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ความสาํคญัของการศึกษา

     การปฏิรปูการศึกษา

ผูบ้ริหาร/ผู้นํา
และภาวะผู้นํา

       

ภาวะผูนํ้าเชิงสร้างสรรค์

     ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค ์จึง
ควรเป็นโมเดลของการพฒันาเชิง
สร้างสรรค ์เป็นสิ�งที�จาํเป็นอย่าง
ยิ�งในการศึกษา ด้วยวิธีการวิจยั
ทั �งในเชิงแนวคิด รปูแบบและ
กระบวนการ

ความเป็นมาและความสําคญั
ของปญัหา

การบริหารการศึกษาไทยในปัจจุบัน
                เน้นการสร้างและกระตุ้นความสร้างสรรคใ์ห้กบับุคคล เป็น

ความสามารถในการจงูใจ หรือนําบคุคลอื�น ๆ อย่างมีวิสยัทศัน์ (vision) มีจินตนาการ 
(imagination) และมีความยืดหยุ่น (flexibility) ในการปรบัตวัด้วยวิธีการหรือแนวทางใหม่ 
ๆ อย่างท้าทาย และสร้างสรรค”์ 



ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา
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     การวิจยัลกัษณะนี�จะสามารถ
อธิบายตวัแปรที�เกี�ยวข้องว่ามี
ความสมัพนัธก์นัในรปูแบบใดเมื�อ
สามารถตรวจสอบความสมัพนัธ์
ที�เกิดขึ�นและนําข้อสรปุมาใช้ใน
การควบคมุพฤติกรรม และผล
การดาํเนินกิจกรรมก่อให้เกิด
ประโยชน์องคก์าร/สงัคม

     ใช้เป็นข้อมูลในการฝึกอบรมและพฒันาผู้บริหารอาชีวศึกษา  ใช้เป็นโมเดลตั �งต้นเพื�อ
ขยายขอบเขตการศึกษาองคป์ระกอบทั �งด้านปัจจยัที�มีอิทธิพล และด้านภาวะผู้นําเชิง
สร้างสรรคใ์ห้กว้างขวางและลึกซึ�งต่อไป

     สามารถสร้างตวัแปรแฝงที�
เป็นตวัแปรทางจิตวิทยาที�ไม่
สามารถสงัเกตหรือวดัได้
โดยตรง แต่จะประมาณค่าได้
จากตวัแปรสงัเกต

     ยงัไม่พบการศึกษา โมเดล
สมการโครงสร้างภาวะผูนํ้าเชิง
สร้างสรรคข์องผูบ้ริหารใน
อาชีวศึกษาและในประเทศไทย 
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คาํถาม / วตัถปุระสงค ์/ สมมุติฐาน

      คาํถาม  วตัถปุระสงค ์             สมมุติฐาน

     โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นําเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บ ริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาที�พัฒนาขึ�นสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจกัษ์หรือไม่

     เพื�อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
สมการโครงสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรคข์อง
ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาที�พฒันาขึ�น
กบัข้อมูลเชิงประจกัษ์

     โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นํา
เ ชิ ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาที�พฒันาขึ�นมี
ความสอดคล้องกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์

     ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีการ
แสดงออกถึงภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์อยู่
ในระดบัใด เมื�อเปรียบเทียบจาํแนกตาม
เพศ อาย ุประสบการณ์เป็นผู้บริหาร  

     เพือ่ศึกษาระดบัการแสดงออกภาวะผู้นํา

เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารอาชีวศึกษา 
และเปรียบเทียบจําแนกตามเพศ อายุ 
ประสบการณก์ารเป็นผู้บรหิาร

     ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาที�
ทาํงานในวิทยาลยัที�มีเพศต่างกนั อายุ
ต่างกนั ประสบการณ์ต่างกนั มีการ
แสดงออกภาวะผูนํ้าเชิงสร้างสรรคต่์างกนั

ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามี
การแสดงออกในปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อ
ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดบั
ใด เมื�อเปรียบเทียบจําแนกตามเพศ 
อาย ุประสบการณ์เป็นผู้บริหาร

      เพื�อศึกษาระดับการแสดงออกใน
ปั จ จั ย ที� มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ภ า ว ะ ผู้ นํ า เ ชิ ง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารอาชีวศึกษา และ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ จํ า แ น ก ต า ม เ พ ศ  อ า ย ุ
ประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร

     ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาที�   
ทาํงานในวิทยาลยัที�มีเพศต่างกนัอายุ
ต่างกนั ประสบการณ์ต่างกนั มีการ
แสดงออกในปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อภาวะ
ผูนํ้าเชิงสร้างสรรคต่์างกนั

ปัจจยัที�นํามาศึกษามีขนาดอิทธิพล
ทา ง ตร ง  อิ ท ธิ พล ท า ง อ้อ ม  แ ล ะ
อิทธิพลรวมต่อตัวแปรตามอยู่ใน
ระดบัใด

เพื�อศึกษาขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพล
ทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัยที�
นํามาศึกษาต่อตวัแปรตาม

ปัจจยัที�นํามาศึกษามีขนาดอิทธิพลทางตรง 
อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมต่อตวัแปร
ตามอยู่ในระดบัสงู
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ขอบเขตการวิจยั

คาํประชากร/กลุ่มตวัอย่าง

            -ประชากรที�ใช้ใน
การวิจัยครั �ง นี� คือ ผู้บ ริหาร
ส ถ า น ศึ ก ษ า อ า ชี ว ศึ ก ษ า
จาํนวน 1,920  คน

 -ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
(sample size) จาํนวน 720 คน

-ตวัแปรแฝงภายนอก มี 1 ตวัแปร คือ 
1. สภาพแวดล้อมแบบเปิด

 -ตวัแปรแฝงภายใน มี 3 ตวัแปร คือ
1. ความรู้เชิงลึก 
2. แรงจงูใจภายใน 
3. ภาวะผูนํ้าเชิงสร้างสรรค์

ตวัแปร
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ประโยชน์ที�ได้รบัจากการวิจยั

1.ประโยชน์ในด้านวิชาการ

            -โมเดลสมการโครงสร้างภาวะ
ผู้ นํ า เ ชิ ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาที�พฒันาขึ�นได้
ศึกษาจาก ทฤษฏี และหลกัการ อีกทั �งยงั
ได้มีการตรวจสอบความสอดคล้องกบั
ข้อมูลเชิงประจกัษ์ที�เหมาะสมกบับริบท
สัง คม ไทย นั ก วิ ชา กา รหรือผู้ สน ใ จ
สามารถนําไปเป็นโมเดลตั �ง ต้นเพื�อ
ศึ ก ษ า ภ า ว ะ ผู้ นํ า เ ชิ ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ใ ห้
กว้างขวางและลึกซึ�งต่อไป..

โมเดลภาวะผูนํ้าเชิงสร้างสรรคข์อง
ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา เป็น
โมเดลที�ผา่นการตรวจสอบด้วย
กระบวนการวิจยัและเป็นโมเดลที�
เหมาะสมกบัสงัคมไทย สามารถนําไปให้
ผู้บริหารระดบัสงู กาํหนดเป็นนโยบาย
เพื�อใช้ฝึกอบรม พฒันาผู้บริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาได้...

2.ด้านการนําผลการวิจยัไปใช้
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บทที� 2 วรรณกรรมและงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง

      นิยาม แนวคิด 
องค์ประกอบ นิยาม
เชิงปฎิบัติการและ
ตัว บ่ ง ชี� ข อ ง ภา ว ะ
ผูนํ้าเชิงสรา้งสรรค์

1

    ปัจจัยที�มีอิทธิพล
ต่ อ ภ า ว ะ ผู้ นํ า เ ชิ ง
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ
เส้นทางอิทธิพล

2

    องค์ประกอบ นิยาม
เชิงปฏิบัติการและตัว
บ่ ง ชี� ข อ ง แ ต่ ล ะ
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที� มี
อิทธิพลต่อภาวะผู้ นํ า
เชิงสร้างสรรค์3

4 โมเดลสมมติฐานภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์
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นิยามภาวะผูนํ้าเชิงสร้างสรรค์

        กลุ่มแรก ได้ให้คํานิยาม 
ภาวะผู้ นํา เ ชิงสร้างสรรค์ใน
ลักษณะการนําหรือการสร้าง
บุคคลอื�น ๆ ให้ไปสู่อนาคตใหม่ 
ๆ ด้วยการริเริ�ม สร้างสรรค์สิ� ง
ใหม่ ๆ โดยคิดไตร่ตรอง อย่าง
ละเอียด   ถี�ถ้วน และท้าทาย 

(Casse & Claudel , 2007, 
Basadur,2008; Trevelyan, 2009 และ 
Stoll & Temperley,2009)

          กลุ่มที �สอง  ให้คํานิยามภาวะผู้นํา
เชิงสร้างสรรค์ในลกัษณะการประสานงาน
หรือกระตุ้นให้เกิดความสร้างสรรค์ เป็น
ความสามารถในการประสานคนอื�น ๆ ที�มี
ค ว า ม คิ ด เ ห็น ที� ส อ ด ค ล้ อ ง กัน แ ล ะ ไ ม่
สอดคล้องกนั การทํางานร่วมกนั นําไปสู่
แนวคิดที�สนับสนุนความคิดเห็นที�แตกต่าง
กนัในเชิงสร้างสรรค์

(Adair, 2007; Ibbotson & Darsq, 2008; 
Harris, 2009 และ กรองทิพย ์นาควิเชต, 2552)
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นิยามภาวะผูนํ้าเชิงสร้างสรรค์

                    จากคาํนิยามของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรคที์�กล่าวมาจากทศันะ
ของนักวิชาการและนักการศึกษาทั �ง 2 กลุ่ม คือกลุ่มที�เกี�ยวกบัการนํา (leading) ซึ�ง
จะเป็นกลุ่มที�มองในทศันะการแสดงความเป็นผู้นําความสร้างสรรค์ และกลุ่มที�
เกี�ยวกบัการประสานงาน (connecting) ซึ�งเป็นกลุ่มที�มองในทศันะในการกระตุ้นให้
คนอื�นให้มีความสร้างสรรค์ ผู้วิจยัจึงบูรณาการคาํนิยามของทั �งสองกลุ่ม และสรปุ
ตามทศันะของผู้วิจยัได้ว่า…..

 “ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์หมายถึง  ความสามารถในการจูงใจ 
หรือนําบุคคลอื�น ๆ อย่างมีวิสยัทศัน์ (vision) มีจินตนาการ (imagination) 
และมีความยืดหยุ่น (flexibility) ด้วยวิธีการหรือแนวทางใหม่ ๆ อย่าง
ท้าทาย และสร้างสรรค”์

นายกิตติ� กาญจน์ ปฏิพนัธ์  รหสั 527050041-2
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Theoretical Framework

      ปล. จากนักวิชาการต่างประเทศจาํนวน 15 คน ได้ทั �งหมด 24 
องคป์ระกอบ ผู้วิจยัคดัเลือกมา 3 องคป์ระกอบหลกั (หน้า 24)

สงัเคราะหอ์งคป์ระกอบของภาวะผูนํ้าเชิงสร้างสรรค์

ภาวะผู้นํา
เชิงสร้างสรรค์

มี
จนิตนาการ

Conceptual  Framework

มคีวาม
ยดืหยุน่

มวีสัิยทศัน์

จินตนาการ  ความยืดหยุ่น

วิสยัทศัน์
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       นิยาม แนวคิด 
องค์ประกอบ นิยาม
เชิงปฎิบติัการและตวั
บ่ง ชี� ของภาวะผู้ นํ า
เชิงสรา้งสรรค์

     ปัจจัยที�มีอิทธิพล
ต่ อ ภ า ว ะ ผู้ นํ า เ ชิ ง
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ
เส้นทางอิทธิพล

          นิ ย า ม  แ น ว คิ ด 
องคป์ระกอบ นิยามเชิง
ปฏิบติัการและตัวบ่งชี�
ของแต่ละองคป์ระกอบ
ที� มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ภ า ว ะ
ผู้นําเชิงสร้างสรรค์1 2 3

4 โมเดลสมมติฐานภาวะผูนํ้าเชิงสร้างสรรค์

บทที� 2 วรรณกรรมและงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง
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ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อภาวะผูนํ้าเชิงสร้างสรรค์

      ปล. จากนักวิชาการต่างประเทศ จาํนวน 15 คน ได้ปัจจยัทั �งหมด 
17 
ปัจจยั ผู้วิจยัคดัเลือกปัจจยัที�มีความถี� 9 ขึ�นไปได้ 3 ปัจจยั (หน้า 39)

Theoretical Framework

ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์

มแีรงจูงใจ
ภายใน

Conceptual  Framework

มคีวามรู้เชงิ
ลกึ

มสีภาพแวดลอ้ม
แบบเปิด

ปัจจยัที�มีอิทธิพล

แรงจงูใจภายใน

สภาพแวดล้อมแบบเปิด

ความรู้เชิงลึก
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ปัจจยัภายนอก ปัจจยัภายใน ผูศึ้กษา/ผูวิ้จยั

สภาพแวดลอ้ม
แบบเปิด

-ความรู้เชิงลึก Amabile (1998) ,  Paquette (2008) , 
Puccio and Mance and Murdock 
(2012),อจัฉราวรรณ นารถพจนานนท์
(2536)

-แรงจงูใจภายใน Puccio and Mance and Murdock 
(2012) , สุดารตัน์ เหลาฉลาด (2547)

-ภาวะผู้นํา
เชิงสร้างสรรค์

Newell (1978), Oldham and Cumming 
(1996), George and Zhou (2001)

-ความรู้เชิงลึก
-แรงจงูใจภายใน

Gagne (2009) , Puccio and Mance
and Murdock , 2012

เส้นทางอิทธิพล ภาวะผู้นํา
เชิงสร้างสรรค์

สภาพแวดล้อม
แบบเปิด

แรงจงูใจภายใน

ความรู้เชิงลึก
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      นิย า ม  แ น ว คิ ด 
องค์ประกอบ นิยาม
เชิงปฎิบัติการและ
ตัว บ่ ง ชี� ข อ ง ภ า ว ะ
ผูนํ้าเชิงสร้างสรรค์

    ปัจจยัที�มีอิทธิพล
ต่ อ ภ า ว ะ ผู้ นํ า เ ชิ ง
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ
เส้นทางอิทธิพล

    นิ ย า ม  แ น ว คิ ด 
องคป์ระกอบ นิยามเชิง
ปฏิบติัการและตัวบ่งชี�
ของแต่ละองคป์ระกอบ
ที� มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ภ า ว ะ
ผูนํ้าเชิงสร้างสรรค์

1 2 3

4 โมเดลสมมติฐานภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์

บทที� 2 วรรณกรรมและงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง
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Theoretical  Framework

     ปล. จากนักวิชาการต่างประเทศ จาํนวน 9 คน ในประเทศ 1 คน
ได้องคป์ระกอบทั �งหมด 21 องคป์ระกอบ ผู้วิจยัคดัเลือกองคป์ระกอบที�มีความถี� 5 ขึ�นไปได้ 3 องคป์ระกอบ (หน้า 48)

สงัเคราะหอ์งคป์ระกอบการมีแรงจงูใจภายใน

แรงจงูใจภายใน

มทีศิทางและ
จุดหมาย

Conceptual  Framework

มคีวามวริยิะ

มคีวามทุม่เท

ทิศทางและจดุหมาย ความวิริยะ

ความทุ่มเท
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โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา



      ปล. จากนักวิชาการต่างประเทศ จาํนวน 8 คน ในประเทศ 2 คน
ได้องคป์ระกอบทั �งหมด 20 องคป์ระกอบ ผู้วิจยัคดัเลือกองคป์ระกอบที�มีความถี� 7 ขึ�นไปได้ 4 องคป์ระกอบ (หน้า 60)

สงัเคราะหอ์งคป์ระกอบการมีสภาพแวดล้อมแบบเปิด

Theoretical  Framework

ความมี
อสิระ

Conceptual  Framework

มคีวามท้า
ทาย

มคีวาม
ไว้วางใจ

สนบัสนุน
ความคดิ
ใหม ่ ๆ

สภาพแวดล้อม
แบบเปิด

ความมีอิสระ

ความไว้วางใจ สนับสนุน
ความคิดใหม่ ๆ

ความท้าทาย
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       ปล. จากนักวิชาการต่างประเทศ จาํนวน 10 คน
ได้องคป์ระกอบทั �งหมด 13 องคป์ระกอบ ผู้วิจยัคดัเลือกองคป์ระกอบที�มีความถี� 5 ขึ�นไปได้ 3 องคป์ระกอบ (หน้า 75)

สงัเคราะหอ์งคป์ระกอบการมีความรู้เชิงลึก

Theoretical  Framework

ความรู้เชิงลึก

Conceptual  Framework

มทีกัษะ มคีวาม
เชี่ยวชาญ

มี
ประสบการ

ณ์

ทกัษะ

ประสบการณ์

ความเชี�ยวชาญ
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      นิ ย า ม  แ น ว คิ ด 
องค์ประกอบ นิยาม
เชิงปฎิบติัการและตวั
บ่ง ชี� ของภาวะผู้ นํ า
เชิงสรา้งสรรค์

    ปัจจยัที�มีอิทธิพล
ต่ อ ภ า ว ะ ผู้ นํ า เ ชิ ง
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ
เส้นทางอิทธิพล

     นิ ย า ม  แ น ว คิ ด 
องคป์ระกอบ นิยามเชิง
ปฏิบติัการและตัวบ่งชี�
ของแต่ละองคป์ระกอบ
ที� มี อิ ท ธิพ ลต่ อ ภ า ว ะ
ผูนํ้าเชิงสร้างสรรค์

1 2 3

4 โมเดลสมมติฐานภาวะผูนํ้าเชิงสร้างสรรค์

บทที ่ 2 วรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง
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ของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
โมเดลสมมติฐานภาวะผูนํ้าเชิงสร้างสรรค์

แรงจงูใจภายใน

ทิศทางและเป้าหมาย

ความวิริยะ ความทุ่มเท

สภาพแวดล้อม
แบบเปิด

ความมีอิสระ

ความท้าทาย

ความไว้วางใจ

สนับสนุนความคิดใหม่ ๆ

ความรู้เชิงลึก

ความเชี�ยวชาญทกัษะ

ประสบการณ์

ภาวะผูนํ้า
เชิงสร้างสรรค์

จินตนาการ

ความยืดหยุ่น

วิสยัทศัน์
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บทที� 3 วิธีดาํเนินการวิจยั

วิธีวิทยาการวิจยั:

• การวิจยัเชิงปริมาณ 

• มุ่งศึกษาความสมัพนัธ์
  ระหว่างตวัแปรเหตุ
  และตวัแปรผล 

ประชากร:

ผู้บริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษา

จาํนวน 1,920 คน 

ลาํดบั ภาค จาํนวนประชากร กลุ่มตวัอย่าง

1.  ภาคเหนือ 315  คน 118  คน

2.  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 505  คน 189  คน

3.  ภาคกลาง 475  คน 179 คน

4.  ภาคใต้ 350  คน 131  คน

5.  ภาคตะวนัออก 275  คน 103  คน

รวม 1,920 คน 720  คน
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บทที� 3 วิธีดาํเนินการวิจยั

ศึกษาหลกัการ แนวคิด และทฤษฎี 

กาํหนดนิยามปฏิบติัการ

ดาํเนินการสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวิจยั 

การสร้างและตรวจสอบคณุภาพเครื�องมือ

ตรวจสอบคณุภาพเครื�องมือ

ความตรงเชิงเนื�อหา (content validity) 
ความเชื�อมั �น (reliability) 
ความตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) 

ตอนที� 1

• แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบ

• แบบตรวจสอบรายการ 

• เนื�อหา คือ เพศ อาย ุและ
                ประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร

ตอนที� 2

• วดัภาวะผูนํ้าเชิงสร้างสรรค์

• แบบประเมินค่า 5 ระดบั 

• เนื�อหา คือ  จินตนาการ ความยืดหยุ่น 
                    และมีวิสยัทศัน์

ตอนที่ 3

• วดัปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์

• แบบประเมินค่า 5 ระดบั 

• เนื�อหา คือ ความรู้เชิงลึก สภาพแวดล้อม
                   แบบเปิดและแรงจงูใจภายใน
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บทที� 3 วิธีดาํเนินการวิจยั

การสร้างและตรวจสอบคณุภาพเครื�องมือ

              -นําแบบสอบถามให้ผู้เชี�ยวชาญตรวจสอบคณุภาพของข้อคาํถามด้าน
ความตรงเชิงเนื�อหา (content  validity)  
  การคดัเลอืกผูเ้ชี�ยวชาญแบบเจาะจง  (purposive  sampling) จาํนวน  3  
กลุ่ม  กลุ่มละ  3  คน  รวม  9  คน  ไดแ้ก่  กลุ่มผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการบรหิารการศกึษา  
กลุ่มผูเ้ชี�ยวชาญดา้นจติวทิยา  และกลุ่มผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการวดัและประเมนิผลทางการ
ศกึษา

 -นําแบบสอบถามที�สรา้งขึ�นไปทดลองใช ้(try-out) กบัผูบ้รหิารในสถานศกึษาที�
ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  30  คน 
              1) วเิคราะหค์วามเชื�อมั �น (reliability) 
              2) วเิคราะหค์วามตรงเชงิโครงสรา้ง (construct validity)

นายกิตติ� กาญจน์ ปฏิพนัธ์  รหสั 527050041-2

นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาการบริหารการศึกษาอาจารยที์�ปรึกษา  รศ.ดร. วิโรจน์ สารรตันะ ,รศ.ดร. สมคิด สร้อยนํ�า
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา



เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยั

ความตรงเชิงเนื�อหา 
ค่า IOC ของแบบสอบถามมคี่าอยูร่ะหว่าง 0.78 – 1.00 

ตอนที� 1

• แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบ

• แบบตรวจสอบรายการ 

• เนื�อหา คือ เพศ อาย ุและ
                ประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร

ตอนที� 2

• วดัภาวะผูนํ้าเชิงสร้างสรรค์

• แบบประเมินค่า 5 ระดบั 

• เนื�อหา คือ จินตนาการ ความยืดหยุ่น
     และวิสยัทศัน์

ตอนที� 3

• วดัปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์

• แบบประเมินค่า 5 ระดบั 

• เนื�อหา คือ ความรู้เชิงลึก สภาพแวดล้อมแบบเปิด    
                และแรงจงูใจภายใน

ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์

แรงจงูใจภายใน

สภาพแวดล้อมแบบเปิด

ความรู้เชิงลึก

  ค่าความเชื�อมั �นในภาพรวม    

ความเชื�อมั �น

0.82

0.91

0.95

0.95

0.98

ความตรง
เชิงโครงสร้าง
Factor Loading

0.66-0.75

0.81-0.92

0.68-0.90

0.83-0.94
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เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยั

เกบ็ข้อมูล
     สง่แบบสอบถาม  720 ฉบบั

ตอนที� 1

• แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบ

• แบบตรวจสอบรายการ 

• เนื�อหา คือ เพศ อาย ุและ
                ประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร

ตอนที� 2

• วดัภาวะผูนํ้าเชิงสร้างสรรค์

• แบบประเมินค่า 5 ระดบั 

• เนื�อหา คือ  มีจินตนาการ มีความยืดหยุ่น 
                 และมีวิสยัทศัน์

ตอนที� 3

• วดัปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์

• แบบประเมินค่า 5 ระดบั 

• เนื�อหา คือ ความรู้เชิงลึก สภาพแวดล้อม
            แบบเปิด และแรงจงูใจภายใน

ได้รบักลบัมา
       -ไดร้บัแบบสอบถามกลบัมา  695 จาก  720 
ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ  96.23

 -คดัแยกแบบสอบถามที�สมบูรณ์  684 จาก  720 

ฉบบั คิดเป็นร้อยละ  95.00
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การวิเคราะหข้์อมูล

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั ข้อ 1) และ 2)

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั ข้อ 1) และ 2)

•วิเคราะห์หาระดบัการแสดงออก

   ค่าเฉลี�ย ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน
   ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง

•เปรียบเทียบความแตกต่าง

[ ] เปรียบเทียบค่าเฉลี�ยระหว่างเพศ
 ใช้สถิติ t-test

[ ] เปรียบเทียบค่าเฉลี�ยระหว่าง 
อาย/ุประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร
ใช้สถิติ F-test

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั ข้อ 3

•ตรวจสอบความสอดคล้อง/เส้นทางอิทธิพล

 -การวิเคราะห์องคป์ระกอบ  - การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล  

สถิติที�ใช้วดัความสอดคล้อง ระดบัการยอมรบั

1. ค่าไค-สแควร ์  ที�ไม่มีนัยสาํคญัหรือค่า P-value สงูกว่า 0.05
2. ค่าสดัส่วน มีค่าไม่ควรเกิน 2.00
3. ค่า GFI, AGFI, CFI     มีค่าตั �งแต่ 0.90 – 1.00
4. ค่า Standardized RMR, RMSEA มีค่าตํ�ากว่า 0.05
5. ค่า CN      สงูกว่าหรือเท่ากบั 200 ของกลุ่มตวัอย่าง
6. ค่า largest Standardized Residual     มีค่า -2 ถึง 2
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สรปุและอภิปรายผล

• เพื�อศึกษาระดบัการแสดงออกภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรคข์องผู้บริหารอาชีวศึกษา 
  และเปรียบเทียบจาํแนกตามเพศ อาย ุและประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร

• เพื�อศึกษาระดบัการแสดงออกในปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อภาวะผูนํ้าเชิงสร้างสรรค์
  ของผู้บริหารอาชีวศึกษา และเปรียบเทียบจาํแนกตามเพศ อาย ุและประสบการณ์การ

เป็นผู้บริหาร

• เพื�อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์
  ของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาที�พฒันาขึ�นกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์

• เพื�อศึกษาขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจยัที�นํามา
ศึกษาต่อตวัแปรตาม
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สรปุและอภิปรายผล

ข้อ 1) และ ข้อ 2) ผลการศึกษา/เปรียบเทียบระดบัการแสดงออกภาวะผูนํ้าเชิง
สร้างสรรค ์และปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค ์จาํแนกตามเพศ 
อาย ุและประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร ผลการวิจยั

    ตวัแปร              ระดบั   เปรียบเทียบความแตกต่าง

เพศ           อายุ      ประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร

ภาวะผูนํ้าเชิงสร้างสรรค ์ มากที�สุด                              

แรงจงูใจภายใน              มาก                                 

สภาพแวดล้อมแบบเปิด  มาก                                  

ความรู้เชิงลึก                  มาก                                  
หมายเหตุ  หหมายถงึไมม่คีวามแตกตา่ง ,   หมายถงึมคีวามแตกตา่ง
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ข้อ 1) และ ข้อ 2) ผลการศึกษา/เปรียบเทียบระดบัการแสดงออกภาวะผูนํ้าเชิงสร้างสรรค ์และ
ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อภาวะผูนํ้าเชิงสร้างสรรค ์จาํแนกตามเพศ อาย ุและประสบการณ์การเป็น
ผูบ้ริหาร

ผลการวิจยั

     ตวัแปร       ระดบั   
เปรียบเทียบความแตกต่าง

เพศ  อาย ุ ประสบการณ์

ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค ์ มากที�สดุ          

-แรงจงูใจภายใน         มาก                 

-สภาพแวดล้อม มาก                 
แบบเปิด

-ความรู้เชิงลึก              มาก                      

นายกิตติ� กาญจน์ ปฏิพนัธ์  รหสั 527050041-2

นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาการบริหารการศึกษาอาจารยที์�ปรึกษา  รศ.ดร. วิโรจน์ สารรตันะ ,รศ.ดร. สมคิด สร้อยนํ�า
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา



สรปุและอภิปรายผล

ข้อ 1) และ ข้อ 2) ผลการศึกษา/เปรียบเทียบระดบัการแสดงออกภาวะผูนํ้าเชิงสร้างสรรค ์และ
ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อภาวะผูนํ้าเชิงสร้างสรรค ์จาํแนกตามเพศ อาย ุและประสบการณ์การเป็น
ผูบ้ริหาร

ผลการวิจยั

     ตวัแปร       ระดบั   
เปรียบเทียบความแตกต่าง

เพศ  อาย ุ ประสบการณ์ฯ

ภาวะผูนํ้าเชิงสร้างสรรค ์ มากที�สดุ          

-แรงจงูใจภายใน        มาก                 

-สภาพแวดล้อม มาก                
แบบเปิด

-ความรู้เชิงลึก             มาก                    

หมายเหตุ  หหมายถงึไมม่คีวามแตกตา่ง ,   หมายถงึมคีวามแตกตา่ง
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ข้อ 1) และ ข้อ 2) ผลการศึกษา/เปรียบเทียบระดบัการแสดงออกภาวะผูนํ้าเชิงสร้างสรรค ์และ
ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อภาวะผูนํ้าเชิงสร้างสรรค ์จาํแนกตามเพศ อาย ุและประสบการณ์การเป็น
ผูบ้ริหาร

ผลการวิจยั

     ตวัแปร         ระดบั   
เปรียบเทียบความแตกต่าง

เพศ  อาย ุ ประสบการณ์ฯ

ภาวะผูนํ้าเชิงสร้างสรรค ์  มากที�สดุ          

-แรงจงูใจภายใน        มาก                

-สภาพแวดล้อม มาก               
แบบเปิด

-ความรู้เชิงลึก            มาก                      

หมายเหตุ  หหมายถึงไม่มีความแตกต่าง ,   หมายถึงมีความแตกต่าง
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สรปุและอภิปรายผล

ข้อ 1) และ ข้อ 2) ผลการศึกษา/เปรียบเทียบระดบัการแสดงออกภาวะผูนํ้าเชิงสร้างสรรค ์และ
ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อภาวะผูนํ้าเชิงสร้างสรรค ์จาํแนกตามเพศ อาย ุและประสบการณ์การเป็น
ผูบ้ริหาร

ผลการวิจยั

     ตวัแปร       ระดบั   
เปรียบเทียบความแตกต่าง

เพศ  อาย ุ ประสบการณ์ฯ

ภาวะผูนํ้าเชิงสร้างสรรค ์  มากที�สดุ          

-แรงจงูใจภายใน        มาก               

-สภาพแวดล้อม มาก               
แบบเปิด

-ความรู้เชิงลึก            มาก                        

หมายเหตุ  หหมายถึงไมม่ีความแตกต่าง ,   หมายถึงมีความแตกต่าง
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การตรวจสอบความสอดคล้อง

แบบเปิด
สภาพแวดล้อม

แรงจงูใจ
ภายใน

เชิงสร้างสรรค์
ภาวะผู้นํา

- 0.20

p-value > 0.05 0.53           
X  /df < 2.00 0.95           
GFI > 0.90 1.00 
AGFI > 0.90 0.98 
CFI > 0.90 1.00 
SRMR < 0.05 0.01 
RMSEA < 0.05 0.00 
CN ≥  200 1318.7 
LSR ≤ ±2.00 0.03 

ดชันี เกณฑ์ ค่าที�ได้ ผล

โมเดลภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรคข์องผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ความรู้
เชิงลึก

0.88**

0.51** 0.42*

0.44**0.44**

ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวิจยักบัข้อมลูเชิงประจกัษ์

2
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แบบเปิด
สภาพแวดล้อม

แรงจงูใจ
ภายใน

เชิงสร้างสรรค์
ภาวะผู้นํา

ความรู้
เชิงลึก

0.88**

0.51** 0.42*

0.44**0.44**

การนําผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์

- 0.20
    ภาวะผู้นําแบบใฝ่บริการเป็นแนวคิดภาวะผู้นํายคุ
ใหม่ที�ใช้ความคิดสร้างสรรคเ์พื�อแสวงหากระบวนการ 
แนวทาง หรือแนวคิดใหม่ๆ เพื�อนําองคก์ารสู่
เป้าหมาย  

ผู้บริหารที�มีความคิดสร้างสรรคจ์ะมอง เหน็
ความสมัพนัธ/์จินตนาการ/บรูณาการประสบการณ์
เดิมที�มีอยู่เข้ากบัประสบการณ์ใหม่แล้วสร้าง
วิสยัทศัน์ที�ดี เป็นไปได้ เพื�อแก้ปัญหาที�มีอย่าง
เหมาะสม ซึ�งการมีวิสยัทศัน์ยงัส่งผลต่อการสร้าง/การ
บริการบคุคลากร สนับสนุนความต้องการของผูอื้�นให้
ตรงความต้องการ

การตรวจสอบความสอดคล้อง
โมเดลภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรคข์องผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวิจยักบัข้อมูลเชิงประจกัษ์

DE                IE             TE

-0.20           0.93          0.73

0.17            0.17 0.05

-1.20          5.48** 16.23**

λ

S
E

t
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แบบ
เปิด

สภาพแวด
ล้อม

แรงจูงใจ
ภาย
ใน

เชงิ
สร้างสรรค์

ภาวะผู้นํา

ความรู้
เชงิ
ลกึ

0.88**

0.51** 0.42*

0.44**0.44**

การนําผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์

- 0.20
    ภาวะผู้นําแบบใฝ่บริการเป็นแนวคิดภาวะผู้นํายคุ
ใหม่ที�ใช้ความคิดสร้างสรรคเ์พื�อแสวงหากระบวนการ 
แนวทาง หรือแนวคิดใหม่ๆ เพื�อนําองคก์ารสู่
เป้าหมาย  

        ผูบ้ริหารที�มีความคิดสร้างสรรคจ์ะมอง เหน็
ความสมัพนัธ/์จินตนาการ/บรูณาการประสบการณ์
เดิมที�มีอยู่เข้ากบัประสบการณ์ใหม่แล้วสร้าง
วิสยัทศัน์ที�ดี เป็นไปได้ เพื�อแก้ปัญหาที�มีอย่าง
เหมาะสม ซึ�งการมีวิสยัทศัน์ยงัส่งผลต่อการสร้าง/การ
บริการบคุคลากร สนับสนุนความต้องการของผูอื้�นให้
ตรงความต้องการ

การตรวจสอบความสอดคล้อง
โมเดลภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรคข์องผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวิจยักบัข้อมูลเชิงประจกัษ์

DE                IE             TE

0.44           0.42          0.86

0.15            0.08 0.15

5.33** 2.40* 5.33**

λ

SE

t
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แบบ
เปิด

สภาพแวดล้อม

แรงจงูใจ
ภายใน

เชิงสร้างสรรค์
ภาวะผู้นํา

ความรู้
เชิงลึก

0.88**

0.51** 0.42*

0.44**0.44**

การนําผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์

- 0.20
    ภาวะผู้นําแบบใฝ่บริการเป็นแนวคิดภาวะผู้นํายคุ
ใหม่ที�ใช้ความคิดสร้างสรรคเ์พื�อแสวงหากระบวนการ 
แนวทาง หรือแนวคิดใหม่ๆ เพื�อนําองคก์ารสู่
เป้าหมาย  

      ผูบ้ริหารที�มีความคิดสร้างสรรคจ์ะมอง เหน็
ความสมัพนัธ/์จินตนาการ/บรูณาการประสบการณ์
เดิมที�มีอยู่เข้ากบัประสบการณ์ใหม่แล้วสร้าง
วิสยัทศัน์ที�ดี เป็นไปได้ เพื�อแก้ปัญหาที�มีอย่าง
เหมาะสม ซึ�งการมีวิสยัทศัน์ยงัส่งผลต่อการสร้าง/การ
บริการบคุคลากร สนับสนุนความต้องการของผูอื้�นให้
ตรงความต้องการ

การตรวจสอบความสอดคล้อง
โมเดลภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรคข์องผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวิจยักบัข้อมูลเชิงประจกัษ์

DE                IE             TE

0.44           0.42          0.86

0.15            0.08 0.15

5.33** 2.40* 5.33**

λ
SE

t

นายกิตติ� กาญจน์ ปฏิพนัธ์  รหสั 527050041-2

นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาการบริหารการศึกษาอาจารยที์�ปรึกษา  รศ.ดร. วิโรจน์ สารรตันะ ,รศ.ดร. สมคิด สร้อยนํ�า
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ข้อเสนอแน
ะ

ผลการวิจยั

     ตวัแปร        ระดบั   เปรียบเทียบความแตกต่าง

เพศ  อาย ุ ประสบการณ์ฯ

ภาวะผูนํ้าเชิงสร้างสรรค ์  มากที�สดุ          

-แรงจงูใจภายใน        มาก               

-สภาพแวดล้อม มาก               
แบบเปิด

-ความรู้เชิงลึก            มาก                   

หมายเหตุ  หมายถึงไม่มีความแตกต่าง  หมายถึงมีความแตกต่าง

การนําผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ 

1.ควรมีการจดัทาํโปรแกรมหรือโครงการใดๆ 
เพื�อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาทั �งลกัษณะ
เป็นแบบใช้ได้โดยทั �วไป ได้ เช่น อาจจัดทํา
หลกัสูตรพฒันาร่วมกนัระหว่างสถานศึกษาที�มี
เพศแตกต่างกันได้ เป็นต้น และแบบคํานึงถึง
ความเฉพาะ เช่น นอกจากมีหลักสูตรร่วม
สํา หรับผู้ บ ริหารที� มี เพศ ต่างกันแล้ว อา จมี
หลักสูตรที�แยกเฉพาะสําหรบัผู้บริหารที�มีอายุ 
และมีประสบการณ์ฯแตกต่างกนั 

    2.ควรมีมาตรการเพื�อการพัฒนาในปัจจัย
เหล่านี�อย่างต่อเนื�อง

นายกิตติ� กาญจน์ ปฏิพนัธ์  รหสั 527050041-2
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ข้อเสนอแนะ...

แบบเปิด
สภาพแวดล้อม

แรงจงูใจ
ภายใน

เชิงสร้างสรรค์
ภาวะผู้นํา

- 0.20

ความรู้
เชิงลึก

0.88**

0.51** 0.42*

0.44**0.44**

การนําผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์

ควรนําโมเดลนี�ไปกาํหนดในระดบันโยบาย
เพื�อเป็นกรอบในการการพฒันาผู้บริหารอาชีวศึกษา 
เนื�องจากโมเดลที�พฒันาขึ�นมีความสอดคล้องกบัข้อมลู
เชิงประจกัษ์ โดยมุ่งพฒันาปัจจยัที�มีอิทธิพลในทางบวก
ต่อภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรคที์�นําศึกษาทั �ง 3 ปัจจยั

การพฒันาภาวะผูนํ้าเชิงสร้างสรรค ์ควรเริ�ม
พฒันาปัจจยัมีแรงจงูใจภายใน เนื�องจากมีอิทธิพลรวม
สงูสดุ  ขณะเดียวกนักพ็ฒันาปัจจยัมีความรู้เชิงลึก 
และมีสภาพแวดล้อมแบบเปิดที�มีอิทธิพลในระดบั
 รองลงมาด้วย
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ข้อเสนอแน
ะ

ผลการวิจยั

     ตวัแปร       ระดบั   เปรียบเทียบความแตกต่าง

เพศ  อาย ุ ประสบการณ์ฯ

ภาวะผูนํ้าเชิงสร้างสรรค ์ มากที�สดุ          

-แรงจงูใจภายใน        มาก               

-สภาพแวดล้อม มาก               
แบบเปิด

-ความรู้เชิงลึก            มาก                   

หมายเหตุ  หมายถึงไม่มีความแตกต่าง  หมายถึงมีความแตกต่าง

ประเดน็ปัญหาที�ควรศึกษาต่อไปในอนาคต

   1. ควรให้มีการวิจยัเพื�อตรวจสอบภาวะผู้นํา
เชิงสร้างสรรคอี์ก เพื�อใช้เป็นแนวทางการพฒันา
ตามหลกัการพฒันาแบบต่อเนื�อง เพื�อหาจดุเด่น
จดุด้อย และเพื�อให้การพฒันาเป็นไปอย่างสอด-
คล้องกบัปัญหาและความต้องการ

2. ควรศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นํา
เชิงสร้างสรรค ์โดยการวิเคราะห์พหรุะดบั ระหว่าง
กลุ่มผู้บริหารระดบัอาชีวศึกษาและราชมงคล 
เพื�อตรวจสอบความสาํคญัของตวัแปรในโมเดล
การวิจยัว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างหรือไม่
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ข้อเสนอแนะ

ประเดน็ปัญหาที�ควรศึกษาวิจยัต่อไปในอนาคต

  3.ควรศึกษาปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นํา
เชิงสร้างสรรคอื์�น ๆที�ไม่ได้นําศึกษาในงานวิจยันี�เพิ�มเติม
เช่น บคุลิกภาพ และความสามารถด้านสติปัญญา 
เนื�องจากนักวิชาการมีการศึกษาปัจจยัที�หลากหลายและ
แตกต่างกนัในแต่ละงานวิจยั และยงัขาดงานวิจยัใน
บริบทสงัคมไทย ดงันั�นควรศึกษาปัจจยัที�มีอิทธิพลอื�นๆ
อีกเพื�อพฒันาโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นํา
เชิงสร้างสรรคที์�มีความสมบรูณ์และมีหลากหลายยิ�งขึ�น 

    4.ควรศึกษาการวิจยัทฤษฎีฐานรากหาโมเดลจาก
ปรากฏการณ์จริงว่า ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรคใ์นสงัคมไทย 
มีองคป์ระกอบอะไรบา้ง มีปัจจยัใดที�มีอิทธิพล ทั �งเพื�อ
สร้างโมเดลใหม่ และเพื�อนําไปเปรียบเทียบกบัโมเดลที�
พฒันาจากทฤษฎีตะวนัตกว่าเหมือน/แตกต่างกนัอย่างไร 
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ขอบคณุครบั
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