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บทคดัย่อ 

 
  การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดบัการแสดงออกภาวะผูน้าํ           
เชิงสร้างสรรคแ์ละปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
จาํแนกตามเพศ อาย ุและประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร เพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดล
สมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคท่ี์พฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์และความมีอิทธิพล
ของแต่ละปัจจยั กลุ่มตวัอย่างเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกดัสํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จาํนวน 684 คน ไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบสัดส่วน และวิธีการสุ่มแบบง่าย เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ 0.98 การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติและโปรแกรมลิสเรลวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติ
พรรณนาและสถิติอา้งอิง มีผลการวิจยัดงัน้ี 
 1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีระดบัการแสดงออกภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคอ์ยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด โดยผูบ้ริหารท่ีมีเพศต่างกนั มีระดบัภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคไ์ม่แตกต่างกนั และ
ผูบ้ริหารท่ีมีอายุต่างกนั มีประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหารต่างกนั มีระดบัภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 2. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาอยูใ่น
ระดบัมากทั้งสามปัจจยั คือ แรงจูงใจภายใน สภาพแวดลอ้มแบบเปิด และความรู้เชิงลึก เม่ือศึกษา
เปรียบเทียบดา้นเพศ อาย ุและประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร พบวา่ไม่แตกต่างกนั 
 3. โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ท่ีพฒันาข้ึนมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ตามเกณฑด์งัน้ี 2=20.81, df=22, GFI=1.00, 
AGFI= 0.98, CFI=1.00, SRMR=0.01, RMSEA=0.00, CN=1318.76 และ LSR=1.89  
 4. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาพบวา่
ปัจจยัแรงจูงใจภายในมีอิทธิพลรวมสูงสุดต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคเ์ท่ากบั 0.86 มีนํ้ าหนกัอิทธิพล
ทางตรงและทางออ้ม 0.44, 0.42 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 รองลงมาคือปัจจยัสภาพแวดลอ้ม
แบบเปิดมีนํ้ าหนกัอิทธิพลรวมต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคเ์ท่ากบั 0.73 มีนํ้ าหนกัอิทธิพลทางตรงและ
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ทางออ้ม -0.20, 0.94 อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และปัจจยัความรู้เชิงลึกมีนํ้าหนัก             
อิทธิพลรวม และอิทธิพลทางตรงต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคเ์ท่ากบั 0.42 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั 0.01 โดยปัจจยัเชิงสาเหตุทั้งสามตวัร่วมกนัอธิบายภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาไดร้้อยละ 68  
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ABSTRACT 
 

  The objectives of this research were:  1) to study and compare the level of expression in 
creative leadership, and creative leadership of Vocational College Administrator as classified by gender, 
age, and experience in being the administrators, and 2) to investigate the congruence of Structure 
Equation Model for Creative Leadership, and empirical data. The samples were 684 Vocational 
College Administrator, under jurisdiction of the Office of Vocational Education Commissions, 
selected by Proportion Random Sampling and Simple Random Sampling. The instruments using 
in this study was the Rating Scale with reliability 0.98. Data were analyzed by using Computer 
Program, and LISREL Program as Descriptive Form as well as Inferential Form. 
 The research findings found that: 
 1. The Vocational College Administrators showed their level in expression of creative 
leadership in “the Highest” level. There were not differences in level of creative leadership between male 
and female administrators. There were significant differences in levels of creative leadership between 
the administrators with different ages, and experiences in being administrators at .05 level. 
 2. The Vocational College Administrators showed their level in expression of creative 
leadership in “High” level for all of 3 factors including:  Intrinsic Motivation, Open Environment, 
and Depth Knowledge. For comparison in gender, age, and experience in being the administrators, 
found that there were not differences.   
 3. The developed Structure Equation Model of Vocational College Administrators’ creative 
leadership, was congruent with empirical data as criterion as follows:  X = 20.81, df=22, GFI =1.00, 
AGFI =0.98, CFI=1.00, SRMR=0.01, RMSEA=0.00, CN= 1318.76, LSR=0.03.  
 4.  Factors influencing the creative leadership for Vocational College Administrators 
found; The Intrinsic Motivation showed the highest level of overall influence on the creative 
leadership =0.86 including both of direct and indirect influence as 0.44 and 0.42 at 0.01 
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significant level. The second order, the Open Environment showed its overall loading on 
creative leadership = 0.73 including both of direct and indirect influence = -0.20 and 0.94 at 0.01 
significant level. All of 3 causal factors jointly explained creative leadership of Vocational 
College Administrators’ for 68%. 
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กติตกิรรมประกาศ 
 
 

  วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตฉบบัน้ี สาํเร็จลงไดด้ว้ยความอนุเคราะห์อยา่งดียิง่
จากรองศาสตราจารย ์ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ และรองศาสตราจารย ์ดร.สมคิด สร้อยนํ้ า อาจารย ์             
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีไดทุ่้มเททั้งแรงกาย แรงใจ อบรม สัง่สอน และใหค้าํแนะนาํในการปรับปรุง
ส่ิงท่ีบกพร่อง นาํมาซ่ึงคุณภาพของวิทยานิพนธ์ รวมทั้ งจุดประกายแนวคิดทางการบริหารและ           
เป็นตน้แบบนกัวิชาการใหแ้ก่ผูว้ิจยั ผูวิ้จยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย ์ผูส้อนประจาํโครงการปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาทุกท่านท่ีไดอ้บรม ให้วิชาความรู้ ตลอดจนผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย 
ประธานธรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีไดใ้หค้าํแนะนาํจนวิทยานิพนธ์มีความถูกตอ้ง และสมบูรณ์ยิง่ 
 ขอกราบขอบพระคุณผู ้เ ช่ียวชาญทุกท่านท่ีกรุณาเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่ง  เ พ่ือให้
ขอ้เสนอแนะในการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั จนไดเ้คร่ืองมือท่ีมีคุณภาพสาํหรับการทาํวิจยัในคร้ังน้ี
รวมทั้ งคณะผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีใช้เป็นกลุ่มตวัอย่าง ท่ีสละเวลาให้ความร่วมมือ             
เกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นอยา่งดี ผูบ้ริหารและเพือ่นร่วมงานในวิทยาลยัอาชีวศึกษาขอนแก่น ตลอดจน
เพ่ือนๆ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ท่ีคอยให้กาํลงัใจเสมอมา รวมทั้ งพระมหา ดร.ปัญญา 
ปญฺญาวโร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สรายทุธ์ กนัหลง, ดร.สัมฤทธ์ิ กางเพง็, ดร.จิรวรรณ เล่งพานิชย ์
คุณประทีป กาลเขวา้, คุณอาํนาจ สุขแสงรัตน ์ท่ีสละเวลาอนัมีค่าถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และ
ใหก้าํลงัใจผูวิ้จยัในการทาํวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ีดว้ยดีเสมอมา 
 ขอขอบคุณคุณกลัยา ปฏิพนัธ์ และลูกๆ ท่ีคอยช่วยเหลือ สนบัสนุน และให้กาํลงัใจท่ีดียิ่ง
เหนือส่ิงอ่ืนใดขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อเหรียญ-คุณแม่แดง ปฏิพนัธ์ บิดา-มารดาท่ีเป็นตน้แบบ
แห่งการดาํเนินชีวิตท่ีมีคุณภาพ ท่ีคอยเป็นพลงัและกาํลังใจ จนทาํให้ลูกประสบความสําเร็จ                
ทางการศึกษา คุณค่าทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจากวิทยานิพนธ์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตเล่มน้ี ผูว้ิจยัรําลึก 
และบูชาพระคุณแก่บุพการีของผูว้ิจยั และบูรพาจารยทุ์กท่านทั้งท่ีอยูเ่บ้ืองหนา้และเบ้ืองหลงัในการ
วางรากฐานทางการศึกษาใหก้บัผูว้ิจยัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
 

1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 “การศึกษาเป็นปัจจยัสําคญัในการสร้างและพฒันาความรู้ ความคิด ความประพฤติ และ
คุณธรรมของบุคคล สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาท่ีดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนลว้น
พอเหมาะกนัทุกๆ ดา้นสังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงสามารถธาํรงรักษา
ความเจริญมัน่คงของประเทศชาติไว ้และพฒันาให้กา้วหนา้ต่อไปไดโ้ดยตลอด” พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่คณะครูและนกัเรียน ท่ีไดรั้บพระราชทานรางวลัฯ ในวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2524  
(กรมวิชาการ,  2535)  พระบรมราโชวาทดงักล่าวนบัว่ามีความสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนันัน่
เพราะจากการศึกษาพบว่าประเทศท่ีมีความเจริญ มั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคม มักจะให้
ความสําคญักบัการพฒันาการศึกษาเป็นอย่างมาก (อญัชลี ไชยวรรณ์, 2552) คนไทยได้เรียนรู้        
ตลอดชีวิต อยา่งมีคุณภาพ คือวิสัยทศัน์ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ท่ีตอ้งการเห็น           
ในสิบปีขา้งหนา้ โดยมีกรอบการปฏิรูปการศึกษาทั้ง 4 ปัจจยั คือการพฒันาคุณภาพคนไทย ยคุใหม่ 
คนไทยในอนาคต เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข ดาํรงรักษาความเป็นไทยและรู้เท่าทนักบัสถานการณ์
ของโลก การพฒันาครูยคุใหม่ โครงการครูพนัธ์ุใหม่ ดว้ยกระบวนการผลิตการอบรมครูประจาํการ
ใหมี้ความพร้อม ใหมี้จิตวิญญาณแห่งความเป็นครูและเป็นวิชาชีพชั้นสูง การพฒันาสถานศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ ยคุใหม่ โดยสถานศึกษาทุกระดบัและทุกประเภทตอ้งไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็นแหล่ง
เรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ และพฒันาแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ อาทิหอ้งสมุด พิพิธภณัฑส์วนสัตวอ์ุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นตน้ ให้เป็นศูนยเ์รียนรู้สําหรับประชาชนทัว่ไป และการพฒันาการบริหาร                 
จดัการใหม่  ท่ีมุ่งเน้นเร่ืองการกระจายอาํนาจ เพ่ือให้การบริหารสถานศึกษามีความคล่องตวัและ 
เป็นอิสระมากท่ีสุดควบคู่ ไปกบัการเนน้หลกัธรรมาภิบาล (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554)   
 กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรหลกัในการจดัการและส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชน             
มีความรู้  มีคุณภาพ  มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง  พัฒนาสังคมฐานความรู้  และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ โดยความรับผิดชอบในการบริหารองคก์รหลกั 5 องคก์ร 
ซ่ึงประกอบไปดว้ย สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สาํนกังานส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สาํนกังานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั และสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) สํานกังาน
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คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีวิสัยทศัน์ในการเป็นองคก์รหลกัท่ีมุ่งมัน่ผลิตและพฒันากาํลงัคน
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ มีเป้าหมายหลกัในการผลิตและพฒันากาํลงัคนสายอาชีพ โดยเฉพาะ            
การเตรียมการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 สถานศึกษาจะตอ้งดาํเนินการจดัการเรียนการสอน
ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานสากล การจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน (สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2555) และสามารถตอบสนองกบัการพฒันา
ประเทศได้ โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาจะเป็นผูข้บัเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบติัให้เป็นรูปธรรม              
การบริหารจดัการอาชีวศึกษาจะมีลกัษณะจากบนลงล่าง กล่าวคือ ส่วนกลางจะเป็นคนกาํหนด
นโยบายและแนวปฏิบติัซ่ึงก็คือผูบ้ริหารระดบัสูง และผูบ้ริหารท่ีอยู่ประจาํสถานศึกษาจะเป็น
ผูบ้ริหารระดบัตน้ท่ีคอยรับนโยบายแลว้นาํไปปฏิบติั โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งมีทกัษะ              
ในการบริหารองคก์ารทั้ง 3 ทกัษะคือ ทกัษะในเชิงมโนทศัน ์ทกัษะเชิงมนุษย ์และทกัษะการบริหาร
เชิงเทคนิค จะเป็นผูบ้ริหารท่ีสัมผสัหรือทาํงานกบัผูป้ฏิบติัมากท่ีสุด ดว้ยรูปแบบ เทคนิคและวิธีการ
ท่ีหลากหลาย   
  ผูบ้ริหารในสังกดัสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จะต้องมีมิติในการบริหารงาน                
ท่ีหลากหลายมิติเพราะบุคลากรในแต่ละสถานศึกษาจะมีทั้งบุคลากรท่ีเป็นสายวิชาชีพเฉพาะ และ
บุคลากรท่ีเป็นสายสามญั ตอ้งอาศยัผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะ และประสบการณ์สูง            
ในการบริหารงานและประสานคนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การท่ีมีผูบ้ริหารหรือผูน้าํองค์กรท่ีมี
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ และมีพฤติกรรมการบริหารท่ีเนน้การจูงใจเพ่ือให้เกิดความสร้างสรรค ์
ในการบริหารงานอาทิเช่น การใหเ้กียรติ ใหค้วามไวว้างใจ ให้การยอมรับบุคลากร ให้ความเป็นอิสระ 
พิจารณาความดีความชอบดว้ยความเป็นธรรม กระตุน้ให้บุคลากรกาํหนดเป้าหมายหรือทิศทาง            
ในการทาํงานท่ีชดัเจน และส่งเสริมใหบุ้คลากรริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ คิดนอกกรอบ มีภาวะผูน้าํ 
ก็จะทําให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมท่ีสร้างสรรค์ มีผลสัมฤทธ์ิในการทํางานสูงสุด (วิโรจน์                    
สารรัตนะ, 2555)  
  จากการวิจยัเก่ียวกบัคุณลกัษณะหรือพฤติกรรมของผูบ้ริหารท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนมากท่ีสุด พบว่า ดา้นการมีภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนส่งผลทางรวมและทางออ้มต่อการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพของ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนมากท่ีสุด (สุรเจต ไชยพนัธ์พงษ์, 2549) สอดคล้องกับทัศนะของ             
เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2550) ท่ีกล่าวว่า กุญแจแห่งความสําเร็จประการหน่ึงของผูน้ ําคือ             
การมีภาวะผูน้าํมีความสามารถในการกลา้นาํความเปล่ียนแปลง และความสามารถในการกลา้เผชิญ
กบัความทา้ทายดว้ยวิธีการใหม่ๆ เพ่ือใหเ้ป้าหมายท่ีวางไวบ้รรลุผลสาํเร็จ สอดคลอ้งกบัทศันะของ 
จกัรี นิลวิสุทธ์ิ (2546) ท่ีไดศึ้กษาวิจยัในหวัขอ้ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูอ้าํนวยการสถาบนั



 
 

3

อาชีวศึกษา ผลการวิจยัพบว่า  ดา้นการมีภาวะผูน้าํ เป็นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูอ้าํนวยการ
สถาบนักรมอาชีวศึกษาตามความคาดหวงัของผูบ้ริหาร และบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก          
จากทศันะของนักวิชาการ และนกัวิจยัสรุปไดว้่าการมีภาวะผูน้าํเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นสําหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษา   
  ความเจริญในสงัคมเกิดจากผูน้าํ ผูน้าํมีหลายรูปแบบ การศึกษาเร่ืองภาวะผูน้าํมีหลากหลาย
ทัศนะ เช่น ภาวะผู ้นําเชิงคุณลักษณะ ภาวะผู ้นําเชิงพฤติกรรม และภาวะผู ้นําเชิงสถานการณ์                      
ทั้ง 3 ลกัษณะไม่เพียงพอต่อการทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัผูน้าํ  เพ่ือให้สามารถกาํหนดทิศทางและ
เป้าหมายขององคก์รไดอ้ยา่งชดัเจน ในสังคมตนเห็นพอ้ง ร่วมมือ และสรรคส์ร้างส่ิงท่ีดีๆ ไปพร้อม
กนัไดก้็จะทาํให้สังคมกา้วไปดว้ยดี และถา้กา้วอยา่งซ่ือสัตย ์มีความรับผิดชอบ เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมด้วยก็จะยิ่งจะทําให้ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องดําเนินไปอย่างมีคุณค่า และสร้างสรรค ์             
(Hedberg, 1981), (Greenberg & Baron, 2002) การศึกษาและมองดา้นภาวะผูน้าํควรจะมองใหลึ้กซ้ึง
และกวา้งข้ึน ผูน้าํรุ่นใหม่ตอ้งมีความคิดวิเคราะห์ เม่ือวิเคราะห์แลว้จะตอ้งคิดส่ิงใหม่ๆ คิดนอกกรอบ 
ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์จึงควรเป็นโมเดลของการพฒันาเชิงสร้างสรรค ์เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอย่างยิ่ง          
ในการศึกษาด้านภาวะผูน้าํต่อไปด้วยวิธีการวิจัย  ทั้ งในเชิงแนวคิด รูปแบบและกระบวนการ               
(ไพทูรย ์สินลารัตน,์ 2553)  
   จากปัญหาและความสําคญัดงักล่าวทาํให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาโมเดลสมการโครงสร้าง   
ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา (a structural equation model of 
creative leadership for vocational college administrators) เน่ืองจากเป็นการศึกษาคน้ควา้จากทฤษฏี
ไปสู่การสร้างโมเดลท่ีแสดงโครงสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถตรวจสอบ
ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของโมเดลท่ีสร้างข้ึนตามทฤษฏีท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
ประจกัษ ์แลว้ทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดล (model goodness of fit test) การดาํเนินการวิจยั
ลกัษณะน้ี เรียกว่า โมเดลสมการโครงสร้าง (structural equation model: SEM) ซ่ึงมีความเหมาะสม
กบัการวิจยัยุคสังคมความรู้ (knowledge society) ซ่ึงเป็นยุคท่ีมีความสับสน (chaotic) มีความ
ซับซ้อน (complex) มีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว มีลกัษณะคาํถามการวิจัยท่ี
เก่ียวกบัความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีมีความซบัซอ้นและซ่อนเง่ือนอีกทั้งยงัไม่พบว่ามีการศึกษาโมเดล
สมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารอาชีวศึกษาในประเทศไทย จึงเป็นส่ิงท่ี
น่าจะเป็นประโยชน์ทั้งการเสริมสร้างและขยายองคค์วามรู้ใหม่ นาํไปสู่การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ อีกทั้ง
เป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายและวางแผนเพ่ือการดาํเนินงาน ส่งเสริมประสิทธิผลของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีมากข้ึน และการสร้างหลกัสูตรการศึกษาในระยะยาวแบบ
มุ่งเนน้ประสบการณ์และความสร้างสรรคเ์พ่ือความย ัง่ยนืในสถาบนัการอาชีวศึกษา  
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2. คาํถามการวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเพือ่มุ่งตอบคาํถามการวิจยัท่ีสาํคญั 4 ขอ้ดงัน้ี 
 2.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีการแสดงออกถึงภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคอ์ยูใ่น
ระดบัใด เม่ือเปรียบเทียบจาํแนกตามเพศ อาย ุและประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร ว่ามีความแตกต่าง
กนัหรือไม่? 
 2.2 มีปัจจยัอะไรบา้งท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษา และเปรียบเทียบจาํแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร ว่ามีความ
แตกต่างกนัหรือไม่? 
 2.3 โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู ้บริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีพฒันาข้ึนสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษห์รือไม่? 
 2.4 ปัจจยัท่ีนาํมาศึกษามีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และอิทธิพลรวมต่อตวัแปร
ตามอยูใ่นระดบัใด? 
 
3.  วตัถุประสงค์การวจิยั 
  การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์อง
ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 3.1 เพ่ือศึกษาระดบัการแสดงออกภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารอาชีวศึกษา 
และเปรียบเทียบจาํแนกตามเพศ อาย ุและประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร 
 3.2 เพ่ือศึกษาระดบัการแสดงออกในปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์อง
ผูบ้ริหารอาชีวศึกษา และเปรียบเทียบจาํแนกตามเพศ อาย ุและประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร 
 3.3 เ พ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู ้นํา เชิง
สร้างสรรคข์อง ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 3.4 เพ่ือศึกษาการมีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และอิทธิพลรวมของปัจจยัท่ี
นาํมาศึกษาต่อตวัแปรตาม 
 
4.  สมมติฐานการวจิยั 
 จากผลการศึกษา หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จนกาํหนดไดต้วัแปร
แฝงภายนอกและตวัแปรแฝงภายใน รวมทั้งตวัแปรสังเกตของแต่ละตวัแปรแฝง ประกอบกนัเป็น
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคด์งัแสดงในบทท่ี 2 และจากวตัถุประสงคก์ารวิจยั
ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงกาํหนดสมมติฐานทางการวิจยัเพ่ือคาดคะเนคาํตอบ ดงัน้ี 
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 4.1  จากผลการวิจยัของนักวิชาการท่ีเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร เช่น 
Carolyn (2006), บงัอร ไชยเผือก (2550) และสัมฤทธ์ิ กางเพง็ (2551) ต่างพบว่า ผูบ้ริหารท่ีมีเพศ
ต่างกนั อายุต่างกัน และมีประสบการณ์การทาํงานต่างกนั มีการแสดงออกภาวะผูน้าํท่ีต่างกนั  
ดังนั้ น ผู ้วิจัยจึงตั้ งสมมติฐานการวิจัยเพ่ือคาดคะเนคําตอบจากการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู ้บริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีทาํงานในสถานศึกษาท่ีมีเพศต่างกนั อายุต่างกนั และประสบการณ์              
การเป็นผูบ้ริหารต่างกนั มีการแสดงออกภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคต่์างกนั 
 4.2  จากผลการวิจัยของนักวิชาการท่ี เ ก่ียวกับปัจจัยท่ีนํามาศึกษา  เ ช่น  จิ ติมา                    
วรรณศรี (2550) และ ดิเรก สุขนัย (2550) ต่างพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีทาํงานในสถานศึกษาท่ีมี                    
เพศต่างกนั อายุต่างกนั และประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหารต่างกนั มีการแสดงออกในปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อภาวะผูน้าํท่ีต่างกนั ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตั้งสมมติฐานการวิจยัเพ่ือคาดคะเนคาํตอบจากการ           
วิจยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริหารอาชีวศึกษาท่ีทาํงาน ในสถานศึกษาท่ีมีเพศต่างกนั อายตุ่างกนั ประสบการณ์
การเป็นผูบ้ริหารต่างกนั มีการแสดงออก ในปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคต่์างกนั 
 4.3  จากผลการวิจยัของเพญ็พร ทองคาํสุก (2553), จิรวรรณ เล่งพาณิชย ์(2554) และ                
นิกญัชลา ลน้เหลือ (2554) พบว่า โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํท่ีพฒันาข้ึนจากหลกัการ 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษต์ามเกณฑ์ท่ีกาํหนด และ
พบว่า ปัจจยัท่ีนาํมาศึกษามีขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และอิทธิพลรวมต่อตวัแปรตาม
อยูใ่นระดบัสูง ดงันั้น ในการวิจยัน้ีผูว้ิจยัจึงตั้งสมมติฐานการวิจยัว่า โมเดลสมการโครงสร้างภาวะ
ผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารอาชีวศึกษาท่ีพฒันาข้ึนมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
 
5.  ขอบเขตการวจิยั 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตของการวิจยัไวด้งัน้ี 
 5.1  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีปฏิบติังาน                
ในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 1,920 คน ใชเ้กณฑ ์                    
1 พารามิเตอร์ต่อกลุ่มตวัอยา่ง 20 ราย ตามแนวคิดของนงลกัษณ์ วิรัชชยั (2542) กาํหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่ง (sample size) ได ้จาํนวน 720 คน 
 5.2  ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั เน่ืองจากเป็นการศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างท่ีอธิบาย
ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุแบบเส้นตรงระหว่างตวัแปรท่ีเป็นสาเหตุหรือเรียกว่า ตวัแปรแฝงภายนอก 
(exogenous latent variable) ตวัแปรคัน่กลาง (intervening latent variable) หรือตวัแปรส่งผ่าน 
(mediating latent variable) และตวัแปรแฝงภายใน (endogenous latent variable)  แต่ดว้ยขอ้กาํหนด
ของโปรแกรมลิสเรล กาํหนดให ้ตวัแปรคัน่กลางและตวัแปรภายในรวมกนัเรียกว่าตวัแปรภายใน 
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ดังนั้ น  ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยท่ีผู ้วิจัยได้สังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง จึง
ประกอบดว้ยตวัแปรแฝงภายนอกและตวัแปรแฝงภายใน ดงัน้ี  
  5.2.1 ตวัแปรแฝงภายนอก มี 1 ตวัแปร คือ 1) สภาพแวดลอ้มแบบเปิด 
  5.2.2 ตวัแปรแฝงภายใน มี 3 ตวัแปร คือ 1) ความรู้เชิงลึก 2) แรงจูงใจภายใน 
และ 3) ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์
 
6.  คาํนิยามศัพท์เฉพาะ 
 การวิจยัคร้ังน้ี ไดก้าํหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
 6.1  ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา หมายถึง ผูด้าํรงตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา       
รองผู ้อ ํานวยการสถานศึกษา  หรือผู ้ปฏิบัติราชการแทนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการ      การอาชีวศึกษา 
 6.2   โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู ้บริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษา (a structural equation model of creative leadership for vocational college administrators) 
หมายถึง รูปแบบจาํลองท่ีแสดงความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยท่ีมีอิทธิพลกบัภาวะผูน้าํ               
เชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยเขียนเป็นชุดสมการหรือเขียนเป็นแผนภาพ
จาํลองความสมัพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้น 
 6.3  ตวัแปรแฝง (latent variable) หมายถึง ตวัแปรท่ีไม่สามารถวดัไดโ้ดยตรง แต่จะ
ประมาณค่าไดจ้ากตวัแปรสงัเกตได ้(observed variable) ของแต่ละตวัแปรแฝงนั้น 
 6.4  ตวัแปรแฝงสังเกตได ้(observed variable) หมายถึงองคป์ระกอบท่ีสามารถวดัค่าได้
ของตวัแปรแฝงแต่ละตวัท่ีใชใ้นการวิจยั 
 6.5    ตวัแปรแฝงภายนอก หมายถึง ตวัแปรท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของเส้นทางอิทธิพลหรือ                
หวัลูกศร ในโมเดลสมการโครงสร้าง ไม่มีตวัแปรอ่ืนท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปรเหล่าน้ี 
 6.6   ตวัแปรแฝงภายใน หมายถึง ตวัแปรสมการโครงสร้างทุกตวั ยกเวน้ตวัแปรแฝง 
ภายนอกเป็นตวัแปรท่ีได้รับอิทธิพลจากตวัแปรอ่ืนหรือมีอิทธิพลต่อตวัแปรอ่ืน โดยมีเส้นทาง
อิทธิพลก่อนหรือหลงัตามท่ีมีทฤษฏีและงานวิจยัสนบัสนุน   
 6.7   ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์(creative leadership) หมายถึง การแสดงออกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของบุคลากร ในด้านความสามารถในการ                
นาํความสร้างสรรค ์และกระตุน้ให้เกิดความสร้างสรรค ์สามารถวดัไดจ้ากองคป์ระกอบท่ีเป็นตวั
แปรสังเกตได ้3 ตวัแปร คือ จินตนาการ ความยืดหยุ่น และวิสัยทศัน์ โดยแต่ละตวัแปรสังเกต              
มีนิยามศพัทเ์ฉพาะ ดงัน้ี 
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  6.7.1    จินตนาการ (imagination) หมายถึงการแสดงออกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาถึงการมีความคิดเชิงสร้างสรรค ์มีอารมณ์ขนัในการทาํงาน และมีสติปัญญา
ในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
  6.7.2    ความยืดหยุ่น  ( flexibility) หมายถึงการแสดงออกของผู ้บ ริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาถึงการคิดหาคาํตอบไดอ้ยา่งอิสระ ไม่ตกอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑห์รือความคุน้เคย 
การปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ และการเปิดกวา้งรับความคิดใหม่ๆ อยา่งอิสระ 
  6.7.3    วิสัยทัศน์ (vision) หมายถึงการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาถึงการมองภาพในอนาคตท่ีเป็นไปไดน้าํไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 6.8   สภาพแวดลอ้มแบบเปิด (open environment) หมายถึง การแสดงออกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาถึงความ อิสระไม่ยึดติดกับกฎระเบียบ ความท้าทายในการตัดสินใจ                 
ความไวว้างใจบุคลากร การยอมรับและสนบัสนุนความคิดใหม่ๆ  
  6.8.1  ความอิสระ (freedom) หมายถึงการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาถึงการให้โอกาสในการทาํงานอย่างอิสระ ไม่ยึดติดกบักฎระเบียบ และมีความริเร่ิม
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ   
  6.8.2   ความทา้ทาย (challenge) หมายถึงการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีมีความเส่ียงสูงในการตดัสินใจโดยไม่กลวัความผิดพลาด และมีเป้าหมายในการทาํงาน            
ท่ียิง่ใหญ่ 
  6.8.3    ความไวว้างใจ (trust) หมายถึงการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีได้รับความคาดหวงั ความเช่ือมัน่ และความมัน่ใจจากบุคลากรท่ีแสดงออกอย่าง
เปิดเผย ใหเ้กียรติผูอ่ื้น 
  6.8.4    การสนบัสนุนความคิดใหม่ๆ (new idea support) หมายถึงการแสดงออก
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาในการเปิดใจกวา้ง ยอมรับความคิดใหม่ๆ มีการเอาใจใส่ และ
สนบัสนุนความคิดใหม่ๆ 
 6.9   ความรู้เชิงลึก (depth knowledge) หมายถึง การแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีแสดงออกถึงความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และทกัษะในการทาํงาน 
  6.9.1 ความเช่ียวชาญ (expertise) หมายถึงการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีแสดงออกถึงการมีความสามารถ มีทกัษะและมีความชาํนาญเฉพาะดา้น 
  6.9.2  ประสบการณ์ (experience) หมายถึงการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาถึงการมีความรู้ท่ีหลากหลาย มีความสามารถพิเศษ และมีทกัษะสูงในการทาํงาน 
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  6.9.3   ทักษะ (skills) หมายถึงการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาถึงการมีความคล่องแคล่วในการปฏิบติังาน มีการตดัสินใจท่ีรวดเร็ว และมีความสามารถ
ในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
  6.10  แรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation) หมายถึงการแสดงออกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาถึง ทิศทางและมีจุดหมายในการทาํงานท่ีชดัเจน ความวิริยะ และ ความทุ่มเท
ในการทาํงาน     
  6.10.1   ทิศทางและจุดหมาย (goal & direction) หมายถึงการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีทิศทางและจุดหมายท่ีแน่นอน ให้ความมัน่ใจ มีความชดัเจนใน
การทาํงานนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิผล 
  6.10.2   ความวิริยะ (persistence) หมายถึงการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีมีความพากเพียรพยายาม มีความอดทน มีความตั้งใจ และมีความเด็ดเด่ียวในการ
ทาํงาน 
  6.10.3   ความทุ่มเท (intensity) หมายถึงการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาถึงการมีความเต็มใจ มีความมุ่งมัน่ มีความกระตือรือร้น และมีความศรัทธาอนัแรงกลา้               
ในการทาํงาน 
 
7.  ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 7.1  ประโยชน์ในด้านวิชาการ เน่ืองจากโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู ้นําเชิง
สร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพฒันาข้ึนจากการวิจยัคร้ังน้ี ไดจ้ากการศึกษา
วิเคราะห์ จากหลายแหล่ง ซ่ึงมีความชดัเจน ครอบคลุม และสมบูรณ์ในเชิงวิชาการมากข้ึน อีกทั้ง
โมเดลสมการโครงสร้างท่ีพฒันาข้ึนไดมี้การตรวจสอบความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษท์าํให้
ไดโ้มเดลสมการโครงสร้างท่ีมีความเหมาะสมกบับริบทสังคมไทย ซ่ึงนักวิชาการ นักวิจยั หรือ
ผูบ้ริหารทางการศึกษา ตลอดจนผูส้นใจ สามารถนาํไปใชเ้ป็นประโยชนใ์นเชิงวิชาการดงัต่อไปน้ี 
  7.1.1ห นาํไปใชเ้ป็นโมเดลตั้งตน้เพ่ือขยายขอบเขตการศึกษาองคป์ระกอบภาวะ
ผูน้าํเชิงสร้างสรรคใ์หก้วา้งขวางและลึกซ้ึงต่อไป 
  7.1.2ห นาํไปใชเ้ป็นโมเดลตั้งตน้เพ่ือขยายขอบเขตการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคใ์หก้วา้งขวางและลึกซ้ึงต่อไป 
 7.2   ประโยชน์ในดา้นการนาํผลการวิจยัไปใช ้ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีจะทาํให้ไดโ้มเดล               
ท่ีไดรั้บการตรวจสอบดว้ยกระบวนการทางการวิจยั และเป็นโมเดลท่ีมีความเหมาะสมกบับริบท
สงัคมไทย สามารถนาํผลการวิจยัไปใชใ้นการพฒันาวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
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  7.2.1  นําไปใช้ในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ และการฝึกอบรมสําหรับ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา   
  7.2.2  นําไปใช้ในการสร้างโปรแกรมการพัฒนาตนเองเพ่ือนําไปสู่ความ
สร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบาย และวางแผนเพ่ือการดาํเนินงาน ส่งเสริม
ประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศึกษาใหมี้มากข้ึน 
  7.2.3 นําไปใช้ในการสร้างหลักสูตรการศึกษาในระยะยาวแบบมุ่งเน้น
ประสบการณ์ในสถานศึกษา นอกจากนั้นยงัสามารถใชเ้ป็นปรัชญาเพ่ือเป็นหลกัในการปฏิบติังาน              
ในสถานศึกษา 



บทที ่2 
วรรณกรรมและงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

 
 

  การศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 น้ีจะเป็นการศึกษาเอกสารเพ่ือ
วิเคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวกบัภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์จาก
การศึกษาวิ เคราะห์ดังกล่าวพบว่ามีงานวิจัยและบทความของนักวิชาการ  นักบริหารและ                
นักการศึกษาท่ีนําเสนอไว้ สามารถจาํแนกออกเป็นสองลักษณะคือ 1) ลักษณะเชิงพรรณนา 
(descriptive) มุ่งอธิบายลกัษณะหรือองค์ประกอบภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหาร และ              
2) ลกัษณะเหตุและผล (cause and effect) มุ่งอธิบายถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์อง
ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาในการวิจยัน้ีเป็นการสร้างโมเดลสมการโครงสร้างท่ีมีลกัษณะเหตุ
และผล ดงันั้นจึงนาํเสนอผลการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งตามลาํดบัคือ  
 1. ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์
 2. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคแ์ละเส้นทางอิทธิพล   
 3. องคป์ระกอบ นิยามเชิงปฏิบติัการ และตวับ่งช้ีของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํ 
เชิงสร้างสรรค ์  
 4. กรอบแนวคิดในการวิจยั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
1. ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์  
 ทุกประเทศ ทุกสังคม และทุกองค์กรต้องมีผูน้ ําเสมอ ถ้าผูน้ ํานั้ นเป็นผูน้าํท่ีก้าวหน้า 
ทนัสมยั สร้างสรรค ์ตามทนักบัการเปล่ียนแปลงของโลกและสังคมพร้อมทั้งผลกัดนัให้คนอ่ืนๆ  
ในสังคมของตนเห็นพอ้ง ร่วมมือและทาํไปพร้อมกนัได ้ก็จะทาํให้สังคมนั้นกา้วไปดว้ยดี และ               
ถา้กา้วยา่งอยา่งซ่ือสตัย ์มีความรับผดิชอบ มีความสร้างสรรค ์เห็นแก่ประโยชนส่์วนรวมดว้ยกจ็ะทาํ
ให้ทุกส่วนท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินไปอย่างมีคุณค่ากบัทุกคนอย่างไม่หยุดยั้งและอย่างย ัง่ยืน หากสังคม             
ไม่เปล่ียนมาก ความรู้และความเขา้ใจในเร่ืองต่างๆ กค็งเหมือนเดิม เช่นเดียวกบัเร่ืองของภาวะผูน้าํ             
กจ็ะพูดถึงเร่ือง คุณลกัษณะ พฤติกรรม และสถานการณ์ แต่เม่ือสังคมปัจจุบนัและท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึน
ในอนาคตเห็นชดัว่ามีการเปล่ียนแปลงอยา่งกวา้งขวาง การเปล่ียนแปลงท่ีเห็นชดัเจนคือการแข่งขนั
ท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์ สภาพแวดลอ้มท่ีมีความสลบัซบัซอ้น และไร้ทิศทาง 
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 1.1 ความเป็นมา 
  นักวิชาการศึกษาไดพ้ยายามทาํการศึกษาเก่ียวกบัภาวะผูน้าํท่ีสามารถทาํให้เกิด
ประสิทธิผลแก่องคก์ารมานานหลายทศวรรษ ในแต่ละยคุแต่ละสมยัแนวคิดภาวะผูน้าํจะไม่แตกต่าง
กนัโดยส้ินเชิง จะมีส่วนท่ีเหมือนกนัและส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัเป็นส่วนใหญ่ โดยแนวคิดภาวะผูน้าํ
ในทศวรรษท่ี 1930-1940 จะกล่าวถึงทฤษฏีภาวะผูน้าํเชิงคุณลกัษณะ เป็นการศึกษาวิจยัเพ่ือหา
คาํตอบว่าภาวะผูน้าํเกิดจากคุณลกัษณะใดบา้งท่ีทาํให้ผูน้าํแตกต่างจากผูท่ี้ไม่ใช่ผูน้าํ แต่ในปลาย
ทศวรรษท่ี 1940 ภาวะผูน้าํจะกล่าวถึงทฤษฏีภาวะผูน้าํเชิงพฤติกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือจะหา
คาํตอบว่า ผูน้าํท่ีมีประสิทธิผลควรมีพฤติกรรมเป็นอย่างไร แต่นักวิจัยก็พบว่า พฤติกรรมผูน้าํ               
ท่ีใชไ้ดดี้ในท่ีหน่ึง อาจใชไ้ดไ้ม่ดีในท่ีหน่ึง ดงันั้นในปลายทศวรรษท่ี 1960 จึงเกิดทฤษฏีภาวะผูน้าํ
ตามสถานการณ์ข้ึนโดยคาํนึงถึงปัจจยัตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้ งในด้านลกัษณะเชิงบุคลิกภาพ 
(personality traits) ดา้นพฤติกรรม (behaviors) และในกลางทศวรรษ 1970 ทฤษฏีภาวะผูน้าํเร่ิม
เปล่ียนแปลงไปสู่กระบวนทศัน์เชิงบูรณาการ ซ่ึงพยายามจะรวมทฤษฏีเชิงคุณลกัษณะ ทฤษฏีเชิง
พฤติกรรม และทฤษฏีตามสถานการณ์ เพ่ืออธิบายถึงการมีอิทธิพลต่อความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้าํ
และผูต้ามท่ีมีประสิทธิผล ทฤษฏีภาวะผูน้าํเชิงบูรณาการท่ีสาํคญัมี 3 ทฤษฏีคือ ภาวะผูน้าํเชิงศรัทธา
บารมี ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง และภาวะผูน้าํเชิงยทุธศาสตร์ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2555)  
  อยา่งไรกต็ามในยคุเร่ิมตน้ของศตวรรษท่ี 21 จนถึงยคุปัจจุบนั โลกมีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีสารสนเทศและกระแสแห่งโลกาภิวตัน์เขา้มามีอิทธิพลอย่างมากต่อการ
บริหารจัดการองค์การสมัยใหม่ สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีความ
สลบัซับซ้อนมากข้ึน การแกปั้ญหาแบบเดิมๆ มกัจะใชไ้ม่ไดผ้ล การศึกษาภาวะผูน้าํ (leadership)           
มีพฒันาการมาโดยตลอด ส่วนใหญ่แลว้จะมองภาพแบบเดิมๆ คือ คุณลกัษณะ พฤติกรรม และ
สถานการณ์ซ่ึงแมจ้ะมีความสําคญัและจาํเป็นแต่แนวคิดทั้งสามก็ไม่เพียงพอท่ีจะอธิบายเก่ียวกบั
ภาวะผูน้าํรุ่นใหม่และการศึกษาของไทยได ้จึงไดมี้ความพยายามท่ีจะพฒันาภาวะผูน้าํท่ีมีความ
ชดัเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคจึ์งเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะพฒันา
ดว้ยวิธีการวิจยัทั้งในเชิงแนวคิด รูปแบบ และกระบวนการ (ไพฑูรย ์สินลารัตน์, 2553) เพ่ือฝ่าวงลอ้มและ
ขยายขอบเขตของการแกปั้ญหาทะลวงไปจากแนวทางแบบเดิมๆ ใหไ้ด ้จึงจะสามารถแกปั้ญหาและ
สร้างส่ิงท่ีดีๆ และย ัง่ยนืในอนาคต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทศันะของ Stoll & Temperley (2009) ท่ีกล่าวไวว้่า
ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ หมายถึงการมีปฏิกิริยาตอบสนองเชิงจินตนาการโดยการคิดไตร่ตรอง 
อย่างละเอียดถ่ีถ้วน ในสถานการณ์ต่างๆ และประเด็นต่างๆ ท่ีท้าทาย (challenge) ปัจจุบัน
นกัวิชาการศึกษาต่างกไ็ดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์(creative leadership) 
จึงไดพ้ยายามศึกษาคน้ควา้  ตั้งสมมติฐาน อธิบาย ตลอดจนวิเคราะห์ วิจยัเก่ียวกบัเร่ืองของภาวะ
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ผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ และไดเ้สนอคาํนิยาม แนวคิดของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ไวห้ลากหลาย              
ทั้งในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัและคลา้ยคลึงกนั  ซ่ึงสามารถจาํแนกนิยาม แนวคิดและองคป์ระกอบ
จากทศันคติและแนวคิดของนกัวิชาการเหล่าน้ีออกเป็น 2 กลุ่มดว้ยกนัคือ กลุ่มแรก กล่าวในเร่ือง
เก่ียวกบัการนาํ (leading) คือการนาํเชิงสร้างสรรค ์ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคเ์ป็นความสามารถในการ
นาํผูอ่ื้น ดว้ยวิธีการใหม่ๆ อยา่งท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน เพ่ือใหเ้กิดส่ิงใหม่ๆ อยา่งสร้างสรรค ์(Casse & 
Claudel, 2007, Basadur, 2008; Trevelyan, 2009; Stoll & Temperley, 2009) สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ Kotter (1979 อา้งถึงใน เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2550) ซ่ึงเป็นศาสตราจารยด์า้นภาวะผูน้าํ
และเป็นอาจารยส์อนท่ีมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด (Harvard University) ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือช่ือ 
Leading Change ว่า “การนาํ (leading) เท่านั้นท่ีจะสามารถเปล่ียนแปลงองคก์รได ้” กลุ่มท่ีสอง 
กล่าวถึงเร่ืองเก่ียวกบัการประสานงาน (connecting) ซ่ึงเป็นการประสานงานหรือกระตุน้ให้เกิด
ความสร้างสรรค ์เป็นความสามารถในการประสานคนอ่ืนๆ ท่ีมีความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัและ 
ไม่สอดคลอ้งกนั ให้สามารถทาํงานร่วมกนั และการสร้างแรงจูงใจ นาํไปสู่แนวคิดท่ีสนับสนุน
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัในเชิงสร้างสรรค ์ (Adair, 2007; Ibbotson & Darsq, 2008; Harris, 2009; 
กรองทิพย ์นาควิเชตร, 2552) ในท่ีน้ีผูว้ิจยัจะกล่าวถึงหวัขอ้ต่างๆ ตามลาํดบั คือนิยามของภาวะผูน้าํ
เชิงสร้างสรรค ์แนวคิดของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์ องคป์ระกอบของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์นิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ีของแต่ละองคป์ระกอบ
ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 1.2 นิยามของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 
  ภาวะผูน้าํ (leadership) เป็นกระบวนการท่ีทาํให้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูอ่ื้น 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้การปฏิบติังานบรรลุจุดหมายขององค์การ  (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2555; 
Northouse, 2012) ส่วน Guilford (1995 cited in Isaksen, Dorval & Treffinger, 2011) ไดก้าํหนด
คุณลกัษณะของคนสร้างสรรค ์(creative people) ไวว้า่ คนสร้างสรรคจ์ะประกอบไปดว้ยการมีความ
สร้างสรรค ์(creativity) มีบุคลิกภาพท่ีสร้างสรรค ์(creative personality) และมีพฤติกรรมท่ีสร้างสรรค ์
(creative behavior) สอดคลอ้งกบัทศันะของ Dubrin (2010) ท่ีไดก้าํหนดคุณลกัษณะของผูน้าํเชิง
สร้างสรรค ์(creative leader) ในหนงัสือ Principles of Leadership ไวว้่า ผูน้าํเชิงสร้างสรรคจ์ะประกอบ
ไปดว้ย ความรู้ (knowledge) ความสามารถทางความคิด (cognitive abilities) บุคลิกลกัษณะ (personality) 
และการศรัทธาในหน้าท่ี (Passion for the Task) ขณะท่ี Isaksen, Dorval & Treffinger (2011)         
ไดก้าํหนดคุณลกัษณะบางอย่างของความสร้างสรรคไ์วใ้นหนงัสือ Creative: Approaches to 
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Problem Solving วา่ประกอบไปดว้ยความยดืหยุน่ (flexibility) จินตนาการ (imagination) และความ
อิสระ(independence) 
  ดงักล่าวในหวัขอ้ความเป็นมาในขา้งตน้ว่า นกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายภาวะผูน้าํ          
เชิงสร้างสรรคไ์วเ้หมือนกนัและแตกต่างกนัตามขอบเขตเน้ือหา ทศันคติ มุมมอง และสถานการณ์ 
ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถจาํแนกนิยามของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคจ์ากนกัวิชาการไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ประกอบ
ไปดว้ย กลุ่มแรก ไดใ้หค้าํนิยาม ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคใ์นลกัษณะการนาํ (leading) ดงัท่ี Basadur (2008) 
ไดก้ล่าวว่า ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคห์มายถึงการนาํบุคคลอ่ืนๆ ผ่านกระบวนการ (process) หรือ
วิธีการ (method) ร่วมกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทศันะของ Kerle (1981 cited in Trevelyan, 2009) ซ่ึงเป็น
ผูอ้าํนวยการโครงการนวัตกรรมและความสร้างสรรค์ และประธานผูบ้ริหารสภาฝึกทักษะ                 
เชิงสร้างสรรคใ์นเอเชียแปซิฟิก ท่ีไดใ้ห้คาํนิยามเก่ียวกบัภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคไ์วว้่า “ภาวะผูน้าํ
เชิงสร้างสรรค์หมายถึง ความสามารถในการนาํ (lead) บุคคลอ่ืน ให้ไปสู่อนาคตใหม่ๆ ริเร่ิม 
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ อยา่งท่ีคนอ่ืนคาดไม่ถึง หรือถูกมองขา้มไป” ขณะท่ี Stoll & Temperley (2009) 
ไดก้ล่าวไวว้่า ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ หมายถึงการมีปฏิกิริยาตอบสนองเชิงจินตนาการโดยคิด
ไตร่ตรอง อย่างละเอียด ถ่ีถว้น ในสถานการณ์ต่างๆ และประเด็นต่างๆ อย่างทา้ทาย (challenge)               
ท่ีสาํคญัคนท่ีมีภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคจ์าํเป็นตอ้งสร้างสภาพแวดลอ้ม (environment) สาํหรับผูอ่ื้น
ใหมี้ความสร้างสรรค ์สอดคลอ้งกบัทศันะของ Puccio, Mance & Murdock (2011) ท่ีใหนิ้ยามภาวะ
ผูน้าํเชิงสร้างสรรคไ์วว้่าเป็นความสามารถในการจูงใจอยา่งมีจินตนาการ(imagination) ดว้ยวิธีการ 
และแนวทางใหม่ๆ กลุ่มท่ีสอง ไดใ้หค้าํนิยามเก่ียวกบัภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคใ์นเร่ืองเก่ียวกบัการ
ประสานงาน (connecting) ดงัท่ี กรองทิพย ์นาควิเชตร (2552)  กล่าวว่า ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์
หมายถึงความสามารถของผูน้าํในการผลกัดนัใหผู้ร่้วมงานร่วมกนัปฏิบติัหนา้ท่ีใหบ้รรลุเป้าหมายท่ี
ดีงาม ด้วยการคิดต่าง คิดหลายมิติ คิดบวก คิดเชิงสร้างและพฒันา รวมทั้ งการคิดแก้ปัญหา                 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทศันะของ Harris (2009) ท่ีกล่าวไวว้่า ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์เป็นเร่ืองการติดต่อ
ประสานงาน (connect) กบับุคคลต่างๆ ท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างกนั เพ่ือให้เกิดความสร้างสรรค ์
(creativity) สอดคลอ้งกบัทศันะของ Adair (2007)  ซ่ึงนบัว่าเป็น 1 ใน 40 ของโลกท่ีมีบทบาท         
อยา่งมากต่อการพฒันาแนวคิดดา้นการบริหารจดัการ เป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมากในเร่ืองภาวะผูน้าํ
และเป็นศาสตราจารยแ์ห่งภาวะผูน้าํ ณ University of Surrey ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือช่ือ Leadership 
for Innovation ไวว้่าภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคห์มายถึงการกระตุน้ (encourages) ส่งเสริมและแนะนาํ 
(stimulates and guides) กระบวนการใหม่ๆ อย่างเป็นระบบ ดว้ยวิธีการใหม่ๆ อย่างทา้ทาย 
(challenge) ซ่ึงนบัวา่เป็นความทา้ทายอยา่งยิง่สาํหรับการนาํของคนสร้างสรรค ์สอดคลอ้งกบัทศันะ
ของ Ibbotson & Darsq (2008) ท่ีกล่าวว่าภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคเ์ป็นการประสานให้เกิดความ
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สมดุลยก์นั (balancing) ระหว่างความเร่งด่วน (emergent) และการเปล่ียนแปลงแบบชา้ๆ ทั้งท่ี
อาจจะเกิดข้ึน และท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึน เพ่ือนาํไปสู่เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ 
  จากคาํนิยามของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคท่ี์กล่าวมาจากทศันะของนกัวิชาการและ
นกัการศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีเก่ียวกบัการนาํ (leading) ซ่ึงจะเป็นกลุ่มท่ีมองในทศันะการแสดง
ความเป็นผูน้าํความสร้างสรรค ์และกลุ่มท่ีเก่ียวกบัการประสานงาน (connecting) ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมอง
ในทศันะในการกระตุน้ให้คนอ่ืนใหมี้ความสร้างสรรค ์ผูวิ้จยัจึงบูรณาการคาํนิยามของทั้งสองกลุ่ม 
และสรุปตามทศันะของผูวิ้จยัไดว้่า ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคห์มายถึงความสามารถในการจูงใจ หรือ
นาํบุคคลอ่ืนๆ ดว้ยวิสัยทศัน์ (vision) จินตนาการ (imagination) และความยดืหยุน่ (flexibility) โดย
วิธีการหรือแนวทางใหม่ๆ อยา่งทา้ทาย และสร้างสรรค ์ 
 
 1.3 แนวคดิของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์  
  จากท่ีกล่าวมาในขา้งตน้นั้นเป็นการสงัเคราะห์คาํนิยามของนกัวิชาการ และนกัการ
ศึกษาเก่ียวกบัภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์สามารถจาํแนกไดเ้ป็นกลุ่มของผูใ้ห้คาํนิยาม ดงัท่ีผูวิ้จยัได้
รวบรวมมากล่าวนาํไวพ้อสังเขป และเพ่ือใหม้องเห็นและเขา้ใจเก่ียวกบัภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคไ์ด้
อยา่งชดัเจนยิง่ข้ึน  ผูว้ิจยัจึงไดน้าํเสนอแนวคิดของนกัวิชาการทั้งในและต่างประเทศ รวม 10 ท่าน ไดแ้ก่  
Arellano & Martin (2002), Danner (2008), Basadur (2008), Coste (2009), Stoll & Temperley (2009), 
Harris (2009), กรองทิพย ์นาควิเชตร (2552) และธีระ รุญเจริญ(2554) ดงัต่อไปน้ี     
  Arellano & Martin (2002) ไดก้ล่าวไวว้่า ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์เป็นความสามารถ         
ในการสร้างแรงบนัดาลใจ (inspire) อยา่งมีเอกลกัษณ์เพื่อช่วยใหส้ามารถเขา้ใจสถานการณ์ท่ีซบัซอ้น 
(complex) พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงและก่อให้เกิดการตอบสนองร่วมกันในเชิงริเร่ิมสร้างสรรค ์             
ดว้ยวิธีการใหม่ๆ  
  Danner (2008) ซ่ึงเป็นอาจารยส์อนท่ี Ohio University ไดท้าํการศึกษาและวิจยั        
ในหวัขอ้ Creative Leaership in Art Education: Perspectives of an Art Educator ไดก้ล่าวไวว้่า       
ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์จาํเป็นตอ้งมี ความยืดหยุ่น (flexibility) และความไวว้างใจ (trust)                     
ในวิธีการและกระบวนการในภาพรวม นอกจากน้ียงัเก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนุนการทาํงานร่วมกนั 
เป็นการสนบัสนุนใหเ้กิดความสร้างสรรคจ์ากบุคคลหน่ึงไปอีกบุคคลหน่ึง  
  Basadur (2008) ปัจจุบนัเป็นศาสตราจารยด์า้นนวตักรรม และจิตวิทยาองคก์าร 
แห่ง McMaster University ไดส้รุปแนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคไ์วใ้นบทความ ในหวัขอ้ 
“Leading Others to think Innovatively together: Creative Leadership” สรุปแนวคิดและสาระสาํคญัไดว้่า 
ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์เป็นการนาํบุคคลอ่ืน (leading people) ผ่านกระบวนการ (process) หรือ
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วิธีการ (method) ร่วมกนั เป็นการคน้หาปัญหาอยา่งละเอียด ถ่ีถว้น และการดาํเนินการแกปั้ญหาดว้ย
แนวทางใหม่ๆ (new solutions) เป็นกระบวนการท่ีจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชภ้าษาในการส่ือสารร่วมกนั
ระหว่างบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทาํความเขา้ใจไดอ้ย่างรวดเร็วว่า รู้จกักระบวนการ             
เชิงสร้างสรรค์ในระดบัใด ในดา้นกระบวนการเชิงสร้างสรรค์จะตอ้งมีทกัษะในการจดัการกบั
บุคคลอ่ืนๆ ในลกัษณะท่ีเป็นลาํดบั ขั้นตอน การรู้จกักระบวนการเชิงสร้างสรรคจ์ะช่วยให้มีตน้แบบ
ในการสร้างภาวะผูน้าํแบบใหม่ท่ีมีความสมบูรณ์แบบยิง่ข้ินได ้  
  Coste (2009) ศาสตราจารย ์ดร. แอล. คอสตา ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ มหาวิทยาลยั
แห่งรัฐแคลิฟอเนีย และผูอ้าํนวยการ  Research of the American Creativity Association ไดเ้สนอ
แนวคิดและมิติของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคไ์วใ้นบทความช่ือ “Creative Leadership & women” ซ่ึง
ประกอบไปดว้ย ความทา้ทายและการมีส่วนร่วม (challenge and participle) ความมีอิสระ (freedom) 
ความไวว้างใจ/การเปิดเผย (trust/openness) การให้เวลาสาํหรับการคิด (idea time) ความสนุกสนาน/
อารมณ์ขนั (playfulness/humor) การลดความขดัแยง้ (conflict) การส่งเสริมความคิดเห็น (idea 
support) การโตแ้ยง้ (debate) และการกลา้เส่ียง (risk taking)      
  Stoll (2009) ศาสตราจารยใ์น University of London และ เป็นผูอ้าํนวยการ Centre 
for Educational Leadership และ Temperley (2009) ไดส้รุปแนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคไ์วใ้น
บทความในหวัขอ้ช่ือ “Creative Leadership: A Challenge of Our Times” ซ่ึงสรุปสาระสาํคญัไดว้่า 
ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์เป็นการตอบสนองเชิงจินตนาการ (imaginative) และการคิดไตร่ตรอง
อยา่งถ่ีถว้น ต่อโอกาสต่างๆ ประเด็นต่างๆ อย่างทา้ทาย (challenging) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการมอง 
การคิด และการกระทาํส่ิงต่างๆ ท่ีแตกต่างกนั เพ่ือจะเสริมสร้างโอกาสใหก้บัทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง  
  Harris (2009) ผูอ้าํนวยการสาํนกัวิจยั ณ University of Warwick ไดส้รุปแนวคิด 
สาระสําคญัเก่ียวกบัภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ไวใ้นบทความ ในหัวขอ้ “Creative Leadership 
Developing future leaders” ไดก้ล่าวไวว้่า ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์ จะเก่ียวขอ้งกบัการติดต่อ
ประสานงาน (connecting) กบับุคคลท่ีมีความคิดเห็นตรงกนั และกบับุคคลท่ีมีความคิดเห็น                    
ท่ีแตกต่างกนั (different) เพ่ือจะมีโอกาสไดเ้รียนรู้ร่วมกนั อยา่งไรกต็ามผลลพัธ์ (result) ท่ีไดอ้าจจะ
ไม่ใช่ความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนั แต่อาจจะมาจากความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกนั ความคิดเห็นท่ีไม่
ตรงกันเชิงสร้างสรรค์ อันจะนําไปสู่การคิดเชิงสร้างสรรค์ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ แต่ก็
จาํเป็นตอ้งเปล่ียนความคิดเดิมๆ และเผชิญกบัความเช่ือมัน่กบัแนวทางวิธีการใหม่ๆ ท่ีจะสร้างข้ึน 
ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์จะเหมือนกบัภาวะผูน้าํแบบให้บริการ (servant leadership) ภาระงานหลกั
ของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์คือการประสานงานบุคคล (connect) ท่ีมีความคิดเห็นตรงกนั และ              
มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั เป็นภาวะผูน้าํท่ีพฒันาสมรรถนะและความสามารถต่างๆ ของบุคคล
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ภายในองคก์ร เพ่ือใหเ้กิดความสร้างสรรคใ์นทุกสถานท่ีและทุกระดบั เพ่ือจะไดรั้บการพฒันาและ
ส่งเสริมภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคใ์หเ้กิดข้ึน “เป็นภาวะผูน้าํท่ีปราศจากการยดึมัน่ถือมัน่” (leadership 
without ego) โดยทัว่ไปแลว้ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคจ์ะเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาแนวทาง ดา้นวิธีการใหม่ๆ 
ขององคก์ร และความทา้ทาย (challenging) ท่ีสลบัซบัซ้อนมากกว่าการคงสภาพท่ีเป็นอยู่แบบเดิม 
(status quo)  
  กรองทิพย ์นาควิเชตร (2552) ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคไ์วว้่า
ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคห์มายถึงความสามารถของผูน้าํในการกระตุน้ให้ผูร่้วมงานร่วมกนัปฏิบติั
หนา้ท่ีให้บรรลุเป้าหมายดีงาม ดว้ยการคิดหลายมิติ คิดบวก และการปฏิบติัในวงกวา้งและเชิงลึก    
ท่ีหลากหลายมิติจากผูน้าํ 
  ธีระ รุญเจริญ และวาสนา ศรีไพโรจน์ (2554) ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้าํ         
เชิงสร้างสรรค์ ไว้ว่าภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค์เป็นลักษณะหรือพฤติกรรมในการนําผู ้อ่ืน 
ประสานงานผูอ่ื้นด้วยการสร้างแรงบนัดาลใจ สร้างแรงจูงใจ สร้างบรรยากาศ โดยการคิดนอก
กรอบดว้ยวิธีการใหม่ๆ เพ่ือนาํไปสู่การสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ  
  จากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฏี และกรอบแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัไดศึ้กษา
กรอบแนวคิดทั้งสองกลุ่ม แลว้นาํมาบูรณาการเพ่ือสรุปเป็นคาํนิยาม และองค์ประกอบของภาวะ
ผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์การบูรณาการกรอบแนวคิดทั้งสองกลุ่มจากลกัษณะและพฤติกรรมในการเป็น  
ผูส้ร้างสรรค(์การนาํ) และผูก้ระตุน้ใหผู้อ่ื้นเกิดความสร้างสรรค(์ประสานงาน) ผูว้ิจยัสามารถ บูรณา
การและสรุปกรอบแนวคิดจากนักวิชาการ และนักการศึกษาทั้ งสองกลุ่มท่ีเก่ียวกบัภาวะผูน้าํ               
เชิงสร้างสรรค์ไดว้่า เป็นการตอบสนองเชิงจินตนาการ (imagination) และการนาํบุคคลอ่ืนๆ 
(leading people) ดว้ยแนวทางใหม่ๆ (new solutions) หรือวิธีการใหม่ๆ (new method) อยา่งทา้ทาย 
(challenging) และยืดหยุน่ (flexibility) ท่ีสาํคญัภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคย์งัเป็นผูส้ร้างสภาพแวดลอ้ม 
(environment) เพ่ือก่อให ้เกิดการริเร่ิมส่ิงใหม่ๆ และสนบัสนุนใหผู้อ่ื้นไดมี้ความสร้างสรรค ์
 
 1.4 องค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์   
  ในการวิจัยคร้ังน้ี จุดมุ่งหมายสําคัญในการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัย                     
ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือกาํหนดองคป์ระกอบ นิยามเชิงปฏิบติัการ และตวับ่งช้ีของตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
ดงันั้นในหวัขอ้น้ี ผูว้ิจยัจะศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากทศันะของนกัการศึกษาและ
นกัวิชาการจาก แหล่งต่าง ๆ เพ่ือการสังเคราะห์เพื่อกาํหนดเป็นองคป์ระกอบท่ีจะใชใ้นการวิจยัเพ่ือ
จะนาํไปสู่การศึกษาองคป์ระกอบและกาํหนดนิยามขององคป์ระกอบเพ่ือใชใ้นการวิจยัต่อไป ดงัน้ี 
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  1.4.1 องค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ตามทศันะของ Kelley 
   Kelley (1998 อา้งถึงใน ยดุา รักไทย และสุภาวดี วิทยะประพนัธ์, 2552) 
เป็นนกัวิชาการพิเศษ ณ Harvard Business School และเป็นท่ีปรึกษาดา้นการบริหารจดัการอาวุโส
ให้กบั Stanford Research Institute ไดก้ล่าวถึงความสร้างสรรคไ์วว้่า เก่ียวกบัการริเร่ิมส่ิงใหม่ๆ 
อยา่งท่ีไม่เคยมีมาก่อน ไดส้รุปองคป์ระกอบเก่ียวกบัภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคไ์วว้่าองคป์ระกอบของ
ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ มีองค์ประกอบดงัน้ี 1) ความทา้ทาย (challenge) เป็นการทา้ทาย               
ในสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่อย่างสร้างสรรค ์และ 2) จินตนาการ (imagination) เป็นการละท้ิงแนว
ปฏิบติัเดิมและแสวงหาแนวทางและวิธีการใหม่ๆ อยา่งสร้างสรรค ์
  1.4.2 องค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ตามทศันะของ Chernin 
   Chernin (2001) ผูอ้าํนวยการ FOX ใน Los Angeles และทาํงานในมหาวิทยาลยั
แคลิฟอร์เนีย ไดส้รุปองคป์ระกอบเก่ียวกบัภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคไ์วใ้นบทความช่ือ “Creative 
Leadership: Strength of Ideas The Power of The Imagination ไวว้่าองคป์ระกอบของภาวะผูน้าํ    
เชิงสร้างสรรค ์เก่ียวกบัความสามารถติดต่อประสานงานทั้งเก่ียวกบัตนเองและเก่ียวกบัทีมงาน ซ่ึงมี
องคป์ระกอบดงัน้ี 1) แรงบนัดาลใจ (inspire) 2) วิสยัทศัน์ และ 3) จินตนาการ (imagination)  
  1.4.3 องค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ตามทศันะของ Bennis 
   Bennis (2002) เป็นผูก่้อตั้งและเป็นอาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิสถาบนัภาวะ
ผูน้าํ เป็นท่ีปรึกษาประธานาธิบดีสหรัฐฯ เป็นผูเ้ช่ียวชาญด้านการพฒันาภาวะผูน้าํ ทาํงาน                       
ณ University of Southern California และ Harvard University ไดส้รุปองคป์ระกอบเก่ียวกบัภาวะ
ผูน้าํเชิงสร้างสรรคไ์วใ้นบทความช่ือ “Creative Leadership” จาก [ABI] Chulalongkorn University 
(Distributor) ไวว้่าองค์ประกอบของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ จะเก่ียวขอ้งกับคน เก่ียวข้องกับ           
ความน่าเช่ือถือ ความไวว้างใจในการบริหารจดัการระบบ โครงสร้าง กระบวนการ การควบคุม               
ซ่ึงมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี  1) วิสัยทศัน์ (vision) 2) ความไวว้างใจ (trust) 3) การมุ่งความสาํเร็จ 
(success) และ 4) ความยดืหยุน่ (flexibility)  
  1.4.4 องค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ตามทศันะของ Couto and Eken  
   Couto and Eken (2002) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัองคป์ระกอบของภาวะผูน้าํ          
เชิงสร้างสรรคไ์วใ้นบทความหวัขอ้ “To give their Gifts: Health, community, and democracy”             
ไดส้รุปสาระสําคญัเก่ียวกบัองค์ประกอบของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคว์่า องคป์ระกอบของภาวะ
ผูน้าํเชิงสรรคส์รรคมี์องคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 1) วิสัยทศัน์ (vision) 2) จินตนาการ (imagination)          
3) การปฏิบติัเชิงสะทอ้นผล (reflective practice) และ 4) การคิดเชิงวิจารณญาณ (critical thinking) 
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  1.4.5 องค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ตามทศันะของ Sousa 
   Sousa (2003) ไดส้รุปไวใ้นหนงัสือ “The Leadership Brain” สรุปสาระสาํคญั
ของคุณลกัษณะของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคแ์นวคิดเก่ียวกบั คุณลกัษณะของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์
ประกอบไปดว้ย 1) สติปัญญา (intelligence) 2) ความยดืหยุน่ (flexibility) 3) แรงจูงใจ (motivation) 
และ 4) การแกปั้ญหา (problem solving)  
  1.4.6 องค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ตามทศันะของ Guntern 
   Guntern (2004) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาวะผูน้าํและความคิดสร้างสรรค ์
ทาํงานเป็นท่ีปรึกษาพิเศษสาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง ประธานของ International Creando Symposium 
on Creative Leadership ไดส้รุปองคป์ระกอบของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคไ์วใ้นบทความหวัขอ้ “The 
Challenge of Creative Leadership” สรุปสาระสาํคญัไดว้่า ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคจ์ะอยูใ่นบุคคล 
ท่ีมีความสามารถในดา้นต่าง  ๆดงัน้ี คือ 1) แรงบนัดาลใจ (inspiring) 2) วิสัยทศัน์ (vision) 3) ความน่าเช่ือถือ 
(credibility) และ 4) สติปัญญา (intelligent) 
  1.4.7 องค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ตามทศันะของ Parker and Begnaud 
   Parker & Begnaud (2004) ไดส้รุปทศันะเก่ียวกบัคุณลกัษณะของภาวะ
ผูน้าํ เชิงสร้างสรรคไ์วใ้นหนงัสือช่ือว่า “Developing Creative Leadership” ซ่ึงไดส้รุปคุณลกัษณะ
ของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคไ์วว้่า ประกอบดว้ย 1) วิสัยทศัน์ (vision) 2) ความยดืหยุน่ (flexibility) 
และ 3) ความสามารถในการแกปั้ญหา (problem solving ability)  
  1.4.8 องค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ตามทศันะของ Palus and Horth 
   Palus & Horth (2005) ไดก้ล่าวถึงมิติและสมรรถนะท่ีมีประสิทธิภาพ
ของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์ในหวัขอ้ Leading Creatively: The Art of Making Sense ใน Ivey 
Business Journal ไวว้่า ผูน้าํเชิงสร้างสรรคป์ระกอบดว้ย 1) การให้ความสนใจ (paying attention)   
2) บุคลิกภาพ (personalizing) 3) จินตนาการ (imagine) 4) ความมุ่งมัน่ ทุ่มเท (serious play) 5) การให้
ความร่วมมือ (collaborative inquiry) และ 6) การสร้างจิตสาํนึก (crafting)    
  1.4.9 องค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ตามทศันะของ Casse and Claudel 
   Casse & Claudel (2007) ไดส้รุปองคป์ระกอบของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์
ในหนงัสือ Philosophy for Creative Leadership ไวว้่า ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคป์ระกอบไปดว้ย 1) จินตนาการ 
(imagination) และ 2) ความยดืหยุน่ (flexibility)  
  1.4.10 องค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ตามทศันะของ Danner 
   Danner (2008) ไดท้าํการวิจยัในหวัขอ้ท่ีช่ือว่า Creative Leadership in 
Art Education: Perspectives of an Art Educator ซ่ึงเป็นผลงานการวิจยัของมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียง
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และเป็นมหาวิทยาลยัท่ีเป็นตน้แบบท่ีศึกษาดา้นภาวะผูน้าํคือ Ohio University ไดส้รุปองคป์ระกอบ
ของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคไ์ว ้คือ 1) ความยดืหยุน่ (flexibility) และ 2) ความไวว้างใจ (trust) 
  1.4.11 องค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ตามทศันะของ Stoll and Temperley 
   Stoll & Temperley (2009) ไดส้รุปองคป์ระกอบของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์
ไวใ้นบทความในหวัขอ้ช่ือ “Creative Leadership: a Challenge of Our Times” ไวว้่า ภาวะผูน้าํ     
เชิงสร้างสรรค์ ประกอบไปดว้ย 1) จินตนาการ (imagination) และ 2) การคิดแบบไตร่ตรอง 
(thought pattern) 
  1.4.12 องค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ตามทศันะของ Harris 
   Harris (2009) ผูอ้าํนวยการสาํนกัวิจยั ณ University of Warwick ไดส้รุป
องคป์ระกอบของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคไ์วใ้นบทความ ในหวัขอ้ “Creative Leadership: developing 
future leaders” ซ่ึงไดก้ล่าวไวว้่า ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์ จะประกอบไปดว้ย 1) ความยืดหยุ่น 
(flexibility) และ 2) ความทา้ทาย (challenging)  
  1.4.13 องค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ตามทศันะของ Delich  
   Delich (2010) ไดส้รุปองคป์ระกอบของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคไ์วใ้น
เวบ็ไซต ์http://www.wisegeek.com/what-is-creative-leadership.htm ไวว้่าภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์
จะประกอบไปดว้ย 1) จินตนาการ (imagination) และ 2) การคิดคน้ส่ิงใหม่ๆ (inventive) 
  1.4.14 องค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ตามทัศนะของ Ubben, Hughes & Norris
    Ubben, Hughes & Norris (2010) ไดส้รุปองคป์ระกอบของภาวะผูน้าํ         
เชิงสร้างสรรคไ์วใ้นหนงัสือ The Principal: Creative Leadership for Excellence in School ไวว้่า 
องคป์ระกอบของภาวะผูเ้ชิงสร้างสรรคป์ระกอบไปดว้ย 1) วิสัยทศัน์ (vision) 2) วฒันธรรมเชิงบวก 
(positive culture) 3) การบริหารจดัการ (managing) และ 4) ปฏิสมัพนัธ์ (interacting) 
  1.4.15 องค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ตามทศันะของ Katz 
   Katz (2003 อา้งถึงใน ณฐัยา สนตระการผล, 2554) ไดส้รุปองคป์ระกอบ
ของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคไ์วใ้นหนงัสือ Managine Creativity and Innovation ไวว้า่ องคป์ระกอบ
ของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคป์ระกอบไปดว้ย 1) ความชาํนาญ (expertise) 2) ความยืดหยุ่น 
(flexibility) 3) จินตนาการ (imagination) และ 4) แรงจูงใจ (motivation) 
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ตารางที ่1 สงัเคราะห์องคป์ระกอบของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์ 
 

 
 

องค์ประกอบของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 
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1.จินตนาการ (imagination)             8 
2.ความยดืหยุน่ (flexibility)              7 
3.วิสยัทศัน ์(vision)              6 
4.สติปัญญา (intelligent)               2 
5.ความไวว้างใจ (trust)                2 
6.แรงบนัดาลใจ (inspiring)                2 
7.การแกปั้ญหา (problem solving)                2 
8.แรงจูงใจ (motivation)                2 
9.ความทา้ทาย (challence)                2 
10.บุคลิคภาพ (personality)                 1 
11.ความน่าเช่ือถือ (credibility)                1 
12.การคิดแบบวิจารณญาณ (critical thinking)                1 
13.สร้างจิตสาํนึก (crafting)                1 
14.การปฏิบติัเชิงสะทอ้นผล (reflective                1 
15.มุ่งทาํงานใหส้าํเร็จ (success)                1 
16.การใหค้วามสนใจ (play attention)                1 
17.ความมุ่งมัน่ (serious play)                1 
18.การใหค้วามร่วมมือ (collaborative                1 
19.การคิดแบบไตร่ตรอง (thought Pattern)                1 
20.การคิดคน้ส่ิงใหม่ๆ (inventive)                1 
21.วฒันธรรมเชิงบวก (positive culture)                1 
22.การบริหารจดัการ (managing)                1 
23.ปฏิสมัพนัธ์ (interacting)                1 
24.ความชาํนาญ (expertise)                1 

รวม 2 2 4 4 4 4 3 6 4 2 2 3 2 2 4  
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  จากการสังเคราะห์  องค์ประกอบของภาวะผู ้นํา เ ชิงสร้างสรรค ์                 
จากนกัวิชาการและนกัการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดงัตารางแสดงออกมาในรูปความถ่ี 
จะเห็นไดว้่า  องคป์ระกอบของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคท่ี์เป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical 
framework) ท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์มีจาํนวนทั้งหมด 24 องคป์ระกอบ แต่สาํหรับการวิจยัคร้ังน้ี 
ผูว้ิจยัได้ใช้เกณฑ์พิจารณาจากองค์ประกอบท่ีมีความถ่ีสูง (ในท่ีน้ีคือความถ่ีตั้ งแต่ 6 ข้ึนไป)                
ไดอ้งคป์ระกอบเพื่อกาํหนดเป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจยัในคร้ังน้ีไดจ้าํนวน 3 องคป์ระกอบ คือ
จินตนาการ (imagination) ความยืดหยุ่น (flexibility) และวิสัยทศัน์ (vision) ซ่ึงแสดงเป็นโมเดล 
การวดัภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคไ์ด ้ดงัภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1 โมเดลการวดัภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์

 
  จากภาพท่ี 1 แสดงโมเดลการวดัภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ท่ีไดจ้ากการ
สังเคราะห์จากทัศนะของนักการศึกษา และนักวิชาการต่างๆ ซ่ึงประกอบไปดว้ย จินตนาการ           
ความยืดหยุ่น และวิสัยทศัน์ โดยมีรายละเอียดของแต่ละองคป์ระกอบท่ีจะนาํไปสู่การสังเคราะห์
เพ่ือกาํหนดนิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ีของแต่ละองคป์ระกอบ ดงัหวัขอ้ท่ีจะกล่าวถึงต่อไป 
 
 
 
 
 

ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์
 (Creative Leadership) 

วิสยัทศัน ์(vision)  

จินตนาการ (imagination) 

ความยดืหยุน่ (flexibility)  
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 1.5 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของแต่ละองค์ประกอบ 
  1.5.1 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบจนิตนาการ 
   กระบวนการสร้างภาพท่ีเด่นชัดไว้ในใจ  ท่ีมีเหตุมีผล  เพ่ือนําไปสู่
เป้าหมาย การวางแผน และลงมือดําเนินการ เป็นทักษะเบ้ืองต้นเก่ียวกับความสร้างสรรค ์
(creativity) การสร้างจินตนาการข้ึนในสมองจะช่วยทาํให้เกิดความมัน่ใจ กลา้คิด มีทกัษะและ
กระบวนการคิดท่ีดีเป็นส่ิงท่ีสาํคญัในการพฒันาความสร้างสรรค ์ดงัท่ี Einstein (1955 อา้งถึงใน เกรียงศกัด์ิ 
เจริญวงศ์ศกัด์ิ, 2553) ไวว้่า จินตนาการสาํคญักว่าความรู้ (imagination is more important than 
knowledge)  
   สมศกัด์ิ กิจธนวฒัน์ (2545) กล่าวไวใ้นดุษฏีนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
ดุษฏีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ไวว้่า จินตนาการหมายถึง การมีพลงัในการวาดภาพของจิตใจ 
ซ่ึงเป็นผลมาจากการผสมผสานขอ้เท็จจริง และประสบการณ์ของชีวิตซ่ึงคนท่ีมีจินตนาการจะเป็น
บุคคลท่ีมีคุณลกัษณะกลา้คิด กลา้ฝัน กลา้ทาํในส่ิงใหม่ๆ ท่ีไม่เหมือนกบัคนอ่ืน 
   ถวิล ธาราโภชน ์(2532 อา้งถึงใน ไพศาล จนัทรภกัดี, 2550) ไดใ้หค้าํนิยาม
และตวับ่งช้ีของจินตนาการไวว้่า จินตนาการ หมายถึงความสามารถในการคิด ริเร่ิมสร้างสรรค ์           
ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดการคาดคะเนและการวางแผนท่ีดี อนัจะนาํไปสู่ความเป็นจริงและประสบผลสาํเร็จ
ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้และไดก้าํหนดตวับ่งช้ีของจินตนาการคือ การมีความคิดสร้างสรรค ์
   วิเชียร วิทยอุดม (2550) ไดใ้ห้ทศันะผูน้าํท่ีประสบความสําเร็จไวว้่า
จะตอ้งมีลกัษณะของผูท่ี้มีสติปัญญาเป็นเลิศ มีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีความรับผิดชอบ มีการ
ตดัสินใจท่ีดี มีความสามารถในการแกปั้ญหา มีความคิดเชิงสร้างสรรค ์และไดก้าํหนดคุณลกัษณะ
ของผูน้าํท่ีมีจินตนาการไวว้่า จะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะการคิดริเร่ิมส่ิงใหม่ๆ และ เป็นบุคคลท่ีมี
อารมณ์ขนั 
   Sousa (2003) ไดใ้หค้าํนิยามเชิงปฏิบติัการของจินตนาการ และตวับ่งช้ี
ในหนงัสือ “The Leadership Brain” ซ่ึงสรุปคาํนิยามเชิงปฏิบติัการไวว้่า จินตนาการหมายถึงภาพท่ี
ผา่นการประมวล การไตร่ตรองแลว้อยา่งมีประสิทธิผลในสมอง ซ่ึงจะส่งผลต่อพฤติกรรม นาํไปสู่
การตดัสินใจและการแกปั้ญหา (decision making and problem solving) และตวับ่งช้ีของจินตนาการ 
คือ 1) การตดัสินใจ (decision) และ 2) การคิดไตร่ตรอง (thoughts)  
   Chodakowski (2009) ไดใ้ห้คาํนิยามและตวับ่งช้ีเก่ียวกบัจินตนาการ         
ไวใ้นงานวิจยั Degree of Doctor of Philogophy จาก Simon Fraser University ประเทศ Canada             
ในหวัขอ้เร่ือง Teching Made Wonderfull: Redesingning Teaching Education with Imagination in 
Mind ไวว้่า จินตนาการหมายถึงภาพท่ียดืหยุน่ (flexibility) ในจิตใจ ส่วนตวับ่งช้ีของจินตนาการ       
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มีดงัต่อไปน้ี 1) อารมณ์ขนั (humor) 2) ประสบการณ์ (experience)  3) ความรู้ (knowledge) และ           
4) ความรู้สึกท่ีอิสระ (sense of freedom) สอดคลอ้งกบัทศันะของ Good & Toman (1973 อา้งถึงใน 
วนิช สุธารัตน์, 2547) กล่าวไวว้่าจินตนาการเป็นจุดกาํเนิดของความคิดสร้างสรรค ์ เป็นภาพท่ีสร้าง
ข้ึนในจิตใจ เป็นส่ิงท่ีสร้างสรรค ์มีลกัษณะท่ีแปลกและแตกต่างไปจากส่ิงเดิม และไดส้รุปตวับ่งช้ี
ของจินตนาการคือ 1) อารมณ์ขนั (humor) และ 2) ความคิดเชิงสร้างสรรค ์(creative thinking) 
   Isaksen, Dorval & Treffinger (2011) ไดใ้หค้าํนิยามเชิงปฏิบติัการของ
จินตนาการและตวับ่งช้ีไวใ้นหนงัสือ Creative Approaches to Problem Solving ไวว้่าจินตนาการ
หมายถึงมุมมอง (attitude) หรือทศันคติท่ีเปิดกวา้งต่อส่ิงใหม่ๆ ซ่ึงคนทัว่ไปคิดไม่ถึง โดยประกอบ
ไปดว้ย ความคิดใหม่ๆ (new ideas) แนวทางใหม่ๆ (new solutions) และการกระทาํส่ิงใหม่ๆ (new actions) 
สอดคลอ้งกบัทศันะของ Puccio, Mance & Murdock (2011)  ท่ีกล่าวไวใ้นหนงัสือ Creative Leadership: 
Skill That Drive Change ว่าจินตนาการประกอบไปดว้ยตวับ่งช้ีคือ 1) ความคิดเชิงสร้างสรรค ์(creative 
thinking) 2) ความคิดใหม่ๆ (new thoughts) และ 3) แนวทางใหม่  (new approaches) ท่ีเหมาะตาม
สถานการณ์     
   Reuter (2011) ไดใ้หค้าํนิยามและตวับ่งช้ีไวใ้น Journal of Philosophia 
ในหวัขอ้เร่ือง Is Imagination Introspective ไวว้่า จินตนาการ หมายถึงการมีภาพท่ีมีเหตุผลในใจ 
โดยมีตวับ่งช้ีจินตนาการคือ ประสบการณ์ (experience) และ ความคิดเชิงสร้างสรรค ์(creative 
thinking) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทศันะของ มนสิชา เพชรานนท ์(2547) ท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นพฤติกรรม
มนุษยแ์ละการออกแบบสภาพแวดลอ้ม (Human Behavior and Environmental Design) และ        
จบการศึกษา Ph.D. (Land Use Planning, Mangement, and Design), Texas Tech University, USA 
ได้แสดงขอ้คิดเห็นเก่ียวกับจินตนาการไวใ้นวารสารรวมวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ไวว้่า จินตนาการหมายถึง การมีกลไกในการสร้างภาพในจิตท่ีมีพลงั และ
ตวัช้ีวดัท่ีสัมพนัธ์และเก่ียวกบัจินตนาการคือ อารมณ์ขนั (humor) และความคิดเชิงสร้างสรรค ์
(creative thinking) 
   Kaminker (2011) ไดใ้หค้าํนิยามและตวับ่งช้ีเก่ียวกบัจินตนาการ ไวใ้นงานวิจยั 
Degree of Doctor of Philogophy ในสถาบนั Transpersonal Pychology at California University 
ประเทศ USA ในหวัขอ้เร่ือง The Penomenology of the mystical Imagination ไวว้่า จินตนาการ
ไม่ได้อยู่ท่ีอดีตหรือปัจจุบัน จินตนาการหมายถึง การสร้างภาพในสมองท่ีมีความเป็นไปได ้               
ในอนาคต ส่วนตวับ่งช้ีของจินตนาการมีดงัต่อไปน้ี 1) อารมณ์ขนั (humor) อารมณ์ขนัจะทาํใหเ้ป็น
คนมีความสุข ความมีอิสระ นาํไปสู่จินตนาการท่ีสร้างสรรค ์และ 2) สติปัญญา (intellectgent) 
สติปัญญาท่ีเป็นเลิศ เหนือกว่าปกติธรรมดานาํไปสู่การแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ สอดคลอ้งกบั
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ทศันะของ Garrett (2009) ซ่ึงทาํงานใน New York University ไดใ้ห้คาํนิยามของจินตนาการไวว้่า 
เป็นภาพท่ีเกิดข้ึนในความคิด ท่ีไม่ซํ้ ากบัใคร และไดก้าํหนดตวับ่งช้ีของจิตนาการไวใ้นบทความ  
ช่ือว่า Representtion and consciousness in Spinoza’s naturalistic Theory of The Imagination              
ตวับ่งช้ีของจินตนาการประกอบไปดว้ย 1) อารมณ์ขนั (humor) และ 2) ความคิดเชิงสร้างสรรค ์
(creative thinking) สอดคลอ้งกบัทศันะของ ชะลูด น่ิมเสมอ (2534 อา้งถึงใน วนิช สุธารัตน์, 2547) 
ท่ีใหนิ้ยามและตวับ่งช้ีของจินตนาการวา่ เป็นพลงัของจิตท่ีสร้างภาพข้ึนใหม่ภายในใจ โดยมีตวับ่งช้ี
ท่ีสาํคญัท่ีก่อใหเ้กิดการมีจินตนาการคือ 1) ความคิดเชิงสร้างสรรค ์และ 2) อารมณ์ขนัในการทาํงาน 
   ดงันั้นผูว้ิจยัสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการของจินตนาการสําหรับ            
การวิจัยน้ีไดว้่า หมายถึงการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาถึงการมีความคิด           
เชิงสร้างสรรค ์ มีอารมณ์ขนัในการทาํงาน และมีสติปัญญาในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์โดย 
วดัไดจ้ากตวับ่งช้ีของจินตนาการคือ 1) อารมณ์ขนั (humor) ในการทาํงาน 2) ความคิดเชิง
สร้างสรรค ์(creative thinking) และ 3) สติปัญญา (intellect) ในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
  1.5.2 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบความยดืหยุ่น 
   ป.มหาขนัธ์ (2539) ไดใ้ห้คาํนิยามและตวับ่งช้ีของความยืดหยุน่ไวว้่า 
ความยืดหยุ่นหมายถึงการปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ บุคคล วิธีการและกระบวนการทาํงาน โดยมี
ตวับ่งช้ีคือ 1) การปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ 2) การปรับตวัเขา้กบับุคคล และ 3) การปรับตวัเขา้กบั
วิธีการและกระบวนการทาํงาน 
   วนิช สุธารัตน์ (2547) ไดใ้ห้คาํนิยามและตวับ่งช้ี ความยืดหยุ่นไวว้่า            
เป็นการเปล่ียนแปลงตนเองให้เป็นบุคคลท่ีมีความคิดท่ีหลากหลาย ปรับตวัตามสถานการณ์ และ
เปิดใจกว้างสําหรับส่ิงใหม่ๆ มีจิตใจท่ีต่ืนตัวพร้อมท่ีจะตรวจสอบความคิด และมองส่ิงต่างๆ              
ไดก้าํหนดตวับ่งช้ีของความยืดหยุน่ว่าประกอบไปดว้ย 1) การปรับความคิดตามสถานการณ์ต่างๆ  
2) การปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ และ 3) การเปิดกวา้งรับมุมมองใหม่ๆ  
   วิโรจน์  สารรัตนะ(2555) ได้กล่าวไว้ว่าความยืดหยุ่นจะสามารถ
ตอบสนองความเปล่ียนแปลงทางสภาพแวดลอ้มอยา่งรวดเร็วได ้ดงันั้นระบบต่างๆ ควรจะมีความ
ยืดหยุน่ดว้ยเพ่ือให้บรรลุผลในส่ิงท่ีคาดหวงัใหม่ๆ สอดคลอ้งกบัทศันะของ Lussier & Achua (2007)         
ท่ีให้นิยามความยืดหยุ่นไวว้่า หมายถึงความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ  
สอดคลอ้งกบั Cho, Nijenhuis, Vianen, Kim & Lee (2010) ท่ีกล่าวไวใ้นบทความ Journal of Creative 
Behavior ในหวัขอ้ The Relationship Between Diverse Component of Intelligence and Creativity 
โดยกาํหนดให้คาํนิยามของความยืดหยุ่นว่าเป็นความสามารถในการตอบสนองหรือปรับตัว             
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ต่อส่ิงต่างๆ อย่างหลากหลายมิติ และไดก้าํหนดตวับ่งช้ีของความยืดหยุ่นคือ 1) การปรับตวัตาม
สถานการณ์ต่างๆ และ 2) การปรับความคิดตามสถานการณ์ต่างๆ  
   Lussier (2001) ไดใ้ห้คาํนิยามและกาํหนดตวับ่งช้ีความยืดหยุน่ว่าหมายถึง 
การมีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ท่ีแตกต่าง เพ่ือนาํไปสู่ความเปล่ียนแปลง และ
มีการปรับเปล่ียนกฏเกณฑ์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร นาํไปสู่ความมีประสิทธิผลในการ
ดาํเนินงาน กาํหนดตวับ่งช้ีความยดืหยุน่คือ ความสามารถในการปรับตวัตามสถานการณ์ต่างๆ 
   Guilford (1959 อา้งถึงใน จิติมา วรรณศรี, 2550) ไดใ้ห้คาํนิยาม และ    
ตวับ่งช้ีความยดืหยุน่ (flexibility) หมายถึง ความสามารถในการคิดหาคาํตอบไดห้ลายประเภท เป็น
การคิดนอกกรอบ ไม่ตกอยูภ่ายใตก้ฏเกณฑห์รือความคุน้เคย ความยืดหยุน่จะสัมพนัธ์กบัความเป็น
อิสระในการคิด จะช่วยให้มองเห็นส่ิงต่างๆ ในแง่มุมต่างๆ นาํไปสู่การพฒันาความคิดไปสู่การ
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ สอดคลอ้งกบัทศันะของ ชาญณรงค ์พรรุ่งโรจน์ (2546) ท่ีไดใ้ห้ความหมาย
และตวับ่งช้ีความยดืหยุน่ไวว้่า เป็นบุคคลท่ีมีความสามารถในการคิดนอกกรอบ ความมีอิสระจะไม่
ตกอยูภ่ายใตก้ฏเกณฑห์รือความคุน้เคย ผูท่ี้มีความอิสระในการคิดและการกระทาํมกัจะมีปฏิกิริยา
แปลกใหม่ในการตอบสนองต่อส่ิงเร้า และลกัษณะนิสัยพ้ืนฐานท่ีช่วยเสริมให้เกิดความยืดหยุน่คือ 
การเปิดใจกวา้ง สามารถรับฟังความคิดเห็นแตกต่างได  ้ซ่ึงจะก่อให้เกิดฐานขอ้มูลท่ีหลากหลาย             
ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัผูท่ี้ยดึมัน่ในความคิดใดความคิดหน่ึง และมีตวับ่งช้ีคือ 1) ความสามารถในการคิด
นอกกรอบ 2) ความอิสระ และ 3) การไม่ตกอยูภ่ายใตก้ฏเกณฑ ์
   Coon (1989 อา้งถึงใน วนิช สุธารัตน์, 2547) ไดส้รุปลกัษณะเด่นของ
ความยดืหยุน่ (flexibility) ไวว้า่ ความยดืหยุน่เปรียบเสมือนการกระจายของแสงสว่างของเทียนหรือ
หลอดไฟฟ้า โดยความยืดหยุ่นจะมีอยู่ดว้ยกนั 2 ลกัษณะคือ 1) ความยืดหยุ่นท่ีเกิดข้ึนทนัที 
(spontaneous flexibility) 2) ความยดืหยุน่ท่ีตอ้งดดัแปลง (adaptive flexibility)  สอดคลอ้งกบัทศันะ
ของสาวิตรี  ยิ้มชอ้ย (2548) ไดใ้ห้คาํนิยามและตวับ่งช้ีเก่ียวกบัคนท่ีมีความยดืหยุน่ไวว้่า เป็นการ
แสดงออกของคนท่ีมีความคิดท่ียืดหยุ่น  เสริมสร้างให้เ กิดความคล่องตัว  อันจะนําไปสู่                      
ความสร้างสรรค ์และไดก้าํหนดตวับ่งช้ีของความยืดหยุ่นไวเ้ป็น 2 ตวับ่งช้ีคือ 1) ความยืดหยุ่น                
ท่ีเกิดข้ึนทนัที (spontaneous flexibility) 2) ความยดืหยุน่ท่ีตอ้งดดัแปลง (adaptive flexibility)   
   Sousa (2003) ไดใ้หค้าํนิยามเก่ียวกบัความยดืหยุน่ (flexibility) ไวใ้นหนงัสือ 
The Leadership Brain ในหวัขอ้ Are creativity and leadership separate characteristics ไวว้่า             
ความยืดหยุ่น หมายถึงความยืดหยุ่นต่อการแกปั้ญหาและการปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ 
สอดคลอ้งกบัทศันะของ ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ (2551) ท่ีใหค้าํนิยามของความยดืหยุน่ไวว้่า เป็นการ
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กระทาํท่ีหลากหลายมิติ หลายแง่มุม หลายรูปแบบ โดยกาํหนดตวับ่งช้ีคือ 1) การปรับตวัตาม
สถานการณ์ 2) การปรับตวัต่อวิธีการแกปั้ญหา และ 3) ความสามารถในการกระทาํท่ีหลายมิติ  
   Dubrin (2010) ไดก้ล่าวว่า ผูน้าํตอ้งมีความยดืหยุน่เพื่อรองรับกบัความ
เปล่ียนแปลง เช่นรองรับกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ผูน้ําจะต้องมีความสามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัได ้และความยืดหยุ่น (flexibility) ก็เป็นคุณลกัษณะท่ีสาํคญัสําหรับผูน้าํ         
ท่ีมีประสิทธิภาพ และไดก้าํหนดตวับ่งช้ีของความยืดหยุ่นคือ 1) ความสามารถในการปรับตวักบั
สถานการณ์ต่างๆ และ 2) การเปิดกวา้งรับความคิดใหม่ๆ  
   ดงันั้นสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององค์ประกอบ “ความยืดหยุ่น” 
สาํหรับการวิจยัน้ีว่า เป็นการแสดงออกของผูบ้ริหารอาชีวศึกษาท่ีแสดงออกถึงการคิดหาคาํตอบได้
อยา่งอิสระ ไม่ตกอยูภ่ายใตก้ฏเกณฑห์รือความคุน้เคย การปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ การเปิด
กวา้งรับความคิดใหม่ๆ อยา่งอิสระ  โดยตวับ่งช้ีของความยดืหยุน่ (flexibility) คือ 1) ความสามารถ
ในการคิดหาคาํตอบไดอ้ย่างอิสระ ไม่ตกอยูภ่ายใตก้ฏเกณฑ์หรือความคุน้เคย 2) ความสามารถ            
ในการปรับตวัตามสถานการณ์ต่างๆ และ 3) การเปิดกวา้งรับความคิดใหม่ๆ อยา่งอิสระ   
  1.5.3 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบวสัิยทศัน์ 
   การให้อิสระ เสรีภาพกบัทีมงานเป็นส่ิงท่ีดีเพราะจะช่วยส่งเสริมและ
กระตุน้ให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์อนัจะเป็นประโยชน์แก่การพฒันาองคก์ร ในขณะเดียวกนัตอ้ง 
ไม่ลืมบทบาทและหน้าท่ีอนัสําคญัคือวิสัยทศัน์ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการช้ีให้เห็นภาพหรือจุดหมาย              
ท่ีจะเดินไปสู่เป้าหมายท่ีวางไวใ้นอนาคต ยิ่งเม่ือเกิดปัญหาและอุปสรรคร์ะหว่างทาง ตอ้งเช่ือมัน่ 
และยนืหยดัในเป้าหมายระยะไกลท่ีตอ้งกา้วไปใหถึ้ง (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2550)  
   วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2544) ได้ให้คาํนิยามเก่ียวกับวิสัยทัศน์ไว้ว่า           
เป็นการมองภาพในอนาคตท่ีชดัเจน น่าเช่ือถือ และไดก้าํหนดลกัษณะของบุคคลท่ีมีวิสัยทศัน์ไวว้่า 
จะตอ้งเป็นผูท่ี้ 1) มีความสามารถในจินตนาการ (imagination) มีความคิดสร้างสรรค ์มุ่งอนาคต
มากกว่าอนุรักษนิ์ยม 2) มองภาพกวา้ง (big picture) เขา้ใจเป้าหมาย มีความยดืหยุน่ในการจาํแนก
แนวทางท่ีจะมุ่งสู่เป้าหมาย 3) มีความทา้ทายในกระบวนการ(challenge) ไม่พอใจกบัสภาพท่ีเป็นอยู ่
กระตุน้ ริเร่ิม และมีความไวต่อส่ิงใหม่ๆ 4) ไม่ยดึมัน่ ถือมัน่ (not ego) เปิดกวา้งกบัประสบการณ์ใหม่ๆ 
และ 5) แรงจูงใจ (motivation) ทะเยอทะยาน มุ่งหาความสาํเร็จอยูต่ลอดเวลา 
   เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2550) ไดใ้ห้ความหมายของวิสัยทศัน์ไว ้           
ในหนงัสือ Super Leadership ไวว้่าวิสัยทศัน์หมายถึง จินตภาพในอนาคตท่ีเด่นชดัอยูใ่นความคิด 
ซ่ึงตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความเขา้ใจสภาพปัจจุบนัและการเปล่ียนแปลงในอนาคต จินตภาพดงักล่าว
จะมีอิทธิพลต่อการสร้างแรงบนัดาลใจใหผู้อ่ื้นมุ่งมัน่สู่ผลสัมฤทธ์ิท่ีไดว้างไว ้วิสัยทศัน์เป็นลกัษณะ
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นิสัยท่ีมุ่งมัน่ต่อส่ิงท่ีเราปรารถนาให้เกิดข้ึนในอนาคต เป็นพลงัแห่งความสร้างสรรค ์(creativity) 
เป็นแรงกระตุน้ (stimulation) ใหเ้ราสามารถวางแผนไดอ้ยา่งชดัเจน  
   ชลาลยั นิมิบุตร (2550) ไดใ้หค้วามหมายวิสยัทศัน์ ว่าหมายถึง คุณสมบติั
ของบุคคลท่ีสามารถมองเห็นภาพในอนาคตขององคก์ารท่ีตอ้งการจะใหเ้ป็นไปไดอ้ยา่งชดัเจน โดย
ภาพนั้นต้องสอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององค์การ มีความเป็นไปได้และสามารถมองเห็นวิธีการ
ปฏิบติัท่ีจะนาํองคก์รใหบ้รรลุจุดหมายนั้น สอดคลอ้งกบัทศันะของ ไพโรจน์ บาลนั (2551) ไดใ้ห้
ความหมายของวิสัยทศัน์ไวใ้นหนังสือ ทักษะการเป็นผูน้าํ ไวว้่าวิสัยทศัน์ หมายถึงการมีภาพ                 
ท่ีชดัเจนในอนาคต โดยไดส้รุปว่า วิสัยทศัน์ท่ีดีจะประกอบไปดว้ย 1) ความทา้ทาย 2) ความมุ่งเนน้ 
และ 3) ความชดัเจน  
   วิจิตร นิลฉวี (2550) อธิบายว่า วิสัยทศัน์หมายถึงภาพในอนาคตของ
องคก์ารท่ีพึงปรารถนา ซ่ึงไดม้าจากปัญญา ความคิด มโนภาพ จินตนาการ ของผูบ้ริหารและสมาชิก
ในองคก์าร ภาพน้ีจะตอ้งตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานความเป็นจริง สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ภารกิจ ค่านิยม
และความเช่ือขององคก์าร  
   เสน่ห์  จุย้โต (2552) ท่ีไดใ้ห้ความหมายของวิสัยทศัน์ไวใ้นหนังสือ 
วิสัยทศัน์และกลยทุธ์ผูน้าํยุคใหม่ ไวว้่าวิสัยทศัน์หมายถึง การฉายภาพ มองภาพ คิดเชิงจินตนาการ
ในอนาคต และไดก้าํหนดคุณลกัษณะของวิสัยทศัน์ไวด้งัต่อไปน้ี 1) ความคิดริเร่ิม (initiative) เป็น
การคิดแบบนอกกรอบ แตกต่างไปจากคนอ่ืน 2) ความสร้างสรรค ์(creativity) เป็นลกัษณะผูท่ี้มีการ
ประยกุตแ์ละบูรณาการ 3) จินตนาการ (imagination) เป็นผูท่ี้มองการณ์ไกลและมีภาพในอนาคต 
เป็นจินตนาการท่ีเด่นชดั มีเหตุผล   
   สัมฤทธ์ิ กางเพง็ และสรายุทธ กนัหลง (2553) ไดใ้ห้ความหมายของ
วิสัยทศัน์ไวใ้นหนงัสือ ภาวะผูน้าํใฝ่บริการ (sevent leadership) ไวว้่าวิสัยทศัน์หมายถึงคุณลกัษณะ
ของผูบ้ริหารในการมองภาพอนาคต ซ่ึงประกอบไปดว้ย 1) การตระหนกัรู้ตวัเอง (awareness) 
หมายถึงความรู้ ความเขา้ใจ ในการไตร่ตรองปัญหาต่างๆ 2) การมองการณ์ไกล (foresight) หมายถึง 
ความสามารถในการมองอนาคต การคาดการณ์ล่วงหนา้ 3) การสร้างมโนทศัน ์(conceptualization) 
หมายถึงความสามารถในการมองส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต การมองเห็นสถานการณ์ทุกมิติ                
อยา่งลึกซ้ึง  
   Russell (2001), Kouzes and Posner (2007) ไดใ้หค้าํนิยาม วิสัยทศัน์ คือ
จินตนาการ และภาพในอนาคตท่ียงัไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน ขณะท่ี วิโรจน์ สารรัตนะ (2555) ไดใ้ห ้           
คาํนิยามของวิสยัทศันว์า่เป็นภาพท่ีพึงปรารถนา หรือท่ีเป็นไปไดใ้นอนาคต เป็นส่วนท่ีแสดงถึงพลงั
ผลกัดนัแห่งอาํนาจท่ีน่าประทบัใจ เป็นพลงัท่ีเกิดจากความรู้สึกนึกคิด ในหวัใจของผูค้น เป็นส่วนท่ี
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สะทอ้นภาพใหเ้ห็นถึงส่ิงท่ีสมาชิกตอ้งการความสร้างสรรค ์เป็นส่วนท่ีแสดงถึง แรงบนัดาลใจของ
สมาชิกท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึน  
   Yakl (2002) ไดก้ล่าวไวว้่าในการสร้างวิสัยทศัน์ ผูน้าํจะตอ้งสร้าง
เครือข่ายให้กบัสมาชิกทั้งแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยผูน้าํจะตอ้งสนใจในความ
คิดเห็นของคนอ่ืนโดยเฉพาะความคิดใหม่ๆ หรือแตกต่างกนัออกไปจากความคิดเห็นของตนและ
ของคนอ่ืนเพ่ือให้ได้ความคิดดีๆ มาใช้ในการประกอบการตดัสินใจ สอดคลอ้งกบัทศันะของ 
Wilmore (2002) ท่ีไดอ้ธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการพฒันาวิสัยทศัน์หรือการสร้างวิสัยทศัน์จะบอกถึง
สภาพปัจจุบนัและท่ีตอ้งการให้เป็นในอนาคต จากวิสัยทศัน์ท่ีสร้างข้ึนทุกส่ิงในสถานศึกษาตอ้ง
สอดคลอ้งกบัวิสยัทศันท์ั้งเป้าหมายและกลยทุธ์เพ่ือใหป้ระสบผลสาํเร็จตามท่ีมุ่งหวงั 
   Zaccaro & Banks (2004), Dennis and Bocarnea (2005) ไดเ้สนอนิยาม
เชิงปฏิบติัการ และตวับ่งช้ีวิสัยทศัน์จากผลจากการศึกษาการแสดงออกของผูน้าํท่ีมีวิสัยทศัน์ไวว้่า 
จะตอ้งมี 1) การสร้างวิสัยทศัน์ (formulating) 2) การเผยแพร่วิสัยทศัน์ (articulating) และ 3) การปฏิบติัตาม
กลยุทธ์ท่ีสัมพนัธ์กบัวิสัยทศัน์ (implementing) สอดคลอ้งกบัทศันะของ Dubrin (2006) ไดก้ล่าวไว้
หนงัสือ The Leadership ไวว้่าวิสัยทศัน์จะตอ้งประกอบไปดว้ยตวับ่งช้ี การสร้างวิสัยทศัน์ 
(formulating) และ 2) การเผยแพร่วิสัยทศัน์ (articulating) ในการสร้างวิสัยทศัน์ ผูบ้ริหารจะตอ้ง
เตรียมและใช้แหล่งขอ้มูลต่างๆ เพ่ือให้มีขอ้มูล ข่าวสารให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้โดยไดเ้สนอ
ขั้นตอนการสร้างวิสัยทศัน์ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม วิเคราะห์องค์การ กาํหนดทกัษะ              
ท่ีจาํเป็นในการดาํเนินงานใหส้าํเร็จ ประเมินปัญหา แลว้สร้างประเมิน และการตดัสินใจเลือก 
   Northouse (2012) ไดใ้หค้วามหมายของวิสัยทศัน์ไวใ้นหนงัสือ Introduction 
to Leadership: concepts and practice ไวว้่าวิสัยทศัน์หมายถึงการมองภาพในอนาคต ซ่ึงเป็นภาพท่ี
เป็นไปได ้ วิสัยทศัน์จะเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลง และความทา้ทาย ท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยมี
คุณลกัษณะท่ีสําคญัดงัต่อไปน้ี 1) ภาพในอนาคต (picture) ท่ีดีกว่าปัจจุบนั  และดีกว่าท่ีเป็นอยู ่              
2) การเปล่ียนแปลง (change) เป็นการกระทาํบางส่ิงดว้ยแนวทางใหม่ๆ 3) ค่านิยม (value) การนาํไปสู่
ค่านิยมท่ีเป็นบวกขององคก์ร 4) เป้าหมาย (map) การกาํหนดเป้าหมายทั้งระยะสั้น และระยะยาว             
ท่ีชดัเจน และ 5) ความทา้ทาย (challenge) เป็นการทา้ทายต่อปัญหาและส่ิงใหม่ๆ เพ่ือให้กา้วขา้ม
และดีกว่าท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
   ผูว้ิจัยสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการของวิสัยทศัน์สําหรับการวิจัย             
ในคร้ังน้ีว่า หมายถึงการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาถึงการมองภาพในอนาคต         
ท่ีนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยวดัไดจ้ากตวับ่งช้ีของวิสัยทศัน์คือ 1) การสร้าง
วิสยัทศัน ์2) การเผยแพร่วิสยัทศัน ์และ 3) การปฏิบติัตามวิสยัทศัน ์ 
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   จากผลการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการ
ของ “ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค”์ สาํหรับการวิจยัน้ีไดว้่า เป็นการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีแสดงออกถึงการนาํและการกระตุน้ความสร้างสรรคท่ี์สามารถวดัไดจ้ากองคป์ระกอบ
ท่ีเป็นตวัแปรสงัเกตได ้3 ตวัแปรคือ 1) จินตนาการ 2) ความยดืหยุน่ และ3) วิสัยทศัน์ ผูว้ิจยัสรุปเป็น
นิยามเชิงปฏิบติัการ และตวับ่งช้ีของแต่ละองคป์ระกอบ ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที ่2 องคป์ระกอบ นิยามเชิงปฏิบติัการ และตวับ่งช้ีของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์
 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตวับ่งช้ี/สาระหลกัเพือ่การวดั 
1. จินตนาการ 
(imagination) 

     การแสดงออกของผู ้บ ริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาถึงความคิด
เชิงสร้างสรรค์  อารมณ์ขนัในการ
ทํา ง าน  และส ติ ปัญญา ในกา ร
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

 1) มีความคิดเชิงสร้างสรรค ์
 2) มีอารมณ์ขนัในการทาํงาน 
 3) มีสติปัญญาในการแกปั้ญหา 
อยา่งสร้างสรรค ์

2.มีความยดืหยุน่
(flexibility) 

     การแสดงออกของผู ้บ ริหาร
อาชีวศึกษาถึงการคิดหาคาํตอบได้
อ ย่ า ง อิ ส ร ะ  ไ ม่ ต ก อ ยู่ ภ า ย ใ ต้
ก ฏ เ ก ณ ฑ์ ห รื อ ค ว า ม คุ้ น เ ค ย  
การปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ 
การเปิดกว้าง รับความคิดใหม่ๆ 
อยา่งอิสระ  

1) ความสามารถในการคิดหา
คาํตอบไดอ้ยา่งอิสระ ไม่ตกอยู่
ภายใตก้ฏเกณฑ ์ความคุน้เคย 
2) ความสามารถในการปรับตวั
ตามสถานการณ์ต่างๆ  
3) การเปิดกวา้งรับความคิด 
ใหม่ๆ อยา่งอิสระ   

3.วิสยัทศัน์ (vision)     การแสดงออกของผูบ้ริหารสถาน 
ศึกษาอาชีวศึกษาท่ีถึงการมองภาพ
ในอนาคตท่ีเป็นไปได้นาํไปสู่การ
เปล่ียนแปลงมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

  1) การสร้างวิสัยทศัน์ 
  2) การเผยแพร่วิสยัทศัน์ 
  3) การปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ 

 
2. ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์และเส้นทางอทิธิพล  
 ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์องแต่ละบุคคลสามารถส่งเสริมใหเ้กิดข้ึนและพฒันาใหดี้ข้ึนได ้
เพราะแต่ละบุคคลต่างก็มีศกัยภาพภายในตนเอง แต่ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์จะเกิดข้ึนไดต้อ้งมี
ปัจจยัต่างๆ ทั้งปัจจยัทางตรงและปัจจยัทางออ้มมาเก่ียวขอ้ง ในการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์
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ของแต่ละบุคคล ก็ยงัอาจมีอุปสรรคมาปิดกั้นหรือขดัขวางการมีภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์ในเน้ือหา
ต่อไป จะเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์ทั้งปัจจยัโดยทางตรง และปัจจยัโดย
ทางออ้ม จากทศันะของนกัวิชาการและนกัการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 2.1 ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 
  ในการศึกษาเพ่ือกาํหนดปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในลกัษณะเหตุและผล (Cause and effect)  
ซ่ึงช่วยให้เห็นความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์เพ่ือนาํไปสู่
กรอบแนวคิดเพ่ือการวิจยั (conceptual framework) ท่ีชดัเจนและสมเหตุ สมผล ผูว้ิจยัไดศึ้กษาจาก
ทศันะของนกัวิชาการ และนกัการศึกษา ดงัน้ี 
  2.1.1 ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ตามทศันะของ Amabile 
   Amabile (1998) ซ่ึงเป็นศาตราจารยแ์ห่ง Harvard University ไดก้าํหนดปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อความสร้างสรรค์ (creativity) ไวว้่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสร้างสรรคป์ระกอบ            
ไปดว้ย 1) ความรู้เชิงลึก (depth knowledge) เก่ียวขอ้งกบัทกัษะ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์
ในการปฏิบติังานดา้นหน่ึงๆ เป็นความฉลาดรอบรู้ในประเด็นนั้นๆ 2) ทกัษะการคิดสร้างสรรค ์
(creative thinking skills) แสดงถึงกรรมวิธี (mechanism) ท่ีบุคคลพิจารณาใชใ้นการแกปั้ญหา            
เป็นความสามารถในการบูรณาการพ้ืนฐานความรู้  และ 3) แรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation) 
เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดจากความปรารถนาอนัแรงกลา้ ความรู้สึกยินดีท่ีจะทาํงาน ตลอดจนความ                    
พึงพอใจส่วนบุคคล  
  2.1.2 ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ตามทัศนะของ Kampmeier 
   Kampmeier (2001) ซ่ึงเป็นเจา้ของ The Kampmeier Group LLC ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยเป็นผูเ้ช่ียวชาญเป็นท่ีปรึกษาดา้นการพฒันาภาวะผูน้าํ ไดส้รุปปัจจยัท่ีมีอิทธิพล 
ต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์ไวใ้นบทความในหวัขอ้ “Creative Leadership in the School” ไวว้่า
ปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์ประกอบดว้ย 1) ความสามารถในการแกปั้ญหา 
(problem solving) และ 2) แรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation)   
  2.1.3 ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ตามทศันะของ Walton 
   Walton (2003) ซ่ึงเป็นอาจารยด์า้นความสร้างสรรค ์ใน University of 
Nevada ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดส้รุปปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์ไวใ้นบทความ 
International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research ในหวัขอ้ “The impact of interpersonal 
factors on creativity” ไวว้่าปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์ประกอบดว้ย 1) สภาพแวดลอ้ม
แบบเปิด (open environment) 2) ความรู้เชิงลึก (depth knowledge) และ 3) แรงจูงใจภายใน (intrinsic 
motivation)  
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  2.1.4 ปัจจัยที่มี อิท ธิพลต่อภาวะ ผู้ นํา เ ชิงส ร้ างสรร ค์ตามทัศนะของ                                  
   Sener & Stockman 
   Sener & Stockman (2004) ไดท้าํวิจยัเก่ียวกบัความสร้างสรรค ์ในงานวิจยั
หวัขอ้ “Creative Problem Solving in Swedish Organization” ณ Lulea University ไดส้รุปปัจจยั
หลกัท่ีมีอิทธิพลต่อความสร้างสรรคข์องบุคคล (creativity individual) ไวว้่าปัจจยัหลกัท่ีมีอิทธิพล
ต่อความสร้างสรรคป์ระกอบไปดว้ย 1) สภาพแวดลอ้มแบบเปิด (open environment) และ 2) วฒันธรรม   
เชิงบวก (climate) 
  2.1.5 ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ตามทัศนะของ ยุดา รักไทย                                  
   และ สุภาวด ีวทิยะประพนัธ์  
   ยดุา รักไทย และ สุภาวดี วิทยะประพนัธ์ (2548) ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือ 
Instant Leadership ว่าปัจจยัท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคป์ระกอบไปดว้ย             
1) สภาพแวดลอ้มแบบเปิด (open environment) เป็นการสนบัสนุนความคิดเห็นของผูอ่ื้นใหมี้ความ
ยืดหยุ่นผ่อนคลาย และสร้างวฒันธรรมแบบประชาธิปไตย และ2) แรงจูงใจภายใน (intrinsic 
motivation) ดว้ยการมีจุดหมายท่ีชดัเจน มีความรับผดิชอบในส่ิงท่ีทาํ  
  2.1.6 ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ตามทศันะของ Hong & Lu 
   Hong & Lu (2004) ไดส้รุปปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์
ไวใ้นบทความ Leadership Institute ในหวัขอ้ The Characteristics of Creative Leadership in School 
Innovation: A case study on Pi Tow elementary school principal ไวว้่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้าํ
เชิงสร้างสรรคคื์อ 1)  สติปัญญา (intelligence) 2) ความรู้เชิงลึก (depth knowledge)  3) รูปแบบการคิด 
(thought pattern) 4) บุคลิกภาพ (personality)  5) แรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation)  และ 6) สภาพแวดลอ้ม
แบบเปิด (open environment) 
  2.1.7 ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ตามทัศนะของ Sternberg 
   Sternberg (2006) ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญใน Yale University และทาํวิจยั
เก่ียวกับภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค์ ได้สรุปปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค์ ไว ้                     
ในบทความในหวัขอ้ “Creating A Vision of Cretivity: The First 25” ไวว้่า การท่ีจะมีภาวะผูน้าํเชิง
สร้างสรรคจ์าํเป็นตอ้งอาศยั 1) ความสามารถดา้นสติปัญญา (intellectual abilities) 2) ความรู้เชิงลึก 
(depth knowledge)  3) รูปแบบการคิด (thinking style) 4) บุคลิกภาพ (personality) 5) แรงจูงใจ
ภายใน (intrinsic motivation)  และ 6) สภาพแวดลอ้มแบบเปิด (open environment) 
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  2.1.8 ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ตามทศันะของ Brook 
   Brook (2006) ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญใน Yale University และทาํวิจยัเก่ียวกบั
ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ ได้สรุปปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ ไวใ้นบทความ              
ในหวัขอ้ “Creativity and Leadership” ไวว้่าปัจจยัหลกัท่ีมีอิทธิพลต่อความสร้างสรรคคื์อ 1) แรงจูงใจ
ภายใน (intrinsic motivation) 2) ความรู้เชิงลึก (depth knowledge) และ 3) ประสบการณ์ (experience) 
  2.1.9 ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ตามทศันะของ Kiymet Selvi 
   Selvi (2007) ไดส้รุปปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคไ์ว ้          
ในบทความ Learning and Creativity ในหวัขอ้ Phenomenology of Life from the Animal Soul to 
the Human Mind ไวว้่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคคื์อ 1) ประสบการณ์ (experience) 
2) แรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation) 3) จินตนาการ (imagination) และ 4) บุคลิกภาพ (personality) 
  2.1.10 ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ตามทศันะของ Schilling 
   Schilling (2008) ไดส้รุปปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์ไว้
ในหนงัสือ Strategic Management of Technological Innovation ไวว้่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีภาวะ
ผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์ประกอบไปดว้ย 1) ความสามารถดา้นสติปัญญา (intellectual abilities) 2) ความรู้             
เชิงลึก (depth knowledge) 3) รูปแบบการคิด (thinking style) 4) บุคลิกภาพ (personality) 5) แรงจูงใจ

ภายใน (intrinsic motivation) และ 6) สภาพแวดลอ้มแบบเปิด (open environment) 

  2.1.11 ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ตามทศันะของ Edosomwan 
   Edosomwan (2009) ไดส้รุปปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์
ไวใ้นบทความ Leadership Institute ในหวัขอ้ Strategic Leadership and Innovation in high Technology 
Firmsไวว้่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคคื์อ 1) โอกาส (opportunities) 2) ความรู้เชิงลึก 
(depth knowledge) และ 3) สภาพแวดลอ้มแบบเปิด (open environment) 
  2.1.12 ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ตามทศันะของ Clippeleer,                            
   Stobbeleir, Dewettinck and Ashford 
   Clippeleer, Stobbeleir, Dewettinck & Ashford (2009) ไดส้รุปปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความสร้างสรรคไ์วใ้นรายงานผลการวิจยัในหวัขอ้ From creativity to success: Barriers 
and Critical Success Factors in the Successful Implementation of Creative Ideas ไวว้่า ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความสร้างสรรคคื์อ 1) แรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation) 2) ความรู้เชิงลึก (depth 
knowledeg) และ 3) ความสามารถในการคิด (cognitive abilities) 
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  2.1.13 ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ตามทัศนะของ Maslow 
   Maslow (1970 อา้งถึงใน วิทยากร เชียงกลู, 2553) นกัจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิ์ยม 
เจ้าของทฤษฏีความต้องการของมนุษย์ได้ก ําหนดหลักการไว้ว่า  “ บุคคลพยายามสนอง              
ความต้องการของตนเพื่อความอยู่รอดและความสําเร็จของชีวิต” นําไปสู่ทฤษฏีการจูงใจ 
(motivation theory) ไดส้รุปปัจจยัท่ีมีผลต่อความสร้างสรรคไ์วใ้นหนงัสือศาสตร์และศิลป์ในการ
เป็นผูน้าํในโลกยคุใหม่ไวด้งัต่อไปน้ี 1) แรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation)  มีความสนใจท่ีจะ
ทาํงานใหมี้คุณค่ามากกว่าการมองเร่ืองค่าตอบแทนท่ีสูงข้ึน และ 2) สภาพแวดลอ้มแบบเปิด (open 
environment) ความอิสระ  ความคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ  เป็นปัจจัยท่ีจะนําไปสู่การมีความ
สร้างสรรค ์ 
  2.1.14 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ตามทัศนะของ Pryor,                                 
   Singleton & Taneju    
   Pryor, Singleton & Taneju (2011) ไดส้รุปปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํ
เชิงสร้างสรรคไ์วใ้นบทความ International Journal of business and public administration ในหวัขอ้ 
The 4R’S Model For Nurturing Creative Talent ไวว้่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคคื์อ 
1) แรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation) 2) ค่านิยม (value) 3) สภาพแวดลอ้มแบบเปิด (open 
environment) และ 4) ความทา้ทาย (challenge)  
  2.1.15 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ตามทัศนะของ Puccio,                                
   Mance & Murdock   
   Puccio, Mance & Murdock (2011) ไดก้าํหนดปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํ 
เชิงสร้างสรรคไ์วใ้นหนงัสือ Creative Leadership: skills that drive change ไวว้่าประกอบดว้ย 3 ปัจจยั 
คือ 1) ทกัษะในการแกปั้ญหา (problem-solving skills) 2) มีทกัษะทางสังคม (social skills) และ             
3) ความรู้เชิงลึก (depth knowledge)   
   ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคต์ามทศันะของนกัการศึกษา
และนกัวิชาการ ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดน้าํมาสังเคราะห์เพื่อกาํหนดเป็นปัจจยัตามกรอบแนวคิด      
เชิงทฤษฏี (Theoretical framework) และเป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจยั (conceptal framework) 
ตามลาํดบั ดงัปรากฏในตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 สงัเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์
  

ปัจจยัทีม่ีอทิธิพลต่อภาวะผู้นํา 
เชิงสร้างสรรค์ 
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1.แรงจูงใจภายใน (intrinsic 
motivation)   

             
 12 

2.สภาพแวดลอ้มแบบเปิด (open 
environment) 

  
      

 
    

 
9 

3.ความรู้เชิงลึก (depth knowledge)                9 
4.บุคลิกภาพ (personality)                4 
5.ความสามารถดา้นสติปัญญา 
(intellectual abilities) 

  
 

 
    

 
  

 
  

 3 

6.การใหโ้อกาส (opportunities)                2 
7.รูปแบบการคิด (thinking style)                2 
8.ประสบการณ์(experience)                2 
9.ทกัษะในการแกปั้ญหา  
(problem-solving skills) 

 
  

 
    

 
  

 
  

2 

10.ส่ิงท่ีทา้ทาย (challenge)                1 
11.รูปแบบการไตร่ตรอง  
(thought pattern) 

  
 

 
    

 
  

 
  

 1 

12.จินตนาการ (imagination)                1 
13.วฒันธรรม (climate)                1 
14.ค่านิยม (value)                1 
15.ทกัษะทางสงัคม (social skills)                1 
16. ความสามารถในการคิด 
(cognitive abilities) 

  
 

 
    

 
     

 1 
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ตารางที่ 3 สงัเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์(ต่อ) 
  

ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อภาวะผู้นํา 
เชิงสร้างสรรค์ 
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17.ทกัษะการคิดสร้างสรรค ์(creative 
thinking skill) 

  
 

 
    

 
  

 
  

 1 

รวม 3 2 3 2 2 6 6 3 4 6 3 3 2 4 3  

 
  ผลจากการสังเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคท่ี์เป็น
ปัจจยัตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (theoretical framework) จากนกัวิชาการและนกัการศึกษา            
ดงัในตารางท่ี 3 พบว่า มีจาํนวน 17 ปัจจยั แต่ในการวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดเป็นปัจจยัท่ีเป็นกรอบ
แนวคิดเพ่ือการวิจยั (conceptual framework) โดยใชเ้กณฑพิ์จารณาจากปัจจยัท่ีมีความถ่ีในระดบัสูง 
(ในท่ีน้ีคือความถ่ีตั้งแต่ 9 ข้ึนไป) พบวา่มีจาํนวน 3 ปัจจยั คือ แรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation) 
สภาพแวดลอ้มแบบเปิด (open environment) และความรู้เชิงลึก (depth knowledge)  
 
 2.2 เส้นทางอทิธิพลของปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 
  จากปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์3 ปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยั          
ได้ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องเพ่ือกําหนดเส้นทางอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ                      
ไดด้งัต่อไปน้ี 
  2.2.1 สภาพแวดล้อมแบบเปิด และความรู้เชิงลกึ   
   ผลการวิจยัของ อจัฉราวรรณ นารถพจนานนท ์ (2536) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง
ความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มมหาวิทยาลยัมหิดลกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา 
ชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัรามคาํแหง การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 583 คน พบว่า 
สภาพแวดลอ้มของมหาวิทยาลยัท่ีมีผลทางตรงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา ชั้นปีท่ี 1 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง มี 10 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นคุณลกัษณะของอาจารยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการสอนดา้น
พฤติกรรมการสอนของอาจารย ์ ดา้นความเป็นอิสระของนักศึกษา  ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจ
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นกัศึกษา ดา้นการคบเพ่ือน ดา้นนโยบายของมหาวิทยาลยั ดา้นข่าวสาร ดา้นทศันะของนกัศึกษาท่ีมี
ต่อการบริหารมหาวิทยาลยั ดา้นการใชเ้วลาในการศึกษา ดา้นปฏิสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือน และดา้น
การสนับสนุนความคิดใหม่ๆ จากตัวแปรปัจจัยสภาพแวดล้อมแบบเปิดของมหาวิทยาลัยท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนาํไปสู่การมีความรู้เชิงลึก (depth knowledge) ท่ีประกอบ
ไปดว้ยทกัษะ และความชาํนาญเฉพาะดา้น  
   Paquette (2008) ไดท้าํการวิจยัและศึกษาในหวัขอ้ Knowledge Management 
System and Customer Knowledge use in Organizations ซ่ึงเป็นงานวิจยัระดบัดุษฏีบณัฑิตของ University 
of Toronto พบว่า การท่ีองคก์รมีสภาพแวดลอ้มแบบเปิดในลกัษณะความอิสระ ความเช่ือถือ
ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั การสนบัสนุนความคิดใหม่ๆ จะนาํไปสู่การมีความรู้เชิงลึก (deph knowledge) 
และความเช่ียวชาญ (expert) ในผลิตภณัฑต่์างๆ  
  2.2.2 สภาพแวดล้อมแบบเปิด แรงจูงใจภายใน  
   จากผลการวิจยัของ สุดารัตน์ เหลาฉลาด (2547) ที่ไดศ้ึกษาเร่ือง 
ความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้ม แรงจูงใจภายใน และพฤติกรรมสร้างสรรค์ของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัของรัฐ การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา สภาพแวดลอ้ม 
แรงจูงใจภายใน และพฤติกรรมสร้างสรรคข์องพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มตวัอยา่งคือ จาํนวน 386 คน 
ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 1) สภาพแวดลอ้มในโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัของรัฐ ส่งผลต่อแรงจูงใจ
ภายในอยู่ในระดบัสูง และส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างสรรค์ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
มหาวิทยาลยัของรัฐ อยูใ่นระดบัปานกลาง 2) สภาพแวดลอ้มในงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
แรงจูงใจภายใน และพฤติกรรมสร้างสรรค์ของพยาบาลวิชาชีพ จากผลการวิจยั ช้ีให้เห็นว่า 
สภาพแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจภายใน และเป็นปัจจยัท่ีช่วยเพ่ิมระดบัพฤติกรรมสร้างสรรค์
ของพยาบาลวิชาชีพ 
  2.2.3 สภาพแวดล้อมแบบเปิด แรงจูงใจภายใน และความรู้เชิงลกึ 
   Puccio, Mance & Murdock (2012) ไดก้ล่าวไวใ้นหนังสือ Creative 
Leadership: skill that drive change ไวว้า่สภาพแวดลอ้มแบบเปิด (open environment) จะมีอิทธิพล 
และสนบัสนุนต่อการมีแรงจูงใจ บุคลิกภาพ และส่งผลต่อการมีทกัษะทางสังคม การมีความรู้เชิงลึก 
จะนําไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหาท่ีถูกต้องและชัดเจน และมีผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ                 
ส่วนบุคลิกภาพท่ีดี และแรงจูงใจซ่ึงเป็นแรงจูงใจภายในอันได้แก่ ความสนใจ ความศรัทธา             
ความตอ้งการอนัปราศจากเงินรางวลัอนัจะนาํไปสู่ความรู้เชิงลึก และทกัษะทางสังคม นาํไปสู่
แนวทางการแก้ปัญหา และมีผลการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ นอกจากน้ีประสบการณ์เฉพาะด้าน               
จะนาํไปสู่ความรู้เชิงลึก ทกัษะทางสังคม และแรงจูงใจภายใน ดงัภาพท่ี 2  สอดคลอ้งกบั Amabile (1998) 
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ซ่ึงเป็นศาตราจารย ์ณ Harvard University ไดก้าํหนดปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสร้างสรรค ์(creativity) 
ไวว้่าความรู้เชิงลึก (depth knowledge) เป็นทกัษะ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานด้านหน่ึงๆ เป็นความฉลาดรอบรู้ในประเด็นนั้ นๆ ซ่ึงส่งผลมาจากสภาพแวดล้อม                 
ท่ีสนบัสนุนความคิดใหม่ๆ และความอิสระ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพที ่2  Leadership Model (Puccio, Mance & Murdock, 2012) 
 
  Gagne (2009) สรุปเป็นโมเดลไวใ้นบทความ Human Resource Management 
ในหวัขอ้ The Model of Knowledge and Motivation ไวว้่า ความตอ้งการ (need) จะส่งผลโดยตรง
ต่อการมีแรงจูงใจ (motivation) เป็นแรงจูงใจภายในท่ีเก่ียวข้องกบั ทัศนคติ ความสนใจ                  
ความศรัทธา ซ่ึงเป็นแรงขบัใหท้าํในส่ิงท่ีตอ้งการ จากนั้นจะส่งผลไปสู่ ความรู้ (knowledge) ซ่ึงเป็น
ความรู้ใหม่ เป็นความรู้กวา้ง เป็นความรู้ลึก ท่ีไดจ้ากการบูรณาการจากแรงจูงใจภายใน ดงัภาพท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 

     Motivation 
     Personality 

Social Skills 
Depth Knowledge 

Problem Solving 

Open Environment 

Experiences 

Performance 
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ภาพท่ี 3 The Model of Knowledge and Motivation (Gagne, 2009) 
 
   2.2.4 สภาพแวดล้อมแบบเปิด และภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 
   Newell (1978) กล่าวว่า สภาพแวดลอ้มแบบเปิด จะทาํใหเ้พ่ิมประสิทธิผล
การปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์าร ทาํให้สมาชิกในองคก์ารเกิดความพึงพอใจ และส่งผลให้
ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์สอดคลอ้งกบัทศันะของ Oldham & Cumming (1996) ท่ีได้
ทาํการศึกษาและวิจยัเก่ียวกบั สภาพแวดลอ้มแบบเปิดท่ีประกอบไปดว้ย ความมีอิสระ(freedom) 
ความทา้ทาย (challenge) และการส่งเสริมความคิดเห็นใหม่ๆ (support new idea) ว่ามีอิทธิพลต่อ
ความสร้างสรรค ์ (creativity) หรือไม่ จากองคก์ารจาํนวน 2 องคก์ารท่ีมีพนกังาน จาํนวน 172 คน 
โดยการตอบแบบสอบถาม  ผลการศึกษาพบว่าความสร้างสรรค์จะเกิดข้ึนจากสภาพแวดลอ้ม            
ในท่ีทาํงานท่ีเป็นแบบเปิด มากกว่าองคก์ารท่ีมีสภาพแวดลอ้มแบบเขม้งวด ตึงเครียด สอดคลอ้งกบั
ทศันะของ George & Zhou (2001) ไดศึ้กษาปฏิสมัพนัธ์ระหว่างองคก์ารท่ีมีสภาพแวดลอ้มแบบเปิด
กบัองคก์ารท่ีมีสภาพแวดลอ้มแบบปิด ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์จากบุคลากร
ในองคก์าร จาํนวน 149 คน ในหน่วยงานต่างๆ ดว้ยการให้ตอบแบบสอบถามแบบ ผลการศึกษา
พบว่า พนกังานท่ีอยู่ในสภาพแวดลอ้มแบบเปิดจะมีการแสดงออกต่อความสร้างสรรคใ์นระดบัสูง 
ในทางตรงกนัขา้มกบัองคก์ารท่ีมีสภาพแวดลอ้มแบบปิด พนกังานจะแสดงออกต่อความสร้างสรรค์
ในระดบัตํ่าอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05  แสดงว่าสภาพแวดลอ้มแบบเปิดมีอิทธิพล ต่อภาวะผูน้าํ
เชิงสร้างสรรค ์ 

  Attitudes 

Need 

Sharing 

Motivation Intentions Knowledge 



 40

   จากแนวคิดเชิงทฤษฏีท่ีสังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจยัท่ีผ่านการ
ตรวจสอบยนืยนักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์สามารถสรุปเป็นเส้นทางอิทธิพลของปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะ
ผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์ไดด้งัตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4  แสดงเส้นทางอิทธิพลของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์
 

ปัจจยัภายนอก ปัจจยัภายใน ผู้ศึกษา/ผู้วจิยั 

สภาพแวดลอ้มแบบเปิด 

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

- แรงจูงใจภายใน Puccio and Mance and Murdock (2012), 
สุดารัตน ์เหลาฉลาด (2547) 

- ภาวะผูน้าํ 
เชิงสร้างสรรค ์

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

 - ความรู้เชิงลึก 
- แรงจูงใจภายใน 

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

 
  จากตารางท่ี 4 แสดงเส้นทางอิทธิพลของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํ
เชิงสร้างสรรค ์จากผลการวิจยัท่ีผ่านการตรวจสอบยืนยนักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์จากการวิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ ทฤษฏี แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงสามารถสร้างโมเดลเชิงสาเหตุของตวัแปรแฝง 
ดงัภาพท่ี 4 
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ภาพที ่4  โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจัย (ตัวแปรแฝง) ท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้ ํา                    

เชิงสร้างสรรค ์
 
3.       องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของแต่ละองค์ประกอบทีม่ีอทิธิพลต่อภาวะ                              
 ผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 
 Adir (1997 อา้งถึงใน เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2550) ซ่ึงเป็นศาสตราจารยด์า้นภาวะผูน้าํ
แห่ง University of Surrey และเป็นผูบ้รรยายอาวุโสให้กบัโรงเรียนนายร้อยแห่งองักฤษ (Royal 
Military Academy) ไดก้ล่าวไวว้่า ผูน้าํท่ีประสบความสําเร็จนั้น ไม่เพียงมีความสามารถ จูงใจ
ทีมงานได ้แต่จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีแรงจูงใจในการทาํหนา้ท่ีเป็นผูน้าํอยา่งเตม็ท่ี  ขณะท่ี Amabile (1998) 
กล่าวว่า ผลตอบแทนในรูปเงินรางวลั ไม่ไดเ้ป็นตวัส่งเสริมความสร้างสรรคข์องแต่ละบุคคลเสมอ
ไป ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อความสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคลคือแรงจูงใจภายในซ่ึงเป็น
แรงจูงใจท่ีเกิดจากความปรารถนาอนัแรงกลา้ ตลอดจนความพึงพอใจส่วนบุคคล และความทา้ทาย
ของงานท่ีกาํลงัปฏิบติัอยู ่ขณะท่ี Woodman, Swyer, & Griffin (1993), Amabile (1996), Oldham & 
Cummings (1996), Amabile (1998) กล่าวว่า แรงจูงใจภายใน เป็นความสนใจของบุคคลท่ีรักและ
ศรัทธา และเป็นแรงขบัทาํให้มีความอยากรู้ อยากเห็น ก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีอยากสํารวจ คน้ควา้
อย่างอดทน ไม่ย่อทอ้ ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่าแรงจูงใจภายในเป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีกระตุน้ให้เกิด
กระบวนการเชิงสร้างสรรคแ์ละกลา้ปฏิบติัในส่ิงท่ีแตกต่าง ผูว้ิจยัจึงศึกษาจากทฤษฏีและงานวิจยั           
ท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัองคป์ระกอบ แรงจูงใจภายในดงัต่อไปน้ี 
 

ภาวะผูน้าํ 
เชิงสร้างสรรค ์

มีสภาพแวดลอ้ม 
แบบเปิด 

มีแรงจูงใจภายใน 

มีความรู้เชิงลึก 
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 3.1 องค์ประกอบของแรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation)   
  3.1.1 องค์ประกอบของแรงจูงใจภายในตามทศันะของ Crump 
   Crump (1995 cited in Nilsen, 2009) ไดส้รุปองคป์ระกอบหลกัของ
แรงจูงใจภายในไวใ้นบทความท่ีช่ือว่า Influence on Student Academic Behaviour through Motivation: 
An Action Research Project to Improve Learning ไวว้่าองคป์ระกอบหลกัของแรงจูงใจภายใน            
มี 3 องคป์ระกอบคือ 1) ความทุ่มเท (intensity) 2) ความวิริยะ (persistence) 3) จุดหมาย (goal) 4) การริเร่ิม
ส่ิงใหม่ๆ (inititive) 5) ความคาดหวงั (personal expectations) 6) จิตวิญญาณ (spirituality) 7) การสนบัสนุน
จากสงัคม (social support) 
  3.1.2 องค์ประกอบของ แรงจูงใจภายในตามทศันะของ Barbara 
   Barbara (1998) ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัแรงจูงใจภายในว่า แรงจูงใจจะมี
สัมพนัธ์กบับุคคล (person) พฤติกรรม (behavior) และสภาพแวดลอ้ม (environment) และไดส้รุป
องคป์ระกอบของ แรงจูงใจภายในไวใ้นบทความ Journal of Gerontological Nursing ในหวัขอ้ 
Motivating Older Adults to Perform Functional Activity ไวว้่า องคป์ระกอบของ แรงจูงใจภายใน 
ประกอบไปดว้ย 1) ความวิริยะ (persistence) และ 2) ความทุ่มเท (intensity)   
  3.1.3 องค์ประกอบของแรงจูงใจภายในตามทศันะของ Carlton 
   Carlton (2003) เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวิทยา ทาํงาน ณ Southern Illinois 
University และ National Association of School Psyschologists ไดเ้ขียนบทความในหวัขอ้ Early 
Childhood Motivation  ไดส้รุปคุณลกัษณะการแสดงออกดา้นแรงจูงใจภายในไวว้่า ประกอบไปดว้ย           
4 องคป์ระกอบคือ 1) ความวิริยะ (persistence) การอดทนต่องานในระยะเวลานาน หรือในกรณีท่ีมี
ปัญหาอย่างมีสมาธิ เป็นคุณลกัษณะท่ีสําคญัของการมีแรงจูงใจท่ีดี 2) ความทา้ทาย (challenge)  
ความท้าทายท่ีเหมาะสมจะเป็นลกัษณะท่ีสําคญัของการสนับสนุนให้มีแรงจูงใจ 3) การพ่ึงพา 
(dependency) การพ่ึงพาคนอ่ืนจะเป็นการเพ่ิมโอกาสในการสร้างและส่งเสริมให้มีแรงจูงใจ  และ  
4) อารมณ์ (emotion) การมีอารมณ์และความรู้สึกนาํไปสู่การมีแรงจูงใจอยา่งชดัเจน 
  3.1.4 องค์ประกอบของ แรงจูงใจภายในตามทศันะของ Jaussi and Dionne 
   Jaussi & Dionne (2003) ไดก้าํหนดองคป์ระกอบของแรงจูงใจภายในไว ้            
ในบทความ The Leadership Quarterly ท่ีช่ือว่า Leading for Creativity: The Role of 
Unconventional Leader Behavior ไวว้่า องคป์ระกอบของแรงจูงใจภายใน (intrinsic) เพ่ือกระตุน้หรือ
เป็นแรงบันดาลใจให้ไปสู่เป้าหมายหรือความมีประสิทธิผลขององค์กร  ประกอบไปด้วย                       
1) ความทุ่มเท (intensity) 2) ทิศทาง (direction) 3) ความอิสระ (freedom) และ 4) ความทา้ทาย 
(challenge) 
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  3.1.5 องค์ประกอบของแรงจูงใจภายในตามทศันะของ Amrstrong 
   Amrstrong (2006) เป็นผูบ้ริหารใน Johns Hopkins University ไดส้รุป
องคป์ระกอบของแรงจูงใจภายในไวใ้นหนงัสือ Human Resource Management Practice ไวว้่า  
แรงจูงใจนั้นเกิดข้ึนไดจ้ากแรงจูงใจภายใน (intrinsic) ซ่ึงจะมาจากภายในตวับุคคล เป็นแรงขบั 
(drive) ท่ีทาํให้บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมออกมาโดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน และแรงจูงใจภายนอก 
(extrinsic) เป็นส่ิงท่ีอยู่ภายนอกมีอิทธิพลต่อการจูงใจเช่น คาํชมหรือรางวลั และได้กาํหนด
องคป์ระกอบของการมีแรงจูงใจ 3 องคป์ระกอบคือ 1)  ทิศทาง (direction) การมีทิศทางในการ
ทาํงานท่ีชดัเจน 2)  ความพยายาม (effort) การมีความพยายามและเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่งต่อการ
ทาํงาน และ 3)  ความวิริยะ (persistence) การอดทนในระยะเวลาท่ียาวนานต่อทั้งส่ิงท่ีเป็นอุปสรรค
และไม่เป็นอุปสรรค  
  3.1.6 องค์ประกอบของ แรงจูงใจภายในตามทศันะของ Nicholas 
   Nicholas (2008) ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือ Introduction to Psychology เก่ียวกบั 
แรงจูงใจภายในท่ีมีต่อความพงึพอใจในงานและความผกูพนัท่ีมีต่องาน ไวว้่า แรงจูงใจภายในไม่ใช่
ส่ิงท่ีมองไม่เห็น แต่แรงจูงใจจะมีความสัมพนัธ์กนักบับุคคลและองคก์าร โดยกาํหนดปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อแรงจูงใจภายใน 3 ปัจจยัไดแ้ก่ 1) ทิศทาง (direction) การกาํหนดทิศทางการทาํงานท่ีชัดเจน
เพ่ือให้องคก์รบรรลุส่ิงท่ีมุ่งหวงั 2)  ความทุ่มเท (intensity)  เป็นความทุ่มเทและพยายามทาํงานโดย
ไม่ต้องมีคนคอยบงัคบั และ 3) ความวิริยะ (persistence) การมีความวิริยะ อดทนทาํงานให้ผ่าน
ช่วงเวลาท่ีดีและท่ีไม่ดีไปใหไ้ด ้
  3.1.7 องค์ประกอบของ แรงจูงใจภายในตามทัศนะของ Ashkanasy & Cooper 
   Ashkanasy & Cooper (2008) ไดก้ล่าวไวถึ้งองคป์ระกอบ แรงจูงใจภายใน 
ไวใ้น Research companion to emotion in organizations ว่าประกอบไปดว้ย 1) ทิศทาง (direction) 
เป็นการมีทิศทางและเป้าหมายท่ีชดัเจน 2) ความวริิยะ (persistence) และ 3) ความทุ่มเท (intensity) 
  3.1.8 องค์ประกอบของแรงจูงใจภายในตามทศันะของวโิรจน์ สารรัตนะ 
   วิโรจน์ สารรัตนะ (2555) ได้สรุปปัจจยัการแสดงออกในการบริหาร             
ท่ีมุ่งเนน้การจูงใจ (motivation) เพ่ือความสร้างสรรค ์ไวใ้นหนงัสือ ผูบ้ริหารโรงเรียน: สามมิติการ
พฒันาวิชาชีพสู่ความเป็นผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิผล ว่าประะกอบไปดว้ย 1) ความไวว้างใจ (trust) 
การใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั 2) การสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา (head encouragement) 3)  ความอิสระ 
(freedom)  4) การริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ (inititive) เป็นการกระตุน้ส่งเสริมใหเ้กิดความริเร่ิม
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ และ 5) จุดหมายและทิศทาง (goal & direction)  เป้าหมายและทิศทางในการ
ทาํงานท่ีชดัเจนจะนาํไปสู่การมีแรงจูงใจเพ่ือการสร้างสรรค ์
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  3.1.9 องค์ประกอบของแรงจูงใจภายในตามทศันะของ Herzberg 
   Herzberg (2003 อา้งถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2555) ไดก้าํหนดปัจจยั          
ในการจูงใจภายใน (motivational factor) ไวว้่าประกอบไปดว้ย 1) ความสาํเร็จ (success) 2) การเปิด
ใจ (openess) 3) การสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา (head encouragement) 4) ลกัษณะของงาน (work) 
และ 5) ความรับผดิชอบ (resonsibility) 
  3.1.10 องค์ประกอบของแรงจูงใจภายในตามทศันะของ Johns 
   Johns (2011) เป็นศาสตราจารย ์ณ Catholic University ไดรั้บรางวลั  
Fulbright Professional Award in Australian-United จาก Georgetown University Washington DC 
ไดส้รุปลกัษณะหรือการแสดงออกถึง แรงจูงใจภายในไวใ้นบทความช่ือว่า Organizational 
Behaviour ในหวัขอ้ Motivation ว่าแรงจูงใจภายในจะมาจากความเช่ือมัน่ในการกระทาํของบุคคล 
ซ่ึงมีคุณลกัษณะ 3 อยา่งคือ 1) ความพยายาม (effort) เป็นลกัษณะการแสดงออกถึงความพยายาม
และเอาใจใส่ในการทาํงาน 2) ความวิริยะ (persistence)  การอดทน ขยนัและพยายามในการทาํงาน 
และ 3) ทิศทาง (direction) เป็นทิศทางในการทาํงานท่ีชดัเจน 
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ตารางที่ 5 สงัเคราะห์องคป์ระกอบแรงจูงใจภายใน 
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1.ทิศทางและจุดหมาย (goal&direction)        7 
2.ความวิริยะ (persistence)         6 
3.ความทุ่มเท (intensity)         6 
4.การสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา (head encouragement)           2 
5.การเปิดใจกวา้ง (openness)           2 
6.ส่ิงเร้า (excitement)           2 
7.ความมีอิสระ (freedom)           2 
8.ความทา้ทาย (challenge)          2 
9.ความรับผดิชอบ (responsibility)           1 
10.ลกัษณะของงาน (work)           1 
11.ความสาํเร็จ (success)           1 
12.การพึ่งพา (dependency)           1 
13.อารมณ์ (emotion)           1 
14.ความพยายาม (effort)           1 
15.ความศรัทธา (enthusiasm)           1 
16.ความคาดหวงั (personal expectations)           1 
17. จิตวิญญาณ (spirituality)           1 
18.การริเร่ิมส่ิงใหม่ๆ (inititive)           1 
19.การสนบัสนุนจากสงัคม (social support)           1 

รวม 7 3 4 4 3 5 3 3 5 3  
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  ดงันั้นจึงไดอ้งค์ประกอบของแรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation) ท่ีจะใช ้          
เป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจยั (conceptual framework) จาํนวน 3 องคป์ระกอบ   คือ ทิศทางและ
จุดหมาย (goal and direction)  ความวิริยะ (persistence) และความทุ่มเท (intensity) ซ่ึงแสดงเป็น
โมเดลการวดัแรงจูงใจภายในได ้ดงัภาพท่ี 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5 โมเดลการวดัองคป์ระกอบแรงจูงใจภายใน  
 
 3.2 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของแต่ละองค์ประกอบของแรงจูงใจภายใน 
  3.2.1 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบทศิทางและจุดหมาย  
   ป. มหาขนัธ์ (2539) กาํหนดคาํนิยามและตวับ่งช้ีของทิศทางและจุดหมาย 
ไวใ้นหนงัสือสอนเด็กให้มีความสร้างสรรค ์ไวว้่าทิศทางและจุดหมาย หมายถึง การมีความชดัเจน  
มีความแน่วแน่ เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนก็จะหาวิธีแกปั้ญหา เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย กาํหนดตวับ่งช้ี
ของจุดหมายคือ 1) ความชดัเจน และ 2) ความแน่วแน่ 
   กฤติยา เห่งนาเลน (2545) กล่าวไวใ้นวิทยานิพนธ์ สาขาการบริหาร
พยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัไวว้่า เป้าหมายคือ การมีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง มีความ
แน่นอน และการมีเป้าหมายท่ีทา้ทาย เพื่อกระตุน้ให้อยากเอาชนะ จะนาํไปสู่การทาํงานท่ีบรรลุ
เป้าหมายขององคก์าร 
   องัศุธร ศรีพรหม (2546) กล่าวไวว้่า จุดหมาย (goals) ท่ีชดัเจน จะทาํให้
เราครุ่นคิด  และจดจ่อกับจุดหมายท่ีตั้ งไว้ นําไปสู่ความสัมฤทธ์ิผลของงาน  การมีทิศทาง                      
ท่ีหลากหลาย ทาํให้ทีมงานเกิดความสับสน ลงัเลใจ ขาดความมุ่งมัน่ในการทาํงาน สอดคลอ้งกบั

แรงจูงใจภายใน 
(intrinsic motivation)   

1ทิศทางและจุดหมาย (goal&direction) 

ความวิริยะ (persistence) 

ความทุ่มเท (intensity) 
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ทศันะของ วรรธนา วงษฉ์ตัร (2546) ท่ีกล่าวไวว้่า  จุดหมาย (goals) ท่ีชดัเจน จะทาํใหค้นเราเกิด
ความมัน่ใจนาํไปสู่การประสบความสาํเร็จซ่ึงความชดัเจนจะทาํใหเ้ราฝ่าฝัน และไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ เป้าหมายท่ีชัดเจนจะทาํให้เราจินตนาการภาพไปขา้งหน้าว่าจะเป็นอย่างไร 
นาํไปสู่การเอาชนะอุปสรรคและความยากลาํบากทั้งหมด 
   สุรีพร พ่ึงพุทธคุณ (2548) ให้แนวคิดเกี่ยวกบัจุดหมายและทิศทาง 
(goal&direction) ไวใ้นหนงัสือ Creating Teams with an Edge ไวว้่า จุดหมายและทิศทางท่ีชดัเจน 
จะทาํใหง้านมีความสาํเร็จ ทาํใหที้มงานทุ่มเทแรงกาย แรงใจเพ่ือมุ่งสู่จุดหมายท่ีวางไว ้ 
   สุเทพ พงศศ์รีวฒัน ์(2548) ไดใ้หค้าํนิยามเก่ียวกบัจุดหมายและทิศทางไว้
วา่จุดหมายคือ การมีความชดัเจน ซ่ึงจะออกมาในรูปแบบวิสัยทศัน์ แลว้ตามดว้ยกลยทุธ์ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
ผูน้ ําเป็นผูก้าํหนดทิศทางเดินให้กับทีมงานเพื่อให้เดินไปสู่จุดหมายและเพ่ือให้ทุกคนเดินไป                 
ในทิศทางเดียวกนั  
   ภูวเดช สินพงศพร (2551) ให้คาํนิยามและตวับ่งช้ีของ จุดหมายไวว้่า 
เป็นกรอบหรือทิศทางท่ีจะทาํใหเ้ราเดินไปสู่ความสาํเร็จ โดยมีตวับ่งช้ีท่ีสาํคญัคือ 1) ความแน่นอน 
ชดัเจน มีความเป็นไปได ้และ 2) ความมัน่ใจ มีความรู้ความสามารถ ความมัน่ใจ ท่ีจะเดินไปสู่
จุดหมายร่วมกนั ซ่ึงจุดหมายหรือเป้าหมายอาจจะมีทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
   วิโรจน์ สารรัตนะ (2555) ไดใ้หค้าํนิยามของจุดหมาย (goal) ว่าเป็นเป้าหมาย
แห่งอนาคตหรือผลลพัธ์สุดทา้ยท่ีองคก์รตอ้งการให้บรรลุผล สอดคลอ้งกบัทศันะของ ยดุา รักไทย 
และสุภาวดี วิทยะประพนัธ์ (2548) ท่ีกล่าวว่าจุดมุ่งหมายเป็นหวัใจท่ีสาํคญัของผูน้าํ จุดมุ่งหมายท่ี
ชัดเจนจะสนับสนุนให้เกิดการมีแรงจูงใจ  มีทิศทางท่ีแน่นอนในการปฏิบัติงานเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพ   
   Hill (2538 อา้งถึงใน สมศกัด์ิ กิจธนวฒัน์, 2545) ไดใ้ห้คาํนิยามของ
จุดหมายไวว้่า เป็นทิศทางหรือเป้าหมายท่ีชัดเจน ก่อเกิดความศรัทธาอันแน่วแน่เพื่อนําไปสู่
ความสาํเร็จ การมีจุดหมายท่ีชดัเจนและแน่วแน่จะดึงดูดทุกส่ิง ทุกอยา่งเพ่ือให้ไปสู่เป้าหมายท่ีเป็น
จริง และไดก้าํหนดตวับ่งช้ีของการมีจุดหมายคือ 1) ความชดัเจน และ 2) ความแน่วแน่ 
   Kotter (1990 อา้งถึงใน สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, 2548) ไดใ้ห้แนวคิดของ
ทิศทาง (direction) ไวว้่าการมีทิศทางเป็นส่ิงท่ีสําคญัยิ่งและอยู่เหนือการวางแผนซ่ึงเป็นเพียง
กระบวนการบริหาร การกาํหนดทิศทางมาจากวิธีการคิดเชิงเหตุผลแบบอุปนยั (inductive) ท่ีไดจ้าก
การวิเคราะห์ขอ้มูลจาํนวนมาก เพ่ือหาแนวโนม้ ความสัมพนัธ์และการเช่ือมโยงต่างๆ จนสามารถ
อธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนได ้การมีทิศทางเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างกลยทุธ์ และวิสยัทศัน์ 
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   Larson & Lafasto (1989 อา้งถึงใน สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, 2548) ไดก้ล่าวไวว้่า 
จุดหมาย (goal) ท่ีมีความชดัเจน และแน่นอน จะสามารถดึงดูดใจและจูงใจใหส้มาชิกมองเห็นถึง
ความสาํคญัและมีคุณค่าต่อการใชค้วามพยายามของตน นาํไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีสร้างสรรคข์อง
องคก์ร  
   Concelman (2005) กล่าวไวใ้นบทความหวัขอ้ Development Dimensions 
International ไวว้่า เป้าหมายสําหรับบุคคลหรือกลุ่มจะเป็นกรอบหรือทิศทางให้สามารถ                       
วดัความกา้วหนา้ของการทาํงานว่าประสบความสาํเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์วางไวห้รือไม่ สอดคลอ้ง
กบัทศันะของ ณัฐยา สินตระการผล (2549) ท่ีกล่าวเร่ืองทิศทางและจุดหมายในหนังสือชุด 
“Harvard Business Essentials” ในหนงัสือ Managing Creativity and Innovation ไวว้่า ทิศทางและ
จุดหมายท่ีชดัเจน มีความแน่นอน จะนาํไปสู่การทาํงานท่ีมีประสิทธิผลขององคก์ร 
   Dubrin (2010) ไดใ้หท้ศันะการกาํหนดทิศทาง (direction) ท่ีชดัเจนเพ่ือ
นาํไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีสร้างสรรค์ เป็นส่วนหน่ึงของการสร้างวิสัยทศัน์ให้กบัองค์กรเพ่ือให้
องคก์รบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิผล  
   Ubben, Hughes & Norris (2011) ไดใ้หค้าํนิยามของจุดหมายในหนงัสือ 
The Principal: Creative Leadership for Excellence in Schools ไวว้่า องคก์รท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งมี
ทิศทาง (direction) หรือจุดหมาย (goal) ท่ีชัดเจน การทาํความเขา้ใจจุดหมายเป็นส่ิงท่ีทีมงาน               
ให้ความสาํคญั การเผชิญและหาแนวทางในการแกปั้ญหาดว้ยพลงัและมีความมุ่งมัน่ในการทาํงาน
หนกั การมีทิศทางและเป้าหมายท่ีชดัเจนจะนาํไปสู่กระบวนการและการตดัสินใจของผูบ้ริหารท่ีมี
ประสิทธิผล 
   จากวรรณกรรมและงานวิจยัสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการของทิศทาง
และจุดหมายได้ว่า หมายถึง การแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีทิศทางและ
จุดหมายท่ีมีความแน่นอน มีความชดัเจน มีความมัน่ใจ นาํไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิผล 
โดยมีตวับ่งช้ีคือ 1)  ความชดัเจน 2) ความมัน่ใจ 3) ความแน่นอน และ 4) ความเปล่ียนแปลง 
  3.2.2 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบ ความทุ่มเท (intensity) 
   ป. มหาขนัธ์ (2539) ไดใ้ห้คาํนิยามและตวับ่งช้ีของ ความทุ่มเทไวว้่า 
ความทุ่มเทหมายถึงการอุทิศตนเพ่ืองานดว้ยความมุ่งมัน่ ทุ่มเท บากบัน่ เสียสละ ดว้ยความเต็มใจ 
โดยไม่คาํนึงถึงความเหน็ดเหน่ือย ความยากลาํบาก โดยกาํหนดตัวบ่งช้ีของความทุ่มเทคือ              
1) ความมุ่งมัน่ 2) ความเตม็ใจ  
   ชาญณรงค ์พรรุ่งโรจน์ (2546) ซ่ึงเป็นผูอ้าํนวยการสํานกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และเป็นคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
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มหาวิทยาลยั ไดก้ล่าวไวว้่า คนท่ีมีลกัษณะการมีความทุ่มเท จะมุ่งมัน่ทาํงานในลกัษณะมีความสุข  
มีความมุ่งมัน่ และมีความพึงพอใจของตนเองโดยไม่หวงัส่ิงตอบแทนหรือการยกย่องจากผูอ่ื้น 
ทาํงานดว้ยความรักและความพอใจ ดว้ยความทุ่มเททั้งกาํลงักายและกาํลงัใจอยา่งเตม็ศกัยภาพท่ีตน
มีอยู ่และไดก้าํหนดตวับ่งช้ีของความทุ่มเท คือ 1) ความมุ่งมัน่ และ 2) ความพอใจ 
   สุรีพร พ่ึงพุทธคุณ (2548) ไดใ้ห้แนวความคิดความทุ่มเท (intensity)          
ไวใ้นหนงัสือ Creating Teams with an Edge ไวว้่า ความมุ่งมัน่ ทุ่มเท จะเป็นแรงจูงใจและเป็นพลงั
ในการปฏิบัติภารกิจให้สําเร็จตามเป้าหมาย ความมุ่งมั่น ทุ่มเท จะข้ึนอยู่กับความรู้สึกและ                
ความศรัทธาร่วมกนั  
   รังสรรค์  เลิศในสัตย ์(2551) ท่ีกล่าวไวว้่า ความทุ่มเทเป็นความมุ่งมัน่ 
จริงจงั มีพลงั มีสมาธิ มีศรัทธา และมีความเตม็ใจในการทาํงานสูง โดยมีตวับ่งช้ีของความทุ่มเทคือ 
1) ความมุ่งมัน่ 2) ความศรัทธา และ 3) ความเตม็ใจ 
   Gubman (2003) ไดใ้ห้ความหมายและตวับ่งช้ีของความทุ่มเทไวว้่าคือ
การให้พลังกาย พลังใจอย่างเต็มท่ีซ่ึงแสดงออกมาในหลายๆ รูปแบบเช่น การมุ่งมั่นทาํงาน               
อยา่งสร้างสรรคแ์ละมีความเตม็ใจท่ีจะสร้างสรรคง์านใหมี้คุณภาพเกินความคาดหมายขององคก์าร 
มีความมุ่งมัน่ ทุ่มเททั้งกายและใจ และไดก้าํหนดตวับ่งช้ีของความทุ่มเทคือ 1) ความมุ่งมัน่ และ             
2) ความเตม็ใจ 
   Perrin (2003) ให้คาํนิยามของความทุ่มเทไวว้่า เป็นการมีส่วนร่วม               
ทั้งปัจจยัดา้นอารมณ์ ความรู้สึก และปัจจยัดา้นเหตุผลท่ีสัมพนัธ์กบัองค์กร เป็นความมุ่งมัน่ท่ีจะ
สามารถอุทิศตนเพ่ือความสําเร็จขององค์การ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นระดับความพยายาม                  
อยา่งละเอียดรอบคอบ สอดคลอ้งกบัทศันะของ Associates (2004) ท่ีใหค้วามหมายของความทุ่มเท
วา่ เป็นการแสดงออกหรือลกัษณะของแต่ละบุคคลท่ีอุทิศพลงักายและพลงัใจใหก้บัองคก์ร เป็นการ
อุทิศอารมณ์ ความรู้สึก ความศรัทธา และสติปัญญา ให้กบัองคก์รโดยไม่ไดห้วงัส่ิงตอบแทนท่ีเป็น
รางวลัใดๆ เพียงแต่เพ่ือใหง้านมีคุณภาพและมีความสร้างสรรคด์ว้ยความพงึพอใจ โดยมีตวับ่งช้ีของ
ความทุ่มเทคือ 1) ความมุ่งมัน่ 2) ความพึงพอใจ และ 3) ความศรัทธา 
   White (2005) ไดใ้ห้คาํนิยามและตวับ่งช้ีของความทุ่มเทไวว้่า เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงการแสดงออกท่ีมีความเต็มใจในการทาํงาน และมีศรัทธาแรงกลา้ท่ีจะดึงเอา
ความสามารถพิเศษออกมา ทั้งน้ีตวัช้ีวดัของความทุ่มเทวดัจากการแสดงออกของ 1) ความพึงพอใจ
ในการทาํงาน 2) ความกระตือรือร้น 3) ความมุ่งมัน่ และ 4) ความศรัทธา  
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   Lodaht and Kejner (2007) ไดใ้หค้าํนิยามของความทุ่มเทไวว้่า เป็นการ
วดัระดับความสามารถของบุคคล โดยทุ่มเททั้ งเวลา พลังงาน อย่างมีความมุ่งมั่น และตั้ งใจ             
เสมือนว่างานหรือภาระหนา้ท่ีคือส่วนหน่ึงของชีวิต   
   จากวรรณกรรมและงานวิจยัสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ี
ของ ความทุ่มเทไดว้่า หมายถึงเป็น การแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาถึงการมี
ความเต็มใจ มีความมุ่งมัน่ ความกระตือรือร้น และความศรัทธาอนัแรงกลา้ในการทาํงาน โดยมีตวั
บ่งช้ีคือ 1) ความเตม็ใจ 2) ความมุ่งมัน่ 3) ความกระตือรือร้น และ 4) ความศรัทธา 
  3.2.3 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบความวริิยะ (persistence) 
   ป. มหาขนัธ์ (2539) ไดใ้ห้คาํนิยามและตวับ่งช้ีของความวิริยะว่า 
หมายถึงการมีความอดทน มีความเพียรพยายาม มีวินยัในตนเอง มีสมาธิในการทาํงาน โดยไม่คิดถึง
ส่ิงอ่ืนใด ไม่กลวัต่ออุปสรรคและปัญหา โดยกาํหนดตวับ่งช้ีของความวิริยะ คือ 1) ความอดทน  
2) วินยัในตนเอง และ 3) สมาธิในการทาํงาน 
   สุจิตรา สุคนธทรัพย ์ (2540) ท่ีกล่าวไวใ้นงานวิจยัเร่ือง “การวิเคราะห์
คุณลกัษณะไทย คุณค่าและกระบวนการถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้ป้องกนัตวัแบบไทย: กระบ่ี
กระบอง” ซ่ึงเป็นงานวิจยัดีเด่นระดบัดุษฏีนิพนธ์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กล่าวไวว้่า                
ความวิริยะประกอบไปดว้ยตวับ่งช้ีคือ 1) ความบากบัน่ และ 2) ความเดด็เด่ียว  
   องัศุธร ศรีพรหม (2546) ให้ความหมายและตวับ่งช้ีของความวิริยะ 
หมายถึงการมีความเพียร พยายาม มีความเดด็เด่ียว มีความตั้งใจอนัแน่วแน่ ในการเอาชนะอุปสรรค 
ดว้ยความเด็ดเด่ียว กลา้หาญ เม่ือมีความเพียร ความพยายาม ความตั้งใจ ก็จะนาํไปสู่ความสําเร็จ           
ซ่ึงคุณลกัษณะเหล่าน้ีนบัวา่เป็นตวัช้ีวดัของความวิริยะ 
   เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2547) ให้ความหมายและตวับ่งช้ีไวว้่า           
ความวิริยะ หมายถึงการมีความตั้งใจอนัแน่วแน่ท่ีจะกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตน
ตั้งใจไว ้ ความวิริยะเป็นแรงผลกัให้เรากระทาํส่ิงนั้นดว้ยความปรารถนาอยา่งยิ่งท่ีจะกระทาํส่ิงนั้น
ให้ประสบความสําเร็จ ก่อให้เกิดความเพียร พยายาม มีความอดทน ขยนัขนัแข็ง  ความเด็ดเด่ียว              
จะเป็นคนท่ีมีเป้าหมายท่ียิ่งใหญ่และมีคุณค่าเพียงพอในการผลกัดนัตนเองให้ประสบความสําเร็จ 
ไม่ไดห้มายความว่าจะเป็นส่ิงกระตุน้จากเงินทอง หรือเกียรติยศ ช่ือเสียง โดยสรุปตวับ่งช้ีคือ                 
1)  ความเพียรพยายาม 2) ความอดทน และ 3) ความเดด็เด่ียว 
   วนิช สุธารัตน์ (2547) กล่าวไวใ้นหนงัสือ ความคิดและความคิดสร้างสรรค์
ไวว้่า ความวิริยะหมายถึงความเพียรพยายาม ความเข้มแข็ง เด็ดเด่ียว อดทนท่ีจะทาํงานต่างๆ                
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จนประสบความสาํเร็จ โดยไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรคใดๆ ความเพียรพยายามท่ีเกิดข้ึนจะส่งผลให้เกิด
ความสุขในการทาํงาน 
   แสงอุษา โสจนานนท์ และกฤษณ์ รุยาพร (2548) ไดใ้ห้คาํนิยามและ            
ตวับ่งช้ีของความวิริยะ ไวว้่า หมายถึงความเพียร พยายาม ความอดทน อดกลั้น ความเด็ดเด่ียวและ
ตั้งใจในการกระทาํอย่างแรงกลา้ มนุษยท่ี์ปราศจากความเพียรก็จะกลายเป็นความฝัน ความเพียร
พยายามจะนําไปสู่ความเช่ือมั่นในเป้าหมาย โดยมีตัวบ่งช้ีของความวิริยะ คือ 1) ความเพียร  
2) ความอดทน และ 3) ความเดด็เด่ียว 
   ป.อ. ปยตฺุโต (2548) ไดก้ล่าวไวว้่า ความวิริยะ หมายถึงความเพียร มีใจสู้ 
มุ่งมัน่จะทาํใหก้า้วหนา้เร่ือยไป เขา้คู่กบัขอ้ 4 สมาธิ คือ ความสงบของจิตใจท่ีแน่วแน่อยู่กบัท่ีไม่
ฟุ้งซ่าน ไม่ถูกอารมณ์ต่างๆ รบกวน ถา้มีความวิริยะแรงไปกจ็ะเครียดและฟุ้งซ่าน โนม้ไปทางลํ้าเลย
เขต ถา้เอาแต่สมาธิก็จะสงบสบาย ชวนให้ติดในความสุขจากความสงบนั้น ตลอดจนกลายเป็น         
เกียจคร้านเฉ่ือยชาปลีกตวัออกหาความสบาย ปล่อยปละละเลยหรือไม่เผชิญภาระ ท่านจึงให้
เสริมสร้างวิริยะ และสมาธิอยา่งสมํ่าเสมอสมดุลกนั เพ่ือจะไดป้ระคบัประคองกนัไป และเป็นเคร่ือง
อุดหนุนกนัใหก้า้วหนา้ไปในการปฏิบติั  
   วรภาส ประสมสุข และนิพนธ์ กินาวงศ ์ (2550) ไดก้ล่าวถึง ความวิริยะ
ในวารสารศึกษาศาสตร์ หวัขอ้ หลกัการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม ในหมวดอิทธิบาท 4 
ไวว้่า ความวิริยะหมายถึงความพากเพียร พยายาม เป็นการกระทาํท่ีติดต่อกนัไม่ขาดตอนเป็นระยะ
ยาวจนประสบความสาํเร็จ จะมีความหมายรวมไปถึงความเดด็เด่ียวดว้ย 
   มนตทิ์วา มหาคุณ และนเรศร์ มหาคุณ (2551) ไดใ้หค้าํนิยามและตวับ่งช้ี
ความวิริยะว่าหมายถึงความพยายาม ความอดทน อดกลั้น ความเด็ดเด่ียว รวมถึงความใจเย็น 
สอดคลอ้งกบัทศันะของ ภูวเดช สินพงศพร (2551) ท่ีให้นิยามของความวิริยะ ไวว้่าหมายถึง           
ความอดทน มุ่งมัน่ท่ีจะฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อให้กา้วไปสู่ความสาํเร็จ โดยไม่หวัน่ต่อสถานการณ์ใดๆ 
โดยมีตวับ่งช้ีคือ 1) ความอดทน 2) การรอโอกาส และ 3) ความใจเยน็ 
   ไชย ณ พล อคัรศุภเศรษฐ์ (2551) ไดใ้ห้คาํนิยามและตวับ่งช้ีของความวิริยะ          
ไวว้่า หมายถึง ความเพียรพยายาม ความใจเยน็ ความอดทนอดกลั้น โดยตวับ่งช้ีของ ความวิริยะคือ 
ความเพียรพยายาม 
   ว. วชิระเมธี (2552) ไดใ้ห้คาํนิยามของความวิริยะ ว่าเป็นความเพียร
พยายาม เป็นแนวทางให้ดาํเนินไปสู่ความสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์หมายถึงการลงมือปฏิบติั ลงมือ
ทาํงานท่ีตนชอบ ท่ีตนรัก ทาํดว้ยความพากเพียรพยายาม ทาํดว้ยความสนุก กลา้หาญ เด็ดเด่ียว            
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กลา้เผชิญกบัความทุกขย์าก ปัญหาและอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึน หากมีอุปสรรคขอ้ขดัขอ้งใดๆ ก็เพียร
กาํจดัปัดเป่าไปใหห้มดส้ินไป โดยไม่ยอ่ทอ้ ไม่ส้ินหวงั เดินหนา้เร่ือยไปจนกวา่จะบรรลุเป้าหมาย 
   วิโรจน์ สารรัตนะ (2555) กล่าวไวว้่าความวิริยะหมายถึง บุคคลท่ีมีความ
วิริยะอุตสาหะ ความขยนัหมัน่เพียร จิตใจแน่วแน่ เด็ดเด่ียว ไม่ย่อทอ้ มีความอดทดอดกลั้น ใชท้ั้ง
กาํลงักาย กาํลงัความคิด ความสามารถเพื่อให้งานประสบผลสาํเร็จ มีความมานะ อดทนต่อปัญหา
และอุปสรรคไม่ยอมแพต่้อส่ิงใด ง่ายๆ สอดคลอ้งกบัทศันะของ จีระ หงส์ลดารมภ ์(2554) ท่ีกล่าวไว้
ในบทความในหวัขอ้การบริหารคนเก่ง (talent management) ในมุมมองของนกัพฒันาทรัพยากร
มนุษยมื์ออาชีพ โดยกาํหนดตวับ่งช้ีของความวิริยะ คือความเพียรพยายาม ไม่ย่อทอ้ต่อปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ  
   จากวรรณกรรมและงานวิจัยสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการของ            
ความวิริยะไดว้่า หมายถึงการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีความเพียรพยายาม 
ความอดทน อดกลั้น และมีความเด็ดเด่ียวกล้าหาญ และมีตัวบ่งช้ีคือ 1) ความเพียรพยายาม                 
2) ความอดทน และ 3) ความเดด็เด่ียว 
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ตารางที ่6 นิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ีของแรงจูงใจภายใน 
 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตวับ่งช้ี/สาระหลกัเพือ่การวดั 
1.ทิศทางหรือ
จุดหมาย 
(goal&direction) 

    การแสดงออกของผูบ้ริหารสถาน 
ศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีทิศทางและ
จุดหมายท่ีแน่นอน มีความมัน่ใจ มี
ความชัดเจนในการทาํงานนาํไปสู่
การเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิผล 

1) มีความชดัเจนในการทาํงาน 
2) มีความแน่นอนในการทาํงาน 
3) มีความมัน่ใจในการทาํงาน 
4) มีการเปล่ียนแปลงท่ีมี
ประสิทธิผล 

2. ความทุ่มเท  
(intensity) 

     การแสดงออกของผู ้บ ริหาร
สถาน ศึกษาอาชีวศึกษาถึงความเตม็
ใจ ความมุ่งมัน่ ความกระตือรือร้น 
และความศรัทธาอนัแรงกลา้ในการ
ทาํงาน 

1) มีความมุ่งมัน่ในการทาํงาน 
2) มีความกระตือรือร้นในการ
ทาํงาน 
3) มีความศรัทธาในการทาํงาน 
4) มีความเตม็ใจในการทาํงาน 

3. ความวิริยะ
(persistence) 
 

     การแสดงออกของผู ้บ ริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีความ
พากเพียรพยายาม มีความอดทน มี
ความตั้งใจ และมีความ  เดด็เด่ียวใน
การทาํงาน 

1)มีความเพียร พยายาม ในการ
ทาํงาน 
2)มีความอดทน ในการทาํงาน 
3)มีความเดด็เด่ียวในการทาํงาน 
4)มีความตั้งใจในการทาํงาน 

 
 3.3 องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมแบบเปิด (open environment) 
  3.3.1 องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมแบบเปิด ตามทศันะของ Amabile 
   Amabile (1997) ไดส้รุปองคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มแบบเปิด               
ท่ีส่งผลสู่ความสร้างสรรคไ์วใ้นบทความ California Management Review ในหวัขอ้ Motivating 
Creativity in Organizations ไดส้รุปแนวคิดไวว้่าสภาพแวดลอ้มเชิงสร้างสรรคป์ระกอบไปดว้ย              
6 องคป์ระกอบ คือ 1) ความทา้ทาย (challenge) 2) ความอิสระ (freedom) 3) สนบัสนุนทีมงาน 
(work group) 4) มีทรัพยากรท่ีเพียงพอ (sufficient resources) 5) การสนบัสนุนจากองคก์ร (organization 
encouragement) และ 6) การสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา (supervisory encouragement)  
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  3.3.2 องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมแบบเปิด ตามทัศนะของ Ekvall and                               
   Ryhammar 
   Ekvall & Ryhammar (1999 cited in Herbert, 2010) กล่าวไวว้่า สภาพแวดลอ้ม
แบบเปิด จะเอ้ืออาํนวยให้เกิดความสร้างสรรค์ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 1) ความทา้ทาย (challenges)                
2) ความริเร่ิมสร้างสรรค ์(initiative) 3) การสนบัสนุนความคิดใหม่ๆ (support new ideas) 4) ความอิสระ 
(freedom) และ 5) ความไวว้างใจ (trust) 
  3.3.3 องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมแบบเปิด ตามทัศนะของ Isakse and Lauer 
   Isakse & Lauer (2001) ไดก้ล่าวไวว้่า หากองคก์รใดมีสภาพแวดลอ้ม
สร้างสรรคจ์ะทาํใหค้นมีความสร้างสรรค ์ในทางตรงกนัขา้ม ถา้องคก์รใดมีผูน้าํท่ีมีความสร้างสรรค์
กจ็ะสนบัสนุนใหมี้สภาพแวดลอ้มเชิงสร้างสรรค ์ประกอบไปดว้ย 9 องคป์ระกอบคือ 1) ความทา้ทาย 
(challenge) ความทา้ทายจะรู้สึกไดรั้บการกระตุน้ท่ีจะทาํงานให้สําเร็จ 2) ความอิสระ (freedom) 
เป็นความมีอิสระในการคิด การตดัสินใจ 3) ความไวว้างใจ (trust) การเคารพ ให้เกียรติอยา่งจริงใจ 
ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 4) การสนบัสนุนความคิดใหม่ๆ (new idea support) การสนบัสนุนและ            
รับฟังความคิดเห็นใหม่ๆ 5) ความสนุกสนาน (playfulness) มีอารมณ์ขนั เป็นกนัเอง ไม่เสแสร้ง        
6) ความขดัแยง้ (conflict) สภาพแวดลอ้มท่ีขดัแยง้ ตึงเครียด 7) การโตแ้ยง้(debate) การอภิปรายและ
แลกเปล่ียน ในความคิดเห็นท่ีเหมือนและไม่เหมือนกนั 8) ความเส่ียง (risk-taking) การกลา้หาญ
และอดทน พร้อมรับมือกบัสถานการณ์ต่างๆ และ 9) การแสดงความคิดเห็น (idea time) การไดรั้บ
โอกาสในการแสดงความคิดเห็น นาํไปสู่การคน้หาวิธีการใหม่ๆ  
  3.3.4 องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมแบบเปิดตามทัศนะของชาญณรงค์                                        
   พรรุ่งโรจน์ 
   ชาญณรงค ์พรรุ่งโรจน์ (2546) ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือ ความคิดสร้างสรรค ์              
ไวว้่าสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ไดแ้ก่ 1) ความปลอดภยั (safety) กล่าวคือ               
การรู้สึกว่าตวัเองมีคุณค่าไดรั้บการยอมรับ 2) ความอิสระ (freedom) ในการแสดงออก การเปิด
โอกาสให้คิด กระทาํ แสดงออกอย่างอิสระ อนัจะนาํไปสู่การริเร่ิมสร้างสรรค์ และ 3) การ
สนบัสนุนความคิดใหม่ๆ (new idea support) ท่ีทา้ทายและสร้างสรรค ์
  3.3.5 องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมแบบเปิดตามทัศนะของ Styhre and                                  
   Sundgren 
   Styhre & Sundgren (2005) ไดส้รุปองคก์รท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีสร้างสรรคไ์ว้
ในหนงัสือ Managing Creativity in Organizations ในหวัขอ้ Four perspective on creativity ไวว้่า 
สภาพแวดลอ้มท่ีจะนาํไปสู่ความสร้างสรรคป์ระกอบไปดว้ย 1) ความอิสระ (freedom) 2) การสนบัสนุน
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ความคิดใหม่ๆ (new idea support) 3) ความทา้ทา้ย (challenge) 4) ความไวว้างใจ (trust) และ 5) ทรัพยากร
เพียงพอ (resourc) ท่ีสมบูรณ์  
  3.3.6 องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมแบบเปิดตามทัศนะของ Broe 
   Broe (2007) ไดส้รุปแนวคิดไวว้่า สภาพแวดลอ้มแบบเปิดท่ีสนบัสนุน
ให้เกิดความสร้างสรรค ์ไวใ้นงานวิจยัท่ีช่ือว่า Inspiring Creativity: The Leadership way ณ  Unversity of 
Calgary ไวด้งัน้ี 1) ความอิสระ(freedom) ในการคิด การตดัสินใจ และการแกปั้ญหา 2) ความ 
ทา้ทาย (challenge) ความทา้ทายจะเป็นแรงกระตุน้เพ่ือนาํไปสู่ การแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์                  
3) สภาพแวดลอ้มท่ีทาํงานเป็นทีม (group supports) 4) วฒันธรรมองคก์รเชิงบวก (positive organizational)  
5) ทรัพยากรท่ีเพียงพอ (sufficient resources) และ 6) การสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา (supervisory 
encouragement) 
  3.3.7 องค์ประกอบของ แรงจูงใจภายในตามทศันะของ วโิรจน์ สารรัตนะ 
   วิโรจน์ สารรัตนะ (2555) ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัพฤติกรรมท่ีมีผล
ต่อการมีสภาพแวดลอ้ม (environment) เชิงสร้างสรรค ์ ไวว้่า การมีสภาพแวดลอ้มเชิงสร้างสรรค์
ประกอบไปดว้ย 1) บรรยากาศความเป็นทีมงาน (work group) 2) ความไวว้างใจ (trust) ยอมรับ            
ซ่ึงกนัและกนั 3) การส่งเสริมใหภ้าคภูมิใจในองคก์ร (organization pride) 4) วฒันธรรมเชิงบวกต่อ
องคก์ร (positive clime) และ 5) การมีปฏิสมัพนัธ์และมีประสบการณ์ร่วมกนั (interaction) 
  3.3.8 องค์ประกอบของ สภาพแวดล้อมแบบเปิดตามทศันะของ Herbert 
   Herbert (2010) ไดก้ล่าวถึงสภาพแวดลอ้มเชิงสร้างสรรค ์(Climate: creative 
environment) ไวใ้นหนงัสือ the Pedagoty of Creativity environments ไวว้่า สภาพแวดลอ้มแบบเปิด              
จะสนบัสนุนและนาํไปสู่ความคิดใหม่ๆ และนาํไปสู่ความคิดสร้างสรรค ์ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 1) ความ
ยดืหยุน่ (flexibility) 2) การสนบัสนุนความคิดใหม่ๆ (new idea support) และ 3) ความไวว้างใจ (trust) 
  3.3.9 องค์ประกอบของ สภาพแวดล้อมแบบเปิดตามทัศนะของ Puccio,                            
   Mance & Murdock 
   Puccio, Mance & Murdock (2011) ไดก้ล่าวถึง สภาพแวดลอ้มเชิงสร้างสรรค ์
(creative environment) ไวใ้นหนงัสือ Creative Leadership: Skill That Drive Change ไวว้่า สภาพแวดลอ้ม 
ท่ีสนบัสนุนใหเ้กิดความสร้างสรรคจ์ะมีทั้งมิติดา้นบวก (positive) และมิติดา้นลบ (negative) อนัจะ
เป็นแรงจูงใจนาํไปสู่ความคิดใหม่ๆ ประกอบไปดว้ย 1) ความทา้ทาย (challenge) ความทา้ทายจะ
รู้สึกไดรั้บการกระตุน้ท่ีจะทาํงานยาก ลาํบากใหส้าํเร็จ 2) ความอิสระ (freedom)  เป็นความมีอิสระ
ในการทาํงานในองคก์าร 3) การสนบัสนุนการคิดใหม่ๆ (new idea support) เป็นการสนบัสนุน
ความคิดเห็นใหม่ๆ ไม่มีเผดจ็การดา้นความคิด 4)  ความไวว้างใจ (trust) การไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 
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5) การมีชีวิตชีวา (dynamism and liveliness) 6) ความสนุกสนาน (playfulness and humor) ความ
สนุกสนาน เรียบง่ายในการแสดงออก 7) การโตแ้ยง้(debate) การแลกเปล่ียนเรียนรู้จากประสบการณ์
และความรู้ท่ีแตกต่างกนั 8) ความเส่ียง (risk taking) การอดทนต่อความเปล่ียนแปลงในองคก์ร            
9) การแสดงความคิดเห็น (idea time) การให้เวลาเพ่ือคน้หาวิธีการใหม่ๆ และ 10) ความขดัแยง้ 
(conflict) อารมณ์ท่ีขดัแยง้ และตึงเครียดของบุคคลนาํไปสู่การอภิปรายในแนวทางใหม่ๆ  
  3.3.10 องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมแบบเปิดตามทัศนะของ Isaksen,                                
   Dorval & Treffinger 
   Isaksen, Dorval & Treffinger (2011) ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือ Creative: 
Approaches to Problem Solving ไวว้่า คุณลกัษณะหรือมิติท่ีสนบัสนุนใหมี้สภาพแวดลอ้มเชิงสร้างสรรค ์
ประกอบไปดว้ย 9 องคป์ระกอบ คือ 1) ความทา้ทาย (challenge) 2) ความอิสระ (freedom) 3) ความไวว้างใจ 
(trust) 4) การแสดงความคิดเห็น (idea time) 5) อารมณ์ขนั (playfulness) 6) ความขดัแยง้ (conflict)  
7) การสนบัสนุนความคิด (idea support) 8) การโตแ้ยง้ (debate) และ 9) ความเส่ียง (risk-taking) 
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ตารางที่ 7  สงัเคราะห์องคป์ระกอบสภาพแวดลอ้มแบบเปิด 
 

 

องค์ประกอบสภาพแวดล้อมแบบเปิด 

(supervisory encouragement) 
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1.ความอิสระ (freedom)       8 
2.ความทา้ทาย (challenge)         7 
3.ความไวว้างใจ (trust)          7 
4.การสนบัสนุนความคิดใหม่ๆ (new idea support)         7 
5.ความเส่ียง (risk-taking)            3 
6.การแสดงความคิดเห็น (idea time)            3 
7.ความสนุกสนาน (playfulness)            3 
8.ความขดัแยง้ (conflict)            3 
9.การโตแ้ยง้ (debate)            3 
10.ทรัพยากรท่ีเพียงพอ (resource)           3 
11.การเป็นทีมงาน (work group)           3 
12.วฒันธรรมองคก์รเชิงบวก (positive clime)           2 
13.การสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา            2 
14.ความริเร่ิม สร้างสรรค ์(initiative)            1 
15.มีชีวิต ชีวา (dynamism and liveliness)            1 
16.การภาคภูมิใจในองคก์ร (organization pride)            1 
17.ปฏิสมัพนัธ์  (interaction)            1 
18.ความปลอดภยั (safety)            1 
19.การสนบัสนุนจากองคก์ร (organization 
encouragement) 


   

     
  1 

20. ความยดืหยุน่(flexibility)            1 
รวม 6 5 9 3 5 6 5 5 10 9   
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  ดงันั้นจึงไดอ้งคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มแบบเปิด  (Open environment)  
ท่ีจะใชเ้ป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจยั (conceptual framework) จาํนวน 4 องคป์ระกอบ คือ ความอิสระ 
(freedom) ความทา้ทาย (challenge) ความไวว้างใจ (trust) และ การสนบัสนุนความคิดใหม่ๆ            
(new idea support) ซ่ึงแสดงเป็นโมเดลการวดัสภาพแวดลอ้มแบบเปิดได ้ดงัภาพท่ี 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่ 6 โมเดลการวดัสภาพแวดลอ้มแบบเปิด 
 
  จากภาพท่ี 6 แสดงโมเดลการวดัการมีสภาพแวดลอ้มแบบเปิดท่ีไดจ้าก
การสังเคราะห์จากทศันะของนกัการศึกษาและนกัวิชาการต่างๆ ซ่ึงประกอบไปดว้ยความมีอิสระ            
มีความทา้ทาย มีความไวว้างใจ และมีการสนบัสนุนความคิดใหม่ๆ โดยมีรายละเอียดของแต่ละ
องค์ประกอบ ท่ีจะนาํไปสู่การสังเคราะห์เพ่ือกาํหนดนิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ีของแต่ละ
องคป์ระกอบ ดงัหวัขอ้ท่ีจะกล่าวถึงต่อไป 
 
 3.4 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของแต่ละองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมแบบเปิด 
  3.4.1 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบความอสิระ   
   อารี พนัธ์มณี (2543) ไดใ้หค้วามหมายและตวับ่งช้ีของความอิสระไวว้่า 
หมายถึงการแสดงความคิดเห็น การรู้สึกหรือการกระทาํอย่างอิสระ มีความเปิดเผย (openness)            
ไม่ยึดติดต่อกฎ ระเบียบ มีเป้าหมาย ส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงออกทางความคิดและ              

 (new idea support) 

 สภาพแวดลอ้มแบบเปิด 
 (open environment) 

ความอิสระ (freedom) 

 ความทา้ทาย (challenge) 

 ความไวว้างใจ (trust) 

 การสนบัสนุนความคิดใหม่ๆ 
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การกระทาํอย่างสร้างสรรค ์กาํหนดตวับ่งช้ี ความมีอิสระ ว่าประกอบไปดว้ย 1) การไม่ยึดติด              
ต่อกฎระเบียบ และ 2) มีความเปิดเผย 
   ชาญณรงค ์พรรุ่งโรจน์ (2546) ใหค้าํนิยามเก่ียวกบั ความอิสระ หมายถึง 
การเปิดโอกาสให้มีการแสดงออกอยา่งอิสระทั้งความคิด ความรู้สึก และการกระทาํ โดยไม่ยึดกฎ 
ระเบียบ แบบแผน ซ่ึงแสดงออกถึงความเป็นตวัของตวัเอง อนัจะนาํไปสู่การทดลองและริเร่ิม
กระทาํและสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ  
   วนิช สุธารัตน์ (2547) ไดใ้ห้นิยามความอิสระไวว้่า เป็นปัญญาท่ีทาํให้
ตนเองเป็นอิสระจากอาํนาจ และความตอ้งการ เป็นความอิสระท่ีเกิดจากการคิดไม่ตกอยู่ภายใต้
อาํนาจส่ิงต่างๆ เช่น บุคคล ความคิด กฏเกณฑ ์ระเบียบ ตาํรา หลกัการต่างๆ ตลอดจนสัญชาติญาณ
ทั้งหลายเช่น ความโกรธ ความกลวั แต่สามารถมีปัญญา มีความเป็นอิสระในการคิดและการมีความ
ริเร่ิมสร้างสรรค ์สอดคลอ้งกบัทศันะของ อคัร ศุภเศรษฐ (2547) ท่ีกล่าวเก่ียวกบัความอิสระไวว้่า 
เป็นการอยูเ่หนืออารมณ์และเหนือกฏเกณฑ ์เหนือการควบคุมใดๆ เช่นบุคคลและสภาพแวดลอ้ม  
   เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศกัด์ิ (2550) กล่าวว่า การให้ความอิสระ(freedom)  
กบัทีมงานในการทาํงานและดาํเนินงาน การคิดนอกกรอบออกจากความเคยชิน การให้ความเป็น
กนัเอง ไม่ยึดติดกบักฎระเบียบ ภายใต้เป้าหมายขององค์กรท่ียอมรับร่วมกนั หลีกเล่ียงการให้
คาํแนะนําและทิศทางแก่ผูร่้วมงาน ความอิสระจะช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความริเร่ิม
สร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร การสนับสนุนให้ทีมงานเกิดความริเร่ิม
สร้างสรรคสู์งจะเกิดข้ึนไดดี้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอิสระแต่ในขณะเดียวกนักไ็ม่ลืมเป้าหมายของ
องคก์รดว้ย ไดก้าํหนดตวับ่งช้ีคือ 1) ความริเร่ิมสร้างสรรค ์และ 2) การไม่ยดึติดต่อกฎ ระเบียบ 
   Bailyn (1985); Paolillok & Brown (1978); Amabile (1998) ไดใ้หท้ศันะ
และตวับ่งช้ีของความอิสระไวว้่า เป็นการสนับสนุนให้มีความอิสระในการทาํงาน เป็นการให้
โอกาส (opportunity) ให้กบับุคลากรหาแนวทางและวิธีการใหม่ๆ อยา่งเปิดเผย (openness) เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายขององคก์าร นาํไปสู่ความสร้างสรรคอ์ยา่งย ัง่ยืน โดยมีตวับ่งช้ีของ ความอิสระคือ  
1) การใหโ้อกาส และ 2) การเปิดเผย  
   Kane (2002) ซ่ึงเป็นศาสตราจารยด์า้นปรัชญา ปัจจุบนัทาํงาน ณ มหาวิทยาลยั
ยอร์คไดใ้หท้ศันะ และตวับ่งช้ีเก่ียวกบัความอิสระไวว้่า คนท่ีมีอิสระจะตอ้งใหโ้อกาส (opportunity) 
ในการคิด การปฏิบติั มีความยดืหยุน่ในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และไม่ยดึติดกบักฎ ระเบียบ 
ไดก้าํหนดตวับ่งช้ีของความอิสระคือ 1) การใหโ้อกาส 2) ความริเร่ิมสร้างสรรค ์และ3) การไม่ยดึติด
กบักฏระเบียบ     
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   Adair (2009) ไดใ้หแ้นวคิดของความอิสระไวใ้นหนงัสือ Leadership for 
Innovation ไวว้่า ความอิสระ (freedom) ของพื้นท่ีการทาํงานจะนาํไปสู่งานท่ีมีประสิทธิภาพและ
สร้างสรรค์ และได้กาํหนดตวับ่งช้ีของความมีอิสระคือ การมีความริเร่ิมสร้างสรรค์ (initiative) 
สอดคลอ้งกบัทศันะของ Campbell, Rourke & Shier (2004) ท่ีกล่าวไวใ้นหนงัสือ Freedom and 
Determinism ว่าความอิสระ (freedom) จะประกอบไปดว้ยตวับ่งช้ีคือ 1) ความรับผิดชอบ 2) ความริเร่ิม
สร้างสรรค ์และ 3) การไม่ยดึติดกบั กฎ ระเบียบ 
   Isaksen, Dorval & Treffinger (2011) ไดใ้หค้าํนิยามของความอิสระ      
ไวใ้นหนงัสือ Creative Approaches to Problem Solving: a Framework for Innovation and change 
ไวว้่า หมายถึงความมีอิสระของการทาํงาน ดว้ยการสนบัสนุนดา้นงบประมาณและดา้นทรัพยากร 
เป็นการใหโ้อกาส (opportunity) และสนบัสนุนในความริเร่ิมสร้างสรรค ์ (initiative) ส่ิงใหม่ๆ โดย
มีตวับ่งช้ีคือ 1) การใหโ้อกาส (opportunity) และ 2) ความริเร่ิมสร้างสรรค ์(initiative) สอดคลอ้งกบั
ทศันะของ วิโรจน์ สารรัตนะ (2555) ท่ีกล่าวว่า ความริเร่ิมสร้างสรรค ์จะเนน้ส่ิงแปลกใหม่ เป็นการ
ส่งเสริมความคิดนอกกรอบ (think out of the box) อยา่งสร้างสรรค ์มากกว่าการคิดอยูแ่ต่ในกรอบ
เดิม ซ่ึงส่วนมากจะอยู่ในสภาพแวดลอ้มแบบเปิด ขณะท่ี จีระ หงส์ลดารมภ์ (2554) กล่าวไวว้่า 
ความริเร่ิมสร้างสรรค์ (initiative) เป็นการคิดส่ิงใหม่ๆ ไม่ยึดติดรูปแบบเดิม เป็นการกลา้เสนอ
ความคิดท่ีไม่เหมือนคนอ่ืน นาํไปสู่การเปล่ียนแปลงให้กับองค์กร โดยความริเร่ิมสร้างสรรค ์              
จะเกิดข้ึนไดก้บัสภาพแวดลอ้มท่ีมีอิสระมากกว่าสภาพแวดลอ้มท่ีปิดกั้นและเผดจ็การ 
   Pucccio, Mance & Murdock (2012) ไดก้าํหนดคาํนิยามและตวับ่งช้ี
เก่ียวกบัความอิสระไวใ้นหนงัสือ Creative Leadership: Skills That Drive Change ไวว้่า ความมีอิสระ
หมายถึงความอิสระในการกระทาํ การเลือกและการตดัสินใจ คิดริเร่ิมส่ิงใหม่ๆ โดยกาํหนดตวับ่งช้ี
ของความอิสระคือ 1) การใหโ้อกาส (opportunity) และ 2) การริเร่ิมสร้างสรรค ์(initiative) ส่ิงใหม่ๆ  
   จากวรรณกรรมและงานวิจยัสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการของความ
อิสระ ไดว้่าหมายถึงการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาถึงการให้โอกาสในการ
ทาํงานอยา่งมีอิสระ และมีความริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ โดยมี ตวับ่งช้ีของ ความมีอิสระคือ 1) การให้
โอกาส 2) การไม่ยดึติดกบักฏ ระเบียบ และ 3) ความริเร่ิมสร้างสรรค ์ 
  3.4.2 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบความท้าทาย 
   ป.มหาขนัธ์ (2539) ใหค้าํนิยามและกาํหนดตวับ่งช้ีของความทา้ทายไวว้่า
เป็นความสามารถในการเส่ียงสูงต่อความสลบัซับซ้อนซ่ึงมีโอกาสท่ีจะสําเร็จและลม้เหลวไดเ้ท่าๆ กนั 
ซ่ึงความท้าทายจะก่อให้เกิดความต่ืนเต้น เร้าใจอยู่ตลอดเวลา ต้องใช้ความรู้ ความสามารถสูง            
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แต่ขอ้ดีคือจะไม่ทาํให้เกิดความเบ่ือหน่าย เม่ือทาํสําเร็จก็บงัเกิดความภาคภูมิใจ โดยตวับ่งช้ีของ
ความทา้ทายคือ 1) การตดัสินใจ 2) ความเส่ียงสูง และ 3) ความต่ืนเตน้  
   อารี พนัธ์มณี (2543) ไดใ้ห้คาํนิยามและตวับ่งช้ี ความทา้ทายไวว้่า
หมายถึง ความพร้อมท่ีจะเส่ียงโดยไม่กลวัว่าจะผิดพลาดหรือเกิดความลม้เหลว มีความเต็มใจท่ีจะ
เส่ียงในวิธีการหรือแนวทางใหม่ๆ  โดยมีตัวบ่งช้ีคือ  1) ความเส่ียงสูง  และ  2) การไม่กลัว                 
ความผดิพลาด 
   สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์ (2548) ให้คาํนิยามและตวับ่งช้ี ความทา้ทาย ไวว้่า 
ผูน้าํในอนาคตต้องชอบความท้าทาย และการทดลองส่ิงใหม่ๆ รู้จกัลดขอ้จาํกดัของตนเองและ
องคก์ารใหน้อ้ยลง มีความกลา้เส่ียงในการตดัสินใจอยา่งรอบคอบ มีจุดยืนท่ีมัน่คงและกลา้คดัคา้น
การกระทาํหรือการตดัสินใจของผูน้าํ หากเป็นพฤติกรรมท่ีขดัต่อผลประโยชน์ขององค์กรหรือ
ส่วนรวมหรือขดัหลกัการสัตยซ่ื์อถือคุณธรรม (integrity) และสรุปตวับ่งช้ีของความท้าทายคือ               
1) ความเส่ียงสูง (risk) และ 2) เป้าหมายท่ียิง่ใหญ่ (Big Goal) 
   เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2550) ให้ทศันะเก่ียวกบัความทา้ทายไว ้              
ในหนงัสือ Super Leadership ไวว้่า ผูน้าํท่ีประสบความสาํเร็จ จะเป็นผูมี้ความสามารถในการ               
ทา้ทายให้ผูร่้วมงานเห็นความสาํคญัของงานอย่างยิ่ง สร้างแรงบนัดาลใจ แรงปรารถนาเพ่ือใหง้าน
บรรลุเป้าหมายท่ีสูงส่ง ผูน้าํจะต้องสามารถใช้ส่ิงท่ีตนเองมีซ่ึงประกอบไปด้วยความสามารถ 
ความคิด อิทธิพลชีวิต และแบบอยา่งพฤติกรรม เพ่ือทา้ทายทีมงาน กระตุน้ใหเ้กิดแรงปรารถนาท่ีจะ
นาํเอาศกัยภาพและความสามารถท่ีมีอยูอ่อกมาใชอ้ยา่งเตม็ท่ี  
   Concelman (2005) กล่าวไวใ้นบทความ Development Dimension  International 
ในหวัขอ้ Optimizing your Leadership Pipline for: People Leaders ไวว้่า ความทา้ทายจะเก่ียวขอ้ง
กบัความซบัซอ้นและความคลุมเครือ ไม่ชดัเจน โดยมีตวับ่งช้ีของความทา้ทายคือ 1) ความเส่ียงสูง 
(hight risk) เป็นการเส่ียงต่อความสาํเร็จและลม้เหลวสูงยิ่ง 2) ความมุ่งมัน่(commitment) ความมุ่งมัน่             
ในการทาํงานตามวตัถุประสงคแ์ละจุดหมายท่ีวางไว ้3) เครือข่าย(network) เครือข่ายท่ีเขม้แขง็ 
หลากหลายมิติ มาจากการหล่อหลอมคนท่ีมีความแตกต่างกนั นาํไป สู่การทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
   McGregor (1960 อา้งถึงใน ยดุา รักไทย และสุภาวดี วิทยะประพนัธ์, 2552) 
ซ่ึงเป็นศาสตราจารยด์า้นการจดัการแห่ง MIT (Massachusetts Institute of Technology) ไดใ้ห้
แนวคิดของความทา้ทาย (chellenge) ไวใ้นหนงัสือ The human side of enterprise ไวว้่าความทา้ทาย
เป็นส่ิงท่ีสําคญั ยิ่งใหญ่กว่าปกติ อนัจะนาํไปสู่ความคิดสร้างสรรค ์และเกิดความพึงพอใจเม่ืองาน
ประสบความสาํเร็จ โดยไม่กลวัความผดิพลาด  
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   Kouzes & Posner (1987 อา้งถึงใน ยุดา รักไทย และ สุภาวดี วิทยะ
ประพนัธ์, 2552) ซ่ึงเป็นศาสตราจารยด์า้นการบริหารจดัการ และเป็นผูอ้าํนวยการของ Graduate 
Education and Customer Service แห่ง Santa Clara University ไดใ้หท้ศันะเก่ียวกบัความทา้ทายไว้
ในหนงัสือ The Leadership Challenge ไวว้่า ผูน้าํจะตอ้งเผชิญกบัความทา้ทาย ไม่ยึดติดกบั
สถานภาพปัจจุบันและยอมรับความคิดดีๆ ของผูอ่ื้น และในฐานะผูด้ ัดแปลงและผู ้คิดริเร่ิม                
การเปล่ียนแปลง ตอ้งเปิดกวา้งและทา้ทายต่อการเรียนรู้จากทั้งความสาํเร็จและความผิดพลาดของ
ตนเอง กาํหนดตวับ่งช้ีของความทา้ทายคือ 1) การหาโอกาส 2) ความเส่ียงสูง และ 3) เป้าหมาย               
ท่ียิง่ใหญ่ 
   Northouse (2010) ใหค้าํนิยามและตวับ่งช้ีของความทา้ทายไวใ้นหนงัสือ 
Leadership: Theory and Practice ไวว้่า หมายถึงการมีความเตม็ใจในความเส่ียงท่ีจะทดสอบหรือ
ทดลองส่ิงใหม่ๆ เพ่ือนาํไปสู่ความเปล่ียนแปลง เป็นการเตม็ใจหรือยินดีท่ีจะเส่ียงตามขั้นตอนและ
การเรียนรู้ ไดก้าํหนดตวับ่งช้ีคือ 1) ความเตม็ใจ (willing) และ 2) ความเส่ียงสูง (risk) 
   Isaksen, Dorval & Treffinger (2011) ใหค้าํนิยามถึงความทา้ทาย ไวว้่า 
หมายถึง การใหค้นมีส่วนร่วม มีแรงบนัดาลใจ มีความมุ่งมัน่ในเป้าหมายท่ีสูงกว่าปกติ โดยกาํหนด
ตวับ่งช้ีคือ เป้าหมายท่ียิง่ใหญ่ 
   จากวรรณกรรมและงานวิจยัสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ี
ของความท้าทายได้ว่า หมายถึง การแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีในการ
ตดัสินใจแบบกลา้เส่ียงโดยไม่กลวัความผดิพลาด ตวับ่งช้ีของความทา้ทายคือ 1) เป้าหมายท่ียิง่ใหญ่ 
2) ความเส่ียงสูง และ 3) การไม่กลวัความผดิพลาด 
  3.4.3 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบความไว้วางใจ 
   ชาญชยั อาจินสมาจาร (2541) ไดส้รุปตวัช้ีวดัของ ความไวว้างใจไวว้่า 
ประกอบไปดว้ย 1) การเปิดเผย (openness) การเปิดเผยจะนาํไปสู่ความเช่ือมัน่และความไวว้างใจ 
ให้บุคลากรอธิบายการตดัสินใจอย่างตรงไป ตรงมา และเปิดเผยเก่ียวกบัขอ้มูลต่างๆ อย่างเต็มท่ี             
2) ความยุติธรรม (be fair) ก่อนการตดัสินใจหรือกระทาํการใดๆ ควรจะพิจารณาว่าบุคคลอ่ืนๆ             
จะรับรู้หรือรู้สึกว่ามีความยุติธรรมหรือไม่ ให้ความยติุธรรมในการประเมินผล โดยยึดหลกัความ
เสมอภาคและยติุธรรมในการใหร้างวลั 3) พูดตรงตามความรู้สึกตนเอง (speak your feeling)   มีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัอยา่งจริงใจ ใหเ้กียรติและเคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น 4) บอกความจริง 
(tell the truth) มีการติดต่อส่ือสารท่ีเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา 5) ความคงเส้น คงวา                         
(show consistency) ให้เวลาคิดเก่ียวกบัส่ิงท่ีเป็นคุณค่าและเป็นท่ีเช่ือถือแลว้นาํมาตดัสินใจ                  
การดาํเนินการใดๆ ดว้ยความเสมอตน้ เสมอปลาย จะนาํไปสู่ความไวว้างใจ 6) การรักษาคาํมัน่ 
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สัญญา(fulfill your promises)  ทาํให้บุคคลเช่ือว่าไดก้ระทาํตามสัญญาท่ีให้ไวท้ั้งการกระทาํและ
คาํพูด 7) การรักษาความเช่ือมัน่ (maintain confidence) ปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีน่าเช่ือถือและไวว้างใจ
จากบุคคลอ่ืนๆ และ 8) การแสดงให้เห็นถึงความสามารถ (demonstrate competence) ทาํให ้              
บุคคลอ่ืนช่ืนชมและมีความเคารพนับถือโดยการแสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านอาชีพและ
เทคนิคต่างๆ ความรู้สึกท่ีดีต่อองคก์าร ใหค้วามสนใจในการพฒันาการส่ือสาร การสร้างทีมงานและ
ทักษะการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และบุคคลต้องการมากกว่าการมีงานทาํเท่านั้ น 
ผูบ้ริหารจะตอ้งทาํงานของบุคลากรให้น่าสนใจ มีความท้าทายและใช้ความเฉลียวฉลาดของ
บุคลากรใหม้ากท่ีสุด  
   ยดุา รักไทย และสุภาวดี วิทยประพนัธ์ (2548) ไดก้ล่าวไวว้่า ความไวว้างใจ
เป็นหัวใจท่ีสําคัญของผู ้นํา ความเช่ือถือไว้วางใจ จะนําไปสู่ความเป็นอิสระในการคิดและ                  
การทาํงานของทีมงาน 
   สุธนา  หรูวิจิตร์พงษ์ (2550) ได้กล่าวไว้ว่าความไว้วางใจหมายถึง            
ความถูกตอ้งตามขอ้เท็จจริง ความเป็นกลางปราศจากอคติ ความมีเจตนาดี ความเช่ือถือ และความ
เคารพในความคิดเห็นของผูอ่ื้น สอดคลอ้งกบัทศันะของ Shaw (1997) ท่ีกล่าวไวว้่าความไวว้างใจ
เป็นส่ิงสําคญัอย่างยิ่งท่ีทาํให้องค์การดาํรงอยู่และประสบผลสําเร็จ เน่ืองจากการทาํงานร่วมกนั   
ตอ้งพึ่ งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั แนวโน้มในปัจจุบนัมีความหลากหลายขององค์ประกอบในการ
ทาํงานมากข้ึน ความไวว้างใจกนัระหว่างสมาชิกในองคก์ารมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ความไวว้างใจเป็น
แหล่งทรัพยากรท่ีมาจากความร่วมมือเป็นพ้ืนฐาน  
   Ohanian (1991) ไดท้าํการวิจยัเพื่อพฒันามาตราวดั (scale) ความไวว้างใจ             
ซ่ึงประกอบไปดว้ย การพ่ึงพาได ้(dependable) ความซ่ือสัตยสุ์จริต (integrity) ความจริง (sincere) 
และความน่าเช่ือถือ (trustworthy) สอดคลอ้งกบัทศันะของ Whitney (1996) ซ่ึงไดก้ล่าวไวว้่า            
ความไวว้างใจหมายถึงความมัน่ใจในความซ่ือสัตย ์สุจริต ความน่าเช่ือถือ และความยุติธรรม                
ในบุคคล  
   Boon & Holmes (1991) ไดก้ล่าวไวว้่า ความไวว้างใจเป็นสภาพการณ์ท่ี
รวมถึงความมัน่ใจ ส่ิงท่ีคาดหวงัในทางบวกเช่นเดียวกบัการจูงใจผูอ่ื้น ประกอบกบัการคาํนึงถึง
ตนเองในสถานการณ์ท่ีมีความเส่ียงข้ึนอยูก่บั 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) แนวโนม้ท่ีมีต่อความไวว้างใจ
ท่ีเป็นนิสยับุคคลนั้นๆ 2) ปัจจยักาํหนดสถานการณ์ และ 3) ประวติัความสมัพนัธ์   
   Mishra (1996) ท่ีกล่าวไวว้่า ความไวว้างใจหมายถึง ความเต็มใจของ
บุคคลท่ีมีความมัน่คงต่อผูอ่ื้น โดยมีความเช่ือว่า บุคคลนั้นเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถ มีความ
เปิดเผย ให้ความสนใจ ห่วงใย และความน่าเช่ือถือ สอดคลอ้งกบัทศันะของ Marshall (2000)              
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ท่ีกล่าวไวว้่าความไวว้างใจ เป็นผลสะทอ้นใหเ้กิดความเช่ือมัน่ ความซ่ือสัตยสุ์จริตของบุคคลท่ีมีต่อ
คุณลกัษณะและความสามารถของบุคคลอ่ืนๆ 
   Commings & Bromiley (1996) ไดใ้หค้วามหมายของความไวว้างใจ 
(trust) วา่เป็นความเช่ือของบุคคลหรือกลุ่ม แบ่งไดด้งัน้ี 1)  ความศรัทธาทาํใหเ้กิดความพยายามท่ีจะ
ปฏิบติัตามขอ้ตกลงรวมทั้งมีการแสดงออกซ่ึงความยึดมัน่ ผูกพนั 2)  ความซ่ือสัตย ์สุจริตในการ
ประชุมหรือเจรจา และ 3) ไม่ยอมได้รับความไดเ้ปรียบจากผูอ่ื้นมากเกินไปแม้ว่าจะมีโอกาส 
สอดคลอ้งกบัทศันะของ อุชุมพร แกว้ขนุทด (2550) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า ความไวว้างใจ (trust) คือระดบั
ความคาดหวัง ความเช่ือ และความมั่นใจ ในความซ่ือสัตย์ สุจริต ความมั่นคง ความเช่ือถือ                
ความเปิดเผย และความยุติธรรมของบุคคลหรือกลุ่มนั้นจะกระทาํตามคาํพูด คาํสัญญา ทั้งท่ีเป็น
ภาษาพูด ภาษาเขียน และจะกระทําในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ด้วยความสามารถ ความเปิดเผย                 
ความห่วงใย และความเช่ือถือ โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงการควบคุมตรวจสอบ  
   Reynolds (1997) กล่าวไวว้่า การมีความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัของ
บุคคลในองคก์ารก่อใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพต่อองคก์าร สอดคลอ้งกบัทศันะของ Luhmann 
(1997) ท่ีกล่าวไวว้่า ความไวว้างใจเปรียบเสมือนหมุดหรือสลกัท่ียึดส่วนต่างๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั และ
สามารถเอ้ืออาํนวยใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายพร้อมกบัความเจริญเติบโตขององคก์าร หากองคก์าร
ใดปราศจากความไวว้างใจบุคคลในองคก์ารจะทาํให้เสียเวลา เสียทรัพยากรในการบริหารจดัการ 
เป็นจาํนวนมากกว่าองคก์ารจะประสบผลสาํเร็จได ้ซ่ึงความไวว้างใจมีความสาํคญัในหลายทางและ
เป็นส่วนประกอบท่ีจาํเป็นในทุกประเภทในสัมพนัธภาพของมนุษย ์อีกทั้งยงัผลใหเ้กิดความราบร่ืน
และเกิดคุณค่าในการแลกเปล่ียนต่างๆ ด้วยวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบั ทศันะของ               
อุชุมพร แก้วขุนทด (2550) ท่ีกล่าวไวว้่า ความไวว้างใจเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างกนัและกัน               
เป็นการมอบหมายใหท้าํหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริตต่อกนั 
   Robbins (2000) กล่าวไวว้่า ความไวว้างใจ (trust) มีอิทธิพลต่อการมีส่วน
ร่วมในเครือข่ายอย่างแทจ้ริง สามารถปรับตวัไดใ้นรูปแบบต่างๆ ขององค์การ สามารถบริหาร
จดัการภาวะวิกฤต ลดความขดัแยง้ ลดตน้ทุนความไวว้างใจเป็นแนวคิดท่ีซบัซอ้น เป็นสัมพนัธภาพ
ระหว่าง 2 คนอย่างสมํ่าเสมอไม่ใช่เป็นบุคลิกภาพของบุคคลบางคนเกิดข้ึนระหว่างบุคคล                    
ไม่ใช่ภายในบุคคลเท่านั้น ส่ิงท่ีบุคคลกระทาํเป็นผลกระทบของระดบัความไวว้างใจระหว่างผูใ้ห้
ความไวว้างใจและผูถู้กไวว้างใจ ซ่ึงเกิดไดจ้ากความน่าเช่ือถือเป็นการยอมรับและสนบัสนุนให้ผูท่ี้
ถูกไวว้างใจกระทาํให้ผูอ่ื้นโดยการเปิดเผยความคิด ความรู้สึกและปฏิกริยา และความไวว้างใจเป็น
ส่ิงท่ีสําคญั  สอดคล้องกับทศันะของ อุชุมพร แก้วขุนทด (2550)  ท่ีสรุปความสําคญัของ                   
ความไวว้างใจไวว้่า ความไวว้างใจเป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัมากองค์ประกอบหน่ึงขององคก์าร 
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หากปราศจากความไวว้างใจ องคก์ารนั้นจะปราศจากความเป็นหน่ึงเดียว ความสามคัคี ความคิด
สร้างสรรค ์จะนอ้ยลง องคก์ารนั้นจะมีกระบวนการตดัสินใจท่ีไร้ประสิทธิภาพ อตัราการลาออก
ของพนกังานจะสูง ความไวว้างใจไม่ใช่เป็นเพียงแนวคิดธรรมดา แต่ความไวว้างใจอาจเป็นเสมือน
กาํแพงซีเมนตห์น่ึงท่ีกั้นกลางระหว่างความสัมพนัธ์ต่างๆ ของบุคคลในองคก์าร หรืออาจเป็นปัจจยั
ขั้นพ้ืนฐานท่ีสําคญัท่ีสุดปัจจยัหน่ึงในการดาํเนินธุรกิจ  แมว้่าองคก์ารหลายๆ องคก์ารจะสามารถ
ปฏิบติังานไดร้ะยะสั้ นๆ เท่านั้นในระยะยาวแลว้องค์การเหล่านั้นอาจจะไม่มีการประสานงาน 
ร่วมมือร่วมกนัภายในองค์การเป็นอย่างดี องค์การท่ีบรรลุวตัถุประสงค์ระยะยาวและประสบ
ความสําเร็จ มักจะให้อิสระแก่พนักงานในองค์การ นอกจากน้ีองค์การท่ีบรรลุวตัถุประสงค ์                
ในระยะยาวและประสบความสําเร็จ จะต้องมีการกาํหนดวิธีการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมการ
ประสานงานร่วมมือกนัปฏิบติังานเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค ์ดงันั้นหากปราศจากความไวว้างใจซ่ึง
กันและกันแล้ว  การร่วมมือกันปฏิบัติงานย่อมไม่บรรลุว ัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ                  
อยา่งแน่นอน และตวัช้ีวดัระดบัความไวว้างใจ ประกอบดว้ย 3 ตวับ่งช้ีคือ 1) การเปิดเผย (openness)  
เป็นความเต็มใจในการเปิดเผยเร่ืองราวต่างๆ ภายในกลุ่ม 2) การให้เกียรติ (respect) เป็นการให้
เกียรติซ่ึงกนัและกนัภายในกลุ่ม และ 3) ความสอดคลอ้ง (alignment) เป็นการร่วมมือประสานงาน
กนัภายในกลุ่ม การเสนอความคิดเห็นและตดัสินใจร่วมกนั 
   Russel (2001) ไดใ้หค้าํนิยาม ความไวว้างใจ (trust) ไวว้่าเป็นความรับผิดชอบ
ต่อความผิดพลาดและการเรียนรู้จากส่ิงท่ีเกิดข้ึน การเปิดรับต่อการเปล่ียนแปลงและวิธีการ            
บริหารใหม่ๆ การมองเห็นบุคลากรทุกคนในองค์กรท่ีมีส่วนร่วมในการทาํงาน เปิดโอกาสให้
บุคลากรมีอิสระอยา่งเตม็ท่ี  
   Lumsden (2003) กล่าวไวว้่าความไวว้างใจ (trust) คือการรับรู้ว่าบุคคล         
มีความสมํ่าเสมอ และมีความซ่ือตรง โดยปกติแลว้คนเราจะเช่ือมัน่ในคนท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความจริงใจ 
(sincerity) และจริยธรรม (ethical) หรือมีคุณลกัษณะท่ีบ่งบอกถึงการเป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม   
   Lipnack & Stamps (1997 อา้งถึงใน ยุดา รักไทย และ สุภาวดี วิทยะ
ประพนัธ์, 2552) ไดส้รุปความน่าเช่ือถือไวว้างใจไวว้่า ทุกคนตอ้งมีความเช่ือถือไวว้างใจในสมรรถนะ
ของกนัและกนั มีจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งเช่ือมโยงเขา้กบัผลตอบแทนร่วมกนัเพ่ือใหเ้กิดความเป็นเอกภาพ
อยา่งแทจ้ริง ถา้องคก์รมีความไวว้างใจกนั องคก์รกจ็ะประสบความสาํเร็จ  
   จากวรรณกรรมและงานวิจัยสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการของ           
ความไว้วางใจ  ได้ว่า หมายถึง การแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีได้รับ               
ความคาดหวงั ความเช่ือมัน่ และไวว้างใจจากบุคลากรท่ีแสดงออกอยา่งเปิดเผย ให้เกียรติผูอ่ื้น และ               
มีความร่วมมือร่วมใจกนั ดว้ยความคาดหวงัว่าผูบ้ริหารนั้นจะทาํตามคาํพูด คาํสัญญา เช่ือมโยง            



 66

ไปถึงตัวบ่ง ช้ีของ  ความไว้วางใจ  ซ่ึงประกอบไปด้วย  1) การเปิดเผย  (openness)  ได้แก่                      
ความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดและเรียนรู้จากส่ิงท่ี เ กิด ข้ึน  และอธิบายการตัดสินใจ                    
อย่างตรงไปตรงมาให้กบับุคลากรรับรู้  2) การให้เกียรติ (respect) ไดแ้ก่การให้ความสําคญัต่อ
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร 
และ 3) ความสอดคลอ้ง (alignment) ไดแ้ก่ การกาํหนดวิธีการปฏิบติังานเพ่ือส่งเสริมการประสานงาน
ร่วมมือกันปฏิบัติงาน และบุคลากรกล้าแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกท่ีแท้จริงของตน                 
อยา่งเปิดเผยถึงแมว้า่ความคิดเห็นหรือความรู้สึกดงักล่าวจะแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ 
  3.4.4 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบการสนับสนุนความคดิใหม่  ๆ 
   ชาญณรงค ์พรรุ่งโรจน์ (2546) ผูอ้าํนวยการสาํนกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา มีความเช่ียวชาญด้านมีความคิดสร้างสรรค์ ปัจจุบันเป็น
ศาสตราจารย ์ทาํงาน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ไดใ้ห้ทศันะและตวับ่งช้ีเก่ียวกบัการสนบัสนุน
ความคิดเห็นใหม่ๆ ไวว้่า เป็นการเปิดกวา้งและยอมรับความคิดเห็นอนัแปลกใหม่ มีความเช่ือมัน่ 
ในแนวคิดใหม่ๆ โดยกาํหนดตวับ่งช้ี 2 ตวับ่งช้ีคือ 1) การยอมรับ และ 2) การเปิดใจกวา้ง 
   ณัฐยา สินตระการผล (2549) ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัการสนับสนุน
ความคิดใหม่ๆ (new idea support) ไวใ้นหนงัสือชุด Harvard Business Essentials ในหนงัสือ 
Managing Creativity and Innovation ไวว้่า สภาพแวดลอ้มแบบเปิดจะสนบัสนุนความคิดใหม่ๆ 
ตอ้งส่งเสริมและกลา้ท่ีจะเส่ียง ไม่กลวัต่อความลม้เหลว ซ่ึงประกอบไปดว้ย 1) การยอมรับและ             
ให้ความสนใจต่อความคิดใหม่ๆ และวิธีการใหม่ๆ ถึงแมว้่าจะเป็นความคิดเห็นและการกระทาํ               
ท่ีแตกต่าง 2) การเปิดใจกวา้ง อยา่งมีเหตุมีผล และตรงไปตรงมาดว้ยการสนบัสนุนความคิดใหม่ๆ 
   เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2550) ไดใ้ห้คาํนิยามและกาํหนดตวับ่งช้ีของ
การสนบัสนุนความคิดใหม่ๆ ไวว้่า หมายถึงการเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถ
ท่ีมีอยูอ่ยา่งเตม็ศกัยภาพ เป็นการเปิดใจต่อความคิดเห็นและการกระทาํท่ีแตกต่าง เป็นการสนบัสนุน 
การใหก้าํลงัใจ และใหค้วามเช่ือมัน่ว่าเป็นความคิดท่ีดีและเป็นไปได ้โดยไดก้าํหนดตวับ่งช้ีของการ
สนบัสนุนความคิดใหม่ๆ ว่าประกอบไปดว้ย 1) การเปิดใจกวา้ง 2) การใหก้าํลงัใจ และ 3) การให้
ความเช่ือมัน่ 
   ภูวเดช สินพงศพร (2551) กล่าวไว้ว่า การสนับสนุนความคิดใหม่ๆ             
ในแง่บวกก่อให้เกิดผลสําเร็จอย่างไม่คาดหวงั การสนับสนุนความคิดใหม่จะทาํให้เรามองโลก            
ในแง่ดี ฝึกใหเ้ราคิดและพดูถึงคนอ่ืนในแง่ดี  
   ยดุา รักไทย และสุภาวดี วิทยะประพนัธ์ (2552) ไดใ้หท้ศันะและกาํหนด
ตวับ่งช้ีเก่ียวกบัการสนับสนุนความคิดใหม่ๆ ไวว้่าหมายถึง การยอมรับและให้ความช่วยเหลือ 
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สนับสนุน ให้กาํลงัใจในการแสดงออกและเสนอความคิดเห็นใหม่ๆ ไม่ปิดกั้น ขดัขวาง และ
แทรกแซงแนวทางและความคิดใหม่ๆ โดยกาํหนดตวับ่งช้ีคือ 1) การยอมรับ 2) การใหก้าํลงัใจ และ 
3) การไม่ปิดกั้น 
   Kouzes & Posner (1987 อา้งถึงใน ยดุา รักไทย และ สุภาวดี วิทยะประพนัธ์, 
2552)  ซ่ึงเป็นศาสตราจารยด์า้นการบริหารจดัการ และเป็นผูอ้าํนวยการของ Graduate Education 
and Customer Service แห่ง Santa Clara University ไดใ้หท้ศันะเก่ียวกบัการสนบัสนุนความคิดใหม่ๆ  
ไวใ้นหนงัสือ The Leadership Challenge ไวว้่า หมายถึงการให้กาํลงัใจ การสนบัสนุน  การกระตุน้ให้คน             
มีความพากเพียร พยายามในส่ิงท่ีเขาทาํ แสดงความห่วงใย เอาใจใส่อย่างเปิดเผยดว้ยความจริงใจ 
และไดก้าํหนดตวับ่งช้ีของการสนบัสนุนความคิดใหม่ๆ คือ 1) การใหก้าํลงัใจ 2) การเปิดใจกวา้ง  
และ 3) การเอาใจใส่ 
   Sousa (2003) ไดก้าํหนดตวับ่งช้ีของการสนับสนุนความคิดใหม่ไว ้                     
ในหนงัสือ The Leadership Brain ไวว้่าประกอบไปดว้ย 2 ตวับ่งช้ีคือ 1) การยอมรับ (receive) และ 
2) การพิจารณา (treated) ต่อความคิดเห็นและวิธีการใหม่ๆ 
   Cost (2009) ไดใ้หท้ศันะเก่ียวกบั การสนบัสนุนความคิดใหม่ๆ ในบทความ
หวัขอ้ Creative Leadership & Women ไวว้า่ ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งมีงบประมาณและทรัพยากรท่ีเพียงพอ 
เพ่ือสนบัสนุนและส่งเสริมความคิดเห็นใหม่ๆ 
   Isaksen, Dorval & Treffinger (2011) ไดใ้หค้าํนิยามและตวับ่งช้ีของ การ
สนับสนุนความคิดใหม่ๆ  ไว้ว่า  เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมความคิดริเ ร่ิมสร้างสรรค ์              
การท่ีผูบ้ริหารยอมรับฟังอย่างสนใจ (receive) และเอาใจใส่ (attentive) ต่อความคิดเห็นจาก
ผูใ้ต้บังคับบัญชา และบุคคลอ่ืนๆ จะนําไปสู่ความเป็นผู ้บริหารมืออาชีพ โดยมีตัวบ่งช้ีของ                  
การสนบัสนุนความคิดใหม่ๆ คือ 1) การยอมรับ (receive) และ 2) การเอาใจใส่ (attentive) ต่อความ
คิดเห็นใหม่ๆ  
   Puccio, Mance & Murdock (2011) ไดใ้หค้าํนิยามและตวับ่งช้ีของการ
สนบัสนุนความคิดใหม่ๆ ไวว้่า หมายถึงการท่ีผูบ้งัคบับญัชาหรือเพ่ือนร่วมงานให้ความ เอาใจใส่ 
(attention) กับความคิด และข้อเสนอแนะ กระตุ้นและส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์                   
วดัและทดสอบความคิดใหม่ๆ ดว้ยบรรยากาศท่ีสร้างสรรค ์และไดก้าํหนดตวับ่งช้ีคือ การเปิดใจ
กวา้ง และ การเอาใจใส่ต่อความคิดเห็นใหม่ๆ  
   จากวรรณกรรมและงานวิจยัสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ี  
การสนบัสนุนความคิดใหม่ๆ  ไดว้่า หมายถึงการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา           
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ท่ีในการยอมรับ และการเอาใจใส่ต่อความคิดและวิธีการใหม่ๆ ตวับ่งช้ีของการสนบัสนุนความคิดใหม่  ๆ
คือ 1) การเปิดใจกวา้ง 2) การยอมรับ และ 3) การเอาใจใส่  
 
ตารางที ่8 นิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ีของการมีสภาพแวดลอ้มแบบเปิด 
 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัตกิาร ตวับ่งช้ี/สาระหลกัเพือ่การวดั 
1.ความอิสระ(freedom)       การแสดงออกของผูบ้ริหาร

ส ถ า น ศึ ก ษ า อ า ชี ว ศึ ก ษ า ท่ี
แสดงออกถึงการใหโ้อกาสในการ
ทาํงานอย่างอิสระ ไม่ยดึติดกบักฏ
ร ะ เ บี ย บ  แ ล ะ มี ค ว า ม ริ เ ร่ิ ม
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ   

1) การใหโ้อกาสในการทาํงาน
อยา่งอิสระ  
2) การไม่ยดึติดกบักฏระเบียบ 
3) การมีความริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์ง
ใหม่ๆ  
 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตวับ่งช้ี/สาระหลกัเพือ่การวดั 
2. ความทา้ทาย 
(challenge) 

      การแสดงออกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีความ
เส่ียงสูงในการตัดสินใจโดยไม่
ก ลั ว ค ว า ม ผิ ด พ ล า ด  แ ล ะ มี
เป้าหมายในการทาํงานท่ียิง่ใหญ่ 

1) มีความเส่ียงสูง  
2) การไม่กลวัความผดิพลาด 
3) มีเป้าหมายในการทาํงานท่ี
ยิง่ใหญ่ 

3. ความไวว้างใจ(trust)       การแสดงออกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีได้รับ
ความคาดหวงั ความเช่ือมัน่ และ 
ค ว า ม มั่ น ใ จ จ า ก บุ ค ล า ก ร ท่ี
แสดงออกอย่างเปิดเผย ให้เกียรติ
ผูอ่ื้น  

1) ความรับผิดชอบต่อความ
ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน 
2)การเปิดเผยขอ้มูล 
3)การตดัสินใจตรงไปตรงมา 
4)ใหบุ้คลากรแสดงความคิดเห็น
อยา่งเปิดเผย 
5)ใหค้วามสาํคญักบับุคลากร 

4.การสนบัสนุน
ความคิดใหม่ๆ   
(new idea support) 

      การแสดงออกของผูบ้ริหาร 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาในการเปิด
ใจกว้าง ยอมรับความคิดใหม่ๆ  
มีการเอาใจใส่  และสนับสนุน
ความคิดใหม่ๆ  

1)มีการเปิดใจกวา้งต่อความคิด
ใหม่ๆ 
2)มีการยอมรับ ความคิดใหม่ๆ 
3)มีการเอาใจใส่ความคิดใหม่ๆ 
4)การสนบัสนุนความคิดใหม่ๆ 
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 3.5 องค์ประกอบของความรู้เชิงลกึ (depth knowledge) 
  ความ รู้ เ ชิง ลึก เ ป็นกรอบของการผสม  ผสานระหว่างการเ รียน รู้  ทักษะ
ประสบการณ์ และค่านิยมท่ีสะสมมา นาํไปสู่ความรอบรู้ ความชาํนาญ และความเช่ียวชาญ เป็นการ
ผสมผสานท่ีก่อให้เกิดกรอบความรู้ใหม่ และเป็นการนาํเอาประสบการณ์กบัสารสนเทศใหม่ๆ              
มาผสมผสาน บูรณาการเขา้ดว้ยกนั การมีความรู้ในความหมายอีกดา้นหน่ึงอาจหมายถึงการสร้าง
องค์ความรู้  ซ่ึงการสร้างหมายถึงการทําให้มีข้ึนเป็นด้วยวิ ธีการต่างๆ  ผู ้วิจัยได้ศึกษา  และ                   
สรุปองคป์ระกอบของความรู้เชิงลึกจากนกัการศึกษาและนกัวิชาการดงัต่อไปน้ี 
  3.5.1 องค์ประกอบของความรู้เชิงลกึ ตามทัศนะของ Carayannis and Alexander 
   Carayannis & Alexander (1998) ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญใน The George 
Washington University ไดส้รุปองคป์ระกอบของความรู้เชิงลึกไวใ้นบทความท่ีช่ือว่า International 
Journal of Technology Management ไวใ้นหวัขอ้ The Wealth of Kknowledge ไวว้่า ประกอบไป
ดว้ย 1) ทกัษะ (skills) และ 2) ความเช่ียวชาญ (expert) 
  3.5.2 องค์ประกอบของความรู้เชิงลกึ ตามทศันะของ Allee 
   Allee (2001) ไดส้รุปองคป์ระกอบของความรู้เชิงลึก ไวใ้นบทความท่ีช่ือว่า 
American Society for Training and Development (ASTD) ไวใ้นหวัขอ้ core competencies of  knowledge  
ไวว้่า องคป์ระกอบของความรู้เชิงลึกประกอบไปดว้ย 1) ทกัษะ (skills) 2) ความเช่ียวชาญ (expert) 
และ 3) ความรู้เชิงเทคนิค (technical knowledge) 
  3.5.3 องค์ประกอบของความรู้เชิงลกึ ตามทศันะของ Glassey 
   Glassey (2005) ไดส้รุปองคป์ระกอบของความรู้เชิงลึกไวใ้นบทความ            
ท่ีช่ือว่า Knowledge Component-base Architecture for process modelling ไวว้่าองคป์ระกอบของ
ความรู้เชิงลึกประกอบไปดว้ย 1) ประเภทของความรู้ (type) 2) การกระจายความรู้ (distribution)         
3) ธรรมชาติของความรู้ (nature) 4) การนาํเสนอความรู้ (represent) 5) ขอบเขตของความรู้ (meta data) 
  3.5.4 องค์ประกอบของความรู้เชิงลกึ ตามทศันะของ Christiaans and Venselaar 
   Christiaans & Venselaar (2005) สรุปองคป์ระกอบของความรู้เชิงลึกไว้
ในบทความท่ีช่ือว่า International Journal of Technology and Design Education ในหวัขอ้ creativity 
in design engineering and the role of knowledge: modeling the expert ไวว้่าองคป์ระกอบของ
ความรู้เชิงลึกประกอบดว้ย 1) ความเช่ียวชาญ (expert) และ 2) ประสบการณ์ (experience) 
  3.5.5 องค์ประกอบของความรู้เชิงลกึ ตามทศันะของ Sternberg    
   Sternberg (2005) ซ่ึงทาํงาน ณ มหาวิทยาลยัยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ไดส้รุปองคป์ระกอบของความรู้เชิงลึกไวใ้นบทความท่ีช่ือว่า The WICS model of organizational 
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leadership ไวว้่า องคป์ระกอบของความรู้เชิงลึกประกอบดว้ย 1) ความเช่ียวชาญ (expert) และ                
2) ประสบการณ์ (experience) 
  3.5.6 องค์ประกอบของความรู้เชิงลกึ ตามทศันะของ Beisberg   
   Beisberg (2006) ไดส้รุปองคป์ระกอบของความรู้เชิงลึกไวใ้นหนงัสือช่ือ 
Creativity ในหวัขอ้ Creativity and Knowledge: A challenge to theories ไวว้่า องคป์ระกอบของ
ความรู้เชิงลึกประกอบไปดว้ย 3 องคป์ระกอบคือ 1) ความเช่ียวชาญ (expert) 2) ประสบการณ์ 
(experience) และ 3) ความคิดสร้างสรรค ์(creative thinking)  
  3.5.7 องค์ประกอบของความรู้เชิงลกึ ตามทศันะของ Mulligan     
   Mulligan (1998 cited in Josefsson & Egonsson, 2007) ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้น
จิตวิทยา ทาํงานเป็นศาสตราจารยใ์นมหาวิทยาลยัเจนิวา ไดส้รุปคุณลกัษณะของบุคคคลท่ีมีความรู้
เชิงลึกไวใ้นบทความ Philosophical Papers Dedicated to Wlodek ในหวัขอ้ Intentionality, 
Knowledge and Formal Objects ไวว้่าบุคคลท่ีมีความรู้เชิงลึกจะตอ้งมี 1) ทกัษะ (skills) และ               
2) ประสบการณ์ (experience) ท่ีสะสมมานานจนตกผลึกเป็นความรู้เชิงลึก 
  3.5.8 องค์ประกอบของความรู้เชิงลกึ ตามทศันะของ Godin    
   Godin (2008) ไดส้รุปองคป์ระกอบของความรู้เชิงลึก (depth knowledge) 
ไวใ้นบทความ The Knowledge Economic ไวว้่า องคป์ระกอบของความรู้เชิงลึกประกอบไปดว้ย             
1) การสร้างความรู้ (creation) 2) การส่ือสาร (communication) และ 3) สารสนเทศ (information)  
  3.5.9 องค์ประกอบของความรู้เชิงลกึ ตามทศันะของ Batey, Premuzic & Furnham 
   Batey, Premuzic & Furnham (2009) ไดส้รุปองคป์ระกอบของความรู้ 
เชิงลึกไวใ้นบทความท่ีช่ือว่า Thinking Skills and Creativity ไว ้2 องคป์ระกอบคือ 1) ประสบการณ์ 
(experience) และ 2) ทกัษะ (skills)   
  3.5.10 องค์ประกอบของความรู้เชิงลกึ ตามทศันะของ Godin   
   Dubrin (2010) สรุปองคป์ระกอบของความรู้เชิงลึก (depth knowledge) 
ไวใ้นหนงัสือ Principles of Leadership ไวใ้นหวัขอ้ charecteristics of creative leaders ไวว้่า
องคป์ระกอบของความรู้เชิงลึกประกอบไปดว้ย 1) ความเช่ียวชาญ (expert) คือการมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะเร่ืองจะนาํไปสู่การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และ 2) ทกัษะ (skills) คือการมีความสามารถ
ในการแกปั้ญหา อยา่งคล่องแคล่ว ว่องไว 
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ตารางที ่9  ตารางสงัเคราะห์องคป์ระกอบความรู้เชิงลึก 
 

องค์ประกอบความรู้เชิงลกึ 
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1.ความเช่ียวชาญ (expert)           6 
2.ประสบการณ์ (experience)           5 
3.ทกัษะ (skills)           5 
4.สารสนเทศ (information)           1 
5.การสร้างความรู้ (creation)             1 
6.ความรู้เชิงเทคนิค  (technical knowledge)             1 
7.ประเภทของความรู้ (type)             1 
8.การกระจายความรู้ (distribution)             1 
9.ธรรมชาติของความรู้ (nature)           1 
10.การนาํเสนอความรู้ (represent)           1 
11.ขอบเขตของความรู้ (meta data)           1 
12.การส่ือสาร (communication)           1 
13.มีความคิดสร้างสรรค ์(creative thinking)           1 

รวม 2 3 5 2 2 3 2 3 2 2  

  
 ดงันั้นจึงไดอ้งคป์ระกอบของความรู้เชิงลึก  (depth knowledge) ท่ีจะใช้
เป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจยั จาํนวน 3 องคป์ระกอบ  คือ ทกัษะ(skill)  ประสบการณ์ (experience) 
และ ความเช่ียวชาญ  (expert) ซ่ึงแสดงเป็นโมเดลการวดัความรู้เชิงลึกได ้ดงัภาพท่ี 7 
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ภาพที ่7 โมเดลการวดัองคป์ระกอบความรู้เชิงลึก 

 
  จากภาพท่ี 7 แสดงโมเดลการวดั ความรู้เชิงลึกท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์
จากทศันะของนกัการศึกษาและนกัวิชาการต่างๆ ซ่ึงประกอบไปดว้ย ทกัษะ ประสบการณ์ และ
ความเช่ียวชาญ โดยมีรายละเอียดของแต่ละองคป์ระกอบ ท่ีจะนาํไปสู่การสังเคราะห์เพ่ือกาํหนด
นิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ีของแต่ละองคป์ระกอบ ดงัหวัขอ้ท่ีจะกล่าวถึงต่อไป 
 
 3.6 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของแต่ละองค์ประกอบของความรู้เชิงลกึ 
  3.6.1 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบความเช่ียวชาญ 
   สายนัต์ แกว้คาํมูล (2546) ไดก้ล่าวไวว้่า ความเช่ียวชาญสะทอ้นถึง
ความสามารถหรือความเป็นผูเ้ช่ียวชาญในเน้ือหานั้นๆ ซ่ึงถา้ผูอ่ื้นรับรู้ถึงความเช่ียวชาญโดยการ
รับรู้ว่า มีพลงัทกัษะ มีความรู้ มีความสามารถ แลว้จะเกิดความเช่ือถือและเช่ือมัน่ในเน้ือหาท่ีกาํลงั
กล่าวถึง ในขณะเดียวกนัหากไม่มีความเช่ียวชาญแลว้จะเกิดความไม่เช่ือถือ สอดคลอ้งกบัทศันะ
ของสุธนา หรูวิจิตร์พงษ ์(2550) ท่ีกล่าวไวว้่า ความเช่ียวชาญหมายถึงความรู้ ความสามารถ ทกัษะ 
และประสบการณ์ เก่ียวกบัเน้ือหาท่ีนาํเสนอ  
   Frese & De Kruif (2000) ซ่ึงไดท้าํการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัผูป้ระกอบการ
ขนาดยอ่มในประเทศซมับบัเว ผลการวิจยัพบว่า การศึกษามีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความสาํเร็จ 
ขณะท่ี Daniels (1995 cited in Frese & De Kruif, 2000) พบว่า ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ              
ความชาํนาญ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับความสําเร็จของผูป้ระกอบการในประเทศซิมบับเว 
สอดคลอ้งกบัทศันะของ Parker (1996 cited in Frese, 2000) ซ่ึงไดท้าํการศึกษาและวิจยัผูป้ระกอบการ
ขนาดย่อมในประเทศแซมเบีย และผลการวิจัยพบว่า ทักษะและความสามารถในการทาํงาน                  
มีความสัมพนัธ์กบัผลกาํไรของผูป้ระกอบการ และนาํไปสู่การฝึกฝน อบรม เพ่ือให้ธุรกิจประสบ
ความสาํเร็จ 

ความรู้เชิงลึก 
 (Depth Knowledge) 

ความเช่ียวชาญ 

ประสบการณ์ (experience) 

ทกัษะ(skill) 
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   ในการวัดความเช่ียวชาญนั้ น เคร่ืองมือท่ีใช้บ่งช้ีถึงความเช่ียวชาญ           
ไดถู้กพฒันาข้ึนโดยส่วนมากจะเป็นการวดัโดยทางออ้ม เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความเช่ียวชาญโดยทัว่ไป
ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน ประสบการณ์ในการเป็นผูน้าํ (Frese, 2000)  
สอดคลอ้งกบัทศันะของ Lumsden (2003) ท่ีกล่าวว่า ระดบัการศึกษา คือ การมีคุณวุฒิ มีประสบการณ์
เฉพาะดา้น คือ การมีทกัษะ การมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ การเป็นผูน้าํคือ การมีอาํนาจ 
นอกจากน้ียงัมีขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น ประสบการณ์การปฏิบติัหน้าท่ีในอดีต การได้รับการฝึกอบรม            
ก็จะนาํมาเป็นเคร่ืองมือวดัได้ จากการศึกษาวิจยัผูป้ระกอบการขนาดย่อมในประเทศซัมบบัเว            
โดย  Frese (2000) ซ่ึงใชร้ะยะเวลาในการศึกษา ประสบการณ์ในการบริหาร และความชาํนาญ            
ในวิชาชีพเป็นเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความเช่ียวชาญ 
   สายนัต์ แก้วคาํมูล (2546) ไดส้ร้างเคร่ืองมือในการวดัความเช่ียวชาญ 
โดยสร้างตวับ่งช้ีของความเช่ียวชาญ ไดแ้ก่ ความสามารถ ทกัษะ ความชาํนาญ ความรอบรู้ และ
ความรู้ดี สอดคล้องกบัทศันะของ โชค กิตติพงษ์ถาวร (2549) ได้กล่าวว่า ความเช่ียวชาญ คือ                
การแสดงถึงความสามารถของคน ความชํานาญ ความรอบรู้  ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกันทั่วไปว่า                   
ความเช่ียวชาญ เป็นคุณสมบติัท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีก่อใหเ้กิดความเช่ือถือ คนยิง่มีความฉลาดเท่าไหร่ กจ็ะ
ยิ่งสร้างความเช่ือถือมากข้ึนเท่านั้น คงไม่มีใครยอมเสียเวลากบับุคคลท่ีไม่มีความสามารถ เช่น 
นกัเรียน นกัศึกษาก็ไม่อยากเรียนหนงัสือกบัครูท่ีไม่เก่ง โดยทัว่ไปแลว้คนเรามกัจะเก่งในเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงเท่านั้น 
   สุธนา หรูวิจิตร์พงษ ์(2550)  ไดก้ล่าว ว่า ตวับ่งช้ีของความเช่ียวชาญนั้น 
ประกอบไปด้วย การแสดงให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะและความชํานาญขณะท่ี 
Ucbasaran, Westhed & Wright (2006 อา้งถึงใน นวรัตน์ ชนาพรรณ, 2550)  ไดจ้าํแนกเคร่ืองมือท่ี
บ่งช้ีถึงความเช่ียวชาญว่า มีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท คือ 1) ความเช่ียวชาญทั่วไป ได้แก่ ความรู้ 
ความสามารถ นําไปสู่ความชาํนาญ การศึกษาท่ีเป็นทางการจะก่อให้เกิดทักษะด้านความคิด                
ท่ีจาํเป็นต่อการปรับตวัสู่สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป การมีทกัษะ การฝึกฝน แรงจูงใจ และ
ความเช่ือมัน่ในตนเอง 2) ประสบการณ์ในการทาํงาน เป็นส่ิงท่ีช่วยบูรณาการและเพ่ิมพูนความรู้ใหม่ๆ 
ทาํให้บุคคลสามารถปรับตวัเองสู่สถานการณ์ใหม่ๆ ไดอ้ย่างสร้างสรรค์ 2) เช่ียวชาญเฉพาะทาง  
เป็นเช่ียวชาญท่ีเกิดจากทกัษะและประสบการณ์โดยตรง  และมีสมรรถภาพดา้นความสามารถเป็น
ความสามารถในการไดม้าซ่ึงความรู้  สอดคลอ้งกบัทศันะของ Oswald, Goodall & Kahn (2011)  
ซ่ึงกล่าวไวใ้นบทความ Journal of Economic Behavior & Organization ไวว้่าการท่ีผูน้าํจะมีความ
เช่ียวชาญไดน้ั้น จะตอ้งมีประสบการณ์เฉพาะดา้นสูง 
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   Adnersen (1973 อา้งถึงใน สายณัต ์แกว้คาํมูล, 2546)  ไดก้ล่าวไวเ้ก่ียวกบั
สมรรถนะของผูเ้ช่ียวชาญ ว่าเกิดจากทกัษะ ดา้นความคิดท่ีจาํเป็นต่อการปรับตวัไปสู่สภาพแวดลอ้ม
ท่ีเปล่ียนแปลงไป การฝึกฝนทกัษะ ความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจในการทาํงานเป็นส่ิงท่ีช่วย               
ในการบูรณาการและเพ่ิมพนูความรู้ใหม่ๆ ทาํใหส้ามารถปรับตวัเขา้สู่สถานการณ์ใหม่ๆ  
   Ohanian (1991) และ Kouzes and Posner (1990 cited in Russell 2001) 
กล่าวไวว้่าความเป็นผูเ้ช่ียวชาญ จะประกอบไปดว้ยความเช่ียวชาญ (expert) ในประสบการณ์ดา้นใด 
ดา้นหน่ึง ดา้นความรู้และความสามารถ (knowledge and ability) และความชาํนาญจากทกัษะในการ
ฝึกฝน (skilled) ขณะท่ี Lumsden (2003) อธิบายวา่ ความเช่ียวชาญ (expert) คือการรับรู้ว่าเป็นบุคคล
ท่ีมีความสามารถ มีคุณวฒิุ มีทกัษะ  
   Frese (2000) ไดใ้ห้คาํนิยามของความเช่ียวชาญไวว้่า เป็นผลรวมของ
ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ซ่ึงผูป้ระกอบการนาํมาใชใ้นการปฏิบติังาน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
Russell (2001) ท่ีกล่าวไวว้่า เม่ือบุคคลรับรู้ถึง ทกัษะ ความสามารถและความชาํนาญ จะทาํให้มี
ความพร้อมและสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเป็นเลิศ 
   Kouzes & Posner (2007 cited in Isaksen & Dorval & Treffinger, 2011) กล่าวไว้
ในหนงัสือ Creative Approaches to Problem Solving ไวว้่า ลกัษณะหรือพฤติกรรมผูท่ี้มีความ
เช่ียวชาญ (expert) จะตอ้งเป็นบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย 1) ทกัษะ (skills) 2) ความน่าเช่ือถือ 
(credibility) และ 3) ความซ่ือสตัย ์(integrity) 
   จากวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องผูวิ้จัยสามารถสรุปคาํนิยาม               
เชิงปฏิบัติการขององค์ประกอบความเช่ียวชาญได้ว่า หมายถึงการแสดงออกของผู ้บริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีแสดงออกถึงการมีความสามารถ  ทกัษะ และ ความชาํนาญเฉพาะดา้น โดย
ประกอบไปดว้ยตวับ่งช้ีคือ 1)  ความสามารถ 2) ทกัษะ และ 3) ความชาํนาญ 
  3.6.2 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบประสบการณ์ 
   ชาญณรงค ์พรรุ่งโรจน์ (2546) ผูอ้าํนวยการสาํนกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา มีความเช่ียวชาญดา้นความคิดสร้างสรรค ์ปัจจุบนัเป็นศาสตราจารย ์
ทาํงาน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัไดใ้ห้นิยามและตวับ่งช้ีเก่ียวกบั ประสบการณ์ ไวว้่าหมายถึง         
การแสดงออกถึงความสามารถพิเศษ  ความรู้ท่ีหลากหลาย กล่าวคือผูมี้ประสบการณ์หลากหลาย 
และเปิดกวา้งจะมีผลต่อการคิดท่ีกวา้งไกล ซ่ึงจะนาํไปสู่การมีความสร้างสรรค ์โดยประสบการณ์         
ท่ีจะตอ้งมีการเช่ือมโยงระหว่างอดีตและปัจจุบนั มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (dialog) จากผูมี้ประสบการณ์
ท่ีหลากหลาย นาํไปสู่การเป็นพ้ืนฐานของความสร้างสรรค์ในอนาคต และกาํหนดตวับ่งช้ีของ
ประสบการณ์คือ 1)  ความรู้ท่ีหลากหลาย 2) ทกัษะสูง และ 3)  ความสามารถพเิศษ 
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   ยงยทุธ เกษสาคร (2541 อา้งถึงใน ไพศาล จนัทรภกัดี, 2550) ไดใ้ห ้             
คาํนิยามและตวับ่งช้ีเก่ียวกบัประสบการณ์ไวว้่า หมายถึง ความสามารถพิเศษทั้งในดา้นเทคนิค               
ดา้นยุทธวิธี และดา้นการบริหารจดัการ มีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล มีการวางแผน การตดัสินใจ และ 
การวินิจฉยัสัง่การท่ีรวดเร็วและถูกตอ้ง กาํหนดตวับ่งช้ีของประสบการณ์คือ ความสามารถพิเศษ 
    จ ีระ  หงส์ลดารมภ ์ ( 2554) ได ใ้ห ้ความหมายและตวับ ่ง ชี้ของ 
ประสบการณ์ไวว้่า หมายถึงความรู้ท่ีไดจ้ากการกระทาํของจริงท่ีผ่านมา บางคร้ังไดจ้ากการอ่าน 
การคน้ควา้ การสงัเกตุ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (dialog) คนท่ีมีประสบการณ์จะมีลกัษณะของการเป็น
ผูม้องโลกไดอ้ยา่งลึกซ้ึงและกวา้งไกล โดยกาํหนดตวับ่งช้ีของ ประสบการณ์ไวว้่า 1) ความสามารถ
พิเศษ และ 2) ทกัษะสูง 
   Landman (2001) ไดใ้ห้ทศันะและกาํหนดตวับ่งช้ีของ ประสบการณ์            
ไวว้่า คนท่ีมีประสบการณ์จะตอ้งมีช่วงเวลาในการปฏิบติังานจนก่อให้เกิดทกัษะท่ีคล่องแคล่ว 
ว่องไว มีความรู้ท่ีหลากหลาย และจาํเป็นต่อการปฏิบติังาน ท่ีสําคญัมีสมรรถนะ (competence 
standard) ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นมาตรฐานกาํหนดตวับ่งช้ีคือ 1) ทกัษะสูง 2) ความรู้ท่ีหลากหลาย 
และ 3) สมรรถนะท่ีไดม้าตรฐาน 
   Northouse (2010) ไดก้าํหนดตวับ่งช้ีของประสบการณ์ไวใ้นหนงัสือ 
Leadership: Therory and Practice ไวว้่า ประสบการณ์ของผูน้าํท่ีประสบความสาํเร็จประกอบไปดว้ย 
1)  ความสามารถในการแกปั้ญหา (problem-solving)  2) การช้ีขาดทางสังคม (social judgment) 
และ 3)  ความรู้ท่ีหลากหลาย (knowledge) 
   Dubrin (2010) ไดใ้ห้ทศันะและตวับ่งช้ีของประสบการณ์ไวใ้นหนงัสือ 
Principle of Leadership ไวว้่า ผูน้าํท่ีมีประสบการณ์จะตอ้งเป็นผูมี้ทกัษะสูง มีความรู้ท่ีหลากหลาย 
และมีความสามารถพิเศษ และไดก้ล่าวไวว้่าผูน้าํท่ีมีประสบการณ์สูง ในดา้นเดียว จะใช้แนวทาง
และวิธีการเดิมๆ ในการแก้ไขปัญหามากกว่าวิธีการใหม่ๆ และสร้างสรรค์ ตัวบ่งช้ีของการ                       
มีประสบการณ์คือ 1) ทกัษะสูง 2) ความรู้ท่ีหลากหลาย และ 3) ความสามารถพเิศษ 
   จากวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องผูว้ิจ ัยสามารถสรุปคาํนิยาม              
เชิงปฏิบติัการของประสบการณ์ไดว้่า หมายถึงการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา          
ท่ีแสดงออกถึงการมีความรู้ท่ีหลากหลาย มีความสามารถพิเศษ และมีทกัษะสูงในการทาํงาน          
ตวับ่งช้ีของประสบการณ์คือ 1) ทกัษะสูง 2) ความรู้ท่ีหลากหลาย และ 3) ความสามารถพิเศษ  
  3.6.3 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบทักษะ 
   เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์ (2539) ท่ีกล่าวว่าทกัษะท่ีสาํคญัประกอบไปดว้ย
การมีความคล่องตัวในการทํางาน  การมีความสามารถในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและ                           
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มีความสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ โดยกาํหนดตวับ่งช้ีคือ 1) ความคล่องแคล่ว 2) การตดัสินใจ
รวดเร็ว และ 3) ความสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้  
   ประดินนัท์ อุปรมยั (2540) กล่าวว่าทกัษะสําหรับผูบ้ริหารประกอบไป
ดว้ย 1) ทกัษะทางความคิดเป็นความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถแกปั้ญหาเฉพาะ
หนา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม ฉบัไว สามารถตดัสินใจบนพ้ืนฐานเหตุและผล 2) ทกัษะมนุษยส์ัมพนัธ์ เป็น
ความสามารถในการสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกับเพ่ือนร่วมงาน และ 3) ทักษะทางเทคนิค หมายถึง
ความสามารถในทางเทคนิคและวิธีการ เพ่ือบริหารงานใหบ้รรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ   
   ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ไดก้ล่าวไวว้่าทกัษะในการบริหาร
จดัการ (management skills) ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งมีทกัษะและความสามารถเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย 
ประกอบไปดว้ยตวับ่งช้ี 1) ความคล่องแคล่ว เป็นความสามารถท่ีจะประยกุตช้ิ์นงานจนเกิดความ
คล่องแคล่ว 2) ความรวดเร็วในการตดัสินใจ เป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะท่ีมีทกัษะเป็นเลิศ สามารถ
ตดัสินใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว และ 3) ทกัษะในการแกปั้ญหา เป็นความสามารถดา้นแกปั้ญหาเฉพาะหนา้
ไดอ้ยา่งรวดเร็วและสร้างสรรค ์
   องัศุธร ศรีพรหม (2546) ไดใ้ห้นิยามและตวับ่งช้ีของทกัษะ (skills) ไวว้่า
เป็นการแสวงหาทกัษะใหม่ๆ และนาํมาประยกุตก์บัทกัษะเดิม จะนาํไปสู่ทกัษะเฉพาะดา้นและเป็น
คนท่ีประสบความสาํเร็จ การทบทวน ฝึกฝน และประเมินทกัษะของตนเอง เป็นส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้และ
ควรกระทาํอยา่งยิง่ การเรียนรู้ทกัษะความสามารถใหม่ๆ เพ่ือให้ กา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลงของ
โลกท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว เป็นส่ิงท่ีทา้ทายอยา่งยิ่ง โดยมี ตวับ่งช้ีคือ 1) ความคล่องแคล่ว 
รวดเร็วในการปฏิบติังาน 2) การตดัสินใจอยา่งรวดเร็ว จากทกัษะท่ีชาํนาญ และ 3) ความสามารถ 
ในการแกปั้ญหา โดยเฉพาะปัญญาเฉพาะหนา้ท่ีไม่ไดเ้ตรียมการไว ้
   สุเทพ พงศ์ศรีรัตน์ (2548) ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัทกัษะ(skills) ว่า                
จากผลงานวิจยัดา้นคุณลกัษณะจาํนวนมากพบว่า มีทกัษะ 3 อยา่งท่ีจาํเป็นต่อการบริหารจดัการท่ีมี
ประสิทธิผล ประกอบไปดว้ย 1) ทกัษะดา้นเทคนิค (technical skills) เก่ียวกบัวิธีการ กระบวนการ 
ขั้นตอนและเทคนิควิธีในการปฏิบติักิจกรรมเฉพาะทางของผูบ้ริหาร ซ่ึงไดจ้ากการศึกษาเล่าเรียน 
ไดจ้ากการฝึกอบรม และไดจ้ากประสบการณ์ 2) ทกัษะดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
(interpersonal skills) เป็นความสามารถดา้นพฤติกรรมของมนุษยแ์ละกระบวนการกลุ่ม ความสามารถ             
ในการเขา้ถึงความรู้สึก เจตคติ และแรงขบัของผูอ่ื้น รวมทั้งความสามารถในการส่ือสารอยา่งชดัเจน 
สามารถโนม้นา้วผูอ่ื้นใหส้ามารถคลอ้ยตามได ้ซ่ึงทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ประกอบไป
ดว้ย ความเห็นอกเห็นใจ(empathy) ความเขา้ใจแจ่มแจง้ทางสังคม (social insight) ความมีเสน่ห์ 
(charm) ความนุ่มนวลและมีอธัยาศยั (tact and diplomacy) ความสามารถ โนม้น้าวใจ (persuasiveness) 
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ส่วนประกอบทั้งหมดลว้นเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นต่อความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และ 3) ทกัษะดา้น             
มโนทศัน์ (conceptual skills)  เป็นความสามารถในการวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล การสร้างมโนทศัน ์
การใชเ้หตุผลเชิงอุปนยั และการใชเ้หตุผลเชิงนิรนยั กล่าวโดยรวมทกัษะดา้นมโนทศัน์จะเก่ียวขอ้ง
กบัการตดัสินใจท่ีดี (good judgment) การมองไปขา้งหนา้ (foresight) และมีความสร้างสรรค ์
(creativity)  
   สุรีพร พ่ึงพุทธคุณ (2548) ไดใ้หแ้นวคิดของทกัษะ (skills) ไวใ้นหนงัสือ 
Creating Teams with an Edge ว่าการมีทกัษะเพ่ือปฏิบติัภารกิจใหป้ระสบความสาํเร็จจะประกอบ
ไปดว้ย 1) ความคล่องแคล่ว ว่องไวในการปฏิบติังาน 2) ความสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
   สมยศ นาวีการ (2548) กล่าวว่าทกัษะท่ีสําคญัมีตวับ่งช้ี 2 ตวับ่งช้ี คือ              
1) ความคล่องแคล่ว วอ่งไว ในการทาํงานเป็นเลิศ และ 2) ความสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้
อยา่งสร้างสรรค ์
   วิเชียร วิทยอุดม (2550) ไดใ้ห้คาํนิยามและตวับ่งช้ีของทกัษะไวว้่า การมี
ทกัษะการจดัการจะนาํไปการเป็นผูน้าํท่ีประสบความสาํเร็จ โดยสรุปตวับ่งช้ีของทกัษะไว ้3 ตวับ่งช้ี
คือ 1) ทกัษะเชิงเทคนิค(technical skills) เป็นทกัษะเฉพาะดา้นทางเทคนิคและวิธีการ 2) ทกัษะ            
เชิงมนุษย ์(human skills) เป็นทกัษะในดา้นความสามารถในการติดต่อประสานงาน การโนม้นา้วใจ 
และ 3) ทกัษะดา้นการบริหาร (administrative skills) เป็นทกัษะในเชิงกลไกในการมองภาพรวม
ขององค์กร ตั้งแต่การกาํหนดวตัถุประสงค์ กาํหนดนโยบาย กระบวนการทาํงาน และเป้าหมาย             
ท่ีชดัเจน ก่อให้เกิดการร่วมมือและประสานงานกนัในทุกส่วน เพ่ือพฒันาองคก์รให้กา้วหน้า ซ่ึง
นบัวา่เป็นทกัษะท่ีสาํคญัยิง่สาํหรับผูน้าํ 
   กรองทิพย  ์นาควิเชตร (2552) กาํหนดตวับ่งช้ีเก่ียวกบัการมีทกัษะไว ้           
ในหนงัสือ ภาวะผูน้าํสร้างสรรคเ์พ่ือการศึกษาไวว้่าประกอบไปดว้ย 1) ความคล่องแคล่ว รวดเร็ว 
ในการทาํงาน 2) ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์โดยเฉพาะปัญหาเฉพาะหนา้ และ 
3) มีความวอ่งไวในการปฏิบติังาน 
   วิโรจน ์สารรัตนะ (2555) ไดก้ล่าวไวว้า่การบริหารนั้นตอ้งอาศยัผูบ้ริหาร
ท่ีมีความรับผิดชอบในการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยอาศยัทกัษะทางการ
บริหาร 3 ทกัษะคือ 1) ทกัษะเชิงเทคนิค (technical skills) เป็นความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือหรือ
วิธีการเฉพาะทางท่ีคล่องแคล่ว รวดเร็ว 2) ทกัษะเชิงมนุษย ์(human skill) เป็นความสามารถท่ีจะ
ทาํงานร่วมกบับุคคลอ่ืนๆ และ 3) ทกัษะเชิงมโนทศัน์ (conceptual skills) เป็นความสามารถในการ
มององคก์รนาํไปสู่การกาํหนดวิสยัทศัน์เพ่ือพฒันาองคก์รไดอ้ยา่งถกูทิศทาง  
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   ไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2554) ไดก้ล่าวถึงใหท้ศันะและตวับ่งช้ีของทกัษะ 
ไวว้่า การมีทกัษะเป็นการแสวงหาความรู้ด้วยเทคนิควิธีการท่ีหลากหลายสามารถเขา้ถึงแหล่ง
ความรู้ต่าง ๆ ทั้ งในระดับปัญญาและจากการปฏิบัติ โดยมีทักษะของการคิดอย่างเป็นระบบ                 
มีตวับ่งช้ีคือ 1) ความคล่องแคล่ว (fluency) คือการมีทกัษะและความคล่องแคล่ว ว่องไว ในการ
ทาํงานท่ีเป็นเลิศ 2) ความสามารถในการแกปั้ญหา (problem solving ability) เป็นความสามารถ            
ในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้อยา่งสร้างสรรค ์
   Katz (1955 cited in Northouse, 2010) ไดก้าํหนดตวับ่งช้ีของทกัษะ
สาํหรับผูน้าํท่ีประสบความสาํเร็จไวว้่า ประกอบไปดว้ย 1) ทกัษะดา้นการบริหารจดัการ (management)  
2) ทกัษะดา้นมนุษย ์(human) และ 3) ทกัษะดา้นเทคนิค (technic)  
   Hunt (1979 อา้งถึงใน ยดุา รักไทย และ สุภาวดี วิทยะประพนัธ์, 2552) 
ซ่ึงเป็นศาสตราจารยด์า้นพฤติกรรมแห่ง London Business school ไดใ้ห้คาํนิยามและตวับ่งช้ี
เก่ียวกบัทกัษะไวว้่า ผูน้าํท่ีมีภาวะผูน้าํจะมีส่วนสําคญัในการมาซ่ึงความเปล่ียนแปลง การมีทกัษะ            
มีความชาํนาญ มีความสามารถสูง จะนาํมาซ่ึงความสาํเร็จในองคก์ร ซ่ึงกาํหนดตวับ่งช้ีของทกัษะ 
ไวว้า่ 1) การตดัสินใจรวดเร็ว 2) ความคล่องแคล่วเฉพาะดา้น และ 3) การจูงใจผูอ่ื้น 
   Mumford, Zaccaro & Harding (2000 cited in Northouse, 2010) ไดใ้ห้
คาํนิยามและตวับ่งช้ีเก่ียวกบัทกัษะไวว้่า การมีทกัษะเป็นความสามารถในการคิด ในการแกปั้ญหา 
และการบริหารจัดการ โดยจะต้องมีความยืดหยุ่น และความรู้ท่ีหลากหลาย กาํหนดตวับ่งช้ีคือ               
1) ความรู้ 2) การตดัสินใจรวดเร็ว และ 3) การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
   Mumford, Marks, Connelly, Zaccaro & Reiter-Palmen (2000 cited in 
Bryman, Collinson, Grint, Jackson& Uhl-Bien, 2011) ไดก้าํหนดตวับ่งช้ีของ ทกัษะไวใ้นหนงัสือ 
The Sage Handbook of Leadership ไวว้่าประกอบไปดว้ย ทกัษะในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
(creative problem-solving skills) 
   Isaksen, Dorval & Treffinger (2011) ไดก้าํหนดตวับ่งช้ีของทกัษะไว ้            
ในหนงัสือ Creative Approaches to Problem Solving: a framework for innovation and change ว่า
เป็นการแสดงออกถึงพฤษติกรรมดา้นทกัษะท่ีสร้างสรรค์ มี 3 ตวับ่งช้ีคือ 1) ทกัษะทางเทคนิค 
(technical) มีความคล่องแคล่ว ว่องไวด้านเทคนิค 2) ทักษะด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
(interpersonal) มีความสามารถดา้นการส่ือสาร ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และ 3) ทกัษะ
ในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์(creative problem solving) เป็นทกัษะในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้  
   จากวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องผูวิ้จัยสามารถสรุปคาํนิยาม              
เชิงปฏิบัติการของ ทักษะได้ว่า หมายถึงการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา                 
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ท่ีแสดงออกถึงการมีความคล่องแคล่วในการปฏิบัติงาน  มีการตัดสินใจท่ีรวดเ ร็ว  และ                         
มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างสร้างสรรค์โดยประกอบไปดว้ยตวับ่งช้ีคือ              
1) ความคล่องแคล่ว 2) การตดัสินใจรวดเร็ว และ 3) ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 
 3.7 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของแต่ละองค์ประกอบความรู้ เชิงลกึ 

  
องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตวับ่งช้ี/สาระหลกัเพือ่การวดั 

1.ความเช่ียวชาญ 
(expert) 

     การแสดงออกของผู ้บ ริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีแสดงออก
ถึง  ความสามารถ  ทักษะ  ความ
ชาํนาญเฉพาะดา้น 
 

1) มีทกัษะเฉพาะดา้น 
2) มีความสามารถเฉพาะด้าน 
3)  มีความชาํนาญเฉพาะดา้น 
 

2.ประสบการณ์
(experience) 

     การแสดงออกของผู ้บ ริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีแสดงออก
ถึ ง ค ว า ม รู้ ท่ี ห ล า ก ห ล า ย
ความสามารถพิเศษ และทกัษะสูง
ในการทาํงาน 

1) มีความรู้ในการทาํงานท่ี
หลากหลาย  
2) มีความสามารถพิเศษในการ
ทาํงาน 
3) มีทกัษะสูงในการทาํงาน  
 

3.ทกัษะ(skills)      การแสดงออกของผู ้บ ริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีแสดงออก
ถึงการมีความคล่องแคล่วในการ
ปฏิบติังาน มีการตดัสินใจท่ีรวดเร็ว 
แ ล ะ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
แก้ ปัญห า เฉพาะหน้ า ได้อ ย่ า ง
สร้างสรรค ์

1)มีความคล่องแคล่วในการ
ปฏิบติังาน  
2)มีการตดัสินใจรวดเร็วในการ
ปฏิบติังาน  
3)มีความสามารถในการ
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้อยา่ง
สร้างสรรค ์

 
4.        โมเดลสมมตฐิานภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 
 จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์(creative 
leadership)  เป็นแสดงออกของผูบ้ริหารโดยการให้บริการตอบสนองความตอ้งการของบุคลากร
เป็นอนัดบัแรก คือสภาพแวดลอ้มแบบเปิด มีความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั ให้ความเป็นอิสระ และ
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กล้าสนับสนุนความคิดใหม่ๆ โดยมีตัวแปรสังเกต 3 ตัวแปร ได้แก่ จินตนาการ(imagination)              
ความยดืหยุน่ (flexibility) และวิสัยทศัน ์(vision) โดยมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์
ที่สามารถคดัสรรค์แลว้ 3 ปัจจยัคือ แรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation) ความรู้เชิงลึก                 
(depth knowledge) และสภาพแวดลอ้มแบบเปิด (open environment)  
 จากปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคท์ั้ง 3 ปัจจยันั้น ผูว้ิจยัไดศึ้กษาทฤษฏีและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในลกัษณะเหตุและผล (cause and effect) ซ่ึงช่วยให้เห็นถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างกลุ่มของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์เพ่ือนาํไปสู่การกาํหนดเส้นทาง
อิทธิพล พบว่า แรงจูงใจภายใน ความรู้เชิงลึก และสภาพแวดลอ้มแบบเปิด มีอิทธิพลโดยตรงต่อ
ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์(creative leadership) และยงัพบว่า  
 4.1 สภาพแวดลอ้มแบบเปิด (open environment) คือการแสดงออกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาถึงความอิสระไม่ยดิติดกบักฏระเบียบ มีความทา้ทายในการตดัสินใจ มีความ
ไวว้างใจบุคลากร และมีการยอมรับและสนบัสนุนความคิดใหม่ๆ โดย มีตวัแปรสังเกต 4 ตวัแปร 
ไดแ้ก่ ความอิสระ (freedom) ความทา้ทาย (challenge) ความไวว้างใจ (trust) และ การสนบัสนุน
ความคิดใหม่ๆ (idea support)  
 4.2 ความรู้เชิงลึก (depth knowledge) คือการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาถึงการมีความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์ และมีทกัษะในการทาํงาน มีตวัแปรสังเกต                 
3 ตวัแปร ไดแ้ก่ ความเช่ียวชาญ (expert) ประสบการณ์ (experience) และ ทกัษะ (skill) ในการ
ทาํงาน  
 4.3 แรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation) คือการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาถึงการมีทิศทางและมีจุดหมายในการทาํงานท่ีชดัเจน มีความวิริยะ มีความทุ่มเทในการ
ทาํงานมีตวัแปรสังเกต 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ ทิศทางและจุดหมาย (goal & direction) ความวิริยะ (persistence) 
และ ความทุ่มเท (intensity)) 
  เม่ือไดต้วัแปรสังเกตครบทุกตวัแปรแฝง และเส้นทางอิทธิพลแลว้ จึงนาํมาสร้าง
เป็นโมเดลสมการโครงสร้างท่ีประกอบดว้ยตวัแปรแฝง และตวัแปรสังเกตทุกตวั ตามเส้นทาง
อิทธิพลของตวัแปรแฝงท่ีกาํหนดไดใ้นหวัขอ้ท่ี 2 เพือ่เป็นโมเดลสมมติฐานภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีจะใชเ้ป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจยั (conceptual framework) 
ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ดงัภาพท่ี 8 
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บทที ่3 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 
 
 การวิจยัคร้ังน้ี ใชว้ิธีวิทยาการวิจยัเชิงปริมาณ มุ่งศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรเหตุ
และตวัแปลผล (cause-effect relationship) เพ่ือสร้างโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิง
สร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้สอดคลอ้งกบัองค์ความรู้ทั้ งด้านทฤษฎีและ
ผลการวิจยัเชิงประจกัษ ์และสอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญั เพราะการวิเคราะห์ท่ีมี
ตวัแปรจาํนวนมากหากไม่สอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงเบ้ืองต้นจะมีผลทาํให้การวิเคราะห์เบ่ียงเบน     
และลาํเอียง ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้คือ 1) ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรทั้งหมดในโมเดลเป็น
ความสัมพันธ์เชิงเส้น (liner) แบบบวก  (additive) และเป็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ  (cause 
relationship) 2) ลักษณะการแจกแจงของตัวแปรและความคลาดเคล่ือนเป็นแบบปกติ และ                     
3) ลกัษณะความเป็นอิสระต่อกนั (independence)ระหว่างตวัแปรกบัความคลาดเคล่ือน (นงลกัษณ์ 
วิรัชชัย, 2542) และมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ  6 ประการ คือ 1) เพ่ือบรรยายลักษณะของโมเดล
ความสัมพนัธ์ของปรากฏการณ์/ตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษาโดยใชโ้มเดลท่ีง่ายและประหยดั 2) เพ่ือให้
ไดโ้มเดลใชเ้ป็นฐานสาํหรับการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากรหลายกลุ่ม 3) เพ่ือ
ยืนยนัหรือปฏิเสธความสัมพนัธ์ตามทฤษฎีและผลการวิจยัเชิงประจกัษท่ี์มีอยูเ่ดิม  ทั้งน้ีการปฏิเสธ
แนวคิดทฤษฎีและผลการวิจยัเชิงประจกัษ์เดิมจะนาํไปสู่การพฒันา/ปรับปรุงทฤษฎีให้มีความ
ถูกตอ้งมากยิ่งข้ึน 4) เพ่ือบรรยายและทาํความเขา้ใจคุณสมบติัของโมเดลเพ่ือท่ีจะสามารถสรุป
อา้งอิงไปสู่ประชากรได้อย่างถูกตอ้งภายใต้เง่ือนไขและบริบทท่ีแตกต่างกัน 5) เพ่ือพยากรณ์
ปรากฏการณ์ และ 6) เพ่ือทาํความเขา้ใจลกัษณะการเปล่ียนแปลงหรือพลวตัรของปรากฏการณ์ท่ี
ศึกษา Sloane & Gorard (2003 อา้งถึงใน นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542) 
 โมเดลสมการโครงสร้างประกอบดว้ยตวัแปรแฝง (latent variables) เป็นตวัแปรท่ีไม่
สามารถวดัไดโ้ดยตรง แต่จะประมาณค่าไดจ้ากตวัแปรสงัเกตได ้ (observed variables) ของแต่ละตวั
แปรแฝง  ดงันั้นโมเดลสมการโครงสร้างจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงทั้งการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (factor 
analysis) และการวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) องค์ประกอบท่ีสําคญัของโมเดลสมการ
โครงสร้างคือ โมเดลโครงสร้าง/ โมเดลสมการโครงสร้าง (structural model/structural equation 
model) ซ่ึงแสดงถึงความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ (causal relationship) ระหว่างตวัแปรซ่ึงอาจเป็นแบบ
ทางเดียวและแบบเส้นเชิงบวก (recursive and linear additive) หรือแบบสองทางและแบบเส้นเชิง
บวก (non-recursive and linear additive) และโมเดลการวดั (measurement model) ซ่ึงแสดงถึง
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ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรแฝงกบัตวัแปรสังเกตได ้(วิโรจน์  สารรัตนะ, 2554) โดยสัญลกัษณ์ท่ี
ใชใ้นโมเดลการวิจยัใชรู้ปวงรี แทนตวัแปรแฝง และรูปส่ีเหล่ียมแทนตวัแปรสังเกต สมมติฐานวิจยั
มกัเขียนเป็นขอ้ความบรรยายโมเดลอิทธิพลในโมเดลเป็นภาพรวม สถิติวิเคราะห์จาํเป็นตอ้งใชส้ถิติ
วิเคราะห์ท่ีสามารถวิเคราะห์ประมาณค่าพารามิเตอร์ในโมเดลสมการถดถอยทั้งสองสมการไป
พร้อมกนั (simultaneous equation model) และมีการทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดล (model 
goodness of fit test) ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ดว้ยโมเดลสมการโครงสร้างซ่ึงตอ้งใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์เฉพาะในการวิเคราะห์ขอ้มูล เช่น โปรแกรม LISREL Joreskog & Sorbom (1996 อา้ง
ถึงใน นงลกัษณ์  วิรัชชยั, 2542) จากขอ้มูลขา้งตน้ผูว้ิจยัได ้   ทาํการออกแบบวิธีดาํเนินการวิจยัของ
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์  โดยมีวิธีการดาํเนินการวิจยัหลกั 2 ช่วง คือ 1) 
การศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 เพ่ือสร้างโมเดลสมการโครงสร้างท่ีเป็นโมเดล
การวิจยัหรือโมเดลสมมติฐาน โดยผลลพัธ์จะไดโ้มเดลสมมติฐานท่ีประกอบดว้ย โมเดลการวดัและ
โมเดลสมการโครงสร้าง และ 2) การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
(structural equation model: SEM) ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีใชโ้ปรแกรม LISREL เพ่ือตอบคาํถาม             
การวิจัยว่ าโมเดลสมการโครงสร้าง ท่ีสร้าง ข้ึนโดยมีทฤษฎีและงานวิจัยสนับสนุนนั้ น                              
มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษห์รือไม่  ดงัแสดงในภาพท่ี 9      
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ภาพที ่9   แนวคิดการวิจยัเพ่ือทดสอบโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคก์บัขอ้มูล
 เชิงประจกัษ ์

 
 จากภาพท่ี  9 แสดงแนวคิดการวิจัยเพ่ือทดสอบโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ ํา                  
เชิงสร้างสรรคก์บัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ซ่ึงประกอบดว้ย 1) ผูว้ิจยัศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง            
ในบทท่ี 2 เพ่ือสร้างโมเดลสมการโครงสร้างท่ีเป็นโมเดลการวิจยัหรือโมเดลสมมติฐาน ผลลพัธ์ท่ี
จะได้จะเป็นโมเดลสมมติฐานท่ีประกอบด้วยโมเดลการวดัและโมเดลสมการโครงสร้างและ                    
2) ดาํเนินการวิจยัตามวิธีการทางสถิติเพ่ือตอบคาํถามการวิจยัว่า โมเดลสมการโครงสร้างท่ีสร้างข้ึน 
โดยมีทฤษฎีและงานวิจัยสนับสนุนนั้ นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ โดย
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมลิสเรลมีลาํดบัดงัน้ี 2.1) กาํหนดขอ้มูลจาํเพาะโมเดล (specification of 
the model)  2.2) ระบุความเป็นไปไดค้่าเดียวของโมเดล (identification of the model) 2.3)  ประมาณ
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ค่าพารามิเตอร์ของโมเดล (parameter estimation form the model) 2.4) ตรวจสอบความสอดคลอ้ง
ของโมเดล (goodness of fit measures modification indexes: MI) และ 3) เม่ือปรับโมเดลสมมติฐาน
จนมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ลว้จึงแปลความหมายผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  โดยการ
นาํค่าสมัประสิทธ์ิเส้นทางท่ีไดจ้ากการคาํนวณท่ีนาํมาใชใ้นการอธิบายความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผล 
โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติมาแทนค่าในโมเดลค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางจะ
บอกขนาดอิทธิพลและทิศทางของตวัแปรเหตุต่อตวัแปรผล และผลท่ีไดคื้อโมเดลสมการโครงสร้าง
ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์นอกจากแนวคิดการวิจยัดงักล่าวขา้งตน้น้ี ในบทท่ี 3 ผูว้ิจยัไดอ้ธิบายถึงวิธีการดาํเนินการ
วิจัยในหัวขอ้อ่ืนๆ ตามลาํดบัดงัน้ี 1) ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  2) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย                
3) การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 4) การเก็บรวบรวมขอ้มูล  5) การวิเคราะห์ขอ้มูล 
6) สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล และ 7) การแปลผลขอ้มูล  
 
1.   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1   ประชากร 
  เพ่ือความตรงในการสรุปค่าสถิติ (statistical conclusion validity) ประชากรท่ีใช ้             
ในการวิจยัคร้ังน้ีคือผูบ้ริหารสถานศึกษาเท่านั้น เน่ืองจากหากกลุ่มตวัอยา่งมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั 
(random heterogeneity of respondents) จะมีผลใหไ้ม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานศูนยท่ี์ผิดได ้(อวย
พร เรืองตระกูล, 2553) ดงันั้นประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือ  ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ี
ปฏิบติังานในสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปีการศึกษา 2554 จาํนวน 1,920 คน 
(สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2554) โดยผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มแบบสัดส่วน (proportion 
random sampling) จาํแนกตามภูมิภาค เพ่ือใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีลกัษณะการกระจายตามสัดส่วนของ
ประชากรในแต่ละภาคไดด้งัน้ี จากการจาํแนกสัดส่วนตามภูมิภาคภาคเหนือ จาํนวน 315 คน                 
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 118 คน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจาํนวน 506 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 
190 คน ภาคกลางจาํนวน 474 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 178 คน ภาคใตจ้าํนวน 350 คน ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวน 131 คน  และภาคตะวนัออก จาํนวน 275 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 103 คน รวมกลุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวนทั้งส้ิน 720 คน 
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 1.2 กลุ่มตวัอย่าง 
  1.2.1  กลุ่มตวัอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี กาํหนดข้ึนจากประชากรท่ีเป็น
ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีปฏิบติังานในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอ
ศ.) จาํนวน 720 คน โดยกาํหนดข้ึนจากกลุ่มประชากรท่ีจาํแนกตามภูมิภาคดงักล่าวในประชากรขอ้ 
1.1 ซ่ึงการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งนั้น ผูวิ้จยัไดพิ้จารณาถึงลกัษณะขอ้มูลการวิจยัท่ีจะตอ้งใช้
สถิติวิเคราะห์ขั้นสูง คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั และการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง (SEM) จึงจาํเป็นตอ้งกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างให้สอดคลอ้งกบัการใชส้ถิติแต่ละ
ประเภทตามเหตุผลดงัต่อไปน้ี 
   1) การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (confirmatory factor analysis) 
ซ่ึงใช้วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ไลคล่ี์ฮู๊คสูงสุด (maximum likelihood: ML) ตอ้งใชก้ลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีขนาดใหญ่ ถา้ใช้กลุ่มตวัอย่างท่ีมีขนาดตํ่ากว่า 100 หน่วย จะพบว่าโอกาสปฏิเสธ
สมมติฐานในการทดสอบไค-สแควร์ (chi-square) มาก เพราะค่าไค-สแควร์ มีแนวโนม้ท่ีจะมีค่าสูง 
อย่างไรก็ตามได้มีขอ้เสนอแนะเร่ืองของขนาดกลุ่มตวัอย่างว่าควรพิจารณาควบคู่ไปกบัจาํนวน
พารามิเตอร์อิสระท่ีตอ้งการประมาณค่า ถา้พารามิเตอร์มีจาํนวนมาก ควรจะตอ้งมีขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งเพ่ิมมากข้ึนโดยใชก้ฎท่ีว่าอตัราส่วนระหว่างหน่วยตวัอยา่งและจาํนวนพารามิเตอร์ควรจะ
เป็น 20 ต่อ 1 (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542) 
   2) การวิ เคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง  (SEM) ต้องใช้กลุ่ม
ตวัอย่างขนาดใหญ่เช่นเดียวกบัการวิเคราะห์การถดถอย เกณฑ์สําหรับการกาํหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งระบุขนาดกลุ่มตวัอยา่งเป็นฟังกช์ัน่ของจาํนวนพารามิเตอร์ท่ีตอ้งการประมาณค่า คือ ตอ้งมี
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งประมาณ 20 คน ต่อ 1 พารามิเตอร์ (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542)  
   3) การวิเคราะห์ตวัแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้น โดยใชส้ถิติ
ไค-สแควร์ (chi -Square statistics: 2x ) ท่ีระดบัความสอดคลอ้ง (goodness of fit index: GFI) ระหว่าง
โมเดลสมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ซ่ึงนกัสถิติส่วนใหญ่กาํหนดว่า ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตอ้ง
มีขนาดใหญ่ เพราะฟังก์ชัน่ความสอดคลอ้ง (fit or fitting function) จะมีการแจกแจงแบบ                   
ไค-สแควร์ กลุ่มตวัอย่างมีขนาดใหญ่เท่านั้น Bollen (1989 อา้งถึงใน นงลกัษณ์  วิรัชชยั, 2542) 
ไดเ้สนอแนะให้พิจารณาขนาดของกลุ่มตวัอย่างควบคู่ไปกบัจาํนวนพารามิเตอร์อิสระท่ีตอ้งการ
ประมาณค่า ถา้พารามิเตอร์มีจาํนวนมากควรจะตอ้งมีขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเพ่ิมมากข้ึนดว้ย โดยใช้
อตัราส่วนระหว่างหน่วยตวัอยา่งและจาํนวนพารามิเตอร์หรือตวัแปรควรจะเป็น 20 ต่อ 1 
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   ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง
สาํหรับการวิจยัเชิงสหสัมพนัธ์ท่ีวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติขั้นสูงและมีโมเดลความสัมพนัธ์ระหว่าง
ตัวแปรถ้าต้องการความมั่นใจในการทดสอบมากยิ่งข้ึน ควรใช้อัตราส่วนระหว่างจํานวน
พารามิเตอร์หรือตวัแปรกบัหน่วยตวัอยา่งเป็น 20 ต่อ 1 หน่วยข้ึนไป สาํหรับการวิจยัคร้ังน้ี จากการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์จากโมเดลสมมติฐานมีจาํนวนพารามิเตอร์ทั้งส้ิน 36 พารามิเตอร์ หากใช้
อตัราส่วน 20: 1 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 720 คน 
  1.2.2  การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
   การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ิจ ัยใช้วิธีการสุ่มแบบสัดส่วน (proportion 
random sampling) โดยจาํแนกตามภูมิภาค เพ่ือใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีลกัษณะการกระจายตามสัดส่วน
ของประชากรในแต่ละภาคไดด้งัน้ี  
   1) จาํแนกสัดส่วนตามภูมิภาคของผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา               
ในสดัส่วนร้อยละ 35.5 ของจาํนวนทั้งหมด จากภาคเหนือ จาํนวน 315 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 118 
คน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จาํนวน 506 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 190 คน ภาคกลาง จาํนวน 
475 คนไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 178 คน ภาคใต ้จาํนวน 350 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 131 คน  และ
ภาคตะวนัออก จาํนวน 275 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 103 คน  
   2) สุ่มคร้ังท่ี 1 ทาํการสุ่มอยา่งง่ายแบบไม่ใส่คืน (without replacement)
โดยจาํแนกรายช่ือแต่ละจงัหวดัตามภูมิภาค จากนั้นสุ่มเลือกจงัหวดัในแต่ละภูมิภาคให้ครบตาม
จาํนวนสัดส่วนจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีจาํแนกไวต้ามภูมิภาค พบว่า ภาคเหนือมี จาํนวน 17 จงัหวดั 
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 5 จงัหวดั (118 คน) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมี จาํนวน 20 จงัหวดั ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวน 7 จงัหวดั (190 คน) ภาคกลาง จาํนวน  19 จงัหวดั ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 6 จงัหวดั 
(178 คน) ภาคตะวนัออกมี จาํนวน  7 จงัหวดั ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  4 จงัหวดั (103 คน) และ
ภาคใตมี้ จาํนวน 14 จงัหวดั ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 4 จงัหวดั (131 คน) ดงัตารางท่ี 10 
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ตารางที ่10 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา จาํแนกตามภูมิภาค   
 
ลาํดับ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง ภาค จังหวดั 
 
 

1 315  คน 118  คน ภาคเหนือ 

เชียงใหม่ (30) 
เชียงราย (30) 
แพร่ (25) 
ลาํปาง (25) 
ลาํพนู (8) 

 
 
 

2 
 

506  คน 190  คน 
ภาคะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

นครราชสีมา (50) 
กาฬสินธ์ุ (30) 
บุรีรัมย ์(25) 
มหาสารคาม (25) 
ร้อยเอด็ (30) 
สกลนคร (20) 
มุกดาหาร (10) 

 
 

 

3 475  คน 178 คน ภาคกลาง 

กรุงเทพมหานคร (70) 
นครปฐม (29) 
พระนครศรีอยธุยา(30) 
สมุทรปราการ (20) 
สมุทรสงคราม (15) 
ราชบุรี (14) 

 
 

4 350  คน 131  คน ภาคใต ้

นครศรีธรรมราช (38) 
ชุมพร (20) 
ปัตตานี (20) 
พทัลุง (25) 
สุราษฏร์ธานี (28) 
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ตารางที ่10 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา จาํแนกตามภูมิภาค (ต่อ)  
 
ลาํดบั ประชากร กลุ่มตวัอย่าง ภาค จงัหวดั 

 
 

5 275  คน 103  คน ภาคตะวนัออก 

ชลบุรี (28) 
ระยอง (25) 
ปราจีนบุรี (20) 
ฉะเชิงเทรา (30) 

รวม 1,920 คน 720  คน   
 
 สําหรับวิธีการให้ไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอย่างเพ่ือตอบแบบสอบถามแต่ละภูมิภาค ผูว้ิจยัจะใช้
วิธีการสุ่มแบบง่ายแบบไม่ใส่คืน (simple random sampling) จากบญัชีรายช่ือจงัหวดัในแต่ละ
ภูมิภาคของประเทศไทย โดยการสุ่มแต่ละจงัหวดัตามสัดส่วนของกลุ่มตวัอย่างในแต่ละภูมิภาค 
โดยถือว่าจงัหวดัทั้งหมดท่ีมีผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาในกลุ่มประชากรมีโอกาสจะถูกเลือก
เท่าๆ กนั ในแต่ละคร้ังของการเลือก และจงัหวดัท่ีถูกเลือกเป็นกลุ่มตวัอย่างแลว้จะไม่มีโอกาสถูก
เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งอีก (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2552) 
 
2.   เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  มีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม  บางออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1  แบบสอบถามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  ลกัษณะเคร่ืองมือเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ  (check list)  ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุวฒิุการศึกษา และประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร  
 ตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 จะเป็นแบบสอบถามเพื่อวดัตวัแปรท่ีศึกษา (ตวัแปรสังเกต) ท่ีเป็น
ตวัแปรทางจิตวิทยาสามารถวดัไดท้ั้ง ความคิดเห็น หรือการแสดงออก (สุวิมล ติรกานนัท์, 2551) 
การวิจัยน้ีผูว้ิจัยเลือกวดัจากพฤติกรรมการแสดงออก เน่ืองจาก 1) วดัจากตวัแปรสังเกตท่ีเป็น
พฤติกรรมบ่งช้ี และ 2) นิยามเชิงปฏิบติัการไดก้าํหนดใหเ้ป็นพฤติกรรมการแสดงออกทั้งหมด โดย
แบบสอบถามเพ่ือวดัพฤติกรรมมี 2 แบบ ไดแ้ก่ 1) แบบตอบรับหรือปฏิเสธ และ 2) แบบแสดง
ความถ่ี เป็นมาตรวดัแบบประเมินค่า (rating scale) (สุวิมล ติรกานนัท,์ 2551) ดงันั้น ในการวิจยัคร้ัง
น้ีจึงไดเ้ลือกใชแ้บบแสดงความถ่ีของพฤติกรรม 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง นอ้ย และ
นอ้ยท่ีสุด  
 แบบสอบถามวดัภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคต์ามการรับรู้ของตนเอง จาํแนกเน้ือหาตามตวั
แปรสงัเกต  3 ตวัคือ จินตนาการ ความยดืหยุน่ และวิสยัทศัน ์จาํนวน 15 ขอ้ 
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 แบบสอบถามวดัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ตามการรับรู้ของตนเองมี
ลกัษณะเคร่ืองมือเป็นมาตรวดัแบบประเมินค่า (rating scale) 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
นอ้ย นอ้ยท่ีสุด มีทั้งหมด 3 ปัจจยั โดยจดัเรียงเน้ือหา ขอ้คาํถาม ตามลาํดบัของปัจจยัท่ีนาํมาศึกษา 
ไดแ้ก่ 
 1) ปัจจยัดา้นแรงจูงใจภายใน จาํแนกเน้ือหาตามตวัแปรสังเกต 3 ตวั คือทิศทางและ
เป้าหมาย ความวิริยะ และความทุ่มเท จาํนวน 16 ขอ้ 
 2) ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มแบบเปิด จาํแนกเน้ือหาตามตวัแปรสังเกต 4 ตวั คือ ความ
อิสระ ความทา้ทาย ความไวว้างใจ และการสนบัสนุนความคิดใหม่ๆ จาํนวน 18 ขอ้ 
 3) ปัจจยัดา้นความรู้เชิงลึก จาํแนกเน้ือหาตามตวัแปรสังเกต 3 ตวั คือ ความเช่ียวชาญ 
ประสบการณ์ และทกัษะ จาํนวน 14 ขอ้ 
 
3.   การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื 
 รายละเอียดการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจยั  มีดงัน้ี 
 3.1   ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์
และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 3.2   กาํหนดนิยามปฏิบติัการของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัทุกชุดโดยอาศยัฐานทฤษฎี
และงานวิจยัจากขั้นตอนในขอ้ 3.1 
 3.3   ดาํเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ในการสร้างแบบสอบถามผูว้ิจัย                
จะคาํนึงถึงการสร้างแบบสอบถามใหเ้ป็นไปตามหลกัวิชาการท่ีถูกตอ้ง 
 3.4   ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยดาํเนินการ ดงัน้ี 
  3.4.1   นําแบบสอบถามท่ีได้รับการตรวจสอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาให้
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของขอ้คาํถามดา้นความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยคดัเลือก
ผูเ้ช่ียวชาญแบบเจาะจง (purposive sampling) จาํนวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน รวมทั้งส้ิน 9 คน ไดแ้ก่ กลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นการบริหารการศึกษา  กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวิทยา  และกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดั
และประเมินผลทางการศึกษา (ดูรายนามผูเ้ช่ียวชาญในภาคผนวก ก) โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา
ความตรงของขอ้คาํถามโดยการหาดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบันิยามเชิงปฏิบติัการ 
(item-objective congruence: ICO)  ซ่ึงค่า IOC ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีอยูร่ะหว่าง  
0.78 - 1.00  ค่า  IOC มีค่ามากกว่า .50 ทุกขอ้คาํถาม ดงันั้นสามารถตดัสินใจไดว้่า ขอ้คาํถามมีความ
สอดคลอ้งเหมาะสมหรือมีความตรงเชิงเน้ือหา (กริช แรงสูงเนิน, 2554) และดาํเนินการแกไ้ขขอ้
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คาํถามตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญแนะนาํ (ดูแบบสอบถามท่ีแก้ไขขอ้คาํถาม ในภาคผนวก ค) เพ่ือให้ได้
แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ 
  3.4.2   การตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่ (reliability) โดยนาํแบบสอบถามท่ีสร้าง
ข้ึนไปทดลองใช้ (try-out) กบัผูบ้ริหารในวิทยาลยัท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจาํนวน  30  คน  แลว้นาํ
ขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมไดไ้ปวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถามเป็นรายตวัแปรแฝง
และโดยรวม  ด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา  (alpha coefficient) โดยใช้วิธีของครอนบาค 
(Cronbach) ค่าความเช่ือมัน่ ท่ีเหมาะสมจะอยูร่ะหว่าง 0.60 -1.00 (กริช แรงสูงเนิน, 2554)  และผล
การตรวจสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยภาพรวมเท่ากบั 0.95 และจากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลกบั
กลุ่มตวัอยา่ง 684 คน ไดค่้าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถามโดยภาพรวมเท่ากบั 
0.98 ดงัแสดงในตารางท่ี 11 
 
ตารางที ่11  ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามการวิจยั 
 

 
แบบสอบถามการวิจัย 

ค่าความเช่ือมั่น 

กลุ่มทดลองใช้ (try-out) กลุ่มตัวอย่าง (sample) 
     ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์ 0.84 0.82 
     แรงจูงใจภายใน 0.86 0.91 
     สภาพแวดลอ้มแบบเปิด 0.90 0.95 
     ความรู้เชิงลึก 0.86 0.95 

โดยภาพรวม 0.95 0.98 
 
 จากตารางท่ี 11 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถาม
กลุ่มทดลองใช ้และกลุ่มตวัอย่างมีค่าระหว่าง 0.60 – 1.00 แสดงว่าแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่
ค่อนขา้งสูง (กริช แรงสูงเนิน, 2554) 
 3.4.3  การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) โดยการนาํ
แบบ สอบถามท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 684 คน ไปวิเคราะห์หาองคป์ระกอบเชิง
ยนืยนั (confirmatory factor analysis) เพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลวดัตวัแปรแฝงว่ามีความ
สอดคลอ้ง กลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษห์รือไม่ ซ่ึงผลการวิเคราะห์ พบว่าโมเดลการวดัทุกตวั
แปรแฝงมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยโมเดลการวัดภาวะผู ้นําเชิง
สร้างสรรคมี์ค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ (λ) อยูร่ะหว่าง 0.66 ถึง 0.75 โมเดลการวดัแรงจูงใจภายในมี
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ค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบ (λ)  อยูร่ะหว่าง 0.81 ถึง 0.92 โมเดลการวดั สภาพแวดลอ้มแบบเปิดมีค่า
นํ้ าหนกัองคป์ระกอบ (λ)  มีค่าอยู่ระหว่าง 0.68 ถึง 0.90 และโมเดลการวดั ความรู้เชิงลึกมีค่า
นํ้ าหนกัองคป์ระกอบ (λ)  อยูร่ะหว่าง 0.83 ถึง 0.94 สรุปไดว้่าค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบทุกค่ามี
มากกว่า 0.30 และมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (ดูรายละเอียดโมเดลวดัภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์
ใน ภาคผนวก ญ) แสดงว่าแบบสอบถามมีความตรง เชิงโครงสร้าง (สุภมาส องัศุโชติ และ คณะ, 
2554) 
 
4.   การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 4.1   ผูว้ิจยัทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยขอหนงัสือความร่วมมือในการ
เกบ็ขอ้มูลจากคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น เพ่ือขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์จาก
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งเพ่ือแจง้ใหส้ถานศึกษากลุ่มตวัอยา่งทราบและขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
 4.2   ผู ้วิจัยส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม  พร้อมส่ง
แบบสอบถามถึงสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2555 โดยทางไปรษณีย์
พร้อมทั้งแนบซองติดแสตมป์เพ่ือใหต้อบแบบสอบถามกลบัคืนมาทางไปรษณีย ์จากแบบสอบถาม
ท่ีไดรั้บกลบัคืนมาจาํนวน 695 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 96.53 ของแบบสอบถามจาํนวนทั้งหมดท่ีส่งไป 
720 ฉบบั  และทาํการคดัเลือกฉบบัสมบูรณ์ได ้684 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 95.00 ของแบบสอบถาม
จาํนวนทั้งหมดเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2555 
 4.3   นาํแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์กาํหนดเพ่ือทาํการ
วิเคราะห์ต่อไป 
 
5.   การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการจดักระทาํกบัขอ้มูลดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป เพ่ือหาค่าสถิติต่างๆ ดงัน้ี 
 5.1   การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอื 
  5.1.1   วิเคราะห์ความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยการหาดชันีความ
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบันิยามเชิงปฏิบติัการ (item-objective congruence: IOC) แลว้คดัเลือก
ขอ้ท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่  0.5  ข้ึนไปมาใช ้ ซ่ึงสามารถตดัสินไดว้า่ขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้งเหมาะสม
หรือมีความตรงเชิงเน้ือหาหรือไม่  (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2552) 
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  5.1.2   วิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถามเป็นรายตวัแฝง
และโดยรวม โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha coefficient) โดยใช้วิธีของครอนบาค 
(Cronbach) ค่าท่ีสูงแสดงว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือมาก ค่าท่ีไดค้วรอยูร่ะหว่าง 0.60 - 1.00 
แสดงวา่มีความสอดคลอ้งภายในและสามารถนาํไปใชไ้ด ้(กริช แรงสูงเนิน, 2554) 
  5.1.3   วิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง (construct  validity) โดยวิธีวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (confirmatory  factor  analysis) เน่ืองจากไดก้าํหนดความสัมพนัธ์ระหว่างตวั
แปรสังเกตกบัตวัแปรแฝงไวก่้อน (ดูผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างในภาคผนวก ฌ)  นัน่
คือตวัแปรสังเกตจะมีค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบเฉพาะกบัตวัองคป์ระกอบเองเท่านั้น ในการตดัสินจะ
เลือกดา้นท่ีนํ้าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading) ท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติไวก่้อน ในเมทริกซ์ LX หรือ LY 
ค่านํ้ าหนักองค์ประกอบควรมีค่าสูงและมีนัยสําคัญทางสถิติ (t-value มากกว่า 1.96) 
Diamantopoulos and Siguaw (2000 อา้งถึงใน สุภมาส  องัศุโชติ และคณะ, 2554)    
 
 5.2   การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ตอบวตัถุประสงค์การวจิยั 
  5.2.1  จากวตัถุประสงคข์องการวิจยั ขอ้ 1) เพ่ือศึกษาระดบัการแสดงออกภาวะ
ผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารอาชีวศึกษา และเปรียบเทียบจาํแนกตามเพศ อาย ุและประสบการณ์
การเป็นผูบ้ริหาร 2) เพ่ือศึกษาระดบัการแสดงออกในปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์
ของผูบ้ริหารอาชีวศึกษา และเปรียบเทียบจาํแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์แยกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
   1) วิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ ้และค่าความ
โด่ง เพ่ือวิเคราะห์หาระดับการแสดงออกภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาและระดบัการแสดงออกในปัจจยัท่ีมีอิทธิพล 
   2) วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างอาย ุและ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร ใชส้ถิติทดสอบเอฟ (F-test) 
(กลัยา วณิชยบ์ญัชา, 2552) และเม่ือพบความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญั ทาํการทดสอบโดยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
  5.2.2  จากวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ 3) เพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งของ
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพฒันาข้ึน
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ใชส้ถิติวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (structural equation model: SEM) 
ซ่ึงเป็นการ บูรณาการของสถิติวิเคราะห์ท่ีสาํคญั คือการวิเคราะห์หาองคป์ระกอบ และการวิเคราะห์
เส้นทางอิทธิพล 
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   1) การวิเคราะห์องคป์ระกอบ (factor analysis) เพ่ือวิเคราะห์ความ
ตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (confirmatory 
factor analysis) ทั้งน้ีเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลและภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคท่ี์ตรวจสอบจาก
ผูเ้ช่ียวชาญเป็นจริงตามขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
   2) การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล (path analysis) จุดมุ่งหมายเพ่ือ
พฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหว่างตวัแปร ศึกษาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออ้ม
ระหว่างตวัแปร และวิเคราะห์ตรวจสอบความตรงของทฤษฏีหรือทดสอบความสอดคลอ้งระหว่าง
โมเดลท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ประกอบดว้ยขั้นตอน 2 ส่วนคือ 
    2.1)  การประมาณค่าพารามิเตอร์ 
     (1)  การกาํหนดขอ้มูลจาํเพาะโมเดล (specification of 
the model) ผูว้ิจยัไดส้นใจศึกษาว่าตวัแปรสาเหตุตวัใดบา้งท่ีส่งผลโดยตรงและโดยออ้มต่อภาวะ
ผูน้ําเชิงสร้างสรรค์ โดยผูวิ้จัยใช้โมเดลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้น 
ประกอบดว้ยตวัแปรแฝง และตวัแปรสังเกต โดยมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของโมเดลว่าความสัมพนัธ์ของ
โมเดลทั้งหมดเห็นความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรง (linear) เป็นความสัมพนัธ์เชิงบวก (additive) และ         
เป็นความสัมพนัธ์ทางเดียว (recursive model)ระหว่างตวัแปรภายนอก (exogenous variables) และ
ตวัแปรภายใน (endogenous variables)  (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542) 
     (2)  การระบุความเ ป็นไปได้ค่า เ ดียวของโมเดล 
(identification of the model) ผูว้ิจยัใชเ้ง่ือนไขกฎที (t-rule) นัน่คือจาํนวนพารามิเตอร์ท่ีไม่ทราบค่า
จะตอ้งนอ้ยกว่าหรือเท่ากบัจาํนวนสมาชิกในเมทริกซ์ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมของกลุ่ม
ตวัอยา่ง ตรวจสอบโดยจะใหจ้าํนวนพารามิเตอร์ท่ีตอ้งการประมาณค่า (t) และจาํนวนตวัแปรสังเกต 
(NI) ซ่ึงนาํมาคาํนวณหาจาํนวนสมาชิกในเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมได ้กฎท่ีกล่าวว่า แบบจาํลอง            
จะระบุค่าไดพ้อดีเม่ือ t ≤ (1/2) (NI) (NI+1) และใชก้ฎความสัมพนัธ์ทางเดียว (recursive rule) เพ่ือ
ตรวจสอบเง่ือนไขพอเพียง (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542) 
     (3)  การประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดล (parameter 
estimation form the model) ผูว้ิจยัใชก้ารประมาณค่าโดยใชว้ิธี ML (maximum likelihood) ซ่ึงเป็น
วิธีท่ีแพร่หลายท่ีสุด วิธีน้ีใชฟั้งกช์ัน่ความกลมกลืนท่ีไม่ใช่ฟังกช์ัน่แบบเส้นตรง แต่ก็เป็นฟังกช์ัน่ท่ี
บอกความแตกต่างระหว่าง เมทริกซ์ S และ Sigma ได ้ค่าประมาณของพารามิเตอร์ท่ีไดจ้ากวิธี ML 
มีความคงเส้นคงวา (consistency) มีประสิทธิภาพและความเป็นอิสระจากมาตรวดั การแจกแจงสุ่ม
ของค่าประมาณพารามิเตอร์ท่ีไดจ้ากวิธี ML เป็นแบบปกติ และความแกร่งของค่าประมาณข้ึนอยูก่บั
ขนาดของค่าพารามิเตอร์ (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542)  
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    2.2) การตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดล (goodness of 
fit measures) เพ่ือศึกษาภาพรวมของโมเดลว่าสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษเ์พียงใด ผูว้ิจยัใชส้ถิติ
ท่ีจะตรวจสอบ ดงัน้ี 
     (1)   ค่าไค-สแควร์ (chi-square statistics) เป็นค่าสถิติท่ี
ใชท้ดสอบสมมติฐานทางสถิติว่าฟังกช์ัน่ความสอดคลอ้งมีค่าเป็นศูนย ์ถา้ค่าไค-สแควร์ มีค่าต ํ่ามาก            
หรือยิง่เขา้ใกลศู้นยม์าก และค่าไค-สแควร์ ไม่มีนยัสาํคญั แสดงว่าโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล                
เชิงประจกัษ ์(นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542) 
     (2)   ค่าสัดส่วน  dfx /2  เ น่ืองจากเม่ือจํานวนกลุ่ม
ตวัอย่างมากค่าไค-สแควร์ก็จะยิ่งสูงมากจนอาจทาํให้สรุปผลได้ไม่ถูกตอ้ง ดงันั้นจึงแก้ไขโดย
พิจารณาค่า dfx /2  ซ่ึงควรมีค่าไม่ควรเกิน 2.00 (สุภมาศ องัศุโชติ และคณะ, 2554) 
     (3)   ดชันีระดบัความสอดคลอ้ง (goodness-of-fit index: 
GFI) ซ่ึงเป็นอตัราส่วนของผลต่างระหว่างฟังก์ชัน่ความสอดคลอ้งจากโมเดลก่อน และหลงัปรับ
โมเดลกบัฟังกช์ัน่ ความสอดคลอ้งก่อนปรับโมเดลค่า GFI หากมีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดล
มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542) 
     (4)   ดัชนีวัดความสอดคล้องท่ีปรับแล้ว  (adjusted 
goodness-of-fit index: AGFI) ซ่ึงนาํ GFI มาปรับแก ้โดยคาํนึงถึงขนาดของอิสระ (df) ซ่ึงรวมทั้ง
จาํนวนตวัแปรและขนาดกลุ่มตวัอยา่งหาค่า AGFI หากมีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542) 
     (5)   ดัช นีวัดระดับความสอดคล้อง เป รียบ เ ทียบ 
(comparative fit index: CFI) ใชเ้ปรียบเทียบโมเดลเชิงสมมติฐานการวิจยัว่ามีความสอดคลอ้งสูง
กว่าขอ้มูลเชิงประจกัษ์มากน้อยเพียงใด ค่าท่ีดีควรมีค่าตั้งแต่ 0.90 ข้ึนไป แสดงว่าโมเดลมีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(สุภมาส องัศุโชติ และคณะ, 2554)  
     (6)   ค่ารากของค่าเฉล่ียกาํลงัสองของความคลาดเคล่ือน
มาตรฐาน (standardized Root Mean Squared Residual: Standardized RMR) เป็นค่าบอกความ
คลาดเคล่ือนของโมเดล มีค่าตํ่ากว่า 0.05 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(วิโรจน์ 
สารรัตนะ, 2554) 
     (7)   ค่ า ค ว า ม ค ล า ด เ ค ล่ื อ น ใ น ก า ร ป ร ะ ม า ณ
ค่าพารามิเตอร์ (root mean square error of approximation: RMSEA) เป็นค่าท่ีบ่งบอกถึงความ              
ไม่สอดคลอ้งของโมเดลท่ีสร้างข้ึนกบัเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากร ซ่ึงค่า RMSEA ท่ี
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ดีมากๆ ควรมีค่าตํ่ากว่า 0.05 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ (วิโรจน ์             
สารรัตนะ, 2554)        
     (8)   ค่าขนาดตวัอยา่งวิกฤติ (critical N: CN) เป็นดชันีท่ี
แสดงขนาดของตวัอยา่งท่ีจะยอมรับดชันีแสดงความสอดคลอ้งของโมเดลได ้และค่า CN ควรมีค่า
มากกว่า 200 ของกลุ่มตวัอย่าง Diamantopoulos & Siguaw (2000 อา้งถึงใน สุภมาส องัศุโชติ                
และคณ,  2554) 
     (9)   เมทริกซ์ความคลาดเคล่ือนในการเปรียบเทียบ
ความสอดคลอ้ง (Fitting Residuals Matrix) หมายถึงเมทริกซ์ท่ีมีผลต่างของเมทริกซ์ S และ Sigma 
ซ่ึงประกอบไปดว้ยค่าความคลาดเคล่ือนทั้งในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน  ค่าสูงสุดของ
เศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน  (largest standardized residual) ระหว่างเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ท่ีเขา้
สู่การวิเคราะห์กบัเมทริกซ์ท่ีประมาณได ้ โดยค่าเศษเหลือเคล่ือนท่ีเขา้ใกลศู้นย ์จะถือว่าโมเดลมี
แนวโนม้สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ ความพอดีเศษเหลือเหมาะสมอยูร่ะหว่าง -2 ถึง 2 (นงลกัษณ์ 
วิรัชชยั, 2542) 
     (10)   การปรับโมเดล (model modification indexes: MI)  
ผูว้ิจยัปรับโมเดลบนพ้ืนฐานของทฤษฎีและงานวิจยัเป็นหลกั โดยมีการดาํเนินการคือ จะตรวจสอบ
ผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ว่ามีความสมเหตุสมผลหรือไม่  มีค่าใดแปลกเกินความเป็นจริง
หรือไม่ และพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เชิงพหุยกกาํลงัสอง (squared multiple correlation) 
ใหมี้ความเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาค่าความสอดคลอ้งรวม (overall fit) ของโมเดลว่า โดยภาพรวม
แลว้โมเดลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษเ์พียงใด และจะหยดุปรับโมเดลเม่ือพบว่า ค่าสูงสุดของ
เศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐานตํ่ากวา่ 2.00 (นงลกัษณ์  วิรัชชยั, 2542) 
    ดังนั้ น  ผู ้วิจัยจึงใช้เกณฑ์ในการตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างโมเดลท่ีผูว้ิจยั พฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ สรุปไดต้ามตารางท่ี 12 
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ตารางที ่12  ค่าสถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างตาม                                 
 สมมติฐาน กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 

สถติทิีใ่ช้วดัความสอดคล้อง ระดบัการยอมรับ 
1.  ค่าไค-สแควร์ ( 2 ) 2  ท่ีไม่มีนยัสาํคญัหรือค่า P-value สูงกวา่ 0.05 
2. ค่าสัดส่วน dfx /2  มีค่าไม่ควรเกิน 2.00 
3. ค่า GFI, AGFI, CFI มีค่าตั้งแต่ 0.90 – 1.00  แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้ง 
4. ค่า Standardized RMR, RMSEA มีค่าตํ่ากวา่ 0.05 
5. ค่า CN สูงกวา่หรือเท่ากบั 200 ของกลุ่มตวัอยา่ง 
6. ค่า largest standardized residual มีค่า -2 ถึง 2 

 
6.   การแปลผลข้อมูล 
 6.1   ในกรณีของการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือศึกษาระดบั              
การแสดงออกภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคแ์ละระดบัการแสดงออกในปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํ                    
เชิงสร้างสรรคน์ั้น กาํหนดเกณฑก์ารแปลความหมาย ดงัน้ี (บุญชุม ศรีสะอาด, 2545) 
  4.51 – 5.00 หมายถึง  มีการแสดงออกในระดบัมากท่ีสุด  
    3.51 – 4.50 หมายถึง  มีการแสดงออกในระดบัมาก 
  2.51 – 3.50 หมายถึง  มีการแสดงออกในระดบัปานกลาง 
  1.51 – 2.50 หมายถึง  มีการแสดงออกในระดบันอ้ย 
  1.00 – 1.50 หมายถึง  มีการแสดงออกในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 6.2   การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ภายในปัจจยัดว้ยกนัเอง และระหว่างปัจจยั              
ท่ี มี อิทธิพลกับภาวะผู ้นํา เ ชิ งสร้างสรรค์  กําหนดเกณฑ์แปลความหมายดังน้ี  (บุญธรรม                                 
กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2549) 
  0.71 – 1.00 หมายถึง  มีความสมัพนัธ์กนัมาก  
  0.31 – 0.70 หมายถึง  มีความสมัพนัธ์กนัปานกลาง 
  0.01 – 0.30 หมายถึง  มีความสมัพนัธ์กนันอ้ย    
  0.00  หมายถึง  ไม่มีความสมัพนัธ์ 



 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 
  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีนาํเสนอในบทท่ี 4 จะกล่าวถึงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั
ของวตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ีกาํหนดไวใ้นบทท่ี 1 โดยผูว้ิจยันาํเสนอผลการวิเคราะห์ตามลาํดบั
ดงัน้ี 1) สัญลกัษณ์และอกัษรย่อท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 2) ผลการวิเคราะห์สถานภาพผูต้อบ
แบบสอบถาม 3) ผลการวิเคราะห์ระดบัการแสดงออกภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษา และเปรียบเทียบจาํแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร 
เพ่ือตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 4) ผลการวิเคราะห์ระดบัการแสดงออกในปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะ
ผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 5) ผลการ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีผู ้วิจัยพฒันาข้ึนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือตอบวตัถุประสงค์ข้อ 3                       
6) ผลการตรวจสอบขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และอิทธิพลรวมของปัจจยัท่ีนาํมา
ศึกษาต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพ่ือตอบวตัถุประสงคข์อ้ 4 
 
1. สัญลกัษณ์และอกัษรย่อทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการนาํเสนอและการแปลความหมายผลการวิเคราะห์
ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดก้าํหนดสญัลกัษณ์และอกัษรยอ่ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 1.1 อกัษรย่อทีใ่ช้แทนตัวแปร 
  ตวัแปรแฝงภายนอก (exogenous latent variable) ไดแ้ก่ 
  OENVI แทน  สภาพแวดลอ้มภายนอก วดัจากตวัแปรสังเกต 4 ตวัแปร 
คือ 
  FRE แทน   ความอิสระ 
  CHA แทน   ความทา้ทาย 
  TRU แทน   ความไวว้างใจ 
  NEW แทน  การสนบัสนุนความคิดใหม่ๆ 
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  ตวัแปรแฝงภายใน (endogenous latent variable) ไดแ้ก่ 
  CLEAD แทน ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์วดัจากตวัแปรสังเกต 3 ตวัแปร
คือ 
  IMA แทน จินตนาการ 
  FLE แทน ความยดืหยุน่ 
  VIS แทน วิสยัทศัน ์
  IMOTI แทน แรงจูงใจภายใน วดัจากตวัแปรสงัเกต 3 ตวัแปรคือ 
  PER แทน ความวิริยะ 
  GOA แทน ทิศทางและเป้าหมาย 
  INT แทน ความทุ่มเท 
  DKNOW  แทน  ความรู้เชิงลึก 
  SKI แทน ทกัษะ 
  EXI แทน ประสบการณ์ 
  EXT แทน ความเช่ียวชาญ 
 
 1.2 สัญลกัษณ์และอกัษรย่อทีใ่ช้แทนค่าสถติ ิ

  X  แทน ค่าเฉล่ีย (mean) 
  S.D.  แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
  SKEW แทน ค่าความเบ ้(skewness) 
  KUR แทน ค่าความโด่ง (kurtosis) 
  r  แทน  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สัน 
    (Pearson’s product moment correlation coefficient) 
  λ  แทน ค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบ 
  SE แทน ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (standard error) 
  t แทน ค่าสถิติทดสอบที (t-distribution) 
  F แทน ค่าสถิติทดสอบเอฟ (F-distribution) 
  SS แทน ผลรวมของกาํลงัสองของค่าเบ่ียงเบน (sum of square) 
  MS แทน ค่าเฉล่ียของค่าเบ่ียงเบนกาํลงัสอง (mean square) 
  MD แทน ค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย (mean difference) 
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  R2  แทน ค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณยกกาํลงัสอง (squared multiple  
    correlation) หรือ สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ 
  cρ   แทน ค่าความเช่ือถือไดข้องตวัแปรแฝง (construct reliability) 
  vρ   แทน ค่าความแปรปรวนเฉล่ียของตวัแปรท่ีสกดัไดด้ว้ย 
    องคป์ระกอบ (average variance extracted) 
  X2 แทน ค่าสถิติไค-สแควร์ (chi-square) 
  df  แทน องศาอิสระ (degree of freedom) 
  GFI แทน ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (goodness of fit index) 
  AGFI แทน ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งท่ีปรับแกแ้ลว้ 
    (adjusted goodness of fit index) 
  CFI แทน ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งเปรียบเทียบ (comparative                            
    fit index) 
  SRMR แทน ดชันีค่ารากของค่าเฉล่ียกาํลงัสองของความคลาดเคล่ือน 
    มาตรฐาน (standardized RMR) 
  RMSEA  แทน ดชันีค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์                             
    (root mean square error of approximation) 
  CN แทน ค่าขนาดตวัอยา่งวิกฤต (critical N) 
  LSR แทน ค่าสูงสุดของเศษเหลือในรูปแบบคะแนน (largest  
    standardized residual) 
  DE แทน อิทธิพลทางตรง (direct effects) 
  IE แทน อิทธิพลทางออ้ม (indirect effects) 
  TE แทน อิทธิพลรวม (total effects) 
 
2. ผลการวเิคราะห์สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีไดรั้บกลบัคืนมา จาํนวน 684 ฉบบัคิดเป็นร้อยละ 95.00 
ของแบบสอบถามจาํนวนทั้งหมด 720 ฉบบัท่ีส่งไป ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลมาวิเคราะห์ แสดงสถานภาพ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็นค่าความถ่ี และค่า
ร้อยละ ปรากฏผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 13 
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ตารางที่ 13  ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ ของขอ้มูลแสดงสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลสถานภาพ ความถี ่ ร้อยละ 
       เพศ 

1. ชาย 
2. หญิง 

 
533 
151 

 
77.90 
22.10 

       อาย ุ
1. ตํ่ากวา่ 35 ปี 
2. 35-45 ปี 
3. 46-55 ปี 
4. 56 ปี ข้ึนไป 

 
12 
113 
356 
203 

 
1.80 
16.50 
52.00 
29.70 

       ประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร 
1. ตํ่ากวา่ 5 ปี 
2. 5-10 ปี 
3. 11-15 ปี 
4. 16 ปีข้ึนไป    

 
186 
130 
213 
155 

 
27.19 
19.01 
31.14 
22.66 

  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางท่ี 13 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีเป็น        
กลุ่มตวัอย่าง 684 คน เม่ือจาํแนกตามเพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจาํนวน 533 คน คิดเป็น           
ร้อยละ 77.90 เป็นเพศหญิงจาํนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 22.10 และเม่ือจาํแนกตามอายุ พบว่า  
อายรุะหว่าง 46-55 ปี มากท่ีสุด จาํนวน 356 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 รองลงมาคือมีอาย ุ56 ปีข้ึนไป 
จาํนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 29.70 และมีอายรุะหว่าง 35-45 ปี จาํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 
นอ้ยท่ีสุดคือมีอายตุ ํ่ากว่า 35 ปี จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 และเม่ือจาํแนกตามประสบการณ์
การเป็นผูบ้ริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาพบว่า มีประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหารตํ่า       
11-15 ปี มากท่ีสุดจาํนวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 31.14 รองลงมาคือมีประสบการณ์การเป็น
ผูบ้ริหารตํ่ากว่า 5 ปีข้ึนไป จาํนวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 27.19 รองลงมาคือมีประสบการณ์            
การเป็นผูบ้ริหาร 16 ปีข้ึนไป จาํนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 22.66  และมีประสบการณ์การเป็น
ผูบ้ริหารนอ้ยท่ีสุดคืออาย ุ5-10 ปี จาํนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ19.01  
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3. ผลการวิเคราะห์ระดับการแสดงออกภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ และเปรียบเทียบจําแนกตาม                            
 เพศ อายุ และประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพ่ือตอบวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ 1 โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ไดแ้ก่ 1) ผลการวิเคราะห์ระดบัการแสดงออกภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษา 2) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการแสดงออกภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาจาํแนกตามเพศ 3) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการแสดงออก
ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาจาํแนกตามอายุ และ 4) ผลการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการแสดงออกภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาจาํแนกตามประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหารดงัน้ี 
 3.1 ผลการวเิคราะห์ระดบัการแสดงออกภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 
  ผลการวิ เคราะห์ระดับการแสดงออกภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค์ โดยค่าเฉล่ีย                         
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ ้และค่าความโด่ง ในภาพรวม รายดา้น และรายขอ้ ดงัแสดง                
ในตารางท่ี 14 
 
ตารางที ่14  ผลการวิเคราะห์ระดบัการแสดงออกภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา
 อาชีวศึกษา 
 

ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ X  S.D. SKEW KUR แปลความ 

จนิตนาการ 
     1.กลา้นาํเสนอความคิดใหม่ๆ เพื่อพฒันา
งาน 
     2.มีความคิด ไตร่ตรอง สุขมุ รอบคอบใน
งานท่ีทาํ  
     3.มีอารมณ์ขัน  เ ป็นกัน เองกับ เ พ่ือน
ร่วมงาน 

4.50 
4.49 

 
4.53 

 
4.43 

0.36 
0.61 

 
0.61 

 
0.63 

-0.62 
-0.84 

 
-1.07 

 
-0.68 

0.05 
0.11 

 
0.90 

 
-0.34 

มาก 
มาก 

 
มากท่ีสุด 

 
มาก 

     4.สร้างบรรยากาศการทาํงานในลกัษณะ 
สนุกสนาน  
     5.มีสติ ปัญญาในการแก้ปัญหาอย่า ง
สร้างสรรค ์

4.48 
 

4.59 

0.62 
 

0.52 

-0.89 
 

-0.70 

0.31 
 

-0.80 

มาก 
 

มากท่ีสุด 
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ตารางที ่14  ผลการวิเคราะห์ระดบัการแสดงออกภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา
 อาชีวศึกษา (ต่อ) 
 

ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ X  S.D. SKEW KUR แปลความ 

ความยดืหยุ่น 
     1.เป็นตวัของตวัเอง ไม่ทาํตามผูอ่ื้นโดย
ไม่มีเหตุผล 
     2.มีความยดืหยุน่ ปรับเปล่ียนแผนงาน        
ตามความเหมาะสม 
     3.มีการปรับตวัตามสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนไปจากเดิม 
     4.มีความยดืหยุน่ในการปรับตวัใหม่ถา้รู้
วา่ไม่ถูกตอ้ง 
     5.เปิดใจกวา้งยอมรับฟังความคิดเห็นและ 
ขอ้เสนอแนะจากผูอ่ื้น 
     6.มีการเรียนรู้เพ่ือพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 

4.60 
4.59 

 
4.61 

 
4.61 

 
4.60 

 
4.60 

 
4.60 

0.34 
0.56 

 
0.55 

 
0.54 

 
0.56 

 
0.58 

 
0.59 

-0.86 
-1.05 

 
-1.05 

 
-.96 

 
-1.08 

 
-1.16 

 
-1.26 

0.37 
0.38 

 
0.08 

 
-0.16 

 
0.16 

 
0.35 

 
1.00 

มากทีสุ่ด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

วสัิยทัศน์ 
     1.มีการกาํหนดอนาคตภาพของ
สถานศึกษาท่ีเป็นไปได ้และชดัเจน 
     2.มีการวิเคราะห์สถานการณ์เพือ่กาํหนด  
เป้าหมาย 
     3.กระตุน้ใหบุ้คลากรมีแรงบนัดาลใจ 
     4.แสวงหาวิธีการใหม่ๆ เพ่ือเอาชนะ            
ส่ิงต่อตา้นการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 

4.44 
4.47 

 
4.44 

 
4.47 
4.37 

0.50 
0.60 

 
0.66 

 
0.63 
0.68 

-0.85 
-0.71 

 
-0.86 

 
-0.93 
-0.90 

0.96 
-0.25 

 
0.06 

 
0.46 
0.93 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

ภาพรวม 4.53 0.32 -0.63 0.16 มากทีสุ่ด 
  
 ผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 14 พบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีระดบั        
การแสดงออกภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.53) เม่ือพิจารณา       
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รายดา้นพบว่า ด้านความยืดหยุ่นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.60) ด้านจินตนาการ และดา้น
วิสัยทศัน์อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 และ 4.44 ตามลาํดบั ค่าความเบเ้ท่ากบั -0.63 
และค่าความโด่งเท่ากบั 0.16 แสดงว่าขอ้มูลมีลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรแบบโคง้เบซ้า้ย และ 
มีความโด่งสูงกวา่ปกติ 
 
 3.2 ผลการเปรียบเทยีบระดบัการแสดงออกภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์จาํแนกตามเพศ 
  ผลการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษา จาํแนกตามเพศ โดยใชว้ิธีทดสอบค่าที (t-test) ปรากฏดงัตารางท่ี 15 
 
ตารางที ่15   ผลการเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา                            
 จาํแนกตามเพศ 
 

ปัจจยั 
เพศชาย เพศหญิง 

t 
n X  S.D. n X  S.D. 

ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์ 533 4.53 0.31 151 4.52 0.31 0.44 
 
   ผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 15 พบว่า ระดบัภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาของเพศชายกบัเพศหญิงไม่แตกต่างกนั  
 
 3.3 ผลการเปรียบเทยีบระดบัการแสดงออกภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์จาํแนกตามอายุ 
  ผลการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบระดบัการแสดงออกภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์อง
ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีอายแุตกต่างกนั จาํแนกเป็น 4 ช่วงอาย ุคือ นอ้ยกว่า 35 ปี, 35-45 
ปี, 46-55 ปี และ 56 ปีข้ึนไป โดยใชว้ิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน              
ทางเดียว (One-way ANOVA)  ปรากฏดงัตารางท่ี 16 
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ตารางที ่16  ผลการเปรียบเทียบระดับการแสดงออกภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหาร                                
 สถานศึกษาอาชีวศึกษา จาํแนกตามอาย ุ
 

ปัจจยั 
ค่าเฉลีย่ตามช่วงอายุ แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F 

< 35 35-45 46-55 ≥56 

ภาวะผูน้าํ 
เชิงสร้างสรรค ์

 
4.48 
 

 
4.47 

 
4.51 

 
4.60 

ระหวา่งกลุ่ม 3 1.48 0.49  
4.97 * ภายในกลุ่ม 680 67.27 0.10 

รวม 683 68.74  
* หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  ผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 16 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีระดบั               
การแสดงออกภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงทาํการ
ทดสอบค่าเฉล่ียภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคเ์ป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe) ปรากฏผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลดงัตารางท่ี 17   
 
ตารางที ่17  ผลการเปรียบเทียบระดับการแสดงออกภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหาร                                  
 สถานศึกษาอาชีวศึกษา เป็นรายคู่จาํแนกตามอาย ุ
 

ช่วงอายเุปรียบเทียบ MD SE 
 
อาย ุ35-45 ปี ( X  = 4.47) 

อาย ุ< 35 ปี ( X  = 4.48) - 0.01 0.10 
อาย ุ46-55 ปี ( X  = 4.51) - 0.03 0.03 
อาย ุ≥56 ปี ( X  = 4.60) - 0.12* 0.04 

 
อาย ุ46-55 ปี ( X  = 4.51) 

อาย ุ< 35 ปี ( X  = 4.48) 0.02 0.09 
อาย ุ35-45 ปี ( X  = 4.47) 0.03 0.03 
อาย ุ≥56 ปี ( X  = 4.60) 0.09* 0.03 

      * หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 
  จากตารางท่ี 17 พบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีช่วงอาย ุ35-45 ปี กบั
ช่วงอายุ  ≥56 ปี และช่วงอายุ 46-55 ปี กบัช่วงอายุ ≥ 56 ปี มีระดบัการแสดงออกภาวะผูน้าํ             
เชิงสร้างสรรคแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาช่วงอาย ุ 
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≥ 56 ปี มีระดบั  การแสดงออกภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคม์ากกว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาช่วงอาย ุ35-45 ปี  
และช่วงอาย ุ46-55 ปี ส่วนคู่ อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 
 
 3.4  ผลการเปรียบเทียบระดับการแสดงออกภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์จําแนกตาม                            
  ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 
  ผลการวิเคราะห์ เพื่อเปรียบเทียบระดบัการแสดงออกภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการเป็นผูบ้ริหารแตกต่างกนั จาํแนกเป็น        
4 ช่วงอาย ุคือ ตํ่ากว่า 5 ปี, 5-10 ปี, 11-15 ปี และ 16 ปีข้ึนไป โดยใชว้ิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ปรากฏผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 18 
 
ตารางที ่18  ผลการเปรียบเทียบระดับการแสดงออกภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหาร                            
 สถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหารแตกต่างกนั 
 

ปัจจยั 
ค่าเฉลีย่ตามช่วงประสบการณ์ แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F 

< 5 5-10 11-15 ≥16 

ภาวะผูน้าํ 
เชิงสร้างสรรค ์

 
4.46 

 

 
4.54 

 
4.53 

 
4.59 

ระหวา่งกลุ่ม 3 1.48 0.46  
4.65* ภายในกลุ่ม 680 67.27 0.10 

รวม 683 68.74  
* หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  ผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 18 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีระดบัการ
แสดงออกภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงทาํการ
ทดสอบค่าเฉล่ียภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคเ์ป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe) ปรากฏผลการ
วิเคราะห์ ดงัตารางท่ี 19 
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ตารางที ่19  ผลการเปรียบเทียบระดับการแสดงออกภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหาร                                
 สถานศึกษาอาชีวศึกษาเป็นรายคู่จาํแนกตามประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร 
 

ช่วงอายุเปรียบเทยีบประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร MD SE 
 
อาย ุ< 5  ปี ( X  = 4.46) 

อาย ุ5 - 10 ปี ( X  = 4.54) - 0.08 0.04 
อาย ุ11 - 15 ปี ( X  = 4.53) - 0.07 0.03 
อาย ุ≥16 ปี ( X  = 4.59) - 0.13* 0.04 

* หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
  จากตารางท่ี 19 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีช่วงประสบการณ์ < 5 
ปี กบัช่วงประสบการณ์  ≥16 ปี มีระดบัการแสดงออกภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคแ์ตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาช่วงอาย ุ ≥ 16 ปี มีระดบัการแสดงออก
ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคม์ากกว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาช่วงอาย ุ< 5  ปี  ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 
 สรุปได้ว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการแสดงออกภาวะผูน้ําเชิง
สร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีเป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้คือ ผลการ
เปรียบเทียบเม่ือจาํแนกตามอายแุละประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาช่วงอายุ
มากกว่าหรือเท่ากับ 56 ปี มีระดับการแสดงออกภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค์มากกว่าผู ้บริหาร
สถานศึกษาช่วงอายุ 35-45 ปี  และช่วงอายุ 46-55 ปี แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ส่วนคู่อ่ืนๆ                
ไม่แตกต่างกนั และผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีมีประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหารมากกว่าหรือเท่ากบั            
16 ปี มีระดบัการแสดงออกภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคม์ากกว่าผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีมีประสบการณ์
การเป็นผูบ้ริหารนอ้ยกว่า 5 ปี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั  ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั ในกรณีผล
การเปรียบเทียบเม่ือจาํแนกตามเพศไม่เป็นไปตามสมมติฐาน โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เพศชายและเพศหญิงมีระดบัการแสดงออกภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคไ์ม่แตกต่างกนั 
 
4. ผลการวิเคราะห์ระดับการแสดงออกในปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ และ                                
 เปรียบเทยีบจาํแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพ่ือตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ 2 โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ไดแ้ก่ 1) ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นแรงจูงใจภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา 2) ผลการ
วิเคราะห์ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มแบบเปิดของผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา และ 3) ผลการ
วิเคราะห์ปัจจยัดา้นความรู้เชิงลึกของผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี 
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 4.1 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัด้านแรงจูงใจภายใน  
  ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีนาํเสนอ ผลการวิเคราะห์ระดบัการแสดงออกในปัจจยั
ดา้นแรงจูงใจภายใน ซ่ึงประกอบไปดว้ยทิศทางและจุดหมาย ความทุ่มเท และความวิริยะ และผล
การวิเคราะห์เปรียบเทียบจาํแนกตามเพศ อาย ุและประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร 
  4.1.1 ผลการวเิคราะห์ระดบัการแสดงออกในปัจจยัด้านแรงจูงใจภายใน 
 ในส่วนน้ีเป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความ
เบ ้และค่าความโด่ง ในภาพรวม รายดา้น และรายขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 20 
 
ตารางที ่20  ผลการวิเคราะห์ระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านแรงจูงใจภายในของผูบ้ริหาร                            
 สถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 

ปัจจยัด้านแรงจูงในภายใน X  S.D. SKEW KUR แปลความ 

ทศิทางและจุดหมาย 
     1.ยดึมัน่ในทิศทางและจุดหมายการทาํงาน
ท่ีกาํหนด 
     2.กาํหนดบทบาทหนา้ท่ีการทาํงานของ
บุคคลากร เพ่ือใหบ้รรลุในทิศทางและ
จุดหมายใหเ้ป็นระบบ 

3. สามารถอธิบายขั้นตอนและกระบวนการ
ทาํงานตามทิศทางและจุดหมายท่ีกาํหนด 

4. สามารถใหค้าํปรึกษา แนะนาํในการ
ทาํงานกบัเพือ่นร่วมงานตามทิศทางและ
จุดหมายท่ีกาํหนด 

5. สามารถสร้างแรงบนัดาลใจใหบุ้คลากร
ตระหนกัถึงการทาํงานเพ่ือใหบ้รรลุใน
เป้าหมาย 
 

4.44
4.42 

 
4.43 

 
 

4.47 
 

4.51 
 
 

4.35 

0.52 
0.63 

 
0.64 

 
 

0.62 
 

0.64 
 
 

0.67 

-1.11 
-0.79 

 
-0.96 

 
 

-0.81 
 

-1.20 
 
 

-0.77 

1.70 
0.43 

 
1.02 

 
 

0.01 
 

1.31 
 
 

0.18 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

มากท่ีสุด 
 
 

มาก 
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ตารางที ่20  ผลการวิเคราะห์ระดับการแสดงออกในปัจจัยด้านแรงจูงใจภายในของผูบ้ริหาร                               
 สถานศึกษาอาชีวศึกษา (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านแรงจูงในภายใน X  S.D. SKEW KUR แปลความ 

ความทุ่มเท 
1. มีความมุ่งมัน่ทาํงานโดยไม่คาํนึงถึง

ความ เหน็ดเหน่ือย 
2. มีความเตม็ใจสร้างสรรคง์านใหมี้

คุณภาพเกินความคาดหมาย 
3. มีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานเพ่ือให้

ประสบความสาํเร็จ 
4. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน

ตลอดเวลา 
5. แสวงหาประสบการณ์และความรู้            

เพ่ือเตรียมพร้อมในการปฏิบติังานอยูเ่สมอ 
6. มีความศรัทธาและทุ่มเท มีความ

พยายาม ต่องาน 

4.47 
4.40 

 
4.41 

 
4.56 

 
4.48 

 
4.46 
 
4.52 

0.55 
0.69 

 
0.67 

 
0.62 

 
0.64 

 
0.65 

 
0.66 

-1.19 
-0.99 

 
-1.00 

 
-1.30 

 
-1.00 

 
-0.98 

 
-1.18 

1.57 
0.97 

 
1.14 

 
1.61 

 
0.68 

 
0.54 

 
0.85 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มากท่ีสุด 

 
มาก 

 
มาก 

 
มากท่ีสุด 

ความวริิยะ 
7. ทาํงานดว้ยความอดทน อดกลั้น และ

ต่อเน่ือง 
8. มีสมาธิแน่วแน่ จดจ่อต่อการทาํงาน 
9. มีความตั้งใจท่ีจะฝ่าฟันต่อปัญหาและ

อุปสรรคในการปฏิบติังานโดยไม่ยอ่ทอ้ 
10. มีความกลา้หาญ เดด็เด่ียว ไม่

หวัน่ไหว 
11. แน่วแน่ ไม่กลวัต่อปัญหาท่ีสลบั 

ซบัซอ้น  

4.37 
4.49 

 
4.30 
4.42 

 
4.31 

 
4.33 

0.57 
0.64 

 
0.69 
0.67 

 
0.73 

 
0.69 

-0.96 
-1.11 

 
-0.65 
-0.93 

 
-0.96 

 
-0.78 

1.06 
1.36 

 
.028 
0.51 

 
1.11 

 
0.40 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

ภาพรวม 4.43 .51 -1.24 2.17 มาก 
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 จากผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 20 พบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษา มีระดบัการแสดงออกปัจจยัดา้นการมีแรงจูงใจภายในโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
( X = 4.43) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยดา้น ความทุ่มเทมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมากเป็นอนัดบัแรก ( X = 4.47) รองลงมาตามลาํดบั คือ ดา้น ทิศทางและจุดหมาย และดา้น 
ความวิริยะมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44 และ 4.37 ค่าความเบเ้ท่ากบั -1.24 และค่าความโด่งเท่ากบั 2.17   
แสดงวา่ขอ้มูลมีลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรแบบโคง้เบซ้า้ย และมีความโด่งสูงกวา่ปกติ 
 4.1.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการแสดงออกในปัจจัยแรงจูงใจภายใน                            
  จาํแนกตามเพศ 
  ผลการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบระดบัการแสดงออกในปัจจยัแรงจูงใจ
ภายในของผู ้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา จําแนกตามเพศโดยใช้วิ ธีทดสอบค่าที (t-test) 
ปรากฏผลดงัตารางท่ี 21 
 
ตารางที ่21  ผลการเปรียบเทียบระดับการแสดงออกในปัจจัยแรงจูงใจภายในของผู ้บริหาร                            
 สถานศึกษาอาชีวศึกษา จาํแนกตามเพศ 
 

ปัจจยั 
เพศชาย เพศหญิง 

t 
n X  S.D. n X  S.D. 

 แรงจูงใจภายใน 533 4.43 0.51 151 4.42 0.50 0.34 
  
 ผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 21 ระดบัการแสดงออกในปัจจยัแรงจูงใจ
ภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาของเพศชายกบัเพศหญิงไม่แตกต่างกนั 
 4.1.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการแสดงออกในปัจจัยแรงจูงใจภายใน                            
  จาํแนกตามอายุ 
  ผลการวิ เคราะห์  เพื่อเปรียบเทียบระดับการแสดงออกในปัจจัย
แรงจูงใจภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีอายแุตกต่างกนั จาํแนกเป็น 4 ช่วงอาย ุคือ 
นอ้ยกว่า 35 ปี, 35-45 ปี, 46-55 ปี และ 56 ปีข้ึนไป โดยใชว้ิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  ปรากฏผลดงัตารางท่ี 22 
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ตารางที ่22  ผลการเปรียบเทียบระดับการแสดงออกในปัจจัยแรงจูงใจภายในของผู ้บริหาร                                
 สถานศึกษาอาชีวศึกษา จาํแนกตามอาย ุ
 

ปัจจยั 
ค่าเฉลีย่ตามช่วงอายุ แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F 

< 35 35-45 46-55  >=56 

 แรงจูงใจ
ภายใน 

 
4.48 

 

 
4.35 

 
4.41  

jfffffff 

 
4.50 

ระหวา่งกลุ่ม 3 1.87 0.62  
2.45 ภายในกลุ่ม 680 172.54 0.25 

รวม 683 174.41  
 
  ผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 22 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีระดบัการแสดงออกในปัจจยัแรงจูงใจภายในไม่แตกต่างกนั 
 4.1.4 ผลการเปรียบเทียบระดับการแสดงออกในปัจจัยแรงจูงใจภายใน                                
  จาํแนกตามประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 
  ผลการวิเคราะห์ เพื่อเปรียบเทียบระดบัการแสดงออกปัจจยัแรงจูงใจ
ภายในของผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการเป็นผูบ้ริหารแตกต่างกนั จาํแนก
เป็น 4 ช่วงอาย ุคือ ตํ่ากว่า 5 ปี, 5-10 ปี, 11-15 ปี และ 16 ปีข้ึนไป โดยใชว้ิธีการทดสอบค่าเอฟ            
(F-test) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ปรากฏผลดงัตารางท่ี 23 
 
ตารางที ่23  ผลการเปรียบเทียบระดับการแสดงออกในปัจจัยแรงจูงใจภายในของผู ้บริหาร                                
 สถานศึกษาอาชีวศึกษา จาํแนกตามประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร 
 

ปัจจยั 
ค่าเฉลีย่ตามประสบการณ์ แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F 

< 5 5-10 11-15 ≥16 

แรงจูงใจ
ภายใน 

 
4.38 

 

 
4.42 

 
4.42 

 
4.51 

ระหวา่งกลุ่ม 3 1.47 0.49  
1.93 ภายในกลุ่ม 680 172.94 0.25 

รวม 683 174.41  
 
 
 
 



 113

  ผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 23 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ท่ีมีประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหารท่ีแตกต่างกัน มีระดับการแสดงออกในปัจจัยแรงจูงใจภายใน                  
ไม่แตกต่างกนั 
 
 4.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมแบบเปิดของผู้บริหารสถานศึกษา                            
  อาชีวศึกษา   
  ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีนาํเสนอ ผลการวิเคราะห์ระดบัการแสดงออกในปัจจยั
ดา้นสภาพแวดลอ้มแบบเปิด ซ่ึงประกอบไปดว้ยความอิสระ ความทา้ทาย ความไวว้างใจ และการ
สนบัสนุนความคิดใหม่ๆ และผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบจาํแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์
การเป็นผูบ้ริหาร 
  4.2.1 ผลการวเิคราะห์ระดบัการแสดงออกในปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมแบบเปิด  
   ในส่วนน้ีน้ีเป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความ
เบ ้และค่าความโด่ง ในภาพรวม รายดา้น และรายขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 24 
 
ตารางที ่24 ผลการวิเคราะห์ระดบัการแสดงออกในปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มแบบเปิด 
 

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมแบบเปิด X  S.D. SKEW KUR แปลความ 

ความมอีสิระ 
1. เปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการ

ทาํงานอยา่งเท่าเทียมกนั 
2. ใหค้วามเป็นอิสระในการปฏิบติังาน          

ไม่ปิดกั้นความคิดเห็นท่ีแตกต่าง     
3. ปรับปรุงแกไ้ข กฎระเบียบการทาํงาน

ตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป 
4. กระตุน้บุคลากรเกิดความริเร่ิม

สร้างสรรค ์ส่ิงใหม่ 

4.38 
4.48 

 
4.42 

 
4.22 

 
4.42 

0.55 
0.63 

 
0.68 

 
0.73 

 
0.65 

-0.92 
-1.02 

 
-1.04 

 
-0.69 

 
-0.82 

1.16 
1.14 

 
1.10 

 
0.22 

 
0.35 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

ความท้าทาย 
5. กลา้ตดัสินใจบนสภาวะท่ีมีความเส่ียงสูง 

กลา้เส่ียงในวิธีการใหม่ โดยไม่กลวัความ   
ผดิพลาด 

4.23 
4.25 
4.03 

 

0.65 
0.79 
0.84 

 

-0.91 
-0.95 
-0.78 

 

0.95 
0.85 
0.67 

 

มาก 
มาก 
มาก 
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ตารางที ่24 ผลการวิเคราะห์ระดบัการแสดงออกในปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มแบบเปิด (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมแบบเปิด X  S.D. SKEW KUR แปลความ 
6. ใหค้วามสาํคญักบัเป้าหมายการทาํงานท่ี

ยิง่ใหญ่ 
4.40 0.69 -1.13 1.79 มาก 

ความไว้วางใจ 
7. มีความเช่ือมัน่ต่อการทาํงานท่ีมุ่งการ   

   เปล่ียนแปลงและสร้างสรรค ์
8. ประพฤติตวัเป็นแบบอยา่งในการสร้าง

ความเช่ือมัน่แก่บุคลากร 
9. มีความรับผดิชอบต่อความผิดพลาดท่ี

เกิดข้ึนจากการมอบหมายงานใหบุ้คลากร
ปฏิบติั 

10. เปิดเผยขอ้มูลการทาํงานอยา่ง
ตรงไปตรงมา 

11. เปิดโอกาสใหบุ้คลากรเขา้พบได้
ตลอดเวลา 

12. ใหค้วามสาํคญักบับุคลากรทุกคน
อยา่ง เท่าเทียมกนั 

4.49 
4.41 

 
4.51 

 
4.49 

 
 

4.41 
 

4.57 
 

4.52 

0.54 
0.67 

 
0.65 

 
0. 70 

 
 

0.70 
 

0.62 
 

0.66 

-1.50 
-0.94 

 
-1.25 

 
-1.50 

 
 

-1.16 
 

-1.36 
 

-1.31 

3.32 
0.89 

 
1.51 

 
2.95 

 
 

1.71 
 

0.76 
 

1.78 

มาก 
มาก 

 
มากท่ีสุด 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 

13. ยอมรับฟังความคิดเห็น และไม่ปิดกั้น   
ขอ้เสนอแนะจากบุคคลอ่ืน   

14. เอาใจใส่ต่อการพฒันาเทคนิควิธีการ 
ทาํงานใหม่ๆ ของบุคลากรอยูเ่สมอ  

15. สนบัสนุนกิจกรรมท่ีกระตุน้ให้
บุคลากรเกิดความคิดใหม่ๆ อยูเ่สมอ 

4.51 
 

4.49 
 

4.49 

0.67 
 

0.67 
 

0.65 

-1.38 
 

-1.29 
 

-1.20 

2.35 
 

1.95 
 

1.76 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
 

มาก 

ภาพรวม 4.43 0.51 -1.40 3.28 มาก 
 
 จากผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 24 พบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษา มีระดบัการแสดงออกปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มแบบเปิด โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
( X = 4.43) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นการสนบัสนุนความคิด
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ใหม่ๆ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากเป็นอนัดบัแรก ( X  = 4.50) รองลงมาคือดา้นความไวว้างใจ ( X  = 
4.49) ดา้นความมีอิสระ ( X  = 4.38) และดา้นความทา้ทาย ( X  = 4.23) ตามลาํดบั ค่าความเบเ้ท่ากบั -1.40 
และค่าความโด่งเท่ากบั 3.28 แสดงว่าขอ้มูลมีลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรแบบโคง้เบซ้า้ย และมี
ความโด่งสูงกว่าปกติ 
 4.2.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการแสดงออกในปัจจัยสภาพแวดล้อมแบบเปิด                            
  จาํแนกตามเพศ 
  ผลการวิ เคราะห์เ พ่ือเปรียบเทียบระดับการแสดงออกในปัจจัย
สภาพแวดลอ้มแบบเปิดของผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา จาํแนกตามเพศท่ีแตกต่างกนั โดยใช้
วิธีทดสอบค่าที (t-test) ปรากฏดงัตารางท่ี 25 
 
ตารางที ่25  ผลการเปรียบเทียบระดบัการแสดงออกในปัจจยัสภาพแวดลอ้มแบบเปิดของผูบ้ริหาร                            
 สถานศึกษาอาชีวศึกษาจาํแนกตามเพศ 
 

ปัจจยั 
เพศชาย เพศหญิง 

t 
n X  S.D. n X  S.D. 

ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์ 533 4.43 0.52 151 4.40 0.48 0.73 
 
  ผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 25 ระดบัการแสดงออกในปัจจยั
สภาพแวดลอ้มแบบเปิดของผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพศชายกบัเพศหญิงไม่แตกต่างกนั 
 4.2.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการแสดงออกในปัจจัยสภาพแวดล้อมแบบเปิด                            
  จาํแนกตามอายุ 
  ผลการวิ เคราะห์  เพื่อเปรียบเทียบระดับการแสดงออกในปัจจัย
สภาพแวดลอ้มแบบเปิดของผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีอายแุตกต่างกนั จาํแนกเป็น 4 ช่วง
อาย ุคือ นอ้ยกว่า 35 ปี, 35-45 ปี, 46-55 ปี และ 56 ปีข้ึนไป โดยใชวิ้ธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) 
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  ปรากฏผลดงัตารางท่ี 26 
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ตารางที ่26  ผลการเปรียบเทียบระดบัการแสดงออกในปัจจยัสภาพแวดลอ้มแบบเปิดของผูบ้ริหาร                                
 สถานศึกษาอาชีวศึกษา จาํแนกตามอาย ุ
 

 
 ผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 26 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีระดบัการแสดงออกในปัจจยัสภาพแวดลอ้มแบบเปิดไม่แตกต่างกนั 
 4.2.4 ผลการเปรียบเทียบระดับการแสดงออกในปัจจัยการมีสภาพแวดล้อม                                
  แบบเปิด จาํแนกตามประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร   
  ผลการวิ เคราะห์  เพื่อ เปรียบเทียบระดับการแสดงออกปัจจัย
สภาพแวดลอ้มแบบเปิดของผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการเป็นผูบ้ริหาร
แตกต่างกนั จาํแนกเป็น 4 ช่วงอาย ุคือ ตํ่ากว่า 5 ปี, 5-10 ปี, 11-15 ปี และ 16 ปีข้ึนไป โดยใชว้ิธีการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ปรากฏผล
ดงัตารางท่ี 27 
 
ตารางที่ 27 ผลการเปรียบเทียบระดบัการแสดงออกในปัจจยัสภาพแวดลอ้มแบบเปิดของผูบ้ริหาร 
       สถานศึกษาอาชีวศึกษา จาํแนกตามประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร 
 
 
   
 
 
 
 

 

df df 
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 ผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 27 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ท่ีมีประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหารท่ีแตกต่างกนั มีระดบัการแสดงออกในปัจจยัสภาพแวดลอ้มแบบ
เปิดไม่แตกต่างกนั 
 
 4.3    ผลการวเิคราะห์ปัจจยัด้านความรู้เชิงลกึของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
  ผลการวิเคราะห์ระดบัการแสดงออกในปัจจยัดา้นความรู้เชิงลึกซ่ึงประกอบไป
ดว้ยความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และทกัษะ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบจาํแนกตามเพศ อาย ุและ
ประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร 
  4.3.1 ผลการวเิคราะห์ระดบัการแสดงออกในปัจจยัด้านความรู้เชิงลกึ 
   ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ ้และค่าความโด่ง 
ในภาพรวม รายดา้น และรายขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 28 
 
ตารางที ่28 ผลการวิเคราะห์ระดบัการแสดงออกในปัจจยัดา้นความรู้เชิงลึก 
 

ปัจจยัด้านความรู้เชิงลกึ X  S.D. SKEW KUR แปลความ 

ความเช่ียวชาญ 
1. นาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการ

บริหารจดัการสถานศึกษา  
2. มีการจดัเกบ็และบริหารขอ้มูลอยา่งเป็น

ระบบ 
3. มีทกัษะในการบริหารจดัการในงานเพ่ือ     

การปฏิบติัอยา่งหลากหลาย 
4. มีทกัษะในการสร้าง แรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานใหก้บับุคลากร 
5. มีความชาํนาญใชเ้ทคโนโลยใีนการ

สืบคน้ขอ้มูลหรือสารสนเทศเพ่ือพฒันางาน
หรือการเรียนรู้ 

4.31 
4.40 

 
4.28 

 
4.34 

 
4.32 

 
4.17 

0.58 
0.66 

 
0.72 

 
0.68 

 
0.72 

 
0.73 

-0.99 
-0.87 

 
-0.79 

 
-0.83 

 
-1.05 

 
-0.64 

1.68 
0.79 

 
0.48 

 
0.75 

 
1.73 

 
0.45 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
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ตารางที ่28 ผลการวิเคราะห์ระดบัการแสดงออกในปัจจยัดา้นความรู้เชิงลึก (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านความรู้เชิงลกึ X  S.D. SKEW KUR แปลความ 

ประสบการณ์ 
6. มีความรู้ในหลกัวิชาการและทฤษฏีท่ี

เก่ียวขอ้งกบังานท่ีปฏิบติัทุกดา้น 
7. มีการนาํหลกัวิชาการและทฤษฏีมาบูรณา

การเพ่ือแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 
8. สามารถบูรณาการวิธีการทาํงานได ้

หลากหลาย 
9. สามารถโนม้นา้วใหบุ้คลากรปฏิบติั

หนา้ท่ีไดเ้ตม็ศกัยภาพ 
10. มีทกัษะในการปฏิบติังานโดยผา่นการ

คิดและแกปั้ญหาในการทาํงานอยา่งเป็นระบบ    

4.32 
4.24 

 
4.31 

 
4.37 

 
4.34 

 
4.37 

 

0.58 
0.69 

 
0.72 

 
0.68 

 
0.68 

 
0.66 

 

-0.94 
-0.54 

 
-0.86 

 
-0.99 

 
-0.80 

 
-0.93 

 

1.57 
-0.07 

 
0.72 

 
1.41 

 
0.63 

 
1.68 

 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
ทกัษะ   

11. มีความกระฉบักระเฉง รวดเร็ว และ
คล่องแคล่วในการทาํงาน 

12. มีทกัษะในการตดัสินใจท่ีรอบคอบ 
บนพื้นฐานเหตุและผล  

13. สามารถตดัสินใจแกปั้ญหาท่ีรวดเร็ว
และถูกตอ้งในสถานการณ์ท่ีคบัขนั 

14. มีทกัษะและไหวพริบในการแกปั้ญหา
เฉพาะหนา้อยา่งสร้างสรรค ์

4.44 
4.44 

 
4.44 

 
4.42 

 
4.45 

0.58 
0.64 

 
0.65 

 
0.69 

 
0.64 

-1.068 
-0.83 

 
-1.02 

 
-1.13 

 
-0.90 

1.41 
0.29 

 
1.31 

 
1.40 

 
0.51 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

ภาพรวม 4.35 0.54 -1.07 2.16 มาก 
 
 จากผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 28 พบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษา มีระดบัการแสดงออกปัจจยัดา้นความรู้เชิงลึก โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.35)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ตามลาํดบัของค่าเฉล่ียจากมากหานอ้ยดงัน้ี 
คือ ดา้นทกัษะ  ดา้นประสบการณ์ และดา้นความเช่ียวชาญ ( X = 4.44, X = 4.32 และ X = 4.31 
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ตามลาํดบั)  ค่าความเบเ้ท่ากบั -1.07 และค่าความโด่งเท่ากบั 2.16 แสดงว่าขอ้มูลมีลกัษณะการแจก
แจงของตวัแปรแบบโคง้เบซ้า้ย และมีความโด่งสูงกว่าปกติ 
 4.3.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการแสดงออกในปัจจยัความรู้เชิงลกึจาํแนกตามเพศ  
  ผลการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบระดบัการแสดงออกในปัจจยัความรู้
เชิงลึกของผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาจาํแนกตามเพศ โดยใชว้ิธีทดสอบค่าที (t-test) ปรากฏผล             
ดงัตารางท่ี 29 
 
ตารางที ่29  ผลการเปรียบเทียบระดบัการแสดงออกในปัจจยัความรู้เชิงลึกของผูบ้ริหารสถานศึกษา                            
 อาชีวศึกษาจาํแนกตามเพศ 
 

ปัจจยั 
เพศชาย เพศหญิง 

t 
n X  S.D. n X  S.D. 

 ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์ 533 4.36 0.54 151 4.29 0.52 1.43 
 
  ผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 29 พบว่าระดบัการแสดงออกในปัจจยั
ความรู้เชิงลึกของผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพศชายกบัเพศหญิงไม่แตกต่างกนั 
 4.3.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการแสดงออกในปัจจัยความรู้เชิงลึกจําแนก                               
  ตามอายุ 
  ผลการวิเคราะห์ เพื่อเปรียบเทียบระดบัการแสดงออกในปัจจยัการมี
ความรู้เชิงลึกของผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีอายุแตกต่างกนั จาํแนกเป็น 4 ช่วงอายุ คือ 
นอ้ยกว่า 35 ปี, 35-45 ปี, 46-55 ปี และ 56 ปีข้ึนไป โดยใชว้ิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  ปรากฏผลดงัตารางท่ี 30 
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ตารางที ่30   ผลการเปรียบเทียบระดบัการแสดงออกในปัจจยัความรู้เชิงลึกของผูบ้ริหารสถานศึกษา                                  
 อาชีวศึกษา จาํแนกตามอาย ุ
 

ปัจจยั 
ค่าเฉลีย่ตามช่วงอายุ แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F 

< 35 35-45 46-55 ≥56 

ความรู้เชิงลึก 
 

4.39 
 

 
4.30 

 
4.34  

jfffffff 

 
4.39 

ระหวา่งกลุ่ม 3 .76 0.25  
0.87 ภายในกลุ่ม 680 196.55 0.29 

รวม 683 197.30  
 
  ผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 30 พบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ี
มีอายแุตกต่างกนัมีระดบัการแสดงออกในปัจจยัความรู้เชิงลึกไม่แตกต่างกนั 
 4.3.4 ผลการเปรียบเทียบระดับการแสดงออกในปัจจัยความรู้เชิงลึกจําแนกตาม                                 
  ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 
  ผลการวิเคราะห์ เพ่ือเปรียบเทียบระดบัการแสดงออกปัจจยัความรู้เชิง
ลึกของผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการดาํรงตาํแหน่งทางการบริหาร
แตกต่างกนั จาํแนกเป็น 4 ช่วงอาย ุคือ ตํ่ากว่า 5 ปี, 5-10 ปี, 11-15 ปี และ 16 ปีข้ึนไป โดยใชว้ิธีการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ปรากฏผล
ดงัตารางท่ี 31 
 
ตารางที ่31    ผลการเปรียบเทียบระดบัการแสดงออกในปัจจยัความรู้เชิงลึกของผูบ้ริหารสถานศึกษา                                  
 อาชีวศึกษา 
 

ปัจจยั 
ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F 

< 5 5-10 11-15 ≥16 

สภาพแวดลอ้ม
แบบเปิด 

 
4.31 

 

 
4.34 

 
4.35 

 
4.41 

ระหวา่งกลุ่ม 3 0.97 0.32  
1.12 ภายในกลุ่ม 680 196.33 0.29 

รวม 683 197.30  
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  ผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 31 พบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
มีท่ีมีประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหารแตกต่างกนัมีระดบัการแสดงออกในปัจจัยสภาพแวดลอ้ม         
แบบเปิด ไม่แตกต่างกนั 
 สรุปได้ว่า จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเม่ือจาํแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร               
ทั้งในปัจจยัแรงจูงใจ ปัจจยัสภาพแวดลอ้มแบบเปิด และปัจจยัความรู้เชิงลึก มีผลการเปรียบเทียบ 
ไม่แตกต่างกนัทุกตวัแปร ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมติฐานท่ีกาํหนดไว ้
 
5. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของ      
 ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาทีผู้่วจิยัพฒันาขึน้กบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ 3 คือตรวจสอบความสอดคลอ้ง
ของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคต์ามสมมติฐานท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์โดยประกอบดว้ย 1) ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายระหว่างตวัแปร
สังเกตของปัจจยัเชิงสาเหตุและตวัแปรสังเกตของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ 2) ผลการวิเคราะห์
โมเดลของการวดั (measurement model) ของตวัแปรแฝง หลงัการทดสอบความสอดคลอ้งของ
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ท่ีผูว้ิจัยพฒันาข้ึนกับกับข้อมูลเชิงประจักษ ์               
3) ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีผูวิ้จยัพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ก่อนปรับโมเดลการวิจยั            
4) ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีผูวิ้จยัพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษห์ลงัปรับโมเดลการวิจยั 

 5.1 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่างง่ายระหว่างตัวแปรสังเกตปัจจัย                            
  เชิงสาเหตุและตวัแปรสังเกตของภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 

  การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่างง่าย (r) ระหว่างตวัแปรสังเกต
ทั้งหมด 13 ตวัแปรโดยใชสู้ตรของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) 
จากผลการวิเคราะห์พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสังเกตทุกคู่มีความสัมพนัธ์           
ในทิศทางบวก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูร่ะหว่าง 
0.31 ถึง 0.84 ขนาดความสัมพนัธ์อยู ่ในระดบัปานกลาง (0.31 < r < 0.70) ถึงระดบัมาก (0.71 < r < 
1.00) แสดงให้เห็นว่าลกัษณะความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีศึกษาเป็นความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรง             
โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สูงสุดเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรสังเกต การสนับสนุน
ความคิดใหม่ๆ (NEW) และตวัแปรสังเกตความไวว้างใจ (TRU) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์               
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ตํ่าสุดเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสังเกตความ ทา้ทาย (CHA) และตวัแปรสังเกตจินตนาการ 
(IMG) ดงัแสดงในตารางท่ี 32 
 
ตารางที ่32  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่างง่ายระหว่างตวัแปรสังเกตของปัจจยัเชิงสาเหตุและ
 ตวัแปร สงัเกตของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์
 

** หมายถึงมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 จากตารางท่ี 32 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายระหว่างตวัแปร
สังเกตพบว่าตวัแปรมีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดย           
ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุดคือ ตวัแปรการสนับสนุนความคิดใหม่ๆ (NEW) กบัตวัแปร 
ความไวว้างใจ(TRU) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่างง่าย เท่ากบั 0.84 รองลงมาคือตวัแปร            
ความวิริยะ (INT ) กบัตวัแปรความทุ่มเท (PER) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายเท่ากบั 0.82 
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และตวัแปรทกัษะ (SKI) กบัตวัแปรประสบการณ์ (EXI) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่างง่าย
เท่ากบั 0.81 ตามลาํดบั 
 เม่ือพิจารณาตวัแปรสังเกตท่ีมีความสัมพนัธ์กนัตํ่าสุด พบว่าตวัแปรความทา้ทาย  
(CHA) กบัตวัแปรจินตนาการ (IMA) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายเท่ากบั 0.31 รองลงมา
คือตัวแปรความท้าทาย (CHA) กับตัวแปรความยืดหยุ่น (FLE) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์               
อยา่งง่ายเท่ากบั 0.34 และตวัแปร ความไวว้างใจ (TRU) ความทุ่มเท (PER) ความวิริยะ (INT) กบัตวั
แปรจินตนาการ (IMA) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่างง่ายเท่ากบั 0.36 ตามลาํดบั แต่ยงัมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกตวัแปร  
 
 5.2 ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัด (measurement model) ของแต่ละตัวแปรแฝง                            
  หลังการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นําเชิง                            
   สร้างสรรค์ทีผู้่วจัิยพฒันาขึน้กบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ 
  เพ่ือแสดงถึงคุณภาพของโมเดล และใหไ้ดส้ารสนเทศในการอภิปรายผลการวิจยั
เพ่ิมข้ึน จึงมีการประเมินความสามารถของตวัแปรสังเกตท่ีใช้วดัตวัแปรแฝงในโมเดลสมการ
โครงสร้างโดยพิจารณาจากความมีนยัสาํคญัของนํ้ าหนกัองคป์ระกอบ ค่าความเช่ือมัน่ไดข้องตวัแปร
แฝงและค่าความแปรปรวนเฉล่ียของตวัแปรท่ีสกดัไดด้ว้ยองค์ประกอบของตวัแปรแฝงท่ีศึกษา 
ดงันั้นเม่ือนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ในคร้ังเดียวกนัทั้งหมดตวัแปรต่างๆ ในโมเดลสมการโครงสร้าง            
จะส่งอิทธิพลถึงกนัทาํให้ค่าต่างๆ ท่ีได้จากการประเมินโมเดลการวดัโดยอิสระจากตวัแปรอ่ืนๆ 
เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงผลการประเมินโมเดลการวดัแต่ละตวัแฝง ดงัแสดงในตารางท่ี 33 และในภาพท่ี 10  
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ตารางที ่33  การประเมินความสอดคลอ้งของโมเดลการวดัของแต่ละตวัแปรแฝง หลงัการทดสอบ                                  
 ความสอดคล้องโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหาร                                
 สถานศึกษา อาชีวศึกษา 
 

ตวัแปรแฝง ตวัแปรสงัเกต λ SE t R2 
cρ  vρ  

ภาวะผูน้าํ 
เชิงสร้างสรรค ์

จินตนาการ 0.62 0.05 13.84** 0.62 
0.98 0.94 ความยดืหยุน่ 0.69 0.04 15.49** 0.53 

วิสยัทศัน ์ 0.80 - - 0.37 

แรงจูงใจภายใน 
ทิศทางและเป้าหมาย 0.92 0.04 25.51** 0.21 

0.99 0.97 ความทุ่มเท 0.87 0.03 30.38** 0.29 
ความวิริยะ 0.86 - - 0.30 

สภาพแวดลอ้ม
แบบเปิด 

ความอิสระ 0.86 0.03 26.28** 0.25 

0.99 0.96 
ความทา้ทาย 0.76 0.03 22.35** 0.42 
ความไวว้างใจ 0.93 0.04 26.13** 0.13 
สนับสนุนความคิด
ใหม่ ๆ 

0.87 0.03 25.15** 0.24 

ความรู้เชิงลึก 
ความเช่ียวชาญ 0.85 - - 0.31 

0.99 0.98 ประสบการณ์ 0.94 0.03 31.97** 0.16 
ทกัษะ 0.88 0.03 26.37** 0.26 

**หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 จากตารางท่ี 33  พบว่าโมเดลการวดัภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคท่ี์วดัไดจ้ากตวัแปร
สังเกต 3 ตวัแปรคือ จินตนาการ ความยดืหยุน่ วิสัยทศัน์ มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ (λ) อยูร่ะหว่าง 
0.62 ถึง 0.94 และค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ของตวัแปรสงัเกต (R2) มีค่าอยูร่ะหวา่ง  0.13  ถึง 0.62 
ซ่ึงทุกค่าแตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยตวัแปรสังเกตประสบการณ์            
มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบสูงสุดและจินตนาการมีค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์สูงสุด เม่ือพิจารณาค่าความ
เช่ือถือไดข้องตวัแปรแฝงภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์( cρ ) เท่ากบั 0.98 (ค่ามากกว่า 0.60) สรุปไดว้่าตวั
แปรสังเกตทั้ งชุดให้มาตรวดัตัวแปรแฝงภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ท่ีเช่ือถือได้ และมีค่าความ
แปรปรวนเฉล่ียของตวัแปร ท่ีสกดัไดด้ว้ยองคป์ระกอบ ( vρ ) เท่ากบั 0.94 (มากกว่า 0.50) นัน่คือการ
ผนัแปรในตวัแปรสงัเกตเกิดข้ึน จากตวัแปรแฝงมากกวา่เป็นขอ้ผดิพลาดของมาตรวดั 
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 โมเดลการวดัแรงจูงใจภายในท่ีวดัไดจ้ากตวัแปรสังเกต 3 ตวัแปรคือ ทิศทางและ
เป้าหมาย ความทุ่มเท และความวิริยะ มีค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบ (λ) อยูร่ะหว่าง 0.86 ถึง 0.92 และ             
ค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ของตวัแปรสงัเกต (R2) มีค่าอยูร่ะหวา่ง  0.21  ถึง 0.30 ซ่ึงทุกค่าแตกต่าง
จากศูนยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยตวัแปรสังเกตทิศทางและเป้าหมาย มีค่านํ้าหนกั
องค์ประกอบสูงสุด และตัวแปรความวิริยะมีค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์สูงสุด เม่ือพิจารณาค่า           
ความเช่ือถือไดข้องตวัแปรแฝงแรงจูงใจภายใน ( cρ ) เท่ากบั 0.99 (ค่ามากกว่า 0.60) สรุปไดว้่า           
ตวัแปรสังเกตทั้งชุดให้มาตรวดัตวัแปรแฝงแรงจูงใจภายในท่ีเช่ือถือได ้และมีค่าความแปรปรวน
เฉล่ียของตวัแปรท่ีสกดัไดด้ว้ยองคป์ระกอบ ( vρ ) เท่ากบั 0.97 (มากกว่า 0.50) นัน่คือการผนัแปร        
ในตวัแปรสังเกตเกิดข้ึนจากตวัแปรแฝงมากกว่าเป็นขอ้ผดิพลาดของมาตรวดั 
 โมเดลการวดัสภาพแวดลอ้มแบบเปิดท่ีวดัไดจ้ากตวัแปรสังเกต 4 ตวัแปร คือ             
ความอิสระ ความทา้ทาย ความไวว้างใจ และการสนบัสนุนความคิดใหม่ๆ มีค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบ 
(λ) อยูร่ะหว่าง 0.76 ถึง 0.93 และค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ของตวัแปรสังเกต (R2) มีค่าอยูร่ะหว่าง  
0.13  ถึง 0.42 ซ่ึงทุกค่าแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยตวัแปรสังเกต
ความไวว้างใจ มีค่านํ้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดและความทา้ทายมีค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์สูงสุด              
เม่ือพิจารณาค่าความเช่ือถือไดข้องตวัแปรแฝงสภาพแวดลอ้มแบบเปิด ( cρ ) เท่ากบั 0.99                  
(ค่ามากกว่า 0.60) สรุปไดว้่าตวัแปรสังเกตทั้งชุดใหม้าตรวดัตวัแปรแฝงสภาพแวดลอ้มแบบเปิด            
ท่ีเช่ือถือได ้และมีค่าความแปรปรวนเฉล่ียของตวัแปรท่ีสกดัไดด้ว้ยองคป์ระกอบ ( vρ ) เท่ากบั 0.96 
(มากกว่า 0.50) นัน่คือการผนัแปรในตวัแปรสังเกตเกิดข้ึน จากตวัแปรแฝงมากกว่าเป็นขอ้ผิดพลาด
ของมาตรวดั 
 โมเดลการวดัความรู้เชิงลึกท่ีวดัไดจ้ากตวัแปรสังเกต 3 ตวัแปรคือ ความเช่ียวชาญ 
ประสบการณ์ และทกัษะ มีค่านํ้ าหนกัองค์ประกอบ (λ) อยู่ระหว่าง 0.85 ถึง 0.94 และมีค่า
สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ของตวัแปรสังเกต (R2) มีค่าอยูร่ะหว่าง 0.16  ถึง 0.31 ซ่ึงทุกค่าแตกต่าง
จากศูนยอ์ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยตัวแปรสังเกตประสบการณ์มีค่านํ้ าหนัก
องค์ประกอบสูงสุด และความเช่ียวชาญมีค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์สูงสุด เม่ือพิจารณาค่า                   
ความเช่ือถือไดข้องตวัแปรแฝงความรู้เชิงลึก ( cρ ) เท่ากบั 0.99 (ค่ามากกว่า 0.60) สรุปไดว้่าตวัแปร
สังเกตทั้งชุดให้มาตรวดัตวัแปรแฝงความรู้เชิงลึกท่ีเช่ือถือได ้และมีค่าความแปรปรวนเฉล่ียของตวั
แปรท่ีสกดัไดด้ว้ยองคป์ระกอบ ( vρ ) เท่ากบั 0.98 (มากกว่า 0.50) นัน่คือการผนัแปรในตวัแปร
สงัเกตเกิดข้ึน จากตวัแปรแฝงมากกว่าเป็นขอ้ผดิพลาดของมาตรวดั 
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 5.3 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นํา                                
  เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูล                             
                เชิงประจกัษ์ก่อนปรับโมเดลการวจิยั 
  เม่ือพิจารณาผลการทดสอบความสอดคลอ้งภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาตามสมมติฐานท่ีตั้ งไวก้ับข้อมูลเชิงประจักษ์ก่อนปรับโมเดลการวิจัย                     
มีค่านยัสาํคญัทางสถิติ (P-value) เท่ากบั 0.00 (เกณฑท่ี์กาํหนด > 0.05) ผลไม่ผา่นเกณฑ ์ค่าไค-
สแควร์ ( 2) เท่ากบั 295.00 ค่าองคศ์าอิสระ (df) เท่ากบั 59 ค่าไค-สแควร์สัมพนัธ์ ( 2/df) เท่ากบั 
5.00 (เกณฑท่ี์กาํหนด < 2) ผลไม่ผา่นเกณฑ ์ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (GFI) เท่ากบั 0.99 
(เกณฑท่ี์กาํหนด  > 0.90) ผลผา่นเกณฑ ์ ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) 
เท่ากบั 0.90 (เกณฑท่ี์กาํหนด > 0.90) ผลไม่ผา่นเกณฑ ์ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งเปรียบเทียบ 
(CFI) เท่ากบั 0.94 (เกณฑท่ี์กาํหนด > 0.90) ผลผา่นเกณฑ ์ ค่ารากของค่าเฉล่ียกาํลงัสองของความ
คลาดเคล่ือนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากบั 0.03 (เกณฑท่ี์กาํหนด > 0.05) ผลผา่นเกณฑ ์ ค่าความคลาด
เคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 0.08 (เกณฑท่ี์กาํหนด < 0.05) ผลไม่ผา่น
เกณฑ ์มีขนาดตวัอยา่งวิกฤติ (CN) เท่ากบั 213.55  (เกณฑท่ี์กาํหนด ≥ 200) และค่าสูงสุดของเศษ
เหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (LSR) เท่ากบั 0.08 (เกณฑท่ี์กาํหนดนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั ± 2.00) ผล
ผา่นเกณฑ ์ดงัแสดงในตารางท่ี 34 และภาพท่ี 9 

 
ตารางที ่34  ค่าสถิติความสอดคลอ้งของโมเดลการวิจยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษก่์อนปรับโมเดลการวิจยั 
 

 

ค่าดชันี เกณฑท่ี์ใชพิ้จารณา ค่าสถิติ ผลการพิจารณา 
 p-value of  2 > 0.05 0.00 ไม่ผา่นเกณฑ ์

2/df < 2.00 5.00 ไม่ผา่นเกณฑ ์
 GFI > 0.90 0.99 ผา่นเกณฑ ์
 AGFI > 0.90 0.90 ไม่ผา่นเกณฑ ์
 CFI > 0.90 0.94 ผา่นเกณฑ ์
 SRMR < 0.05 0.03 ผา่นเกณฑ ์
 RMSEA < 0.05 0.08 ไม่ผา่นเกณฑ ์
 CN ≥ 200 213.55 ผา่นเกณฑ ์
 LSR ≤ ± 2.00 0.08 ผา่นเกณฑ ์
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 จากตารางท่ี 34 จากค่าสถิติพบว่า ค่าไค-สแควร์มีนยัสาํคญัทางสถิติ ( 2 = 295.00, 
df=59, p=0.00)  และเม่ือพิจารณาค่า 2/df, AGFI, SRMR และ RMSEA มีค่าสถิติไม่ผา่นเกณฑท่ี์ใช้
เพ่ือพิจาณา ดังนั้นสรุปได้ว่า โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเชิงสมมติฐานท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์เน่ืองจาก
ค่าไค-สแควร์เป็นค่าท่ีมีขนาดความไวต่อกลุ่มตวัอยา่ง ยิง่กลุ่มตวัอยา่งมีขนาดใหญ่มากกจ็ะส่งผลให้
ค่าไค-สแควร์ มีนยัสาํคญัทางสถิติ ทั้งท่ีความเป็นจริงแลว้โมเดลการวิจยันั้นสอดคลอ้งเป็นอยา่งดี
กบัขอ้มูล (สุขมุ มูลเมือง, 2539) 
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 5.4 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นํา                            
  เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นกับข้อมูล                            
  เชิงประจกัษ์หลงัปรับโมเดลการวจิยั 
  ภายหลังจากท่ีการตรวจสอบความสอดคล้องคร้ังแรก พบว่า โมเดลสมการ
โครงสร้างภาวะผู ้นํา เชิงสร้างสรรค์ของผู ้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาตามสมมติฐานท่ี
ผูว้ิจยัพฒันาข้ึน ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ผูว้ิจยัจึงไดด้าํเนินการปรับโมเดลการวิจยั โดย
พิจาณาความเป็นไปไดใ้นเชิงทฤษฏีและอาศยัดชันีปรับโมเดล (model modification indices: MI)             
เป็นการปรับค่าท่ีโปรแกรมเสนอแนะหรือค่าท่ีมากท่ีสุดก่อน ซ่ึงเป็นค่าสถิติเฉพาะของพารามิเตอร์
แต่ละตวัมีค่าเท่ากบัค่าไค-สแควร์ ท่ีลดลงเม่ือกาํหนดให้พารามิเตอร์ตวันั้นเป็นพารามิเตอร์อิสระ
หรือมีการผอ่นคลายขอ้กาํหนดเง่ือนไขบงัคบัของพารามิเตอร์นั้นดว้ยการกาํหนดความคลาดเคล่ือน
ในการวดัตวัแปรสังเกต และความคลาดเคล่ือนมีความสมัพนัธ์กนัได ้(นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542)  
  เม่ือพิจารณาดชันีปรับโมเดล (MI) พบว่าค่าดชันีมีค่ามากท่ีสุดท่ีโปรแกรม
เสนอแนะคือควรเพิ่มเส้นทางอิทธิพลระหว่างตวัแปรสังเกตได้มีความทุ่มเทกบัตวัแปรสังเกต         
ความวิริยะ (TE21) และไดท้าํการดูค่าดชันี (MI) ท่ีโปรแกรมเสนอแนะให้ปรับหรือค่ามากท่ีสุด 
แลว้กว็ิเคราะห์ใหม่ ซ่ึงการปรับโมเดลจะดูทฤษฏีทางการบริหารและภาวะผูน้าํเป็นหลกั และไดท้าํ
การปรับโมเดลโดยไดเ้พิ่มเส้นความสัมพนัธ์ระหว่างความคลาดเคล่ือนของตวัแปรสังเกตเป็น
จาํนวนทั้งหมด 37 เส้น ซ่ึงแสดงในรูปเมตริกความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่าง 
ความคลาดเคล่ือนของตวัแปรสังเกตภายใน (Theta Epsilon: TE) จาํนวน 17 เส้น และในรูปเมตริก
ความแปรปรวน - ความแปรปรวนร่วมระหว่างความคลาดเคล่ือนของตวัแปรสังเกตภายนอก            
(Theta Delta: TD) จาํนวน 5 เส้น และในรูปเมตริกความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมระหว่าง
ความคลาดเคล่ือนของตวัแปรสังเกตภายนอกกบัตวัแปรสังเกตภายใน (Theta Delta Epsilon: TH) 
จาํนวน 15 เส้น และหยดุปรับโมเดลเม่ือไดค่้าสถิติตามเกณฑด์ชันีความกลมกลืนของโมเดลทาํให้
ไดโ้มเดลสุดทา้ยคือ โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาตามสมมติฐานท่ีผูวิ้จยัพฒันาข้ึนท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์มีค่านยัสําคญัทาง
สถิติ (P-value) เท่ากบั 0.53 (เกณฑท่ี์กาํหนด > 0.05) ผลผา่นเกณฑ ์ค่าไค-สแควร์ ( 2) เท่ากบั 20.81 
ค่าองคศ์าอิสระ (df) เท่ากบั 22 ค่าไค-สแควร์สัมพนัธ์ ( 2/df) เท่ากบั 0.95 (เกณฑท่ี์กาํหนด < 2) ผลผา่น
เกณฑ ์ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (GFI) เท่ากบั 1.00 (เกณฑท่ี์กาํหนด > 0.90) ผลผา่นเกณฑ ์             
ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.98 (เกณฑท่ี์กาํหนด > 0.90) ผลผา่น
เกณฑ ์ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากบั 1.00 (เกณฑท่ี์กาํหนด > 0.90)         
ผลผ่านเกณฑ์ ค่ารากของค่าเฉล่ียกาํลงัสองของความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากบั 0.01            
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(เกณฑท่ี์กาํหนด > 0.05) ผลผา่นเกณฑค่์าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) 
เท่ากบั 0.00 (เกณฑท่ี์กาํหนด < 0.05) ผลผา่นเกณฑ ์มีขนาดตวัอยา่งวิกฤติ (CN) เท่ากบั 1318.76 
(เกณฑท่ี์กาํหนด ≥ 200) และค่าสูงสุดของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (LSR) เท่ากบั 1.89 
(เกณฑท่ี์กาํหนดนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั ≤ ± 2.00) ผลผา่นเกณฑ ์ดงัแสดงในภาพท่ี 11 และตารางท่ี 36 
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ตารางที ่35 ค่าสถิติความสอดคลอ้งของโมเดลการวิจยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษห์ลงัปรับโมเดลการวิจยั 
 

 
 จากตารางท่ี  35 จากค่าสถิติพบว่า  ค่าไค-สแควร์ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
( 2=20.81, df=22, p=1.00) นอกจากนั้นค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (GFI) เท่ากบั 1.00 ค่าดชันี
วดัระดบัความสอดคลอ้งท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.98 และค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง
เปรียบเทียบ (CFI) เท่ากบั 1.00 ซ่ึงมากกว่า 0.90 ทุกค่า และเม่ือพิจารณาค่ารากของค่าเฉล่ียกาํลงั
สองของความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากบั 0.01 และค่าความคลาดเคล่ือนในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 0.00 และมีขนาดตวัอยา่งวิกฤติ (CN) เท่ากบั 1318.76  
และค่าสูงสุดของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (LSR) เท่ากบั 1.89 ซ่ึงทุกค่ามีค่าเป็นไปตาม
เกณฑท่ี์กาํหนด แสดงว่าโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเชิงสมมติฐานท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจักษ์  ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจยัท่ีกาํหนดไว ้ 
 
 5.5  ผลการตรวจสอบขนาดอิทธิพลทางตรง อทิธิพลทางอ้อม และอทิธิพลรวมของ ปัจจัย                                
  ทีนํ่ามาศึกษาต่อภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา  
  ผลการตรวจสอบขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และอิทธิพลรวมของ
ปัจจยัท่ีนาํมาศึกษาต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา พิจารณาจากผล
การตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหาร
สถานศึกษา อาชีวศึกษากบัขอ้มูลเชิงประจกัษห์ลงัปรับโมเดลการวิจยั และจากขอ้มูลท่ีแสดง จากภาพท่ี 

ค่าดชันี เกณฑท่ี์ใชพิ้จารณา   ค่าสถิติ ผลการพิจารณา 
 p-value of  2 > 0.05 0.53 ผา่นเกณฑ ์

2/df < 2.00 .95 ผา่นเกณฑ ์
 GFI > 0.90 1.00 ผา่นเกณฑ ์
 AGFI > 0.90 0.98 ผา่นเกณฑ ์
 CFI > 0.90 1.00 ผา่นเกณฑ ์
 SRMR < 0.05 0.01 ผา่นเกณฑ ์
 RMSEA < 0.05 0.00 ผา่นเกณฑ ์
 CN ≥ 200 1318.76 ผา่นเกณฑ ์
 LSR ≤ ± 2.00 1.89 ผา่นเกณฑ ์
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14 พบว่าปัจจยัทั้ง 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัด้านแรงจูงใจภายใน ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มแบบเปิด 
ปัจจยัดา้นความรู้เชิงลึก ลว้นมีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01, 0.01 และระดบั 0.01 เพ่ือความชดัเจนในการสรุปอิทธิพลจากปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์และอิทธิพลระหว่างปัจจยัดว้ยกนัเอง ผูว้ิจยัจึงไดพิ้จารณาอิทธิพล
ทางตรง (direct effect: DE) อิทธิพลทางออ้ม (indirect effect: IE) และอิทธิพลรวม (total effect: TE) 
ระหว่างแต่ละตวัแปรแฝง ซ่ึงตัวแปรต่างๆ สามารถส่งอิทธิพลทั้ งทางตรงและทางออ้มต่อกัน         
ดงัแสดงในตารางท่ี 36 
 
ตารางที ่36 ค่านํ้าหนกัอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และอิทธิพลรวมระหว่างแต่ละตวัแปรแฝง 
 

ปัจจัยทีม่อีทิธิพล 

ตัวแปรแฝงภายใน 

ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ ความรู้เชิงลกึ แรงจูงใจภายใน 

DE IE TE DE IE TE DE IE TE 

สภาพแวดลอ้
มแบบเปิด 

λ -0.20 0.93 0.73 0.51 0.39 0.90 0.88 - 0.88 
SE 0.17 0.17 0.05 0.12 0.11 0.04 0.04 - 0.04 
t -1.20 5.48** 16.23** 4.22** 3.45** 22.33** 21.96** - 21.96** 

แรงจูงใจ
ภายใน 

λ 0.44 0.42 0.86 0.44 - 0.44 - - - 
SE 0.15 0.08 0.15 0.13 - 0.13 - - - 
t 5.33** 2.40* 5.33** 3.38** - 3.38** - - - 

ความรู้เชิงลึก 
λ 0.42 - 0.42 - - - - - - 
SE 0.17 - 0.17 - - - - - - 
t 2.43* - 2.43* - - - - - - 

R2 0.68 0.87 0.83 

    *หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, ** หมายถึงมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 36 พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปรแฝงภายใน 3 ตวั
แปร ได้แก่ ภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค์ ความรู้เชิงลึก และแรงจูงใจภายใน โดยภาวะผู ้นําเชิง
สร้างสรรคไ์ดรั้บอิทธิพลรวมจากปัจจยัมีแรงจูงใจภายในสูงสุด มีค่าอิทธิพลรวมเท่ากบั 0.86 อยา่งมี
นยัสาํคญัท่ีระดบั 0.01 โดยมีอิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางออ้มเท่ากบั 0.44, 0.42 ตามลาํดบั 
อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.01, 0.05 ตามลาํดบั และลาํดบัสุดทา้ยคือปัจจยัความรู้เชิงลึกมีอิทธิพลรวม
ต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคเ์ท่ากบั 0.42  อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีอิทธิพลทางตรงและ
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ทางออ้มเท่ากบั 0.42 อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 โดยสัดส่วนของความเช่ือถือไดใ้นตวัแปรภาวะ
ผูน้าํเชิงสร้างสรรคท่ี์อธิบายไดด้ว้ยปัจจยัสภาพแวดลอ้มแบบเปิด แรงจูงใจภายใน และความรู้เชิงลึก
ไดร้้อยละ 68 (R2= 0.68) 
 ความรู้เชิงลึก ได้รับอิทธิพลรวมทางตรงจากปัจจยัสภาพแวดลอ้มสูงสุด มีค่า
อิทธิพล 0.51 อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.01 รองลงมาคือปัจจยัแรงจูงใจภายในภายใน มีอิทธิพลรวม
และอิทธิพลทางตรงต่อตวัแปรความรู้เชิงลึกเท่ากบั 0.44 อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.01 โดยสัดส่วน
ความเช่ือถือได้ในตัวแปรความรู้เชิงลึก ท่ีอธิบายได้ด้วยปัจจัยแรงจูงใจภายใน และปัจจัย
สภาพแวดลอ้มแบบเปิด ไดร้้อยละ 87 (R2= 0.87) 
 แรงจูงใจภายใน ไดรั้บอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรงจากปัจจยัสภาพแวดลอ้ม 
แบบเปิดเท่ากบั 0.88 อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.01 โดยสัดส่วนความเช่ือถือไดใ้นตวัแปรแรงจูงใจ
ภายในท่ีอธิบายไดด้ว้ยปัจจยัสภาพแวดลอ้มแบบเปิด ไดร้้อยละ 83 (R2= 0.83) 
 จากตารางท่ี 36 และจากขอ้ความท่ีกล่าวขา้งตน้ ผลการตรวจสอบขนาดอิทธิพล
ทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และอิทธิพลรวมของปัจจยัท่ีนาํมาศึกษาต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์อง
ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี 1) อิทธิพลทางตรง พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลทางตรง               
3 ปัจจยัเรียงลาํดบัจากค่ามากไปหาน้อยคือ แรงจูงใจภายใน ความรู้เชิงลึก และสภาพแวดลอ้ม          
แบบเปิด ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.44, 0.42 และ -0.20 ตามลาํดบั 2) อิทธิพลทางออ้ม 
พบว่า ปัจจยัสภาพแวดลอ้มแบบเปิดมีอิทธิพลทางออ้มต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ โดยส่งผ่าน
ปัจจยัแรงจูงใจภายใน และความรู้เชิงลึกมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.42 และ 0.39 ตามลาํดบั 
และ 3) อิทธิพลรวมพบว่า ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิอิทธิพลรวมของตวัแปรสาเหตุท่ีมีอิทธิพล
ต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์โดยเรียงลาํดบัจากค่ามากไปหาน้อยคือ ปัจจยัแรงจูงใจภายใน ปัจจยั
สภาพแวดลอ้มแบบเปิด และปัจจยัความรู้เชิงลึก มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลรวมเท่ากบั  0.86 , 0.73 
และ 0.42 ตามลาํดบั สรุปไดว้่า ผลการตรวจสอบขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และ
อิทธิพลรวมของปัจจยัท่ีนาํมาศึกษาต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ดงักล่าวขา้งตน้ เป็นไปตามสมติฐานท่ีกาํหนดไว ้
 
 
 
 
 



 

  



 

 

บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 
  การวิจยัคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษา มีวตัถุประสงค ์3 ประการ ดงัน้ี 1) เพ่ือศึกษาระดบัการแสดงออกภาวะผูน้าํ    
เชิงสร้างสรรค์ และเปรียบเทียบจําแนกตาม  เพศ อายุ และประสบการณ์การเป็นผู ้บริหาร                        
2) เพ่ือศึกษาระดบัการแสดงออกในปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาและเปรียบเทียบจาํแนกตาม เพศ อายุ และประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร         
3) เพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ และ 4) เพ่ือศึกษาขนาดอิทธิพลทางตรง 
อิทธิพลทางออ้ม และอิทธิพลรวมของปัจจยัท่ีนาํมาศึกษาต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีคือผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีสังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2555 จาํนวน 1,920 คน และขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้           
ในการวิจยั จาํนวน 684 คน ซ่ึงไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบสดัส่วน และสุ่มแบบง่ายแบบไม่ใส่คืน  
 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีประกอบดว้ย 4 ตวัแปรคือ 1) ตวัแปรแฝงภายในภาวะผูน้าํ    
เชิงสร้างสรรค ์ประกอบดว้ยตวัแปรสังเกต 3 ตวัแปรคือ จินตนาการ ความยืดหยุน่ และวิสัยทศัน ์            
2) ตวัแปรแฝงภายในแรงจูงใจภายใน ประกอบดว้ยตวัแปรสังเกต 3 ตวัแปร คือ ความวิริยะ 
เป้าหมายและทิศทาง และความมุ่งมัน่ 3) ตวัแปรแฝงภายในความรู้เชิงลึก ประกอบดว้ยตวัแปร
สังเกต 3 ตวัแปร คือ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และทกัษะ 4) ตวัแปรแฝงภายนอก
สภาพแวดลอ้มแบบเปิด ประกอบด้วยตวัแปรสังเกต 4 ตวัแปรคือความอิสระ ความท้าทาย            
ความไวว้างใจ และการสนบัสนุนความคิดใหม่ๆ  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพ ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะเคร่ืองมือเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุวุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน และประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร ตอนท่ี 2 แบบสอบถาม       
วดัภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ตามการรับรู้ของตนเอง เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)          
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามวดัปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค์ตามการรับรู้ของตนเอง                
มีทั้งหมด 3 ปัจจยั 1) แรงจูงใจภายใน 2) สภาพแวดลอ้มแบบเปิด และ 3) ความรู้เชิงลึก แบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) โดยแบบสอบถามดา้นสภาพแวดลอ้มแบบเปิด ความรู้
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เชิงลึก แรงจูงใจภายใน และภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์และมีค่าความเช่ือมัน่ 0.95, 0.95, 0.91 และ 0.82 
ตามลาํดบั โดยภาพรวมแบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.98  
 การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติพรรณนาเพ่ือหาค่าแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละในการวิเคราะห์
ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม และการวิเคราะห์ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า
ความเบ ้และค่าความโด่งของระดบัการรับรู้เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพล และภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์
ส่วนสถิติอา้งอิงใช้ในการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ค่าสถิติ t-test การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างโดย
การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั และการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป
ทางสถิติ SPSS for Windows และโปรแกรมลิสเรล (LISREL version 8.54) ซ่ึงสามารถสรุป
ผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 
 
1. สรุปผลการวจิยั 
 การสรุปผลการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอผลการวิจยัขอ้มูลตามรายละเอียดในแต่ละ
ส่วนดงัต่อไปน้ี 
 1.1 สถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง 
  จากแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมาจาํนวน 695 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 96.53 ของ
แบบสอบถามจาํนวนทั้งหมดท่ีส่งไป 720 ฉบบั  และทาํการคดัเลือกฉบบัสมบูรณ์ได ้684 ฉบบั          
คิดเป็นร้อยละ 95.00 ของแบบสอบถามจาํนวนทั้งหมด พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 533 
คน เพศหญิง จาํนวน 151 คน เม่ือจาํแนกตามอาย ุพบว่า มีอายรุะหว่าง 46 – 55 ปี จาํนวน 356 คน 
อาย ุ56 ปีข้ึนไปจาํนวน 203 คน มีอายรุะหว่าง 35 - 45 ปี จาํนวน 113 คน และตํ่ากว่า 35 ปี จาํนวน 
12 คน และเม่ือจาํแนกตามประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร พบว่า มีประสบการณ์ 11 – 15 ปี จาํนวน             
213 คน มีประสบการณ์ ตํ่ากวา่ 5 ปี จาํนวน 186 คน มีประสบการณ์ 16 ปีข้ึนไป จาํนวน 155 คน และ
มีประสบการณ์ 5 – 10 ปี จาํนวน 130 คน 
 
 1.2 ระดบัการแสดงออกภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา                                   
  และเปรียบเทยีบจาํแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 
  ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีระดบัการแสดงออกภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.53 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือดา้นความยืดหยุ่นเท่ากบั 4.60 และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือดา้นวิสัยทศัน์ โดยมีค่าเฉล่ีย
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เท่ากบั 4.44 ค่าความเบเ้ท่ากบั - 0.63 และค่าความโด่งเท่ากบั 0.16 แสดงว่าขอ้มูลมีลกัษณะการแจก
แจงของตวัแปรแบบโคง้เบซ้า้ย และมีความโด่งสูงกว่าปกติ 
  ผลการเปรียบเทียบระดบัการแสดงออกภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาจาํแนกตามเพศ พบว่าไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนด
ไว ้ส่วนผลการเปรียบเทียบจาํแนกตามอาย ุพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาช่วงอายมุากกว่า
หรือเท่ากบั 56 ปี มีระดบัการแสดงออกภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคม์ากกว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาช่วงอาย ุ
35-45 ปี  และช่วงอาย ุ46-55 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้
ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั และผลการเปรียบเทียบจาํแนกตามประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร พบว่า 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหารมากกว่าหรือเท่ากับ 16 ปี มีระดับการ
แสดงออกภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคม์ากกว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร
น้อยกว่า 5  ปี อย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้ส่วนคู่อ่ืนๆ            
ไม่แตกต่างกนั  
 
 1.3 ระดบัการแสดงออกในปัจจยัทีม่ีอทิธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร                            
  สถานศึกษาอาชีวศึกษา และเปรียบเทียบจําแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์                            
                การเป็นผู้บริหาร 
  ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีระดบัการแสดงออกปัจจยัดา้นแรงจูงใจภายใน
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมาก       
ทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือดา้นความทุ่มเทเท่ากบั 4.47 และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ             
ดา้นความวิริยะเท่ากบั 4.37 ค่าความเบเ้ท่ากบั -1.24 และค่าความโด่งเท่ากบั 2.17 แสดงว่าขอ้มูล             
มีลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรแบบโคง้เบซ้า้ย และมีความโด่งสูงกว่าปกติ 
  ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีระดับการแสดงออกปัจจัยด้านสภาพแวดลอ้ม            
แบบเปิด โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยูใ่น
ระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือดา้นการสนบัสนุนความคิดใหม่ๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.50 และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือดา้นมีความทา้ทายเท่ากบั 4.23 ค่าความเบเ้ท่ากบั - 1.40 และ             
ค่าความโด่งเท่ากบั 3.28 แสดงว่าขอ้มูลมีลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรแบบโคง้เบซ้้าย และ             
มีความโด่งสูงกวา่ปกติ 
  ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีระดบัการแสดงออกปัจจยัดา้นความรู้เชิงลึก
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมาก
ทุกดา้น โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้าน ทกัษะเท่ากบั 4.44 และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ              
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ดา้น ความเช่ียวชาญเท่ากบั 4.31 ค่าความเบเ้ท่ากบั -1.07 และค่าความโด่งเท่ากบั 2.16 แสดงว่า
ขอ้มูลมีลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรแบบโคง้เบซ้า้ย และมีความโด่งสูงกวา่ปกติ 
  ผลเปรียบเทียบระดบัการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเม่ือ
จาํแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร ทั้ งในปัจจัยแรงจูงใจภายใน ปัจจัย 
สภาพแวดลอ้มแบบเปิด และปัจจยั ความรู้เชิงลึก มีผลการเปรียบเทียบไม่แตกต่างกนัทุกตวัแปร ซ่ึง
ไม่เป็นไปตามสมติฐานท่ีกาํหนดไว ้
 
 1.4 การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์                           
  ของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาทีผู้่วจัิยพฒันาขึน้กบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ 
  การวิเคราะห์ในส่วนน้ี เพ่ือตอบวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ 3 ผลการตรวจสอบ              
ความสอดคลอ้งของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีผูว้ิจัยพฒันาข้ึนกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ พบว่า โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํ                     
เชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเชิงสมมติฐานท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยพิจาณาจาก ค่าไค-สแควร์ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ( 2 = 20.81, df = 22, P-value = 
1.00) และนอกจากนั้นค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (GFI) เท่ากบั 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความ
สอดคลอ้งท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.98 และค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งเปรียบเทียบ 
(CFI) เท่ากบั 1.00  ซ่ึงมากกว่า 0.90 ทุกค่า เม่ือพิจารณาค่ารากของค่าเฉล่ียกาํลงัสองของความ
คลาดเคล่ือนมาตรฐาน (SRMR) เท่ากบั 0.01 ค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ 
(RMSEA) เท่ากบั 0.00 มีขนาดตวัอยา่งวิกฤติ (CN) เท่ากบั 1318.76  และค่าสูงสุดของเศษเหลือ          
ในรูปคะแนนมาตรฐาน (LSR) เท่ากบั 1.89 ซ่ึงทุกค่าผา่นเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนด นอกจากนั้นเม่ือ
พิจารณาปัจจยัทั้ง 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นแรงจูงใจภายใน ดา้นสภาพแวดลอ้มแบบเปิด และปัจจยั
ดา้นความรู้เชิงลึก ลว้นมีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคอ์ย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01, 0.01 และ 0.01 และเม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรง (direct effect: DE) อิทธิพล
ทางออ้ม (indirect IE) และอิทธิพลรวม (total effect: TE) ระหวา่งแต่ละตวัแปรแฝง ซ่ึงตวัแปรต่างๆ 
สามารถส่งอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อกนั โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปรแฝงภายใน 3 ตวั
แปรไดแ้ก่ ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์ แรงจูงใจภายใน และความรู้เชิงลึก ประกอบไปดว้ย 
  1) ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ได้รับอิทธิผลรวมจากปัจจัยมีแรงจูงใจภายใน
สูงสุด  มีค่าอิทธิพลเท่ากบั 0.86 อย่างมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.01 โดยมีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพล
ทางออ้มเท่ากบั 0.44, 0.42 อย่างมีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.01, 0.05 ตามลาํดบั รองลงมาคือปัจจยั 
สภาพแวดลอ้ม แบบเปิด มีอิทธิพลรวมต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคเ์ท่ากบั 0.73 อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
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สถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออ้มเท่ากบั – 0.20, 0.93 อยา่งมีนยัสาํคญั   
ท่ีระดบั 0.01 ลาํดบัสุดทา้ยคือ ปัจจยัความรู้เชิงลึก มีอิทธิพลทางตรงต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์
เท่ากบั 0.42 อย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั 0.05 โดยสัดส่วนของความเช่ือถือได้ในตวัแปรภาวะผูน้าํ          
เชิงสร้างสรรค์ท่ีอธิบายไดด้้วยปัจจยั แรงจูงใจภายใน ปัจจยัสภาพแวดลอ้มแบบเปิด และปัจจยั
ความรู้เชิงลึก ไดร้้อยละ 68 (R2= 0.68) 
  2) แรงจูงใจภายใน  ได้รับอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรงจากปัจจัย 
สภาพแวดลอ้มแบบเปิด มีค่าอิทธิพล 0.88 อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.01 มีอิทธิพลรวมและอิทธิพล
ทางตรงต่อตวัแปร วิสยัทศันเ์ท่ากบั 0.88 โดยสดัส่วนของความเช่ือถือไดใ้นตวัแปร แรงจูงใจภายใน            
ท่ีอธิบายไดด้ว้ยปัจจยั สภาพแวดลอ้มแบบเปิด ไดร้้อยละ 83 (R2= 0.83) 
  3) ความ รู้ เ ชิง ลึก  ได้รับอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรงจากปัจจัย 
สภาพแวดลอ้มแบบเปิดสูงสุดมีค่าอิทธิพล 0.90 อย่างมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.01 และรองลงมาคือ 
ปัจจยั แรงจูงใจภายในมีอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรงต่อตวัแปรความรู้เชิงลึกเท่ากบั 0.44 อยา่ง
มีนยัสําคญัท่ีระดบั 0.01 โดยสัดส่วนของความเช่ือถือไดใ้นตวัแปรความรู้เชิงลึก ท่ีอธิบายไดด้ว้ย
ปัจจยั สภาพแวดลอ้มแบบเปิดและปัจจยั แรงจูงใจภายใน ไดร้้อยละ 87 (R2= 0.87) 
  และเม่ือพิจารณาโมเดลการวดั 4 โมเดลของแต่ละตวัแปรแฝง ในโมเดลสมการ
โครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคห์ลงัการทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลสมการโครงสร้าง
ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
พบว่า  
  1) โมเดลวดัภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคท่ี์วดัไดจ้ากตวัแปรสังเกต 3 ตวัแปรคือ  
จินตนาการ ความยืดหยุน่ และ  วิสัยทศัน์ มีค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบ (λ) อยูร่ะหว่าง 0.62 ถึง 0.80 
และค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ของตวัแปรสังเกต (R2) อยูร่ะหว่าง 0.37 ถึง 0.62 ซ่ึงทุกค่าแตกต่าง
จากศูนยอ์ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยตัวแปรสังเกต วิสัยทัศน์มีค่านํ้ าหนัก
องคป์ระกอบสูงสุด  และตวัแปรสงัเกต จินตนาการมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์สูงสุด 
  2) โมเดลวดัแรงจูงใจภายในท่ีวดัไดจ้ากตวัแปรสงัเกต 3 ตวัแปรคือ  เป้าหมาย
และทิศทาง  ความมุ่งมัน่ และความวิริยะ มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ (λ) อยูร่ะหว่าง 0.86 ถึง 0.92 
และค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ของตวัแปรสังเกต (R2) อยูร่ะหว่าง 0.21 ถึง 0.30 ซ่ึงทุกค่าแตกต่าง
จากศูนยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยตวัแปรสังเกต ทิศทางและเป้าหมายมีค่านํ้ าหนกั
องคป์ระกอบสูงสุด และตวัแปรสงัเกต ความวิริยะมีค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์สูงสุด 
  3) โมเดลวดั สภาพแวดลอ้มแบบเปิดท่ีวดัไดจ้ากตวัแปรสังเกต 4 ตวัแปรคือ  
ความทา้ทาย ความอิสระ  ความไวว้างใจ และการสนบัสนุนความคิดใหม่ๆ มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ 
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(λ) อยูร่ะหว่าง 0.76 ถึง 0.93 และค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ของตวัแปรสังเกต (R2) อยูร่ะหว่าง 
0.13 ถึง 0.42 ซ่ึงทุกค่าแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยตวัแปรสังเกต
ความไวว้างใจ มีค่านํ้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด และตัวแปรสังเกตความท้าทายมีค่าสัมประสิทธ์ิ               
การพยากรณ์สูงสุด 
  4) โมเดลวดั ความรู้เชิงลึกท่ีวดัไดจ้ากตวัแปรสงัเกต 3 ตวัแปรคือ ความเช่ียวชาญ 
ประสบการณ์ และทกัษะ มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ (λ) อยูร่ะหว่าง 0.85 ถึง 0.94 และค่าสัมประสิทธ์ิ
การพยากรณ์ของตวัแปรสังเกต (R2) อยูร่ะหว่าง 0.16 ถึง 0.31 ซ่ึงทุกค่าแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยตวัแปรสังเกตประสบการณ์มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบสูงสุด  และ
ตวัแปรสงัเกต ความเช่ียวชาญมีค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์สูงสุด 
 
2. อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้บ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ขอ้ตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั ดงัน้ี 
 2.1 ระดับการแสดงออกภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ และเปรียบเทียบจําแนกตาม เพศ อายุ                                       
  และประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 
  จากผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีระดบัการแสดงออกภาวะ
ผูน้าํเชิงสร้างสรรคโ์ดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสอดคล้องกับสภาพการบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาในปัจจุบัน                  
ซ่ึงสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2555) ไดก้าํหนดแนวนโยบายใหผู้บ้ริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ให้เขา้กบัสถานการณ์ท่ีกาํลงัเปล่ียนแปลงเขา้สู่การจดัตั้ง
สถาบันการอาชีวศึกษา  โดยมุ่งเน้นความยืดหยุ่น จินตนาการ และวิสัยทัศน์ ของผู ้บริหาร
สถานศึกษา ตลอดจนชุมชน และบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูบ้ริหารตอ้งมีความยืดหยุ่นต่อการ
แกปั้ญหา และการปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ สอดคลอ้งกบัทศันะของ Guilford (1959           
อา้งถึงใน จิติมา วรรณศรี, 2550) ท่ีใหท้ศันะเก่ียวกบั ความยดืหยุน่ไวว้่าเป็นความสามารถในการคิด
หาคาํตอบไดห้ลายประเภท เป็นการคิดนอกกรอบ ไม่ตกอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑห์รือความคุน้เคย ความ
ยดืหยุน่จะสัมพนัธ์กบัความอิสระในการคิด จะช่วยใหม้องเห็นส่ิงต่างๆ ในแง่มุมต่างๆ นาํไปสู่การ
พฒันาความคิดไปสู่การสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ รวมถึง จินตนาการซ่ึงเป็นผลมาจากการผสมผสาน
ขอ้เท็จจริง และประสบการณ์ของชีวิตซ่ึงคนท่ีมีจินตนาการจะเป็นบุคคลท่ีมีคุณลกัษณะกลา้คิด  
กลา้ฝัน กลา้ทาํในส่ิงใหม่ๆ ท่ีไม่เหมือนกบัคนอ่ืน และสอดคลอ้งกบัทศันะของ Isaksen, Dorval & 
Treffinger (2011) ท่ีใหท้ศันะเก่ียวกบัจินตนาการไวว้่าเป็นมุมมอง (attitude) หรือทศันคติท่ีเปิด
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กวา้งต่อส่ิงใหม่ๆ ซ่ึงคนทัว่ไปคิดไม่ถึง โดยประกอบไปดว้ย ความคิดใหม่ๆ (new ideas) แนวทาง
ใหม่ๆ (new solutions) และการกระทาํส่ิงใหม่ๆ (new actions)  
  นอกจากนั้น การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีระดบัการแสดงออกภาวะ
ผูน้าํเชิงสร้างสรรคโ์ดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด อาจเกิดจากหลกัธรรมทางพุทธศาสนาท่ีมีอิทธิพล                    
ต่อภาวะผูน้าํของคนไทยและต่อผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาดว้ย สอดคลอ้งกบัทศันะของ                  
ป.มหาขนัธ์ (2539) ไดก้ล่าววา่ ผูน้าํท่ีมีลกัษณะความสร้างสรรคสู์งจะใชห้ลกัธรรมในการดาํรงชีวิต 
เช่น ความยืดหยุ่น เดินสายกลางแห่งทางเดินของชีวิต ไม่ชอบปฏิบติัตามกฎระเบียบ แบบแผน 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น พอใจในส่ิงท่ีตวัเองมีอารมณ์เยอืกเยน็ ส่วนจินตนาการเป็นลกัษณะของ
คน ช่างคิด  ช่างฝัน ชอบอยูค่นเดียว มีอิสระในการคิด และมีอารมณ์ขนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี ว. วชิร
เมธี (2553)  ให้ทศันะเก่ียวกบัผูน้าํไวว้่า ตอ้งมองลึก นึกไกล ใจกวา้ง คาํว่า มองลึก เป็นการมองให้ถึง
แก่น เน้ือหา สาระ ถึงเหตุ แห่งปัจจยั ไม่ใช่มองผิวเผินและตดัสินใจตามท่ีเห็น ไม่ใช่การมองแค่
ปรากฏการณ์ นึกไกล หมายถึงการมีวิสัยทศัน์ มองภาพท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต มองถึงเร่ืองส่วนรวม
มากกว่าเร่ืองส่วนตัว ใจกวา้ง มีความคิดท่ีมีความยืดหยุ่น ปราศจากความมีอคติ เป็นการมอง
ธรรมชาติเป็นส่ิงท่ีมนัเป็น ไม่ใช่มองเหมือนส่ิงท่ีอยากให้มนัเป็น และสอดคลอ้งกบั ป.อ. ปยุตฺโต 
(2555) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า ผูน้าํท่ีมีความสร้างสรรค ์ผูน้าํท่ียิ่งใหญ่ตอ้งมองกวา้ง คิดไกล และใฝ่สูง      
คาํว่ามองกวา้ง คิดไกล เป็นการมองแบบมีวิสัยทศัน์ มองภาพในอนาคต โยงเหตุปัจจยัท่ีมาจากอดีต
ประสานเข้ากบัปัจจุบัน แล้ววางแผนเตรียมการเพื่ออนาคตให้บรรลุจุดหมาย  มองไปรอบๆ                  
ทั้งอิทธิพลกระทบจากภายใน และภายนอก มองอย่างหลากหลายมิติ แลว้มีความยืดหยุ่นในการ
ปรับตวั ปรับองค์กรให้เขา้กบัสถานการณ์ เป็นส่วนหน่ึงของสถานการณ์ ส่วนคาํว่าใฝ่สูง เป็นการ
ปรารถนาส่ิงท่ีดีงาม ประเสริฐอย่างสูงยิ่ง เป็นความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างสรรคง์านให้ดีเยี่ยม การใฝ่สูง  
ใฝ่ส่ิงดีงาม จะทาํใหเ้กิดกาํลงัใจในการทาํการสร้างสรรคทุ์กอยา่ง 
  เม่ือพิจารณาจาํแนกเป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีระดบั
การแสดงออกภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคด์า้นความยดืหยุน่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
ปัจจุบนัสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาํลงัจะกา้วเขา้สู่ยุคแห่งการเปล่ียนแปลงโดยมี
พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา 2551 ข้ึน ซ่ึงกาํหนดให้มีการจดัตั้งสถาบนัการอาชีวศึกษา เป็นการ
รวมกลุ่มสถานศึกษาท่ีมีศกัยภาพและความพร้อมรวมกนัเป็นกลุ่มในพ้ืนท่ีจงัหวดัท่ีใกลเ้คียง จดัตั้ง
เป็นสถาบนัการอาชีวศึกษา ทั้งหมดจาํนวน 19 สถาบนัเพ่ือเปิดดาํเนินการสอนในระดบัปริญญาตรี
เทคโนโลยสีายปฏิบติัการ (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552)  ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีสอดคลอ้ง
กบัทศันะของ Lussier (2001) & Dubrin (2010) ท่ีไดก้ล่าวว่า ผูน้าํตอ้งมีความยดืหยุน่เพ่ือรองรับกบั
ความเปล่ียนแปลง ผูน้าํจะตอ้งมีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัได ้
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และการมีความยืดหยุ่น (flexibility) ก็เป็นคุณลักษณะท่ีสําคัญสําหรับผู ้นําท่ีมีประสิทธิภาพ                 
การปรับเปล่ียนกฎเกณฑ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร นาํไปสู่ความมีประสิทธิผลในการ
ดาํเนินงาน  สอดคลอ้งกบัทศันะของ วิโรจน์ สารรัตนะ(2554) ท่ีกล่าวว่า ความยืดหยุ่นจะสามารถ
ตอบสนองความเปล่ียนแปลงทางสภาพแวดลอ้มอยา่งรวดเร็วได ้ดงันั้นระบบต่างๆ ควรจะมีความ
ยืดหยุ่นดว้ย เพ่ือให้บรรลุผลในส่ิงท่ีคาดหวงัใหม่ๆ และสอดคลอ้งกบัทศันะของ วิทยา นาควชัระ
(2555) ท่ีกล่าวไวว้่า ความยดืหยุน่เป็นคุณสมบติัของผูน้าํท่ีมีความสร้างสรรคอ์นันาํไปสู่ความสาํเร็จ
สูงยิง่ในการบริหารองคก์รใหมี้ประสิทธิผล 
  จากการวิจยัท่ีพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีระดบัการแสดงออกภาวะ
ผูน้าํเชิงสร้างสรรคด์า้นวิสยัทศันอ์ยูใ่นระดบัมาก แต่เป็นลาํดบัสุดทา้ยนั้นอาจเน่ืองมาจาก “ผูบ้ริหาร
อาชีวศึกษา” เป็นผูบ้ริหารในระดบัตน้ อยู่ในสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบ เน้นการนาํนโยบายของ
ระดบับนมาสู่การปฏิบติั จึงใหค้วามสาํคญักบัการมีวิสัยทศัน์หรือมีทกัษะเชิงมโนทศัน์ นอ้ยกว่าดา้นอ่ืน 
สอดคลอ้งกบัทศันะของ เอ้ือน ป่ินเงิน (2555) ท่ีกล่าวว่าการบริหารจดัการอาชีวศึกษาตอ้งเป็นไป
อย่างมีเอกภาพ เน้นการกระจายอาํนาจจากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติ และสร้างเครือข่าย               
ความร่วมมือกบัภาคเอกชนชุมชน  และสังคม สอดคลอ้งกบัทศันะของ วิโรจน์ สารรัตนะ (2555)           
ท่ีกล่าวว่า ผูบ้ริหารระดบัตน้จะตอ้งเนน้การทาํงานกบั “คน” หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มากกว่าจะเนน้
การกาํหนดวิสัยทัศน์ มีบทบาทและภาระหน้าท่ีในการรับนโยบายจากผูบ้ริหารระดับสูงมาสู่              
การปฏิบติั เวลาส่วนใหญ่จะอยูก่บัการทาํงาน ของเจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติั มีความเก่ียวพนักบัทกัษะ
เชิงเทคนิคมากกวา่การบริหารและกาํหนดวิสยัทศัน ์  
  จากผลการวิจยัท่ีพบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพศชาย และเพศหญิง              
มีระดบัการแสดงออกภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการพิจารณา
ความสําเร็จ ในการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเชิงประจักษ์ในสภาวการณ์ปัจจุบัน 
ผูบ้ริหารเพศชายและเพศหญิงต่างก็มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ และมีการ
ปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเช่นเดียวกนั และผูบ้ริหารเพศหญิงก็ไดรั้บการ
ยอมรับและยกยอ่งเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง (จิติมา วรรณศรี, 2550) โดยเฉพาะปัจจุบนัผูน้าํประเทศ
ของประเทศไทยก็เป็นเพศหญิง และไดรั้บการยอมรับจากนานาประเทศไม่แพเ้พศชาย สอดคลอ้ง
กบัทศันะของ ธมลวรรณ มีเหมย (2554) ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัภาวะผูน้าํ ไดพ้บว่า ผูบ้ริหารระดบั
ตน้ท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัทศันะของ 
ปราณี มเหศกัดานุภาพ (2546) ท่ีกล่าวไวว้่า  ผูบ้ริหารท่ีมีเพศต่างกนั มีการแสดงออกระดบัภาวะ
ผูน้าํพบว่าทุกดา้นไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัทศันะของ อญัชุลี ชาญณรงค ์(2555) ท่ีกล่าวว่า ผูน้าํ
ระดบัตน้ท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีระดบัการแสดงออกภาวะผูน้าํไม่แตกต่างกนั 
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  ผลการวิจยัท่ีพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีช่วงอาย ุระหว่าง 35-45 ปี 
กบัช่วงอายมุากกว่าหรือเท่ากบั 56 ปี  และช่วงอายรุะหว่าง 46-55 ปี กบัช่วงอายมุากกว่าหรือเท่ากบั 
56 ปี   มีระดบัการแสดงออกภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  
แสดงว่า ช่วงอายุของผูบ้ริหารทั้ง 3 ช่วงอายุมีผลต่อระดบัการแสดงออกภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์
ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัทศันะของ Stoll (2009) ท่ีใหท้ศันะผูบ้ริหารท่ีมีภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์
จะตอบสนองเชิงจินตนาการ (imaginative) การคิดไตร่ตรองอยา่งถ่ีถว้นต่อโอกาสต่างๆ ประเด็นต่างๆ 
อยา่งทา้ทาย (challenging) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการมอง การคิด และการกระทาํส่ิงต่างๆ ท่ีแตกต่างกนั 
อยา่งรอบคอบเพ่ือจะเสริมสร้างโอกาสใหก้บัทุกคน ซ่ึงผูบ้ริหารท่ีมีอายมุากอาจจะมีความละเอียด 
รอบคอบ มีระบบการคิดท่ีไตร่ตรองอยา่งละเอียด ถ่ีถว้นมากกว่าผูบ้ริหารท่ีมีอายนุอ้ย สอดคลอ้งกบั
ทศันะของ Harris (2009) ผูอ้าํนวยการสาํนกัวิจยั ณ University of Warwick ท่ีไดใ้หท้ศันะเก่ียวกบั
ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคไ์วใ้นบทความ “Creative Leadership Developing future leaders” ว่า  ภาวะผูน้าํ
เชิงสร้างสรรค ์ จะเก่ียวขอ้งกบัการติดต่อประสานงาน (connecting) ซ่ึงเป็นการประสานงานบุคคล            
ท่ีมีความคิดเห็นตรงกนั กบับุคคลท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั ผูบ้ริหารท่ีมีอายมุาก อาจจะมีระดบั
ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคม์ากกว่าผูบ้ริหารท่ีมีอายนุอ้ย เพราะมีอารมณ์มัน่คง สุขมุ รอบคอบ มีบารมี 
สามารถประสานงานกบับุคคลท่ีมีความคิดเห็นไม่ตรงกนัให้สามารถทาํงานร่วมกนัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  จากผลการวิจยัท่ีพบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีประสบการณ์การเป็น
ผูบ้ริหารแตกต่างกนัมีระดบัการแสดงออกภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคแ์ตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.5 แสดงว่าประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหารมีผลต่อระดบัการแสดงออกภาวะผูน้าํเชิง
สร้างสรรค ์ซ่ึงผูน้าํท่ีมีประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหารสูงอาจจะสนบัสนุนและประสานงานทีมงาน
ส่งผลให้การทาํงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิของงานไดดี้กว่าผูน้าํท่ีมีประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหารนอ้ย 
สอดคลอ้งกบัทศันะของ Danner (2008) ซ่ึงเป็นอาจารยส์อนท่ี Ohio University ท่ีใหท้ศันะเก่ียวกบั
ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคจ์าํเป็นตอ้งมีความยืดหยุ่นในการทาํงานสูง และมีความไวว้างใจในวิธีการ
และกระบวนการในภาพรวม นอกจากน้ียงัเก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนุนการทาํงานร่วมกนั สนบัสนุน
ให้เกิดความสร้างสรรค์จากบุคคลหน่ึงไปอีกบุคคลหน่ึง ซ่ึงผูน้าํท่ีมีประสบการณ์การบริหารสูง            
จะสนบัสนุนและประสานงานในการทาํงานร่วมกนัไดดี้  สอดคลอ้งกบัทศันะของ Basadur (2008) 
ท่ีไดใ้ห้ทศันะเก่ียวกับภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ไวว้่า ผูน้าํท่ีมีภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ จะต้อง
สามารถนาํบุคคลอ่ืนผ่านกระบวนการ หรือวิธีการร่วมกัน สามารถค้นหาปัญหาร่วมกนัอย่าง
ละเอียด ถ่ีถว้น และการดาํเนินการแกปั้ญหาดว้ยแนวทางใหม่ๆ ผูน้าํท่ีมีประสบการณ์ในการเป็น
ผูบ้ริหารสูง จะมีกระบวนการเชิงสร้างสรรค ์มีทกัษะในการประสานงานกบับุคคลอ่ืนๆ  
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 2.2 ระดบัปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ และเปรียบเทียบจําแนกตามเพศ                                 
  อายุ และประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 
  2.2.1 ปัจจยัด้านแรงจูงใจภายใน 
   จากผลการวิจัยท่ีพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีระดบัการ
แสดงออกในปัจจยัแรงจูงใจภายใน ซ่ึงมีองคป์ระกอบยอ่ย 3 องคป์ระกอบ คือ  เป้าหมายและทิศทาง  
ความทุ่มเท  ความวิริยะ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาซ่ึงเป็นทั้งผูท่ี้กาํหนดทิศทางและเป้าหมายในการทาํงานท่ีชดัเจน มีความมุ่งมัน่ แน่วแน่            
ในการทาํงาน และเป็นผูท่ี้มีความวิริยะ อุตสาหะ เพียรพยายาม ในการบริหารสถานศึกษา อนัจะ
นําพาซ่ึงความศรัทธาและเช่ือมั่นจากผูใ้ต้บังคบับัญชา ก่อให้เกิดการให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบติังานตามแนวนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีเนน้แรงจูงใจภายในของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา (อกนิษฐ์ คลงัแสง, 2555) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทัศนะของจีระ หงส์ลดารมภ ์
(2555) กล่าวไวว้่า มนุษยล์ว้นมีแรงจูงใจภายใน ย่อมมีเป้าหมาย  หากเป้าหมายเป็นไปในทาง
สร้างสรรค ์ทางท่ีดี ยอ่มจะมีโอกาสประสพความสาํเร็จท่ียนืยาวได ้ทั้งน้ีความสาํเร็จตอ้งอาศยัความ
เพียร พยายาม ความมุ่งมัน่ มีสติรู้เท่าทนั และมีปัญญาในการคิดใคร่ครวญ ร่วมถึงการลงมือท่ีจริงจงั
และจดจ่อ ดว้ยความกระตือรือร้น  สอดคลอ้งกบัทศันะของวิโรจน์ สารรัตนะ (2554) ท่ีให้ทศันะ
เก่ียวกบัแรงจูงใจภายในดา้นจุดหมาย (goal) ไวว้่าเป็นเป้าหมายแห่งอนาคตหรือผลลพัธ์สุดทา้ย            
ท่ีองคก์รตอ้งการให้บรรลุผล สอดคลอ้งกบัทศันะของ ยุดา  รักไทย และสุภาวดี  วิทยะประพนัธ์ 
(2548) กล่าวไวว้่าจุดมุ่งหมายเป็นหวัใจท่ีสาํคญัของผูน้าํ จุดมุ่งหมายท่ีชดัเจนจะสนบัสนุนให้เกิด
แรงจูงใจ มีทิศทางท่ีแน่นอนในการปฏิบติังานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ  สอดคลอ้งกบัทศันะของ 
Ubben, Hughes and Norris (2011) ท่ีใหท้ศันะดา้นแรงจูงใจภายในว่าองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ
จะตอ้งมีทิศทาง (direction) หรือจุดหมาย (goal) ท่ีชัดเจน การทาํความเขา้ใจจุดหมายเป็นส่ิงท่ี
ทีมงานให้ความสําคัญ มีความมุ่งมั่นในการทาํงานหนัก การมีทิศทางและเป้าหมายท่ีชัดเจน                 
จะนาํไปสู่กระบวนการและการตดัสินใจของผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิผล 
   เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีระดบั
การแสดงออกในปัจจยัแรงจูงใจภายในดา้นความทุ่มเท อยู่ในระดบัมากเป็นอนัดบัแรก ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากการบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาในปัจจุบนัไดรั้บความสนใจจากชุมชน และผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวข้องเพราะการศึกษาเป็นรากฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ  ผู ้บริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาต้องเป็นผูท่ี้มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ กระตือรือร้นในการบริหารงานเพ่ือเป็น
แบบอยา่งท่ีดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2553) สอดคลอ้งกบั
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ทศันะของ ป. มหาขนัธ์ (2539) ท่ีกล่าวถึงผูบ้ริหารท่ีมีความทุ่มเทไวว้่า จะตอ้งอุทิศตนเพื่องานดว้ย
ความมุ่งมัน่ ทุ่มเท บากบัน่ เสียสละ ดว้ยความเตม็ใจ โดยไม่คาํนึงถึงความเหน็ดเหน่ือย สอดคลอ้งกบั
ทศันะของ ชาญณรงค ์พรรุ่งโรจน์ (2546) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า ผูน้าํท่ีมีลกัษณะมีความทุ่มเท จะมุ่งมัน่
ทาํงานอยา่งมีความสุข  มีความมุ่งมัน่ และมีความพึงพอใจของตนเองโดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน ดว้ย
ความทุ่มเททั้งกาํลงักายและกาํลงัใจอย่างเต็มศกัยภาพท่ีตนมีอยู่ จะทาํให้งานประสบผลสําเร็จได้
อย่างดีเยี่ยม สอดคล้องกับทัศนะของ รังสรรค์ เลิศในสัตย์ (2551) ท่ีกล่าวไว้ว่า ความทุ่มเท                
เป็นความมุ่งมัน่ จริงจงั มีพลงั มีสมาธิ มีศรัทธา และมีความเต็มใจในการทาํงานสูง และสอดคลอ้ง
กบัทศันะของ White (2005) ท่ีไดใ้ห้ทศันะเก่ียวกบัความทุ่มเท ไวว้่า เป็นการแสดงให้เห็นถึง
พฤติกรรมท่ีมีความเตม็ใจในการทาํงาน เป็นความมุ่งมัน่ ความกระตือรือร้น และมีศรัทธาแรงกลา้ท่ี
จะดึงเอาความสามารถพิเศษออกมา นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัทศันะของ Lodaht and Kejner (2007) 
ท่ีไดใ้ห้ทศันะเก่ียวกบัความทุ่มเทไวว้่า เป็นการวดัระดบัความสามารถของบุคคล โดยเป็นการทุ่มเททั้ง
เวลา พลงังาน อยา่งมีความมุ่งมัน่ และตั้งใจ เสมือนวา่งานหรือภาระหนา้ท่ีคือส่วนหน่ึงของชีวิต   
   กรณีท่ีผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีระดบัการ
แสดงออกในปัจจัยแรงจูงใจภายในด้านความวิริยะอยู่ในระดบัมากแต่เป็นลาํดบัสุดท้าย โดยมี
ค่าเฉล่ียตํ่ากว่าด้านเป้าหมายและทิศทาง และความทุ่มเทนั้น  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก “ผูบ้ริหาร
อาชีวศึกษา” เป็นผูบ้ริหารในระดบัตน้ อยู่ในสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบ เน้นการนาํนโยบายของ
ระดบับนมาสู่การปฏิบัติ เม่ือเจอปัญหาและอุปสรรค์ จึงขาดความวิริยะ อุตสาหะ ความเพียร
พยายาม ความมุ่งมัน่ ตั้งใจ ท่ีจะเอาชนะปัญหาและอุปสรรค เพ่ือทาํใหง้านสมัฤทธ์ิผล สอดคลอ้งกบั  
สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2555) ท่ีกล่าวว่า วิธีการสั่งการจากดา้นบน คือจาก
ผูบ้ริหารระดบัสูงสุด หรือ CEO และใหผู้บ้ริหารระดบัตน้ทาํตามคาํสั่ง ซ่ึงมีขอ้ดีคือ การดาํเนินการ
จะรวดเร็ว เบ็ดเสร็จ  ได้งานตรงตามท่ีมอบหมาย แต่ก็มีข้อเสียคืองานท่ีได้นั้ นจะไม่ได้รับ
แนวความคิดท่ีหลากหลายจากคนหลายกลุ่มจากผูป้ฏิบติังาน และเม่ือเจอปัญหาและอุปสรรคจ์ะขาด
การเพียรพยายาม ขาดความวิริยะ และขาดความตระหนกัในการทาํงานเพ่ือใหป้ระสบความสาํเร็จ  
   จากผลการวิจยัท่ีพบว่า ระดบัการแสดงออกในปัจจยัแรงจูงใจภายใน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาของเพศชายกบัเพศหญิงไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิงอยู่ในฐานะผูบ้ริหารระดบัตน้ รับผิดชอบ
เฉพาะสถานศึกษาท่ีสังกดั และหน่วยงานมีขนาดเล็ก บริบทของงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบ        
ไม่มากนกั ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงจึงไม่แตกต่างกนั 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทศันะของ วิโรจน์ สารรัตนะ (2555) ท่ีกล่าวว่า ผูบ้ริหารระดบัต้นจะเป็น
ผูรั้บผิดชอบต่อหน่วยงานและผูป้ฏิบติังานท่ีสังกดั ซ่ึงใชเ้วลาส่วนใหญ่กบัการทาํงานของเจา้หนา้ท่ี
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ระดบัปฏิบติัและมีความเก่ียวพนักบัทกัษะเชิงเทคนิค สอดคลอ้งกบัทศันะของ คณะกรรมการวิจยั 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง (2553) ท่ีกล่าวว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีมีเพศต่างกนั 
ในดา้นความกา้วหน้าในวิชาชีพ ดา้นเป้าหมาย ดา้นความสําเร็จของงาน ดา้นการยอมรับนับถือ   
ดา้นค่าตอบแทนไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัทศันะของ ศิวิลยั หมู่นอ้ย (2551) ท่ีกล่าวในงานวิจยั
ว่า แรงจูงในภายในของบุคลากรในสถาบนัมะเร็งแห่งชาติไม่มีผลต่อการทาํงานของเพศชายและ
เพศหญิง   
   จากผลการวิจยัท่ีพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีอายแุตกต่าง
กนั มีระดบัการแสดงออกในปัจจยัแรงจูงใจภายในไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาจะอยูใ่นสถานะผูบ้ริหารระดบัตน้ โดยผูบ้ริหารส่วนใหญ่ไม่ว่าจะมีอายมุาก
หรือนอ้ย จะสามารถปรับตวัเขา้กบัเจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัไดดี้และมีความเก่ียวพนักบัทกัษะในการ
บริหารเชิงเทคนิค  ท่ี เน้นรูปแบบและวิธีการทํางานท่ีหลากหลาย  เ ป็นความทุ่มเท  และ                       
ความพากเพียร พยายามในการบริหารงานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงไม่แตกต่างกนัมาก
นักเพราะผูบ้ริหารส่วนใหญ่จะทาํงานตามท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงสั่งการ สอดคลอ้งกบัทศันะของ 
Amrstrong (2006) ท่ีกล่าวว่า แรงจูงใจภายใน ซ่ึงจะมาจากภายในตวับุคคลแต่ละบุคคล เป็นพฤติกรรม
ของผูบ้ริหารแต่ละบุคคลไม่เก่ียวขอ้งกบัอาย ุเป็นแรงขบั (drive) ท่ีทาํใหบุ้คคลนั้นแสดงพฤติกรรม
ออกมาโดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน เป็นความเพียรและพยายามเอาใจใส่ต่อการทาํงานใหมี้ประสิทธิผล 
สอดคลอ้งกบัทศันะของ Johns (2011) ท่ีกล่าวว่า แรงจูงใจภายในมาจากความเช่ือมัน่ในการกระทาํ
ผูบ้ริหารแต่ละบุคคล เป็นลกัษณะของความพยายาม ความทุ่มเท ความเอาใจใส่งานของแต่ละบุคคล
ไม่ไดมี้ผลมาจากการ มีอายท่ีุแตกต่างกนั  
   จากผลการ วิจัย ท่ีพบว่ า  ผู ้บ ริหารสถานศึกษาอา ชีว ศึกษา ท่ี มี
ประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหารแตกต่างกันมีระดับการแสดงออกในปัจจัย แรงจูงใจภายใน                 
ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารอาชีวศึกษาจะอยู่ในสถานะผูบ้ริหารระดบัตน้ โดย
ผูบ้ริหารส่วนใหญ่ไม่วา่จะมีประสบการณ์มากหรือนอ้ย กจ็ะมีทกัษะในการบริหารเชิงเทคนิค ท่ีเนน้
รูปแบบและวิธีการทาํงานท่ีเกิดจากความทุ่มเท และความเพียร พยายามในการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงไม่มีความแตกต่างกนัเพราะผูบ้ริหารส่วนใหญ่จะทาํงานตามท่ี
ผูบ้ริหารระดบัสูงสัง่การ สอดคลอ้งกบัทศันะของ จีระ หงส์ลดารมภ ์(2554) ท่ีกล่าววา่ประสบการณ์
ในการบริหารของผูบ้ริหารอาชีวศึกษาเป็นความรู้ท่ีไดจ้ากการปฏิบติักบัของจริงท่ีผ่านมา บางคร้ัง
ไดจ้ากการอ่าน การปฏิบติั การแลกเปล่ียนเรียนรู้ คนท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารจะมีลกัษณะ
ของผูมี้วิสยัทศัน ์สอดคลอ้งกบัทศันะของ Landman (2001) ท่ีกล่าวว่า คนท่ีมีประสบการณ์จะตอ้งมี
ช่วงเวลาในการปฏิบติังานจนก่อให้เกิดทกัษะท่ีคล่องแคล่ว ว่องไว  มีความรู้ท่ีหลากหลาย และ
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จาํเป็นต่อการปฏิบติังาน สอดคลอ้งคลอ้งทศันะของ Dubrin (2010) ท่ีไดก้ล่าวเก่ียวกบัประสบการณ์
ของผูน้าํว่าผูน้าํท่ีมีประสบการณ์จะตอ้งเป็นผูมี้ทกัษะสูง มีความรู้ท่ีหลากหลาย และมีความสามารถ
พิเศษ  
  2.2.2 ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมแบบเปิด 
   จากผลการวิจัยท่ีพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีระดบัการ
แสดงออกในปัจจยัสภาพแวดลอ้มแบบเปิด  มีองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบคือความอิสระ 
ความทา้ทาย ความไวว้างใจ และการสนบัสนุนความคิดใหม่ๆ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี                    
อาจเน่ืองมาจากสภาพแวดลอ้มแบบเปิดเป็นพื้นฐานท่ีสําคญัของผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา          
ในการบริหารองค์กรท่ีมีบุคลากรทั้ งสายอาชีพและสายสามัญ ตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (จีระ หงส์ลดารมภ,์ 2555) ท่ีเนน้การมีสภาพแวดลอ้มหรือบรรยากาศ
ท่ีสร้างสรรค์ เพ่ือทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีเป็นเลิศ  ซ่ึงสอดคล้องกับทัศนะของ ชาญณรงค ์                 
พรรุ่งโรจน์ (2546) ให้ทศันะเก่ียวกบั ความอิสระไวว้่าเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแสดงออกอย่าง
อิสระทั้งความคิด ความรู้สึก และการกระทาํ โดยไม่ยดึกฎ ระเบียบ แบบแผน ซ่ึงแสดงออกถึงความ
เป็นตวัของตวัเอง อนัจะนาํไปสู่การทดลองและริเร่ิมกระทาํและสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ สอดคลอ้งกบั
ทศันะของ Adair (2009) ไดใ้ห้แนวคิดของความอิสระไวว้่า ความอิสระ (freedom) ของพื้นท่ีการ
ทาํงานจะนาํไปสู่งานท่ีมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค ์สอดคลอ้งกบัทศันะของ Pucccio, Mance & 
Murdock (2012) ท่ีให้ทศันคติเก่ียวกบัความอิสระไวว้่า เป็นการมีอิสระในการกระทาํ มีอิสระใน
การเลือกและการตัดสินใจ คิดริเร่ิม ส่ิงใหม่ๆ การให้งานท่ียาก ลาํบาก เป็นการกระตุ้นให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความทา้ทายในการอยากจะเอาชนะปัญหา สอดคลอ้งกบัทศันะของเกรียงศกัด์ิ 
เจริญวงศศ์กัด์ิ (2550) ท่ีให้ทศันะเก่ียวกบั ความทา้ทายไวว้่า ผูน้าํท่ีประสบความสาํเร็จ จะเป็นผูมี้
ความสามารถในการทา้ทายให้ผูร่้วมงานเห็นความสาํคญัของงานอยา่งยิ่ง สร้างแรงบนัดาลใจ แรง
ปรารถนาเพ่ือใหง้านบรรลุเป้าหมายท่ีสูงส่ง ผูน้าํจะตอ้งสามารถใชส่ิ้งท่ีตนเองมีซ่ึงประกอบไปดว้ย
ความสามารถ ความคิด อิทธิพลชีวิต และแบบอยา่งพฤติกรรม เพ่ือทา้ทายทีมงาน กระตุน้ใหเ้กิดแรง
ปรารถนาท่ีจะนาํเอาศกัยภาพและความสามารถท่ีมีอยูอ่อกมาใชอ้ยา่งเต็มท่ี การมีความไวว้างใจทาํ
ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานอย่างเต็มกาํลงัความสามารถ มีความสุขในการทาํงาน และการ
สนบัสนุนความคิดใหม่ๆ สภาพแวดลอ้มท่ีดีจะเปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดแ้สดงศกัยภาพ สอดคลอ้ง
กบัทศันะของ Lumsden (2003) ท่ีให้ทศันะไวว้่า ความไวว้างใจ เป็นการรับรู้ว่าบุคคลมีความ
สมํ่าเสมอ และมีความซ่ือตรง โดยปกติแลว้คนเราจะเช่ือมัน่ในคนท่ีแสดงให้เห็นถึงความจริงใจ  
และมีจริยธรรม หรือมีคุณลกัษณะท่ีบ่งบอกถึงการเป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม สอดคลอ้งกบัทศันะของ 
วิโรจน์ สารรัตนะ (2555) ท่ีกล่าวไวว้่า ผูบ้ริหารสถานศึกษายงัตอ้งปฏิบติัตามหลกัธรรมภิบาลซ่ึง
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เป็นนโยบายหลกัของรัฐบาลท่ีมอบหมายใหทุ้กหน่วยงานนาํไปบริหารซ่ึงมีหลกัการท่ีสาํคญัคือการ
สร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั  
   เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีระดบั
การแสดงออกในปัจจยัสภาพแวดลอ้มแบบเปิดดา้นการสนบัสนุนความคิดใหม่ๆ อยู่ในระดบัมาก
เป็นอนัดบัแรก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา เป็นการจดัการศึกษาในสาย
อาชีพ การสนับสนุนและส่งเสริมความคิดใหม่ๆ จึงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นมากท่ีสุดในการก่อให้เกิด
นวตักรรม เสริมสร้างการพฒันาเทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ ตามนโยบายของสํานักวิจยัและ
พฒันาการอาชีวศึกษา (มงคลชยั  สมอุดร, 2555) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทศันะของ ชาญณรงค ์พรรุ่งโรจน์ 
(2546) ผูอ้าํนวยการสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ไดใ้หท้ศันะเก่ียวกบั
การสนับสนุนความคิดเห็นใหม่ๆ ไวว้่า เป็นการเปิดกวา้งและยอมรับความคิดเห็นใหม่ๆ มีความ
เช่ือมัน่ในแนวคิดใหม่ สอดคลอ้งกบัทศันะของ เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2550) ท่ีไดใ้ห้ทศันะ
เก่ียวการสนบัสนุนความคิดใหม่ๆ ไวว้า่ เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถ
ท่ีมีอยูอ่ยา่งเตม็ศกัยภาพ เป็นการเปิดใจต่อความคิดเห็นและการกระทาํท่ีแตกต่าง เป็นการสนบัสนุน 
การให้กาํลงัใจ และให้ความเช่ือมั่นว่าเป็นความคิดท่ีดี และสอดคล้องกบัทศันะของ Isaksen, 
Dorval & Treffinger (2011) ไดใ้ห้ทศันะเก่ียวกบัการสนบัสนุนความคิดใหม่ๆ ไวว้่า เป็นการ
สนบัสนุนและส่งเสริมความคิดริเร่ิม  การท่ีผูบ้ริหารยอมรับฟังอยา่งสนใจ และเอาใจใส่ (attentive) 
ต่อความคิดเห็นจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จะนาํไปสู่ความเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพ สอดคลอ้งกบัทศันะ
ของ จีระ หงส์ลดารมภ ์(2555) ท่ีกล่าวไวว้่า การคิดส่ิงใหม่ๆ ไม่ยดึติดรูปแบบเดิมๆ กลา้เสนอความคิด
ท่ีไม่เหมือนคนอ่ืน ถือเป็นคุณลกัษณะท่ีดีของผูน้าํท่ีตอ้งการสร้างความเปล่ียนแปลงใหก้บัองคก์ร 
   สาํหรับผลการวิจยัท่ีพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีระดบัการ
แสดงออกในปัจจยัสภาพแวดลอ้มแบบเปิดดา้นความทา้ทายอยู่ในระดบัมากแต่เป็นลาํดบัสุดทา้ยนั้น  
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเป็นผูบ้ริหารระดบัตน้ท่ีมีบทบาทสาํคญัในการ
รับนโยบายจากส่วนกลางมาแปลงเป็นแผนปฏิบติัการ (action plan) เพ่ือการปฏิบติั มากกว่า                   
จะมีบทบาท  ในการกําหนดทิศทางหรือวิสัยทัศน์ท่ีท้าทาย สอดคล้องกับทัศนะของ วิโรจน์                  
สารรัตนะ (2555) ท่ีกล่าวว่า ผูบ้ริหารระดบัตน้จะรับผิดชอบต่อหน่วยงานและผูป้ฏิบติังานในสังกดั 
เวลาส่วนใหญ่จะอยู่กับการทาํงานของเจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติ และบริหารงานเก่ียวกับทักษะ                
เชิงเทคนิค ซ่ึงไม่มีความทา้ทาย และเส่ียงต่อส่ิงใหม่ๆ อีกประการหน่ึงอาจเน่ืองจากการบริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเป็นการบริหารในระบบราชการซ่ึงเน้นความถูกต้องตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ จึงทําให้ค่าเฉล่ียด้านความท้าทายแม้จะอยู่ในระดับมาก แต่ก็มีค่าเฉล่ียน้อยกว่า                   
ดา้น เป้าหมายและทิศทาง  ความไวว้างใจ และการสนบัสนุนความคิดใหม่ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทศันะ
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ของจีระ หงส์ลดารมภ์ (2554)ท่ีกล่าวว่า ความท้าทายในการบริหารเป็นความเส่ียง เป็นการ                
กลา้เผชิญกบัความลม้เหลว ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาจะหลีกเล่ียงการเผชิญกบัความเส่ียง           
ทาํให้ไม่มีความทา้ทายในการกลา้เส่ียงและการตดัสินใจ อีกกรณีหน่ึงอาจเน่ืองมาจากการเป็น
ผูบ้ริหารระดบัตน้ โอกาสหรือความทา้ทายในการตดัสินใจจะไม่มี เพราะจะคอยรับโนโยบายและ
คาํสัง่มากกวา่การเสนอนโยบายและการตดัสินใจ  
   ผลการวิจยัท่ีพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพศชายกบัเพศหญิง            
มีระดับการแสดงออกในปัจจัยสภาพแวดล้อมแบบเปิดไม่แตกต่างกัน ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจาก                     
ในสภาพแวดลอ้มปัจจุบนัผูบ้ริหารสถานเพศชายและเพศหญิงต่างก็มีความรู้ความสามารถในการ
บริหารจดัการโดยเฉพาะในสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีเปิดโอกาสให้บุคลากรมีการแสดงออกอยา่ง
อิสระทั้งความคิด ความรู้สึก และการกระทาํโดยไม่ยึดติดกบักฎ ระเบียบ ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือ
เพศหญิง  ผลการปฏิบัติงานจะไม่มีความแตกต่างกัน  สอดคล้องกับทัศนะของสินีนาถ                     
รัตนมณี (2545) ท่ีศึกษาบรรยากาศองคก์รของผูบ้ริหารวิทยาลยัอาชีวศึกษาภาคใตท่ี้มีเพศต่างกนั 
พบว่าไม่แตกต่างกนั ขณะเดียวกนัปัจจุบนัเพศหญิงก็ไดรั้บการยกย่อง และเป็นท่ียอมรับในการเป็น
ผูบ้ริหาร (จิติมา วรรณศรี, 2550)  
   จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีอายแุตกต่างกนั 
มีระดบัการแสดงออกในปัจจยั สภาพแวดลอ้มแบบเปิดไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหาร           
ท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรมีการแสดงออกอย่างอิสระ                   
ทั้งความคิด ความรู้สึก และการกระทาํ โดยไม่ยึดกฎ ระเบียบ แบบแผน ซ่ึงแสดงออกถึงความเป็น
ตวัของตวัเอง อนัจะนาํไปสู่การริเร่ิมกระทาํและสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นอายุแตกต่างกนั
เท่าไหร่ ผลการปฏิบติังานจะไม่มีความแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัทศันะของ สุชาดา ปภาพจน์ (2539)             
ท่ีกล่าวว่า ในงานวิจัยว่าอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒท่ีมีอายุแตกต่างกันทาํงาน                
ในสภาพแวดลอ้มแบบเปิดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงานไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้ง
กบัทศันะของ อาภรณ์ เช่ียวชาญเกษตร และคณะ (2553) ท่ีศึกษาความพึงพอใจดา้นสภาพแวดลอ้ม
และบริการทางการศึกษา ของบุคลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ท่ีมีอายตุ่างกนั
พบว่าประสิทธิผลในการทาํงาน ไม่มีความแตกต่างกนั  
   จากผลการวิจยัท่ีพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีประสบการณ์
ในการเป็นผูบ้ริหารแตกต่างกนัมีระดบัการแสดงออกในปัจจยั สภาพแวดลอ้มแบบเปิดไม่แตกต่าง
กนั ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากการเป็นผูบ้ริหารอาชีวศึกษาในระดับต้นท่ี คอยทาํหน้าท่ีในการ                
ให้คาํปรึกษาหรือใหค้าํแนะนาํแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จะเป็นผูท่ี้ใกลชิ้ดกบัพนกังานระดบัปฏิบติัการ
และรับรู้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบังานและพนักงานมากท่ีสุด คอยนาํปัญหาการทาํงานไปปรึกษาและ        
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ขอคาํแนะนาํจากผูบ้ริหารระดบัสูง ซ่ึงการมีประสบการณ์ในการเป็นผูบ้ริหาร จะไม่มีผลต่อปัจจยั
ดา้นสภาพแวดลอ้มแบบต่างๆ สอดคลอ้งกบั อาภรณ์ เช่ียวชาญเกษตร และคณะ (2553) ท่ีศึกษา 
ความพึงพอใจดา้นสภาพแวดลอ้มและบริการทางการศึกษา ของบุคลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี ท่ีมีประสบการณ์การทาํงานต่างกนัพบว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล             
ในการทาํงาน ไม่ความแตกต่างกนั  
  2.2.3 ปัจจยัด้านความรู้เชิงลกึ 
   จากผลการวิจัยท่ีพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีระดบัการ
แสดงออกในปัจจัยความรู้เชิงลึก ซ่ึงมีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ คือ ความเช่ียวชาญ   
ประสบการณ์ และทกัษะ อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากความรู้เชิงลึก เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาในการบริหารสถานศึกษาท่ีผลิตบุคลากรดา้นวิชาชีพ ทั้งในดา้น            
ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และทกัษะ สอดคลอ้งกบัทศันะของ พยงุศกัด์ิ จนัทรสุรินทร์ (2555)               
ท่ีกล่าวว่า การบริหารจดัการอาชีวศึกษาเป็นการจดัการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ผูบ้ริหารจะตอ้งมี
ความรู้เชิงลึก เพ่ือผลิตและพฒันากาํลงัคนทั้งในระดบัก่ึงฝีมือ ระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิค และระดบั
เทคโนโลยี ในทุกสาขาวิชาชีพ อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน ให้มีความสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม  และความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยี สามารถสนอง
ความตอ้งการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ และมีเป้าหมายการคือทาํให้ผูส้าํเร็จ
การศึกษามีความสมบูรณ์พร้อมดว้ยทกัษะพ้ืนฐาน (Basic Skill)  เช่น ภาษาองักฤษ คอมพิวเตอร์ 
คณิตศาสตร์ ทกัษะวิชาชีพ (Technical Skill)   และทกัษะความเป็นมนุษย ์(Human Skill) จาํเป็นตอ้ง
มีระบบการควบคุม ประเมิน และเสริมสร้างคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษา ทั้งในระดบัชาติ 
ระดบัสถาบนัการอาชีวศึกษา และสถานศึกษา  สอดคลอ้งกบัทศันะของสายนัต ์แกว้คาํมูล (2546) 
ได้ให้ทัศนะเก่ียวกับการมีความรู้เชิงลึกไวว้่าเป็นการสะท้อนถึงความสามารถหรือความเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญในเน้ือหานั้นๆ ซ่ึงถา้ผูอ่ื้นรับรู้ถึงความเช่ียวชาญโดยการรับรู้ว่า มีความรู้ลึกถึงแก่น            
ก็จะเกิดความเช่ือถือและเช่ือมัน่ในตวัผูน้าํและไดส้รุปไวว้่าการมีประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร              
ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลในภาพรวมต่อการแสดงออกความรู้เชิงลึกไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัทศันะ
ของ  วิ เ ชียร  วิทยอุดม  (2550) ได้ให้ทัศนะเ ก่ียวกับ  ความ รู้ เ ชิง ลึกไว้ว่ า  เ กิดจากทักษะ                         
ความคล่องแคล่ว ว่องไว การมีทกัษะการบริหารจดัการจะนาํไปการเป็นผูน้าํท่ีประสบความสาํเร็จ 
ซ่ึงไม่ได้เกิดจากประสบการณ์โดยเฉพาะ และได้สรุปไว้ว่า ประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร                    
ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลในภาพรวมต่อการแสดงออกความรู้เชิงลึกไม่แตกต่างกนั 
   เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีระดบั
การแสดงออกในปัจจัยความรู้ เ ชิง ลึกด้านทักษะ  อยู่ในระดับมากเป็นอันดับแรก  ทั้ ง น้ี                         
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อาจเน่ืองมาจาก “ผูบ้ริหารอาชีวศึกษา” เป็นผูบ้ริหารในระดบัตน้ อยู่ในสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบ 
เน้นการนํานโยบายของระดับบนมาสู่การปฏิบัติ จึงให้ความสําคัญกับด้านทักษะเชิงเทคนิค                  
แต่ในขณะเดียวกนั ก็ตอ้งใชท้กัษะเชิงมนุษย ์และทกัษะเชิงมโนทศัน์ ควบคู่กนัไปดว้ย สอดคลอ้ง
กบัทศันะของ พยงุศกัด์ิ จนัทรสุรินทร์ (2555) ท่ีกล่าวว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาตอ้งอาศยั
ความรู้เชิงลึก ซ่ึงจะตอ้งมีทกัษะพ้ืนฐาน (Basic Skill)  เช่น ภาษาองักฤษ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทกัษะวิชาชีพ (Technical Skill)  และทกัษะความเป็นมนุษย ์(Human Skill) สอดคลอ้ง
กบัทศันะของ วิโรจน์ สารรัตนะ (2555) ท่ีกล่าวว่า ผูบ้ริหารจะตอ้งมีทกัษะ 3 ระดบัคือ 1) ทกัษะ            
เชิงมโนทศัน์ (conceptual skills) หมายถึง ความสามารถในการมององคก์ารอยา่งเป็นภาพรวมกบั
ความสัมพนัธ์กบัภายนอก ความเขา้ใจในความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนต่างๆ ขององคก์าร 2) ทกัษะ               
เชิงมนุษย ์ (human skills) หมายถึง ความสามารถท่ีจะทาํงานกบัคนอ่ืนหรือเขา้กบัคนอ่ืนไดดี้ และ                
3) ทกัษะเชิงเทคนิค (technical skills) หมายถึง ความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือหรือวิธีการเฉพาะ 
สังเกตไดว้่า ทกัษะเชิงเทคนิคเป็นการทาํงานกบัส่ิงของหรือเก่ียวกบังาน ในขณะท่ีทกัษะเชิงมนุษย์
เป็นการทาํงานกบัคน สอดคลอ้งกบัทศันะของ Hunt (1979 อา้งถึงใน ยดุา รักไทย และสุภาวดี              
วิทยะประพนัธ์, 2552) ไดใ้ห้ทศันะเก่ียวกบัทกัษะว่าผูน้าํท่ีมีภาวะผูน้าํจะมีส่วนสาํคญัในการมาซ่ึง
ความเปล่ียนแปลง ดา้นทกัษะ  ความชาํนาญ และความสามารถสูงจะนาํมาซ่ึงความสําเร็จในองค์กร 
สอดคลอ้งกบัทศันะของ Isaksen, Dorval & Treffinger (2011) ไดใ้หท้ศันะเก่ียวกบัทกัษะว่า เป็น
การแสดงออกถึงทกัษะท่ีสร้างสรรค ์มี 3 ดา้นคือ 1) ทกัษะทางเทคนิค (technical) เป็นความสามารถ 
ความคล่องแคล่ว ว่องไวดา้นเทคนิค 2) ทกัษะดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal) เป็น
ความสามารถดา้นการส่ือสาร ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และ 3) ทกัษะในการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์(creative problem solving) เป็นทกัษะในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ และปัญหาระยะ
ยาว สอดคลอ้งกับทัศนะของกรองทิพย  ์นาควิเชตร (2552) ท่ีได้ให้ทศันะเก่ียวกบัทักษะไวว้่า             
เป็นความคล่องแคล่ว รวดเร็วในการปฏิบติังาน เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
โดยเฉพาะปัญหาเฉพาะหนา้ และเกิดความคล่องแคล่ว วอ่งไวสูงในการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 
   ขณะท่ีผลการวิจัยพบว่า  ผู ้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีระดับ                      
การแสดงออกในปัจจยัความรู้เชิงลึกดา้นความเช่ียวชาญ อยู่ในระดบัมากแต่เป็นลาํดบัสุดทา้ยนั้น 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา เป็นผูบ้ริหารระดบัตน้ การปฏิบติังานจะคอย
สนองนโยบายจากผูบ้ริหารระดบัสูง ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาตอ้งเป็นผูน้าํท่ีมีความรอบรู้ 
รู้กวา้ง มีบุคลิกภาพท่ียืดหยุน่ สอดคลอ้งกบัทศันะของ ศิริพงศ ์เศาภายน (2548) ท่ีอา้งถึงทฤษฏี
บริหารองคก์ารในระบบราชการ ซ่ึงมาจากแนวความคิดของแมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber) ท่ีกล่าวว่า 
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หลกัการบริหารราชการจะตอ้งพิจารณาหลกัของฐานอาํนาจจากกฎหมาย และการแบ่งหน้าท่ี
รับผดิชอบโดยจะตอ้งยดึระเบียบและกฎเกณฑใ์นการปฏิบติังานมากกว่าความเช่ียวชาญ 
   จากผลการวิจยัท่ีพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพศชายกบัเพศ
หญิง มีระดบัการแสดงออกในปัจจยั ความรู้เชิงลึกไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจอธิบายดว้ยเหตุผลใน
เร่ืองการให้สิทธิเสรีภาพ ความอิสระในการบริหารงานในสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีเน้นให้ความ
เสมอภาค และอาจเน่ืองจากในบริบทปัจจุบันผู ้บริหารเพศชายและเพศหญิงต่างก็มีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ขณะเดียวกนัเพศหญิงกไ็ดรั้บการยกยอ่งในการเป็นผูบ้ริหาร (จิติมา วรรณศรี, 2550) แต่อยา่งไรก็
ตามผลการวิจยัของ braun (1991) ท่ีศึกษาการบริหารงานในโรงเรียนกบัปัจจยัดา้นความรู้เชิงลึก
พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนเพศหญิงมีความสามารถสูงกว่าเพศชาย ขณะท่ี อญัชลี ยิ้มสมบูรณ์ และ
คณะ (2554) กล่าวว่า ความรู้เชิงลึกเม่ือจําแนกตามเพศท่ีแตกต่างกันพบว่า ในภาพรวมการ
แสดงออกความรู้ในเชิงลึกไม่แตกต่างกนั 
   จากผลการวิจยัท่ีพบวา่  ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีอายแุตกต่างกนั 
มีระดบัการแสดงออกในปัจจยัความรู้เชิงลึกไม่แตกต่างกนัทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ทกัษะเชิงบริหาร
และประสบการณ์ของผู ้บริหารอาชีวศึกษาท่ีมีอายุต่างกันก็สามารถฝึกฝนและเก็บเ ก่ียว
ประสบการณ์ได ้โดยส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทาํงานท่ีไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัทศันะ
ของ อญัชลี ยิม้สมบูรณ์ และคณะ (2554) ท่ีกล่าวว่า ความรู้เชิงลึกเม่ือจาํแนกตามเพศท่ีแตกต่างกนั
พบว่า ในภาพรวม การแสดงออกด้านความรู้ในเชิงลึกไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับทัศนะของ                       
วีระนนัท ์นนทะนาคร (2545) ท่ีกล่าวว่า ความรู้เชิงลึกท่ีแสดงออกในดา้น ทกัษะ ประสบการณ์ และ 
ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นเม่ือจาํแนกตามอายุท่ีแตกต่างกนัพบว่า ในภาพรวมการแสดงออกดา้น
ความรู้ในเชิงลึกไม่แตกต่างกนั 
   จากผลการ วิจัย ท่ีพบว่ า  ผู ้บ ริหารสถานศึกษาอา ชีว ศึกษา ท่ี มี
ประสบการณ์ในการเป็นผูบ้ริหารแตกต่างกนัมีระดบัการแสดงออกในปัจจัยความรู้เชิงลึกไม่
แตกต่างกนั ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการเป็นผูบ้ริหารอาชีวศึกษาในระดบัตน้ท่ีคอยทาํหนา้ท่ีในการให้
คาํปรึกษาหรือใหค้าํแนะนาํแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จะเป็นผูท่ี้ใกลชิ้ดกบัพนกังานระดบัปฏิบติัการและ
รับรู้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับงานและพนักงานมากท่ีสุด คอยนําปัญหาการทํางานไปปรึกษาและ                   
ขอคาํแนะนาํจากผูบ้ริหารระดบัสูง ซ่ึงการมีประสบการณ์ในการเป็นผูบ้ริหาร จะไม่มีผลต่อปัจจยั
ดา้นความรู้เชิงลึก สอดคลอ้งกบัทศันะของ จีระ หงส์ลดารมภ์ (2554)  ท่ีกล่าวว่าประสบการณ์             
ในการบริหารของผูบ้ริหารอาชีวศึกษาเป็นความรู้ท่ีไดจ้ากการปฏิบติักบัของจริงท่ีผ่านมา บางคร้ัง
ไดจ้ากการอ่าน การปฏิบติั การแลกเปล่ียนเรียนรู้ คนท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารจะมีลกัษณะ
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ของผูมี้วิสัยทศัน์ กวา้งไกล ไม่สัมพนัธ์กับความรู้เชิงลึกมากนัก แต่จะสัมพนัธ์กบัความรอบรู้  
ความรู้กวา้ง สอดคลอ้งกบัทศันะของ Landman (2001) ท่ีกล่าวว่า คนท่ีมีประสบการณ์จะตอ้งมี
ช่วงเวลาในการปฏิบติังานจนก่อใหเ้กิดทกัษะท่ีคล่องแคล่ว ว่องไว  มีความรู้ท่ีหลากหลายมิติ และ
จาํเป็นต่อการปฏิบติังาน สอดคลอ้งคลอ้งทศันะของ Dubrin (2010) ท่ีไดก้ล่าวเก่ียวกบัการมี
ประสบการณ์ของผูน้าํ ว่าผูน้าํท่ีมีประสบการณ์จะตอ้งเป็นผูมี้ทกัษะสูง มีความรู้ท่ีหลากหลาย และ  
มีความสามารถพิเศษ  
 2.3 การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์                            
  ของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาทีพ่ฒันาขึน้กบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ 
  ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ ําเชิง
สร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาตามสมมติฐานท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
พบว่า โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาตาม
สมมติฐานท่ีพฒันาข้ึนสอดคลอ้งขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ โดยมีค่า 1) มีค่าไค-สแควร์( 2) ไม่มีนยัสาํคญั
ทางสถิติ 2) ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (GFI)  3) ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งท่ีปรับแกแ้ลว้ 
(AGFI) 4) ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งเปรียบเทียบ (CFI) 5) ค่ารากของค่าเฉล่ียกาํลงัสองของ
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (SRMR) 6) ค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ 
(RMSEA) 7) ขนาดตวัอยา่งวิกฤติ (CN) และ8) ค่าสูงสุดของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน 
(LSR) ซ่ึงทุกค่าผ่านเกณฑ์ท่ีกาํหนด ซ่ึงโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์อง
ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกิดจากโมเดลการวดั 4 โมเดล แต่ละโมเดลพฒันาจากทฤษฎี ท่ีมี
การวิเคราะห์สังเคราะห์จากนกัวิชาการท่ีหลากหลาย มีการตรวจสอบความตรงในเชิงเน้ือหาโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงเม่ือโมเดลการวดัแต่ละโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(ทุกโมเดลวดัมี
ค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบองคป์ระกอบมาตรฐานสูงและมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 แสดงว่า
โมเดลการวดัภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคทุ์กโมเดลมีความตรง (validity) นอกจากน้ีความเท่ียงของตวั
แปรแฝง (construct reliability) และค่าเฉล่ียความแปรปรวนท่ีถูกสกดัได ้(average variance 
extracted) ค่าสัมประสิทธ์ิการทาํนายของสมการโครงสร้าง ทุกโมเดลการวดัมีค่ามากกว่าเกณฑ ์           
ท่ีกาํหนด) ก็มีผลให้การทดสอบโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษามีความสอดคลอ้งกนัไปดว้ย 
  เม่ือพิจารณาปัจจยัทั้ง 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัแรงจูงใจภายใน ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม
แบบเปิด และปัจจยัความรู้เชิงลึก ลว้นมีอิทธิพลในทิศทางบวกต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคอ์ยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01, 0.01 และ 0.01  ตามลาํดบั และเม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรง (direct 
effect: DE)  อิทธิพลทางออ้ม (indirect effect: IE) และอิทธิพลรวม (total effect: TE) ระหวา่งตวัแปรแฝง 
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ซ่ึงตวัแปรต่างๆ สามารถส่งอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อกนั โดยจะอภิปรายตามปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อตวัแปรแฝงภายใน 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์ แรงจูงใจภายใน และ  
ความรู้เชิงลึก สามารถอภิปรายผลดงัน้ี 
  2.3.1 ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 
   1) ปัจจยัแรงจูงใจภายใน ซ่ึงมีองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ 
คือ  จุดหมายและทิศทาง   ความทุ่มเท  ความวิริยะ มีอิทธิพลรวมต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคสู์งสุด 
มีค่าอิทธิพลเท่ากบั 0.86 อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.01 โดยอิทธิพลทางตรงและทางออ้มเท่ากบั 0.44 
และ 0.42 ช้ีให้เห็นถึงความสําคญัของการมีแรงจูงใจภายในท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่งต่อภาวะผูน้าํ                        
เชิงสร้างสรรคซ่ึ์งจะเป็นคนท่ีมีบุคลิกลกัษณะมีเป้าหมายและทิศทางในการทาํงานท่ีชดัเจน แน่นอน            
มีความวิริยะ มีความทุ่มเท สอดคลอ้งกบัทศันะของ กฤติยา เห่งนาเลน (2545); วิโรจน์ สารรัตนะ 
(2555); Concelman (2005) ท่ีไดใ้ห้ทศันะร่วมกนัเก่ียวกบัแรงจูงใจภายในดา้นเป้าหมาย คือ การมี
ความชดัเจน เฉพาะเจาะจง มีความแน่นอน และการมีเป้าหมายท่ีทา้ทายเพ่ือกระตุน้ใหอ้ยากเอาชนะ
ปัญหาและอุปสรรค  จะนาํไปสู่การทาํงานท่ีบรรลุเป้าหมายขององค์การ ขณะท่ี ชาญณรงค ์                
พรรุ่งโรจน ์(2546); White (2005); Lodaht and Kejner (2007) ไดใ้หท้ศันะร่วมกนัดา้นความทุ่มเท
ว่า บุคคลท่ีมีลกัษณะการมีความทุ่มเท จะมุ่งมัน่ทาํงานในลกัษณะมีความสุข  มีความเต็มใจ และ            
มีความพึงพอใจโดยไม่หวงัส่ิงตอบแทนหรือการยกย่องจากผูอ่ื้น ทาํดว้ยความรักและความพอใจ 
ดว้ยความทุ่มเททั้งกาํลงักายและกาํลงัใจอย่างเต็มศกัยภาพท่ีตนมีอยู ่จะทาํใหง้านมีคุณภาพ ขณะท่ี 
องัศุธร ศรีพรหม (2546); เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2547); ป.อ. ปยตฺุโต (2548); ว. วชิระเมธี 
(2552); วิโรจน์ สารรัตนะ (2555) ไดใ้หท้ศันะร่วมกนัเก่ียวกบัความวิริยะ วา่เป็นความเพียร พยายาม  
ความเด็ดเด่ียว ความตั้ งใจอันแน่วแน่ ในการเอาชนะอุปสรรค ด้วยความเด็ดเด่ียว กล้าหาญ                 
เม่ือมีความเพียรความพยายาม ความตั้งใจ ก็จะนาํไปสู่ความสําเร็จ ดงัท่ีกล่าวไวว้่า  ความวิริยะ
หมายถึงบุคคลท่ีมีความวิริยะอุตสาหะ ความขยนัหมัน่เพียร  จิตใจแน่วแน่ เด็ดเด่ียว ไม่ย่อทอ้                
มีความอดทดอดกลั้น ใชท้ั้ งกาํลงักาย กาํลงัความคิด ความสามารถเพ่ือให้งานประสบผลสําเร็จ          
มีความมานะ อดทนต่อปัญหาและอุปสรรค์ ไม่ยอมแพต่้อส่ิงใดๆ ง่ายๆ สอดคลอ้งกบัทศันะของ          
จีระ หงส์ลดารมภ ์(2554) ท่ีกล่าวไวใ้นบทความในหวัขอ้การบริหารคนเก่ง (talent management) 
ในมุมมองของนกัพฒันาทรัพยากรมนุษยมื์ออาชีพ โดยไดใ้ห้ทศันะเก่ียวกบัความวิริยะ คือการมี
ความเพียรพยายามให้ไดม้า ไม่ย่อทอ้ต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มีความมุ มานะ เพียรพยายาม
ทาํงานท่ีได้รับมอบหมายมาอย่างเต็มกาํลงัความสามารถโดยไม่หวงัผลตอบแทน แสดงให้เห็นว่า
แรงจูงใจภายในท่ีประกอบไปดว้ย ความทุ่มเท เสียสละ ความวิริยะ เพียรพยายาม เป้าหมายและ               
ทิศทางการทาํงานท่ีชดัเจนเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัต่อการมีภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคเ์ป็นอยา่งยิง่ 
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    นอกจากนั้นปัจจยัด้าน แรงจูงใจภายในยงัมีอิทธิพลทางออ้ม           
ในทิศทางบวกต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคโ์ดยผ่านปัจจยัความรู้เชิงลึกของผูบ้ริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษายิ่งเน้นย ํ้าให้เห็นถึงความสําคัญของแรงจูงใจภายในท่ีมีต่อภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค ์                
โดยผ่านปัจจยัความรู้ เชิงลึก ท่ีประกอบไปดว้ย ความเช่ียวชาญในวิชาชีพ ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย 
และทกัษะท่ีคล่องแคล่ว ว่องไวในการทาํงาน สอดคลอ้งกบัทศันะของ ชาญณรงค ์พรรุ่งโรจน์ (2546);               
จีระ หงส์ลดารมภ ์(2554); Landman (2001); Dubrin (2010) ท่ีไดใ้หท้ศันะร่วมกนัเก่ียวกบั ประสบการณ์
ไวว้่า เป็นความรู้ท่ีไดจ้ากการกระทาํของจริงท่ีผ่านมา บางคร้ังไดจ้ากการอ่าน การคน้ควา้ การ
สังเกต การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (dialog) คนท่ีมีประสบการณ์จะมีลกัษณะของการเป็นผูม้องโลกได้
อยา่งลึกซ้ึงและกวา้งไกล เป็นการเช่ือมโยงจากอดีตไปสู่ปัจจุบนั แสดงให้เห็นถึงความสาํคญัของ
แรงจูงใจภายในท่ีมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มสู่ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคเ์ป็นอยา่งยิง่ นอกจาก
ประสบการณ์แลว้ดา้นทกัษะก็เป็นส่ิงท่ีสําคญัสําหรับผูน้าํ ดงัท่ี วิเชียร วิทยอุดม (2550); วิโรจน ์               
สารรัตนะ (2554); Isaksen, Dorval, Treffinger (2011)  ท่ีไดใ้ห้ทศันะร่วมกนัเก่ียวกบัทกัษะไวว้่าการ
บริหารนั้นต้องอาศยัผูบ้ริหารท่ีมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลโดยอาศัยทักษะทางการบริหาร คือทักษะเชิงเทคนิคเป็นความสามารถในการ                    
ใชเ้คร่ืองมือหรือวิธีการเฉพาะทางท่ีคล่องแคล่ว รวดเร็ว  ทกัษะเชิงมนุษยเ์ป็นความสามารถท่ีจะ
ทาํงานร่วมกบับุคคลอ่ืนๆ และทกัษะเชิงมโนทศัน ์เป็นความสามารถในการมององคก์รนาํไปสู่การ
กาํหนดวิสยัทศัน์เพ่ือพฒันาองคก์รไดอ้ยา่งถูกทิศทาง 
   2) ปัจจยั ความรู้เชิงลึก ซ่ึงมีองคป์ระกอบย่อย 3 องคป์ระกอบ คือ 
ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และทกัษะ มีอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรงต่อภาวะผูน้าํเชิง
สร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา มีค่าอิทธิพลเท่ากบั 0.42 อย่างมีนยัสําคญัท่ี 0.01 
ช้ีให้เห็นถึงคุณค่า และความสําคญัของปัจจยัความรู้เชิงลึกของผูบ้ริหารว่ามีความจาํเป็นอย่างยิ่ง           
ในการบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยปัจจยั ความรู้เชิงลึกมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกต่อ
ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์โดยความรู้เชิงลึกนั้นจะประกอบไปดว้ย ความเช่ียวชาญ  ประสบการณ์ และ
ทักษะ ซ่ึงเป็นพื้นฐานลักษณะ ท่ีสําคัญสําหรับผู ้นําในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังท่ี เสริมศักด์ิ                           
วิศาลาภรณ์ (2539); โชค กิตติพงษถ์าวร (2549); ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ไดใ้หท้ศันะร่วมกนั
ไวว้่าความรู้เชิงลึกเป็นการแสดงถึงความสามารถของคนด้านความชาํนาญ ความรอบรู้ ซ่ึงเป็น                     
ท่ียอมรับกันทั่วไปว่า ความเช่ียวชาญ  ทักษะ และ ประสบการณ์ เป็นคุณสมบัติท่ีสําคญัท่ีสุด                 
ท่ีก่อใหเ้กิดความเช่ือถือ ผูน้าํยิง่มีความฉลาดเท่าไหร่ กจ็ะยิง่สร้างความเช่ือถือมากข้ึนเท่านั้น คงไม่มี
ใครยอมเสียเวลากบัผูน้าํท่ีไม่มีความสามารถ  ความเช่ียวชาญแสดงให้เห็นถึงการมีความคล่องตวั 
ในการทาํงาน การมีความสามารถในการตดัสินใจอยา่งรวดเร็วและมีความสามารถในการแกปั้ญหา
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เฉพาะหนา้ รวมทั้งทกัษะในการบริหารจดัการ (management skills) ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งมีทกัษะ 
และความสามารถเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย 
   3) ปั จจั ยสภาพแวดล้อมแบบเ ปิ ด  ซ่ึ ง มี องค์ประกอบย่ อย                             
4 องค์ประกอบคือ ความอิสระ ความท้าทาย ความไวว้างใจ และการสนับสนุนความคิดใหม่ๆ                  
มีอิทธิพลรวมต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา มีค่าอิทธิพลเท่ากบั 
0.73 อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.01 โดยมีอิทธิพลทางตรงและทางออ้มเท่ากบั -0.20, 0.93 ช้ีใหเ้ห็น
ถึงความสาํคญัของสภาพแวดลอ้มแบบเปิดซ่ึงประกอบไปดว้ย ความอิสระ ความทา้ทาย ความไวว้างใจ 
และ การสนบัสนุนความคิดใหม่ๆ สอดคลอ้งกบั Newell (1978) กล่าวว่า สภาพแวดลอ้มแบบเปิด                 
จะทาํใหเ้พ่ิมประสิทธิผลการปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์าร ทาํใหส้มาชิกในองคก์ารเกิดความพึง
พอใจ และส่งผลใหผู้บ้ริหารมีภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์และ  Isakse and Lauer (2001) ไดก้ล่าวไวว้่า หาก
องค์กรใดมีสภาพแวดล้อมแบบเปิดจะทาํให้คนมีความสร้างสรรค์ ถ้าองค์กรใดมีผูน้ําท่ีมีความ
สร้างสรรคก์็จะสนบัสนุนให้มีสภาพแวดลอ้มเชิงสร้างสรรค ์ซ่ึงประกอบไปดว้ย 1)  ความทา้ทาย 
ความทา้ทายจะรู้สึกไดรั้บการกระตุน้ท่ีจะทาํงาน ให้สาํเร็จ 2) ความอิสระเป็นความมีอิสระในการ
คิด การตดัสินใจ 3) ความไวว้างใจ เป็นการเคารพให้เกียรติอย่างจริงใจ ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั              
4) การสนบัสนุนความคิดใหม่ๆ เป็นการสนบัสนุนและรับฟังความคิดเห็นใหม่ๆ 5)  ความสนุกสนาน 
เป็นการมีอารมณ์ขนั เป็นกนัเอง ไม่เสแสร้ง 6) ความขดัแยง้ เป็นสภาพแวดลอ้มท่ีขดัแยง้ ตึงเครียด            
7) การโตแ้ยง้ การอภิปรายและแลกเปล่ียน ในความคิดเห็นท่ีเหมือนและไม่เหมือนกนั 8) ความเส่ียง 
การกลา้หาญและอดทน พร้อมรับมือกบัสถานการณ์ต่างๆ และ 9) การแสดงความคิดเห็น การไดรั้บ
โอกาสในการแสดงความคิดเห็น นาํไปสู่การคน้หาวิธีการใหม่ๆ ขณะท่ี ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ 
(2546) ไดใ้หท้ศันะเก่ียวกบั สภาพแวดลอ้มแบบเปิดว่า จะทาํใหรู้้สึกปลอดภยั (safety) กล่าวคือการ
รู้สึกว่าตวัเองมีคุณค่าไดรั้บการยอมรับ สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นความมีอิสระในการแสดงออก การเปิด
โอกาสใหคิ้ด กระทาํ แสดงออกอยา่งอิสระ อนัจะนาํไปสู่การริเร่ิมสร้างสรรค ์ และ การสนบัสนุน
ความคิดใหม่ๆ ท่ีทา้ทายและสร้างสรรค ์ขณะท่ี วิโรจน์ สารรัตนะ (2555) ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบั
ปัจจยัพฤติกรรมท่ีมีผลต่อ สภาพแวดลอ้มเชิงสร้างสรรค์ไวใ้นหนังสือผูบ้ริหารสามมิติไวว้่า
สภาพแวดลอ้มเชิงสร้างสรรคป์ระกอบไปดว้ย 1) มีบรรยากาศความเป็นทีมงาน 2) มีความไวว้างใจ 
ยอมรับซ่ึงกนัและกนั 3) การส่งเสริมใหภ้าคภูมิใจในองคก์ร 4) มีวฒันธรรมเชิงบวกต่อองคก์ร และ 
5) การมีปฏิสัมพนัธ์และมีประสบการณ์ร่วมกนั ขณะท่ี Puccio, Mance & Murdock (2011)                    
ไดก้ล่าวถึง สภาพแวดลอ้มแบบเปิดไวว้่าเป็นสภาพแวดลอ้มท่ีสนบัสนุนให้เกิดความสร้างสรรค ์         
จะมีทั้งมิติดา้นบวก และมิติดา้นลบ อนัจะเป็นแรงจูงใจนาํไปสู่ความคิดใหม่ๆ  ประกอบไปดว้ย 
ความทา้ทาย เป็นความทา้ทายจะรู้สึกไดรั้บการกระตุน้ท่ีจะทาํงานยาก ลาํบากใหส้าํเร็จ  ความอิสระ
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เป็นความมีอิสระในการทํางานในองค์การ การสนับสนุนการคิดใหม่ๆ เป็นการสนับสนุน                 
ความคิดเห็นใหม่ๆ ไม่มีเผด็จการด้านความคิด มีความไว้วางใจ การไว้วางใจซ่ึงกันและกัน                       
การมีชีวิตชีวา การมีความสนุกสนาน เป็นความสนุกสนาน เรียบง่ายในการแสดงออก การโตแ้ยง้
เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จากประสบการณ์และความรู้ท่ีแตกต่างกนั ความเส่ียงการอดทนต่อความ
เปล่ียนแปลงในองคก์ร การแสดงความคิดเห็น การใหเ้วลาเพื่อคน้หาวิธีการใหม่ๆ และความขดัแยง้ 
อารมณ์ท่ีขดัแยง้ และตึงเครียดของบุคคลนาํไปสู่การอภิปรายในแนวทางใหม่ๆ  
    ปั จจั ยสภาพแวดล้อมแบบเ ปิ ด  ซ่ึ ง มี องค์ประกอบย่ อย                                
4 องค์ประกอบ คือ ความอิสระ ความท้าทาย ความไวว้างใจ และการสนับสนุนความคิดใหม่ๆ                 
มีอิทธิพลทิศทางตรงในทิศทางลบต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์แสดงให้เห็นว่าตวัแปรท่ีสังเกตได้
บางตวัหรือทุกตวัขององคป์ระกอบการมีสภาพแวดลอ้มแบบเปิดมีอิทธิต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์
นอ้ยในทิศทางลบ ดงัทฤษฏีของ Erikson (ม.ป.ป. อา้งถึงใน  ศรีประภา ชยัสินธพ, 2555) ท่ีกล่าวไว้
ว่า  ความไวว้างใจ จะทาํให้เกิดความเช่ือใจ มัน่ใจ และเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั แต่ในทางตรงกนัขา้ม             
วนัไหนหรือสถานการณ์ไหนท่ีมีบรรยากาศท่ีไม่ไวว้างใจหรือไม่ตามใจ จะก่อให้เกิดความกลวั 
ความหวาดระแวง และเกิดความรู้สึกต่อตา้น นาํไปสู่ความขดัแยง้ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการ
ทาํงานลดลง และในด้านการส่งเสริมให้ริเร่ิมสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ อย่างมีเป้าหมายและทิศทาง               
ท่ีชัดเจน ในมุมตรงกนัขา้มถา้ถูกตาํหนิ ถูกห้ามจากผูบ้ริหาร ก็จะทาํให้เกิดความกลวัความผิด                 
ไม่กล้า ท่ีจะนําเสนอความคิดใหม่ๆ  และทํางานแบบเช้าชาม  เย็นชาม  ขณะท่ีเกรียงศักด์ิ                 
เจริญวงศศ์กัด์ิ (2555) ไดก้ล่าวไวว้่าการใหค้วามเป็นอิสรภาพในการทาํงาน ให้ความไวว้างใจ ให้
ความเป็นกนัเอง ไม่ใชอ้าํนาจสั่งการ จนกลายเป็นการปล่อยปละ ละเลย ให้ความรับผิดชอบหลุด
ออกจากตนเอง ให้ทีมงานรับผิดชอบทั้งหมด การทาํงานท่ีไม่ถูกควบคุมดว้ยเวลา กฎ ระเบียบ และ
ขอ้บงัคบั งานท่ีไดจ้ะไม่ตรงต่อเวลา ผูร่้วมงานจะมองผูน้าํว่า เป็นผูน้าํท่ีอ่อนแอไร้ความสามารถ 
เป็นผู ้นํา ท่ีไม่เข้มแข็ง  ไม่เด็ดขาด  ก่อให้เกิดความไร้ศรัทธา  ไร้ความเช่ือมั่นส่งผลให้งาน                    
ไม่สัมฤทธ์ิผลในดา้นการสนบัสนุนความคิดใหม่ๆ ถา้ผูน้าํคลอ้ยตามความคิดเห็นหรือวิธีการใหม่ๆ 
เพราะความเกรงใจ หรือคลอ้ยตามเพราะไม่อยากขดัใจ กลวัจะก่อให้เกิดความขดัแยง้ในทีมงาน 
หรือเพราะความสนิท สนม มีความผูกพนักันมาก ผลลัพธ์ท่ีตามมาจะก่อให้เกิดการสูญเสีย
งบประมาณ สูญเสียเวลา ท่ีสําคญัยงัทาํให้เพ่ือร่วมงานมองดา้นการไม่ให้ความเป็นธรรมในการ
บริหารงาน ในดา้นความกลา้เส่ียงและทา้ทายต่อปัญหาและอุปสรรค ถา้เป็นการเส่ียงและทา้ทาย             
ท่ีเกิดจากการคิด ใคร่ครวญ ไตร่ตรองอยา่งสุขมุรอบคอบ มีเหตุมีผล โอกาสท่ีจะประสบความสาํเร็จ
ก็จะมีสูง แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้เป็นการเส่ียง และทา้ทายต่อปัญหาแบบกลา้ บา้บ่ิน ใชอ้ารมณ์            
ในการตดัสินใจความผิดพลาดก็มีโอกาสสูงเช่นกนั นอกจากน้ีแลว้ยงัอาจเกิดจากเอกสารและ
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งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูว้ิจยัศึกษานั้นส่วนใหญ่จะมาจากทศันะของนักวิชาการและนักการศึกษา
ชาวตะวนัตก (Newell, 1978; Oldham & Cumming,1966; & George & Zhou, 2001) ซ่ึงโดย
ภาพรวมประเพณีวฒันธรรม การดาํเนินชีวิต และการทาํงานของชาวตะวนัตก จะเป็นไปในลกัษณะ
การมีความเช่ือมัน่ในตนเองสูง การวางไวใ้จซ่ึงกนัและกนั การเป็นอิสระในการคิดและทาํ แต่เม่ือ
นาํมายืนยนักบับริบทของผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาในประเทศไทยซ่ึงการทาํงานในกรอบ
ของการเป็นผูบ้ริหารระดบัต้นท่ีจะต้องอยู่ในกรอบ ระเบียบ และคอยรับนโยบายจากผูบ้ริหาร
ระดบัสูง ผลการวิจยัจึงพบว่าสภาพแวดลอ้มแบบเปิดส่งผลทางตรงในทิศทางลบต่อภาวะผูน้าํเชิง
สร้างสรรค ์
    นอกจากสภาพแวดล้อมแบบเปิดจะมีอิทธิพลทิศทางตรง               
ในทิศทางลบต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์แลว้ สภาพแวดลอ้มแบบเปิดยงัมีอิทธิพลทิศทางออ้ม             
ในทางบวกผา่นต่อปัจจยั ความรู้เชิงลึกและผา่นต่อปัจจยั แรงจูงใจภายในโดยปัจจยั สภาพแวดลอ้ม
แบบเปิดมีอิทธิพลทางตรงต่อปัจจยั ความรู้เชิงลึกเท่ากบั 0.51 และมีอิทธิพลทางตรงต่อปัจจยั 
แรงจูงใจภายในเท่ากบั 0.88  แสดงว่า  สภาพแวดลอ้มเปิดยงัเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีจะนาํไปสู่ภาวะ
ผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์แต่ต้องเป็นการส่งทางอ้อมผ่านปัจจัย ความรู้เชิงลึกและ แรงจูงใจภายใน 
สอดคลอ้งกบัทศันะของ Paquette (2008) ท่ีกล่าวว่า การท่ีมีสภาพแวดลอ้มแบบเปิด ในลกัษณะ
ความ อิสระในการคิด และการทาํงาน การมีความเช่ือถือไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัจะนาํไปสู่การมี
ความรู้ในเชิงลึก สอดคลอ้งกบัทศันะของ Amabile (1998) ท่ีกล่าวว่า ปัจจยัความรู้เชิงลึก (depth 
knowledge) ดา้นความเช่ียวชาญ และประสบการณ์สูง  ซ่ึงส่งผลมาจากสภาพแวดลอ้มท่ีสนบัสนุน
ความคิดใหม่ๆ และความอิสระ สอดคลอ้งกบัทศันะของ Puccio,  Mance & Murdock (2012)                
ท่ีกล่าวว่า สภาพแวดลอ้มแบบเปิด (open environment) จะมีอิทธิพล และสนบัสนุนต่อแรงจูงใจ
ภายใน และมีอิทธิพลต่อการมีทกัษะทางสังคม  ความรู้เชิงลึก จะนาํไปสู่แนวทางในการแกปั้ญหา            
ท่ีสร้างสรรค ์และมีผลการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ   
  2.3.2 ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อแรงจูงใจภายใน 
   ปัจจยั สภาพแวดลอ้มแบบเปิด ซ่ึงมีองคป์ระกอบย่อย 4 องค์ประกอบ 
คือ ความอิสระ  ความทา้ทาย ความไวว้างใจ และการสนบัสนุนความคิดใหม่ๆ มีอิทธิพลรวมและ
อิทธิพลทางตรงต่อปัจจยัแรงจูงใจภายในสูงสุด มีค่าอิทธิพลเท่ากบั 0.88 อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 
0.01 โดยเป็นอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวก ช้ีใหเ้ห็นว่า สภาพแวดลอ้มแบบเปิดจะส่งผลต่อปัจจยั
แรงจูงใจภายใน สอดคลอ้งกบัทศันะของ Puccio, Mance & Murdock (2012) ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือ 
Creative Leadership: skill that drive change ไวว้่าสภาพแวดลอ้มแบบเปิด (open environment) จะมี
อิทธิพล และสนบัสนุนต่อแรงจูงใจภายใน บุคลิกภาพ และส่งผลต่อการมีทกัษะทางสังคม อีกทั้งยงั
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ส่งผลต่อความรู้เชิงลึกจะนําไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหาท่ีถูกต้องและชัดเจน และมีผลการ
ปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ ขณะท่ีจากผลการวิจยัของ สุดารัตน์ เหลาฉลาด (2547) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง 
ความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้ม แรงจูงใจภายใน และพฤติกรรมสร้างสรรค์ของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัของรัฐ ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 1) สภาพแวดลอ้มแบบเปิดใน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัของรัฐ ส่งผลต่อแรงจูงใจภายในอยูใ่นระดบัสูง และส่งผลต่อพฤติกรรม
สร้างสรรคข์องพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดบัปานกลาง 2) สภาพแวดลอ้มในงานมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัแรงจูงใจภายใน และพฤติกรรมสร้างสรรค์ของพยาบาลวิชาชีพ จากผลการวิจัย 
ช้ีใหเ้ห็นว่าสภาพแวดลอ้มแบบเปิดมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจภายใน  
  2.3.3 ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อความรู้เชิงลกึ 
   1) ปั จจัยสภาพแวดล้อมแบบเ ปิด  ซ่ึ ง มีองค์ประกอบย่อย                         
4 องค์ประกอบ คือ ความอิสระ ความทา้ทาย ความไวว้างใจ และการสนับสนุนความคิดใหม่ๆ 
อิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรงต่อปัจจยั ความรู้เชิงลึกมีค่าอิทธิพลรวมเท่ากบั 0.90 อย่างมี
นยัสาํคญัท่ีระดบั 0.01 โดยเป็นอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกเท่ากบั 0.51 และอิทธิพลทางออ้ม
เท่ากบั 0.39 แสดงให้เห็นถึงความสําคญัของสภาพแวดลอ้มแบบเปิดจะส่งผลต่อความรู้เชิงลึก 
สอดคลอ้งกบัทศันะของ Puccio,  Mance & Murdock (2012) ท่ีกล่าวไวว้่าสภาพแวดลอ้มแบบเปิด 
(open environment) จะมีอิทธิพล และสนบัสนุนต่อความรู้เชิงลึก จะนาํไปสู่แนวทางในการ
แก้ปัญหาท่ีถูกต้องและชัดเจน และมีผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ  สอดคล้องกับทัศนะของ            
Amabile (1998) ซ่ึงเป็นศาตราจารย  ์ณ Harvard University ไดใ้ห้ทศันะไวว้่าปัจจยัด้าน
สภาพแวดลอ้มแบบเปิดจะส่งผลต่อความรู้เชิงลึก (depth knowledge) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ            
ชูศรี มโนการ และ อารียว์รรณ อ่วมตานี (2555) ท่ีไดท้าํวิจยัเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบั
การทาํงานของพยาบาลวิชาชีพ พบว่า สภาพแวดลอ้มแบบเปิดท่ีให้ความอิสระ ให้ความไวว้างใจ 
สนับสนุนความคิดใหม่ๆ จะนําไปสู่การพฒันาตนให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และเกิดความ
สร้างสรรค ์สอดคลอ้งกบัอจัฉราวรรณ นารถพจนานนท ์ (2536) ท่ีกล่าวไวว้่าปัจจยัสภาพแวดลอ้ม
เปิดของมหาวิทยาลัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนําไปสู่การมีความรู้เชิงลึก              
(depth knowledge) ท่ีประกอบไปดว้ย ทกัษะ และความชาํนาญเฉพาะดา้น และ Paquette (2008) ไดท้าํการ
วิจยัและศึกษาในหัวขอ้ Knowledge Management System and Customer Knowledge use in 
Organizations ซ่ึงเป็นงานวิจยัระดบัดุษฎีบณัฑิต ของ University of Toronto พบว่า การท่ี
องค์กร มีสภาพแวดลอ้มแบบเปิด ในลกัษณะความอิสระ  ความเช่ือถือไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั การ
สนบัสนุนความคิดใหม่ๆ จะนาํไปสู่การมีความรู้เชิงลึก(deep knowledge) และ ความเช่ียวชาญ 
(expert) 
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   2) ปัจจยั แรงจูงใจภายใน ซ่ึงมีองคป์ระกอบย่อย 3 องค์ประกอบ 
คือ  จุดหมายและทิศทาง  ความทุ่มเท  ความวิริยะ มีอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรงต่อปัจจยั 
ความรู้เชิงลึกมีค่าอิทธิพลรวมเท่ากบั 0.44 อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.01 โดยเป็นอิทธิพลทางตรงใน
ทิศทางบวกเท่ากบั 0.44 แสดงใหเ้ห็นว่าผูน้าํท่ีประสบความสาํเร็จนั้น ไม่เพียงมีความสามารถจูงใจ
ทีมงานได ้แต่จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีแรงจูงใจในการทาํหน้าท่ีเป็นผูน้าํอย่างเต็มท่ี ขณะท่ี Amabile 
(1998) กล่าวว่า ผลตอบแทนในรูปเงินรางวลั ไม่ไดเ้ป็นตวัส่งเสริมความสร้างสรรคข์องแต่ละ
บุคคลเสมอไป ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อความสร้างสรรคข์องแต่ละบุคคลคือแรงจูงใจภายใน
ซ่ึงเป็นแรงจูงใจท่ีเกิดจากความปรารถนาอนัแรงกลา้ ตลอดจนความพึงพอใจส่วนบุคคล สอดคลอ้ง
กบัทศันะของ Johns  (2011) เป็นศาสตราจารย ์ณ  Catholic University  ไดรั้บรางวลั  Fulbright 
Professional Award in Australian-United จาก  Georgetown University Washington DC ไดใ้หท้ศันะของ 
แรงจูงใจภายในไวใ้นบทความช่ือว่า แรงจูงใจภายในจะมาจากความเช่ือมัน่ในการกระทาํของบุคคล              
ซ่ึงก่อให้เกิดความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ โดยมาจากการมีความเพียรพยายาม เป็นลกัษณะ
พฤติกรรมท่ีมีความพยายาม ความวิริยะ อุตสาหะ การอดทน ในการเรียนรู้ การมีทิศทางท่ีชดัเจนใน
การแสวงหาความรู้ 
 
3. ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัดงักล่าว มีขอ้เสนอแนะ 2 ประการคือ 1) ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยั
ไปใช ้และ 2) ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป  
 3.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิัยไปใช้ 
  3.1.1 จากผลการศึกษาระดับการแสดงออกภาวะผูน้ําเชิงสร้างสรรค์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา มีขอ้เสนอแนะสาํหรับสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
   1) ควรให้การส่งเสริมให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาตระหนัก
และเลง็เห็นถึงความสาํคญัในการสนบัสนุนให ้มีทกัษะ มีความรู้ และมีประสบการณ์ เพ่ิมโลกทศัน์
และกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอดเวลา เน่ืองจากผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
มีระดบัการแสดงออกภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคใ์นดา้นวิสัยทศัน์ในระดบัมากเป็นอนัดบัสุดทา้ยซ่ึง
เกิดจากการเป็นผูบ้ริหารระดบัตน้ท่ีคอยรับนโยบายจากระดบัสูงเป็นส่วนมาก 
   2) ควรมีระบบการตรวจสอบระดับภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์เป็น
ระยะๆ อย่างสมํ่าเสมอ เป็นเสมือนปรอทวดัอุณหภูมิ แมว้่าผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษามีระดบัการแสดงออกภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคใ์นระดบัมากท่ีสุด แต่โดยหลกัการพฒันา
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วิชาชีพเป็นกระบวนการพฒันาท่ีต่อเน่ือง และยัง่ยืน เพราะหากการแสดงออกลดตํ่าลงจะไดห้าทาง
ป้องกนัได ้
   2) ควรมีการจดัทาํโปรแกรมหรือโครงการใดๆ เพ่ือพฒันาบุคลากร               
ในสถานศึกษาใหมี้ลกัษณะแบบเป็นมาตรฐานทัว่ไป (general) เช่นจดัทาํหลกัสูตรพฒันาภาวะผูน้าํ           
เชิงสร้างสรรคร่์วมกนัระหว่างเพศชายกบัเพศหญิง เน่ืองจากผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกนั ระดบัการแสดงออกภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคไ์ม่แตกต่างกนั 
   4) ควรมีการจดัทาํโปรแกรมหรือโครงการใดๆ เพ่ือพฒันาบุคลากร             
ในสถานศึกษาให้มีลกัษณะแบบเป็นเฉพาะ (specific) เช่นการจดัทาํหลกัสูตรพฒันาภาวะผูน้าํ                
เชิงสร้างสรรคร่์วมกนัระหว่างเพศชายกบัเพศหญิงแลว้ ให้คาํนึงถึงช่วงอายท่ีุแตกต่างกนั (ตามช่วง
อาย ุท่ีกาํหนด 4 ช่วง) เน่ืองจากผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีอายแุตกต่างกนั 
ระดบัการแสดงออกภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ โดยเฉพาะ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีช่วงอายุ 35-45 ปี กบัช่วงอายมุากกว่าหรือเท่ากบั 56 ปี  และ           
ช่วงอาย ุ46-55 ปี กบัช่วงอายเุท่ากบั 56 ปี    
   5) ควรมีการจดัทาํโปรแกรมหรือโครงการใดๆ เพ่ือพฒันาบุคลากร               
ในสถานศึกษาใหมี้ลกัษณะแบบเป็นมาตรฐานทัว่ไป (general) เช่นจดัทาํหลกัสูตรพฒันาภาวะผูน้าํ         
เชิงสร้างสรรค์ร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหารแตกต่างกนั เน่ืองจาก
ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหารแตกต่างกนั 
ระดบัการแสดงออกภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคไ์ม่แตกต่างกนั โดยเฉพาะผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์
การเป็นผูบ้ริหารมากกว่าหรือเท่ากบั 16 ปี และผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร
นอ้ยกวา่ 5 ปี 
  3.1.2 จากผลการศึกษาระดับการแสดงในปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผู ้นํา                     
เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยประกอบด้วย 3 ปัจจยัได้แก่ แรงจูงใจ
ภายใน สภาพแวดลอ้มแบบเปิด และ ความรู้เชิงลึก มีขอ้เสนอแนะสาํหรับสาํนกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
   1) ควรมีการจัดทําโปรแกรมหรือโครงการใดๆ เพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาตระหนกัถึงความสาํคญัของความรู้เชิงลึก ดา้นความเช่ียวชาญ ความ
ชาํนาญ และประสบการณ์ในวิชาชีพเฉพาะดา้น การเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ ฝึกฝนจนเกิด
ความคล่องแคล่ว วอ่งไว ก่อใหมี้ความชาํนาญ เช่ียวชาญในวิชาชีพ เน่ืองจากผลการวิจยัพบว่าปัจจยั 
ความรู้เชิงลึก มีค่าเฉล่ียในระดบัมากเป็นลาํดบัสุดทา้ยโดยเฉพาะการส่งเสริมดา้น ความเช่ียวชาญท่ีมี
ค่าเฉล่ียระดบัมากเป็นอนัดบัสุดทา้ย 
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   2) ควรมีการจัดทําโปรแกรมหรือโครงการใดๆ เพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาตระหนกัถึงความสําคญัของสภาพแวดลอ้มแบบเปิด การมีความ
เช่ือมัน่เช่ือถือ ไวใ้จเช่ือใจซ่ึงกนัและกนั ซ่ือสัตยแ์ละเช่ือมัน่ในรูปแบบ วิธีการทาํงานของแต่ละคน 
แต่มีเป้าหมายเดียวกนั การให้อิสระในการคิด การทาํ การยืดหยุ่นในวิธีการทาํงาน ไม่ยึดติดกบั
กรอบประเพณีปฏิบติั ระเบียบและขอ้บงัคบั การคิดริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ออกแบบระบบการ
ทาํงานดว้ยวิธีการใหม่ๆ  การคิดนอกกรอบโดยไม่ กลา้ลองทาํส่ิงใหม่ๆ โดยไม่กลวัความลม้เหลว 
กระตุน้และส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ วดัและทดสอบความคิดใหม่ๆ ดว้ยบรรยากาศท่ี
สร้างสรรค ์เน่ืองจากผลการวิจยัพบว่าปัจจยัสภาพแวดลอ้มแบบเปิดในดา้นความทา้ทายมีค่าเฉล่ีย
ระดบัมากเป็นอนัดบัสุดทา้ย 
   3) ควรมีการจัดทําโปรแกรมหรือโครงการใดๆ เพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาตระหนักถึงความสําคญัของการกระตุน้ให้เกิดแรงจูงใจภายใน 
บุคคลท่ีอุทิศ พลงักายและพลงัใจให้กบัองคก์ร เป็นการอุทิศอารมณ์ ความรู้สึก ความศรัทธา และ
สติปัญญา ให้กบัองคก์รโดยไม่ไดห้วงัส่ิงตอบแทนท่ีเป็นรางวลัใดๆ เพียงแต่เพ่ือให้งานมีคุณภาพ
และมีความสร้างสรรคด์ว้ยความพึงพอใจ โดยเฉพาะการมีความตั้งใจอนัแน่วแน่ท่ีจะกระทาํส่ิงใด
ส่ิงหน่ึงเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตนตั้งใจไว ้มีแรงบนัดาลใจให้เรากระทาํส่ิงนั้นดว้ยความปรารถนา
อย่างยิ่งท่ีจะกระทาํส่ิงนั้นให้ประสบความสําเร็จ มีความเพียร พยายาม มีความอดทน คนท่ีมี             
ความวิริยะ ความขยนัขนัแขง็ มีความเดด็เด่ียว จะเป็นคนท่ีมีเป้าหมายท่ียิง่ใหญ่และมีคุณค่าเพียงพอ
ในการผลกัดนัตนเองใหป้ระสบความสาํเร็จ ไม่ไดห้มายความว่าจะเป็นส่ิงกระตุน้จากเงินทอง หรือ
ช่ือเสียงเน่ืองจากผลการวิจยัพบว่าปัจจยัแรงจูงใจภายในในดา้นความวิริยะมีค่าเฉล่ียระดบัมาก            
เป็นอนัดบัสุดทา้ย 
   4) ควรมีการจัดทําโปรแกรมหรือโครงการใดๆ เพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมให้ผู ้บริหารสถานศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการกระตุ้นให้มีภาวะผูน้ําเชิง
สร้างสรรคโ์ดยคาํนึงถึงความเฉพาะ (special) เช่น นอกจากมีหลกัสูตรร่วมระหว่างผูบ้ริหารเพศชาย
และผูบ้ริหารเพศหญิงแล้ว อาจจะมีหลกัสูตรแยกเฉพาะสําหรับผูบ้ริหารท่ีมีอายุแตกต่างกัน               
(ตามช่วงอายุท่ีกาํหนด 4 ช่วง)  ผลการวิจยัเปรียบเทียบภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาจาํแนกตาม เพศ อายุ และประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหารท่ีแตกต่างกนั                 
มีระดบัการแสดงออกท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
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  3.1.3 จากผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นํา                            
   เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่พัฒนาขึน้กับข้อมูล                            
   เชิงประจักษ์  มีข้อเสนอแนะสําหรับสํานักงานคณะกรรมการการ                            
   อาชีวศึกษา และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องดงันี ้
   1) ควรนําโมเดลน้ีไปเป็นกรอบในการพฒันาบุคลากร เน่ืองจาก
ผลการวิจยัพบว่า โมเดลท่ีพฒันาข้ึนมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยมุ่งพฒันาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลในทางบวกต่อภาวะผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์ท่ีนําศึกษาทั้ ง 3 ปัจจัย คือ แรงจูงใจภายใน 
สภาพแวดลอ้มแบบเปิด และความรู้เชิงลึก  
   2) การเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ ควรให้ความสําคญักบั
องคป์ระกอบวิสัยทศัน์ องคป์ระกอบความยดืหยุน่ และองคป์ระกอบจินตนาการตามลาํดบันํ้ าหนกั 
0.80, 0.69 และ 0.62 โดยองคป์ระกอบวิสัยทศัน ์ใหค้วามสาํคญักบัการสร้างวิสัยทศัน์ การเผยแพร่
วิสัยทศัน์ และการปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ องค์ประกอบความยืดหยุ่นให้ความสําคญักบัการคิดหา
คาํตอบไดอ้ย่างอิสระ ไม่ตกอยู่ภายใตก้ฎเกณฑ์หรือความคุน้เคย การให้ปรับตวักบัสถานการณ์ต่างๆ 
และการเปิดกวา้งรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น องค์ประกอบ จินตนาการให้ความสําคญักบัการมี
ความคิดเชิงสร้างสรรค ์การมีอารมณ์ขนัในการทาํงาน และการมีสติปัญญาในการแกปั้ญหาอย่าง
สร้างสรรค ์
   3) การพฒันาภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคค์วรเร่ิมพฒันาปัจจยัแรงจูงใจ
ภายใน เน่ืองจากเป็นเส้นทางอิทธิพลรวมสูงสุด ขณะเดียวกนัก็พฒันาปัจจัยความรู้เชิงลึกท่ีมี
เส้นทางอิทธิพลรวมในระดบัรองลงมาและควรตระหนักถึงความสําคญัของสองปัจจยัน้ีเพราะมี
อิทธิพลทางตรงต่อภาวะผู ้นําเชิงสร้างสรรค์ และในขณะเดียวกันก็ไม่ควรมองข้ามปัจจัย
สภาพแวดลอ้มแบบเปิด และแรงจูงใจภายใน เพราะมีอิทธิพลทางออ้มต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์
โดยผ่านทางปัจจยัความรู้เชิงลึกและแรงจูงใจภายใน ดงันั้นหากพฒันาปัจจยัความรู้เชิงลึกและ
แรงจูงใจภายในนอกจากจะส่งผลโดยตรงต่อการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคย์งัจะส่งผลถึงการ
พฒันาปัจจยัสภาพแวดลอ้มแบบเปิด 
   4) การพฒันาปัจจยัสภาพแวดลอ้มแบบเปิด ควรให้ความสําคญักบั
องคป์ระกอบความไวว้างใจ องคป์ระกอบการสนบัสนุนความคิดใหม่ๆ องคป์ระกอบความอิสระ 
และองคป์ระกอบความทา้ทาย ตามลาํดบัของนํ้าหนกั 0.93, 0.87, 0.86 และ 0.76 ทั้งน้ีองคป์ระกอบ               
ความไวว้างใจ ให้ความสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มูล ให้ความสาํคญักบับุคลากร ให้บุคลากรแสดง
ความคิดเห็นอยา่งเปิดเผย องคป์ระกอบการสนบัสนุนความคิดใหม่ๆ ใหค้วามสาํคญักบัการเปิดใจ
กวา้งและความคิดใหม่ๆ การเอาใจใส่ความคิดใหม่ๆ การสนบัสนุนความคิดใหม่ๆ องคป์ระกอบ
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ความอิสระให้ความสําคญักบัการให้โอกาสในการทาํงานอย่างอิสระ การไม่ยึดติดกบักฎระเบียบ  
การมีความริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ และองคป์ระกอบความทา้ทาย ใหค้วามสาํคญักบั การมีความ
เส่ียงสูง โดยไม่กลวัความผดิพลาด  และการมีเป้าหมายท่ียิง่ใหญ่ 
   5) การพัฒนา ปัจจัยแรง จูงใจภายในควรให้ความสําคัญกับ
องคป์ระกอบทิศทางและเป้าหมาย องคป์ระกอบความมุ่งมัน่ และองคป์ระกอบความวิริยะ ตามลาํดบั
ของนํ้าหนกั 0.92, 0.88 และ 0.86 ทั้งน้ีองคป์ระกอบทิศทางและเป้าหมาย ใหค้วามสาํคญักบัมีความ
ชัดเจนและแน่นอนในการทํางาน  การให้ความมั่นใจในการเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิผล 
องค์ประกอบความทุ่มเท ให้ความสําคญักบัความมุ่งมัน่ ความกระตือรือร้น ความศรัทธา และ            
ความเต็มใจในการทาํงาน องคป์ระกอบความวิริยะให้ความสาํคญักบัความพากเพียรพยายาม และ         
มีความตั้งใจในการทาํงาน 
   6) การพฒันาปัจจยัความรู้เชิงลึกควรใหค้วามสาํคญักบัองคป์ระกอบ
ประสบการณ์ องคป์ระกอบทกัษะ และองคป์ระกอบความเช่ียวชาญ ตามลาํดบัของนํ้ าหนกั 0.94, 
0.88 และ 0.85 ทั้งน้ีองค์ประกอบประสบการณ์ ให้ความสําคญักบัการมีความรู้ท่ีหลากหลาย                   
มีความสามารถท่ีพิเศษ และมีทกัษะในการทาํงานสูง องคป์ระกอบทกัษะ ให้ความสาํคญักบัการมี
ความคล่องแคล่ว ในการปฏิบติังาน มีการตดัสินใจรวดเร็วในการปฏิบติังาน มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์ องค์ประกอบความเช่ียวชาญ ให้ความสําคญักบัมีทกัษะ 
ความสามารถและความชาํนาญเฉพาะดา้น 
 
 3.2 ข้อเสนอแนะในการทําวจิยัต่อไป 
  3.2.1 ควรศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์โดยการ
วิเคราะห์พหุระดบั ระหว่างกลุ่มผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา และผูบ้ริหารสถาบนัเทคโนโลยี
ราชมงคล เพ่ือตรวจสอบความสาํคญัของตวัแปรในโมเดลการวิจยัว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกนั
ระหว่างผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาและผูบ้ริหารสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล หรือไม่ เพ่ือให้การ
พฒันาเป็นไปอยา่งสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานะและบริบทใกลเ้คียงกนั 
  3.2.2 ควรศึกษาองค์ประกอบของภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ดา้นอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้
นาํมาศึกษาในงานวิจยัน้ีเพ่ิมเติมเช่น การคิดคน้ส่ิงใหม่ๆ (inventive) วฒันธรรมเชิงบวก (positive 
culture) การบริหารจดัการ (managing) และปฏิสัมพนัธ์ (interacting) เป็นตน้เพราะจากการ
สังเคราะห์แนวความคิด จากนกัวิชาการศึกษาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 ท่ีมีการศึกษาองคป์ระกอบใหม่ๆ 
และยงัขาดงานวิจยัท่ีเป็นบริบทไทยสนบัสนุน ดงันั้นควรศึกษาองคป์ระกอบอ่ืนๆ อีกเพื่อพฒันา
โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคใ์หมี้ความสมบูรณ์และมีความหลากหลายมากข้ึน 
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  3.2.3 ควรศึกษาองคป์ระกอบของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์
ด้านแรงจูงใจภายในด้านอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้นําศึกษาในงานวิจัยน้ีเพ่ิมเติมเช่น การสนับสนุนจาก
ผูบ้งัคบับญัชา (head encouragement) การเปิดใจกวา้ง (openness) ส่ิงเร้า (excitement) และความอิสระ 
(freedom) เป็นตน้เพราะจากการสังเคราะห์แนวความคิด จากนกัวิชาการศึกษาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 
พบว่ามีองค์ประกอบใหม่ๆ และยงัขาดงานวิจัยท่ีเป็นบริบทไทยสนับสนุน ดังนั้ น ควรศึกษา
องคป์ระกอบอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกเพื่อพฒันาโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคใ์หมี้ความ
สมบูรณ์และมีความหลากหลาย 
  3.2.4 ควรศึกษาองคป์ระกอบของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์
ด้านสภาพแวดล้อมแบบเปิดด้านอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้นําศึกษาในงานวิจัยน้ีเพ่ิมเติมเช่น ความเส่ียง                
(risk-taking) การแสดงความคิดเห็น (idea time) ความสนุกสนาน (playfulness) และความขดัแยง้ 
(conflict) เป็นตน้เพราะจากการสังเคราะห์แนวความคิด จากนกัวิชาการศึกษาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 พบว่า            
มีองคป์ระกอบใหม่ๆ และยงัขาดงานวิจยัท่ีเป็นบริบทไทยสนบัสนุน ดงันั้นควรศึกษาองคป์ระกอบอ่ืนๆ 
เพ่ิมเติมอีกเพ่ือพฒันาโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ให้มีความสมบูรณ์และ                 
มีความหลากหลาย 
  3.2.5 ควรศึกษาองคป์ระกอบของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์
ดา้นความรู้เชิงลึกดา้นอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดน้าํศึกษาในงานวิจยัน้ีเพ่ิมเติมเช่น สารสนเทศ (information) การ
สร้างความรู้ (creation) การส่ือสาร (communication) และความคิดสร้างสรรค ์(creative thinking) 
เป็นตน้ เพราะจากการสังเคราะห์แนวความคิด จากนกัวิชาการศึกษาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 พบว่า                     
มีองคป์ระกอบใหม่ๆ และยงัขาดงานวิจยัท่ีเป็นบริบทไทยสนบัสนุน ดงันั้นควรศึกษาองคป์ระกอบอ่ืนๆ 
เพ่ิมเติมอีกเพ่ือพฒันาโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ให้มีความสมบูรณ์และ                
มีความหลากหลาย 
  3.2.6 ควรให้มีการวิจัยเพ่ือตรวจสอบภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์อีกอย่างเป็น
ระยะๆ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาตามหลกัการพฒันาแบบต่อเน่ือง เพ่ือหาจุดเด่น จุดดอ้ยทั้งท่ี
เป็นภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลเพ่ือให้การพฒันาเป็นไปอย่างสอดคลอ้งกบั
ปัญหาและไม่หลงทาง 
  3.2.7 ควรจะการวิจยัเชิงคุณภาพเพ่ือเพิ่มเติมเพื่อการศึกษาในเชิงลึก เช่น การวิจยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (participatory action research) การวิจยัและพฒันา (research and 
development) เป็นตน้ โดยนาํเอาผลการวิจยัน้ีเป็นขอ้มูลและแนวทาง เพ่ือนาํผลการวิจยัทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพไปใชใ้นการส่งเสริมและพฒันาภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์
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ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา “ในการศึกษาคร้ังน้ี จาํเป็นตอ้งให้ผูเ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของแบบสอบถามซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัก่อนท่ีจะนาํไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล
เพื่อทาํวิทยานิพนธ์ ในการน้ีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น พิจารณาแลว้เห็นว่า ท่าน เป็นผูมี้ความรู้ 
ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอยา่งดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบและพิจารณาเคร่ืองมือ
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ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของแบบสอบถามซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัก่อนท่ีจะนาํไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล
เพื่อทาํวิทยานิพนธ์ ในการน้ีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น พิจารณาแลว้เห็นว่า ท่าน เป็นผูมี้ความรู้ 
ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอยา่งดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบและพิจารณาเคร่ืองมือ
ดงักล่าว 
 
         จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ 
จะไดรั้บความอนุเคราะห์เป็นอยา่งดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
        ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
             (รองศาสตราจารยสุ์มาลี  ชยัเจริญ) 
                          รองคณบดีผา่ยวิชาการและวิจยั 
      ปฏิบติัราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
โทรศพัท ์0-4334-3452-3 ต่อ 401 
โทรศพัท ์0-4334-3454 
หมายเหตุ: เบอร์โทรศพัทน์กัศึกษา  0832857999 
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ภาคผนวก ค 
ข้อคาํถามทีแ่ก้ไขจากข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 
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แบบสอบถามทีแ่สดงการแก้ไขสํานวนภาษาจากข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 
 

ตารางที ่37 แบบสอบถามท่ีแสดงการแกไ้ขสาํนวนภาษาจากขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
 

ข้อ พฤตกิรรมภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 
ผลการ
ตรวจ 

แก้ไขเป็น 

พฤตกิรรมภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์:จนิตนาการ ความยดืหยุ่น วสัิยทัศน์ 
1 กลา้นาํเสนอความคิดใหม่ๆ เพื่อพฒันา

งาน 
  

2 มีความคิด ไตร่ตรอง สุขมุ รอบคอบใน
งานท่ีทาํ 

  

3 มีอารมณ์ขนั เป็นกนัเองกบัเพ่ือน
ร่วมงาน 

  

4 สร้างบรรยากาศการทาํงาน                        
เชิงสร้างสรรค ์  

X  สร้างบรรยากาศการทาํงานใน
ลกัษณะสนุกสนาน ไม่เครียดกบังาน 

5 มีสติปัญญาในการแกปั้ญหา                     
อยา่งสร้างสรรค ์

  

6 เป็นตวัของตวัเอง ไม่ทาํตามผูอ่ื้นโดย        
ไม่มีเหตุผล 

  

7 มีความยดืหยุน่ ปรับเปล่ียนแผนงานตาม
ความเหมาะสม 

  

8 มีการปรับตวัตามสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนไปจากเดิม 

  

9 มีความยดืหยุน่ในการปรับตวัใหม่ถา้รู้วา่
ส่ิงท่ีทาํไม่ถูกตอ้ง 

  

10 เปิดกวา้งรับฟังความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะจากผูอ่ื้น 

X เปิดใจกวา้งยอมรับฟังความคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะจากผูอ่ื้น 

11 มีการเรียนรู้เพ่ือพฒันาตนเองอยูเ่สมอ   
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ตารางที ่37 แบบสอบถามท่ีแสดงการแกไ้ขสาํนวนภาษาจากขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 
 
ข้อ พฤตกิรรมภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ ผลการ

ตรวจ 
แก้ไขเป็น 

พฤตกิรรมภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์:จนิตนาการ ความยดืหยุ่น วิสัยทศัน์ 
12 มีการกาํหนดอนาคตภาพของ

สถานศึกษาท่ีเป็นไปได ้และชดัเจน 
  

13 มีการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อกาํหนด
เป้าหมายของสถานศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ 

  

ปัจจยัด้านการมแีรงจูงใจภายใน : ทศิทางและจุดหมาย ความทุ่มเท และ ความวิริยะ 
14 กระตุน้ใหบุ้คลากรมีแรงบนัดาลใจ

เพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน 
  

15 แสวงหาวิธีการใหม่ๆ เพ่ือเอาชนะส่ิง
ต่อตา้นการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 

  

16 ยดึมัน่ในทิศทางและจุดหมายการ
ทาํงานท่ีกาํหนด 

  

17 กาํหนดบทบาทหนา้ท่ีการทาํงานของ
บุคคลากรเพ่ือใหบ้รรลุในทิศทางและ
จุดหมายอยา่งเป็นระบบ  

  

18 สามารถอธิบายขั้นตอนและ
กระบวนการทาํงานตามทิศทางและ
จุดหมาย 
ท่ีกาํหนด 

  

19 สามารถนิเทศใหค้าํแนะนาํปรึกษาใน
การทาํงานกบัเพ่ือนร่วมงาน 

X สามารถใหค้าํปรึกษา แนะนาํในการ
ทาํงานกบัเพือ่นร่วมงานตามทิศทาง
และจุดหมายท่ีกาํหนด 
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ตารางที ่ 37 แบบสอบถามท่ีแสดงการแกไ้ขสาํนวนภาษาจากขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 
 

ข้อ พฤตกิรรมภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ ผลการ
ตรวจ 

แก้ไขเป็น 

ปัจจยัด้านการมแีรงจูงใจภายใน : ทิศทางและจุดหมาย ความทุ่มเท และ ความวริิยะ (ต่อ) 
20 สามารถสร้างแรงบนัดาลใจใหบุ้คลากร

ตระหนกัถึงคุณค่าของการทาํงานเพื่อการ
บรรลุในเป้าหมาย 

X สามารถสร้างแรงบนัดาลใจให้
บุคลากรตระหนกัถึงการ
ทาํงานเพ่ือใหบ้รรลุใน
เป้าหมาย 

21 มีความมุ่งมัน่ทาํงานโดยไม่คาํนึงถึงความ
เหน็ดเหน่ือย 

  

22 มีความเตม็ใจสร้างสรรคง์านใหมี้คุณภาพ
เกินความคาดหมาย 

  

23 มีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังาน X มีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังาน
เพ่ือใหป้ระสบความสาํเร็จ 

24 มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน
ตลอดเวลา 

X มีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบติังานตลอดเวลา 

25 หมัน่แสวงหาประสบการณ์และความรู้ เพ่ือ
เตรียมพร้อมในการทาํงาน 

X แสวงหาประสบการณ์และ
ความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมในการ
ปฏิบติังานอยูเ่สมอ 

26 มีความศรัทธาและทุ่มเทความพยายามต่อ
งานท่ีทาํ 

X มีความศรัทธาและทุ่มเทความ
พยายามต่องานท่ีปฏิบติั 

27 ทาํงานดว้ยความอดทน อดกลั้น จริงจงัและ
ต่อเน่ือง 

  

28 มีสมาธิแน่วแน่ จดจ่อต่อการทาํงานในเวลา
ท่ียาวนาน 
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ตารางที ่ 37 แบบสอบถามท่ีแสดงการแกไ้ขสาํนวนภาษาจากขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 
 

 

ข้อ พฤตกิรรมภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ ผลการ
ตรวจ 

แก้ไขเป็น 

ปัจจยัด้านการมแีรงจูงใจภายใน : ทศิทางและจุดหมาย ความทุ่มเท และ ความวิริยะ (ต่อ) 
29 มีความตั้งใจท่ีจะฝ่าฟันต่อปัญหาและ

อุปสรรคโดยไม่ยอ่ทอ้ 

X มีความตั้งใจท่ีจะฝ่าฟันต่อ
ปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบติังานโดยไม่ 
ยอ่ทอ้ 

30 มีความกลา้หาญ เดด็เด่ียว ไม่หวัน่ไหวกบั      
ส่ิงรอบขา้ง 

  

31 แน่วแน่ ไม่กลวัต่อปัญหาท่ีสลบั ซบัซอ้น   
ปัจจยัด้าน สภาพแวดล้อมแบบเปิด: ความอสิระ ความท้าทาย ความไว้วางใจ และการสนับสนุน
ความคดิใหม่ๆ 

32 เปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการ
ทาํงานอยา่งเท่าเทียมกนั 

  

33 สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอิสระไม่ปิดกั้น
ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 

X ใหค้วามเป็นอิสระในการ
ปฏิบติังานไม่ปิดกั้นความ
คิดเห็นท่ีแตกต่าง 

34 ปรับปรุงแกไ้ข กฎระเบียบการทาํงานตาม
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป 

  

35 กระตุน้ใหบุ้คลากรใหเ้กิดความริเร่ิม
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ 

  

36 กลา้ตดัสินใจบนสภาวะท่ีมีความเส่ียงสูง   
37 กลา้เส่ียงในวิธีการใหม่ ๆ โดยไม่กลวัความ

ผดิพลาด 
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ตารางที ่ 37 แบบสอบถามท่ีแสดงการแกไ้ขสาํนวนภาษาจากขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 
 

ข้อ พฤตกิรรมภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 
ผลการ
ตรวจ 

แก้ไขเป็น 

ปัจจยัด้าน สภาพแวดล้อมแบบเปิด: ความอสิระ ความท้าทาย ความไว้วางใจ และการ 
สนับสนุนความคดิใหม่ๆ (ต่อ) 
38 ใหค้วามสาํคญักบัเป้าหมายการทาํงาน

ท่ียิง่ใหญ่ 
  

39 มีความเช่ือมัน่ต่อการทาํงานท่ีมุ่งการ
เปล่ียนแปลงและสร้างสรรค ์

  

40 ประพฤติตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหเ้กิด
ความศรัทธาจากบุคลากร 

X ประพฤติตวัเป็นแบบอยา่งในการสร้าง
ความเช่ือมัน่แก่บุคลากร 

41 มีความรับผดิชอบต่อความผดิพลาดท่ี
เกิดข้ึนจากการมอบหมายงาน 
ใหบุ้คลากรปฏิบติั 

  

42 เปิดเผยขอ้มูลการทาํงานอยา่ง
ตรงไปตรงมา 

  

43 เปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกระดบั
สามารถเขา้พบไดต้ลอดเวลา 

  

44 ใหค้วามสาํคญักบับุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษา 

X ใหค้วามสาํคญักบับุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาอยา่งเท่าเทียมกนั 

45 กลา้เปิดใจแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
จากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

  

46 คิดคน้วิธีท่ีแตกต่างจากคนอ่ืนท่ีโดด
เด่นและไม่เคยปรากฏมาก่อน 

X ใหโ้อกาสบุคลากรคิดหาวิธีการท่ีแปลก
ใหม่มาใชใ้นการปฏิบติังาน 

47 ยอมรับฟังความคิดเห็นและไม่ปิดกั้น 
ขอ้เสนอแนะจากบุคคลอ่ืน 
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ตารางที ่ 37 แบบสอบถามท่ีแสดงการแกไ้ขสาํนวนภาษาจากขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 
 

ข้อ พฤตกิรรมภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 
ผลการ
ตรวจ 

แก้ไขเป็น 

ปัจจยัด้าน สภาพแวดล้อมแบบเปิด: ความอสิระ ความท้าทาย ความไว้วางใจ และการ 
สนับสนุนความคดิใหม่ๆ (ต่อ) 
48 เอาใจใส่ต่อการพฒันาเทคนิควิธีการ

ทาํงานใหม่ๆ อยูเ่สมอ   

X เอาใจใส่ต่อการพฒันาเทคนิควิธีการ
ทาํงานใหม่ๆ ของบุคลากรอยูเ่สมอ   

49 สนบัสนุนกิจกรรมท่ีกระตุน้ให้
บุคลากรเกิดความคิดใหม่ๆ อยูเ่สมอ 

  

ปัจจยัด้าน ความรู้เชิงลกึ: ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ ทกัษะ 
50 นาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการ

บริหารจดัการสถานศึกษา 
  

51 มีการจดัเกบ็และบริหารขอ้มูลอยา่ง
เป็นระบบ 

  

52 มีทกัษะในการบริหารจดัการในงาน
เพ่ือการปฏิบติัอยา่งหลากหลาย 

  

53 มีทกัษะในการสร้าง แรงจูงใจใหก้บั
บุคลากร 

X มีทกัษะในการสร้าง แรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานใหก้บับุคลากร 

54 มีความชาํนาญใชเ้ทคโนโลยใีนการ
สืบคน้ขอ้มูลหรือสารสนเทศเพือ่
พฒันางานหรือการเรียนรู้   

  

55 มีความรู้ในหลกัวิชาการและทฤษฏีท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานท่ีทาํอยา่งรอบดา้น 

X มีความรู้ในหลกัวิชาการและทฤษฏีท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานท่ีปฏิบติัทุกดา้น 

56 มีการนาํหลกัวิชาการและทฤษฏีมา
บูรณาการเพือ่แกปั้ญหาอยา่งเป็น
ระบบ 
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ตารางที ่ 37 แบบสอบถามท่ีแสดงการแกไ้ขสาํนวนภาษาจากขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 
 

ข้อ พฤตกิรรมภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 
ผลการ
ตรวจ 

แก้ไขเป็น 

ด้าน ความรู้เชิงลกึ: ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ ทกัษะ (ต่อ) 
57 สามารถบูรณาการวิธีการทาํงานได้

อยา่งหลากหลายวิธี 
  

58 สามารถโนม้นา้วใหบุ้คลากรปฏิบติั
หนา้ท่ีไดเ้ตม็ศกัยภาพ 

  

59 มีทกัษะในการคิดและแกปั้ญหาใน
การทาํงานอยา่งเป็นระบบ 

  

60 มีความกระฉบักระเฉง รวดเร็ว และ
คล่องแคล่วในการทาํงาน 

  

61 มีทกัษะในการตดัสินใจท่ีรอบคอบ 
บนพ้ืนฐานเหตุและผล 

  

62 สามารถตดัสินใจแกปั้ญหาท่ีรวดเร็ว
ในสถานการณ์ท่ีคบัขนั 

X สามารถตดัสินใจแกปั้ญหาท่ีรวดเร็ว
และถูกตอ้งในสถานการณ์ท่ีคบัขนั 

63 มีทกัษะและไหวพริบในการแกปั้ญหา
เฉพาะหนา้อยา่งสร้างสรรค ์
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209

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามเพือ่การวจิยั 
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เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

เน่ืองดว้ยกระผมนายกิตต์ิกาญจน์  ปฏิพนัธ์ นกัศึกษาปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กําลังทํา
วิทยานิพนธ์เร่ือง “โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษา” โดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ 1) รองศาสตราจารย ์ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ 
และ 2) รองศาสตราจารย ์ดร.สมคิด สร้อยนํ้ า ซ่ึงการทาํวิทยานิพนธ์ดงักล่าวจาํเป็นตอ้งไดรั้บขอ้มูลจาก
ท่าน กระผมจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจยัในคร้ังน้ี 

คาํช้ีแจง 
1. แบบสอบถามเพือ่การวิจยั แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที ่1 ขอ้มูลสถานภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ตอนที ่2 ความคิดเห็นต่อระดบัพฤติกรรมภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อระดบัพฤติกรรมเก่ียวกบัปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิง
สร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประกอบดว้ย 1) แรงจูงใจภายใน 2) สภาพแวดลอ้ม
แบบเปิด และ  3) ความรู้เชิงลึก  
2. โปรดอ่านคาํช้ีแจงในการตอบแบบสอบถามแต่ละตอน กรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอ้ตามความ
เป็นจริง และตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนจดัส่งคืนแบบไม่ตอ้งระบุช่ือของผูต้อบ โดยผูวิ้จยัขอ
รับรองว่าคาํตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลบั ซ่ึงจะไม่มีผลกระทบใดๆ ทั้งส้ินต่อสถานศึกษา
และตวัท่านเอง 
 
 
 
 

แบบสอบถามเพือ่การวจิัย 
เร่ือง “โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา” 
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ขอความกรุณาใหท่้านส่งแบบสอบถามกลบัมายงัผูว้ิจยัภายในวนัท่ี 29 มีนาคม 2555 หากมี             
ขอ้สงสยัประการใด กรุณาติดต่อ นายกิตต์ิกาญจน ์ปฏิพนัธ์ โทร. 0-8328-5799-9 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 
                   
 

(นายกิตต์ิกาญจน ์ ปฏิพนัธ์) 
นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ตอนที ่1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ลงใน � หรือเติมขอ้ความในช่องวา่งท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน 
 
1. เพศ  � 1.  ชาย       � 2. หญิง 
 
2. อาย ุ  � 1.  ตํ่ากวา่  35  ปี  � 2.    35 - 45  ปี � 3.    46 - 55  ปี    � 4.   56   ปีข้ึนไป 
 
3. วฒิุการศึกษาสูงสุด 
� 1.  ปริญญาตรี � 2. ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการบริหารการศึกษา 
� 3.  ปริญญาโท       � 4. ปริญญาเอก 
 
4. ประสบการณ์ในการปฏิบติัราชการ  
 � 1.  ตํ่ากวา่ 5 ปี      � 2.    5 -  15 ปี   � 3.    16  -  25 ปี   � 4.   26  ปีข้ึนไป 
 
5. ประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร  
� 1.  ตํ่ากวา่ 5 ปี      � 2.    5 – 10  ปี   � 3.     11 -  15 ปี   � 4.   16 ปีข้ึนไป 
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ตอนที ่2 ความคิดเห็นต่อระดบัพฤติกรรมภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษา 
คาํช้ีแจง โปรดอ่านขอ้ความต่อไปน้ีโดยละเอียดแลว้ทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องหมายเลข 5,4,3,2 
หรือ 1 ท่ีท่านเห็นวา่ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด โดยพิจารณาจากหมายเลขท่ีมีความหมาย
ดงัต่อไปน้ี 

 

5 4 3 2 1 
จริงท่ีสุด ค่อนขา้งจริง จริงบา้ง

เลก็นอ้ย 
ค่อนขา้งไม่

จริง 
ไม่จริงเลย 

 

ข้อ พฤตกิรรมภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
 

 
1 

พฤตกิรรมภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์: จนิตนาการ ความยดืหยุ่น
วสัิยทศัน์ 
กลา้นาํเสนอความคิดใหม่ๆ เพ่ือพฒันางาน 

     

2 มีความคิด ไตร่ตรอง สุขมุ รอบคอบในงานท่ีทาํ      
3 มีอารมณ์ขนั เป็นกนัเองกบัเพ่ือนร่วมงาน      
4 สร้างบรรยากาศการทาํงานในลกัษณะสนุกสนาน ไม่เครียดกบังาน      
5 มีสติปัญญาในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์      
6 เป็นตวัของตวัเอง ไม่ทาํตามผูอ่ื้นโดยไม่มีเหตุผล      
7 มีความยดืหยุน่ ปรับเปล่ียนแผนงานตามความเหมาะสม      
8 มีการปรับตวัตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไปจากเดิม      
9 มีความยดืหยุน่ในการปรับตวัใหม่ถา้รู้วา่ส่ิงท่ีทาํไม่ถูกตอ้ง      
10 เปิดใจกวา้งยอมรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูอ่ื้น      
11 มีการเรียนรู้เพ่ือพฒันาตนเองอยูเ่สมอ      
12 มีการกาํหนดอนาคตภาพของสถานศึกษาท่ีเป็นไปได ้และชดัเจน      
13 มีการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อกาํหนดเป้าหมายของสถานศึกษา      

สู่ความเป็นเลิศ 
     

14 กระตุน้ใหบุ้คลากรมีแรงบนัดาลใจเพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน      
15 แสวงหาวิธีการใหม่  ๆเพ่ือเอาชนะส่ิงต่อตา้นการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ      
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ตอนที ่3  ความเห็นต่อระดบัความเป็นจริงของปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิง
สร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประกอบดว้ย แรงจูงใจภายใน  สภาพแวดลอ้ม 
แบบเปิด และความรู้เชิงลึก 
คาํช้ีแจง โปรดอ่านขอ้ความต่อไปน้ีโดยละเอียด แลว้ทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องหมายเลข 5,4,3,2 
หรือ 1 ท่ีท่านเห็นว่าใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด โดยแต่ละหมายเลขมีความหมายดงั ต่อไปน้ี 
 

5 4 3 2 1 
จริงท่ีสุด ค่อนขา้งจริง จริงบา้ง

เลก็นอ้ย 
ค่อนขา้งไม่

จริง 
ไม่จริงเลย 

 

ข้อ ปัจจยัเชิงสาเหตุทีม่อีทิธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 
ระดบัความ
คดิเห็น 

5 4 3 2 1 
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ด้านแรงจูงใจภายใน: ทศิทางและจุดหมาย ความทุ่มเท และ          
ความวริิยะ 
ยดึมัน่ในทิศทางและจุดหมายการทาํงานท่ีกาํหนด 

     

17 กาํหนดบทบาทหนา้ท่ีการทาํงานของบุคคลากรเพ่ือใหบ้รรลุใน
ทิศทางและจุดหมายอยา่งเป็นระบบ  

     

18 สามารถอธิบายขั้นตอนและกระบวนการทาํงานตามทิศทางและ
จุดหมายท่ีกาํหนด 

     

19 สามารถใหค้าํปรึกษา แนะนาํในการทาํงานกบัเพือ่นร่วมงานตาม
ทิศทางและจุดหมายท่ีกาํหนด 

     

20 สามารถสร้างแรงบนัดาลใจใหบุ้คลากรตระหนกัถึงการทาํงาน
เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย 

     

21 มีความมุ่งมัน่ทาํงานโดยไม่คาํนึงถึงความเหน็ดเหน่ือย      
22 มีความเตม็ใจสร้างสรรคง์านใหมี้คุณภาพเกินความคาดหมาย      
23 มีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานเพ่ือใหป้ระสบความสาํเร็จ      
24 มีความกระตือรือร้นในการปฏิบติังานตลอดเวลา      
25 แสวงหาประสบการณ์และความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมในการ

ปฏิบติังานอยูเ่สมอ 
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ข้อ ปัจจยัเชิงสาเหตุทีม่อีทิธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 
ระดบัความ
คดิเห็น 

5 4 3 2 1 
26 มีความศรัทธาและทุ่มเทความพยายามต่องานท่ีปฏิบติั      
27 ทาํงานดว้ยความอดทน อดกลั้น จริงจงัและต่อเน่ือง      
28 มีสมาธิแน่วแน่ จดจ่อต่อการทาํงานในเวลาท่ียาวนาน      
29 มีความตั้งใจท่ีจะฝ่าฟันต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน

โดยไม่ยอ่ทอ้ 
     

30 มีความกลา้หาญ เดด็เด่ียว ไม่หวัน่ไหวกบัส่ิงรอบขา้ง      
31 แน่วแน่ ไม่กลวัต่อปัญหาท่ีสลบั ซบัซอ้น      
 
 

32 

ด้านสภาพแวดล้อมแบบเปิด: ความอสิระ ความท้าทาย ความ
ไว้วางใจ และการสนับสนุนความคดิใหม่ๆ 
เปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการทาํงานอยา่งเท่าเทียมกนั 

     

33 ใหค้วามเป็นอิสระในการปฏิบติังานไม่ปิดกั้นความคิดเห็นท่ี
แตกต่าง 

     

34 ปรับปรุงแกไ้ข กฏระเบียบการทาํงานตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป      
35 กระตุน้ใหบุ้คลากรใหเ้กิดความริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่      
36 กลา้ตดัสินใจบนสภาวะท่ีมีความเส่ียงสูง      
37 กลา้เส่ียงในวิธีการใหม่ๆ โดยไม่กลวัความผดิพลาด      
38 ใหค้วามสาํคญักบัเป้าหมายการทาํงานท่ียิง่ใหญ่      
39 มีความเช่ือมัน่ต่อการทาํงานท่ีมุ่งการเปล่ียนแปลงและสร้างสรรค ์      
40 ประพฤติตวัเป็นแบบอยา่งในการสร้างความเช่ือมัน่แก่บุคลากร      
41 มีความรับผดิชอบต่อความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการมอบหมาย

งานใหบุ้คลากรปฏิบติั 
     

42 เปิดเผยขอ้มูลการทาํงานอยา่งตรงไปตรงมา      
43 เปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกระดบัสามารถเขา้พบไดต้ลอดเวลา      
44 ใหค้วามสาํคญักบับุคลากรทุกคนในสถานศึกษาอยา่งเท่าเทียมกนั      
45 กลา้เปิดใจแลกเปล่ียนความคิดเห็น จากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง      
46 ใหโ้อกาสบุคลากรคิดหาวิธีการท่ีแปลกใหม่มาใชใ้นการ      
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ข้อ ปัจจยัเชิงสาเหตุทีม่อีทิธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 
ระดบัความ
คดิเห็น 

5 4 3 2 1 
ปฏิบติังาน 

47 ยอมรับฟังความคิดเห็นและไม่ปิดกั้น ขอ้เสนอแนะจากบุคคลอ่ืน      
48 เอาใจใส่ต่อการพฒันาเทคนิควิธีการทาํงานใหม่ๆ ของบุคลากรอยู่

เสมอ   
     

49 สนบัสนุนกิจกรรมท่ีกระตุน้ใหบุ้คลากรเกิดความคิดใหม่ๆ อยู่
เสมอ 

     

 
50 

ด้านความรู้เชิงลกึ: ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ ทกัษะ 
นาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการสถานศึกษา 

     

51 มีการจดัเกบ็และบริหารขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ      
52 มีทกัษะในการบริหารจดัการในงานเพ่ือการปฏิบติัอยา่ง

หลากหลาย 
     

53 มีทกัษะในการสร้าง แรงจูงใจในการปฏิบติังานใหก้บับุคลากร      
54 มีความชาํนาญใชเ้ทคโนโลยใีนการสืบคน้ขอ้มูลหรือสารสนเทศ     

เพ่ือพฒันางานหรือการเรียนรู้   
     

55 มีความรู้ในหลกัวิชาการและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีปฏิบติั      
56 มีการนาํหลกัวิชาการและทฤษฏีมาบูรณาการเพือ่แกปั้ญหา               

อยา่งเป็นระบบ 
     

57 สามารถบูรณาการวิธีการทาํงานไดอ้ยา่งหลากหลาย      
58 สามารถโนม้นา้วใหบุ้คลากรปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ตม็ศกัยภาพ      
59 มีทกัษะในการปฏิบติังานโดยผา่นการคิดและแกปั้ญหาในการ

ทาํงานอยา่งเป็นระบบ 
     

60 มีความกระฉบักระเฉง รวดเร็ว และคล่องแคล่วในการทาํงาน      
61 มีทกัษะในการตดัสินใจท่ีรอบคอบ บนพ้ืนฐานเหตุและผล      
62 สามารถตดัสินใจแกปั้ญหาถูกตอ้งรวดเร็วในสถานการณ์คบัขนั      
63 มีทกัษะและไหวพริบในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้อยา่งสร้างสรรค ์      
ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้แลว้ปิดผนึกแลว้ส่งกลบัมาตามท่ีอยูด่า้นหลงั 

---- ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ---- 



 
 
218

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

219

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 - หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้ข้อมูลเพือ่การวจิยั 
 - หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็ข้อมูล 
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ที ่ศธ 0514.5.2/349  คณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
  อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40002 
            14  มกราคม  2555 
เร่ือง     ขอความอนุเคราะห์ทดลองใชเ้คร่ืองมือในการทาํวิทยานิพนธ์ 
เรียน     ผูบ้ริหารสถานศึกษาสถาบนัการอาชีวศึกษา 
 
            ดว้ย  นายกิตต์ิกาญจน์  ปฏิพนัธ์    รหสัประจาํตวั  527050041-2  นกัศึกษาระดบัปริญญาเอกสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  กาํลงัทาํการศึกษาวิทยานิพนธ์เร่ือง  “โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิง
สร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา”  ในการศึกษาคร้ังน้ีไดก้าํหนดกลุ่มตวัอย่างในการทดลองใช้
เคร่ืองมือ คือ ผู้บริหาร  ดังนั้นเพื่อให้การศึกษาคร้ังน้ีสําเร็จลุล่วงด้วยดี คณะศึกษาศาสตร์  จึงใคร่จอความ
อนุเคราะห์ให้บุคคลดงักล่าวดาํเนินการทดลองใช้เคร่ืองมือในการทาํวิทยานิพนธ์ตามความประสงคใ์นระหว่าง
วนัที ่17-31 มกราคม  2555 
 
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  หวงัเป็นอยา่งยิง่ว่า 
คงไดรั้บความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา  ณ โอกาสน้ี 
 
 
             ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                (รองศาสตราจารยสุ์มาลี   ชยัเจริญ) 
     รองคณบดีผา่ยวิชาการและวิจยั 
           ปฏิบติัราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 
 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
โทรศพัท ์0-4334-3452-3 ต่อ 401 
โทรศพัท ์0-4334-3454 
หมายเหตุ :เบอร์โทรศพัทน์กัศึกษา  0832857999 
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ที ่ศธ 0514.5.2/263            คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
             อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40002 
             9 กมุภาพนัธ์ 2555 
เร่ือง     ขอความอนุเคราะห์เกบ็ขอ้มูลในการทาํวิทยานิพนธ์ 
เรียน     ผูบ้ริหารสถานศึกษาสถาบนัการอาชีวศึกษา 

 
            ดว้ย  นายกิตต์ิกาญจน์  ปฏิพนัธ์  รหัสประจาํตวั  527050041-2 นกัศึกษาระดบัปริญญาเอกสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ กาํลงัทาํการศึกษาวิทยานิพนธ์เร่ือง  “โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้าํเชิง
สร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา” ในการศึกษาคร้ังน้ีไดก้าํหนดกลุ่มตวัอย่างในการทดลองใช้
เคร่ืองมือ คือ ผู้บริหาร ดังนั้ นเพื่อให้การศึกษาคร้ังน้ีสําเร็จลุล่วงด้วยดี คณะศึกษาศาสตร์ จึงใคร่จอความ
อนุเคราะห์ให้บุคคลดังกล่าวดาํเนินการเก็บขอ้มูลในการทาํวิทยานิพนธ์ตามความประสงค์ในระหว่างวันที่ 9 
กมุภาพนัธ์ -29 มนีาคม 2555 
 
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความ
อนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
 
             ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
           (ผูช่้วยศาสตราจารยก์าญจนา ดาราศกัด์ิ) 
          รองคณบดีผา่ยบริหารและพฒันาบุคลากร 
          ปฏิบติัราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 
 
 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
โทรศพัท ์0-4334-3452-3 ต่อ 401 
โทรศพัท ์0-4334-3454 
หมายเหตุ: เบอร์โทรศพัทน์กัศึกษา  0832857999 
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ภาคผนวก ฉ 
ผลการวเิคราะห์คุณภาพตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
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1.  ผลการวเิคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอื 
 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงเน้ือหา (content validity)โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาความตรง
ของขอ้คาํถามโดยการหาดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบันิยามเชิงปฏิบติัการ (item-
objective congruence: IOC) ดงัแสดงในตาราง 
  
ตารางที ่ 38  ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) ของแบบสอบถามการวดัภาวะผูน้าํ 
                     เชิงสร้างสรรค ์
 
ข้อ  พฤตกิรรมภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ ค่า IOC 

 
1 

พฤตกิรรมภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์: จนิตนาการ ความยดืหยุ่น วสัิยทัศน์ 
กลา้นาํเสนอความคิดใหม่ๆ เพื่อพฒันางาน 0.89 

2 มีความคิด ไตร่ตรอง สุขมุ รอบคอบในงานท่ีทาํ 1.00 
3 มีอารมณ์ขนั เป็นกนัเองกบัเพ่ือนร่วมงาน 1.00 
4 สร้างบรรยากาศการทาํงานในลกัษณะสนุกสนาน ไม่เครียดกบังาน 0.89 
5 มีสติปัญญาในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 0.89 
6 เป็นตวัของตวัเอง ไม่ทาํตามผูอ่ื้นโดยไม่มีเหตุผล 0.89 
7 มีความยดืหยุน่ ปรับเปล่ียนแผนงานตามความเหมาะสม 1.00 
8 มีการปรับตวัตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไปจากเดิม 0.89 
9 มีความยดืหยุน่ในการปรับตวัใหม่ถา้รู้วา่ส่ิงท่ีทาํไม่ถูกตอ้ง 0.89 

10 เปิดใจกวา้งยอมรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูอ่ื้น 1.00 
11 มีการเรียนรู้เพ่ือพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 1.00 
12 มีการกาํหนดอนาคตภาพของสถานศึกษาท่ีเป็นไปได ้และชดัเจน 0.89 
13 มีการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อกาํหนดเป้าหมายของสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 1.00 
14 กระตุน้ใหบุ้คลากรมีแรงบนัดาลใจเพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน 1.00 
15 แสวงหาวิธีการใหม่ๆ เพ่ือเอาชนะส่ิงต่อตา้นการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 0.89 

 ค่าความแม่นตรงเชิงเนือ้หาค่าเฉลีย่ในภาพรวมด้านพฤตกิรรมภาวะผู้นํา 
เชิงสร้างสรรค์ 0.94 
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ตารางที ่39  ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) ของแบบสอบถามการวดัปัจจยัเชิงสาเหตุ
 ท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์ 
 
ข้อ ปัจจยัเชิงสาเหตุทีม่อีทิธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ ค่า IOC 

 
16 

ปัจจยัด้านแรงจูงใจภายใน 
ยดึมัน่ในทิศทางและจุดหมายการทาํงานท่ีกาํหนด 1.00 

17 กาํหนดบทบาทหนา้ท่ีการทาํงานของบุคคลากรเพ่ือใหบ้รรลุในทิศทางและ
จุดหมายเป็นระบบ  1.00 

18 สามารถอธิบายขั้นตอนและกระบวนการทาํงานตามทิศทางและจุดหมายท่ี
กาํหนด 0.89 

19 สามารถใหค้าํปรึกษา แนะนาํในการทาํงานกบัเพือ่นร่วมงานตามทิศทางและ
จุดหมายท่ีกาํหนด 1.00 

20 สามารถสร้างแรงบนัดาลใจใหบุ้คลากรตระหนกัถึงการทาํงานเพ่ือใหบ้รรลุ
ในเป้าหมาย 1.00 

21 มีความมุ่งมัน่ทาํงานโดยไม่คาํนึงถึงความเหน็ดเหน่ือย 0.89 
22 มีความเตม็ใจสร้างสรรคง์านใหมี้คุณภาพเกินความคาดหมาย 0.78 
23 มีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานเพ่ือใหป้ระสบความสาํเร็จ 1.00 
24 มีความกระตือรือร้นในการปฏิบติังานตลอดเวลา 1.00 
25 แสวงหาประสบการณ์และความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมในการปฏิบติังานอยูเ่สมอ 1.00 
26 มีความศรัทธาและทุ่มเทความพยายามต่องานท่ีปฏิบติั 1.00 
27 ทาํงานดว้ยความอดทน อดกลั้น จริงจงัและต่อเน่ือง 0.89 
28 มีสมาธิแน่วแน่ จดจ่อต่อการทาํงานในเวลาท่ียาวนาน 1.00 
29 มีความตั้งใจท่ีจะฝ่าฟันต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานโดยไม่ยอ่ทอ้ 0.89 
30 มีความกลา้หาญ เดด็เด่ียว ไม่หวัน่ไหวกบัส่ิงรอบขา้ง 0.89 
31 แน่วแน่ ไม่กลวัต่อปัญหาท่ีสลบั ซบัซอ้น 1.00 

 
32 

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมแบบเปิด 
เปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการทาํงานอยา่งเท่าเทียมกนั 0.89 

33 ใหค้วามเป็นอิสระในการปฏิบติังานไม่ปิดกั้นความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 1.00 
34 ปรับปรุงแกไ้ข กฏระเบียบการทาํงานตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป 1.00 
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ตารางที ่39   ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) ของแบบสอบถามการวดัปัจจยัเชิงสาเหตุ
 ท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์(ต่อ) 
 
ข้อ ปัจจยัเชิงสาเหตุทีม่อีทิธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ ค่า IOC 
35 กระตุน้ใหบุ้คลากรใหเ้กิดความริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ 0.89 
36 กลา้ตดัสินใจบนสภาวะท่ีมีความเส่ียงสูง 0.89 
37 กลา้เส่ียงในวิธีการใหม่ๆ โดยไม่กลวัความผิดพลาด 0.89 
38 ใหค้วามสาํคญักบัเป้าหมายการทาํงานท่ียิง่ใหญ่ 1.00 
39 มีความเช่ือมัน่ต่อการทาํงานท่ีมุ่งการเปล่ียนแปลงและสร้างสรรค ์ 1.00 
40 ประพฤติตวัเป็นแบบอยา่งในการสร้างความเช่ือมัน่แก่บุคลากร 1.00 
41 มีความรับผิดชอบต่อความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการมอบหมายงานให้

บุคลากรปฏิบติั 0.78 
42 เปิดเผยขอ้มูลการทาํงานอยา่งตรงไปตรงมา 0.89 
43 เปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกระดบัสามารถเขา้พบไดต้ลอดเวลา 0.89 
44 ใหค้วามสาํคญักบับุคลากรทุกคนในสถานศึกษาอยา่งเท่าเทียมกนั 1.00 
45 กลา้เปิดใจแลกเปล่ียนความคิดเห็น จากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 1.00 
46 ใหโ้อกาสบุคลากรคิดหาวิธีการท่ีแปลกใหม่มาใชใ้นการปฏิบติังาน 0.78 
47 ยอมรับฟังความคิดเห็นและไม่ปิดกั้น ขอ้เสนอแนะจากบุคคลอ่ืน 1.00 
48 เอาใจใส่ต่อการพฒันาเทคนิควิธีการทาํงานใหม่ๆ ของบุคลากรอยูเ่สมอ   1.00 
49 สนบัสนุนกิจกรรมท่ีกระตุน้ใหบุ้คลากรเกิดความคิดใหม่ๆ อยูเ่สมอ 1.00 

 ค่าความแม่นตรงเชิงเนือ้หาค่าเฉลีย่ในภาพรวม ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมแบบเปิด 0.93 

 
50 

ปัจจยัด้านความรู้เชิงลกึ 
นาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการสถานศึกษา 1.00 

51 มีการจดัเกบ็และบริหารขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ 1.00 
52 มีทกัษะในการบริหารจดัการในงานเพ่ือการปฏิบติัอยา่งหลากหลาย 0.89 
53 มีทกัษะในการสร้าง แรงจูงใจในการปฏิบติังานใหก้บับุคลากร 1.00 
54 มีความชาํนาญใชเ้ทคโนโลยใีนการสืบคน้ขอ้มูลหรือสารสนเทศเพ่ือพฒันา

งานหรือการเรียนรู้   0.89 
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ตารางที ่39   ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) ของแบบสอบถามการวดัปัจจยัเชิงสาเหตุ
 ท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์(ต่อ) 
 
ข้อ ปัจจยัเชิงสาเหตุทีม่อีทิธิพลต่อภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ ค่า IOC 
55 มีความรู้ในหลกัวิชาการและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีปฏิบติัทุกดา้น 0.89 
56 มีการนาํหลกัวิชาการและทฤษฏีมาบูรณาการเพือ่แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 1.00 
57 สามารถบูรณาการวิธีการทาํงานไดอ้ยา่งหลากหลาย 0.89 
58 สามารถโนม้นา้วใหบุ้คลากรปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ตม็ศกัยภาพ 0.89 
59 มีทกัษะในการปฏิบติังานโดยผา่นการคิดและแกปั้ญหาในการทาํงานอยา่ง

เป็นระบบ 0.89 
60 มีความกระฉบักระเฉง รวดเร็ว และคล่องแคล่วในการทาํงาน 0.89 
61 มีทกัษะในการตดัสินใจท่ีรอบคอบ บนพ้ืนฐานเหตุและผล 1.00 
62 สามารถตดัสินใจแกปั้ญหาท่ีรวดเร็วและถูกตอ้งในสถานการณ์ท่ีคบัขนั 1.00 
63 มีทกัษะและไหวพริบในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้อยา่งสร้างสรรค ์ 0.89 

 ค่าความแม่นตรงเชิงเนือ้หาค่าเฉลีย่ในภาพรวม ปัจจยัด้านความรู้เชิงลกึ  0.94 
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ภาคผนวก ช 
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืโดยการตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 
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การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืโดยการตรวจสอบความเช่ือม่ัน (reliability) ของแบบสอบถาม  
 
  การตรวจสอบความเช่ือมัน่ (reliability) โดยนาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช ้ (try-out)              
กบัผูบ้ริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน แลว้นาํขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวม
ได้ไปวิ เคราะห์ความเช่ือมั่น  (reliability) ของแบบสอบถามเป็นรายตัวแฝง  โดยการหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha coefficient)โดยใชว้ิธีของครอนบาค (Cronbach) ไดค่้าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ของแบบสอบถามโดยภาพรวมเท่ากบั .95 
และจากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 720 คน เกบ็ขอ้มูลได ้666 คน คิดเป็นร้อยละ 92.50 
ไดค่้าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถามโดยภาพรวมเท่ากบั .98 ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 40 
 
ตารางที ่40  ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามการวิจยั 
 

 
แบบสอบถามการวิจยั 

ค่าความเช่ือมัน่ 
กลุ่มทดลองใช ้(try-out) กลุ่มตวัอยา่ง(sample) 

     ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์ .84 .82 
     แรงจูงใจภายใน .86 .91 
     สภาพแวดลอ้มแบบเปิด .90 .95 
     ความรู้เชิงลึก .86 .95 

แบบสอบถามโดยภาพรวม .95 .98 
 
  จากตารางท่ี 40 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถามกลุ่มทดลองใช ้
และกลุ่มตวัอย่างมีค่ามากกว่า 0.60 แสดงว่าแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่ค่อนขา้งสูง (กริช           
แรงสูงเนิน, 2554) 
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ภาคผนวก ซ 
ผลการวเิคราะห์สถติพิืน้ฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
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ผลการวเิคราะห์สถติพิืน้ฐาน N, Rang, Min, Max, Mean, S.D. , Skewness,  Kurtosis 
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ตารางที ่41 ผลการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
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Descriptive Statistics  

 
 

Mean Std. Deviation N 

IMA 4.5035 .36031 684 

FLE 4.6038 .34252 684 

VIS 4.4393 .49906 684 

GOA 4.4351 .51977 684 

INT 4.4712 .54755 684 

PER 4.3675 .57314 684 

FRE 4.3845 .54618 684 

CHA 4.2266 .65322 684 

TRU 4.4846 .54020 684 

NEW 4.4968 .57385 684 

EXT 4.3050 .58235 684 

EXI 4.3234 .58149 684 

SKI 4.4360 .58189 684 
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ภาคผนวก ฌ 
 - ผลการวเิคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง 
 - โดยใช้วธีิการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนั โมเดลการวดัภาวะผู้นํา 
         เชิงสร้างสรรค์ 
 - โมเดลการวดัแรงจูงใจภายใน โมเดลการวดัสภาพแวดล้อมแบบเปิด 
  และโมเดลการวดัความรู้เชิงลกึ 
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ผลการวเิคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) 
  ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลวดัตวัแปรแฝงท่ีวดัดว้ย
ตวัแปรสังเกตโดยใชวิ้ธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (CFA: confirmatory factor analysis) 
คือค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบ (λ) ควรมีค่ามากกว่า 0.30 และมีนยัสาํคญัทางสถิติ แสดงว่าโมเดลวดัมี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ค่าความเช่ือถือไดข้องตวัแปรแฝง ( c) ควรมีค่ามากกว่า 0.5 
ซ่ึงมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ว่าดว้ยตวัแปรควรเป็นการแจกแจงโคง้ปกติ ผูว้ิจยัจึงไดแ้ปลงคะแนนของตวั
สงัเกตทุกตวัเป็นคะแนนมาตรฐาน (normal score) ก่อนนาํไปทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลวดั
ตามสมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยผูว้ิจยัจาํแนกการวิเคราะห์ออกเป็น 4 โมเดลไดแ้ก่ โมเดล
การวดัภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์ โมเดลการวดัแรงจูงใจภายใน โมเดลวดัสภาพแวดลอ้มแบบเปิด 
และโมเดลการวดัความรู้เชิงลึก มีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ในภาพรวมดงัต่อไปน้ี 
 
1. ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวดัภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์  
 ผูว้ิจยัพิจารณาองคป์ระกอบยอ่ยและตวับ่งช้ีของตวัแปรแฝงภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรคท่ี์วดั
ไดจ้ากตวัแปรสังเกต 3 ตวัแปร คือ จินตนาการ (IMA) ความยดืหยุน่ (FLE) และ วิสัยทศัน์ (VIS) 
พบว่า มีค่าไค-สแควร์ (X2) เท่ากบั 0.00 มีค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 0.00 มีค่าระดบันยัสาํคญัทาง
สถิติ (P-value) เท่ากบั 1.00 มีค่ารากของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนกาํลงัสองของการประมาณค่า 
(RMSEA) เท่ากบั 0.00 ซ่ึงค่าไค-สแควร์ ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ แสดงว่ามีความตรงเชิงเส้น
โครงสร้างสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ดงัแสดงในภาพท่ี 12 
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Chi-Square = 0.00, df = 0.00, P-value = 1.00, RMSEA = 0.00 
 

ภาพที ่12  การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวดัภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์
 
 
ตารางที ่42 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวดัภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์
 

ตวัแปรแฝง ตวัแปรสังเกต λ SE t R2 
c v 

ภาวะผูน้าํ 
เชิงสร้างสรรค ์

 จินตนาการ 0.66 - - 0.43 
.98 .93  ความยดืหยุน่ 0.72 0.05 13.19** 0.52 

 วิสยัทศัน ์ 0.75 0.06 13.10** 0.57 
2 =  0.00 ,  df = 0 ,  p-value = 1.00 ,  RMSEA = 0.00 

**หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
  ผลการวิเคราะห์ตารางท่ี 42 พบว่า โมเดลการวดัภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค์สอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลมีค่าความเช่ือถือไดข้องตวัแปรแฝง ( c) เท่ากบั .98 (มากกว่า 0.60) และค่าเฉล่ียของความ
แปรปรวนท่ีสกดัได ้( v) เท่ากบั .93 (มากกว่า 0.50) เม่ือพิจารณาทุกตวัแปรสังเกตค่านํ้ าหนกั
องคป์ระกอบ (λ) อยูร่ะหวา่ง 0.66 ถึง 0.75 โดยมีตวัแปร วิสัยทศัน ์(VIS) มีค่านํ้าหนกัองคป์ระกอบ
มากท่ีสุดอนัดบัแรกเท่ากบั 0.75 รองลงมาคือ ความยืดหยุน่ (FLE) เท่ากบั 0.72 และ จินตนาการ
(IMA) เท่ากบั 0.66 ตามลาํดบั มีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ของตวัแปรสังเกต (R2) อยูร่ะหว่าง 
0.43 ถึง 0.57 ซ่ึงทุกค่าเป็นบวก แตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ตวัแปร
สงัเกตวิสยัทศัน ์ท่ีมีค่าสมัประสิทธ์ิพยากรณ์สูงสุด  
 
 
 

0.57 จินตนาการ 
1.00 0.48 ความยดืหยุน่ ภาวะผูน้าํเชิงสร้างสรรค ์

0.42 วิสยัทศัน์ 
0.75** 

0.72** 

0.66 ** 
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2. ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวดัแรงจูงใจภายใน  
 ผูว้ิจยัพิจารณาองคป์ระกอบยอ่ยและตวับ่งช้ีของตวัแปรแฝง แรงจูงใจภายใน ท่ีวดัไดจ้าก              
ตวัแปรสงัเกต 3 ตวัแปร คือ เป้าหมายและทิศทาง (GOA) ความทุ่มเท (INT) และ ความวิริยะ (PER) 
พบว่ามีค่าไค-สแควร์ (X2) เท่ากบั 0.00 มีค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 0.00 มีค่าระดบันยัสาํคญัทาง
สถิติ (P-value) เท่ากบั 1.00 มีค่ารากของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนกาํลงัสองของการประมาณค่า 
(RMSEA) เท่ากบั 0.00 ซ่ึงค่าไค-สแควร์ ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ แสดงว่ามีความตรงเชิงเส้น
โครงสร้างสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ดงัแสดงในภาพท่ี 13  
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi-Square = 0.00, df = 0.00, P-value = 1.00, RMSEA = 0.00 
 

ภาพที ่13 การตรวจสอบความแม่นตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวดั แรงจูงใจภายใน 
 
 

ตารางที ่43 ผลการตรวจสอบความแม่นตรงของโมเดลการวดั แรงจูงใจภายใน 
 

ตวัแปรแฝง ตวัแปรสงัเกต λ SE t R2 
c v 

แรงจูงใจ
ภายใน 

 ทิศทางและ
เป้าหมาย 

0.81 - - 0.65 

0.99 0.99 
 ความทุ่มเท 0.92 0.03 27.04** 0.85 
 ความวิริยะ 0.87 0.03 26.09** 0.76 

2 =  0.00 ,  df = 0 ,  p-value = 1.00 ,  RMSEA = 0.00 
** หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 ความทุ่มเท 

 ความวิริยะ 

 แรงจูงใจภายใน 

 ทิศทางและเป้าหมาย 
0.81** 

0.92** 

0.87** 

0.35 

0.15 

0.25 

1.00 
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  ผลการวิเคราะห์ตารางท่ี 43 พบว่า โมเดลวดั แรงจูงใจภายในสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์ มีค่าความเช่ือถือไดข้องตวัแปรแฝง ( c) เท่ากบั .99 (มากกว่า 0.60) และค่าเฉล่ียของความ
แปรปรวนท่ีสกดัได ้( v) เท่ากบั .99 (มากกว่า 0.50)  เม่ือพิจารณาตวัแปรสังเกตทุกตวัมีค่านํ้าหนกั
องคป์ระกอบ (λ)  อยูร่ะหว่าง 0.81 ถึง 0.92 โดยมีตวัแปรมีความทุ่มเท (INI) มีค่านํ้ าหนกั
องคป์ระกอบมากท่ีสุดเท่ากบั 0.92 รองลงมาคือ ความวิริยะ (PER) เท่ากบั 0.87  และ ทิศทางและ
เป้าหมาย (GOA) เท่ากบั 0.81 ตามลาํดบั ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ของตวัแปรสังเกต (R2) มีค่า
อยูร่ะหว่าง 0.65 ถึง 0.87 ตวัแปรสังเกตท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์สูงสุดคือ ความทุ่มเท เท่ากบั 
0.92 ซ่ึงทุกค่าแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 
3. ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวดั สภาพแวดล้อมแบบเปิด  
 ผูว้ิจยัพิจารณาองคป์ระกอบย่อยและตวับ่งช้ีของตวัแปรแฝง สภาพแวดลอ้มแบบเปิด                 
ท่ีวดัไดจ้ากตวัแปรสังเกต 4 ตวัแปร คือความอิสระ (FRE) ความทา้ทาย (CHA) ความไวว้างใจ และ 
(TRU) การสนบัสนุนความคิดใหม่ๆ (NEW) พบว่ามีค่าไค-สแคววร์ (X2) เท่ากบั 0.00 มีค่า          
องคศ์าอิสระ (df) เท่ากบั 0.00 มีค่าระดบันยัสาํคญัทางสถิติ (P-value) เท่ากบั 1.00 มีค่ารากของ
ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนกาํลงัสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากบั 0.00 ซ่ึงค่าไค-สแควร์ 
ไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ แสดงว่ามีความตรงเชิงเส้นโครงสร้างสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์            
ดงัในภาพท่ี 14  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chi-Square = 0.00, df = 0.00, P-value = 1.00, RMSEA = 0.00 

 
ภาพที ่14 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวดัสภาพแวดลอ้มแบบเปิด 
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ตารางที ่44 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลวดัสภาพแวดลอ้มแบบเปิด 
 

ตวัแปรแฝง ตวัแปรสังเกต λ SE t R2 
c v 

สภาพแวดลอ้ม
แบบเปิด 

 ความอิสระ 0.86 - - 0.77 

0.99 0.96 
 ความทา้ทาย 0.68 0.03 20.57** 0.48 
 ความไวว้างใจ 0.90 0.03 28.10** 0.84 
 การสนบัสนุน 
 ความคิดใหม่ ๆ 

0.85 0.03 22.56** 0.76 

2 =  0.00 ,  df = 0 ,  p-value = 1.00 ,  RMSEA = 0.00 
  **หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 ผลการวิเคราะห์ตารางท่ี 44 พบว่า โมเดลการวดัสภาพแวดลอ้มแบบเปิดสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์มีค่าความเช่ือถือไดข้องตวัแปรแฝง ( c) เท่ากบั .99 (มากกว่า 0.60) และค่าเฉล่ีย
ของความแปรปรวนท่ีสกดัได ้( v) เท่ากบั .96 (มากกว่า 0.50) เม่ือพิจารณาตวัแปรสังเกตทุกตวัมีค่า
นํ้าหนกัองคป์ระกอบ (λ)  มีค่าอยูร่ะหว่าง 0.68 ถึง 0.90 โดยมีตวัแปรความไวว้างใจ (TRU) มีค่านํ้าหนกั
องคป์ระกอบมากท่ีสุดเท่ากบั 0.90 รองลงมาคือความอิสระ  (FRE) เท่ากบั 0.86 การสนบัสนุน
ความคิดใหม่ๆ (NEW) เท่ากบั 0.85 และความทา้ทาย (CHA) เท่ากบั 0.68 ตามลาํดบั ค่าสมัประสิทธ์ิ
การพยากรณ์ของตวัแปรสงัเกต (R2) มีค่าอยูร่ะหว่าง 0.48 ถึง 0.84  ตวัแปรสังเกตท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิ
พยากรณ์สูงสุดคือ ความไวว้างใจ เท่ากบั 0.84 ซ่ึงทุกค่าแตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ         
ท่ีระดบั 0.01 
 
4. ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวดัความรู้เชิงลกึ  
 ผูว้ิจยัพิจารณาองคป์ระกอบย่อยและตวับ่งช้ีของตวัแปรแฝงความรู้เชิงลึก ท่ีวดัไดจ้ากตวั
แปรสังเกต 3 ตวัแปร คือความเช่ียวชาญ (EXT) ประสบการณ์ (EXI) และทกัษะ (SKI) พบว่ามีค่า
ไค-สแควร์ (X2) เท่ากบั 0.00 มีค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 0.00 มีค่าระดบันยัสาํคญัทางสถิติ                  
(P-value) เท่ากบั 1.00  มีค่ารากของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนกาํลงัสองของการประมาณค่า (RMSEA) 
เท่ากบั 0.00 ซ่ึงค่าไค-สแควร์ ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ แสดงว่ามีความตรงเชิงเส้นโครงสร้างสอดคลอ้ง
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ดงัแสดงในภาพท่ี 15 
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Chi-Square = 0.00 , df = 0.00 , P-value = 1.00 , RMSEA = 0.00 
 

ภาพที ่15  ความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลวดัความรู้เชิงลึก 
 

ตารางที ่45 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวดัความรู้เชิงลึก 
 
ตวัแปรแฝง ตวัแปรสังเกต λ SE t R2 

c v 

ความรู้เชิงลึก 
 ความเช่ียวชาญ .84 - - 0.71 

0.99 0.97  ประสบการณ์ .94 0.03 29.91** 0.88 
 ทกัษะ .83 0.03 26.98** 0.70 

2 =  0.00 ,  df = 0 ,  p-value = 1.00 ,  RMSEA = 0.00 
  **หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
  ผลการวิเคราะห์ตารางท่ี 45 พบว่า โมเดลการวดัความรู้เชิงลึกสอดคล้องกับข้อมูล          
เชิงประจกัษ ์มีค่าความเช่ือถือไดข้องตวัแปรแฝง ( c) เท่ากบั .99 (มากกว่า 0.60) และค่าเฉล่ียของ
ความแปรปรวนท่ีสกดัได ้( v) เท่ากบั .97 (มากกว่า 0.50) เม่ือพิจารณาตวัแปรสังเกตทุกตวัมีค่า
นํ้ าหนกัองคป์ระกอบ (λ)  อยูร่ะหว่าง 0.83 ถึง 0.94 โดยมีตวัแปรประสบการณ์ (EXI) มีค่านํ้ าหนกั
องค์ประกอบมากท่ีสุดเท่ากบั 0.94 รองลงมาคือตวัแปรความเช่ียวชาญ (EXT) มีค่านํ้ าหนัก
องคป์ระกอบเท่ากบั 0.84 และทกัษะ (SKI) มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.83 ตามลาํดบั                
ค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ของตวัแปรสังเกต (R2) มีค่าอยูร่ะหว่าง 0.70 ถึง 0.88  ตวัแปรสังเกตท่ีมี
ค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์สูงสุดคือประสบการณ์  เท่ากบั 0.88 ซ่ึงทุกค่าแตกต่างจากศูนยอ์ย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 

ประสบการณ์ 

ทกัษะ 

ความรู้เชิงลึก 
ความเช่ียวชาญ 0.84** 

0.94** 

0.83** 

0.29 

0.12 

0.30 

1.01 
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ผลการวเิคราะห์โมเดลวดัภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 
                                DATE:  05/27/2012 
                                  TIME:  9:10 
 
                                L I S R E L  8.54  @ Licence 
 
                                       BY 
 
                         Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom 
 
                    This program is published exclusively by 
                    Scientific Software International, Inc. 
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TI CFA: Confirm Factor Analysis Creative Leadership Dimension by: Mr.Kittkhan                                                        
 !DA NI=17 NO=684 NG=1 MA=KM 
 SY='E:\cfaclead\CFACLEAD.DSF' NG=1 
 SE 
 1 2 3 / 
 MO NY=3 NE=1 LY=FU,FI PS=DI,FR TE=DI,FR 
 LE 
 CLEAD 
 FR LY(1,1) LY(2,1) LY(3,1) 
 PD 
 OU 
 
TI CFA: Confirm Factor Analysis Creative Leadership Dimension by: Mr.Kittkhan                                                        
 
                           Number of Input Variables 17 
                           Number of Y - Variables    3 
                           Number of X - Variables    0 
                           Number of ETA - Variables  1 
                           Number of KSI - Variables  0 
                           Number of Observations   684 
 
TI CFA: Confirm Factor Analysis Creative Leadership Dimension by: Mr.Kittkhan                                                        
 
         Covariance Matrix        
 
                 IMA        FLE        VIS    
            --------   --------   -------- 
      IMA       1.00 
      FLE       0.47       1.00 
      VIS       0.50       0.54       1.00 
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TI CFA: Confirm Factor Analysis Creative Leadership Dimension by: Mr.Kittkhan                                          
 
 Parameter Specifications 
 
         LAMBDA-Y     
 
               CLEAD 
            -------- 
      IMA          0 
      FLE          1 
      VIS          2 
 
         PSI          
 
               CLEAD 
            -------- 
                   3 
         THETA-EPS    
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                 IMA        FLE        VIS 
            --------   --------   -------- 
                   4          5          6 
  
TI CFA: Confirm Factor Analysis Creative Leadership Dimension by: Mr.Kittkhan                                                        
 
 Number of Iterations =  0 
 
 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                
 
         LAMBDA-Y     
 
               CLEAD    
            -------- 
      IMA       0.66 
  
      FLE       0.72 
              (0.05) 
               13.19 
  
      VIS       0.75 
              (0.06) 
               13.10 
          Covariance Matrix of ETA                 
 
               CLEAD    
            -------- 
                1.00 
 
         PSI          
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               CLEAD    
            -------- 
                1.00 
              (0.12) 
                8.22 
  
         THETA-EPS    
 
                 IMA        FLE        VIS    
            --------   --------   -------- 
                0.57       0.48       0.43 
              (0.04)     (0.04)     (0.04) 
               13.55      11.29       9.86 
  
         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
 
                 IMA        FLE        VIS    
            --------   --------   -------- 
                0.43       0.52       0.57 
 
                           Goodness of Fit Statistics 
 
                              Degrees of Freedom = 0 
                 Minimum Fit Function Chi-Square = 0.0 (P = 1.00) 

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 0.00 (P = 1.00) 
 
                  The Model is Saturated, the Fit is Perfect ! 
 
                           Time used:    0.031 Seconds 
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TI CFA: Confirm Factor Analysis Creative Leadership Dimension by: Mr.Kittkhan                                                        
 
 Factor Scores Regressions 
 
         ETA  
 
                 IMA        FLE        VIS    
            --------   --------   -------- 
 CLEAD          0.28       0.36       0.42 
 
TI CFA: Confirm Factor Analysis Creative Leadership Dimension by: Mr.Kittkhan                                                        
 
 Completely Standardized Solution 
 
         LAMBDA-Y     
            CLEAD       
            -------- 
      IMA       0.66 
      FLE       0.72 
      VIS       0.75 
 
         Correlation Matrix of ETA                
 
            CLEAD       
            -------- 
                1.00 
 
         PSI          
 
            CLEAD       
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            -------- 
                1.00 
 
         THETA-EPS    
 
                 IMA        FLE        VIS    
            --------   --------   -------- 
                0.57       0.48       0.43 
 
TI CFA: Confirm Factor Analysis Creative Leadership Dimension by: Mr.Kittkhan                                          
 
 Total and Indirect Effects 
         Total Effects of ETA on Y    
 
            CLEAD       
            -------- 
      IMA       0.66 
  
      FLE       0.72 
              (0.05) 
               13.19 
  
      VIS       0.75 
              (0.06) 
               13.10 
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TI CFA: Confirm Factor Analysis Creative Leadership Dimension by: Mr.Kittkhan                                                        
 
 Standardized Total and Indirect Effects 
 
         Completely Standardized Total Effects of ETA on Y    
 
            CLEAD       
            -------- 
      IMA       0.66 
      FLE       0.72 
      VIS       0.75 
 
                           Time used:    0.016 Seconds 
 
โมเดลการวดัความรู้เชิงลกึ 
                                DATE:  05/27/2012 
                                  TIME:  9:53 
 
                                L I S R E L  8.54 @ Licence 
 
                                       BY 
 
                         Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom 
 
                    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  
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          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 E:\cfadknow\cfadknow.LPJ: 
 
 TI CFA: Confirm Analysis Factor Depth Knowledge Factors by Mr.Kittkhan Patipan 
 !DA NI=17 NO=684 NG=1 MA=CM 
 SY='E:\cfadknow\cfadknow.DSF' NG=1 
 SE 
 11 12 13 / 
 MO NY=3 NE=1 LY=FU,FI PS=DI,FR TE=DI,FR 
 LE 
 DKNOW 
 FR LY(2,1) LY(3,1) 
 VA 0.84 LY(1,1) 
 PD 
 OU PC RS EF SS SC 
 
TI CFA: Confirm Analysis Factor Depth Knowledge Factors by Mr.Kittkhan Patipan 
 
                           Number of Input Variables 17 
                           Number of Y - Variables    3 
                           Number of X - Variables    0 
                           Number of ETA - Variables  1 
                           Number of KSI - Variables  0 
                           Number of Observations   684 
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TI CFA: Confirm Analysis Factor Depth Knowledge Factors by Mr.Kittkhan Patipan 
 
         Covariance Matrix        
 
                 EXT        EXI        SKI    
            --------   --------   -------- 
      EXT       1.00 
      EXI       0.79       1.00 
      SKI       0.71       0.79       1.00 
 

 
 
TI CFA: Confirm Analysis Factor Depth Knowledge Factors by Mr.Kittkhan Patipan 
 
 Parameter Specifications 
 
         LAMBDA-Y     
 
               DKNOW 
            -------- 
      EXT          0 
      EXI          1 
      SKI          2 
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         PSI          
 
               DKNOW 
            -------- 
                   3 
         THETA-EPS    
 
                 EXT        EXI        SKI 
            --------   --------   -------- 
                   4          5          6 
 
TI CFA: Confirm Analysis Factor Depth Knowledge Factors by Mr.Kittkhan Patipan 
 
 Number of Iterations =  0 
 
 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                
 
         LAMBDA-Y     
 
               DKNOW    
            -------- 
      EXT       0.84 
  
      EXI       0.94 
              (0.03) 
               29.91 
       SKI       0.83 
              (0.03) 
               26.98 
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         Covariance Matrix of ETA                 
 
               DKNOW    
            -------- 
                1.01 
         PSI          
 
               DKNOW    
            -------- 
                1.01 
              (0.08) 
               13.24 
  
         THETA-EPS    
 
                 EXT        EXI        SKI    
            --------   --------   -------- 
                0.29       0.12       0.30 
              (0.02)     (0.02)     (0.02) 
               13.55       6.12      13.86 
  
         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
 
                 EXT        EXI        SKI    
            --------   --------   -------- 
                0.71       0.88       0.70 
 
                           Goodness of Fit Statistics 
 
                              Degrees of Freedom = 0 
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                 Minimum Fit Function Chi-Square = 0.0 (P = 1.00) 
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 0.00 (P = 1.00) 

 
                  The Model is Saturated, the Fit is Perfect ! 
 
         Covariance Matrix of Parameter Estimates     
 
              LY 2,1     LY 3,1     PS 1,1     TE 1,1     TE 2,2     TE 3,3    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
   LY 2,1       0.00 
   LY 3,1       0.00       0.00 
   PS 1,1       0.00       0.00       0.01 
   TE 1,1       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 2,2       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 3,3       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
 
TI CFA: Confirm Analysis Factor Depth Knowledge Factors by Mr.Kittkhan Patipan 
 
         Correlation Matrix of Parameter Estimates    
 
              LY 2,1     LY 3,1     PS 1,1     TE 1,1     TE 2,2     TE 3,3    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
   LY 2,1       1.00 
   LY 3,1       0.54       1.00 
   PS 1,1      -0.60      -0.48       1.00 
   TE 1,1       0.33       0.14      -0.18       1.00 
   TE 2,2      -0.46       0.00       0.16      -0.40       1.00 
   TE 3,3       0.17      -0.14      -0.04       0.10      -0.38       1.00 
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TI CFA: Confirm Analysis Factor Depth Knowledge Factors by Mr.Kittkhan Patipan 
 
 Standardized Solution            
 
         LAMBDA-Y     
 
               DKNOW    
            -------- 
      EXT       0.84 
      EXI       0.94 
      SKI       0.84 
 
         Correlation Matrix of ETA                
 
               DKNOW    
            -------- 
                1.00 
 
         PSI          
 
               DKNOW    
            -------- 
                1.00 
 
TI CFA: Confirm Analysis Factor Depth Knowledge Factors by Mr.Kittkhan Patipan 
 
 Completely Standardized Solution 
 
         LAMBDA-Y     
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               DKNOW    
            -------- 
      EXT       0.84 
      EXI       0.94 
      SKI       0.84 
 
         Correlation Matrix of ETA                
 
               DKNOW    
            -------- 
                1.00 
 
        PSI          
 
               DKNOW    
            -------- 
                1.00 
 
         THETA-EPS    
 
                 EXT        EXI        SKI    
            --------   --------   -------- 
                0.29       0.12       0.30 
 
TI CFA: Confirm Analysis Factor Depth Knowledge Factors by Mr.Kittkhan Patipan 
 
 Factor Scores Regressions 
 
         ETA  
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                 EXT        EXI        SKI    
            --------   --------   -------- 
 DKNOW          0.22       0.61       0.21 
 
TI CFA: Confirm Analysis Factor Depth Knowledge Factors by Mr.Kittkhan Patipan 
 
 Standardized Solution            
 
         LAMBDA-Y     
 
            DKNOW       
            -------- 
      EXT       0.84 
      EXI       0.94 
      SKI       0.84 
 
         Correlation Matrix of ETA                
 
            DKNOW       
            -------- 
                1.00 
 
         PSI          
 
            DKNOW       
            -------- 
                1.00 
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TI CFA: Confirm Analysis Factor Depth Knowledge Factors by Mr.Kittkhan Patipan 
 
 Completely Standardized Solution 
 
         LAMBDA-Y     
 
            DKNOW       
            -------- 
      EXT       0.84 
      EXI       0.94 
      SKI       0.84 
 
         Correlation Matrix of ETA                
 
            DKNOW       
            -------- 
                1.00 
 
         PSI          
 
            DKNOW       
            -------- 
                1.00 
 
         THETA-EPS    
 
                 EXT        EXI        SKI    
            --------   --------   -------- 
                0.29       0.12       0.30 
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TI CFA: Confirm Analysis Factor Depth Knowledge Factors by Mr.Kittkhan Patipan 
 
 Total and Indirect Effects 
 
         Total Effects of ETA on Y    
 
            DKNOW       
            -------- 
      EXT       0.84 
  
      EXI       0.94 
              (0.03) 
               29.91 
  
      SKI       0.83 
              (0.03) 
               26.98 
  
TI CFA: Confirm Analysis Factor Depth Knowledge Factors by Mr.Kittkhan Patipan 
 
 Standardized Total and Indirect Effects 
 
         Standardized Total Effects of ETA on Y   
 
            DKNOW       
            -------- 
      EXT       0.84 
      EXI       0.94 
      SKI       0.84 
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         Completely Standardized Total Effects of ETA on Y    
 
            DKNOW       
            -------- 
      EXT       0.84 
      EXI       0.94 
      SKI       0.84 
 
                           Time used:    0.016 Seconds 
 
โมเดลการวดัแรงจูงใจภายใน 
                                DATE:  05/27/2012 
                                  TIME:  6:08 
 
                                L I S R E L  8.54 
                                       BY 
                         Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom 
 
                    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 E:\cfimoti\cfaimoti.LPJ: 
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TI CFA: Confirm Factor Analysis Intrinsic Motivation  factor by Mr.Kittkhan Patipan 
 !DA NI=17 NO=684 NG=1 MA=KM 
 SY='E:\cfimoti\datacl.dsf' NG=1 
 SE 
 4 5 6 / 
 MO NY=3 NE=1 LY=FU,FI PS=DI,FR TE=DI,FR 
 LE 
 IMOTI 
 FR LY(1,1) LY(2,1) LY(3,1) 
 PD 
 OU AM PC RS SC XM 
 
TI CFA: Confirm Factor Analysis Intrinsic Motivation  factor by Mr.Kittkhan Patipan 
 
                           Number of Input Variables 17 
                           Number of Y - Variables    3 
                           Number of X - Variables    0 
                           Number of ETA - Variables  1 
                           Number of KSI - Variables  0 
                           Number of Observations   684 
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TI CFA: Confirm Factor Analysis Intrinsic Motivation  factor by Mr.Kittkhan Patipan 
 
         Covariance Matrix        
 
                 GOA        INT        PER    
            --------   --------   -------- 
      GOA       1.00 
      INT       0.75       1.00 
      PER       0.70       0.80       1.00 
 
TI CFA: Confirm Factor Analysis Intrinsic Motivation  factor by Mr.Kittkhan Patipan 
 
 Parameter Specifications 
 
         LAMBDA-Y     
 
               IMOTI 
            -------- 
      GOA          0 
      INT          1 
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      PER          2 
 
         PSI          
 
               IMOTI 
            -------- 
                   3 
         THETA-EPS    
 
                 GOA        INT        PER 
            --------   --------   -------- 
                   4          5          6 
  
TI CFA: Confirm Factor Analysis Intrinsic Motivation  factor by Mr.Kittkhan Patipan 
 
 Number of Iterations =  0 
 
 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                
         LAMBDA-Y     
 
               IMOTI    
            -------- 
      GOA       0.81 
  
      INT       0.92 
              (0.03) 
               27.04 
  
      PER       0.87 
              (0.03) 
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               26.09 
  
         Covariance Matrix of ETA                 
 
               IMOTI    
            -------- 
                1.00 
 
         PSI          
 
               IMOTI    
            -------- 
                1.00 
              (0.08) 
               12.39 
          THETA-EPS    
 
                 GOA        INT        PER    
            --------   --------   -------- 
                0.35       0.15       0.24 
              (0.02)     (0.02)     (0.02) 
               14.76       7.39      11.59 
  
         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
 
                 GOA        INT        PER    
            --------   --------   -------- 
                0.65       0.85       0.76 
 
                           Goodness of Fit Statistics 
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                              Degrees of Freedom = 0 
                 Minimum Fit Function Chi-Square = 0.0 (P = 1.00) 
        Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 0.00 (P = 1.00) 
 
          The Model is Saturated, the Fit is Perfect ! 
 
         Covariance Matrix of Parameter Estimates     
 
              LY 2,1     LY 3,1     PS 1,1     TE 1,1     TE 2,2     TE 3,3    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
   LY 2,1       0.00 
   LY 3,1       0.00       0.00 
   PS 1,1       0.00       0.00       0.01 
   TE 1,1       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 2,2       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 3,3       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
 
TI CFA: Confirm Factor Analysis Intrinsic Motivation  factor by Mr.Kittkhan Patipan 
 
         Correlation Matrix of Parameter Estimates    
 
              LY 2,1     LY 3,1     PS 1,1     TE 1,1     TE 2,2     TE 3,3    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
   LY 2,1       1.00 
   LY 3,1       0.61       1.00 
   PS 1,1      -0.63      -0.57       1.00 
   TE 1,1       0.25       0.16      -0.16       1.00 
   TE 2,2      -0.38       0.06       0.10      -0.23       1.00 
   TE 3,3       0.16      -0.20      -0.01       0.03      -0.46       1.00 
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TI CFA: Confirm Factor Analysis Intrinsic Motivation  factor by Mr.Kittkhan Patipan 
 
 Standardized Solution            
 
         LAMBDA-Y     
 
               IMOTI    
            -------- 
      GOA       0.81 
      INT       0.92 
      PER       0.87 
 
         Correlation Matrix of ETA                
 
               
 IMOTI    
            -------- 
                1.00 
 
         PSI          
 
               IMOTI    
            -------- 
                1.00 
 
TI CFA: Confirm Factor Analysis Intrinsic Motivation  factor by Mr.Kittkhan Patipan 
 Factor Scores Regressions 
 
         ETA  
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                 GOA        INT        PER    
            --------   --------   -------- 
 IMOTI          0.20       0.53       0.30 
 
TI CFA: Confirm Factor Analysis Intrinsic Motivation  factor by Mr.Kittkhan Patipan 
 
 Standardized Solution            
 
         LAMBDA-Y     
 
            IMOTI       
            -------- 
      GOA       0.81 
      INT       0.92 
      PER       0.87 
 
         Correlation Matrix of ETA                
 
            IMOTI       
            -------- 
                1.00 
 
         PSI          
            IMOTI       
            -------- 
                1.00 
 
 
 
 



 
 

273

TI CFA: Confirm Factor Analysis Intrinsic Motivation  factor by Mr.Kittkhan Patipan 
 
 Completely Standardized Solution 
 
         LAMBDA-Y     
 
            IMOTI       
            -------- 
      GOA       0.81 
      INT       0.92 
      PER       0.87 
 
         Correlation Matrix of ETA                
            IMOTI       
            -------- 
                1.00 
 
         PSI          
 
            IMOTI       
            -------- 
                1.00 
 
         THETA-EPS    
 
                 GOA        INT        PER    
            --------   --------   -------- 
                0.35       0.15       0.24 
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TI CFA: Confirm Factor Analysis Intrinsic Motivation  factor by Mr.Kittkhan Patipan 
 
 Total and Indirect Effects 
 
         Total Effects of ETA on Y    
 
            IMOTI       
            -------- 
      GOA       0.81 
  
      INT       0.92 
              (0.03) 
               27.04 
  
      PER       0.87 
              (0.03) 
               26.09 
  
TI CFA: Confirm Factor Analysis Intrinsic Motivation  factor by Mr.Kittkhan Patipan 
 
 Standardized Total and Indirect Effects 
 
         Standardized Total Effects of ETA on Y   
 
            IMOTI       
            -------- 
      GOA       0.81 
      INT       0.92 
      PER       0.87 
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         Completely Standardized Total Effects of ETA on Y    
 
            IMOTI       
            -------- 
      GOA       0.81 
      INT       0.92 
      PER       0.87 
 
                           Time used:    0.016 Seconds 
 
โมเดลการวดัสภาพแวดล้อมแบบเปิด 
                                DATE:  05/27/2012 
                                  TIME: 15:01 
 
                                L I S R E L  8.54 
 
                                       BY 
 
                         Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom 
 
                    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 
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 The following lines were read from file E:\cfaoenvi\newoENVI.LS8: 
 
 TI CFA--> Confirm Factor Analysis Open Environment factor by : Mr.Kittkhan Patipan 
 !DA NI=17 NO=684 NG=1 MA=CM 
 SY='E:\cfaoenvi\dfaoenvi.DSF' NG=1 
 SE 
 7 8 9 10 / 
 MO NY=4 NE=1 LY=FU,FI PS=DI,FR TE=FI,FU 
 LE 
 OENVI 
 FR TE 1 1 TE 2 2  TE 3 3 TE 4 4 
 FR TE 1 3 TE 1 2 
 FR LY(2,1) LY(3,1) LY(4,1) 
 VA 0.86 LY(1,1) 
 PD 
 OU AM PC RS EF SS SC XM 
 
TI CFA-->Confirm Factor Analysis Open Environment factor by Mr.Kittkhan Patipan 
 
                           Number of Input Variables 17 
                           Number of Y - Variables    4 
                           Number of X - Variables    0 
                           Number of ETA - Variables  1 
                           Number of KSI - Variables  0 
                           Number of Observations   684 
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TI CFA-->Confirm Factor Analysis Open Environment factor by Mr.Kittkhan Patipan 
 
         Covariance Matrix        
 
                 FRE        CHA        TRU        NEW    
            --------   --------   --------   -------- 
      FRE       1.00 
      CHA       0.66       1.00 
      TRU       0.74       0.64       1.00 
      NEW       0.76       0.60       0.80       1.00 
 
 
TI CFA-->Confirm Factor Analysis Open Environment factor by Mr.Kittkhan Patipan 
 
 Parameter Specifications 
 
         LAMBDA-Y     
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               OENVI 
            -------- 
      FRE          0 
      CHA          1 
      TRU          2 
      NEW          3 
 
         PSI          
 
               OENVI 
            -------- 
                   4 
 
        THETA-EPS    
 
                 FRE        CHA        TRU        NEW 
            --------   --------   --------   -------- 
      FRE          5 
      CHA          6          7 
      TRU          8          0          9 
      NEW          0          0          0         10 
  
TI CFA-->Confirm Factor Analysis Open Environment factor by Mr.Kittkhan Patipan 
 
Number of Iterations =  5 
 
LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                
 
         LAMBDA-Y     
               OENVI    
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            -------- 
      FRE       0.86 
  
      CHA       0.68 
              (0.03) 
               20.57 
  
      TRU       0.90 
              (0.03) 
               28.10 
  
      NEW       0.85 
              (0.04) 
               22.56 
 
         Covariance Matrix of ETA                 
 
               OENVI    
            -------- 
                1.03 
         PSI          
               OENVI    
            -------- 
                1.03 
              (0.08) 
               12.70 
 
         THETA-EPS    
 
                 FRE        CHA        TRU        NEW    
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            --------   --------   --------   -------- 
      FRE       0.23 
              (0.03) 
                7.26 
  
      CHA       0.05       0.52 
              (0.02)     (0.03) 
                2.34      16.45 
  
      TRU      -0.06        - -       0.16 
              (0.02)                (0.03) 
               -2.62                  5.91 
  
      NEW        - -        - -        - -       0.24 
                                               (0.03) 
                                                 9.33 
  
         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
                 FRE        CHA        TRU        NEW    
            --------   --------   --------   -------- 
                0.77       0.48       0.84       0.76 
 
                           Goodness of Fit Statistics 
 
                              Degrees of Freedom = 0 
                Minimum Fit Function Chi-Square = 0.00 (P = 1.00) 
        Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 0.00 (P = 1.00) 
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             The Model is Saturated, the Fit is Perfect ! 
 
         Covariance Matrix of Parameter Estimates     
 
              LY 2,1     LY 3,1     LY 4,1     PS 1,1     TE 1,1     TE 2,1    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
   LY 2,1       0.00 
   LY 3,1       0.00       0.00 
   LY 4,1       0.00       0.00       0.00 
   PS 1,1       0.00       0.00       0.00       0.01 
   TE 1,1       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 2,1       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 2,2       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 3,1       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 3,3       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 4,4       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
         Covariance Matrix of Parameter Estimates     
 
              TE 2,2     TE 3,1     TE 3,3     TE 4,4    
            --------   --------   --------   -------- 
   TE 2,2       0.00 
   TE 3,1       0.00       0.00 
   TE 3,3       0.00       0.00       0.00 
   TE 4,4       0.00       0.00       0.00       0.00 
TI CFA-->Confirm Factor Analysis Open Environment factor by Mr.Kittkhan Patipan 
 
         Correlation Matrix of Parameter Estimates    
 
              LY 2,1     LY 3,1     LY 4,1     PS 1,1     TE 1,1     TE 2,1    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
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   LY 2,1       1.00 
   LY 3,1       0.34       1.00 
   LY 4,1       0.44       0.53       1.00 
   PS 1,1      -0.36      -0.57      -0.60       1.00 
   TE 1,1       0.35       0.30       0.64      -0.45       1.00 
   TE 2,1       0.08       0.24       0.42      -0.30       0.62       1.00 
   TE 2,2      -0.14       0.07      -0.02      -0.01       0.03       0.36 
   TE 3,1       0.39       0.13       0.66      -0.42       0.73       0.48 
   TE 3,3       0.28      -0.15       0.46      -0.23       0.45       0.22 
   TE 4,4      -0.30      -0.07      -0.58       0.33      -0.62      -0.40 
 
         Correlation Matrix of Parameter Estimates    
 
              TE 2,2     TE 3,1     TE 3,3     TE 4,4    
            --------   --------   --------   -------- 
   TE 2,2       1.00 
   TE 3,1      -0.08       1.00 
   TE 3,3      -0.15       0.69       1.00 
   TE 4,4       0.06      -0.74      -0.66       1.00 
 
TI CFA-->Confirm Factor Analysis Open Environment factor by Mr.Kittkhan Patipan 
 
 Standardized Solution            
 
         LAMBDA-Y     
 
               OENVI    
            -------- 
      FRE       0.87 
      CHA       0.69 
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      TRU       0.92 
      NEW       0.87 
 
         Correlation Matrix of ETA                
 
               OENVI    
            -------- 
                1.00 
 
         PSI          
               OENVI    
            -------- 
                1.00 
 
TI CFA-->Confirm Factor Analysis Open Environment factor by Mr.Kittkhan Patipan 
 
 Completely Standardized Solution 
 
         LAMBDA-Y     
               OENVI    
            -------- 
      FRE       0.87 
      CHA       0.69 
      TRU       0.92 
      NEW       0.87 
 
        Correlation Matrix of ETA                
 
               OENVI    
            -------- 
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                1.00 
         PSI          
 
               OENVI    
            -------- 
                1.00 
         THETA-EPS    
                 FRE        CHA        TRU        NEW    
            --------   --------   --------   -------- 
      FRE       0.23 
      CHA       0.05       0.52 
      TRU      -0.06        - -       0.16 
      NEW        - -        - -        - -       0.24 
 
TI CFA-->Confirm Factor Analysis Open Environment factor by Mr.Kittkhan Patipan 
 
 Total and Indirect Effects 
 
TI CFA-->Confirm Factor Analysis Open Environment factor by Mr.Kittkhan Patipan 
 
 Standardized Total and Indirect Effects 
 
                           Time used:    0.000 Seconds 
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ภาคผนวก ญ 
ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร

สถานศึกษาอาชีวศึกษาทีพ่ฒันาขึน้กบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ก่อนปรับโมเดล 
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โมเดลภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ (ก่อนปรับโมเดล) 
 
                                DATE:  05/28/2012 
                                  TIME: 10:04 
 
                                L I S R E L  8.54 @ Licence  
 
                                       BY 
                         Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom 
 
                    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 E:\cfafull\cfafull.LPJ: 
 
TI Path Analysis Creative Leadership Before Edit MODEL By Mr.Kittkhan Patipan                                         
 !DA NI=17 NO=684 NG=1 MA=CM 
 SY='E:\cfafull\cfafull.DSF' NG=1 
 SE 
 6 5 4 3 2 1 11 12 13 7 8 9 10 / 
 MO NX=4 NY=9 NK=1 NE=3 LY=FU,FI LX=FU,FI BE=FU,FI GA=FU,FI PH=SY,FR 
PS=DI,FR TE=DI,FR TD=DI,FR 
 LE 
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 IMOTI DKNOW CLEAD 
 LK 
 OENVI 
 FI PH(1,1) 
 FR LY(2,1) LY(3,1) LY(5,3) LY(6,3) LY(8,2) LY(9,2) LX(1,1) LX(2,1) LX(3,1) 
 FR LX(4,1) BE(2,1) BE(3,1) BE(3,2) GA(1,1) GA(2,1) GA(3,1) 
 VA 0.86 LY(1,1) 
 VA 0.80 LY(4,3) 
 VA 0.85 LY(7,2) 
 VA 1.00 PH(1,1) 
 PD 
 OU PC RS EF FS SS SC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TI Path Analysis Creative Leadership Before Edit MODEL By Mr.Kittkhan Patipan                                                      
 
                           Number of Input Variables 17 
                           Number of Y - Variables    9 
                           Number of X - Variables    4 
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                           Number of ETA - Variables  3 
                           Number of KSI - Variables  1 
                           Number of Observations   684 
 
TI Path Analysis Creative Leadership Before Edit MODEL By Mr.Kittkhan Patipan                                         
 
         Covariance Matrix        
 
                 PER        INT        GOA        VIS        FLE        IMA    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      PER       1.00 
      INT       0.80       1.00 
      GOA       0.70       0.75       1.00 
      VIS       0.53       0.53       0.59       1.00 
      FLE       0.41       0.45       0.50       0.54       1.00 
      IMA       0.39       0.40       0.47       0.50       0.47       1.00 
      EXT       0.61       0.63       0.73       0.56       0.47       0.43 
      EXI       0.68       0.68       0.73       0.59       0.47       0.46 
      SKI       0.68       0.68       0.69       0.53       0.45       0.42 
      FRE       0.65       0.65       0.70       0.51       0.44       0.39 
      CHA       0.66       0.59       0.59       0.44       0.37       0.34 
      TRU       0.71       0.74       0.73       0.50       0.48       0.40 
      NEW       0.65       0.67       0.67       0.52       0.47       0.43 
         Covariance Matrix        
 
                 EXT        EXI        SKI        FRE        CHA        TRU    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      EXT       1.00 
      EXI       0.79       1.00 
      SKI       0.71       0.79       1.00 
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      FRE       0.67       0.68       0.66       1.00 
      CHA       0.58       0.63       0.62       0.66       1.00 
      TRU       0.64       0.71       0.69       0.74       0.64       1.00 
      NEW       0.66       0.70       0.69       0.76       0.60       0.80 
 
         Covariance Matrix        
 
                 NEW    
            -------- 
      NEW       1.00 
 
TI Path Analysis Creative Leadership Before Edit MODEL By Mr.Kittkhan Patipan                                                      
 
 Parameter Specifications 
         LAMBDA-Y     
               IMOTI      DKNOW      CLEAD 
            --------   --------   -------- 
      PER          0          0          0 
      INT          1          0          0 
      GOA          2          0          0 
      VIS          0          0          0 
      FLE          0          0          3 
      IMA          0          0          4 
      EXT          0          0          0 
      EXI          0          5          0 
      SKI          0          6          0 
 
         LAMBDA-X     
               OENVI 
            --------  
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      FRE          7 
      CHA          8 
      TRU          9 
      NEW         10 
 
         BETA         
               IMOTI      DKNOW      CLEAD 
            --------   --------   -------- 
    IMOTI          0          0          0 
    DKNOW         11          0          0 
    CLEAD         12         13          0 
 
         GAMMA        
 
               OENVI 
            -------- 
    IMOTI         14 
    DKNOW         15 
    CLEAD         16 
         PSI          
               IMOTI      DKNOW      CLEAD 
            --------   --------   -------- 
                  17         18         19 
 
         THETA-EPS    
                 PER        INT        GOA        VIS        FLE        IMA 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
                  20         21         22         23         24         25 
 
         THETA-EPS    
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                 EXT        EXI        SKI 
            --------   --------   -------- 
                  26         27         28 
 
         THETA-DELTA  
                 FRE        CHA        TRU        NEW 
            --------   --------   --------   -------- 
                  29         30         31         32 
  
TI Path Analysis Creative Leadership Before Edit MODEL By Mr.Kittkhan Patipan                                                      
 Number of Iterations = 10 
 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                
 
         LAMBDA-Y     
               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
            --------   --------   -------- 
      PER       0.86        - -        - - 
       INT       0.88        - -        - - 
              (0.03) 
               30.55 
  
      GOA       0.86        - -        - - 
              (0.03) 
               29.53 
  
      VIS        - -        - -       0.80 
  
      FLE        - -        - -       0.69 
                                    (0.04) 
                                     16.93 
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      IMA        - -        - -       0.64 
                                    (0.04) 
                                     15.70 
  
      EXT        - -       0.85        - - 
  
      EXI        - -       0.91        - - 
                         (0.03) 
                          32.38 
  
      SKI        - -       0.86        - - 
                         (0.03) 
                          28.97 
         LAMBDA-X     
               OENVI    
            -------- 
      FRE       0.85 
              (0.03) 
               27.38 
      CHA       0.74 
              (0.03) 
               22.13 
      TRU       0.89 
              (0.03) 
               29.39 
      NEW       0.87 
              (0.03) 
               28.44 
  
         BETA         
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               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
            --------   --------   -------- 
    IMOTI        - -        - -        - - 
    DKNOW       0.45        - -        - - 
              (0.08) 
                5.74 
    CLEAD       0.38       0.48        - - 
              (0.12)     (0.10) 
                3.07       4.62 
          GAMMA        
               OENVI    
            -------- 
    IMOTI       0.91 
              (0.04) 
               24.44 
     
DKNOW       0.48 
              (0.08) 
                6.05 
    CLEAD      -0.03 
              (0.12) 
               -0.28 
 
       Covariance Matrix of ETA and KSI         
               IMOTI      DKNOW      CLEAD      OENVI    
            --------   --------   --------   -------- 
    IMOTI       1.00 
    DKNOW       0.89       1.00 
    CLEAD       0.77       0.79       0.99 
    OENVI       0.91       0.89       0.74       1.00 
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         PHI          
               OENVI    
            -------- 
                1.00 
  
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
            --------   --------   -------- 
                0.17       0.18       0.35 
              (0.02)     (0.02)     (0.04) 
                7.98       9.27       7.84 
 
         Squared Multiple Correlations for Structural Equations   
               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
            --------   --------   -------- 
                0.83       0.83       0.65 
 
         Squared Multiple Correlations for Reduced Form           
               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
            --------   --------   -------- 
                0.83       0.79       0.55 
 
         Reduced Form                 
               OENVI    
            -------- 
    IMOTI       0.91 
              (0.04) 
               24.44 
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    DKNOW       0.89 
              (0.04) 
               23.42 
  
    CLEAD       0.74 
              (0.04) 
               16.89 
         THETA-EPS    
                 PER        INT        GOA        VIS        FLE        IMA    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
                0.26       0.23       0.26       0.36       0.53       0.59 
              (0.02)     (0.02)     (0.02)     (0.03)     (0.04)     (0.04) 
               14.60      13.72      14.45      11.48      14.96      15.82 
  
  THETA-EPS    
                 EXT        EXI        SKI    
            --------   --------   -------- 
                0.28       0.16       0.26 
              (0.02)     (0.01)     (0.02) 
               15.04      11.54      14.79 
  
        Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
                 PER        INT        GOA        VIS        FLE        IMA    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
                0.74       0.77       0.74       0.64       0.47       0.41 
 
         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
                 EXT        EXI        SKI    
            --------   --------   -------- 
                0.72       0.84       0.74 
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         THETA-DELTA  
                 FRE        CHA        TRU        NEW    
            --------   --------   --------   -------- 
                0.27       0.45       0.21       0.24 
              (0.02)     (0.03)     (0.02)     (0.02) 
               15.20      17.02      13.71      14.51 
  
         Squared Multiple Correlations for X - Variables          
 
                 FRE        CHA        TRU        NEW    
            --------   --------   --------   -------- 
                0.73       0.55       0.79       0.76 
  
                           Goodness of Fit Statistics 
                             Degrees of Freedom = 59 
                Minimum Fit Function Chi-Square = 280.10 (P = 0.0) 
        Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 295.00 (P = 0.0) 
                Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 236.00 
            90 Percent Confidence Interval for NCP = (186.11 ; 293.42) 
  
                        Minimum Fit Function Value = 0.41 
                Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.35 
              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.27 ; 0.43) 
             Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.077 
            90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.068 ; 0.085) 
               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.00 
  
                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.53 
             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.45 ; 0.61) 
                         ECVI for Saturated Model = 0.27 
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                       ECVI for Independence Model = 28.54 
 
     Chi-Square for Independence Model with 78 Degrees of Freedom = 19466.60 
                           Independence AIC = 19492.60 
                                Model AIC = 359.00 
                              Saturated AIC = 182.00 
                           Independence CAIC = 19564.46 
                               Model CAIC = 535.90 
                             Saturated CAIC = 685.04 
  
                          Normed Fit Index (NFI) = 0.99 
                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.98 
                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.75 
                        Comparative Fit Index (CFI) = 0.99 
                        Incremental Fit Index (IFI) = 0.99 
                         Relative Fit Index (RFI) = 0.98 
  
                             Critical N (CN) = 213.55 
  
                      Root Mean Square Residual (RMR) = 0.026 
                             Standardized RMR = 0.026 
                        Goodness of Fit Index (GFI) = 0.94 
                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.90 
                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.61 
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         Fitted Covariance Matrix 
                 PER        INT        GOA        VIS        FLE        IMA    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      PER       1.00 
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      INT       0.76       1.00 
      GOA       0.74       0.76       1.00 
      VIS       0.53       0.54       0.53       1.00 
      FLE       0.46       0.47       0.46       0.55       1.00 
      IMA       0.43       0.44       0.43       0.51       0.44       1.00 
      EXT       0.65       0.66       0.65       0.53       0.46       0.43 
      EXI       0.70       0.71       0.70       0.58       0.50       0.46 
      SKI       0.65       0.67       0.66       0.54       0.47       0.43 
      FRE       0.67       0.68       0.67       0.50       0.43       0.40 
      CHA       0.58       0.59       0.58       0.44       0.38       0.35 
      TRU       0.70       0.71       0.70       0.53       0.45       0.42 
      NEW       0.68       0.70       0.69       0.52       0.45       0.41 
 
         Fitted Covariance Matrix 
                 EXT        EXI        SKI        FRE        CHA        TRU    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      EXT       1.00 
      EXI       0.78       1.00 
      SKI       0.73       0.79       1.00 
      FRE       0.65       0.69       0.65       1.00 
      CHA       0.56       0.60       0.56       0.63       1.00 
      TRU       0.67       0.73       0.68       0.76       0.66       1.00 
      NEW       0.66       0.71       0.67       0.74       0.64       0.78 
         Fitted Covariance Matrix 
                 NEW    
            -------- 
      NEW       1.00 
        Fitted Residuals 
                 PER        INT        GOA        VIS        FLE        IMA    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
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      PER       0.00 
      INT       0.05       0.00 
      GOA      -0.04      -0.01       0.00 
      VIS       0.00      -0.01       0.05       0.00 
      FLE      -0.05      -0.03       0.04      -0.01       0.00 
      IMA      -0.04      -0.04       0.04      -0.01       0.03       0.00 
      EXT      -0.04      -0.03       0.08       0.02       0.00       0.00 
      EXI      -0.02      -0.04       0.03       0.02      -0.03       0.00 
      SKI       0.02       0.01       0.03       0.00      -0.01      -0.01 
      FRE      -0.01      -0.04       0.03       0.01       0.01      -0.01 
      CHA       0.08       0.00       0.01       0.00      -0.01      -0.01 
      TRU       0.01       0.02       0.03      -0.03       0.02      -0.02 
      NEW      -0.04      -0.03      -0.01       0.01       0.02       0.02 
Fitted Residuals 
                 EXT        EXI        SKI        FRE        CHA        TRU    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      EXT       0.00 
      EXI       0.01       0.00 
      SKI      -0.02       0.00       0.00 
      FRE       0.02      -0.02       0.01       0.00 
      CHA       0.02       0.03       0.06       0.03       0.00 
      TRU      -0.03      -0.02       0.01      -0.02      -0.02       0.00 
      NEW       0.00      -0.01       0.02       0.02      -0.04       0.02 
         Fitted Residuals 
                 NEW    
            -------- 
      NEW       0.00 
 Summary Statistics for Fitted Residuals 
 Smallest Fitted Residual =   -0.05 
   Median Fitted Residual =    0.00 
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  Largest Fitted Residual =    0.08 
 
 Stemleaf Plot 
 
 - 4|7310  
 - 2|88775551005442  
 - 0|99854443209987655322100000000000000  
   0|1255567890136677  
   2|112233445889115  
   4|13727  
   6|78 
         Standardized Residuals   
                 PER        INT        GOA        VIS        FLE        IMA    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      PER        - - 
      INT       8.03        - - 
      GOA      -5.76      -2.33        - - 
      VIS      -0.14      -0.74       3.80        - - 
      FLE      -2.72      -1.56       2.50      -0.79        - - 
      IMA      -2.16      -2.12       2.20      -1.18       2.10        - - 
      EXT      -3.40      -3.07       6.44       1.53       0.26       0.02 
      EXI      -2.04      -4.41       3.37       1.53      -2.14      -0.19 
      SKI       1.81       0.48       2.44      -0.36      -0.84      -0.44 
      FRE      -1.25      -3.49       2.48       0.58       0.43      -0.44 
      CHA       5.24      -0.11       0.38      -0.06      -0.28      -0.23 
      TRU       1.10       2.56       2.65      -2.24       1.40      -1.31 
      NEW      -3.37      -3.21      -1.37       0.35       1.36       0.87 
         Standardized Residuals   
                 EXT        EXI        SKI        FRE        CHA        TRU    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
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      EXT        - - 
      EXI       3.07        - - 
      SKI      -3.31       0.13        - - 
      FRE       1.86      -1.54       0.57        - - 
      CHA       1.01       2.31       3.59       2.51        - - 
      TRU      -3.16      -2.23       0.94      -3.14      -2.35        - - 
      NEW       0.15      -1.15       1.95       2.36      -4.13       3.88 
         Standardized Residuals   
 
                 NEW    
            -------- 
      NEW        - - 
 
 Summary Statistics for Standardized Residuals 
 Smallest Standardized Residual =   -5.76 
   Median Standardized Residual =    0.00 
  Largest Standardized Residual(LSR) =    8.03 
 
 Stemleaf Plot 
- 4|841  
 - 2|54432211733222110  
 - 0|654322188744432211100000000000000  
   0|1233445669901445589  
   2|0123445556714689  
   4|2  
   6|4  
   8|0 
 Largest Negative Standardized Residuals 
 Residual for      GOA and      PER  -5.76 
 Residual for      FLE and      PER  -2.72 
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 Residual for      EXT and      PER  -3.40 
 Residual for      EXT and      INT  -3.07 
 Residual for      EXI and      INT  -4.41 
 Residual for      SKI and      EXT  -3.31 
 Residual for      FRE and      INT  -3.49 
 Residual for      TRU and      EXT  -3.16 
 Residual for      TRU and      FRE  -3.14 
 Residual for      NEW and      PER  -3.37 
 Residual for      NEW and      INT  -3.21 
 Residual for      NEW and      CHA  -4.13 
 Largest Positive Standardized Residuals 
 Residual for      INT and      PER   8.03 
 Residual for      VIS and      GOA   3.80 
 Residual for      EXT and      GOA   6.44 
 Residual for      EXI and      GOA   3.37 
 Residual for      EXI and      EXT   3.07 
 Residual for      CHA and      PER   5.24 
 Residual for      CHA and      SKI   3.59 
 Residual for      TRU and      GOA   2.65 
 Residual for      NEW and      TRU   3.88 
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                         Qplot of Standardized Residuals 
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                          Standardized Residuals 
         Covariance Matrix of Parameter Estimates     
              LY 2,1     LY 3,1     LY 5,3     LY 6,3     LY 8,2     LY 9,2    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
   LY 2,1       0.00 
   LY 3,1       0.00       0.00 
   LY 5,3       0.00       0.00       0.00 
   LY 6,3       0.00       0.00       0.00       0.00 
   LY 8,2       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   LY 9,2       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   LX 1,1       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   LX 2,1       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   LX 3,1       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   LX 4,1       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   BE 2,1       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   BE 3,1       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   BE 3,2       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   GA 1,1       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   GA 2,1       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   GA 3,1       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   PS 1,1       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   PS 2,2       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   PS 3,3       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 1,1       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 3,3       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 4,4       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 5,5       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 6,6       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 7,7       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 8,8       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
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   TE 9,9       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TD 1,1       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TD 2,2       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TD 3,3       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TD 4,4       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
         Covariance Matrix of Parameter Estimates     
              LX 1,1     LX 2,1     LX 3,1     LX 4,1     BE 2,1     BE 3,1    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
   LX 1,1       0.00 
   LX 2,1       0.00       0.00 
   LX 3,1       0.00       0.00       0.00 
   LX 4,1       0.00       0.00       0.00       0.00 
   BE 2,1       0.00       0.00       0.00       0.00       0.01 
   BE 3,1       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.02 
   BE 3,2       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   GA 1,1       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   GA 2,1       0.00       0.00       0.00       0.00      -0.01       0.00 
   GA 3,1       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00      -0.01 
   PS 1,1       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   PS 2,2       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   PS 3,3       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 1,1       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 2,2       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 3,3       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 4,4       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 5,5       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 6,6       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 7,7       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 8,8       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 9,9       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
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   TD 1,1       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TD 2,2       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TD 3,3       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TD 4,4       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
  
        Covariance Matrix of Parameter Estimates     
 
              BE 3,2     GA 1,1     GA 2,1     GA 3,1     PS 1,1     PS 2,2    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
   BE 3,2       0.01 
   GA 1,1       0.00       0.00 
   GA 2,1       0.00       0.00       0.01 
   GA 3,1       0.00       0.00       0.00       0.02 
   PS 1,1       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   PS 2,2       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   PS 3,3       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 1,1       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 2,2       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 3,3       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 4,4       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 5,5       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 6,6       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 7,7       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 8,8       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 9,9       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TD 1,1       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TD 2,2       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TD 3,3       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TD 4,4       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
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         Covariance Matrix of Parameter Estimates     
              PS 3,3     TE 1,1     TE 2,2     TE 3,3     TE 4,4     TE 5,5    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
   PS 3,3       0.00 
   TE 1,1       0.00       0.00 
   TE 2,2       0.00       0.00       0.00 
   TE 3,3       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 4,4       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 5,5       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 6,6       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 7,7       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 8,8       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 9,9       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TD 1,1       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TD 2,2       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TD 3,3       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TD 4,4       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
         Covariance Matrix of Parameter Estimates     
              TE 6,6     TE 7,7     TE 8,8     TE 9,9     TD 1,1     TD 2,2    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
   TE 6,6       0.00 
   TE 7,7       0.00       0.00 
   TE 8,8       0.00       0.00       0.00 
   TE 9,9       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TD 1,1       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TD 2,2       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TD 3,3       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TD 4,4       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
 
         Covariance Matrix of Parameter Estimates     
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              TD 3,3     TD 4,4    
            --------   -------- 
   TD 3,3       0.00 
   TD 4,4       0.00       0.00 
 
TI Path Analysis Creative Leadership Before Edit MODEL By Mr.Kittkhan Patipan                                                      
         Correlation Matrix of Parameter Estimates    
              LY 2,1     LY 3,1     LY 5,3     LY 6,3     LY 8,2     LY 9,2    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
   LY 2,1       1.00 
   LY 3,1       0.53       1.00 
   LY 5,3       0.00       0.00       1.00 
   LY 6,3       0.00       0.00       0.36       1.00 
   LY 8,2       0.00       0.00       0.00       0.00       1.00 
   LY 9,2       0.00       0.00       0.00       0.00       0.58       1.00 
   LX 1,1       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   LX 2,1       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   LX 3,1       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   LX 4,1       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   BE 2,1       0.10       0.10       0.00       0.00      -0.12      -0.10 
   BE 3,1       0.05       0.05      -0.06      -0.06       0.01       0.00 
   BE 3,2       0.00       0.00      -0.10      -0.09       0.08       0.08 
   GA 1,1      -0.44      -0.42       0.00       0.00       0.00       0.00 
   GA 2,1       0.00       0.00       0.00       0.00      -0.12      -0.11 
   GA 3,1       0.00       0.00       0.01       0.01       0.01       0.00 
   PS 1,1      -0.28      -0.27       0.00       0.00       0.00       0.00 
   PS 2,2       0.00       0.00       0.00       0.00      -0.35      -0.33 
   PS 3,3       0.00       0.00      -0.39      -0.36       0.00       0.00 
   TE 1,1       0.16       0.15       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 2,2      -0.17       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
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   TE 3,3       0.00      -0.15       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 4,4       0.00       0.00       0.32       0.29       0.00       0.00 
   TE 5,5       0.00       0.00      -0.26      -0.02       0.00       0.00 
   TE 6,6       0.00       0.00      -0.02      -0.22       0.00       0.00 
   TE 7,7       0.00       0.00       0.00       0.00       0.16       0.13 
   TE 8,8       0.00       0.00       0.00       0.00      -0.20       0.00 
   TE 9,9       0.00       0.00       0.00       0.00       0.02      -0.14 
   TD 1,1       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TD 2,2       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TD 3,3       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TD 4,4       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
         Correlation Matrix of Parameter Estimates    
              LX 1,1     LX 2,1     LX 3,1     LX 4,1     BE 2,1     BE 3,1    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
   LX 1,1       1.00 
   LX 2,1       0.44       1.00 
   LX 3,1       0.58       0.47       1.00 
   LX 4,1       0.57       0.46       0.61       1.00 
   BE 2,1       0.01       0.01       0.02       0.02       1.00 
   BE 3,1       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       1.00 
   BE 3,2       0.00       0.00       0.00       0.00      -0.10      -0.38 
   GA 1,1       0.48       0.39       0.52       0.50      -0.09      -0.02 
   GA 2,1       0.11       0.09       0.11       0.11      -0.91       0.00 
   GA 3,1       0.00       0.00       0.00       0.00       0.08      -0.65 
   PS 1,1       0.02       0.01       0.02       0.02      -0.09      -0.15 
   PS 2,2       0.01       0.00       0.01       0.01       0.01       0.03 
   TE 1,1       0.00       0.00       0.00       0.00       0.09       0.06 
   TE 2,2       0.00       0.00       0.00       0.00       0.08       0.05 
   TE 3,3       0.00       0.00       0.00       0.00       0.06       0.04 
   TE 4,4       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00      -0.03 
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   TE 5,5       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.01 
   TE 6,6       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.01 
   TE 7,7       0.00       0.00       0.00       0.00      -0.02      -0.01 
   TE 8,8       0.00       0.00       0.00       0.00       0.02      -0.04 
   TE 9,9       0.00       0.00       0.00       0.00       0.01      -0.01 
   TD 1,1      -0.11       0.01       0.02       0.01      -0.04       0.00 
   TD 2,2       0.00      -0.08       0.01       0.00      -0.02       0.00 
   TD 3,3       0.02       0.01      -0.13       0.02      -0.07       0.00 
   TD 4,4       0.01       0.01       0.02      -0.12      -0.05       0.00 
       Correlation Matrix of Parameter Estimates    
 
              BE 3,2     GA 1,1     GA 2,1     GA 3,1     PS 1,1     PS 2,2    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
   BE 3,2       1.00 
   GA 1,1       0.00       1.00 
   GA 2,1       0.07       0.12       1.00 
   GA 3,1      -0.39      -0.03      -0.08       1.00 
   PS 1,1       0.01       0.05       0.05       0.11       1.00 
   PS 2,2      -0.13       0.00       0.06       0.04       0.01       1.00 
   PS 3,3      -0.02       0.00       0.00       0.12       0.01       0.01 
   TE 1,1      -0.02      -0.09      -0.06      -0.03      -0.15      -0.02 
   TE 2,2      -0.03       0.05      -0.09      -0.04      -0.10      -0.03 
   TE 3,3      -0.02       0.04      -0.07      -0.03      -0.08      -0.02 
   TE 4,4      -0.04       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 5,5       0.02       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 6,6       0.01       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 7,7       0.05       0.00      -0.02      -0.01       0.00      -0.13 
   TE 8,8       0.08       0.00       0.02      -0.04       0.00      -0.14 
   TE 9,9       0.03       0.00       0.01      -0.01       0.00      -0.04 
   TD 1,1       0.00       0.02       0.04       0.00      -0.05      -0.02 
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   TD 2,2       0.00       0.01       0.02       0.00      -0.02      -0.01 
   TD 3,3       0.00       0.03       0.07       0.00      -0.09      -0.03 
   TD 4,4       0.00       0.02       0.05       0.00      -0.07      -0.02 
 
         Correlation Matrix of Parameter Estimates    
              PS 3,3     TE 1,1     TE 2,2     TE 3,3     TE 4,4     TE 5,5    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
   PS 3,3       1.00 
   TE 1,1      -0.01       1.00 
   TE 2,2      -0.01      -0.06       1.00 
   TE 3,3      -0.01      -0.04      -0.06       1.00 
   TE 4,4      -0.43       0.00       0.00       0.00       1.00 
   TE 5,5      -0.02       0.00       0.00       0.00      -0.09       1.00 
   TE 6,6      -0.02       0.00       0.00       0.00      -0.07      -0.02 
   TE 7,7      -0.01       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 8,8      -0.02       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TE 9,9      -0.01       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TD 1,1       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TD 2,2       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TD 3,3       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
   TD 4,4       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
 
         Correlation Matrix of Parameter Estimates    
 
              TE 6,6     TE 7,7     TE 8,8     TE 9,9     TD 1,1     TD 2,2    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
   TE 6,6       1.00 
   TE 7,7       0.00       1.00 
   TE 8,8       0.00      -0.10       1.00 
   TE 9,9       0.00      -0.03      -0.11       1.00 
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   TD 1,1       0.00       0.00       0.00       0.00       1.00 
   TD 2,2       0.00       0.00       0.00       0.00      -0.01       1.00 
   TD 3,3       0.00       0.00       0.00       0.00      -0.05      -0.02 
   TD 4,4       0.00       0.00       0.00       0.00      -0.04      -0.02 
 
         Correlation Matrix of Parameter Estimates    
 
              TD 3,3     TD 4,4    
            --------   -------- 
   TD 3,3       1.00 
   TD 4,4      -0.07       1.00 
 
TI Path Analysis Creative Leadership Before Edit MODEL By Mr.Kittkhan Patipan                                                      
 
 Factor Scores Regressions 
         ETA  
 
                 PER        INT        GOA        VIS        FLE        IMA    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    IMOTI       0.22       0.26       0.22       0.03       0.02       0.02 
    DKNOW       0.04       0.05       0.04       0.03       0.02       0.02 
    CLEAD       0.05       0.05       0.05       0.37       0.22       0.18 
 
       ETA  
 
                 EXT        EXI        SKI        FRE        CHA        TRU    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    IMOTI       0.04       0.07       0.04       0.05       0.03       0.08 
    DKNOW       0.20       0.36       0.21       0.04       0.02       0.05 
    CLEAD       0.05       0.09       0.05       0.02       0.01       0.02 



 
 

315

         ETA  
                 NEW    
            -------- 
    IMOTI       0.06 
    DKNOW       0.05 
    CLEAD       0.02 
         KSI  
 
                 PER        INT        GOA        VIS        FLE        IMA    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    OENVI       0.06       0.07       0.06       0.01       0.01       0.01 
 
         KSI  
 
                 EXT        EXI        SKI        FRE        CHA        TRU    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    OENVI       0.04       0.07       0.04       0.19       0.10       0.26 
 
         KSI  
 
                 NEW    
            -------- 
    OENVI       0.22 
 
TI Path Analysis Creative Leadership Before Edit MODEL By Mr.Kittkhan Patipan                                         
 
 Standardized Solution            
 
         LAMBDA-Y     
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               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
            --------   --------   -------- 
      PER       0.86        - -        - - 
      INT       0.88        - -        - - 
      GOA       0.86        - -        - - 
      VIS        - -        - -       0.80 
      FLE        - -        - -       0.69 
      IMA        - -        - -       0.64 
      EXT        - -       0.85        - - 
      EXI        - -       0.92        - - 
      SKI        - -       0.86        - - 
 
         LAMBDA-X     
 
               OENVI    
            -------- 
      FRE       0.85 
      CHA       0.74 
      TRU       0.89 
      NEW       0.87 
 
       BETA         
               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
            --------   --------   -------- 
    IMOTI        - -        - -        - - 
    DKNOW       0.45        - -        - - 
    CLEAD       0.38       0.48        - - 
 
         GAMMA        
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               OENVI    
            -------- 
    IMOTI       0.91 
    DKNOW       0.48 
    CLEAD      -0.03 
 
         Correlation Matrix of ETA and KSI        
 
               IMOTI      DKNOW      CLEAD      OENVI    
            --------   --------   --------   -------- 
    IMOTI       1.00 
    DKNOW       0.89       1.00 
    CLEAD       0.78       0.79       1.00 
    OENVI       0.91       0.89       0.74       1.00 
 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
            --------   --------   -------- 
                0.17       0.17       0.35 
         Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)  
 
               OENVI    
            -------- 
    IMOTI       0.91 
    DKNOW       0.89 
    CLEAD       0.74 
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 Completely Standardized Solution 
 
         LAMBDA-Y     
               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
            --------   --------   -------- 
      PER       0.86        - -        - - 
      INT       0.88        - -        - - 
      GOA       0.86        - -        - - 
      VIS        - -        - -       0.80 
      FLE        - -        - -       0.69 
      IMA        - -        - -       0.64 
      EXT        - -       0.85        - - 
      EXI        - -       0.92        - - 
      SKI        - -       0.86        - - 
 
         LAMBDA-X     
 
              OENVI    
            -------- 
      FRE       0.85 
      CHA       0.74 
      TRU       0.89 
      NEW       0.87 
 
         BETA         
               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
            --------   --------   -------- 
    IMOTI        - -        - -        - - 
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    DKNOW       0.45        - -        - - 
    CLEAD       0.38       0.48        - - 
         GAMMA        
               OENVI    
            -------- 
    IMOTI       0.91 
    DKNOW       0.48 
    CLEAD      -0.03 
         Correlation Matrix of ETA and KSI        
               IMOTI      DKNOW      CLEAD      OENVI    
            --------   --------   --------   -------- 
    IMOTI       1.00 
    DKNOW       0.89       1.00 
    CLEAD       0.78       0.79       1.00 
    OENVI       0.91       0.89       0.74       1.00 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
            --------   --------   -------- 
                0.17       0.17       0.35 
 
         THETA-EPS    
                 PER        INT        GOA        VIS        FLE        IMA    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
                0.26       0.23       0.26       0.36       0.53       0.59 
 
         THETA-EPS    
                 EXT        EXI        SKI    
            --------   --------   -------- 
                0.28       0.16       0.26 
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         THETA-DELTA  
                 FRE        CHA        TRU        NEW    
            --------   --------   --------   -------- 
                0.27       0.45       0.21       0.24 
 
        Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)  
 
               OENVI    
            -------- 
    IMOTI       0.91 
    DKNOW       0.89 
    CLEAD       0.74 
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 Total and Indirect Effects 
         Total Effects of KSI on ETA  
 
               OENVI    
            -------- 
    IMOTI       0.91 
              (0.04) 
               24.44 
  
    DKNOW       0.89 
              (0.04) 
               23.42 
     CLEAD       0.74 
              (0.04) 
               16.89 
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         Indirect Effects of KSI on ETA   
               OENVI    
            -------- 
    IMOTI        - - 
  
    DKNOW       0.41 
              (0.07) 
                5.70 
  
    CLEAD       0.77 
              (0.12) 
                6.53 
  
         Total Effects of ETA on ETA  
               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
            --------   --------   -------- 
    IMOTI        - -        - -        - - 
  
    DKNOW       0.45        - -        - - 
              (0.08) 
                5.74 
  
    CLEAD       0.60       0.48        - - 
              (0.12)     (0.10) 
                4.99       4.62 
  
Largest Eigenvalue of B*B' (Stability Index) is   0.483 
 
         Indirect Effects of ETA on ETA   
               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
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            --------   --------   -------- 
    IMOTI        - -        - -        - - 
  
    DKNOW        - -        - -        - - 
  
    CLEAD       0.22        - -        - - 
              (0.06) 
                3.80 
 
         Total Effects of ETA on Y    
               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
            --------   --------   -------- 
      PER       0.86        - -        - - 
  
      INT       0.88        - -        - - 
              (0.03) 
               30.55 
  
      GOA       0.86        - -        - - 
              (0.03) 
               29.53 
  
      VIS       0.48       0.38       0.80 
              (0.10)     (0.08) 
                4.99       4.62 
   
     FLE       0.41       0.33       0.69 
              (0.08)     (0.07)     (0.04) 
                4.93       4.57      16.93 
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      IMA       0.38       0.30       0.64 
              (0.08)     (0.07)     (0.04) 
                4.89       4.54      15.70 
  
      EXT       0.39       0.85        - - 
              (0.07) 
                5.74 
  
      EXI       0.42       0.91        - - 
              (0.07)     (0.03) 
                5.77      32.38 
  
      SKI       0.39       0.86        - - 
              (0.07)     (0.03) 
                5.74      28.97 
  
         Indirect Effects of ETA on Y     
               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
            --------   --------   -------- 
      PER        - -        - -        - - 
  
      INT        - -        - -        - - 
  
      GOA        - -        - -        - - 
  
      VIS       0.48       0.38        - - 
              (0.10)     (0.08) 
                4.99       4.62 
  
      FLE       0.41       0.33        - - 
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              (0.08)     (0.07) 
                4.93       4.57 
       IMA       0.38       0.30        - - 
              (0.08)     (0.07) 
                4.89       4.54 
  
      EXT       0.39        - -        - - 
              (0.07) 
                5.74 
  
      EXI       0.42        - -        - - 
              (0.07) 
                5.77 
  
      SKI       0.39        - -        - - 
              (0.07) 
                5.74 
          Total Effects of KSI on Y    
               OENVI    
            -------- 
 
      PER       0.78 
              (0.03) 
               24.44 
  
      INT       0.80 
              (0.03) 
               25.21 
  
      GOA       0.79 
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              (0.03) 
               24.59 
  
      VIS       0.59 
              (0.03) 
               16.89 
  
      FLE       0.51 
              (0.03) 
               14.83 
  
      IMA       0.47 
              (0.03) 
               13.93 
  
      EXT       0.76 
              (0.03) 
               23.42 
  
      EXI       0.81 
              (0.03) 
               25.66 
  
 
      SKI       0.76 
              (0.03) 
               23.68 
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 Standardized Total and Indirect Effects 
 
         Standardized Total Effects of KSI on ETA 
               OENVI    
            -------- 
    IMOTI       0.91 
    DKNOW       0.89 
    CLEAD       0.74 
 
         Standardized Indirect Effects of KSI on ETA  
               OENVI    
            -------- 
    IMOTI        - - 
    DKNOW       0.41 
    CLEAD       0.78 
 
         Standardized Total Effects of ETA on ETA 
               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
            --------   --------   -------- 
    IMOTI        - -        - -        - - 
    DKNOW       0.45        - -        - - 
    CLEAD       0.60       0.48        - - 
         Standardized Indirect Effects of ETA on ETA  
               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
            --------   --------   -------- 
    IMOTI        - -        - -        - - 
    DKNOW        - -        - -        - - 
    CLEAD       0.22        - -        - - 
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         Standardized Total Effects of ETA on Y   
               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
            --------   --------   -------- 
      PER       0.86        - -        - - 
      INT       0.88        - -        - - 
      GOA       0.86        - -        - - 
      VIS       0.48       0.38       0.80 
      FLE       0.41       0.33       0.69 
      IMA       0.38       0.31       0.64 
      EXT       0.39       0.85        - - 
      EXI       0.41       0.92        - - 
      SKI       0.39       0.86        - - 
 
       Completely Standardized Total Effects of ETA on Y    
               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
            --------   --------   -------- 
      PER       0.86        - -        - - 
      INT       0.88        - -        - - 
      GOA       0.86        - -        - - 
      VIS       0.48       0.38       0.80 
      FLE       0.41       0.33       0.69 
      IMA       0.38       0.31       0.64 
      EXT       0.39       0.85        - - 
      EXI       0.41       0.92        - - 
      SKI       0.39       0.86        - - 
        Standardized Indirect Effects of ETA on Y    
               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
            --------   --------   -------- 
      PER        - -        - -        - - 
      INT        - -        - -        - - 
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      GOA        - -        - -        - - 
      VIS       0.48       0.38        - - 
      FLE       0.41       0.33        - - 
      IMA       0.38       0.31        - - 
      EXT       0.39        - -        - - 
      EXI       0.41        - -        - - 
      SKI       0.39        - -        - - 
 
         Completely Standardized Indirect Effects of ETA on Y     
               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
            --------   --------   -------- 
      PER        - -        - -        - - 
      INT        - -        - -        - - 
      GOA        - -        - -        - - 
      VIS       0.48       0.38        - - 
      FLE       0.41       0.33        - - 
      IMA       0.38       0.31        - - 
      EXT       0.39        - -        - - 
      EXI       0.41        - -        - - 
      SKI       0.39        - -        - - 
 
         Standardized Total Effects of KSI on Y   
               OENVI    
            -------- 
      PER       0.78 
      INT       0.80 
      GOA       0.79 
      VIS       0.59 
      FLE       0.51 
      IMA       0.47 
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      EXT       0.76 
      EXI       0.81 
      SKI       0.76 
 
       Completely Standardized Total Effects of KSI on Y    
               OENVI    
            -------- 
      PER       0.78 
      INT       0.80 
      GOA       0.79 
      VIS       0.59 
      FLE       0.51 
      IMA       0.47 
      EXT       0.76 
      EXI       0.81 
      SKI       0.76 
 
                           Time used:    0.031 Seconds 
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DATE:  05/29/2012 
TIME: 22:00 

L I S R E L  8.54 @ License 
BY 

Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom 
 

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 

 
 TI PATH ANALYSIS CREATIVE LEADERSHIP MODEL BY MR.KITTKHAN 
PATIPAN 
                           Number of Input Variables 17 
                           Number of Y - Variables    9 
                           Number of X - Variables    4 
                           Number of ETA - Variables  3 
                           Number of KSI - Variables  1 
                           Number of Observations   684 
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TI PATH ANALYSIS CREATIVE LEADERSHIP MODEL BY MR.KITTKHAN 
PATIPAN 
 
The following lines were read from file E:\newpathcl\cfafull.LPJ: 
 
 TI CFA FULL MODEL 
 !DA NI=17 NO=684 NG=1 MA=CM 
 SY='E:\newpathcl\cfafull.DSF' NG=1 
 SE 
 6 5 4 3 2 1 11 12 13 7 8 9 10 / 
 MO NX=4 NY=9 NK=1 NE=3 LY=FU,FI LX=FU,FI BE=FU,FI GA=FU,FI PH=SY,FR 
PS=DI,FR TE=FU,FI TD=FU,FI 
 LE 
 IMOTI    DKNOW    CLEAD 
 LK 
 OENVI 
 FI PH(1,1) 
 FR LY(2,1) LY(3,1) LY(5,3) LY(6,3) LY(8,2) LY(9,2) LX(1,1) LX(2,1) LX(3,1) 
 FR LX(4,1) BE(2,1) BE(3,1) BE(3,2) GA(1,1) GA(2,1) GA(3,1) 
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  FR TD 1 1 TD 2 2 TD 3 3 TD 4 4 
 FR TE 1 1 TE 2 2 TE 3 3 TE 4 4 TE 5 5 TE 6 6 TE 7 7 TE 8 8 TE 9 9 
 FR TE 2 1 TE 3 1 TE 7 1 TE 7 3 TE 9 1 TE 5 1 TE 6 1 TE 6 5 TE 4 5 TE 8 5  
             TE 8 4 TE 7 4 TE 7 2 TE 8 2 TE 8 1 TE 8 7 TE 4 3 
 FR TD 4 2 TD 4 3 TD 3 1 TD 4 1 TD 3 2 
 FR TH 1 6 TH 1 9 TH 2 3 TH 2 1 TH 1 8 TH 2 9 TH 3 2 TH 3 3 TH 3 4 TH 3 7 
 FR TH 3 8 TH 3 9 TH 4 3 TH 4 6 TH 4 8 
   
   VA 0.86 LY(1,1) 
 VA 0.80 LY(4,3) 
 VA 0.85 LY(7,2) 
 VA 1.00 PH(1,1) 
 PD 
 OU AM PC RS EF FS SS SC 
 
TI PATH ANALYSIS CREATIVE LEADERSHIP MODEL BY MR.KITTKHAN 
PATIPAN 
         Covariance Matrix        
                 PER        INT        GOA        VIS        FLE        IMA    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      PER       1.00 
      INT       0.80       1.00 
      GOA       0.70       0.75       1.00 
      VIS       0.53       0.53       0.59       1.00 
      FLE       0.41       0.45       0.50       0.54       1.00 
      IMA       0.39       0.40       0.47       0.50       0.47       1.00 
      EXT       0.61       0.63       0.73       0.56       0.47       0.43 
      EXI       0.68       0.68       0.73       0.59       0.47       0.46 
      SKI       0.68       0.68       0.69       0.53       0.45       0.42 
      FRE       0.65       0.65       0.70       0.51       0.44       0.39 
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      CHA       0.66       0.59       0.59       0.44       0.37       0.34 
      TRU       0.71       0.74       0.73       0.50       0.48       0.40 
      NEW       0.65       0.67       0.67       0.52       0.47       0.43 
 
         Covariance Matrix        
                 EXT        EXI        SKI        FRE        CHA        TRU    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      EXT       1.00 
      EXI       0.79       1.00 
      SKI       0.71       0.79       1.00 
      FRE       0.67       0.68       0.66       1.00 
      CHA       0.58       0.63       0.62       0.66       1.00 
      TRU       0.64       0.71       0.69       0.74       0.64       1.00 
      NEW       0.66       0.70       0.69       0.76       0.60       0.80 
 
      Covariance Matrix        
                 NEW    
            -------- 
      NEW       1.00 
 
TI PATH ANALYSIS CREATIVE LEADERSHIP MODEL BY MR.KITTKHAN 
PATIPAN 
 Parameter Specifications 
         LAMBDA-Y     
               IMOTI      DKNOW      CLEAD 
            --------   --------   -------- 
      PER          1          0          0 
      INT          2          0          0 
      GOA          3          0          0 
      VIS          0          0          4 
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      FLE          0          0          5 
      IMA          0          0          6 
      EXT          0          7          0 
      EXI          0          8          0 
      SKI          0          9          0 
         LAMBDA-X     
               OENVI 
            -------- 
      FRE         10 
      CHA         11  
      TRU         12 
      NEW         13 
         BETA         
               IMOTI      DKNOW      CLEAD 
            --------   --------   -------- 
    IMOTI          0          0          0 
    DKNOW         14          0          0 
    CLEAD         15         16          0 
         GAMMA        
               OENVI 
            -------- 
    IMOTI         17 
    DKNOW         18 
    CLEAD         19 
         PSI          
               IMOTI      DKNOW      CLEAD 
            --------   --------   -------- 
                  20         21         22 
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        THETA-EPS    
                 PER        INT        GOA        VIS        FLE        IMA 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      PER         23 
      INT         24         25 
      GOA         26          0         27 
      VIS          0          0         28         29 
      FLE         30          0          0         31         32 
      IMA         33          0          0          0         34         35 
      EXT         36         37         38         39          0          0 
      EXI         41         42          0         43         44          0 
      SKI         47          0          0          0          0          0 
 
         THETA-EPS    
                 EXT        EXI        SKI 
            --------   --------   -------- 
      EXT         40 
      EXI         45         46 
      SKI          0          0         48 
 
      THETA-DELTA-EPS  
                 PER        INT        GOA        VIS        FLE        IMA 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      FRE          0          0          0          0          0         49 
      CHA         53          0         54          0          0          0 
      TRU          0         57         58         59          0          0 
      NEW          0          0         66          0          0         67 
         THETA-DELTA-EPS  
                 EXT        EXI        SKI 
            --------   --------   -------- 
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      FRE          0         50         51 
      CHA          0          0         55 
      TRU         60         61         62 
      NEW          0         68          0 
 
         THETA-DELTA  
                 FRE        CHA        TRU        NEW 
            --------   --------   --------   -------- 
      FRE         52 
      CHA          0         56 
      TRU         63         64         65 
      NEW         69         70         71         72 
  
TI PATH ANALYSIS CREATIVE LEADERSHIP MODEL BY MR.KITTKHAN 
PATIPAN 
Number of Iterations = 22 
LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                
         LAMBDA-Y     
               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
            --------   --------   -------- 
      PER       0.86        - -        - - 
  
      INT       0.87        - -        - - 
              (0.03) 
               30.38 
  
      GOA       0.92        - -        - - 
              (0.04) 
               25.51 
      VIS        - -        - -       0.80 
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      FLE        - -        - -       0.69 
                                    (0.04) 
                                     15.49 
  
      IMA        - -        - -       0.62 
                                    (0.05) 
                                     13.84 
  
      EXT        - -       0.85        - - 
  
      EXI        - -       0.94        - - 
                         (0.03) 
                          31.97 
  
      SKI        - -       0.88        - - 
                         (0.03) 
                          26.37 
 
         LAMBDA-X     
               OENVI    
            -------- 
      FRE       0.86 
              (0.03) 
               26.28 
  
      CHA       0.76 
              (0.03) 
               22.35 
  
      TRU       0.93 



 
 

341

              (0.04) 
               26.13 
  
      NEW       0.87 
              (0.03) 
               25.15 
  
         BETA         
               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
            --------   --------   -------- 
    IMOTI        - -        - -        - - 
  
    DKNOW       0.44        - -        - - 
              (0.13) 
                3.38 
  
    CLEAD       0.64       0.42        - - 
              (0.17)     (0.17) 
                3.84       2.43 
 
         GAMMA        
 
               OENVI    
            -------- 
    IMOTI       0.88 
              (0.04) 
               21.96 
  
    DKNOW       0.51 
              (0.12) 



 
 
342

                4.22 
  
    CLEAD      -0.20 
              (0.17) 
               -1.20 
         Covariance Matrix of ETA and KSI         
               IMOTI      DKNOW      CLEAD      OENVI    
            --------   --------   --------   -------- 
    IMOTI       0.94 
    DKNOW       0.86       0.95 
    CLEAD       0.78       0.77       0.98 
    OENVI       0.88       0.90       0.73       1.00 
 
         PHI          
               OENVI    
            -------- 
                1.00 
  
        PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
            --------   --------   -------- 
                0.16       0.12       0.31 
              (0.03)     (0.02)     (0.06) 
                4.73       5.57       5.19 
 
         Squared Multiple Correlations for Structural Equations   
               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
            --------   --------   -------- 
                0.83       0.87       0.68 
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 Squared Multiple Correlations for Reduced Form           
               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
            --------   --------   -------- 
                0.83       0.84       0.55 
 
         Reduced Form                 
               OENVI    
            -------- 
    IMOTI       0.88 
              (0.04) 
               21.96 
  
    DKNOW       0.90 
              (0.04) 
               22.33 
  
    CLEAD       0.73 
              (0.05) 
               16.23 
 
         THETA-EPS    
                 PER        INT        GOA        VIS        FLE        IMA    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      PER       0.30 
              (0.03) 
               10.49 
  
      INT       0.10       0.29 
              (0.02)     (0.02) 
                4.72      13.62 
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       GOA      -0.04        - -       0.21 
              (0.02)                (0.02) 
               -2.15                 10.71 
  
      VIS        - -        - -       0.01       0.37 
                                    (0.02)     (0.04) 
                                      0.54       8.94 
  
      FLE      -0.04        - -        - -       0.00       0.53 
              (0.02)                           (0.04)     (0.05) 
               -2.20                             0.02      11.11 
  
      IMA      -0.02        - -        - -        - -       0.05       0.62 
              (0.02)                                      (0.03)     (0.04) 
               -1.07                                        1.59      15.44 
  
      EXT      -0.02      -0.01       0.06       0.03        - -        - - 
              (0.02)     (0.02)     (0.02)     (0.02) 
               -1.09      -0.58       3.95       1.48 
  
      EXI      -0.01      -0.03        - -       0.02      -0.03        - - 
              (0.02)     (0.01)                (0.02)     (0.02) 
               -0.76      -1.90                  0.92      -1.96 
  
      SKI       0.02        - -        - -        - -        - -        - - 
              (0.02) 
                1.15 
          THETA-EPS    
 
                 EXT        EXI        SKI    
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            --------   --------   -------- 
      EXT       0.31 
              (0.02) 
               13.30 
       EXI       0.04       0.16 
              (0.02)     (0.02) 
                2.27       8.70 
  
      SKI        - -        - -       0.26 
                                    (0.02) 
                                     13.65 
  
         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
 
                 PER        INT        GOA        VIS        FLE        IMA    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
                0.70       0.71       0.79       0.63       0.47       0.38 
 
         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
 
                 EXT        EXI        SKI    
            --------   --------   -------- 
                0.69       0.84       0.74 
         THETA-DELTA-EPS  
 
                 PER        INT        GOA        VIS        FLE        IMA    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      FRE        - -        - -        - -        - -        - -       0.00 
                                                                     (0.02) 
                                                                       0.10 
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       CHA       0.08        - -      -0.02        - -        - -        - - 
              (0.02)                (0.02) 
                4.63                 -1.49 
  
      TRU        - -       0.02      -0.03      -0.05        - -        - - 
                         (0.01)     (0.02)     (0.02) 
                           1.62      -1.46      -3.22 
  
      NEW        - -        - -      -0.03        - -        - -       0.04 
                                    (0.01)                           (0.02) 
                                     -2.23                             1.99 
  
        THETA-DELTA-EPS  
                 EXT        EXI        SKI    
            --------   --------   -------- 
      FRE        - -      -0.05      -0.03 
                         (0.01)     (0.02) 
                          -3.30      -1.77 
  
      CHA        - -        - -       0.02 
                                    (0.02) 
                                      1.29 
  
      TRU      -0.07      -0.08      -0.05 
              (0.02)     (0.02)     (0.02) 
               -4.01      -3.80      -2.82 
  
      NEW        - -      -0.03        - - 
                         (0.01) 
                          -2.09 
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          THETA-DELTA  
                 FRE        CHA        TRU        NEW    
            --------   --------   --------   -------- 
      FRE       0.25 
              (0.03) 
                9.65 
       CHA        - -       0.42 
                         (0.03) 
                          15.11 
  
      TRU      -0.06      -0.07       0.13 
              (0.03)     (0.02)     (0.04) 
               -2.30      -3.32       3.29 
  
      NEW       0.01      -0.06      -0.01       0.24 
              (0.03)     (0.02)     (0.03)     (0.03) 
                0.32      -2.82      -0.41       7.62 
          Squared Multiple Correlations for X - Variables          
                 FRE        CHA        TRU        NEW    
            --------   --------   --------   -------- 
                0.75       0.58       0.87       0.76 
 

Goodness of Fit Statistics 
 
                             Degrees of Freedom = 22 
                Minimum Fit Function Chi-Square = 20.88 (P = 0.53) 
        Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 20.81 (P = 0.53) 
                  Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 0.0 
              90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 13.52) 
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                        Minimum Fit Function Value = 0.031 
                 Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0 
              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.020) 
              Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.00 
             90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.030) 
               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 1.00 
  
                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.23 
             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.23 ; 0.25) 
                         ECVI for Saturated Model = 0.27 
                       ECVI for Independence Model = 28.54 
  
     Chi-Square for Independence Model with 78 Degrees of Freedom = 19466.60 
                           Independence AIC = 19492.60 
                                Model AIC = 158.81 
                              Saturated AIC = 182.00 
                           Independence CAIC = 19564.46 
                               Model CAIC = 540.24 
                             Saturated CAIC = 685.04 
  
                          Normed Fit Index (NFI) = 1.00 
                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.00 
                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.28 
                        Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 
                        Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 
                         Relative Fit Index (RFI) = 1.00 
  
                            Critical N (CN) = 1318.76 
                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.0088 
                            Standardized RMR = 0.0088 
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                        Goodness of Fit Index (GFI) = 1.00 
                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.98 
                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.24 
 
TI PATH ANALYSIS CREATIVE LEADERSHIP MODEL BY MR.KITTKHAN 
PATIPAN 
         Fitted Covariance Matrix 
                 PER        INT        GOA        VIS        FLE        IMA    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      PER       1.00 
      INT       0.80       1.00 
      GOA       0.70       0.75       1.00 
      VIS       0.54       0.54       0.58       1.00 
      FLE       0.42       0.47       0.49       0.54       1.00 
      IMA       0.40       0.42       0.45       0.49       0.47       1.00 
      EXT       0.61       0.63       0.73       0.55       0.45       0.41 
      EXI       0.68       0.67       0.74       0.59       0.46       0.45 
      SKI       0.67       0.66       0.69       0.54       0.47       0.42 
      FRE       0.66       0.66       0.70       0.51       0.44       0.40 
      CHA       0.65       0.58       0.59       0.45       0.38       0.35 
      TRU       0.71       0.74       0.73       0.50       0.47       0.43 
      NEW       0.66       0.67       0.67       0.51       0.44       0.43 
 
         Fitted Covariance Matrix 
                 EXT        EXI        SKI        FRE        CHA        TRU    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      EXT       1.00 
      EXI       0.80       1.00 
      SKI       0.71       0.79       1.00 
      FRE       0.66       0.68       0.66       1.00 
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      CHA       0.58       0.64       0.62       0.66       1.00 
      TRU       0.64       0.71       0.69       0.74       0.63       1.00 
      NEW       0.66       0.70       0.69       0.76       0.60       0.80 
 
         Fitted Covariance Matrix 
                 NEW    
            -------- 
      NEW       1.00 
 
         Fitted Residuals 
                 PER        INT        GOA        VIS        FLE        IMA    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      PER       0.00 
      INT       0.00       0.00 
      GOA       0.00       0.00       0.00 
      VIS      -0.01      -0.01       0.01       0.00 
      FLE      -0.01      -0.02       0.01       0.00       0.00 
      IMA      -0.01      -0.02       0.02       0.01       0.00       0.00 
      EXT       0.00       0.00       0.00       0.01       0.02       0.02 
      EXI       0.00       0.01      -0.01       0.00       0.00       0.01 
      SKI       0.01       0.02      -0.01      -0.01      -0.01       0.00 
      FRE       0.00      -0.01       0.00       0.00       0.00       0.00 
      CHA       0.01       0.01       0.00      -0.01      -0.01       0.00 
      TRU       0.00       0.00       0.00       0.00       0.01      -0.03 
      NEW      -0.01       0.00       0.00       0.01       0.03       0.00 
 
         Fitted Residuals 
                 EXT        EXI        SKI        FRE        CHA        TRU    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      EXT       0.00 
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      EXI       0.00       0.00 
      SKI      -0.01       0.00       0.00 
      FRE       0.01       0.00       0.00       0.00 
      CHA       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
      TRU       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
      NEW       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
 
        Fitted Residuals 
                 NEW    
            -------- 
      NEW       0.00 
 
 Summary Statistics for Fitted Residuals 
 Smallest Fitted Residual =   -0.03 
 Median Fitted Residual =    0.00 
 Largest Fitted Residual =    0.03 
 
         Standardized Residuals   
                 PER        INT        GOA        VIS        FLE        IMA    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      PER       1.88 
      INT       2.20       1.26 
      GOA      -0.28      -0.52       0.43 
      VIS      -0.58      -0.64       1.68       1.71 
      FLE      -1.63      -1.56       1.07       0.45      -0.03 
      IMA      -1.75      -1.58       1.88       2.15       1.02       1.57 
      EXT      -0.22       1.94      -0.31       1.32       1.08       1.26 
      EXI      -0.02       1.97      -1.20       0.24       0.67       0.84 
      SKI       1.69       2.20      -1.09      -0.57      -1.01       0.17 
      FRE      -0.09      -1.60       0.23       0.33       0.30      -0.57 
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      CHA       1.07       0.93      -0.15      -0.59      -0.66      -0.16 
      TRU       0.53       0.67      -0.01      -0.50       0.47      -2.19 
      NEW      -1.20       0.49       0.73       0.73       1.77      -0.57 
 
         Standardized Residuals   
                 EXT        EXI        SKI        FRE        CHA        TRU    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      EXT      -1.25 
      EXI      -1.49      -1.47 
      SKI      -1.37       0.14      -0.87 
      FRE       1.05       0.80       0.80       0.46 
      CHA      -0.22      -0.55      -0.16       0.62       0.93 
      TRU       0.17      -0.76       1.41      -1.37       0.85       0.21 
      NEW      -0.06      -0.22       0.31      -0.26      -0.76      -0.21 
 
         Standardized Residuals   
                 NEW    
            -------- 
      NEW      -1.20 
 
Summary Statistics for Standardized Residuals 
Smallest Standardized Residual =   -1.89 
 Median Standardized Residual =    0.17 
 Largest Standardized Residual =    1.89 
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TI PATH ANALYSIS CREATIVE LEADERSHIP MODEL BY MR.KITTKHAN 
PATIPAN 
 
                         Qplot of Standardized Residuals 
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TI PATH ANALYSIS CREATIVE LEADERSHIP MODEL BY MR.KITTKHAN 
PATIPAN 
Modification Indices and Expected Change 
         Modification Indices for LAMBDA-Y        
 
               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
            --------   --------   -------- 
      PER        - -       0.00       0.00 
      INT        - -       4.85       1.73 
      GOA        - -       5.09       3.09 
      VIS       0.05       0.01        - - 
      FLE       0.26       0.27        - - 
      IMA       0.62       0.23        - - 
      EXT       0.75        - -       0.75 
      EXI       0.68        - -       0.00 
      SKI       0.25        - -       0.88 
 
         Expected Change for LAMBDA-Y     
               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
            --------   --------   -------- 
      PER        - -       0.03       0.00 
      INT        - -       0.52      -0.08 
      GOA        - -      -0.57       0.16 
      VIS       0.09      -0.02        - - 
      FLE       0.17       0.10        - - 
      IMA      -0.26      -0.09        - - 
      EXT       0.20        - -       0.06 
      EXI      -0.13        - -       0.00 
      SKI       0.13        - -      -0.07 
         Standardized Expected Change for LAMBDA-Y        
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               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
            --------   --------   -------- 
      PER        - -       0.03       0.00 
      INT        - -       0.51      -0.08 
      GOA        - -      -0.56       0.15 
      VIS       0.08      -0.02        - - 
      FLE       0.16       0.10        - - 
      IMA      -0.25      -0.09        - - 
      EXT       0.20        - -       0.06 
      EXI      -0.13        - -       0.00 
      SKI       0.12        - -      -0.07 
 
         Completely Standardized Expected Change for LAMBDA-Y     
               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
            --------   --------   -------- 
      PER        - -       0.03       0.00 
      INT        - -       0.51      -0.08 
      GOA        - -      -0.56       0.15 
      VIS       0.08      -0.02        - - 
      FLE       0.16       0.10        - - 
      IMA      -0.25      -0.09        - - 
      EXT       0.20        - -       0.06 
      EXI      -0.13        - -       0.00 
      SKI       0.12        - -      -0.07 
 
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          
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         Modification Indices for THETA-EPS       
                 PER        INT        GOA        VIS        FLE        IMA    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      PER        - - 
      INT        - -        - - 
      GOA        - -        - -        - - 
      VIS       0.00       0.01        - -        - - 
      FLE        - -       1.62       0.25        - -        - - 
      IMA        - -       0.95       2.70        - -        - -        - - 
      EXT        - -        - -        - -        - -       0.36       0.13 
      EXI        - -        - -       0.50        - -        - -       0.06 
      SKI        - -       3.92       0.92       0.05       1.25       0.06 
 
         Modification Indices for THETA-EPS       
                 EXT        EXI        SKI    
            --------   --------   -------- 
      EXT        - - 
      EXI        - -        - - 
      SKI       0.54       0.54        - - 
 
         Expected Change for THETA-EPS    
                 PER        INT        GOA        VIS        FLE        IMA    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      PER        - - 
      INT        - -        - - 
      GOA        - -        - -        - - 
      VIS       0.00       0.00        - -        - - 
      FLE        - -      -0.02       0.01        - -        - - 
      IMA        - -      -0.02       0.03        - -        - -        - - 
      EXT        - -        - -        - -        - -       0.01       0.01 
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      EXI        - -        - -      -0.01        - -        - -       0.00 
      SKI        - -       0.04      -0.01       0.00      -0.02       0.00 
 
         Expected Change for THETA-EPS    
                 EXT        EXI        SKI    
            --------   --------   -------- 
      EXT        - - 
      EXI        - -        - - 
      SKI      -0.01       0.01        - - 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS    
                 PER        INT        GOA        VIS        FLE        IMA    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      PER        - - 
      INT        - -        - - 
      GOA        - -        - -        - - 
      VIS       0.00       0.00        - -        - - 
      FLE        - -      -0.02       0.01        - -        - - 
      IMA        - -      -0.02       0.03        - -        - -        - - 
      EXT        - -        - -        - -        - -       0.01       0.01 
      EXI        - -        - -      -0.01        - -        - -       0.00 
      SKI        - -       0.04      -0.01       0.00      -0.02       0.00 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS    
                 EXT        EXI        SKI    
            --------   --------   -------- 
      EXT        - - 
      EXI        - -        - - 
      SKI      -0.01       0.01        - - 
         Modification Indices for THETA-DELTA-EPS 
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                 PER        INT        GOA        VIS        FLE        IMA    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      FRE       0.95       3.55       0.21       0.04       0.06        - - 
      CHA        - -       0.97        - -       0.16       0.32       0.10 
      TRU       1.23        - -        - -        - -       0.26       3.83 
      NEW       2.38       1.14        - -       0.05       1.93        - - 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA-EPS 
                 EXT        EXI        SKI    
            --------   --------   -------- 
      FRE       0.83        - -        - - 
      CHA       0.01       0.09        - - 
      TRU        - -        - -        - - 
      NEW       0.34        - -       0.01 
 
         Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
                 PER        INT        GOA        VIS        FLE        IMA    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      FRE       0.01      -0.02       0.01       0.00       0.00        - - 
      CHA        - -       0.02        - -      -0.01      -0.01       0.01 
      TRU       0.03        - -        - -        - -       0.01      -0.04 
      NEW      -0.02       0.01        - -       0.00       0.02        - - 
 
         Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
                 EXT        EXI        SKI    
            --------   --------   -------- 
      FRE       0.02        - -        - - 
      CHA       0.00      -0.01        - - 
      TRU        - -        - -        - - 
      NEW      -0.01        - -       0.00 
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         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
                 PER        INT        GOA        VIS        FLE        IMA    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      FRE       0.01      -0.02       0.01       0.00       0.00        - - 
      CHA        - -       0.02        - -      -0.01      -0.01       0.01 
      TRU       0.03        - -        - -        - -       0.01      -0.04 
      NEW      -0.02       0.01        - -       0.00       0.02        - - 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
                 EXT        EXI        SKI    
            --------   --------   -------- 
      FRE       0.02        - -        - - 
      CHA       0.00      -0.01        - - 
      TRU        - -        - -        - - 
      NEW      -0.01        - -       0.00 
 
 Maximum Modification Index is    5.09 for Element ( 3, 2) of LAMBDA-Y 
 
TI PATH ANALYSIS CREATIVE LEADERSHIP MODEL BY MR.KITTKHAN 
PATIPAN 
 Factor Scores Regressions 
         ETA  
                 PER        INT        GOA        VIS        FLE        IMA    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    IMOTI       0.16       0.11       0.30       0.04       0.04       0.01 
    DKNOW       0.02       0.02       0.00       0.03       0.03       0.01 
    CLEAD       0.09       0.02       0.07       0.36       0.21       0.15 
 
         ETA  
                 EXT        EXI        SKI        FRE        CHA        TRU    
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            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    IMOTI      -0.02       0.15       0.03       0.06       0.01       0.16 
    DKNOW       0.12       0.34       0.19       0.09       0.00       0.27 
    CLEAD       0.00       0.11       0.05       0.02      -0.02       0.13 
 
         ETA  
                 NEW    
            -------- 
    IMOTI       0.05 
    DKNOW      -0.01 
    CLEAD      -0.04 
 
         KSI  
                 PER        INT        GOA        VIS        FLE        IMA    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    OENVI      -0.02      -0.02       0.06       0.02      -0.01      -0.02 
 
         KSI  
                 EXT        EXI        SKI        FRE        CHA        TRU    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    OENVI       0.02       0.17       0.03       0.20       0.13       0.44 
 
         KSI  
                 NEW    
            -------- 
    OENVI       0.13 
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TI PATH ANALYSIS CREATIVE LEADERSHIP MODEL BY MR.KITTKHAN 
PATIPAN 
Standardized Solution            
         LAMBDA-Y     
 
               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
            --------   --------   -------- 
      PER       0.83        - -        - - 
      INT       0.84        - -        - - 
      GOA       0.89        - -        - - 
      VIS        - -        - -       0.79 
      FLE        - -        - -       0.68 
      IMA        - -        - -       0.62 
      EXT        - -       0.83        - - 
      EXI        - -       0.91        - - 
      SKI        - -       0.86        - - 
 
         LAMBDA-X     
               OENVI    
            -------- 
      FRE       0.86 
      CHA       0.76 
      TRU       0.93 
      NEW       0.87 
 
         BETA         
               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
            --------   --------   -------- 
 
    IMOTI        - -        - -        - - 
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    DKNOW       0.43        - -        - - 
    CLEAD       0.62       0.42        - - 
 
         GAMMA        
               OENVI    
            -------- 
    IMOTI       0.91 
    DKNOW       0.53 
    CLEAD      -0.21 
 
         Correlation Matrix of ETA and KSI        
               IMOTI      DKNOW      CLEAD      OENVI    
            --------   --------   --------   -------- 
    IMOTI       1.00 
    DKNOW       0.91       1.00 
    CLEAD       0.81       0.79       1.00 
    OENVI       0.91       0.92       0.74       1.00 
 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
            --------   --------   -------- 
                0.17       0.13       0.32 
         Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)  
 
               OENVI    
            -------- 
    IMOTI       0.91 
    DKNOW       0.92 
    CLEAD       0.74 
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TI PATH ANALYSIS CREATIVE LEADERSHIP MODEL BY MR.KITTKHAN 
PATIPAN 
 
 Completely Standardized Solution 
         LAMBDA-Y     
               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
            --------   --------   -------- 
      PER       0.83        - -        - - 
      INT       0.84        - -        - - 
      GOA       0.89        - -        - - 
      VIS        - -        - -       0.79 
      FLE        - -        - -       0.68 
      IMA        - -        - -       0.62 
      EXT        - -       0.83        - - 
      EXI        - -       0.91        - - 
      SKI        - -       0.86        - - 
 
         LAMBDA-X     
               OENVI    
            -------- 
      FRE       0.86 
      CHA       0.76 
      TRU       0.93 
      NEW       0.87 
 
         BETA         
               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
            --------   --------   -------- 
    IMOTI        - -        - -        - - 
    DKNOW       0.43        - -        - - 
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    CLEAD       0.62       0.42        - - 
 
         GAMMA        
               OENVI    
            -------- 
    IMOTI       0.91 
    DKNOW       0.53 
    CLEAD      -0.21 
 
         Correlation Matrix of ETA and KSI        
               IMOTI      DKNOW      CLEAD      OENVI    
            --------   --------   --------   -------- 
    IMOTI       1.00 
    DKNOW       0.91       1.00 
    CLEAD       0.81       0.79       1.00 
    OENVI       0.91       0.92       0.74       1.00 
 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
            --------   --------   -------- 
                0.17       0.13       0.32 
 
         THETA-EPS    
                 PER        INT        GOA        VIS        FLE        IMA    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      PER       0.30 
      INT       0.10       0.29 
      GOA      -0.04        - -       0.21 
      VIS        - -        - -       0.01       0.37 
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      FLE      -0.04        - -        - -       0.00       0.53 
      IMA      -0.02        - -        - -        - -       0.05       0.62 
      EXT      -0.02      -0.01       0.06       0.03        - -        - - 
      EXI      -0.01      -0.03        - -       0.02      -0.03        - - 
      SKI       0.02        - -        - -        - -        - -        - - 
 
         THETA-EPS    
                 EXT        EXI        SKI    
            --------   --------   -------- 
      EXT       0.31 
      EXI       0.04       0.16 
      SKI        - -        - -       0.26 
 
         THETA-DELTA-EPS  
                 PER        INT        GOA        VIS        FLE        IMA    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      FRE        - -        - -        - -        - -        - -       0.00 
      CHA       0.08        - -      -0.02        - -        - -        - - 
      TRU        - -       0.02      -0.03      -0.05        - -        - - 
      NEW        - -        - -      -0.03        - -        - -       0.04 
 
         THETA-DELTA-EPS  
                 EXT        EXI        SKI    
            --------   --------   -------- 
      FRE        - -      -0.05      -0.03 
      CHA        - -        - -       0.02 
      TRU      -0.07      -0.07      -0.05 
      NEW        - -      -0.03        - - 
 
         THETA-DELTA  
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                 FRE        CHA        TRU        NEW    
            --------   --------   --------   -------- 
      FRE       0.25 
      CHA        - -       0.42 
      TRU      -0.06      -0.07       0.13 
      NEW       0.01      -0.06      -0.01       0.24 
Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)  
               OENVI    
            -------- 
    IMOTI       0.91 
    DKNOW       0.92 
    CLEAD       0.74 
 
TI PATH ANALYSIS CREATIVE LEADERSHIP MODEL BY MR.KITTKHAN 
PATIPAN 
 
 Total and Indirect Effects 
 
         Total Effects of KSI on ETA  
 
               OENVI    
            -------- 
    IMOTI       0.88 
              (0.04) 
               21.96 
  
    DKNOW       0.90 
              (0.04) 
               22.33 
     CLEAD       0.73 
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              (0.05) 
               16.23 
         Indirect Effects of KSI on ETA   
 
               OENVI    
            -------- 
    IMOTI        - - 
  
    DKNOW       0.39 
              (0.11) 
                3.45 
  
    CLEAD       0.93 
              (0.17) 
                5.48 
  
         Total Effects of ETA on ETA  
 
               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
            --------   --------   -------- 
    IMOTI        - -        - -        - - 
  
    DKNOW       0.44        - -        - - 
              (0.13) 
                3.38 
  
    CLEAD       0.86       0.42        - - 
              (0.15)     (0.17) 
                5.33       2.43 
 Largest Eigenvalue of  B*B' (Stability Index) is   0.726 
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Indirect Effects of ETA on ETA   
 
               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
            --------   --------   -------- 
    IMOTI        - -        - -        - - 
  
    DKNOW        - -        - -        - - 
  
    CLEAD       0.42        - -        - - 
              (0.08) 
                2.40 
 
         Total Effects of ETA on Y    
 
               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
            --------   --------   -------- 
      PER       0.86        - -        - - 
  
      INT       0.87        - -        - - 
              (0.03) 
               30.38 
  
      GOA       0.92        - -        - - 
              (0.04) 
               25.51 
  
      VIS       0.66       0.34       0.80 
              (0.12)     (0.14) 
                5.33       2.43 
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      FLE       0.57       0.29       0.69 
              (0.11)     (0.12)     (0.04) 
                5.26       2.42      15.49 
  
      IMA       0.51       0.26       0.62 
              (0.10)     (0.11)     (0.05) 
                5.19       2.43      13.84 
  
      EXT       0.37       0.85        - - 
              (0.11) 
                3.38 
  
      EXI       0.41       0.94        - - 
              (0.12)     (0.03) 
                3.41      31.97 
  
      SKI       0.38       0.88        - - 
              (0.11)     (0.03) 
                3.43      26.37 
  
         Indirect Effects of ETA on Y     
 
               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
            --------   --------   -------- 
      PER        - -        - -        - - 
  
      INT        - -        - -        - - 
  
      GOA        - -        - -        - - 
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      VIS       0.66       0.34        - - 
              (0.12)     (0.14) 
                5.33       2.43 
  
      FLE       0.57       0.29        - - 
              (0.11)     (0.12) 
                5.26       2.42 
  
      IMA       0.51       0.26        - - 
              (0.10)     (0.11) 
                5.19       2.43 
  
      EXT       0.37        - -        - - 
              (0.11) 
                3.38 
  
      EXI       0.41        - -        - - 
              (0.12) 
                3.41 
  
      SKI       0.38        - -        - - 
              (0.11) 
                3.43 
  
         Total Effects of KSI on Y    
 
               OENVI    
            -------- 
      PER       0.76 
              (0.03) 
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               21.96 
  
      INT       0.77 
              (0.03) 
               22.38 
  
             GOA       0.81 
              (0.03) 
               23.46 
  
      VIS       0.59 
              (0.04) 
               16.23 
  
      FLE       0.51 
              (0.04) 
               14.11 
  
      IMA       0.46 
              (0.04) 
               12.82 
  
      EXT       0.76 
              (0.03) 
               22.33 
  
      EXI       0.84 
              (0.03) 
               24.65 
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      SKI       0.79 
              (0.03) 
               22.69 
  
TI PATH ANALYSIS CREATIVE LEADERSHIP MODEL BY MR.KITTKHAN 
PATIPAN 
 
 Standardized Total and Indirect Effects 
 
Standardized Total Effects of KSI on ETA 
 
               OENVI    
            -------- 
    IMOTI       0.91 
    DKNOW       0.92 
    CLEAD       0.74 
 
         Standardized Indirect Effects of KSI on ETA  
               OENVI    
            -------- 
    IMOTI        - - 
    DKNOW       0.39 
    CLEAD       0.95 
 
         Standardized Total Effects of ETA on ETA 
 
               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
            --------   --------   -------- 
    IMOTI        - -        - -        - - 
    DKNOW       0.43        - -        - - 
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    CLEAD       0.80       0.42        - - 
 
         Standardized Indirect Effects of ETA on ETA  
 
               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
            --------   --------   -------- 
    IMOTI        - -        - -        - - 
    DKNOW        - -        - -        - - 
    CLEAD       0.18        - -        - - 
         Standardized Total Effects of ETA on Y   
 
               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
            --------   --------   -------- 
      PER       0.83        - -        - - 
      INT       0.84        - -        - - 
      GOA       0.89        - -        - - 
      VIS       0.64       0.33       0.79 
      FLE       0.55       0.28       0.68 
      IMA       0.50       0.26       0.62 
      EXT       0.36       0.83        - - 
      EXI       0.39       0.91        - - 
      SKI       0.37       0.86        - - 
 
         Completely Standardized Total Effects of ETA on Y    
 
               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
            --------   --------   -------- 
      PER       0.83        - -        - - 
      INT       0.84        - -        - - 
      GOA       0.89        - -        - - 
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      VIS       0.64       0.33       0.79 
      FLE       0.55       0.28       0.68 
      IMA       0.50       0.26       0.62 
      EXT       0.36       0.83        - - 
      EXI       0.39       0.91        - - 
      SKI       0.37       0.86        - - 
 
         Standardized Indirect Effects of ETA on Y    
 
               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
            --------   --------   -------- 
      PER        - -        - -        - - 
      INT        - -        - -        - - 
      GOA        - -        - -        - - 
      VIS       0.64       0.33        - - 
      FLE       0.55       0.28        - - 
      IMA       0.50       0.26        - - 
      EXT       0.36        - -        - - 
      EXI       0.39        - -        - - 
      SKI       0.37        - -        - - 
 
         Completely Standardized Indirect Effects of ETA on Y     
 
               IMOTI      DKNOW      CLEAD    
            --------   --------   -------- 
      PER        - -        - -        - - 
      INT        - -        - -        - - 
      GOA        - -        - -        - - 
      VIS       0.64       0.33        - - 
      FLE       0.55       0.28        - - 
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      IMA       0.50       0.26        - - 
      EXT       0.36        - -        - - 
      EXI       0.39        - -        - - 
      SKI       0.37        - -        - - 
 
         Standardized Total Effects of KSI on Y   
 
               OENVI    
            -------- 
      PER       0.76 
      INT       0.77 
      GOA       0.81 
      VIS       0.59 
      FLE       0.51 
      IMA       0.46 
      EXT       0.76 
      EXI       0.84 
      SKI       0.79 
 
         Completely Standardized Total Effects of KSI on Y    
 
               OENVI    
            -------- 
      PER       0.76 
      INT       0.77 
      GOA       0.81 
      VIS       0.59 
      FLE       0.51 
      IMA       0.46 
      EXT       0.76 
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      EXI       0.84 
      SKI       0.79 
 
                           Time used:    0.062 Seconds 



                                                        ประวตัิผู้เขยีน 
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