ จาํนวน 958  คน เพื่อ
ตรวจสอบความตรงของตวัแปรแฝงในโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จาํนวน  5  ตวัแปร  โดยใชโ้ปรแกรมลิสเรล เป็นการตรวจสอบว่าโมเดลการ
วดัตวัแปรแฝงมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์หรือไม่  ซ่ึงผลการวิเคราะห์ พบว่า 
โมเดลการวดัมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์  แสดงว่าโมเดลการวดัมีความตรง 
 ตวัแปรแฝงมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดล ดังผลการ
วิเคราะห์ท่ีแสดงดว้ยค่าสถิติ และโมเดลจาํลองของโมเดลการวดัตวัแปรแฝงแต่ละตวัท่ีนาํเสนอไวใ้น
ภาคผนวก ง 
 
4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
4.1 ผูว้ิจยัทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยขอหนงัสือความร่วมมือในการเก็บ

ขอ้มูลจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์จาก
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ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งเพื่อแจง้ให้โรงเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่งทราบและขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 

4.2 ผูว้ิจยัส่งหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม พร้อมส่งแบบสอบถาม
ถึงโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งทางไปรษณีย  ์และขอความอนุเคราะห์ให้ตอบกลบัภายใน 3 
สัปดาห์โดยทางไปรษณีย ์ 

4.3 ตรวจสอบและคดัแยกแบบสอบถามที่สมบูรณ์เพื ่อนําแบบสอบถามที่ไดร้ับไปการ
วิเคราะห์ขอ้มูลในขั้นตอนต่อไป และหากพบว่าโรงเรียนยงัไม่ส่งแบบสอบถามคืนตามกาํหนด
ผูว้ิจยัจะส่งหนงัสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอีกคร้ังและส่งไปทางไปรษณียด่์วน 
(EMS) ไดร้ับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ จาํนวน 958 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 88.70 ของ
แบบสอบถามจากผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

4.4 นาํแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑท่ี์กาํหนดเพื่อทาํการวิเคราะห์
ทางสถิติต่อไป 
 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์ในการจดักระทาํกบัขอ้มูลดว้ย
โปรแกรม คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป  เพื่อหาค่าสถิติต่าง ๆ ดงัน้ี 

5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 5.1.1 ว ิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา  (content validity) โดยการหาดชันีความ

สอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบันิยามเชิงปฏิบตัิการ (item-objective congruence: IOC) แลว้
คดัเลือกขอ้ท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไปมาใช ้ซ่ึงสามารถตดัสินไดว้่าขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้ง
เหมาะสมหรือมีความตรงเชิงเน้ือหาหรือไม่ (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา, 2552) 

 5.1.2 วิเคราะห์ความเช่ือถือได ้(reliability) ของแบบสอบถามเป็นรายตวัแปรแฝงและ
โดยรวม โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha coefficient) โดยใชว้ิธีของครอนบาค 
(Cronbach) หากมีค่าตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไป แสดงว่าแบบสอบถามมีความเช่ือถือไดค่้อนขา้งสูง มีความ
สอดคลอ้งภายในและสามารถนาํไปใชไ้ด ้(สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2546) 

 5.1.3 วิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) โดยวิธีการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (confirmatory factor analysis) เน่ืองจากไดก้าํหนดความสัมพนัธ์ระหว่าง
ตวัแปรสังเกตไดก้บัตวัแปรแฝงไวก้่อน นัน่คือตวัแปรสังเกตจะมีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบเฉพาะ
กบัตวัองคป์ระกอบเองเท่านั้น ในการตดัสิน จะเลือกดา้นที่มีนํ้ าหนกัองคป์ระกอบ (factor 
loading) ท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติไวก่้อน และพิจารณาขอ้คาํถามท่ีมีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบมากกว่า  
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0.30 เป็นขอ้ที่ถือว่าใชไ้ด ้ (สุภมาส องัศุโชติ,สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล ภิญญานุวฒัน์, 
2551) 

5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้น 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้เป็นการวิเคราะห์เพื่อศึกษาลกัษณะของขอ้มูลแต่ละตวั

แปรตรวจสอบขอ้ตกลงเบื้องตน้ของสถิติที่จะใชว้ิเคราะห์เพื ่อตอบคาํถามการวิจยั และการ
วิเคราะห์โดยใชส้ถิติเพื่อตรวจสอบอิทธิพลของตวัแปรท่ีสนใจ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  ดงัน้ี 

 5.2.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอยา่ง การวิเคราะห์ในขั้นน้ีเป็นการ
วิเคราะห์เพื่อให้ทราบลกัษณะภูมิหลงัของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ ประสบการณ์บริหารและ
ระดบัของสถานศึกษา  โดยใชค่้าความถ่ีและค่าร้อยละ 

 5.2.2 การวิเคราะห์สถิติพื้นฐานของตวัแปร เป็นการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตวั
แปรที่ใชใ้นการวิเคราะห์ ประกอบดว้ย การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตวัแปรแฝง 5 ตวัแปร 
และตวัแปรสังเกตที่ใชใ้นการตรวจสอบความตรงของโมเดลปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิง
วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จาํนวน 20 ตวัแปร โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย  
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าพิสัย ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าความเบ ้และค่าความโด่ง   

5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิเคราะห์ในขั้นน้ีเป็นการวิเคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยั 3 ขอ้ ไดแ้ก่  

(1)  การวิเคราะห์ระดบัการแสดงออกภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และเปรียบเทียบจาํแนกตามเพศ อาย  ุประสบการณ์เป็นผูบ้ริหาร และระดบัของสถานศึกษา  
(2)  การวิเคราะห์ระดบัการแสดงออกในปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเปรียบเทียบจาํแนกตามเพศ อาย ุประสบการณ์เป็นผูบ้ริหาร และ
ระดบัของสถานศึกษา และ (3)  การตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํ
เชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์  รายละเอียด
ในแต่ละส่วนมีดงัน้ี 

 5.3.1 การวิเคราะห์ระดบัการแสดงออกภาวะผูน้ํา เชิงว ิส ัยทศัน์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิเคราะห์ในขั้นน้ีเป็นการวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าตํ่าสุด และเปรียบเทียบระดบัการแสดงออกภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จาํแนกตามเพศ และระดบัของสถานศึกษา ใชส้ถิติทดสอบ 
ค่าที (t-test) จาํแนกตาม อาย ุและประสบการณ์เป็นผูบ้ริหาร ใชส้ถิติทดสอบเอฟ (F-test)  (กลัยา  
วิณิชยบ์ญัชา, 2552)   
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 5.3.2 การวิเคราะห์ระดบัการแสดงออกในปัจจยัท่ีมีอิทธิพล การวิเคราะห์ในขั้นน้ี
เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าตํ่าสุด และเปรียบเทียบ
ระดบัการแสดงออกในปัจจัยท่ีมีอิทธิพล จาํแนกตามเพศ และระดบัของสถานศึกษา ใชส้ถิติ
ทดสอบค่าที (t-test) จาํแนกตาม อาย ุและประสบการณ์เป็นผูบ้ริหาร ใชส้ถิติทดสอบเอฟ (F-test)  
(กลัยา วิณิชยบ์ญัชา, 2552)   

 5.3.3 การตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ําเชิง
วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์และศึกษาขนาด
อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และอิทธิพลรวมของปัจจยัที่นํามาศึกษาต่อภาวะผูน้ําเชิง
วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลตาม
ทฤษฏีกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ  ์และเปรียบเทียบดัชนีวัดความสอดคล้องของโมเดล ประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ดว้ยวิธีไลคลิ์ฮูดสูงสุด และใชค่้าไค-สแควร์ ดชันี GFI (goodness-of-fit) ดชันี AGFI 
(adjusted goodness- of - fit index)  และ RMSEA (root mean square error of approximation)  เป็น
ค่าสถิติตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของตวัแบบกบัขอ้มูลเชิงประจกัษท์ั้งก่อนและหลงัการปรับ
โมเดลจากนั้นจึงนาํเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลมี ดงัน้ี 
6.1 สถิติบรรยาย 
 6.1.1 การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละใชส้าํหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของ

สถานศึกษาและขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 6.1.2 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าพิสัย ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่า

ความเบแ้ละค่าความโด่งใชส้าํหรับวิเคราะห์ระดบัการแสดงออกของภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์  และ
ระดบัการแสดงออกของปัจจยัท่ีนาํมาศึกษา 

6.2 สถิติอ้างองิ 
 6.2.1 การวิเคราะห์องคป์ระกอบ (factor analysis) เพื่อวิเคราะห์ความตรงเชิง

โครงสร้าง (construct validity) โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (confirmatory 
factor analysis) และเพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนระหว่างปัจจยัท่ีมีอิทธิพลและภาวะ
ผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ตามทฤษฎีกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

 6.2.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างเพศ และระดบั
ของสถานศึกษา ใชส้ถิติทดสอบที (t-test) (กลัยา วิณิชยบ์ญัชา, 2552) 
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 6.2.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างอาย ุประสบการณ์
เป็นผูบ้ริหาร ใชส้ถิติทดสอบเอฟ (F-test) (กลัยา วิณิชยบ์ญัชา, 2552) 

 6.2.4 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product 
moment coefficient) และทดสอบความมีนยัสาํคญัดว้ยสถิติทดสอบที เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งปัจจยักบัภาวะผูน้าํเชิงวิสยัทศัน์และระหวา่งปัจจยัดว้ยกนัเอง 

 6.2.5 การวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณ  (multiple regression analysis) มีสถิ ติ ท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น สัมประสิทธ์ิความแปรผนัพหุคูณ  สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ  สัมประสิทธ์ิ
ความแปรผนัพหุคูณกบัสมัประสิทธ์ิถดถอยบางส่วน และทดสอบการมีนยัสาํคญัดว้ยสถิติทดสอบที 

 6.2.6 การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล (path analysis) แสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปร
ที่ศ ึกษา  ทดสอบความมีนยัสําคญัดว้ยสถิต ิทดสอบที เพื ่อศึกษาโครงสร้างความสัมพนัธ์ 
เชิงเหตุผลของปัจจยักบัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ ดงัน้ี 

  6.2.6.1 การตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล (goodness-of fit measures) 
เพื ่อศึกษาภาพรวมของโมเดลว่ากลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษเ์พียงใด ผูว้ ิจยัใชค้่าสถิติที่จะ
ตรวจสอบ ดงัน้ี  

    1) ค่าไค-สแควร์ (chi-square statistics) เป็นค่าสถิติท่ีใชท้ดสอบ
สมมติฐานทางสถิติว่าฟังกช์ัน่ความกลมกลืนมีค่าเป็นศูนย ์ถา้ค่าไค-สแคว ์มีค่าตํ่ามาก หรือยิ่งเขา้
ใกลศู้นยม์ากเท่าไรแสดงว่าขอ้มูลโมเดลลิสเรลมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(นงลกัษณ์ 
วิรัชชยั, 2548) 

    2) คごาสัดส่วน  df/2  เน่ืองจากเม่ือจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งมากค่า 
ไค-สแควร์ก็จะยิ่งสูงมากจนอาจทาํให้สรุปผลไดไ้ม่ถูกตอ้ง ดงันั้นจึงแกไ้ขโดยพิจารณาค่า df/2

ซ่ึงควรมีคごาไมごควรเกิน 2.00 (สุภมาส องัศุโชติ และ คณะ, 2551) 
    3) ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (goodness-of-fit index: GFI) ซ่ึง

เป็นอตัราส่วนของผลต่างระหว่างฟังกช์ัน่ความกลมกลืนจากโมเดลก่อน และหลงัปรับโมเดลกบั
ฟังกช์ัน่ ความกลมกลืนก่อนปรับโมเดล ค่า GFI หากมีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความ
กลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2548) 

    4) ดชันีวดัความกลมกลืนที่ปรับแลว้ (adjusted goodness-of-fit 
index: AGFI) ซ่ึงนาํ GFI มาปรับแก ้โดยคาํนึงถึงขนาดของอิสระ (df) ซ่ึงรวมทั้งจาํนวนตวัแปร
และขนาดกลุ่มตวัอยา่ง หากค่า AGFI หากมีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืน
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2548) 



198 

 

    5) ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ (comparative fit 
index: CFI) ใชเ้ปรียบเทียบโมเดลเชิงสมมติฐานการวิจยัว่ามีความกลมกลืนสูงกว่าขอ้มูลเชิง
ประจกัษม์ากนอ้ยเพียงใด ค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์(นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2548) 

    6) ค่ารากของค่าเฉลี่ยกาํลงัสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
(Standardized Root Mean Squared Residual: Standardized RMR) เป็นค่าบอกความคลาดเคล่ือน
ของโมเดล มีค่านอ้ยกว่า 0.05 แสดงว่า โมเดลมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(นงลกัษณ์ 
วิรัชชยั, 2548) 

    7) ค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (root mean 
square error of approximation: RMSEA) เป็นค่าท่ีบ่งบอกถึงความไม่กลมกลืนของโมเดลท่ีสร้าง
ข้ึนกบัเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากร ซ่ึง ค่า RMSEA ตํ่ากว่า 0.05 แสดงว่าแสดงว่า 
โมเดลมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2548) 

    8) ค่าขนาดตวัอยา่งวิกฤติ (critical N: CN) เป็นดชันีท่ีแสดงขนาด
ของตวัอยา่งท่ีจะยอมรับดชันีแสดงความกลมกลืนของโมเดลได ้และค่า CN ควรมีค่ามากกว่า 200 ของ
กลุ่มตวัอยา่ง (Diamantopoulos & Siguaw, 2000 อา้งถึงใน สุภมาส องัศุโชติ และ คณะ, 2551) 

    9) เมทริกซ์ความคลาดเคล่ือนในการเปรียบเทียบความกลมกลืน 
(Fitting Residuals Matrix) หมายถึง เมทริกซ์ท่ีมีผลต่างของเมทริกซ์ S และ Sigma ซ่ึงประกอบไป
ดว้ยค่าความคลาดเคล่ือน ทั้งในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ค่าสูงสุดของเศษเหลือในรูป
คะแนนมาตรฐาน (largest standardized residual) ระหว่างเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ท่ีเขา้สู่การวิเคราะห์
กบัเมทริกซ์ท่ีประมาณได ้โดยค่าเศษเหลือเคล่ือนท่ีเขา้ใกลศู้นย ์จะถือว่าโมเดลมีแนวโนม้กลมกลืน
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ความพอดีเศษเหลือเหมาะสมอยูร่ะหวา่ง -2 ถึง 2 (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2548) 

  ดงันั้น ผูว้ ิจยัจึงใชเ้กณฑใ์นการตรวจสอบความกลมกลืนระหว่างโมเดลท่ี
ผูว้ิจยัพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์สรุปไดต้ามตารางท่ี 17 
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ตารางท่ี 17 ค่าสถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างตาม

สมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 

สถิติท่ีใชว้ดัความกลมกลืน ระดบัการยอมรับ 
1.  ค่าไค-สแคว ์( 2)  

2 ท่ีไม่มีนยัสาํคญัหรือค่า P-value สูงกว่า 0.05  
2.  คごาสัดส่วน  df/2  มีคごาไมごควรเกิน 2.00 
3.  ค่า GFI, AGFI ,CFI มีค่าตั้งแต่ 0.90 – 1.00 แสดงว่า  โมเดลมีความกลมกลืน 
4.  ค่า Standardized RMR, RMSEA มีค่าตํ่ากว่า 0.05 
5.  ค่า CN ≥200 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคลอ้ง 
6.  ค่า largest standardized residual มีค่า -2 ถึง 2 

 
  6.2.6.2 การปรับโมเดล (model modification indexes: MI) ผูวิ้จยัปรับโมเดล

บนพื้นฐานของทฤษฎีและงานวิจยัเป็นหลกั โดยมีการดาํเนินการคือ จะตรวจสอบผลการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ ว่ามีความสมเหตุสมผลหรือไม่ มีค่าใดแปลกเกินความเป็นจริงหรือไม่ และ
พิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เชิงพหุยกกาํลงัสอง (squared multiple correlation) ให้มีความ
เหมาะสม  รวมทั้งพิจารณาค่าความกลมกลืนรวม (overall fit) ของโมเดลว่า โดยภาพรวมแลว้
โมเดลกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษเ์พียงใด และจะหยดุปรับโมเดลเม่ือพบว่า ค่าสูงสุดของเศษ
เหลือในรูปคะแนนมาตรฐานตํ่ากว่า 2.00 (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2548) 
 
7. การแปลผลข้อมูล 

7.1 ในกรณีของการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื ่อศึกษาระดบั
พฤติกรรมการแสดงออกภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์และระดบัพฤติกรรมการแสดงออกในปัจจยัที่มี
อิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์นั้น กาํหนดเกณฑก์ารแปลความหมาย ดงัน้ี (Wiersma, 1995)
  

4.51 – 5.00 หมายถึง มีพฤติกรรมการแสดงออกในระดบัมากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 หมายถึง มีพฤติกรรมการแสดงออกในระดบัมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง มีพฤติกรรมการแสดงออกในระดบัปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง มีพฤติกรรมการแสดงออกในระดบันอ้ย 
1.00 – 1.50 หมายถึง มีพฤติกรรมการแสดงออกในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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7.2 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ภายในปัจจยัดว้ยกนัเอง และระหว่างปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลกบัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ไดก้าํหนดเกณฑก์ารแปลความหมาย ดงัน้ี  (Wiersma, 1995) 
 

0.71 – 1.00 หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัมาก 
0.31 – 0.70 หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัปานกลาง 
0.01 – 0.30 หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนันอ้ย 
0.00 หมายถึง ไม่มีความสัมพนัธ์ 

 
 



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลที่นาํเสนอในบทท่ี 4 น้ี ผูว้ิจยักล่าวถึงสัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ที่ใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูล และผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งที่ตอบแบบสอบถาม
ก่อน จากนั้นจึงจะกล่าวถึง ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบัของวตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ี
กาํหนดไวใ้นบทท่ี 1 
 
1. สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการนาํเสนอและการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
ผูว้ิจยัไดก้าํหนดสัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1.1 อักษรย่อที่ใช้แทนตัวแปร 
 ตวัแปรแฝงภายนอก (exogenous latent variable) ไดแ้ก่ 
 EQM  แทน   ความฉลาดทางอารมณ์ วดัจากตวัแปรสังเกตได ้5 ตวัแปรคือ 
  SELA แทน การตระหนกัรู้อารมณ์ตนเอง  
  SELM แทน การสร้างแรงบนัดาลใจให้ตนเอง 
  SMPI แทน การเขา้ใจอารมณ์ผูอ่ื้น  
  INTR แทน การสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีต่อผูอ่ื้น 
  SELC แทน การควบคุมอารมณ์ตนเอง 
 ตวัแปรแฝงภายใน (endogenous latent variable) ไดแ้ก่  
 VISL แทน ภาวะผูน้าํเชิงวิสยัทศัน์ วดัจากตวัแปรสังเกตได ้4 ตวัแปร คือ 
  FOMU แทน การสร้างวิสยัทศัน์ 
  ARTI แทน การเผยแพร่วิสยัทศัน์ 
  IMPE แทน การปฏิบติัตามวิสยัทศัน์ 
  ROLE แทน การเป็นแบบอยา่ง    
 COMU แทน การส่ือสาร วดัจากตวัแปรสังเกตได ้3 ตวัแปรคือ 
  SKIL แทน มีทกัษะการส่ือสาร 
  CHAN แทน ใชช่้องทางการส่ือสาร 
  FORM แทน มีรูปแบบการส่ือสาร 
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 CREA แทน   ความคิดสร้างสรรค ์วดัจากตวัแปรสังเกตได ้4 ตวัแปร คือ 
  ORIG แทน  ความคิดริเร่ิม 
  FLUE แทน  ความคล่องแคล่วในการคิด 
  FLEX แทน  ความยดืหยุน่ในการคิด 
  ELAB แทน  ความละเอียดลออในการคิด 
 CLIM แทน   บรรยากาศองคก์าร วดัจากตวัแปรสังเกตได ้4  ตวัแปร คือ 
  POSI แทน  การสร้างบรรยากาศเชิงบวก 
  TRUS แทน  การสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 
  SHAR แทน  การส่งเสริมใหมี้การตดัสินใจร่วม 
  MOTI แทน  การสร้างแรงจูงใจ 
1.2 สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้แทนค่าสถิติ 
   แทน ค่าเฉล่ีย (mean) 
 SD แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 SKEW แทน ค่าความเบ ้(skewness) 
 KUR แทน ค่าความโด่ง (kurtosis) 
 r แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s product moment  
    correlation coefficient)  
 R2 แทน ค่าสหสมัพนัธ์พหุคูณยกกาํลงัสอง (squared multiple correlation) 
    หรือสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ 
  2 แทน ค่าสถิติไค-สแควร์ (chi - square)  
 df แทน องศาอิสระ (degree of freedom) 
 P-value  แทน ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ  
 λ  แทน นํ้าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading) 
 B แทน ค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน (standard solution) 
 SE แทน ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (standard error) 
 t แทน ค่าสถิติทดสอบที  
 F แทน ค่าสถิติทดสอบเอฟ 
 ** แทน มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (P<0.01) 
 * แทน มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P<0.05) 
 C แทน ค่าความเช่ือถือไดข้องตวัแปรแฝง (construct Reliability) 
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 V แทน ค่าความแปรปรวนเฉลี่ยของตวัแปรที่สกดัไดด้ว้ยองคป์ระกอบ  
(average variance extracted) 

 GFI แทน ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งเหมาะสม (goodness of fit index) 
 AGFI แทน ดชันีวดัระดบัความความสอดคลอ้งเหมาะสมที ่ปร ับแกแ้ลว้ 

(adjusted goodness of fit index) 
 CFI แทน ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งเหมาะสมเปรียบเทียบ (comparative 

fit index) 
 SRMR  แทน ดชันีค่ารากของค่าเฉลี่ยกาํลงัสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

(standardized RMR) 
 RMSEA แทน ดชันีค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ 
   (root mean square error of approximation) 
 CN แทน ค่าขนาดตวัอยา่งวิกฤต (critical N) 
 DE แทน อิทธิพลทางตรง (direct effects) 
 IE แทน อิทธิพลทางออ้ม (indirect effects) 
 TE แทน อิทธิพลรวม (total effects) 

 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 

จากแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ที่ไดรั้บกลบัคืนมาจาํนวน 958 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 88.70 
ของแบบสอบถามจาํนวนทั้งหมดที่ส่งไป ผูว้ ิจยัไดน้ําขอ้มูลมาวิเคราะห์แสดงสถานภาพของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม เป็นความถ่ีและค่าร้อยละ 
ปรากฏผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ในตารางท่ี 18 
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ตารางท่ี 18 ความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลแสดงสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลสถานภาพ ความถ่ี ร้อยละ 

1. เพศ 

1. ชาย 

2. หญิง 

 

799 

159 

 

83.40 

16.60 

2. อาย ุ

1. ตํ่ากว่า 31 ปี 

2. 31 – 40 ปี 

3. 41 – 50 ปี 

4. 51 – 60 ปี 

 

5 

42 

232 

279 

 

0.50 

4.40 

24.20 

70.90 

3. ประสบการณ์ในการเป็นผูบ้ริหาร 
1. ตํ่ากว่า 11 ปี 

2. 11 – 20 ปี 

3. 21 – 30 ปี 

4. 31 – 40 ปี 

 

160 

408 

265 

125 

 

16.60 

42.60 

27.70 

13.10 

4.   ระดบัสถานศึกษาท่ีเปิดสอน 
       1.  ประถมศึกษา 

       2.  มธัยมศึกษา 

 

760 
198 

 
79.30 
20.70 

 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 18 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนใหญ่เป็น

ชาย จาํนวน  799  คน คิดเป็นร้อยละ 83.40  เป็นเพศหญิง จาํนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 16.60 
ตามลาํดบั เม่ือจาํแนกตามอาย ุพบว่า มีอายรุะหว่าง 51–60 ปี มากท่ีสุด จาํนวน 279 คน คิดเป็น
ร้อยละ 70.90 รองลงมา คือ มีอายรุะหว่าง 41–50 ปี จาํนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 24.20 อายุ
ระหว่าง 31–40 ปี จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40 และมีอายตุ ํ่ากว่า 31 ปี จาํนวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ0.50 ตามลาํดบั   

เมื่อพิจารณาจาํแนกตามประสบการณ์ในการเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา ระหว่าง 11-20 ปี จาํนวน 408 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.60 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ในการเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา ระหว่าง 21–30 ปี จาํนวน  
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265 คน คิดเป็นร้อยละ 27.70 และมีประสบการณ์ในการเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา ตํ่ากว่า 11 ปี 
จาํนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 16.60 ตามลาํดบั และเม่ือจาํแนกตามระดบัสถานศึกษาท่ีเปิดสอน 
พบว่า ผูบ้ริหารที่ปฏิบตัิราชการในสถานศึกษาระดบัประถมศึกษา  มีจาํนวน 760 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 79.30 และผูบ้ริหารที่ปฏิบตัิราชการในสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา  มีจาํนวน 198 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.70  
 
3. ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 

การนําเสนอผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่  (1)  ผลการวิเคราะห์ระดบั
พฤติกรรมการแสดงออกภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
เปรียบเทียบจาํแนกตามเพศ อาย  ุประสบการณ์เป็นผูบ้ริหารและระดบัสถานศึกษาที่เปิดสอน  
(2) ผลการวิเคราะห์ระดบัพฤติกรรมการแสดงออกของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเปรียบเทียบจาํแนกตามเพศ อาย ุประสบการณ์เป็น
ผูบ้ริหาร และระดบัสถานศึกษาที่เปิดสอน และ (3) ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืน
ของโมเดลท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ ผลการวิเคราะห์ในแต่ละส่วนมีดงัน้ี 

3.1 ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการแสดงออกภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน และเปรียบเทียบจําแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์เป็น
ผู้บริหารและระดับสถานศึกษาที่เปิดสอน   

 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ี เป็นผลการวิเคราะห์เพื ่อตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
ขอ้ท่ี 1 โดยศึกษาระดบัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์และเปรียบเทียบ จาํแนกตามเพศ อาย ุประสบการณ์
เป็นผูบ้ริหารและระดบัสถานศึกษาท่ีเปิดสอน เพื่อให้ไดข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการนาํโมเดล
ไปใช ้ผลการวิเคราะห์สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 3.1.1 ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการแสดงออกภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ของ 
  ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัพฤติกรรมการแสดงออกภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.29)  ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.64 ค่าความเบเ้ท่ากบั -0.58 และค่าความโด่งเท่ากบั 0.27 แสดงว่า มี
การกระจายของคะแนนนอ้ย การแจกแจงของตวัแปรเป็นโคง้เบซ้า้ยและมีความโด่งมากกว่าปกติ
เลก็นอ้ย 

  เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก
โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ เขา้ร่วมในกิจกรรมท่ีสําคญัท่ีสถานศึกษาจดัข้ึนดว้ยความมุ่งมัน่จน
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สาํเร็จตามเป้าหมาย (  = 4.60) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือร่วมกบัครูและบุคลากรเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้ งภายในและภายนอกสถานศึกษา (  = 3.94) รายละเอียดแสดงใน 
ตารางท่ี 19 
 
ตารางท่ี 19 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัพฤติกรรมการแสดงออกภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ปัจจยัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์   S.D. SKEW KUR ระดบั 
องค์ประกอบที ่1.  การสร้างวสัิยทศัน์  (FOMU) 
1. ร่วมกับครูและบุคลากรเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 
3.94 

 

 
0.70 

 
-0.55 

 
0.96 

 
มาก 

2. ร่วมกบัครูและบุคลากรวิเคราะห์และสังเคราะห์
ขอ้มูล เพ่ือกาํหนดจุดเด่น จุดดอ้ยของสถานศึกษา
เพ่ือกาํหนดทิศทางการบริหารจดัการศึกษาให้ทนั
ต่อการเปล่ียนแปลง 

4.17 0.68 -0.51 0.30 มาก 

3. มองปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษาเป็นส่ิงทา้ทายท่ี
สามารถแกไ้ขได ้

4.34 0.66 -0.82 1.08 มาก 

4. กระตุน้ครูและบุคลากรใหเ้กิดความคิด
สร้างสรรคแ์ละคิดนอกกรอบในการทาํงาน 

4.31 0.68 -0.71 0.59 มาก 

5. เปิดโอกาสให้ครูและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั อาทิ การจดัประชุม
ผูป้กครอง การจดักิจกรรมผูป้กครองเยีย่ม
ห้องเรียน  

4.38 0.67 -0.71 0.24 มาก 

6. สร้างบรรยากาศท่ีสนบัสนุนให้ครูและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางและ
เป้าหมายในการจดัการศึกษา 

4.26 0.67 -0.65 0.46 มาก 

7. สร้างภาพท่ีควรจะเป็นในอนาคตของสถานศึกษา
อยา่งชดัเจน 

4.14 0.71 -0.56 0.24 มาก 

องค์ประกอบที่ 2.  การเผยแพร่วิสัยทัศน์ (ARTI) 
8. สามารถส่ือสารให้ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ใจ
วิสัยทศัน์ของสถานศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน 

 
4.24 

 
0.69 

 
-0.65 

 
0.53 

 
มาก 

9. ส่ือสารเก่ียวกบัวสิัยทศัน์อยา่งต่อเน่ืองมีปฏิสัมพนัธ์
ท่ีดีกบัผูเ้ก่ียวขอ้งให้เกิดการยอมรับในวิสัยทศัน์ 

4.12 0.68 -0.46 0.20 มาก 
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ตารางท่ี 19 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัพฤติกรรมการแสดงออกภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ) 

 
ปัจจยัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์   S.D. SKEW KUR ระดบั 

10. จดัประชุมผูป้กครองและจดักิจกรรมท่ีผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียเขา้ร่วมเพ่ือสร้างความเขา้ใจและให้
เห็นความสาํคญัของวิสัยทศัน์ 

4.10 0.73 -0.33 -0.60 มาก 

11. กระตุน้ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งให้มีการส่ือสาร
ระหวา่งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิสัยทศัน์ของ
สถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

4.12 0.69 -0.23 -0.64 มาก 

12. ใชเ้ทคนิควิธีการจูงใจบุคลากรโดยใชค้าํพดูท่ี
ประทบัใจ การอุปมา อุปมยั การใชค้าํขวญั
สัญลกัษณ์ และพิธีการต่างๆ เพ่ือให้บุคลากร
เห็นความสาํคญัของวิสัยทศัน์ 

3.99 0.71 -0.12 -0.63 มาก 

13. โนม้นา้ว จูงใจให้ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งยอมรับ 
และเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือให้บรรลุตาม
วิสัยทศัน์ของสถานศึกษา   

4.21 0.67 -0.42 -0.09 มาก 

14. กระตุน้ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งอยูเ่สมอวา่วิสัยทศัน์
จะสาํเร็จไดห้ากทุกคนทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ
มีส่วนร่วมและยดึมัน่ในวิสัยทศัน์ 

4.27 0.60 -0.32 -0.02 มาก 

15. สร้างความเช่ือมัน่ให้ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งเห็นวา่
สามารถปฏิบติังานให้บรรลุตามวิสัยทศัน์ได ้

4.27 0.60 -0.33 0.17 มาก 

16. อธิบายและช้ีแจงให้ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งมองเห็น
คุณค่าในวิสัยทศัน์ 

4.18 0.65 -0.47 0.65 มาก 

องค์ประกอบที ่3.  การปฏิบัตติามวสัิยทศัน์ (IMPE) 
17. กาํหนดเป้าหมาย แผนงาน โครงการและ

กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ของ
สถานศึกษา 

 
4.37 

 
0.63 

 
-0.58 

 
-0.12 

มาก 

18. ปรับแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคลและกลุ่มงาน
ใหส้อดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ของสถานศึกษา 

4.24 0.64 -0.40 -0.05 มาก 

19. จดัประชุมสัมมนาหรือจดัสนทนากลุ่มเพ่ือระดม
ความคิดของครูและผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัทาํ
แผนปฏิบติัการของสถานศึกษาเพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัวสิัยทศัน์ 

4.21 0.73 -0.65 0.10 มาก 
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ตารางท่ี 19 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัพฤติกรรมการแสดงออกภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ) 

 

ปัจจยัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์   S.D. SKEW KUR ระดบั 
20. กระตุน้ใหค้รูและบุคลากรมีการทาํงานเป็นทีม 4.52 0.59 -0.91 0.68 มากท่ีสุด 
21. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรไดมี้ส่วน

ร่วมในการปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ของสถานศึกษา 
4.42 0.59 -0.55 0.28 มาก 

22. สร้างบรรยากาศให้ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งไดท้าํงาน
ร่วมกัน  มีความรู้สึกร่วม  ยอมรับเต็มใจท่ีจะ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลภายใต้วิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษา 

4.33 0.62 -0.47 0.05 มาก 

23. กระตุน้ให้ครูและบุคลากรไดใ้ชศ้กัยภาพของตน
ในการทาํงานอยา่งเตม็ความรู้ความสามารถ 

4.48 0.57 -0.57 -0.45 มาก 

24. มอบอาํนาจหน้าท่ีแก่บุคลากรแต่ละระดบัอย่าง
ชัดเจนและเหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคลเพื่อใหว้สิัยทศัน์บรรลุผลสาํเร็จ 

4.37 0.61 -0.53 0.13 มาก 

25. มอบความไวว้างใจให้กบับุคลากรในการทาํงาน
อยา่งอิสระและเตม็ความรู้ความสามารถ 

4.51 0.57 -0.81 0.62 มากท่ีสุด 

26. แต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมตามกรอบ
วสิัยทศัน์ 

4.14 0.70 -0.61 0.83 มาก 

27 .  กระตุ้นครูและบุคลากรให้ มีการทบทวน 
ประเมินตนเอง เพ่ือให้เกิดการพฒันาตนเองและ
พฒันาวิชาชีพของตนหลังจากท่ีได้ปฏิบัติงาน
ภายใตว้สิัยทศัน์ของสถานศึกษา 

4.14 0.66 -0.51 0.97 มาก 

องค์ประกอบที ่4.  การเป็นแบบอย่าง (ROLE) 
28. เช่ือมัน่และยดึมัน่ในวสิัยทศัน์ของสถานศึกษาใน

อนัท่ีจะพฒันาสู่อนาคตและเปล่ียนแปลงไปใน
ทิศทางท่ีดีข้ึน 

 
4.28 

 
0.63 

 
-0.45 

 
0.22 

 
มาก 

29. ไม่เพียงแต่พูดถึงวิสัยทัศน์แต่จะแสดงออก
ในทางปฏิบติัดว้ยการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ี
ดี อยา่งสมํ่าเสมอ ทาํใหเ้กิดความน่าเช่ือถือ 

4.29 0.64 -0.45 -0.12 มาก 

30. มีความมัน่คงในการคิด การพดู และการกระทาํท่ี
สอดคลอ้งกนั 

4.40 0.62 -0.63 0.13 มาก 
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ตารางท่ี 19 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัพฤติกรรมการแสดงออกภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ) 

 

ปัจจยัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์   S.D. SKEW KUR ระดบั 
31. ศรัทธาในวิชาชีพและปฏิบติัตนตามค่านิยมและ

วสิัยทศัน์ของสถานศึกษา 
4.58 0.56 -1.10 1.22 มากท่ีสุด 

32. ปฏิบติัหน้าท่ีตามกาํหนดตารางเวลาและตรงต่อ
เวลาเสมอ 

4.43 0.61 -0.61 -0.42 มาก 

33. เขา้ร่วมในกิจกรรมท่ีสําคญัท่ีสถานศึกษาจดัข้ึน
ดว้ยความมุ่งมัน่จนสาํเร็จตามเป้าหมาย 

4.60 0.53 -0.84 -0.42 มากท่ีสุด 

34. เป็นท่ีปรึกษาและให้กาํลงัใจแก่บุคลากรในการ
ปฏิบติังานเพ่ือใหบ้รรลุตามวสิัยทศัน์ 

4.58 0.54 -0.96 1.10 มากท่ีสุด 

35. มีความกระตือรือร้นและมีความเพียรพยายาม
และมุ่งมัน่ตั้งใจในการทาํงานท่ีมุ่งสู่ความสาํเร็จ 

4.57 0.55 -0.83 -0.14 มากท่ีสุด 

36 .  มี จิตใจในด้านการบริการพร้อมปรับปรุง
พฒันาการบริการให้เกิดความประทบัใจแก่ผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย 

4.50 0.59 -0.85 0.58 มาก 

37. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคส์ร้างนวตักรรมใหม่ๆ
ในการพฒันาการจดัการศึกษาโดยอาศยั
เทคโนโลย ี

4.27 0.62 -0.46 0.39 มาก 

38. พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมพูนศกัยภาพ
ในการปฏิบติังานใหสู้งข้ึน 

4.42 0.62 -0.92 1.81 มาก 

รวม 4.29 0.64 -0.58 0.27 มาก 

 

 3.1.2 ผลการเปรียบเท ียบระด ับระด ับภาวะผู้นํา เชิงว ิสัยท ัศน์ของผู้บริหาร 
  สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน จําแนกตามเพศ  อายุ ประสบการณ์เป็นผู้บริหารและ 
  ระดับสถานศึกษาที่เปิดสอน 

  ผลการเปรียบเทียบระดบัระดบัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ขั้นพื้นฐาน จาํแนกตาม
เพศ  อาย ุประสบการณ์เป็นผูบ้ริหารและระดบัสถานศึกษาท่ีเปิดสอน  สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

  3.1.2.1 ผลการเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์จาํแนกตามเพศ โดย
ใชว้ิธีการทดสอบค่าที (t-test) เพื่อให้ไดข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการนาํโมเดลไปใช ้ ซ่ึงผล
การวิเคราะห์ พบว่า ระดบัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพศชายกบั
เพศหญิงไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ รายละเอียดดงัตารางท่ี 20 
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ตารางท่ี 20 ผลการเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จาํแนกตามเพศ 

 
เพศชาย เพศหญิง 

ปัจจยั 
n   S.D. n   S.D. 

t 

ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ 799 4.30 0.40 159 4.32 0.40 0.713 

หมายเหตุ  * หมายถึง  p<0.05 

 
  3.1.2.2 ผลการเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้ํา เชิงว ิส ัยทศัน์ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จาํแนกตามอาย ุโดยใชว้ิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  เพื่อให้ไดข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการนาํ
โมเดลไปใช ้ผลการวิเคราะห์ พบว่า ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
มีอายตุ่างกนั มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   รายละเอียดดงัตารางท่ี 21 
 
ตารางท่ี 21 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน จาํแนกตามอาย ุ
 

ค่าเฉล่ีย 
ปัจจยั ตํ่ากว่า 31 

ปี 
31-40 
ปี 

41-50 
ปี 

51-60 
ปี 

แหล่งความ
แปรปรวน df SS MS F 

ระหว่างกลุ่ม 3 3.175 1.058 
ภายในกลุ่ม 954 150.459 0.158 

ภาวะผูน้าํเชิง
วิสัยทศัน์ 

 
4.55 

 
4.55 

 
4.28 

 
4.29 

รวม 957 153.635  

6.704* 

หมายเหตุ  * หมายถึง  p<0.05 
 

  ดงันั้นผูว้ ิจยัจึงไดท้าํการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดย
จาํแนกตามอายขุองผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อทดสอบว่าอายขุองผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานคู่ใดท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนัดว้ยวิธีการของ Scheffe ผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี  22 
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ตารางท่ี 22 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานเป็น รายคู่จาํแนกตามอาย ุ

 

อาย ุ

ตํ่ากว่า 31 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี อาย ุ   
4.38 4.52 4.24 4.32 

ตํ่ากว่า 31 ปี 4.38 - 0.006 0.268* 0.255* 

31-40 ปี 4.52 - - 0.275* 0.262* 

41-50 ปี 4.24 - - - 0.012 

51-60 ปี 4.32 - - - - 

หมายเหตุ * หมายถึง  p<0.05 
 

  จากผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 22 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมี
อายุ 41-50 ปี, 51 – 60 ปี มีค่าเฉล่ียตํ่ากว่าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีอายุต ํ่ากว่า 31 ปี
และ  31-40 ปี  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  3.1.2.3 ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู ้นําเชิงวิสัยทัศน์ของผู ้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จาํแนกตามประสบการณ์เป็นผูบ้ริหาร โดยใชว้ิธีการทดสอบค่าเอฟ  
(F-test) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  เพื่อใหไ้ดข้อ้เสนอแนะ
เชิงนโยบายในการนาํโมเดลไปใช้ ผลการวิเคราะห์ พบว่า ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จาํแนกตามประสบการณ์เป็นผูบ้ริหารไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญั 
ทางสถิติ  รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 23 
 

ตารางท่ี 23 ผลการเปรียบเทียบระดบัค่าเฉล่ียภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีมีประสบการณ์เป็นผูบ้ริหารแตกต่างกนั 

 

ค่าเฉล่ีย 
ปัจจยั ตํ่ากว่า 11 

ปี 
11-20 
ปี 

21-30 
ปี 

31-40 
ปี 

แหล่งความ
แปรปรวน df SS MS F 

ระหว่างกลุ่ม 3 0.529 0.176 
ภายในกลุ่ม 954 153.041 0.161 

ภาวะผูน้าํเชิง
วิสัยทศัน์ 

 
4.35 

 
4.29 

 
4.29 

 
4.29 

รวม 957 153.570  

1.097 

หมายเหตุ * หมายถึง  p<0.05 
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  3.1.2.4 ผลการเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้ํา เชิงว ิส ัยทศัน์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จาํแนกตามระดบัสถานศึกษาท่ีเปิดสอน โดยใชว้ิธีการทดสอบค่าที (t-test)   
เพื่อให้ไดข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการนาํโมเดลไปใช ้ผลการวิเคราะห์พบว่า ภาวะผูน้าํเชิง
ว ิส ัยทศัน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานระดบัประถมศึกษามีค ่า เฉลี ่ยตํ่ ากว ่าระดบั
มธัยมศึกษา ซ่ึงแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 รายละเอียดดงัตารางท่ี 24 
 

ตารางท่ี 24 ผลการเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จาํแนกตามระดบัสถานศึกษาท่ีเปิดสอน 

 

ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา 
ปัจจยั 

n   S.D. n   S.D. 
t 

ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ 760 4.28 0.40 198 4.39 0.35 3.402* 

หมายเหตุ * หมายถึง  p<0.05 
 

3.2 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน และเปรียบเทียบจําแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์เป็น
ผู้บริหารและระดับสถานศึกษาที่เปิดสอน 

 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ี เป็นผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยัขอ้ท่ี 
2 โดยศึกษาระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์และเปรียบเทียบ จาํแนกตามเพศ อาย ุ
ประสบการณ์เป็นผูบ้ริหารและระดบัสถานศึกษาท่ีเปิดสอน เพื่อใหไ้ดข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายใน
การนาํโมเดลไปใช ้ผลการวิเคราะห์สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 3.2.1 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยที ่ม ีอ ิทธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ของ 
  ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

  ผลการวิเคราะห์ระดบัพฤติกรรมการแสดงออกของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะ
ผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.33)  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.63 ค่าความเบเ้ท่ากบั -0.64 และค่าความโด่งเท่ากบั 0.35 แสดงว่า มีการกระจายของคะแนนนอ้ย 
การแจกแจงของตวัแปรเป็นโคง้เบซ้า้ยและมีความโด่งมากกว่าปกติเลก็นอ้ย 

  เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละปัจจยั พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก โดยปัจจยับรรยากาศองคก์ารมีค่าเฉล่ียสูงสุด ( = 4.45)  รองลงมาคือ ปัจจยัความฉลาดทาง
อารมณ์ และการส่ือสาร โดยมีค่าเฉลี่ย 4.31 และ 4.30 ตามลาํดบั ในขณะที่ปัจจยัความคิด
สร้างสรรคมี์ค่าเฉล่ียตํ่าสุด ( = 4.27 )  ดงัรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 25 
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ตารางท่ี 25 ผลการวิเคราะห์ระดบัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม 

 
รายการ   S.D. SKEW KUR ระดบั 

1.  ความฉลาดทางอารมณ์ 4.31 0.65 -0.63 0.23 มาก 
2.  บรรยากาศองคก์าร 4.45 0.60 -0.80 0.47 มาก 
3.  ความคิดสร้างสรรค ์ 4.27 0.65 -0.56 0.44 มาก 
4.  การส่ือสาร 4.30 0.65 -0.58 0.26 มาก 

รวม 4.33 0.63 -0.64 0.35 มาก 
 

  3.2.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ 
    ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัพฤติกรรมการแสดงออกความฉลาด

ทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก 
( =  4.31)  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.65 ค่าความเบเ้ท่ากบั  -0.63  และค่าความโด่งเท่ากบั 
0.23 แสดงว่า มีการกระจายของคะแนนนอ้ย  การแจกแจงของตวัแปรเป็นโคง้เบซ้า้ย และมีความ
โด่งมากกว่าปกติเลก็นอ้ย 

    เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมากโดยขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ยอมรับในมติประชาธิปไตยของคนส่วนใหญ่ และ การ
แสดงความชื่นชมให้กําลงัใจซ่ึงกนัและกนั  (  = 4.54) และขอ้ที่มีค ่าเฉลี ่ยตํ่ าสุด  คือการ
ปรับเปล่ียนอารมณ์ทางลบเป็นทางบวกได ้( = 4.07)  รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 26 
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ตารางท่ี 26 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัปัจจยัความฉลาดทางอารมณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ขั้นพื้นฐาน 

 
ปัจจยัความฉลาดทางอารมณ์   S.D. SKEW KUR ระดบั 

การตระหนักรู้อารมณ์ตนเอง  (SELA) 
1. ตระหนกัรู้ถึงสาเหตุของความรู้สึกโกรธหรือไม่

พอใจของตนเอง 

 
4.28 

 
0.68 

 
-0.65 

 
0.50 

 
มาก 

2. เขา้ใจความรู้สึกของตนเองหากรู้สึกโกรธหรือไม่
พอใจ 

4.28 0.69 -0.76 0.68 มาก 

3. สามารถประเมินอารมณ์ท่ีแสดงออกไปนั้นส่งผล
ทางบวกหรือทางลบ 

4.32 0.67 -0.60 -0.17 มาก 

4. สามารถประเมินจุดเด่น จุดดอ้ยดา้นอารมณ์ของ
ตนเอง   

4.31 0.66 -0.78 1.50 มาก 

5. มีสติรู้เท่าทนัความคิดความรู้สึกของตนเอง 4.39 0.62 -0.86 1.80 มาก 
6. หากรู้สึกโกรธหรือไม่พอใจจะไม่แสดงอารมณ์
นั้นออกไป 

4.13 0.77 -0.82 0.98 มาก 

7. ปรับใจใหส้งบไดอ้ยา่งรวดเร็วเม่ือรู้สึกโกรธ 4.20 0.67 -0.48 0.11 มาก 
8. สามารถผอ่นคลายเม่ือตอ้งอยูภ่ายใตส้ถานการณ์

ท่ีกดดนั 
4.19 0.66 -0.38 -0.17 มาก 

9. ใชว้ิธีพูดในใจตนเองเพ่ือช่วยปรับระดบัอารมณ์
ของตนเอง 

4.21 0.70 -0.88 1.76 มาก 

การสร้างแรงจูงใจให้กบัตนเอง  (SELM) 
10. ภมิูใจในความสามารถของตนเองเม่ือแกไ้ข

ปัญหาหรือพบความสาํเร็จในการทาํงาน 

4.41 0.62 -0.63 -0.30 มาก 

11. ให้กาํลงัใจตนเองในการทาํงานเสมอ    4.47 0.62 -0.85 0.39 มาก 
12. ปรับมุมมองให้เกิดความคิดและการกระทาํท่ี

สร้างสรรค ์
4.36 0.65 -0.68 0.29 มาก 

13. ทาํกิจกรรมสร้างสรรคเ์พ่ือผอ่นคลายอารมณ์ 4.30 0.64 -0.61 0.57 มาก 
14. การมองอุปสรรคให้เป็นโอกาสในการแกไ้ข

ปัญหา 
4.27 0.66 -0.72 1.22 มาก 

15. แมส้ถานการณ์จะเลวร้ายกมี็ความหวงัวา่จะดีข้ึน 4.36 0.65 -0.68 1.66 มาก 
16. เมื่อมีขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึนจะบอกตนเองวา่ไดท้าํ

ดีท่ีสุดแลว้ 
4.32 0.67 -0.65 0.11 มาก 
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ตารางท่ี 26 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัปัจจยัความฉลาดทางอารมณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ขั้นพื้นฐาน (ต่อ) 

 
ปัจจยัความฉลาดทางอารมณ์   S.D. SKEW KUR ระดบั 

17. เมื่อเผชิญกบัความเลวร้ายในชีวิต สามารถฝืน
ตวักลบัมาใหม่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

4.26 0.70 -0.79 1.01 มาก 

18. เช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง 4.30 0.58 -0.22 -0.43 มาก 
การเข้าใจอารมณ์ผู้อื่น (EMPI) 
19. เมื่อเห็นสีหนา้และแววตาก็รู้ถึงความรู้สึกของ

ผูอ่ื้น 

 
4.23 

 
0.60 

 
-0.18 

 
-0.37 

 
มาก 

20. เมื่อเห็นผูอื้่นแสดงพฤติกรรมออกมาก็รู้วา่เขา
รู้สึกอยา่งไร 

4.22 0.64 -0.27 -0.44 มาก 

21. ไม่แสดงอารมณ์โกรธตอบเม่ือผูอ่ื้นใชอ้ารมณ์
รุนแรงต่อตนเอง 

4.12 0.75 -0.37 -0.62 มาก 

22. ยอมรับการกระทาํของครูท่ีปฏิบติัต่อตนเอง 4.24 0.67 -0.53 0.03 มาก 
23. ยอมรับวา่ความรู้สึกเขาจะดีข้ึนหากเวลาผา่นไป 4.35 0.69 -1.03 1.92 มาก 
24. รู้สึกเห็นใจผูอ่ื้นเม่ือพบวา่เขาไม่สบายใจ 4.49 0.60 -0.74 -0.41 มาก 
25. ใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้นท่ีมีปัญหาอยา่งเตม็ใจ 4.51 0.61 -0.83 -0.31 มากท่ีสุด 
26. ให้คาํปลอบโยนและให้กาํลงัใจแก่ผูร่้วมงานท่ี

รู้สึกผิดหวงัเสมอ 
4.42 0.61 -0.67 0.03 มาก 

27. ใหค้าํแนะนาํและใหก้าํลงัใจครูเม่ือเขาตอ้งเผชิญ
กบัความเลวร้ายในชีวติ 

4.47 0.66 -1.33 2.95 มาก 

28. สามารถปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นได ้ 4.49 0.63 -1.07 1.25 มาก 
การความสัมพนัธ์กบัผู้อืน่  (INTR) 
29.สร้างความสนิทสนมคุน้เคยกบัคนรอบขา้งไดง่้าย 

 
4.45 

 
0.64 

 
-0.78 

 
-0.20 

 
มาก 

30. ยอมรับในมติประชาธิปไตยของคนส่วนใหญ่ 4.54 0.59 -0.89 -0.18 มากท่ีสุด 
31. แบ่งปันความคิดและความรู้สึกกบัผูอ่ื้น 4.51 0.58 -0.71 -0.47 มากท่ีสุด 
32. แลกเปล่ียนเรียนรู้นวตักรรมใหม่ๆเสมอ 4.36 0.66 -0.56 -0.70 มาก 
33. แสดงความช่ืนชมใหก้าํลงัใจซ่ึงกนัและกนั 4.54 0.57 -0.81 -0.32 มากท่ีสุด 
34. เม่ือครูเกิดความทอ้แท ้หมดกาํลงัใจ สามารถให ้

กาํลงัใจและทาํใหเ้ขามองเห็นคุณค่าในตวัเอง 
4.38 0.62 -0.50 -0.50 มาก 

35. สามารถควบคุมอารมณ์ สีหนา้และแววตาของ 
ตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.16 0.67 -0.30 -0.43 มาก 
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ตารางท่ี 26 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัปัจจยัความฉลาดทางอารมณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ขั้นพื้นฐาน (ต่อ) 

 
ปัจจยัความฉลาดทางอารมณ์   S.D. SKEW KUR ระดบั 

การควบคุมอารมณ์ตนเอง  (SELC) 
36. เม่ือรู้สึกโกรธหรือไม่พอใจจะไม่แสดงออกให้

คนอ่ืนรู้ 

 
4.11 

 
0.71 

 
-0.33 

 
-0.32 

 
มาก 

37. สงบน่ิงเม่ือตกเป็นเป้าความโกรธของผูอ่ื้น 4.22 0.67 -0.46 -0.03 มาก 
38. ระงบัอารมณ์ไดท้นัทีเม่ือรู้สึกโกรธหรือไม่พอใจ   4.10 0.78 -0.86 1.53 มาก 
39. ปรับเปล่ียนอารมณ์ทางลบเป็นบวกได ้ 4.07 0.72 -0.33 -0.25 มาก 
40. ทาํใจยอมรับเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงในชีวติได ้ 4.28 0.66 -0.53 0.01 มาก 
41. ปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว 4.24 0.67 -0.44 -0.26 มาก 
42. ใชก้ารผอ่นคลายเม่ือตอ้งอยูภ่ายใตส้ถานการณ์ 

กดดนั 
4.23 0.68 -0.40 -0.39 มาก 

43. พิจารณาไตร่ตรองดว้ยเหตุผลมากกวา่ใช้
อารมณ์ในการตดัสินใจ  

4.41 0.59 -0.42 -0.68 มาก 

44. เมื่อเกิดปัญหาสามารถควบคุมสติและอารมณ์
ได ้

4.35 0.63 -0.44 -0.67 มาก 

รวม 4.31 0.65 0.63 0.23 มาก 

 
  3.2.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับปัจจัยบรรยากาศองค์การ 
    ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัพฤติกรรมการแสดงออกบรรยากาศ

องคก์ารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (  =
4.45) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.60 ค่าความเบเ้ท่ากบั -0.80 และค่าความโด่งเท่ากบั 0.47 
แสดงว่า มีการกระจายของคะแนนนอ้ย การแจกแจงของตวัแปรเป็นโคง้เบซ้า้ย และมีความโด่ง
มากกว่าปกติเลก็นอ้ย 

    เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมากโดยขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือให้เกียรติและยกยอ่งผูป้ฏิบตัิดีและสมควรเป็นแบบอยา่ง  
( = 4.62) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือการกระตุน้การจดัสวสัดิการ ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่
บุคลากร ( = 4.26)  รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 27 
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ตารางท่ี 27 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัปัจจยับรรยากาศองคก์ารของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

 
ปัจจยับรรยากาศองคก์าร   S.D. SKEW KUR ระดบั 

การสร้างบรรยากาศเชิงบวก  (POSI) 
1. เสริมสร้างบรรยากาศให้ครูและบุคลากรใน

โรงเรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

 
4.43 

 
0.63 

 
-0.76 

 
0.20 

 
มาก 

2.  เสริมสร้างบรรยากาศแห่งความผกูพนัในองคก์ร 4.44 0.58 -0.51 -0.47 มาก 
3.  ส่งเสริมบรรยากาศการทาํงานเป็นทีมและเป็น

เอกภาพ   
4.54 0.58 -0.96 0.84 มาก

ท่ีสุด 
4. จดับรรยากาศท่ีส่งเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั   

4.45 0.59 -0.58 -0.42 มาก 

5. ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการสร้างนวตักรรมทาง
การศึกษา 

4.29 0.62 -0.33 -0.53 มาก 

6. ส่งเสริมครูและบุคลากรมีความตื่นตวัในการ
ใฝ่หาความรู้อยูเ่สมอ 

4.41 0.59 -0.55 0.26 มาก 

การสร้างความไว้วางใจซ่ึงกนัและกนั  (TRUS) 
7.  สร้างบรรยากาศแห่งความไวว้างใจท่ีเป็นอยู่

ระหวา่งฝ่ายบริหาร คณะครูนกัเรียนและ
ผูป้กครอง 

 
4.47 

 
0.58 

 
-0.62 

 
-0.21 

 
มาก 

8.  สร้างบรรยากาศให้บุคลากรและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ  
อยา่งเปิดเผย 

4.45 0.59 -0.60 -0.40 มาก 

9.  ปฏิบติังานอยา่งตรงไปตรงมาและเท่ียงธรรม 4.55 0.60 -1.17 1.50 มาก
ท่ีสุด 

10. เปิดโอกาสให้ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งไดส้อบถามขอ้
สงสัยต่างๆ 

4.57 0.57 -1.04 1.08 มาก
ท่ีสุด 

11. มีระบบตรวจสอบการดําเนินงานทุกระดบั
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการทาํงาน 

4.43 0.60 -0.57 -0.43 มาก 
 

12. ร่วมแรงร่วมใจกับคณะครูปฏิบัติงานและให้
ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

4.49 0.58 -0.79 0.72 มาก 

13 .  สร้างความตระหนกัและยอมรับในความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล   

4.46 0.58 -0.57 -0.43 มาก 

14. บริหารงานที่เนน้ความเป็นเพื่อนร่วมงานไม่
เนน้สายการบงัคบับญัชา 

4.45 0.64 -1.05 1.80 มาก 



218 

ตารางท่ี 27 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัปัจจยับรรยากาศองคก์ารของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (ต่อ) 

 
ปัจจยับรรยากาศองคก์าร   S.D. SKEW KUR ระดบั 

การส่งเสริมให้มีการตดัสินใจร่วม  (SHAR) 
15 .  จดัประช ุมปรึกษาหารือกบัคณะครูอย า่ ง

สมํ่าเสมอ 

 
4.49 

 
0.56 

 
-0.68 

 
0.50 

 
มาก 

16. เปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดมี้โอกาสในการ
ตดัสินใจและแสดงความคิดเห็นอยา่งมีอิสระ   

4.50 0.57 -0.78 0.59 มาก 

17. เปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียร่วมคิด
วางแผนงาน 

4.45 0.62 -0.83 0.62 มาก 

18. เปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียร่วมปฏิบติังาน 4.35 0.69 -1.01 1.41 มาก 
19. เปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนเสียร่วมประเมินผลการ

ปฏิบติังาน 
4.30 0.69 -0.71 0.24 มาก 

20. เปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วม
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงการปฏิบติังาน 

4.39 0.66 -0.74 0.06 มาก 

การสร้างแรงจูงใจ  (MOTI) 
21. กระตุน้การจดัสวสัดิการ  ค่าตอบแทนท่ี

เหมาะสมแก่บุคลากร   

 
4.26 

 
0.67 

 
-0.66 

 
0.73 

 
มาก 

22. ส่งเสริมให้ครูมีการเล่ือนวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน   4.58 0.62 -1.45 2.46 มากท่ีสุด 
23. กระตุน้ให้ครูมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการ

พฒันาวิชาชีพ   
4.54 0.55 -0.81 0.74 มากท่ีสุด 

24. ใหค้วามเป็นธรรมในการพิจารณาความดี
ความชอบโดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน 

4.56 0.58 -0.97 0.13 มากท่ีสุด 

25. ให้เกียรติและยกยอ่งผูป้ฏิบตัิดีและสมควรเป็น
แบบอยา่ง   

4.62 0.56 -1.21 0.68 มากท่ีสุด 

26. กระตุน้ให้ครูกาํหนดเป้าหมายการปฏิบติังาน
ของตนเองท่ีชดัเจน 

4.51 0.59 -0.88 0.62 มากท่ีสุด 

รวม 4.45 0.60 -0.80 0.47 มาก 
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  3.2.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับปัจจัยความคิดสร้างสรรค์ 
    ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัพฤติกรรมการแสดงออกความคิด

สร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมอยูม่ีค่าเฉลี่ยในระดบัมาก 
(  = 4.27) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.65 ค่าความเบเ้ท่ากบั -0.56 และค่าความโด่งเท่ากบั 
0.44 แสดงว่า มีการกระจายของคะแนนนอ้ย การแจกแจงของตวัแปรเป็นโคง้เบซ้า้ยและมีความ
โด่งมากกว่าปกติเลก็นอ้ย 

    เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมากโดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือยอมรับผลที่จะเกิดข้ึนจากการคิดส่ิงใหม่ ( = 4.44) และ
ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือสร้างผลงานที่เกิดจากความคิดริเร่ิมและเป็นผลงานที่แปลกใหม่ไม่เคย
ปรากฏมาก่อน ( =3.87)  รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 28 
 
ตารางท่ี 28 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัปัจจยัความคิดสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
 

ปัจจยัความคิดสร้างสรรค ์   S.D. SKEW KUR ระดบั 
ความคดิริเร่ิม  (ORIG) 
1. นาํความรู้ ประสบการณ์ท่ีสะสมไวม้าประยกุตใ์ช้
เพ่ือคิดส่ิงใหม่ อาทิ นวตักรรมใหม่ การเสนอ
โครงการใหม่และกิจกรรมใหม่ 

 
4.15 

 
0.67 

 
-0.47 

 
0.72 

 
มาก 

2. คิดหาวิธีการใหม่ๆ ในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจาก
การปฏิบติังาน 

4.23 0.63 -0.41 0.26 มาก 

3. คิดหาแนวทางในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนท่ีต่าง
ไปจากเดิมอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.22 0.64 -0.26 -0.58 มาก 

4. สร้างผลงานท่ีเกิดจากความคิดริเ ร่ิมและเป็น
ผลงานท่ีแปลกใหม่ไม่เคยปรากฏมาก่อน 

3.87 0.75 -0.39 0.32 มาก 

5.  กล้าท่ีจะแสดงความคิดเห็นของตนเองต่อท่ี
ประชุมแม้ว่าความคิดนั้ นจะไม่ตรงกับความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น 

4.11 0.75 -0.57 0.03 มาก 

6. กลา้คิด กลา้แสดงออก โดยไม่ขลาดกลวัต่อความ
ไม่แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึน 

4.23 0.74 -0.77 0.46 มาก 

7. พร้อมท่ีจะเผชิญกบัความเส่ียงต่อสภาพการณ์  4.28 0.73 -0.96 1.15 มาก 
8. ยอมรับผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการคิดส่ิงใหม่ 4.44 0.66 -1.04 1.42 มาก 
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ตารางท่ี 28 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัปัจจยัความคิดสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (ต่อ) 

 
ปัจจยัความคิดสร้างสรรค ์   S.D. SKEW KUR ระดบั 

ความคล่องแคล่วในการคดิ (FLUE) 
9. สามารถตอบคาํถามหรือช้ีแจงเหตุผลและปัญหา
ในการทาํงานไดอ้ยา่งชดัเจนและรวดเร็ว 

 
4.34 

 
0.67 

 
-0.83 

 
0.84 

 
มาก 

10. ตอบคาํถามหรืออธิบายขอ้สงสัยในท่ีประชุมได้
ทนัทีเม่ือครูและบุคลากรซกัถาม 

4.39 0.63 -0.57 -0.48 มาก 

11. สามารถแกปั้ญหาดว้ยวิธีการที่หลากหลายได้
อยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์ 

4.27 0.66 -0.75 1.14 มาก 

12. อธิบายนโยบาย แนวทางการปฏิบตัิงานจากส่ิง
ที่คิดให้ครูและผูเ้กี่ยวขอ้งสามารถปฏิบตัิอยา่ง
ถ ูก ต อ้ ง  โ ดย ใช ค้ ํา พ ดู ที ่แ ตกต ่า ง ก นั ต าม
ความสามารถของแต่ละคน 

4.34 0.63 -0.71 1.36 มาก 

13. คิดหาคาํพดู ประโยคท่ีให้กาํลงัใจให้กบัครูและ
บุคลากรเมื่อเขาเผชิญกบัปัญหาทั้งในดา้นการ
ทาํงานและดา้นชีวิตส่วนตวั 

4.26 0.63 -0.38 -0.07 มาก 

14. ตอบคาํถามครูโดยใชค้าํพดูท่ีหลากหลายข้ึนอยู่
กบัสถานการณ์นั้นๆ 

4.28 0.65 -0.44 -0.31 มาก 

ความยดืหยุ่นในการคดิ  (FLEX) 
15. คิดหาวิธีการท่ีไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์เดิมอย่าง

อิสระและสร้างสรรค์เพ่ือส่ือสารให้ครูและ
บุคลากรทราบและถือไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 
4.35 

 
0.62 

 
-0.59 

 
0.50 

 
มาก 

16. กระตุน้ครูและบุคลากรมีความคิดอยา่งอิสระ
นาํไปสู่การสร้างนวตักรรมใหม่ๆท่ีสร้างสรรค์
และส่งผลถึงคุณภาพผูเ้รียน 

4.24 0.63 -0.35 -0.07 มาก 

17. ปรับเปล่ียนความคิดใหม่หากมีข้อมูลใหม่ท่ี
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง 

4.30 0.62 -0.72 2.13 มาก 

18. พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงความคิดอยู่ตลอดเวลา
เม่ือพบขอ้มูลหรือสถานการณ์เปล่ียนไปจากเดิม 

4.34 0.61 -0.47 -0.06 มาก 

19. คิดอยูเ่สมอวา่นโยบาย แผนการดาํเนินงาน 
โครงการต่างๆ สามารถปรับเปล่ียนไดต้าม
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

4.34 0.67 -0.90 1.60 มาก 
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ตารางท่ี 28 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัปัจจยัความคิดสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (ต่อ) 

 
ปัจจยัความคิดสร้างสรรค ์   S.D. SKEW KUR ระดบั 

20 .  คิดดดัแปลงความรู ้ นวตักรรมเพื ่อให ้เก ิด
ประโยชน์และครอบคลุมทุกดา้น 

4.34 0.65 -0.69 0.60 มาก 

ความละเอยีดลออในการคดิ  (ELAB) 
21. คิดอยา่งละเอียดรอบคอบทุกคร้ังก่อนที่จะนาํ

แนวคิดไปปฏิบติั 

4.22 0.66 -0.37 -0.28 มาก 

22. ใชค้วามคิดทบทวนหลายคร้ังก่อนตดัสินใจใน
การปฏิบติังาน 

4.30 0.65 -0.48 -0.17 มาก 

23. คิดใคร่ครวญก่อนท่ีจะพดูออกไปโดยการสังเกต
ถึงผลกระทบจากการพดูแต่ละคร้ัง 

4.30 0.65 0.68 0.24 มาก 

24. คิดเช่ือมโยงสัมพนัธ์ส่ิงต่างๆ ไดอ้ยา่งมี
ความหมาย 

4.30 0.67 -0.52 -0.26 มาก 

25. มองเห็นวิธีการแกปั้ญหาท่ีไดผ้ลดีต่อหน่วยงาน 4.24 0.62 -0.40 0.41 มาก 
26. มองเห็นวิธีการแกปั้ญหาท่ีไดผ้ลดีต่อหน่วยงาน

เวลาเกิดเหตุการณ์วิกฤต 
4.19 0.65 -0.51 0.70 มาก 

รวม 4.27 0.65 -0.56 0.44 มาก 

 
  3.2.1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับปัจจัยการส่ือสาร 
    ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัพฤติกรรมการแสดงออกการส่ือสาร

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.30)  ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.65 ค่าความเบเ้ท่ากบั -0.58 และค่าความโด่งเท่ากบั 0.26 แสดงว่า  
มีการกระจายของคะแนนนอ้ย การแจกแจงของตวัแปรเป็นโคง้เบซ้า้ยและมีความโด่งมากกว่า
ปกติเลก็นอ้ย 

    เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมากโดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือเปิดโอกาสให้ครูและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีโอกาสสอบถาม
ขอ้สงสัยและเปิดโอกาสให้ครูและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียแสดงความคิดเห็น (  =4.47) และขอ้ที่มี
ค ่าเฉลี่ยตํ่ าสุด  คือเขียนขอ้ความเพื ่อถ่ายถอดให้ผูอ้ ่านเขา้ใจตามวตัถุประสงค  ์ (  =4.15)  
รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 29 
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ตารางท่ี 29 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัปัจจยัการส่ือสารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ปัจจยัการส่ือสาร   S.D. SKEW KUR ระดบั 
ใช้ทกัษะการส่ือสาร (SKIL) 
1. จัดให้มีการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะของครูและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

 
4.25 

 
0.66 

 
-0.38 

 
-0.46 

 
มาก 

2. สามารถแปลความหมายขอ้มูล ข่าวสารท่ีไดรั้บฟัง
มาอยา่งถกูตอ้ง 

4.20 0.67 -1.06 3.51 มาก 

3. สามารถจับประเด็น สาระสําคัญจากการฟังได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.24 0.67 -0.60 0.48 มาก 

4. แสดงปฏิกิริยาตอบสนองในทางบวกขณะท่ีรับฟัง 
อาทิเช่น พยกัหนา้และแสดงความสนใจ เป็นตน้ 

4.31 0.70 -1.18 3.19 มาก 

5. สามารถอธิบาย ช้ีแจงผูอ่ื้นเขา้ใจอยา่งชดัเจน  4.40 0.62 -0.65 0.29 มาก 
6. พูดโนม้น้าวให้ผูอ่ื้นเห็นดว้ยและยอมรับในความ
คิดเห็น 

4.24 0.66 -0.37 -0.51 มาก 

7. เขียนขอ้ความเพ่ือถ่ายถอดใหผู้อ้่านเขา้ใจตาม
วตัถุประสงค ์

4.15 0.70 -0.39 -0.23 มาก 

8. เขียนสรุปใจความสําคัญให้ผูอ่ื้นเข้าใจได้อย่าง
ชดัเจน ครอบคลุมและตรงประเดน็ 

4.23 0.69 -0.47 -0.21 มาก 

9. ใชภ้าษาท่าทางส่ือใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้  4.33 0.67 -0.70 0.36 มาก 
ใช้ช่องทางการส่ือสาร (CHAN) 
10. สามารถเลือกใชช่้องทางการส่ือสารไดอ้ยา่ง

เหมาะสมตามสถานการณ์ 

 
4.24 

 
0.70 

 
-0.65 

 
0.41 

 
มาก 

11. สามารถใชถ้อ้ยคาํกบัครู บุคลากรนกัเรียนและ
ผูป้กครองไดอ้ยา่งเหมาะสมและส่ือความหมาย
ไดช้ดัเจน ถูกตอ้ง 

4.32 0.66 -0.55 -0.17 มาก 

12. เขียนขอ้ความส่ือความหมายใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 
ไดอ้ยา่ง 

4.33 0.67 -0.71 0.31 มาก 

13. แสดงออกด้วยการกระทํา เพ่ือให้ผูเ้ ก่ียวข้อง
สามารถเขา้ใจข่าวสารอยา่งละเอียดชดัเจน   

4.32 0.66 -0.56 -0.08 มาก 

14. ใชว้ธีิการส่ือสารอยา่งหลากหลายเพ่ือให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ใจและยอมรับความคิดเห็น 

4.28 0.67 -0.67 0.51 มาก 

15. เลือกใช้วิธีการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม โดย
คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลเป็นหลกั 

4.24 0.68 -0.54 0.01 มาก 
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ตารางท่ี 29 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัปัจจยัการส่ือสารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ต่อ) 

 
ปัจจยัการส่ือสาร   S.D. SKEW KUR ระดบั 

องค์ประกอบที ่3.  มรูีปแบบการส่ือสาร (FORM) 
16. ใชรู้ปแบบการส่ือสารใหเ้หมาะสมกบั

กลุ่มเป้าหมาย 

 
4.28 

 
0.62 

 
-0.30 

 
-0.51 

 
มาก 

17. ใช้รูปแบบการส่ือสารท่ีเอ้ืออาํนวยให้ผูส่้งสาร
และผูรั้บสารสามารถโตต้อบได ้  

4.26 0.63 -0.37 -0.01 มาก 

18. ส่ือสารอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการกบั
ครู  บุคลากรและผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสีย   ตาม
สถานการณ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.30 0.60 -0.35 0.18 มาก 

19. ใช้รูปแบบการส่ือสารแบบสองทางหรือแบบ
หลายช่องทางเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ทาํงาน 

4.28 0.63 -0.34 -0.56 มาก 

20. เ ปิดโอกาสให้ครูและผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสียมี
โอกาสสอบถามขอ้สงสัย 

4.47 0.62 -0.88 0.56 มาก 

21. เปิดโอกาสให้ครูและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแสดง
ความคิดเห็น 

4.47 0.60 -0.73 -0.12 มาก 

รวม 4.30 0.65 -0.58 0.26 มาก 

 
 3.2.2 ผลการเปรียบเทียบระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ จําแนก 

  ตามเพศ  อายุ ประสบการณ์เป็นผู้บริหารและระดับสถานศึกษาที่เปิดสอน 
  ผลการเปรียบเทียบระดบัปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จาํแนกตามเพศ  อาย  ุประสบการณ์เป็นผูบ้ริหารและระดบั
สถานศึกษาท่ีเปิดสอน เพื่อให้ไดข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการนาํโมเดลไปใช ้ผลการวิเคราะห์
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  3.2.2.1 ผลการเปรียบเทียบระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จาํแนกตามเพศ โดยใชว้ิธีการทดสอบค่าที (t-test) ผลการ
วิเคราะห์ พบว่า ค่าเฉลี่ยปัจจยัความคิดสร้างสรรคแ์ละปัจจยับรรยากาศองคข์องผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพศชายมีค่าเฉล่ียสูงกว่าเพศหญิง ซ่ึงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 นอกนั้นไม่พบความแตกต่าง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ รายละเอียดดงัตารางท่ี 30 
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ตารางท่ี 30 ผลการเปรียบเทียบระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์และระดบัภาวะ
ผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ จาํแนกตามเพศ 

 
เพศชาย เพศหญิง 

ปัจจยั 
n   S.D. n   S.D. 

t 

1. ความฉลาดทางอารมณ์ 799 4.30 0.44 159 4.36 0.39  1.537 

2. บรรยากาศองคก์าร 799 4.47 0.41 159 4.39 0.48   2.073* 

3. ความคิดสร้างสรรค ์ 799 4.28 0.46 159 4.14 0.53    3.475* 

4. การส่ือสาร 799 4.29 0.45 159 4.30 0.53        0.298 

รวม 4.33 0.44  4.29 0.48        0.928 
หมายเหตุ * หมายถึง  p<0.05 

 
  3.2.2.2 ผลการเปรียบเทียบระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ 

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จาํแนกตามอาย ุโดยใชว้ิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  เพื่อให้ไดข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายใน
การนาํโมเดลไปใช ้ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าเฉล่ียระดบัปัจจยัความฉลาดทางอารมณ์  บรรยากาศ
องคก์าร ความคิดสร้างสรรค ์และการส่ือสาร มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05   รายละเอียดดงัตารางท่ี 31 
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ตารางท่ี 31 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีอายแุตกต่างกนั 

 
ค่าเฉล่ีย 

ปัจจยั ตํ่ากว่า 31 
ปี 

31-40 
ปี 

41-50 
ปี 

51-60 
ปี 

แหล่งความ
แปรปรวน df SS MS F 

ระหว่างกลุ่ม 3 3.167 1.056 
ภายในกลุ่ม 954 176.517 0.185 

ความฉลาด
ทางอารมณ์ 

 
4.38 

 
4.52 

 
4.24 

 
4.32 

รวม 957 179.685  

5.706* 

ระหว่างกลุ่ม 3 2.079 0.693 
ภายในกลุ่ม 954 170.748 0.179 

บรรยากาศ
องคก์าร 

 
4.49 

 
4.58 

 
4.38 

 
4.47 

รวม 957 172.827  

3.871* 

ระหว่างกลุ่ม 3 4.310 1.437 
ภายในกลุ่ม 954 209.521 0.220 

ความคิด
สร้างสรรค ์

 
4.58 

 
4.50 

 
4.18 

 
4.27 

รวม 957 213.832  

6.542* 

ระหว่างกลุ่ม 3 5.417 1.806 
ภายในกลุ่ม 954 207.782 0.218 การส่ือสาร 

 
4.71 

 
4.59 

 
4.23 

 
4.29 

รวม 957 213.199  

8.282* 

หมายเหตุ * หมายถึง  p<0.05 
 

  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดท้าํการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียทุกปัจจยัเป็นรายคู่
โดยจําแนกตามอายขุองผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   เพื ่อทดสอบว่าอายขุองผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานคู่ใดที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกนัดว้ยวิธีการของ Scheffe ผลการวิเคราะห์ 
ดงัตารางท่ี  32 
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ตารางท่ี 32 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  เป็นรายคู่จาํแนกตามอาย ุ

 

อาย ุ

ตํ่ากว่า 31 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี อาย ุ   
4.38 4.52 4.24 4.32 

ตํ่ากว่า 31 ปี 4.38 - 0.139 0.143 0.061 

31-40 ปี 4.52 - - 0.282* 0.200* 

41-50 ปี 4.24 - - - 0.082 

51-60 ปี 4.32 - - - - 

หมายเหตุ * หมายถึง  p<0.05 
 

  จากผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 32 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมี
อาย ุ41-50 ปี และ 51-60 ปี มีค่าเฉล่ียตํ่ากว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีอาย ุ31-40 ปี อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

ตารางท่ี 33 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยับรรยากาศองคก์ารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเป็นรายคู่  จาํแนกตามอาย ุ

 

อาย ุ

ตํ่ากว่า 31 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี อาย ุ   
4.49 4.58 4.38 4.47 

ตํ่ากว่า 31 ปี 4.49 - 0.094 0.104 0.015 

31-40 ปี 4.58 - - 0.199* 0.110 

41-50 ปี 4.38 - - - 0.088 

51-60 ปี 4.47 - - - - 

หมายเหตุ * หมายถึง  p<0.05 
 

  จากผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 33 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมี
อาย ุ31-40 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอาย ุ41-50 ปี อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตารางท่ี 34 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัความคิดสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เป็นรายคู่จาํแนกตามอาย ุ

 

อาย ุ

ตํ่ากว่า 31 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี อาย ุ   
4.58 4.50 4.18 4.27 

ตํ่ากว่า 31 ปี 4.58 - 0.084 0.398* 0.310* 

31-40 ปี 4.50 - - 0.313* 0.226* 

41-50 ปี 4.18 - - - 0.087 

51-60 ปี 4.27 - - - - 

หมายเหตุ * หมายถึง  p<0.05 

 
  จากผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 34 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมี

อาย ุ41-50 ปี และ 51-60 ปี มีค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอายตุ ํ่ากว่า 31 ปี 
และตํ่ากว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีอาย ุ31-40 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  
 
ตารางท่ี 35 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัการส่ือสารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เป็นรายคู่จาํแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ

ตํ่ากว่า 31 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี อาย ุ   
4.71 4.59 4.23 4.29 

ตํ่ากว่า 31 ปี 4.71 - 0.119 0.475* 0.423* 

31-40 ปี 4.59 - - 0.356* 0.304* 

41-50 ปี 4.23 - - - 0.051 

51-60 ปี 4.29 - - - - 

หมายเหตุ * หมายถึง  p<0.05 
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  จากผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 35 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมี
อาย ุ41-50 ปี และ 51-60 ปี มีค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอายตุ ํ่ากว่า 31 ปี 
และตํ่ากว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีอาย ุ31-40 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

  3.2.2.3 ผลการเปรียบเทียบระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์
และระดบัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ จาํแนกตามประสบการณ์เป็นผูบ้ริหาร โดยใชว้ิธีการทดสอบค่า
เอฟ  (F-test) จากการว ิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-Way ANOVA) เพื ่อให ้ได้
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการนาํโมเดลไปใช ้ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าเฉล่ียระดบัปัจจยัความ
ฉลาดทางอารมณ์ และการส่ือสาร มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05
รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 36 
 

ตารางท่ี 36 ผลการเปรียบเทียบระดบัค่าเฉล่ียปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีประสบการณ์เป็นผูบ้ริหารแตกต่างกนั 

 

ค่าเฉล่ีย 
ปัจจยั ตํ่ากว่า 

11 ปี 
11-20 
ปี 

21-30 
ปี 

31-40 
ปี 

แหล่งความ
แปรปรวน df SS MS F p 

ระหว่างกลุ่ม 3 2.288 0.763 
ภายในกลุ่ม 954 177.104 0.186 

 
ความฉลาด
ทางอารมณ์ 

 
4.42 

 
4.29 

 
4.28 

 
4.30 

รวม 957 179.391  

4.103* 0.007 

ระหว่างกลุ่ม 3 0.671 0.224 
ภายในกลุ่ม 954 171.943 0.180 

 
บรรยากาศ
องคก์าร 

 
4.48 

 
4.43 

 
4.49 

 
4.44 

รวม 957 172.615  

1.240 0.294 

ระหว่างกลุ่ม 3 0.691 0.230 
ภายในกลุ่ม 954 212.996 0.224 

 
ความคิด
สร้างสรรค ์

 
4.31 

 
4.23 

 
4.27 

 
4.26 

รวม 957 213.687  

1.031 0.378 

ระหว่างกลุ่ม 3 3.011 1.004 
ภายในกลุ่ม 954 210.148 0.221 

 
การส่ือสาร 

 
4.31 

 
4.26 

 
4.36 

 
4.19 

รวม 957 213.159  

4.547* 0.004 

หมายเหตุ * หมายถึง  p<0.05 
 

  ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดท้าํการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียปัจจยัความฉลาด
ทางอารมณ์และปัจจยัการส่ือสารเป็นรายคู่โดยจาํแนกตามประสบการณ์เป็นผูบ้ริหารของผูบ้ริหาร
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อทดสอบว่า ประสบการณ์เป็นผูบ้ริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาคู่ใดท่ี
มีค่าเฉล่ียแตกต่างกนัดว้ยวิธีการของ Scheffe ผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 37 
 
ตารางท่ี 37 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียปัจจยัความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานเป็นรายคู่ จาํแนกตามประสบการณ์เป็นผูบ้ริหาร 

 

อาย ุ

ตํ่ากว่า 11 ปี 11-20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี อาย ุ   
4.42 4.29 4.28 4.30 

ตํ่ากว่า 11 ปี 4.42 - 0.131* 0.136* 0.115 

11-20 ปี 4.29 - - 0.004 0.015 

21-30 ปี 4.28 - - - 0.020 

31-40 ปี 4.30 - - - - 

หมายเหตุ * หมายถึง  p<0.05 

 
  จากผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 37 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมี

ประสบการณ์เป็นผูบ้ริหาร  11-20 ปี  และ  21-30 ปี  มีค่าเฉลี ่ยตํ่ ากว ่าผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานท่ีมีประสบการณ์เป็นผูบ้ริหารตํ่ากว่า 11 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางท่ี 38 ผลการเปรียบเทียบระดบัการแสดงออกของปัจจยัการส่ือสารของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นรายคู่จาํแนกตามประสบการณ์เป็นผูบ้ริหาร 

 
อาย ุ

ตํ่ากว่า 11 ปี 11-20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี อาย ุ   
4.31 4.26 4.36 4.19 

ตํ่ากว่า 11 ปี 4.31 - 0.0519 0.046 0.125 

11-20 ปี 4.26 - - 0.098 0.073 

21-30 ปี 4.36 - - - 0.175* 

31-40 ปี 4.19 - - - - 

หมายเหตุ * หมายถึง  p<0.05 
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  จากผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 38 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมี
ประสบการณ์เป็นผูบ้ริหาร 21 -30 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ประสบการณ์เป็นผูบ้ริหาร 31-40 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  3.2.2.4 ผลการเปรียบเทียบระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จาํแนกตามระดบัสถานศึกษาท่ีเปิด โดยใชว้ิธีการทดสอบค่า
ที (t-test)   เพื่อให้ไดข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการนาํโมเดลไปใช ้ผลการเปรียบเทียบความ
แตกต่างค่าเฉล่ียแต่ละปัจจยั พบว่า ปัจจยัความคิดสร้างสรรค ์ การส่ือสาร และบรรยากาศองคก์าร
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัประถมศึกษามีค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าระดบัมธัยมศึกษา ซ่ึง
ความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  ยกเวน้ ปัจจยัความฉลาดทางอารมณ์ไม่
แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ รายละเอียดดงัตารางท่ี 39 
 
ตารางท่ี 39 ผลการเปรียบเทียบระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จาํแนกตามระดบัสถานศึกษาท่ีเปิดสอน 
 

ระดบัประถมศึกษา ระดบัประถมศึกษา 
ปัจจยั 

n   S.D. n   S.D. 
t 

1. ความฉลาดทางอารมณ์ 760 4.30 0.43 198 4.36 0.41 1.887 
2. บรรยากาศองคก์าร 760 4.44 0.42 198 4.51 0.41  2.200* 
3. ความคิดสร้างสรรค ์ 760 4.23 0.47 198 4.38 0.46  3.986* 
4. การส่ือสาร 760 4.25 0.48 198 4.43 0.40 4.766* 

รวม 4.30 0.45  4.42 0.42 3.209* 

หมายเหตุ * หมายถึง  p<0.05 

 
3.3 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลนืของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นํา 

เชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ี เป็นผลการวิเคราะห์เพื ่อตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

ขอ้ที่ 3 ซ่ึงเป็นการตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลที่ผูว้ิจยัสร้างข้ึนกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์ และอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้มและอิทธิพลรวมต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เน่ืองจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังแรกยงัไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์
กําหนด  จึงไดป้รับโมเดลโดยการตรวจสอบผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ ว ่ามีความ



231 

สมเหตุสมผลหรือไม่ มีค่าใดแปลกเกินความเป็นจริงหรือไม่ และพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เชิงพหุยกกาํลงั (squared multiple correlation) ให้มีความเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาค่า
สอดคลอ้งรวม (overall fit)  ของโมเดลว่าโดยภาพรวมแลว้โมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์
เพียงใด และหยดุปรับโมเดลเม่ือพบว่า ผลการวิเคราะห์เป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนด โดยมีผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลสรุปได ้ดงัต่อไปน้ี 

 โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เป็นโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุที่รวมโมเดลการวดัไว  ้5 โมเดล โดยโมเดลมีตวัแปรแฝง
ภายนอก 1 ตวัแปร คือ ความฉลาดทางอารมณ์ (EQM) ตวัแปรแฝงภายใน มี 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ 
บรรยากาศองคก์าร (CLIM)  ความคิดสร้างสรรค ์(CREA) การส่ือสาร (COMU) และภาวะผูน้าํเชิง
วิสัยทศัน์ (VISL) 

 ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบค่าสหสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตไดใ้นโมเดลทั้ง 20  ตวัแปร พบว่า 
ค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกคู่ และค่า
สหสัมพนัธ์ทุกคู่มีค่าเป็นบวกอยูร่ะหว่าง 0.422 ถึง 0.838 โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ต ํ่าสุด
เป็นค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรใชช้่องทางการส่ือสาร (CHAN) กบัตวัแปรการควบคุม
อารมณ์ตนเอง (SELC) ส่วนค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สูงสุดเป็นค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร
ใชช่้องทางการส่ือสาร (CHAN) กบัตวัแปรทกัษะการส่ือสาร (SKIL) รายละเอียดดงัตารางท่ี 40 
 
 



 

ตารางที่ 40 ค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสังเกตไดใ้นโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ตวัแปร SELA SELM EMPI INTR SELC POSI TRUS SHAR MOTI ORIG FLUE FLEX ELAB SKIL CHAN FORM FOMU ARTI IMPE ROLE 

SELA 1.00                    

SELM .718** 1.00                   

EMPI .618** .625** 1.00                  

INTR .545** .580** .808** 1.00                 

SELC .665** .613** .774** .762** 1.00                

POSI .572** .538** .506** .508** .437** 1.00               

TRUS .567** .522** .557** .539** .454** .802** 1.00              

SHAR .601** .578** .554** .564** .524** .683** .780** 1.00             

MOTI .637** .607** .552** .547** .468** .650** .730** .753** 1.00            

ORIG .526** .504** .438** .477** .526** .517** .575** .641** .552** 1.00           

FLUE .538** .488** .512** .528** .513** .592** .640** .623** .559** .783** 1.00          

FLEX .621** .628** .571** .561** .535** .642** .708** .691** .643** .733** .795** 1.00         

ELAB .582** .548** .525** .549** .514** .662** .730** .666** .619** .655** .689** .737** 1.00        

SKIL .538** .528** .503** .447** .468** .552** .600** .580** .574** .585** .641** .641** .641** 1.00       

CHAN .561** .482** .475** .441** .422** .564** .622** .581** .592** .581** .624** .660** .624** .838** 1.00      

FORM .548** .506** .497** .524** .444** .633** .711** .680** .640** .589** .678** .727** .695** .767** .809** 1.00     

FOMU .481** .499** .507** .508** .465** .490** .483** .488** .506** .476** .480** .556** .537** .463** .457** .517** 1.00    

ARTI .532** .517** .521** .529** .509** .545** .530** .514** .520** .529** .517** .559** .580** .553** .524** .572** .814** 1.00   

IMPE .544** .530** .579** .578** .486** .601** .626** .591** .620** .496** .593** .632** .614** .607** .589** .708** .708** .717** 1.00  

ROLE .539** .543** .523** .551** .459** .625** .671** .644** .651** .662** .728** .686** .642** .685** .697** .698** .574** .609** .708** 1.00 

หมายเหตุ **  หมายถึง  p<0.01 , * หมายถึง  p<0.05 
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 3.3.1 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นําเชิง 
  วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

  เมื่อพิจารณาผลการทดสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลสมการ
โครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษก่์อน
ปรับโมเดล พบว่า มีค่า ค่าไค-สแควร์ ( 2 ) เท่ากบั 1963.77 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั  161 ค่า
นยัสาํคญัทางสถิติ  (P-value) เท่ากบั  0.0000  นัน่หมายถึง ค่าไค-สแควร์มีนยัสาํคญัทางสถิติซ่ึงไม่
เป็นไปตามเง่ือนไข/ระดบัการยอมรับได ้ส่วนค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (GFI) เท่ากบั  
0.830   มีค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.780 ดชันีวดัระดบัความ
สอดคลอ้งเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากบั 0.97 มีค่ารากของค่าเฉล่ียกาํลงัสองของความคลาดเคล่ือน
มาตรฐาน (SRMR) เท่ากบั 0.04 มีค่าวามคลาดเคลื่อนในการการประมาณค่าพารามิเตอร์  
(RMSEA) เท่ากบั 0.108  และมีขนาดตวัอยา่งวิกฤติ (CN)  เท่ากบั 104.12  ดงัแสดงในตารางท่ี 41 
 

ตารางท่ี 41 ค่าสถิติความสอดคลอ้งของโมเดลการวิจยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษก่์อนปรับโมเดล 
การวิจยั 

 

ค่าดัชนี เกณฑ์ ค่าสถิติ ผลการพิจารณา 

P-value of 2  > 0.05 0.00 ไม่ผา่นเกณฑ ์

df/2  < 2.00 1963.77/161 = 12.197 ไม่ผา่นเกณฑ ์
GFI > 0.90 0.830 ไม่ผา่นเกณฑ ์

AGFI > 0.90 0.780 ไม่ผา่นเกณฑ ์
CFI > 0.90 0.97 ผา่นเกณฑ ์

SRMR <0.05 0.04 ผา่นเกณฑ ์
RMSEA <0.05 0.108 ไม่ผา่นเกณฑ ์

CN 200  104.12 ไม่ผา่นเกณฑ ์
 

 จากผลการว ิเคราะห์ขอ้ม ูลในตารางที่ 41 พบว่า  ค่าสถิติมีค ่าไค-สแควร์ ( 2 )  
มีนยัสาํคญัทางสถิติ ( 2 = 1963.77, df  = 161, p = 0.000)  แสดงว่า  โมเดลสมการโครงสร้าง
ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเชิงสมมติฐานที่ผูว้ิจยัพฒันาข้ึนไม่
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ เน่ืองจากค่าไค-สแควร์เป็นค่าท่ีมีขนาดความไวต่อกลุ่มตวัอยา่ง
ยิ่งกลุ่มตวัอยา่งมีขนาดใหญ่มากก็จะส่งผลให้ค่าไค-สแควร์ มีนยัสําคญัทางสถิติ ทั้งที่ความเป็น
จริงแลว้โมเดลการวิจยันั้นสอดคลอ้งเป็นอยา่งดีกบัขอ้มูล (สุขมุ มูลเมือง, 2539)   
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 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงดาํเนินการปรับโมเดลการวิจยั  โดยพิจารณาความเป็นไปไดใ้นเชิง
ทฤษฎีและอาศยัดชันีปรับโมเดล (model modification indices: MI)  เป็นการปรับค่าท่ีโปรแกรม
เสนอแนะหรือค่ามากที่สุดก่อน ซ่ึงเป็นค่าสถิติเฉพาะของพารามิเตอร์แต่ละตวัมีค่าเท่ากบัค่า 
ไค-สแควร์ที่ลดลง  เมื่อกาํหนดให้พารามิเตอร์ตวันั้นเป็นพารามิเตอร์อิสระหรือมีการผอ่นคลาย
ขอ้กาํหนดเงื่อนไขบงัคบัของพารามิเตอร์นั้นไดด้ว้ยการกาํหนดความคลาดเคลื่อนในการวดัตวั
แปรสังเกต และความคลาดเคลื่อนมีความสัมพนัธ์กนัได ้(นงลกัษณ์  วิรัชชยั, 2542)  ขอ้มูลที่ได้
นั้นนาํไปใชใ้นการปรับโมเดลการวิจยัจนมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ละไดค้่าสถิติ
ตามเกณฑท่ี์กาํหนด ดงัแสดงในตารางท่ี 42 และภาพท่ี 16 
 
ตารางท่ี 42 ค่าสถิติความสอดคลอ้งของโมเดลการวิจยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษห์ลงัปรับโมเดล 

การวิจยั 
 

ค่าดัชนี เกณฑ์ ค่าสถิติ ผลการพิจารณา 

P-value of 2  > 0.05 0.145 ผา่นเกณฑ ์

df/2  < 2.00 99.90/86 = 1.161 ผา่นเกณฑ ์
GFI > 0.90 0.990 ผา่นเกณฑ ์

AGFI > 0.90 0.970 ผา่นเกณฑ ์
CFI > 0.90 1.000 ผา่นเกณฑ ์

SRMR <0.05 0.015 ผา่นเกณฑ ์
RMSEA <0.05 0.013 ผา่นเกณฑ ์

CN 200 1142.02 ผา่นเกณฑ ์
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 16 ผลการทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ภาวะผูน้าํเชิง
วิสัยทศัน์ 

ความคิด
สร้างสรรค ์

 

การสื่อสาร 

ความฉลาดทาง
อารมณ์ 

บรรยากาศ
องคก์าร 

ความคิดริเริม ความคล่องแคล่วในการคิด ความยืดหยุน่ในการคิด ความละเอียดลออในการคิด 

1.00 1.04 
1.04 

0.10 0.09 0.03 0.08 

1.08 

0.15 

-0.14 -0.11 

0.70 

0.87 -0.25 

-0.04 

1.21 

1.26 

การสร้างวิสัยทศัน์ 

การเผยแพร่วิสัยทศัน์ 

การปฏิบตัิตามวิสัยทศัน์ 

การเป็นแบบอยา่งที่ดี 

0.06 

0.06 

1.00 
1.12 

1.16 

1.15 

0.10 

0.10 

มีทกัษะการสื่อสาร ใชช้่องทางการสื่อสาร มีรูปแบบของการสื่อสาร 

1.04 
1.05 

1.00 

0.03 0.06 0.03 

การสร้างบรรยากาศเชิงบวก 

การสร้างความไวว้างใจซึ่งกนัและ

การส่งเสริมให้มีการตดัสินใจร่วม 

การสร้างแรงจูงใจ 

1.00 

1.01 

1.07 

1.02 

0.10 

0.04 

0.06 

0.06 

การตระหนกัรู้อารมณ์ตนเอง 

การสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง 

การเขา้ใจอารมณ์ผูอ้ื่น 

การสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่น 

การควบคุมอารมณ์ตนเอง 

1.00 

0.93 

0.97 

0.90 

0.95 

0.03 

0.06 

0.04 

0.04 

0.12 
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 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในตารางที่ 42 และภาพที่ 16 พบว่า  โมเดลสมการ
โครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหลงัปรับโมเดลมีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยูใ่นเกณฑดี์ โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ ( 2 ) เท่ากบั 99.90 
ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั  86 ค่านยัสาํคญัทางสถิติ  (P-value) เท่ากบั  0.145  นัน่หมายถึง ค่าไค-
สแควร์ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ค่าไค-สแควร์ต่อค่าองศาอิสระ ( df/2 ) มีค่าเท่ากบั 1.161  ส่วน
ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (GFI) เท่ากบั  0.990  มีค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งท่ีปรับแก้
แลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.970  ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากบั 1.000 มีค่า
รากของค่าเฉลี่ยกาํลงัสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากบั 0.015 มีค่าวาม
คลาดเคล่ือนในการการประมาณค่าพารามิเตอร์  (RMSEA)  เท่ากบั  0.013  และมีขนาดตวัอยา่ง
วิกฤติ (CN)  เท่ากบั  1142.02  ซ่ึงค่าสถิติเหล่าน้ีผา่นเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้ ช้ีให้เห็นว่าโมเดลการวิจยั
มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษต์ามเง่ือนไข/ระดบัการยอมรับ 

 3.3.2 การประเมินความสอดคล้องของโมเดลการวัดในโมเดลสมการโครงสร้าง 
  ภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

  หลงัจากที่โมเดลสมการโครงสร้างมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์
แลว้  เพื่อให้ไดส้ารสนเทศในการอธิบายผลการวิจยัเพิ่มข้ึน จึงมีการประเมินความสามารถของ 
ตวัแปรสังเกตที่ใชว้ดัตวัแปรแฝงในโมเดลสมการโครงสร้าง โดยพิจารณาจากความมีนยัสําคญั
ของนํ้ าหนกัองคป์ระกอบ ค่าความเช่ือถือไดข้องตวัแปรแฝง และค่าความแปรปรวนเฉลี่ยของ 
ตวัแปรท่ีสกดัไดด้ว้ยองคป์ระกอบของตวัแปรแฝงท่ีศึกษา  ดงันั้นเม่ือนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ในคร้ัง
เดียวกนัทั้งหมดตวัแปรต่าง ๆ ในโมเดลสมการโครงสร้างจะส่งอิทธิพลถึงกนัทาํให้ค่าต่างๆ ท่ีได้
จากการประเมิน โมเดลการวดัโดยอิสระจากตวัแปรอื่นๆ เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงผลการประเมิน
โมเดลการวดัแต่ละตวัแปรแฝง  ดงัแสดงในภาพท่ี 16 (ดงักล่าวขา้งตน้) และตารางท่ี 43 
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ตารางท่ี 43 การประเมินความสอดคลอ้งของโมเดลการวดัในโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํ
เชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ตัวแปร
แฝง 

ตัวแปร 
สังเกตได้ 

  B SE t R2 c  v  

FOMU 1.00 0.67 - - 0.45 
ARTI 1.12 0.72 0.04 29.96** 0.51 
IMPE 1.16 0.81 0.04 25.82** 0.65 

VISL 

ROLE 1.15 0.84 0.05 22.28** 0.70 

0.845 0.579 

SKIL 1.00 0.89 - - 0.80 
CHAN 1.05 0.85 0.03 33.00** 0.72 

COMU 

FORM 1.04 0.91 0.03 29.89** 0.83 

0.915 0.782 

ORIG 1.00 0.76 - - 0.58 
FLUE 1.04 0.82 0.03 33.09** 0.67 
FLEX 1.08 0.92 0.04 29.29** 0.85 

CREA 

ELAB 1.04 0.82 0.04 26.24** 0.68 

0.900 0.694 

POSI 1.00 0.73 - - 0.53 
TRUST 1.01 0.79 0.03 24.04** 0.62 
SHAR 1.07 0.76 0.04 26.81** 0.58 

CLIM 

MOTI 1.02 0.80 0.04 26.09** 0.65 

0.854 0.594 

SELA 1.00 0.91 - - 0.83 
SELM 0.93 0.83 0.03 30.10** 0.69 
EMPI 0.95 0.88 0.03 27.95** 0.77 
INTR 0.97 0.89 0.04 25.98** 0.79 

EQM 

SELC 0.90 0.72 0.04 22.41** 0.52 

0.927 0.720 

หมายเหตุ **  หมายถึง  p<0.01 , * หมายถึง  p<0.05 

 
 ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 43 พบว่า โมเดลการวดัภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์ ซ่ึง

ประกอบดว้ยตวัแปรสังเกต 4 ตวัแปร เมื่อพิจารณาค่าความเช่ือถือไดข้องตวัแปรแฝงภาวะผูน้าํ 
เชิงวิสัยทศัน์ ( c )  เท่ากบั 0.845 มีค่าความแปรปรวนเฉล่ียของตวัแปรท่ีสกดัไดด้ว้ยองคป์ระกอบ 
( v ) เท่ากบั 0.579  โดยค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์หรือค่าความเช่ือถือไดข้องตวัแปรสังเกต 
(R2)  อยูร่ะหว่าง 0.45 ถึง 0.70  และมีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ (  ) อยูร่ะหว่าง 1.00 ถึง 1.16  ซ่ึง
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ทุกค่าเป็นบวกและแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01  โดยค่านํ้ าหนกั
องคป์ระกอบสูงสุด คือ การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ (IMPE) และค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์สูงสุด 
คือ การเป็นแบบอยา่งท่ีดี (ROLE) ส่วน ค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบและค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์
ตํ่าสุด คือ การสร้างวิสัยทศัน์ (FOMU) 

 โมเดลการวดัการส่ือสาร ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรสังเกต 3 ตวัแปร เมื่อพิจารณาค่า
ความเช่ือถือไดข้องตวัแปรแฝงการส่ือสาร ( c )  เท่ากบั 0.915 มีค่าความแปรปรวนเฉล่ียของตวั
แปรท่ีสกดัไดด้ว้ยองคป์ระกอบ ( v ) เท่ากบั 0.782  โดยค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์หรือค่าความ
เช่ือถือไดข้องตวัแปรสังเกต (R2)  อยูร่ะหว่าง 0.72 ถึง 0.83  และมีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ (  ) 
อยูร่ะหว่าง 1.00 ถึง 1.05  ซ่ึงทุกค่าเป็นบวกและแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 โดยค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบสูงสุด คือ การใชช้่องทางการส่ือสาร (CHAN) และค่า
สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์สูงสุด คือ รูปแบบการส่ือสาร (FORM) ส่วนค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ
ตํ่าสุด คือ ทกัษะการส่ือสาร (SKIL) และค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ตํ่าสุด คือ การใชช่้องทางการ
ส่ือสาร (CHAN) 

 โมเดลการวดัความคิดสร้างสรรค  ์ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรสังเกต 4 ตวัแปร เมื ่อ
พิจารณาค่าความเช่ือถือไดข้องตวัแปรแฝงความคิดสร้างสรรค  ์( c )  เท่ากบั 0.900 มีค่าความ
แปรปรวนเฉล่ียของตวัแปรท่ีสกดัไดด้ว้ยองคป์ระกอบ ( v ) เท่ากบั 0.694 โดยค่าสัมประสิทธ์ิการ
พยากรณ์หรือค่าความเชื่อถือไดข้องตวัแปรสังเกต (R2)  อยูร่ะหว่าง 0.58 ถึง 0.85  และมีค่า
นํ้ าหนกัองคป์ระกอบ ( ) อยูร่ะหว่าง 1.00 ถึง 1.08  ซ่ึงทุกค่าเป็นบวกและแตกต่างจากศูนยอ์ยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01  โดยค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบและค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์
สูงสุด คือ ความยืดหยุน่ในการคิด (FLEX) ส่วนค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบและค่าสัมประสิทธ์ิการ
พยากรณ์ตํ่าสุด คือ ความคิดริเร่ิม (ORIG) 

 โมเดลการวดับรรยากาศองคก์าร ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรสังเกต 4 ตวัแปร เมื ่อ
พิจารณาค่าความเช่ือถือไดข้องตวัแปรแฝงบรรยากาศองคก์าร ( c )  เท่ากบั 0.854 มีค่าความ
แปรปรวนเฉลี่ยของตวัแปรที่สกดัไดด้ว้ยองคป์ระกอบ ( v ) เท่ากบั 0.594  โดยค่าสัมประสิทธ์ิ
การพยากรณ์หรือค่าความเช่ือถือไดข้องตวัแปรสังเกต (R2) อยูร่ะหว่าง 0.53 ถึง 0.65 และมีค่า
นํ้ าหนกัองคป์ระกอบ ( ) อยูร่ะหว่าง 1.00 ถึง 1.07  ซ่ึงทุกค่าเป็นบวกและแตกต่างจากศูนยอ์ยา่ง
มีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบสูงสุด คือการส่งเสริมให้มีการ
ตดัสินใจร่วม (SHAR) และค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์สูงสุด คือ การสร้างแรงจูงใจ (MOTI) 
ส่วนค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบและค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ตํ่าสุด คือ การสร้างบรรยากาศ 
เชิงบวก (POSI) 
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 โมเดลการวดัความฉลาดทางอารมณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรสังเกต 5 ตวัแปร เมื่อ
พิจารณาค่าความเช่ือถือไดข้องตวัแปรแฝงความฉลาดทางอารมณ์  ( c )  เท่ากบั 0.927 มีค่าความ
แปรปรวนเฉล่ียของตวัแปรท่ีสกดัไดด้ว้ยองคป์ระกอบ ( v ) เท่ากบั 0.720 โดยค่าสัมประสิทธ์ิการ
พยากรณ์หรือค่าความเชื่อถือไดข้องตวัแปรสังเกต (R2)  อยูร่ะหว่าง 0.52 ถึง 0.83  และมีค่า
นํ้ าหนกัองคป์ระกอบ ( ) อยูร่ะหว่าง 0.90 ถึง 1.00 ซ่ึงทุกค่าเป็นบวกและแตกต่างจากศูนยอ์ยา่ง 
มีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบและค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์
สูงสุด คือ การตระหนกัรู้อารมณ์ตนเอง (SELA) ส่วนค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบและค่าสัมประสิทธ์ิ
การพยากรณ์ตํ่าสุด คือ การควบคุมอารมณ์ตนเอง (SELC) 

 การพิจารณาเฉพาะอิทธิพลทางตรงระหว่างแต่ละตวัแปรแฝงนั้น ยงัไม่สอดคลอ้งกบั
สภาพความเป็นจริง ซ่ึงตวัแปรต่างๆ สามารถส่งอิทธิพลทางตรงและทางออ้มต่อกนั เพื่อความ
ชดัเจนในการสรุปอิทธิพลของปัจจยัเชิงสาเหตุต่อตวัแปรผล ผูว้ิจยัจึงนาํเสนอผลของอิทธิพลจาก
ปัจจยัเชิงสาเหตุต่อตวัแปรผลออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ อิทธิพลทางตรง (direct effect: DE)  อิทธิพล
ทางออ้ม (indirect effect: IE)  และอิทธิพลรวม (total effect: TE) รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 44 
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ตารางท่ี 44 นํ้าหนกัอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้มและอิทธิพลรวมต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ปัจจัยเชิงสาเหตุ 

EQM COMU CREA CLIM 
ตัวแปร
ตาม 

R2 
อิทธิ 
พล 

  SE t   SE t   SE t   SE t 
DE -0.04 - - 0.15 0.06 2.45* -0.14 0.11 -1.20 0.87 0.08 11.56** 

IE 0.59 0.07 8.26** - - - - - - - - - 
VISL 0.90 

TE 0.55 0.03 17.76** 0.15 0.06 2.45* -0.14 0.11 -1.20 0.87 0.08 11.56** 

DE -0.25 - - - - - - - - 1.26 0.09 14.57** 

IE 0.88 0.07 12.97** - - - - - -    
COMU 0.79 

TE 0.64 0.03 19.57** - - - - - - 1.26 0.09 14.57** 

DE -0.11 - - - - - - - - 1.21 0.09 13.94** 

IE 0.85 0.07 12.44** - - - - - - - - - 
CREA 0.87 

TE 0.73 0.04 19.40** - - - - - - 1.21 0.09 13.94** 

DE 0.70 0.03 20.68** - - - - - - - - - 

IE - - - - - - - - - - - - 
CLIM 0.70 

TE 0.70 0.03 20.63** - - - - - - - - - 

Covariance Matrix 
ตวัแปร 

VISL COMU CREA CLIM EQM 
VISL 1.00     

COMU 0.87 1.00    
CREA 0.85 0.82 1.00   
CLIM 0.94 0.88 0.93 1.00  
EQM 0.76 0.65 0.74 0.83 1.00 

หมายเหตุ **  หมายถึง  p<0.01, * หมายถึง  p<0.05 
 

 ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 44 พบว่า ภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์เป็นตวัแปรตามใน
สมการโครงสร้างที่ 1 ไดร้ับอิทธิพลรวมในทิศทางบวกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01  
จากปัจจยัเชิงสาเหตุบรรยากาศองคก์ารสูงสุด มีค่าเท่ากบั 0.87 โดยมีอิทธิพลทางตรงในทิศ
ทางบวกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 มีค่าเท่ากบั 0.87 รองลงมา คือ ความฉลาดทาง
อารมณ์มีอิทธิพลรวมในทิศทางบวกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ต่อภาวะผูน้ําเชิง
วิสัยทศัน์ มีค่าเท่ากบั 0.55 โดยมีอิทธิพลทางออ้มในทิศทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 มีค่าเท่ากบั 0.59 และมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางลบอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ และปัจจยั
เชิงสาเหตุการส่ือสาร มีค่าเท่ากบั 0.15 โดยมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
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สถิติที่ระดบั 0.05 มีค่าเท่ากบั 0.15 ส่วนปัจจยัความคิดสร้างสรรคม์ีอิทธิพลรวมและมีอิทธิพล
ทางตรงในทิศทางลบอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ โดยสัดส่วนของความ
เช่ือถือไดใ้นตวัแปรภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ท่ีอธิบายไดด้ว้ยปัจจยัเชิงสาเหตุความฉลาดทางอารมณ์ 
การส่ือสาร ความคิดสร้างสรรค ์และบรรยากาศองคก์ารไดร้้อยละ 90 

 การส่ือสารเป็นตวัแปรตามในสมการโครงสร้างท่ี 2 ไดรั้บอิทธิพลรวมในทิศทางบวก
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จากปัจจยัเชิงสาเหตุบรรยากาศองคก์ารสูงสุด มีค่าเท่ากบั 
1.26 โดยมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีค่าเท่ากบั 1.26  
รองลงมา คือ ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพลรวมในทิศทางบวกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 ต่อการส่ือสาร มีค่าเท่ากบั 0.64 โดยมีอิทธิพลทางออ้มในทิศทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 มีค่าเท่ากบั 0.88 และมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 โดยสัดส่วนของความเช่ือถือไดใ้นตวัแปรการส่ือสารท่ีอธิบายไดด้ว้ยปัจจยัเชิง
สาเหตุความฉลาดทางอารมณ์ และบรรยากาศองคก์ารไดร้้อยละ 79 

 ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นตวัแปรตามในสมการโครงสร้างท่ี 2 ไดรั้บอิทธิพลรวมในทิศ
ทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  จากปัจจยัเชิงสาเหตุบรรยากาศองคก์ารสูงสุด มีค่า
เท่ากบั 1.21 โดยมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 มีค่า
เท่ากบั 1.21 รองลงมา คือ ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพลรวมในทิศทางบวกอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที ่ระดบั 0.01 ต่อความคิดสร้างสรรค  ์มีค่าเท่ากบั 0.73 โดยมีอิทธิพลทางออ้มใน 
ทิศทางบวกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 มีค่าเท่ากบั 0.85 และมีอิทธิพลทางตรงใน
ทิศทางลบอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยสัดส่วนของความเชื่อถือไดใ้นตวัแปร
ความคิดสร้างสรรค  ์ที่อธิบายไดด้ว้ยปัจจยัเชิงสาเหตุความฉลาดทางอารมณ์ และบรรยากาศ
องคก์ารไดร้้อยละ 87 

 บรรยากาศองคก์ารเป็นตวัแปรตามในสมการโครงสร้างท่ี 2 ไดรั้บอิทธิพลรวมในทิศ
ทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01  จากปัจจยัเชิงสาเหตุความฉลาดทางอารมณ์มีค่า
เท่ากบั 0.70 อิทธิพลรวมในทิศทางบวกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ต่อบรรยากาศ
องคก์ารมีค่าเท่ากบั 0.70 โดยสัดส่วนของความเช่ือถือไดใ้นตวัแปรบรรยากาศองคก์ารท่ีอธิบายได้
ดว้ยปัจจยัเชิงสาเหตุความฉลาดทางอารมณ์ ไดร้้อยละ 70 

 จากตารางที่ 51 และจากขอ้ความที่กล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปผลการศึกษาอิทธิพล
ทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และอิทธิพลของปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี 1) อิทธิพลทางตรง  พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลทางตรง 4 
ปัจจยัเรียงลาํดบัจากค่ามากไปหานอ้ย คือ ปัจจยับรรยากาศองคก์าร (CLIM) ปัจจยัการส่ือสาร 
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(COMU)  ปัจจยัความฉลาดทางอารมณ์ (EQM)  และปัจจยัความคิดสร้างสรรค ์(CREA)  ซ่ึงมี
ค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากบั 0.87, 0.15, -0.04 และ -0.14  ตามลาํดบั 2) อิทธิพลทางออ้ม  พบว่า  
มีปัจจยัความฉลาดทางอารมณ์ที่มีอิทธิพลทางออ้มต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ โดยส่งผา่น ปัจจยั
บรรยากาศองคก์ารและปัจจยัความคิดสร้างสรรค  ์ มีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากบั  0.70 และ  
-0.11  ตามลาํดบัและ 3) อิทธิพลรวม  พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิอิทธิพลรวมของตวั
แปรสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 4 ปัจจยั โดยเรียงลาํดบั
จากค่ามากไปหานอ้ย คือ ปัจจยับรรยากาศองคก์าร (CLIM) ปัจจยัความฉลาดทางอารมณ์ (EQM)  
ปัจจยัการส่ือสาร (COMU) และปัจจยัความคิดสร้างสรรค ์(CREA) มีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลรวม
เท่ากบั  0.87, 0.55, 0.15 และ -0.14 ตามลาํดบั 

 เม่ือพิจารณาเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรแฝง พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรแฝงมีค่าอยูร่ะหว่าง 0.65 - 0.94 โดยตวัแปรทุกคู่เป็นความสัมพนัธ์แบบมีทิศทาง
เดียวกนั คือ มีค่าความสัมพนัธ์เป็นบวก ตวัแปแรท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มากท่ีสุด  โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.94 คือ ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ (VISL)  และบรรยากาศองคก์าร 
(CLIM) 
 



 

 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวตัถุประสงค  ์3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาระดบัพฤติกรรมการ
แสดงออกภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเปรียบเทียบจาํแนกตาม
เพศ อาย ุประสบการณ์เป็นผูบ้ริหารและระดบัสถานศึกษาท่ีเปิดสอน 2) เพื่อศึกษาระดบัพฤติกรรม
การแสดงออกของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเปรียบเทียบจาํแนกตามเพศ อาย ุประสบการณ์เป็นผูบ้ริหาร และระดบัสถานศึกษาท่ีเปิดสอน 
และ 3) เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกดั
สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ปีการศึกษา 
2553 จาํนวน 1,080 คน จากผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด 31,770 คน ซ่ึงไดม้าจากการ
เลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi - stage random sampling) 

ตวัแปรที่ใชใ้นการวิจยั คือ ตวัแปรแฝง 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) ตวัแปรแฝงภายในภาวะผูน้าํเชิง
วิสัยทศัน์ วิเคราะห์ตวัแปรสังเกตได ้4 ตวัแปร คือ การสร้างวิสัยทศัน์  การเผยแพร่วิสัยทศัน์  การ
ปฏิบตัิตามวิสัยทศัน์ และการเป็นแบบอยา่งที่ดี  2) ตวัแปรแฝงภายในการส่ือสาร  วิเคราะห์ตวั
แปรสังเกตได ้3 ตวัแปร คือ มีทกัษะการส่ือสาร  ใชช่้องทางการส่ือสาร  และมีรูปแบบการส่ือสาร  
3) ตวัแปรแฝงภายในความคิดสร้างสรรค ์วิเคราะห์ตวัแปรสังเกตได ้4 ตวัแปร คือ ความคิดริเร่ิม 
ความคล่องแคล่วในการคิด ความยืดหยุน่ในการคิดและความละเอียดลออในการคิด  4) ตวัแปร
แฝงภายในบรรยากาศองคก์าร วิเคราะห์ตวัแปรสังเกตได ้4 ตวัแปร คือ การสร้างบรรยากาศเชิง
บวก  การสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั การส่งเสริมให้มีการตดัสินใจร่วม และการสร้าง
แรงจูงใจ  5) ตวัแปรแฝงภายนอกความฉลาดทางอารมณ์ วิเคราะห์ตวัแปรสังเกตได ้5 ตวัแปร คือ 
การตระหนกัรู้อารมณ์ของตน การสร้างแรงจูงใจให้กบัตนเอง การเขา้ใจอารมณ์ผูอื้่น  การสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น และการควบคุมอารมณ์ตนเอง 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 1) แบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูล
สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 2)แบบสอบถามวดัภาวะผูน้าํเชิง
วิสัยทศัน์ตามการรับรู้ของตนเองเป็นแบบมาตรวดัประเมินค่า (rating scale) และ 3) แบบสอบถาม
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วดัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ตามการรับรู้ของตนเอง ไดแ้ก่ การส่ือสาร  ความคิด
สร้างสรรค ์บรรยากาศองคก์ารและความฉลาดทางอารมณ์เป็นแบบมาตรวดัประเมินค่า (rating 
scale) 

การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติพรรณนาเพื่อหาค่าการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  และการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
ค่าพิสัย ค่าความเบ ้และค่าความโด่ง ของระดบัปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์และ
ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ ส่วนสถิติภาคอา้งอิงใชใ้นการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ
เพียร์สัน การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั และการ
วิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS Statistics 17.0 BASE for 
Windows) และโปรแกรมลิสเรลเพื่อการวิเคราะห์ตวัแบบสมการโครงสร้างหรือความสัมพนัธ์
โครงสร้างเชิงเส้น (linear structural relationship: LISREL) ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
 
1. สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงรายละเอียดในแต่ละส่วนสรุปได ้ดงัน้ี 
1.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จาํนวน 958 คน 

จาํแนกเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นชาย จาํนวน 799 คน เพศหญิง จาํนวน 159 คน 
ตามลาํดบั เม่ือจาํแนกตามอาย ุพบว่า มีอายรุะหว่าง 51-60 ปี จาํนวน 279 คน อายรุะหว่าง 41-50 ปี 
จาํนวน 232 คน อายรุะหว่าง 31-40 ปี จาํนวน 42 คน และมีอายตุ ํ่ากว่า 30 ปี จาํนวน 5 คน 
ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาจาํแนกตามประสบการณ์ในการเป็นผูบ้ริหาร พบว่า ประสบการณ์ในการ
เป็นผูบ้ริหาร ระหว่าง 11-20 ปี จาํนวน 408 คน ระหว่าง 21-30 ปี จาํนวน 265 คน และตํ่ากว่า  
10 ปี จาํนวน 160 คน และเม่ือจาํแนกตามระดบัสถานศึกษาที่เปิดสอน พบว่า ผูบ้ริหารที่ปฏิบติั
ราชการในสถานศึกษาระดบัประถมศึกษา  มีจาํนวน 760 คน และผูบ้ริหารที่ปฏิบตัิราชการใน
สถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา  มีจาํนวน 198 คน  

1.2 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ี เป็นผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยัขอ้ท่ี  
1 โดยศึกษาระดบัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์และเปรียบเทียบ จาํแนกตามเพศ  อาย ุประสบการณ์เป็น
ผูบ้ริหารและระดบัสถานศึกษาท่ีเปิดสอน เพื่อให้ไดข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการนาํโมเดลไป
ใช ้ผลการวิเคราะห์สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 1.2.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัพฤติกรรมการแสดงออกภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก มีการกระจาย
ของคะแนนนอ้ย การแจกแจงของตวัแปรเป็นโคง้เบซ้า้ยและมีความโด่งมากกว่าปกติเลก็นอ้ย เม่ือ
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พิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากโดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ เขา้ร่วมในกิจกรรมท่ีสาํคญัท่ีสถานศึกษาจดัข้ึนดว้ยความมุ่งมัน่จนสาํเร็จตามเป้าหมาย และขอ้
ที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือร่วมกบัครูและบุคลากรเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

 1.2.2 ผลการเปรียบเท ียบระดบัระดบัภาวะผูน้ํา เชิงว ิส ัยทศัน ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จาํแนกตามเพศ  อาย ุประสบการณ์เป็นผูบ้ริหารและระดบัสถานศึกษาท่ี
เปิดสอน  สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

  1.2.2.1 จําแนกตามเพศ  โดยใชว้ ิธีการทดสอบค่าที (t-test) เพื ่อให ้ได้
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการนาํโมเดลไปใช ้ ซ่ึงผลการวิเคราะห์ พบว่า ระดบัภาวะผูน้าํเชิง
วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพศชายกบัเพศหญิงไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ 

  1.2.2.2 จาํแนกตามอาย  ุโดยใชว้ิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อให้ไดข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายใน
การนาํโมเดลไปใช ้ผลการวิเคราะห์ พบว่า ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีมีอายตุ่างกนั มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เม่ือเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่  พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีอาย ุ41-50 ปี, 51-60 ปี มีค่าเฉลี่ยตํ่า
กว่าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอายตุ ํ่ากว่า 31 ปีและ 31-40 ปี  อยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

  1.2.2.3 จาํแนกตามประสบการณ์เป็นผูบ้ริหาร โดยใชว้ิธีการทดสอบค่าเอฟ 
(F-test) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อให้ไดข้อ้เสนอแนะ
เชิงนโยบายในการนาํโมเดลไปใช ้ผลการวิเคราะห์ พบว่า ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีประสบการณ์เป็นผูบ้ริหารต่างกนั ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ 

  1.2.2.4 จาํแนกตามระดบัสถานศึกษาท่ีเปิดสอน โดยใชว้ิธีการทดสอบค่าที 
(t-test) เพื่อให้ไดข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการนาํโมเดลไปใช ้ผลการวิเคราะห์พบว่า ภาวะผูน้าํ
เชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัประถมศึกษามีค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าระดบั
มธัยมศึกษา ซ่ึงแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

1.3 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ี เป็นผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยัขอ้ท่ี  
2 โดยศึกษาระดบัปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์และเปรียบเทียบ จาํแนกตามเพศ  
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อาย  ุประสบการณ์เป็นผูบ้ริหารและระดบัสถานศึกษาที่เปิดสอน เพื ่อให้ไดข้อ้เสนอแนะเชิง
นโยบายในการนาํโมเดลไปใช ้ผลการวิเคราะห์สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 1.3.1 ผลการวิเคราะห์ระดบัพฤติกรรมการแสดงออกของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะ
ผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก มีการกระจายของคะแนนนอ้ย การ 
แจกแจงของตวัแปรเป็นโคง้เบซ้า้ยและมีความโด่งมากกว่าปกติเลก็นอ้ย เม่ือพิจารณารายละเอียด
ในแต่ละปัจจยั พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยับรรยากาศองคก์ารมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด รองลงมาคือ ปัจจยัความฉลาดทางอารมณ์ และการส่ือสาร ในขณะที่ปัจจยัความคิด
สร้างสรรคมี์ค่าเฉล่ียตํ่าสุด  แต่ละปัจจยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  1.3.1.1 ปัจจยัความฉลาดทางอารมณ์  พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่น
ระดบัมาก มีการกระจายของคะแนนนอ้ย  การแจกแจงของตวัแปรเป็นโคง้เบซ้า้ย และมีความโด่ง
มากกว่าปกติเลก็นอ้ย เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดบั
มากโดยขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ยอมรับในมติประชาธิปไตยของคนส่วนใหญ่ และ การแสดง
ความช่ืนชมให้กาํลงัใจซ่ึงกนัและกนั และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือการปรับเปล่ียนอารมณ์ทางลบ
เป็นทางบวกได ้

  1.3.1.2 ปัจจยับรรยากาศองคก์าร พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดบั
มาก  มีการกระจายของคะแนนนอ้ย การแจกแจงของตวัแปรเป็นโคง้เบซ้า้ย และมีความโด่ง
มากกว่าปกติเลก็นอ้ย เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดบั
มากโดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือให้เกียรติและยกยอ่งผูป้ฏิบติัดีและสมควรเป็นแบบอยา่ง และขอ้
ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือการกระตุน้การจดัสวสัดิการ  ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่บุคลากร 

  1.3.1.3 ปัจจยัความคิดสร้างสรรค ์พบว่า โดยภาพรวมอยูมี่ค่าเฉลี่ยในระดบั
มาก มีการกระจายของคะแนนนอ้ย การแจกแจงของตวัแปรเป็นโคง้เบซ้า้ยและมีความโด่ง
มากกว่าปกติเลก็นอ้ย เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดบั
มากโดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือยอมรับผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการคิดส่ิงใหม่ และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 
คือสร้างผลงานท่ีเกิดจากความคิดริเร่ิมและเป็นผลงานท่ีแปลกใหม่ไม่เคยปรากฏมาก่อน  

  1.3.1.4 ปัจจยัการส่ือสาร พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก มี
การกระจายของคะแนนนอ้ย การแจกแจงของตวัแปรเป็นโคง้เบซ้า้ยและมีความโด่งมากกว่าปกติ
เลก็นอ้ย    เม่ือพิจารณารายละเอียดเป็นรายขอ้ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากโดยขอ้ท่ี
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือเปิดโอกาสให้ครูและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียมีโอกาสสอบถามขอ้สงสัยและเปิด
โอกาสให้ครูและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแสดงความคิดเห็นและขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือเขียนขอ้ความ
เพื่อถ่ายถอดให้ผูอ่้านเขา้ใจตามวตัถุประสงค ์ 
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 1.3.2 ผลการเปรียบเทียบระดบัปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จาํแนกตามเพศ  อาย  ุประสบการณ์เป็นผูบ้ริหารและระดบั
สถานศึกษาท่ีเปิดสอน เพื่อให้ไดข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการนาํโมเดลไปใช ้ผลการวิเคราะห์
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  1.3.2.1 จาํแนกตามเพศ โดยใชว้ิธีการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิเคราะห์ 
พบว่า ค่าเฉลี่ยปัจจยัความคิดสร้างสรรคแ์ละปัจจยับรรยากาศองคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเพศชายมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเพศหญิง ซ่ึงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
นอกนั้นไม่พบความแตกต่าง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

  1.3.2.2 จาํแนกตามอาย  ุโดยใชว้ิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  เพื่อให้ไดข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายใน
การนาํโมเดลไปใช ้ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าเฉล่ียระดบัปัจจยัความฉลาดทางอารมณ์  บรรยากาศ
องคก์าร ความคิดสร้างสรรค ์และการส่ือสาร มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 และเมื ่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู ่ พบว่า ปัจจยัความฉลาดทางอารมณ์ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอาย  ุ41-50 ปี และ 51-60 ปี มีค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีมีอาย ุ31-40 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ปัจจยับรรยากาศองคก์าร ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีอาย ุ31-40 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีอาย ุ
41-50 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ปัจจยัความคิดสร้างสรรค ์ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีมีอาย ุ41-50 ปี และ 51-60 ปี มีค่าเฉล่ียตํ่ากว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีอายตุ ํ่า
กว่า 31 ปี และตํ่ากว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีอาย ุ31-40 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 และปัจจยัการส่ือสาร ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีอาย ุ41-50 ปี และ 51-60 ปี  
มีค่าเฉลี่ยตํ่ ากว ่าผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอายตุ ํ่ ากว ่า 31 ปี และตํ่ากว ่าผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีอาย ุ31-40 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  1.3.2.3 จาํแนกตามประสบการณ์เป็นผูบ้ริหาร โดยใชว้ิธีการทดสอบค่าเอฟ 
(F-test) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  เพื่อให้ไดข้อ้เสนอแนะ
เชิงนโยบายในการนาํโมเดลไปใช ้ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าเฉลี่ยระดบัปัจจยัความฉลาดทาง
อารมณ์  และการส่ือสาร  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และเมื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ พบว่า ปัจจยัความฉลาดทางอารมณ์  ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีมีประสบการณ์เป็นผูบ้ริหาร 11-20 ปี และ 21-30 ปี มีค่าเฉล่ียตํ่ากว่าผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีประสบการณ์เป็นผูบ้ริหารตํ่ากว่า 11 ปี อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
ปัจจยัการส่ือสาร ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสบการณ์เป็นผูบ้ริหาร 21-30 ปี  



248 

 

มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสบการณ์เป็นผูบ้ริหาร 31-40 ปี อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  1.3.2.4 จาํแนกตามระดบัสถานศึกษาที่เปิด โดยใชว้ิธีการทดสอบค่าที  
(t-test) เพื ่อให้ไดข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการนําโมเดลไปใช  ้ผลการเปรียบเทียบความ
แตกต่างค่าเฉล่ียแต่ละปัจจยั พบว่า ปัจจยัความคิดสร้างสรรค ์ การส่ือสาร และบรรยากาศองคก์าร
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัประถมศึกษามีค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าระดบัมธัยมศึกษา  
ซ่ึงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  ยกเวน้ ปัจจยัความฉลาดทางอารมณ์ไม่
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

1.4 ผลการตรวจสอบโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดย
พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ ( 2 ) เท่ากบั 99.90 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั  86 ค่านยัสาํคญัทางสถิติ  
(P-value) เท่ากบั  0.145  นัน่หมายถึง ค่าไค-สแควร์ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ ค่าไค-สแควร์ต่อค่า
องศาอิสระ ( df/2 ) มีค่าเท่ากบั 1.161  ส่วนค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (GFI) เท่ากบั  
0.990 มีค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.970 ดชันีวดัระดบัความ
สอดคลอ้งเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากบั 1.000 มีค่ารากของค่าเฉล่ียกาํลงัสองของความคลาดเคล่ือน
มาตรฐาน (SRMR) เท่ากบั 0.015 มีค่าวามคลาดเคลื่อนในการการประมาณค่าพารามิเตอร์  
(RMSEA) เท่ากบั 0.013 และมีขนาดตวัอยา่งวิกฤติ (CN) เท่ากบั 1142.02 เมื่อพิจารณานํ้ าหนกั
อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และอิทธิพลรวมของโมเดลการวิจยั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 1.4.1 ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์เป็นตวัแปรตาม ไดรั้บอิทธิพลรวมในทิศทางบวกอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  จากปัจจยัเชิงสาเหตุบรรยากาศองคก์ารสูงสุด มีค่าเท่ากบั 0.87  
โดยมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 มีค่าเท่ากบั 0.87  
รองลงมา คือ ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพลรวมในทิศทางบวกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01ต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ มีค่าเท่ากบั 0.55  โดยมีอิทธิพลทางออ้มในทิศทางบวกอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 มีค่าเท่ากบั 0.59 และมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางลบอยา่งไม่มี
นยัสาํคญัทางสถิติ  และปัจจยัเชิงสาเหตุการส่ือสาร มีค่าเท่ากบั 0.15  โดยมีอิทธิพลทางตรงในทิศ
ทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีค่าเท่ากบั 0.15 ส่วนปัจจยัความคิดสร้างสรรคมี์
อิทธิพลรวมและมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางลบอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติต่อภาวะผูน้าํเชิง
วิสัยทศัน์  โดยสัดส่วนของความเช่ือถือไดใ้นตวัแปรภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ท่ีอธิบายไดด้ว้ยปัจจยั
เชิงสาเหตุความฉลาดทางอารมณ์ การส่ือสาร ความคิดสร้างสรรค  ์และบรรยากาศองคก์ารได ้
ร้อยละ 90 
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 1.4.2 การส่ือสารเป็นตวัแปรตามไดรั้บอิทธิพลรวมในทิศทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 จากปัจจยัเชิงสาเหตุบรรยากาศองคก์ารสูงสุด มีค่าเท่ากบั 1.26 โดยมี
อิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีค่าเท่ากบั 1.26 รองลงมา 
คือ ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพลรวมในทิศทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ต่อ
การส่ือสาร มีค่าเท่ากบั 0.64 โดยมีอิทธิพลทางออ้มในทิศทางบวกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 มีค่าเท่ากบั 0.88 และมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01  โดยสัดส่วนของความเช่ือถือไดใ้นตวัแปรการส่ือสารท่ีอธิบายไดด้ว้ยปัจจยัเชิงสาเหตุความ
ฉลาดทางอารมณ์ และบรรยากาศองคก์ารไดร้้อยละ 79 

 1.4.3 ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นตวัแปรตามไดรั้บอิทธิพลรวมในทิศทางบวกอยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 จากปัจจยัเชิงสาเหตุบรรยากาศองคก์ารสูงสุด มีค่าเท่ากบั 1.21  
โดยมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 มีค่าเท่ากบั 1.21 
รองลงมา คือ ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพลรวมในทิศทางบวกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 ต่อความคิดสร้างสรรค ์มีค่าเท่ากบั 0.73 โดยมีอิทธิพลทางออ้มในทิศทางบวกอยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 มีค่าเท่ากบั 0.85 และมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางลบอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  โดยสัดส่วนของความเช่ือถือไดใ้นตวัแปรความคิดสร้างสรรค ์ท่ี
อธิบายไดด้ว้ยปัจจยัเชิงสาเหตุความฉลาดทางอารมณ์ และบรรยากาศองคก์ารไดร้้อยละ 87 

 1.4.4 บรรยากาศองคก์ารเป็นตวัแปรตามไดร้ับอิทธิพลรวมในทิศทางบวกอยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 จากปัจจยัเชิงสาเหตุความฉลาดทางอารมณ์มีค่าเท่ากบั 0.70 
อิทธิพลรวมในทิศทางบวกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ต่อบรรยากาศองคก์ารมีค่า
เท่ากบั 0.70  โดยสัดส่วนของความเช่ือถือไดใ้นตวัแปรบรรยากาศองคก์ารท่ีอธิบายไดด้ว้ยปัจจยั
เชิงสาเหตุความฉลาดทางอารมณ์ ไดร้้อยละ 70 

ดงันั้น จึงสามารถสรุปไดว้่าผลการศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และอิทธิพลรวม
ของปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้ําเชิงว ิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี  
1) อิทธิพลทางตรง  มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลทางตรง 4 ตวัแปรเรียงลาํดบัจากค่ามากไปหานอ้ย 
คือ ปัจจยับรรยากาศองคก์าร (CLIM)  ปัจจยัการส่ือสาร (COMU)  ปัจจยัความฉลาดทางอารมณ์ 
(EQM)  และปัจจยัความคิดสร้างสรรค ์(CREA)  ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากบั 0.87, 0.15,  
-0.04 และ -0.14 ตามลาํดบั  2) อิทธิพลทางออ้ม มีปัจจยัความฉลาดทางอารมณ์ที่มีอิทธิพล
ทางออ้มต่อภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์ โดยส่งผา่น ปัจจยับรรยากาศองคก์ารและปัจจยัความคิด
สร้างสรรค  ์ มีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากบั  0.70 และ -0.11  ตามลาํดบั และ 3) อิทธิพลรวม  
พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิอิทธิพลรวมของตวัแปรสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิง
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วิสัยทศัน์อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 3 ตวัแปร โดยเรียงลาํดบัจากค่ามากไปหานอ้ย คือ ปัจจยั
บรรยากาศองคก์าร (CLIM) ปัจจยัความฉลาดทางอารมณ์ (EQM) และปัจจยัการส่ือสาร (COMU) 
มีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลรวมเท่ากบั 0.87, 0.55 และ 0.15 ตามลาํดบั ยกเวน้ปัจจยัความคิด
สร้างสรรค ์(CREA)  มีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลรวมเท่ากบั  -0.14 อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
2. อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดแ้บ่งเน้ือหาในการอภิปรายออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
1)  ระดบัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์และเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์  จาํแนกตามเพศ  
อาย ุประสบการณ์เป็นผูบ้ริหารและระดบัสถานศึกษาที่เปิดสอน  2)  ระดบัปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อ
ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์และเปรียบเทียบระดบัปัจจยัมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ จาํแนกตาม
เพศ  อาย  ุประสบการณ์เป็นผูบ้ริหารและระดบัสถานศึกษาที่เปิดสอน และ  3) การตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงในแต่ละส่วนมีประเด็นสาํคญัท่ีนาํมาอภิปรายผลการวิจยั ดงัน้ี 

2.1 การอภิปรายผลการวิจยัในส่วนระดบัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์และเปรียบเทียบระดบั
ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์  จาํแนกตามเพศ  อาย ุประสบการณ์เป็นผูบ้ริหารและระดบัสถานศึกษาท่ี
เปิดสอน  มีประเด็นสาํคญัท่ีนาํมาอภิปรายผลการวิจยั ดงัน้ี 

 2.1.1 ระดบัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ มารศรี สุธานิธิ (2540), จิตรลดา  
บุญพ่วงสัมฤทธ์ิ (2545), สุวรรณ นรพกัตร์ (2545) และจิติมา วรรณศรี (2550) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั
วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา พบว่า ระดบัวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก 
ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากรัฐบาลไดม้ีนโยบายปฏิรูปการศึกษาอยา่งต่อเนื่องและจากการวิเคราะห์
นโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ท่ีไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัใน
การส่งเสริมสมรรถนะการมีภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารสถานศึกษาอนัจะส่งผลต่อการบริหาร 
จดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดงันั้นสํานกังานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานจึงกาํหนดนโยบายและแนวทางในการพฒันาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา และ
ไดก้าํหนดคุณลกัษณะภาวะผูน้าํวิสัยทศัน์ไว  ้คือ  การกาํหนดวิสัยทศัน์ของโรงเรียนจากการมี 
ส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกสถานศึกษา 
ทั้งสภาพจริงในปัจจุบนัและสภาพการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต การกาํหนดค่านิยมของ
โรงเรียนในการทาํงานให้มีความสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และพนัธกิจ โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร  การสร้างศรัทธาโดยเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติังานตามค่านิยมของสถานศึกษาเพื่อ
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พฒันาบุคลากรสู่อนาคต  มีระบบให้บุคลากรไดใ้ชศ้กัยภาพในการทาํงานอยา่งเตม็ที่ภายใตก้าร
กระจายอาํนาจและการบริหารแบบมีส่วนร่วม  การสร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
การกระตุน้ให้เกิดการสร้างนวตักรรมเพื่อเพิ่มพูนศกัยภาพการปฏิบติังานและให้เป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้  และการจดัระบบส่ือสารเพื่อให้ทราบและเกิดการยอมรับในวิสัยทศัน์ ค่านิยมและผล
การดาํเนินการที่คาดหวงัของโรงเรียน เพื ่อให้เกิดการปรับปรุงผลการดาํเนินการ การบรรลุ 
พนัธกิจของสถานศึกษา และผลการวิจยัยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุพานี สฤษฎว์านิช (2552) ท่ี
ระบุว่าภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์เป็นความสามารถของผูน้าํในการสร้างวิสัยทศัน์ อนัจะทาํให้ผูน้าํ
สามารถนาํพาองคก์ารไปยงัทิศทางท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม และสามารถวางรากฐานขององคก์ารได้
อยา่งย ัง่ยืนพร้อมรับการเปล่ียนแปลงและการแข่งขนัท่ีเกิดข้ึนไดแ้ละเม่ือพิจารณาตวัแปรสังเกตทั้ง 
4 ตวัแปรของภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ พบว่า การเผยแพร่วิสัยทศัน์ มีค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าตวัแปรสังเกต
อ่ืน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่ากระบวนการเผลแพร่วิสัยทศัน์ในสถานศึกษายงัไม่เป็นระบบเท่าท่ีควร
จะเป็น และการให้ความสาํคญัในการเผยแพร่วิสัยทศัน์สู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมยงัขาดความ
ชดัเจน และสอดรับกบัผลการวิจยัของมารศรี สุธานิธิ (2540) พบว่า พฤติกรรมการเผยแพร่
วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารโรงเรียนมีค่าเฉล่ียตํ่ากว่าทุกดา้น และมีนกัวิชาการไดใ้หค้วามเห็นไวว้่า การ
สร้างวิสัยทศัน์ข้ึนมาไดน้ั้นยงัไม่สําคญัเท่ากบัความสามารถในการเผยแพร่วิสัยทศัน์นั้น ไปยงั
สมาชิกทุกคนขององคก์ารเพื่อให้สมาชิกมีความเห็นคลอ้ยตามและยินดีท่ีจะปฏิบติักิจกรรมเพ่ือให้
บรรลุวิสัยทศัน์นั้น (Ellis and Joslin, 1990) เช่นเดียวกบั Locke and others (1991) ซ่ึงมีแนวคิด
สอดคลอ้งกนัว่า ก่อนที่ผูน้าํจะสามารถนาํองคก์ารให้บรรลุวิสัยทศัน์ที่กาํหนดไวไ้ด ้ผูน้าํจะตอ้ง
เผยแพร่วิสัยทศัน์นั้นไปยงัสมาชิกทุกคนในองคก์าร เพื่อให้สมาชิกมีความเขา้ใจ ยอมรับและมีจิต
ผกูพนักบัวิสัยทศัน์นั้น ดงันั้นในการพฒันาวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารโรงเรียน  ควรเนน้ย ํ้ าให้
ผูบ้ริหารโรงเรียนสามารถเผยแพร่วิสัยทศัน์ของตนเองออกไปสู่คณะครู สามารถเปล่ียนวิสัยทศัน์
ของตนเองให้เป็นวิสัยทศัน์ของครูทุกคน 

 2.1.2 การเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จาํแนกตามเพศ  อาย  ุประสบการณ์เป็นผูบ้ริหารและระดบัสถานศึกษาที่เปิดสอน  มี
ประเด็นสาํคญัท่ีนาํมาอภิปรายผลการวิจยั ดงัน้ี 

  2.1.2.1 จําแนกตามเพศ   พบว ่า  ภาวะผูน้ํา เชิงว ิส ัยทศัน ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจาก การพิจารณาความสําเร็จในการบริหารจดัการสถานศึกษาเชิงประจกัษใ์นสภาวะ
ปัจจุบนัผูบ้ริหารหญิงและผูบ้ริหารชาย ต่างก็มีความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการและการ
ปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเช่นเดียวกนัและผูบ้ริหารหญิงไดร้ับการ
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ยอมรับและการยกยอ่งเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง (จิติมา วรรณศรี, 2550)  แต่อยา่งไรก็ตามผลการวิจยั
ของ Braun (1991) ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารโรงเรียนกบับรรยากาศ
โรงเรียน พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนเพศหญิงมีความสามารถดา้นการสร้างวิสัยทศัน์สูงกว่าผูบ้ริหาร
โรงเรียนเพศชาย 

  2.1.2.2 จาํแนกตามอาย ุผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
มีอาย ุ41-50 ปี, 51 – 60 ปี มีค่าเฉล่ียตํ่ากว่าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีอายตุ ํ่ากว่า 31 ปี
และ  31-40 ปี  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วาโร  
เพง็สวสัด์ิ (2549) ไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นตรงของประสิทธิผล
ภาวะผูน้าํท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน พบว่า ผูบ้ริหารท่ีมีอายมุากข้ึนจะมีความสุขมุ รอบคอบ
ในการคิดและตดัสินใจที่จะทําให ้เกิดผลสําเร็จ  ทั้งน้ีอาจเนื่องจากบุคคลจะสั ่งสมความรู้ 
ประสบการณ์ มีการปรับตวัและเรียนรู้ส่ิงใหม่ตลอดเวลา ดงัเช่นการศึกษาของ Maslach (1982)  
พบว่า ผูที้่มีอายมุากจะมีประสบการณ์กบับุคคลหลายประเภท ทาํให้มีทกัษะในการประสานงาน
กบับุคคลประเภทต่างๆ ทาํให้เกิดการเรียนรู้และแสวงหาวิธีปฏิบติัอยา่งหลากหลาย  

  2.1.2.3 จาํแนกตามประสบการณ์เป็นผูบ้ริหาร  ผลการวิจยัพบว่า  ค่าเฉลี่ย
ระดบัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสบการณ์เป็นผูบ้ริหาร
ต่างกนั  ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของมารศรี สุธานิธิ 
(2540) ท่ีระบุว่า ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์เป็นผูบ้ริหารต่างกนั มีค่าเฉล่ียวิสัยทศัน์ไม่แตกต่างกนั 
แต่ไม่สอดคลอ้งทั้งหมดถา้มองในบริบทของต่างประเทศซ่ึงผลการวิจยัของ Braun (1991) ท่ี
สรุปว่าประสบการณ์ทางการบริหารมีความสัมพนัธ์กบัวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติ โดยไดใ้ห้เหตุผลว่าในประเทศสหรัฐอเมริกา มีตลาดวิชาอยูก่วา้งขวางและหลากหลาย 
ผูบ้ริหารโรงเรียนขวนขวายที่จะไดร้ับการศึกษา สัมมนา มากนอ้ยแตกต่างกนั ดงันั้นผูที้่ดาํรง
ตาํแหน่งมานานยอ่มไดส้ั่งสมความรู้ความคิดมากกว่าผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่งมาเป็นเวลานอ้ยกว่า   

  2.1.2.4 จาํแนกตามระดบัสถานศึกษาท่ีเปิดสอน ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้าํ
เชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัประถมศึกษามีค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าระดบั
มธัยมศึกษา  ซ่ึงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิที ่ระดบั  0.05 ทั้ง น้ีอาจเนื่องมาจาก
ปรากฏการณ์จริง บริบทเชิงประจกัษข์องสถานศึกษาในประเทศไทยการจดัการศึกษาของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษามีความแตกต่างทั้งในเร่ืองบรรยากาศองคก์ารและ
วฒันธรรมองคก์าร สถานศึกษาระดบัประถมศึกษามีเป็นจาํนวนมาก กระจายอยูท่ ัว่ทุกพื้นท่ีทาํให้
การจดัสรรงบประมาณในส่วนการอบรมพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่ทัว่ถึงรวมถึงงบประมาณท่ี
เกี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็นในการพฒันาการบริหารจดัการภายใน
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สถานศึกษา ทั้งน้ียอ่มส่งผลโดยตรงต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์โดยเฉพาะการบ่มเพาะภาวะ
ผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ให้เกิดกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกระดบัอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ดงัเช่นผลการวิจยั
ของจิตติมา วรรณศรี (2550) ที่ช้ีให้เห็นว่า ปัจจยับรรยากาศองคก์าร  ปัจจยัวฒันธรรมองคก์าร 
และปัจจยัชีวสังคม ส่งผลต่อวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.2 ระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์และเปรียบเทียบ จาํแนกตามเพศ  อาย ุ
ประสบการณ์เป็นผูบ้ริหารและระดบัสถานศึกษาที่เปิดสอน  ผูว้ิจยัแยกประเด็นออกเป็น 2 ส่วน 
ดงัน้ี 

 2.2.1 ระดบัปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์  มีประเด็นสาํคญัที่สมควร
นาํมาอภิปรายได ้ดงัน้ี 

  2.2.1.1 ปัจจยัความฉลาดทางอารมณ์ ผลการวิจยัพบว่า มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของเพญ็พร ทองคาํสุก (2553) ท่ีไดศึ้กษาตวัแบบสมการโครงสร้าง
ภาวะผูน้ําการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ระดบัความฉลาดทาง
อารมณ์อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาตามตวัแปรสังเกต การตระหนกัรู้อารมณ์ตนเอง การควบคุม
อารมณ์ตนเอง การสร้างแรงบนัดาลใจให้ตนเอง การเขา้ใจอารมณ์ผูอ่ื้น การสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี
กบัผูอื้่น และทกัษะทางสังคมอยูใ่นระดบัมากทุกตวัแปร ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ
บณัฑิตย ์ทุมเทียง (2549) ไดศ้ึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงควรไดรั้บการส่งเสริม
ทั้งผูบ้ริหารระดบัสูงและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จึงตอ้งตระหนกัรู้ในตนเอง สามารถควบคุมอารมณ์
ตนเองให้แสดงออกอยา่งเหมาะสม จึงสามารถเขา้ใจผูอ่ื้น และบริหารจดัการงานและบุคลากรใน
ความรับผิดชอบให้ปฏิบตัิงานไดส้ําเร็จตามเป้าหมาย ซ่ึงในการบริหารงานของผูบ้ริหารนั้น 
ไม่สามารถปฏิบตัิไดโ้ดยลาํพงั จาํเป็นตอ้งไดร้ับความช่วยเหลือและร่วมมือจากบุคลากรทุกคน  
จึงจะทาํให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไดส้ําเร็จ และสามารถนํานโยบายลงสู่การปฏิบตัิได  ้(วิเชียร  
อามาตยท์ศัน์, 2548) เช่นเดียวกบัแนวคิดของ สุพาณี สฤษฎว์านิช (2552) ท่ีระบุถึงความฉลาดทาง
อารมณ์ เป็นความสามารถในการรับรู้และควบคุมอารมณ์ของตนเองได  ้เห็นใจและเขา้ใจใน
อารมณ์ของคนอ่ืน เป็นวุฒิภาวะทางอารมณ์ ดงันั้นผูท่ี้มีความฉลาดทางอารมณ์ จะสามารถแสดง
อารมณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตามวยั ตามกาลเทศะ ตามสถานการณ์ และมีความมุ่งมัน่ตามท่ี
ตอ้งการใชจ้นสาํเร็จตลอดจนมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี สามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมและวฒันธรรมได้
อยา่งเหมาะสม จะเห็นไดว้่านกัจิตวิทยาและนกัการศึกษาในทศวรรษน้ีไดใ้ห้ความสาํคญัทางดา้น
ความฉลาดทางอารมณ์มากข้ึน เป็นการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ไปพร้อมกบัความฉลาด
ทางสติปัญญาอนัจะทาํให้บุคคลประสบความสําเร็จและมีความสุข อยา่งไรก็ตามนกัพฒันา
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ทรัพยากรมนุษยย์งัไดเ้นน้การพฒันาทางดา้นความฉลาดทางอารมณ์ โดยมีความเช่ือพื้นฐานว่าถา้
บุคคลมีความฉลาดทางอารมณ์สูง ก็แสดงว่าเป็นผูที้่มีความฉลาดในการใชอ้ารมณ์ไดด้ี ซ่ึงจะ
ส่งผลให้ประสบความสาํเร็จและเป็นผูท่ี้มีความสุขดว้ย (กรมสุขภาพจิต, 2543) ดงันั้นจะเห็นไดว้่า
ความฉลาดทางอารมณ์มีความสาํคญัอยา่งยิ่งท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะตอ้งตระหนกัถึง
ความรู้สึก ความคิด และอารมณ์ของตนเองและผูอ่ื้น โดยสามารถจดัการควบคุมอารมณ์ และสร้าง
แรงบนัดาลใจให้แก่ตนเองในการกระตุน้ภายในจิตใจ ตลอดจนสามารถตอบสนองความตอ้งการ 
แสดงความคิด และการกระทาํของตนเองไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล มองโลกในแง่ดี สามารถสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ดว้ยการดาํเนินชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรคแ์ละมีความสุข 

  2.2.1.2 ปัจจยับรรยากาศองคก์าร ผลการวิจยัพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดบั
มาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของสัมฤทธ์ิ กางเพง็ (2551) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัทางการบริหารที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน: การพฒันาและการตรวจสอบความตรงของตวัแบบ พบว่า 
ปัจจยับรรยากาศโรงเรียน มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ร่วมกนั
ปฏิบตัิงานเป็นหมู่คณะหรือทีมงาน  และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  วิโรจน์  สารรัตนะ  และ
สัมพนัธ์  พนัธุ์พฤกษ ์ (2545)  ที่ย ํ้าถึงผูบ้ริหารโรงเรียนกบัการเสริมสร้างบรรยากาศองคก์ารว่า  
ผูบ้ริหารโรงเรียนพึงส่งเสริมบรรยากาศแบบเปิด  โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นจากครู  ใหค้วาม
จริงใจ  ยกยอ่ง  นบัถือ  อิสระในการปฏิบตัิงาน  ให้การสนบัสนุนในการพฒันาวิชาชีพและใช้
ภาวะผูน้าํแบบช่วยเหลือส่งเสริม  ส่วนครูควรมีพฤติกรรมท่ีสนบัสนุนความโปร่งใส  มีความเป็น
มิตร  ให้ความร่วมมือซ่ึงกนัและกนั  และมีพนัธ์ผกูพนักบัการทาํงาน  สาํหรับผลการวิจยัของ 
วิโรจน์  สารรัตนะและอญัชลี  สารรัตนะ  (2545)  ไดศ้ึกษาปัจจยัทางการบริหารกบัความเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ พบว่า พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีการสร้างบรรยากาศ
เชิงสร้างสรรค ์สามารถระบุตวับ่งช้ีไดด้งัน้ี 1)  การเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นทีมหรือหมู่
คณะ  2) ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการทดลอง กลา้คิด กลา้ทาํในส่ิงใหม่ๆ  3) ส่งเสริมบรรยากาศ
ความไวว้างใจและยอมรับซ่ึงกนัและกนั  4) ส่งเสริมให้มีความรักและความภาคภูมิใจในโรงเรียน  
5) ปกป้องสิ่งที่เห็นว่าเป็นส่ิงสําคญัและสืบทอดประเพณีที่ประพฤติปฏิบตัิ  6) เสริมสร้าง
วฒันธรรมร่วมท่ีมีอิทธิพลในทางบวกต่อโรงเรียน และ  7) ส่งเสริมบรรยากาศให้นกัเรียนเกิดการ
เรียนรู้ จากการมีปฏิสัมพนัธ์และมีประสบการณ์ร่วมกนั จากขอ้คน้พบดงักล่าวยงัมีความ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สัมฤทธ์ิ กางเพง็ (2551) ที่เสนอไวว้่าความสําคญัของบรรยากาศ
องคก์ารเป็นเร่ืองของการส่งเสริมสนบัสนุนให้กิจกรรมการเรียนรู้ หรือการดาํเนินงานต่าง ๆ ของ
โรงเรียนให้เป็นไปอยา่งราบร่ืน และบรรยากาศยงัช่วยเสริมสร้างขวญัและกําลงัใจในการ
ปฏิบตัิงานของบุคลากรดว้ย ซ่ึงถา้บุคลากรมีความตั้งใจและเตม็ใจปฏิบตัิหนา้ที่เป็นอยา่งดีแลว้
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ยอ่มส่งผลให้งานประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไวใ้นท่ีสุด เม่ือพิจารณาแต่ละตวัแปรสังเกต
ของบรรยากาศองคก์ารผลการวิจยั พบว่า ตวัแปรการสร้างแรงจูงใจมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก นัน่
ยอ่มแสดงให้เห็นว ่าผูบ้ ริหารสถานศึกษาไดใ้ห ้ความสําคญักบัการสร้างแรงจูงใจในการ
บริหารงาน ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งทาํการจูงใจให้บุคลากรทุ่มเทแรงกายและแรงใจอยา่งเตม็
ความสามารถ เพื ่อให้เกิดผลสําเร็จตามจุดหมายขององคก์ารที่ตั้งไว  ้โดยเนน้การทาํงานที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะทาํได  ้  การจูงใจให้คนทาํงานให้นั้น  ผูบ้ริหารตอ้งคาํนึงถึงการ
ตอบสนองจุดหมายของตวับุคคลและจุดหมายขององคก์ารควบคู่กนัไปดว้ย ไม่ละเลยหรือให้
ความสาํคญัเฉพาะส่วนใดส่วนหน่ึง  เน่ืองจากคนและองคก์ารต่างมีความสัมพนัธ์และตอ้งพึ่งพา
อาศยัซ่ึงกนัและกนั  (วิโรจน์  สารรัตนะ, 2553)  เพราะฉะนั้นการสร้างแรงจูงใจในการทาํงานเป็น
ส่ิงสาํคญัมาก เพราะแรงจูงใจทาํให้เกิดการกระทาํ โดยการกระตุน้ให้บุคลากรมีความอยากที่จะ
ทาํงาน มีความตั้งอกตั้งใจในการทาํงาน ทุ่มเท และใชค้วามพยายามในการทาํงานใหมี้คุณภาพมาก
ข้ึน ดาํรงตนเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร สร้างสรรคแ์ละพฒันางานและองคก์ารตลอดจนคงอยูก่บั
องคก์ารอยา่งยาวนาน 

  2.2.1.3 ปัจจยัความคิดสร้างสรรค ์ผลการวิจยัพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดบั
มาก ทั้งน้ีเน่ืองจาก Guilford (1959), อารี พนัธ์มณี (2543) และ สาวิตรี ยิม้ชอ้ย (2548) ไดร้ะบุว่า
ความคิดสร้างสรรคถื์อเป็นคุณลกัษณะพิเศษท่ีมีอยูใ่นมนุษยทุ์กคน แต่จะมีมากหรือนอ้ยก็ข้ึนอยูก่บั
แต่ละบุคคล ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าและเป็นความตอ้งการสูงสุดในการจดัการศึกษา 
เพราะความคิดสร้างสรรคใ์นตวับุคคลถา้ไดรั้บการพฒันาส่งเสริมให้สูงข้ึน จะเป็นส่ิงท่ีจะนาํไปสู่
การวางแผนเพื่อการปรับปรุง พฒันา หรือการเปล่ียนแปลงท่ีดีไดใ้นอนาคตและสามารถนาํไปใช้
ในการแกปั้ญหาและประยกุตใ์ชก้บัสถานการณ์ต่างๆ ได ้หลกัการดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของจิติมา วรรณศรี (2550) ที่ไดร้ะบุว่า ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นความสามารถในการมองเห็น
ความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดความคิด การกระทาํหรือการสร้าง
ผลผลิตท่ีแปลกใหม่ ซ่ึงมาจากการรวบรวมความรู้และประสบการณ์เดิมเช่ือมโยงกบัสถานการณ์
ใหม่บูรณาการสู่ความคิดใหม่เพื่อคน้หาคาํตอบท่ีดีท่ีสุดให้กบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน นอกจากนั้น มนตรี 
แยม้กสิกร (2544) ยงัเสนอแนวคิดว่าผูน้าํจะตอ้งเป็นบุคคลที่คิดถึงผลในระยะยาว การคิดเชิง
นวตักรรมและการคิดเชิงสร้างสรรคด์ว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2547)  
ท่ีช้ีให้เห็นถึงความสาํคญัอยา่งยิ่งของความคิดสร้างสรรคอ์นัเป็นแนวทางการพฒันาผูบ้ริหารมือ
อาชีพไวว้่า ความคิดสร้างสรรคก์่อให้เกิดนวตักรรมท่ีไม่หยดุย ั้ง ช่วยให้การทาํงานไดส่ิ้งที่ดีกว่า 
ดงันั้นการพฒันาความคิดสร้างสรรคจึ์งเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับผูบ้ริหาร เพราะความคิดสร้างสรรค์
จะช่วยให้เห็นโอกาสใหม่ๆ ความเป็นไปไดใ้หม่ๆ อนัจะนาํไปสู่โอกาสแห่งความสาํเร็จในท่ีสุด  
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  2.2.1.4 ปัจจยัการสื่อสาร  ผลการวิจยัพบว่ามีค ่า เฉลี ่ยอยูใ่นระดบัมาก 
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของจิติมา วรรณศรี (2550) ที่ไดส้รุปว่า การส่ือสารเป็นปัจจยัสําคญัท่ี
ส่งผลต่อวิสัยทศัน์และความสําเร็จในการดาํเนินงาน  ทั้งน้ีการส่ือสารจะช่วยให้บุคลากรและ
บุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งไดร้ับทราบและเขา้ใจถึงแนวคิด แนวปฏิบตัิ ตลอดจนการโนม้นา้วให้
บุคคลอ่ืนเห็นดว้ย  ยอมรับเป็นแนวปฏิบติัเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกนั โดยในการส่ือสารตอ้งมี
ทกัษะในการพูดให้เขา้ใจง่าย ตรงประเด็น ชดัเจน ใชถ้อ้ยคาํที่เหมาะสมกบัผูฟ้ัง การส่ือสาร
สามารถใชไ้ดห้ลายช่องทางทั้งโดยการ พูด การเขียน การปฏิบติั โดยในการส่ือสารควรเป็นการ
ส่ือสารแบบสองทาง เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเป็นทั้งผูส่้งสารและผูร้ับสาร มีความเขา้ใจตรงกนั และ 
ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของวิโรจน์  สารรัตนะ (2553)  ท่ีไดก้ล่าวถึงการส่ือสารในองคก์ารหน่ึงๆ 
สามารถกระทําไดห้ลากหลายวิธีข้ึนกบัค่านิยมและวฒันธรรมขององคก์ารนั้นๆ และการ
ติดต่อส่ือสารถือว่าเป็นเร่ืองที่มีความสําคญักบัการทาํหนา้ที่ทางการบริหารมาก เพราะแมจ้ะมี
ว ิส ัยทศัน์หรือยทุธศาสตร์ที ่ดีเยี ่ยมเพียงใด  หากขาดการสื่อสารที่ดีแลว้   ก็ยากจะนําไปสู่
ความสาํเร็จได ้และกนกอร สมปราชญ ์(2548) ไดช้ี้ให้เห็นความสาํคญัของการส่ือสารว่าเป็นทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ที่จาํเป็นและสําคญัอยา่งยิ ่งในองคก์าร บุคลากรตอ้งการส่ือสารความรู้สึก 
ความคิดและขอ้มูลให้ผูน้ําระดบัสูงรับรู้ ผูน้ําระดบัสูงก็ประสงคจ์ะให้บุคลากรตระหนกัถึง
แนวทางหรือวิธีปฏิบติังานท่ีองคก์ารตอ้งการ และหนา้ท่ีสาํคญัของการส่ือสารในระดบับริหารท่ีมี
ประโยชน์ในการจดัการ ไดแ้ก่ 1) เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมคนและงานภายในองคก์ารและ
สาธารณชนภายนอกองคก์าร 2) ช่วยจดัหาขอ้มูลที่จาํเป็นเพื่อการประสานงานของฝ่ายจดัการ
ทั้งหลาย 3) จดัหาขอ้มูลที่ตอ้งการประกอบการตดัสินใจ 4) ช่วยให้การมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบเป็นไปอยา่งมีระบบ มีการบนัทึกและรายงานไดอ้ยา่งมีระเบียบ และ 5) เป็น
แกนสําคญัของความร่วมมือในการทาํงานในองคก์าร และยงัสอดรับกบัแนวคิดของสุรศกัด์ิ  
หลาบมาลา (2543) ไดศ้ึกษาและนาํเสนอมาตรฐานผูบ้ริหารสถานศึกษาแห่งชาติของประเทศ
องักฤษ  ในดา้นทกัษะและคุณลกัษณะท่ีจาํเป็นสาํหรับบทบาทและภาระหนา้ท่ีของผูบ้ริหารและ
สถานศึกษาประการหน่ึง คือ ทกัษะในการส่ือสาร อนัหมายถึงความสามารถในการอธิบาย
ความคิดไดอ้ยา่งชดัเจน และสามารถเขา้ใจทศันะของบุคลอื่นโดยผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมี
ความสามารถดงัน้ี คือ สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั้งทางวาจาและเป็นลายลกัษณ์
อกัษรแก่ผูร้ับข่าวสารที่หลากหลาย  สามารถเจรจาต่อรองและดาํเนินการปรึกษาหารืออยา่ง 
มีประสิทธิภาพ  สามารถบริหารระบบการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ  เป็นประธานในการ
ประชุมอยา่งมีประสิทธิภาพ  และสามารถพฒันา  รักษาและใชเ้ครือข่ายส่ือสารที่มีอยูอ่ยา่ง 
มีประสิทธิภาพ 
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 2.2.2 เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์  จาํแนกตามเพศ  อาย ุ
ประสบการณ์เป็นผูบ้ริหารและระดบัสถานศึกษาท่ีเปิดสอน  มีประเด็นสาํคญัท่ีนาํมาอภิปรายได ้
ดงัน้ี 

  2.2.2.1 จาํแนกตามเพศ  ผลการวิจยัพบว่า ค่าเฉล่ียปัจจยัความคิดสร้างสรรค์
และปัจจยับรรยากาศองคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพศชายมีค่าเฉล่ียสูงกว่าเพศหญิง ซ่ึง
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกนั้นไม่พบความแตกต่าง อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ความคิดสร้างสรรคน์ั้นสามารถเกิดข้ึนไดก้บัทุกคน แต่ก็ข้ึนอยูก่บั
ความรู้พื้นฐานของแต่ละคน (individual’s knowledge) จินตนาการ (imagination) และการพิจารณา 
(judgment) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เกรียงศกัด์ิ  เจิรญวงศศ์กัด์ิ (2547) ที่ระบุว่า ทุกคน
สามารถฝึกฝนให้มีความคิดริเร่ิม โดยไม่ข้ึนอยูก่บัว่าคนนั้นมีพรสวรรคแ์ละไม่ถูกจาํกดัดว้ย เพศ 
นัน่ยอ่มแสดงว่าความคิดสร้างสรรคข์องเพศชายกบัเพศหญิงไม่แตกต่างกนั แต่อยา่งไรก็ตามเม่ือ
พิจารณาตวัแปรสังเกตความละเอียดลออในการคิด พบว่า เพศหญิงมีความสามารถสูงกว่า 
เพศชาย (Guilford, 1959 และ สาวิตรี ยิม้ชอ้ย, 2548) 

  2.2.2.2 จาํแนกตามอาย  ุผลการวิจยัพบว่า ค่าเฉลี่ยระดบัปัจจยัความฉลาด
ทางอารมณ์  บรรยากาศองคก์าร ความคิดสร้างสรรค ์และการส่ือสาร มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และเม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ พบว่า ปัจจยัความฉลาดทาง
อารมณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอาย ุ41-50 ปี และ 51-60 ปี มีค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอาย  ุ31-40 ปี อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ปัจจยับรรยากาศ
องคก์าร ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีอาย ุ31-40 ปี มีค่าเฉล่ียสูงกว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีมีอาย ุ41-50 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ปัจจยัความคิดสร้างสรรค ์ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอาย  ุ41-50 ปี และ 51-60 ปี มีค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานท่ีมีอายตุ ํ่ากว่า 31 ปี และตํ่ากว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีอาย ุ31-40 ปี อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Guilford, 1959 และ สาวิตรี ยิม้ชอ้ย, 
2548 ที่ระบุว ่าความละเอียดลออในการคิดนั้นจะข้ึนอยูก่บัอาย  ุกล่าวคือ ผูที้ ่มีอายมุากจะมี
ความสามารถในดา้นน้ีมากกว่าผูที้่มีอายนุอ้ย  และปัจจยัการส่ือสาร ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีอาย ุ41-50 ปี และ 51-60 ปี มีค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอาย ุ
ตํ่ากว่า 31 ปี และตํ่ากว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีอาย ุ31-40 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 จากผลการวิจยัจะเห็นไดว้่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีอายตุ่างกนั มีค่าเฉล่ียของแต่ละ
ปัจจยัแตกต่างกนั ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Maslach (1982) ท่ีช้ีว่า ผูท่ี้มีอายมุากมี 
วุฒิภาวะทางอารมณ์สูง มีความสุขมุรอบคอบ รู้จกัมองชีวิตไดก้วา้งขวาง และสามารถปรับตวัได ้
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นอกจากน้ีบุคคลที่มีอายมุากข้ึนจะมีพฒันาตามวยั มีการปรับตวัเรียนรู้ส่ิงใหม่ตลอดเวลา ทาํให้
เกิดความคิดใหม่และแสวงหาวิธีปฏิบตัิใหม่ (จินตนา ยนูิพนัธุ ์, 2534) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของบุญมา กมัปนาทพงษ ์(2532) ท่ีพบว่าผูบ้ริหารท่ีมีอายมุากมีคุณลกัษณะดา้นวิชาการ
และความสามารถในการบริหารสูงกว่าผูบ้ริหารท่ีมีอายนุอ้ยกว่า 

  2.2.2.3 จาํแนกตามประสบการณ์เป็นผูบ้ริหาร ผลการวิจยั พบว่า ค่าเฉลี่ย
ระดบัปัจจยัความฉลาดทางอารมณ์  และการส่ือสาร  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 และเม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ พบว่า ปัจจยัความฉลาดทางอารมณ์  ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสบการณ์เป็นผูบ้ริหาร 11-20 ปี และ 21-30 ปี มีค่าเฉลี่ยตํ่ากว่า
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสบการณ์เป็นผูบ้ริหารตํ่ากว่า 11 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ปัจจยัการส่ือสาร ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีประสบการณ์เป็นผูบ้ริหาร 
21-30 ปี มีค่าเฉล่ียสูงกว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีประสบการณ์เป็นผูบ้ริหาร 31-40 ปี 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของจิติมา  วรรณศรี (2550) ท่ี
ระบุว ่า ประสบการณ์ในตาํแหน่งหนา้ที่ยอ่มส่งผลใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาสามารถบริหาร 
จดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิ ่งข้ึน และการมีประสบการณ์ทางการบริหารที่มากข้ึน  
ยอ่มส่งผลต่อการสะสมความรู้ท่ีกวา้งขวาง ลึกซ้ึง ในแนวคิด ทฤษฎีและหลกัการบริหาร มีความ
รอบรู้จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย และยงัสอดรับกบัแนวคิดของปริญญา ตนัสกุล (2543) 
ท่ีช้ีชดัว่าประสบการณ์จะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งต่อการจดัการขอ้มูล ประสบการณ์จากอดีตจะช่วย
ให้แนวคิด พิจารณาเร่ืองราวต่างๆ ไดช้ดัเจน สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลและสังเคราะห์ขอ้มูลสู่ 
การตดัสินใจท่ีถูกตอ้งแม่นยาํ ประสบการณ์ในอดีตจะเป็นขอ้มูลสาํคญัท่ีช่วยให้เกิดมุมมอง สู่การ
วิเคราะห์สถานการณ์และสามารถสังเคราะห์คาํตอบออกมาไดอ้ยา่งแยบยล เช่นเดียวกบัแนวคิด
ของ Nanus (1992) ท่ีแสดงว่าการมีทกัษะอนัเกิดจากการสะสมความคิด ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลายรวมทั้งประสบการณ์ แลว้นาํความคิดเหล่านั้นมาผสมผสานกนัเพื่อสร้างเป็นรูปแบบ
และทิศทางใหม่ท่ีแตกต่างจากเดิม 

  2.2.2.4 จาํแนกตามระดบัสถานศึกษาท่ีเปิด ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัความคิด
สร้างสรรค  ์การส่ือสาร และบรรยากาศองคก์ารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดบั
ประถมศึกษามีค่าเฉล่ียตํ่ากว่าระดบัมธัยมศึกษา ซ่ึงความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  ยกเวน้ ปัจจยัความฉลาดทางอารมณ์ไม่แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ทั้งน้ีอาจเน่ือง
มาจาํนวนสถานศึกษาระดบัประถมศึกษามีเป็นจาํนวนมากและกระจายอยูทุ่กพื้นที่ ทาํให้การ
บริหารจดัการในเร่ืองงบประมาณ การจดัทรัพยากรเรียนรู้ การใชเ้ทคโนโลยี การส่ือสารในการ
บริหารรวมถึงบริบทและวฒันธรรมองคก์ารจึงส่งผลให้ดา้นบรรยากาศการจดัการศึกษาใน
สถานศึกษาระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษามีความแตกต่างกนัค่อนขา้งชดัเจน 
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2.3 การตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิง
วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ พบว่า ความ
เหมาะสมและถูกตอ้งของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยมีโมเดลเหมือนกนักบัโมเดลเชิง
สมมติฐานท่ีเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 

 2.3.1 บรรยากาศองคก์ารมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกและมีอิทธิพลรวมต่อ
ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ โดยมีนํ้ าหนกัอิทธิพลทางบวกเท่ากบั 0.87 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 จากขอ้คน้พบดงักล่าวช้ีให้เห็นถึงความสาํคญัของบรรยากาศองคก์ารท่ีมีต่อภาวะผูน้าํ
เชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะบรรยากาศองคก์ารถือว่าเป็น
ปัจจยัที่มีความสําคญัต่อการพฒันาองคก์ารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งน้ีเนื่องจาก
โรงเรียนเป็นองคก์ารหน่ึงในสังคม  บรรยากาศแบบเปิดเป็นสภาพท่ีผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็น  
ขอ้เสนอแนะจากครู  ให้ความจริงใจให้การยกยอ่งเป็นประจาํ  รวมถึงให้การสนบัสนุนต่อการ
พฒันาวิชาชีพของครูในระดบัสูง  และให้ความเป็นอิสระแก่ครูในการปฏิบตัิงาน  จะก่อให้เกิด
ความพึงพอใจซ่ึงจะสะทอ้นให้เห็นพลงัแห่งการยอมรับในความความสาํเร็จและประสิทธิผลของ
องคก์าร ซ่ึงบรรยากาศองคก์ารที่ดี ยอ่เป็นแรงจูงใจให้บุคลากรในองคก์ารมีความสัมพนัธ์ที่ดี มี
การประสานงาน การมีส่วนร่วม มีความสามคัคีส่งเสริมให้บุคลากรทาํงานเป็นทีม ลดความ
ขดัแยง้ ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบตัิงาน พฒันาองคก์ารไปสู่เป้าหมายจนภาพในอนาคตเป็นจริง  
ดงัเช่นผลการวิจยัของ วิชยั ปาละศกัด์ิ (2548) และจิติมา  วรรณศรี (2550) พบว่า บรรยากาศ
องคก์ารมีอิทธิพลส่งผลต่อวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยมีอิทธิพลทางออ้มและอิทธิพล
รวมสูงเป็นอนัดบัสอง ซ่ึงหมายความว่าการมีบรรยากาศองคก์ารอนัประกอบดว้ย พฤติกรรม
ผูบ้ริหาร  พฤติกรรมครูและสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ที่เอื้ออาํนวยความสะดวกในการ
ปฏิบตัิงาน เป็นปัจจยัที่ส่งเสริมและมีความสัมพนัธ์กบัวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา และ 
บุญเลิศ  โสภณ (2547) พบว่าปัจจยับรรยากาศโรงเรียน ไดแ้ก่ พฤติกรรมงาน พฤติกรรมมุ่งคน
เป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารโรงเรียน อีกทั้งมารศรี สุธานิธิ (2540) พบว่า 
ตวัพยากรณ์ท่ีดีซ่ึงสามารถทาํนายวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ไดแ้ก่ พฤติกรรมการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงและดชันีบรรยากาศเปิดของโรงเรียน Thomas (2005) ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา พฤติกรรมภาวะผูน้ําของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา และบรรยากาศโรงเรียน ในรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการวิจยัพบว่า
บรรยากาศโรงเรียนส่งผลทางบวกต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ เช่นเดียวกบั Manning and Robertson 
(2002), Groves (2005), Jing and Avery (2008) ไดศ้ึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์  
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พบว่า บรรยากาศองคก์ารส่งผลทางตรงต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ และวรรณทนีย  ์ สุขวิบูลย ์
(2548)  พบว่าบรรยากาศองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 
บรรยากาศที่ดียอ่มมีอิทธิพลจูงใจในการปฏิบติังาน ทาํให้ผูป้ฏิบติังานมีความรัก สามคัคี มีความ
เขา้ใจ  มีความเขา้ใจ มีขวญัและกาํลงัใจ ทาํงานดว้ยความเตม็ใจ และมีความคิดสร้างสรรคใ์นการ
ทาํงาน ตลอดจนสามารถลดความขดัแยง้ระหว่างผูป้ฏิบตัิงาน  ซ่ึงจะส่งผลให้การปฏิบตัิงานเกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  สอดคลอ้งกบั  Onoye (2004) ไดข้อ้คน้พบจากการศึกษาว่า 
บรรยากาศองคก์ารเป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้โรงเรียนประสบความสาํเร็จ  โดยครูมีความร่วมมือร่วมใจ
ในการทาํงาน มีการตดัสินใจร่วมกนั การทาํงานเป็นทีม และโรงเรียนมีความเป็นชุมชนแห่งความ
เอื้ออาทร ดูแลห่วงใยและมีความผกูพนักนั และจากผลการวิจยัของ DuBrin (1973) พบว่า 
บรรยากาศองคก์ารมีความสําคญัต่อการบริหาร เพราะมีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงานและความ 
พึงพอใจในงานที่ไดร้ับมอบหมายของผูป้ฏิบตัิงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Hellriegle and 
Slocom (1974) กล่าวว่าผูบ้ริหารทุกคนควรให้ความสาํคญัต่อบรรยากาศองคก์าร ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก
บรรยากาศองคชิ์งบวกจะสามารถสร้างความรู้สึกที่ดีให้เกิดข้ึนกบัผูป้ฏิบตัิงานทาํงานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัพบว่าบรรยากาศองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติและพฤติกรรม
การทาํงานเป็นอยา่งมาก หากผูป้ฏิบติังานพึงพอใจในบรรยากาศของหน่วยงานท่ีตนทาํงานอยู ่เขา
จะรู้สึกพอใจท่ีจะทาํงานนั้นอยา่งเตม็ความสามารถ มีความทุ่มเทในการทาํงาน จนเกิดความผกูพนั
กบังาน จากผลลพัธ์ของการสร้างบรรยากาศองคก์ารดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า ผลลพัธ์ที่เกิดข้ึน
เกี่ยวขอ้งกบัปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและระหว่างบุคคลกบัสิ่งแวดลอ้มโดยมีการแสดง
พฤติกรรมอยา่งสร้างสรรคเ์ชิงบวก มีอิสระในการทาํงาน มีโอกาสในการตดัสินใจดว้ยตนเอง มี
ส่วนร่วมในการตดัสินของทีมงาน มีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั มีความไวว้างใจและช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั ร่วมมือกนัและมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององคก์าร จนสามารถปฏิบตัิงานให้ประสบ
ผลสําเร็จตามเป้าหมาย (จารุวรรณ ศิลปะรัตน์ (2548), ประวิต  เอราวรรณ์ (2548); สถาพร  
บุตรใสย ์(2549); สมจิต สงสาร (2552); Block (1988); DuBrin (2000); Keirman (1993); Ronald, 
(2000); Scott & Jaffe (1991) และ Zimmerman (2000)) 

 2.3.2 การส่ือสาร มีอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกและมีอิทธิพลรวมต่อภาวะผูน้าํ
เชิงวิสัยทศัน์ โดยมีนํ้ าหนกัอิทธิพลทางบวกเท่ากบั 0.15 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
จากขอ้คน้พบดงักล่าวช้ีให้เห็นถึงความสําคญัของการส่ือสารที่มีต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการส่ือสารถือว่าเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ก่อให้เกิดความหมายแก่ผูฟั้ง การส่งขอ้มูลจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงโดยการใชค้าํสัญลกัษณ์หรือ
กฎหมายใดๆ ท่ีกาํหนดข้ึน ผา่นส่ือต่างๆ เพื่อให้ผูรั้บ เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระตุน้เตือนหรือ
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การชกันําให้บุคคลคลอ้ยตามกนัหรือเห็นดว้ยกบัขอ้มูลนั้นซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้มูลข่าวสารที่ดี 
เหมาะสม และใชก้ระบวนการที่รวดเร็ว น่าเช่ือถือ มีประสิทธ์ิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
วีระวฒัน์ ปันนิตามยั (2538) และ มนตรี แยม้กสิกร (2544) ท่ีกล่าวว่ากระบวนการของวิสัยทศัน์มี 
3 ขั้นตอน คือ การสร้างภาพที่ควรจะเป็นในอนาคต  การส่ือสารภาพที่คิดไดข้ายและขยาย
ความคิด ความเช่ือ แนวคิดของตนให้บุคคลที่เก่ียวขอ้งไดรู้้ เขา้ใจ รวมทั้งชกัจูงโนม้นา้วให้เห็น
ความสาํคญั ยอมรับและมีทศันคติท่ีดีต่อภาพอนาคตนั้น สร้างความผกูพนัและสนใจกบัวิสัยทศัน์ 
ซ่ึงจะนาํไปสู่การปฏิบตัิโดยการเพิ่มอาํนาจแก่ผูป้ฏิบตัิงาน และยงัสอดคลอ้งกบัวิชยั ปาละศกัด์ิ 
(2548) ไดศ้ึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มตวัอยา่ง 
410 คน ผลการวิจยัพบว่าการส่ือสารส่งผลทางตรงต่อวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร เช่นเดียวกบักบั
ผลการวิจยัของ จิติมา วรรณศรี (2550) พบว่าปัจจยัการส่ือสารมีอิทธิพลทางตรงส่งผลต่อ
วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงหมายความว่าการท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสามารถใน
การส่ือสาร อนัประกอบดว้ย ทกัษะการส่ือสาร ช่องทางการส่ือสาร และรูปแบบการส่ือสารเป็น
ปัจจยัที่ส่งเสริมและสนบัสนุนวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ทั้งน้ีเน่ืองจากการส่ือสารดว้ย
วิธีการต่างๆ ทั้งการพูด การเขียนหรือการแสดงออกทางกิริยาท่าทาง เป็นการเผลแพร่หรือ
ประกาศให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจและยอมรับร่วมกนั อนัจะนาํไปสู่ความร่วมมือร่วมใจ 
มุ ่งไปสู่ทิศทางแห่งความสําเร็จร่วมกนั จึงถือไดว้ ่าการส่ือสารเป็นกระบวนการที่จะแปลง
วิส ัยทศัน์ไปสู่การปฏิบตั ิให ้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย  Manning and Robertson (2002), 
Kantabutra and Avery (2004) และ Groves (2005) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ 
คือ ทกัษะการส่ือสารมีความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์  เช่นเดียวกบั Nanus (1992) พบว่า
ทกัษะการส่ือสารเป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ และไดน้าํเสนอว่าการพฒันาสู่
การเป็นผูน้าํที่มีวิสัยทศัน์นั้นตอ้งพฒันาทกัษะในการส่ือสาร ทั้งการพูดและการเขียน เพื่อที่จะ
สามารถส่ือสารวิสัยทศัน์ไปสู่บุคคลอ่ืนให้เกิดความเขา้ใจและยอมรับ รวมทั้งการเป็นผูฟั้งท่ีดีเพื่อ
การแลกเปล่ียนความคิดกบับุคคลอ่ืน  ซ่ึงสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547) ได้
กาํหนดสมรรถนะของผูน้ํา คือ การเป็นผูส้ร้างและประชาสัมพนัธ์วิสัยทศัน์องคก์าร สร้าง
เป้าหมายเพื่อให้ทีมยอมรับและบทบาทของผูน้าํยคุใหม่ คือ การสร้างและผลกัดนัวิสัยทศัน์ให้
บรรลุผล อีกทั้งการโนม้นา้วชกัจูงอยา่งต่อเน่ือง จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่บรรลุเป้าหมาย 
สอดรับกบัผลงานวิจยัของ Howell and Frost (1989) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิง
วิสัยทศัน์ คือ ทกัษะการส่ือสารส่งผลต่อภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์ ต่อมา Holladay and Coombs 
(1994) ไดท้าํการวิจยัเชิงประจกัษ ์เก่ียวกบัปัจจยัที่สัมพนัธ์กบัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ ผลการวิจยั
พบว่า การส่ือสารของผูน้ํามีอิทธิพลต่อภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์ เช่นเดียวกบั ผลการวิจยัของ  
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Den Hartog and Verburge (1997) และ Awamleh and Gardner (1999) พบว่า ทกัษะการส่ือสาร 
(communication skill) ของผูน้าํมีความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ 

 2.3.3 ความคิดสร้างสรรค  ์มีอิทธิพลทางตรงในทิศทางลบและมีอิทธิพลรวมต่อ
ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ โดยมีนํ้ าหนกัอิทธิพลเท่ากบั -0.14  อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากแนวคิดของภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ ซ่ึง Westley & Mintzberg (1989) ไดก้ล่าวไวว้่า
ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ เป็นกระบวนการที่เป็นพลวตัรมีขั้นตอน 3 ขั้นตอน ดงัน้ีคือ การสร้าง
ภาพลกัษณ์ (image) เป็นภาพที่พึงประสงคใ์นอนาคตขององคก์ารนัน่คือวิสัยทศัน์ ซ่ึงตอ้งอาศยั
ความคิดสร้างสรรคใ์นการสร้างภาพลกัษณ์ หลงัจากนั้นผูน้าํจะตอ้งมีความสามารถในการส่ือสาร
เพื่อให้เกิดวิสัยทศัน์ร่วม (share vision) แลว้ให้อาํนาจการตดัสินใจแก่ผูต้าม (empowered) เพื่อให้
สมาชิกสามารถนําวิสัยทศัน์ร่วมสู่การปฏิบตัิให้เป็นจริง Hickman and Silva (1984) ไดศ้ึกษา
พฤติกรรมของผูบ้ริหารท่ีมีวิสัยทศัน์ไวด้งัน้ี คือเป็นการเสาะแสวงหาอุดมคติ แนวคิด และวิธีการ
ของการคิดท่ีชดัเจนจนวิสัยทศัน์นั้นตกผลึก การสร้างนวตักรรมและการเปล่ียนแปลง (innovation 
and transformation) Nanus (1992) ไดเ้สนอโมเดลผูน้ํา ที ่ม ีว ิส ัยทศัน ์ที ่ประสบความสํา เร็จ  
มีองคป์ระกอบของความสาํเร็จผูน้าํองคก์ารจะตอ้งมีทั้งความคิดริเร่ิม (initiative) และความคิด
สร้างสรรค ์(creativity) อยูต่ลอดเวลา  เช่นเดียวกบัแนวคิดของเกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2547) 
ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของความคิดสร้างสรรคเ์พื่อเป็นแนวทางการพฒันาผูบ้ริหารมืออาชีพไวว้่า 
ความคิดสร้างสรรคก์่อให้เกิดนวตักรรมที่ไม่หยดุย ั้ง ช่วยให้การทาํงานไดส่ิ้งที่ดีกว่า ดงันั้นการ
พฒันาความคิดสร้างสรรคจึ์งเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับผูบ้ริหาร เพราะความคิดสร้างสรรคจ์ะช่วยให้
เห็นโอกาสใหม่ๆ ความเป็นไปไดใ้หม่ๆ พบโอกาสแห่งความสําเร็จ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
อนุวฒัน์ ศุภชุติกุล (2551) กล่าวว่า ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ เป็นการนาํองคก์ารอยา่งมีวิสัยทศัน์ซ่ึง
ผูน้าํระดบัสูงควรกาํหนดทิศทาง สร้างค่านิยม ที่มุ่งเนน้อยา่งชดัเจนเป็นรูปธรรม มีการตั้งความ
คาดหวงัไวร้ะดบัสูง กาํหนดกลยทุธ์ ระบบงาน วิธีการ สู่ความเป็นเลิศ ช้ีนาํกิจกรรมต่างๆ และ 
การตดัสินใจขององคก์ร มีการกระตุน้ จูงใจ และสนบัสนุนเจา้หนา้ท่ีทุกคนมีส่วนร่วมพฒันาและ
เรียนรู้ สร้างนวตักรรมและใชค้วามคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงขดัแยง้กบัผลการวิจยัของ Groves (2005) ได้
ศึกษาหลกัการและปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์จะพบว่ามีหลกัการและปัจจยั
หลายๆ ปัจจยัที่คลา้ยคลึงกบัภาวะผูน้าํการเชิงศรัทธาบารมีและภาวะผูน้าํการเปลี่ยนแปลง จึงได้
พยายามวิเคราะห์ภาวะผูน้าํทั้งสามแบบจนไดข้อ้สรุปว่าภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง ภาวะผูน้าํการ
เชิงศรัทธาบารมีและภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์มีปัจจยัพื้นฐานที่มีความคลา้ยคลึงกนั คือ ความคิด
สร้างสรรคม์ีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ Nanus (1992) และ Manasse (1986) ไดน้าํเสนอ
ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์  พบว่าความคิดสร้างสรรค ์มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํ 
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เชิงวิสัยทศัน์ เช่นเดียวกบัผลการวิจยัของวิชยั ปาละศกัด์ิ (2548) ไดศ้ึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อ
วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มตวัอยา่ง 410 คน ผลการวิจยัพบว่าความคิด
สร้างสรรคส่์งผลทางตรงต่อวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร  

 2.3.4 ความฉลาดทางอารมณ์  มีอิทธิพลทางตรงในทิศทางลบต่อภาวะผูน้ําเชิง
วิสัยทศัน์ โดยมีนํ้าหนกัอิทธิพลเท่ากบั -0.04 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และมีนํ้ าหนกั
อิทธิพลทางออ้ม โดยส่งผา่นบรรยากาศองคก์ารและความคิดสร้างสรรค ์โดยมีนํ้ าหนกัอิทธิพล
เท่ากบั 0.70 และ -0.11 ตามลาํดบั และมีนํ้ าหนกัอิทธิพลรวมต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ เท่ากบั 
0.55  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  จากขอ้คน้พบดงักล่าวช้ีให้เห็นถึงความสาํคญัของ
ความฉลาดทางอารมณ์ที่มีต่อภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
อิทธิพลทางออ้มต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ โดยส่งผา่นบรรยากาศองคก์ารและความคิดสร้างสรรค ์
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อรพินทร์ ชูชม, อจัฉรา สุขารมณ์ และวิสาสลกัษณ์  ชวัวลัลี 
(2542) ไดท้ดลองใชแ้ละตรวจสอบคุณภาพมาตราวดัความฉลาดทางอารมณ์ของ Schute et al. 
(1998) ผลการวิจยัพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความคิดสร้างสรรค ์
เช่นเดียวกบัแนวคิดของวีระวฒัน์  ปันนิตามยั (2542) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของความฉลาดทาง
อารมณ์ว่า ความฉลาดทางอารมณ์ถือเป็นการเรียนรู้จกัอารมณ์ ความรู้สึกของตนให้ตระหนกัมีสติ
รู้เท่าทนัสาเหตุความแปรผนัดา้นอารมณ์ของตน เป็นการเรียนรู้ พูดคุยภายในตน บริหารจดัการ
อารมณ์ ภาวะอารมณ์ อุปนิสัยใจคอไปในทางที่สร้างประโยชน์แก่ทุกฝ่าย สร้างแรงจูงใจที่ดีแก่
ตนเองในทางที่สร้างสรรคท์าํให้เกิดการทาํงานร่วมมือที่สร้างสรรค  ์  ส่งผลให้เกิดความคิด
สร้างสรรค ์กลา้ริเร่ิมและมองโลกในแง่ดี และผลการวิจยัของสุพฒันา หอมบุปผา (2548) ศึกษา
การพยากรณ์ความคิดสร้างสรรคด์ว้ยสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และความสามารถในการ
เผชิญความยากลาํบาก ผลการวิจยัพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
ความคิดสร้างสรรค ์ Rogers (1959)  กล่าวว่าการสร้างบรรยากาศและการจดัส่ิงแวดลอ้มส่งผลต่อ
ความคิดสร้างสรรค ์เช่นเดียวกบั Smith and Hildreth (1971) มีความเห็นสอดคลอ้งกนัอยา่งยิ่งใน
เร่ืองบรรยากาศในโรงเรียนและห้องเรียนมีผลต่อการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ขณะที่ Osborn 
(1973) กล่าวว่าบุคคลจะคิดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพข้ึนอยูก่บับรรยากาศท่ีกระตุน้ให้เกิดความคิด
อยา่งสร้างสรรค ์และจากผลการวิจยัของ Litwin & Stringer (1968)  พบว่าองคก์ารท่ีมีบรรยากาศ
ในการบริหารแบบใชอ้าํนาจกล่าวคืออาํนาจการตดัสินใจอยูก่บัส่วนกลาง บุคลากรตอ้งปฏิบติัตาม
ระเบียบอยา่งเคร่งครัด บรรยากาศแบบน้ีจะทาํให้ผลผลิตตํ่า บุคลากรมีความรู้สึกไม่พอใจในงาน 
ไม่เกิดความคิดสร้างสรรค  ์ส่วนในองคก์ารที่มีบรรยากาศการร่วมประสานสัมพนัธ์และเนน้
ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัในหมู่สมาชิกขององคก์าร สภาพบรรยากาศขององคก์ารท่ีมุ่งการประสาน
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สัมพนัธ์ดงักล่าว จะมีผลทาํให้บุคลากรในองคก์าร เกิดความพึงพอใจในการทาํงานมีทศันคติที่ดี
ต่อบุคลากรในองคก์าร เกิดความคิดสร้างสรรคแ์ละมีผลผลิตสูง ทาํให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจ
ในงาน งานบรรลุผลสําเร็จ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Steers & Porter (1979) ไดก้ล่าวไวว้ ่า
บรรยากาศองคก์ารที่มุ่งคน ซ่ึงประกอบดว้ยการติดต่อส่ือสารชนิดเปิดจะส่งผลให้สมาชิกใน
องคก์ารมีความคิดสร้างสรรค  ์ เช่นเดียวกบั  Davis (1981) กล่าวว ่าบรรยากาศองคก์ารที ่มี 
การสนบัสนุนให้บุคคลมีความสามารถในงานจะนาํไปสู่การตอบสนองต่อการจูงใจในงานของ
บุคคลและผลลพัธ์ทางจิตวิทยาและองคก์ารใดมีบรรยากาศที่เอ้ืออาํนวยต่อการปฏิบตัิงานอยา่งมี
ความสุข มีอิสระในการตดัสินใจในงานจะนาํไปสู่ความคิดสร้างสรรค ์และจากแนวคิดของรัศมี 
ธนัยธร (2553) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรคมี์ความสาํคญัต่อการเจริญขององคก์าร หากองคก์ารมี
บรรยากาศเชิงบวกบุคลากรก็จะเกิดความคิดสร้างสรรค  ์ซ่ึงปัจจยัภายนอกที่ทาํให้เกิดความคิด
สร้างสรรคค์ือการสร้างบรรยากาศเชิงบวก ซ่ึงขดัแยง้กบัผลการวิจยัของ Manasse (1986), 
Kantabutra and Avery (2004) ,  Groves (2005),  Thomas (2005)  และ  Solan (2009)  ศ ึกษา
ความสัมพนัธ์ของความฉลาดทางอารมณ์กบัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ 
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ 

 2.3.5 อิทธิพลทางตรง  อิทธิพลทางออ้ม  และอิทธิพลรวมของโมเดลสมการ
โครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีประเด็นท่ีสาํคญัท่ีนาํมา
อภิปราย ดงัน้ี   

  อิทธิพลทางตรง พบว่า มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลทางตรง 4 ตวัแปร เรียงลาํดบั
จากค่ามากไปหานอ้ย คือ ปัจจยับรรยากาศองคก์าร ปัจจยัการส่ือสาร ปัจจยัความฉลาดทางอารมณ์ 
และปัจจยัความคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากบั 0.87, 0.15, -0.04 และ -0.14   
ตามลาํดบั  จากขอ้คน้พบดงักล่าวช้ีให้เห็นว่า ปัจจยับรรยากาศองคก์ารมีอิทธิพลทางตรงท่ีสาํคญั
ท่ีสุดต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์  ในขณะท่ีปัจจยัความคิดสร้างสรรคมี์อิทธิพลทางตรงนอ้ยท่ีสุดต่อ
ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Manning and Robertson (2002), Groves 
(2005), Thomas (2005), Jing and Avery (2008) ไดศ้ึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้ําเชิง
วิสัยทศัน์พบว่าบรรยากาศองคก์ารส่งผลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ เช่นเดียวกบัผลการวิจยัของ 
จิติมา วรรณศรี (2550) ท่ีไดพ้ฒันารูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัท่ีส่งผลต่อวิสัยทศัน์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า  บรรยากาศองคก์ารมีอิทธิพลทางตรงต่อวิสัยทศัน์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางออ้มจะเห็นว่า มีปัจจยัความฉลาดทางอารมณ์ที่มี
อิทธิพลทางออ้มต่อภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์ โดยส่งผา่น ปัจจยับรรยากาศองคก์ารและปัจจยั
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ความคิดสร้างสรรค ์ มีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลเท่ากบั  0.70 และ -0.11  ตามลาํดบั ซ่ึงแสดงให้เห็น
ว่าปัจจยัความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพลทางออ้มสูงเมื่อส่งผา่นบรรยากาศองคก์ารและความคิด
สร้างสรรค ์สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Thomas (2005) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความฉลาด
ทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  พฤติกรรมภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารสถานศึกษา  และ
บรรยากาศภายในโรงเรียน ในรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการวิจยัพบว่า โมเดล
ความสัมพนัธ์โครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ปัจจยัความฉลาดทาง
อารมณ์ส่งผา่นบรรยากาศโรงเรียนไปยงัปัจจยัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Willium (1994) ที่ไดแ้สดงทศันะเกี่ยวกบัความฉลาดทางอารมณ์ของ
ผูน้าํว่า เป็นกุญแจสาํคญัของการสร้างสรรคบ์รรยากาศการทาํงานภายในองคก์ารซ่ึงช่วยส่งเสริม
และสนบัสนุนผูป้ฏิบติังานให้พวกเขาสามารถปฏิบติังานให้เกิดผลดีท่ีสุด เกิดความกระตือรือร้น 
และยงัไดท้าํการศึกษาผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัประกนัในองักฤษโดยการเปรียบเทียบกลุ่มผูน้าํ
ท่ีมีหลกัฐานท่ีแสดงออกถึงการมีความฉลาดทางอารมณ์ท่ีสูงนั้นจะส่งผลให้การประกอบการและ
ผลกาํไรของบริษทัเพิ่มข้ึน และความสัมพนัธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผูน้าํกบัผลการ
ปฏิบติังานจะนาํมาซ่ึงการไกล่เกล่ียปัญหา โดยการสร้างสรรคบ์รรยากาศการทาํงานของผูน้าํ จาก
การศึกษาผูบ้ริหารในบริษทัประกนัจากตวัอยา่งน้ีเป็นส่ิงที่ช้ีให้เห็นถึง ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความสามารถทางความฉลาดทางอารมณ์ของผูน้ํากบับรรยากาศการทาํงานภายในองคก์าร  
และจากผลการศึกษาของ Hay & McBer (2000) ไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลของผูบ้ริหารจาํนวน 
3,781 คน เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างการสาํรวจบรรยากาศในการทาํงานพบว่า 50-70% ตาม
การรับรู้ของผูป้ฏิบตัิงานยอมรับว่า บรรยากาศของการทาํงานนั้นเกี่ยวพนักบัลกัษณะของความ
ฉลาดทางอารมณ์ของผูน้าํ ความฉลาดทางอารมณ์มีส่วนผลกัดนัให้เกิดบรรยากาศองคก์ารท่ีส่งผล
ให้ผลผลิตเพิ่มข้ึน รวมทั้งความสาํเร็จของทีมและองคก์ารและของบุคคล คนที่มีความฉลาดทาง
อารมณ์สูงจะเพิ่มโอกาสและความสามารถในการใชพ้ลงัของความฉลาดทางอารมณ์เพื่อให้เกิด
ผลลพัธ์ของการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  นอกจากน้ียงัพบว่า ค่าสัมประสิทธิอิทธิพลรวม
ของตวัแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 4 ตวัแปร โดย
เรียงลาํดบัจากค่ามากไปหานอ้ย คือ ปัจจยับรรยากาศองคก์าร ปัจจยัความฉลาดทางอารมณ์ ปัจจยั
การส่ือสาร และปัจจยัความคิดสร้างสรรค ์ มีค่าสัมประสิทธิอิทธิพลรวมเท่ากบั 0.87, 0.55, 0.15 
และ -0.14 ตามลาํดบั  ซ่ึงไดข้อ้สรุปว่า ปัจจยับรรยากาศองคก์ารเป็นสาเหตุท่ีสาํคญัที่สุดท่ีส่งผล
ต่อภาวะผูน้ํา เชิงว ิส ัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานสอดคลอ้งกบัแนวคิดและ
ผลการวิจยัของนกัวิชาการต่างๆ ดงักล่าวไวแ้ลว้ในตอนตน้ 
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3. ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยัดงักล่าว มีขอ้เสนอแนะหลกั 2 ประการ คือ ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการนํา

ผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัประเด็นปัญหาท่ีควรศึกษาวิจยัต่อไปในอนาคต
ดงัต่อไปน้ี 

3.1 ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการนําผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 3.1.1 ควรมีนโยบายในการส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดม้ีการ
พฒันาตนในเร่ืองความคิดสร้างสรรคม์ากยิ ่งข้ึน  เนื่องจากผลการวิจยั พบว่า ระดบัปัจจยัที่มี
อิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์และระดบัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่
เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยัจะเห็นว่าปัจจยัความคิดสร้างสรรคมี์ค่าเฉล่ียตํ่ากว่าทุกปัจจยั  

 3.1.2 ควรมีการกาํหนดนโยบายเพื่อการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยคาํนึงถึง
ระดบัสถานศึกษาท่ีเปิดสอนดว้ย เน่ืองจากผลการวิจยั พบว่า ค่าเฉล่ียระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์และระดบัภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์ เมื่อจาํแนกตามระดบัสถานศึกษาท่ี 
เปิดสอน พบว่าแตกต่างกนั  ซ่ึงค่าเฉลี่ยของปัจจยัระดบัประถมศึกษามีค่าเฉลี่ยนอ้ยกว่าระดบั
มธัยมศึกษาทุกปัจจยั  

 3.1.3 ควรมีการส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาเก่ียวกบัการ
สร้างผลงานที่เกิดจากความคิดริเร่ิมและเป็นผลงานที่แปลกใหม่ การใชเ้ทคนิควิธีการจูงใจ
บุคลากรโดยใชท้กัษะการส่ือสาร รูปแบบการส่ือสารและช่องทางการส่ือสาร เพื่อให้บุคลากรเห็น
ความสาํคญัของวิสัยทศัน์ การควบคุมอารมณ์ตนเอง และการสร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้นเน่ืองจาก
ผลการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานในประเด็นดงักล่าวมีค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดบัตํ่าสุดเมื่อเปรียบเทียบกบั
ประเด็นอ่ืนในแต่ละปัจจยัท่ีนาํมาศึกษา 

 3.1.4 ควรมีการนาํตวัแปรที่สาํคญัและมีอิทธิพลทางตรงต่อภาวะเชิงวิสัยทศัน์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ บรรยากาศองคก์าร การส่ือสาร และความฉลาดทางอารมณ์
ตามลาํดบั ไปใชเ้ป็นแนวทางและขอ้มูลพื้นฐานเพื่อประยกุตใ์ชใ้นการบริหารสถานศึกษา โดย
สนบัสนุนให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดเ้รียนรู้และพฒันาทกัษะภาวะเชิงวิสัยทศัน์ภายใน
ตนเองให้อยูใ่นระดบัท่ีสูงยิ่งข้ึน  

 3.1.5 ควรมีการสนบัสนุนเร่งส่งเสริมให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเสริมสร้าง
บรรยากาศองคก์ารในการทาํงานให้แก่ครูในระดบับุคคล ทีมงาน และองคก์าร  เน่ืองจากหาก
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถนาํแนวคิดบรรยากาศองคก์ารในการทาํงานไปใชจ้ริงใน
สถานศึกษา  สร้างความไวว้างใจและทาํให้ผูอ่ื้นเช่ือถือได ้ สามารถตดัสินใจไดเ้ม่ือถึงเวลาท่ีตอ้ง
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ตดัสินใจ รักการเรียนรู้แสวงหาส่ิงใหม่มาสร้างกระบวนการปรับปรุงหรือพฒันางานที่ตนเอง
รับผิดชอบได  ้ ในขณะเดียวกนัผูบ้ริหารสถานศึกษาในฐานะผูน้าํตอ้งกระตุน้หรือส่งเสริมให้
ผูร่้วมงานไดเ้รียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ นาํเอาประสบการณ์เหล่านั้นมาแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัภายใน
สถานศึกษา ร่วมกนัปฏิบติัและประเมินผลเพื่อนาํไปสู่การสร้างนวตักรรมของทีมงานต่อไป ผูน้าํ
จึงตอ้งเป็นทั้งผูอ้อกแบบ วางแผน และกาํหนดนโยบายใหม่ๆ ร่วมทั้งกลยทุธ์ต่างๆ เพื่อทาํให้ครู
ไดเ้รียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  

 3.1.6 ควรมีนโยบายในการส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดม้ีการ
พฒันาตนในเร่ืองการส่ือสารมากยิ่งข้ึน  เน่ืองจากผลการวิจยั พบว่า การส่ือสารมีอิทธิพลทางตรง
ต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในลาํดบัรองลงมาซ่ึงหากผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แสดงให้เห็นว่าการส่ือสารดว้ยวิธีการต่าง ๆ ทั้งการพูด การเขียนหรือการ
แสดงออกทางกิริยาท่าทาง เป็นการเผยแพร่หรือประกาศให้บุคคลที่เกี่ยวขอ้งมีความเขา้ใจและ
ยอมรับร่วมกนั อนัจะนาํไปสู่ความร่วมมือร่วมใจ มุ่งไปสู่ทิศทางแห่งความสาํเร็จร่วมกนั จึงถือได้
ว่าการส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีจะแปลงวิสัยทศัน์ไปสู่การปฏิบติัให้บรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 

 3.1.7 ควรมีนโยบายในการส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดม้ีการ
พฒันาตนในเร่ืองความฉลาดทางอารมณ์มากยิ่งข้ึน  เน่ืองจากผลการวิจยั พบว่าความฉลาดทาง
อารมณ์มีอิทธิพลทางตรงต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในลาํดบัต่อมา 
ซ่ึงหากผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แสดงให้เห็นว่า จุดเร่ิมตน้ท่ีตวัของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเองท่ีจะนาํองคก์รประสบผลสาํเร็จนั้นตอ้งมีความฉลาดทางอารมณ์  เพราะความฉลาด
ทางอารมณ์เป็นคุณลกัษณะท่ีจาํเป็นสาํหรับผูบ้ริหาร และถึงแมว้่าผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จะไดรั้บการฝึกอบรมมาอยา่งดีท่ีสุดแลว้เพียงใด  มีปัญญาเฉียบคม  และมีความคิดดีๆ อยูม่ากมาย  
แต่ถา้ขาดคุณลกัษณะของความฉลาดทางอารมณ์แลว้  ผูบ้ริหารเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะเป็น
ผูบ้ริหารชั้นเยี่ยมได ้ 

 3.1.8 ควรกาํหนดระบบการคิดในการพฒันาความคิดสร้างสรรคโ์ดยมีการเช่ือมโยง
กบัปัจจยัอื่นที่มีความสัมพนัธ์กนัและส่งผลไปยงัภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์  เมื่อพิจารณาปัจจยั
ความคิดสร้างสรรคแ์มจ้ะส่งผลทางตรงต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ต ํ่า แต่ตามแนวคิดของภาวะผูน้าํ
เชิงวิสัยทศัน์นั้นการสร้างวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารตอ้งอาศยัความคิดสร้างสรรคใ์นการสร้าง
ภาพลกัษณ์ใหม่ให้กบัสถานศึกษา  

 3.1.9 ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรไดร้ับการส่งเสริมพฒันา ภาวะผูน้าํเชิง
วิสัยทศัน์ในองคป์ระกอบการการสร้างวิสัยทศัน์  การเผยแพร่วิสัยทศัน์  การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์  
และการเป็นแบบอยา่งที่ดีให้อยูใ่นระดบัมากที่สุด โดยผูบ้ริหารควรทาํไปปฏิบตัิใชห้รือให้
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ความสาํคญักบัการพฒันาครู บุคลากรเพื่อเพิ่มศกัยภาพ การสร้างขวญัและกาํลงัใจ ควรตอ้งเร่ิมตน้
ดว้ยการสร้างวิสัยทศัน์ที่ชดัเจนและจูงใจก่อนเป็นอนัดบัแรก เพราะนัน่คือ การกาํหนดทิศทาง 
เป็นการวางเป้าหมายสําหรับอนาคต และมีการสร้างบารมีศรัทธาให้เกิดแก่ครูในสถานศึกษา 
เพราะแมว้่าวิสัยทศัน์ท่ีสร้างข้ึนมานั้นจะดึงดูดและชวนให้ต่ืนตาต่ืนใจสักเพียงใดก็ตาม แต่หากครู
ไม่ยอมรับนบัถือหรือศรัทธาในตวัผูบ้ริหารแลว้ วิสัยทศัน์ท่ีวางไวน้ั้นก็มกัจะไร้ความหมาย ดงันั้น
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรเนน้การสนบัสนุนทางสังคม ดูแลเอาใจใส่ทั้งทางดา้น
สวสัดิการต่างๆ ค่อยให้คาํปรึกษาปัญหาต่างๆ  ส่วนในระดบัครูผูส้อน ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานควรสอดแทรกพฤติกรรมภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์เขา้ไปทั้งในดา้นวิชาการและดา้นการ
พฒันาหรืออาจจะเสริมสร้างดว้ยกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ครู เพื่อเพิ่มการกระตุน้ความคิด การ
ตดัสินใจ มีการเอาใจใส่ดูแล ให้การสนบัสนุนทั้งดา้นทรัพยากร ข่าวสาร ให้ครูสามารถเป็นครูท่ี
ปรึกษาท่ีดีของนกัเรียน ปลูกฝังค่านิยมการอุทิศตนเพื่อพฒันาองคก์ารอยา่งย ัง่ยืน 

 3.1.10 สําหรับการนําโมเดลไปใชค้วรปรับให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบทของ
สถานศึกษา  เน่ืองจากมีความแตกต่างกนัระหว่างปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์และ
ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบั
ประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษา 

3.2 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยัคร้ังต่อไป เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและทางการบริหาร
ท่ีให้ไดอ้งคค์วามรู้และขอ้ยืนยนัท่ีกวา้งขวางชดัเจนยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัจึงเสนอแนะดงัน้ี 

 3.2.1 ควรมีการวิจยัเกี่ยวกบัปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์และภาวะ
ผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัประถมศึกษาหรือระดบัมธัยมศึกษา 
เน่ืองจากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิง
วิสัยทศัน์และภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์มีความแตกต่างกนั 

 3.2.2 ควรมีการว ิจยัเชิงคุณภาพเกี่ยวกบัภาวะผูน้ํา เชิงว ิส ัยทศัน์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา เน่ืองจากการวิจยัในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัสนใจเฉพาะตวัแปรท่ีเป็นพฤติกรรมการแสดงออก
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในเร่ืองของภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์ ดงันั้น หากมีการเก็บขอ้มูลเชิง
คุณภาพจะมีประโยชน์ในการอธิบายภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน 

 3.2.3 ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัอิทธิพลของตวัแปรอื่นๆ นอกเหนือจากกรอบแนวคิด
และตวัแปรที่ใชใ้นงานวิจยัน้ี ทั้งน้ีเน่ืองจากยงัมีตวัแปรจาํนวนมากที่ไดจ้ากการศึกษาท่ียงัไม่ได้
นาํมาศึกษา 

 3.2.4 ควรมีการว ิจยัเกี ่ยวกบัปัจจยัที ่ม ีอ ิทธิพลต่อภาวะผูน้ํา เชิงว ิส ัยทศัน์ของ
หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบนัทางการศึกษา โดยอาจปรับเปลี่ยนตวัแปรปัจจยัเชิงสาเหตุให้
เหมาะสมกบับริบทของหน่วยงานนั้นๆ 
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 3.2.5 ควรมีการทาํวิจยัเปรียบเทียบโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาของรัฐและเอกชน เพื่อจะไดท้ราบถึงปัจจยัในการพฒันาภาวะผูน้าํเชิง
วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีความเหมือนและความแตกต่าง อนัจะเป็นแนวทางในการ
พฒันาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมต่อไป 

 3.2.6 ควรทาํการวิจยัเพื่อพฒันาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ ในกลุ่ม
ตวัอยา่งอื่นๆ เช่น ครู หรือกลุ่มตวัอยา่งต่างระดบัการศึกษา ไดแ้ก่ สถาบนัอาชีวศึกษา หรือ
อุดมศึกษา เป็นตน้ 

 3.2.7 ควรทาํการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (participatory action research) 
โดยอาจนาํเอาผลการวิจยัน้ีเป็นแนวทาง เช่น การพฒันาในปัจจยัที่พบว่า ส่งผลต่อภาวะผูน้าํเชิง
วิสัยทศัน์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ หรือการพฒันาปัจจยัท่ีส่งผลทางตรง ทางออ้ม และโดยรวมใน
ระดบัสูง 

 3.2.8 ควรทาํการศึกษาวิจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ในแนวทางท่ี
แตกต่างกนั เช่น ศึกษาท่ีเป็นตวัแปรสังเกตทั้งหมด 

 3.2.9 ควรมีการศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื ้นฐานในลกัษณะวิเคราะห์พหุกลุ่ม  ซ่ึงน่าจะช้ีให้เห็นความแตกต่างหรือ
ลกัษณะเฉพาะตามบริบทต่างๆ ที่ชดัเจนยิ่งข้ึน เน่ืองจากโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิง
วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษค์ร้ังน้ี  เป็น
การศึกษาลกัษณะความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุและระบบโครงสร้างความสัมพนัธ์ของกลุ่มตวัแปร 
โดยใชห้ลกัการวิเคราะห์โมเดลลิสเรลแบบคงที่สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเดียวเป็นภาพรวมของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอ้คน้พบที่ไดจ้ากการวิจยัจึงมีรูปแบบเหมือนกนั โดยไม่ได้
คาํนึงถึงความแตกต่างบริบทสถานศึกษา  

 3.2.10 การพฒันาโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเชิงสมมติฐานที่จะนาํมาทดสอบความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษน์ั้น ควรมีกรอบแนวคิดและทฤษฎีในการอธิบายตวัแปรแฝงที่นาํมาศึกษาในตวัแบบท่ี
ชดัเจน เช่น การศึกษาตวัแปรภายในและตวัแปรภายนอกของปัจจยัเชิงสาเหตุนั้น ควรศึกษาทฤษฎี
และผลงานว ิจยัของนกัว ิชาการที ่อธิบายตวัแปรที ่ศ ึกษาในลกัษณะเชิงสหสัมพนัธ์ และ
ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อตวัแปรตาม เพื ่อวิเคราะห์เส้นทาง
ความสัมพนัธ์โดยเนน้ย ํ้าความชดัเจนของตวัแปรท่ีเป็นสาเหตุแต่ละตวัว่ามีขอ้มูลเชิงทฤษฎีท่ีระบุ
ถึงเส้นทางเชิงสาเหตุทางตรงและหรือทางออ้มต่อตวัแปรตาม อนันาํไปสู่ผลการตรวจสอบตวั
แบบการวิจยัท่ีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัขอ้มูลเชิงประจกัษใ์นระดบัท่ีมีความเช่ือถือไดดี้ยิ่งข้ึน 
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 3.2.11 ควรทาํการวิจยัเพื ่อพฒันาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นจุดดอ้ย  หรือมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลตํ่า ไดแ้ก่  (1) ปัจจยั
การส่ือสารและความคิดสร้างสรรคที์่มีอิทธิพลทางตรงต่อภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์  (2) ปัจจยั
ความคิดสร้างสรรคท่ี์มีอิทธิพลทางตรงต่อการส่ือสาร และความคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีมี
ความสาํคญัในเชิงทฤษฎี แต่ขอ้คน้พบมีความสาํคญันอ้ยลง ควรจะไดน้าํปัจจยัดงักล่าวมาสร้างตวั
แบบแลว้ทาํการวิจยัเตม็รูป วิเคราะห์โครงสร้างนํ้ าหนกัองคป์ระกอบท่ีถูกตอ้ง เพื่อนาํผลการวิจยั
ไปปรับใชใ้ห้มีภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ต่อไป 
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5. รองศาสตราจารย ์ดร. สมคิด  สร้อยนํ้า รองศาสตราจารย ์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ธรินธร  นามวรรณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
7. ดร.กุหลาบ  ปุริสาร ผูอ้าํนวยการสาํนกัวิชาการและประกนัคุณภาพ 
  การศึกษา มหาวิทยาลยัอีสาน 
8. ดร.จตุภูมิ  เขตจตุัรัส  อาจารย ์สาขาวิชาการวดัและการประเมินผล 
  การศึกษา  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
9. ดร.พชัรี  จนัทร์เพง็อาจารย ์ อาจารย ์ สาขาวิชาการวดัและการประเมินผล 
  การศึกษา  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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เรียน ผู้อาํนวยการสถานศึกษา 
 เน่ืองดว้ยดิฉัน นางนิกญัชลา ลน้เหลือ นักศึกษาปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น กาํลงัทาํวิทยานิพนธ์ เร่ือง 
“โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทัศน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดยมี
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ 1) รองศาสตราจารย ์ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ และ 2) ดร.สัมฤทธ์ิ 
กางเพง็ ซ่ึงการทาํวิทยานิพนธ์ดงักล่าวจาํเป็นตอ้งไดรั้บขอ้มูลจากท่าน ดิฉันใคร่ขอความอนุเคราะห์ 
ท่านในการตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจยัในคร้ังน้ี 

คาํช้ีแจง 
1. แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที่ 1 ขอ้มูลสถานภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตอนที่ 2 ระดบัพฤติกรรมภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตอนที่ 3 ระดบัพฤติกรรมเก่ียวกบัปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสยัทศัน์

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดว้ย 1) การส่ือสาร 2) บรรยากาศองคก์าร 3) ความคิด
สร้างสรรค ์และ 4) ความฉลาดทางอารมณ์ 

2. โปรดอ่านคาํช้ีแจงในการตอบแบบสอบถามแต่ละตอน กรุณาตอบแบบสอบถามทุก
ขอ้ตามความเป็นจริง  และตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนจดัส่งคืนแบบไม่ตอ้งระบุช่ือของผูต้อบ 
โดยผูว้ิจยัขอรับรองว่าคาํตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลบั ซ่ึงไม่มีผลกระทบใดๆ ทั้งส้ินต่อ
สถานศึกษาและตวัท่านเอง 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 
 

นางนิกญัชลา  ลน้เหลือ 
นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง “โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
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ตอนที่ 1 ขอ้มูลสถานภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงใน    หรือเติมขอ้ความในช่องว่างท่ีตรงกบัความเป็นจริง 
 ของท่าน 
 
1.  เพศ 
    1.  ชาย  2.  หญิง 
2.  อายุ 
    1.  ตํ่ากว่า  30  ปี 
    2.  31  –  40  ปี 
    3.  41  –  50  ปี 
    4.  51  –  60  ปี 
3.  วุฒิการศึกษาสูงสุด 
    1.  ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
    2.  ปริญญาตรี 
    3.  ปริญญาโท 
    4.  ปริญญาเอก 
4.  ประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหาร 
    1.  ตํ่ากว่า  10  ปี 
    2.  11  –  20  ปี 
    3.  21  –  30  ปี 
    4.  31  –  40  ปี 
5.  ขนาดโรงเรียน 
    1.  ขนาดเลก็    (จาํนวนนกัเรียน 1-120 คน) 
    2.  ขนาดกลาง  (จาํนวนนกัเรียน 121-600 คน) 
    3.  ขนาดใหญ่  (จาํนวนนกัเรียน 601 คนข้ึนไป) 
6.  ระดับสถานศึกษาที่เปิดสอน 
    1.  ประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา.............เขต..... 
    2.  มธัยมศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต.......... 
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ตอนที่ 2 ระดบัพฤติกรรมภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัพฤติกรรมของท่านมากท่ีสุด 
 โดยพิจารณาจากเกณฑต่์อไปน้ี 
 

 1 = ไม่เคยเลย     2 = นานๆ คร้ัง     3 = บางคร้ัง     4 = บ่อยคร้ัง     5 = ทุกคร้ัง 
 

ระดับพฤติกรรม 
ข้อ พฤติกรรมภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ 

1 2 3 4 5 
1. ร่วมกับครูและบุคลากรเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ทั้ ง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
     

2. ร่วมกบัครูและบุคลากรวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล เพื่อกาํหนด
จุดเด่น จุดด้อยของสถานศึกษาเพื่อกาํหนดทิศทางการบริหาร 
จดัการศึกษาใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง 

     

3. มองปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษาเป็นส่ิงท้าทายท่ีสามารถ 
แกไ้ขได ้

     

4. กระตุน้ครูและบุคลากรให ้เกิดความคิดสร้างสรรคแ์ละคิด 
นอกกรอบในการทาํงาน 

     

5. เปิดโอกาสให้ครูและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนั อาทิ การจดัประชุมผูป้กครอง การจดักิจกรรมผูป้กครอง
เยี่ยมห้องเรียน  

     

6. สร้างบรรยากาศท่ีสนับสนุนให้ครูและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย มี 
ส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางและเป้าหมายในการจดัการศึกษา 

     

7. สร้างภาพท่ีควรจะเป็นในอนาคตของสถานศึกษาอยา่งชดัเจน      
8. สามารถส่ือสารให้ครูและผู ้เ ก่ี ยวข้อง เข้าใจวิสัยทัศน์ของ

สถานศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน 
     

9. ส่ือสารเกี่ยวกบัวิสัยทศัน์อยา่งต่อเน่ืองโดยการมีปฏิสัมพนัธ์ที่ดี
กบัผูเ้ก่ียวขอ้งให้เกิดการยอมรับในวิสัยทศัน์ 

     

10. จดัประชุมผูป้กครองและจดักิจกรรมท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้ร่วม
เพื่อสร้างความเขา้ใจและให้เห็นความสาํคญัของวิสัยทศัน์ 

     

11. กระตุน้ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งใหมี้การส่ือสารระหวา่งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวิสยัทศัน์ของสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
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ระดับพฤติกรรม 
ข้อ พฤติกรรมภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ 

1 2 3 4 5 
12. ใชเ้ทคนิควิธีการจูงใจบุคลากรโดยใชค้าํพูดที่ประทบัใจ การ

อุปมา อุปมยั การใชค้าํขวญั สัญลกัษณ์ และพิธีการต่างๆ เพื่อให้
บุคลากรเห็นความสาํคญัของวิสัยทศัน์ 

     

13. โนม้นา้ว  จูงใจให้ครูและผูเ้ กี ่ยวขอ้งยอมรับและเตม็ใจที่จะ
ปฏิบติังานเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทศัน์ของสถานศึกษา   

     

14. กระตุน้ครูและผูเ้กี่ยวขอ้งอยูเ่สมอว่าวิสัยทศัน์จะสําเร็จไดห้าก 
ทุกคนทุกฝ่ายให้ความร่วมมือมีส่วนร่วมและยึดมัน่ในวิสัยทศัน์ 

     

15 สร้างความเช่ือมัน่ให้ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งเห็นว่าสามารถปฏิบติังาน
ให้บรรลุตามวิสัยทศัน์ได ้

     

16 อธิบายและช้ีแจงให้ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งมองเห็นคุณค่าในวิสัยทศัน์      
17 กาํหนดเป้าหมาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบั

วิสยัทศัน์ของสถานศึกษา 
     

18 ปรับแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคลและกลุ่มงานให้สอดคลอ้งกบั
วิสยัทศัน์ของสถานศึกษา 

     

19 จดัประชุมสัมมนาหรือจดัสนทนากลุ่มเพื่อระดมความคิดของครู
และผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัทาํแผนปฏิบติัการของสถานศึกษาเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์ 

     

20 กระตุน้ใหค้รูและบุคลากรมีการทาํงานเป็นทีม      
21 ส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูและบุคลากรไดมี้ส่วนร่วมในการปฏิบติั

ตามวิสยัทศัน์ของสถานศึกษา 
     

22 สร้างบรรยากาศให ้ครูและผู เ้ กี ่ยวขอ้งไดท้ ํางานร่วมกนั  มี
ความรู้สึกร่วม ยอมรับเตม็ใจที่จะปฏิบตัิงานให้บรรลุผลภายใต้
วิสัยทศัน์ของสถานศึกษา 

     

23 กระตุน้ให้ครูและบุคลากรได้ใช้ศกัยภาพของตนในการทาํงาน
อยา่งเตม็ความรู้ความสามารถ 

     

24 มอบอํานาจหน้าท่ีแก่บุคลากรแต่ละระดับอย่างชัดเจนและ
เหมาะสมตามศกัยภาพของแต่ละบุคคลเพื่อให้วิสัยทศัน์บรรลุผล
สาํเร็จ 
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ระดับพฤติกรรม 
ข้อ พฤติกรรมภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ 

1 2 3 4 5 
25 มอบความไวว้างใจให้กบับุคลากรในการทาํงานอย่างอิสระและ

เตม็ความรู้ความสามารถ 
     

26 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบติังานโครงการ
และกิจกรรมตามกรอบวิสยัทศัน์ของสถานศึกษา 

     

27 กระตุน้ครูและบุคลากรให้มีการทบทวน ประเมินตนเอง เพื่อให้
เกิดการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของตนหลังจากท่ีได้
ปฏิบติังานภายใตว้ิสยัทศัน์ของสถานศึกษา 

     

28 เช่ือมัน่และยึดมัน่ในวิสัยทศัน์ของสถานศึกษาในอนัท่ีจะพฒันาสู่
อนาคตและเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 

     

29 ไม่เพียงแต่พูดถึงวิสัยทศัน์แต่จะแสดงออกในทางปฏิบติัดว้ยการ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี อย่างสมํ่ าเสมอ ทําให้เกิดความ
น่าเช่ือถือใหก้บับุคลากร 

     

30 มีความมัน่คงในการคิด การพดู และการกระทาํท่ีสอดคลอ้งกนั      
31 ศรัทธาในวิชาชีพและปฏิบัติตนตามค่านิยมและวิสัยทัศน์ของ

สถานศึกษา 
     

32 ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกาํหนดตารางเวลาและตรงต่อเวลาเสมอ      
33 เขา้ร่วมในกิจกรรมท่ีสาํคญัท่ีสถานศึกษาจดัข้ึนดว้ยความมุ่งมัน่จน

สาํเร็จตามเป้าหมาย 
     

34 เป็นท่ีปรึกษาและให้กาํลงัใจแก่บุคลากรในการปฏิบติังานเพื่อให้
บรรลุตามวิสยัทศัน์ 

     

35 มีความกระตือรือร้นและมีความเพียรพยายามและมุ่งมัน่ตั้งใจใน
การทาํงานท่ีมุ่งสู่ความสาํเร็จ 

     

36 มีจิตใจในดา้นการบริการพร้อมปรับปรุงพฒันาการบริการให้เกิด
ความประทบัใจแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

     

37 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคส์ร้างนวตักรรมใหม่ๆในการพฒันาการ
จดัการศึกษาโดยอาศยัเทคโนโลย ี

     

38 พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพิ่มพูนศกัยภาพในการปฏิบติังาน
ใหสู้งข้ึน 
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ตอนที่ 3 ระดบัพฤติกรรมเก่ียวกบัปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของ 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบดว้ย  การส่ือสาร  ความคิดสร้างสรรค ์  
 บรรยากาศองคก์าร และความฉลาดทางอารมณ์ 
คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัพฤติกรรมของท่านมากท่ีสุด   
 โดยพิจารณาจากเกณฑต่์อไปน้ี 
 

 1 = ไม่เคยเลย     2 = นานๆ คร้ัง     3 = บางคร้ัง     4 = บ่อยคร้ัง     5 = ทุกคร้ัง 
 

ระดับพฤติกรรม 
ข้อ 

พฤติกรรมเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล 
ต่อภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ 1 2 3 4 5 

 
1 

ปัจจัยการส่ือสาร 
จดัใหมี้การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของครู
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

     

2 สามารถแปลความหมายข้อมูล  ข่าวสารท่ีได้รับฟังมาอย่าง 
ถูกตอ้ง 

     

3 สามารถจับประ เด็น  สาระสํ า คัญจ ากการ ฟั ง ได้อ ย่ า ง มี 
ประสิทธิภาพ 

     

4 แสดงปฏิกิริยาตอบสนองในทางบวกขณะท่ีรับฟัง  อาทิเช่น  
พยกัหนา้และแสดงความสนใจ เป็นตน้ 

     

5 สามารถอธิบาย ช้ีแจงผูอ่ื้นเขา้ใจอยา่งชดัเจน       
6 พดูโนม้นา้วใหผู้อ่ื้นเห็นดว้ยและยอมรับในความคิดเห็น      
7 เขียนขอ้ความเพื่อถ่ายถอดให้ผูอ่้านเขา้ใจตามวตัถุประสงค ์      
8 เขียนสรุปใจความสาํคญัให้ผูอ่ื้นเขา้ใจไดอ้ย่างชดัเจน ครอบคลุม

และตรงประเดน็ 
     

9 ใชภ้าษาท่าทางส่ือใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้      
10 สามารถเลือกใช้ช่องทางการส่ือสารได้อย่างเหมาะสมตาม

สถานการณ์ 
     

11 สามารถใชถ้อ้ยคาํกบัครู บุคลากรนกัเรียนและผูป้กครองไดอ้ยา่ง
เหมาะสมและส่ือความหมายไดช้ดัเจน ถูกตอ้ง 

     

12 เขียนขอ้ความส่ือความหมายให้ผูอ่ื้นเขา้ใจได้อย่างชัดเจนและ
ถูกตอ้ง 
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ระดับพฤติกรรม 
ข้อ 

พฤติกรรมเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล 
ต่อภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ 1 2 3 4 5 

13 แสดงออกดว้ยการกระทาํ เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งสามารถเขา้ใจข่าวสาร
อยา่งละเอียดชดัเจน 

     

14 ใชว้ิธีการส่ือสารอย่างหลากหลายเพ่ือให้ผูเ้ก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ใจและ
ยอมรับความคิดเห็น 

     

15 เลือกใช้วิ ธีการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม โดยคํานึงถึงความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลเป็นหลกั 

     

16 ใชรู้ปแบบการส่ือสารใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย      
17 ใช้รูปแบบการส่ือสารท่ีเอ้ืออํานวยให้ผู ้ส่งสารและผู ้รับสาร

สามารถโตต้อบได ้  
     

18 ส่ือสารอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการกบัครู บุคลากรและ 
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ตามสถานการณ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

19 ใชรู้ปแบบการส่ือสารแบบสองทางหรือแบบหลายช่องทางเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการทาํงาน 

     

20 เปิดโอกาสให้ครูและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสสอบถาม 
ขอ้สงสยั 

     

21 เปิดโอกาสใหค้รูและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแสดงความคิดเห็น      
 

1 
ปัจจัยความคดิสร้างสรรค์ 
นาํความรู้ ประสบการณ์ท่ีสะสมไวม้าประยุกต์ใชเ้พื่อคิดส่ิงใหม่ 
อาทิ นวตักรรมใหม่ การเสนอโครงการใหม่และกิจกรรมใหม่ 

     

2 คิดหาวิธีการใหม่ๆในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน      
3 คิดหาแนวทางในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนท่ีต่างไปจากเดิมอยา่งมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     

4 สร้างผลงานท่ีเกิดจากความคิดริเร่ิมและเป็นผลงานท่ีแปลกใหม่ไม่
เคยปรากฏมาก่อน 

     

5 กลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็นของตนเองต่อท่ีประชุมแมว้่าความคิด
นั้นจะไม่ตรงกบัความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

     

6 กลา้คิด กลา้แสดงออก โดยไม่ขลาดกลวัต่อความไม่แน่นอนท่ีจะ
เกิดข้ึน 
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ระดับพฤติกรรม 
ข้อ 

พฤติกรรมเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล 
ต่อภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ 1 2 3 4 5 

7 พร้อมท่ีจะเผชิญกบัความเส่ียงต่อสภาพการณ์ต่างๆ        
8 ยอมรับผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการคิดส่ิงใหม่      
9 สามารถตอบคาํถามหรือช้ีแจงเหตุผลและปัญหาในการทาํงานได้

อยา่งชดัเจนและรวดเร็ว 
     

10 ตอบคาํถามหรืออธิบายขอ้สงสัยในท่ีประชุมไดท้นัทีเม่ือครูและ
บุคลากรซกัถาม 

     

11 สามารถแกปั้ญหาดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายไดอ้ยา่งเหมาะสมตาม
สถานการณ์ 

     

12 สามารถพดูและสนทนาไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัส่ิงท่ีคิดในแต่ละคร้ัง      
13 อธิบายนโยบาย แนวทางการปฏิบตัิงานจากส่ิงที่คิดให้ครูและ

ผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง โดยใชค้าํพูดท่ีแตกต่างกนั
ตามความสามารถของแต่ละคน 

     

14 คิดหาคาํพูด ประโยคที่ให้กาํลงัใจให้กบัครูและบุคลากรเมื่อเขา
เผชิญกบัปัญหาทั้งในดา้นการทาํงานและดา้นชีวิตส่วนตวั 

     

15 ตอบคาํถามครูโดยใชค้าํพดูท่ีหลากหลายข้ึนอยูก่บัสถานการณ์นั้นๆ      
16 คิดหาวิธีการท่ีไม่ยดึติดกบักฎเกณฑเ์ดิมอยา่งอิสระและสร้างสรรค์

เพื่อส่ือสารให้ครูและบุคลากรทราบและถือไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกตอ้ง 

     

17 กระตุน้ครูและบุคลากรมีความคิดอยา่งอิสระนาํไปสู่การสร้าง
นวตักรรมใหม่ๆท่ีสร้างสรรคแ์ละส่งผลถึงคุณภาพผูเ้รียน 

     

18 ปรับเปล่ียนความคิดใหม่หากมีข้อมูลใหม่ท่ี เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง 

     

19 พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงความคิดอยู่ตลอดเวลาเม่ือพบขอ้มูลหรือ
สถานการณ์เปล่ียนไปจากเดิม 

     

20 คิดอยู่ เสมอว่านโยบาย  แผนการดําเนินงาน  โครงการต่างๆ 
สามารถปรับเปล่ียนไดต้ามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

     

21 ค ิดดดัแปลงความรู ้ นวตักรรมเพื ่อให ้เก ิดประโยชน ์และ
ครอบคลุมทุกดา้น 
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ระดับพฤติกรรม 
ข้อ 

พฤติกรรมเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล 
ต่อภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ 1 2 3 4 5 

22 คิดอยา่งละเอียดรอบคอบทุกคร้ังก่อนท่ีจะนาํแนวคิดไปปฏิบติั      
23 ใชค้วามคิดทบทวนหลายคร้ังก่อนตดัสินใจในการปฏิบติังาน      
24 คิดใคร่ครวญก่อนท่ีจะพดูออกไปโดยการสังเกตถึงผลกระทบจาก

การพดูแต่ละคร้ัง 
     

25 คิดเช่ือมโยงสัมพนัธ์ส่ิงต่างๆ ไดอ้ยา่งมีความหมาย      
26 มองเห็นว ิธีการแกป้ัญหาที ่ไดผ้ลดีต ่อหน่วยงานเวลาเก ิด

เหตุการณ์วิกฤต 
     

 
1 

ปัจจัยบรรยากาศองค์การ 
เสริมสร้างบรรยากาศให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความพึง
พอใจในการปฏิบติังาน 

     

2 เสริมสร้างบรรยากาศแห่งความผกูพนัในองคก์ร      
3 ส่งเสริมบรรยากาศการทาํงานเป็นทีมและเป็นเอกภาพ        
4 จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์และการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ร่วมกนั 
     

5 ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการสร้างนวตักรรมทางการศึกษา      
6 ส่งเสริมครูและบุคลากรมีความต่ืนตวัในการใฝ่หาความรู้อยูเ่สมอ      
7 สร้างบรรยากาศแห่งความไวว้างใจที่เป็นอยูร่ะหว่างฝ่ายบริหาร  

คณะครูนกัเรียนและผูป้กครอง 
     

8 สร้างบรรยากาศให้บุคลากรและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบอยา่งเปิดเผย      
9 ปฏิบติังานอยา่งตรงไปตรงมาและเท่ียงธรรม      

10 เปิดโอกาสใหค้รูและผูเ้ก่ียวขอ้งไดส้อบถามขอ้สงสยัต่างๆ      
11 มีระบบตรวจสอบการดําเนินงานทุกระดบัเพื ่อให้เกิดความ

โปร่งใสในการทาํงาน 
     

12 ร่วมแรงร่วมใจกับคณะครูปฏิบัติงานและให้ความช่วยเหลือ 
ซ่ึงกนัและกนั 

     

13 สร้างความตระหนกัและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล        
14 บริหารงานที่เนน้ความเป็นเพื่อนร่วมงานไม่เนน้สายการบงัคบั

บญัชา 
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ระดับพฤติกรรม 
ข้อ 

พฤติกรรมเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล 
ต่อภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ 1 2 3 4 5 

15 จดัประชุมปรึกษาหารือกบัคณะครูอยา่งสมํ่าเสมอ      
16 เปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานไดมี้โอกาสในการตดัสินใจและแสดง

ความคิดเห็นอยา่งมีอิสระ 
     

17 เปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียร่วมคิดวางแผนงาน      
18 เปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียร่วมปฏิบติังาน        
19 เปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนเสียร่วมประเมินผลการปฏิบติังาน      
20 เปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทาง

ปรับปรุงการปฏิบติังาน 
     

21 กระตุน้การจดัสวสัดิการ  ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่บุคลากร        
22 ส่งเสริมให้ครูมีการเล่ือนวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน        
23 กระตุน้ใหค้รูมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการพฒันาวิชาชีพ        
24 ให้ความเป็นธรรมในการพิจารณาความดีความชอบโดยพิจารณา

จากผลการปฏิบติังาน 
     

25 ให้เกียรติและยกยอ่งผูป้ฏิบติัดีและสมควรเป็นแบบอยา่ง        
26 กระตุน้ใหค้รูกาํหนดเป้าหมายการปฏิบติังานของตนเองท่ีชดัเจน      

 
1 

ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ 
ตระหนกัรู้ถึงสาเหตุของความรู้สึกโกรธหรือไม่พอใจของตนเอง 

     

2 เขา้ใจความรู้สึกของตนเองหากรู้สึกโกรธหรือไม่พอใจ      
3 สามารถประเมินอารมณ์ท่ีแสดงออกไปนั้นส่งผลทางบวกหรือทางลบ      
4 สามารถประเมินจุดเด่น จุดดอ้ยดา้นอารมณ์ของตนเอง        
5 มีสติรู้เท่าทนัความคิดความรู้สึกของตนเอง      
6 หากรู้สึกโกรธหรือไม่พอใจจะไม่แสดงอารมณ์นั้นออกไป      
7 ปรับใจให้สงบไดอ้ยา่งรวดเร็วเม่ือรู้สึกโกรธ      
8 สามารถผอ่นคลายเม่ือตอ้งอยูภ่ายใตส้ถานการณ์ท่ีกดดนั      
9 ใชว้ิธีพดูในใจตนเองเพ่ือช่วยปรับระดบัอารมณ์ของตนเอง      

10 ภูมิใจในความสามารถของตนเองเม่ือแก้ไขปัญหาหรือพบ
ความสาํเร็จในการทาํงาน 
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ระดับพฤติกรรม 
ข้อ 

พฤติกรรมเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล 
ต่อภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ 1 2 3 4 5 

11 ให้กาํลงัใจตนเองในการทาํงานเสมอ         
12 ปรับมุมมองใหเ้กิดความคิดและการกระทาํท่ีสร้างสรรค ์      
13 ทาํกิจกรรมสร้างสรรคเ์พื่อผอ่นคลายอารมณ์      
14 การมองอุปสรรคให้เป็นโอกาสในการแกไ้ขปัญหา      
15 แมส้ถานการณ์จะเลวร้ายก็มีความหวงัว่าจะดีข้ึน      
16 เม่ือมีขอ้ผดิพลาดเกิดข้ึนจะบอกตนเองว่าไดท้าํดีท่ีสุดแลว้      
17 เมื่อเผชิญกบัความเลวร้ายในชีวิต สามารถฝืนตวักลบัมาใหม่ได้

อยา่งรวดเร็ว 
     

18 เช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง      
19 เม่ือเห็นสีหนา้และแววตาก็รู้ถึงความรู้สึกของผูอ่ื้น      
20 เม่ือเห็นผูอ่ื้นแสดงพฤติกรรมออกมาก็รู้ว่าเขารู้สึกอยา่งไร      
21 ไม่แสดงอารมณ์โกรธตอบเม่ือผูอ่ื้นใชอ้ารมณ์รุนแรงต่อตนเอง      
22 ยอมรับการกระทาํของครูท่ีปฏิบติัต่อตนเอง      
23 ยอมรับว่าความรู้สึกเขาจะดีข้ึนหากเวลาผา่นไป      
24 รู้สึกเห็นใจผูอ่ื้นเม่ือพบว่าเขาไม่สบายใจ      
25 ใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้นท่ีมีปัญหาอยา่งเตม็ใจ      
26 ให้คาํปลอบโยนและให้กาํลงัใจแก่ผูร่้วมงานท่ีรู้สึกผิดหวงัเสมอ      
27 ให้คาํแนะนาํและให้กาํลงัใจครูเม่ือเขาตอ้งเผชิญกบัความเลวร้าย

ในชีวิต 
     

28 สามารถปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นได ้      
29 สร้างความสนิทสนมคุน้เคยกบัคนรอบขา้งไดง่้าย      
30 ยอมรับในมติประชาธิปไตยของคนส่วนใหญ่      
31 แบ่งปันความคิดและความรู้สึกกบัผูอ่ื้น      
32 แลกเปล่ียนเรียนรู้นวตักรรมใหม่ๆเสมอ      
33 แสดงความช่ืนชมใหก้าํลงัใจซ่ึงกนัและกนั      
34 เม่ือครูเกิดความทอ้แท ้หมดกาํลงัใจ สามารถใหก้าํลงัใจและทาํให้

เขามองเห็นคุณค่าในตวัเอง 
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ระดับพฤติกรรม 
ข้อ 

พฤติกรรมเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล 
ต่อภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ 1 2 3 4 5 

35 สามารถควบคุมอารมณ์ สีหนา้และแววตาของตนเองไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

     

36 เม่ือรู้สึกโกรธหรือไม่พอใจจะไม่แสดงออกใหค้นอ่ืนรู้      
37 สงบน่ิงเม่ือตกเป็นเป้าความโกรธของผูอ่ื้น      
38 ระงบัอารมณ์ไดท้นัทีเม่ือรู้สึกโกรธหรือไม่พอใจ        
39 ปรับเปล่ียนอารมณ์ทางลบเป็นบวกได ้      
40 ทาํใจยอมรับเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงในชีวิตได ้      
41 ปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว      
42 ใชก้ารผอ่นคลายเม่ือตอ้งอยูภ่ายใตส้ถานการณ์กดดนั      
43 พิจารณาไตร่ตรองดว้ยเหตุผลมากกว่าใชอ้ารมณ์ในการตดัสินใจ       
44 เม่ือเกิดปัญหาสามารถควบคุมสติและอารมณ์ได ้      

 
- ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม - 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
การวิเคราะห์สถิติพืน้ฐาน 

 
 





317 

 

ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐานของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ 
และภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีเป็นผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตวัแปร ผูว้ิจยันาํปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ ไดแ้ก่ 1) การส่ือสาร 2) ความคิดสร้างสรรค ์3) บรรยากาศ
องคก์ารและ 4) ความฉลาดทางอารมณ์ และภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ มาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าพิสัย ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าความเบ ้ค่าความโด่ง ดงัแสดงในตารางท่ี 45 
 
ตารางท่ี 45 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตวัแปรสังเกตไดข้องปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะ

ผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ และภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ 
 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย ระดับ S.D. พิสัย ค่าตํา่สุด ค่าสูงสุด ความเบ้ ความโด่ง 

ความฉลาดทางอารมณ์ 
1. การตระหนกัรู้อารมณ์ตนเอง 

4.31     
4.25 

มาก     
มาก 

0.65    
0.68 

0.47 
0.26 

4.07 
4.13 

4.54 
4.39 

-0.63    
-0.69 

0.23     
0.77 

2. การสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง 4.33 มาก 0.64 0.21 4.26 4.47 -0.64 0.55 
3. การเขา้ใจอารมณ์ผูอ่ื้น 4.35 มาก 0.65 0.38 4.12 4.50 -0.70 0.40 
4. การสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีต่อผูอ่ื้น 4.42 มาก 0.61 0.38 4.16 4.54 -0.65 -0.40 
5. การควบคุมอารมณ์ตนเอง 4.22 มาก 0.67 0.34 4.07 4.41 -0.46 -0.11 
บรรยากาศองค์การ 
1. การสร้างบรรยากาศเชิงบวก 

4.45     
4.42 

มาก  
มาก 

0.60    
0.60 

0.36 
0.25 

4.26 
4.29 

4.62 
4.54 

-0.80    
-0.61 

0.47     
-0.02 

2. การสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 4.48 มาก 0.59 0.14 4.43 4.57 -0.80 0.45 
3. การส่งเสริมให้มีการตดัสินใจร่วม 4.41 มาก 0.63 0.20 4.30 4.50 -0.79 0.57 
ความคิดสร้างสรรค์ 
1. ความคิดริเร่ิม 

4.27     
4.19 

มาก
มาก 

0.65  
0.69 

0.57 
0.57 

3.87 
3.87 

4.44 
4.44 

-0.56    
-0.60 

0.44     
0.47 

2. ความคล่องแคล่วในการคิด 4.31 มาก 0.64 0.13 4.26 4.39 -0.61 0.41 
3. ความยืดหยุน่ในการคิด 4.32 มาก 0.63 0.13 4.22 4.35 -0.58 0.63 
4. ความละเอียดลออในการคิด 4.26 มาก 0.65 0.11 4.19 4.30 -0.51 0.18 
การส่ือสาร 
1. มีทกัษะการส่ือสาร 

4.30     
4.26 

มาก  
มาก 

0.65   
0.67 

0.32 
0.25 

4.15 
4.15 

4.47 
4.40 

-0.58    
-0.64 

0.26     
0.71 

2. ใชช่้องทางการส่ือสาร 4.28 มาก 0.67 0.09 4.24 4.33 -0.61 0.16 
3. มีรูปแบบการส่ือสาร 4.34 มาก 0.61 0.21 4.26 4.47 -0.49 -0.07 
ภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ 
1. การสร้างวิสัยทศัน์ 

4.29     
4.22 

มาก
มาก 

0.64    
0.68 

0.66 
0.44 

3.94 
3.94 

4.60 
4.38 

-0.58    
-0.64 

0.27     
0.48 

2. การเผยแพร่วิสัยทศัน์ 4.16 มาก 0.66 0.28 3.99 4.27 -0.37 -0.47 
3. การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ 4.33 มาก 0.62 0.38 4.14 4.52 -0.59 0.27 
4. การเป็นแบบอยา่งท่ีดี 4.44 มาก 0.59 0.33 4.27 4.60 -0.73 0.39 

หมายเหตุ  n = 958 ,standard error of skewness =  0.079   ,    standard error of kurtosis =   0.158 
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ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตวัแปรที่ใชใ้นการวิเคราะห์ ประกอบดว้ย ผลการ
วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตวัแปรแฝง 5 ตวัแปร และตวัแปรสังเกตท่ีใชใ้นการตรวจสอบความ
ตรงของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จาํนวน 20 ตวัแปร พบว่า ตวัแปรส่วนใหญ่มีการแจกแจงไม่เป็นโคง้ปกติ  เม่ือพิจารณาในแต่ละ
ตวัแปรแฝง ปรากฏผล ดงัน้ี 

ความฉลาดทางอารมณ์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากเท่ากบั 4.31  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.65 ค่าความเบเ้ท่ากบั -0.63 และค่าความโด่งเท่ากบั 0.23 เม่ือพิจารณาตามตวัแปรสังเกต ไดแ้ก่  
การตระหนกัรู้อารมณ์ตนเอง การสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง  การเขา้ใจอารมณ์ผูอ่ื้น  การสร้าง
สัมพนัธภาพที่ดีต่อผูอื้่น และการควบคุมอารมณ์ตนเอง พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียอยูร่ะหว่าง 4.22 ถึง 4.42 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูร่ะหว่าง 0.61ถึง 0.68 ค่าความเบ้
อยูร่ะหว่าง -0.70 ถึง -0.46  และค่าความโด่งอยูร่ะหว่าง -0.40 ถึง 0.77 ซ่ึงค่าความเบข้องตวัแปร
สังเกต พบว่า มีลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรเป็นแบบเบซ้า้ยทิศทางลบ แสดงว่ามีคะแนนสูง
กว่าค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งในตวัแปรนั้น ส่วนค่าความโด่งมีลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรสูง
กว่าโคง้ปกติ แสดงว่าตวัแปรสังเกตส่วนใหญ่มีการกระจายของขอ้มูลนอ้ย ยกเวน้การสร้าง
สัมพนัธภาพท่ีดีต่อผูอ่ื้นและการควบคุมอารมณ์ตนเอง มีลกัษณะการแจกแจงตํ่ากว่าโคง้ปกติ 

บรรยากาศองคก์าร มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากเท่ากบั 4.45  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.60 
ค่าความเบเ้ท่ากบั -0.80 และค่าความโด่งเท่ากบั 0.47 เม่ือพิจารณาตามตวัแปรสังเกต ไดแ้ก่  การ
สร้างบรรยากาศเชิงบวก  การสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั  การส่งเสริมให้มีการตดัสินใจ
ร่วม  การสร้างแรงจูงใจ พบว่า มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหว่าง 4.41 ถึง 4.51 มี
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูร่ะหว่าง 0.59ถึง 0.63 ค่าความเบอ้ยูร่ะหว่าง -0.99 ถึง -0.61  และค่า
ความโด่งอยูร่ะหว่าง -0.02 ถึง 0.89  ซ่ึงค่าความเบข้องตวัแปรสังเกต พบว่า มีลกัษณะการแจกแจง
ของตวัแปรเป็นแบบเบซ้า้ยทิศทางลบ แสดงว่ามีคะแนนสูงกว่าค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งในตวัแปร
นั้น ส่วนค่าความโด่งมีลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรสูงกว่าโคง้ปกติ แสดงว่าตวัแปรสังเกต
ส่วนใหญ่มีการกระจายของขอ้มูลนอ้ย ยกเวน้การสร้างบรรยากาศเชิงบวก มีลกัษณะการแจกแจง
ตํ่ากว่าโคง้ปกติ 

ความคิดสร้างสรรค ์ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดบัมากเท่ากบั 4.27  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.65 ค่าความเบเ้ท่ากบั -0.56 และค่าความโด่งเท่ากบั 0.44 เม่ือพิจารณาตามตวัแปรสังเกต ไดแ้ก่  
ความคิดริเร่ิม ความคล่องแคล่วในการคิด ความยืดหยุน่ในการคิด และความละเอียดลออในการ
คิด พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยูร่ะหว่าง 4.19 ถึง 4.32 มีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยูร่ะหว่าง 0.63 ถึง 0.69 ค่าความเบอ้ยูร่ะหว่าง -0.61 ถึง -0.51  และค่าความโด่งอยู่



319 

ระหว่าง 0.18 ถึง 0.63  ซ่ึงค่าความเบข้องตวัแปรสังเกต พบว่า มีลกัษณะการแจกแจงของตวัแปร
เป็นแบบเบซ้า้ยทิศทางลบ แสดงว่ามีคะแนนสูงกว่าค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งในตวัแปรนั้น ส่วนค่า
ความโด่งมีลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรสูงกว่าโคง้ปกติ แสดงว่าตวัแปรสังเกตส่วนใหญ่มีการ
กระจายของขอ้มูลนอ้ย  

การส่ือสาร  มีค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดบัมากเท่ากบั 4.30  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.65 ค่า
ความเบเ้ท่ากบั -0.58 และค่าความโด่งเท่ากบั 0.26 เม่ือพิจารณาตามตวัแปรสังเกต ไดแ้ก่  มีทกัษะ
การส่ือสาร ใชช่้องทางการส่ือสาร มีรูปแบบการส่ือสาร พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียอยูร่ะหว่าง 4.26 ถึง 4.34 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูร่ะหว่าง 0.61 ถึง 0.67 ค่าความเบ้
อยูร่ะหว่าง -0.64 ถึง -0.49  และค่าความโด่งอยูร่ะหว่าง -0.07 ถึง 0.71 ซ่ึงค่าความเบข้องตวัแปร
สังเกต พบว่า มีลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรเป็นแบบเบซ้า้ยทิศทางลบ แสดงว่ามีคะแนนสูง
กว่าค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งในตวัแปรนั้น ส่วนค่าความโด่งมีลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรสูง
กว่าโคง้ปกติ แสดงว่าตวัแปรสังเกตส่วนใหญ่มีการกระจายของขอ้มูลนอ้ย ยกเวน้มีรูปแบบการ
ส่ือสาร มีลกัษณะการแจกแจงตํ่ากว่าโคง้ปกติ 

ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากเท่ากบั 4.29  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.64 ค่าความเบเ้ท่ากบั -0.58 และค่าความโด่งเท่ากบั 0.27 เม่ือพิจารณาตามตวัแปรสังเกต ไดแ้ก่  
การสร้างวิสัยทศัน์ การเผยแพร่วิสัยทศัน์  การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ การเป็นแบบอยา่งท่ีดี พบว่า มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหว่าง 4.16 ถึง 4.44 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูร่ะหว่าง 
0.59 ถึง 0.68 ค่าความเบอ้ยูร่ะหว่าง -0.73 ถึง -0.37  และค่าความโด่งอยูร่ะหว่าง -0.04 ถึง 0.48 ซ่ึง
ค่าความเบข้องตวัแปรสังเกต พบว่า มีลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรเป็นแบบเบซ้า้ยทิศทางลบ 
แสดงว่ามีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอยา่งในตวัแปรนั้น ส่วนค่าความโด่งมีลกัษณะการ
แจกแจงของตวัแปรสูงกว่าโคง้ปกติ แสดงว่าตวัแปรสังเกตส่วนใหญ่มีการกระจายของขอ้มูลนอ้ย 
ยกเวน้การเผยแพร่วิสัยทศัน์ มีลกัษณะการแจกแจงตํ่ากว่าโคง้ปกติ 
 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดตัวแปรแฝง 
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพือ่ตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้าง 
ภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ี  เพื่อตรวจสอบความตรงในเชิงทฤษฎีของโมเดลการวดักบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสังเกตกบัตวัแปรแฝง  โดยการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยนั  (confirmatory factor analysis) เป็นสถิติขั้นสูง ซ่ึงมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ว่า
ตวัแปรควรเป็นการแจกแจงโคง้ปกติ  ผูว้ิจยัจึงตอ้งแปลงคะแนนของตวัแปรสังเกตไดทุ้กตวัไป
เป็นคะแนนมาตรฐาน (Normal score) ก่อนนาํไปทดสอบความสอดคลอ้งเหมาะสมของโมเดล
การวดัตามสมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ โดยผูว้ิจยัจาํแนกการวิเคราะห์ออกเป็น 5 โมเดล 
ไดแ้ก่ โมเดลการวดัความฉลาดทางอารมณ์  โมเดลการวดับรรยากาศองคก์าร โมเดลการวดั
ความคิดสร้างสรรค ์ โมเดลการวดัการส่ือสาร และโมเดลการวดัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ ผลการ
วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั พบว่า โมเดลสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์แสดงว่า
โมเดลการวดัมีความตรงเหมาะสมท่ีจะนาํไปวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความตรง ดงัน้ี 

1. ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดความฉลาดทางอารมณ์ 
 ตวัแปรความฉลาดทางอารมณ์ (EQM) ในการวิจยัคร้ังน้ี วดัไดจ้ากตวัแปรสังเกตได ้ 

5 ตวัแปร ไดแ้ก่ (1) การตระหนกัรู้อารมณ์ตนเอง (SELA) (2) การสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง 
(SELM) (3) การเขา้ใจอารมณ์ผูอ่ื้น (EMPI) (4) การสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีต่อผูอ่ื้น (INTR) และ (5) 
การควบคุมอารมณ์ตนเอง (SELC) ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสังเกตไดพ้บว่า 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ตํ่าสุดและสูงสุดของตวัแปรมีค่าเท่ากบั0.545 และ0.808 ตามลาํดบั โดย
มีสัมประสิทธ์ิทุกค่าเป็นบวก แสดงว่ามีค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรตั้งแต่ปานกลางถึงมาก 

 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั พบว่า โมเดลการวดัความฉลาด
ทางอารมณ์ มีค่า ไค-สแควร์ ( 2 ) เท่ากบั 1.87  ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 2   ค่านยัสาํคญัทาง
สถิติ (P-value) เท่ากบั 0.3922  ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (GFI) เท่ากบั 1.00   ค่าดชันีวดั
ระดบัความสอดคลอ้งท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI)  เท่ากบั 0.99 ค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 0.000 และค่าขนาดตวัอยา่งวิกฤติ (CN) เท่ากบั 4,661.90  เม่ือ
พิจารณาค่าความเช่ือถือไดข้องตวัแปรแฝงภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (C) เท่ากบั 0.902 มีค่า
ความแปรปรวนเฉลี่ยของตวัแปรที่สกดัไดด้ว้ยองคป์ระกอบ (V) เท่ากบั 0.651  และมีค่า
สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์หรือค่าความเช่ือถือไดข้องตวัแปรสังเกตได ้(R2) อยูร่ะหว่าง 0.48 ถึง 
0.84 โดยนํ้าหนกัองคป์ระกอบมีค่าอยูร่ะหว่าง 0.31 ถึง 0.47  เม่ือพิจารณาค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ 
พบว่า นํ้ าหนกัองคป์ระกอบมีค่าเป็นบวกและแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.01  ทุกค่า  ซ่ึงแสดงว่าโมเดลดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
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 นอกจากน้ี ค่าสัมประสิทธ์ิคะแนนองคป์ระกอบที่ไดน้าํมาสร้างสมการองคป์ระกอบ
ความฉลาดทางอารมณ์ไดด้งัต่อไปน้ี สาํหรับผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ของตวัแปรโมเดลการ
วดั และการตรวจสอบความตรงของโมเดลแสดงในตารางท่ี 46 - 47 และภาพท่ี 17 ตามลาํดบั 

 EQM =  0.03(SELA) + 0.16(SELM) + 1.13(EMPI) +  0.40(INTR) +  0.65(SELC) 
 
ตารางท่ี 46 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าสหสัมพนัธ์ของตวัแปรสงัเกตไดใ้นโมเดล 

การวดัความฉลาดทางอารมณ์ 
 

ตัวแปร SELA SELM EMPI INTR SELC 
SELA 1.000     
SELM 0.718** 1.000    
EMPI 0.618** 0.625** 1.000   
INTR 0.545** 0.580** 0.808** 1.000  
SELC 0.665** 0.613** 0.774** 0.762** 1.000 
Mean 4.25 4.33 4.35 4.42 4.22 
S.D. 0.68 0.64 0.65 0.61 0.67 

หมายเหตุ **  หมายถึง  p<0.01  
 

ตารางท่ี 47 ผลการตรวจสอบของความตรงของโมเดลการวดัความฉลาดทางอารมณ์ 
 

เมทริกซ์นํ้ าหนกัองคป์ระกอบ ตวัแปร 
สปส. SE t 

R2 เมทริกซ์ สปส. 
คะแนน

องคป์ระกอบ 

c  v  

SELA 0.31 0.01 23.86** 0.49 0.03 
SELM 0.31 0.01 23.69** 0.48 0.16 
EMPI 0.40 0.01 34.29** 0.84 1.13 
INTR 0.37 0.01 30.79** 0.71 0.40 
SELC 0.43 0.01 30.39** 0.74 0.65 

0.902 0.651 

Chi-Square=  1.87,   df  =  2, p = 0.3922, GFI = 1.00, AGFI = 0.99, RMSEA =  0.000, CN = 4661.90 

หมายเหตุ **  หมายถึง  p<0.01  
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  Chi-Square=  1.87, df = 2, P-value = 0.39229, RMSEA = 0.000 

 
ภาพที่ 17 การตรวจสอบความตรงของโมเดลการวดัความฉลาดทางอารมณ์ 

 
2. ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดบรรยากาศองค์การ 
 ตวัแปรบรรยากาศองคก์าร (CLIM) ในการวิจยัคร้ังน้ี วดัไดจ้ากตวัแปรสังเกตได ้4 ตวั

แปร ไดแ้ก่ (1) การสร้างบรรยากาศเชิงบวก (POSI) (2) การสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 
(TRUS) (3) การส่งเสริมให้มีการตดัสินใจร่วม (SHAR) และ (4) การสร้างแรงจูงใจ (MOTI) ผล
การวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสังเกตไดพ้บว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ต ํ่าสุดและ
สูงสุดของตวัแปรมีค่าเท่ากบั 0.650 และ0.802ตามลาํดบั โดยมีสัมประสิทธ์ิทุกค่าเป็นบวก แสดง
ว่ามีค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรตั้งแต่ปานกลางถึงมาก 

 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั พบว่า โมเดลการวดับรรยากาศ
องคก์าร มีค่า ไค-สแควร์ ( 2 ) เท่ากบั 0.41  ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 1   ค่านยัสาํคญัทางสถิติ 
(P-value) เท่ากบั 0.520  ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (GFI) เท่ากบั 1.00   ค่าดชันีวดัระดบั
ความสอดคลอ้งที่ปรับแกแ้ลว้ (AGFI)  เท่ากบั 1.000 ค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 0.000 และค่าขนาดตวัอยา่งวิกฤติ (CN) เท่ากบั 15,341.49  เม่ือ
พิจารณาค่าความเช่ือถือไดข้องตวัแปรแฝงภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (C) เท่ากบั 0.934 มีค่า
ความแปรปรวนเฉลี่ยของตวัแปรที่สกดัไดด้ว้ยองคป์ระกอบ (V) เท่ากบั 0.782  และมีค่า
สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์หรือค่าความเช่ือถือไดข้องตวัแปรสังเกตได ้(R2) อยูร่ะหว่าง 0.56 ถึง 
1.00  โดยนํ้าหนกัองคป์ระกอบมีค่าอยูร่ะหว่าง 0.32 ถึง 0.47  เม่ือพิจารณาค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบ 
พบว่า นํ้ าหนกัองคป์ระกอบมีค่าเป็นบวกและแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.01  ทุกค่า  ซ่ึงแสดงว่าโมเดลดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
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 นอกจากน้ี ค่าสัมประสิทธ์ิคะแนนองคป์ระกอบที่ไดน้าํมาสร้างสมการองคป์ระกอบ
บรรยากาศองคก์ารไดด้งัต่อไปน้ี สาํหรับผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ของตวัแปรโมเดลการวดั 
และการตรวจสอบความตรงของโมเดลแสดงในตารางท่ี48 – 49 และภาพท่ี 18 ตามลาํดบั 

 CLIM  =  0.44(POSI) + 0.76(TRUS) + 1.58(SHAR) +  0.38(MOTI)  
 
ตารางท่ี 48 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าสหสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตไดใ้นโมเดล 

การวดับรรยากาศองคก์าร 
 

ตวัแปร POSI TRUS SHAR MOTI 

POSI 1.000    

TRUS 0.802** 1.000   

SHAR 0.683** 0.780** 1.000  

MOTI 0.650** 0.730** 0.753** 1.000 
Mean 4.42 4.48 4.41 4.51 
S.D. 0.60 0.59 0.63 0.59 

หมายเหตุ **  หมายถึง  p<0.01  
 

ตารางท่ี 49 ผลการตรวจสอบของความตรงของโมเดลการวดับรรยากาศองคก์าร 
 

เมทริกซ์นํ้าหนกัองคป์ระกอบ ตวัแปร 
สปส. SE t 

R2 เมทริกซ์ 
สปส. 
คะแนน

องคป์ระกอบ 

c  v  

POSI 0.39 0.01 30.37** 0.70 0.44 
TRUS 0.40 0.01 35.26** 0.87 0.76 
SHAR 0.47 0.01 43.80** 1.00 1.58 
MOTI 0.32 0.01 27.77** 0.56 0.38 

0.934 0.782 

Chi-Square=   0.41,   df  =  1, p =  0.52, GFI = 1.000, AGFI = 1.000, RMSEA = 0.000, CN = 15341.49 

หมายเหตุ **  หมายถึง  p<0.01  
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Chi-Square=  0.41, df = 1, P-value = 0.52087, RMSEA= 0.000 

 
ภาพที่ 18 การตรวจสอบความตรงของโมเดลการวดับรรยากาศองคก์าร 

 
3. ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดความคิดสร้างสรรค์ 
 ตวัแปรความคิดสร้างสรรค ์(CREA) ในการวิจยัคร้ังน้ี วดัไดจ้ากตวัแปรสังเกตได ้4 ตวั

แปร ไดแ้ก่ (1) ความคิดริเร่ิม (ORIG) (2) ความคล่องแคล่วในการคิด (FLUE) (3) ความยดืหยุน่ใน
การคิด (FLEX) และ (4) ความละเอียดลออในการคิด (ELAB) ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรสังเกตไดพ้บว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ตํ่าสุดและสูงสุดของตวัแปรมีค่าเท่ากบั 
0.655 และ 0.795 ตามลาํดบั โดยมีสัมประสิทธ์ิทุกค่าเป็นบวก แสดงว่ามีค่าความสัมพนัธ์ของตวั
แปรตั้งแต่ปานกลางถึงมาก 

 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั พบว่า โมเดลการวดัความคิด
สร้างสรรค ์มีค่า ไค-สแควร์ ( 2 ) เท่ากบั 1.61  ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 1   ค่านยัสาํคญัทางสถิติ 
(P-value) เท่ากบั 0.204  ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (GFI) เท่ากบั 1.00   ค่าดชันีวดัระดบั
ความสอดคลอ้งที่ปรับแกแ้ลว้ (AGFI)  เท่ากบั 0.990ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 0.025 และค่าขนาดตวัอยา่งวิกฤติ (CN) เท่ากบั 3,949.72  เม่ือ
พิจารณาค่าความเช่ือถือไดข้องตวัแปรแฝงภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (C) เท่ากบั 0.901 มีค่า
ความแปรปรวนเฉลี่ยของตวัแปรที่สกดัไดด้ว้ยองคป์ระกอบ (V) เท่ากบั 0.696  และมีค่า
สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์หรือค่าความเช่ือถือไดข้องตวัแปรสังเกตได ้(R2) อยูร่ะหว่าง 0.62 ถึง 
0.82 โดยนํ้าหนกัองคป์ระกอบมีค่าอยูร่ะหว่าง 0.39 ถึง 0.43  เม่ือพิจารณาค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ 
พบว่า นํ้ าหนกัองคป์ระกอบมีค่าเป็นบวกและแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.01  ทุกค่า  ซ่ึงแสดงว่าโมเดลดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
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 นอกจากน้ี ค่าสัมประสิทธ์ิคะแนนองคป์ระกอบที่ไดน้าํมาสร้างสมการองคป์ระกอบ
ความคิดสร้างสรรคไ์ดด้งัต่อไปน้ี สาํหรับผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ของตวัแปรโมเดลการวดั 
และการตรวจสอบความตรงของโมเดลแสดงในตารางท่ี 50 – 51 และภาพท่ี 19 ตามลาํดบั 

 CREA  = 0.26 (ORIG) + 0.49 (FLUE) +  1.03 (FLEX) +  0.38 (ELAB) 
 

ตารางท่ี 50 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าสหสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตไดใ้นโมเดลการ
วดัความคิดสร้างสรรค ์

 

ตวัแปร ORGI FLUE FLEX ELAB 

ORGI 1.000    
FLUE 0.783** 1.000   
FLEX 0.733** 0.795** 1.000  
ELAB 0.655** 0.689** 0.73** 1.000 
Mean 4.19 4.31 4.32 4.25 
S.D. 0.69 0.64 0.63 0.65 

หมายเหตุ **  หมายถึง  p<0.01  
 

ตารางท่ี 51 ผลการตรวจสอบของความตรงของโมเดลการวดัความคิดสร้างสรรค ์
 

เมทริกซ์นํ้าหนกัองคป์ระกอบ ตวัแปร 
สปส. SE t 

R2 เมทริกซ์ 
สปส. คะแนน
องคป์ระกอบ 

c  v  

ORGI 0.41 0.01 27.73** 0.62 0.26 
FLUE 0.43 0.01 31.22** 0.73 0.49 
FLEX 0.42 0.01 34.35** 0.82 1.03 
ELAB 0.39 0.01 28.03** 0.62 0.38 

0.901 0.696 

Chi-Square= 1.61, df  = 1, p =  0.20496, GFI = 1.000, AGFI =  0.990,  RMSEA = 0.025,  CN  = 3949.72 

หมายเหตุ **  หมายถึง  p<0.01  
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Chi-Square=  1.61, df = 1, P-value = 0.20496, RMSEA= 0.025 

 

ภาพที่ 19 การตรวจสอบความตรงของโมเดลการวดัความคิดสร้างสรรค ์
 

4. ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดการส่ือสาร 
 ตวัแปรการส่ือสาร (COMU) ในการวิจยัคร้ังน้ี วดัไดจ้ากตวัแปรสังเกตได ้3 ตวัแปร 

ไดแ้ก่ (1) มีทกัษะการส่ือสาร (SKIL) (2) ใชช่้องทางการส่ือสาร (CHAN) และ(3) มีรูปแบบการ
ส่ือสาร (FORM) ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสังเกตไดพ้บว่า ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ตํ่าสุดและสูงสุดของตวัแปรมีค่าเท่ากบั0.767 และ 0.838 ตามลาํดบั โดยมีสัมประสิทธ์ิ
ทุกค่าเป็นบวก แสดงว่ามีค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรตั้งแต่ปานกลางถึงมาก 

 เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั พบว่า โมเดลการวดัการส่ือสาร มี
ค่า ไค-สแควร์ ( 2 ) เท่ากบั 3.78  ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 1   ค่านยัสาํคญัทางสถิติ (P-value) 
เท่ากบั 0.052 ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (GFI) เท่ากบั 1.000   ค่าดชันีวดัระดบัความ
สอดคลอ้งท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI)  เท่ากบั 0.99 ค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ 
(RMSEA) เท่ากบั 0.054 และค่าขนาดตวัอยา่งวิกฤติ (CN) เท่ากบั 1780.95  เม่ือพิจารณาค่าความ
เช่ือถือไดข้องตวัแปรแฝงภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (C) เท่ากบั 0.875 มีค่าความแปรปรวนเฉล่ีย
ของตวัแปรท่ีสกดัไดด้ว้ยองคป์ระกอบ (V) เท่ากบั 0.704  และมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์หรือ
ค่าความเช่ือถือไดข้องตวัแปรสังเกตได ้(R2) อยูร่ะหว่าง 0.51 ถึง 1.00  โดยนํ้ าหนกัองคป์ระกอบมี
ค่าอยูร่ะหว่าง 0.31 ถึง 0.44  เม่ือพิจารณาค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบ พบว่า นํ้าหนกัองคป์ระกอบมีค่า
เป็นบวกและแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01  ทุกค่า  ซ่ึงแสดงว่าโมเดล
ดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

 นอกจากน้ี ค่าสัมประสิทธ์ิคะแนนองคป์ระกอบที่ไดน้าํมาสร้างสมการองคป์ระกอบ
การส่ือสารไดด้งัต่อไปน้ี สาํหรับผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ของตวัแปรโมเดลการวดั และการ
ตรวจสอบความตรงของโมเดลแสดงในตารางท่ี 52 – 53 และภาพท่ี 20 ตามลาํดบั 

 COMU  =  0.00(SKIL) + 0.00(CHAN) + 0.2.25(FORM)  
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ตารางท่ี 52 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าสหสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตไดใ้นโมเดลการ
วดัการส่ือสาร 

 
ตวัแปร SKIL CHAN FORM 

SKIL 1.000   
CHAN 0.838** 1.000  
FORM 0.767** 0.809** 1.000 
Mean 4.26 4.28 4.34 
S.D. 0.67 0.67 0.61 

หมายเหตุ **  หมายถึง  p<0.01  
 

ตารางท่ี 53 ผลการตรวจสอบของความตรงของโมเดลการวดัการส่ือสาร 
 

เมทริกซ์นํ้าหนกัองคป์ระกอบ ตวัแปร 
สปส. SE t 

R2 เมทริกซ์ 
สปส. 
คะแนน

องคป์ระกอบ 

c  v  

SKIL 0.31 0.01 25.68** 0.51 0.00 
CHAN 0.37 0.01 28.74** 0.60 0.00 
FORM 0.44 0.01 43.75** 1.00 2.25 

0.875 0.704 

Chi-Square=   3.78,   df  =   1, p =   0.052, GFI = 1.000, AGFI = 0.99, RMSEA = 0.054, CN = 1780.95 

หมายเหตุ **  หมายถึง  p<0.01  
 

 
Chi-Square=  3.78, df = 1, P-value = 0.052, RMSEA= 0.054 

 
ภาพที่ 20 การตรวจสอบความตรงของโมเดลการวดัการส่ือสาร 
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5. ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ 
 ตวัแปรภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ (VISL) ในการวิจยัคร้ังน้ี วดัไดจ้ากตวัแปรสังเกตได ้4 

ตวัแปร ไดแ้ก่ (1) การสร้างวิสัยทศัน์ (FOMU) (2) การเผยแพร่วิสัยทศัน์ (ARTI) (3) การปฏิบติั
ตามวิสัยทศัน์ (TMPE) และ (4) การเป็นแบบอยา่งท่ีดี (ROLE) ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรสังเกตไดพ้บว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ตํ่าสุดและสูงสุดของตวัแปรมีค่าเท่ากบั 
0.574 และ 0.814 ตามลาํดบั โดยมีสัมประสิทธ์ิทุกค่าเป็นบวก แสดงว่ามีค่าความสัมพนัธ์ของตวั
แปรตั้งแต่ปานกลางถึงมาก 

 เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั พบว่า โมเดลการวดัภาวะผูน้าํเชิง
วิสัยทศัน์ มีค่า ไค-สแควร์ ( 2 ) เท่ากบั 0.54  ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 1   ค่านยัสาํคญัทางสถิติ 
(P-value) เท่ากบั 0.463  ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (GFI) เท่ากบั 1.000   ค่าดชันีวดัระดบั
ความสอดคลอ้งที่ปรับแกแ้ลว้ (AGFI)  เท่ากบั 1.000 ค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 0.000 และค่าขนาดตวัอยา่งวิกฤติ (CN) เท่ากบั 11,894.43  เม่ือ
พิจารณาค่าความเช่ือถือไดข้องตวัแปรแฝงภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (C) เท่ากบั 0.921  มีค่า
ความแปรปรวนเฉลี่ยของตวัแปรที่สกดัไดด้ว้ยองคป์ระกอบ (V) เท่ากบั 0.747  และมีค่า
สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์หรือค่าความเช่ือถือไดข้องตวัแปรสังเกตได ้(R2) อยูร่ะหว่าง 0.59 ถึง 
1.00  โดยนํ้าหนกัองคป์ระกอบมีค่าอยูร่ะหว่าง 0.31 ถึง 0.43 เม่ือพิจารณาค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ 
พบว่า นํ้ าหนกัองคป์ระกอบมีค่าเป็นบวกและแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.01  ทุกค่า  ซ่ึงแสดงว่าโมเดลดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

 นอกจากน้ี ค่าสัมประสิทธ์ิคะแนนองคป์ระกอบที่ไดน้าํมาสร้างสมการองคป์ระกอบ
ภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ไดด้งัต่อไปน้ี สาํหรับผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ของตวัแปรโมเดลการ
วดั และการตรวจสอบความตรงของโมเดลแสดงในตารางท่ี 54 – 55 และภาพท่ี 21 ตามลาํดบั 

 VISL  =  1.91(FOMU) - 0.49(ARTI) + 0.77(IMPE) +  0.55(ROLE) 
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ตารางท่ี 54 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าสหสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตไดใ้นโมเดลการ
วดัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ 

 

ตวัแปร FOMU ARTI IMPE ROLE 

FOMU 1.000    
ARTI 0.814** 1.000   
IMPE 0.708** 0.717** 1.000  
ROLE 0.574** 0.609** 0.708** 1.000 
Mean 4.22 4.16 4.33 4.44 
S.D. 0.68 0.66 0.62 0.59 

หมายเหตุ **  หมายถึง  p<0.01 
 

ตารางท่ี 55 ผลการตรวจสอบของความตรงของโมเดลการวดัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ 
 

เมทริกซ์นํ้าหนกัองคป์ระกอบ ตวัแปร 
สปส. SE t 

R2 เมทริกซ์ 
สปส. คะแนน
องคป์ระกอบ 

c  v  

FOMU 0.43 0.01 43.84** 1.00 1.91 
ARTI 0.35 0.01 29.40** 0.61 -0.49 
IMPE 0.37 0.01 31.66** 0.79 0.77 
ROLE 0.31 0.01 26.29** 0.59 0.55 

0.921 0.747 

Chi-Square=  0.54,  df  =  1, p =  0.46351, GFI = 1.000, AGFI = 1.000, RMSEA = 0.000, CN = 11894.43 

หมายเหตุ **  หมายถึง  p<0.01  
 

 
 

Chi-Square= 0.54, df = 1, P-value =0.46351, RMSEA= 0.000 
 

ภาพที่ 21 การตรวจสอบความตรงของโมเดลการวดัภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ 
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ภาคผนวก จ 
ผลการตรวจสอบโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นําเชิงวิสัยทัศน์ 

ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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                                DATE:  6/16/2011 
                                  TIME: 20:25 
 
                                L I S R E L  8.53 
 
                                       BY 
 
                         Karl G. J”reskog & Dag S”rbom 
 
 
                    This program is published exclusively by 
                    Scientific Software International, Inc. 
                       7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 
                        Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.  
            Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 
        Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2002  
          Use of this program is subject to the terms specified in the 
                        Universal Copyright Convention. 
                          Website: www.ssicentral.com 
 
 The following lines were read from file D:\SEM\SEM VISIONARY 4.LPJ: 
 
 TI SEM VISIONARY 
 !DA NI=20 NO=958 NG=1 MA=CM 
 SY='D:\SEM\SEM3.dsf' NG=1 
 SE 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 / 
 MO NX=5 NY=15 NK=1 NE=4 LY=FU,FI LX=FU,FI BE=FU,FI GA=FU,FI PH=SY,FR 
PS=DI,FR TE=SY  TD=SY 
 LE 
 VISL COMU CREA CLIM 
 LK 
 EQM 
 FR LY(2,1) LY(3,1) LY(4,1) LY(6,2) LY(7,2) LY(9,3) LY(10,3) LY(11,3) 
LY(13,4) 
 FR LY(14,4) LY(15,4) LX(2,1) LX(3,1) LX(4,1) LX(5,1) BE(1,2) BE(1,3) 
BE(1,4) 
 FR BE(2,4) BE(3,4) GA(1,1) GA(2,1) GA(3,1) GA(4,1) 
 FR TE 2 1 TE 13 12 TE 6 5 TE 9 8 TE 9 4 TE 8 4 TE 15 14 TE 14 13 TE 3 1 TE 
3 2 TE 14 8 
 FR TE 11 10 TE 7 3 TE 13 11 TE 15 13 TE 10 1 TE 5 2 TE 8 3 TE 9 7 TE 7 5 
TE 14 12 TE 14 7 
 FR TE 10 9 TE 10 5 TE 15 12 TE 12 11 TE 13 7 TE 13 1 TE 15 9 TE 15 10 TE 
14 11 TE 12 2 
 FR TE 11 7 TE 8 2 TE 10 6 TE 5 1 TE 6 4 TE 5 3 TE 15 5 TE 12 7 TE 15 8 TE 
15 2 TE 15 11 TE 13 5 
 FR TE 12 5 TE 14 5 TE 10 3 
 FR TH 5 8 TH 5 5 TH 2 10 TH 3 3 TH 5 15 TH 3 13 TH 3 8 TH 4 5 TH 4 6 TH 1 
6 TH 5 9 TH 4 10 
 FR TH 5 11 TH 5 14 TH 2 13 TH 1 13 TH 5 10 TH 2 9 TH 5 2 TH 4 3 TH 3 6 
 FR TD 2 1 TD 4 1 TD 3 1 TD 4 2 TD 5 3 TD 5 4 TD 3 2 
 VA 1.00 LY(1,1) LY(5,2) LY(8,3) LY(12,4) LX(1,1) 
 PD 
 OU AM RS EF FS SC 
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                           Number of Input Variables 20 
                           Number of Y - Variables   15 
                           Number of X - Variables    5 
                           Number of ETA - Variables  4 
                           Number of KSI - Variables  1 
                           Number of Observations   958 
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         Covariance Matrix        
 
                FOMU       ARTI       IMPE       ROLE       SKIL       CHAN    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     FOMU       0.19 
     ARTI       0.16       0.21 
     IMPE       0.12       0.13       0.18 
     ROLE       0.10       0.11       0.11       0.16 
     SKIL       0.09       0.11       0.11       0.11       0.19 
     CHAN       0.10       0.12       0.12       0.13       0.17       0.23 
     FORM       0.10       0.12       0.13       0.12       0.14       0.17 
     ORIG       0.10       0.12       0.10       0.13       0.13       0.14 
     FLUE       0.10       0.12       0.12       0.14       0.13       0.14 
     FLEX       0.11       0.12       0.12       0.12       0.12       0.14 
     ELAB       0.11       0.12       0.12       0.12       0.13       0.14 
     POSI       0.09       0.11       0.11       0.11       0.11       0.12 
    TRUST       0.09       0.10       0.11       0.11       0.11       0.13 
     SHAR       0.10       0.11       0.11       0.12       0.12       0.13 
     MOTI       0.09       0.10       0.11       0.11       0.10       0.12 
     SELA       0.09       0.10       0.10       0.10       0.10       0.11 
     SELM       0.09       0.10       0.10       0.09       0.10       0.10 
     EMPI       0.10       0.11       0.12       0.10       0.10       0.11 
     INTR       0.10       0.10       0.11       0.10       0.09       0.10 
     SELC       0.10       0.11       0.10       0.09       0.11       0.10 
 
         Covariance Matrix        
 
                FORM       ORIG       FLUE       FLEX       ELAB       POSI    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     FORM       0.20 
     ORIG       0.13       0.27 
     FLUE       0.15       0.20       0.26 
     FLEX       0.14       0.17       0.18       0.22 
     ELAB       0.15       0.17       0.17       0.17       0.25 
     POSI       0.13       0.12       0.13       0.13       0.15       0.21 
    TRUST       0.13       0.12       0.13       0.14       0.15       0.16 
     SHAR       0.14       0.15       0.14       0.15       0.15       0.14 
     MOTI       0.12       0.12       0.12       0.12       0.13       0.13 
     SELA       0.10       0.12       0.12       0.13       0.13       0.12 
     SELM       0.10       0.11       0.11       0.13       0.12       0.10 
     EMPI       0.10       0.10       0.11       0.12       0.12       0.11 
     INTR       0.11       0.11       0.12       0.12       0.12       0.11 
     SELC       0.09       0.14       0.13       0.13       0.13       0.10 
 
         Covariance Matrix        
 
               TRUST       SHAR       MOTI       SELA       SELM       EMPI    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    TRUST       0.19 
     SHAR       0.15       0.22 
     MOTI       0.13       0.15       0.18 
     SELA       0.11       0.12       0.12       0.20 
     SELM       0.09       0.12       0.11       0.14       0.20 
     EMPI       0.11       0.11       0.11       0.12       0.12       0.19 
     INTR       0.11       0.12       0.11       0.11       0.12       0.15 
     SELC       0.10       0.12       0.10       0.15       0.14       0.16 
 
         Covariance Matrix        
 
                INTR       SELC    
            --------   -------- 
     INTR       0.19 



337 

     SELC       0.16       0.25 
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 Parameter Specifications 
 
         LAMBDA-Y     
 
                VISL       COMU       CREA       CLIM 
            --------   --------   --------   -------- 
     FOMU          0          0          0          0 
     ARTI          1          0          0          0 
     IMPE          2          0          0          0 
     ROLE          3          0          0          0 
     SKIL          0          0          0          0 
     CHAN          0          4          0          0 
     FORM          0          5          0          0 
     ORIG          0          0          0          0 
     FLUE          0          0          6          0 
     FLEX          0          0          7          0 
     ELAB          0          0          8          0 
     POSI          0          0          0          0 
    TRUST          0          0          0          9 
     SHAR          0          0          0         10 
     MOTI          0          0          0         11 
 
         LAMBDA-X     
 
                 EQM 
            -------- 
     SELA          0 
     SELM         12 
     EMPI         13 
     INTR         14 
     SELC         15 
 
         BETA         
 
                VISL       COMU       CREA       CLIM 
            --------   --------   --------   -------- 
     VISL          0         16         17         18 
     COMU          0          0          0         19 
     CREA          0          0          0         20 
     CLIM          0          0          0          0 
 
         GAMMA        
 
                 EQM 
            -------- 
     VISL         21 
     COMU         22 
     CREA         23 
     CLIM         24 
 
         PHI          
 
                 EQM 
            -------- 
                  25 
 
       

   PSI          
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                VISL       COMU       CREA       CLIM 
            --------   --------   --------   -------- 
                  26         27         28         29 
 
         THETA-EPS    
 
                FOMU       ARTI       IMPE       ROLE       SKIL       CHAN 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     FOMU         30 
     ARTI         31         32 
     IMPE         33         34         35 
     ROLE          0          0          0         36 
     SKIL         37         38         39          0         40 
     CHAN          0          0          0         41         42         43 
     FORM          0          0         44          0         45          0 
     ORIG          0         47         48         49          0          0 
     FLUE          0          0          0         51          0          0 
     FLEX         55          0         56          0         57         58 
     ELAB          0          0          0          0          0          0 
     POSI          0         64          0          0         65          0 
    TRUST         69          0          0          0         70          0 
     SHAR          0          0          0          0         75          0 
     MOTI          0         82          0          0         83          0 
 
         THETA-EPS    
 
                FORM       ORIG       FLUE       FLEX       ELAB       POSI 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     FORM         46 
     ORIG          0         50 
     FLUE         52         53         54 
     FLEX          0          0         59         60 
     ELAB         61          0          0         62         63 
     POSI         66          0          0          0         67         68 
    TRUST         71          0          0          0         72         73 
     SHAR         76         77          0          0         78         79 
     MOTI          0         84         85         86         87         88 
 
         THETA-EPS    
 
               TRUST       SHAR       MOTI 
            --------   --------   -------- 
    TRUST         74 
     SHAR         80         81 
     MOTI         89         90         91 
 
         THETA-DELTA-EPS  
 
                FOMU       ARTI       IMPE       ROLE       SKIL       CHAN 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     SELA          0          0          0          0          0         92 
     SELM          0          0          0          0          0          0 
     EMPI          0          0        100          0          0        101 
     INTR          0          0        107          0        108        109 
     SELC          0        114          0          0        115          0 
 
         THETA-DELTA-EPS  
 
                FORM       ORIG       FLUE       FLEX       ELAB       POSI 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     SELA          0          0          0          0          0          0 
     SELM          0          0         95         96          0          0 
     EMPI          0        102          0          0          0          0 
     INTR          0          0          0        110          0          0 
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     SELC          0        116        117        118        119          0 
 
         THETA-DELTA-EPS  
 
               TRUST       SHAR       MOTI 
            --------   --------   -------- 
     SELA         93          0          0 
     SELM         97          0          0 
     EMPI        103          0          0 
     INTR          0          0          0 
     SELC          0        120        121 
 
         THETA-DELTA  
 
                SELA       SELM       EMPI       INTR       SELC 
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     SELA         94 
     SELM         98         99 
     EMPI        104        105        106 
     INTR        111        112          0        113 
     SELC          0          0        122        123        124 
  
 
 
 TI SEM VISIONARY                                                                
 
 Number of Iterations = 43 
 
 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                
 
         LAMBDA-Y     
 
                VISL       COMU       CREA       CLIM    
            --------   --------   --------   -------- 
     FOMU       1.00        - -        - -        - - 
  
     ARTI       1.12        - -        - -        - - 
              (0.04) 
               29.96 
  
     IMPE       1.16        - -        - -        - - 
              (0.04) 
               25.82 
  
     ROLE       1.15        - -        - -        - - 
              (0.05) 
               22.28 
  
     SKIL        - -       1.00        - -        - - 
  
     CHAN        - -       1.05        - -        - - 
                         (0.03) 
                          33.00 
  
     FORM        - -       1.04        - -        - - 
                         (0.03) 
                          29.89 
  
     ORIG        - -        - -       1.00        - - 
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     FLUE        - -        - -       1.04        - - 
                                    (0.03) 
                                     33.09 
  
     FLEX        - -        - -       1.08        - - 
                                    (0.04) 
                                     29.29 
  
     ELAB        - -        - -       1.04        - - 
                                    (0.04) 
                                     26.24 
  
     POSI        - -        - -        - -       1.00 
  
    TRUST        - -        - -        - -       1.01 
                                               (0.03) 
                                                34.04 
  
     SHAR        - -        - -        - -       1.07 
                                               (0.04) 
                                                26.81 
  
     MOTI        - -        - -        - -       1.02 
                                               (0.04) 
                                                26.09 
  
 
         LAMBDA-X     
 
                 EQM    
            -------- 
     SELA       1.00 
  
     SELM       0.93 
              (0.03) 
               30.10 
  
     EMPI       0.95 
              (0.03) 
               27.95 
  
     INTR       0.97 
              (0.04) 
               25.98 
  
     SELC       0.90 
              (0.04) 
               22.41 
  
 
         BETA         
 
                VISL       COMU       CREA       CLIM    
            --------   --------   --------   -------- 
     VISL        - -       0.15      -0.14       0.84 
                         (0.06)     (0.11)     (0.23) 
                           2.45      -1.20       3.61 
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     COMU        - -        - -        - -       1.26 
                                               (0.09) 
                                                14.57 
  
     CREA        - -        - -        - -       1.21 
                                               (0.09) 
                                                13.94 
  
     CLIM        - -        - -        - -        - - 
  
 
         GAMMA        
 
                 EQM    
            -------- 
     VISL      -0.04 
              (0.07) 
               -0.55 
  
     COMU      -0.25 
              (0.06) 
               -4.21 
  
     CREA      -0.11 
              (0.06) 
               -1.97 
  
     CLIM       0.70 
              (0.03) 
               20.68 
  
 
         Covariance Matrix of ETA and KSI         
 
                VISL       COMU       CREA       CLIM        EQM    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     VISL       0.09 
     COMU       0.10       0.15 
     CREA       0.10       0.13       0.16 
     CLIM       0.09       0.12       0.13       0.11 
      EQM       0.09       0.10       0.12       0.11       0.16 
 
         PHI          
 
                 EQM    
            -------- 
                0.16 
              (0.01) 
               15.88 
  
 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 
                VISL       COMU       CREA       CLIM    
            --------   --------   --------   -------- 
                0.01       0.03       0.02       0.03 
              (0.00)     (0.00)     (0.00)     (0.00) 
                3.37       7.59       5.75       8.94 
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         Squared Multiple Correlations for Structural Equations   
 
                VISL       COMU       CREA       CLIM    
            --------   --------   --------   -------- 
                0.90       0.79       0.87       0.70 
 
         Squared Multiple Correlations for Reduced Form           
 
                VISL       COMU       CREA       CLIM    
            --------   --------   --------   -------- 
                0.58       0.43       0.55       0.70 
 
         Reduced Form                 
 
                 EQM    
            -------- 
     VISL       0.55 
              (0.03) 
               17.76 
  
     COMU       0.64 
              (0.03) 
               19.57 
  
     CREA       0.73 
              (0.04) 
               19.40 
  
     CLIM       0.70 
              (0.03) 
               20.68 
  
 
         THETA-EPS    
 
                FOMU       ARTI       IMPE       ROLE       SKIL       CHAN    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     FOMU       0.10 
              (0.01) 
               19.64 
  
     ARTI       0.06       0.10 
              (0.00)     (0.01) 
               13.41      18.90 
  
     IMPE       0.03       0.02       0.06 
              (0.00)     (0.00)     (0.00) 
                7.82       5.99      16.60 
  
     ROLE        - -        - -        - -       0.05 
                                               (0.00) 
                                                16.11 
  
     SKIL      -0.01       0.00      -0.01        - -       0.04 
              (0.00)     (0.00)     (0.00)                (0.01) 
               -4.81      -1.45      -4.30                  7.18 
  
     CHAN        - -        - -        - -       0.01       0.01       0.06 
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                                               (0.00)     (0.00)     (0.00) 
                                                 4.01       1.40      14.92 
  
     FORM        - -        - -       0.01        - -      -0.02        - - 
                                    (0.00)                (0.00) 
                                      4.77                 -6.90 
  
     ORIG        - -       0.01      -0.01       0.02        - -        - - 
                         (0.00)     (0.00)     (0.00) 
                           3.37      -5.21       6.33 
  
     FLUE        - -        - -        - -       0.02        - -        - - 
                                               (0.00) 
                                                 9.19 
  
     FLEX       0.01        - -       0.00        - -      -0.02      -0.01 
              (0.00)                (0.00)                (0.00)     (0.00) 
                2.90                 -2.21                 -7.16      -2.57 
  
     ELAB        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
  
     POSI        - -       0.01        - -        - -      -0.01        - - 
                         (0.00)                           (0.00) 
                           2.87                            -3.80 
  
    TRUST      -0.01        - -        - -        - -      -0.01        - - 
              (0.00)                                      (0.00) 
               -3.23                                       -4.45 
  
     SHAR        - -        - -        - -        - -      -0.01        - - 
                                                          (0.00) 
                                                           -2.92 
  
     MOTI        - -      -0.01        - -        - -      -0.01        - - 
                         (0.00)                           (0.00) 
                          -2.52                            -5.22 
  
 
         THETA-EPS    
 
                FORM       ORIG       FLUE       FLEX       ELAB       POSI    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     FORM       0.03 
              (0.00) 
               10.00 
  
     ORIG        - -       0.11 
                         (0.01) 
                          19.82 
  
     FLUE       0.01       0.04       0.09 
              (0.00)     (0.00)     (0.01) 
                4.50       9.68      16.77 
  
     FLEX        - -        - -       0.01       0.03 
                                    (0.00)     (0.00) 
                                      1.85       8.42 
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     ELAB       0.01        - -        - -      -0.01       0.08 
              (0.00)                           (0.00)     (0.01) 
                3.68                            -3.82      15.56 
  
     POSI       0.00        - -        - -        - -       0.02       0.10 
              (0.00)                                      (0.00)     (0.01) 
                1.70                                        4.25      19.45 
  
    TRUST       0.01        - -        - -        - -       0.02       0.04 
              (0.00)                                      (0.00)     (0.00) 
                3.97                                        6.19      11.34 
  
     SHAR       0.01       0.02        - -        - -       0.01       0.02 
              (0.00)     (0.00)                           (0.00)     (0.00) 
                5.51       6.07                             2.71       5.65 
  
     MOTI        - -      -0.01      -0.02      -0.01      -0.01       0.01 
                         (0.00)     (0.00)     (0.00)     (0.00)     (0.00) 
                          -2.98      -5.69      -5.30      -2.15       2.39 
  
 
         THETA-EPS    
 
               TRUST       SHAR       MOTI    
            --------   --------   -------- 
    TRUST       0.07 
              (0.00) 
               18.20 
  
     SHAR       0.03       0.09 
              (0.00)     (0.00) 
                9.32      19.17 
  
     MOTI       0.01       0.03       0.06 
              (0.00)     (0.00)     (0.00) 
                3.90       7.34      15.84 
  
 
         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
 
                FOMU       ARTI       IMPE       ROLE       SKIL       CHAN    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
                0.45       0.51       0.65       0.70       0.80       0.72 
 
         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
 
                FORM       ORIG       FLUE       FLEX       ELAB       POSI    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
                0.83       0.58       0.67       0.85       0.68       0.53 
 
         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
 
               TRUST       SHAR       MOTI    
            --------   --------   -------- 
                0.62       0.58       0.65 
 
         THETA-DELTA-EPS  
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                FOMU       ARTI       IMPE       ROLE       SKIL       CHAN    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     SELA        - -        - -        - -        - -        - -       0.01 
                                                                     (0.00) 
                                                                       4.33 
  
     SELM        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
  
     EMPI        - -        - -       0.01        - -        - -       0.00 
                                    (0.00)                           (0.00) 
                                      5.70                             1.96 
  
     INTR        - -        - -       0.00        - -      -0.02      -0.01 
                                    (0.00)                (0.00)     (0.00) 
                                      2.18                 -6.54      -3.84 
  
     SELC        - -       0.01        - -        - -       0.01        - - 
                         (0.00)                           (0.00) 
                           3.26                             3.80 
  
 
         THETA-DELTA-EPS  
 
                FORM       ORIG       FLUE       FLEX       ELAB       POSI    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     SELA        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
  
     SELM        - -        - -      -0.01       0.01        - -        - - 
                                    (0.00)     (0.00) 
                                     -3.08       2.72 
  
     EMPI        - -      -0.01        - -        - -        - -        - - 
                         (0.00) 
                          -3.28 
  
     INTR        - -        - -        - -       0.00        - -        - - 
                                               (0.00) 
                                                -2.23 
  
     SELC        - -       0.03       0.02       0.01       0.02        - - 
                         (0.00)     (0.00)     (0.00)     (0.00) 
                           8.80       5.91       3.65       4.89 
  
 
         THETA-DELTA-EPS  
 
               TRUST       SHAR       MOTI    
            --------   --------   -------- 
     SELA      -0.01        - -        - - 
              (0.00) 
               -3.21 
  
     SELM      -0.01        - -        - - 
              (0.00) 
               -4.25 
  
     EMPI       0.00        - -        - - 
              (0.00) 
                2.87 
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     INTR        - -        - -        - - 
  
     SELC        - -       0.01       0.00 
                         (0.00)     (0.00) 
                           3.97      -0.93 
  
 
         THETA-DELTA  
 
                SELA       SELM       EMPI       INTR       SELC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     SELA       0.03 
              (0.01) 
                6.38 
  
     SELM      -0.01       0.06 
              (0.00)     (0.01) 
               -1.64      10.62 
  
     EMPI      -0.03      -0.02       0.04 
              (0.00)     (0.00)     (0.00) 
               -8.34      -5.26      11.98 
  
     INTR      -0.04      -0.03        - -       0.04 
              (0.00)     (0.00)                (0.00) 
              -12.26      -8.10                 10.75 
  
     SELC        - -        - -       0.02       0.02       0.12 
                                    (0.00)     (0.00)     (0.01) 
                                      5.67       4.87      18.29 
  
 
         Squared Multiple Correlations for X - Variables          
 
                SELA       SELM       EMPI       INTR       SELC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
                0.83       0.69       0.77       0.79       0.52 
 
 
                           Goodness of Fit Statistics 
 
                             Degrees of Freedom = 86 
               Minimum Fit Function Chi-Square = 100.16 (P = 0.14) 
        Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 99.90 (P = 0.15) 
                 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 13.90 
              90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 42.90) 
  
                        Minimum Fit Function Value = 0.10 
                Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.015 
              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.045) 
             Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.013 
             90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.023) 
               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 1.00 
  
                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.36 
             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.35 ; 0.39) 
                         ECVI for Saturated Model = 0.44 
                       ECVI for Independence Model = 63.89 



347 

  
     Chi-Square for Independence Model with 190 Degrees of Freedom = 
61101.60 
                           Independence AIC = 61141.60 
                                Model AIC = 347.90 
                              Saturated AIC = 420.00 
                           Independence CAIC = 61258.90 
                               Model CAIC = 1075.14 
                             Saturated CAIC = 1651.62 
  
                          Normed Fit Index (NFI) = 1.00 
                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.00 
                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.45 
                        Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 
                        Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 
                         Relative Fit Index (RFI) = 1.00 
  
                            Critical N (CN) = 1142.02 
  
  
                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.0031 
                             Standardized RMR = 0.015 
                        Goodness of Fit Index (GFI) = 0.99 
                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.97 
                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.41 
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         Fitted Covariance Matrix 
 
                FOMU       ARTI       IMPE       ROLE       SKIL       CHAN    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     FOMU       0.19 
     ARTI       0.15       0.21 
     IMPE       0.12       0.13       0.17 
     ROLE       0.10       0.11       0.11       0.16 
     SKIL       0.09       0.11       0.11       0.11       0.19 
     CHAN       0.10       0.12       0.12       0.13       0.17       0.23 
     FORM       0.10       0.12       0.13       0.12       0.14       0.17 
     ORIG       0.10       0.12       0.10       0.13       0.13       0.13 
     FLUE       0.10       0.11       0.12       0.14       0.13       0.14 
     FLEX       0.11       0.12       0.12       0.12       0.12       0.14 
     ELAB       0.10       0.11       0.12       0.12       0.13       0.14 
     POSI       0.09       0.11       0.11       0.11       0.10       0.12 
    TRUST       0.09       0.10       0.11       0.11       0.11       0.12 
     SHAR       0.10       0.11       0.11       0.11       0.12       0.13 
     MOTI       0.09       0.10       0.11       0.11       0.10       0.12 
     SELA       0.09       0.10       0.10       0.10       0.10       0.12 
     SELM       0.08       0.09       0.10       0.10       0.10       0.10 
     EMPI       0.08       0.09       0.11       0.10       0.10       0.11 
     INTR       0.09       0.10       0.10       0.10       0.08       0.09 
     SELC       0.08       0.10       0.09       0.09       0.10       0.10 
 
         Fitted Covariance Matrix 
 
                FORM       ORIG       FLUE       FLEX       ELAB       POSI    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     FORM       0.20 
     ORIG       0.13       0.27 
     FLUE       0.15       0.20       0.26 
     FLEX       0.14       0.17       0.18       0.22 
     ELAB       0.15       0.16       0.17       0.17       0.25 
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     POSI       0.12       0.13       0.13       0.13       0.15       0.21 
    TRUST       0.13       0.13       0.13       0.14       0.15       0.16 
     SHAR       0.14       0.15       0.14       0.14       0.15       0.14 
     MOTI       0.12       0.12       0.12       0.12       0.13       0.12 
     SELA       0.11       0.12       0.12       0.13       0.12       0.11 
     SELM       0.10       0.11       0.11       0.13       0.11       0.11 
     EMPI       0.10       0.11       0.12       0.12       0.12       0.11 
     INTR       0.10       0.12       0.12       0.12       0.12       0.11 
     SELC       0.10       0.14       0.13       0.13       0.13       0.10 
 
         Fitted Covariance Matrix 
 
               TRUST       SHAR       MOTI       SELA       SELM       EMPI    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    TRUST       0.19 
     SHAR       0.15       0.22 
     MOTI       0.13       0.15       0.18 
     SELA       0.11       0.12       0.12       0.20 
     SELM       0.10       0.11       0.11       0.14       0.20 
     EMPI       0.11       0.12       0.11       0.12       0.12       0.19 
     INTR       0.11       0.12       0.11       0.11       0.12       0.15 
     SELC       0.10       0.12       0.10       0.15       0.14       0.16 
 
         Fitted Covariance Matrix 
 
                INTR       SELC    
            --------   -------- 
     INTR       0.19 
     SELC       0.16       0.25 
 
         Fitted Residuals 
 
                FOMU       ARTI       IMPE       ROLE       SKIL       CHAN    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     FOMU       0.00 
     ARTI       0.00       0.00 
     IMPE       0.00       0.00       0.00 
     ROLE       0.00       0.00       0.00       0.00 
     SKIL       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
     CHAN       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
     FORM       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
     ORIG       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
     FLUE       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
     FLEX       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
     ELAB       0.00       0.01       0.00       0.00       0.00       0.00 
     POSI       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
    TRUST       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
     SHAR       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
     MOTI       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
     SELA       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
     SELM       0.01       0.01       0.00       0.00       0.00       0.00 
     EMPI       0.01       0.01       0.00       0.00       0.00       0.00 
     INTR       0.01       0.01       0.01       0.00       0.00       0.00 
     SELC       0.02       0.01       0.01       0.00       0.00       0.00 
 
         Fitted Residuals 
 
                FORM       ORIG       FLUE       FLEX       ELAB       POSI    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     FORM       0.00 
     ORIG       0.00       0.00 
     FLUE       0.00       0.00       0.00 
     FLEX       0.00       0.00       0.00       0.00 
     ELAB       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
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     POSI       0.00      -0.01       0.00       0.00       0.00       0.00 
    TRUST       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
     SHAR       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
     MOTI       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
     SELA      -0.01       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
     SELM       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
     EMPI       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
     INTR       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
     SELC       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
 
         Fitted Residuals 
 
               TRUST       SHAR       MOTI       SELA       SELM       EMPI    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    TRUST       0.00 
     SHAR       0.00       0.00 
     MOTI       0.00       0.00       0.00 
     SELA       0.00       0.00       0.00       0.00 
     SELM       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
     EMPI       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
     INTR      -0.01       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
     SELC      -0.01       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
 
         Fitted Residuals 
 
                INTR       SELC    
            --------   -------- 
     INTR       0.00 
     SELC       0.00       0.00 
 
 Summary Statistics for Fitted Residuals 
 
 Smallest Fitted Residual =   -0.01 
   Median Fitted Residual =    0.00 
  Largest Fitted Residual =    0.02 
 
 Stemleaf Plot 
 
 - 7|62  
 - 6|0  
 - 5|6  
 - 4|976554  
 - 3|974322100  
 - 2|765322100000  
 - 1|99998887666433322110  
 - 0|999988888776666555554444433322222111111000  
   0|11111112222223333444555555556666666777788899  
   1|01112222333334445666777888899  
   2|0000111223344567789  
   3|00112236677  
   4|125  
   5|1  
   6|245  
   7|28  
   8|  
   9|0  
  10|  
  11|13  
  12|  
  13|  
  14|1  
  15|  
  16|  
  17|0 
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         Standardized Residuals   
 
                FOMU       ARTI       IMPE       ROLE       SKIL       CHAN    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     FOMU      -0.90 
     ARTI       1.90       2.61 
     IMPE       0.79       2.46       1.35 
     ROLE      -0.74      -0.80       1.40       1.16 
     SKIL       1.09       2.28       0.11      -0.09       0.55 
     CHAN      -0.17       1.16      -1.35       0.22       0.13      -1.00 
     FORM      -0.18      -0.07      -0.87       1.72      -0.28      -0.98 
     ORIG       1.03       0.66       0.30       0.36       0.13       0.98 
     FLUE      -0.32       0.41       0.51       1.28       0.82       0.39 
     FLEX      -0.97      -0.95      -1.80      -0.23       0.78       0.47 
     ELAB       0.69       1.86       0.82       0.96       0.47       0.61 
     POSI       0.42       0.23       1.36       1.72       1.30       1.12 
    TRUST      -0.68      -0.99       0.04       2.20       1.26       1.50 
     SHAR      -1.22      -1.53      -2.23       0.98      -0.31      -0.26 
     MOTI      -1.22      -1.17      -0.22       0.31       0.28      -0.39 
     SELA       0.81       1.35      -1.29      -2.14      -0.34      -0.92 
     SELM       2.18       1.85      -0.33      -1.28       0.93       0.50 
     EMPI       3.58       3.65       2.61      -0.81       0.80       0.72 
     INTR       2.91       2.41       2.90       0.38       1.62       1.34 
     SELC       3.97       4.28       2.01      -0.19       0.85       0.72 
 
         Standardized Residuals   
 
                FORM       ORIG       FLUE       FLEX       ELAB       POSI    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     FORM      -0.45 
     ORIG       0.19       0.83 
     FLUE       0.76       0.32       0.12 
     FLEX      -0.60       1.57       0.12       0.00 
     ELAB       0.22       0.18      -1.24      -0.14      -0.23 
     POSI       0.99      -2.26       0.73      -1.92       0.19       0.00 
    TRUST       1.64      -1.43       0.92       0.55       0.61      -0.78 
     SHAR      -1.47      -0.40       0.50       0.75       0.68      -2.31 
     MOTI      -0.39      -1.33       0.62      -0.18       0.95       0.84 
     SELA      -2.42      -0.28      -0.67       0.76       0.66       1.36 
     SELM      -1.06       0.68      -0.16       0.44       0.08      -0.35 
     EMPI       0.23      -1.90      -1.10      -1.59      -0.65      -0.59 
     INTR       0.96      -1.41      -0.46      -1.26      -0.21      -0.69 
     SELC      -0.49      -0.91      -0.79       0.15      -0.30      -0.55 
 
         Standardized Residuals   
 
               TRUST       SHAR       MOTI       SELA       SELM       EMPI    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    TRUST      -0.37 
     SHAR      -1.93      -1.88 
     MOTI      -0.03      -0.90      -1.03 
     SELA      -0.11       0.03       0.80       1.79 
     SELM      -1.05       1.00       0.10       1.92       1.24 
     EMPI      -2.64      -0.37       0.37      -0.17      -0.60       0.24 
     INTR      -2.71       0.21      -0.91      -0.25      -0.73       0.46 
     SELC      -2.44      -0.14       0.10       1.00       0.99       0.39 
 
         Standardized Residuals   
 
                INTR       SELC    
            --------   -------- 
     INTR      -0.09 
     SELC       0.10       0.68 
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 Summary Statistics for Standardized Residuals 
 
 Smallest Standardized Residual =   -2.71 
   Median Standardized Residual =    0.17 
  Largest Standardized Residual =    4.28 
 
 Stemleaf Plot 
 
 - 2|76  
 - 2|443321  
 - 1|99998655  
 - 1|44333332222111000000  
 - 0|9999998888777777666555  
 - 0|4444443333333332222222222211111100000  
   0|1111111111222222222333344444444  
   0|555555566667777777777888888888889999  
   1|00000000011222333334444  
   1|56667788999  
   2|02234  
   2|56699  
   3|  
   3|66  
   4|03 
 Largest Negative Standardized Residuals 
 Residual for     EMPI and    TRUST  -2.64 
 Residual for     INTR and    TRUST  -2.71 
 Largest Positive Standardized Residuals 
 Residual for     ARTI and     ARTI   2.61 
 Residual for     EMPI and     FOMU   3.58 
 Residual for     EMPI and     ARTI   3.65 
 Residual for     EMPI and     IMPE   2.61 
 Residual for     INTR and     FOMU   2.91 
 Residual for     INTR and     IMPE   2.90 
 Residual for     SELC and     FOMU   3.97 
 Residual for     SELC and     ARTI   4.28 
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 TI SEM VISIONARY                                                                
 
                         Qplot of Standardized Residuals 
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                             Standardized Residuals 
 
 TI SEM VISIONARY                                                                
 
 Modification Indices and Expected Change 
 
         Modification Indices for LAMBDA-Y        
 
                VISL       COMU       CREA       CLIM    
            --------   --------   --------   -------- 
     FOMU        - -       0.01       0.81       0.01 
     ARTI        - -       0.16       0.59       1.69 
     IMPE        - -       1.48       0.00       0.50 
     ROLE        - -       0.90       0.00       1.59 
     SKIL       0.03        - -       0.22       0.85 
     CHAN       0.04        - -       0.21       0.67 
     FORM       0.13        - -       0.71       2.52 
     ORIG       0.67       0.08        - -       3.19 
     FLUE       1.68       1.08        - -       2.65 
     FLEX       3.33       1.07        - -       1.45 
     ELAB       1.86       0.08        - -       1.84 
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     POSI       2.07       0.00       4.92        - - 
    TRUST       0.15       2.17       3.36        - - 
     SHAR       2.96       1.30       0.01        - - 
     MOTI       0.00       0.19       0.19        - - 
 
         Expected Change for LAMBDA-Y     
 
                VISL       COMU       CREA       CLIM    
            --------   --------   --------   -------- 
     FOMU        - -      -0.01      -0.05      -0.01 
     ARTI        - -       0.03       0.04       0.17 
     IMPE        - -      -0.10       0.00      -0.11 
     ROLE        - -       0.09       0.00      -0.35 
     SKIL       0.04        - -       0.05       0.16 
     CHAN       0.05        - -       0.05       0.16 
     FORM      -0.09        - -      -0.08      -0.26 
     ORIG      -0.11      -0.02        - -      -0.27 
     FLUE       0.16       0.07        - -       0.25 
     FLEX      -0.22      -0.07        - -      -0.22 
     ELAB       0.17       0.02        - -       0.24 
     POSI       0.22       0.00      -0.21        - - 
    TRUST       0.05       0.10       0.15        - - 
     SHAR      -0.26      -0.08       0.01        - - 
     MOTI      -0.01      -0.03      -0.21        - - 
 
         Standardized Expected Change for LAMBDA-Y        
 
                VISL       COMU       CREA       CLIM    
            --------   --------   --------   -------- 
     FOMU        - -       0.00      -0.02       0.00 
     ARTI        - -       0.01       0.02       0.06 
     IMPE        - -      -0.04       0.00      -0.04 
     ROLE        - -       0.03       0.00      -0.12 
     SKIL       0.01        - -       0.02       0.05 
     CHAN       0.02        - -       0.02       0.05 
     FORM      -0.03        - -      -0.03      -0.09 
     ORIG      -0.03      -0.01        - -      -0.09 
     FLUE       0.05       0.03        - -       0.08 
     FLEX      -0.07      -0.03        - -      -0.07 
     ELAB       0.05       0.01        - -       0.08 
     POSI       0.06       0.00      -0.08        - - 
    TRUST       0.01       0.04       0.06        - - 
     SHAR      -0.08      -0.03       0.00        - - 
     MOTI       0.00      -0.01      -0.08        - - 
 
         Completely Standardized Expected Change for LAMBDA-Y     
 
                VISL       COMU       CREA       CLIM    
            --------   --------   --------   -------- 
     FOMU        - -      -0.01      -0.05      -0.01 
     ARTI        - -       0.02       0.04       0.13 
     IMPE        - -      -0.09       0.00      -0.09 
     ROLE        - -       0.08       0.00      -0.30 
     SKIL       0.03        - -       0.04       0.12 
     CHAN       0.03        - -       0.04       0.11 
     FORM      -0.06        - -      -0.08      -0.20 
     ORIG      -0.06      -0.01        - -      -0.17 
     FLUE       0.09       0.05        - -       0.17 
     FLEX      -0.14      -0.06        - -      -0.16 
     ELAB       0.10       0.02        - -       0.16 
     POSI       0.14       0.00      -0.18        - - 
    TRUST       0.03       0.09       0.13        - - 
     SHAR      -0.16      -0.07       0.01        - - 
     MOTI      -0.01      -0.03      -0.20        - - 
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 No Non-Zero Modification Indices for LAMBDA-X     
 
 No Non-Zero Modification Indices for BETA         
 
 No Non-Zero Modification Indices for GAMMA        
 
 No Non-Zero Modification Indices for PHI          
 
 No Non-Zero Modification Indices for PSI          
 
         Modification Indices for THETA-EPS       
 
                FOMU       ARTI       IMPE       ROLE       SKIL       CHAN    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     FOMU        - - 
     ARTI        - -        - - 
     IMPE        - -        - -        - - 
     ROLE       0.00       1.57       2.12        - - 
     SKIL        - -        - -        - -       0.48        - - 
     CHAN       0.18       1.49       2.04        - -        - -        - - 
     FORM       0.78       0.28        - -       0.44        - -        - - 
     ORIG       2.01        - -        - -        - -       1.04       0.85 
     FLUE       1.76       0.41       0.18        - -       1.20       0.51 
     FLEX        - -       3.26        - -       0.03        - -        - - 
     ELAB       0.85       2.82       0.09       0.00       0.11       0.02 
     POSI       0.21        - -       0.66       0.16        - -       0.01 
    TRUST        - -       1.42       0.00       0.71        - -       0.24 
     SHAR       0.08       0.16       3.42       0.56        - -       0.05 
     MOTI       1.45        - -       1.07       0.00        - -       0.39 
 
         Modification Indices for THETA-EPS       
 
                FORM       ORIG       FLUE       FLEX       ELAB       POSI    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     FORM        - - 
     ORIG       0.02        - - 
     FLUE        - -        - -        - - 
     FLEX       0.01       1.52        - -        - - 
     ELAB        - -       0.86       3.79        - -        - - 
     POSI        - -       3.87       2.40       3.40        - -        - - 
    TRUST        - -       0.16       0.01       2.49        - -        - - 
     SHAR        - -        - -       0.02       0.14        - -        - - 
     MOTI       0.07        - -        - -        - -        - -        - - 
 
         Modification Indices for THETA-EPS       
 
               TRUST       SHAR       MOTI    
            --------   --------   -------- 
    TRUST        - - 
     SHAR        - -        - - 
     MOTI        - -        - -        - - 
 
         Expected Change for THETA-EPS    
 
                FOMU       ARTI       IMPE       ROLE       SKIL       CHAN    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     FOMU        - - 
     ARTI        - -        - - 
     IMPE        - -        - -        - - 
     ROLE       0.00       0.00       0.00        - - 
     SKIL        - -        - -        - -       0.00        - - 
     CHAN       0.00       0.00       0.00        - -        - -        - - 
     FORM       0.00       0.00        - -       0.00        - -        - - 
     ORIG       0.00        - -        - -        - -       0.00       0.00 
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     FLUE       0.00       0.00       0.00        - -       0.00       0.00 
     FLEX        - -       0.00        - -       0.00        - -        - - 
     ELAB       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
     POSI       0.00        - -       0.00       0.00        - -       0.00 
    TRUST        - -       0.00       0.00       0.00        - -       0.00 
     SHAR       0.00       0.00       0.00       0.00        - -       0.00 
     MOTI       0.00        - -       0.00       0.00        - -       0.00 
 
         Expected Change for THETA-EPS    
 
                FORM       ORIG       FLUE       FLEX       ELAB       POSI    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     FORM        - - 
     ORIG       0.00        - - 
     FLUE        - -        - -        - - 
     FLEX       0.00       0.01        - -        - - 
     ELAB        - -       0.00      -0.01        - -        - - 
     POSI        - -      -0.01       0.00       0.00        - -        - - 
    TRUST        - -       0.00       0.00       0.00        - -        - - 
     SHAR        - -        - -       0.00       0.00        - -        - - 
     MOTI       0.00        - -        - -        - -        - -        - - 
 
         Expected Change for THETA-EPS    
 
               TRUST       SHAR       MOTI    
            --------   --------   -------- 
    TRUST        - - 
     SHAR        - -        - - 
     MOTI        - -        - -        - - 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS    
 
                FOMU       ARTI       IMPE       ROLE       SKIL       CHAN    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     FOMU        - - 
     ARTI        - -        - - 
     IMPE        - -        - -        - - 
     ROLE       0.00      -0.01       0.02        - - 
     SKIL        - -        - -        - -      -0.01        - - 
     CHAN       0.00       0.01      -0.02        - -        - -        - - 
     FORM       0.01      -0.01        - -       0.01        - -        - - 
     ORIG       0.02        - -        - -        - -      -0.01       0.01 
     FLUE      -0.01       0.01       0.01        - -       0.01      -0.01 
     FLEX        - -      -0.02        - -       0.00        - -        - - 
     ELAB      -0.01       0.02       0.00       0.00       0.00       0.00 
     POSI       0.01        - -       0.01       0.00        - -       0.00 
    TRUST        - -      -0.01       0.00       0.01        - -       0.01 
     SHAR       0.00       0.00      -0.02       0.01        - -       0.00 
     MOTI      -0.02        - -       0.01       0.00        - -      -0.01 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS    
 
                FORM       ORIG       FLUE       FLEX       ELAB       POSI    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     FORM        - - 
     ORIG       0.00        - - 
     FLUE        - -        - -        - - 
     FLEX       0.00       0.02        - -        - - 
     ELAB        - -       0.01      -0.03        - -        - - 
     POSI        - -      -0.02       0.02      -0.02        - -        - - 
    TRUST        - -       0.00       0.00       0.01        - -        - - 
     SHAR        - -        - -       0.00       0.00        - -        - - 
     MOTI       0.00        - -        - -        - -        - -        - - 
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         Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS    
 
               TRUST       SHAR       MOTI    
            --------   --------   -------- 
    TRUST        - - 
     SHAR        - -        - - 
     MOTI        - -        - -        - - 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA-EPS 
 
                FOMU       ARTI       IMPE       ROLE       SKIL       CHAN    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     SELA       0.75       0.51       0.60       1.07       0.02        - - 
     SELM       1.12       0.00       0.30       0.79       0.74       0.33 
     EMPI       0.44       1.84        - -       1.48       0.02        - - 
     INTR       0.00       0.11        - -       0.34        - -        - - 
     SELC       2.24        - -       0.75       0.07        - -       0.08 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA-EPS 
 
                FORM       ORIG       FLUE       FLEX       ELAB       POSI    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     SELA       2.35       0.19       0.04       2.72       0.68       1.85 
     SELM       0.61       1.08        - -        - -       0.39       0.30 
     EMPI       0.55        - -       0.01       1.80       0.08       0.54 
     INTR       1.03       1.50       0.03        - -       0.11       0.11 
     SELC       0.77        - -        - -        - -        - -       0.19 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA-EPS 
 
               TRUST       SHAR       MOTI    
            --------   --------   -------- 
     SELA        - -       0.23       1.52 
     SELM        - -       1.30       0.34 
     EMPI        - -       0.15       0.72 
     INTR       2.32       2.06       2.01 
     SELC       1.09        - -        - - 
 
         Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
 
                FOMU       ARTI       IMPE       ROLE       SKIL       CHAN    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     SELA       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00        - - 
     SELM       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
     EMPI       0.00       0.00        - -       0.00       0.00        - - 
     INTR       0.00       0.00        - -       0.00        - -        - - 
     SELC       0.00        - -       0.00       0.00        - -       0.00 
 
         Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
 
                FORM       ORIG       FLUE       FLEX       ELAB       POSI    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     SELA       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
     SELM       0.00       0.00        - -        - -       0.00       0.00 
     EMPI       0.00        - -       0.00       0.00       0.00       0.00 
     INTR       0.00       0.00       0.00        - -       0.00       0.00 
     SELC       0.00        - -        - -        - -        - -       0.00 
 
         Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
 
               TRUST       SHAR       MOTI    
            --------   --------   -------- 
     SELA        - -       0.00       0.00 
     SELM        - -       0.00       0.00 
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     EMPI        - -       0.00       0.00 
     INTR       0.00       0.00       0.00 
     SELC       0.00        - -        - - 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
 
                FOMU       ARTI       IMPE       ROLE       SKIL       CHAN    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     SELA      -0.01       0.01      -0.01      -0.01       0.00        - - 
     SELM       0.01       0.00      -0.01      -0.01       0.01       0.01 
     EMPI       0.01       0.01        - -      -0.01       0.00        - - 
     INTR       0.00       0.00        - -       0.01        - -        - - 
     SELC       0.02        - -       0.01       0.00        - -       0.00 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
 
                FORM       ORIG       FLUE       FLEX       ELAB       POSI    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     SELA      -0.02      -0.01       0.00       0.02       0.01       0.02 
     SELM      -0.01       0.01        - -        - -      -0.01      -0.01 
     EMPI       0.01        - -       0.00      -0.02       0.00      -0.01 
     INTR       0.01      -0.02       0.00        - -       0.00       0.00 
     SELC      -0.01        - -        - -        - -        - -       0.01 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
 
               TRUST       SHAR       MOTI    
            --------   --------   -------- 
     SELA        - -      -0.01       0.02 
     SELM        - -       0.01      -0.01 
     EMPI        - -       0.00       0.01 
     INTR      -0.02       0.02      -0.02 
     SELC      -0.01        - -        - - 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA     
 
                SELA       SELM       EMPI       INTR       SELC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     SELA        - - 
     SELM        - -        - - 
     EMPI        - -        - -        - - 
     INTR        - -        - -       1.05        - - 
     SELC       0.14       0.15        - -        - -        - - 
 
         Expected Change for THETA-DELTA  
 
                SELA       SELM       EMPI       INTR       SELC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     SELA        - - 
     SELM        - -        - - 
     EMPI        - -        - -        - - 
     INTR        - -        - -       0.01        - - 
     SELC       0.00       0.00        - -        - -        - - 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA  
 
                SELA       SELM       EMPI       INTR       SELC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     SELA        - - 
     SELM        - -        - - 
     EMPI        - -        - -        - - 
     INTR        - -        - -       0.03        - - 
     SELC      -0.01      -0.01        - -        - -        - - 
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 Maximum Modification Index is    4.92 for Element (12, 3) of LAMBDA-Y 
 
 TI SEM VISIONARY                                                                
 
 Factor Scores Regressions 
 
         ETA  
 
                FOMU       ARTI       IMPE       ROLE       SKIL       CHAN    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     VISL       0.02       0.04       0.12       0.18       0.18      -0.04 
     COMU       0.05      -0.02      -0.01      -0.01       0.45       0.02 
     CREA      -0.04       0.02       0.06      -0.10       0.20      -0.02 
     CLIM       0.01       0.02       0.05       0.02       0.21      -0.04 
 
         ETA  
 
                FORM       ORIG       FLUE       FLEX       ELAB       POSI    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     VISL       0.05       0.01      -0.06       0.12       0.00       0.01 
     COMU       0.40       0.03      -0.09       0.18      -0.05       0.02 
     CREA      -0.06       0.10       0.07       0.42       0.17      -0.01 
     CLIM       0.03       0.04       0.00       0.18       0.02       0.02 
 
         ETA  
 
               TRUST       SHAR       MOTI       SELA       SELM       EMPI    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     VISL       0.03      -0.01       0.07       0.06       0.00      -0.02 
     COMU       0.00      -0.07       0.09       0.01      -0.03      -0.05 
     CREA      -0.04      -0.04       0.19       0.07      -0.02       0.03 
     CLIM       0.04       0.00       0.12       0.12       0.02       0.03 
 
         ETA  
 
                INTR       SELC    
            --------   -------- 
     VISL       0.09      -0.05 
     COMU       0.14      -0.07 
     CREA       0.14      -0.17 
     CLIM       0.17      -0.11 
 
         KSI  
 
                FOMU       ARTI       IMPE       ROLE       SKIL       CHAN    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      EQM       0.03       0.00      -0.11      -0.05       0.13      -0.09 
 
         KSI  
 
                FORM       ORIG       FLUE       FLEX       ELAB       POSI    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      EQM       0.01       0.04       0.00      -0.03      -0.02      -0.05 
 
         KSI  
 
               TRUST       SHAR       MOTI       SELA       SELM       EMPI    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      EQM       0.06      -0.02      -0.05       0.51       0.17       0.27 
 
         KSI  
 
                INTR       SELC    
            --------   -------- 
      EQM       0.48      -0.23 
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 TI SEM VISIONARY                                                                
 
 Standardized Solution            
 
         LAMBDA-Y     
 
                VISL       COMU       CREA       CLIM    
            --------   --------   --------   -------- 
     FOMU       0.29        - -        - -        - - 
     ARTI       0.33        - -        - -        - - 
     IMPE       0.34        - -        - -        - - 
     ROLE       0.34        - -        - -        - - 
     SKIL        - -       0.39        - -        - - 
     CHAN        - -       0.41        - -        - - 
     FORM        - -       0.41        - -        - - 
     ORIG        - -        - -       0.40        - - 
     FLUE        - -        - -       0.41        - - 
     FLEX        - -        - -       0.43        - - 
     ELAB        - -        - -       0.41        - - 
     POSI        - -        - -        - -       0.34 
    TRUST        - -        - -        - -       0.34 
     SHAR        - -        - -        - -       0.36 
     MOTI        - -        - -        - -       0.35 
 
         LAMBDA-X     
 
                 EQM    
            -------- 
     SELA       0.40 
     SELM       0.37 
     EMPI       0.38 
     INTR       0.39 
     SELC       0.36 
 
         BETA         
 
                VISL       COMU       CREA       CLIM    
            --------   --------   --------   -------- 
     VISL        - -       0.21      -0.18       0.97 
     COMU        - -        - -        - -       1.09 
     CREA        - -        - -        - -       1.02 
     CLIM        - -        - -        - -        - - 
 
         GAMMA        
 
                 EQM    
            -------- 
     VISL      -0.05 
     COMU      -0.25 
     CREA      -0.11 
     CLIM       0.83 
 
         Correlation Matrix of ETA and KSI        
 
                VISL       COMU       CREA       CLIM        EQM    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     VISL       1.00 
     COMU       0.87       1.00 
     CREA       0.85       0.82       1.00 
     CLIM       0.94       0.88       0.93       1.00 
      EQM       0.76       0.65       0.74       0.83       1.00 
 

         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
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                VISL       COMU       CREA       CLIM    
            --------   --------   --------   -------- 
                0.10       0.21       0.13       0.30 
 
         Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)  
 
                 EQM    
            -------- 
     VISL       0.76 
     COMU       0.65 
     CREA       0.74 
     CLIM       0.83 
 
 TI SEM VISIONARY                                                                
 
 Completely Standardized Solution 
 
         LAMBDA-Y     
 
                VISL       COMU       CREA       CLIM    
            --------   --------   --------   -------- 
     FOMU       0.67        - -        - -        - - 
     ARTI       0.72        - -        - -        - - 
     IMPE       0.81        - -        - -        - - 
     ROLE       0.84        - -        - -        - - 
     SKIL        - -       0.89        - -        - - 
     CHAN        - -       0.85        - -        - - 
     FORM        - -       0.91        - -        - - 
     ORIG        - -        - -       0.76        - - 
     FLUE        - -        - -       0.82        - - 
     FLEX        - -        - -       0.92        - - 
     ELAB        - -        - -       0.82        - - 
     POSI        - -        - -        - -       0.73 
    TRUST        - -        - -        - -       0.79 
     SHAR        - -        - -        - -       0.76 
     MOTI        - -        - -        - -       0.80 
 
         LAMBDA-X     
 
                 EQM    
            -------- 
     SELA       0.91 
     SELM       0.83 
     EMPI       0.88 
     INTR       0.89 
     SELC       0.72 
 
         BETA         
 
                VISL       COMU       CREA       CLIM    
            --------   --------   --------   -------- 
     VISL        - -       0.21      -0.18       0.97 
     COMU        - -        - -        - -       1.09 
     CREA        - -        - -        - -       1.02 
     CLIM        - -        - -        - -        - - 
 
         GAMMA        
 
                 EQM    
            -------- 
     VISL      -0.05 
     COMU      -0.25 
     CREA      -0.11 
     CLIM       0.83 
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         Correlation Matrix of ETA and KSI        
 
                VISL       COMU       CREA       CLIM        EQM    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     VISL       1.00 
     COMU       0.87       1.00 
     CREA       0.85       0.82       1.00 
     CLIM       0.94       0.88       0.93       1.00 
      EQM       0.76       0.65       0.74       0.83       1.00 
 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 
                VISL       COMU       CREA       CLIM    
            --------   --------   --------   -------- 
                0.10       0.21       0.13       0.30 
 
         THETA-EPS    
 
                FOMU       ARTI       IMPE       ROLE       SKIL       CHAN    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     FOMU       0.55 
     ARTI       0.30       0.49 
     IMPE       0.14       0.10       0.35 
     ROLE        - -        - -        - -       0.30 
     SKIL      -0.07      -0.02      -0.06        - -       0.20 
     CHAN        - -        - -        - -       0.04       0.03       0.28 
     FORM        - -        - -       0.05        - -      -0.11        - - 
     ORIG        - -       0.04      -0.06       0.08        - -        - - 
     FLUE        - -        - -        - -       0.11        - -        - - 
     FLEX       0.03        - -      -0.02        - -      -0.09      -0.03 
     ELAB        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
     POSI        - -       0.03        - -        - -      -0.05        - - 
    TRUST      -0.03        - -        - -        - -      -0.06        - - 
     SHAR        - -        - -        - -        - -      -0.04        - - 
     MOTI        - -      -0.03        - -        - -      -0.07        - - 
 
         THETA-EPS    
 
                FORM       ORIG       FLUE       FLEX       ELAB       POSI    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     FORM       0.17 
     ORIG        - -       0.42 
     FLUE       0.04       0.14       0.33 
     FLEX        - -        - -       0.02       0.15 
     ELAB       0.04        - -        - -      -0.05       0.32 
     POSI       0.02        - -        - -        - -       0.07       0.47 
    TRUST       0.05        - -        - -        - -       0.09       0.21 
     SHAR       0.06       0.07        - -        - -       0.04       0.10 
     MOTI        - -      -0.05      -0.08      -0.07      -0.04       0.04 
 
         THETA-EPS    
 
               TRUST       SHAR       MOTI    
            --------   --------   -------- 
    TRUST       0.38 
     SHAR       0.16       0.42 
     MOTI       0.07       0.13       0.35 
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         THETA-DELTA-EPS  
 
                FOMU       ARTI       IMPE       ROLE       SKIL       CHAN    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     SELA        - -        - -        - -        - -        - -       0.04 
     SELM        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
     EMPI        - -        - -       0.07        - -        - -       0.02 
     INTR        - -        - -       0.02        - -      -0.08      -0.04 
     SELC        - -       0.04        - -        - -       0.05        - - 
 
         THETA-DELTA-EPS  
 
                FORM       ORIG       FLUE       FLEX       ELAB       POSI    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     SELA        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
     SELM        - -        - -      -0.04       0.03        - -        - - 
     EMPI        - -      -0.04        - -        - -        - -        - - 
     INTR        - -        - -        - -      -0.02        - -        - - 
     SELC        - -       0.13       0.08       0.05       0.06        - - 
 
         THETA-DELTA-EPS  
 
               TRUST       SHAR       MOTI    
            --------   --------   -------- 
     SELA      -0.03        - -        - - 
     SELM      -0.05        - -        - - 
     EMPI       0.03        - -        - - 
     INTR        - -        - -        - - 
     SELC        - -       0.05      -0.01 
 
         THETA-DELTA  
 
                SELA       SELM       EMPI       INTR       SELC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     SELA       0.17 
     SELM      -0.04       0.31 
     EMPI      -0.15      -0.09       0.23 
     INTR      -0.22      -0.14        - -       0.21 
     SELC        - -        - -       0.09       0.08       0.48 
 
         Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)  
 
                 EQM    
            -------- 
     VISL       0.76 
     COMU       0.65 
     CREA       0.74 
     CLIM       0.83 
 
 TI SEM VISIONARY                                                                
 
 Total and Indirect Effects 
 
         Total Effects of KSI on ETA  
 
                 EQM    
            -------- 
     VISL       0.55 
              (0.03) 
               17.76 
  
     COMU       0.64 
              (0.03) 
               19.57 
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     CREA       0.73 
              (0.04) 
               19.40 
  
     CLIM       0.70 
              (0.03) 
               20.68 
  
 
         Indirect Effects of KSI on ETA   
 
                 EQM    
            -------- 
     VISL       0.59 
              (0.07) 
                8.26 
  
     COMU       0.88 
              (0.07) 
               12.97 
  
     CREA       0.85 
              (0.07) 
               12.44 
  
     CLIM        - - 
  
 
         Total Effects of ETA on ETA  
 
                VISL       COMU       CREA       CLIM    
            --------   --------   --------   -------- 
     VISL        - -       0.15      -0.14       0.87 
                         (0.06)     (0.11)     (0.08) 
                           2.45      -1.20      11.56 
  
     COMU        - -        - -        - -       1.26 
                                               (0.09) 
                                                14.57 
  
     CREA        - -        - -        - -       1.21 
                                               (0.09) 
                                                13.94 
  
     CLIM        - -        - -        - -        - - 
  
 
 
    Largest Eigenvalue of B*B' (Stability Index) is   3.756 
 
         Indirect Effects of ETA on ETA   
 
                VISL       COMU       CREA       CLIM    
            --------   --------   --------   -------- 
     VISL        - -        - -        - -       0.03 
                                               (0.18) 
                                                 0.18 
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     COMU        - -        - -        - -        - - 
  
     CREA        - -        - -        - -        - - 
  
     CLIM        - -        - -        - -        - - 
  
 
         Total Effects of ETA on Y    
 
                VISL       COMU       CREA       CLIM    
            --------   --------   --------   -------- 
     FOMU       1.00       0.15      -0.14       0.87 
                         (0.06)     (0.11)     (0.08) 
                           2.45      -1.20      11.56 
  
     ARTI       1.12       0.17      -0.15       0.97 
              (0.04)     (0.07)     (0.13)     (0.08) 
               29.96       2.46      -1.20      11.94 
  
     IMPE       1.16       0.18      -0.16       1.01 
              (0.04)     (0.07)     (0.13)     (0.08) 
               25.82       2.45      -1.20      12.32 
  
     ROLE       1.15       0.18      -0.16       1.00 
              (0.05)     (0.07)     (0.13)     (0.08) 
               22.28       2.46      -1.20      12.38 
  
     SKIL        - -       1.00        - -       1.26 
                                               (0.09) 
                                                14.57 
  
     CHAN        - -       1.05        - -       1.32 
                         (0.03)                (0.09) 
                          33.00                 14.75 
  
     FORM        - -       1.04        - -       1.31 
                         (0.03)                (0.08) 
                          29.89                 15.42 
  
     ORIG        - -        - -       1.00       1.21 
                                               (0.09) 
                                                13.94 
  
     FLUE        - -        - -       1.04       1.25 
                                    (0.03)     (0.09) 
                                     33.09      14.19 
  
     FLEX        - -        - -       1.08       1.30 
                                    (0.04)     (0.09) 
                                     29.29      14.77 
  
     ELAB        - -        - -       1.04       1.25 
                                    (0.04)     (0.09) 
                                     26.24      14.59 
  
     POSI        - -        - -        - -       1.00 
  



365 

    TRUST        - -        - -        - -       1.01 
                                               (0.03) 
                                                34.04 
  
     SHAR        - -        - -        - -       1.07 
                                               (0.04) 
                                                26.81 
  
     MOTI        - -        - -        - -       1.02 
                                               (0.04) 
                                                26.09 
  
 
         Indirect Effects of ETA on Y     
 
                VISL       COMU       CREA       CLIM    
            --------   --------   --------   -------- 
     FOMU        - -       0.15      -0.14       0.87 
                         (0.06)     (0.11)     (0.08) 
                           2.45      -1.20      11.56 
  
     ARTI        - -       0.17      -0.15       0.97 
                         (0.07)     (0.13)     (0.08) 
                           2.46      -1.20      11.94 
  
     IMPE        - -       0.18      -0.16       1.01 
                         (0.07)     (0.13)     (0.08) 
                           2.45      -1.20      12.32 
  
     ROLE        - -       0.18      -0.16       1.00 
                         (0.07)     (0.13)     (0.08) 
                           2.46      -1.20      12.38 
  
     SKIL        - -        - -        - -       1.26 
                                               (0.09) 
                                                14.57 
  
     CHAN        - -        - -        - -       1.32 
                                               (0.09) 
                                                14.75 
  
     FORM        - -        - -        - -       1.31 
                                               (0.08) 
                                                15.42 
  
     ORIG        - -        - -        - -       1.21 
                                               (0.09) 
                                                13.94 
  
     FLUE        - -        - -        - -       1.25 
                                               (0.09) 
                                                14.19 
 
     FLEX        - -        - -        - -       1.30 
                                               (0.09) 
                                                14.77 
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     ELAB        - -        - -        - -       1.25 
                                               (0.09) 
                                                14.59 
  
     POSI        - -        - -        - -        - - 
  
    TRUST        - -        - -        - -        - - 
  
     SHAR        - -        - -        - -        - - 
  
     MOTI        - -        - -        - -        - - 
  
 
         Total Effects of KSI on Y    
 
                 EQM    
            -------- 
     FOMU       0.55 
              (0.03) 
               17.76 
  
     ARTI       0.61 
              (0.03) 
               18.67 
  
     IMPE       0.64 
              (0.03) 
               20.35 
  
     ROLE       0.63 
              (0.03) 
               21.25 
  
     SKIL       0.64 
              (0.03) 
               19.57 
  
     CHAN       0.67 
              (0.03) 
               19.33 
  
     FORM       0.66 
              (0.03) 
               19.83 
  
     ORIG       0.73 
              (0.04) 
               19.40 
  
     FLUE       0.76 
              (0.04) 
               20.50 
  
     FLEX       0.79 
              (0.03) 
               22.93 
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     ELAB       0.76 
              (0.04) 
               20.83 
  
     POSI       0.70 
              (0.03) 
               20.68 
  
    TRUST       0.71 
              (0.03) 
               21.48 
  
     SHAR       0.75 
              (0.04) 
               21.39 
  
     MOTI       0.72 
              (0.03) 
               22.63 
  
 
 TI SEM VISIONARY                                                                
 
 Standardized Total and Indirect Effects 
 
         Standardized Total Effects of KSI on ETA 
 
                 EQM    
            -------- 
     VISL       0.76 
     COMU       0.65 
     CREA       0.74 
     CLIM       0.83 
 
         Standardized Indirect Effects of KSI on ETA  
 
                 EQM    
            -------- 
     VISL       0.81 
     COMU       0.91 
     CREA       0.85 
     CLIM        - - 
 

 
         Standardized Total Effects of ETA on ETA 
 
                VISL       COMU       CREA       CLIM    
            --------   --------   --------   -------- 
     VISL        - -       0.21      -0.18       1.01 
     COMU        - -        - -        - -       1.09 
     CREA        - -        - -        - -       1.02 
     CLIM        - -        - -        - -        - - 
 

 
         Standardized Indirect Effects of ETA on ETA  
 
                VISL       COMU       CREA       CLIM    
            --------   --------   --------   -------- 
     VISL        - -        - -        - -       0.04 
     COMU        - -        - -        - -        - - 
     CREA        - -        - -        - -        - - 
     CLIM        - -        - -        - -        - - 
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         Standardized Total Effects of ETA on Y   
 
                VISL       COMU       CREA       CLIM    
            --------   --------   --------   -------- 
     FOMU       0.29       0.06      -0.05       0.29 
     ARTI       0.33       0.07      -0.06       0.33 
     IMPE       0.34       0.07      -0.06       0.34 
     ROLE       0.34       0.07      -0.06       0.34 
     SKIL        - -       0.39        - -       0.43 
     CHAN        - -       0.41        - -       0.45 
     FORM        - -       0.41        - -       0.44 
     ORIG        - -        - -       0.40       0.41 
     FLUE        - -        - -       0.41       0.42 
     FLEX        - -        - -       0.43       0.44 
     ELAB        - -        - -       0.41       0.42 
     POSI        - -        - -        - -       0.34 
    TRUST        - -        - -        - -       0.34 
     SHAR        - -        - -        - -       0.36 
     MOTI        - -        - -        - -       0.35 
 
         Completely Standardized Total Effects of ETA on Y    
 
                VISL       COMU       CREA       CLIM    
            --------   --------   --------   -------- 
     FOMU       0.67       0.14      -0.12       0.68 
     ARTI       0.72       0.15      -0.13       0.72 
     IMPE       0.81       0.17      -0.15       0.82 
     ROLE       0.84       0.17      -0.15       0.85 
     SKIL        - -       0.89        - -       0.97 
     CHAN        - -       0.85        - -       0.92 
     FORM        - -       0.91        - -       0.99 
     ORIG        - -        - -       0.76       0.78 
     FLUE        - -        - -       0.82       0.84 
     FLEX        - -        - -       0.92       0.94 
     ELAB        - -        - -       0.82       0.84 
     POSI        - -        - -        - -       0.73 
    TRUST        - -        - -        - -       0.79 
     SHAR        - -        - -        - -       0.76 
     MOTI        - -        - -        - -       0.80 
 
 
         Standardized Indirect Effects of ETA on Y    
 
                VISL       COMU       CREA       CLIM    
            --------   --------   --------   -------- 
     FOMU        - -       0.06      -0.05       0.29 
     ARTI        - -       0.07      -0.06       0.33 
     IMPE        - -       0.07      -0.06       0.34 
     ROLE        - -       0.07      -0.06       0.34 
     SKIL        - -        - -        - -       0.43 
     CHAN        - -        - -        - -       0.45 
     FORM        - -        - -        - -       0.44 
     ORIG        - -        - -        - -       0.41 
     FLUE        - -        - -        - -       0.42 
     FLEX        - -        - -        - -       0.44 
     ELAB        - -        - -        - -       0.42 
     POSI        - -        - -        - -        - - 
    TRUST        - -        - -        - -        - - 
     SHAR        - -        - -        - -        - - 
     MOTI        - -        - -        - -        - - 
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   Completely Standardized Indirect Effects of ETA on Y     
 
                VISL       COMU       CREA       CLIM    
            --------   --------   --------   -------- 
     FOMU        - -       0.14      -0.12       0.68 
     ARTI        - -       0.15      -0.13       0.72 
     IMPE        - -       0.17      -0.15       0.82 
     ROLE        - -       0.17      -0.15       0.85 
     SKIL        - -        - -        - -       0.97 
     CHAN        - -        - -        - -       0.92 
     FORM        - -        - -        - -       0.99 
     ORIG        - -        - -        - -       0.78 
     FLUE        - -        - -        - -       0.84 
     FLEX        - -        - -        - -       0.94 
     ELAB        - -        - -        - -       0.84 
     POSI        - -        - -        - -        - - 
    TRUST        - -        - -        - -        - - 
     SHAR        - -        - -        - -        - - 
     MOTI        - -        - -        - -        - - 
 
     

     Standardized Total Effects of KSI on Y   
 
                 EQM    
            -------- 
     FOMU       0.22 
     ARTI       0.25 
     IMPE       0.26 
     ROLE       0.25 
     SKIL       0.26 
     CHAN       0.27 
     FORM       0.27 
     ORIG       0.30 
     FLUE       0.31 
     FLEX       0.32 
     ELAB       0.31 
     POSI       0.28 
    TRUST       0.28 
     SHAR       0.30 
     MOTI       0.29 
 
 
     
     Completely Standardized Total Effects of KSI on Y    
 
                 EQM    
            -------- 
     FOMU       0.51 
     ARTI       0.55 
     IMPE       0.61 
     ROLE       0.64 
     SKIL       0.58 
     CHAN       0.56 
     FORM       0.60 
     ORIG       0.57 
     FLUE       0.61 
     FLEX       0.68 
     ELAB       0.61 
     POSI       0.61 
    TRUST       0.66 
     SHAR       0.64 
     MOTI       0.67 
 
                           Time used:    0.203 Seconds 
 



ประวตัผู้ิเขยีน 
 
 

นางนิกญัชลา  ลน้เหลือ  เกิดเม่ือวนัท่ี 14  กนัยายน 2517  ท่ีอาํเภอเชียงยนื จงัหวดัมหาสารคาม 
ปีพุทธศักราช 2539 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ปีพุทธศกัราช 2544 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษา
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัขอนแก่น และปีพุทธศกัราช 2554 
ระดบัปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

เร่ิมรับราชการคร้ังแรกตาํแหน่ง อาจารย  ์ 1 ระดบั 3 เม่ือปีพุทธศกัราช 2539  ปัจจุบนัดาํรง
ตาํแหน่ง ครู อนัดับ คศ.2 วิทยฐานะ ชาํนาญการ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 
 


