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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาภาวะผู้น าของบริษัทที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงนิคมอุตสาหกรรม นวนคร 2) วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง             
นิคมอุตสาหกรรม นวนคร และ 3) ทดสอบรูปแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
นิคมอุตสาหกรรม นวนคร การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ 
ผู้บริหาร  และนักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัยเชิงปริมาณ คือ ผู้จัดการแผนก ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการหน่วยงาน และพนักงาน ในนิคม
อุตสาหกรรม นวนคร จ านวน 192 บริษัท โดยมีจ านวนประชากร 152,042 คน ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง ตามเกณฑ์ของ แฮรี่ และคณะ จ านวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1,040 คน โดยใช้
รูปแบบการวิจัยแบบพร้อมกนั เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม
ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือสถิติเชิงพรรณนา ไค-สแควร์ และลิสเรล 
(Activation Code: 0FA7-F8B2-1251-2D67) ส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง รวมทั้งมีการยืนยันผลการวิจัยโดยใช้การสนทนากลุ่มประกอบด้วย
ผู้บริหาร และนักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) ผลการศึกษาภาวะผู้น าของบริษัทที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร ในภาพรวมส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร โดยภาพรวม
ประกอบด้วย ความฉลาดทางอารมณ ์ความเชื่อมั่น วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 
 2) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร 
ทั้ง 4 ปัจจัย มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกปัจจัย มีอิทธิพลทางตรง ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพล
ทางอ้อม คือความฉลาดทางอารมณ์ ส่งผลทางอ้อมต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยส่งผ่านความ
เชื่อมั่น ความคิดสร้างสรรค์ และวิสัยทัศน์ รวมถึงความเชื่อมั่น ส่งผลทางอ้อมต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง โดยส่งผ่านความคิดสร้างสรรค์ และวิสัยทัศน์ อีกทั้งวิสัยทัศน์ ส่งผลทางอ้อมต่อ            
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยส่งผ่านความคิดสร้างสรรค์ 
 3) ผลการทดสอบรูปแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ในทิศทางบวก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (b = 0.102, t = 0.002) ได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากปัจจัย
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ความเชื่อมั่นในทิศทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (b = 0.045, t = 0.041) ได้รับ
อิทธิพลทางอ้อมจากปัจจัยวิสัยทัศน์ในทิศทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (b = 0.100, 
t = 0.088) และได้รับอิทธิพลทางตรงจากปัจจัยความคิดสร้างสรรค์ในทิศทางบวกอย่างมีนั ยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (b = 0.049, t = 0.049) และสัดส่วนของความเชื่อถือได้ในตัวแปรภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ที่อธิบายด้วยปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ ปัจจัยความ
เชื่อมั่น ปัจจัยวิสัยทัศน์ และปัจจัยความคิดสร้างสรรค์ได้ ร้อยละ 85 (R2 = 0.85) โดยรูปแบบของ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับของปัจจัย ที่มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงนิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับที่ยอมรับได้ (Chi-square = 137.27, df = 113,      
P-Value = 0.05994, GFI = 0.987, AGFI = 0.972 และ RMSEA = 0.014 CFI = 0.988, RMR = 0.026  
และ CN = 1143.006) กล่าวคือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร นั้น เป็นผลสืบ
เนื่องมาจากปัจจัยภายนอก 1 ปัจจัย คือ ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ และมาจากปัจจัยภายใน 3 
ปัจจัย คือ ปัจจัยความเชื่อมั่น ปัจจัยวิสัยทัศน์ และปัจจัยความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งน าไปสู่กระบวนการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การในสภาพแวดล้อมของการแข่งขันในโลกธุรกิจ สามารถวัดได้จาก
องค์ประกอบที่เป็นตัวแปรสังเกต 4 ตัวแปร คือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ 
การกระตุ้นทางปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล รวมทั้งผลการสนทนากลุ่มทั้ง 4 ตัวแปร 
ยืนยันผลตามรูปแบบที่สรุปได้ซึ่งพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงนิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร ประกอบด้วย ความฉลาดทางอารมณ์ ความเชื่อมั่น วิสัยทั ศน์และความคิดสร้างสรรค์          
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงปริมาณ โดยปัจจัยต่าง ๆ นี้สามารถน าไปเป็นแนวทางในการส่งเสริม
และพัฒนา ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงให้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้สร้างความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งมีขนาดใหญ่และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to study company leadership which 
affects transformational leadership in Navanakorn industrial estate, 2) to analyze the 
factors affecting the transformational leadership in Navanakorn industrial estate, and 
3) to test a causal relationship model of the factors affecting the transformational 
leadership in Navanakorn industrial estate. This study involved mixed methods. The 
sample for the qualitative research consisted of executives, academicians and 
experts on human resources while the sample for the quantitative research consisted 
of division managers, department managers, agency managers, and employees, from 
192 sites for a total population of 152,042 people. The sample size was obtained using 
Hair et al., method. The sample totaled 1,040 respondents. This research was 
conducted concurrently or as a parallel design. The instruments for data collection 
were interviews and a questionnaire with a reliability of 0.87. The statistics used in 
this research were descriptive, Chi-square and the causal relationship analysis 
involved the use of LISREL. (Activation code: OFA7-F8B2-1251-2D67). The confirmatory 
factor analysis and structural equation model analysis as well as confirmed the 
research results using group discussions consisted of the executives, and scholars or 
the experts in human resource management.   
 The results were as follows: 
 1) The company leaders who affected the transformational leadership in 
Navanakorn industrial estate, did so, overall, through good emotional quotients, 
confidence, vision and creativity. 
 2) The analysis of the factors affecting the transformational leadership in 
Navanakorn industrial estate, revealed that 4 factors had directly influenced it at the 
significance level of 0.05. Some factors also indirectly influenced it. There was the 
emotional quotient and it did so through the confidence, creativity and vision of the 
transformational leadership. The factor confidence indirectly influenced it through 



ง 

the creativity and vision of the transformational leadership. Finally vision indirectly 
influenced it through the creativity of the transformational leadership.  
 3) The testing of the causal relationship model of the factors affecting the 
transformational leadership in Navanakorn industrial estate, revealed that the 
emotional quotient had an indirect positive influence on the transformational 
leadership at the significance level of 0.05 (b = 0.102, t = 0.002). The factors confidence 
and vision also had an indirect positive influence on the transformation leadership at 
the significance level of 0.05 (b = 0.045, t = 0.041), and (b = 0.100, t = 0.088), 
respectively. The creativity factor had a direct positive influence on it at the 
significance level of 0.05 (b = 0.049, t = 0.049). The factor emotional quotient, 
confidence, vision and creativity explained 85 percent (R2=0.85) of the reliability of 
the transformational leadership. The multi-level causal relationship model of factors 
affecting the transformational leadership fit with the empirical data at an acceptable 
level (Chi-square = 137.27, df = 113, p-value = 0.05994, GFI = 0.987, AGFI = 0.972 and 
RMSEA = 0.014, CFI = 0.988, RMR = 0.026 and CN = 1143.006). The transformational leadership 
was caused by one external factor, emotional quotient, and 3 internal ones, 
confidence, vision and creativity. These factors led to the process of strategic 
management which faced the environment of business competition. This could be 
measured by the components of 4 observed variables, namely idealized influence, 
inspirational motivation, intellectual stimulus and individualized consideration. 
Moreover, focus group discussions revealed that there was congruence with the 
quantitative research and that it was possible to apply it to promote and develop 
the transformational leadership for efficient management and for further benefits 
concerning competitive advantages in the large scale and continuously expanding 
ASEAN economic community.    
 
Keywords: Causal Relationship Model, Factors Affecting the Transformational Leadership 
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รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย         
ให้ความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ และร่วมการสนทนากลุ่มที่ให้ค าแนะน าและให้ข้อเสนอแนะอัน
เป็นประโยชน์ ตลอดจนผู้บริหาร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และพนักงานบริษัทที่ปฏิบัติงานในนิคม
อุตสาหกรรม นวนคร ทุกกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี เอ้ืออ านวย
ความสะดวกตลอดระยะเวลาในการศึกษาและด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลงด้วย
ความรวดเร็วสมบูรณ์ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ 
โอกาสนี้ 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  จากกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา 
ซึ่งก่อให้เกิดความสลับซับซ้อน และเป็นปัญหาไม่มีวันสิ้นสุด เมื่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง เริ่มเปลี่ยนแปลงไป องค์การจ าเป็นต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด องค์การที่จะอยู่รอดได้
นั้น ในยุคท่ีมีการแข่งขันอย่างรุนแรง ในการบริหารงานจ าเป็นต้องอาศัยผู้น าที่มีภาวะผู้น าที่เหมาะสม 
ดังนั้นภาวะผู้น าจึงเป็นทักษะ และเป็นศิลปะในการบริหารงานก าหนดนโยบาย วางแผน ชักจูง
ขับเคลื่อนองค์การไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ส่วนแผนพัฒนาประเทศปรับสมดุล
พัฒนาเศรษฐกิจมุ่งเน้น “คุณภาพ” ผ่านการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจากศักยภาพที่แท้จริงของ
ประเทศมุ่งสู่ระบบเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์มูลค่า (Value Creation Economy) ซึ่งแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจการค้าของประเทศในเชิงรุกและเชิงรับเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจให้สามารถรับมือกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาสู่ เศรษฐกิจฐานความรู้ 
(Knowledge-Based Economy) เพ่ือยกระดับเป็นระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11, 2554) 
  โดยผู้น าการเปลี่ยนแปลง ในสถานการณ์ปัจจุบันต้องมีความสามารถของผู้บริหารหรือผู้น า
ในด้านความฉลาดทางอารมณ์ ความเชื่อมั่น วิสัยทัศน์ รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือสามารถใช้
ภาวะผู้น า (Leadership) ซึ่งภาวะผู้น าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท าสิ่งเหล่านี้ ให้ส าเร็จตามความมุ่ง
หมายและการช่วยผู้คนให้ก้าวไปสู่จุดสูงสุดตามศักยภาพที่แต่ละบุคคลมีอยู่  เพ่ือให้เห็นความส าคัญ 
และความเร่งด่วนในการที่จะต้องปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงตนเอง และเพ่ือให้ตระหนักอย่าง 
แท้จริงว่าหากเราไม่เปลี่ยนแปลงตนเอง ขณะที่สภาวะแวดล้อม และปัจจัยต่าง ๆ รอบตัวเรามีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หนึ่ งในการเปลี่ยนแปลงที่ ส าคัญที่สุดคือการเจริญ เติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรม และภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ
โดยมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เพราะเป็นแหล่งจ้างงานขนาดใหญ่ระดับประเทศ 
(วรวัฒน์ แสงน้อยอ่อน , 2556) และจากรายงานของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (2557) พบว่า
ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วน GDP สูงเป็นอันดับ 1 ถึง ร้อยละ 38.1 และมีสัดส่วนการจ้างแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมสูงเป็นอันดับ 4โดยมี สัดส่วนการจ้างงานสูงถึง 13.8 % มวลรวมในประเทศ 
(รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1.1) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมมีความส าคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจไทยในด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างยิ่ง 
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ตำรำงท่ี 1.1 โครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทยปี 2556 
 

ภำคเศรษฐกิจ สัดส่วนต่อ GDP (%) สัดส่วนต่อคลังแรงงำน (%) 
อุตสาหกรรม 38.1 13.8 
การค้าส่ง ค้าปลีก 13.4 15.3 
การขนส่งและการสื่อสาร 10.2 2.7 
เกษตรกรรม 8.3 39.1 
ก่อสร้างและเหมืองแร่ 4.3 6.6 
บริการอ่ืน ๆ * 25.7 22.5 
หมายเหตุ * บริการอ่ืน ๆ รวมถึงภาคการเงิน การศึกษา โรงแรมและภัตตาคาร เป็นต้น 

 
ที่มำ: ธนาคารแห่งประเทศไทย (2557) 
 
  ดังนั้น ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยและความเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) บนพ้ืนฐานภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพราะมีบทบาทส าคัญต่อการ
สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชน ตลอดจนทิศทางและแนวโน้มภาคอุตสาหกรรมในอนาคต
ภาคอุตสาหกรรมไทยมีบทบาทส าคัญในการสร้างรายได้ให้ประเทศถึง ร้อยละ 40 แต่จากการ
เปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอก ได้แก่ การเข้าสู่ AEC ในปี 2558 สังคมสุขภาพ/ผู้สูงอายุ Global Warming
สถานการณ์ด้านพลังงาน Global Food Supply นวัตกรรมใหม่ ๆ และปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมไทย ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  11 (พ.ศ. 2555-2559) นโยบาย
รัฐบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม Logistic/Supply Chain Global Standard / กฎระเบียบที่กีดกัน
ทางการค้าอ่ืน ๆ (NTB)  กฎหมาย/กฎระเบียบที่ไทยต้องมีการบูรนาการให้เอ้ือต่อการลงทุนการรวมกลุ่ม 
Cluster ท าให้ภาคอุตสาหกรรมไทยต้องปรับตัว ซึ่งบทบาทที่ส าคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมมี         
2 ส่วน คือ 1) การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้ภาคเอกชนและ SMEs และ 2)การจูงใจให้
ประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืนต้องค านึงถึง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาคน ทั้งนี้ แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ระยะ 20 ปี ของกระทรวงอุตสาหกรรม แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ในระยะ 5 ปีแรก เป็นการเตรียมความพร้อม 
สั่งสมความรู้ เรียนรู้ ระยะ 10 ปี เป็นการต่อยอดองค์ความรู้เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และสุดท้ายใน
ระยะ 20 ปี ก้าวสู่อุตสาหกรรมสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (วิฑูรย์ สิมะโชคดี , 2556) และความ
พร้อมของอุตสาหกรรมไทย การที่โลกมีความผันผวนในทุกมิติโดยเฉพาะทางการเงินของประเทศใหญ่ 
เช่น อเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและจากโครงสร้างของประเทศไทยที่พ่ึงพา
การส่งออกสูง ประมาณ ร้อยละ 70 ของ GDP ดังนั้น เมื่อเกิดวิกฤติก็จะกระทบการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ไทยยังมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงาน ผลิตภาพ
แรงงานต่ า มีอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานสูง หากจะให้ประเทศเปลี่ยนจากรายได้ปานกลางไปสู่รายได้สูง
ต้องให้เวลาผู้ประกอบการในการปรับตัวและการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันรวมทั้งต้องสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า เพ่ือลดต้นทุน อย่างไรก็ตามประเทศไทยมีจุดแข็งใน
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ด้านเกษตร ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้าและบริการ จึงควรให้ความส าคัญในการพัฒนา 4 ด้าน
ดังกล่าว โดยเน้นในเรื่องการใช้ทรัพยากรที่ทดแทนได้ และใช้อย่างมีคุณค่ามากขึ้น การปรับเปลี่ยน
รูปแบบธุรกิจ (Business Model) มีการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชีวภาพ รวมทั้งการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน และสร้าง Country Brand ให้สินค้าไทยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี บรรจุภัณฑ์น่า
ประทับใจ ใช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เข้ามาช่วยรวมทั้งต้องสร้างการรับรู้และความ
น่าเชื่อถือของประเทศโดยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและในระดับธุรกิจ 
(พยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล, 2556) ส่วนการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เครื่องจักรใหม่ที่ประหยัดพลังงาน มี
กระบวนการผลิตที่สะอาด พัฒนาระบบ Logistic และผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่
ท าได้ง่าย ทั้งนี้หากจะให้ดีที่สุดต้องท าเพ่ิมเติมคือ เรื่องสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
กติกาโลก เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้เลือก และตัดสินใจซื้อสินค้า (อาคม           
เติมพิทยาไพสิฐ, 2556) และอุตสาหกรรมในอนาคตสามารถตอบโจทย์  3 ด้าน คือ1) การเพ่ิมขีด
ความสามารถภายใต้บริบทของการแข่งขันที่รุนแรงและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งผู้บริโภคมี
ทางเลือกมากข้ึน เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น เราจะสามารถอยู่รอดได้อย่างไร ซึ่งอุตสาหกรรมไทยมีโอกาส
ในการแข่งขันทุกอุตสาหกรรมเพียงแต่ต้องเลือกเวทีและสินค้าให้ถูก ความร่วมมือกันตั้งแต่
อุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า เป็นสิ่งจ าเป็น รวมทั้งการน าเทคโนโลยีเข้ามาตอบโจทย์ 
กฎระเบียบ กติกาต่าง ๆ ที่ยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น 2) Global Issue การพัฒนาอุตสาหกรรมต้อง
สามารถข้ามเงื่อนไขของกฎระเบียบและมาตรฐานสากลได้ 3) Local Issue อุตสาหกรรมต้องอยู่
ร่วมกับสังคมให้ได้ หากท าได้จะสามารถลดต้นทุน ลดความสูญเสีย และน าไปสู่การแข่งขันที่ดีขึ้น
(สมชาย หาญหิรัญ, 2556) และ (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2556) 
  ส่งผลให้ภาคธุรกิจเกิดการพัฒนา เกิดการแข่งขัน ผู้น ามีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินการ
คือ การสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ ก าหนดอนาคตขององค์การอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลง 
ภารกิจใหม่และการพัฒนาระบบการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และระดมความร่วมมือ
ผูกพันให้บุคลากรมีภาวะจิตใจที่มีความพร้อม ความเชื่อมั่น ความกล้าหาญ และเต็มใจที่จะท างาน
เพ่ือให้การท างานนั้นบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องสร้างการ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงให้บุคลากรให้มีค่านิยมและพฤติกรรมที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดการยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง ผู้บริหารจะต้องตั้งเป้าหมายร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือทีมงานผู้บริหารจะต้องใช้ภาวะ
ผู้น าในการน าทีมงานและท างานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพในหน่วยงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็
ตามผู้บริหารบางคนกลับไม่มีภาวะผู้น า หรือมีภาวะผู้น าที่ ไม่เหมาะสม ท าให้การบริหารขาด
ประสิทธิภาพ พนักงานขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน บางครั้งเอ้ือให้สมาชิกแข่งขันฉกฉวย
โอกาสผู้บริหารเพิกเฉยและไม่สนใจความรู้สึกของสมาชิก ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งมีการใช้
อ านาจบังคับให้ท าตาม ผู้มีอ านาจสูงสุดเป็นผู้ประเมินและตัดสินใจ นอกจากนี้มักจะให้สมาชิกปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการปฏิบัติงานอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ (สุนันทา เลาหนันทน์, 2554)  
  ทฤษฎีภาวะผู้น ายุคใหม่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงหรือยุคบูรนาการแห่งองค์การ 
(Integrated) นั้นภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ถือได้ว่าเป็นทฤษฎี
ของการศึกษาภาวะผู้น าแนวใหม่ หรือเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ (Modern Paradigm) โดยแสดงถึง
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ความคาดหวังต่อการสร้างปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ (Paradigm Shift) โดยใช้หลักกระบวนทัศน์
ใหม่และทฤษฎีระบบ (System Theory) ผสมผสานกัน (Belhiah, 2007) เนื่องจากองค์การปัจจุบัน
ควรต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเพ่ือยกระดับการด าเนินงานขององค์การให้มีขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันที่สูงขึ้น ดังนั้นภาวะผู้น าที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคคลในองค์การจ านวน
มากได้ด าเนินงานอย่างเต็มความสามารถและยกระดับการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น  เพ่ือเป็นการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง พัฒนาองค์การให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันที่สูงขึ้น เช่นเดียวกับภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) ไปสู่ความเป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ 
(Visionary) และมีการกระจายอ านาจหรือเสริมสร้างพลังจูงใจ  (Empowering) เป็นผู้มีคุณธรรม 
(Moral Agents) และกระตุ้นผู้ตามให้มีความเป็นผู้น า ซึ่งภาวะผู้น าลักษณะนี้ก าลังเป็นที่ต้องการ
อย่างยิ่งในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสับสนอย่างในปัจจุบันนี้ 
  ต่อมาได้มีการพัฒนาทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นโมเดลภาวะผู้น าแบบเต็ม
รูปแบบ (Model of the full Range of Leader) ตามแนวคิดของ Bass ได้น าแนวคิดภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) กับภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional 
Leadership) มารวมเข้าไว้ด้วยกัน เรียกว่า โมเดลภาวะผู้น าเต็มรูปแบบ  (The Model of full 
Range of Leadership) ซึ่งเป็นการแสดงถึงระดับของภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผลระดับที่ผู้น าจะมี
ประสิทธิผลมากที่สุด ก็คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ภาวะผู้น า
แบบนี้จะมีพฤติกรรมทั้ง 4 อย่าง ที่มีประสิทธิผลมากกว่าภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน ผู้น าสามารถ
กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ตามในเรื่องระดับความต้องการให้สูงยิ่งขึ้น  ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ท างานที่เกินความคาดหมายได้ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงนี้ ผู้น าจะพัฒนาบุคลากรโดยการสร้าง
ภาวะผู้น าให้เกิดขึ้นแก่ ผู้ตามโดยผ่านการมอบหมายงาน หรือการเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment) 
การกระจายอ านาจจะเกิดขึ้นในองค์การนวัตกรรมใหม่  ๆ จะถูกสร้างขึ้นโดยผู้ตาม ทั้งนี้ผู้น านั้นจะ
กระตุ้นให้ผู้ตามคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโดยรวมแล้วภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลต่อการพัฒนาองค์การอีกด้วย  (Bass & Riggio, 2006) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (ชัยวุฒิ วรพันธุ์, 2557) ผลการศึกษาพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ส่งผลทางบวกกับ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 56.10 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติรวมทั้งงานวิจัยของ (พิเชษฐ          
วงศ์เกียรติ์ขจร, 2553) ได้ก าหนดลักษณะของผู้น าที่ประสบผลส าเร็จประกอบด้วยมีความเชื่อมั่นใน
ตัวเอง มีความคิดสร้างสรรค์ ผลการศึกษาพบว่าความเชื่อมั่นส่งผลทางบวกกับภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ส่วนงานวิจัยของ (ภาวิช ทองโรจน์, 2555) ได้ศึกษาผู้น าของมหาวิทยาลัยจะต้องมี
วิสัยทัศน์ในความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือที่จะน าประเทศไทสู่สังคมที่พึงปรารถนาในที่สุดผล
การศึกษาพบว่าวิสัยทัศน์ส่งผลทางบวกกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ           
และงานวิจัยของ (ณัฐวุฒิ แก้วบางพูด, 2554) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
กับวัฒนธรรมองค์กร กรณีศึกษาเทศบาลนครภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ส่งผล
ทางบวกกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เท่ากับ 0.73 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
  จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นและสภาพปัญหาผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร เพ่ือต้องการ
ทราบถึงรูปแบบและการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการ
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เปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ว่าผู้บริหารในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร มีภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงแบบใด อยู่ในระดับใด ผู้บริหารจ าเป็นต้องใช้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในแต่ละด้าน
มากน้อยแค่ไหน ผู้บริหารมีความสามารถในการใช้ภาวะผู้น าในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมาก
น้อยเพียงใด ซึ่งผลจากการศึกษาจะสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม และพัฒนาภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงให้สามารถท างานในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพอันน าไปสู่แนวทางการพัฒนา
ความได้เปรียบในการแข่งขันกับประชาคมอาเซียนต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
  1.2.1 เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าของบริษัทที่ส่ งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคม
อุตสาหกรรม นวนคร 
  1.2.2 เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร 
  1.2.3 เพ่ือทดสอบรูปแบบของปัจจัยที่ส่ งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคม
อุตสาหกรรม นวนคร  
 
1.3 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
  ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากการรวบรวม แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวข้องกับ
ความฉลาดทางอารมณ์ ตามแนวคิดของ Bass & Avolio (1994) Parker (1991) ชัยวุฒิ วรพันธุ์ 
(2557) วริษฎา ดวงจันทา (2556) วลัยทิพย์ ธีริศราวิชชากร (2555) วีระ ซีประเสร็ฐ (2555) Walter 
(2011) Minett, Yaman & Denizci (2009) L.Mills & Rouse (2009) Greven et al., (2008) Luemper 
(2008) Michael Piel (2008) แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่น ตามแนวคิดของ 
พิเชษฐ วงศ์เกียรติ์ขจร (25534) กรรณิการ์ จิตต์บรรเทา (2553) อัจชรา วรีฤทธิ์ (2553) Fairholm, G. W. 
(2009) Hay (2008) Anderson et. al, (20084) M.Fernando & Y.Yang (2006) Nicole A.Gillespie, 
Leon Mann (2004) แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ตามแนวคิดของ ภาวิช ทองโรจน์ 
(2555) Ertmer, Bai, Dong, Khalil, Park & Wang (2010) Miller, (2008) แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัย
เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ ตามแนวคิดของ ณัฐวุฒิ แก้วบางพูด  (2554) ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์ 
(2554) วิโรจน์ สารรัตนะ (2554) Burke et al. (2006) Yammarino et al. (2005) และแนวคิดและทฤษฎี
ต่าง ๆ เช่น แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับข้องกับ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของ 
Burns (1978) Bass (1985) Bass & Avolio (1994) กนกพร ฉิมพลี (2555) กอบศักดิ์ มูลมัย (2554) 
Rose Su-Jung Lin & Jui-kuo Hsiao (2014) Ghristopher Akpotu PhD (2013) Syed Azeem 
Akhtar Arshad Zaheer (2012)  Yu-Jia Hu, Yi-Feng Yang (2010) Victor Jesus Garcia-Morales 
(2010) Kendra Van Wagner (2009) ได้น ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1.1 
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1.4 สมมติฐำนของกำรวิจัย  
  ในการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐาน ดังนี้ 
  1.4.1 สมมติฐานที่ 1 ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intelligence) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) 
   ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ อาทิเช่น (ชัยวุฒิ วรพันธุ์, 2557) ศึกษาจากคุณลักษณะภาวะผู้น ายุคใหม่กับสมรรถนะ
การบริหารงานแบบมืออาชีพของปลัดเทศบาลในภาคกลางผลการศึกษาพบว่า ความฉลาดทาง
อารมณ์ส่งผลทางบวกกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 56.10 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ            
ส่วนงานวิจัยของ (วริษฎา ดวงจันทา, 2556) ศึกษาจากความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์
ของผู้บริหารกับวัฒนธรรมองค์การ ผลการศึกษาพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ส่งผลทางบวกกับ   
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 0.38 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ รวมถึงงานวิจัยของ (วลัยทิพย์                
ธีริศราวิชชากร, 2555) ศึกษาผู้บริหารโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการศึกษาพบว่า 
ความฉลาดทางอารมณ์ส่งผลทางบวกกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เท่ากับ 0.58 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ  อีกทั้งงานวิจัยของ (วีระ ซีประเสริฐ, 2555) ได้ศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อ
ภาวะที่มีผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถาบันอุดมศึกษา ผลการศึกษาพบว่าความฉลาดทาง
อารมณ์ส่งผลทางบวกกับภาวะผู้น า เท่ากับ 0.47 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ รวมทั้งงานวิจัยของ     
(ธนินทร์ รัตนโอฬาร, 2553) ได้ศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษารัฐบาลและเอกชน ผลการศึกษาพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ส่งผล
ทางบวกกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เท่ากับ 0.31 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและงานวิจัยของ   
(เพ็ญพร ทองค าสุก, 2553) ศึกษาผู้บริหารและคณะกรรมการการศึกษาผลการศึกษาพบว่า ความ
ฉลาดทางอารมณ์ส่งผลทางบวกกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เท่ากับ 0.76 รวมทั้งผลงานวิจัยของ 
(นิตยา วิเศษยา, 2551) พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และบทวิเคราะห์การบริหารงาน (มานะ โลหเตปานนท์ , 2554) พบว่า 
บริษัทเฮย์กรุ๊ป ภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กับ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งผลงานวิจัยของ (วรรณา โชคบรรดาลสุข, 2555) พบว่า ความฉลาด
ทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของนักวิจัยท่านอื่น ๆ Walter (2011) Minett, Yaman, & Denizci (2009); L.Mills & Rouse 
(2009); Greven, et al., (2008); luemper (2008) Michael Piel (2008); Yammarino & Dansereau 
(2008); Ergeneli, Gohar, & Temirbekova (2007); ZawahirSiddigue (2007 ); Saima Yousuf 
& Iftikhar Ahmad (2007); Downey, et. al, (2006); J .Mgmt, (2006); John E. Barbuto & 
Mark E. Burbach (2006); J .Robert Kerr, et al. (2006); Brown, et al. (2005); Dyer, Hanges & 
Hall (2005); Thomas (2005); Leban & Zulauf (2004); Vakola, Tsaousis & Nikolaou (2004); 
Shannon Webb (2004); Sandra M. Curry (2004); Michael Kirk Hartsfield (2003); Price (2003); 
Barling, Zacharatos & Kelloway (2000); Bass & Steidlmeier (1999); Cook, William, Walter, Hill, 
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& Peter (1989); Osborn (1973); Smith & Hilderth (1971); Litwin & Stromger (1968); Rogers 
(1959) การศึกษาครั้งนี้จึงตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 
   สมมติฐานที่ 2ความเชื่อมั่น (Confidence) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) 
   จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าความเชื่อมั่นมีอิทธิพลเชิงบวกต่อภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงมีนัยส าคัญทางสถิติ เช่นการศึกษาของ (พิเชษฐ์ วงษ์เกียรติ์ขจร, 2553) ได้ก าหนด
ลักษณะของผู้น าที่ประสบผลส าเร็จประกอบด้วยมีความเชื่อม่ันในตัวเอง มีความคิดสร้างสรรค์ มีความ
เฉลียวฉลาด ส่วนงานวิจัยของ (สมคิด สกุลสถาปัตย์, 2552 ) ได้ศึกษาความเชื่อมั่นกับภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง พบว่า ความเชื่อมั่นมีอิทธิพลเชิงบวกต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติและสอดคล้องกับผลการวิจัยของรวมถึงงานวิจัยของ (กรรณิการ์ จิตต์บรรเทา, 2553) ได้ศึกษา
ความเชื่อมั่นกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ท าให้ผู้น าเกิดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนจะไม่
หลีกเลี่ยงหรือท้อถอยเมื่อเกิดปัญหา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและผลงานวิจัยของ (อัจชรา วรีฤทธิ์ , 
2553) ได้กล่าวถึงความเชื่อมั่นกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่าจะต้องมีความเชื่อมั่นความ
กระตือรือร้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติสอดคล้องกับผลการวิจัยของนักวิจัยท่านอ่ืน ๆ Fairholm, G. W. 
(2009); Hay (2008); Anderson et al, (2008); M. Fernando & Y.Yang (2006); Nicole A.Gillespie, 
Leon Mann (2004); Donna (2003); Lynne Herscowitch & John P.Meyer (2002); Rajnanini 
Pillai, et al., (1999); Bass (1998); Bass & Avolio (1994); NJ. Allen & JP. Meyer (1990); Harris 
(1990); Bernard M.Bass (1977) ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 
  1.4.3 สมมติฐานที่ 3วิสัยทัศน์ (Vision) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
(Transformational Leadership) 
   จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า วิสัยทัศน์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง มีนัยส าคัญทางสถิติ เช่นการศึกษาของ (ภาวิช ทองโรจน์, 2555) ได้ศึกษาผู้น าของ
มหาวิทยาลัยจะต้องมีวิสัยทัศน์ในความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือที่จะน าประเทศไทสู่สังคมที่พ่ึง 
ปรารถนาในที่สุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Ertmer, Bai, Dong, 
Khalil, Park & Wang (2010); Miller (2008); Rhouda Pennings (2007); Lussier & Aohua (2007); 
Koscec (2007); Ho. (2006); Persaud (2006); Yammarino, et al., (2005); Allio (20056); Hitt, 
Ireland & Hoskisson (2005); Scott (2005); Mirra (2004); Seay (2004); Zaccaro & Banks 
(2004); Bono & Judge (2004); Bridger (2003); Eagly, Johannesen - Schmidt & Van Engen (2003); 
Change (2002); Lawronce (1999); Reinke (1997); Redinger (1996); Mosley, et al., (1996); 
Kotter (1996); Wenglinsky, Rosen & Well (1995); Stirling (1993); Robbins (1993); Nanus, 
(1992); Fechter & Horowitz (1991); Bennis (1989) 
  1.4.4 สมมติฐานที่ 4 ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) 
   จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีนัยส าคัญทางสถิติ เช่นการศึกษาของ (ณัฐวุฒิ แก้วบางพูด, 2554) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับวัฒนธรรมองค์กร กรณีศึกษาเทศบาลนครภูเก็ต 
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ผลการศึกษาพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ส่งผลทางบวกกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เท่ากับ 0.73 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ รวมถึงผลงานวิจัยของ (ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์, 2554 ) ได้ศึกษาความคิด
สร้างสรรค์กับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ของพนักงานธนาคารกรุงไทย ในกลุ่มเครือข่ายภาคกลาง 
พบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทยมีการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในทางบวกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 
อีกทั้งผลการวิจัยของ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2554) ได้ศึกษาความคิดสร้างสรรค์กับภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงคิดนอกกรอบก็จะท าให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์มีผลสัมฤทธิ์ในการท างานสูงสุด 
รวมทั้งผลการวิจัยของ (ชาญชัย โตสงวน, 2553 ) ได้ศึกษาความคิดสร้างสรรค์กับภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ของหัวหน้างานตามการรับรู้ของพนักงานระดับปฏิบัติการของ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ 
ประเทศไทย จ ากัด (โรงงานเกตเวย์) พบว่า ความคิดสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วน (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ , 2554) ได้ศึกษา
ความคิดสร้างสรรค์กับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงศึกษาและมองด้านภาวะผู้น ารุ่นใหม่ต้องมีความคิด
วิเคราะห์การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ          
(วีระ หงส์ ลดารมณ์ , 2554) Burke, et al. (2006) Yammarino, et al. (2005) Shin & Zhou (2003) 
Greenberg & Baron (2002) 
  1.4.5 สมมติฐานที่ 5 ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) ส่งผลทางอ้อม
ต่อภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลง (Transformational Leadership) โดยส่ งผ่ านความเชื่ อมั่ น 
(Confidence)  
   จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ ส่งผลทางอ้อมต่อ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยส่งผ่านความเชื่อมั่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เช่นการศึกษาของ 
(สมคิด สกุลสถาปัตย์, 2552) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในการ
ปฏิรูปการศึกษาแบบยั่งยืน และ (วีระวัฒน์ ปันนิตามัย , 2551) ได้ศึกษาเรื่องเชาวน์อารมณ์ดัชนีวัด
ความสุขและความส าเร็จชี้วัด ผลการศึกษาพบว่าพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ ส่งผลทางอ้อมต่อ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยส่งผ่านความเชื่อมั่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ G.Fairholm (2009); Hay (2008); M.Fernando & Y.Yang (2006); Nicole A.Gillespie, 
Leon Mann (2004); Donna,R. (2003); Lynne Herscowitch & John P.Meyer (2002); Daft, R.L. 
(2001); Rajnanini Pillai, et al. (1999); NJ.Allen & JP.Meyer (1990); Nunnally (1978); Bernard 
M.Bass (1977) 
  1.4.6 สมมติฐานที่ 6 ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intelligence) ส่งผลทางอ้อม
ต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) โดยส่งผ่านวิสัยทัศน์ (Vision)   
   จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์  ส่งผลทางอ้อม  
ต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยส่งผ่านวิสัยทัศน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เช่นการศึกษาของ 
(เพ็ญพร ทองค าสุก, 2553) ได้ศึกษาเรื่องตัวแบบสมการโครงสร้างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งผลการวิจัยของ (รัศมี ธันญธร, 2553) ได้เขียนบทความเรื่อง
ความคิดสร้างสรรค์จะท าให้ชีวิตและธุรกิจดีขึ้น ผลการศึกษาพบว่าความฉลาดทางอารมณ์ ส่งผล
ทางอ้อมต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยส่งผ่านวิสัยทัศน์ เท่ากับ 0.76 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
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และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Thomas (2005) Osborn (1973) Smith & Hilderth (1971); 
Litwin & Stromger (1968); Rogers (1959)  
  1.4.7 สมมติฐานที่ 7 ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) ส่งผลทางอ้อม
ต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) โดยส่งผ่านความคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity)  
   จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ ส่งผลทางอ้อมต่อ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยส่งผ่านความคิดสร้างสรรค์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เช่นการศึกษา
ของ (นิกัญชลา ล้นเหลือ, 2554) ได้ศึกษาเรื่องโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าของผู้บริหารถาน
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการศึกษาพบว่าความฉลาดทางอารมณ์ ส่งผลทางอ้อมต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง โดยส่งผ่านความคิดสร้างสรรค์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ Thomas (2005) 
  1.4.8 สมมติฐานที่ 8 ความเชื่อมั่น (Confidence) ส่งผลทางอ้อมต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
(Transformational Leadership) โดยส่งผ่านความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)  
   จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ความเชื่อมั่น ส่งผลทางอ้อมต่อภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง โดยส่งผ่านความคิดสร้างสรรค์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เช่นการศึกษาของ          
(ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ, 2555) ได้ศึกษาเรื่องโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าแบบกระจายอ านาจ
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่วน (มงคลชัย สมอุดร , 2555) ได้ศึกษาเรื่องการวิจัยและการ
พัฒนาหุ่นยนต์มือกลแขนกลส าหรับคนพิการ รวมทั้ง (ศรีประภา ชัยสินธพ, 2555) ได้เขียนบทความ
เรื่องความเชื่อมั่น และ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2555) ได้ศึกษาเรื่องความคิดเชิงสร้างสรรค์ ผล
การศึกษาพบว่า ความเชื่อมั่น ส่งผลทางอ้อมต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยส่งผ่านความคิด
สร้างสรรค์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  Isaksen, Dorval & 
Treffinger (2011); Skilton & Dooley (2010); Decusatis (2008); Chen (2007); Kouze & Posner (2007) 
Ellonen, Blomqvist & Puumalainen (2006) 
  1.4.9 สมมติฐานที่  9 ความเชื่อมั่น (Confidence) ส่งผลทางอ้อมต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) โดยส่งผ่านวิสัยทัศน์ (Vision)  
   จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ความเชื่อมั่น ส่งผลทางอ้อมต่อภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง โดยส่งผ่านวิสัยทัศน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Johns 
(2011); G.Fairholm (2009); Lumsden (2003); Landman (2001) 
  1.4.10 สมมติฐานที่ 10 วิสัยทัศน์ (Vision) ส่งผลทางอ้อมต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
(Transformational Leadership) โดยส่งผ่านความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)  
   จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า วิสัยทัศน์ส่งผลทางอ้อมต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง โดยส่งผ่านความคิดสร้างสรรค์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เช่นการศึกษาของ (ป.อ.ปยุตโต, 
2555: 50) ได้ศึกษาบทความเรื่องธรรมะมองโลก . (ว.วชิรเมธี, 2553) ได้ศึกษาบทความเรื่องคิดถูก
โปร่งใสใจสูง ผลการศึกษาพบว่า วิสัยทัศน์ส่งผลทางอ้อมต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยส่งผ่าน
ความคิดสร้างสรรค์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Zaccaro & Banks 
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(2004); Hay & McBer (2000); Holbrook & Lee (1997); Nwankwo & Richardson (1996); 
William (1994); Nanud (1992); Fechter & Horowitz (1991); Steers & Porter (1979) 
  1.4.11 สมมติฐานที่ 11 ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) ความเชื่อมั่น 
(Confidence) และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ส่งผลทางตรงต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
(Transformational Leadership)  
   จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์  ความเชื่อมั่น 
และความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลทางตรงต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เช่น
การศึกษาของ (ศรีประภา ชัยสินธพ , 2555) ได้ศึกษาบทความเรื่อง ความเชื่อมั่น เช่นเดียวกับ          
(นิกัญชลา ล้นเหลือ, 2554) ได้ศึกษาเรื่องโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าของผู้บริหารถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ผลการศึกษาพบว่าพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์  ความเชื่อมั่น และความคิดสร้างสรรค์ 
ส่งผลทางตรงต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Isaksen, Dorval & Treffinger (2011); Skilton & Dooley (2010); G. Fairholm (2009); Hay (2008); 
Bass & Riggio (2006) 
  1.4.12 สมมติฐานที่ 12 ความฉลาดทางอารมณ์  (Emotional Intelligence) วิสัยทัศน์ 
(Vision) และความคิดสร้างสรรค์  (Creativity) ส่งผลทางตรงต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
(Transformational Leadership)  
   จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์  วิสัยทัศน์และ
ความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลทางตรงต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เช่น
การศึกษา (ธนินทร์ รัตนโอฬาร, 2553) ได้ศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษารัฐบาลและเอกชน ผลการศึกษาพบว่า ความฉลาดทาง
อารมณ์ วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลทางตรงต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Miller (2008); Bass & Riggio (2006); Thomas 
(2005); Zaccaru & Banks (2004) 
 
1.5 ขอบเขตของกำรวิจัย 
  การวิจัยนี้จะด าเนินการด้วยการใช้การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมี
ขอบเขตในการศึกษา ดังนี้ 
  1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
   1) การวิจัยเชิงคุณภาพ มุ่งศึกษาเนื้อหาและวิเคราะห์สภาพปัญหารวมทั้งอุปสรรค
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร ของความได้เปรียบในการแข่งขัน    
กับประชาคมอาเซียน รวมทั้งแนวทางการสร้างความคิดสร้างสรรค์ของผู้น าแบบเจาะลึก (In-Depth 
Interview) ผู้น าในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร โดยมุ่งศึกษาประเด็นส าคัญเกี่ยวกับความฉลาดทาง
อารมณ์ ความเชื่อมั่น วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ โดยท าการส ารวจสภาพและแนวทางการบริหาร
นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ตามบริบทและวัฒนธรรมของนิคมอุตสาหกรรม นวนคร และศึกษาแนวทาง  
การสร้างความคิดสร้างสรรค์ของผู้น าบนพื้นฐานประโยชน์ของผู้น าทั้งหมด 
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   2) การวิจัยเชิงปริมาณ มุ่งศึกษาความเชื่อมั่น ความฉลาดทางอารมณ์ วิสัยทัศน์    
และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวการณ์
เปลี่ยนแปลง ในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับประชาคม
อาเซียน อันน าไปสู่การเกิดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร โดยมีรายละเอียด
เนื้อหาที่ศึกษา ดังนี้ 
    2.1) ตัวแปรแฝงภายนอก คือ ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) 
ศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากการสังเคราะห์ประกอบไปด้วยตัวแปรสังเกตได้    
5 ด้าน ได้แก่ 1) การตระหนักรู้อารมณ์ของตนเอง (Know one’s Emotion) 2) การสร้างแรงจูงใจ
ให้กับตัวเอง (Motivating Oneself) 3) การรับรู้อารมณ์ของผู้ อ่ืน (Recognizing Emotion in Others)  
4) การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น (Handling Relationships) และ 5) การควบคุมอารมณ์ของตนเอง 
(Control one’s Emotion) 
    2.2) ตัวแปรแฝงภายใน คือ  
     (1) ความเชื่อมั่น (Confidence) ศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องจากการสังเคราะห์ประกอบไปด้วยตัวแปรสังเกตได้  5 ด้าน ได้แก่ 1) สมรรถนะรอบรู้ 
(Competence) 2) ความซื่อสัตย์ (Honesty) 3) คุณงามความดี (Benevolence) 4) ความน่าเชื่อถือ 
(Reliability) และ5) ความเปิดเผย (Openness) 
     (2) วิสัยทัศน์ (Vision) ศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการสังเคราะห์ประกอบไปด้วย ตัวแปรสังเกตได้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การสร้างวิสัยทัศน์ (Formulating) 
2) การเผยแพร่วิสัยทัศน์ (Articulating) 3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (Implementing) และ 4) การ
เป็นแบบอย่างท่ีด ี(Role Model) 
     (3) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องจากการสังเคราะห์ประกอบไปด้วยตัวแปรสังเกตได้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ 
(Originality) 2) ความยืดหยุ่นในการคิด (Flexibility) 3) ความคล่องแคล่วในการคิด (Fluency) และ
4) ความละเอียดลออในการคิด (Elaboration) 
     (4) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ศึกษา
ตามแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากการสังเคราะห์ประกอบไปด้วยตัวแปรสังเกตได้  4 ด้าน 
ได้แก่ 1) การใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี (Idealized Influence or Charisma 
Leadership) 2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) 3) การกระตุ้นการใช้ปัญญา 
(Intellectual Stimulation) และ 4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) 
  1.5.2 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
   พ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม นวนคร จังหวัดปทุมธานี 
  1.5.3 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
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   1) ประชากร 
    ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้จัดการแผนก ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการหน่ายงาน 
และผู้ใต้บังคับบัญชา เฉพาะคนไทยที่ปฏิบัติงานบริษัท ในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร จ านวนทั้งหมด 
192 แห่ง โดยมีจ านวนประชากร 152,042 คน ฝ่ายบุคคลบริษัทนวนคร (2558) 
   2) กลุ่มตัวอย่าง 
    กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ผู้บริหาร และนักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 10 - 12 คน 
    กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ คือพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร 
และก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยค านึงถึงความเหมาะสมในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง   
ซึ่ง Hair, et al (2010); กัลยา วานิชย์บัญชา (2556) กล่าวว่า ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมในการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ควรมีขนาดตัวอย่างระหว่าง 10-20 เท่าของจ านวนพารามิเตอร์ใน
งานวิจัยนั้น ๆ และนงลักษณ์ วิรัชชัย (2542) กล่าวถึงการก าหนดอัตราส่วนระหว่างจ านวนตัวอย่าง
และจ านวนพารามิเตอร์ว่าควรจะเป็น 20 เท่า ต่อ 1 ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีจ านวนพารามิเตอร์
ในแบบจ าลองจ านวน 26 พารามิเตอร์ ขนาดตัวอย่างที่มีความเหมาะสมและเพียงพอจึงควรมีอย่าง
น้อย 20 x 26 = 520 x 2  ผลจากการค านวณดังกล่าว เป็นจ านวนของขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าที่
สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง เพ่ือป้องกันความผิดพลาดในการเก็บข้อมูล 
และเป็นการส ารองหรือลดความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถาม รวมทั้งค านึงถึงความเหมาะสม
กับประเด็นในการวิจัย ผู้วิจัยจึงก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1,040 ตัวอย่าง ทั้งนี้
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนน่าเชื่อถือมากขึ้น 
  1.5.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
   การวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาในการท าวิจัยตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 - ธันวาคม 2559  
 
1.6 ค ำจ ำกัดควำมท่ีใช้ในกำรวิจัย 
  1.6.1 ผู้น า หมายถึง บุคคลที่ได้รับการยอมรับหรือมอบหมายให้เป็นผู้น า เป็นผู้มีอิทธิพล
เหนือกว่าบุคคลอ่ืน สามารถใช้อิทธิพลโน้มน้าวให้บุคคลอ่ืนยอมปฏิบัติตาม มีบทบาทในการใช้ศิลปะชัก
จูงใจ ท าให้บุคคลเหล่านั้นเต็มใจที่จะท างานให้ส าเร็จผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยความพึงพอใจ  
  1.6.2 ภาวะผู้น า หมายถึง พฤติกรรมที่สะท้อนถึงคุณลักษณะของความเป็นผู้น าและมีทบ
บาทที่ผู้บริหารต้องประพฤติปฏิบัติในการท างานร่วมกับผู้ร่วมงานคนอ่ืน ๆ โดยการใช้อิทธิพลของ
ตนเองหรือต าแหน่ง ในการจูงใจหรือให้บุคคลปฏิบัติตามความคิดเห็นความต้องการของตนด้วยความ
เต็มใจยินดีที่จะให้ความร่วมมือ เพ่ือจะน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มเป้าหมายตามที่ก าหนด
ไว้อย่างแท้จริง 
  1.6.3 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารที่
สามารถเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ให้เป็นความจริงได้และน าไปสู่การปฏิบัติได้รวมทั้งสามารถท าให้บุคคล
สนใจและยินดีปฏิบัติตาม ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะท างานที่ท้าทายและเป็นผู้ก าหนดกลยุทธ์ของ
องค์การเพ่ือน าไปสู่กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การในสภาพแวดล้อมของการแข็งขันใน
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โลกธุรกิจ สามารถวัดได้จากองค์ประกอบที่เป็นตัวแปรสังเกต 4 ตัวแปรคือ การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  
   1) การใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี หมายถึง หมายถึง การมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับบารมี 
ผู้น าต้องแสดงความมั่นใจในวิสัยทัศน์ ความรับผิดชอบ การน าองค์การไปสู่เป้าหมาย การตัดสินใจ 
และแสดงความจริงใจกับผู้อ่ืน และให้ความส าคัญกับความส าเร็จมากกว่าความผิดพลาด และถ้าผู้น า
ให้ความจ าเป็นกับผู้อ่ืนก่อน นั้นหมายถึง มาตรฐานที่สูงขึ้นของพฤติกรรมตามหลักจริยธรรมและ
ศีลธรรมที่พ่ึงประสงค์ 
   2) การสร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง ผู้น าควรมอง วิสัยทัศน์ร่วมผู้ตาม ผู้น ากับการ
สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ตามให้มีมาตรฐานสูงขึ้น สื่อสารถึงเป้าหมายในอนาคต และจัดหางานในแต่
ละส่วน ผู้ตามจ าเป็นต้องใช้เป้าหมายถ้าใช้แรงจูงใจในการแสดงออก มันเป็นส่วนส าคัญในวิสัยทัศน์
ของผู้น าที่สนับสนุนความสามารถในการสื่อสาร โดยอนุญาตให้ผู้น ากล่าวถึงวิสัยทัศน์ในการยอมรับ
และแรงผลักดันในการชักชวนและบังคับ 
   3) การกระตุ้นการใช้ปัญญา หมายถึง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงใช้การกระตุ้นการ
ใช้ปัญญา ผู้น าเสนอข้อคิดให้ผู้ตามและโอกาสให้คิด โดยผู้ตามตอบรับการสนับสนุนจากผู้น าด้วยการ
คิดเชิงจินตนาการอย่างสร้างสรรค์กับสิ่งที่เป็นไปได้และจ าเป็น โดยผู้น าสามารถเพ่ิมเติมความรู้ทักษะ
ความความสามารถให้แก่ผู้ตามในการปฏิบัติงาน และผู้น าต้องค านึงถึงความรู้พ้ืนฐานขององค์การที่
สามารถท ามาสร้างสรรค์ปรับปรุงให้พัฒนายิ่งขึ้นในทิศทางเดียวกัน   
   4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงแสดงถึง
การพิจารณาแต่ละบุคคล โดยใช้กระบวนการรับฟัง และเปลี่ยนแปลงแต่ละบุคคลตามความจ าเป็น 
และความสามารถ ผู้น าควรจัดหาโอกาสที่จะเรียนรู้ ฝึกฝน ให้การสนับสนุนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม และ
ด้านการพัฒนางาน 
  1.6.4 ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความคิดโยงสัมพันธ์ได้ คนที่มีความคิดสร้างสรรค์คือ
คนที่สามารถคิดอะไรได้อย่างสัมพันธ์กันเป็นลูกโซ่ยิ่งคิดได้เท่าไรยิ่งแสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์
มากเท่านั้น ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ (Originality) 2) ความยืดหยุ่นใน
การคิด (Flexibility) 3) ความคล่องแคล่วในการคิด (Fluency) และ 4) ความละเอียดลออในการคิด 
(Elaboration) 
   1) ความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ หมายถึงพฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารที่แสดงออก
ถึงการคิดสิ่งแปลกใหม่ ไม่ซ้ ากับผู้อ่ืนโดยการน าความรู้ประสบการณ์ที่สะสมไว้มาประยุกต์ใช้เพ่ือคิด
สิ่งใหม่ ที่สามารถใช้แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมสามารถแตกความคิดจากของเดิมไปสู่ความคิดแปลก
ใหม่ มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้าลอง กล้าแสดงออก ไม่ขลาดกลัวต่อความไม่แน่นอน เต็มใจ
ยินดีที่จะเผชิญและเสี่ยงกับสภาพการณ์ต่าง ๆ และสร้างผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มเป็นผลงานที่
แปลกใหม่ไม่เคยปรากฏมาก่อน 
   2) ความคล่องแคล่วในการคิด หมายถึงพฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารที่
แสดงออกถึงการคิดหาค าตอบได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว มีปริมาณค าตอบจ านวนมาก แตกต่างและ
หลากหลายภายในเวลาที่จ ากัด ความสามารถในการใช้ถ้อยค าในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว 
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ความสามารถที่จะคิดหาถ้อยค าที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
ในเวลาที่ก าหนด ความสามารถในการคิดน าค ามาเรียงเป็นวลีหรือประโยคได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ได้
ประโยคที่ต้องการ และความสามารถที่จะคิดในสิ่งที่ต้องการโดยผลิตความคิดได้อย่างหลากหลาย
ภายในเวลาที่ก าหนด 
   3) ความยืดหยุ่นในการคิด หมายถึงพฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารที่
แสดงออกถึงการคิดหาค าตอบได้หลายประเภทและหลายทิศทาง เป็นการคิดนอกกรอบไม่ตกอยู่
ภายใต้กฎเกณฑ์หรือความคุ้นเคยมีความสัมพันธ์กับการดัดแปลงและความอิสระในการคิดน าไปสู่การ
คิดอย่างสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดได้หลากหลายอย่างอิสระ สามารถคิดดัดแปลงจากซ่ึงหนึ่ง
ไปเป็นหลายสิ่งได้และความสามารถในการคิดอย่างอิสระน าไปสู่การคิดอย่างสร้างสรรค์ 
   4) ความละเอียดลออในการคิด หมายถึงพฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารที่
แสดงออกถึงการมองเห็นรายละเอียดในสิ่งที่คนอ่ืนมองไม่เห็น และยังรวมถึงการเชื่อมโยงสัมพันธ์        
สิ่งต่าง ๆ อย่างมีความหมาย การสังเกตเห็นในสิ่งที่บุคคลอื่นมองไม่เห็นการเชื่อมโยงสัมพันธ์สิ่งต่าง ๆ 
อย่างมีความหมาย   
  1.6.5 วิสัยทัศน์ หมายถึง การมองเห็นภาพในอนาคตของเป้าหมายขององค์กรที่ต้องการ
จะให้เป็นไปได้อย่างชัดเจนและมีความมุ่งมันของทุกฝ่ายร่วมแรงรวมใจในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) การสร้างวิสัยทัศน์ (Formulating) 
2) การเผยแพร่วิสัยทัศน์ (Articulating) 3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (Implementing) และ 4) การ
เป็นแบบอย่างท่ีดี (Role Model)   
   1) การสร้างวิสัยทัศน์ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารที่แสดงออกถึง
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สภาพการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์การ โดยการก าหนดทิศทาง
และเป้าหมายเพ่ือสร้างอนาคตผ่านวิสัยทัศน์ของโรงเรียน มองปัญหาที่ เกิดขึ้นในองค์การว่าเป็นสิ่งท้า
ทาย กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และคิดนอกกรอบในการท างาน และสร้างบรรยากาศที่
สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ได้ 
   2) การเผยแพร่วิสัยทัศน์  หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารที่
แสดงออกถึงความสามารถในการสื่อสารให้ครูและผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจวิสัยทัศน์ได้อย่างชัดเจน 
ยอมรับและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องมี
ทักษะในการสื่อสาร รวมถึงพฤติกรรมในการแสดงออกถึงการโน้มน้าว  จูงใจให้ หรือกระตุ้นให้ผู้ตาม
เกิดความเข้าใจต่อวิสัยทัศน์ อยากอุทิศตนและทุ่มเทความพยายามมากขึ้นเป็นพิเศษ เชื่อมั่นและยอมรับ
ในวิสัยทัศน์ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้ โดยเห็นคุณค่าและให้ความส าคัญกับองค์การ 
   3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ หมายถึงพฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารที่
แสดงออกถึงความสามารถน าวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติได้จริง ทั้งนี้โดยการเชื่อมโยงและแปลงวิสัยทัศน์
ไปสู่นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน โครงการขององค์การ รวมถึงการที่ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ กระตุ้นการท างานเป็นทีม กระตุ้นให้บุคลากรได้ใช้
ศักยภาพในการท างานอย่างเต็มความสามารถ โดยมุ่งเน้นการกระจายและเพ่ิมอ านาจแก่บุคลากร 
   4) การเป็นแบบอย่างที่ดี หมายถึงพฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารที่แสดงออก
ถึงการประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่ผู้ตาม ยึดมั่นในวิสัยทัศน์ สร้างศรัทธา โดยเป็นแบบอย่างที่ดีใน
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การปฏิบัติงานตามค่านิยมของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรสู่อนาคตเป็นที่ปรึกษาและให้ก าลังใจ
แก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน มีความกระตือรือร้นในการท างาน มีความเพียรพยายามและมุ่งมั่นตั้งใจ
ในการท างาน และมีการกระตุ้นให้สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยอาศัยเทคโนโลยี   
  1.6.6 ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารแสดงออกถึง
ความสามารถในการตระหนักถึงความรู้สึกความคิด และอารมณ์ของตนเองและผู้อ่ืน โดยสามารถ
จัดการควบคุมอารมณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ตนเองในการกระตุ้นภายในจิตใจ ตลอดจน
สามารถตอบสนองความต้องการแสดงความคิดและการกระท าของตนเองได้อย่างสมเหตุสมผลมอง
โลกในแง่ดี สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ด้วยการด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข 
ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) การตระหนักรู้อารมณ์ของตนเอง (Know one’s Emotion) 2) การ
สร้างแรงจูงใจให้กับตัวเอง (Motivating Oneself) 3) การรับรู้อารมณ์ของผู้อ่ืน (Recognizing Emotion 
in others) 4) การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน (Handling Relationships) และ 5) การควบคุม
อารมณ์ของตนเอง (Control one’s Emotion) 
   1) การตระหนักรู้อารมณ์ของตนเอง หมายถึง ความสามารถที่จะรับรู้และเข้าใจ
ความรู้สึกนึกคิด อารมณ์และความต้องการของตนตามความเป็นจริงและสามารถควบคุมอารมณ์
ความรู้สึกและความต้องการของตนเองได้ 
   2) การสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเอง หมายถึง ความสามารถในการจูงใจตนเอง 
สามารถควบคุมความต้องการ และแรงกระตุ้นน าได้อย่างเหมาะสมสามารถรอคอยการตอบสนอง
ความต้องการ เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ดีกว่า มองโลกในแง่ดีสามารถจูงใจและให้ก าลังใจ
ตนเองได ้
   3) การรับรู้อารมณ์ของผู้ อ่ืน หมายถึง ความสามารถในการรู้ เท่าทันอารมณ์ 
ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความเข้าใจเห็นใจผู้อ่ืนมีไหวพริบ สามารถปรับความสมดุลของอารมณ์ตนเอง 
ตอบสนองผู้อื่นได้อย่างสอดคล้องกัน ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
   4) การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน หมายถึงความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์
กับคนรอบข้าง มีมนุษย์สัมพันธ์กับคนรอบข้าง 
   5) การควบคุมอารมณ์ของตนเอง หมายถึงความสามารถในการควบคุมอารมณ์ 
ความรู้สึก และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมกับบุคลสถานที่ เวลา และเหตุการณ์ให้เกิดความสมดุล 
  1.6.7 ความเชื่อมั่น หมายถึง การแสดงออกถึงผู้บริหารที่ได้รับการคาดหวัง ความไว้วางใจ 
และความมั่นใจจากพนักงานที่แสดงออกอย่างเปิดเผยให้เกียรติผู้อ่ืน ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่         
1) สมรรถนะรอบรู้ (Competence) 2) ความซื่อสัตย์ (Honesty) 3) คุณงามความดี (Benevolence) 
4) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) และ5) ความเปิดเผย (Openness) 
   1) สมรรถนะรอบรู้ หมายถึง การแสดงออกของผู้บริหาร ถึงการมีความรู้และมี
ทักษะในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืนในการเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ  และการมี
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพื่อผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึง สมรรถนะรอบรู้ 
(Competence) ประกอบด้วย การมีความรู้ การมีทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืนในการเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ และการมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลเพื่อผลการปฏิบัติงาน 
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   2) ความซื่อสัตย์ หมายถึงการแสดงออกของผู้บริหารถึงการมีความเชื่อมั่น ความ
เปิดเผย ความซื่อตรง การรักษาสัญญาปฏิบัติตามที่พูดซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึง ความซื่อสัตย์ 
(Honesty) ประกอบด้วย การมีความเชื่อมั่น การมีความซื่อตรง และการเปิดเผย การปฏิบัติต่อผู้อ่ืน
ด้วยความซื่อสัตย์ การรักษาสัญญา การปฏิบัติตามที่พูดเป็นผู้ที่มีความยุติธรรมและมีจริยธรรมอย่างสูง 
   3) คุณงามความดี หมายถึง การแสดงออกของผู้บริหารถึงการกระท าความดี การ
หลีกเลียงจากความเห็นแก่ตัว การมีจิตใจทีรักใคร่ผูกพัน เอ้ืออาทรห่วงใยการใส่ใจและการเห็นอกเห็น
ใจซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงคุณงามความดี (Benevolence) ประกอบด้วย การกระท าความดี  
การหลีกเลี่ยงจากความเห็นแก่ตัว การไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตน การมีจิตใจที่รักใคร่ผูกพันการแสดง
ความช่วยเหลือ เอ้ืออาทร ห่วงใย การใส่ใจและการเห็นอกเห็นใจโดยมิหวังผลประโยชน์ตอบแทน 
   4) ความน่าเชื่อถือ หมายถึงการแสดงออกของผู้บริหาร ความน่านับถือ ความคาดหวัง
ซึ่งกันและกัน ความไว้วางใจ และการอุทิศตนเสียสละต่องาน ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึงความ
น่าเชื่อถือ (Reliability) ประกอบด้วย ความคาดหวังซึ่งกันและกัน ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน การมีความ
เสียสละและอุทิศตนต่องาน 
   5) ความเปิดเผย หมายถึงการแสดงออกของผู้บริหารถึง ความตรงไปตรงมา ความ
โปร่งใส และความมั่นใจในความถูกต้องของข้อมูล ซึงนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึง ความเปิดเผย 
(Openness) ประกอบด้วย ความตรงไปตรงมา การมีส่วนร่วมในการใช้ข้อมูล ความมั่น ใจและกล้า
เปิดเผยข้อมูล   
  1.6.8 นิคมอุตสาหกรรม นวนคร หมายถึง โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม นวนคร         
ในจังหวัดปทุมธานี ที่ประกอบธุรกิจหรือกิจการในเขตนิคมอุตสาหกรรม นวนคร จ านวนทั้งหมด 192 แห่ง 
แห่ง โดยมีจ านวนประชากร 152,042 คน  
 
1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1.7.1 ประโยชน์ทางด้านวิชาการ ผลการวิจัยนี้จะเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ
รูปแบบของปัจจัยที่มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เขตนิคมอุตสาหกรรม นวนคร เป็นการบูรณาการ
ร่วมกันของศาสตร์ต่าง ๆ จากหลายแหล่งข้อมูล ทั้งจากแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยรูปแบบ
สมการโครงสร้างท าให้เห็นภาพปรากฏการณ์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ได้ชัดเจน ครบถ้วน และสมบูรณ์มากขึ้น โดยผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็น
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนแนวคิด รูปแบบสมการโครงสร้างที่ผ่านการปรับปรุงแล้วท าให้ได้
โมเดลที่มีความเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย ซึ่งนักวิชาการ นักวิจัย หรือผู้น าในเขตนิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร ตลอดจนผู้สนใจอาจน าไปเป็นรูปแบบสมการโครงสร้างตั้งต้นเพ่ือขยายของเขตส าหรับการ
วิจัยในอนาคต โดยการเพ่ิมพูนองค์ความรู้พ้ืนฐานและความรู้เชิงลึกของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงใน
อุตสาหกรรมต่อไป  
  1.7.2 ประโยชน์เชิงนโยบาย ผลการวิจัยจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหาร
จัดการด้านการพัฒนาประเทศชาติทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยอุตสาหกรรมน ารายได้
เงินตรา จากนักลงทุนชาวต่างชาติ กลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน เข้าสู่ประเทศ รวมทั้งเกิดการจ้างงาน 
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สร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนท้องถิ่น และกระตุ้นให้เกิดความต้องการแรงงาน เกิดรายได้สู่ชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร 

การตระหนักรู้อารมณ์ของตนเอง 

การสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง 

การรับรู้อารมณ์ของผู้อื่น 

การสร้างความสมัพันธ์กับผู้อื่น 

การควบคุมอารมณ์ของตนเอง 

สมรรถนะรอบรู ้

ความซื่อสัตย ์

คุณงามความด ี

ความน่าเชื่อถือ 

ความเปิดเผย 

วิสัยทัศน์ 

ความฉลาด 

ทางอารมณ ์

ความเชื่อมั่น 

ความคิด
สร้างสรรค ์

ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 

การเผยแพร่วิสยัทัศน ์

การสร้างวิสัยทัศน์ 

การเป็นแบบอย่างท่ีด ี

การปฏิบัตติามวสิัยทัศน ์

การใช้อิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์หรือสร้างบารม ี

การสร้างแรงบันดาลใจ 

การกระตุ้นการใช้ปัญญา 

การค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล 

ความคิดรเิริม่สิ่งใหม ่

ความยืดหยุ่นในการคิด ความคล่องแคล่วในการคิด 

ความละเอียดลออในการคิด 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
            การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ผู้วิจัยได้ด าเนินการค้นคว้าเอกสารต าราแนวคิด ทฤษฎี              
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่ศึกษาที่ส าคัญ ดังนี้ 
  2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
  2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ 
  2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 
  2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับฉลาดทางอารมณ์ 
  2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเชื่อมั่น 
  2.6 ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับนิคมอุตสาหกรรม นวนคร 
  2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
  2.1.1 ความหมายที่เก่ียวข้องกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
   1) ความหมายของผู้น า 
    เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2553) ได้ให้ความหมายผู้น า หมายถึง ผู้ที่สามารถน า
ทิศน าทางผู้อ่ืนให้ก้าวไปข้างหน้าสู่จุดหมายตามที่ตั้งใจไว้ได้ โดยใช้ศักยภาพของความเป็นผู้น าที่มีอยู่ 
เพ่ือส่งผลให้สามารถก าหนดทิศทางของผู้ติดตามให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 
    ธีระ รุญเจริญ (2554) ได้ให้ความหมาย  ผู้น า หมายถึง บุคคลที่สามารถท าให้
ผู้อื่นยอมรับ และสามารถจูงใจ ชักน า ชี้น า มีบทบาทเหนือบุคคลอ่ืน สามารถขจัดปัญหาข้อขัดแย้งที่
เกิดข้ึน ท าให้การปฏิบัติงานของกลุ่มสามารถบรรลุเป้าหมายอย่างดี 
   2) ความหมายของภาวะผู้น า 
    ดาฟท์ (Daft, 2005) ได้ให้ความหมาย ภาวะผู้น า หมายถึง ความสัมพันธ์ที่มี
อิทธิพลระหว่างผู้น า (Leaders) และผู้ตาม (Followers) ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และบรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน (Shared Purposes) 
    โรน่า จาฮาน (Rounaq Jahan, 2007) ได้ให้ความหมาย ภาวะผู้น า หมายถึง 
การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมซึ่งผู้น าพยายามที่จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ตาม จูงใจให้สมาชิกของ
องค์ปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยความร่วมมือ และการท างานเป็นทีม 
    จอนป์ อาแดร์ (John Adair, 2010) ได้ให้ความหมาย ภาวะผู้น า หมายถึง เป็น
ขบวนการของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มบุคคลเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิผล 
    ปีเตอร์ นอร์ทเฮาส์ (Peter Northouse, 2012) ได้ให้ความหมาย ภาวะผู้น า 
หมายถึง ความเพียร พยายาม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความม่ันใจในตนเอง และมีพลังก าลังใจอัน
แข็งกล้า 
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    ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2553) ได้ให้ความหมาย  ภาวะผู้น า หมายถึง ผู้ที่มีความ
ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมผลักดันให้ผู้อื่นเห็นพร้อมและสามารถท าไปพร้อม ๆ กันได้ 
อย่างซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ 
    ขวัญตา เกื้อกูลรัฐ (2554) ได้ให้ความหมาย ภาวะผู้น า หมายถึง ศิลปะหรือ
ความสามารถของบุคคลหนึ่งที่จะจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงาน จนกระทั่งบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
    วิโรจน์ สารรัตนะ (2555) ได้ให้ความหมาย ภาวะผู้น า หมายถึง เป็นกระบวนการ
ที่ผู้บริหารจะให้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนอ่ืน 
    วีระ หงส์ลดารมภ์ (2555) ได้ให้ความหมาย ภาวะผู้น า หมายถึง  บุคคลที่มี
อิทธิพลต่อกลุ่ม สามารถน ากลุ่มให้ปฏิบัติงานต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่น ศรัทธา และให้การสนับสนุน ผลักดันบุคคลหรือองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย 
    จากแนวความคิดของนักวิชาการสามารถ สรุป ภาวะผู้น า หมายถึง ความสัมพันธ์ 
ที่มีอิทธิพลระหว่างผู้น า และผู้ตาม ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และบรรลุเป้าหมายร่วมกัน รวมถึง
การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมซึ่งผู้น าพยายามที่จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ตาม จูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จโดยความร่วมมือ และการท างานเป็นทีม เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
   3) ความหมายของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง   
    คลอว์สัน (Clawson, 2010) ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง 
ผู้ควบคมุกระบวนการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ภายใต้สถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
    ลูซิเออร์ (Lussier, 2010) ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง 
ผู้น ามีส่วนร่วมในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทุกขั้นตอน ดังนั้นกลยุทธ์ที่ผู้น าใช้จึงมีความส าคัญต่อ
ความส าเร็จในการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์เหล่านี้รวมถึงการสื่อสารเหตุผลที่ชัดเจนในการเปลี่ยนแปลง 
มีการสื่อสารที่เปิดเผย ในแนวทางในการเปลี่ยนแปลง มีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะและความสามารถ
ของบุคลากร มีการส่งเสริมสนับสนุนและหาผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในขั้นเริ่มต้นของกระบวนการเปลี่ยนแปลง 
ไม่ย่อท้อเมื่อเกิดปัญหา ให้การยอมรับและให้รางวัลแก่ผู้ทุ่มเทในการท างาน มีจัดการทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ ด าเนินการเปลี่ยนแปลงโปร่งใสและมีแผนรองรับส าหรับการต่อต้าน     
    ไมเคิล ฟูลแลน (Michael Fullan, 2008) ได้ให้ความหมาย ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
หมายถึง ต้องอาศัยผู้ที่มีแรงผลักดันหลาย ๆ ด้านซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ เป้าประสงค์เชิงคุณธรรม 
การเข้าใจการเปลี่ยนแปลง การสร้างความสัมพันธ์ ความรู้ และท าให้เกิดความสามัคคี ในกรอบพลัง
ความศรัทธาอย่างแรงกล้า และความหวังสร้างพันธะสัญญาทั้งภายนอกและภายในเพ่ือให้ เกิดสิ่งที่
ดีกว่าแรงกดดันจะเกิดข้ึนจากการตั้งเป้าหมายที่ยากล าบาก   
    ขวัญตา เกื้อกูลรัฐ (2554) ได้ให้ความหมาย ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง 
ระดับพฤติกรรมของผู้บริหารในการจัดการหรือการท างานที่มีการเปลี่ยนแปลงท าให้ผู้ร่วมงานให้
สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวังเป็นผลให้การปฏิบัติงานเกิดความคาดหวัง พัฒนาความสามารถ 
และศักยภาพ ไปสู่ระดับสูงขึ้น โดยผู้บริหารแสดงบทบาทท าให้ผู้ร่วมงานมองไกลเกินกว่าความสนใจ
ของตน ซึ่งจะน าไปสู่การบรรลุประสิทธิผลขององค์กร 
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    เนตร์พัณณา ยาวิราช (2552) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
หมายถึง บุคคลที่ได้รับการยอมรับและยกย่องจากบุคคลอ่ืน หมายถึงบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งขึ้นมา 
หรือได้รับการยกย่องให้เป็นหัวหน้าในการด าเนินงานต่าง ๆ ในองค์กรต่าง ๆ ต้องอาศัยบุคคลที่เป็น
ผู้น าและมีความเป็นผู้น าจึงจะท าให้องค์กรด าเนินไปย่างบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และน าพา
หน่วยงานไปสู่ความเจริญก้าวหน้า   
    จากแนวความคิดของนักวิชาการสามารถ สรุป ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
หมายถึง ผู้ควบคุมกระบวนการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว รวมถึงการสื่อสารเหตุผลที่ชัดเจนในการเปลี่ยนแปลง แนวทางในการเปลี่ยนแปลง รวมถึง
ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะและความสามารถของบุคลากร สนับสนุนกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง ไม่ย่อท้อเมื่อเกิดปัญหา ให้การยอมรับและให้รางวัลแก่ผู้ทุ่มเทในการท างาน การสร้าง
ความสัมพันธ์ ความรู้ ความสามัคคีของการท างานที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้นเป็นผลให้การ
ปฏิบัติงานเกิดความคาดหวัง พัฒนาความสามารถ และศักยภาพ ไปสู่ระดับสูงขึ้น โดยผู้บริหารแสดง
บทบาทให้ผู้ร่วมงานมองไกลเกินกว่าความสนใจของตน ซึ่งจะน าไปสู่การบรรลุประสิทธิผลขององค์กร 
  2.1.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
   ทฤษฏีภาวะผู้น ายุคใหม่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงหรือยุคบูรนาการแห่งองค์การ  
(integrated) นั้นภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (transformational Leadership) ถือได้ว่าเป็นทฤษฎี
ของการศึกษาภาวะผู้น าแนวใหม่ หรือเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ (modern paradigm) โดยแสดงถึง
ความคาดหวังต่อการสร้างปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ (Pradigm Shift) โดยใช้หลักกระบวนทัศน์
ใหม่และทฤษฎีระบบ (System Theory) ผสมผสานกัน (Belhiah, 2007) เนื่องจากองค์การปัจจุบัน
ควรต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเพ่ือยกระดับการด าเนินงานขององค์การให้มีขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันที่สูงขึ้น ดังนั้นภาวะผู้น าที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคคลในองค์การจ านวน
มากได้ด าเนินงานอย่างเต็มความสามารถและยกระดับการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น เพ่ือเป็นการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง พัฒนาองค์การให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันที่สูงขึ้น เช่นเดียวกับภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) ไปสู่ความเป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ 
(Visionary) และมีการกระจายอ านาจหรือเสริมสร้างพลังจูงใจ (Empowering) เป็นผู้มีคุณธรรม 
(Moral Agents) และกระตุ้นผู้ตามให้มีความเป็นผู้น า ซึ่งภาวะผู้น าลักษณะนี้ก าลังเป็นที่ต้องการอย่าง
ยิ่งในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสับสนอย่างในปัจจุบันนี้ 
   แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ที่มี
การศึกษาวิจัยมากในช่วงตั้งแต่ทศวรรษ 2000 เป็นต้นมา ได้บ่งบอกถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือ
การแปรสภาพในตัวบุคคล โดยผู้น าจะมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงเรื่องค่านิยม คุณธรรม มาตรฐานและ
การมองการณ์ไกลไปในอนาคต ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะให้ความส าคัญต่อการประเมินเพื่อทราบ
ถึงระดับแรงจูงใจของผู้ตาม แล้วพยายามหาแนวทางตอบสนองความต้องการและปฏิบัติต่อผู้ตามด้วย
คุณค่าความเป็นมนุษย์โดยสาระของทฤษฎีแล้วภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะกว้างขวางครอบคลุม
แนวคิดของภาวะผู้น าเชิงบารมี  (Charismatic Leadership) ภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ (Visionary 
Leadership) รวมทั้งภาวะผู้น าเชิงวัฒนธรรม (cultural leadership) อีกด้วย (ณัฐวุฒิ เตมียสุวรรณ, 
2550) และถูกน าไปใช้ศึกษาและอธิบายภาวะผู้น าและพฤติกรรมของผู้น า  กลวิธีการใช้อิทธิพลของ
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ผู้น า (Sparrowe, Soetjipto & Kraimer, 2006) หรือเป็นการน าไปใช้อธิบายการรับรู้ความยุติธรรม
ในองค์การ (Organizational Justice) น าไปใช้อธิบายพฤติกรรมการท างานของผู้ตาม เช่น การเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior) (Bhal, 2006) ด้วยเหตุที่ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับผู้ตาม ซึ่งท าให้ผู้ตามเคารพไว้วางใจ เลื่อมใส ศรัทธา  
และจงรักภักดี เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ยินดีทุ่มเทปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
และปฏิบัติงานได้มากกว่าที่คาดคิด สามารถปรับเปลี่ยนเป้าหมายและค่านิยมของผู้ตาม เพ่ือให้
เป้าหมายนั้นประสบความส าเร็จเกิดประโยชน์ต่อองค์การ  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะท าให้
ประสิทธิผลของงานและองค์การสูงขึ้น เพราะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะท าให้ปัญหาต่าง ๆ ในการ
บริหารงานลดลง ส่งผลให้องค์การบรรลุเป้าหมาย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (ชาคริต มานพ, 2550) 
เนื่องจากภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นที่รู้กันว่าการเคลื่อนไหวและการปรับเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ  ใน
ทิศทางท่ีกว้างมากขึ้น โดยเชื่อมโยงให้ผู้ตามได้ทราบถึงวิสัยทัศน์ในอนาคต การรู้ถึงอุดมคติ         และ
เจตนารมณ์ โดยภาวะผู้น าการเปลี่ยนเน้นไปที่ความสามารถของตัวบุคคลที่เป็นผู้น า (Lussier & 
Achua, 2007) ต่อมามีการปรับปรุงทฤษฎีใหม่เพ่ืออธิบายทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม
ว่าเป็นกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานหรือตามกระท าโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรม  
(Bass & Avolio, 1994 Cited in Bass & Riggio, 2006) 
   อย่างไรก็ตาม แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational 
Leadership) จ าเป็นต้องมีภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผลในการท างาน ซึ่งปัจจุบันมีนักวิชาการ นักการศึกษา 
ได้อธิบายไว้หลากหลาย เช่น ผู้น าที่มีประสิทธิผลไว้ว่า คือ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกลในการ
บริหารงาน เป็นผู้สอนงานและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีสัมพันธภาพที่ดีและการเป็นแบบอย่าง
ในการปฏิบัติงาน (Hancott, 2005) สอดคล้องกับเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ให้ทิศทางในการปฏิบัติงานมีความ
น่าเชื่อถือ เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนผู้ตาม เป็นนักพัฒนา และเป็นผู้รู้คุณค่าและเข้าใจผู้อ่ืน 
และความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ประกอบด้วยสภาวะการควบคุมที่สามารถควบคุมได้ 
(Van Staden, Scheepers & Rieger, 2000) นอกจากนั้นแนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตาม
ทัศนะของนักวิชาการไทยอธิบายพฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากผู้น าจะมีการถ่ายโอน
หน้าที่ความรับผิดชอบและอ านาจที่ส าคัญและขจัดข้อจ ากัดการท างานที่ไม่จ าเป็นออกไป  ผู้น ามีการ
ดูแลสอนทักษะให้แก่ผู้ตามที่มีความจ าเป็นต้องแก้ปัญหา ต้องการการริเริ่มการกระตุ้นการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจที่ส าคัญ การกระตุ้นการแข่งขันความคิด การตระหนักในข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริม
ความร่วมมือ และการท างานเป็นทีม รวมทั้งส่งเสริมการแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ในการบริหารความ
ขัดแย้งต่าง ๆ ผู้น าจะท าการปรับปรุงโครงสร้างองค์การและระบบการบริหาร  เพ่ือเน้นและสร้าง
ค่านิยมและวัตถุประสงค์หลักขององค์การ (โสภณ ภูเก้าล้วน, 2550) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงความ
พยายามของผู้ร่วมงาน และผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของ
ผู้ร่วมงานและ ผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงขึ้น และศักยภาพมากขึ้น ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและ
วิสัยทัศน์ของกลุ่มและองค์การ จูงใจให้ผู้ร่วมงานและผู้ตามให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่
ประโยชน์ของกลุ่มขององค์การและสังคม (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2550) จากเหตุผลข้างต้นภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงจึงมีความส าคัญและเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับองค์การที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีดีขึ้น 
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   ต่อมาได้มีการพัฒนาทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นโมเดลภาวะผู้น าแบบเต็ม
รูปแบบ (Model of the full Range of Leader) ตามแนวคิดของ Bass ได้น าแนวคิดภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) กับภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน  (Transactional 
Leadership)มารวมเข้าไว้ด้วยกัน เรียกว่า โมเดลภาวะผู้น าเต็มรูปแบบ (The Model of full Range 
of Leadership) ซึ่งเป็นการแสดงถึงระดับของภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผลต่างกัน โดยเริ่มจากภาวะผู้น า
แบบตามสบาย (Laissez–Faire Leadership: LF) ซึ่งเป็นผู้น าที่นับได้ว่ามีประสิทธิผลต่ าที่สุดหรือไร้
ประสิทธิผลหรือเป็นบุคคลที่ขาดภาวะผู้น า  (non-Leadership) และในขั้นที่สูงขึ้นของผู้น าที่มี
ประสิทธิผล ผู้น าจะมีบทบาทมากขึ้นตามล าดับจากผู้น าที่มีการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ  (Passive 
Management by Exception: MBE-P) มาสู่การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (Active Management 
by Exception: MBE-A) เมื่อผู้น าเป็นฝ่ายที่รุกมากขึ้นในเรื่องการตอบสนองต่อความต้องการขั้น
พ้ืนฐานของผู้ตามโดยการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ซึ่งกันและกันระหว่างผู้น ากับผู้ตาม โดยที่ผลงานที่
ได้ตามข้อตกลงระหว่างกัน ผู้น าจะให้รางวัลแก่ผู้ตาม ซึ่งอาจจะเป็นการเลื่อนขั้นต าแหน่ง โบนัส         
เป็นต้น เรียกว่า การให้รางวัลตามสถานการณ์ (Contingent Reward: CR) ระดับขั้นทั้ง 3 ขั้นนี้           
เป็นองค์ประกอบของภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) ส่วนระดับที่ผู้น าจะมี
ประสิทธิผลมากที่สุด ก็คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transfor Mational Leadership) ภาวะผู้น า
แบบนี้จะมีพฤติกรรมทั้ง 4 อย่าง ที่มีประสิทธิผลมากกว่าภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน ผู้น าสามารถ
กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ตามในเรื่องระดับความต้องการให้สูงยิ่งขึ้ น ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ท างานที่เกินความคาดหมายได้ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงนี้ ผู้น าจะพัฒนาบุคลากรโดยการสร้าง
ภาวะผู้น าให้เกิดขึ้นแก่ ผู้ตามโดยผ่านการมอบหมายงาน หรือการเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment) 
การกระจายอ านาจจะเกิดขึ้นในองค์การนวัตกรรมใหม่ ๆ จะถูกสร้างขึ้นโดยผู้ตาม ทั้งนี้ผู้น านั้นจะ
กระตุ้นให้ผู้ตามคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโดยรวมแล้วภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลต่อการพัฒนาองค์การอีกด้วย  (Bass & Avolio, 1994 cited in Bass & 
Riggio, 2006) ดังแสดงในภาพประกอบที่ 2.1 
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ภาพที่ 2.1 โมเดลภาวะผู้น าแบบเต็มรูปแบบ  
ที่มา: Bass & Avolio (1994); Cited in Bass & Riggio (2006) 
 
  2.1.3 การวัดองค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) 
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบเฉพาะทั้ง 4 ประการ ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน (Interco Related) และมี
การแบ่งแยกแต่ละองค์ประกอบ เนื่องจากต่างก็มีความเฉพาะเจาะจง และมีความส าคัญที่แตกต่างกัน
ซึ่งมีรายละเอียดเฉพาะของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้  
   1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือสร้างบารมี (Idealized Influence or Leadership: 
II or CL) หมายถึง การที่ผู้น าประพฤติตัวเป็นแบบอย่างหรือเป็นโมเดลส าหรับผู้ตามผู้น าจะเป็นที่ยก
ย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจและท าให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกัน  ผู้ตามจะ
พยายามประพฤติปฏิบัติเหมือน กับผู้น าและต้องการเลียนแบบผู้น าของเขา สิ่งที่ผู้น าต้องปฏิบัติเพ่ือ
บรรลุถึงคุณลักษณะนี้คือ ผู้น าจะต้องมีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ตาม ผู้น าจะมีความ
สม่ าเสมอมากกว่าการเอาแต่อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤต ผู้น าเป็นผู้ที่ไว้ใจ
ได้ว่าจะท าในสิ่งที่ถูกต้อง ผู้น าจะเป็นผู้ที่มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง ผู้น าจะหลีกเลี่ยงที่จะใช้อ านาจ
เพ่ือประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืนและเพ่ือประโยชน์ของกลุ่ม ผู้น า
จะแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความตั้งใจ การเชื่อมั่นในตนเองความแน่วแน่
ในอุดมการณ์ ความเชื่อและค่านิยมของเขา ผู้น าจะเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี และความ
มั่นใจของผู้ตาม และท าให้ผู้ตามมีความเป็นพวกเดียวกับผู้น า  โดยอาศัยวิสัยทัศน์และการมี
จุดประสงค์ร่วมกัน ผู้น าแสดงความมั่นใจช่วยสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย
ที่ต้องการ ผู้ตามจะเลียนแบบผู้น าและพฤติกรรมของผู้น าจากการสร้างความมั่นใจในตนเอง
ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง ผู้น าการเปลี่ยนแปลง จึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุ
เป้าหมายและปฏิบัติภาระหน้าที่ขององค์การ 
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   2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation: IM) หมายถึง การที่ผู้น าจะ
ประพฤติในทางที่จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตาม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ความหมาย
และท้าทายในเรื่องงานของผู้ตาม ผู้น าจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม (Team Spirit) ให้มีชีวิตชีวา          
มีการแสดงออกซึ่งความกระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติที่ดีและการคิดในแง่บวก ผู้น าจะท าให้ผู้ตาม
สัมผัสกับภาพที่งดงามของอนาคต ผู้น าจะสร้างและสื่อความหวังที่ผู้น าต้องการอย่างชัดเจน ผู้น าจะ
แสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน ผู้น าแสดงความเชื่อมั่นและแสดง
ให้เห็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ผู้น าจะช่วยให้ผู้ตามมองข้ามผลประโยชน์
ของตนเพ่ือวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การ ผู้น าจะช่วยให้ผู้ตามพัฒนาความผูกพันของตนต่อ
เป้าหมายระยะยาว และบ่อยครั้งพบว่าการสร้างแรงบันดาลใจนี้เกิดขึ้นผ่านการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล และการกระตุ้นทางปัญญา โดยการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลท าให้ผู้ตามรู้สึก
เหมือนตนเองมีคุณค่า และกระตุ้นให้พวกเขาสามารถจัดการกับปัญหาที่ตนเองเผชิญได้  ส่วนการ
กระตุ้นทางปัญญาช่วยให้ผู้ตามจัดการกับอุปสรรคของตนเอง และเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   3) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation: IS) หมายถึง การที่ผู้น ามี
การกระตุ้นผู้ตามให้ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท าให้ผู้ตามมีความต้องการหา
แนวทางใหม่มาแก้ปัญหาในหน่วยงาน เพ่ือหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม เพ่ือท าให้เกิดสิ่งใหม่ และสร้างสรรค์ 
โดยผู้น ามีการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการตั้งสมมติฐาน        
การเปลี่ยนกรอบ (Reframing) การมองปัญหา และการเผชิญกับสถานการณ์เก่า ๆ ด้วยวิถีทางแบบใหม่ ๆ 
มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ในการพิจารณาปัญหาและการหาค าตอบของปัญหา         
มีการให้ก าลังใจผู้ตามให้พยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ ๆ ผู้น ามีการกระตุ้นให้ผู้ตามแสดง
ความคิดและเหตุผล และไม่วิจารณ์ความคิดของผู้ตาม แม้ว่ามันจะแตกต่างไปจากความคิดของผู้น า 
ผู้น าท าให้ผู้ตามรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นโอกาสที่ดีที่จะแก้ปัญหาร่วมกั น         
โดยผู้น าจะสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ตามว่าปัญหาทุกอย่างต้องมีวิธีแก้ไข  แม้บางปัญหาจะมีอุปสรรค
มากมาย ผู้น าจะพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ จากความร่วมมือร่วมใจในการ
แก้ปัญหาของผู้ร่วมงานทุกคน ผู้ตามจะได้รับการกระตุ้นให้ตั้งค าถามต่อค านิยมของตนเอง ความเชื่อ
และประเพณี การกระตุ้นทางปัญญาเป็นส่วนส าคัญของการพัฒนาความสามารถของผู้ตามในการที่จะ
ตระหนักและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง  
   4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration: IC) ผู้น า
จะมีความ สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็นผู้น าในการดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคล        
และท าให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและมีความส าคัญ ผู้น าจะเป็นโค้ช (Coach) และเป็นที่ปรึกษา (Advisor) 
ของผู้ตามแต่ละคน เพ่ือการพัฒนาผู้ตาม ผู้น าจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความต้องการของปัจเจกบุคคล 
เพ่ือความสัมฤทธิ์ และเติบโตของแต่ละคน ผู้น าจะพัฒนาศักยภาพของผู้ตามและเพ่ือนร่วมงานให้
สูงขึ้นนอกจากนี้ผู้น าจะมีการปฏิบัติต่อผู้ตาม โดยการให้โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สร้างบรรยากาศ
ของการให้การสนับสนุน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความจ าเป็น และความต้องการ
การประพฤติของผู้น าแสดงให้เห็นว่า เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น บางคน
ได้รับก าลังใจมากกว่า บางคนได้รับอ านาจการตัดสินใจด้วยตนเองมากกว่า บางคนมีมาตรฐานที่
เคร่งครัดกว่า บางคนมีโครงสร้างงานที่มากกว่า ผู้น ามีการส่งเสริมการสื่อสารสองทาง  และมีการ
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จัดการด้วยการเดินดูรอบ ๆ (Management by Walking Around) มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นการ
ส่วนตัว ผู้น าสนใจในความกังวลของแต่ละบุคคล เห็นปัจเจกบุคคลเป็นบุคคลทั้งคน (As a Whole 
Person) มากกว่าเป็นพนักงานหรือเป็นเพียงปัจจัยการผลิต ผู้น าจะมีการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ       
มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) ผู้น าจะมีการมอบหมายงานเพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนา         
ผู้ตาม เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มที่  และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ท้าทาย
ความสามารถ ผู้น าจะดูแลผู้ตามว่าต้องการค าแนะน า การสนับสนุนและการช่วยให้ก้าวหน้าในการ
ท างานที่รับผิดชอบอยู่หรือไม่ โดยผู้ตามจะไม่รู้สึกว่าเขาก าลังถูกตรวจสอบ 
   ผู้วิจัยสรุปได้ว่าแนวคิดเกี่ยวกับ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่ผู้น า
พยายามเปลี่ยนแปลงผู้ตามให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความไว้วางใจ เกิดความจงรักภักดี
และเชื่อถือในตัวผู้น าเกิดความคล้อยตาม พยายามแก้ปัญหาในการปฏิบัติ เกิดความมั่นใจในตนเอง        
มีความรับผิดชอบและยอมอุทิศตนเพ่ือองค์กร ดังนั้น ผู้บริหารหรือผู้น าการเปลี่ยนผู้น าที่ดีจึงต้องมี
ความสามารถในการจูงใจคนให้ท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ ท าให้ผู้คนรู้สึกอยากจะติดตามไปทุกหน
ทุกแห่งขณะเดียวกันก็ต้องส่งเสริมลูกน้องให้ได้แสดงออกถึงความรู้สึกความสามารถให้มีโอกาสพัฒนา
ตนให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ต้องสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานที่อบอุ่นซึ่งจะส่งผลให้
ลูกน้องเกิดความรักความผูกพัน 
   กรอบแนวคิดในการวิจัยที่ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง พบว่ามี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีความถ่ีร้อยละ 50 ขึ้นไป พบว่า มี 4 ปัจจัย คือ 
   1) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)  
   2) วิสัยทัศน์ (Vision)  
   3) ความฉลาดทางอารมณ ์(Emotional Intelligence) 
   4) ความเชื่อมั่น (Confidence)   
   ปัจจัยของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามทัศนะของนักทฤษฎี นักวิชาการต่าง ๆ 
ผู้วิจัยได้น าประเด็นต่าง ๆ มาสังเคราะห์เพ่ือก าหนดปัจจัยที่เป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical 
Framework) และเป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual Framework) ตามล าดับดังแสดงใน
ตารางที่ 2.1 
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  จากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมา ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจัยของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ผู้วิจัยได้น าประเด็นต่าง ๆ ได้น ามาสังเคราะห์เพื่อก าหนดปัจจัยกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical 
Framework) และที่เป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual Framework) ตามล าดับดังแสดง
เป็นโมเดลปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงได ้ดังภาพประกอบที่ 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.2 โมเดลปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 
   องค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามทัศนะของนักทฤษฎี นักวิชาการ
ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น โดยผู้วิจัยได้น าประเด็นต่าง ๆ ได้น ามาสังเคราะห์เพ่ือก าหนดองค์ประกอบที่
เป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) และที่เป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual 
Framework) ตามล าดับดังแสดงในตารางที่ 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 

ความคิดสร้างสรรค์ 

วิสัยทัศน์ 

ความเชื่อมั่น 

ความฉลาดทางอารมณ์ 
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  จากตารางแสดงผลสังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ เป็น
องค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) ในตารางพบว่ามีจ านวน 4 ปัจจัย 
และในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเป็นองค์ประกอบที่เป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual 
Framework) โดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากความถ่ีตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป พบว่าม ี4 ปัจจัย คือ  
   1) การใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี ( Idealized Influence or 
Leadership: II or CL) 
   2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation: IM) 
   3) การกระตุ้นการใช้ปัญญา (Intellectual Stimulation: IS) 
   4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration: IC) 
   จากองค์ประกอบข้างต้น แสดงเป็นโมเดลการวัดได้ ดังภาพที ่2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.3 โมเดลการวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 
        2.1.4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
   การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในเขตนิคม
อุตสาหกรรม นวนคร ในช่วงที่ผ่านมามีนักวิจัยท าการวิจัยและยืนยัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง มีดังนี้ 
   1) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า
ความคิดสร้างสรรค์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีนัยส าคัญทางสถิติ เช่น
การศึกษาของ (ณัฐวุฒิ แก้วบางพูด, 2554) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับ
วัฒนธรรมองค์กร กรณีศึกษาเทศบาลนครภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ส่งผล
ทางบวกกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เท่ากับ 0.73 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติส่วนผลงานวิจัยของ 
(ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์, 2554) ศึกษาความคิดสร้างสรรค์กับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย ในกลุ่มเครือข่ายภาคกลาง พบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทยมีการแก้ไขปัญหาอย่าง

ภาวะผู้น า              
การเปลี่ยนแปลง 

 

การใช้อิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์หรือการสร้างบารมี 

การสร้างแรงบันดาลใจ 

การกระตุ้นการใช้ปัญญา 

การค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล 
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สร้างสรรค์ในทางบวกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 อีกทั้งผลการวิจัยของ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2554) ศึกษา
ความคิดสร้างสรรค์กับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง คิดนอกกรอบก็จะท าให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมที่
สร้างสรรค์ มีผลสัมฤทธิ์ในการท างานสูงสุด รวมทั้งผลการวิจัยของ  (ชาญชัย โตสงวน, 2553) ศึกษา
ความคิดสร้างสรรค์กับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ของหัวหน้างานตามการรับรู้ของพนักง านระดับ
ปฏิบัติการของ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด (โรงงานเกตเวย์) พบว่า ความคิด
สร้างสรรค์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ส่วน (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2554: 78) ศึกษาความคิดสร้างสรรค์กับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงศึกษา
และมองด้านภาวะผู้น ารุ่นใหม่ต้องมีความคิดวิเคราะห์การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ อย่างมีนัยส าคัญ       
ทางสถิติ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ (วีระ หงส์ลดารมณ์, (2554) Burke & et al. (2006) Yammerino 
& et al. (2005) Shin & Zhou (2003) Greenberg & Baron (2002) 
   2) วิสัยทัศน์ (Vision) จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า วิสัยทัศน์ มีอิทธิพล
เชิงบวกต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีนัยส าคัญทางสถิติ เช่นการศึกษาของ  (ภาวิช ทองโรจน์, 
2555) ศึกษาผู้น าของมหาวิทยาลัยจะต้องมีวิสัยทัศน์ในความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือที่จะน าประเทศ
ไทยสู่สังคมที่พึงปรารถนาในที่สุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Ertmer, Bai, Dong, Khalil, Park & Wang (2010); Miller, (2008); Rhouda Pennings (2007); 
Lussier & Aohua (2007);  Koscec (2007); Ho. (2006); Persaud (2006); Yammering, et. al., 
(2005); Allio (2005); Hitt, Ireland & Hoskisson (2005); Scott (2005); Mirra (2004); Seay 
(2004); Zaccaro & Banks (2004); Bono & Judge (2004); Bridger (2003); Eagly, Johannesen-
Schmidt & Van Engen (2003); Chang (2002); Lawronce (1999); Reinke (1997); Redinger 
(1996); Mosley & et al., (1996); Kotter (1996); Wenglinsky, Rosen & well (1995); Stirling 
1993); Robbins (1993); Nanus 1992); Fechter & Horowitz (1991); Bennis (1989) 
   3) ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) จากการทบทวนงานวิจัยที่
ผ่านมา พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ อาทิเช่น (ชัยวุฒิ วรพันธุ์, 2557) ศึกษาจากคุณลักษณะภาวะผู้น ายุคใหม่กับสมรรถนะการ
บริหารงานแบบมืออาชีพของปลัดเทศบาลในภาคกลาง ผลการศึกษาพบว่าความฉลาดทางอารมณ์
ส่งผลทางบวกกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 56.10 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนงานวิจัย
ของ (วริษฎา ดวงจันทา, 2556) ศึกษาจากความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร
กับวัฒนธรรมองค์การ ผลการศึกษาพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ส่ งผลทางบวกกับภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงเท่ากับ 0.38 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  รวมถึงงานวิจัยของ (วลัยทิพย์ ธีริศราวิชชากร, 
2555) ศึกษาจากผู้บริหารโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการศึกษาพบว่า ความฉลาด
ทางอารมณ์ส่งผลทางบวกกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เท่ากับ 0.58 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ          
อีกทั้งงานวิจัยของ (วีระ ซีประเสริฐ, 2555) ศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อภาวะที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผลการศึกษาพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ส่งผล
ทางบวกกับภาวะผู้น า เท่ากับ 0.47 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ รวมทั้งงานวิจัยของ (ธนินทร์          
รัตนโอฬาร, 2553) ศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษารัฐบาลและเอกชน ผลการศึกษาพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ส่งผลทางบวกกับ
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ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เท่ากับ 0.31 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และงานวิจัยของ (เพ็ญพร ทองค าสุก, 
2553) ศึกษาผู้บริหารและคณะกรรมการการศึกษา (จ านวน 380 คน) ผลการศึกษาพบว่า ความฉลาด
ทางอารมณ์ส่งผลทางบวกกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เท่ากับ 0.76 รวมทั้งผลงานวิจัยของ (นิตยา 
วิเศษยา, 2551) พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ และบทวิเคราะห์ของ (มานะ โลหเตปานนท์ , 2554) แห่งบริษัทเฮย์กรุ๊ป ภาคพ้ืน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
รวมทั้งผลงานวิจัยของ (วรรณา โชคบรรดาลสุข, 2555) พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์
กับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับผลการวิจัยของนักวิจัยท่านอ่ืน ๆ 
Walter (2011); Minett, Yaman, & Denizci (2009); L.Mills & Rouse (2009); Greven, et al. (2008); 
luemper (2008); Michael Piel (2008); Yammering & Dansereau (2008); Ergeneli, Gohar, & 
Temirbekova (2007); Zawahir Siddigue (2 0 0 7 ); Saima Yousuf & Iftikhar Ahmad (2007); 
Downey, et. al,  (2006); J .Mgmt,  (2006); John E. Barbutoand Mark E. Burbach (2006); Robert 
Kerr, et al. (2006); Brown, et al. (2005); Dyer, Hanges & Hall (2005); Thomas (2005); Leban 
& Zulauf (2004); Vakola, Tsaousis & Nikolaou (2004); Shannon Webb (2004); Sandra M. 
Curry (2004); Michael Kirk Hartsfield (2003); Price (2003); Zacharatos, Barling, & Kelloway 
(2000); Bass & Steidlmeier (1999); Cook, William, Walter, Hill, & Peter (1989); Osborn 
(1973); Smith & Hilderth (1971); Litwin & Stromger (1968); Rogers (1959) 
   4) ความเชื่อมั่น (Confidence) จากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า ความเชื่อมั่น   
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เช่นการศึกษาของ (พิเชษฐ์  
วงศ์เกียรติ์ขจร, 2553) ได้ก าหนดลักษณะของผู้น าที่ประสบผลส าเร็จประกอบด้วยมีความเชื่อมั่นใน
ตัวเอง มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเฉลียวฉลาด ส่วนงานวิจัยของ (สมคิด สกุลสถาปัตย์ , 2552) 
ศึกษาความเชื่อมั่นกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ซึ่งศึกษารูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มี
ประสิทธิผล พบว่า ความเชื่อมั่นมีอิทธิพลเชิงบวกต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ รวมถึงงานวิจัยของ (กรรณิการ์ จิตต์บรรเทา, 2553) ศึกษา
ความเชื่อมั่นกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ท าให้ผู้น าเกิดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนจะไม่
หลีกเลี่ยงหรือท้อถอยเมื่อเกิดปัญหา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้กล่าวถึงความเชื่อมั่นกับภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงว่าจะต้องมีความเชื่อมั่นความกระตือรือร้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของนักวิจัยท่านอ่ืน ๆ  G.Fairholm (2009); Hay (2008); Anderson, et al. (2008); M.Fernando 
& Y.Yang (2006); Nicole A.Gillespie, Leon Mann (2004); Donna (2003); Lynne Herscowitch 
& John P.Meyer (2002); Rajnanini Pillai, et.al (1999); Bass (1998); Bass & Avolio (1994); 
Allen NJ. & JP.Meyer (1990); Harris (1990); Bernard M.Bass (1977) 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ 
  2.2.1 ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ 
   ออสบอร์น (Osborn, 1957) ได้ให้ความหมาย ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง จินตนาการที่
มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือแก้ปัญหายุ่งยากที่มนุษย์ประสบ ไม่ใช่เป็นจินตนาการที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอย 
   บอยด์ และอิวส์ Boyd & Eill (1978) ได้ให้ความหมาย ความคิดสร้างสรรค์ เป็น
พฤติกรรมที่เป็นทั้งกระบวนการและผลผลิต ในด้านของกระบวนการความคิดสร้างสรรค์เป็นความคิด
ที่ซับซ้อนเป็นความสามารถที่จะเห็นความสัมพันธ์ใหม่ ๆ ระหว่างวัตถุหรือเหตุการณ์ส่วนในด้าน
ผลผลิตจะพิจารณาการสร้างสรรค์ในรูปของผลิตผลที่แปลกใหม่และมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับของผู้อื่น         
   เกรียงศักดิ์ เจริญวงษ์ศัก ด์ิ (2549) ได้ให้ความหมาย ความคิดเชิงสร้างสรรค์  
หมายถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 
   ทิพวรรณ พานเข็ม (2550) ได้ให้ความหมาย ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ช่วยให้
เกิดความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดี  สามารถมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมรวมทั้งสามารถ
ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว 
   จิตติมา วรรณศรี (2550) ได้ให้ความหมาย ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึงความสามารถ
ของบุคคลในการคิดการท าสิ่งใหม่เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน โดยอาศัยการบูรณาการเชื่อมโยงจากความรู้
และประสบการณ์เดิม ซึ่งประกอบด้วยความคิดริเริ่ม ความคล่องในการคิด ความยืดหยุ่นในการคิด
และความละเอียดลออในการคิด 
   อารี ตรีรณปัญญา (2550) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความคิด
สร้างสรรค์ถือเป็นคุณลักษณะทางความคิดอย่างหนึ่งที่มีความส าคัญ ช่วยพัฒนาศักยภาพในด้านการ
คิดการแก้ปัญหา 
   นิกัญชลา ล้นเหลือ (2554) ได้ให้ความหมาย ความคิดสร้างสรรค์  หมายถึง 
พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่แสดงออกถึงความสามารถในการคิด  
การท าสิ่งใหม่เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยอาศัยการบูรนาการเชื่อมโยงจากความรู้และประสบการณ์
เดิมประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม ความคล่องในการคิด ความยืดหยุ่นในการคิดและความละเอียดลออ
ในการคิด 
   จากแนวความคิดของนักวิชาการสามารถ สรุป ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง 
จินตนาการที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาความยุ่งยาก จากความคิดที่ซับช้อนเป็นความสามารถที่จะ
เห็นความสัมพันธ์ใหม่ ๆ และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
โดยอาศัยการบูรนาการเชื่อมโยงจากความรู้และประสบการณ์  
  2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ 
   ทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญา (Structure of Intellect Model) ของ Guilford 
(1998) ได้อธิบายความสามารถทางสมองของมนุษย์ 3 มิติ และได้พัฒนาความคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบ
เฉพาะทางสติปัญญา และสร้างเป็นแบบจ าลองที่เรียกว่า “แบบจ าลองโครงสร้างทางสติปัญญาของ 
Guilford” ซึ่งประกอบด้วยสมรรถภาพทางสมอง 3 มิติ คือ วิธีการคิด (Operation) เนื้อหา (Content) 
และผลของการคิด (Products) ดังนี้ 
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   มิติที่ 1 วิธีการคิด (Operation) เป็นมิติที่แสดงถึงลักษณะการท างานของสมองแบ่ง
ออกเป็น 5 ลักษณะ คือ 1) การรู้จักเข้าใจ (Cognition) เป็นความสามารถในการตีความของสมองเมื่อ
เห็นสิ่งเร้าแล้วเกิดการรับรู้ เข้าใจ และบอกได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไร เช่น เมื่อเห็นเด็กเล่นของเล่นที่มี
รูปร่างกลม ท าด้วยยาง มีผิวเรียบ ก็บอกได้ว่าเป็นลูกบอล 2) การจ า (Memory) เป็นความสามารถใน
การเก็บสะสมความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ไว้ได้ และสามารถน ากลับมาใช้ได้เมื่อต้องการ เช่น การจ าสูตร
คูณการจ าหมายเลขประจ าตัว การชี้ตัวคนร้าย 3) การคิดแบบเอกนัย หรือความคิดรวม (Convergent 
Thinking) เป็นความสามารถในการคิดหาค าตอบที่ดีที่สุดจากข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่ก าหนดโดยมีค าตอบ
ที่ถูกต้องเพียงค าเดียวเท่านั้นการประเมินค่า (Evaluation) เป็นความสามารถในการตีราคาสรุปโดย
อาศัยเกณฑ์ที่ดีที่สุด 4) การคิดแบบอเนกนัย หรือความคิดแบบกระจาย (Divergent Thinking) เป็น
ความสามารถในการคิดตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้หลายรูปแบบ  หลายแง่ หมายมุม มีหลายค าตอบที่มี
เหตุผลแปลกๆ แตกต่างกันไป ซึ่งความคิดแบบอเนกนัยนี้ ประกอบด้วย ความคิดคล่องแคล่ว 
(Fluency) การคิดสิ่งใหม่ (Originality) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) และความคิดละเอียดลออ 
(Elaboration) 
   มิติที่ 2 เนื้อหา (Content) เป็นข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่เป็นสื่อในการคิด แบ่งออกเป็น 4 
ลักษณะ คือ 1) ภาพ (figural) เป็นข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่เป็นรูปธรรมหรือภาพที่แน่นอนซึ่งบุคคลสามารถ
รับรู้และท าให้เกิดความรู้สึกนึกคิดได้ 2) สัญลักษณ์ (Symbolic) เป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปของเครื่องหมาย
ต่างๆ เช่น ตัวอักษร ตัวเลข โน้ตดนตรี รวมทั้งสัญลักษณ์ต่าง ๆ ด้วย3) ภาษา (semantic) เป็นข้อมูล
ที่อยู่ในรูปของถ้อยค าที่มีความหมายต่าง ๆ กัน สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ เช่น พ่อ แม่ เพ่ือน ชอบ 
เสียใจ ดีใจ และ 4) พฤติกรรม (Behavior) เป็นข้อมูลที่เป็นกริยาอาการต่าง ๆ ที่แสดงออกมา หรือ
เป็นการกระท าท่ีสามารถสังเกตเห็นได้ 
   มิติที่ 3 ผลของการคิด (Products) เป็นมิติที่แสดงถึงผลที่ได้จากการท างานของ
สมอง ที่เกิดจากการท างานของวิธีการคิดตอบสนองต่อเนื้อหาที่ได้รับ ซึ่งผลของการคิดนี้แบ่งออกเป็น 
6 ลักษณะ คือ 1) หน่วย (Unit) เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างไปจากสิ่ง อ่ืน ๆ 2) จ าพวก 
(Classes) เป็นประเภทจ าพวกกลุ่ม ของหน่วยที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะร่วมกัน3) ความสัมพันธ์ 
(Relations) เป็นผลของการเชื่อมโยงความสัมพันธ์โดยอาศัยลักษณะบางประการเป็นเกณฑ์  ซึ่งอาจ
อยู่ในรูปของหน่วยกับหน่วย จ าพวกกับจ าพวกระบบกับระบบ 4) ระบบ (Systems) เป็นการจัด
ประเภทของสิ่งเร้าต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบแบบแผนอย่างใดอย่างหนึ่งที่แน่นอน  5) การแปลงรูป 
(Transformation) เป็นการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือการจัดองค์ประกอบของสิ่งเร้า หรือข้อมูล
ออกมาในรูปใหม่ และ 6) การประยุกต์ (Implication) เป็นความเข้าใจในการน าข้อมูลไปใช้ขยาย
ความ เพ่ือพยากรณ์หรือคาดคะเนข้อความในตรรกวิทยา รายละเอียดดังภาพประกอบที่ 2.4 
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ภาพที่ 2.4 แสดงสมรรถภาพทางสมอง 3 มิต ิ 
ที่มา: Guilford (1998)  
 
   วิโรจน์ สารรัตนะ (2553) ให้ทัศนะเกี่ยวกับความริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) ไว้ว่า 
ความริเริ่มสร้างสรรค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นจากคนแต่ละคน  (individual) เป็นพ้ืนฐานและ
ความคิดสร้างสรรค์นี้ใช่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างง่าย ๆ ในระยะเวลาสั้น ๆ แต่จะเป็นกระบวนการมีขั้นตอน
และต้องอาศัยระยะเวลาอันสมควร รายละเอียดดังภาพประกอบที่ 2.5 

 
 
 

    
ภาพที่ 2.5 ขั้นตอนความริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) 
 
               จากภาพที่ 2.5 อธิบายได้ว่าในขั้นตอนเตรียมการ (Preparation) เป็นการรวบรวม
ข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือระบุปัญหาหรืองานที่จะสร้างสรรค์ การสร้างทางเลือก การสืบค้นข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับปัญหา ขั้นตอนบ่มฟัก (Icubation) เป็นการใช้จิตส านึก (Subconscious) 
และความคิดที่แผ่ซ่านไปถึงทางเลือกที่ไม่ปกติอ่ืน ๆ ด้วย ไม่เน้นที่ตัวปัญหาอย่างมีสติ จนถึงขั้นบรรลุ 
(Illumination) เป็นการหยั่งรู้สิ่งใหม่ ที่อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันทันใดในลักษณะ “ข้าพเจ้าได้พบ
แล้ว” ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวจ าเป็นต้องได้รับการพิสูจน์ (Verification) โดยความคิดที่เป็นเหตุผล 
(Logical) และอย่างพินิจพิเคราะห์ (Convergent) ประเมินทางเลือกที่ค้นพบนั้น หากพบว่าไม่มีความ
เป็นไปได้ ก็อาจต้องย้อนเริ่มต้นในข้ันตอนต่าง ๆ ใหม ่

ขั้นพิสูจน์ ขั้นเตรียมการ ขั้นบ่มฟัก ขั้นบรรลุ 

วิธีการคิด 5 ด้าน 

ผลผลิต 6 ด้าน 

เนื้อหา 5 

ความคิดอเนกนัย 

ความคิดสร้างสรรค ์
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   จากทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จะเห็นว่าความคิดสร้างสรรค์ 
เป็นทักษะที่มีอยู่ในบุคคลทุกคน และสามารถที่จะพัฒนาให้สูงขึ้นได้โดยอาศัยความรู้การจัดกิจกรรม
และการจัดบรรยากาศที่เอ้ืออ านวย 
  2.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
   1) ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
    จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ส่งผลทางบวกต่อ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เช่นการศึกษา (ณัฐวุฒิ แก้วบางพูด , 2554) ได้
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับวัฒนธรรมองค์กร กรณีศึกษาเทศบาลนคร
ภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ส่งผลทางบวกกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เท่ากับ 
0.73 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ รวมถึงผลงานวิจัยของ (ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์, 2554) ได้ศึกษาความคิด
สร้างสรรค์กับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ของพนักงานธนาคารกรุงไทย ในกลุ่มเครือข่ายภาคกลาง 
(จ านวน 3 ส านักงานเขต) พบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทยมีการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ใน
ทางบวกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 อีกทั้งผลการวิจัยของ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2554) ได้ศึกษาความคิด
สร้างสรรค์กับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง คิดนอกกรอบก็จะท าให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์ 
มีผลสัมฤทธิ์ในการท างานสูงสุด รวมทั้งผลการวิจัยของ (ชาญชัย โตสงวน, 2553) ได้ศึกษาความคิด
สร้างสรรค์กับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ของหัวหน้างานตามการรับรู้ของพนักงานระดับปฏิบัติการ
ของบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด (โรงงานเกตเวย์) พบว่าความคิดสร้างสรรค์มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ส่วน (ไพฑูรย์ 
สินลารัตน, 2554) ได้ศึกษาความคิดสร้างสรรค์กับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงศึกษาและมองด้านภาวะผู้น า
รุ่นใหม่ต้องมีความคิดวิเคราะห์การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ (จรีะ หงส์ลดารมณ์, 2554) Burke et al. (2006); Yammarino, et al. (2005); Shin 
& Zhou (2003); Greenberg & Baron (2002) 
  2.2.4 องค์ประกอบในการวัดความคิดสร้างสรรค์ 
   ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ตามทัศนะของนัก
ทฤษฎี นักวิชาการต่าง ๆ ผู้วิจัยได้น าประเด็นต่าง ๆ มาสังเคราะห์เพ่ือก าหนดองค์ประกอบที่เป็นกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) และเป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual 
Framework) ตามล าดับดังแสดงในตารางที่ 2.3 
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  จากการสรุปตารางแสดงผลสังเคราะห์องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ที่ เป็น
องค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) ในตารางพบว่า มีจ านวน 4 
องค์ประกอบ และในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเป็นองค์ประกอบที่เป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย 
(Conceptual Framework) โดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากความถี่ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป พบว่ามี 4 
องค์ประกอบ คือ  
   1) ความคิดริเริ่มสิ่งใหม ่(Originality)  
   2) ความคล่องแคล่วในการคิด (Fluency) 
   3) ความยืดหยุ่นในการคิด (Flexibility) 
   4) ความละเอียดลออในการคิด (Elaboration) 
    จากองค์ประกอบข้างต้น แสดงเป็นโมเดลการวัดได้ ดังภาพที ่2.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.6 โมเดลการวัดความคิดสร้างสรรค์ 
 
   โดยมีรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบหลัก ดังนี้ 
   1) ความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ หมายถึง ความคิดแปลกใหม่ไม่ซ้ ากันกับความคิดของคนอ่ืน 
และแตกต่างจากความคิดธรรมดา ซึ่งมีที่มาของแนวคิด Torrance (2000); Bennis (2002); Sousa D.A. 
(2003); Parker & Begnaud (2004); Albert & kormos (2004); Hae-Ae et al. (2005); Grakauskaite'-
Krakockiene' (2006); Hala 'kova' (2007); Casse & Claudel (2007); Kouzes & Posner (2007); Palaniappan 
(2008); Denner (2008); Demirkan & Hasirci' (2009); Harris (2009); Sunltee & et. al. (2010); ผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องของจิตติมา วรรณศรี (2550) และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ ประพันธ์ศิริ สุขสารัช (2551) 
   2) ความคล่องแคล่วในการคิด หมายถึงปริมาณความคิดที่ไม่ซ้ ากันในเรื่องเดียวกัน
ประกอบด้วยที่มาของแนวคิด Torrance (2000); Albert & kormos (2004); Hae-Ae et al. (2005); Grakauskaite'-
Krakockiene' (2006); Hala'kova' (2007); Casse & Claudel (2007); Palaniappan (2008); Demirkan & 
Hasirci' (2009); Harris (2009); Sunltee, et. al. (2010);\ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ จิตติมา วรรณศรี 
(2550), ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ ประพันธ์ศิริ สุขสารัช (2551), ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ เกรียงศักดิ์ 
เจริญวงศักดิ์ (2553) และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ ส าเนา หมื่นแจ่ม (2555) 

ความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ 

ความคล่องแคล่วในการคิด 

ความยืดหยุ่นในการคิด 

ความละเอียดลออในการคิด 

ความคิดสร้างสรรค์ 
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   3) ความยืดหยุ่นในการคิด หมายถึง ประเภทหรือแบบของการคิดแบ่งเป็นความคิด
ยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นทันที่และความคิดยืดหยุ่นทางด้านการดัดแปลง  ประกอบด้วยที่มาของแนวคิด 
Torrance (2000); Albert & kormos (2004); Hae-Ae et al. (2005); Hala'kova' (2007); Palaniappan 
(2008); Demirkan & Hasirci' (2009); Sunltee et al. (2010); ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ จิตติมา  
วรรณศรี (2550), ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของประพันธ์ศิริ สุขสารัช  (2551) และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ของ ส าเนา หมื่นแจ่ม (2555) 
   4) ความละเอียดลออในการคิด หมายถึง ความคิดในรายละเอียดเป็นขั้นตอนสามารถ
อธิบายให้เห็นชัดเจน หรือเป็นแผนงานที่สมบูรณ์ขึ้นประกอบด้วยที่มาของแนวคิด Torrance (2000), 
Grakauskaite'-Krakockiene' (2006), Hala'kova' (2007), Palaniappan (2008), Demirkan & 
Hasirci' (2009), Sunltee & et.al (2010), ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของจิตติมา วรรณศรี (2550), ผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องของ ประพันธ์ศิริ สุขสารัช (2551) และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ ส าเนา หมื่นแจ่ม (2555)   
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 
  2.3.1 ความหมายวิสัยทัศน์ (Vision) 
   ซาร์คาร์โร และแบงค์ (Zaccaro & Banks, 2004) ได้ให้ความหมาย วิสัยทัศน์ 
หมายถึง เป็นพฤติกรรมของผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ประกอบด้วย การสร้างวิสัยทัศน์ (Formulating) การ
เผยแพร่วิสัยทัศน์ (Articulating) และการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่สัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ (implementing) 
   คาร์คาแบร์ และคนอ่ืน ๆ (Kakabadse, et al., 2005) ได้ให้ความหมาย วิสัยทัศน์ 
หมายถึง วิสัยทัศน์ควรจะพิจารณาถึงส่วนประกอบ 5 ประการ อันได้แก่ ผลลัพธ์ของทุกความรู้สึก 
ความรู้สึกภายในและสิ่งที่มองเห็นได้ รูปแบบการมีส่วนร่วมและบรรทัดฐาน วิธีการทุกประเภทของ
การยอมรับในสิ่งที่กระทบกระเทือนต่อความรู้สึก และค่านิยม 
   คูเพอร์ (Kapur, 2007) ได้ให้ความหมายวิสัยทัศน์ หมายถึง ความสามารถของผู้น า
ในการก าหนดวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน โดยการกระตุ้นให้ผู้ตามมีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ 
สามารถสื่อสาร ถ่ายโอนข้อมูลข่าวสารได้อย่างชัดเจน สนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพผู้ตาม
อย่างต่อเนื่องมีการสร้างเครือข่ายและสร้างนวัตกรรม 
   คาร์ฮาน์ (Kahan, 2008) ได้ให้ความหมาย วิสัยทัศน์ หมายถึง จะท างานในลักษณะ
บูรนาการ โดยมีการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์จะท างานในลักษณะบูรนาการ โดยมีการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์สู่
เป้าหมายที่วางไว้เน้นภาพรวม โดยใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจและปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องมีจินตนาการและ
มุ่งผลลัพธ์ที่สามารถจับต้องได้รวมถึงการมองอนาคตต้องอาศัยความคิดจินตนาการท่ีกว้างไกล 
   สุพานี สฤษฎ์วานิช (2552) ได้ให้ความหมาย วิสัยทัศน์ หมายถึง เป็นความสามารถของ
ผู้น าในการสร้างวิสัยทัศน์ ซึ่งวิสัยทัศน์นั้นจะท าให้ผู้น าสามารถน าพาองค์การไปยังทิศทางที่ถูกต้อง 
เหมาะสม และสามารถวางรากฐานขององค์การได้อย่างยั่งยืนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  และการ
แข่งขันท่ีเกิดข้ึนได ้
   ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2553) ได้ให้ความหมาย วิสัยทัศน์ หมายถึง เป็นความสามารถ
ของผู้น าในการรู้จักและเข้าใจสภาพการณ์ขององค์การเป็นอย่างดี สามารถก าหนดบทบาทและทิศทาง
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ขององค์การได้อย่างชัดเจน รวมถึงขายความคิดให้คนยอมรับและปรับเปลี่ยนให้คนอ่ืนช่วยท า  ให้
ก าลังใจกับทุกคนและบันทึกงานไว้และเผยแพร่อย่างกว้างขวาง     
   จากแนวความคิดของนักวิชาการสามารถสรุป วิสัยทัศน์ หมายถึง พฤติกรรมของ
ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ของทุกความรู้สึก ความรู้สึกภายในและสิ่งที่มองเห็นได้ สามารถก าหนดวิสัยทัศน์ 
โดยการกระตุ้นให้ผู้ตามมีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ สื่อสาร ถ่ายโอนข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
ชัดเจนมีการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ในลักษณะบูรนาการ โดยมีการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์สู่เป้าหมายที่วางไว้
เน้นภาพรวม โดยใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจและปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องน าพาองค์การไปยังทิศทางที่ถูกต้อง 
เหมาะสม 
  2.3.2 แนวคิด เกี่ยวกับวิสัยทัศน์    
   แนวคิดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ (Vision) ที่มีการศึกษาวิจัยมากในช่วงตั้งแต่ทศวรรษ 
1980 เป็นต้นมา ได้บ่งบอกถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลง โดยผู้น าจะมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงเรื่อง
ค่านิยม คุณธรรม มาตรฐานและการมองการณ์ไกลไปในอนาคต วิสัยทัศน์จะให้ความส าคัญต่อการ
ประเมินเพ่ือทราบถึงระดับแรงจูงใจของผู้ตาม ซึ่งวิสัยทัศน์เป็นส่วนหนึ่งของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
(Transformational Leadership) ทั้งนี้เพราะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะใช้การจูงใจให้ผู้ตามเกิดการ
เพ่ิมความพยายามในการท างานมากขึ้นกว่าปกติ ซึ่งมาจากผู้ตามมีระดับความมั่นใจต่อผลของงานที่
ได้รับมอบหมายและความมุ่งมั่นต่อความส าเร็จค่อนข้างสูง  ในที่สุดผลที่ได้จากการท างานก็จะ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Transformed) ที่ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้ความคาดหวัง (Expectation) ของผู้
ตามจึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเพ่ิมแรงจูงใจแก่ผู้ตาม จีระพร เรืองจิระชูพร (2553) ขณะที่ Bennis 
(1989) ได้กล่าวถึง ผู้น าที่มีประสิทธิผลจะเพียงแต่มีวิสัยทัศน์เท่านั้นยังไม่เพียงพอ แต่จะต้องเผยแพร่
วิสัยทัศน์นั้นให้สมาชิกเข้าใจอย่างชัดเจนโดยเน้นที่ผลผลิตเป้าหมาย และทิศทางการด าเนินงาน ในปี 
1997 Bennis ได้กล่าวถึงหลัก 5 ประการของความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ดังนี้ 1) ความเป็นผู้น าในการ
ท างานที่ท้าทาย สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และส่งเสริมผู้อ่ืนให้มีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ที่ท้าทาย 2) มีแรง
บันดาลใจและกระตือรือร้นโดยการท าให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วมกับผู้อ่ืน  3) ส่งเสริมการท างานเป็นทีมให้
การสนับสนุนผู้อ่ืน 4) ท าตนเป็นต้นแบบตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน และ 5) น ามาซึ่งการบรรลุความส าเร็จ
สูงสุดในการท างานจากจิตวิญญาณอย่างแท้จริง (Zaccaro & Banks (2004) ได้เสนอจากผลการศึกษา
พฤติกรรมของผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย การสร้างวิสัยทัศน์ (Formulating) การเผยแพร่วิสัยทัศน์ 
(Articulating) และการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่สัมพันธ์กับวิสัยทัศน์  (Implementing) ต่อมา Bass & 
Avolio (1994 Cited in Bass & Riggio, 2006) ได้กล่าวถึงสิ่งที่ต้องปฏิบัติ คือ จะต้องมีวิสัยทัศน์      
และสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยังผู้ตาม ผู้น าจะต้องมีความสม่ าเสมอมากกว่าการเอาแต่อารมณ์
สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤตผู้ที่ไว้ใจได้ว่าจะท าในสิ่งที่ถูกต้อง  ผู้น าจะเป็นผู้ที่มี
ศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง หลีกเลี่ยงที่จะใช้อ านาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพ่ือให้
เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืนและเพ่ือประโยชน์ของกลุ่ม และผู้น าจะต้องแสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพัน
ต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน ผู้น าจะแสดงความเชื่อมั่นและแสดงให้เห็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่
ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ผู้น าจะช่วยให้ผู้ตามมองข้ามประโยชน์ของตน  เพ่ือวิสัยทัศน์        
และภารกิจขององค์การรวมทั้งกระตุ้นผู้ตามให้มีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงผู้น าต้องมีบทบาทในการ
พัฒนาวิสัยทัศน์ที่จะน าทางเป้าประสงค์ขององค์การและวิธีปฏิบัติกา รมีการติดต่อวิสัยทัศน์           
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และสื่อสารความหมายให้ชัดเจน  ท าให้เกิดจิตวิญญาณแห่งการเป็นทีม  (Team Spirit) ความ
กระตือรือร้นการมองโลกในแง่ดี ความผูกพันต่อเป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ร่วมและการเชื่อมต่อภายใน
กลุ่มงานและองค์การซึ่งประกอบด้วย การติดต่อสื่อสารวิสัยทัศน์ใช้สัญลักษณ์ที่จะเน้นย้ าความ
พยายามของผู้ตามและการเป็นแบบอย่างของพฤติกรรมที่เหมาะสมวิสัยทัศน์ (Vision) เป็นกระบวนการ
จัดการเชิงรุก (Proactive Management) และเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นพลวัตโดยมีลักษณะทางกลยุทธ์
เป็นพ้ืนฐานที่น า ไปสู่รูปแบบของวิสัยทัศน์ มีสิ่งที่เป็นพ้ืนฐานของวิสัยทัศน์อยู่ 2 ประการคือ 1) ต้อง
พยายามที่จะมีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อม (To Influence the Environment) และ 2) ต้องพยายาม
ที่จะริเริ่มสู่การเปลี่ยนแปลง (Initiators of Change)  
   นอกจากนี้ Kakabadse, et al. (2005) ได้ให้ข้อแนะน าในกระบวนการวิสัยทัศน์ 
(Visioning Process) ไว้ว่าผู้ที่มีวิสัยทัศน์ควรจะพิจารณาถึงส่วนประกอบ 5 ประการอันได้แก่ผลลัพธ์
ของทุกความรู้สึก (Outcomes of all Senses) ความรู้สึกภายในและสิ่งที่มองเห็นได้  (Internal 
Verbalizations and Visualizations) รูปแบบการมีส่วนร่วมและบรรทัดฐาน (Participation Patterns 
and Norms) วิธีการทุกประเภทของการยอมรับในสิ่งที่กระทบกระเทือนต่อความรู้สึก  (Feelings 
Affecting Acceptance) และ ค่านิยม (Values)  
   ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2553) ได้อธิบายถึงบทบาทและงานของผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ดังนี้      
1) การรู้จักและเข้าใจสภาพการณ์ขององค์การอย่างดี ผู้น าต้องรู้จักและเข้าใจองค์การ รู้สภาพการณ์
ขององค์การอย่างลึกซึ้ง เข้าใจ และเห็นการเปลี่ยนแปลง 2) การก าหนดบทบาทและทิศทางของ
องค์การได้อย่างชัดเจน คือ การก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดทิศทาง ที่เกิดจากการเข้าใจสถานการณ์
ที่เป็นอยู่และการมองว่าอนาคตที่ควรจะเป็น 3) ขายความคิดให้คนยอมรับและปรับเปลี่ยน คือ 
ความสามารถของผู้น าในการขยายความคิดให้คนอ่ืนเข้าใจอย่างชัดเจน  ซึ่งท าได้หลายรูปแบบทั้งการ
พูด การเขียน อภิปราย การประชุม สัมมนา 4) ให้คนอ่ืนช่วยท า ผู้น าต้องสื่อให้ชัดว่าทิศทางที่เรา
ต้องการจะเดินไปคืออย่างไร มีเป้าหมายที่คาดหวังคืออะไรและกระจายอ านาจให้บุคลากรปฏิบัติ           
5) เริ่มให้ส าเร็จเล็ก ๆ ก่อน การด าเนินการในลักษณะนี้ควรกระจายส่วนต่างๆออกไปในรูปแบบของ
การกระจายอ านาจจึงเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็น แต่อ านาจที่กระจายออกไปนั้นต้องสอดคล้องและมองเห็น
เป็นภาพใหญ่ ผู้น าต้องหมั่นสังเกต ติดตาม และตรวจสอบถึงความส าเร็จ การกระจายงานท าใน
ลักษณะที่ความร่วมมือ ความเชื่อถือ และความส าเร็จย่อมขึ้นกับความเชื่อ ศรัทธา เห็นพ้องหรือ
สอดคล้องย่อมอยู่ที่ผู้น าเป็นหลักส าคัญมากที่สุด 6) ให้ก าลังใจกับทุกคน บทบาทของผู้น าจึงอยู่ที่ได้ใจ
ของผู้ร่วมงาน ผู้น าต้องมีความคิดดี เป็นที่ศรัทธาของทุกคนที่เกี่ยวข้อง  ผู้น าต้องดูแลเอาใจใส่
ผู้ร่วมงาน 7) บันทึกงาน การบันทึกงานนี้ มีสามลักษณะผสมกัน คือ การประเมิน ตรวจสอบการ
บันทึก และการเผยแพร่ ก่อนบันทึกควรตรวจสอบดูก่อนเพื่อดูว่าเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้หรือไม่ 
   จากแนวคิดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าวิสัยทัศน์เป็นแนวคิดใหม่    
ซึ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์การแสดงถึงความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจจูงใจ
บุคลากรในองค์การได้ด าเนินงานอย่างเต็มความสามารถและยกระดับการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น ซึ่ง
พฤติกรรมของผู้ที่มีวิสัยทัศน์นั้นต้องสามารถแสดงออกคือการสร้างวิสัยทัศน์  ซึ่งเกิดจากการมอง
อนาคตที่กว้างไกล คิดนอกกรอบความคิดสร้างสรรค์ ก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ได้ว่าสิ่งที่ต้องการให้องค์การเป็นในอนาคตนั้นมีความเป็นไปได้ หลังจากนั้นต้องมีการ
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เผยแพร่วิสัยทัศน์ สื่อสารวิสัยทัศน์ได้อย่างชัดเจน แล้วปฏิบัติตามวิสัยทัศน์เพ่ือให้วิสัยทัศน์นั้นเกิดขึ้น
จริง           โดยการสร้างแรงกระตุ้น จูงใจให้สมาชิกมีส่วนร่วม มีการเสริมสร้างพลังอ านาจแก่สมาชิก 
สนับสนุนให้มีการท างานเป็นทีม และสิ่งที่ขาดไม่ได้ของผู้ที่มีวิสัยทัศน์นั้น คือการสร้างความไว้วางใจ
แก่สมาชิกการท าตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี 
  2.3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
   1) ความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ จากการทบทวนงานวิจัย
ที่ผ่านมาพบว่า วิสัยทัศน์ส่งผลทางบวกต่อความคิดสร้างสรรค์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เช่นการศึกษา
ของ (ป.อ.ปยุตโต (2555) ว.วชิรเมธี (2553); Zaccaru & Banks (2004); Hay  & McBer (2000); 
Holbrook & Lee (1997); Nwankwo & Richardson (1996); Willium (1994); Nanus (1992); 
Horowitz & Feehter (1991); Steers & Porter, 1979) 
   2) ความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง จากการทบทวน
งานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า วิสัยทัศน์ส่งผลทางบวกต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ เช่นการศึกษาของ (ภาวิช ทองโรจน์, 2555) ได้ศึกษาผู้น าของมหาวิทยาลัยจะต้องมีวิสัยทัศน์ใน
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือที่จะน าประเทศไทยสู่สังคมที่พึงปรารถนาในที่สุด อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Ertmer, Bai, Dong, Khalil, Park & Wang (2010); Miller 
(2008); Rhouda Pennings (2007); Lussier & Aohua (2007);  Koscec (2007); Ho. (2006); 
Persaud (2006); Yammarino et. al. (2005); Allio (2005); Hitt, Ireland & Hoskisson (2005); 
Scott (2005); Mirra (2004); Seay (2004); Zaccaro & Banks (2004;) Bono & Judge (2004); 
Bridger (2003); Eagly, Johannesen-Schmidt & Van Engen (2003); Change (2002); Lawronce 
(1999); Reinke (1997); Redinger (1996); Mosley et. al, (1996); Kotter (1996); Wenglinsky, 
Rosen & well (1995); Stirling (1993); Robbins (1993); Nanus, (1992); Fechter & Horowitz 
(1991); Bennis (1989) 
  2.3.4 องค์ประกอบในการวัดวิสัยทัศน์ 
   ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์องค์ประกอบของวิสัยทัศน์ตามทัศนะของนักวิชาการต่าง ๆ 
ผู้วิจัยได้น าประเด็นต่าง ๆ มาสังเคราะห์เพื่อก าหนดองค์ประกอบดังแสดงในตารางที่ 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 

  จากการสรุปตารางแสดงผลสังเคราะห์องค์ประกอบของวิสัยทัศน์ที่เป็นองค์ประกอบตาม
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) ในตารางพบว่ามีจ านวน 4 องค์ประกอบ และใน
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเป็นองค์ประกอบที่เป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual 
Framework) โดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากความถ่ีตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป พบว่าม ี4 องค์ประกอบ ดังนี้  
   1) การสร้างวิสัยทัศน์ (Formulating)  
   2) การเผยแพร่วิสัยทัศน ์(Articulating) 
   3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (Implementing) 
   4) การเป็นแบบอย่างที่ด ี(Role Model) 
   จากองค์ประกอบข้างต้น แสดงเป็นโมเดลการวัดได้ ดังภาพที ่2.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.7 โมเดลการวัดวิสัยทัศน์ 
 
   โดยมีรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบหลัก ดังนี้ 
   1) การสร้างวิสัยทัศน์ หมายถึง การสร้างหรือก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรหรือการ
มองอนาคตที่จะเป็นเป้าหมายในการเดินไปสู่อนาคต ประกอบด้วยที่มาของแนวคิด  Scott (2005); 
Ho (2006); Persaud (2006); Kapur (2007); Miller (2008); Leonard (2008); Danielsen (2009); 
Rock (2009); Ertmer et. al. (2010); ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ ไพฑูรย์ สินสารัตน์ (2553), ผลงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องของ บูรชัย ศิริมหาสาคร (2553), ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ สุรพันธ์ เสนามุข (2553) และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ ภาวิช ทองโรจน์ (2555) 
   2) การเผยแพร่วิสัยทัศน์ หมายถึง การที่ผู้น าสามารถสื่อสารให้สมาชิกเข้าใจใน
วิสัยทัศน์ของตนได้อย่างชัดเจน ยอมรับ และเต็มใจที่จะปฏิบัติงานทั้งหลายเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
ประกอบด้วยที่มาของแนวคิด Scott (2005); Ho (2006); Persaud (2006); Kapur (2007); Miller (2008); 
Leonard (2008); Danielsen (2009); Rock (2009); Ertmer, et. al. (2010); ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ของ ไพฑูรย์ สินสารัตน์ (2553), ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ บูรชัย ศิริมหาสาคร (2553) ผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องของ สุรพันธ์ เสนามุข (2553) และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ ภาวิช ทองโรจน์ (2555) 

การสร้างวิสัยทัศน์ 

การเผยแพร่วิสัยทัศน์ 

การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ 

การเป็นแบบอย่างที่ดี 

วิสัยทัศน์ 
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   3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ หมายถึง การที่ผู้น า น าวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติจริงได้
เป็นผลส าเร็จ ทั้งนี้โดยวิธีการหลอมวิสัยทัศน์ของตนลงไปสู่นโยบาย แผนงาน โครงการและโดยการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันประกอบด้วยที่มาของแนวคิด  Scott (2005); Ho (2006); Persaud 
(2006); Kapur (2007); Miller (2008); Leonard (2008); Danielsen (2009); Rock (2009); Ertmer et al. 
(2010); ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ ไพฑูรย์ สินสารัตน์ (2553), ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ บูรชัย         
ศิริมหาสาคร (2553), ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ สุรพันธ์ เสนามุข (2553) และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ของ ภาวิช ทองโรจน์ (2555) 
   4) การเป็นแบบอย่างที่ดี หมายถึง การแสดงออกของผู้น าที่ดีเป็นผลมาจากสภาวะ
จิตใจที่ดีงาม และความเชื่อถือที่ถูกต้องของผู้น าที่มีความรักและเมตตาย่อมแสดงออกด้วยความ
ปรารถนาในอันที่จะก่อให้เกิดผลดีต่อบุคคลอ่ืนมีความสุภาพ ไตร่ตรองถึงผลแล้วจึงแสดงออกอย่าง
จริงใจประกอบด้วยที่มาของแนวคิด Scott (2005); Ho (2006); Persaud (2006); Kapur (2007); Miller 
(2008); Leonard (2008); Danielsen (2009); Rock (2009); Ertmer et al. (2010); ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ของ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2553); ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ สุรพันธ์ เสนามุข (2553) และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องของ ภาวิช ทองโรจน์ (2555) 
 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์    
  2.4.1 ความหมายความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) 
   โกแมน (Goleman, 1995) ได้นิยามว่า ความฉลาดทางอารมณ์เป็นศักยภาพในการ
ตระหนักถึงความรู้สึกของตัวเราและความรู้สึกของผู้อ่ืน เกิดแรงจูงใจในตัวเราเอง และมีการจัดการกับ
อารมณ์ของตนเองในทางที่เหมาะสม และจัดการกับความสัมพันธ์ของตัวเรากับผู้อ่ืนได้ 
   บาร์ออน (Bar-On, 1997) ได้นิยามว่า ความฉลาดทางอารมณ์เป็นชุดของความสามารถ
ที่ไม่ใช่ปัญญา เป็นศักยภาพและเป็นทักษะที่มีอิทธิพลช่วยให้ประสบความส าเร็จในการต่อสู้เพ่ือต้าน
แรงกดดันและการเรียกร้องต่าง ๆ ที่มาจากภาวะแวดล้อมได้ 
   คูเปอร์ และซาวาป (Coper & Sawap, 1997) ให้ความหมายไว้ว่า ความฉลาดทาง
อารมณ์เป็นความสามารถของบุคคลในการรับรู้ เข้าใจ และรู้จักใช้พลังทางอารมณ์ของตนเองเป็น
รากฐานในการสร้างสัมพันธ์ภาพและโน้นน้าวจิตใจผู้อ่ืน 
   เมเยอร์, ซาโลเวย์ และคารูโซ (Mayer, Salovey & Caruso, 2002) ความฉลาดทาง
อารมณ์ หมายถึง ความสามารถที่จะใช้อารมณ์อย่างมีเหตุผล คือ การรับรู้อารมณ์ การรวมอารมณ์ใน
ความคิดเพ่ือการเข้าใจอารมณ์และจัดการกับอารมณ์  
   เบส และริคจิโอ (Bass & Riggio, 2006) ความฉลาดทางอารมณ ์หมายถึง เป็นความสามารถ
ในการตระหนักรู้ถึงความรู้สึกตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือการสร้างแรงบันดาลใจในตนเอง สามารถจัดการ
อารมณ์ของตนและอารมณ์ท่ีเกิดจากความสัมพันธ์ต่าง ๆ ได ้ 
   จากแนวความคิดของนักวิชาการสามารถสรุป ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง 
ศักยภาพในการตระหนักถึงความรู้สึกของตัวเราและความรู้สึกของผู้อ่ืน ของความสามารถที่ไม่ใช่
ปัญญา แต่เป็นศักยภาพและเป็นทักษะที่มีอิทธิพลช่วยให้ประสบความส าเร็จในการต่อสู้เพ่ือต้านแรง
กดดันและการเรียกร้องต่าง ๆ ที่มาจากภาวะแวดล้อมด้วยการสร้างสัมพันธ์ภาพและโน้นน้าวจิตใจผู้อื่น 
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  2.4.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์   
   ทฤษฎีของ ซาโลเวย์ และเมเยอร์ (Mayer & Salovey, 1993) ได้ให้ความหมาย       
และค าจ ากัดความของความฉลาดทางอารมณ์ไว้ว่า ความฉลาดทางอารมณ์เปรียบเสมือน
ความสามารถที่จะบอกและเฝ้าระวังเกี่ยวกับความรู้สึกและอารมณ์ของตนเองและผู้อ่ืน พร้อมทั้ง
สามารถแยกแยะอารมณ์ความรู้สึกนั้นได้ สามารถน าอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้ไปสู่การคิดการปฏิบัติที่
แท้จริงซึ่งความสามารถในการใช้ทักษะทางอารมณ์ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมความฉลาด 
โดยเฉพาะความฉลาดทางสังคม ซาโลเวย์ และเมเยอร์ (Salovey & Mayer, 1993) ได้พิจารณาถึง
เรื่องของความฉลาดทางอารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของความฉลาดทางสังคมในส่วนของการเฝ้าระวัง และ
ประเมินอารมณ์ความรู้สึกของคนอ่ืนและใช้อารมณ์ความรู้สึกนั้นเป็นตัวน าการแสดงออกของ
พฤติกรรมต่างๆ พวกเขายังพบอีกว่าการแสดงออกของกลุ่มความคิดรวบยอดจะเกี่ยวพันกับ
กระบวนการทางจิตและเกี่ยวกับข้อมูลทางอารมณ์ ซาโลเวย์ และเมเยอร์ (Salovey & Mayer, 1993) ของ
ตนเองแนวคิดในระยะแรก ซาโลเวย์ และเมเยอร์ (Salovey & Mayer) เสนอว่า ความฉลาดทาง
อารมณ์ และการใช้ประโยชน์ทางอารมณ์ในการแก้ปัญหา โดยแต่ละประเภทมีองค์ประกอบย่อย ดังนี้ 
   1) การประเมินและการแสดงอารมณ์ (Appraisal and Express of Emotion)  
   2) การควบคุมอารมณ ์(Regulation of Emotion) 
   3) การใช้ประโยชน์ทางอารมณ์ (Utilization of Emotion) 
   แนวคิด ทฤษฎีของโกแมน (Goleman) จากหนังสือ ท าไม่ความฉลาดทางอารมณ์
ดีกว่าความฉลาดทางปัญญาของ โกแมน (Goleman, 1995) ได้ให้เค้าโครงความฉลาดทางอารมณ์ใน
หลายมิติ ประกอบด้วย การเป็นบุคคลที่มีความรู้และจัดการกับอารมณ์ของตนเองมีแรงจูงใจในตนเอง 
(Self-Motivation) เข้าใจในบุคคลที่มีความรู้และจัดการกับอารมณ์ของตนเอง และมีความช านาญใน
สังคม ความรู้และการจัดการกับอารมณ์นั้นจะเกี่ยวข้องกับการเริ่มสังเกตตนเองในอารมณ์และ
ความรู้สึกหนึ่งพร้อมกับการควบคุมความรู้สึกนั้นให้อยู่ในความเหมาะสม และได้อธิบายเกี่ยวกับ
แรงจูงใจในตนเองเปรียบเทียบเสมือนช่องทางของการน าอารมณ์มาสร้างแรงผลักดันสู่เป้าหมายที่
ต้องการ เกิดความอ่ิมเอมใจในภายหลังและรู้สึกถึงแรงกระตุ้นในตัวเอง ในด้านการเข้าใจในบุคคลอ่ืน 
(Empathy) นั้น เน้นที่การพูดที่ไม่ท าให้คนอ่ืนเสียใจแต่พูดแล้วท าให้คนประทับใจ เป็นคนช่างคิดใน
แง่บวก การเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวไวต่อความรู้สึกของคนอ่ืน มีความรู้สึกห่วงใยและให้คนอื่นก่อน
เสมอ และเป็นคนที่มีความสามารถเข้าใจ ประมวลความรู้สึกของคนอ่ืน และสามารถใช้ความเข้าใจ
และผลประมวลเหล่านั้นมาเป็นสิ่งที่น าไปสู่การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วย  
   ทฤษฎีของโกแมน (Goleman, 1998) ได้กล่าวถึงความฉลาดทางอารมณ์ที่สัมพันธ์
กับการท างาน (Working with Emotional Intelligence) โดยประยุกต์แนวคิดความฉลาดทาง
อารมณ์ของตนเองในปี ค.ศ. 1995 มาอธิบายถึงสิ่งที่เขาค้นพบในความฉลาดทางอารมณ์ในรูปแบบ
ของความส าเร็จในการท างาน เขียนขึ้นเพ่ือแนะน าให้กับคนในองค์การ เกี่ยวกับความหลากหลาย
วิธีการของการใช้ความฉลาดทางอารมณ์ในที่ท างานและในทุก ๆ สถานการณ์ของชีวิต มีเป้าหมาย
ส าคัญเน้นที่การส ารวจอย่างเป็นระบบว่าข้อมูลเชิงประจักษ์อะไรบ้างที่มีความส าคัญต่อความต้องการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และความส าเร็จของชีวิต 
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   ทฤษฎีของ บาร์ออน (Bar-On, 1997) กล่าวถึง การควบคุมคุณสมบัติของความสามารถ
ทางสมองกับคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่พิจารณาแยกจากความสามารถทางสมอง เช่น บุคลิกภาพแบบอิสระ 
การดูแลตนเอง และอารมณ์ซึ่งการรวมนี้ เรียกว่า รูปแบบผสม แม้ว่าจะมีการใช้รูปแบบของ บาร์ออน 
(Bar-On, 1997) ยังมีค าเตือนในสิทธิ์ของรูปแบบความฉลาดทางอารมณ์ของเขาจะเกี่ยวข้องกับ 
“ศักยภาพในความส าเร็จมากกว่าความส าเร็จด้วยตัวมันเอง” ซึ่งจะขยายระดับออกไปกว้างขวาง เขา
เชื่อว่าความฉลาดทางอารมณ์มีทิศทางเดียวกับความฉลาดทางปัญญาของสมองที่สามารถก าหนดภาพ
ความสมดุลของความฉลาดทางปัญญาโดยทั่วไปของบุคคล บาร์ออน (Bar-On, 1997) ได้นิยามความ
ฉลาดทางอารมณ์ว่าเป็นความสามารถ (Capacities) ที่ไม่ใช่การรู้การคิด ความสามารถ เป็นทักษะ 
(Skill) ที่มีอิทธิพลต่อบุคคลที่ประสบความส าเร็จในการจัดการกับสภาพแวดล้อมและแรงกดดัน และ
ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพจิต (Psychological Well-Being) โดยค าว่าสติปัญญาทางการรู้การคิด โดยที่
แนวคิดความฉลาดทางอารมณ์ของ บาร์ออน (Bar-On, 1997) จะตอบค าถามว่า “ท าไมคนบางคนจึง
ประสบความส าเร็จในชีวิต” และระบุองค์ประกอบ 5 ด้านที่เก่ียวข้องกับความส าเร็จ ดังนี้ 
   1) ทักษะภายในตัวบุคคล (Intrapersonal Skill) ประกอบด้วยการตระหนักรู้ตนเอง
ทางอารมณ์ การกล้าแสดงออก การนับถือตนเอง การบรรลุสัจธรรมแห่งตน และความเป็นอิสระ 
   2) ทักษะระหว่างบุคคล (Interpersonal Skill) ประกอบด้วยสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคลความรับผิดชอบต่อสังคม และความเข้าใจผู้อื่น 
   3) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ประกอบด้วยความสามารถในการ
แก้ปัญหาความเป็นจริงและความยืดหยุ่น 
   4) การจัดการกับความเครียด (Stress Management) ประกอบด้วยความทนทาน
ต่อความเครียด การอดกลั้น 
   5) สภาวะอารมณ์ทั่วไป (General Mood) ประกอบด้วยความสุขและการมองโลก
ในแง่ด ี
  2.4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ ความเชื่อมั่น วิสัยทัศน์ ความคิด
สร้างสรรค์ และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
   1) ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ และความเชื่อมั่น จากการทบทวน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ส่งผลทางบวกต่อความเชื่อมั่นอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ เช่นผลการวิจัยของนักวิจัย (วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, 2551)   
   2) ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ และความคิดสร้างสรรค์ จากการ
ทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ส่งผลทางบวกต่อความคิดสร้างสรรค์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ เช่นการศึกษาของ (นิกัลชลา ล้นเหลือ, 2554) ได้ศึกษาความฉลาดทางอารมณ์กับ
ความคิดสร้างสรรค์ ศึกษาจากผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานปีการศึกษา 2553 ผลการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์กับมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความคิด
สร้างสรรค์เท่ากับ 0.73 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับ Thomas (2005) 
   3) ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ และวิสัยทัศน์ จากการทบทวน
งานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ส่งผลทางบวกต่อวิสัยทัศน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
เช่นการศึกษา (รัศมี รันยธร, 2553); (เพ็ญพร ทองค าสุก, 2553); Thomas (2005) 
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   4) ความสัมพนัธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง   
   จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า (ชัยวุฒิ วรพันธุ์ , 2557) ศึกษาจาก
คุณลักษณะภาวะผู้น ายุคใหม่กับสมรรถนะการบริหารงานแบบมืออาชีพของปลัดเทศบาลในภาคกลาง 
ผลการศึกษาพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ส่งผลทางบวกกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 56.10
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนงานวิจัยของ (วริษฎา ดวงจันทา , 2556) ศึกษาจากความสัมพันธ์
ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารกับวัฒนธรรมองค์การ ผลการศึกษาพบว่าความฉลาดทาง
อารมณ์ส่งผลทางบวกกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 0.38 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติรวมถึง
งานวิจัยของ (วลัยทิพย์ ธีริศราวิชชากร, 2555) ศึกษาจากผู้บริหารโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัย
ของรัฐ ผลการศึกษาพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ส่งผลทางบวกกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
เท่ากับ 0.58 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  อีกทั้งงานวิจัยของ (วีระ ซีประเสริฐ, 2555) ได้ศึกษาความ
ฉลาดทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อภาวะที่มีผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผล
การศึกษาพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ส่งผลทางบวกกับภาวะผู้น า เท่ากับ 0.47 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ รวมทั้งงานวิจัยของ (ธนินทร์ รัตนโอฬาร, 2553) ได้ศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษารัฐบาลและเอกชน ผลการศึกษาพบว่า ความ
ฉลาดทางอารมณ์ส่งผลทางบวกกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เท่ากับ 0.31 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
และงานวิจัยของ (เพ็ญพร ทองค าสุก, 2553) ได้ศึกษาผู้บริหารและคณะกรรมการการศึกษา             
ผลการศึกษาพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ส่งผลทางบวกกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เท่ากับ 0.76 
รวมทั้งผลงานวิจัยของ (นิตยา วิเศษยา, 2551) พบว่าความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  และบทวิเคราะห์ของ (มานะ โลหเตปานนท์ , 2554)         
แห่งบริษัทเฮย์กรุ๊ป ภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กับ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งผลงานวิจัยของ (วรรณา โชคบรรดาลสุข , 2555) พบว่า ความ
ฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของนักวิจัยท่านอ่ืนๆ (Walter (2011); Minett, Yaman, & Denizci (2009); L.Mills 
& Rouse (2009); Greven & et al. (2008); luemper (2008); Michael Piel (2008); Yammarino, 
& Dansereau (2008); Ergeneli, Gohar, & Temirbekova (2007); Zawahir Siddigue (2007); Saima 
Yousuf & Iftikhar Ahmad (2007); Downey et. al. (2006); J. Mgmt (2006); John E. Barbutoand 
Mark E. Burbach (2006); J .Mgmt (2006); Robert Kerr & et al. (2006); Brown & et al. (2005); 
Dyer, Hanges, & Hall (2005); Thomas (2005)  
  2.4.4 องค์ประกอบในการวัดความฉลาดทางอารมณ์   
   ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์องค์ประกอบของฉลาดทางอารมณ์ตามทัศนะของนัก
ทฤษฎี นักวิชาการต่าง ๆ ผู้วิจัยได้น าประเด็นต่าง ๆ มาสังเคราะห์เพ่ือก าหนดองค์ประกอบที่เป็น
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) และเป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual 
Framework) ตามล าดับดังแสดงในตารางที่ 2.5 
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   จากตารางแสดงผลสังเคราะห์องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ที่เป็น
องค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) ในตารางพบว่ามีจ านวน 5 
องค์ประกอบ และในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเป็นองค์ประกอบที่เป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย 
(Conceptual Framework) โดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากความถี่ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป พบว่ามี 5 
องค์ประกอบ คือ  
   1) การตระหนักรู้อารมณ์ของตนเอง (Know one’s Emotion) 
   2) การสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเอง (Motivating Oneself)  
   3) การรับรู้อารมณ์ของผู้อื่น (Recognizing Emotion in Others) 
   4) การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Handling Relationships) 
   5) การควบคุมอารมณ์ของตนเอง (Control one’s Emotion) 
   จากองค์ประกอบข้างต้น แสดงเป็นโมเดลการวัดได้ ดังภาพที่ 2.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.8 โมเดลการวัดความฉลาดทางอารมณ ์    
   
   โดยมีรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบหลัก ดังนี้ 
   1) การตระหนักรู้อารมณ์ของตนเอง หมายถึง ความสามารถที่จะรับรู้และเข้าใจ
ความรู้สึก อารมณ์ และความต้องการของตนเองตลอดจนผลที่เกิดขึ้นกับบุคคลอ่ืนอันเนื่องมาจาก
ความรู้สึก อารมณ์ และความต้องการเหล่านั้นของตน ประกอบด้วยที่มาของแนวคิด และผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องของ ณัฐชา วิทยพิเชฐสกุล (2548); วนิดา ปรียะอนุกูล (2549); ณัฐวุฒิ เตมียสุวรรณ 
(2550); เสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล (2550); นงครักษ์ ทันเพ่ือน (2550); และสุพานี สฤษฏ์วานิช (2552)  
   2) การสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเอง หมายถึง ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะท างาน
ด้วยเหตุผลมิใช่เพ่ือเงินหรือสถานภาพของตนเอง แต่เพ่ือความส าเร็จของงานตามเป้าหมาย โดยใช้
ความพยายามอย่างไม่ลดละ ประกอบด้วยที่มาของแนวคิด  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ ณัฐชา             
วิทยพิเชฐสกุล (2548); วนิดา ปรียะอนุกูล (2549); ณัฐวุฒิ เตมียสุวรรณ (2550); เสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล 
(2550); นงครักษ์ ทันเพ่ือน (2550); และ สุพานี สฤษฏ์วานิช (2552) 

ความฉลาดทางอารมณ ์
 

การตระหนักรู้อารมณ์ของตนเอง 
 

การสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเอง 
 

การรับรู้อารมณ์ของผู้อ่ืน 
 

การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
 

การควบคุมอารมณ์ของตนเอง 
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   3) การรับรู้อารมณ์ของผู้อ่ืน หมายถึง ความสามารถเข้าใจธรรมชาติทางอารมณ์ของ
คนอ่ืน ๆ และมีทักษะที่จะปฏิบัติต่อคนอ่ืน ๆ ได้ ประกอบด้วยที่มาของแนวคิด ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ของ ณัฐชา วิทยพิเชฐสกุล (2548); วนิดา ปรียะอนุกูล (2549) ; ณัฐวุฒิ เตมียสุวรรณ (2550); 
เสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล (2550); นงครักษ์ ทันเพ่ือน (2550); และสุพานี สฤษฏ์วานิช (2552) 
   4) การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน หมายถึง ความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพ
กับผู้อ่ืน ตลอดจนที่จะสามารถค้นพบสิ่งที่เป็นพ้ืนฐานร่วมกันของบุคคล และท าให้เกิดความสามัคคี
ปรองดองกัน ประกอบด้วยที่มาของแนวคิด ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ ณัฐชา วิทยพิเชฐสกุล (2548); 
วนิดา ปรียะอนุกูล (2549); ณัฐวุฒิ เตมียสุวรรณ (2550); เสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล (2550); และนงครักษ์ 
ทันเพ่ือน (2550) 
   5) การควบคุมอารมณ์ของตนเอง หมายถึง ความสามารถในการควบคุมหรือจัดการ         
กับอารมณ์ของตนเองได้ อีกทั้งสามารถที่จะใช้ความคิดก่อนลงมือปฏิบัติได้ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ของณัฐชา วิทยพิเชฐสกุล (2548); วนิดา ปรียะอนุกูล (2549) ; ณัฐวุฒิ เตมียสุวรรณ (2550); 
เสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล (2550); นงครักษ์ ทันเพ่ือน (2550); และสุพานี สฤษฏ์วานิช (2552) 
 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเชื่อม่ัน 
  2.5.1 ความหมายความเชื่อมั่น 
   ดายร์ ฮาร์ทอก และเด็นนี่ (Dietz, Hartog, & Deanne, 2006) ได้ให้ความหมาย ความ
เชื่อมั่น หมายถึง เป็นทั้งความเชื่อ (Belief) การตัดสินใจ (Decision) และการกระท า (Action)  
   ยุดา รักไทย และคนอ่ืน ๆ (2548) ได้ให้ความหมาย ความเชื่อมั่น หมายถึงเป็นหัวใจ
ที่ส าคัญของผู้น า ความเชื่อถือไว้วางใจ จะน าไปสู่ความเป็นอิสระในการคิดและการท างานของทีมงาน 
   สุธนา หรูวิจิตร์พงษ์ (2550) ได้ให้ความหมาย ความเชื่อมั่นหมายถึงความถูกต้อง
ตามข้อเท็จจริง ความเป็นกลางปราศจากอคติ ความมีเจตนาดี ความเชื่อถือ และความเคารพในความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน สอดคล้องกับทัศนะของ Shaw (1997) ที่กล่าวไว้ว่าความเชื่อมั่นเป็นสิ่งส าคัญอย่าง
ยิ่งที่ท าให้องค์การด ารงอยู่และประสบผลส าเร็จ เนื่องจากการท างานร่วมกันต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน แนวโน้มในปัจจุบันมีความหลากหลายขององค์ประกอบในการท างานมาก ความเชื่อมั่นกัน
ระหว่างสมาชิกในองค์การมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ความเชื่อมั่นเป็นแหล่งทรัพยากรที่มาจากความร่วมมือ
เป็นพื้นฐาน 
   อุชุมพร แก้วขุนทด (2550) ได้ให้ความหมาย ความเชื่อมั่น หมายถึง ความเชื่อมั่น
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญมากองค์ประกอบหนึ่งขององค์การหากปราศจากความเชื่อมั่น  องค์การนั้น
จะปราศจากความเป็นหนึ่งเดียว ความสามัคคี ความคิดสร้างสรรค์จะน้อยลง องค์การนั้นจะมี
กระบวนการตัดสินใจที่ไร้ประสิทธิภาพ อัตราการลาออกของพนักงานจะสูง ความเชื่อมั่นไม่ใช่เป็น
เพียงแนวคิดธรรมดา  แต่ความเชื่อมั่นอาจเป็นเสมือนก าแพงซีเมนต์หนึ่งที่กั้นกลางระหว่าง
ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของบุคคลในองค์การ หรืออาจเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่ส าคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งในการ
ด าเนินธุรกิจ แม้ว่าองค์การหลาย ๆ องค์การจะสามารถปฏิบัติงานได้ระยะสั้น ๆ เท่านั้นในระยะยาวแล้ว
องค์การเหล่านั้นอาจจะไม่มีการประสานงานร่วมมือร่วมกันภายในองค์การเป็นอย่างดี  องค์การที่
บรรลุวัตถุประสงค์ระยะยาวและประสบความส าเร็จ มักจะให้อิสระแก่พนักงานในองค์การ นอกจากนี้
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องค์การที่บรรลุวัตถุประสงค์ในระยะยาวและประสบความส าเร็จ  จะต้องมีการก าหนดวิธีการ
ปฏิบัติงานเพ่ือส่งเสริมการประสานงานร่วมมือกันปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  ดังนั้นหาก
ปราศจากความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันแล้ว การร่วมมือกันปฏิบัติงานย่อมไม่บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างแน่นอน และตัวชี้วัดระดับความเชื่อมั่น ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้คือ 1) การเปิดเผย 
(Openness) เป็นความเต็มใจในการเปิดเผยเรื่องราวต่าง ๆ ภายในกลุ่ม 2) การให้เกียรติ (Respect) 
เป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม และ 3) ความสอดคล้อง (Alignment) เป็นการร่วมมือ
ประสานงานกันภายในกลุ่ม การเสนอความคิดเห็นและตัดสินใจร่วมกัน   
   จากแนวความคิดของนักวิชาการสามารถสรุป ความเชื่อมั่น หมายถึง  ความเชื่อมั่น
ในการตัดสินใจ และการกระท าเป็นหัวใจที่ส าคัญของผู้น าในการคิดและการท างานของทีมงาน 
ถูกต้องตามข้อเท็จจริง และเป็นกลางปราศจากอคติซึ่งเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่ส าคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งใน
การด าเนินธุรกิจเพ่ือส่งเสริมการประสานงานร่วมมือกันปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
  2.5.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความเชื่อม่ัน 
   ความเชื่อมั่นเป็นสิ่งจ าเป็นต่อองค์การเพ่ือประสิทธิผลขององค์การ ผลลัพธ์ทางบวก
ของการท างานเป็นผลสืบเนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของความเชื่อมั่น ภายในองค์การส่งผลต่อการเพ่ิม
ผลผลิตของพนักงานและความผูกพันกับองค์การอย่างเข้มแข็ง (Nyhan & Marlowe, 1997) ส าหรับ
งานวิจัยอ่ืน ๆ แสดงถึงผลพวงหลักของความเชื่อมั่นมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและผลงานในหลายด้าน 
ทั้งการสื่อสารและการแบ่งปันข้อมูล ความขยัน การยุติความขัดแย้ง ความผูกพัน รวมทั้งผลงาน         
ส่วนบุคคลและผลงานของหน่วยงาน (Laka-Mathebula, 2004 Korsgaard, Brodt, & Whitener, 
2002) มีผลการวิจัย ที่สอดคล้องกันว่า ความเชื่อมั่นเป็นสิ่งส าคัญและมีประโยชน์ต่อกิจกรรมของ
องค์การทั้งทีมงาน ผู้น า การก าหนดเป้าหมาย การประเมินผลการปฏิบัติงาน แรงงานสัมพันธ์และการ
เจรจาต่อรอง (Elangovan & Shapiro, 1998, Mayer, et al., 1995) ทศวรรษที่ผ่านมาประเด็นความ
เชื่อมั่นมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้ง เป็นเรื่องส าคัญในทฤษฎีองค์การ และการวิจัย (Bijlsma & 
Koopman, 2003) ความเชื่อมั่นเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งท าให้องค์การด ารงอยู่และประสบผลส าเร็จ 
เนื่องจากการท างานร่วมกันต้องพ่ึงพาอาศัยกัน แนวโน้มในปัจจุบันมีความหลากหลายขององค์ประกอบ 
ในการท างานมากขึ้น ความเชื่อมั่นกันระหว่างสมาชิกในองค์การมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ความเชื่อมั่นเป็น
แหล่งทรัพยากรที่มาจากความร่วมมือเป็นพ้ืนฐาน (Shaw, 1997) และความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันของ
บุคคลในองค์การ ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพต่อองค์การ (Reynolds, 1997) ซึ่งความเชื่อมั่น
เปรียบเสมือนหมุดหรือสลักที่ยึดส่วนต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันและสามารถเอ้ืออ านวยให้องค์การบรรลุ
เป้าหมาย พร้อมกับความเจริญเติบโตขององค์การ หากองค์การใดปราศจากความเชื่อมั่นของบุคคล 
ในองค์การจะท าให้เสียเวลา เสียทรัพยากรในการบริหารจัดการเป็นจ านวนมากกว่าองค์การจะประสบ
ผลส าเร็จได้ ซึ่งความเชื่อมั่นมีความส าคัญ ในหลายทางและเป็นส่วนประกอบที่จ าเป็นในทุกประเภท
ในสัมพันธภาพของมนุษย์ ซึ่งยังผลให้เกิดความราบรื่นและเกิดคุณค่าในการแลกเปลี่ยนต่าง ๆ ใน
วิธีการที่มีประสิทธิภาพ (Good as cited in Mayer et al., 1995 Luhman as cited in Mayer             
et al., 1995) กล่าวว่า ความเชื่อมั่นเป็นพ้ืนฐานของความคาดหวังในพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน เข้าใจ
ผู้อ่ืนอย่างชัดเจนและเห็นได้ชัดความเชื่อมั่นเป็นส่วนผสมอันมหัศจรรย์ในชีวิตองค์การ กล่าวคือ เป็น
น้ ามันหล่อลื่นที่ลดความฝืด เป็นตัวเชื่อมส่วนที่แตกต่างกันเข้าไว้ด้วยกัน เป็นตัวเร่งให้การกระท า



53 

สะดวกขึ้น (Shea, 1994) เมื่อไม่นานมานี้ความส าคัญของความเชื่อมั่นได้รับความสนใจมากขึ้นมาก
ปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ประการแรก คือ การเปลี่ยนแปลงและความไม่มั่นคง (Robbins, 2005) ท าให้
องค์การไม่สามารถรับประกันความมั่นคงของงานในระยะยาว การเพ่ิมค่าตอบแทนและบ าเหน็จ
บ านาญได้ (Bracey & Smith, 1992) ความเชื่อมั่นมีความส าคัญมากในสภาพที่มีการเปลี่ยนแปลง 
และความไม่มั่นคงในสถานที่ท างาน บุคคลจะต้องเปลี่ยนไปมีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ซึ่งระดับ
ความเชื่อมั่นจะเป็นตัวก าหนดความสัมพันธ์ดังกล่าว Marshall (2000) และ Robbins (2005) มองว่า 
ความเชื่อมั่นเป็นความส าคัญเพราะเป็นความต้องการทางด้านจิตใจ บุคคลมีความต้องการการ
คาดคะเน ความมั่นคง การคงอยู่และมีความรู้สึกปลอดภัยประการที่สอง องค์การต้องการความภักดี
ของพนักงาน และความผูกพันเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากความเชื่อมั่นภายในองค์การมีความสัมพันธ์
ทางบวก กับความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง ความเชื่อมั่นจึงเป็นสิ่งส าคัญเพราะการที่บุคคลมี
ความผูกพันต่อองค์การนั้น จะเป็นตัวก าหนดให้องค์การบรรลุเป้าหมายและรักษาสมาชิกในองค์การ
ให้คงอยู่กับองค์การ (Fairholm, 1994) โดยการสร้างความสัมพันธ์ความเชื่อมั่นบนพ้ืนฐานแห่งความ
ซื่อสัตย์ (Honesty) การยึดถือหลักคุณธรรม ( Integrity) และเมตตากรุณาอย่างจริงใจต่อผู้ อ่ืน 
(Covey, 1989) ประการที่สาม Robbins (2005) กล่าวถึง ความส าคัญของความเชื่อมั่นกับข้อสัญญา
ทางจิตวิทยาในรูปแบบใหม่ เป็นข้อตกลงที่ไม่ได้มีการเขียน ถึงสิ่งที่ผู้บริหาร หรือองค์การไม่ได้มีการ
คาดหวังจากพนักงานและสิ่งที่พนักงานคาดหวังจากผู้บริหารหรือองค์การ ในแง่คิดของพนักงาน       
ข้อสัญญาทางจิตวิทยา คือ การรับรู้ของพนักงาน ที่คิดว่าพวกเขาจะได้รับสิทธิ์  ซึ่งเป็นผลมาจากข้อ
สัญญาที่องค์การให้ไว้กับเขา ดังนั้น หากความเชื่อมั่นอยู่ในระดับต่ า พนักงานมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยง
การเผชิญความเสี่ยง มีการเรียกร้องมากขึ้น ลักษณะสังคมแบบนี้บุคคลในองค์การ จะต้องเร่งสร้าง
และรักษาความสัมพันธ์กันไว้ จะท าให้โอกาสที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาน้อยลง เนื่องจากการ         
ไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาท าให้เกิดผลในทางลบ เช่น มีความตั้งใจน้อยลงในการที่จะท างานให้บรรลุ
เป้าหมาย หากความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูงจะท าให้การปรับปรุงผลการด าเนินงานขององค์การ โดย 
Mink, et al. (1993) เห็นว่า ความเชื่อมั่นเป็นข้อสัญญา (Contract Trust) คือ ความเชื่อมั่นที่
คาดหวังว่าบุคคลจะท าในสิ่งที่เขาพูดและกระท า ซึ่งเป็นมิติที่ส าคัญ เช่น ผู้น าสร้างให้บุคลากรเชื่อมั่น
และคาดหวังว่าสัมพันธภาพของบุคลากรกับผู้น า จะเป็นสิ่งที่สามารถคาดคะเนในการท างานของเขา
ได้ประการถัดมา คือ พ้ืนฐานของสัมพันธภาพ การท างานร่วมกันต้องมีสัมพันธภาพซึ่งกันและกัน ถ้า
ความเชื่อมั่นในการท างานลดน้อยลงจะท าลายสัมพันธภาพ เช่น เกิดความขัดแย้งที่สูงขึ้น ผลผลิต
ต่ าลง และการที่สถานที่ท างานมีความเชื่อมั่นโดยมีระดับของความซื่อสัตย์ การยอมรับและเคารพ         
ซึ่งกันและกันจะท าให้เพ่ิมประสิทธิผลของงาน ความมีคุณค่าแห่งตนเองและมีการสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้น (Marshall, 2000) เห็นว่า ความเชื่อมั่นเป็น แนวคิดที่ซับซ้อนเป็น
สัมพันธภาพระหว่างคนสองคนอย่างสม่ าเสมอ ๆ ไม่ใช่เป็นบุคลิกภาพของบุคคลบางคน เกิดขึ้น
ระหว่างบุคคลไม่ใช่ภายในบุคคลเท่านั้น สิ่งที่บุคคลกระท าเป็นผลกระทบของระดับความเชื่อมั่น
ระหว่างผู้ให้ความเชื่อมั่นและผู้ถูกเชื่อมั่น ซึ่งเกิดจากความน่าเชื่อถือเป็นการยอมรับ และสนับสนุนผู้ที่
ถูกกระท าให้บุคคลอ่ืนโดยการเปิดเผยความคิด ความรู้สึกและปฏิกิริยา (Johnson, 1997) อีกทั้ง
โครงสร้างความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ ความเชื่อมั่นเป็นสารหล่อลื่นให้เกิดความราบรื่น มีการ
ประสานกันอย่างดีในองค์การ โดยขจัดความขัดแย้งทางความคิด การบริหารในยุคปัจจุบันต้องการ
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ความเชื่อมั่นเพ่ือเป็นหลักประกันที่ส าคัญขององค์การ (Robbins, 2005) ส่วน Mink, Owen, and 
Mink (1993) มองว่า เป็นความเชื่อมั่น โดยการเปิดเผยตนเอง ตัวชี้วัดที่ส าคัญของระดับความเชื่อมั่น
คือ สัมพันธภาพ ถ้าขาดการเปิดเผยก็จะท าให้เกิดความไม่เชื่อมั่น และสัมพันธภาพไม่ดี นอกจากนี้
ความเชื่อมั่นเป็นความเต็มใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารและมีการ
เปิดเผยตอบสนอง ความต้องการของตนเอง สมาชิกทีม และองค์การ  Reynolds (1997) กล่าวว่า 
ความเชื่อมั่นเป็นวิถีทางหนึ่งของการสะท้อนสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในองค์การและเป็น
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่ส าคัญ แสดงถึง ความแตกต่างระหว่างความส าเร็จและความล้มเหลวใน
สัมพันธภาพกับความเชื่อมั่น การตอบสนองต่อความเชื่อมั่นมี 3 ประการ ดังนี้ ประการแรก ความ
เชื่อมั่นต้องใช้เวลาในการพัฒนา การคงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นจะต้องท าให้มีอยู่อย่างสม่ าเสมอแต่ก็ไม่อาจ
พูดได้ว่าการสร้างความเชื่อมั่นจะใช้เวลานานแต่อาจจะใช้เวลาสั้นก็ได้ โดยต้องมี เป้าหมายร่วมกันที่
ชัดเจนและไม่มีการลงโทษจะท าให้ความเชื่อมั่นพัฒนาได้เร็วขึ้นซึ่งเป็นความท้าทายของผู้น า ประการ
ที่สอง ความต้องการความเชื่อมั่นต้องมีความอดทน ความเชื่อมั่นในองค์การต่ าก็จะท าให้ผลการ
ปฏิบัติงานต่ า ถ้าความเชื่อมั่นในองค์การสูง จะท าให้บุคลากรทุกคนมีมาตรฐานในการท างานที่สูง 
และสุดท้าย คือ ความเชื่อมั่นต้องใช้ทักษะและการฝึกปฏิบัติซึ่ง การพัฒนาทักษะและจิตใจ เป็นสิ่งที่
จ าเป็นต่อสัมพันธภาพความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานประการถัดมา Marshall (2000) ได้กล่าวถึง 
ความส าคัญของความเชื่อมั่นโดยมองความเป็นธรรมชาติของมนุษย์และกฎแห่งธรรมชาติของมนุษย์ 
ซึ่งหมายถึงการด ารงชีวิตด้วยความจริง ความเชื่อมั่นเป็นสิ่งที่จ าเป็น มนุษย์ต้องการการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันเป็นความต้องการทางด้านชีววิทยา เมื่อก าเนิดขึ้นมาในโลกความเชื่อมั่นก็เป็นสิ่งที่จ าเป็น
ทางด้านร่างกาย เนื่องจากเมื่อเกิดขึ้นมาก็จะพบกับความไม่มั่นคง ไม่มีสิ่งปกคลุมร่างกายและได้รับ
ความเสี่ยงซึ่งไม่ได้มีการค านึงถึงความเปราะบางนี้ แต่ความเชื่อมั่นจะต้องมีความซื่อสัตย์และให้การ
ดูแล ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นความเชื่อมั่นก็จะถูกท าลาย เมื่อเจริญเติบโตขึ้นความเชื่อมั่นไม่สูญหายไป 
แต่ระดับของความเชื่อมั่นจะอยู่ในรูปของ ประสบการณ์และเป็นเหตุการณ์ที่ด าเนินต่อมา โดย Mink, 
et al. (1993) มองว่า ความเชื่อมั่นเป็นเรื่องทางกายภาพ บุคคลรู้สึกว่าร่างกายและจิตใจ เป็นสิ่งที่
ต้องปลอดภัย เมื่อรู้สึกไม่มั่นใจว่าจะได้รับความปลอดภัย บุคคลจะเริ่มเกิดความไม่มั่นคงและวิตก
กังวลเกี่ยวกับ ความปลอดภัยซึ่งจะส่งผลต่อ การปฏิบัติงานความส าคัญของความเชื่อมั่นประการ
สุดท้าย คือ การเคารพตนเอง เป็นพ้ืนฐานที่บุคคลจะต้องปฏิบัติในแต่ละวัน บุคคลจะมีความรู้สึกที่ดี 
ถ้าบุคคลให้ความ เชื่อมั่นและสามารถไว้วางใจผู้อ่ืน บุคคลที่มีความเคารพตนเองต่ าขึ้นอยู่กับทิศทาง 
ความกลัวและอาจจะมีความต้องการที่ยินยอมผู้อ่ืนมาก ระดับของการเคารพตนเองจะช่วยให้เกิด
ประสิทธิผลของสัมพันธภาพการท างาน (Marshall, 2000) นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นมีความส าคัญ
อย่างมาก เนื่องจากความเชื่อมั่นเป็นปัจจัยต่อความส าเร็จของศตวรรษที่ 21 (Healey, 2007) ส่งผล
ต่อรายได้และก าไรในทุกระดับขององค์การ (Davis, Schoorman, Mayer, & Tan, 2000) รวมทั้ง
ความเชื่อมั่นของ พนักงานส่งผลต่อ ผลการปฏิบัติงานงาน การคงอยู่ในองค์การของพนักงาน ความ
ตั้งใจที่สนับสนุนและมุ่งม่ันต่อความเปลี่ยนแปลง และการเป็นพนักงานที่ดีขององค์การ (Brown, n.d.) 
ซึ่งสอดคล้องกับนักวิชาการหลายท่านที่กล่าวถึงผลของความเชื่อมั่นว่า ความเชื่อมั่นส่งผลต่อความ        
พึงพอใจในงาน การเป็นพนักงานที่ดีขององค์การ ความผูกพันกับองค์การ การลาออกจากองค์การ  
และผลการปฏิบัติงาน (Deluga, 1995 Dirks & Ferrin, 2001 Flaherty & Pappas, 2000 Robinson, 
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1996) นอกจากนี้ (Dirks & Ferrin, 2002) ศึกษางานวิจัย ความเชื่อมั่น โดยวิธีการ Meta-Analysis 
พบว่า ผลของความเชื่อมั่นส่งผลต่อทัศนคติ ประกอบด้วย ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันกับ
องคก์าร ความเชื่อในสารสนเทศ และการลาออกท่ีลดลง การเป็นพนักงานที่ดีและผลการปฏิบัติงาน 
   แนวคิดของ Fox (1974) กล่าวว่า ความเชื่อมั่นในองค์การมีรูปแบบที่แตกต่างของ
ความสัมพันธ์ของความเชื่อมั่นอยู่ในทุกองค์การ องค์การที่ประสบความส าเร็จ มีการสร้าง รากฐานที่
ประกอบด้วย ความเชื่อมั่นแนวขวาง (Lateral Trust) เป็นความสัมพันธ์ของความเชื่อมั่นระหว่างผู้ที่
เท่าเทียมหรือระดับเดียวกัน รูปแบบที่สอง คือ ความเชื่อมั่นแนวตั้ง (Vertical Trust) เป็นความสัมพันธ์
ของความเชื่อมั่นระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาและความเชื่อมั่นภายนอก (External Trust) 
เป็นความสัมพันธ์ของความเชื่อมั่นระหว่างองค์การกับลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ ส่วน Cummings & 
Bromiley (1996) เสนอรูปแบบความเชื่อมั่น 2 รูปแบบ คือ ความเชื่อมั่นระหว่างหน่วยงานภายใน
องค์การ ( Intra-Organizational Trust) หรือความเชื่อมั่นในแผนกอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนภายใน
องค์การ และความเชื่อมั่นระหว่างองค์การ (Inter-Organizational Trust) หรือความเชื่อมั่นระหว่าง
บุคลภายนอกหรือองค์การอื่น 
   แนวคิดของ Luhman (1979) อธิบายความเชื่อมั่นว่า เป็นสิ่งซ่อนเร้นและคงอยู่จาก
ประสบการณ์ประจ าวันที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในบุคคล (Perry & Mankin, 2007) การแบ่งแยก
ความเชื่อมั่นนี้สมมติว่า ระดับความเชื่อมั่นของบุคคล ซึ่งเป็นข้อสัญญาทางจิตวิทยาจะแปรผันตาม
ผู้บังคับบัญชาและองค์การโดยรวม (Nyhan & Marlowe, 1997) ภายใต้แนวคิดของ Luhman ความ
เชื่อมั่นแสดงถึงระดับความมั่นใจของบุคคลหนึ่งที่มีต่อผู้ อ่ืนในการกระท าที่เป็นธรรม มีจริยธรรม        
และสามารถพยากรณ์ได้ (Nyhan & Marlowe, 1997) นอกจากนี้ Luhman ยืนยันว่าคุณค่าส าคัญ
ของความเชื่อมั่น คือ ท าให้สมาชิกองค์การลดความซับซ้อนของชีวิตองค์การ (Hosmer, 1995) 
พยายามสังเคราะห์การศึกษาความเชื่อมั่นตามแนวทฤษฎีองค์การและมองความเชื่อมั่น ใน 5 แนวคิด 
คือ ความคาดหวังของบุคคล (Individual Expectation) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal 
Relationships) การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ (Economic Exchanges) โครงสร้างทางสังคม 
(Social Structures) และพฤติกรรมจริยธรรม (Ethical Behavior) เขาเห็นด้วยว่า ความเชื่อมั่นเป็น
โครงสร้างส าคัญในการเข้าใจพฤติกรรมระหว่างบุคคล และกลุ่ม ประสิทธิผลของการจัดการ การ
แลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของความสัมพันธ์ทางสังคม Luhman (1979) เสนอแนวคิด
ความเชื่อมั่นที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางถึง รูปแบบความเชื่อมั่น คือ ความเชื่อมั่นระหว่างบุคคล 
(Interpersonal Trust) เป็นความเชื่อมั่นในผู้บังคับบัญชา และความเชื่อมั่นในระบบ (System 
Trust) เป็นความเชื่อมั่นในองค์การโดยภาพรวม ทฤษฎีของเขามองว่า ความเชื่อมั่นเป็นตัวแทนของ
ระดับความมั่นใจของบุคคลหนึ่งที่มีต่อผู้ อ่ืนในการกระท าที่เป็นธรรม มีจริยธรรมและสามารถ
พยากรณ์ได้ ผลงานของ Luhman ให้ความส าคัญกับความเชื่อมั่นในองค์การ (Organizational 
Trust) เป็นระบบขององค์การที่แสดงถึงการยอมรับคุณค่าและเป้าหมายองค์การรวมถึง ความต้องการ
อย่างแรงกล้าที่จะอยู่ร่วมกับองค์การ Luhman จ าแนกความเชื่อมั่นของบุคคลออกจากความเชื่อมั่น
ในองค์การ แม้ว่าเขาเสนอว่า ความเชื่อมั่นก่อเกิดภายในกรอบของการปฏิสัมพันธ์ที่ได้รับอิทธิพลทั้ง
จากบุคคลและระบบสังคม      



56 

   Perry & Mankin (2007) กล่าวว่า การจ าแนกความเชื่อมั่นของ Luhman ทั้งความ
เชื่อมั่นระหว่างบุคคล (วัดประเมินความเชื่อมั่นในผู้บังคับบัญชา) และความเชื่อมั่นในระบบ (ความ
เชื่อมั่นในองค์การ) เป็นการวัดประเมินความแตกต่างของความเชื่อมั่นในองค์การและความเชื่อมั่นใน
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งจะสามารถอธิบายลักษณะความแตกต่าง ของการรับรู้ของพนักงานต่อความเชื่อมั่น
ได้อย่างครอบคลุมในปี ค.ศ. 1990 ทฤษฎีองค์การให้ความสนใจศึกษาและให้ความส าคัญที่เพ่ิมขึ้น อีก
ทั้งความร่วมมือระหว่างบุคคลและทีมงานในองค์การ อันเป็นผลจากการเปลี่ยนพาราไดม์จากองค์การ
แบบดั้งเดิม ทั้งสายการบังคับบัญชาที่แบนราบจนถึงการลดผู้บริหารระดับกลาง ( Jones & George, 
1998) การศึกษาวิจัยให้ความรู้อย่างกว้างขวางว่า ความเชื่อมั่นสามารถน าไปสู่พฤติกรรมความร่วมมือ
ระหว่างบุคคลกลุ่มและองค์การ (Jones & George, 1998, Mayer et al., 1995, McAllister, 1995) 
องค์การร่วมสมัย ยังคงค้นหาหนทางใหม่ที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคคลและกลุ่มการท างานไป
ถึงทีมงาน องค์การแนวราบและรูปแบบอ่ืน ขององค์การรื้อปรับระบบ ที่กระจายอ านาจหน้าที่การ
ตัดสินใจเพ่ือเพ่ิมผลงานและประสิทธิผลขององค์การด้วยเหตุนี้ ท าให้ความเชื่อมั่นได้รับ ความสนใจ
เพ่ิมมากขึ้น (Kramer & Tyler, 1996) นักวิจัยจ านวนมากพิสูจน์ว่า การปลูกฝังพฤติกรรมความ
ร่วมมือน าไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและฝังการกระท าระหว่างบุคคลในทีมงาน จนกลายเป็น 
รากฐานของความสามารถในการแข่งขันขององค์การ อย่างไรก็ตาม Mcknight, Cummings, & 
Chervany (2006) เสนอว่า ขั้นแรกของความเชื่อมั่น เป็นความสัมพันธ์ใหม่ภายในองค์การที่ได้รับ
อิทธิพลจากความประสงค์ของผู้ให้ความเชื่อมั่นในความเชื่อมั่น  กระบวนการความรู้ความเข้าใจ 
(Cognitive Process) ความเชื่อ ในความเชื่อมั่น และเจตนารมณ์แห่งความเชื่อมั่นการเริ่มต้นความ
เชื่อมั่นเป็นการได้รับอิทธิผลโดยโครงสร้างความเชื่อมั่นบนพ้ืนฐานสถาบัน ความเชื่อมั่นในโครงสร้าง
และความเชื่อในสภาวะปกติ ดังนั้น ความส าเร็จของผลงานเกิดจากการอุปถัมภ์ของความเชื่อมั่นที่
เพ่ิมพูนความสามารถขององค์การน าไปสู่การเพ่ิมคุณค่าโดยทีมงาน ความร่วมมือและการพัฒนาใน
การเพ่ิมสมรรถภาพองค์การ (Jones & George, 1998) Lewicki and Bunker (1995) และ Robbins 
(2005) ได้กล่าวถึงรูปแบบพ้ืนฐานของความเชื่อมั่น คือ ความเชื่อมั่นบนพ้ืนฐานการป้องกัน (Shaprio 
& Cheraskin as cited in Lewicki & Bunker, 1995) เป็นรูปแบบของความเชื่อมั่นนี้ต้องอยู่บน 
พ้ืนฐานของความมั่นคงในพฤติกรรมที่บุคคลท าในสิ่ง ที่เขาพูดและมีการกระท าต่อกัน พฤติกรรมของ
บุคคลขึ้นอยู่กับทฤษฎีการลงโทษ ความเชื่อมั่นที่คงอยู่นั้น ต้องมีระดับของการลงโทษที่ชัดเจน จะต้อง
มีมาตรการป้องกันการเกิดความเชื่อมั่นดังนั้น การลงโทษจะมีความส าคัญ ต่อผู้จูงใจ มากกว่าสัญญา
จะให้รางวัลเมื่อไม่สามารถที่จะท าตามค ามั่นสัญญานั้นได้ พ้ืนฐานที่สอง คือ ความเชื่อมั่นบนพ้ืนฐาน
จาก ความรู้ เป็นความเชื่อมั่นที่มีพ้ืนฐาน ในการคาดคะเนบุคคลอ่ืน รู้จักผู้อ่ืนดีเพียงพอ เพ่ือที่จะรู้ถึง
พฤติกรรมของผู้อ่ืน ความเชื่อมั่นที่มีรากฐานจาก ความรู้ขึ้นอยู่กับการได้รับข้อมูลมากกว่าการลงโทษ 
และเป็นการท านายพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนที่กระท าด้วยความจริงใจ และสุดท้าย คือ ความเชื่อมั่น
บนพ้ืนฐานจากการวินิจฉัย ( Identification-Based Trust) เป็นความเชื่อมั่นที่มีความรู้สึกร่วมใน
อารมณ์กับความปรารถนาและความตั้งใจของผู้อ่ืนโดยกลุ่มคนต้องมีความเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีข้อตกลงร่วมกัน การตระหนักร่วมกัน และเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน เนื่องจากมีความเกี่ยวโยงของ
อารมณ์ระหว่างกัน ความเชื่อมั่น เป็นแนวคิดหลายมิติ (Multidimensional Approach) ประกอบด้วย 
ความเชื่อมั่นบนพ้ืนฐานอารมณ์ความรู้สึก (Affective-Based Trust) เกี่ยวข้องกับบทบาทส าคัญของ
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อารมณ์ในกระบวนการความเชื่อมั่น ความเชื่อมั่นบนพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจ เป็นความเชื่อใน
คุณลักษณะที่น่าเชื่อมั่นต่อบุคคลอ่ืนและความเชื่อมั่นบนพ้ืนฐาน เป็นความเชื่อมั่นผู้ อ่ืนและการ
เปิดเผยข้อมูลไปยังบุคลอ่ืน (Gillespie & Mann, 2004) ส่วน Cummings & Bromiley (1996) 
อธิบายความเชื่อมั่นในสามองค์ประกอบ คือ องค์ประกอบแรก คือ อารมณ์ความรู้สึก (Affective) 
หรือบุคคลมีความรู้สึกอย่างไร องค์ประกอบที่สอง คือ ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive) หรือบุคคลคิด
อย่างไร องค์ประกอบสุดท้าย คือ พฤติกรรมที่ตั้งใจ ( Intended Behavior) หรือบุคคลตั้งใจแสดง
พฤติกรรมอย่างไร ส่วน McAllister (1995) อธิบายว่า ความเชื่อมั่นเป็นสภาวะทางจิตวิทยาและ
จ าแนกความเชื่อมั่นออกเป็น ความเชื่อมั่นมีพ้ืนฐานมาจากความรู้ความเข้าใจ (Cognition-Based 
Trust) หมายถึง การรับรู้ว่า บุคคลเลือกผู้ซึ่งไว้ใจในสิ่งที่น่านับถือภายใต้สถานการณ์หนึ่ง และเลือกใน
สิ่งที่พิจารณาว่า เป็นเหตุผลที่ดีและความเชื่อมั่นมีพ้ืนฐานเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึก (Affective-
Based Trust) หมายถึง ความผูกพันทางอารมณ์ของแต่ละบุคคล บุคคลที่จะท าให้เกิดอารมณ์ ความ
เชื่อมั่นในความสัมพันธ์นั้นจะแสดงออกซ่ึงการดูแลและการเอาใจใส่อย่างแท้จริง ที่จะให้สวัสดิการแก่
หุ้นส่วนมีความเชื่อในคุณสมบัติที่ดีหรือน่าสรรเสริญและเชื่อว่าความรู้สึกเหล่านี้จะได้รับการตอบแทน 
Lewicki, et al. (1998) เสนอว่า ทั้งความเชื่อมั่นและความไม่เชื่อมั่น ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ตรงข้ามกันหรืออยู่
เฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง แต่แทนที่จะแยกออกจากกันแต่ทว่ามีความเกี่ยวพันกัน โครงสร้างมิติเดียวที่
อาจจะอยู่ร่วมกันควบคู่กันไปภายในบุคคล เช่นเดียวกับ Jones & George (1998) เสนอแนวความคิด
ความเชื่อมั่น ความไม่เชื่อมั่น เงื่อนไขความเชื่อมั่นและเงื่อนไขความไม่เชื่อมั่นเป็นองค์ประกอบของ
โครงสร้างเดี่ยวของความเชื่อมั่น พวกเขาเสนอว่า ความเชื่อมั่นและความไม่เชื่อมั่นเป็นผลของ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมของผู้ให้ความเชื่อมั่นทัศนคติ (Attitudes) และอารมณ์ การศึกษาความ
เชื่อมั่นอ่ืน ๆ เสนอว่า ความเชื่อมั่น เป็นแนวคิดที่เป็นกลาง (Meso Concept) ที่บูรนาการทั้งระดับ
จุลภาค คือ กระบวนการทางจิตวิทยา และระดับมหภาค คือ ความยืดหยุ่นทางสถาบัน (House, 
Rousseau, & Thomas-Hunt, 1995) 
  2.5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อมั่น ความคิดสร้างสรรค์ วิสัยทัศน์ และภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 
   1) ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อม่ัน และความคิดสร้างสรรค์ 
    จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ความเชื่อมั่นส่งผลทางบวกต่อความคิด
สร้างสรรค์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อาทิเช่น ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ (2555); มงคลชัย สมอุดร 
(2555); ศรีประภา ชัยสินธพ (2555); เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2555); Isaksen, Dorval & Treffinger 
(2011); Skilton & Dooley (2010); Decusatis (2008); Chen, (2007); Kouze & Posner (2007); 
Ellonen, Blomqvist, & Puumalainen (2006) 
   2) ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อม่ัน และวิสัยทัศน์ 
    จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ความเชื่อมั่นส่งผลทางบวกต่อความคิด
สร้างสรรค์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อาทิเช่น Johns (2011); G.Fairholm (2009); Lumsden (2003); 
Landman (2001) 
   3) ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อม่ัน และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
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    จากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า ความเชื่อมั่นส่งผลทางบวกกับภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เช่นการศึกษาของ (พิเชษฐ วงศ์เกียรติ์ขจร , 2553) ได้
ก าหนดลักษณะของผู้น าที่ประสบผลส าเร็จประกอบด้วยมีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีความคิดสร้างสรรค์ 
มีความเฉลียวฉลาด ส่วนงานวิจัยของ (สมคิด สกุลสถาปัตย์, 2552 ) ได้ศึกษาความเชื่อมั่นกับภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ซึ่งศึกษารูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล พบว่า ความเชื่อมั่น
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ รวมถึงงานวิจัยของ (กรรณิการ์ จิตต์บรรเทา, 2553) ได้ศึกษาความเชื่อมั่นกับภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง ท าให้ผู้น าเกิดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนจะไม่หลีกเลี่ยงหรือท้อถอย       
เมื่อเกิดปัญหา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และผลงานวิจัยของ (อัจชรา วรีฤทธิ์ , 2553) ได้กล่าวถึง
ความเชื่อมั่นกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่าจะต้องมีความเชื่อมั่นความกระตือรือร้น อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับผลการวิจัยของนักวิจัยท่านอื่น ๆ (G.Fairholm (2009); Hay (2008) 
Anderson, et al. (2008); M.Fernando & Y.Yang (2006)  
  2.5.4 องค์ประกอบในการวัดความเชื่อม่ัน 
   ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์องค์ประกอบของความเชื่อมั่นตามทัศนะของนักทฤษฎี 
นักวิชาการต่าง ๆ ผู้วิจัยได้น าประเด็นต่าง ๆ มาสังเคราะห์เพ่ือก าหนดองค์ประกอบที่เป็นกรอบแนวคิด 
เชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) และเป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual Framework) 
ตามล าดับดังแสดงในตารางที่ 2.6 
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   จากตารางแสดงผลสังเคราะห์องค์ประกอบของความเชื่อมั่นที่เป็นองค์ประกอบตาม
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) ในตารางพบว่ามีจ านวน 5 องค์ประกอบ และใน
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเป็นองค์ประกอบที่เป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย  (Conceptual 
Framework) โดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากความถ่ีตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป พบว่าม ี5 องค์ประกอบ คือ  
   1) สมรรถนะรอบรู้ (Competence) 
   2) ความซื่อสัตย์ (Honesty) 
   3) คุณงามความดี (Benevolence) 
   4) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) 
   5) ความเปิดเผย (Openness) 
   จากองค์ประกอบข้างต้น แสดงเป็นโมเดลการวัดได้ ดังภาพที่ 2.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.9 โมเดลการวัดความเชื่อมั่น 
 
   โดยมีรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบหลัก ดังนี้ 
   1) สมรรถนะรอบรู้ หมายถึง ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญของบุคคลที่มีต่องานที่
ปฏิบัติอยู่เพ่ือน ามาใช้ในการตัดสินใจและการปฏิบัติบทบาทหน้าที่ของตน ประกอบด้วยที่มาของ
แนวคิด Dietz et al. (2006); Knoll (2007); Burden (2008); Erdem & Aytemur (2008); Daly 
(2009); Day (2009); Navarrete A. (2009); Wahnee (2010); Amogbokpa (2010); Peterson & 
Smit (2010); Dirk Brandon Joseph Mroczak (2010); Mckenzie (2011) รวมทั้งผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (2552) 
   2) ความซื่อสัตย์ หมายถึง การยึดมั่นคุณธรรมและความถูกต้องประกอบด้วยที่มา
ของแนวคิด Dietz et al. (2006); Knoll (2007); Burden (2008); Daly (2009); Day (2009); Turner (2010); 
Wahnee (2010); Amogbokpa (2010); Peterson & Smit (2010); Dirk Brandon Joseph Mroczak 
(2010); Scarr (2011); Mckenzie (2011) รวมทั้งผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (2552) 
   3) คุณงามความดี หมายถึง การท าความดีไว้ในปัจจุบันแล้วเมื่ออนาคตไว้อยู่แล้ว 
คุณงามความดีเหล่านี้ก็จะยังคงมีการพูกถึงอยู่ประกอบด้วยที่มาของแนวคิด  Dietz et al. (2006); 
Knoll (2007); Burden (2008); Daly (2009); Day (2009); Navarrete A. (2009); Wahnee (2010); 

สมรรถนะรอบรู้ 

ความซื่อสัตย์ 

คุณงามความดี 

ความน่าเชื่อถือ 

ความเปิดเผย 

ความเชื่อมั่น 
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Amogbokpa (2010); Peterson & Smit (2010); Dirk Brandon Joseph Mroczak (2010); Mckenzie 
(2011) รวมทั้งผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (2552) 
   4) ความน่าเชื่อถือ หมายถึง บุคคลจะมีความรู้สึกมั่นคง และเชื่อถือไว้วางใจในผู้น า
เพราะมีความเชื่อว่าผู้น าสามารถท่ีจะดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานของบุคลากรได้ ประกอบด้วย
ที่มาของแนวคิด Burden (2008); Daly (2009) ; Day (2009); Navarrete A. (2009); Wahnee 
(2010); Turner (2010); Peterson & Smit (2010); Scarr (2011) และ Mckenzie (2011) 
   5) ความเปิดเผย หมายถึง ความเต็มใจที่จะแบ่งปันความคิด และข้อมูลของตนเองมี
อยู่โดยไม่ปิดบัง รวมทั้งความเชื่อมั่นอยู่ในรูปของการรับรู้ การเปิดเผยและความซื่อสัตย์ระหว่างกัน  
ประกอบด้วยที่มาของแนวคิด Dietz et al. (2006); Daly (2009); Wahnee (2010); Peterson & Smit 
(2010); Scarr (2011); Mckenzie (2011) รวมทั้งผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (2552) 
 
2.6 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
  2.6.1 ประวัติความเป็นมา 
   นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี (Nava Nakorn Industrial Estate) จัดตั้งโดย 
บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) ก่อตั้ง: 26 มีนาคม 2514 ที่อยู่: 999 หมู่ 13 ต าบลคลองหลวง อ าเภอ
คลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี โทร: 66-(0)2529-0031-5, 66-(0)2529-0131-5   แฟกซ์: 66-(0)2529-
2176 อี เมล:  sales@navanakorn.co.th เว็ บไซต์ :  http://www.navanakorn.com พ้ืนที่ :  มากกว่ า 
6,500 ไร่ทุนจดทะเบียน: 1,452,591,000 บาท 
   1) ปี 2514 เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการทางด้านเขตอุตสาหกรรมแห่งแรกของ
ประเทศไทย และเป็นหนึ่งในบริษัทที่ด าเนินการมาเป็นเวลายาวนานกว่า 37 ปี 
   2) ปี 2545 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อ 
บริษัท นวนคร จ ากัด มหาชน 
   3) ปี 2548 ได้ขยายธุรกิจได้จัดตั้งโครงการ เขตประกอบอุตสาหกรรม นวนคร
นครราชสีมา ที่อ าเภอเนินสูง จังหวัดนครราชสีมา บนเนื้อที่ขนาด 2,000 ไร่ ภายใต้การส่งเสริมของ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) เป็นเขตส่งเสริมที่ 3 ซึ่งเป็นเขตที่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์สูงสุด 
   4) ความโดดเด่นของโครงการเขตอุตสาหกรรม นวนคร ที่ตั้งอยู่ในท าเลยุทธศาสตร์ 
ที่เป็นประตูสู่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับระบบสาธารณูปโภค และ ระบบ
สาธารณูปการต่าง ๆ ที่ทางบริษัทได้เตรียมพร้อมไว้รองรับความต้องการของนักลงทุนไม่ว่าจะเป็น
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
   5) บริษัท นวนคร จ ากัด มหาชน เป็นที่ยอมรับของทั้งนักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ
ซึ่งมีบริษัทรวมกันอยู่ภายในโครงการมากกว่า 200 บริษัท ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา 
และอ่ืน ๆ โดยธุรกิจส่วนใหญ่ในเขตอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ อุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนยานยนต ์อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมสนับสนุน เป็นต้น 
   6) นวนครเป็นแหล่งรวมแรงงานฝีมือจ านวนมาก 
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   7) จัดให้มีโครงการ เดอะนวนครไพรเวซี่ เพ่ือส าหรับรองรับการเติบโตของชุมชน
ภายในโครงการ เดอะนวนครไพรเวซี่ เป็นคอนโดมิเนี่ยมที่สมบูรณ์แบบภายในโครงการมี พลาซ่า   
สวนพักผ่อน และระบบรักษาความปลอดภัย พร้อมสรรพส าหรับผู้บริหารและพนักงานด้วยจ านวน
ห้องท่ีมากกว่า 1000 ห้องในเฟสแรก 
   อุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี เป็นเขตอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย          
มีพ้ืนที่กว่า 6,485 ไร่ ตั้งอยู่บนท าเลยุทธศาสตร์บนถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) ต าบล
คลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ห่างจากกรุงเทพมหานคร 46 กิโลเมตร โดยมีเส้นทาง
เชื่อมต่อกับทางหลวงยกระดับ ซึ่งใช้เวลาเดินทางเพียง 45 นาที จากกรุงเทพมหานคร และห่างจาก
ถนนวงแหวนรอบนอกเพียง 5 กิโลเมตร จึงสะดวกสบายในด้านการเดินทาง และการขนส่งล าเลียง
สินค้าไปยังสถานที่ต่าง ๆ ปัจจุบันเขตอุตสาหกรรม นวนคร มีโรงงานของบริษัทชั้นน าที่ให้ความ
ไว้วางใจกว่า 192 บริษัท 
  2.6.2 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 
   1) เขตอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี บีโอไอ เขต 1 
    เขตอุตสาหกรรม นวนคร แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
    1.1) พ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 
    1.2) พ้ืนที่เขตปลอดอากร 
    1.3) พ้ืนที่พรีเมียมโซน 
    1.4) พ้ืนที่เขตพาณิชยกรรม และท่ีพักอาศัย 
   2) เขตปลอดอากรนวนคร 
    บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) ได้จัดแบ่งพ้ืนที่ 188 ไร่ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของโครงการเขตอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี เป็นเขตปลอดอากร ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือ
การอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือการด าเนินกิจการอ่ืนใดในการอ านวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจ
น าเข้า และส่งออก การด าเนินกิจการใด ๆ ในพื้นที่เขตปลอดอากร ให้ถือเสมือนว่าเป็นการด าเนินการ
นอกประเทศไทย และนอกอาณาเขตของศุลกากรไทย  ดังนั้นสินค้าหรือวัตถุดิบที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศ หรือในประเทศเมื่อเคลื่อนย้ายเข้ามา และ/หรือส่งออกจากเขตปลอดอากรจะได้รับสิทธิ
พิเศษทางภาษีตามกฎหมาย 
  2.6.3 ประเภทอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรม นวนคร 
   อิเล็กทรอนิกส์ ออโต้พาร์ท อาหาร ของเด็กเล่น  แพ็คเกจจิ้ง  เฟอร์นิเจอร์ ฉีดพลาสติก 
ของใช้ในบ้าน อุปกรณ์การแพทย์ แม่พิมพ์ โลจิสติกส์ ลูกยาง รีไซเคิล เจียรไนเพชร อะลูมิเนียม        
และอ่ืนๆ นวนคร 
 
2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.7.1 งานวิจัยที่ศึกษาในประเทศมี ดังนี้ 
   วลัยทิพย์ ธีริศราวิชชากร (2555) ศึกษางานวิจัยเรื่อง โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคของผู้บริหารโรงเรียนสาธิต  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์
จากผู้บริหารโรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการวิจัยพบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
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ของความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคของผู้บริหารโรงเรียนสาธิต เป็นโมเดลที่มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ในเกณฑ์ที่ดีโดยพิจารณาจากค่า X 2 เท่ากับ119.7 ที ่df เท่ากับ 106 ค่า p เท่ากับ 
0.17 ค่า GFI เท่ากับ 1.00 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.01 ตัวแปรทั้งหมดในโมเดลสมมติฐานอธิบายความ
แปรปรวนของความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคได้  64 % โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ได้แก่ 1) ความฉลาดทางอารมณ์            
2) การรับรู้ความสามารถของตนเอง 3) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 4) การมองโลกในแง่ดี 5) การ
ก ากับตนเองส่วนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ได้แก่ 1) ความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง        
และการมองโลกในแง่ดี 2) การรับรู้ความสามารถของตนเองมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการก ากับตนเอง 
3) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการมองโลกในแง่ดีท าให้ความฉลาดทาง
อารมณ์ส่งผลทางบวกกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และมีอิทธิพล         
ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการมองโลกในแง่ดีและความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคของผู้บริหาร
โรงเรียนสาธิต  
   วีระ ซีประเสริฐ (2555) ศึกษางานวิจัยเรื่อง ความฉลาดทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น า
ที่มีผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ภาวะผู้น า     
ที่มีผลต่อผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความเกี่ยวข้องกับความฉลาดทางอารมณ์
ส่งผลทางบวกกับภาวะผู้น า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
   ธนินทร์ รัตนโอฬาร (2553) ศึกษางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้าง
พหุระดับของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยมีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพ่ือการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
รัฐบาลและเอกชน ผลการศึกษาพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์และจริยธรรมของนักศึกษามีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษา โดยบุคลิกภาพ
ของนักศึกษา (PER) มีอิทธิพลทางตรงต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษา  (TL) สูงสุด          
(ค่าสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.76, p < 0.01) รองลงมาคือ จริยธรรม(ETC) (ค่าสัมประสิทธิ์
ขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.37,p < 0.01) และความฉลาดทางอารมณ์ (EI) (ค่าสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพล
เท่ากับ 0.31, p < 0.01) ตามล าดับ ส่วนอิทธิพลทางอ้อม พบว่า บุคลิกภาพของนักศึกษา (PER) ส่ง
อิทธิพลทางอ้อมต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษา (TL) โดยส่งผ่านความฉลาดทางอารมณ์
ของนักศึกษา (EI) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลทางอ้อม
เท่ากับ 0.13 ส าหรับขนาดอิทธิพลรวม พบว่าบุคลิกภาพของนักศึกษาส่งอิทธิพลรวมต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพล
เท่ากับ 0.89 ซึ่งเป็นค่าสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.76 และขนาดอิทธิพลทางอ้อม
เท่ากับ 0.13 โดยตัวแปรทั้งหมดในโมเดลระดับบุคคลสามารถอธิบายความแปรปรวนของภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาได้ร้อยละ 42 รายความฉลาดทางอารมณ์ส่งผลทางบวกกับภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง เท่ากับ 0.31 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
   เพ็ญพร ทองค าสุก (2553) ศึกษางานวิจัยเรื่อง ตัวแบบสมการโครงสร้างภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและคณะกรรมการการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพ่ือ
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ส่งผลทางบวกกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ผลการศึกษาพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ส่งผลทางบวกกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงความฉลาด
ทางอารมณ์ มีอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกต่อภาวะผู้น า การเปลี่ยนแปลง โดยมีน้ าหนักอิทธิพล
ทางบวกเท่ากับ 0.25 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีน้ าหนักอิทธิพลทางอ้อม โดย
ส่งผ่านความยึดมั่นผูกพันองค์กร และการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างาน ซึ่งมีน้ าหนักอิทธิพล
ทางบวกเท่ากับ 0.51 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีน้ าหนักอิทธิพลรวมต่อภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง เท่ากับ 0.76 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จากข้อค้นพบดังกล่าวชี้ให้เห็น
ถึงความส าคัญของความฉลาดทางอารมณ์ที่มีต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งนี้อาจเป็นเพราะความฉลาดทางอารมณ์ถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้น าหรือ
ผู้บริหารผู้น าที่มีประสิทธิผลมากจะต้องมีระดับความฉลาดทางอารมณ์ท่ีสูง  
   นิตยา วิเศษยา (2551) ศึกษางานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับองค์การศึกษา เขต 3 โดยมีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพ่ือการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงผลการศึกษา
พบว่าความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
   สมคิด สกุลสถาปัตย์ (2552) ศึกษางานวิจัยเรื่อง รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ที่มีประสิทธิผล โดยมีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพ่ือการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจกับ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ผลการศึกษาพบว่า ความไว้วางใจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
   นิกัญชลา ล้นเหลือ (2554) ศึกษางานวิจัยเรื่อง รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
แบบยั่งยืนของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 
2553 โดยมีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพ่ือการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับ
ความคิดสร้างสรรค์ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ตามล าดับ
ค่าสัมประสิทธิ์จากมากไปหาน้อย คือ ปัจจัยบรรยากาศองค์การ (0.87) ปัจจัยการสื่อสาร (0.15) 
ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ (-0.04) และปัจจัยความคิดสร้างสรรค์ (-0.14) ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพล
ทางอ้อมมี 1 ปัจจัย คือ ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ที่ส่งผ่านปัจจัยบรรยากาศองค์การ (0.70) กับ
ปัจจัยความคิดสร้างสรรค์ (-0.11) ส าหรับอิทธิพลรวมมีค่าสัมประสิทธิ์จากมากไปหาน้อย คือ ปัจจัย
บรรยากาศองค์การ (0.87) ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ (0.55) ปัจจัยการสื่อสาร (0.15) และปัจจัย
ความคิดสร้างสรรค์ (-0.14) ส่งผลให้ความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความคิดสร้างสรรค์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
   ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ (2555) ศึกษางานวิจัยเรื่อง โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  ปีการศึกษา 2554 โดยมี
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพ่ือการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อมั่นกับความคิดสร้างสรรค์          
ผลการศึกษาพบว่า ความเชื่อมั่นมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความคิดสร้างสรรค์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
แสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นเป็นปัจจัยส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ในระดับสูง สอดคล้องกับทัศนะของ 
Chen (2007) ที่กล่าวว่า การสร้างสรรค์ทีมงานเป็นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในองค์กรซึ่งสามารถสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้และรักษาไว้ในการแข่งขันของแต่ละองค์กร อย่างไรก็ตามแนวความคิดของทีม
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เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์อาจจะไม่ถูกพิจารณาหากไม่ใช่สิ่งใหม่  การสร้างสรรค์นั้นต้องมีความ
เชื่อมั่นด้วย  
   ฐิตวดี เนียมสุวรรณ์ (2554) ศึกษางานวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย ในกลุ่มเครือข่ายภาคกลาง โดยมีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพ่ือการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ผลการศึกษาพบว่า ความคิด
สร้างสรรค์ของพนักงานธนาคารกรุงไทยอยู่ในระดับสูง และมีการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ใน
ทางบวก แต่เมื่อประเมินตัวเองถึงความคิดสร้างสรรค์แล้วพนักงานส่วนใหญ่จะไม่มั่นใจว่าตนเองมี
ความคิดสร้างสรรค์ส่งผลให้ความคิดสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
   ชาญชัย  โตสงวน (2553 ) ศึกษางานวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
หัวหน้างานตามการรับรู้ของพนักงานระดับปฏิบัติการของ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด 
(โรงงานเกตเวย์) โดยมีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพ่ือการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิด
สร้างสรรค์กับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ผลการศึกษาพบว่าลักษณะการคิดสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ลักษณะการคิดสร้างสรรค์ของหัวหน้างานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของหัวหน้างาน และการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของหัวหน้างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
  2.7.2 งานวิจัยที่ศึกษาในต่างประเทศ 
   มีสส์ และเราซ์ (L.Mills & Rouse, 2009) ศึกษางานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความฉลาดทางอารมณ์กับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในวิทยาลัยพลศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในวิทยาลัยพลศึกษา ผลการศึกษาพบว่าความฉลาดทางอารมณ์กับภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก และผู้น าองค์การต้องตระหนักในความส าคัญของ
พฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ องค์ประกอบทางอารมณ์เป็นฐานของพลวัติของลักษณะต่าง ๆ ของ
องค์การสมัยใหม่ และควรจะค านึงถึงบทบาทของความฉลาดทางอารมณ์ในการก าหนดนโยบาย 
กระบวนการ  ซึ่งอาจจะจูงใจผู้ตามให้มองข้ามความสนใจของตนเองเพ่ือเป้าหมายร่วม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
   ซาวาเฮอร์ ซิดดิค (Zawahir Siddique, 2007) ศึกษางานวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่มีสมรรถนะทางอารมณ์ตามทักษะเชิงเทคนิค โดยมีวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยเพ่ือการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับความต้องการที่มีสมรรถนะทางอารมณ์ตาม
ทักษะเชิงเทคนิค หรือความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ ผลการศึกษาพบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งต าแหน่งที่ต้องการภาวะผู้น ารวมทั้งอารมณ์และลักษณะของความตั้งใจในความสัมพันธ์ของผู้น า-ผู้ตาม 
(Emotion and Atribution of Intentionality in Leader-Member Relationships) มีความส าคัญความ
ฉลาดทางอารมณ์มีบทบาทเป็นแกนกลาง (Central Role) และมุ่งเน้น ปฏิสัมพันธ์ของผู้น า-สมาชิก 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
   ไซมา ยูซุฟ และอีฟติการ์ อามัด ( Saima Yousuf & Iftikhar Ahmad, 2007) ศึกษา
งานวิจัยเรื่อง ความฉลาดทางอารมณ์ในฐานะตัวท านายประสิทธิผลของการบริหารจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์
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ของงานวิจัยเพ่ือการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์มีผลกระทบมากมายมหาศาล
ต่อการเปลี่ยนแปลงโลกของบริษัท ผลการศึกษาพบว่าความฉลาดทางอารมณ์และความส าเร็จของ
งานมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก ทั้งโดยทั้งรูปแบบความฉลาดทางอารมณ์ที่ใช้คุณลักษณะเป็นฐาน 
และใช้ความสามารถเป็นฐาน การตรวจสอบรูปแบบ ซึ่งใช้ความฉลาดทางอารมณ์ในมุมมองของ
บุคลิกภาพ กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานขาย พนักงานฝ่ายการตลาด และพนักงานบริการ (ชาย 55 คน 
หญิง 45 คน) ในบริษัทโทรคมนาคม โดยการทดสอบประสิทธิผลในการบริหารจัดการซึ่งสัมพันธ์กับ
บุคลิกภาพ และความฉลาดทางอารมณ์ เครื่องมือ คือ แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ 
แบบสอบถาม และโฟรไฟล์ประเมินการบริหารจัดการ วิเคราะห์สถานะภาพส่วนตัว คือ เพศ อายุ 
และประสบการณ์ในงาน ผลการวิจัยพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กับความโดดเด่น
ทางสังคม และความมั่นคงทางอารมณ์ และสัมพันธ์กับการประเมินตนเอง ด้านการบริหารจัดการ ไม่
มีความแตกต่างระหว่างเพศ คะแนนความฉลาดทางอารมณ์สามารถท านายประสิทธิผลการบริหาร
จัดการ นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์เส้นทางพบว่าความฉลาดทางอารมณ์เป็นสื่อกลางระหว่าง
คุณลักษณะความมั่นคงทางอารมณ์ และความมั่นคงทางอารมณ์ซึ่งเกิดจากความฉลาดทางอารมณ์ มี
อิทธิผลเชิงสาเหตุต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมากกว่าตัวแปรอื่นในการศึกษาครั้งนี้ 
   จอห์น อี บาร์บูโต และเอ็ม อี เบอร์บาช (John E. Barbutoand Mark E. Burbach, 
2006) ศึกษางานวิจัยเรื่อง ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้น าการเปลี่ยนแปลง ( The Emotional 
Intelligence of Transformation Leader: A Field Study of Elected Officials) โดยมี วั ตถุ ประสงค์
ของงานวิจัยเพ่ือการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการคิดเชิงกระบวนการข้อมูลข่าวสารเพ่ือสามารถ
เข้าใจภาวะผู้น าด้วยการตรวจสอบทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเชื่อมโยงกับทฤษฎีความฉลาด
ทางอารมณ์ โดยใช้ข้อมูลจากการรายงานตนเองและการรายงานของผู้อ่ืน  ผลการศึกษาพบว่าผู้น าที่
ก าหนดอารมณ์น้อยลง ( การก าหนดอารมณ์มากขึ้นคือพฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ที่ พ่ึง
ปรารถนา) สนุกสนานกับเพ่ือนร่วมงานอย่างแท้จริงในระดับที่สูงขึ้น ผลการศึกษาที่น่าประหลาดใจอีก
ประการหนึ่ง คือ ระดับความตระหนักเกี่ยวกับตนเองที่สูง (พฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ที่           
พึงปรารถนา) ท าให้รู้สึกว่าประสิทธิผลน้อยลง เมื่อผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในมิติของการสร้างแรง
บันดาลใจ (Inspirational Motivation) หรืออีกนัยหนึ่งทุกองค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ 
และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกซ่ึงขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ (Traits) 
   เจ แมกม์น (J Mgmt, 2006) ศึกษางานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมภาวะผู้น าในผู้บริหาร
ระดับสูงของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพ่ือการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมภาวะผู้น าในผู้บริหารระดับสูงของอุตสาหกรรมการ
ก่อสร้างเพ่ือทราบแนวคิดเกี่ยวกับพหุปัญญา (Emotional Intelligence and Leadership Behavior in 
Constructive Executives Volume) โดยมีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพ่ือการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการตรวจสอบความต้องการจ าเป็นส าหรับแนวคิดเรื่องสติปัญญาที่มากขึ้นในการประกอบ
อาชีพก่อสร้าง  โดยศึกษาผู้บริหารระดับสูงด้านการก่อสร้าง  จ านวน 130 คนในเรื่องความฉลาดทาง
อารมณ์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ และพฤติกรรมภาวะผู้น า ก าหนดจุด
แข็งและจุดอ่อนที่พบในผู้บริหารระดับสูง  ซึ่งความสัมพันธ์กับการพัฒนาพฤติกรรมภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือการก าหนดทักษะระหว่างบุคคลและการเห็นอกเห็นใจใน
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ลักษณะพฤติกรรมก าหนดความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งจ าเป็นต้องให้ความสนใจในการพัฒนาผู้บริหาร
ระดับสูงของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง  ผลการศึกษาพบว่าความฉลาดทางอารมณ์สัมพันธ์กับ
พฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
   โรเบิร์ต เออร์ จอห์น การ์วิน นอร์มา ฮีตัน อีมิลี โบเยิล ( Robert Kerr, JohnGarvin, 
Norma Heaton, Emily Boyle, 2006) ศึกษางานวิจัยเรื่อง ความฉลาดทางอารมณ์ และประสิทธิผลของ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Emotional Intelligence and Leadership Effectiveness) โดยมีวัตถุประสงค์
ของงานวิจัยเพ่ือการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความฉลาดทางอารมณ์ และประสิทธิผลของ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเชิงการบริหารจัดการและประมาณค่าประสิทธิผลของภาวะผู้น า 
(ผู้ใต้บังคับบัญชาประมาณค่า) โดยใช้แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ของ เมเยอร์ ซาโลเวย์ คารูโซ
ทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารระดับสูงจ านวน 38 คน ในองค์การผลิตสินค้าขนาดใหญ่ 
การประมาณค่าประสิทธิผลภาวะผู้น าของผู้บริหารโดยผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้ตอบแบบส ารวจทั้งหมดจ านวน 1258 คน ผลการศึกษาพบว่า คะแนนแบบทดสอบความฉลาดทาง
อารมณ์เป็นตัวท านายประสิทธิผลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
   สัตยามารายานะ ดับบลิว ปารายิตาม และแบรดเลย์ เจ โอลสัน (Satyamarayana 
W. Parayitam & Bradley J.Olson Pinos, 2006) ศึกษางานวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 
ผลของความฉลาดทางอารมณ์(Leadership in 21st Century: the Effect of Emotional Intelligence) 
โดยมีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบซึ่งมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นสื่อระหว่างความ
ฉลาดทางอารมณ์มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 ผลการศึกษาพบว่า แนวคิด
ความฉลาดทางอารมณ์ในเรื่องการตระหนักรู้ตนเอง การบริการจัดการตนเอง การตระหนักรู้ทาง
สังคม และการบริหารจัดการความสัมพันธ์ช่วยเพ่ิมความรู้สึกเกี่ยวกับตนเองและผู้อ่ืนเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายขององค์การ 
   วาโกลา (Vakola, Tsaousis & Nikilaou, 2004) ศึกษางานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์
ทางบวกของความฉลาดทางอารมณ์ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยมีวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยเพ่ือการศึกษาความสัมพันธ์เกี่ยวกับนัยเชิงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายผล
การศึกษาพบว่า ผู้ปฏิบัติงานที่มีระดับการควบคุมอารมณ์ต่ าจะมีปฏิกิริยาทางลบต่อการเปลี่ยนแปลง
ที่เสนอ  ในทางตรงกันข้ามผู้ปฏิบัติงานที่สามารถใช้อารมณ์อย่างเหมาะสมเนื่องจากมองโลกในแง่ดี 
และมีความคิดริเริ่มจะสามารถตัดสินใจที่จะก าหนดกรอบใหม่ในการรับรู้การเปลี่ยนแปลงใหม่ที่
น าเสนอ และมองการเปลี่ยนแปลงในลักษณะความท้าทายที่น่าตื่นเต้น ทัศนคติต่อการเปลี่ยนแปลง
องค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการใช้อารมณ์เ พ่ือแก้ปัญหา และการควบคุมปฏิกิริยา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความฉลาดทางอารมณ์  
   แชนนอล (Shannon Webb, 2004) ศึกษางานวิจัยเรื่อง การส ารวจความสัมพันธ์ของ
ความฉลาดทางอารมณ์กับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ในพ่ีเลี้ยง (Exploring the 
Relationship of Emotional Intelligence to Transformational Leadership Within Mentoring  
Relationships) โดยมีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพ่ือการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทาง
อารมณ์กับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ในลักษณะพ่ีเลี้ยง กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษา
แพทย์ที่ท าหน้าที่พ่ีเลี้ยงจ านวน 120 คน ตอบแบบส ารวจความฉลาดทางอารมณ์แบบรายงานตนเอง
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ของ ชูท (Schulte Self Report Inventory of Emotional Intelligence) และวัดความเห็นอกเห็น
ใจ ความตระหนักรู้ตนเอง และความเชื่อมั่นใจตนเอง การประมาณค่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ส าหรับอาจารย์ ที่ปรึกษาแต่ละคนจัดเตรียมโดยนักศึกษาแพทย์ที่อยู่ในความควบคุม ผลการศึกษา
พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์สามารถพยากรณ์ลักษณะที่หลากหลายของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งประกอบด้วยบารมี และการสร้างแรงบันดาลใจ อ านาจการท านายของความฉลาดทางอารมณ์         
มีหลายกรณี ซึ่งอธิบาย โดยโครงสร้างบุคลิกภาพเกี่ยวกับความเห็นอกเห็นใจ 
   ซานดรา เอ็ม เคอรี่  (Sandra M. Curry, 2004) ศึกษางานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และภาวะผู้น าที่รับรู้ด้วยตนเองในผู้บริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ตรวจสอบความฉลาดทางอารมณ์ที่รับรู้ด้วยตนเองและประสิทธิผลเชิงภาวะผู้น าที่รับรู้โดยตนเองใน
ผู้บริหาร ข้อมูลประชากรถูกสอบสืบในลักษณะอิทธิพลที่เป็นไปได้ต่อความสัมพันธ์ นอกจากนี้ความ
ฉลาดทางอารมณ์และภาวะผู้น ายังถูกจัดประเภทเป็นลักษณะเฉพาะเพ่ือเป้าประสงค์เชิงการ
ปรับเปลี่ยน กลุ่มตัวอย่าง คือผู้บริหารจ านวน 60 คน ในเมืองเซนันโด แวลเลย์ แห่งรัฐเวอร์จิเนีย 
แบบสอบถามที่ใช้วัดมี 4 องค์ประกอบตามกรอบความฉลาดทางอารมณ์ประกอบด้วย การตระหนักรู้
ตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การตระหนักรู้ทางสังคม  การบริหารจัดการความสัมพันธ์ และ
คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ ในภาพรวมซึ่งรับรู้โดยตนเอง นอกจากนี้ผู้บริหารตอบแบบสอบถาม
ภาวะผู้น า พหุปัจจัยซึ่งวัดพิสัยแบบวิถีภาวะผู้น า (ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น าแบบ
แลกเปลี่ยน ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน ภาวะผู้น าแบบตามสบาย)และประสิทธิผลของภาวะผู้น าที่รับรู้
ด้วยตนเอง (Basic & Avolio) ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบหลักของความฉลาดทางอารมณ์ท่ีรับรู้
ด้วยตนเองสัมพันธ์กับวิถีภาวะผู้น าที่รับรู้โดยตนเองเป็นอันดับแรก และความฉลาดทางอารมณ์ใน
ภาพรวมที่รับรู้โดยตนเองของผู้บริหารสัมพันธ์กับประสิทธิผลของภาวะผู้น าในภาพรวม ปัจ จัย
ประชากรสัมพันธ์แต่ละพ้ืนที่ในการก าหนดความสัมพันธ์ซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ 
   ไมเคิล เคิร์ค ฮาร์ทสฟิลด์ (Michael Kirk Hartsfield, 2003) ศึกษางานวิจัยเรื่อง 
พลวัตภายในของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง : ผลของจิตวิญญาณ ความฉลาดทางอารมณ์ และการ
รับรู้ความสามารถของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศน์ต่อผลกระทบแต่ละบุคคลและองค์การที่ได้รับการสนับสนุนจาก การวิจัย
อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามแรงผลักดันภายในซึ่งเป็นสาเหตุให้ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ในทางปฏิบัติยังไม่
เป็นที่เข้าใจ ภาวะผู้น าในเชิงปฏิบัติการผ่าน 4ls คือ การใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรง
บันดาลใจ การกระตุ้นการใช้ปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล อะไรซึ่งผู้น าปฏิบัติซึ่งมี
ผลในลักษณะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงซึ่งมองข้าม 4ls เพ่ือก าหนดแรงขับภายในที่เป็นฐานในการปฏิบัติงานของผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ผลของตัวแปรท านาย 3 ตัว ประกอบด้วยจิตวิญาณ ความฉลาดทางอารมณ์ และการ
รับรู้ความสามารถของตนเองที่มีต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงถูกวัดโดยใช้ข้อมูลเชิงประจั กษ์           
ซึ่งรวบรวมผู้น า 124 คนในบริษัทขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าความ
ฉลาดทางอารมณ์เป็นตัวแปรท านายที่ส าคัญที่สุด ตามมาด้วยการรับรู้ความสามารถของตนเอง             
และจิตวิญญาณ 
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   จี แฟร์ (G. Fairholm, 2009) ศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่ทรงประสิทธิผล
ว่า “ไม่มีองค์การใดสามารถเกิดขึ้นได้โดยปราศจากความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน และไม่มีผู้น าองค์การ
คนใดที่สามารถละเลยองค์ประกอบที่ทรงพลังของความเชื่อมั่นได้  นักทฤษฏีภาวะผู้น าจ านวนมากมี
ความเห็นว่าความเชื่อมั่นเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับภาวะผู้น าที่ทรงประสิทธิผลความเชื่อมั่นเป็นตัวช่วยที่
ส าคัญส าหรับการแข่งขันขององค์การ เนื่องจากไม่ใช้เรื่องง่ายที่จะริเริ่ม หรือเลียนแบบ โดยเฉพาะใน
ยุคแห่งการเร่งรัดการเปลี่ยนแปลงองค์การและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การเข้าใจตัวการ
ส าคัญที่ก าหนดความไว้วางใจเพ่ือสร้างความสัมพันธ์เป็นเรื่องส าคัญส าหรับการออกแบบ และบริหาร
จัดการองค์การ  เนื่องจากความเสี่ยงสูงกว่าเดิม ระดับความเชื่อม่ันจึงเป็นที่ต้องการมากขึ้น  
   เฮย์ (Hay, 2008) ศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง พบว่ากุญแจ
ที่น าไปสู่ภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผลที่ส าคัญมากที่สุด คือความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นในภาวะผู้น า
ของผู้บริหารระดับสูงสุด และเป็นตัวท านายความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานที่เชื่อถือได้มากที่สุดเพียง
ตัวเดียว 
   เอ็ม เฟอร์นันโด และ วาย ยาง  (M. Fernando & Y.Yang, 2006) ศึกษาผลกระทบ
เกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง พบว่าพฤติกรรมมุ่งงาน และข้อผูกมัดในการเปลี่ยนแปลงส่งผล
ทางบวกต่อสมาชิกพฤติกรรมมุ่งคน ระดับความไว้วางใจผู้น า และความพึงพอใจในองค์การส่งผล
ทางบวกต่อสมาชิกในการสื่อสาร 
   นิโคล เอ กิลเลซไพ และลีออน มานน์  (Nicole A. Gillespie, Leon Mann, 2004) 
นิโคล เอ กิลเลซไพ และลีออน มานน์ ศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง พบว่า
ความเชื่อมั่นของผู้น ามีความสัมพันธ์อย่างสูงกับประสิทธิผลของผู้น า 
   เฮอร์สโควิท์ ชลินเน และจอห์น พี เมเยอร์ (Lynne Herscowitch & John P.Meyer, 
2002) ศึกษางานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ทางบวกกับพันธะผูกพัน ที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล
ในระดับสูง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพันธะผูกพันต่อองค์การมี
ความสัมพันธ์ทางบวก กับพันธะผูกพันที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผลในระดับสูงผลการศึกษา
พบว่าประสิทธิผลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจ ความเชื่อมั่น และความจงรักภักดีต่อผู้น า
ของผู้ตามในระดับสูง และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ซารอน เค เมอร์ฟี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างแบบวิถีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจ ประสิทธิผล และความ
เต็มใจที่จะใช้ความพยายามพิเศษอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
   สกินตัน และโดเลย์, ดีคูลาติส , เฉิน (Skilton & Dooley, 2010, DeCusatis. 2008, 
Chen, 2007) ศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างสรรค์นั้นต้องท าเป็นทีมและมีความร่วมมือในทีมผลการศึกษาพบว่าการ
สร้างสรรค์เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในองค์กรซึ่งสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ และรักษาไว้ในการแข่งขัน
ของแต่ละองค์กร อย่างไรก็ตามแนวความคิดของทีมเก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์อาจจะไม่ถูกพิจารณา
หากไม่ใช่สิ่งใหม่ การสร้างสรรค์นั้นต้องท าเป็นทีมและมีความร่วมมือในทีมหรือในกลุ่ม (Chen, 2007) 
แต่ก็มีความไว้วางใจด้วย ดังนั้นการน าความพยายามด้านความคิดสร้างสรรค์ จะท าให้พบผลลัพธ์ของ
ความคิดสร้างสรรค์ด้วย (DeCusatis, 2008) อย่างไรก็ตามในงานวิจัยที่พบและมีผลกระทบด้านลบต่อ
ความคิดสร้างสรรค ์(Skilton & Dooley, 2010) และในงานวิจัยที่พบเร็ว ๆ นี้ว่าสมาชิกในทีมจะมีระดับ
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ความเชื่อมั่นดีกว่าในเรื่องของการสื่อสาร การน า และสนับสนุนซึ่งกันและกันโดยการน าให้มีความคิด
สร้างสรรค์เพ่ิมขึ้นด้วย เช่นเดียวกันกับวัฒนธรรมความร่วมมือจะระคับประคองให้สมาชิกในทีมมี
แรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานด้วย  
   ซิน และโซว์ (Shin & Zhou, 2003) ศึกษางานวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารบริษัท และพนักงานในประเทศเกาหลี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ทางบวกส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ผลการศึกษาพบว่า
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารบริษัทมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรรมการสร้างสรรค์
ของลูกจ้าง 
   Sun Hee, et al. (2010) ศึกษางานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลาย
ของตัวองค์ประกอบของความฉลาดและความคิดสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดและความคิดสร้างสรรค์ ผลการศึกษาพบว่า มีความแตกต่างกันโดย
ได้อ้างถึงความคิดที่มาบรรจบกันกับความคิดแบบอเนกนัย และยังพบว่าความฉลาดและความคิด
สร้างสรรค์มีความแย้งกัน จากแบบทดสอบการวัดทางด้านจิตวิทยาของผู้บริหาร TTCT (Torrance 
Tests of Creative Thinking) ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่มักจะใช้มากที่สุด (Davis, 2003)  
   Hal.kov. (2007) ศึกษางานวิจัยเรื่องความคิดสร้างสรรค์ที่มีลักษณะส าหรับครู
ทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาความคิดสร้างสรรค์แบบอเนกนัย  (Divergent 
Thinking) ในการทดสอบตามแบบทดสอบของ  Torrance Test Creative Thinking (TTCT) ผล
การศึกษาพบว่า ครูทางด้านวิทยาศาสตร์โดยส่วนใหญ่มีความคิดสร้างสรรค์  แต่มีเพียงองค์ประกอบ
บางตัวไม่เป็นที่น่าพอใจ  
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ตารางท่ี 2.7 สมมติฐานและแหล่งอ้างอิง 
 

สมมติฐาน แหล่งอ้างอิง 
สมมติฐานที่ 1 ความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotional intelligence) มีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
Transformational Leadership) 

 

ชัยวุฒิ วรพันธุ,์ 2557; วริษฎา ดวงจันทา, 
2556; วลัยทิพย์ ธีรศราวิชชากร, 2556; วรรณา 
โชคบรรดาสุข, 2555; มานะ โลหเตปานนท์, 
2554; ธนินทร์  รัตนโอฬาร, 2553; นิตยา 
วิเศษยา, 2551; Walter, 2011; 
Minett, Yaman, and Denizci, 2009; 
L.Mills and Rouse, 2009; Greven et al., 
2008; Kluemper, 2008; 
Michael Piel, 2008; Yammarino and 
Dansereau, 2008 
Ergeneli, Gohar, & Temirbekova, 2007; 
Zawahir Siddigue, 2007; Saima Yousuf 
and Iftikhar Ahmad, 2007; Downey et al, 
2006; J. Mgmt, 2006; John E. Barbutoand 
Mark E. Burbach, 2006; J .Mgmt, 2006; 
Robert Kerr, and Other, 2006;  Brown et 
al., 2005; Dyer, Hanges, and Hall, 2005; 
Leban and Zulauf, 2004; Vakola,Tsaousis 
and Nikolaou, 2004;    Shannon Webb, 
2004; Sandra M. Curry, 2004;     
Michael Kirk Hartsfield, 2003. Price, 
2003; Zacharatos, Barling, & Kelloway, 
2000; Bass and Steidlmeier, 1999; 
Cook, William, Walter, Hill, & Peter, 
1989. 

สมมติฐานที่ 2 ความเชื่อมั่น (Confidence) มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
(Transformational Leadership) 

กรรณิการ์ จิตต์บรรเทา, 2553; อัจชรา วรีฤทธิ์, 
2553;  พิเชษฐ วงศ์เกียรติ์, 2553; สมคิด             
สกุลสถาปัตย์, 2552;  
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ตารางท่ี 2.7 (ต่อ) 
 

สมมติฐาน แหล่งอ้างอิง 
 G.Fairholm, 2009; Hay, 2008; Anderson 

et al, 2008; M.Fernando and Y.Yang, 
2006; Bernard M.Bass,1977; Nicole 
A.Gillespie,Leon Mann, 2004; Donna, 
2003; Lynne Herscowitch and John 
P.Meyer, 2002; Rajnanini Pillai et al, 
1999; Bass, 1998; Bass & Avolio, 1994; 
NJ.Allen & JP.Meyer, 1990; Harris, 1990. 

สมมติฐานที่ 3 วิสัยทัศน์ (Vision) มีอิทธิพลเชิง
บวกต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
(Transformational Leadership) 

ภาวิช ทองโรจน์, 2555; Ertmer, Bai, Dong, 
Khalil, Park & Wang, 2010; Miller, 2008; 
Rhouda Pennings, 2007; Lussier & 
Aohua, 2007;  Koscec, 2007; Ho. 2006; 
Persaud, 2006; Yammarino et. al, 2005;  
Allio, 2005; Hitt, Ireland & Hoskisson, 
2005; Scott, 2005; Mirra, 2004; Seay, 
2004; Zaccaro & Banks, 2004; Bono and 
Judge, 2004; Bridger, 2003; Eagly, 
Johannesen - Schmidt and van 
Engen,2003; Change, 2002; Lawronce, 
1999; Reinke, 1997; Redinger, 1996; 
Mosley et al, 1996; Kotter, 1996; 
Wenglinsky, Rosen & well, 1995; 
Stirling, 1993; Robbins, 1993; Nanus, 
1992; Fechter & Horowitz, 1991; Bennis, 
1989 

สมมติฐานที่ 4 ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
(Transformational Leadership) 

 

วิโรจน์ สารรัตนะ, 2555; วีระ หงส์ลดารมณ์, 
2554; ณัฐวุฒิ แก้วบางพูด, 2554;  ฐิตวดี เนียม
สุวรรณ์, 2554; ไพฑูรย์ สินลารัตน, 2553;   
ชาญชัย  โตสงวน, 2553; Burke et al., 2006; 
Yammarino et al., 2005; Shin and Zhou, 
2003; Greenberg & Baron, 2002. 
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ตารางท่ี 2.7 (ต่อ) 
 

สมมติฐาน แหล่งอ้างอิง 
สมมติฐานที่ 5 ความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotional Intelligence) ส่งผลทางอ้อมต่อ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง(Transformational 
Leadership) โดยส่งผ่านความเชื่อม่ัน 
(Confidence)  

 

สมคิด สกุลสถาปัตย,์ 2552; วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, 
2551; G.Fairholm, 2009; Hay, 2008; 
M.Fernando and Y.Yang, 2006; Nicole 
A.Gillespie,Leon Mann, 2004; Donna,R., 
2003; Lynne Herscowitch and John 
P.Meyer, 2002; Daft,R.L., 2001; Rajnanini 
Pillai et al, 1999; NJ.Allen and 
JP.Meyer,1990; Nunnally, 1978; Bernard 
M.Bass,1977. 

สมมติฐานที่ 6 ความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotional Intelligence) ส่งผลทางอ้อมต่อ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง(Transformational 
Leadership) โดยส่งผ่านวิสัยทัศน์ (Vision)    

รัศมี รันยธร, 2553; เพ็ญพร ทองค าสุก, 2553; 
Thomas, 2005; Osborn, 1973; Smith and 
Hilderth, 1971; Litwin & Stromger, 1968; 
Rogers, 1959. 

สมมติฐานที่ 7 ความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotional Intelligence) ส่งผลทางอ้อมต่อ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational 
Leadership) โดยส่งผ่านสื่อกลางความคิด
สร้างสรรค์ (Creativity)   

นิกัญชลา ล้นเหลือ, 2554; Thomas, 2005. 

สมมติฐานที่ 8 ความเชื่อมั่น (Confidence) 
ส่งผลทางอ้อมต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
(Transformational Leadership) โดยส่งผ่าน
สื่อกลางความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)  

 

ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ, 2555; มงคลชัย            
สมอุดร, 2555; ศรีประภา ชัยสินธพ, 2555; 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2555; Isaksen, 
Dorval & Treffinger, 2011; Skilton & 
Dooley, 2010; Decusatis, 2008; 
Chen,2007; Kouze & Posner, 2007; 
Ellonen,Blomqvist & Puumalainen, 2006. 

สมมติฐานที่ 9 ความเชื่อมั่น (Confidence) 
ส่งผลทางอ้อมต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
(Transformational Leadership) โดยส่งผ่าน
สื่อกลางวิสัยทัศน์ (Vision 

Johns, 2011; G.Fairholm, 2009; 
Lumsden, 2003; Landman, 2001. 
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ตารางท่ี 2.7 (ต่อ) 
 

สมมติฐาน แหล่งอ้างอิง 
สมมติฐานที่ 10 วิสัยทัศน์ (Vision)   ส่งผล
ทางอ้อมต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
(Transformational Leadership) โดยส่งผ่าน
สื่อกลางความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)  

 
 

ป.อ.ปยุตโต, 2555; ว.วชิรเมธ,ี 2553;  
Zaccaru & Banks, 2004; Hay  & McBer, 
2000; Holbrppk & Lee, 1997; Nwankwo 
& Richardson, 1996; Willium, 1994; 
Nanud, 1992; Feehter & Horowitz, 1991; 
Steers & Porter, 1979. 

สมมติฐานที่ 11 ความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotional Intelligence) ความเชื่อมั่น 
(Confidence) และความคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity) ส่งผลทางตรงต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง (Transformational 
Leadership) 

ศรีประภา ชัยสินธพ, 2555; นิกัญชลา ล้นเหลือ, 
2554; Isaksen, Dorval & Treffinger, 2011; 
Skilton & Dooley, 2010; G.Fairholm, 
2009; Hay, 2008; Bass & Riggio, 2006. 

 

สมมติฐานที่ 12 ความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotional Intelligence) วิสัยทัศน์ (Vision) 
และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ส่งผล
ทางตรงต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
(Transformational Leadership) 

ธนินทร์  รัตนโอฬาร, 2553;  Miller, 2008; 
Bass & Riggio,2006 ; Thomas, 2005 ; 
Zaccaro & Banks, 2004. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
  การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1) เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าของบริษัทที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร 
  2) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร 
  3) เพ่ือทดสอบรูปแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร  
 
3.1 รูปแบบการด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ เป็นวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ซึ่ งได้ 
ก าหนดการวิจัยออกเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ 
รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบพร้อมกัน 
(Convergent Parallel Design) คือ นักวิจัยด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพพร้อมกันกับเชิงปริมาณ โดย 
ให้ความส าคัญการวิจัยทั้งสองแบบเท่าเทียมกัน เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นเดียวกัน  
และน าผลมารวมกันในช่วงการแปลผลเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องหรือท าให้ผลการวิจัยสมบูรณ์ 
มากขึ้น (Creswell, 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 3.1 แสดงรูปแบบของการวิจัยแบบผสมผสาน (Convergent Parallel Design) 
ที่มา: Figure 3.2 in Creswell (2013) 
 
 

 
 

Quantitative 
Data Collection 
and Analysis 

Convergent Parallel Design 

Quantitative 
Data Collection 
and Analysis 

Compare 
or relate 

Interpretation 
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3.2 ขั้นตอนการวิจัย 
  ส าหรับการวิจัยครั้งนี้แบ่งขั้นตอนการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน ซึ่งแบ่งขั้นตอนการด าเนินการ
วิจัยตามภาพ 3.1 ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.2 แสดงรูปแบบการวิจัย 

รูปแบบการวิจัย 

การวจิัยเชิงปรมิาณ การวจิัยเชิงคุณภาพ 

ก าหนดหัวข้อเรือ่งทีจ่ะศึกษา ก าหนดหัวข้อเรือ่งทีจ่ะศึกษา 

ศึกษาสภาพความเป็นมา ความส าคัญของปัญหา
และวิเคราะหแ์นวคิด ทฤษฎี ต ารา หนังสอื 

บทความรวมทั้งผลงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

ศึกษาสภาพความเป็นมา ความส าคัญของปัญหา
และวิเคราะหแ์นวคิด ทฤษฎี ต ารา หนังสอื 

บทความรวมทั้งผลงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

ก าหนดขอบเขตของงานวจิัย พื้นที่ ประชากร  และ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ก าหนดขอบเขตของงานวจิัย พื้นที่ ประชากร  และ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

สร้างเครือ่งมอืแบบสอบถาม 

ตรวจสอบค่าดัชน ีIOC ตรวจสอบค่าดัชน ีIOC ผ่าน 

ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 
น าแบบสอบถามไป
ทดลองใช ้Try Out 

แก้ไขปรับปรุง แก้ไขปรับปรุง 

หาค่าความเชือ่มั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
ด้วยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค 

น าแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง 
และเก็บรวบรวมข้อมูล 

- เก็บรวบรวมขอ้มูล 
- วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูล ที่ได้จากการสมัภาษณ์ 
และน ามาเรียบเรียงเขียนพรรณนาโดยแยกเป็น
ประเดน็ 
 

ตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้มูล 
- วิเคราะห์ด้วยสถิติพืน้ฐาน 
- วิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural 
Equation Modeling : SEM) 
 
 

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่สง่ผล 
ต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเขตนิคม

อุตสาหกรรม นวนคร 

รูปแบบความสัมพันธ์เชงิสาเหตุของปจัจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเขตนิคมอุตสาหกรรม นวนคร 
 

สร้างเครือ่งมอืแบบสอบถาม 

ผลลัพธ ์

ผลลัพธ ์
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ตารางท่ี 3.1 แสดงเทคนิควิธีการและผลที่ได้รับในแต่ละข้ันตอนการวิจัย 
 

ขั้นตอน เทคนิควิธีการ ผลที่ได้รับ 
ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร 
 

- ศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ  
- ศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ทั้งในและต่างประเทศ 

- โครงสร้างตัวแปรสังเกต
ได้ในแต่ละองค์ประกอบ 

- กรอบแนวคิดในการวิจัย
แสดงความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรสังเกตได้ 

ขั้นที่ 2 สร้างและพัฒนาเครื่องมือ
เพ่ือใช้ในการศึกษารูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่
ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
นิคมอุตสาหกรรม นวนคร 

- ตรวจสอบเครื่องมือ 
- หาคุณภาพเครื่องมือ 

- ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพ 

ขั้นที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

- น าเครื่องมือไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ก าหนด และเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ผล 

- ตรวจสอบและคัดเลือกข้อมูล
ที่สมบูรณ์ ท า Focus Group 

- ได้ข้อมูลตามจ านวนที่
ก าหนด 

ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

- ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปใน
การวิเคราะห์ รูปแบบของ
สถิติขั้นสูง 

- รูปแบบเชิงสมมติฐานที่
สอดคล้องกับข้อมูลทาง
สถิติเชิงประจักษ์ 

ขั้นที่ 5 สรุปแนวทางการพัฒนา
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร 

- น าเสนอรูปแบบแนวทางการ
พัฒนา อภิปรายผลและ
จัดท าข้อเสนอแนะ 

- รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 
  การวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมี
วิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 
3.3 การด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  3.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
   1) ประชากร 
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    ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เรื่องรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผล
ต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร คือ ผู้จัดการแผนก ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการ
หน่ายงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา เฉพาะคนไทยที่ปฏิบัติงานบริษัท ในเขตนิคมอุตสาหกรรม นวนคร 
จ านวนทั้งหมด 192 แห่ง มีจ านวนประชากรทั้งหมด 152,042 คน  
   2) กลุ่มตัวอย่าง  
    กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ผู้บริหาร และนักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 10-12 คนโดยใช้วิธีการแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เพ่ือสอบถามข้อมูล ความคิดเห็น และระดับความส าคัญที่เก่ียวกับรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร 
  3.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้เป็นการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) โดย
ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้ง เป็นแบบสัมภาษณ์แบบผสม (Semi-Structure 
Questionnaire) ซึ่งได้ออกแบบข้อค าถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ และมี
พ้ืนฐานมาจากการศึกษา และทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วย 
   1) บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย ชื่อ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่ง  
   2) ประสบการณ์ท างาน ข้อมูลพื้นฐานของประสบการณ์ของผู้สัมภาษณ์  
   3) ข้อค าถามหลัก ผู้วิจัยตั้งค าถามแบบเปิดที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดทางอารมณ์ 
ความเชื่อมั่น วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์  เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ประกอบด้วยความส าคัญความฉลาดทางอารมณ์ ความเชื่อมั่น วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ที่มี
ผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร 
   4) มิติทางด้านความฉลาดทางอารมณ์ ความเชื่อมั่น วิสัยทัศน์ และความคิด
สร้างสรรคท์ี่มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร 
   5) ระดับความส าคัญของมิติด้านความฉลาดทางอารมณ์ ความเชื่อมั่น วิสัยทัศน์ 
และความคิดสร้างสรรค์ที่มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร 
   6) ระดับการรับรู้ภาวะผู้น าที่ผู้ให้สัมภาษณ์ซึ่งแสดงถึงการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร 
   7) ปัญหาทางด้านความฉลาดทางอารมณ์ ความเชื่อมั่น วิสัยทัศน์ และความคิด
สร้างสรรค์และแนวทางแก้ปัญหา 
   8) ข้อค าถามเพ่ิมเติม ผู้วิจัยตั้งค าถามแบบเปิดที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดทางอารมณ์ 
ความเชื่อมั่น วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ โดยมีการใช้ค าที่ต่างจากข้อค าถามหลัก เพ่ือทดสอบ
ความเชื่อมั่น (Reliability) ของการสัมภาษณ ์
   ผู้วิจัยน าแบบสอบสัมภาษณ์ไปท าการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ
ประเด็นค าถาม รวมทั้งเนื้อหาที่ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วมาแก้ไข
ปรับปรุง  
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  3.3.3 การรวบรวมข้อมูล 
   1) การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
    ผู้วิจัยได้วางแผนด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้  
    1.1) ขอหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เพ่ือขอความร่วมมือจากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในการขอสัมภาษณ์   
    1.2) นัดเวลาและสถานที่ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ต้องการด าเนินการสัมภาษณ์ 
    1.3) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ         
และบันทึกคลิป VDO ในการสัมภาษณ์เพ่ือน าข้อมูลไปวิเคราะห์ 
  3.3.4 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล   
   การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในงานวิจัยครั้งนี้จะใช้การวิเคราะห์  (Contents 
Analysis) ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์เนื้อหาจากสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ในขั้นตอนการวิเคราะห์ ดังนี้ 
   1) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่ได้ถูกจัดกระท าลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ถูกน ามา
ศึกษาและวิเคราะห์เป็นหมวดหมู่ตามหัวข้อ (Topic Coding) ซึ่งประกอบด้วยประโยคและหน้าที่
สัมพันธ์กับหัวข้อนั้น ๆ   
   2) หัวข้อ (Topic Codes) ที่ได้ก าหนดขึ้น จะถูกก าหนดเป็นหมวดหมู่ (Categorization) 
ให้จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน  
   3) ข้อความ ประโยค จะถูกจัดตามหมวดหมู่ที่ก าหนดขึ้นตามความเหมือนความต่าง 
หรือความสัมพันธ์ที่ได้ก าหนดขึ้นในแต่ละหมวดหมู่ 
   4) ข้อความ ประโยค ในแต่ละหมวดหมู่ได้ถูกวิเคราะห์  และแปลผลเพ่ือหา
ความสัมพันธ์และกระบวนการที่ส าคัญ แยกออกจากส่วนอื่น ๆ 
   5) แบบ (Patterns) ของความสัมพันธ์มิติทางด้านความฉลาดทางอารมณ์ ความ
เชื่อมั่น วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จะถูก
น าไปเปรียบเทียบกับวรรณกรรมที่ได้ศึกษา และผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งเป็นข้อมูลเชิง
ประจักษ์ เพ่ืออธิบายมิติทางด้านความฉลาดทางอารมณ์ ความเชื่อมั่น วิสัยทัศน์ และความคิด
สร้างสรรคท์ี่มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร 
   ภายหลังจากได้เปรียบเทียบรูปแบบความสัมพันธ์มิติทางด้านความฉลาดทางอารมณ์ 
ความเชื่อมั่น วิสัยทัศน์  และความคิดสร้างสรรค์  ที่มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคม
อุตสาหกรรม นวนคร จากการวิเคราะห์เนื้อหากับผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณซึ่งเป็นข้อมูลเชิง
ประจักษ์แล้ว  ผู้วิจัยได้จัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยกลุ่มประชากรของ
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มครั้งนี้ ผู้น า ประธานกลุ่ม กรรมการ หรือผู้รับผิดชอบนิคมอุตสาหกรรม นวนคร 
จ านวน 10 คน เพ่ือน าเสนอผลที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณให้แก่ผู้เข้าร่วม
การสนทนากลุ่มครั้งนี้ และผู้ด าเนินการสนทนาจะจุดประเด็นเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ ความ
เชื่อมั่น วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ ที่มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร เพ่ือให้กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนาแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นเหล่านี้  เพ่ือให้เกิดแนวคิด           
และแนวทางปฏิบัติ เปรียบเทียบกับผลที่ได้จากการวิจัยที่ผู้วิจัยได้เสนอ เพ่ือการพัฒนาผู้น า นิคม
อุตสาหกรรม นวนคร ให้ธุรกิจอุตสาหกรรมประสบผลส าเร็จต่อไปในอนาคต 
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3.4 การด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณ 
  3.4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1) ประชากร 
    ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เรื่องรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผล
ต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร คือ ผู้จัดการแผนก ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการ
หน่ายงาน และพนักงาน ในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร จ านวนทั้งหมด 192 แห่ง โดยมีจ านวน
ประชากร 152,042 คน 
   2) กลุ่มตัวอย่าง 
    กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ คือพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร 
และก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยค านึงถึงความเหมาะสมในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง   
ซึ่ง Hair, et al. (2010); กัลยา วานิชย์บัญชา (2556) กล่าวว่า ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมในการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ควรมีขนาดตัวอย่างระหว่าง 10-20 เท่าของจ านวนพารามิเตอร์ใน
งานวิจัยนั้น ๆ และนงลักษณ์ วิรัชชัย (2542) กล่าวถึงการก าหนดอัตราส่วนระหว่างจ านวนตัวอย่าง
และจ านวนพารามิเตอร์ว่าควรจะเป็น 20 เท่า ต่อ 1 ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีจ านวนพารามิเตอร์
ในแบบจ าลองจ านวน 22 พารามิเตอร์ ขนาดตัวอย่างที่มีความเหมาะสมและเพียงพอจึงควรมีอย่าง
น้อย 10 x 26 = 220 ถึง 20 x 26 = 520 x 2 ผลจากการค านวณดังกล่าว เป็นจ านวนของขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างขั้นต่ า ที่สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง เพ่ือป้องกันความผิดพลาด
ในการเกบ็ข้อมูล และเป็นการส ารองหรือลดความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถาม รวมทั้งค านึงถึง
ความเหมาะสมกับประเด็นในการวิจัย ผู้วิจัยจึงก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1,040  
ตัวอย่าง โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ 
ครบถ้วนน่าเชื่อถือมากขึ้นดังตารางที่ 3.2 
 
ตารางที่ 3.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 

ต าแหน่งงาน ประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง (คน) 
ผู้บริหาร     1,443      10 
พนักงาน 150,599 1,030 

รวม 152,042 1,040 
 
  3.4.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
   ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 
   1) ตัวแปรแฝงภายนอก คือ ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)
ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้  5 ด้าน คือ   
    1.1) การตระหนักรู้อารมณ์ของตนเอง (know one’s Emotion) 
    1.2) การสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเอง (Motivating Oneself) 
    1.3) การรับรู้อารมณ์ของผู้อื่น (Recognizing Emotion in Others) 
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    1.4) การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Handling Relationships) 
    1.5) การควบคุมอารมณ์ของตนเอง (Control one’s Emotion) 
   2) ตัวแปรแฝงภายใน คือ ความเชื่อมั่น (Reliability) วิสัยทัศน์ (Vision) ความคิด
สร้างสรรค์ (Creativity) และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) 
    2.1) ความเชื่อมั่น ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ 5 ด้าน คือ 
     (1) สมรรถนะรอบรู้ (Competence)  
     (2) ความซื่อสัตย์ (Honesty)  
     (3) คุณงามความดี (Benevolence)  
     (4) ความน่าเชื่อถือ (Reliability)  
     (5) ความเปิดเผย (Openness) 
    2.2) ความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ 4 ด้าน คือ 
     (1) ความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ (Originality)  
     (2) ความยืดหยุ่นในการคิด (Flexibility)  
     (3) ความคล่องแคล่วในการคิด (Fluency) 
     (4) ความละเอียดลออในการคิด (Elaboration) 
   3) วิสัยทัศน์ ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ 4 ด้าน คือ 
    3.1) การสร้างวิสัยทัศน์ (Formulating) 
    3.2) การเผยแพร่วิสัยทัศน ์(Articulating) 
    3.3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (Implementing) 
    3.4) การเป็นแบบอย่างที่ด ี(Role Model) 
   4) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ประกอบด้วย        
ตัวแปรสังเกตได้ 4 ด้าน คือ 
    4.1) การใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี (Idealized Influence or 
Charisma Leadership)  
    4.2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation)  
    4.3) การกระตุ้นการใช้ปัญญา (Intellectual Stimulation)  
    4.4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) 
  3.4.3 เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ 
   1) การสร้างเครื่องมือ 
    ส าหรับการวิจัยเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล แบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือการวิจัย ดังนี้ 
    1.1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงนิคมอุตสาหกรรม นวนคร โดยศึกษาจากต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
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    1.2) สร้างแบบสัมภาษณ์ผู้บริหารในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร และน าไปปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือท าการตรวจสอบแก้ไขแบบสัมภาษณ์ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
สมมุติฐานของการวิจัย 
   เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยครอบคลุมข้อมูล
เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน ประสบการณ์ในการท างานใน
ต าแหน่งปัจจุบันและประเภทของธุรกิจ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์หาค่าสถิติ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Checklists) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงใน   ที่ก าหนดตามความเป็นจริง 
 
1. เพศ 
  1.  ชาย 2.  หญิง 
2. อายุ 
  1.  18 -30 ปี 2.  31 - 40 ปี 
  3.  41 -50 ปี 4.  มากกว่า 50 ปี 
3. ระดับการศึกษา 
  1.  มัธยมต้นตอนปลาย  2.  อนุปริญญา / ปวส. 3.  ปริญญาตรี  
  4.  ปริญญาโท 5.  ปริญญาเอก 
4. ประสบการณ์ในการท างาน 
  1.  ต่ ากว่า 5 ปี 2.  5 – 10 ปี 3.  11 – 15 ปี     
  4.  16 – 20 ปี 5.  20 ปีขึ้นไป 
5. ประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 
  1.  ต่ ากว่า 5 ปี  2.  5 – 10 ปี 3.  11 – 15 ปี    
  4.  16 – 20 ปี 5.  20 ปีขึ้นไป 
6. ประเภทของธุรกิจ 
  1.  อิเล็กทรอนิกส์ 2.  ออโต้พาร์ท 3.  อาหาร 
  4.  ของเด็กเล่น 5.  แพ็คเกจจิ้ง 6.  เฟอร์นิเจอร์ 
  7.    ฉีดพลาสติก 8.    ของใช้ในบ้าน 9.    อุปกรณ์การแพทย์ 
  10.  แม่พิมพ์ 11.  โลจิสติกส์ 12.  ลูกยาง 
  13.  รีไซเคิล 14.  เจียรไนเพชร 15.  อะลูมิเนียม 
  16.  อ่ืน ๆ......................................... 
 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามการรับรู้ของตนเอง
ลักษณะเครื่องมือเป็นมาตรวัดแบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับคือมากที่สุดมากปานกลาง
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น้อยและน้อยที่สุดมีทั้งหมด 4 ปัจจัยโดยจัดเรียงเนื้อหาข้อค าถามตามล าดับของปัจจัยที่น ามาศึกษา
ดังนี้ 
  1) ปัจจัยด้านความคิดสร้างสรรค์จ าแนกเนื้อหาตามตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปรคือความคิด
ริเริ่มสิ่งใหม่ ความคล่องแคล่วในการคิด ความยืดหยุ่นในการคิด และความละเอียดลออในการคิด
จ านวน 15 ข้อ 
  2) ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์จ าแนกเนื้อหาตามตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปรคือการสร้างวิสัยทัศน์
การเผยแพร่วิสัยทัศน์ การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ และการเป็นแบบอย่างที่ดีจ านวน 15 ข้อ 
  3) ปัจจัยด้านความฉลาดทางอารมณ์จ าแนกเนื้อหาตามตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปรคือการ 
ตระหนักรู้อารมณ์ของตนเอง การรับรู้อารมณ์ผู้ของอ่ืน การสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง การสร้างความ 
สัมพันธ์กับผู้อ่ืน และการควบคุมอารมณ์ของตนเองจ านวน 19 ข้อ 
  4) ปัจจัยด้านความเชื่อมั่นจ าแนกเนื้อหาตามตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปรคือสมรรถนะรอบรู้
ความซื่อสัตย์ คุณงามความดี ความน่าเชื่อถือ และความเปิดเผย จ านวน 19 ข้อตามวิธีของลิเคิร์ท 
(Likert) ดังนี้ 
   1 คะแนน ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
   2 คะแนน      ระดับความคิดเห็นน้อย 
   3 คะแนน     ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
   4 คะแนน      ระดับความคิดเห็นมาก 
   5 คะแนน      ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
   และผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายตามช่วงระดับค่าเฉลี่ย ดังต่อไปนี้ (Best 
W. John, 1997) 
   คะแนนเฉลี่ย  4.50-5.00 เห็นด้วยมากที่สุด 
   คะแนนเฉลี่ย  3.50-4.49    เห็นด้วยมาก 
   คะแนนเฉลี่ย  2.50-3.49   เห็นด้วยปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ย  1.50-2.49    เห็นด้วยน้อย 
   คะแนนเฉลี่ย  1.00-1.49    เห็นด้วยน้อยที่สุด 
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ตารางท่ี 3.3 ตัวอย่างข้อค าถามในการวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 
ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
ความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ 
1. น าความรู้ ประสบการณ์ท่ีผ่านมาประยุกต์ใช้เพื่อคิดสิ่งใหม่ 

     

2. คิดหาวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติงาน 

     

3. คิดหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพพนักงานที่ต่างไปจาก
เดิมอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

4. สร้างผลงานใหม่ที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      
ความคล่องแคล่วในการคิด 
1. มีความคล่องแคล่วในการคิดที่หลากหลายภายในเวลาที่

ก าหนด 

     

2. มีความคล่องแคล่วในการคิดเกี่ยวกับสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา 

     

3. สามารถอธิบายเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน      
และรวดเร็ว 

     

4. สามารถหาค าตอบของปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างชัดเจนและ
รวดเร็ว 

     

ความยืดหยุ่นในการคิด 
1. สามารถปรับวิธีการคิดเพ่ือตอบค าถามได้อย่างเหมาะสม

กับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

     

2. สามารถแก้ปัญหาด้วยแนวคิดและวิธีการที่หลากหลายได้
อย่างเหมาะสม 

     

3. พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงความยืดหยุ่นในการคิดเม่ือ
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
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ตารางท่ี 3.3 (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 
ความละเอียดลออในการคิด 
1. สังเกตเห็นรายละเอียดในการคิดมากกว่าผู้อื่น 

     

2. คิดทบทวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน      
3. คิดไตร่ตรองก่อนน าเสนอด้วยวิธีการใด ๆ      
4. คิดเชื่อมโยงสัมพันธ์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและมี

ความหมาย 
     

ด้านวิสัยทัศน์ 
การสร้างวิสัยทัศน์ 
1. ก าหนดเป้าหมาย แผนงาน และกิจกรรมที่สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ของบริษัท 

     

2. พนักงานร่วมสร้างวิสัยทัศน์โดยอาศัยแหล่งข้อมูลต่าง ๆ       
ทั้งภายในและภายนอกบริษัท 

     

3. ปัญหาที่เกิดข้ึนในบริษัทเป็นสิ่งท้าทายและสามารถแก้ไขได้      
4. สนับสนุนกระตุ้นพนักงานให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ หรือ

คิดนอกกรอบ 
     

การเผยแพร่วิสัยทัศน์ 
1. เผยแพร่วิสัยทัศน์ที่ควรจะเป็นในอนาคตของบริษัทได้อย่าง

ชัดเจน 

     

2. สื่อสารเกี่ยวกับวิสัยทัศน์อย่างต่อเนื่องโดยการมี    
   ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้เกิดการยอมรับใน 
   วิสัยทัศน์ 

     

3. กระตุ้นพนักงานให้มีการสื่อสารระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
วิสัยทัศน์ 

     

4. เปิดโอกาสให้พนักงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการ
เผยแพร่วิสัยทัศน์ 
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ตารางท่ี 3.3 (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 
การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนพนักงานให้ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ที่บริษัท     

ได้วางไว้ 

     

2. สร้างบรรยากาศที่สนับสนุนให้พนักงานเกิดการปฏิบัติงาน
ตามวิสัยทัศน์ 

     

3. ปรับแผนพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์      
4. กระตุ้นการท างานเป็นทีมตามวิสัยทัศน์       
การเป็นแบบอย่างที่ดี 
1. ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีจากการยอมรับในความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล 

     

2. ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติงานอย่าง
ตรงไปตรงมา 

     

3. ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีเพ่ือให้พนักงานเคารพนับถือ      
ด้านความฉลาดทางอารมณ์ 
การตระหนักรู้อารมณ์ของตนเอง 
1. รับรู้ได้ว่าสถานการณ์ใดที่ท าให้เกิดความรู้สึกโกรธหรือไม่

พอใจ 

     

2. ในสถานการณ์ต่าง ๆ รับรู้ได้ว่าอารมณ์ที่แสดงออกไปนั้น 
จะเกิดผลทางบวกหรือทางลบ 

     

3. รับรู้ถึงจุดเด่นและจุดด้อยทางด้านอารมณ์ว่าควรปรับปรุง 
ในด้านใด 

     

4. หมั่นสังเกตสาเหตุที่ท าให้เกิดอารมณ์หรือความรู้สึกที่ไม่ดี
ขึ้นมา 

     

การสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง 
1. เมื่อรู้สึกโกรธ จะเก็บความโกรธไว้แล้วดัดแปลงให้เป็นค าพูด

ที่เหมาะสมก่อนพูดออกมา 

     

2. เมื่อรู้สึกเครียด สามารถปรับเปลี่ยนอารมณ์ตนเองให้            
ผ่อนคลายเป็นปกติได้โดยเร็ว 
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ตารางท่ี 3.3 (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 
3. เมื่อความผิดพลาดเกิดขึ้นในชีวิต ก็สามารถให้ก าลังใจ

ตนเอง 
     

4. มองความผิดพลาดในอดีตเป็นประสบการณ์ท่ีทรงคุณค่า      
การรับรู้อารมณ์ของผู้อ่ืน 
1. สามารถอ่านอารมณ์หรือความรู้สึกของพนักงานจาก

พฤติกรรมที่แสดงออกได้ 

     

2. ยอมรับว่าพนักงานอาจมีเหตุผลที่ไม่พอใจการกระท าของ
ผู้บังคับบัญชา 

     

3. แม้จะติดภารกิจที่ต้องท า ก็ยินดีรับฟังความทุกข์ของ
พนักงานที่ต้องการความช่วยเหลือก่อน 

     

4. สามารถให้ค าปลอบโยนและก าลังใจแก่พนักงานที่รู้สึกเศร้า 
หมดหวังหรือผิดหวังในชีวิตได้ 

     

การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
1. สร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกับคนรอบข้างได้ง่าย 

     

2. เมื่อเห็นข้อบกพร่องของพนักงาน จะบอกให้เขารู้ด้วยวิธีการ
ที่เหมาะสม 

     

3. พยายามท าความรู้จักเพ่ือนใหม่อยู่เสมอ      
4. เคารพการตัดสินใจตามความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่      
การควบคุมอารมณ์ของตนเอง 
1. สามารถปรับเปลี่ยนอารมณ์ตนเองให้ผ่อนคลายเป็นปกติได้

เมื่อเกิดความรู้สึกเครียด 

     

2. พร้อมเปิดใจเจรจากับพนักงาน เมื่อเกิดความขัดแย้ง
ระหว่างกัน 

     

3. เมื่อเกิดปัญหาสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้      
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ตารางท่ี 3.3 (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 
ด้านความเชื่อม่ัน 
สมรรถนะรอบรู้ 
1. ส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

     

2. พนักงานได้แสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน
และกัน 

     

3. มีการฝึกทักษะการปฏิบัติงานให้ทันสมัยกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป 

     

4. ส่งเสริมให้พนักงานมีทักษะในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา      
ความซ่ือสัตย์   
1. ปฏิบัติงานด้วยความตรงไปตรงมา 

     

2. รักษาประโยชน์ของบริษัทไม่ท าให้เกิดความเสียหาย      
3. การอุทิศตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ      
4. ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้      
คุณงามความดี   
1. ให้ความช่วยเหลือพนักงานในการเรียนรู้และมีทักษะ

ปฏิบัติงาน 

     

2. การให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน      
3. การเอาใจใส่ดูแลพนักงานอย่างกัลยาณมิตร       
4. แสดงความช่วยเหลือบริษัทด้วยความเสียสละ      
ความน่าเชื่อถือ 
1. แสดงความรับผิดชอบเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการ 
   ปฏิบัติงาน 

     

2. ความน่าเชื่อถือในการส่งเสริมและสนับสนุน  
   ความก้าวหน้าของพนักงานด้วยความยุติธรรม 

     

3. ความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติกับทุกคนอย่างเสมอภาค      
4. ความน่าเชื่อถือในการสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน 
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ตารางท่ี 3.3 (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 
ความเปิดเผย 
1. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้พนักงานทราบในเรื่องที่เก่ียวข้อง

อยู่เสมอ 

     

2. เปิดเผยข้อมูลให้กับพนักงานโดยไม่ปิดบัง      
3. น าข้อมูลมาใช้ในการบริหารงานอย่างตรงไปตรงมา      

 
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามการรับรู้ของตนเองลักษณะ
เครื่องมือเป็นมาตรวัดแบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับคือมากที่สุดมากปานกลางน้อย         
และน้อยที่สุดจ าแนกเนื้อหาตามตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัว คือ การใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการ
สร้างบารมี  การสร้างแรงบันดาลใจ  การกระตุ้นการใช้ปัญญา  และการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล จ านวน 20 ข้อตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ดังนี้ 
   1 คะแนน ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
   2 คะแนน      ระดับความคิดเห็นน้อย 
   3 คะแนน     ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
   4 คะแนน      ระดับความคิดเห็นมาก 
   5 คะแนน      ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
   และผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายตามช่วงระดับค่าเฉลี่ย ดังต่อไปนี้ (Best 
W. John, 1997) 
   คะแนนเฉลี่ย  4.50-5.00 เห็นด้วยมากที่สุด 
   คะแนนเฉลี่ย  3.50-4.49    เห็นด้วยมาก 
   คะแนนเฉลี่ย  2.50-3.49   เห็นด้วยปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ย  1.50-2.49    เห็นด้วยน้อย 
   คะแนนเฉลี่ย  1.00-1.49    เห็นด้วยน้อยที่สุด 
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ตารางท่ี 3.4 แสดงตัวอย่างข้อค าถามด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเรื่อง  
 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 
การใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี 
1. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้กับพนักงานปฏิบัติตาม      
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์พร้อมถ่ายทอดความคิดที่ส าคัญไปสู่   
   พนักงาน 

     

3. ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในอุดมการณ์การท างาน      
4. ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จ      
5. ผู้บริหารสร้างความม่ันใจให้กับพนักงานในการเอาชนะปัญหา 

และอุปสรรคต่าง ๆ 
     

การสร้างแรงบันดาลใจ 
1. ผู้บริหารส่งเสริมให้พนักงานมองเห็นเป้าหมายในการพัฒนา

องค์การร่วมกัน 
     

2. ผู้บริหารระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการท างานชัดเจน      
3. ผู้บริหารให้ความเชื่อมั่นว่าพนักงานสามารถท างานได้บรรลุ

เป้าหมาย 
     

4. ผู้บริหารสร้างความม่ันใจแก่พนักงานในการฝ่าฝันเอาชนะ
อุปสรรคต่าง ๆ 

     

5. ผู้บริหารเสริมสร้างก าลังใจให้แก่พนักงานเมื่อต้องเผชิญปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ 

     

การกระตุ้นการใช้ปัญญา 
1. ผู้บริหารกระตุ้นการใช้ปัญญาให้พนักงานตระหนักถึงปัญหาที่

เกิดข้ึนในหน่วยงาน 
     

2. ผู้บริหารกระตุ้นการใช้ปัญญาให้พนักงานหาแนวทางใหม่ ๆ ใน
การแก้ปัญหา 

     

3. ผู้บริหารรับฟังข้อเสนอแนะของพนักงานอย่างตั้งใจ      
4. ผู้บริหารแสดงให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย     

และเป็นโอกาสดีที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน 
     

5. ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีการพัฒนาตนเองโดยการศึกษา 
   ต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
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ตารางท่ี 3.4 (ต่อ) 
 

ค าถามด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 
การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
1. ผู้บริหารให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของ

พนักงานเป็นรายบุคคล 
     

2. ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน      
3. ผู้บริหารปฏิบัติต่อพนักงานโดยค านึงถึงความสามารถและ

ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
     

4. ผู้บริหารมอบหมายงานโดยค านึงถึงความแตกต่างในด้าน
ความสามารถของแต่ละบุคคล 

     

5. ผู้บริหารให้ความดูแลเอาใจใส่พนักงานให้เกิดความรู้สึกมี
คุณค่าต่อองค์กร 

     

 
  3.2.4 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
   การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ พิจารณา 2 ส่วนคือ ค่าความเที่ยงตรง
และค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือในการวิจัยและมาตรวัด (สุวิมล ว่องวาณิช และนงลักษณ์ วิรัชชัย , 
2546) ได้อธิบายถึง การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในลักษณะของวิธีด า เนินการวิจัยเกี่ยวกับ
งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ ที่ใช้การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ด้วยการหา
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) และ
การหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1) การตรวจสอบความตรง (Validity) ด้วยวิธีการหาความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) และค่าความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยวิธีหาค่า Factor Analysis ใน
การหาค่า Confirmatory Factor Analysis (CFA) 
    การวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่
ได้ผ่านการปรับปรุงแก้ไข ให้มีความสมบูรณ์ขึ้น หลังจากได้รับการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว
มาท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือโดยการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 5 ท่าน ภายหลังจากที่พิจารณาของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิความตรงของข้อค าถามแล้ว 
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแล้วมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือนิยาม (Idex of items-Objective Concruency: IOC) โดย
ให้คะแนนระดับความสอดคล้อง ดังนี้ 



92 

 

    +1  เมื่อผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิแน่ใจว่า ข้อค าถามนั้นสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

    0  เมื่อผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

    -1 เมื่อผู้ เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิแน่ใจว่า ข้อค าถามไม่สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  จากนั้นท าการปรับปรุงข้อค าถามตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

    โดยสูตรที่ใช้ค านวณมี ดังนี้ 
 

IOC = 
N

R  

 
    โดยที่  
    R ผลรวมของผลการประเมินที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็น สอดคล้องกันและให้ผล

การประเมิน เป็น +1 
    N  จ านวนผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 
    น าผลการวิเคราะห์มาพัฒนาเป็นแบบสอบถามส าหรับใช้ในข้อมูลเชิงปริมาณคือ 
แบบสอบถาม ท าการสร้างข้อค าถาม และหาค่า IOC ส าหรับใช้สอบถาม ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และพนักงาน
ในเขตนิคมอุตสาหกรรม นวนคร โดยพิจารณาตากการสัมภาษณ์เชิงลึก กรอบแนวคิดในการวิจัย และ
การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ในล าดับต่อไป  
   2) แบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence: IOC) ระหว่างแบบสอบถามกับวัตถุประสงค์โดยการ
พิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน  
   3) เลือกแบบทดสอบที่มีดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
0.05 ขึ้นไปไว้ ถ้าไม่พอให้น าข้อค าถามที่มีดัชนีความสอดคล้องต่ ากว่า 0.05 มาปรับปรุงแก้ไข และให้
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบใหม่ เพ่ือให้ได้ข้อค าถามในแบบสอบถามตามท่ีก าหนดไว้ 
   4) การหาค่าความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) น าข้อมูลมาท าการ
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ คือ SPSS For Window Version21
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นงานวิจัยนี้ใช้ 
การพิจารณาคือ คุณสมบัติของแต่ละตัวแปรได้ค่า Factor Loading ที่มาจากการวิเคราะห์ EFA ของ
ทุกข้อค าถาม โดยพิจารณาจากการก าหนดให้แต่ละองค์ประกอบมีค่ าน้ าหนักของปัจจัยไม่น้อยกว่า 
0.30 ค่าความผันแปร (Eigen Value) มากกว่า 1 ค่า KMO ไม่ต่ ากว่า 0.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ใช้
การวิเคราะห์ตัวแปรด้วยวิธี Confirmatory Factor Analysis (CFA) เพ่ือให้ได้ค่าความตรงเชิงเส้น 
(Construct Validity) ซึ่งเป็นการตรวจสอบเครื่องมือความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity 
tool) ของตัวแปรว่ามีโครงสร้างตามนิยามทฤษฎีหรือไม่ และสอดคล้องกลมกลืนกับสภาพความเป็นจริง 
(กัลยา วานิชบัญชา, 2546; Hair et al., 2006) 
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   5) คุณภาพด้านความเชื่อมั่น (Reliability) ด าเนินการโดยการน าแบบสอบถามที่
ปรับปรุงแล้วไปทดสอบ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดย Perri & 
Bellamy (2012) ได้กล่าวว่า จ านวนตัวอย่างขั้นต่ าในการตรวจสอบคุณภาพความเชื่อมั่นจะต้องมี
อย่างน้อย 30 ตัวอย่างขึ้นไป ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้จ านวน 30 ตัวอย่าง และหาค่าความ
เชื่อมั่นด้วยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟา (α) ตามวิธีของครอนบัค (Cronbachs’ Alpha Coefficient) โดยใช้
สูตร (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2555) สามารถแสดงได้ดังตาราง ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 3.5 ผลการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม  
 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α) 
1. ปัจจัยด้านความคิดสร้างสรรค์ 0.859 
2. ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ 0.917 
3. ปัจจัยด้านความฉลาดทางอารมณ์ 0.888 
4. ปัจจัยด้านความเชื่อม่ัน 0.848 
5. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 0.843 

 
 
   6) การตรวจสอบความครบถ้วนความตรงข้อมูล (Missing data and Accuracy of 
data Files) สิ่งแรกที่นักวิจัยต้องท าคือ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลว่ามีการบันทึกครบทุก
ข้อค าถามหรือไม่ โดยทั่วไปแล้วหากมีจ านวนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ไม่มากนักผู้วิเคราะห์อาจไม่จ าเป็นต้อง         
ใช้ข้อมูลในชุดนั้น ๆ ก็ได้หรืออาจใช้วิธีการพยากรณ์ข้อมูลโดยใช้วิธีการง่ายที่สุดคือ วิธีการใช้ค่าเฉลี่ย
ของข้อมูลที่มีอยู่เพื่อค านวณหาค่าของข้อมูลที่สูญหาย 
   7) การตรวจสอบความปกติของข้อมูล (Normality) เป็นการตรวจสอบการแจกแจง
ข้อมูล โดยข้อมูลจะต้องมีการแจกแจงแบบปกติ ด้วยการหาค่าความเบ้ (Skewers) และค่าความโด่ง 
(Kurtosis) ด้วยโปรแกรม SPSS ก่อนจึงจะสามารถใช้โปรแกรม LISREL ได้ ความปกติของข้อมูล
สามารถดูได้จากตัวเลขสถิติหรือกราฟ ในกรณีการวัดค่าสถิติจะดูได้จากค่าความเบ้ (Skewers)         
และค่าความโด่ง (Kurtosis) (Tabachnick & Fidell, 2007) โดยค่าที่ติดลบและค่าบวกจะแสดง
ทิศทางของข้อมูล Kline (2005) กล่าวว่า ช่วงค่าตัวเลข -3.0 ถึง +3.0 จะแสดงถึงการกระจายของ
ข้อมูลแบบปกติ เพ่ือไม่ให้เกิดความผันแปรร่วม (Mulitcollinearity)  
   8) การตรวจสอบค่าที่ผิดปกติ (Outliers) สามารถดูได้จากข้อมูลดิบว่ามีค่าที่สูงหรือ
ต่ าที่ผิดปกติหรือไม่ หรืออาจดูได้จากกราฟฮิสโทแกรม 
  3.4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล   
   การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วางแผนด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 
   1) การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
    ผู้วิจัยได้วางแผนด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ดังนี้  
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    1.1) ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์จาก
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และผู้ที่รับผิดชอบหลัก ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ใน
การตอบแบบสอบถาม 
    1.2) แจกแบบสอบถามโดยขอความร่วมมือ และอธิบายรายละเอียดในการตอบ
แบบสอบถาม พร้อมทั้งส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
    1.3) น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ก าหนดเพ่ือท าการ
วิเคราะห์ในล าดับต่อไป  
  3.4.6 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล   
   ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัยนี้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
   1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือ
ค านวณสถิติและวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ทางสถิติ โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
    1.1) สถิติเชิงพรรณนา ผู้วิจัยน าสถิติเชิงพรรณนามาใช้ในการอธิบายคุณลักษณะ
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยอธิบายปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ท างาน ประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งปัจจุบันและประเภทของธุรกิจ ด้วยการหาค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
    1.2) การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: 
SEM) กัลยา วานิชย์บัญชา (2556) กล่าวว่า การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) เป็นเทคนิค
การวิเคราะห์หลายตัวแปร โดยเป็นได้ทั้งเทคนิคการหาสาเหตุ และการหาความสัมพันธ์ ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและสามารถตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลที่สร้างขึ้นกับ
ข้อมูลจริงและ แฮร์ และคนอ่ืน ๆ (Hair, et al., 2006) กล่าวว่า การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
(SEM) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวแปร ที่นักวิจัยสามารถตรวจสอบชุดของความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ซึ่งผู้วิจัย
ได้ใช้วิธีการประเมินความสอดคล้องของโมเดล ดังนี้  
     (1) ค่าไคสแควร์สั ม พันธ์  (Relative Chi-square: CMID/DF), χ2 เป็ น
ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานทางสถิติว่าฟังก์ชั่นความกลมกลืนมีค่าเป็นศูนย์ถ้าค่าไค -สแคว์มีค่าต่ า
มากหรือยิ่งเข้าใกล้ศูนย์มากเท่าไรแสดงว่าข้อมูลโมเดลลิสเรลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
มากขึ้นเท่านั้น (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) 
     (2) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (Goodness-of-Fit Index: GFI) ซึ่งเป็น
อัตราส่วนของผลต่างระหว่างฟังก์ชั่นความสอดคล้องระหว่างโมเดลต้นแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องระหว่างตัวแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ถ้าพิจารณาจากค่าดัชนี GFI 
จะต้องมีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากขึ้นเท่านั้น 
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) 
     (3) ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Itindex: 
AGFI) ซึ่งน า GFI มาปรับแก้โดยค านึงถึงขนาดของอิสระ (df) ซึ่งรวมทั้งจ านวนตัวแปรและขนาดกลุ่ม
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ตัวอย่างหากค่า AGFI หากมีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2556) 
     (4) Normal Fit Index (NFI) มีค่าระหว่าง 0-1 เมื่อค่า NFI >0.90 แสดงว่า
เกิดความกลมกลืนค่อนข้างดี (นงลักษณ์วิรัชชัย, 2548) 
     (5) Tucker-Lewis Index (TLI) ค่า TLI มีค่าใกล้ 1 จะถือว่าโมเดลกลมกลืน 
ซึ่ง TLI ≥ 0.90 จะสรุปว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ค่อนข้างมากและถ้า TLI < 0.90 
แสดงว่าควรปรับปรุงโมเดล (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2556) 
     (6) Incremental Fit Index (IFI) ถ้าค่า IFI มีค่าใกล้ 1 แสดงว่าโมเดลที่
ผู้วิจัยคาดไว้ว่ามีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย IFI > 0.90 สรุปว่ามีความกลมกลืนระหว่าง
โมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2556) 
     (7) Comparative Fit Index (CFI) ค่า CFI มีค่าระหว่าง 0-1 ชึ่งใกล้ 1 
หมายถึง เกิดความกลมกลืนระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และถ้าค่า CFI > 0.90 จะถือว่าเกิด
ความกลมกลืน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2556) 
     (8) ค่า HOELTER ใช้ตรวจสอบขนาดตัวอย่างต่ าสุดที่จะยอมรับ Ho ว่าพอหรือ
เหมาะสมหรือยัง ซึ่ง HOELTER > 200 จึงจะถือว่าขนาดตัวอย่างมากพอ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2556) 
     (9) Root Mean Residual (RMR) เป็นค่าเฉลี่ยของค่าความคลาดเคลื่อนที่ได้
จากการเปรียบเทียบเมทริกซ์ค่าแปรปรวน – ค่าแปรปรวนร่วมของโมเดลที่ผู้วิจัยคาดไว้ (∑) กับ เมทริกซ์
ค่าแปรปรวน – ค่าแปรปรวนร่วมของข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง (S) ค่า RMR เข้าสู่ศูนย์
จะได้โมเดลที่ดี คือมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2556) 
     (10) ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของการประมาณค่าความคลาดเคลื่อน 
(Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) แสดงถึงค่าเฉลี่ยของความแตกต่าง (ความไม่
กลมกลืน) ต่อองศาอิสระ ดังนั้น RMSEA ของโมเดลที่กลมกลืนควรมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ และมีรายละเอียด
เพ่ิมเติม ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2556) 
      RMSEA  ≤  0.05 โมเดลมีความกลมกลืนดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
      0.05 < RMSEA  ≤  0.08 โมเดลมีความกลมกลืนดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
      RMSEA > 0.08 โมเดลไม่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์จึงควรมี
การปรับปรุงโมเดล 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่น าเสนอในบทที่ 4 นี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล และผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามก่อน
จากนั้นจึงจะกล่าวถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับของวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ในบทที่ 1 
ดังนี้ 
 
4.1 สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการน าเสนอและการแปลความหมายผลการวิเคราะห์
ข้อมูลผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  4.1.1 อักษรย่อที่ใช้แทนตัวแปร 
        ตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous Latent Variable) ได้แก่ 
          EIQ  แทน         ความฉลาดทางอารมณ์ วัดจากตัวแปรสังเกต 5 ตัวแปร คือ  
          SELA  แทน         การตระหนักรู้อารมณ์ของตนเอง 
          SELM  แทน         การสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเอง 
          EMPT  แทน         การรับรู้อารมณ์ของผู้อ่ืน 
          INTR  แทน         การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
          SELC  แทน         การควบคุมอารมณ์ของตนเอง 
        ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous Latent Variable) ได้แก่ 
          TRFL  แทน         ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง วัดจากตัวแปรสังเกต 4 ตัวแปร คือ  
          IDEI  แทน         การใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี 
          INSM  แทน         การสร้างแรงบันดาลใจ 
          INTS  แทน         การกระตุ้นการใช้ปัญญา 
          INDC  แทน         การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
          CREA  แทน         ความคิดสร้างสรรค์ วัดจากตัวแปรสังเกต 4 ตัวแปร คือ  
          OPIN  แทน         ความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ 
          FLEX  แทน         ความยืดหยุ่นในการคิด 
          FLUE  แทน         ความคล่องแคล่วในการคิด 
          ELAB  แทน         ความละเอียดลออในการคิด 
          VISI  แทน         วิสัยทัศน์ วัดจากตัวแปรสังเกต 4 ตัวแปร คือ  
          FOMU  แทน         การสร้างวิสัยทัศน์ 
          ARTI  แทน         การเผยแพร่วิสัยทัศน์ 
          IMPE  แทน         การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ 
          ROLE  แทน         การเป็นแบบอย่างที่ด ี
          CONF  แทน         ความเชื่อมั่น วัดจากตัวแปรสังเกต 5 ตัวแปร คือ  
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          COMP  แทน         สมรรถนะรอบรู้ 
          HONE  แทน         ความซื่อสัตย์ 
          BENE  แทน         คุณงามความดี 
          RELI  แทน         ความน่าเชื่อถือ 
          OPEN  แทน         ความเปิดเผย 
 
   4.1.2 สัญลักษณ์ และอักษรยอที่ใชแทนคาสถิติ 
  N  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
  X   แทน  ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
  S.D.  แทน  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  t  แทน ค่าสถิติทดสอบ ที (t-test)  
  F  แทน  ค่าสถิติทดสอบ เอฟ (F-test)  
  SKEW  แทน ค่าความเบ ้(Skewness) 
  KUS  แทน ค่าความโด่ง (Kurtosis) 
  R  แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Moment 

Correlation Coefficient) 
  SE  แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) 
  2R   แทน ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณยกก าลังสอง (Squared Multiple Correlation) 

หรือค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ 

  
2   แทน  ค่าสถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test)  

  Df  แทน  องศาอิสระ (Degree of Freedom) 
  P-Value แทน ค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
     แทน ตัวแปรแฝงภายนอก (Ksi) 
     แทน ตัวแปรแฝงภายใน (Eta) 
  Г  แทน เมทริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุจาก   ไป   
  GFI  แทน ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (Goodness of Fit Index) 
  AGFI  แทน ค่าดัชนีวัดระดับความความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted 

Goodness of Fit Index) 
  CFI  แทน ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (Comparative Fit 

Index) 
  SRMR  แทน  ค่าดัชนีค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

(Standardized RMR) 
  RMSEA แทน  ค่าดัชนีค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ 

(Root Mean Square Error of Approximation) 
  CN  แทน ค่าขนาดตัวอย่างวิกฤต (Critical N) 
  DE  แทน ค่าอิทธิพลทางตรง (Direct Effects) 
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  IE  แทน         ค่าอิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effects) 
  TE  แทน         ค่าอิทธิพลรวม (Total Effects) 
 
  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง ดังตารางที่ 4.1  
 
ตารางท่ี 4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบจ าลองสมการโครงสร้าง 
 
         สัญลักษณ์      ความหมาย 
 ตัวแปรแฝง 
 ตัวแปรสังเกตได้ 
               e ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได้  
 สัมประสิทธิ์ถดถอยจากตัวแปรสาเหตุที่มีต่อตัวแปรผล 
 ความสัมพันธ์ระหว่างความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได้ 

 
  การสร้างแบบจ าลองความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (Linear Structural Relationship 
Model) แบบมีตัวแปรแฝง (Latent Variables) ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ เป็นรูปแบบที่ลดรูปมาจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) ที่รวม         
ตัวแปรทุกตัวที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยผู้วิจัยจ ากัดขอบเขตการวิจัย ไม่ศึกษาตัวแปรทั้งหมดในกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎีนั้น การสร้างรูปแบบสมการโครงสร้างจากทฤษฎีและผลงานวิจัย ได้ค านึงถึงความ
สอดคล้องกับข้อตกลงเบื้องต้นของการวิจัย 5 ประการ คือ 
  1) เพ่ือบรรยายลักษณะของรูปแบบความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ หรือตัวแปรที่ต้องการ
ศึกษาโดยใช้รูปแบบที่ง่ายและประหยัด 
  2) เพ่ือให้ได้รูปแบบใช้เป็นฐานส าหรับการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ประชากรหลายกลุ่ม  
  3) เพ่ือยืนยันหรือปฏิเสธความสัมพันธ์ตามทฤษฎีที่มีอยู่เดิม ทั้งนี้การปฏิเสธแนวคิดทฤษฎี
เดิมน าไปสู่การพัฒนา หรือปรับปรุงทฤษฎีให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
  4) เพ่ือบรรยายและท าความเข้าใจคุณสมบัติของรูปแบบ เพ่ือสามารถสรุปอ้างอิงไปสู่
ประชากรได้อย่างถูกต้อง ภายใต้เงื่อนไขและบริบทที่แตกต่างกัน  
  5) เพื่อท าความเข้าใจลักษณะการเปลี่ยนแปลง หรือพลวัตรของปรากฏการณ์ที่ศึกษา 
  ในการตรวจสอบความตรงของโมเดลพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้เกณฑ์ดัชนีตามข้อสรุปจากการสังเคราะห์งานวิจัยของ  Hooper, D. et al. 
(2008) ดังตารางที่ 4.2  
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ตารางท่ี 4.2 ผลการสังเคราะห์เกณฑ์ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล 
 
ดัชนีความสอดคล้อง ระดับความสอดคล้อง ค าอธิบาย 
Chi-Square 2 ระดับนัยส าคัญมากกว่า 0.05          

 P > 0.05 
ต้องดูประกอบกับดัชนีอื่นๆ อาจ
เกิดความล าเอียงเนื่องจากขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง 

2/df 2:1 (Tabachnik and Fidell, 
2007 
3:1 (Kline, 2005)   

ปรับตามขนาดกลุ่มตัวอย่าง           
ถ้ากลุ่มตัวอย่างมากควรใช้เกณฑ์ 
2:1  

RMSEA (Root Mean Square 
Error of Approximation) 
ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสอง
ของการประมาณค่าความ
คลาดเคลื่อน 

RMSEA ควรมีค่าน้อยกว่า 
0.07 (Steiger, 2007)  

น้อยกว่า 0.03 มีความสอดคล้อง
ดีมาก   

GFI (Goodness of Fit Index) 
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 

GFI ควรมีค่ามากกว่า 0.95  
 

มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1  
ค่ายิ่งมากแสดงว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องดี   

AGFI (Adjusted Goodness 
of Fit Index) ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 

AGFI ควรมีค่ามากกว่า 0.95  ค่าอาจจะมากกว่าช่วง 0 ถึง 1 

RMR (Root Mean Square 
Residual) 
ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสอง
ของส่วนเหลือ 
 

โมเดลมีค่า RMR จะมีขนาด
เล็ก (Tabachnik and Fidell, 
2007)  

เป็นค่าเฉลี่ยก าลังสองระหว่าง
ผลต่างของส่วนที่เหลือของความ
แปรปรวนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง
กับความแปรปรวนร่วมที่
ประมาณ ไม่ใช่ค่ามาตรฐาน 

SRMR (Standardized Root 
Mean Square Residual)  
ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสอง
ของส่วนเหลือมาตรฐาน 

SRMR ควรมีค่าน้อยกว่า 0.08 
(Hu and Bentler, 1999)  

ค่า SRMR มาตรฐานง่ายต่อการ
แปลความหมาย   

NFI (Normed Fit Index)   NFI ควรมีค่ามากกว่า 0.95  
 

ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก
มีแนวโน้มที่จะประมาณค่าเกินจริง 

NNFI (Non-Normed Fit 
Index) หรือดัชนี Tucker-
Lewis Index (TLI)   

NNFI ควรมีค่ามากกว่า 0.95  
 

ไม่ใช่ค่ามาตรฐาน อาจมีค่าเกิน
ช่วง 0 ถึง 1เหมาะส าหรับข้อมูลที่
สมมติขึ้น (simulation studies)  
(Sharma et al, 2005; 
McDonald and Marsh, 1990) 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
 
ดัชนีความสอดคล้อง ระดับความสอดคล้อง ค าอธิบาย 
CFI (Comparative Fit Index) 
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
เปรียบเทียบ 

CFI ควรมีค่ามากกว่า 0.95 
 

เป็นค่ามาตรฐานมีค่าอยู่ระหว่าง 
0 ถึง 1 

 
ที่มา: ดัดแปลงมาจาก Hooper, D. et al. (2008) อ้างถึงใน กันต์ฤทัย คลังพหล (2552) 
 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
  การวิจัยเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ผู้วิจัยก าหนดขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  ตอนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาลักษณะของ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  
  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของตัวแปรปัจจัยด้านความฉลาดทางอารมณ์ ปัจจัยด้านความเชื่อมั่น ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ และปัจจัย
ด้านความคิดสร้างสรรค์ที่มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร 
  ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของตัวแปรภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
  ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
  ตอนที่ 5 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยที่มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
  ตอนที่ 6 การตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างกับข้อมูล              
เชิงประจักษ ์
 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาลักษณะของประชากร
และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของพนักงานที่ปฏิบัติงานบริษัท ในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 454 43.7 
หญิง 586 56.3 
อาย ุ
18-30 ปี 43 4.1 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
31-40 ปี 256 24.6 
41-50 ปี 631 60.7 
มากกว่า 50 ปี 110 10.6 
ระดับการศึกษา 
มัธยมต้นตอนปลาย 246 23.7 
อนุปริญญา / ปวส. 231 22.2 
ปริญญาตรี 474 45.6 
ปริญญาโท 86 8.3 
ปริญญาเอก 3 0.3 
ประสบการณ์ในการท างาน 
ต่ ากว่า 5 ปี 43 4.1 
5-10 ปี 42 4.0 
11-15 ปี    221 21.3 
16-20 ปี 302 29.0 
20 ปีขึ้นไป 432 41.5 
ประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 
ต่ ากว่า 5 ปี 85 8.2 
5-10 ปี 259 24.9 
11-15 ปี   134 12.9 
16-20 ปี 128 12.3 
20 ปีขึ้นไป 434 41.7 
ประเภทของธุรกิจ 
อิเล็กทรอนิกส์ 135 13 
ออโต้พาร์ท 69 6.6 
อาหาร 59 5.7 
ของเด็กเล่น 81 7.8 
แพ็คเกจจิ้ง 65 6.3 
เฟอร์นิเจอร์ 75 7.2 
ฉีดพลาสติก 65 6.3 
ของใช้ในบ้าน 73 7.0 
อุปกรณ์การแพทย์ 60 5.8 
แม่พิมพ์ 78 7.5 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
โลจิสติกส์ 66 6.3 
ลูกยาง 72 6.9 
รีไซเคิล 54 5.2 
เจียรไนเพชร 13 1.7 
อะลูมิเนียม 66 6.3 
อ่ืนๆ 3 0.3 
รวม 1,040 100.00 

   
  จากตารางที่ 4.3 พบว่า พนักงานบริษัทที่ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ านวน 586 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3 เป็นเพศชาย จ านวน 454 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.7 ส่วนใหญ่เป็นผู้มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 631 คน คิดเป็นร้อยละ 60.7 รองลงมาเป็นผู้มี
อายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6 อายุมากกว่า 50 ปี จ านวน 110 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.6 และเป็นผู้มีอายุระหว่าง 18-30 ปี จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 4.1 ส่วนใหญ่เป็น
ผู้มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 474 คน คิดเป็นร้อยละ 45.6 รองลงมา เป็นผู้มีระดับ
การศึกษามัธยมต้นตอนปลาย จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7 เป็นผู้มีระดับการศึกษา
อนุปริญญา / ปวส. จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 เป็นผู้มีระดับการศึกษาปริญญาโท จ านวน 
86 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 และเป็นผู้มีระดับการศึกษาปริญญาเอกจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 
ส่วนใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างาน 20 ปีขึ้นไป จ านวน 432 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 
รองลงมาเป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างาน 16 - 20 ปี จ านวน 302 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 เป็นผู้มี
ประสบการณ์ในการท างาน 11-15 ปี จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 เป็นผู้มีประสบการณ์ใน
การท างานต่ ากว่า 5 ปีจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 4.1 และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างาน            
5-10 ปี จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0  ส่วนใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่ง
ปัจจุบัน 20 ปีขึ้นไป จ านวน 434 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 รองลงมาเป็นผู้มีประสบการณ์ในการ
ท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 5-10 ปี จ านวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 24.9 เป็นผู้มีประสบการณ์ในการ
ท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 11-15 ปี จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 เป็นผู้มีประสบการณ์ใน
การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 16 -20 ปี  จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 และเป็นผู้มี
ประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งปัจจุบัน ต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 ส่วนใหญ่
เป็นประเภทของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0  เป็นประเภทของธุรกิจ
ของเด็กเล่น จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8  เป็นประเภทของธุรกิจแม่พิมพ์ จ านวน 78 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.5 เป็นประเภทของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 เป็นประเภท
ของธุรกิจของใช้ในบ้าน จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0  เป็นประเภทของธุรกิจลูกยาง จ านวน 72 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.9  เป็นประเภทของธุรกิจออโต้พาร์ท จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6 เป็น
ประเภทของธุรกิจโลจิสติกส์, อะลูมิเนียม จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 เป็นประเภทของธุรกิจ
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แพ็คเกจจิ้ง, ฉีดพลาสติก จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 เป็นประเภทของธุรกิจอุปกรณ์การแพทย์ 
จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 เป็นประเภทของธุรกิจอาหาร จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7  
เป็นประเภทของธุรกิจรีไซเคิล จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 เป็นประเภทของธุรกิจเจียรไนเพชร 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 และเป็นประเภทของธุรกิจอ่ืน ๆ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 
ตามล าดับ 
 
  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของตัวแปรปัจจัยความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยวิสัยทัศน์ ปัจจัยความเชื่อมั่น และปัจจัยความฉลาดทาง
อารมณ์ ที่มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร เพ่ือศึกษาลักษณะการแจก
แจงค่าของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผลการวิเคราะห์แสดงได้ดังตาราง 
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของตัวแปรปัจจัยความคิด

สร้างสรรค์ท่ีมีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ 
 

ด้านความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1. น าความรู้ ประสบการณ์ท่ีผ่านมาประยุกต์ใช้เพื่อคิดสิ่งใหม่ 4.14 0.86 มากที่สุด 
2. คิดหาวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการ

ปฏิบัติงาน 4.08 0.60 มากที่สุด 
3. คิดหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพพนักงานที่ต่างไปจากเดิม

อย่างมีประสิทธิภาพ 4.18 0.86 มากที่สุด 
4. สร้างผลงานใหม่ที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.19 0.71 มากที่สุด 

รวม 4.15 0.76 มากที่สุด 
 
  จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความคิดสร้างสรรค์ที่มี
ผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านความคิดริเริ่มสิ่งใหม่โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.15, S.D. 
= 0.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรกมี ดังนี้ 
1) สร้างผลงานใหม่ที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านความคิด
ริเริ่มสิ่งใหม่  2) คิดหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพพนักงานที่ต่างไปจากเดิมอย่างมีประสิทธิภาพ
และ 3) น าความรู้ ประสบการณ์ที่ผ่านมาประยุกต์ใช้เพ่ือคิดสิ่งใหม่ ในขณะที่คิดหาวิธีการใหม่ๆใน
การแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
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ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของตัวแปรปัจจัยความคิด
สร้างสรรค์ท่ีมีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านความคล่องแคล่วในการคิด 

 
ด้านความคล่องแคล่วในการคิด ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1. มีความคล่องแคล่วในการคิดที่หลากหลายภายในเวลาที่
ก าหนด 3.85 0.75 มากที่สุด 

2. มีความคล่องแคล่วในการคิดเกี่ยวกับสภาพการณ์ต่างๆ ที่เกิด
ขึ้นอยู่ตลอดเวลา 4.36 0.73 มากที่สุด 

3. สามารถอธิบายเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและ
รวดเร็ว 3.99 0.81 มากที่สุด 

4. สามารถหาค าตอบของปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างชัดเจนและ
รวดเร็ว 4.37 0.85 มากที่สุด 

รวม 4.14 0.79 มากที่สุด 
       
  จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความคิดสร้างสรรค์ที่มี
ผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านความคล่องแคล่วในการคิดโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 
4.14, S.D. = 0.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับ
แรกมีดังนี้ 1) สามารถหาค าตอบของปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและรวดเร็วมีผลต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงด้านความคล่องแคล่วในการคิด 2) มีความคล่องแคล่วในการคิดเกี่ยวกับสภาพการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และ 3) สามารถอธิบายเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและ
รวดเร็ว ในขณะที่มีความคล่องแคล่วในการคิดที่หลากหลายภายในเวลาที่ก าหนดมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 
ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของตัวแปรปัจจัยความคิด

สร้างสรรค์ท่ีมีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านความยืดหยุ่นในการคิด 
 

ด้านความยืดหยุ่นในการคิด ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1. สามารถปรับวิธีการคิดเพ่ือตอบค าถามได้อย่างเหมาะสมกับ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น 4.21 0.82 มากที่สุด 
2. สามารถแก้ปัญหาด้วยแนวคิดและวิธีการที่หลากหลายได้อย่าง

เหมาะสม 4.24 0.70 มากที่สุด 
3. พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงความยืดหยุ่นในการคิดเม่ือสถานการณ์

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 4.19 0.69 มากที่สุด 
รวม 4.21 0.74 มากที่สุด 

 
  จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความคิดสร้างสรรค์ที่มี
ผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านความยืดหยุ่นในการคิดโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.21, 
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S.D. = 0.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 2 ล าดับแรกมี
ดังนี้ 1) สามารถแก้ปัญหาด้วยแนวคิดและวิธีการที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมมีผลต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงด้านความยืดหยุ่นในการคิด  และ 2) สามารถปรับวิธีการคิดเพ่ือตอบค าถามได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในขณะที่ผู้พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงความยืดหยุ่นในการคิดเมื่อ
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 

ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของตัวแปรปัจจัยความคิด
สร้างสรรค์ท่ีมีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านความละเอียดลออในการคิด 

 
ด้านความละเอียดลออในการคิด ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1. สังเกตเห็นรายละเอียดในการคิดมากกว่าผู้อื่น 4.21 0.81 มากที่สุด 
2. คิดทบทวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 4.11 0.80 มากที่สุด 
3. คิดไตร่ตรองก่อนน าเสนอด้วยวิธีการใดๆ 3.87 1.02 มากที่สุด 
4. คิดเชื่อมโยงสัมพันธ์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและมีความหมาย 4.10 0.94 มากที่สุด 

รวม 4.07 0.89 มากที่สุด 
   
  จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความคิดสร้างสรรค์ที่มี
ผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านความละเอียดลออในการคิดโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 
4.07, S.D. = 0.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับ
แรกมีดังนี้ 1) สังเกตเห็นรายละเอียดในการคิดมากกว่าผู้อ่ืนมีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้าน
ความละเอียดลออในการคิด 2) คิดทบทวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และ 3) คิด
เชื่อมโยงสัมพันธ์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและมีความหมาย ในขณะที่คิดไตร่ตรองก่อนน าเสนอด้วย
วิธีการใด ๆ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 

ตารางท่ี 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของตัวแปรปัจจัยวิสัยทัศน์ที่มี
ผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างวิสัยทัศน์ 

 
ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1. ก าหนดเป้าหมาย แผนงาน และกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของบริษัท 4.14 0.86 มากที่สุด 

2. พนักงานร่วมสร้างวิสัยทัศน์โดยอาศัยแหล่งข้อมูลต่าง ๆ             
ทั้งภายในและภายนอกบริษัท 4.08 0.60 มากที่สุด 

3. ปัญหาที่เกิดข้ึนในบริษัทเป็นสิ่งท้าทายและสามารถแก้ไขได้ 3.85 0.75 มากที่สุด 
4. สนับสนุนกระตุ้นพนักงานให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ หรือคิด

นอกกรอบ 4.19 0.71 มากที่สุด 
รวม 4.07 0.73 มากที่สุด 
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  จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยวิสัยทัศน์ที่มีผลต่อ             
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างวิสัยทัศน์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.07, S.D. = 0.73) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรกมี ดังนี้ 1) สนับสนุน
กระตุ้นพนักงานให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ หรือคิดนอกกรอบมีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้าน
การสร้างวิสัยทัศน์ 2) ก าหนดเป้าหมาย แผนงาน และกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท 
และ 3) พนักงานร่วมสร้างวิสัยทัศน์โดยอาศัยแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท 
ในขณะที่ปัญหาที่เกิดขึ้นในบริษัทเป็นสิ่งท้าทายและสามารถแก้ไขได้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 
ตารางท่ี 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของตัวแปรปัจจัยวิสัยทัศน์ที่มี

ผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการเผยแพร่วิสัยทัศน์ 
 

ด้านการเผยแพร่วิสัยทัศน์ ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1. เผยแพร่วิสัยทัศน์ที่ควรจะเป็นในอนาคตของบริษัทได้อย่าง

ชัดเจน 4.17 0.89 มากที่สุด 
2. สื่อสารเกี่ยวกับวิสัยทัศน์อย่างต่อเนื่องโดยการมี    
   ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้เกิดการยอมรับในวิสัยทัศน์ 4.19 0.69 มากที่สุด 
3. กระตุ้นพนักงานให้มีการสื่อสารระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

วิสัยทัศน์ 4.10 0.93 มากที่สุด 
4. เปิดโอกาสให้พนักงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการ

เผยแพร่วิสัยทัศน์ 4.14 0.86 มากที่สุด 
รวม 4.15 0.84 มากที่สุด 

 
  จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยวิสัยทัศน์ที่มีผลต่อภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงด้านการเผยแพร่วิสัยทัศน์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.15, S.D. = 0.84) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อค าถามเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรกมีดังนี้ 1) สื่อสาร
เกี่ยวกับวิสัยทัศน์อย่างต่อเนื่องโดยการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่ เกี่ยวข้องให้เกิดการยอมรับใน   
วิสัยทัศน์มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการเผยแพร่วิสัยทัศน์  2) เผยแพร่วิสัยทัศน์ที่ควรจะ
เป็นในอนาคตของบริษัทได้อย่างชัดเจน และ 3) กระตุ้นพนักงานให้มีการสื่อสารระหว่างบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ ในขณะที่กระตุ้นพนักงานให้มีการสื่อสารระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของตัวแปรปัจจัยวิสัยทัศน์ที่
มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ 

 
ด้านการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1. ส่งเสริมสนับสนุนพนักงานให้ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ที่บริษัทได้
วางไว้ 3.85 0.75 มากที่สุด 

2. สร้างบรรยากาศที่สนับสนุนให้พนักงานเกิดการปฏิบัติงาน
ตามวิสัยทัศน์ 4.21 0.81 มากที่สุด 

3. ปรับแผนพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 4.33 0.77 มากที่สุด 
4. กระตุ้นการท างานเป็นทีมตามวิสัยทัศน์  4.19 0.71 มากที่สุด 

รวม 4.15 0.76 มากที่สุด 
 
  จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยวิสัยทัศน์ที่มีผลต่อ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.15, S.D. = 0.76) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรกมีดังนี้ 1ปรับ
แผนพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการปฏิบัติตาม
วิสัยทัศน์ 2) สร้างบรรยากาศที่สนับสนุนให้พนักงานเกิดการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ และ 3) กระตุ้น
การท างานเป็นทีมตามวิสัยทัศน์ ในขณะที่ส่งเสริมสนับสนุนพนักงานให้ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ที่บริษัทได้
วางไว้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 
ตารางท่ี 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของตัวแปรปัจจัยวิสัยทัศน์ที่

มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี 
 

ด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดี ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1. ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีจากการยอมรับในความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล 4.18 0.86 มากที่สุด 
2. ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติงานอย่าง

ตรงไปตรงมา 4.19 0.71 มากที่สุด 
3. ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีเพ่ือให้พนักงานเคารพนับถือ 3.85 0.75 มากที่สุด 

รวม 4.07 0.77 มากที่สุด 
 
  จากตารางที่ 4.11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยวิสัยทัศน์ที่มีผลต่อ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.07, S.D. = 0.77) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรกมี ดังนี้ 1)ปฏิบัติ
ตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมามีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการ
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เป็นแบบอย่างที่ดี และ 2) ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีจากการยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ในขณะที่ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีเพ่ือให้พนักงานเคารพนับถือมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 
ตารางท่ี 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของตัวแปรปัจจัยความฉลาด

ทางอารมณ์ท่ีมีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการตระหนักรู้อารมณ์ของตนเอง 
 

ด้านการตระหนักรู้อารมณ์ของตนเอง ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1. รับรู้ได้ว่าสถานการณ์ใดที่ท าให้เกิดความรู้สึกโกรธหรือไม่

พอใจ 4.20 0.88 มากที่สุด 
2. ในสถานการณ์ต่าง ๆ รับรู้ได้ว่าอารมณ์ที่แสดงออกไปนั้นจะ

เกิดผลทางบวกหรือทางลบ 4.14 0.86 มากที่สุด 
3. รับรู้ถึงจุดเด่นและจุดด้อยทางด้านอารมณ์ว่าควรปรับปรุงใน

ด้านใด 4.10 0.93 มากที่สุด 
4. หมั่นสังเกตสาเหตุที่ท าให้เกิดอารมณ์หรือความรู้สึกที่ไม่ดี

ขึ้นมา 4.14 0.86 มากที่สุด 
รวม 4.14 0.88 มากที่สุด 

 
  จากตารางที่ 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์
ที่มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการตระหนักรู้อารมณ์ของตนเองโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( X  = 4.14, S.D. = 0.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย          
3 ล าดับแรกมี ดังนี้ 1) รับรู้ได้ว่าสถานการณ์ใดที่ท าให้เกิดความรู้สึกโกรธหรือไม่พอใจมีผลต่อภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการตระหนักรู้อารมณ์ของตนเอง 2) ในสถานการณ์ต่าง ๆ รับรู้ได้ว่าอารมณ์
ที่แสดงออกไปนั้นจะเกิดผลทางบวกหรือทางลบ และ หมั่นสังเกตสาเหตุที่ท าให้เกิดอารมณ์หรือ
ความรู้สึกที่ไม่ดีขึ้นมา ในขณะที่รับรู้ถึงจุดเด่นและจุดด้อยทางด้านอารมณ์ว่าควรปรับปรุงในด้านใดมี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของตัวแปรปัจจัยความฉลาด
ทางอารมณ์ท่ีมีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง 

 
ด้านการสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1. เมื่อรู้สึกโกรธ จะเก็บความโกรธไว้แล้วดัดแปลงให้เป็นค าพูดที่
เหมาะสมก่อนพูดออกมา 4.25 0.79 มากที่สุด 

2. เมื่อรู้สึกเครียด สามารถปรับเปลี่ยนอารมณ์ตนเองให้ผ่อน
คลายเป็นปกติได้โดยเร็ว 4.08 0.60 มากที่สุด 

3. เมื่อความผิดพลาดเกิดขึ้นในชีวิต ก็สามารถให้ก าลังใจตนเอง 4.18 0.86 มากที่สุด 
4. มองความผิดพลาดในอดีตเป็นประสบการณ์ท่ีทรงคุณค่า 4.19 0.71 มากที่สุด 

รวม 4.17 0.74 มากที่สุด 
 
  จากตารางที่ 4.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์
ที่มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงจูงใจให้กับตนเองโดยรวมอยู่ในระดับมาก              
( X  = 4.17, S.D. = 0.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย            
3 ล าดับแรกมี ดังนี้ 1) เมื่อรู้สึกโกรธ จะเก็บความโกรธไว้แล้วดัดแปลงให้เป็นค าพูดที่เหมาะสมก่อน
พูดออกมามีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง 2) มองความ
ผิดพลาดในอดีตเป็นประสบการณ์ท่ีทรงคุณค่า และ 3) เมื่อความผิดพลาดเกิดขึ้นในชีวิต ก็สามารถให้
ก าลังใจตนเอง ในขณะที่เมื่อรู้สึกเครียด สามารถปรับเปลี่ยนอารมณ์ตนเองให้ผ่อนคลายเป็นปกติได้
โดยเร็วมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 
ตารางท่ี 4.14 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของตัวแปรปัจจัยความฉลาด

ทางอารมณ์ท่ีมีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการรับรู้อารมณ์ของผู้อ่ืน 
 

ด้านการรับรู้อารมณ์ของผู้อ่ืน ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1. สามารถอ่านอารมณ์หรือความรู้สึกของพนักงานจาก

พฤติกรรมที่แสดงออกได้ 4.33 0.77 มากที่สุด 
2. ยอมรับว่าพนักงานอาจมีเหตุผลที่ไม่พอใจการกระท าของ

ผู้บังคับบัญชา 4.39 0.69 มากที่สุด 
3. แม้จะติดภารกิจที่ต้องท า ก็ยินดีรับฟังความทุกข์ของพนักงาน

ที่ต้องการความช่วยเหลือก่อน 4.44 0.65 มากที่สุด 
4. สามารถให้ค าปลอบโยนและก าลังใจแก่พนักงานที่รู้สึกเศร้า 

หมดหวังหรือผิดหวังในชีวิตได้ 4.21 0.75 มากที่สุด 
รวม 4.34 0.72 มากที่สุด 
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  จากตารางที่ 4.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์
ที่มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการรับรู้อารมณ์ของผู้อ่ืนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.34, 
S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรกมี
ดังนี้ 1) แม้จะติดภารกิจที่ต้องท า ก็ยินดีรับฟังความทุกข์ของพนักงานที่ต้องการความช่วยเหลือก่อนมี
ผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการรับรู้อารมณ์ของผู้อ่ืน 2) ยอมรับว่าพนักงานอาจมีเหตุผลที่
ไม่พอใจการกระท าของผู้บังคับบัญชา และ 3) สามารถอ่านอารมณ์หรือความรู้สึกของพนักงานจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกได้ ในขณะที่สามารถให้ค าปลอบโยนและก าลังใจแก่พนักงานที่รู้สึกเศร้า              
หมดหวังหรือผิดหวังในชีวิตได้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 
ตารางท่ี 4.15 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของตัวแปรปัจจัยความฉลาด

ทางอารมณ์ท่ีมีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
 

ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1. สร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกับคนรอบข้างได้ง่าย 4.33 0.77 มากที่สุด 
2. เมื่อเห็นข้อบกพร่องของพนักงาน จะบอกให้เขารู้ด้วยวิธีการที่

เหมาะสม 4.08 0.60 มากที่สุด 
3. พยายามท าความรู้จักเพ่ือนใหม่อยู่เสมอ 4.18 0.86 มากที่สุด 
4. เคารพการตัดสินใจตามความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ 4.19 0.71 มากที่สุด 

รวม 4.19 0.73 มากที่สุด 
 
  จากตารางที่ 4.15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์
ที่มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนโดยรวมอยู่ในระดับมาก               
( X  = 4.19, S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย              
3 ล าดับแรกมี ดังนี้ 1) สร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกับคนรอบข้างได้ง่ายมีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 2) เคารพการตัดสินใจตามความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ และ              
3) พยายามท าความรู้จักเพ่ือนใหม่อยู่เสมอ ในขณะที่เมื่อเห็นข้อบกพร่องของพนักงานจะบอกให้เขารู้
ด้วยวิธีการที่เหมาะสมมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
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ตารางท่ี 4.16 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของตัวแปรปัจจัยความฉลาด
ทางอารมณ์ท่ีมีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการควบคุมอารมณ์ของตนเอง 

 
ด้านการควบคุมอารมณ์ของตนเอง ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1. สามารถปรับเปลี่ยนอารมณ์ตนเองให้ผ่อนคลายเป็นปกติได้
เมื่อเกิดความรู้สึกเครียด 4.44 0.82 มากที่สุด 

2. พร้อมเปิดใจเจรจากับพนักงาน เมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่าง
กัน 4.21 0.74 มากที่สุด 

3. เมื่อเกิดปัญหาสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ 4.60 0.74 มากที่สุด 
รวม 4.15 0.72 มากที่สุด 

 
  จากตารางที่ 4.16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์
ที่มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการควบคุมอารมณ์ของตนเองโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  
= 4.15, S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย              
2 ล าดับแรกมี ดังนี้ 1) เมื่อเกิดปัญหาสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ด้านการควบคุมอารมณ์ของตนเอง และ 2) สามารถปรับเปลี่ยนอารมณ์ตนเองให้ผ่อนคลายเป็นปกติ
ได้เมื่อเกิดความรู้สึกเครียด ในขณะที่พร้อมเปิดใจเจรจากับพนักงาน เมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างกัน
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 
ตารางท่ี 4.17 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของตัวแปรปัจจัยความ

เชื่อมั่นที่มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านสมรรถนะรอบรู้ 
 

ด้านสมรรถนะรอบรู้ ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1. ส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 4.44 0.82 มากที่สุด 
2. พนักงานได้แสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน

และกัน 4.21 0.74 มากที่สุด 
3. มีการฝึกทักษะการปฏิบัติงานให้ทันสมัยกับสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป 4.60 0.74 มากที่สุด 
4. ส่งเสริมให้พนักงานมีทักษะในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา 4.41 0.80 มากที่สุด 

รวม 4.42 0.77 มากที่สุด 
 
  จากตารางที่ 4.17 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความเชื่อมั่นที่มีผลต่อ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านสมรรถนะรอบรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.42, S.D. = 0.77) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรกมีดังนี้ 1) . มีการ
ฝึกทักษะการปฏิบัติงานให้ทันสมัยกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ด้านสมรรถนะรอบรู้ 2) ส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ และ 3) ส่งเสริมให้
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พนักงานมีทักษะในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่พนักงานได้แสดงความคิดเห็นเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 
ตารางท่ี 4.18 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของตัวแปรปั จจัยความ

เชื่อมั่นที่มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านความซื่อสัตย์   
 

ด้านความซ่ือสัตย์ ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1. ปฏิบัติงานด้วยความตรงไปตรงมา 4.18 0.86 มากที่สุด 
2. รักษาประโยชน์ของบริษัทไม่ท าให้เกิดความเสียหาย 4.19 0.71 มากที่สุด 
3. การอุทิศตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 3.85 0.75 มากที่สุด 
4. ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 4.36 0.73 มากที่สุด 

รวม 4.15 0.76 มากที่สุด 
 
  จากตารางที่ 4.18 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความเชื่อมั่นที่มีผลต่อ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านความซื่อสัตย์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.15, S.D. = 0.76) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อค าถามเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรกมีดังนี้ 1) ปฏิบัติงาน
ด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้มีผลต่อกลยุทธ์ทางการตลาดด้านนโยบายทางการค้า 2) รักษา
ประโยชน์ของบริษัทไม่ท าให้เกิดความเสียหาย และ 3) ปฏิบัติงานด้วยความตรงไปตรงมา ในขณะที่
การอุทิศตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 
ตารางท่ี 4.19 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของตัวแปรปัจจัยความ

เชื่อมั่นที่มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านคุณงามความดี 
 

ด้านคุณงามความดี ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1. ให้ความช่วยเหลือพนักงานในการเรียนรู้และมีทักษะ

ปฏิบัติงาน 4.53 0.72 มากที่สุด 
2. การให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน 4.38 0.77 มากที่สุด 
3. การเอาใจใส่ดูแลพนักงานอย่างกัลยาณมิตร  4.66 0.53 มากที่สุด 
4. แสดงความช่วยเหลือบริษัทด้วยความเสียสละ 4.39 0.66 มากที่สุด 

รวม 4.49 0.67 มากที่สุด 
 
  จากตารางที่ 4.19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความเชื่อมั่นที่มีผลต่อ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านคุณงามความดีโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.49, S.D. = 0.67) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรกมี ดังนี้ 1) การเอา
ใจใส่ดูแลพนักงานอย่างกัลยาณมิตร มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านคุณงามความดี  2) ให้
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ความช่วยเหลือพนักงานในการเรียนรู้และมีทักษะปฏิบัติงาน และ 3) แสดงความช่วยเหลือบริษัทด้วย
ความเสียสละ ในขณะที่การให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 
ตารางท่ี 4.20 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของตัวแปรปัจจัยความ

เชื่อมั่นที่มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านความน่าเชื่อถือ 
 

ด้านความน่าเชื่อถือ ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1. แสดงความรับผิดชอบเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 4.57 0.72 มากที่สุด 
2. ความน่าเชื่อถือในการส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้า 
   ของพนักงานด้วยความยุติธรรม 4.51 0.67 มากที่สุด 
3. ความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติกับทุกคนอย่างเสมอภาค 4.46 0.70 มากที่สุด 
4. ความน่าเชื่อถือในการสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน 4.51 0.72 มากที่สุด 
รวม 4.51 0.70 มากที่สุด 

 
  จากตารางที่ 4.20 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความเชื่อมั่นที่มีผลต่อ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านความน่าเชื่อถือโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.51, S.D. = 0.70) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรกมี ดังนี้ 1) แสดง
ความรับผิดชอบเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานมีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านความ
น่าเชื่อถือ  2) ความน่าเชื่อถือในการส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าของพนักงานด้วยความ
ยุติธรรม และ ความน่าเชื่อถือในการสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในขณะที่ความ
น่าเชื่อถือในการปฏิบัติกับทุกคนอย่างเสมอภาคมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 
ตารางท่ี 4.21 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของตัวแปรปัจจัยความ

เชื่อมั่นที่มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านความเปิดเผย 
 

ด้านความเปิดเผย ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้พนักงานทราบในเรื่องที่เก่ียวข้องอยู่

เสมอ 4.57 0.71 มากที่สุด 
2. เปิดเผยข้อมูลให้กับพนักงานโดยไม่ปิดบัง 4.52 0.67 มากที่สุด 
3. น าข้อมูลมาใช้ในการบริหารงานอย่างตรงไปตรงมา 4.46 0.70 มากที่สุด 

รวม 4.52 0.69 มากที่สุด 
 
  จากตารางที่ 4.21 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความเชื่อมั่นที่มีผลต่อ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านความเปิดเผยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.52, S.D. = 0.69) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อค าถามเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 2 ล าดับแรกมี ดังนี้ 1) เปิดเผย
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ข้อมูลข่าวสารให้พนักงานทราบในเรื่องที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอมีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง            
ด้านความ และ 2) เปิดเผยข้อมูลให้กับพนักงานโดยไม่ปิดบัง ในขณะที่น าข้อมูลมาใช้ในการบริหารงาน
อย่างตรงไปตรงมามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
  ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของตัวแปรภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร แสดงได้ดังตาราง 
 
ตารางท่ี 4.22 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของตัวแปรภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร โดยรวม 
 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร 
โดยรวม 

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1. การใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี 4.41 0.52 มากที่สุด 
2. การสร้างแรงบันดาลใจ 4.48 0.47 มากที่สุด 
3. การกระตุ้นการใช้ปัญญา 4.09 0.52 มากที่สุด 
4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 4.25 0.51 มากที่สุด 

รวม 4.31 0.50 มากที่สุด 
  
  จากตารางที่ 4.22 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
นิคมอุตสาหกรรม นวนคร  โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.31, S.D. = 0.50) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย พบว่า ด้านการสร้างแรงบันดาลใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X  = 4.48, S.D. = 0.47) รองลงมา คือ ด้านการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือ
การสร้างบารมี ( X  = 4.41, S.D. = 0.52) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ( X  = 4.25, S.D. = 
0.51) และการกระตุ้นการใช้ปัญญา ( X  = 4.09, S.D. = 0.52) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



115 

ตารางท่ี 4.23 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของตัวแปรภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ด้านการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการ
สร้างบารมี 

 
การใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้กับพนักงานปฏิบัติตาม 4.45 0.79 มากที่สุด 
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์พร้อมถ่ายทอดความคิดที่ส าคัญไปสู่   
   พนักงาน 4.43 0.69 มากที่สุด 
3. ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในอุดมการณ์การท างาน 4.50 0.78 มากที่สุด 
4. ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จ 4.25 0.79 มากที่สุด 
5. ผู้บริหารสร้างความม่ันใจให้กับพนักงานในการเอาชนะ

ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ 4.41 0.80 มากที่สุด 
รวม 4.41 0.77 มากที่สุด 

 
  จากตารางที่ 4.23 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ด้านการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X  = 4.41, S.D. = 0.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถาม เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อย 4 ล าดับแรก มีดังนี้ 1) ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในอุดมการณ์การท างาน 2) ผู้บริหาร
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้กับพนักงานปฏิบัติตาม 3) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์พร้อมถ่ายทอดความคิดที่
ส าคัญไปสู่พนักงาน 4) ผู้บริหารสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานในการเอาชนะปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ 
ในขณะทีผู่้บริหารแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 
ตารางท่ี 4.24 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของตัวแปรภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
 

การสร้างแรงบันดาลใจ ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1. ผู้บริหารส่งเสริมให้พนักงานมองเห็นเป้าหมายในการพัฒนา

องค์การร่วมกัน 4.63 0.69 มากที่สุด 
2. ผู้บริหารระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการท างานชัดเจน 4.40 0.79 มากที่สุด 
3. ผู้บริหารให้ความเชื่อมั่นว่าพนักงานสามารถท างานได้บรรลุ

เป้าหมาย 4.47 0.72 มากที่สุด 
4. ผู้บริหารสร้างความม่ันใจแก่พนักงานในการฝ่าฝันเอาชนะ

อุปสรรคต่างๆ 4.40 0.79 มากที่สุด 
5. ผู้บริหารเสริมสร้างก าลังใจให้แก่พนักงานเมื่อต้องเผชิญ

ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 4.48 0.72 มากที่สุด 
รวม 4.48 0.74 มากที่สุด 
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  จากตารางที่ 4.24 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.48, S.D. = 
0.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถาม เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก มีดังนี้ 1) 
ผู้บริหารส่งเสริมให้พนักงานมองเห็นเป้าหมายในการพัฒนาองค์การร่วมกัน  2) ผู้บริหารเสริมสร้าง
ก าลังใจให้แก่พนักงานเมื่อต้องเผชิญปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ และ 3) บริหารให้ความเชื่อมั่นว่า
พนักงานสามารถท างานได้บรรลุเป้าหมาย ในขณะที่ผู้บริหารระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ
ท างานชัดเจน และผู้บริหารสร้างความมั่นใจแก่พนักงานในการฝ่าฝันเอาชนะอุปสรรคต่าง  ๆ มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 
ตารางท่ี 4.25 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของตัวแปรภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา 
 

การกระตุ้นการใช้ปัญญา ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1. ผู้บริหารกระตุ้นการใช้ปัญญาให้พนักงานตระหนักถึงปัญหา

ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน 4.14 0.86 มากที่สุด 
2. ผู้บริหารกระตุ้นการใช้ปัญญาให้พนักงานหาแนวทางใหม่ ๆ 

ในการแก้ปัญหา 4.08 0.60 มากที่สุด 
3. ผู้บริหารรับฟังข้อเสนอแนะของพนักงานอย่างตั้งใจ 4.18 0.86 มากที่สุด 
4. ผู้บริหารแสดงให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย

และเป็นโอกาสดีที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน 4.19 0.71 มากที่สุด 
5. ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีการพัฒนาตนเองโดย

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 3.85 0.75 มากที่สุด 
รวม 4.09 0.76 มากที่สุด 

 
  จากตารางที่ 4.25 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.09, S.D. = 
0.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถาม เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 4 ล าดับแรก มีดังนี้             
1) ผู้บริหารแสดงให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ท้าทายและเป็นโอกาสดีที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน               
2) ผู้บริหารรับฟังข้อเสนอแนะของพนักงานอย่างตั้งใจ 3) ผู้บริหารกระตุ้นการใช้ปัญญาให้พนักงาน
ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน 4) ผู้บริหารกระตุ้นการใช้ปัญญาให้พนักงานหาแนวทางใหม่ ๆ 
ในการแก้ปัญหา ในขณะที่ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีการพัฒนาตนเองโดยการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
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ตารางท่ี 4.26 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของตัวแปรภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

 
การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1. ผู้บริหารให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของ
พนักงานเป็นรายบุคคล 4.37 0.85 มากที่สุด 

2. ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 4.21 0.82 มากที่สุด 
3. ผู้บริหารปฏิบัติต่อพนักงานโดยค านึงถึงความสามารถและ

ความแตกต่างระหว่างบุคคล 4.24 0.70 มากที่สุด 
4. ผู้บริหารมอบหมายงานโดยค านึงถึงความแตกต่างในด้าน

ความสามารถของแต่ละบุคคล 4.19 0.69 มากที่สุด 
5. ผู้บริหารให้ความดูแลเอาใจใส่พนักงานให้เกิดความรู้สึกมี

คุณค่าต่อองค์กร 4.21 0.81 มากที่สุด 
รวม 4.25 0.77 มากที่สุด 

 
  จากตารางที่ 4.26 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.25, 
S.D. = 0.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถาม เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก มี
ดังนี้ 1) ผู้บริหารให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของพนักงานเป็นรายบุคคล 2) ผู้บริหาร
ปฏิบัติต่อพนักงานโดยค านึงถึงความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล  3) ผู้บริหารส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ผู้บริหารให้ความดูแลเอาใจใส่พนักงานให้เกิดความรู้สึกมี
คุณค่าต่อองค์กร ในขณะที่ผู้บริหารมอบหมายงานโดยค านึงถึงความแตกต่างในด้านความสามารถของ
แต่ละบุคคลมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
  ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
นิคมอุตสาหกรรม นวนคร แสดงได้ดังตารางที่ 4.27 
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ตารางท่ี 4.27 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรปัจจัยที่มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
นิคมอุตสาหกรรม นวนคร  

 

 
 
  จากตารางที่ 4.27 ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมด 22 คู ่
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด 220 คู่ มีนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.146-0.947             
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ด้วยกันเองเกือบทุกคู่มีค่าความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยมีค่าความสัมพันธ์แนวลบและแนวบวกอยู่ระหว่าง -0.03 ถึง 0.900 โดยมีค่าเฉลี่ยของ    
ตัวแปรอยู่ระหว่าง 4.07 ถึง 4.51 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.464 ถึง 0.681 
  เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ที่อยู่ในตัวแปรแฝงเดียวกัน 
พบว่า ทั้งหมดมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยแยกพิจารณาได้เป็น          
5 กลุ่ม คือ  
  1) ตัวแปรแฝงความคิดสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ในกลุ่มนี้มีขนาด
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า (0.1< r <0.2) จ านวน 1 คู่ ค่อนข้างต่ า (0.2< r <0.4) จ านวน 2 คู่ ปานกลาง 
(0.4< r <0.6) จ านวน 2 คู่ และค่อนข้างสูง (0.6< r <0.8) จ านวน 1 คู่ โดยตัวแปรคู่ที่มีความสัมพันธ์
กันสูงสุด คือ ความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ (OPIN) กับความยืดหยุ่นในการคิด (FLEX) มีค่าความสัมพันธ์ 
0.654 ส่วนตัวแปรคู่ที่มีความสัมพันธ์กันต่ าสุด คือความคล่องแคล่วในการคิด (FLUE) กับความ
ละเอียดลออในการคิด (ELAB) มีค่าความสัมพันธ์ 0.146 โดยความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกคู่มีทิศทาง
เดียวกันในทางบวก แสดงว่า ตัวแปรสังเกตได้ในกลุ่มนี้หากตัวแปรตัวหนึ่งมีขนาดสูงตัวแปรอีกตัวหนึ่ง
ก็จะมีขนาดสูงด้วย หรือมีความแปรผันตรงต่อกัน  
  2) ตัวแปรแฝงวิสัยทัศน์  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ ใน กลุ่มนี้มีขนาด
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า (0.2< r <0.4) จ านวน 2 คู่ ปานกลาง (0.4< r <0.6) จ านวน 1 คู ่
และค่อนข้างสูง (0.6< r <0.8) จ านวน 3 คู่ โดยตัวแปรคู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ การสร้าง
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วิสัยทัศน์ (FOMU) กับการเป็นแบบอย่างที่ดี (ROLE) มีค่าความสัมพันธ์ 0.772 ส่วนตัวแปรคู่ที่มี
ความสัมพันธ์กันต่ าสุด คือการเผยแพร่วิสัยทัศน์ (ARTI) กับการเป็นแบบอย่างที่ดี (ROLE) มีค่า
ความสัมพันธ์ 0.234 โดยความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกคู่มีทิศทางเดียวกันในทางบวก แสดงว่า ตัวแปร
สังเกตได้ในกลุ่มนี้หากตัวแปรตัวหนึ่งมีขนาดสูงตัวแปรอีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาดสูงด้วย หรือมีความแปร
ผันตรงต่อกัน  
  3) ตัวแปรแฝงความฉลาดทางอารมณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ในกลุ่มนี้มี
ขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า (0.1< r <0.2) จ านวน 2 คู่ ค่อนข้างต่ า (0.2< r <0.4) จ านวน 4 คู่ 
ปานกลาง (0.4< r <0.6) จ านวน 1 คู่  และสูง (0.8< r <1.0) จ านวน 3 คู่  โดยตัวแปรคู่ที่ มี
ความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ การสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง (SELM) กับการควบคุมอารมณ์ของตนเอง 
(SELC) มีค่าความสัมพันธ์ 0.926 ส่วนตัวแปรคู่ที่มีความสัมพันธ์กันต่ าสุด คือการตระหนักรู้อารมณ์
ของตนเอง (SELA) กับการรับรู้อารมณ์ของผู้อ่ืน (EMPT) มีค่าความสัมพันธ์ 0.020 โดยความสัมพันธ์
ของตัวแปรทุกคู่มีทิศทางเดียวกันในทางบวก แสดงว่า ตัวแปรสังเกตได้ในกลุ่มนี้หากตัวแปรตัวหนึ่งมี
ขนาดสูงตัวแปรอีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาดสูงด้วย หรือมีความแปรผันตรงต่อกัน  
  4) ตัวแปรแฝงความเชื่อมั่น ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ในกลุ่มนี้มีขนาด
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ าที่สุด (-0.1< r <0.1) จ านวน 2 คู่ ระดับต่ า (0.1< r <0.2) จ านวน 1 คู่ 
ค่อนข้างต่ า (0.2< r <0.4) จ านวน 1 คู่ ปานกลาง (0.4< r <0.6) จ านวน 4 คู่ ค่อนข้างสูง (0.6< r 
<0.8) จ านวน 1 คู่ และสูง (0.8< r <1.0) จ านวน 1 คู่ โดยตัวแปรคู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ 
ความน่าเชื่อถือ (RELI) กับความเปิดเผย (OPEN) มีค่าความสัมพันธ์ 0.947 ส่วนตัวแปรคู่ที่มี
ความสัมพันธ์กันต่ าสุด คือความซื่อสัตย์ (HONE) กับความเปิดเผย (OPEN) มีค่าความสัมพันธ์ -0.050 
โดยความสัมพันธ์ของตัวแปรมีทิศทางลบทางบวก แสดงว่า ตัวแปรสังเกตได้ในกลุ่มนี้หากตัวแปรตัว
หนึ่งมีขนาดสูงตัวแปรอีกตัวหนึ่งก็จะมีขนาดสูงด้วย หรือมีความแปรผันตรงต่อกัน  
  5) ตัวแปรแฝงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ในกลุ่มนี้มี
ขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า (0.1< r <0.2) จ านวน 2 คู่ ค่อนข้างต่ า (0.2< r <0.4) จ านวน 2 คู่ 
และค่อนข้างสูง (0.6< r <0.8) จ านวน 2 คู่ โดยตัวแปรคู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ การใช้อิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์หรือสร้างบารมี (IDEI) กับการสร้างแรงบันดาลใจ (INSM) มีค่าความสัมพันธ์ 0.796 
ส่วนตัวแปรคู่ที่มีความสัมพันธ์กันต่ าสุด คือการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือสร้างบารมี ( IDEI) กับ
การกระตุ้นการใช้ปัญญา (INTS) มีค่าความสัมพันธ์ 0.010 โดยความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกคู่มีทิศทาง
เดียวกันในทางบวก แสดงว่า ตัวแปรสังเกตได้ในกลุ่มนี้หากตัวแปรตัวหนึ่งมีขนาดสูงตัวแปรอีกตัวหนึ่ง
ก็จะมีขนาดสูงด้วย หรือมีความแปรผันตรงต่อกัน  
  เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ที่อยู่ในตัวแปรแฝงต่างกัน 
แยกพิจารณาได้เป็น 5 กลุ่ม คือ  
  1) ตัวแปรแฝงนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการค้าชายแดนกับความพร้อมของผู้ประกอบการ 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ในกลุ่มนี้มีขนาดของความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า 0.2< 
r <0.4) จ านวน 2 คู่ และปานกลาง (0.4< r <0.6) จ านวน 26 คู่ โดยตัวแปรคู่ที่มีความสัมพันธ์กัน
สูงสุด คือสิทธิประโยชน์ส าหรับการลงทุน (Xa1) กับความพร้อมส่วนบุคคล (Y1) มีค่าความสัมพันธ์ 
0.532 ส่วนตัวแปรคู่ที่มีความสัมพันธ์กันต่ าสุด คือมาตรการการใช้แรงงานต่างด้าว  (Xa3) กับความ
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พร้อมทางการตลาด (Y3) มีค่าความสัมพันธ์ 0.388 โดยความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกคู่มีทิศทาง
เดียวกันในทางบวก แสดงว่า ตัวแปรสังเกตได้ในกลุ่มนี้หากตัวแปรตัวหนึ่งมีขนาดสูงตัวแปรอีกตัวหนึ่ง
ก็จะมีขนาดสูงด้วย หรือมีความแปรผันตรงต่อกัน 
  ตอนที่ 5 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยที่มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
นิคมอุตสาหกรรม นวนคร 

 
โมเดลปัจจัยความคิดสร้างสรรค ์(CREA)   

 
ภาพที่ 4.1 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 

ปัจจัยความคิดสร้างสรรค ์(CREA) 
 
ตารางที่ 4.28 แสดงสมการโครงสร้างการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยความคิดสร้างสรรค์ 

(CREA) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

ตัวแปรสังเกตได้
ภายใน 

ค่าน  าหนัก
องค์ประกอบ 

ค่าความคลาด
เคลื่อน (SE) 

ค่าสถิติ 
(t) 

สัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจ ( 2R ) 

OPIN 1.00 - - 0.70       
FLEX 0.48 0.05 8.02** 0.19       
FLUE 0.60 0.06 8.32** 0.30 
ELAB 0.67 0.04 9.75** 0.18 

χ2= 4.13 df= 2, p=0.12712, CFI= 0.997, GFI=1.000, AGFI=0.999, SRMR=0.003, 
RMSEA=0.032 

 
  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของความคิดสร้างสรรค์ (CREA) พบวา ความคิด

สร้างสรรค์ มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ์พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (
2 ) ที่แตก ต

างจากศูนยอยางไมมีนัยส าคัญทางสถิติ (
2 = 4.13 df= 2, p=0.12712) คาดัชนีวัดระดับความ
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กลมกลืน (CFI) มีคาเทากับ 0.997 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 1.000 คาดัชนี
วัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ 0.999 ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของ
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  (SRMR) มีคาเทากับ 0.003 ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) มีคาเทากับ 0.032 ผลการวิเคราะหคาน้ าหนักองคประกอบของตัวบงชี้ 
แสดงใหเห็นวา คาน้ าหนักองคประกอบทุกตัวบงชี้มีคาเปนบวกมีคาตั้งแต 0.48 ถึง 1.00 โดยตัวแปร
สังเกตได้ที่มีค่าน้ าหนักความส าคัญมากที่สุดคือความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ (POIN) มีการแปรผันรวมกับตัว
แปรแฝงความคิดสร้างสรรค์ร้อยละ 70 รองลงมาคือความยืดหยุ่นในการคิด (FLEX) มีการแปรผัน
ร่วมกับตัวแปรแฝงความคิดสร้างสรรค์ร้อยละ 29 รองลงมาคือความคล่องแคล่วในการคิด (FLUE) มี
การแปรผันรวมกับตัวแปรแฝงความคิดสร้างสรรค์ร้อยละ 18 และความละเอียดลออในการคิด 
(ELAB) มีการแปรผันรวมกับตัวแปรแฝงความคิดสร้างสรรค์ร้อยละ 18 ตามล าดับ 

 
โมเดลปัจจัยวิสัยทัศน์ (VISI)   

 
ภาพที่ 4.2 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)   
              ปัจจัยวิสัยทัศน์ (VISI) 
 
ตารางท่ี 4.29 แสดงสมการโครงสร้างการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยวิสัยทัศน์  (VISI)           

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

ตัวแปรสังเกตได้
ภายใน 

ค่าน  าหนัก
องค์ประกอบ 

ค่าความคลาด
เคลื่อน (SE) 

ค่าสถิติ 
(t) 

สัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจ ( 2R ) 

FOMU 0.44 - - 0.73 
ARTI 0.37 0.02 18.25** 0.59 
IMPE 0.28 0.02 15.05** 0.28 
ROLE 0.20 0.02 9.55** 0.11 

χ2= 4.09 df= 2, p=0.12932, CFI= 0.998, GFI=0.998, AGFI=0.990, SRMR=0.013, 
RMSEA=0.032 
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 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของวิสัยทัศน์ (VISI) พบวา วิสัยทัศน์มีความสอดคล

องกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ์พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (
2 ) ที่แตกตางจากศูนยอยางไมมี

นัยส าคัญทางสถิติ (
2 = 4.09 df= 2, p=0.12932) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (CFI) มีคา   เท

ากับ 0.998 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 0.998 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
ที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ 0.990 ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (SRMR) มีคาเทากับ 0.013 ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA)  
มีคาเทากับ 0.032 ผลการวิเคราะหคาน้ าหนักองคประกอบของตัวบงชี้ แสดงใหเห็นวา คาน้ าหนัก
องคประกอบทุกตัวบงชี้มีคาเปนบวกมีคาตั้งแต 0.20 ถึง 0.44 โดยตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าน้ าหนัก
ความส าคัญมากที่สุดคือการสร้างวิสัยทัศน์ (FOMU) มีการแปรผันรวมกับตัวแปรแฝงวิสัยทัศน์รอยละ 
72 รองลงมาคือการเผยแพร่วิสัยทัศน์ (ARTI) มีการแปรผันรวมกับตัวแปรแฝงวิสัยทัศน์รอยละ 58 
และการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (IMPE)  มีการแปรผันรวมกับตัวแปรแฝงวิสัยทัศน์รอยละ 28 ตามล าดับ 
 

โมเดลปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ (EIQ) 
   

 
 
ภาพที่ 4.3 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)   
              ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ (EIQ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



123 

ตารางท่ี 4.30 แสดงสมการโครงสร้างการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยความฉลาดทาง                  
อารมณ์ (EIQ) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 
ตัวแปรสังเกตได้

ภายนอก 
ค่าน  าหนัก

องค์ประกอบ 
ค่าความคลาด
เคลื่อน (SE) 

ค่าสถิติ 
(t) 

สัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจ ( 2R ) 

SELA 0.33 0.04 8.92** 0.11 
SELM 0.31 0.03 11.67** 0.18 
EMPT 0.50 0.03 16.64** 0.42 
INTR 0.36 0.05 8.12** 0.13 
SELC 0.64 0.04 18.15** 0.56 

χ2= 3.59 df= 3, p=0.30917, CFI= 0.999, GFI=0.999, AGFI=0.993, SRMR=0.011, 
RMSEA=0.014 

 
  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์  (EIQ) พบวา 
ความฉลาดทางอารมณ์มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ์พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ 

(
2 ) ที่แตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยส าคัญทางสถิติ (

2 = 3.59 df= 3, p=0.30917) คาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืน (CFI) มีคาเทากับ 0.999 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 
0.999 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ 0.993 ค่ารากของค่าเฉลี่ย
ก าลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SRMR) มีคาเทากับ 0.011 ค่าความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA)  มีคาเทากับ 0.014 ผลการวิเคราะหคาน้ าหนักองคประกอบของ
ตัวบงชี้ แสดงใหเห็นวา คาน้ าหนักองคประกอบทุกตัวบงชี้มีคาเปนบวกมีคาตั้งแต 0.31 ถึง 0.64 โดย
ตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าน้ าหนักความส าคัญมากที่สุดคือการควบคุมอารมณ์ของตนเอง  (SELC) มีการ
แปรผันรวมกับตัวแปรแฝงความฉลาดทางอารมณ์ร้อยละ 55 รองลงมาคือการรับรู้อารมณ์ของผู้อ่ืน 
(EMPT) มีการแปรผันรวมกับตัวแปรแฝงความฉลาดทางอารมณ์ร้อยละ 42 และการสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้อื่น (INTR)  มีการแปรผันรวมกับตัวแปรแฝงความฉลาดทางอารมณ์ร้อยละ 12 ตามล าดับ 
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โมเดลปัจจัยความเชื่อม่ัน (CONF) 

   

 
 

ภาพที่ 4.4 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)   
              ปัจจัยความเชื่อมั่น (CONF) 

 
ตารางที่ 4.31 แสดงสมการโครงสร้างการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยความเชื่อมั่น  (CONF) 

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

ตัวแปรสังเกต
ได้ภายใน 

ค่าน  าหนัก
องค์ประกอบ 

ค่าความคลาดเคลื่อน 
(SE) 

ค่าสถิติ 
(t) 

สัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจ ( 2R ) 

COMP 0.49 - - 0.45 
HONE 0.58 0.04 15.08** 0.52 
BRNE 0.44 0.03 15.07** 0.46 
RELI 0.23 0.03 9.10** 0.10 

OPEN 0.31 0.03 9.84** 0.16 
χ2= 7.40 df= 3, p=0.06009, CFI= 0.996, GFI=0.997, AGFI=0.986, SRMR=0.017, 

RMSEA=0.038 
 
  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยความเชื่อมั่น  (CONF) พบวา ความ

เชื่อมั่นมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ์พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (
2 ) ที่แตกตาง

จากศูนยอยางไมมีนัยส าคัญทางสถิติ (
2 = 7.40 df= 3, p=0.06009) คาดัชนีวัดระดับความ

กลมกลืน (CFI) มีคาเทากับ 0.996 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 0.997 คาดัชนี
วัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ 0.986 ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของ
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ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  (SRMR) มีคาเทากับ 0.017 ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA)  มีคาเทากับ 0.038 ผลการวิเคราะหคาน้ าหนักองคประกอบของตัวบงชี้ 
แสดงใหเห็นวา คาน้ าหนักองคประกอบทุกตัวบงชี้มีคาเปนบวกมีคาตั้งแต 0.23 ถึง 0.58 โดยตัวแปร
สังเกตได้ที่มีค่าน้ าหนักความส าคัญมากท่ีสุดคือความซื่อสัตย์ (HONE) มีการแปรผันรวมกับตัวแปรแฝง
ความเชื่อมั่นรอยละ 51 รองลงมาคือคุณงามความดี (BRNE) มีการแปรผันรวมกับตัวแปรแฝงความ
เชื่อมั่นรอยละ 46 และสมรรถนะรอบรู้ (COMP)  มีการแปรผันรวมกับตัวแปรแฝงความเชื่อมั่น             
รอยละ 44 ตามล าดับ 
 

โมเดลปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เขตนิคมอุตสาหกรรม นวนคร (TRFL) 
   

 
 
ภาพที่ 4.5 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)   
              ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร (TRFL) 
 
ตารางท่ี 4.32 แสดงสมการโครงสร้างการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร (TRFL) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

ตัวแปรสังเกตได้
ภายใน 

ค่าน  าหนัก
องค์ประกอบ 

ค่าความคลาดเคลื่อน 
(SE) 

ค่าสถิติ 
(t) 

สัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจ ( 2R ) 

IDEI 0.62 - - 0.71 
INSM 0.46 0.06 7.86** 0.18 
INTS 0.40 0.05 8.16** 0.29 
INDC 0.44 0.05 9.10** 0.16 

χ2= 0.03 df= 1, p=0.85575, CFI= 1.000, GFI=1.000, AGFI=1.000, SRMR=0.001, 
RMSEA=0.000 
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  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคม
อุตสาหกรรม นวนคร (TRFL) พบวา ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล

เชิงประจักษ์พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (
2 ) ที่แตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยส าคัญทางสถิติ (

2 = 0.03 
df= 1, p=0.85575) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (CFI) มีคาเทากับ 1.000 คาดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 1.000 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคา  เทากับ 
1.000 ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  (SRMR) มีคาเทากับ 0.001 ค่า
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA)  มีคาเทากับ 0.000 ผลกาวิเคราะห์            
คาน้ าหนักองคประกอบของตัวบงชี้ แสดงใหเห็นวา คาน้ าหนักองคประกอบทุกตัวบงชี้มีคาเปนบวก
มีคาตั้งแต 0.40 ถึง 0.62 โดยตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าน้ าหนักความส าคัญมากที่สุดคือการใช้อิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี  (IDEI) มีการแปรผันรวมกับตัวแปรแฝงภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงรอยละ 71 รองลงมาคือการสร้างแรงบันดาลใจ (INSM) มีการแปรผันรวมกับตัวแปรแฝง
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงรอยละ 18 และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (INDC)  มีการแปร
ผันรวมกับตัวแปรแฝงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงรอยละ 15 ตามล าดับ 
  ตอนที่ 6 การตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างกับข้อมูล   
เชิงประจักษ์ 
  ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างรวมของปัจจัยเชิงสาเหตุ
ที่มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่าโมเดลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นถึงแม้ว่าจะยังคงมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
แต่ก็ยังพบว่าตัวแปรที่พบในโมเดลคือตัวแปรแฝงภายนอกปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ (EIQ) ซึ่ง
ประกอบด้วยค่าตัวแปรสังเกตุได้ 5 ด้าน คือ การตระหนักรู้อารมณ์ของตนเอง (SELA) การสร้าง
แรงจูงใจให้กับตนเอง (SELM) การรับรู้อารมณ์ของผู้อ่ืน (EMPT) การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน 
(INTR) และการควบคุมอารมณ์ของตนเอง (SELC) ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายในภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร น้อยเกินไป โดยการพิจารณาจากน้ าหนักองค์ประกอบคือ 
0.00 รวมถึงค่าสถิติ t ที่มีค่าน้อยกว่า 1.96 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 และน้อยกว่า 2.58 ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.01 รวมถึงส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายในปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ น้อยเกินไป โดยการพิจารณา
จากน้ าหนักองค์ประกอบคือ 0.08 รวมถึงค่าสถิติ t ที่มีค่าน้อยกว่า 1.96 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 และ
น้อยกว่า 2.58 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 และตัวแปรแฝงภายในปัจจัยด้านความคิดสร้างสรรค์ (CREA) 
น้อยเกินไป โดยการพิจารณาจากน้ าหนักองค์ประกอบคือ 0.05 รวมถึงค่าสถิติ t ที่มีค่าน้อยกว่า 1.96 
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 และน้อยกว่า 2.58 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01ด้วยสาเหตุดังกล่าวผู้วิจัยเองเห็นว่า
ตัวแปรดังกล่าวยังคงมีค่าอยู่ควรน าไว้เพ่ือประกอบกับโมเดลการวิเคราะห์เพ่ือให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจึง
จ าเป็นต้องคงไว้ เพ่ือลดความคลาดเคลื่อนระหว่างตัวแปรอิสระโดยการพิจารณาการแจ้งเตือนของ
โปรแกรม ด้วยค่า (Modification Indices: MI) เมื่อท าการปรับโมเดลโดยการเลือกเชื่อมโยงวิถีเพ่ือลด
ความคลาดเคลื่อน โดยการเพ่ิมวิถีระหว่างตัวแปรตาม คือ OPIN, FLEX, FLUE, ELAB, FOMU, ARTI, 
IMPE, ROLE, COMP, HONE, BRNE, RELI, OPEN, IDEI, INSM, INTS และ INDC ท าให้ได้โมเดลที่
ผ่านเกณฑ์ตามทฤษฎีทางสถิติและมีความสอดคล้องมากยิ่งขึ้น โดยการพิจารณาจากน้ าหนัก
องค์ประกอบของตัวแปรแต่ละปัจจัยมีค่าท่ีเพ่ิมขึ้น ตามข้ันตอน จ านวน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
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  ขั้นตอนที่ 1 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ได้แก่ การมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์หรือสร้างบารมี ( IDEI) การสร้างแรงบันดาลใจ (INSM) การกระตุ้นทางปัญญา 
(INTS) และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (INDC) ส่วนปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร คือ ความฉลาดทางอารมณ์ (EIQ) ความเชื่อมั่น (CONF) 
วิสัยทัศน์ (VISI) และความคิดสร้างสรรค์ (CREA) 
  ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยที่มีผลต่อ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ผลการศึกษา ดังนี้   
  1) การวิเคราะห์ค่า KMO พบว่า องค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีค่า 0.818 
ความคิดสร้างสรรค์ มีค่า 0.843 วิสัยทัศน์ มีค่า 0.843 ความฉลาดทางอารมณ์ มีค่า 0.861 และความ
เชื่อมั่น  มีค่า 0.840 แสดงถึงความเหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบในระดับดีมากทุก
องค์ประกอบ  
  2) การวิเคราะห์ค่า Bartett’s Test พบว่า มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกองค์ประกอบ 
แสดงว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กันสามารถน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้  
  3) การวิเคราะห์ค่า Communalities เริ่มต้น คือ 1.00 ทุกองค์ประกอบ แสดงถึงความ
เหมาะสมขององค์ประกอบตามหลักของการสกัดองค์ประกอบแบบ Principal Component Analysis  
  4) การวิเคราะห์ค่า Component Matrix พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ของปัจจัยทุกปัจจัยมีค่าเกิน 0.30 แสดงว่าองค์ประกอบของทุกปัจจัยมีความ
เหมาะสม โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สังเกตได้ทั้งหมด ทุกตัวมีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.146 ถึง 
0.947 
  ขั้นตอนที่ 3 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร ผลการศึกษา ดังนี้  
  1) การวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Factor 
Loading) ซึ่งทุกองค์ประกอบในแต่ละปัจจัยมีค่า มากกว่า 0.30 แสดงว่าองค์กระกอบมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
  2) การวิเคราะห์ค่าไค-สแควร์ (X2) มีค่าเท่ากับ 137.27 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 113 
ค่าความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ 0.059 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GEI) มี
ค่า 0.987 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (AGFI) มีค่า 0.972 และค่าประมาณความคลาดเคลื่อน
ของรากที่สองกาลังสองเฉลี่ย (RMSEA) มีค่า 0.014 แสดงว่า รูปแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์  
  3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง เรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ความเชื่อมั่น (0.41) วิสัยทัศน์ 
(0.09) ความคิดสร้างสรรค์ (0.05) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (0.00)  
  4) ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อม ได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์ ส่งผลทางอ้อมต่อภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงโดยส่งผ่านความเชื่อมั่น ความคิดสร้างสรรค์ และวิสัยทัศน์ (0.10) รวมถึงความ
เชื่อมั่น ส่งผลทางอ้อมต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยส่งผ่านความคิดสร้างสรรค์ และวิสัยทัศน์ 
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(0.45) อีกทั้งวิสัยทัศน์ ส่งผลทางอ้อมต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยส่งผ่านความคิดสร้างสรรค์ 
(0.10) 
  5) ปัจจัยที่มีอิทธิพลรวม เรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ความเชื่อมั่น (0.41) วิสัยทัศน์ (0.09) 
ความคิดสร้างสรรค์ (0.05) ความฉลาดทางอารมณ ์(0.00)  
  6) ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณยกกาลังสอง (R2) คิดเป็นร้อยละ 85 
  แสดงได้ดังภาพที่ 4.6 

 
 
ภาพที่ 4.6 โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  นิคมอุตสาหกรรม 

นวนคร 
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  จากตารางที่ 4.33 พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรแฝงภายใน 4 ตัวแปร ได้แก่ ปัจจัย
ความเชื่อมั่น ปัจจัยวิสัยทัศน์ ปัจจัยความคิดสร้างสรรค์ และปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ โดยมีผล
การวิเคราะห ์ดังนี้ 
  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้รับอิทธิพลรวมจากปัจจัยความเชื่อมั่น (CONF) ในทิศ
ทางบวกเท่ากับ 0.41 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.41 
ตามล าดับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รองลงมา คือ ปัจจัยวิสัยทัศน์ (VISI) มีอิทธิพลรวม
ในทิศทางบวกต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 0.09 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
มีอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวก เท่ากับ 0.09 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รองลงมา คือ 
ปัจจัยความคิดสร้างสรรค์ (CREA) มีอิทธิพลรวมในทิศทางบวกต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 
0.05 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวก เท่ากับ 0.05 อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์  (EIQ) มีอิทธิพลรวมในทิศ
ทางบวกต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 0.00 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมี
อิทธิพลทางตรงในทิศทางบวก เท่ากับ 0.00 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสัดส่วนของ
ความเชื่อถือได้ในตัวแปรภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่อธิบายได้ด้วยปัจจัยความเชื่อมั่น  (CONF) ได้
ร้อยละ  (R2= 0.037) ปัจจัยความคิดสร้างสรรค์ (CREA) ได้ร้อยละ (R2= 0.023) ปัจจัยวิสัยทัศน์ 
(VISI) ได้ร้อยละ  (R2= 0.020) และปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ (EIQ)  ได้ร้อยละ (R2= 0.010) 
ตามล าดับ 
  ขั้นตอนที่ 4 ยืนยันรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผลการวิจัยได้รับการ
ยืนยันจากผู้เข้าร่วมในการสัมมนากลุ่มยืนยันความเป็นไปได้ จากผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ 
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Chi-Square = 137.27, df = 113, P-Value = 0.05994, RMSEA = 0.014 

 
ภาพที่ 4.7 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีผลต่อ           

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร 
 
ตารางท่ี 4.34 ค่าสถิติความสอดคล้องของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในภาพรวม 
 

ค่าดัชน ี เกณฑ ์
ก่อนการปรับรูปแบบความสัมพันธ ์ หลังการปรับรูปแบบความสัมพันธ์ 

ค่าสถิติ ผลการพิจารณา ค่าสถิติ ผลการพิจารณา 
2x   141.575  137.27  

p value of 2x  > .05 0.00000 ไม่ผ่านเกณฑ์ 0.05994 ผ่านเกณฑ์ 
CFI > .95 0.793 ไม่ผ่านเกณฑ์ 0.988 ผ่านเกณฑ์ 
GFI > .90 0.988 ผ่านเกณฑ์ 1.987 ผ่านเกณฑ์ 
AGFI > .90 0.973 ผ่านเกณฑ์ 0.972 ผ่านเกณฑ์ 
RMR < .008 0.291 ไม่ผ่านเกณฑ์ 0.026 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA ≤ .05 0.072 ไม่ผ่านเกณฑ์ 0.014 ผ่านเกณฑ์ 
CN ≥ 200 1133.712 ผ่านเกณฑ์ 1143.006 ผ่านเกณฑ์ 

 
  จากตารางที่ 4.34 พบว่า ค่าสถิติ ไค-สแควร์ของรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างก่อน
การปรับรูปแบบความสัมพันธ์มีค่าเท่ากับ 141.575 และมีค่า P-Value 0.000 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าดัชนีต่าง ๆ คือ CFI 
มีค่าเท่ากับ 0.793, GFI มีค่าเท่ากับ 0.988, AGFI มีค่าเท่ากับ 0.973, RMR มีค่าเท่ากับ 0.291, RMSEA 
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มีค่าเท่ากับ 0.072 และค่า CN มีค่าเท่ากับ 1133.712 ซึ่งดัชนีของ P-Value, CFI, RMR และ RMSEA 
ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับรูปแบบความสัมพันธ์ให้มีความสอดคล้อง
กลมกลืนมากขึ้น โดยผู้วิจัยได้ปรับให้ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได้มีความสัมพันธ์กัน เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่ตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กัน โดยในการปรับรูปแบบ
ความสัมพันธ์จะพิจารณาค่าเสนอแนะจากโปรแกรมหรือดัชนีปรับรูปแบบความสัมพันธ์  (Model 
Modification Indices: MI) และค่าการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ที่คาดหวังมาตรฐาน (Standardized 
Expected Parameter Change: SEPC) จนได้รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์ ที่ปรับแล้วมีค่าสถิติไค-สแควร์ 
เท่ากับ 137.27 และมีค่า P-Value  0.05994 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาดัชนีการวัดต่าง ๆ คือ CFI มีค่าเท่ากับ 0.988, RMR มีค่าเท่ากับ 
0.026, RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.014 และค่า CN มีค่าเท่ากับ 1143.006 ซึ่งพบว่า ทุกค่าชี้วัดมีอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีก าหนด  
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
  จากการวิจัยเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าของบริษัทที่ส่งผลต่อ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร 2) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร 3) เพ่ือทดสอบรูปแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานในนิคม
อุตสาหกรรม นวนคร และก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยค านึงถึงความเหมาะสมในการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้าง ซึ่ง Hair, et al. (2010); กัลยา วานิชย์บัญชา (2556) ผู้วิจัยจึงก าหนดจ านวน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  คือ 1,040 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนน่าเชื่อถือมากขึ้น ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมวิเคราะห์ส าเร็จรูป ด้วยค่าสถิติ
พ้ืนฐานของตัวแปรที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบเพื่อให้ทราบลักษณะแจกแจงและการกระจายของตัวแปร
สังเกตได้ที่ใช้ในการวิจัย ด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความเบ้ (Skewness) ความโด่ง 
(Kurtosis) ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (Coefficient of Variation) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เบื้องต้น
ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามด้วยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient) การวิเคราะห์ความตรงเขิงโครงสร้าง 
(Construct Validity) โดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: 
CFA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
  จากการวิจัยเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร  สามารถสรุปผลการวิจัยเป็นขั้นตอนได ้ดังนี้ 
  5.1.1 ข้อมูลทั่วไป 
   พนักงานบริษัทที่ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร พบว่า พนักงานบริษัทที่
ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 586 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3 
เป็นเพศชาย จ านวน 454 คน คิดเป็นร้อยละ 43.7 ส่วนใหญ่เป็นผู้มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 
631 คน คิดเป็นร้อยละ 60.7 รองลงมาเป็นผู้มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.6 อายุมากกว่า 50 ปี จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 และเป็นผู้มีอายุระหว่าง 18-30 ปี 
จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 4.1 ส่วนใหญ่เป็นผู้มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  จ านวน 474 คน คิด
เป็นร้อยละ 45.6 รองลงมา เป็นผู้มีระดับการศึกษามัธยมต้นตอนปลาย จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อย
ละ 23.7 เป็นผู้มีระดับการศึกษาอนุปริญญา / ปวส. จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 เป็นผู้มี
ระดับการศึกษาปริญญาโท จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 และเป็นผู้มีระดับการศึกษาปริญญา
เอกจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ส่วนใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างาน 20 ปีขึ้นไป จ านวน 
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432 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 รองลงมาเป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างาน 16 - 20 ปี จ านวน 302 
คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 เป็นผู้มปีระสบการณ์ในการท างาน 11-15 ปี จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.3 เป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า 5 ปีจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 4.1 และเป็นผู้มี
ประสบการณ์ในการท างาน 5-10 ปี จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0  ส่วนใหญ่เป็นผู้มี
ประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 20 ปีขึ้นไป จ านวน 434 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 
รองลงมาเป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 5-10 ปี จ านวน 259 คน คิดเป็นร้อย
ละ 24.9 เป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 11-15 ปี จ านวน 134 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.9 เป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 16-20 ปี จ านวน 128 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.3 และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งปัจจุบัน ต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 85 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 ส่วนใหญ่เป็นประเภทของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.0  เป็นประเภทของธุรกิจของเด็กเล่น จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8  เป็นประเภทของธุรกิจ
แม่พิมพ์ จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 เป็นประเภทของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ จ านวน 75 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.2 เป็นประเภทของธุรกิจของใช้ในบ้าน จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0  เป็นประเภท
ของธุรกิจลูกยาง จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9  เป็นประเภทของธุรกิจออโต้พาร์ท จ านวน 69 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.6 เป็นประเภทของธุรกิจโลจิสติกส์, อะลูมิเนียม จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.3 เป็นประเภทของธุรกิจแพ็คเกจจิ้ง, ฉีดพลาสติก จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 เป็นประเภท
ของธุรกิจอุปกรณ์การแพทย์ จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 เป็นประเภทของธุรกิจอาหาร จ านวน 
59 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 เป็นประเภทของธุรกิจรีไซเคิล จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 เป็นประเภท
ของธุรกิจเจียรไนเพชร จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 และเป็นประเภทของธุรกิจอ่ืน ๆ จ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดับ 
  5.1.2 ระดับปัจจัยที่มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร   
   1) ปัจจัยด้านความคิดสร้างสรรค์ 
    ด้านความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ พบว่า พนักงานบริษัททีป่ฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรม  
นวนคร ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยความคิดสร้างสรรค์มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคม
อุตสาหกรรม นวนคร ด้านความคิดริเริ่มสิ่งใหม่โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.15, S.D. = 0.76) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรกมีดังนี้ 1) สร้าง
ผลงานใหม่ที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านความคิดริเริ่ม          
สิ่งใหม่ 2) คิดหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพพนักงานที่ต่างไปจากเดิมอย่างมีประสิทธิภาพ 3) น าความรู้
ประสบการณ์ที่ผ่านมาประยุกต์ใช้เพ่ือคิดสิ่งใหม่ ในส่วนของข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเมื่อเทียบ
กับข้อค าถามอ่ืน คือ คิดหาวิธีการใหม ่ๆ ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  
    ด้านความคล่องแคล่วในการคิด พบว่า พนักงานบริษัทที่ปฏิบัติงานในนิคม
อุตสาหกรรม นวนคร ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยความคิดสร้างสรรค์มีผลต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร  ด้านความคล่องแคล่วในการคิดโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  
= 4.14, S.D. = 0.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับ
แรกมีดังนี้ 1) สามารถหาค าตอบของปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและรวดเร็วมีผลต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงด้านความคล่องแคล่วในการคิด 2) มีความคล่องแคล่วในการคิดเกี่ยวกับสภาพการณ์         
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ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และ 3) สามารถอธิบายเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน          
และรวดเร็ว ในส่วนของข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับข้อค าถามอ่ืน คือ มีความคล่องแคล่ว
ในการคิดที่หลากหลายภายในเวลาที่ก าหนดมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  
    ด้านความยืดหยุ่นในการคิด พบว่า พนักงานบริษัทที่ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยความคิดสร้างสรรค์มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคม
อุตสาหกรรม นวนคร  ด้านความยืดหยุ่นในการคิดโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.21, S.D. = 
0.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 2 ล าดับแรกมีดังนี้ 1) 
สามารถแก้ปัญหาด้วยแนวคิดและวิธีการที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมมีผลต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงด้านความยืดหยุ่นในการคิด และ 2) สามารถปรับวิธีการคิดเพ่ือตอบค าถามได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในส่วนของข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับข้อค าถาม
อ่ืน คือ ผู้พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงความยืดหยุ่นในการคิดเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
    ด้านความละเอียดลออในการคิด พบว่า พนักงานบริษัทที่ปฏิบัติงานในนิคม
อุตสาหกรรม นวนคร ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยความคิดสร้างสรรค์มีผลต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร  ด้านความละเอียดลออในการคิดโดยรวมอยู่ในระดับ มาก             
( X  = 4.07, S.D. = 0.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 
ล าดับแรกมีดังนี้ 1) สังเกตเห็นรายละเอียดในการคิดมากกว่าผู้อ่ืนมีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ด้านความละเอียดลออในการคิด 2) คิดทบทวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และ 3) 
คิดเชื่อมโยงสัมพันธ์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและมีความหมาย ในส่วนของข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ทีสุ่ดเมื่อเทียบกับข้อค าถามอ่ืน คือ คิดไตร่ตรองก่อนน าเสนอด้วยวิธีการใดๆมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
    2) ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ 
    ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ พบว่า พนักงานบริษัทที่ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรม   
นวนคร ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยวิสัยทัศน์มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคม
อุตสาหกรรม นวนคร  ด้านความละเอียดลออในการคิดโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.07, S.D. = 
0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรกมีดังนี้ 1) 
สนับสนุนกระตุ้นพนักงานให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ หรือคิดนอกกรอบมีผลต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงด้านการสร้างวิสัยทัศน์ 2) ก าหนดเป้าหมาย แผนงาน และกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของบริษัท และ 3) พนักงานร่วมสร้างวิสัยทัศน์โดยอาศัยแหล่งข้อมูลต่าง ๆทั้งภายในและ
ภายนอกบริษัท ในส่วนของข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับข้อค าถามอ่ืน คือ ปัญหาที่
เกิดข้ึนในบริษัทเป็นสิ่งท้าทายและสามารถแก้ไขได้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
    ด้านการเผยแพร่วิสัยทัศน์ พบว่า พนักงานบริษัทที่ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยวิสัยทัศน์มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร  ด้านการเผยแพร่วิสัยทัศน์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.15, S.D. = 0.84) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อค าถามเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรกมีดังนี้ 1) สื่อสารเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์อย่างต่อเนื่องโดยการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้เกิดการยอมรับในวิสัยทัศน์มีผลต่อ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการเผยแพร่วิสัยทัศน์ 2) เผยแพร่วิสัยทัศน์ที่ควรจะเป็นในอนาคตของ
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บริษัทได้อย่างชัดเจน และ 3) กระตุ้นพนักงานให้มีการสื่อสารระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์  
ในส่วนของข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับข้อค าถามอ่ืน คือ กระตุ้นพนักงานให้มีการ
สื่อสารระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
    ด้านการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ พบว่า พนักงานบริษัทที่ปฏิบัติงานในนิคม
อุตสาหกรรม นวนคร ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยวิสัยทัศน์มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
นิคมอุตสาหกรรม นวนคร  ด้านการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.15, S.D. = 
0.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก มีดังนี้           
1) ปรับแผนพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการ
ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ 2) สร้างบรรยากาศที่สนับสนุนให้พนักงานเกิดการปฏิบัติงานตามวิสั ยทัศน์          
3) กระตุ้นการท างานเป็นทีมตามวิสัยทัศน์ ในส่วนของข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับข้อ
ค าถามอ่ืน คือ ส่งเสริมสนับสนุนพนักงานให้ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ที่บริษัทได้วางไว้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
    ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี  พบว่า พนักงานบริษัทที่ ปฏิบัติ งานในนิคม
อุตสาหกรรม นวนคร ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยวิสัยทัศน์มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
นิคมอุตสาหกรรม นวนคร  ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.07, S.D. = 
0.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก มีดังนี้ 1)
ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมามีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้าน
การเป็นแบบอย่างที่ดี และ 2) ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีจากการยอมรับในความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ในส่วนของข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับข้อค าถามอ่ืน คือ ปฏิบัติตัวเป็น
แบบอย่างที่ดีเพ่ือให้พนักงานเคารพนับถือมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
   3) ปัจจัยด้านความฉลาดทางอารมณ ์
    ด้านการตระหนักรู้อารมณ์ของตนเอง พบว่า พนักงานบริษัทที่ปฏิบัติงานในนิคม
อุตสาหกรรม นวนคร ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์มีผลต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ด้านการตระหนักรู้อารมณ์ของตนเอง โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X  = 4.14, S.D. = 0.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อย 3 ล าดับแรกมีดังนี้ 1) รับรู้ได้ว่าสถานการณ์ใดที่ท าให้เกิดความรู้สึกโกรธหรือไม่พอใจมีผลต่อ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการตระหนักรู้อารมณ์ของตนเอง 2) ในสถานการณ์ต่าง ๆ รับรู้ได้ว่า
อารมณ์ที่แสดงออกไปนั้นจะเกิดผลทางบวกหรือทางลบ และ หมั่นสังเกตสาเหตุที่ท าให้เกิดอารมณ์
หรือความรู้สึกที่ไม่ดีขึ้นมา ในส่วนของข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับข้อค าถามอ่ืน คือ 
รับรู้ถึงจุดเด่นและจุดด้อยทางด้านอารมณ์ว่าควรปรับปรุงในด้านใดมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
    ด้านการสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง พบว่า พนักงานบริษัทที่ปฏิบัติงานในนิคม
อุตสาหกรรม นวนคร ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์มีผลต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร  ด้านการสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( X  = 4.17, S.D. = 0.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย             
3 ล าดับแรก  มีดังนี้ 1) เมื่อรู้สึกโกรธ จะเก็บความโกรธไว้แล้วดัดแปลงให้เป็นค าพูดที่เหมาะสมก่อน
พูดออกมามีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง 2) มองความ
ผิดพลาดในอดีตเป็นประสบการณ์ท่ีทรงคุณค่า และ 3) เมื่อความผิดพลาดเกิดขึ้นในชีวิต ก็สามารถให้
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ก าลังใจตนเอง ในส่วนของข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับข้อค าถามอ่ืน คือ เมื่อรู้สึก
เครียด สามารถปรับเปลี่ยนอารมณ์ตนเองให้ผ่อนคลายเป็นปกติได้โดยเร็วมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
    ด้านการรับรู้อารมณ์ของผู้ อ่ืน พบว่า พนักงานบริษัทที่ปฏิบัติงานในนิคม
อุตสาหกรรม นวนคร ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์มีผลต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร  ด้านการรับรู้อารมณ์ของผู้อ่ืน โดยรวมอยู่ในระดับมาก            
( X  = 4.34, S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย             
3 ล าดับแรกมี ดังนี้ 1) แม้จะติดภารกิจที่ต้องท า ก็ยินดีรับฟังความทุกข์ของพนักงานที่ต้องการความ
ช่วยเหลือก่อนมีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการรับรู้อารมณ์ของผู้อื่น 2) ยอมรับว่าพนักงาน
อาจมีเหตุผลที่ไม่พอใจการกระท าของผู้บังคับบัญชา และ 3) สามารถอ่านอารมณ์หรือความรู้สึกของ
พนักงานจากพฤติกรรมที่แสดงออกได้ ในส่วนของข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับข้อ
ค าถามอ่ืน คือ สามารถให้ค าปลอบโยนและก าลังใจแก่พนักงานที่รู้สึกเศร้า หมดหวังหรือผิดหวังใน
ชีวิตได้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
    ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน พบว่า พนักงานบริษัทที่ปฏิบัติงานในนิคม
อุตสาหกรรม นวนคร ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์มีผลต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร  ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( X  = 4.19, S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย        
3 ล าดับแรก มีดังนี้ 1) สร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกับคนรอบข้างได้ง่ายมีผลต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 2) เคารพการตัดสินใจตามความคิดเห็นของคนส่วน
ใหญ่ และ 3) พยายามท าความรู้จักเพ่ือนใหม่อยู่เสมอ ในส่วนของข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเมื่อ
เทียบกับข้อค าถามอ่ืน คือ เมื่อเห็นข้อบกพร่องของพนักงาน จะบอกให้เขารู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมมี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
    ด้านการควบคุมอารมณ์ของตนเอง พบว่า พนักงานบริษัทที่ปฏิบัติงานในนิคม
อุตสาหกรรม นวนคร ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์มีผลต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร  ด้านการควบคุมอารมณ์ของตนเอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( X  = 4.15, S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 2 
ล าดับแรกมีดังนี้ 1) เมื่อเกิดปัญหาสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ด้านการควบคุมอารมณ์ของตนเอง และ 2) สามารถปรับเปลี่ยนอารมณ์ตนเองให้ผ่อนคลายเป็นปกติ
ได้เมื่อเกิดความรู้สึกเครียด ในส่วนของข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับข้อค าถามอ่ืน คือ 
พร้อมเปิดใจเจรจากับพนักงาน เมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างกันมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
   4) ปัจจัยด้านความเชื่อมั่น 
    ด้านสมรรถนะรอบรู้ พบว่า พนักงานบริษัทที่ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยความเชื่อมั่นมีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคม
อุตสาหกรรม นวนคร  ด้านสมรรถนะรอบรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.42, S.D. = 0.77) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อค าถามเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก มีดังนี้ 1) มีการฝึก
ทักษะการปฏิบัติงานให้ทันสมัยกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ด้านสมรรถนะรอบรู้ 2) ส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ และ 3) ส่งเสริมให้
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พนักงานมีทักษะในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา ในส่วนของข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเมื่อเทียบ
กับข้อค าถามอ่ืน คือ พนักงานได้แสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันมีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด 
    ด้านความซื่อสัตย์ พบว่า พนักงานบริษัทที่ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยความเชื่อมั่นมีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคม
อุตสาหกรรม นวนคร  ด้านความซื่อสัตย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.15, S.D. = 0.76) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อค าถามเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก มีดังนี้ 1) ปฏิบัติงาน
ด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้มีผลต่อกลยุทธ์ทางการตลาดด้านนโยบายทางการค้า 2) รักษา
ประโยชน์ของบริษัทไม่ท าให้เกิดความเสียหาย และ 3) ปฏิบัติงานด้วยความตรงไปตรงมา ในส่วนของ
ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับข้อค าถามอ่ืน คือ การอุทิศตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
    ด้านคุณงามความดี พบว่า พนักงานบริษัทที่ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยความเชื่อมั่นมีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคม
อุตสาหกรรม นวนคร  ด้านคุณงามความดี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.49, S.D. = 0.67) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อค าถามเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก มีดังนี้ 1) การเอาใจ
ใส่ดูแลพนักงานอย่างกัลยาณมิตร มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านคุณงามความดี  2ให้ความ
ช่วยเหลือพนักงานในการเรียนรู้และมีทักษะปฏิบัติงาน และ 3) แสดงความช่วยเหลือบริษัทด้วยความ
เสียสละ ในส่วนของข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับข้อค าถามอ่ืน คือ การให้ความ
ช่วยเหลือบุคคลอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
    ด้านความน่าเชื่อถือ พบว่า พนักงานบริษัทที่ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยความเชื่อมั่นมีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคม
อุตสาหกรรม นวนคร  ด้านความน่าเชื่อถือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.51, S.D. = 0.70) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อค าถามเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก มีดังนี้ 1) แสดงความ
รับผิดชอบเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานมีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านความ
น่าเชื่อถือ  2) ความน่าเชื่อถือในการส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าของพนักงานด้วยความ
ยุติธรรม และ ความน่าเชื่อถือในการสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในส่วนของข้อ
ค าถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับข้อค าถามอ่ืน คือ ความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติกับทุกคน
อย่างเสมอภาคมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
    ด้านความเปิดเผย พบว่า พนักงานบริษัทที่ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจัยความเชื่อมั่นมีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคม
อุตสาหกรรม นวนคร  ด้านความเปิดเผย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.52, S.D. = 0.69) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อค าถามเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 2 ล าดับแรก มีดังนี้ 1) เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารให้พนักงานทราบในเรื่องที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอมีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้าน
ความ และ 2) เปิดเผยข้อมูลให้กับพนักงานโดยไม่ปิดบัง ในส่วนของข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
เมื่อเทียบกับข้อค าถามอ่ืน คือ น าข้อมูลมาใช้ในการบริหารงานอย่างตรงไปตรงมามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
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  5.1.3 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร 
   กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาได้แก่ พนักงานบริษัทที่ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคม
อุตสาหกรรม นวนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.31, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย พบว่า ด้านการสร้างแรงบันดาลใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (X  = 4.48, S.D. = 0.47) รองลงมา คือ ด้านการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี           
(X  = 4.41, S.D. = 0.52) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X  = 4.25, S.D. = 0.51) และการกระตุ้น
การใช้ปัญญา ( X  = 4.09, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านย่อยสามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 
   ด้านการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี พบว่า ส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด          
( X  = 4.41, S.D. = 0.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถาม เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 4 
ล าดับแรก มีดังนี้ 1) ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในอุดมการณ์การท างาน 2) ผู้บริหารปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างให้กับพนักงานปฏิบัติตาม 3) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์พร้อมถ่ายทอดความคิดที่ส าคัญ
ไปสู่พนักงาน และ 4) ผู้บริหารสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานในการเอาชนะปัญหา และอุปสรรค
ต่างๆ ในส่วนของข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับข้อค าถามอ่ืน คือ ผู้บริหารแสดงให้เห็น
ถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จ 
   ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.48, S.D. = 0.74) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อค าถาม เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก มีดังนี้ 1) ผู้บริหาร
ส่งเสริมให้พนักงานมองเห็นเป้าหมายในการพัฒนาองค์การร่วมกัน 2) ผู้บริหารเสริมสร้างก าลังใจ
ให้แก่พนักงานเมื่อต้องเผชิญปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และ 3) ผู้บริหารให้ความเชื่อมั่นว่าพนักงาน
สามารถท างานได้บรรลุเป้าหมาย ในส่วนของข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับข้อค าถามอ่ืน 
คือ ผู้บริหารระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการท างานชัดเจน และ ผู้บริหารสร้างความมั่นใจแก่
พนักงานในการฝ่าฝันเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ 
   ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.09, S.D. = 0.76) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อค าถาม เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 4 ล าดับแรก มีดังนี้ 1) ผู้บริหาร
แสดงให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นเรื่องที่ท้าทายและเป็นโอกาสดีที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน 2) ผู้บริหารรับ
ฟังข้อเสนอแนะของพนักงานอย่างตั้งใจ 3) ผู้บริหารกระตุ้นการใช้ปัญญาให้พนักงานตระหนักถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน และ 4) ผู้บริหารกระตุ้นการใช้ปัญญาให้พนักงานหาแนวทางใหม่ ๆ ใน
การแก้ปัญหา ในส่วนของข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับข้อค าถามอ่ืน คือ ผู้บริหาร
ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีการพัฒนาตนเองโดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
   ด้านค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.25, S.D. = 0.77) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถาม เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก มีดังนี้ 1) ผู้บริหารให้
ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของพนักงานเป็นรายบุคคล 2) ผู้บริหารปฏิบัติต่อพนักงาน
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โดยค านึงถึงความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล 3) ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงาน ผู้บริหารให้ความดูแลเอาใจใส่พนักงานให้เกิดความรู้สึกมีคุณค่าต่อองค์กร  ใน
ส่วนของข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับข้อค าถามอ่ืน คือ ผู้บริหารมอบหมายงานโดย
ค านึงถึงความแตกต่างในด้านความสามารถของแต่ละบุคคล 
  5.1.4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยที่มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น กับข้อมูลเชิงประจักษ์หลังปรับโมเดลการวิจัย 
   สมมติฐานตัวแบบที่ 1 โมเดลปัจจัยความคิดสร้างสรรค์ (CREA) 
   H0: โมเดลปัจจัยความคิดสร้างสรรค์ตามสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
   H1: โมเดลปัจจัยความคิดสร้างสรรค์ตามสมมติฐานไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 
  จากผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis: CFA) ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของความคิดสร้างสรรค์ (CREA)  
พบวา ความคิดสร้างสรรค์ มีความสอดคล องกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ์พิจารณาจากค่า             

ไค-สแควร์ (
2 ) ที่แตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งมากกว่า  =0.05 จะต้องยอมรับ

สมมติฐาน H0 หมายถึง โมเดลปัจจัยความคิดสร้างสรรค์ ตามสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ นั่นแสดงว่าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (ยอมรับสมมติฐาน H0) หมายถึง โมเดลปัจจัยความคิด
สร้างสรรค์ ตามสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างสมบูรณ์ (The Model is Saturated, 

the Fit is Perfect!) ได้ค่าสถิติทดสอบดังนี้ (
2 = 4.13 df= 2, p=0.12712) คาดัชนีวัดระดับความ

กลมกลืน (CFI) มีคา   เทากับ 0.997 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 1.000 ค
าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ 0.999 ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสอง
ของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SRMR) มีคาเทากับ 0.003 ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA)  มีคาเทากับ 0.032 ผลการวิเคราะหคาน้ าหนักองคประกอบของตัวบงชี้ 
แสดงใหเห็นวา คาน้ าหนักองคประกอบทุกตัวบงชี้มีคาเปนบวกมีคาตั้งแต 0.379 ถึง 0.651 โดยตัว
แปรสังเกตได้ที่มีค่าน้ าหนักความส าคัญมากท่ีสุดคือความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ (POIN) มีการแปรผันรวมกับ
ตัวแปรแฝงความคิดสร้างสรรค์รอยละ 70 รองลงมาคือความยืดหยุ่นในการคิด (FLUE) มีการแปรผัน 
รวมกับตัวแปรแฝงความคิดสร้างสรรค์รอยละ 29 และความละเอียดลออในการคิด (ELAB)  มีการ
แปรผันรวมกับตัวแปรแฝงความคิดสร้างสรรค์รอยละ 18  ซึ่งทุกค่ามีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
แสดงให้เห็นว่าโมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยความคิดสร้างสรรค์เชิงสมมติ ฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์แบบสมบูรณ์ 
   สมมติฐานตัวแบบที่ 2 โมเดลปัจจัยวิสัยทัศน์ (VISI) 
   H0: โมเดลปัจจัยวิสัยทัศน์ตามสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
   H1: โมเดลปัจจัยวิสัยทัศน์ตามสมมติฐานไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  จากผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis: CFA) ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของวิสัยทัศน์ (VISI) พบวา วิสัยทัศน์  

มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ์พิจารณาจากค่า ไค-สแควร์ (
2 ) ที่แตกตางจากศูนย
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อยางไมมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งมากกว่า  =0.05 จะต้องยอมรับสมมติฐาน H0 หมายถึง โมเดลปัจจัย
วิสัยทัศน์ ตามสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ นั่นแสดงว่าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (ยอมรับ
สมมติฐาน H0) หมายถึง โมเดลปัจจัยวิสัยทัศน์ ตามสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่าง

สมบูรณ์ (The Model is Saturated, the Fit is Perfect!) ได้ค่าสถิติทดสอบดังนี้ (
2 = 4.09 df= 

2, p=0.12932) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (CFI) มีคา   เทากับ 0.998 คาดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 0.998 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ 
0.990 ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SRMR) มีคาเทากับ 0.013 ค่า
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA)  มีคาเทากับ 0.032 ผลการวิเคราะหคา
น้ าหนักองคประกอบของตัวบงชี้ แสดงใหเห็นวา คาน้ าหนักองคประกอบทุกตัวบงชี้มีคาเปนบวกมี    
คาตั้งแต 0.204 ถึง 0.436 โดยตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าน้ าหนักความส าคัญมากที่สุดคือการสร้าง
วิสัยทัศน์ (FOMU) มีการแปรผันรวมกับตัวแปรแฝงวิสัยทัศน์รอยละ 72 รองลงมาคือการเผยแพร่
วิสัยทัศน์ (ARTI) มีการแปรผันรวมกับตัวแปรแฝงวิสัยทัศน์รอยละ 58 และการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ 
(IMPE)  มีการแปรผันรวมกับตัวแปรแฝงวิสัยทัศน์รอยละ 28  ซ่ึงทุกค่ามีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
แสดงให้เห็นว่าโมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยวิสัยทัศน์เชิงสมมติฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
   สมมติฐานตัวแบบที่ 3 โมเดลปัจจัยความฉลาดทางอารมณ ์(EIQ) 
   H0: โมเดลปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ตามสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 
   H1: โมเดลปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ตามสมมติฐานไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 
  จากผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis: CFA) ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของความฉลาดทางอารมณ์ (EIQ) 
พบวา ความฉลาดทางอารมณ์ มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ์พิจารณาจากค่า         

ไค-สแควร์ (
2 ) ที่แตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งมากกว่า  =0.05 จะต้องยอมรับ

สมมติฐาน H0 หมายถึง โมเดลปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ ตามสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ แต่ถึงอย่างไรผู้วิจัยยังพิจารณาปรับโมเดลตามการแจ้งเตือนของผลการวิเคราะห์ ซึ่งมีการ
ปรับ Path Analysis เพ่ือลดความคลาดเคลื่อนของความสัมพันธ์ตามเส้นทางทั้งหมด 2 เส้นทาง คือ
ระหว่าง (SELA, INTR) และ (INTR, SELC) ท าให้ ค่า p-value เท่ากับ 1.00 นั่นแสดงว่าไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (ยอมรับสมมติฐาน H0) หมายถึง โมเดลปัจจัยวิสัยทัศน์ ตามสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์อย่างสมบูรณ์ (The Model is Saturated, the Fit is Perfect!) ได้ค่าสถิติทดสอบ ดังนี้ 

(
2 = 3.59 df= 3, p=0.30917) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (CFI) มีคาเทากับ 0.999 คาดัชนีวัด

ระดับความกลมกลืน (GFI) มีคา  เทากับ 0.999 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) 
มีคาเทากับ 0.993 ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SRMR) มีคาเทากับ 
0.011 ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA)  มีคาเทากับ 0.014 ผลการ           
วิเคราะหคาน้ าหนักองคประกอบของตัวบงชี้ แสดงใหเห็นวา คาน้ าหนักองคประกอบทุกตัวบงชี้มีคาเปน 
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บวกมีคาตั้งแต 0.310 ถึง 0.642 โดยตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าน้ าหนักความส าคัญมากที่สุดคือการ
ควบคุมอารมณ์ของตนเอง (SELC) มีการแปรผันรวมกับตัวแปรแฝงความฉลาดทางอารมณ์รอยละ 55 
รองลงมาคือการรับรู้อารมณ์ของผู้ อ่ืน  (EMPT) มีการแปรผันรวมกับตัวแปรแฝงความฉลาดทาง
อารมณ์รอยละ 42 และการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น (INTR)  มีการแปรผันรวมกับตัวแปรแฝงความ
ฉลาดทางอารมณ์รอยละ 12  ซึ่งทุกค่ามีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด แสดงให้เห็นว่าโมเดลสมการ
โครงสร้างปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์เชิงสมมติฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ ์
   สมมติฐานตัวแบบที่ 4 โมเดลปัจจัยความเชื่อมั่น (CONF) 
   H0: โมเดลปัจจัยความเชื่อมั่นตามสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
   H1: โมเดลปัจจัยปัจจัยความเชื่อมั่นตามสมมติฐานไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 
  จากผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis: CFA) ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของความเชื่อมั่น (CONF) 

 พบวา ความเชื่อมั่นมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ์พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (
2 ) 

ที่แตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งมากกว่า  =0.05 จะต้องยอมรับสมมติฐาน H0 
หมายถึง โมเดลปัจจัยความเชื่อม่ัน ตามสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แต่ถึงอย่างไรผู้วิจัย
ยังพิจารณาปรับโมเดลตามการแจ้งเตือนของผลการวิเคราะห์ ซึ่งมีการปรับ  Path Analysis เพ่ือลด
ความคลาดเคลื่อนของความสัมพันธ์ตามเส้นทางทั้งหมด 2 เส้นทาง คือระหว่าง (COMP,RELI) และ 
(BENE, OPIN) ท าให้ ค่า p-value เท่ากับ 1.00 นั่นแสดงว่าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (ยอมรับสมมติฐาน 
H0) หมายถึง โมเดลปัจจัยวิสัยทัศน์ ตามสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างสมบูรณ์ 

(The Model is Saturated, the Fit is Perfect!) ได้ค่าสถิติทดสอบดังนี้ (
2 = 7.40 df= 3, p=0.06009) 

คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (CFI) มีคาเทากับ 0.996 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีคาเท
ากับ 0.997    คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ 0.986 ค่ารากของ
ค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SRMR) มีคาเทากับ 0.017 ค่าความคลาดเคลื่อน
ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA)  มีคาเทากับ 0.038 ผลการวิเคราะหคาน้ าหนักองคประกอบ
ของตัวบงชี้ แสดงใหเห็นวา คาน้ าหนักองคประกอบทุกตัวบงชี้มีคาเปนบวกมีคาตั้งแต 0.235 ถึง 
0.580 โดยตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าน้ าหนักความส าคัญมากที่สุดคือความซื่อสัตย์  (HONE) มีการแปร
ผันรวมกับตัวแปรแฝงความเชื่อมั่นรอยละ 51 รองลงมาคือคุณงามความดี (BRNE) มีการแปรผันรวม
กับตัวแปรแฝงความเชื่อมั่นรอยละ 46 และสมรรถนะรอบรู้ (COMP)  มีการแปรผันรวมกับตัวแปร
แฝงความเชื่อมั่น รอยละ 44 ซึ่งทุกค่ามีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด แสดงให้เห็นว่าโมเดลสมการ
โครงสร้างปัจจัยความเชื่อมั่นเชิงสมมติฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
   สมมติฐานตัวแบบที่ 5 โมเดลปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร (TRFL) 
   H0: โมเดลปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ตาม
สมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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   H1: โมเดลปัจจัยปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ตาม
สมมติฐานไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  จากผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis: CFA) ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคม
อุตสาหกรรม นวนคร (TRFL) พบวา ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร มีความ

สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ์พิจารณาจากค่า ไค-สแควร์ (
2 ) ที่แตกตางจากศูนยอยาง

ไมมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งมากกว่า  =0.05 จะต้องยอมรับสมมติฐาน H0 หมายถึง โมเดลปัจจัยภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ตามสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แต่
ถึงอย่างไรผู้วิจัยยังพิจารณาปรับโมเดลตามการแจ้งเตือนของผลการวิเคราะห์ ซึ่งมีการปรับ  Path 
Analysis เพ่ือลดความคลาดเคลื่อนของความสัมพันธ์ตามเส้นทางทั้งหมด 1 เส้นทาง คือระหว่าง 
(IDEI,INDC) ท าให้ ค่า p-value เท่ากับ 1.00 นั่นแสดงว่าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (ยอมรับสมมติฐาน 
H0) หมายถึง โมเดลปัจจัยวิสัยทัศน์ ตามสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างสมบูรณ์ 

(The Model is Saturated, the Fit is Perfect!) ได้ค่าสถิติทดสอบดังนี้ (
2 = 0.03 df= 1, p=0.85575) 

คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (CFI) มีคาเทากับ 1.000 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 
1.000 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ 1.000 ค่ารากของค่าเฉลี่ย
ก าลังสองของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SRMR) มี  คาเทากับ 0.001 ค่าความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA)  มีคาเทากับ 0.000 ผลการวิเคราะหคาน้ าหนักองคประกอบของ
ตัวบงชี้ แสดงใหเห็นวา คาน้ าหนักองคประกอบทุกตัว   บงชี้มีคาเปนบวกมีคาตั้งแต 0.397 ถึง 0.621 
โดยตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าน้ าหนักความส าคัญมากที่สุดคือการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการ
สร้างบารมี (IDEI) มีการแปรผันรวมกับตัวแปรแฝงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงรอยละ 71 รองลงมาคือ
การสร้างแรงบันดาลใจ (INSM) มีการแปรผันรวมกับตัวแปรแฝงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงรอยละ 18 
และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (INDC)  มีการแปรผันรวมกับตัวแปรแฝงภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงรอยละ 15  ซึ่งทุกค่ามีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด แสดงให้เห็นว่าโมเดลสมการ
โครงสร้างปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร เชิงสมมติฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หมายถึง โมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐานสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงสรุปได้ว่า โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร เชิงสมมติฐาน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
  สมมติฐานตัวแบบที่ 6 การทดสอบสมมติฐานสมการโครงสร้าง 
  H0: โมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  H1: โมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐานไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 จากผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis: CFA) ก่อนการปรับโมเดล พบว่า ค่า RMSEA = 0.069 ซึ่งถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์เพราะ
ส่วนเหลือของความกลมกลืนของโมเดลยังมีค่ามาก ร่วมกับค่า P-Value = 0.000 หมายถึง โมเดล
สมการโครงสร้างตามสมมติฐานไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงพิจารณาปรับโมเดล
จากผลลัพธ์การแจ้งเตือนจากการวิเคราะห์ โดยพิจารณาเพ่ิมวิถีเพ่ือลดความคลาดเคลื่อนทั้งหมด 72 
วิถี ได้แก่ การลดความคลาดเคลื่อนของตัวแปรอิสระคือ (SELA, SELM) (SELA, EMLM) (SELA, 
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INTR) (SELA, SELC) (SELM, EMPT) (SELM, INTR) (EMPT, INTR) (INTR, SELC) (ELAB, ROLE) 
(ROLE, REIL) (OPIN, FOMU) (FOMU, COMP) (FLEX, FOMU) (FOMU, HONE) (COMP, ARIT) 
(OPIN, ARTI) (FLUE, ARTI) (ARTI, BENE) (HONE, IMPE) (FLEX ,IMPE) (ELAB, IMPE) (ROLE, 
BENE) (ELAB, OPEN) (FLEX, ELAB) (ROLE, OPEN) (FOMU, OPEN) (HONE, OPEN) (FOMU, 
BENE) (COMP, OPEN) (OPIN, RELI) (ARTI, ROLE) (OPIN, FLEX) (OPIN, FLUE) (OPIN, ELAB) 
(OPIN, FOMU) (OPIN, ARTI) (OPIN, IMPE) (OPIN, OPEN) (ELAB, FOMU) (ELAB, ARTI) (ELAB, 
IMPE) (ELAB, ROLE) (ELAB, RELI) (ELAB, OPEN) (FOMU,ARTI) (FOMU, IMPE) (FOMU, RELI) 
(FOMU, OPEN) (ARTI,  IMPE) (ARTI, OPEN) (IMPE, ROLE) (IMPE, COMP) (IMPE, HONE) 
(FOMU, ARTI) (FOMU, IMPE) (FOMU, ROLE) (FOMU, COMP) (ARTI, IMPE) (ARTI, ROLE) 
(ARTI, COMP) (IMPE, ROLE) (IMPE, COMP) (ROLE, COMP) (ROLE, HONE) (ROLE, BENE) 
(ROLE, RELI) (ROLE, OPEN) (COMP, HONE) (COMP, BENE) (COMP, RELI) และ (RELI, OPEN) 
รวมถึงการลดความคลาดเคลื่อนของตัวแปรตาม คือ (IDEI,INDC) ท าให้ได้ ค่า P-Value เท่ากับ 
0.05994 หมายถึง โมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  จึงสรุปได้
ว่า โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร เชิงสมมติฐาน ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงด้วยภาพที่ 5.1 ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 5.1 ตัวแบบสมการโครงสร้างที่ปรับแล้ว 
 

  จากผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ตามสมมติฐานข้อมูลเชิงประจักษ์หลังปรับโมเดลการวิจัย   
ท าให้ผู้วิจัยสามารถทราบขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของปัจจัยที่น ามา
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ศึกษาต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร เพ่ือความชัดเจนในการสรุปอิทธิพล
จากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ผู้วิจัยขอสรุปผลเป็น
รายด้านได้ ดังนี้ 
  ตัวแปรแฝงภายนอก ด้านปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ (EIQ) ส่งผลทางตรงในทิศทางบวก
กับตัวแปรแฝงภายในปัจจัยความเชื่อมั่น (CONF) วัดขนาดอิทธิพลทางตรง = 0.41 ตัวแปรแฝงภายใน
ปัจจัยวิสัยทัศน์ วัดขนาดอิทธิพลทางตรง = 0.09 ตัวแปรแฝงภายในปัจจัยความคิดสร้างสรรค์ (CREA) 
วัดขนาดอิทธิพลทางตรง = 0.05 และตัวแปรแฝงภายในปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง วัดขนาด
อิทธิพลทางตรง = 0.00 ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อม ได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์ ส่งผลทางอ้อม
ต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยส่งผ่านความเชื่อมั่น ความคิดสร้างสรรค์ และวิสัยทัศน์ วัดขนาด
อิทธิพลทางตรง = 0.10 รวมถึงความเชื่อมั่น ส่งผลทางอ้อมต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยส่งผ่าน
ความคิดสร้างสรรค์ และวิสัยทัศน์ วัดขนาดอิทธิพลทางตรง = 0.45 อีกท้ังวิสัยทัศน์ ส่งผลทางอ้อมต่อ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยส่งผ่านความคิดสร้างสรรค์ วัดขนาดอิทธิพลทางตรง = 0.10 โดย
สัดส่วนของความเชื่อถือได้ในตัวแปรภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่อธิบายได้ด้วยปัจจัยความเชื่อมั่น 
(CONF) ได้ร้อยละ  (R2= 0.037) ปัจจัยความคิดสร้างสรรค์ (CREA) ได้ร้อยละ (R2= 0.023) ปัจจัย
วิสัยทัศน์ (VISI) ได้ร้อยละ  (R2= 0.020) และปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ (EIQ)  ได้ร้อยละ (R2= 
0.010) ตามล าดับ 
 
5.2 การอภิปรายผล 
  จากการวิจัยเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
              การทดสอบสมมติฐานตัวแบบที่ 1 โมเดลปัจจัยความคิดสร้างสรรค์ (CREA) พบว่า ผลการ
ทดสอบสมมติฐานต้องยอมรับสมมติฐานหลัก หมายถึง โมเดลปัจจัยความคิดสร้างสรรค์ ตามสมมติฐาน
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นเพราะ
ผู้บริหารและพนักงานบริษัทมีความคิดเห็นว่าการจะพัฒนาให้ธุรกิจประสบความส าเร็จในการ
ประกอบกิจการต้องมีการพัฒนาในด้านความคิดสร้างสรรค์  ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงคือปัจจัยในด้านความคิดสร้างสรรค์ เป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่ง ส าหรับในปัจจัยด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ นั้นผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมแล้วยังท าให้ทราบว่ายัง
สามารถแยกเป็นรายย่อยออกมา ได้แก่ 1) ความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ (Originality) 2) ความยืดหยุ่นใน        
การคิด (Flexibility) 3) ความคล่องแคล่วในการคิด (Fluency) และ 4) ความละเอียดลออในการคิด 
(Elaboration) ซึ่งในปัจจัยทั้งหลายที่ผู้วิจัยกล่าวมานั้นล้วนได้มาจากแนวคิดของนักการศึกษา        
และสถานบันต่างกล่าวไว้หลาย ๆ แบบมาประกอบท าให้ผู้วิจัยสามารถน ากรอบแนวความคิดดังกล่าว
นั้นมาสร้างเป็นโมเดลได้เป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถส่งผลต่อกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับร้านค้าปลีก 
จากปัจจัยที่ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าเป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงนั้นเมื่อน าไปทดสอบ
สมมติฐานแล้วพบว่าข้อมูลเชิงประจักษ์มีค่าความสอดคล้องกับโมเดลตามทฤษฎีดังที่ได้ทบทวน
วรรณกรรมมา ซึ่งจากการทดสอบสมมติฐานตรวจสอบโมเดลนี้ยังได้ไปสอดคล้องกับแนวคิดและ
ทฤษฎีของ Bennis (2002)  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ส าเนา หมื่นแจ่ม (2555) พบว่า ความคิด
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สร้างสรรค์เป็นความคิดที่ไม่ท าร้ายใครโดยมุ่งหมายเพ่ือเสริมสร้างให้ดีขึ้นและเป็นการสร้างสรรค์        
สิ่งใหม่ ๆ ให้มีความแตกต่างไปจากเดิมและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบกิจการพัฒนาให้
ธุรกิจประสบความส าเร็จ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ(วีระ หงส์ลดารมณ์, 2554) Burke, et al. 
(2006) Yammarino, et al. (2005) Shin & Zhou (2003) Greenberg & Baron (2002) 
              การทดสอบสมมติฐานตัวแบบที่ 2 โมเดลปัจจัยวิสัยทัศน์ (VISI) พบว่า ผลการทดสอบ
สมมติฐานต้องยอมรับสมมติฐานหลัก หมายถึง โมเดลปัจจัยวิสัยทัศน์ ตามสมมติฐานสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมี
บทบาทส าคัญยิ่งต่อการสร้างวิสัยทัศน์ให้กับพนักงานไปในทิศทางที่วางเป้าหมายไว้ในการประกอบ
กิจการต้องมีการพัฒนาในด้านวิสัยทัศน์ ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงคือปัจจัยใน
ด้านวิสัยทัศน์เป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่ง ส าหรับในปัจจัยด้านวิสัยทัศน์นั้นผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจาก
การทบทวนวรรณกรรมแล้วยังท าให้ทราบว่ายังสามารถแยกเป็นรายย่อยออกมา ได้แก่ 1) การสร้าง
วิสัยทัศน์ (Formulating) 2) การเผยแพร่วิสัยทัศน์ (Articulating) 3) ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม วิ สั ย ทั ศ น์  
(Implementing) และ 4) การเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ซึ่งในปัจจัยทั้งหลายที่ผู้วิจัยกล่าวมา
นั้นล้วนได้มาจากแนวคิดของนักการศึกษาและสถานบันต่างกล่าวไว้หลาย ๆ  แบบมาประกอบท าให้
ผู้วิจัยสามารถน ากรอบแนวความคิดดังกล่าวนั้นมาสร้างเป็นโมเดลได้เป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถส่งผลต่อ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง จากปัจจัยที่ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าเป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงนั้นเมื่อน าไปทดสอบสมมติฐานแล้วพบว่าข้อมูลเชิงประจักษ์มีค่าความสอดคล้องกับ
โมเดลตามทฤษฎีดังที่ได้ทบทวนวรรณกรรมมา ซึ่งจากการทดสอบสมมติฐานตรวจสอบโมเดลนี้ยังได้
ไปสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ Bass & Riggio (2006) ซึ่งได้กล่าวไว้ และยังสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ภาวิช ทองโรจน์ (2555) พบว่าการสร้างวิสัยทัศน์รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์สภาพการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์การ โดยการก าหนดทิศทางและเป้าหมายเพ่ือสร้าง
อนาคตผ่านวิสัยทัศน์ของบริษัทได้ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Ertmer, Bai, Dong, Khalil, 
Park & Wang (2010) Miller, (2008) Rhouda Pennings (2007) Lussier & Aohua (2007)  
Koscec (2007)  
              การทดสอบสมมติฐานตัวแบบที่ 3 โมเดลปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ (EIQ) พบว่า ผล
การทดสอบสมมติฐานต้องยอมรับสมมติฐานหลัก หมายถึง โมเดลปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์  ตาม
สมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แสดง
ให้เห็นว่าผู้บริหารแสดงออกถึงผู้ อ่ืนโดยสามารถจัดการควบคุมอารมณ์ของตนเอง ตระหนักถึง
ความรู้สึกตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือการสร้างแรงบันดาลใจในตนเอง สามารถจัดการอารมณ์ของตนและ
อารมณ์ที่เกิดจากความสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้ ในการประกอบกิจการต้องมีการพัฒนาในด้านความฉลาด
ทางอารมณ์ ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงคือปัจจัยในด้านความฉลาดทางอารมณ์ 
เป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่ง ส าหรับในปัจจัยด้านความฉลาดทางอารมณ์ นั้นผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจาก
การทบทวนวรรณกรรมแล้วยังท าให้ทราบว่ายังสามารถแยกเป็นรายย่อยออกมา ได้แก่ 1) การ
ตระหนักรู้อารมณ์ของตนเอง (Know one’s Emotion) 2) การสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเอง (Motivating 
Oneself) 3) การรับรู้อารมณ์ของผู้อ่ืน (Recognizing Emotion in Others) 4) การสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้ อ่ืน (Handling Relationships) และ5) การควบคุมอารมณ์ของตนเอง (Control one’s Emotion)      
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ซึ่งในปัจจัยทั้งหลายที่ผู้วิจัยกล่าวมานั้นล้วนได้มาจากแนวคิดของนักการศึกษาและสถานบันต่างกล่าว
ไว้หลาย ๆ แบบมาประกอบท าให้ผู้วิจัยสามารถน ากรอบแนวความคิดดังกล่าวนั้นมาสร้างเป็นโมเดล
ได้เป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง จากปัจจัยที่ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าเป็นปัจจัย
ที่จะส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงนั้นเมื่อน าไปทดสอบสมมติฐานแล้วพบว่าข้อมูลเชิงประจักษ์มี
ค่าความสอดคล้องกับโมเดลตามทฤษฎีดังที่ได้ทบทวนวรรณกรรมมา  ซึ่งจากการทดสอบสมมติฐาน
ตรวจสอบโมเดลนี้ยังได้ไปสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ Bass & Riggio (2006) ซึ่งสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ สุพานี สฤษฏ์วานิช (2552) พบว่าความฉลาดทางอารมณ์สามารถตอบสนองความ
ต้องการแสดงความคิดและการกระท าของตนเองได้อย่างสมเหตุสมผล มองโลกในแง่ดี สามารถสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ด้วยการด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์และมีความสุขจากความสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้ 
และบทวิเคราะห์การบริหารงาน (มานะ โลหเตปานนท์, 2554) พบว่า บริษัทเฮย์กรุ๊ป ภาคพ้ืนเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง
ผลงานวิจัยของ (วรรณา  โชคบรรดาลสุข, 2555) พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กับ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติสอดคล้องกับผลการวิจัยของนักวิจัยท่านอ่ืน ๆ 
Walter (2011) Minett, Yaman, & Denizci (2009) L.Mills & Rouse (2009) Greven, et al., 
(2008) luemper (2008) Michael Piel, (2008) Yammarino & Dansereau (2008) Ergeneli, 
Gohar, &Temirbekova (2007) Zawahir Siddigue (2007 ) Saima Yousuf & Iftikhar Ahmad  
(2007)  
              การทดสอบสมมติฐานตัวแบบที่ 4 โมเดลปัจจัยความเชื่อมั่น (CONF) พบว่า ผลการ
ทดสอบสมมติฐานต้องยอมรับสมมติฐานหลัก หมายถึง โมเดลปัจจัยความเชื่อมั่น ตามสมมติฐาน
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นว่า
ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นระหว่างบุคคลและความเชื่อมั่นในระบบ ความซื่อตรง การรักษาสัญญาปฏิบัติ
ตามท่ีพูดซึง่นิยามดังกล่าวเชื่อมโยงถึง ความซื่อสัตย์ (Honesty) ประกอบด้วย การมีความเชื่อมัน การ
มีความซื่อตรง การปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความซื่อสัตย์ การรักษาสัญญา การปฏิบัติตามที่พูดเป็นผู้ที่มี
ความยุติธรรมและมีจริยธรรมอย่างสูง ในการประกอบกิจการต้องมีการพัฒนาในด้านความเชื่อมั่น 
ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงคือปัจจัยในด้านความเชื่อมั่น เป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่าง
ยิ่ง ส าหรับในปัจจัยด้านความเชื่อมั่น นั้นผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมแล้วยังท า
ให้ทราบว่ายังสามารถแยกเป็นรายย่อยออกมา ได้แก่ 1) สมรรถนะรอบรู้ (Competence) 2) ความ
ซื่อสัตย์ (Honesty) 3) คุณงามความดี (Benevolence) 4) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) และ5) 
ความเปิดเผย (Openness) ซึ่งในปัจจัยทั้งหลายที่ผู้วิจัยกล่าวมานั้นล้วนได้มาจากแนวคิดของนัก
การศึกษาและสถานบันต่างกล่าวไว้หลาย ๆ แบบมาประกอบท าให้ผู้วิจัยสามารถน ากรอบแนวความคิด
ดังกล่าวนั้นมาสร้างเป็นโมเดลได้เป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  จาก
ปัจจัยที่ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าเป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงนั้นเมื่อน าไปทดสอบ
สมมติฐานแล้วพบว่าข้อมูลเชิงประจักษ์มีค่าความสอดคล้องกับโมเดลตามทฤษฎีดังที่ได้ทบทวน
วรรณกรรมมา ซึ่งจากการทดสอบสมมติฐานตรวจสอบโมเดลนี้ยังได้ไปสอดคล้องกับแนวคิด         
และทฤษฎีของ Perry & Mankin (2007)  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน 
(2552) ที่พบว่าความเชื่อมั่นของผู้บังคับบัญชาขององค์การภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนมี
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ความเชื่อมันปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมอย่างสูง  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
นักวิจั ยท่าน อ่ืน ๆ G.Fairholm (2009) Hay (2008) Anderson et al., (2008) M. Fernando & 
Y.Yang (2006) 
              การทดสอบสมมติฐานตัวแบบที่ 5 โมเดลปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  นิคม
อุตสาหกรรม นวนคร (TRFL) พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานต้องยอมรับสมมติฐานหลัก หมายถึง 
โมเดลปัจจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ตามสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมีปัจจัยด้านภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงที่มอิีทธิพลระหว่างผู้น า และผู้ตาม ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และบรรลุเป้าหมาย
ร่วมกนั ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญตามที่นักการศึกษาหลาย ๆ ท่านกล่าวไว้ ท าให้ผู้วิจัยสามารถน า
กรอบแนวคิดดังกล่าวนี้มาสร้างเป็นตัวแปรปัจจัยที่ส าคัญต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง อีกหนึ่งปัจจัย
เพ่ิมข้ึนและจากการทดสอบสมมติฐานยังพบว่าโมเดลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นยังมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ดังที่ได้ทบทวนวรรณกรรมมาแล้วในบทที่ 2 นอกจากนี้ผลการวิจัยยังได้ไปสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Daft (2005) ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ของโลกยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ในการประกอบกิจการต้องมี
การพัฒนาในด้านความเชื่อมั่น ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงคือปัจจัยในด้านภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร เป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่ง ส าหรับในปัจจัยด้าน
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร นั้นผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากการทบทวน
วรรณกรรมแล้วยังท าให้ทราบว่ายังสามารถแยกเป็นรายย่อยออกมา ได้แก่ 1) การใช้อิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์หรือการสร้างบารมี (Idealized Influence or Charisma Leadership) 2) การสร้างแรง
บันดาลใจ (Inspirational Motivation) 3) การกระตุ้นการใช้ปัญญา (Intellectual Stimulation) 
และ4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) ซึ่งในปัจจัยทั้งหลายที่
ผู้วิจัยกล่าวมานั้นล้วนได้มาจากแนวคิดของนักการศึกษาและสถานบันต่างกล่าวไว้หลาย ๆ  แบบมา
ประกอบท าให้ผู้วิจัยสามารถน ากรอบแนวความคิดดังกล่าวนั้นมาสร้างเป็นโมเดลได้เป็นปัจจัยหนึ่งที่
สามารถส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง จากปัจจัยที่ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าเป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงนั้นเมื่อน าไปทดสอบสมมติฐานแล้วพบว่าข้อมูลเชิงประจักษ์มีค่าความสอดคล้อง
กับโมเดลตามทฤษฎีดังที่ได้ทบทวนวรรณกรรมมา ซึ่งจากการทดสอบสมมติฐานตรวจสอบโมเดลนี้ยัง
ได้ไปสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ (Daft, 2005) กล่าวว่าภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ มีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา คือภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของ (Bass, 1985) และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (วีระ ซีประเสริฐ , 2555) ที่
พบว่าภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพสามารถน ากลุ่มให้ปฏิบัติงานต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลา สร้างความเชื่อมั่น สร้างความศรัทธา และให้การสนับสนุน ผลักดันบุคคลหรือองค์กรให้
บรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้        
              การทดสอบสมมติฐานตัวแบบที่ 6 โมเดลสมการโครงสร้าง พบว่า ผลการทดสอบ
สมมติฐานต้องยอมรับสมมติฐานหลัก หมายถึง โมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐานสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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              จากการทบทวนวรรณกรรมเมื่อผู้วิจัยได้สร้างโมเดลย่อยของตัวแปรปัจจัยรายย่อยที่
ประกอบด้วยตัวแปรอิสระทั้งหมด 4 โมเดลปัจจัยย่อย และตัวแปรตามอีก 1 โมเดลปัจจัย เมื่อน า
โมเดลทั้ง 5 โมเดลมาประกอบกันเพ่ือท าการทดสอบสมมติฐานหาความสอดคล้องของโมเดลแล้ว
พบว่า โมเดลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามทฤษฎีได้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามที่ได้เก็บข้อมูล
มาและเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ดังนั้นท าให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร นั้นคือ ปัจจัยความเชื่อมั่น และปัจจัยวิสัยทัศน์ที่เป็น
เช่นนี้อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากว่าความเชื่อมั่นเป็นสิ่งจ าเป็นต่อองค์การเพ่ือประสิทธิผลขององค์การ 
ผลลัพธ์ทางบวกของการท างานเป็นผลสืบเนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของความเชื่อมั่น ภายในองค์การส่งผล
ต่อการเพ่ิมผลผลิตของพนักงานและความผูกพันกับองค์การอย่างเข้มแข็ง (Nyhan & Marlowe, 
1997 ส าหรับงานวิจัยอ่ืน ๆ แสดงถึงผลพวงหลักของความเชื่อมั่นมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและ
ผลงานในหลายด้าน ทั้งการสื่อสารและการแบ่งปันข้อมูล ความขยัน การยุติความขัดแย้ง ความผูกพัน 
รวมทั้งผลงานส่วนบุคคลและผลงานของหน่วยงาน ซึ่งความเชื่อมั่นมีความส าคัญมากในสภาพที่มีการ
เปลี่ยนแปลง และความไม่มั่นคงในสถานที่ท างาน บุคคลจะต้องเปลี่ยนไปมีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 
ซึ่งระดับความเชื่อมั่นจะเป็นตัวก าหนดความสัมพันธ์ดังกล่าว Marshall (2000); Robbins (2005) มองว่า
ความเชื่อมั่นเป็นความส าคัญเพราะเป็นความต้องการทางด้านจิตใจ บุคคลมีความต้องการการคาดคะเน 
ความมั่นคง การคงอยู่และมีความรู้สึกปลอดภัยประการที่สอง องค์การต้องการความภักดีของ
พนักงาน และความผูกพันเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากความเชื่อมั่นภายในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก 
กับความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง ความเชื่อมั่นจึงเป็นสิ่งส าคัญเพราะการที่บุคคลมีความผูกพัน
ต่อองค์การนั้น จะเป็นตัวก าหนดให้องค์การบรรลุเป้าหมายและรักษาสมาชิกในองค์การให้คงอยู่ กับ
องค์การ (Fairholm, 1994; Robbins, 2005) โดยการสร้างความสัมพันธ์ความเชื่อมั่นบนพ้ืนฐานแห่ง
ความซื่อสัตย์ (Honesty) การยึดถือหลักคุณธรรม (Integrity) และเมตตากรุณาอย่างจริงใจต่อผู้ อ่ืน 
(Covey, 1989; Fairholm, 1994) เช่นเดียวกับวิสัยทัศน์ Kakabadse, et al. (2005) ได้ให้ข้อแนะน า
ในกระบวนการวิสัยทัศน์ (Visioning Process) ไว้ว่าผู้ที่มีวิสัยทัศน์ควรจะพิจารณาถึงส่วนประกอบ 5 
ประการอันได้แก่ผลลัพธ์ของทุกความรู้สึก (Outcomes of all Senses) ความรู้สึกภายในและสิ่งที่
มองเห็นได้ (Internal Verbalizations and Visualizations) รูปแบบการมีส่วนร่วมและบรรทัดฐาน 
(Participation Patterns and Norms) วิธีการทุกประเภทของการยอมรับในสิ่งที่กระทบกระเทือน
ต่อความรู้สึก (Feelings Affecting Acceptance) และ ค่านิยม (Values) จะเห็นได้ว่าวิสัยทัศน์เป็น
แนวคิดใหม่ซึ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์การแสดงถึงความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ
จูงใจบุคลากรในองค์การได้ด าเนินงานอย่างเต็มความสามารถและยกระดับการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น        
ซึ่งพฤติกรรมของผู้ที่มีวิสัยทัศน์นั้นต้องสามารถแสดงออกคือการสร้างวิสัยทัศน์  ซึ่งเกิดจากการมอง
อนาคตที่กว้างไกล คิดนอกกรอบความคิดสร้างสรรค์ ก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ได้ว่าสิ่งที่ต้องการให้องค์การเป็นในอนาคตนั้นมีความเป็นไปได้ หลังจากนั้นต้องมีการเผยแพร่
วิสัยทัศน์ สื่อสารวิสัยทัศน์ได้อย่างชัดเจน แล้วปฏิบัติตามวิสัยทัศน์เพ่ือให้วิสัยทัศน์นั้นเกิดขึ้นจริง        
โดยการสร้างแรงกระตุ้น จูงใจให้สมาชิกมีส่วนร่วม มีการเสริมสร้างพลังอ านาจแก่สมาชิก สนับสนุนให้
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มีการท างานเป็นทีม และสิ่งที่ขาดไม่ได้ของผู้ที่มีวิสัยทัศน์นั้น คือการสร้างความไว้วางใจแก่สมาชิกการ
ท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี 
   จาการทดสอบสมมติฐานเพ่ือระบุความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับของปัจจัยที่
มีผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร จากผลการตรวจสอบความสอดคล้อง
กลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ตาม
สมมติฐานข้อมูลเชิงประจักษ์หลังปรับโมเดลการวิจัย ท าให้ผู้วิจัยสามารถทราบขนาดอิทธิพลทางตรง 
อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของปัจจัยที่น ามาศึกษาต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคม
อุตสาหกรรม นวนคร ดังนี้  
   ด้านปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ (EIQ) และปัจจัยความคิดสร้างสรรค์ (CREA) เป็น
ปัจจัยเชิงสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร แต่ว่าส่งผลอยู่
ในระดับที่ถือได้ว่าน้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นด้านการตระหนักรู้อารมณ์ของตนเอง ด้านการสร้างแรงจูงใจ
ให้กับตัวเอง ด้านการรับรู้อารมณ์ของผู้อ่ืน ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และด้านการควบคุม
อารมณ์ของตนเอง รวมถึงด้านความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ด้านความยืดหยุ่นในการคิด ด้านความคล่องแคล่ว
ในการคิด และด้านความละเอียดลออในการคิด ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากว่าความฉลาด
ทางอารมณ์ เปรียบเสมือนความสามารถที่จะบอกและเฝ้าระวังเกี่ยวกับความรู้สึกและอารมณ์ของ
ตนเองและผู้อ่ืน พร้อมทั้งไม่สามารถแยกแยะอารมณ์ความรู้สึกนั้นได้ ไม่สามารถน าอารมณ์ความรู้สึก
เหล่านี้ไปสู่การคิดการปฏิบัติที่แท้จริงซึ่งความสามารถในการใช้ทักษะทางอารมณ์ความรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งที่ส่งเสริมความฉลาด โดยเฉพาะความฉลาดทางสังคม เป็นแคส่่วนหนึ่งของความฉลาดทางสังคม
ในส่วนของการเฝ้าระวัง และประเมินอารมณ์ความรู้สึกของคนอ่ืนและใช้อารมณ์ความรู้สึกนั้นเป็น
ตัวน าการแสดงออกของพฤติกรรมต่างๆ การแสดงออกความคิดจะเกี่ยวพันกับกระบวนการทางจิต
และเกี่ยวกับข้อมูลในการใช้ประโยชน์ทางอารมณ์ในการแก้ปัญหาได้ไม่ดีเท่าที่ควร รวมทั้งความคิด
สร้างสรรค์เป็นจินตนาการที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาความยุ่งยาก จากความคิดที่ซับช้อนเป็น
ความสามารถที่จะเห็นความสัมพันธ์ใหม่ ๆ และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ โดยอาศัยการบูรนาการเชื่อมโยงจากความรู้และประสบการณ์เพียงอย่างเดียว
เท่านั้น จะเห็นว่าความคิดสร้างสรรค์ เป็นทักษะที่มีอยู่ในบุคคลทุกคน และสามารถที่จะพัฒนาให้
สูงขึ้นได้โดยอาศัยความรู้การจัดกิจกรรมและการจัดบรรยากาศที่เอ้ืออ านวย ท าให้ปัจจัยความฉลาด
ทางอารมณแ์ละความคิดสร้างสรรค์ไม่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง   
   ปัจจัยความเชื่อมั่น (CONF) และปัจจัยวิสัยทัศน์ (VISI) นั้นส่งผลทางตรงในทิศ
ทางบวกกับตัวแปรแฝงภายในภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ที่เด่นชัดที่สุดคือ 
ในด้านสมรรถนะรอบรู้ และด้านการเผยแพร่วิสัยทัศน์ ถ้าเพ่ิมปัจจัยดังกล่าวแล้ว ยิ่งส่งผลให้ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงมีความเจริญเติบโตทางด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้นในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้าน การสร้าง
วิสัยทัศน์ การเผยแพร่วิสัยทัศน์ การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ การเป็นแบบอย่างที่ดี  และสมรรถนะรอบรู้ 
ความซื่อสัตย์ คุณงามความดี ความน่าเชื่อถือ ความเปิดเผย เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าความ
เชื่อมั่นเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญมากองค์ประกอบหนึ่งขององค์การหากปราศจากความเชื่อมั่น  
องค์การนั้นจะปราศจากความเป็นหนึ่งเดียว สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อุชุมพร แก้วขุนทด (2550) 
ที่ได้ท าการศึกษาความเชื่อมั่นพบว่า ความสามัคคี ความคิดสร้างสรรค์ จะน้อยลง องค์การนั้นจะมี
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กระบวนการตัดสินใจที่ไร้ประสิทธิภาพ อัตราการลาออกของพนักงานจะสูง ความเชื่อมั่นไม่ใช่เป็น
เพียงแนวคิดธรรมดา แต่ความเชื่อมั่นอาจเป็นเสมือนก าแพงซีเมนต์หนึ่งที่กั้นกลางระหว่าง
ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของบุคคลในองค์การ หรืออาจเป็นปัจจัยขั้นพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งใน
การด าเนินธุรกิจ แม้ว่าองค์การหลาย ๆ องค์การจะสามารถปฏิบัติงานได้ระยะสั้น ๆ เท่านั้นในระยะ
ยาวแล้วองค์การเหล่านั้นอาจจะไม่มีการประสานงานร่วมมือร่วมกันภายในองค์การเป็นอย่างดี  
องค์การที่บรรลุวัตถุประสงค์ระยะยาวและประสบความส าเร็จ มักจะให้อิสระแก่พนักงานในองค์การ 
นอกจากนี้องค์การที่บรรลุวัตถุประสงค์ในระยะยาวและประสบความส าเร็จ  จะต้องมีการก าหนด
วิธีการปฏิบัติงานเพ่ือส่งเสริมการประสานงานร่วมมือกันปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  ดังนั้น
หากปราศจากความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันแล้ว การร่วมมือกันปฏิบัติงานย่อมไม่บรรลุวัตถุประสงค์อย่าง
มีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน และตัวชี้วัดระดับความเชื่อมั่น ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ 1) การเปิด 
เผย (Openness)เป็นความเต็มใจในการเปิดเผยเรื่องราวต่าง  ๆ ภายในกลุ่ม 2) การให้เกียรติ 
(Respect) เป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม และ 3) ความสอดคล้อง (Alignment) เป็น
การร่วมมือประสานงานกันภายในกลุ่ม การเสนอความคิดเห็นและตัดสินใจร่วมกัน เช่นเดียวกับ
วิสัยทัศน์เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า วิสัยทัศน์เป็นแนวคิดใหม่ซึ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
องค์การแสดงถึงความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจจูงใจบุคลากรในองค์การได้ด าเนินงานอย่าง
เต็มความสามารถและยกระดับการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น ซึ่งพฤติกรรมของผู้ที่มีวิสัยทัศน์นั้นต้องสามารถ
แสดงออกคือการสร้างวิสัยทัศน์ ซึ่งเกิดจากการมองอนาคตที่กว้างไกล  คิดนอกกรอบความคิด
สร้างสรรค์ ก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ว่าสิ่งที่ต้องการให้องค์การเป็น
ในอนาคตนั้นมีความเป็นไปได้ หลังจากนั้นต้องมีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ สื่อสารวิสัยทัศน์ได้อย่างชัดเจน 
แล้วปฏิบัติตามวิสัยทัศน์เพื่อให้วิสัยทัศน์นั้นเกิดขึ้นจริง โดยการสร้างแรงกระตุ้น จูงใจให้สมาชิกมีส่วน
ร่วม มีการเสริมสร้างพลังอ านาจแก่สมาชิก สนับสนุนให้มีการท างานเป็นทีม และสิ่งที่ขาดไม่ได้ของผู้ที่
มีวิสัยทัศน์นั้น คือการสร้างความไว้วางใจแก่สมาชิกการท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี  สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2553) ที่ได้อธิบายถึงบทบาทและงานของผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ดังนี้ 1) 
การรู้จักและเข้าใจสภาพการณ์ขององค์การอย่างดี ผู้น าต้องรู้จักและเข้าใจองค์การ รู้สภาพการณ์ของ
องค์การอย่างลึกซึ้ง เข้าใจ และเห็นการเปลี่ยนแปลง 2) การก าหนดบทบาทและทิศทางขององค์การ
ได้อย่างชัดเจน คือ การก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดทิศทาง ที่เกิดจากการเข้าใจสถานการณ์ที่เป็นอยู่
และการมองว่าอนาคตที่ควรจะเป็น 3) ขายความคิดให้คนยอมรับและปรับเปลี่ยน คือ ความสามารถ
ของผู้น าในการขยายความคิดให้คนอ่ืนเข้าใจอย่างชัดเจน ซึ่งท าได้หลายรูปแบบทั้งการพูด การเขียน 
อภิปราย การประชุม สัมมนา 4) ให้คนอ่ืนช่วยท า ผู้น าต้องสื่อให้ชัดว่าทิศทางที่เราต้องการจะเดินไป
คืออย่างไร มีเป้าหมายที่คาดหวังคืออะไรและกระจายอ านาจให้บุคลากรปฏิบัติ 5) เริ่มให้ส าเร็จเล็ก ๆ 
ก่อน การด าเนินการในลักษณะนี้ควรกระจายส่วนต่างๆออกไปในรูปแบบของการกระจายอ านาจจึง
เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็น แต่อ านาจที่กระจายออกไปนั้นต้องสอดคล้องและมองเห็นเป็นภาพใหญ่ ผู้น า
ต้องหมั่นสังเกต ติดตาม และตรวจสอบถึงความส าเร็จ การกระจายงานท าในลักษณะที่ความร่วมมือ 
ความเชื่อถือ และความส าเร็จย่อมขึ้นกับความเชื่อ ศรัทธา เห็นพ้องหรือสอดคล้องย่อมอยู่ที่ผู้น าเป็น
หลักส าคัญมากที่สุด 6) ให้ก าลังใจกับทุกคน บทบาทของผู้น าจึงอยู่ที่ได้ใจของผู้ร่วมงาน ผู้น าต้องมี
ความคิดดี เป็นที่ศรัทธาของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ผู้น าต้องดูแลเอาใจใส่ผู้ร่วมงาน 7) บันทึกงาน การ
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บันทึกงานนี้ มีสามลักษณะผสมกัน คือ การประเมิน ตรวจสอบการบันทึก และการเผยแพร่              
ก่อนบันทึกควรตรวจสอบดูก่อนเพื่อดูว่าเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้หรือไม่ 
    จาการทดสอบสมมติฐานเพ่ือก าหนดรูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคม
อุตสาหกรรม นวนคร จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยความเชื่อมั่น และปัจจัยวิสัยทัศน์ เป็นปัจจัยเชิง
สาเหตุที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร มากที่สุด ดังนั้นในการบริหาร
จัดการทางด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นั้นควรค านึงถึงปัจจัยทั้งสองนี้เป็นหลัก ส่วนทางด้านความ
ฉลาดทางอารมณ์ และความคิดสร้างสรรค์ ควรพิจารณาเป็นส่วนสุดท้ายไป แต่ก็ไม่ควรทิ้งในประเด็น
ดังกล่าวเนื่องจากว่าบางพ้ืนที่อาจให้ความส าคัญในปัจจัยดังกล่าวได้จากผลการวิจัยพบว่าได้สอดคล้อง
กับทฤษฎีของ ซาโลเวย์ และเมเยอร์ (Salovey & Mayer, 1993) ที่ได้ให้ความหมายและค าจ ากัด
ความของความฉลาดทางอารมณ์ไว้ว่า ความฉลาดทางอารมณ์เปรียบเสมือนความสามารถที่จะบอก
และเฝ้าระวังเกี่ยวกับความรู้สึกและอารมณ์ของตนเองและผู้อ่ืน พร้อมทั้งสามารถแยกแยะอารมณ์
ความรู้สึกนั้นได้ สามารถน าอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้ไปสู่การคิดการปฏิบัติที่แท้จริงซึ่งความสามารถ
ในการใช้ทักษะทางอารมณ์ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมความฉลาด โดยเฉพาะความฉลาดทาง
สังคม ซาโลเวย์ และเมเยอร์ (Salovey & Mayer, 1993) ได้พิจารณาถึงเรื่องของความฉลาดทาง
อารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของความฉลาดทางสังคมในส่วนของการเฝ้าระวัง และประเมินอารมณ์ความรู้สึก
ของคนอ่ืนและใช้อารมณ์ความรู้สึกนั้นเป็นตัวน าการแสดงออกของพฤติกรรมต่าง ๆ พวกเขายังพบอีก
ว่าการแสดงออกของกลุ่มความคิดรวบยอดจะเกี่ยวพันกับกระบวนการทางจิตและเกี่ยวกับข้อมูลทาง
อารมณ์ ซาโลเวย์ และเมเยอร์ (Salovey & Mayer, 1993) ของตนเองแนวคิดในระยะแรก ซาโลเวย์ 
และเมเยอร์ (Salovey & Mayer) เสนอว่า ความฉลาดทางอารมณ์ และการใช้ประโยชน์ทางอารมณ์
ในการแก้ปัญหา และวิสัยทัศน์จะให้ความส าคัญต่อการประเมินเพ่ือทราบถึงระดับแรงจูงใจของผู้ตาม 
ซึ่งวิสัยทัศน์เป็นส่วนหนึ่งของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  (Transformational Leadership) ทั้งนี้
เพราะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะใช้การจูงใจให้ผู้ตามเกิดการเพ่ิมความพยายามในการท างานมากขึ้น
กว่าปกติ ซึ่งมาจากผู้ตามมีระดับความมั่นใจต่อผลของงานที่ได้รับมอบหมายและความมุ่งมั่นต่อ
ความส าเร็จค่อนข้างสูง ในที่สุดผลที่ได้จากการท างานก็จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Transformed) 
ที่ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้ความคาดหวัง (Expectation) ของผู้ตามจึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเพ่ิมแรงจูงใจแก่
ผู้ตาม จีระพร เรืองจิระชูพร (2553) ขณะที่ Bennis (1989) ได้กล่าวถึง ผู้น าที่มีประสิทธิผลจะเพียงแต่มี
วิสัยทัศน์เท่านั้นยังไม่เพียงพอ แต่จะต้องเผยแพร่วิสัยทัศน์นั้นให้สมาชิกเข้าใจอย่างชัดเจนโดยเน้นที่
ผลผลิตเป้าหมาย และทิศทางการด าเนินงาน ในปี 1997 Bennis ได้กล่าวถึงหลัก 5 ประการของ
ความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ดังนี้ 1) ความเป็นผู้น าในการท างานที่ท้าทาย สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และ
ส่งเสริมผู้อ่ืนให้มีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ที่ท้าทาย 2) มีแรงบันดาลใจและกระตือรือร้นโดยการท าให้เกิด
วิสัยทัศน์ร่วมกับผู้ อ่ืน 3) ส่งเสริมการท างานเป็นทีมให้การสนับสนุนผู้ อ่ืน  4) ท าตนเป็นต้นแบบ
ตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน และ 5) น ามาซึ่งการบรรลุความส าเร็จสูงสุดในการท างานจากจิตวิญญาณอย่าง
แท้จริง  (Zaccaro & Banks (2004)  ได้ เสนอจากผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้ที่มีวิสัยทัศน์  
ประกอบด้วย การสร้างวิสัยทัศน์ (Formulating) การเผยแพร่วิสัยทัศน์ (Articulating) และการปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ที่สัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ (implementing) ต่อมา Bass & Avolio (1994); Cited in Bass & 
Riggio (2006) ได้กล่าวถึงสิ่งที่ต้องปฏิบัติ คือ จะต้องมีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยังผู้
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ตาม ผู้น าจะต้องมีความสม่ าเสมอมากกว่าการเอาแต่อารมณ์สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์
วิกฤตผู้ที่ไว้ใจได้ว่าจะท าในสิ่งที่ถูกต้อง ผู้น าจะเป็นผู้ที่มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง หลีกเลี่ยงที่จะใช้
อ านาจเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืนและเพ่ือประโยชน์ของ
กลุ่ม และผู้น าจะต้องแสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน  ผู้น าจะ
แสดงความเชื่อมั่นและแสดงให้เห็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้  ผู้น าจะ
ช่วยให้ผู้ตามมองข้ามประโยชน์ของตน เพ่ือวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การรวมทั้งกระตุ้นผู้ตามให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงผู้น าต้องมีบทบาทในการพัฒนาวิสัยทัศน์ที่จะน าทางเป้าประสงค์ของ
องค์การและวิธีปฏิบัติการมีการติดต่อวิสัยทัศน์ และสื่อสารความหมายให้ชัดเจน ท าให้เกิดจิต
วิญญาณแห่งการเป็นทีม (Team Spirit) ความกระตือรือร้นการมองโลกในแง่ดี ความผูกพันต่อ
เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ร่วมและการเชื่อมต่อภายในกลุ่มงานและองค์การซึ่งประกอบด้วย  การ
ติดต่อสื่อสารวิสัยทัศน์ใช้สัญลักษณ์ที่จะเน้นย้ าความพยายามของผู้ตามและการเป็นแบบอย่างของ
พฤติกรรมที่เหมาะสมวิสัยทัศน์ (Vision) เป็นกระบวนการจัดการเชิงรุก (Proactive Management) 
และเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นพลวัตโดยมีลักษณะทางกลยุทธ์เป็นพ้ืนฐานที่น า ไปสู่รูปแบบของวิสัยทัศน์ 
มีสิ่งที่เป็นพ้ืนฐานของวิสัยทัศน์อยู่ 2 ประการ คือ 1) ต้องพยายามที่จะมีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อม 
(To influence the Environment) และ 2) ต้องพยายามที่จะริเริ่มสู่การเปลี่ยนแปลง (Initiators of 
Change) 
   นอกจากนี้ Kakabadse, et al. (2005) ได้ให้ข้อแนะน าในกระบวนการวิสัยทัศน์ 
(Visioning Process) ไว้ว่าผู้ที่มีวิสัยทัศน์ควรจะพิจารณาถึงส่วนประกอบ 5 ประการอันได้แก่ผลลัพธ์
ของทุกความรู้สึก (Outcomes of all Senses) ความรู้สึกภายในและสิ่งที่มองเห็นได้  (Internal 
Verbalizations and Visualizations) รูปแบบการมีส่ วนร่ วมและบรรทัดฐาน  (Participation 
Patterns and Norms) วิธีการทุกประเภทของการยอมรับในสิ่งที่กระทบกระเทือนต่อความรู้สึก 
(Feelings Affecting Acceptance) และ ค่านิยม (Values) 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
  จากการวิจัยเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร ผู้วิจัยขอเสนอแนะผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
  5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
   1) จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ส่งผลต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดแสดงว่า ผู้น าไม่สามารถจัดการควบคุมอารมณ์ของตนเองในการกระตุ้นภายใน
จิตใจได ้ตลอดจนไม่สามารถตอบสนองความต้องการแสดงความคิดและการกระท าของตนเองได้อย่าง
สมเหตุสมผล ดังนั้นผู้น าควรให้ความสนใจในการสร้างปฏิสัมพันธ์ด้วยการด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างสร้างสรรค์และมีความสุขได้จากการควบคุมคุณสมบัติของความสามารถทางสมองกับ
คุณลักษณะอ่ืน ๆ เช่น บุคลิกภาพแบบอิสระ การดูแลตนเอง และอารมณ์ซึ่ง เรียกว่า รูปแบบผสม คือ
ความฉลาดทางอารมณ์มีทิศทางเดียวกับความฉลาดทางปัญญาของสมองที่สามารถก าหนดภาพความ
สมดุลของความฉลาดทางปัญญาโดยทั่วไปของบุคคลได ้ 
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   2) จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยความคิดสร้างสรรค์  ส่งผลต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดแสดงว่าจินตนาการที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาความยุ่งยาก จากความคิดที่
ซับช้อนเป็นความสามารถที่จะเห็นความสัมพันธ์ใหม่ ๆ และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจาก
เดิมไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมจะต้องอาศัย
การบูรนาการเชื่อมโยงจากความรู้และประสบการณ์เข้นามาเป็นส่วนประกอบในขั้นตอนหลักด้วยเพ่ือ
พัฒนาความคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบเฉพาะทางสติปัญญา  และสร้างเป็นแบบจ าลองที่เรียกว่า 
“แบบจ าลองโครงสร้างทางสติปัญญาของ Guilford” ซึ่งประกอบด้วยสมรรถภาพทางสมอง 3 มิต ิคือ 
วิธีการคิด (Operation) เนื้อหา (Content) และผลของการคิด (Products) ได้อย่างสมบูรณ์  
   จากปัจจัยที่กล่าวมา ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงนับเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ผู้น า
การเปลี่ยนแปลงต้องใช้วางแผนตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรม เพ่ือที่จะท าให้ธุรกิจอุตสาหกรรม
สามารถแข่งขัน และประสบความส าเร็จได้ แต่สิ่งส าคัญเหนือสิ่งอ่ืนใดคือผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะต้อง
มุ่งมั่น ใส่ใจ เรียนรู้ และศึกษาการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และ ต้องพร้อมที่จะพัฒนา
ธุรกิจอุตสาหกรรมของตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือการแข่งขัน ในโลกธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
  5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
   ในการท าวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการท า ดังนี้ 
  1) ควรน าผลการวิจัยที่ได้คือปัจจัยความเชื่อมั่นไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร เนื่องจากมีค่าอิทธิพลที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง มากสุด เพ่ือพัฒนาผู้น าไปสู่ความส าเร็จในการแข่งขันท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  2) เพ่ือพัฒนาผลการวิจัยครั้งนี้ ควรมีการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม นวนคร กับนิคมอุตสาหกรรมอ่ืนที่มี
บริบทใกล้เคียงกันและแตกต่างกัน 
  3) ควรศึกษาวิจัยรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น ปัจจัยด้าน
ความร่วมมือที่ยังไม่ได้คัดเลือกมาศึกษาที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง นิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร ศึกษาอิทธิพลทางตรงและ ทางอ้อม เพ่ือให้ได้รูปแบบอ่ืน ๆ ในการพัฒนาผู้น าเพ่ิมขึ้น 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน   ที่ก าหนดตามความเป็นจริง 
 
1. เพศ 
  1.  ชาย 2.  หญิง 
2. อายุ 
  1.  18 -30 ปี 2.  31 – 40 ปี 
  3.  41 -50 ปี 4.  มากกว่า 50 ปี 
3. ระดับการศึกษา 
  1.  มัธยมต้นตอนปลาย  2.  อนุปริญญา / ปวส. 3.  ปริญญาตรี  
  4.  ปริญญาโท 5.  ปริญญาเอก 
4. ประสบการณ์ในการท างาน 
  1.  ต่ ากว่า 5 ปี 2.  5 – 10 ปี 3.  11 – 15 ปี     
  4.  16 – 20 ปี 5.  20 ปีขึ้นไป 
5. ประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 
  1.  ต่ ากว่า 5 ปี  2.  5 – 10 ปี 3.  11 – 15 ปี    
  4.  16 – 20 ปี 5.  20 ปีขึ้นไป 
6. ประเภทของธุริจ 
  1.  อิเล็กทรอนิกส์ 2.  ออโต้พาร์ท 3.  อาหาร 
  4.  ของเด็กเล่น 5.  แพ็คเกจจิ้ง 6.  เฟอร์นิเจอร์ 
  7.    ฉีดพลาสติก 8.    ของใช้ในบ้าน 9.    อุปกรณ์การแพทย์ 
  10.  แม่พิมพ์ 11.  โลจิสติกส์ 12.  ลูกยาง 
  13.  รีไซเคิล 14.  เจียรไนเพชร 15.  อะลูมิเนียม 
  16.  อ่ืน ๆ......................................... 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความจริงของผู้บริหารมากที่สุด โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้  
 ระดับ 5  หมายถึง     ระดับความคิดเห็น มากที่สุด 
 ระดับ 4  หมายถึง      ระดับความคิดเห็น      มาก 
 ระดับ 3  หมายถึง     ระดับความคิดเห็น      ปานกลาง 
 ระดับ 2  หมายถึง      ระดับความคิดเห็น      น้อย 
 ระดับ 1  หมายถึง      ระดับความคิดเห็น      น้อยที่สุด 
 

 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 
ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
ความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ 
1. น าความรู้ ประสบการณ์ท่ีผ่านมาประยุกต์ใช้เพ่ือคิดสิ่ง ใหม่ 

     

2. คิดหาวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติงาน 

     

3. คิดหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพพนักงานที่ต่างไปจาก
เดิมอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

4. สร้างผลงานใหม่ที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

     

ความคล่องแคล่วในการคิด 
1. มีความคล่องแคล่วในการคิดที่หลากหลายภายในเวลาที่

ก าหนด 

     

2. มีความคล่องแคล่วในการคิดเกี่ยวกับสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา 

     

3. สามารถอธิบายเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน            
และรวดเร็ว 

     

4. สามารถหาค าตอบของปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน          
และรวดเร็ว 
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ความยืดหยุ่นในการคิด 
1. สามารถปรับวิธีการคิดเพ่ือตอบค าถามได้อย่างเหมาะสม

กับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

     

2. สามารถแก้ปัญหาด้วยแนวคิดและวิธีการที่หลากหลายได้
อย่างเหมาะสม 

     

3. พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงความยืดหยุ่นในการคิดเม่ือ
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

     

ความละเอียดลออในการคิด 
1. สังเกตเห็นรายละเอียดในการคิดมากกว่าผู้อื่น 

     

2. คิดทบทวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน      
3. คิดไตร่ตรองก่อนน าเสนอด้วยวิธีการใด ๆ      
4. คิดเชื่อมโยงสัมพันธ์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและมี

ความหมาย 
     

ด้านวิสัยทัศน์ 
การสร้างวิสัยทัศน์ 
1. ก าหนดเป้าหมาย แผนงาน และกิจกรรมที่สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ของบริษัท 

     

2. พนักงานร่วมสร้างวิสัยทัศน์โดยอาศัยแหล่งข้อมูลต่าง ๆทั้ง
ภายในและภายนอกบริษัท 

     

3. ปัญหาที่เกิดข้ึนในบริษัทเป็นสิ่งท้าทายและสามารถแก้ไขได้ 
 

     

4. สนับสนุนกระตุ้นพนักงานให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ หรือ
คิดนอกกรอบ 

     

การเผยแพร่วิสัยทัศน์ 
1. เผยแพร่วิสัยทัศน์ที่ควรจะเป็นในอนาคตของบริษัทได้อย่าง

ชัดเจน 

     

2. สื่อสารเกี่ยวกับวิสัยทัศน์อย่างต่อเนื่องโดยการมี    
   ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้เกิดการยอมรับใน     
   วิสัยทัศน์ 
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3. กระตุ้นพนักงานให้มีการสื่อสารระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กับวิสัยทัศน์ 
     

4. เปิดโอกาสให้พนักงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน
การเผยแพร่วิสัยทัศน์ 

     

การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนพนักงานให้ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ที่บริษัท

ได้วางไว้ 

     

2. สร้างบรรยากาศที่สนับสนุนให้พนักงานเกิดการปฏิบัติงาน
ตามวิสัยทัศน์ 

     

3. ปรับแผนพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์      
4. กระตุ้นการท างานเป็นทีมตามวิสัยทัศน์       
การเป็นแบบอย่างที่ดี 
1. ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีจากการยอมรับในความ

แตกต่างระหว่างบุคคล 

     

2. ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติงานอย่าง
ตรงไปตรงมา 

     

3. ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีเพ่ือให้พนักงานเคารพนับถือ      
ด้านความฉลาดทางอารมณ์ 
การตระหนักรู้อารมณ์ของตนเอง 
1. รับรู้ได้ว่าสถานการณ์ใดที่ท าให้เกิดความรู้สึกโกรธหรือไม่

พอใจ 

     

2. ในสถานการณ์ต่าง ๆ รับรู้ได้ว่าอารมณ์ที่แสดงออกไปนั้น
จะเกิดผลทางบวกหรือทางลบ 

     

3. รับรู้ถึงจุดเด่นและจุดด้อยทางด้านอารมณ์ว่าควรปรับปรุง
ในด้านใด 

     

4. หมั่นสังเกตสาเหตุที่ท าให้เกิดอารมณ์หรือความรู้สึกที่ไม่ดี
ขึ้นมา 

     

การสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง 
1. เมื่อรู้สึกโกรธ จะเก็บความโกรธไว้แล้วดัดแปลงให้เป็น

ค าพูดที่เหมาะสมก่อนพูดออกมา 
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2. เมื่อรู้สึกเครียด สามารถปรับเปลี่ยนอารมณ์ตนเองให้ผ่อน

คลายเป็นปกติได้โดยเร็ว 
     

3. เมื่อความผิดพลาดเกิดขึ้นในชีวิต ก็สามารถให้ก าลังใจ
ตนเอง 

     

4. มองความผิดพลาดในอดีตเป็นประสบการณ์ท่ีทรงคุณค่า      
การรับรู้อารมณ์ของผู้อ่ืน 
1. สามารถอ่านอารมณ์หรือความรู้สึกของพนักงานจาก

พฤติกรรมที่แสดงออกได้ 

     

2. ยอมรับว่าพนักงานอาจมีเหตุผลที่ไม่พอใจการกระท าของ
ผู้บังคับบัญชา 

     

3. แม้จะติดภารกิจที่ต้องท า ก็ยินดีรับฟังความทุกข์ของ
พนักงานที่ต้องการความช่วยเหลือก่อน 

     

4. สามารถให้ค าปลอบโยนและก าลังใจแก่พนักงานที่รู้สึกเศร้า 
หมดหวังหรือผิดหวังในชีวิตได้ 

     

การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
1. สร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกับคนรอบข้างได้ง่าย 

     

2. เมื่อเห็นข้อบกพร่องของพนักงาน จะบอกให้เขารู้ด้วย
วิธีการที่เหมาะสม 

     

3. พยายามท าความรู้จักเพ่ือนใหม่อยู่เสมอ      
4. เคารพการตัดสินใจตามความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่      
การควบคุมอารมณ์ของตนเอง 
1. สามารถปรับเปลี่ยนอารมณ์ตนเองให้ผ่อนคลายเป็นปกติได้

เมื่อเกิดความรู้สึกเครียด 

     

2. พร้อมเปิดใจเจรจากับพนักงาน เมื่อเกิดความขัดแย้ง
ระหว่างกัน 

     

3. เมื่อเกิดปัญหาสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้      
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ด้านความเชื่อม่ัน 
สมรรถนะรอบรู้ 
1. ส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

     

2. พนักงานได้แสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน
และกัน 

     

3. มีการฝึกทักษะการปฏิบัติงานให้ทันสมัยกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป 

     

4. ส่งเสริมให้พนักงานมีทักษะในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา      
ความซ่ือสัตย์   
1. ปฏิบัติงานด้วยความตรงไปตรงมา 

     

2. รักษาประโยชน์ของบริษัทไม่ท าให้เกิดความเสียหาย      
3. การอุทิศตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ      
4. ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้      
คุณงามความดี   
1. ให้ความช่วยเหลือพนักงานในการเรียนรู้และมีทักษะ

ปฏิบัติงาน 

     

2. การให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน      
3. การเอาใจใส่ดูแลพนักงานอย่างกัลยาณมิตร       
4. แสดงความช่วยเหลือบริษัทด้วยความเสียสละ      
ความน่าเชื่อถือ 
1. แสดงความรับผิดชอบเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

     

2. ความน่าเชื่อถือในการส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้า  
   ของพนักงานด้วยความยุติธรรม 

     

3. ความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติกับทุกคนอย่างเสมอภาค      
4. ความน่าเชื่อถือในการสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 
ความเปิดเผย 
1. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้พนักงานทราบในเรื่องที่เก่ียวข้อง

อยู่เสมอ 

     

2. เปิดเผยข้อมูลให้กับพนักงานโดยไม่ปิดบัง 
 

     

3. น าข้อมูลมาใช้ในการบริหารงานอย่างตรงไปตรงมา 
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ตอนที ่3  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับความจริงของผู้บริหารมากที่สุด โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนนดังนี้  
 ระดับ 5  หมายถึง     ระดับความคิดเห็น มากที่สุด 
 ระดับ 4  หมายถึง      ระดับความคิดเห็น      มาก 
 ระดับ 3  หมายถึง     ระดับความคิดเห็น      ปานกลาง 
 ระดับ 2  หมายถึง      ระดับความคิดเห็น      น้อย 
 ระดับ 1  หมายถึง      ระดับความคิดเห็น      น้อยที่สุด 
 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 
การใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี 
1. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้กับพนักงานปฏิบัติตาม      
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์พร้อมถ่ายทอดความคิดที่ส าคัญไปสู่   
   พนักงาน 

     

3. ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในอุดมการณ์การ
ท างาน 

     

4. ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จ      
5. ผู้บริหารสร้างความม่ันใจให้กับพนักงานในการเอาชนะ

ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ 
     

การสร้างแรงบันดาลใจ 
1. ผู้บริหารส่งเสริมให้พนักงานมองเห็นเป้าหมายในการ

พัฒนาองค์การร่วมกัน 
     

2. ผู้บริหารระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการท างานชัดเจน      
3. ผู้บริหารให้ความเชื่อมั่นว่าพนักงานสามารถท างานได้บรรลุ

เป้าหมาย 
     

4. ผู้บริหารสร้างความม่ันใจแก่พนักงานในการฝ่าฝันเอาชนะ
อุปสรรคต่าง ๆ 

     

5. ผู้บริหารเสริมสร้างก าลังใจให้แก่พนักงานเมื่อต้องเผชิญ
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
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ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 
การกระตุ้นการใช้ปัญญา 
1. ผู้บริหารกระตุ้นการใช้ปัญญาให้พนักงานตระหนักถึง

ปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน 
     

2. ผู้บริหารกระตุ้นการใช้ปัญญาให้พนักงานหาแนวทางใหม่ ๆ 
ในการแก้ปัญหา 

     

3. ผู้บริหารรับฟังข้อเสนอแนะของพนักงานอย่างตั้งใจ      
4. ผู้บริหารแสดงให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย 
   และเป็นโอกาสดีที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน 

     

5. ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีการพัฒนาตนเองโดย 
   การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

     

การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
1. ผู้บริหารให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้า

ของพนักงานเป็นรายบุคคล 
     

2. ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงาน 

     

3. ผู้บริหารปฏิบัติต่อพนักงานโดยค านึงถึงความสามารถและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

     

4. ผู้บริหารมอบหมายงานโดยค านึงถึงความแตกต่างในด้าน
ความสามารถของแต่ละบุคคล 

     

5. ผู้บริหารให้ความดูแลเอาใจใส่พนักงานให้เกิดความรู้สึกมี
คุณค่าต่อองค์กร 

     

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ............................................................................................................................. ...... 
............................................................................................................................ ....................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  

 
** ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ** 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาคัดเลือกตัวบ่งชี้ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิท่ีพิจารณาคัดเลือกตัวบ่งชี้ 
 
1. รศ.ดร.ลัดดา วัจนะสาริกากุล รองศาสตราอาจารย์ประจ าสาขาวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 
2. อาจารย์ ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
3. นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ ประธาน บริษัท วสุ คอร์ปเรชั่น จ ากัด   

ประธาน บริษัท ก๊อตไรเดอร์ ไทยแลนด์  
กรรมการศึกษาโรงเรียนประถมธรรมศาสตร์ คลองหลวง 
กรรมการโครงการประชารัฐ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  

4. นายชัยโรจน์ สิรโิพธินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กาญจนรัตน์เทรดดิ้ง จ ากัด 
ที่ปรึกษา บริษัท อเมริกัน เอ็กเซิล จ ากัด 
ที่ปรึกษา บริษัท ทอสเท็มไทย จ ากัด 
ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการการศึกษาสภา 
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ที่ปรึกษา บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จ ากัด 

5. นายวิกรม ปิติสุข ประธานชมรมบริหารงานบุคคลนวนคร 
ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการการศึกษาสภา 
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

  
 
                                                               

                                                                                        
                                 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ผลการพิจารณาแบบประเมินหาค่า ดัชนีความสอดคล้อง IOC 
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ผลการพิจารณาแบบประเมินหาค่า ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
เรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

                     เขตนิคมอุตสาหกรรม นวนคร 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการพิจารณา 

ของผู้เชี่ยวชาญ คนที ่ ค่า 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

1. เพศ 
     1.  ชาย           2.  หญิง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้

2. อาย ุ
     1.  18 -30 ปี    2.  31 – 40 ปี 
     3.  41 -50 ปี    4.  มากกว่า 50 ป ี

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. ระดับการศึกษา 
     1.  มัธยมต้นตอนปลาย  
     2.  อนุปริญญา/ปวส.  
     3.  ปริญญาตร ี  
     4.  ปริญญาโท  
     5.  ปริญญาเอก 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. ประสบการณ์ในการท างาน 
     1.  ต่ ากว่า 5 ปี    2.  5-10 ปี 
     3.  11-15 ปี    4.  16-20 ปี    
     5.  20 ปีขึ้นไป 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. ประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่ง
ปัจจุบัน 
     1.  ต่ ากว่า 5 ปี    2.  5-10 ปี 
     3.  11-15 ปี    4.  16-20 ปี     
     5.  20 ปีข้ึนไป 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการพิจารณา 

ของผู้เชี่ยวชาญ คนที ่ ค่า 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

6. ประเภทของธุรกิจ 
     1.  อิเล็กทรอนิกส ์ 2.  ออโต้พาร์ท 
     3.  อาหาร           4.  
ของเด็กเล่น  
     5.  แพ็คเกจจิ้ง      6.  เฟอร์นิเจอร ์
     7.  ฉีดพลาสติก      
     8.  ของใช้ในบ้าน 
     9.  อุปกรณ์การแพทย ์
     10.  แม่พิมพ ์         
     11.   โลจสิติกส ์ 
     12.  ลูกยาง         13.  รีไซเคลิ 
     14.  เจียรไนเพชร  15.  อะลูมิเนียม 
    16.  อ่ืน ๆ....................................... 
 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ผลการพิจารณา 

ของผู้เชี่ยวชาญ คนที ่ ค่า  
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
ความคิดริเร่ิมสิ่งใหม่ 
1. น าความรู้ ประสบการณ์ทีส่ะสมไว้มาประยุกต์ใช้

เพื่อคิดสิ่งใหม ่
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. คิดหาวิธีการใหม่ ๆ ในการแกป้ญัหาที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. คิดหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพพนักงานท่ี
ต่างไปจากเดิมอย่างมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. สร้างผลงานท่ีเกิดจากความคิดริเริม่และเป็น
ผลงานท่ีใหมไ่ม่เคยปรากฏมาก่อน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. มีความคิดรเิริม่สิ่งใหม่ท่ีจะแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองต่อที่ประชุมแม้แต่ความคิดนั้นจะไมต่รง
กับความคิดเห็นของผู้อื่น 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 

ความคล่องแคล่วในการคิด 
1. มีความคล่องแคล่งในการคิดและแสดงออก โดย

ไม่กลัวต่อความไม่แน่นอนท่ีจะเกดิขึ้น 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. มีความคล่องแคล่งในการคิดเกีย่วกับสภาพการณ์
ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นอยูต่ลอดเวลา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. สามารถอธิบายเหตผุลของปัญหาทีเกิดขึ้นได้
อย่างชัดเจนและรวดเร็ว 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. สามารถตอบค าถามหรือช้ีแจงเหตุผลของปัญหา
ในการท างานได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. สามารถตอบค าถามข้อสงสัยในที่ประชุมได้อย่าง
ชัดเจนและรวดเร็ว 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ผลการพิจารณา 

ของผู้เชี่ยวชาญ คนที ่ ค่า  
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

ความยืดหยุ่นในการคิด 
1. สามารถตอบค าถามได้อย่างเหมาะสมกับสิ่งที่คิด
ในแต่ละครั้งเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการคิดลงได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. สามารถแก้ปญัหาด้วยวิธีการทีห่ลากหลายได้
อย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. สามารถใช้ถ้อยค าที่ให้ก าลังใจกับพนักงานเพื่อให้
เกิดความยดืหยุ่นในการคิดลงได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. พร้อมท่ีจะเปลีย่นแปลงความยดืหยุ่นในการคดิ
อยู่ตลอดเวลาเมื่อสถานการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. สามารถปรับเปลี่ยนความยืดหยุ่นในการคิดตาม
นโยบาย แผนงาน โครงการต่างๆ ได้ตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

ความละเอียดลออในการคิด 
1. คิดอย่างละเอียดรอบครอบทุกครั้งก่อนท่ีจะน า

แนวคิดไปปฏิบัต ิ
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. ใช้ความคิดทบทวนหลายครั้งกอ่นตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. คิดใคร่ครวญก่อนท่ีจะพูดออกไปโดยการสังเกต
ถึงผลกระทบจากการพูดแต่ละครัง้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. คิดเช่ือมโยงสมัพันธ์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมี
ความหมาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

ด้านวิสัยทัศน ์

การสร้างวิสัยทัศน์ 
1. ก าหนดเป้าหมาย แผนงาน และกิจกรรมที่

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. ร่วมกับพนักงานสร้างวิสยัทัศน์จากแหล่งต่าง ๆ             
ทั้งภายในและภายนอกบริษัท 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ผลการพิจารณา 

ของผู้เชี่ยวชาญ คนที ่ ค่า  
IOC 

สรุป 

1 2 3 4 5 
4. มองปัญหาที่เกิดขึ้นในบริษัทเปน็สิ่งท้าทายท่ี

สามารถแก้ไขได ้
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. กระตุ้นพนักงานให้เกิดมมุมองจากการสร้าง
วิสัยทัศน์ในการท างาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

การเผยแพร่วิสัยทัศน์ 
1. สร้างภาพที่ควรจะเป็นในอนาคตของบริษัทอย่าง  
    ชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. สื่อสารเกีย่วกับวิสัยทัศน์อยา่งตอ่เนื่องโดยการมี 
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้เกิดการยอมรับ
ในวิสัยทัศน์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. กระตุ้นพนักงานให้มีการสื่อสารระหว่างบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. จัดกิจกรรมที่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและให้เห็นความส าคญัของวิสัยทัศน์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. เปิดโอกาสให้พนักงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในการเผยแพร่วสิัยทัศน ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

การปฏิบัติตามวิสัยทัศน ์
1. ส่งเสรมิสนับสนุนพนักงานให้ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์

ที่บริษัทได้วางไว ้
 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. สร้างบรรยากาศที่สนับสนุนใหพ้นักงานเกิดการ
ปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. จัดอบรมเพื่อระดมความคิดใหจ้ัดท าแผนปฏิบัติ
งานเพื่อให้สอดคล้องกับวิสยัทัศน ์

 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ผลการพิจารณา 

ของผู้เชี่ยวชาญ คนที ่ ค่า  
IOC 

สรุป 

1 2 3 4 5 
4. ปรับแผนพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. กระตุ้นให้พนักงานมีการปฏิบัตงิานตามวิสัยทัศน์
กันอย่างเป็นทีม 

 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

การเป็นแบบอย่างท่ีดี 
1. ปฏิบัติตัวเป็นแบบอยา่งที่ดีจากการยอมรับใน

ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. ปฏิบัติตัวเป็นแบบอยา่งที่ดีในการปฏิบัติงาน
อย่างตรงไปตรงมา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. บริหารงานท่ีเน้นความเป็นเพื่อนร่วมงานไมเ่น้น
สายการบังคับบัญชา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. ปฏิบัติตัวเป็นแบบอยา่งที่ดีเพื่อให้พนักงานเคารพ
นับถือ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

ด้านความฉลาดทางอารมณ์ 

การตระหนักรู้อารมณ์ของตน 
1. บอกได้ว่าสถานการณ์ใดท่ีท าใหเ้กิดความรู้สึก

โกรธหรือไม่พอใจ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. เมื่อรู้สึกโกรธ หรือไม่พอใจ ก็จะแสดงอารมณ์
หรือความรูส้ึกนั้นออกมาอย่างตรงไปตรงมา 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 

3. ในสถานการณต์่าง ๆ รับรูไ้ด้ว่าอารมณ์ที่แสดง
ออกไปนั้นจะเกิดผลทางบวกหรือทางลบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. รับรู้ถึงจุดเด่นและจุดด้อยทางดา้นอารมณ์ว่าควร
ปรับปรุงในด้านใด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. หมั่นสังเกตสาเหตุที่ท าให้เกิดอารมณ์หรือ
ความรูส้ึกท่ีไมด่ีขึ้นมา 

 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ผลการพิจารณา 

ของผู้เชี่ยวชาญ คนที ่ ค่า  
IOC 

สรุป 

1 2 3 4 5 
การสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง 
1. เมื่อรู้สึกโกรธ จะเก็บความโกรธไว้แล้วดดัแปลง

ให้เป็นค าพูดที่เหมาะสมก่อนพูดออกมา 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. เมื่อรู้สึกเครียด สามารถปรับเปลี่ยนอารมณ์
ตนเองให้ผ่อนคลายเป็นปกตไิดโ้ดยเร็ว 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. เมื่อมีความผิดพลาดเกดิขึ้นในชีวิต ก็สามารถให้
ก าลังใจตนเองและเตือนสติได้เสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. มองความผิดพลาดในอดีตเป็นประสบการณ์ที่
ทรงคุณค่า 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. กระตุ้นให้ตนเองกระตือรือร้นที่จะคิดรเิริม่
สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ ให้ประสบความส าเร็จ 

 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 

การเข้าใจอารมณ์ผู้อื่น 
1. เมื่อเห็นสีหนา้ แววตา และน้ าเสียงของพนักงานก็

รับรู้ได้ว่าเขาก าลังมีอารมณ์หรือความรู้สึก
อย่างไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. สามารถอ่านอารมณห์รือความรู้สึกของพนักงาน
จากพฤติกรรมที่แสดงออกได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. ยอมรับได้วา่พนักงานก็อาจมีเหตุผลทีไ่ม่พอใจ
การกระท าของผู้บังคับบญัชา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. แม้จะติดภารกิจท่ีต้องท า ก็ยินดีรับฟังความทุกข์
ของพนักงานท่ีต้องการความช่วยเหลือก่อน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. สามารถให้ค าปลอบโยนและก าลังใจแก่พนักงาน
ที่รู้สึกเศร้า หมดหวังหรือผดิหวังในชีวิตได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น 
1. สร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกับคนรอบข้างได้ง่าย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. เมื่อเห็นข้อบกพร่องของพนักงาน จะบอกให้เขารู้
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ผลการพิจารณา 
ของผู้เชี่ยวชาญ คนที ่

ค่า  
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3. แม้จะยังไมรู่้กันดีพอ ก็พยายามท าความรู้จัก

เพื่อนใหม่อยู่เสมอ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. พอใจท่ีจะเคารพมติของคนส่วนใหญ่มากกว่า
ความเห็นของคนใดคนหนึ่ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

การควบคุมอารมณ์ตนเอง 
1. สามารถควบคมุอารมณ์ให้เป็นปกติไดเ้มือถูกผู้อื่น

วิจารณ์การปฏิบตัิงานหรือผลงานต่างๆ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. สามารถปรับเปลี่ยนอารมณต์นเองให้ผ่อนคลาย
เป็นปกติได้เมื่อมีความรูส้ึกเครียด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. พร้อมเปิดใจและเจรจากับพนักงาน เมื่อพบความ
ขัดแย้งต่อกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. เมื่อเกิดปัญหาสามารถความคุมอารมณต์นเองได้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. สามารถสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมืออย่าง
เป็นมิตรในการท างานในสถานประกอบการได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

ด้านความเชื่อมั่น 

สมรรถนะรอบรู้ 
1. ส่งเสรมิให้พนักงานได้พัฒนาตนเองอยู่สม่ าเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. ให้พนักงานได้แสดงความคดิเหน็เพื่อแลกเปลีย่น
ความรู้กัน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. มีการฝึกทักษะปฏิบัติให้ทันสมยักับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. ส่งเสรมิให้พนักงานมีทักษะในการปฏิบัติงานอยู่
ตลอดเวลา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. ส่งเสรมิพนักงานสร้างสรรค์งานด้วยความเช่ือมั่น +1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 

ความซ่ือสัตย ์  
1. ปฏิบัติงานด้วยความตรงไปตรงมา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. ยึดมั่นในการปฏิบตัิงานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย
อย่างเคร่งครัด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. รักษาประโยชน์ของบริษัทไม่ท าให้เกิดความ
เสียหาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. การอุทิศตนในการปฏิบตัิงานอย่างเต็ม
ความสามารถ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

 
 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ผลการพิจารณา 

ของผู้เชี่ยวชาญ คนที ่
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5. ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
คุณงามความดี   
1. ให้ความช่วยเหลือพนักงานในการเรยีนรู้และมี

ทักษะปฏิบัติงาน 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. ช่วยเหลือบุคคลอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. แสดงความห่วงใยต่อพนักงาน เช่น ไปเยี่ยมหาก
ไม่สบายหรือเจ็บป่วย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. ใส่ใจดูแลพนักงานอย่างเป็นมติร เช่นการทักทาย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5. แสดงความช่วยเหลือบริษัทด้วยความเสียสละ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
ความน่าเชื่อถือ 
1. สร้างความน่าเชื่อถือกับสถานการณ์ใหม่ๆ  ด้วย   
    ความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 

2. แสดงความรับผิดชอบเมื่อท าผดิหรือผดิพลาดใน    
    หน้าท่ี 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. ส่งเสรมิสนับสนุนกับความก้าวหน้าของพนักงาน
ในบริษัทด้วยความน่าเช่ือถือยุติธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. ไม่แสดงความล าเอียงโดยปฏิบตัิกับทุกคนอย่าง 
    เสมอภาค 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. สร้างความน่าเชื่อถือให้กับพนักงานให้มีความ
มั่นใจในการปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

ความเปิดเผย 
1. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้พนักงานในบริษัททราบ

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. เปิดเผยข้อมูลให้กับพนักงานโดยไม่ปดิบัง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. น าข้อมูลมาใช้ในการบริหารงานอย่าง
ตรงไปตรงมา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. สามารถเปิดเผยผลการด าเนินงานของบริษัทให้
พนักงานรับทราบได้โดยไม่ปดิบังข้อมูล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. สามารถให้ข้อมลูที่ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม
กับพนักงาน และตามเวลา สถานการณ ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

 
 
 
 
 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
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ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ผลการพิจารณา 

ของผู้เชี่ยวชาญ คนที ่ ค่า  
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

การใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี 

1. ผู้บริหารปฏิบัตตินเป็นแบบอยา่งให้กับพนักงาน 
   ปฏิบัติตาม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และถ่ายทอดความคิดทีส่ าคญั   
   ไปสู่พนักงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงความมุง่มั่นในอุดมการณ์ 
ความเชื่อมั่นและค่านิยม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงความตัง้ใจมุ่งมั่นที่จะ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. ผู้บริหารสรา้งความมั่นใจให้กับพนักงานว่าจะ
เอาชนะปัญหา และอุปสรรคต่างๆได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

6. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และถ่ายทอดความคิดทีส่ าคัญไปสูพ่นักงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

การสร้างแรงบันดาลใจ 
1. ผู้บริหารส่งเสริมให้พนักงานมองเห็นเป้าหมายใน

การพัฒนาองค์กรร่วมกัน 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. ผู้บริหารระบุวตัถุประสงค์และเป้าหมายการ
ท างานอย่างชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. ผู้บริหารแสดงความเช่ือมั่นว่าพนักงานท างานได้
บรรลเุป้าหมาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. ผู้บริหารใหค้วามส าคัญต่อความคิดเห็นของ
พนักงานเสมอ 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 

5. ผู้บริหารส่งเสริมพนักงานให้มีความคิดสร้างสรรค์
อย่างต่อเนื่อง 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 

6. ผู้บริหารสรา้งความมั่นใจแก่พนักงานในการฝ่าฝัน
เอาชนะอุปสรรคต่างๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

7. ผู้บริหารเสริมสร้างก าลังใจให้แก่พนักงานเมื่อเขา
ต้องเผชิญต่อปัญหาและอุปสรรค 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

การกระตุ้นการใช้ปัญญา        
1. ผู้บริหารกระตุ้นการใช้ปัญญาให้กับพนักงานมี

การตระหนักถึงปัญหาที่เกดิขึ้นในหน่วยงานเสมอ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. ผู้บริหารกระตุ้นการใช้ปัญญาให้กับพนักงานเพื่อ
หาแนวทางใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

 
ผลการพิจารณาแบบประเมินหาค่า ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
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เรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
                     เขตนิคมอุตสาหกรรม นวนคร 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการพิจารณา 

ของผู้เชี่ยวชาญ คนที ่ ค่า  
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

1. เพศ 
     1.  ชาย           2.  หญิง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได ้

2. อาย ุ
     1.  18-30 ปี    2.  31-40 ปี 
     3.  41-50 ปี    4.  มากกว่า 50 ป ี

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. ระดับการศึกษา 
     1.  มัธยมต้นตอนปลาย  
     2.  อนุปริญญา / ปวส.  
     3.  ปริญญาตรี  
     4.  ปริญญาโท  
    5.  ปริญญาเอก 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. ประสบการณ์ในการท างาน 
     1.  ต่ ากว่า 5 ปี    2.  5-10 ปี 
     3.  11-15 ปี    4.  16-20 ปี    
    5.  20 ปีขึ้นไป 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. ประสบการณ์ ในการท างานในต าแหน่ ง
ปัจจุบัน 
     1.  ต่ ากว่า 5 ปี    2.  5 – 10 ปี 
     3.  11 – 15 ปี    4.  16 – 20 ปี     
     5.  20 ปีข้ึนไป 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการพิจารณา 

ของผู้เชี่ยวชาญ คนที ่ ค่า 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

6. ประเภทของธุริจ 
     1.  อิเล็กทรอนิกส์  2.  ออโต้พาร์ท 
     3.  อาหาร           4.  ของเด็กเล่น  
     5.  แพ็คเกจจิ้ง      6.  เฟอร์นิเจอร์ 
     7.  ฉีดพลาสติก     8.  ของใช้ในบ้าน 
     9.  อุปกรณ์การแพทย์ 
    10.  แม่พิมพ ์       11.  โลจิสติกส์  
    12.  ลูกยาง         13.  รีไซเคิล 
    14.  เจียรไนเพชร  15.  อะลูมิเนียม 
    16.  อ่ืนๆ......................................... 
 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจัจัยที่มีอทิธิพลต่อภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ผลการพิจารณา 

ของผู้เชี่ยวชาญ คนที ่ ค่า  
IOC 

สรุป 

1 2 3 4 5 
ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
ความคิดริเร่ิมสิ่งใหม่ 
1. น าความรู้ ประสบการณ์ทีส่ะสมไว้มา
ประยุกต์ใช้เพื่อคิดสิ่งใหม ่

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. คิดหาวิธีการใหม่ ๆ ในการแกป้ญัหาที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบตัิงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. คิดหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพพนักงานท่ี
ต่างไปจากเดิมอย่างมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. สร้างผลงานท่ีเกิดจากความคิดริเริม่และเป็น
ผลงานท่ีใหมไ่ม่เคยปรากฏมาก่อน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. มีความคิดรเิริม่สิ่งใหม่ท่ีจะแสดงความคิดเห็น
ของตนเองต่อที่ประชุมแม้แต่ความคิดนั้นจะไม่
ตรงกับความคดิเห็นของผู้อื่น 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 

ความคล่องแคล่วในการคิด 
1. มีความคล่องแคล่งในการคิดและแสดงออก โดย

ไม่กลัวต่อความไม่แน่นอนท่ีจะเกดิขึ้น 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. มีความคล่องแคล่งในการคิดเกีย่วกับ
สภาพการณ์ตา่งๆที่จะเกดิขึ้นอยู่ตลอดเวลา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. สามารถอธิบายเหตผุลของปัญหาทีเกิดขึ้นได้
อย่างชัดเจนและรวดเร็ว 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. สามารถตอบค าถามหรือช้ีแจงเหตุผลของปัญหา
ในการท างานได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. สามารถตอบค าถามข้อสงสัยในที่ประชุมได้
อย่างชัดเจนและรวดเร็ว 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

ความยืดหยุ่นในการคิด 
1. สามารถตอบค าถามได้อย่างเหมาะสมกับสิ่งที่
คิดในแต่ละครั้งเพื่อให้เกิดความยดืหยุ่นในการคดิ
ลงได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. สามารถแก้ปญัหาด้วยวิธีการทีห่ลากหลายได้
อย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. สามารถใช้ถ้อยค าที่ให้ก าลังใจกับพนักงาน
เพื่อให้เกิดความยดืหยุ่นในการคิดลงได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ผลการพิจารณา 

ของผู้เชี่ยวชาญ คนที ่ ค่า  
IOC 

สรุป 

1 2 3 4 5 
4. พร้อมท่ีจะเปลีย่นแปลงความยดืหยุ่นในการคดิ

อยู่ตลอดเวลาเมื่อสถานการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. สามารถปรับเปลี่ยนความยืดหยุ่นในการคิดตาม
นโยบาย แผนงาน โครงการต่างๆ ได้ตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

ความละเอียดลออในการคิด 
1. คิดอย่างละเอียดรอบครอบทุกครั้งก่อนท่ีจะน า

แนวคิดไปปฏิบัต ิ
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. ใช้ความคิดทบทวนหลายครั้งกอ่นตัดสินใจใน
การปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. คิดใคร่ครวญก่อนท่ีจะพูดออกไปโดยการสังเกต
ถึงผลกระทบจากการพูดแต่ละครัง้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. คิดเช่ือมโยงสมัพันธ์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมี
ความหมาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

ด้านวิสัยทัศน ์

การสร้างวิสัยทัศน์ 
1. ก าหนดเป้าหมาย แผนงาน และกิจกรรมที่

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. ร่วมกับพนักงานสร้างวิสยัทัศน์จากแหล่งต่าง ๆ             
ทั้งภายในและภายนอกบริษัท 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. มองปัญหาที่เกิดขึ้นในบริษัทเปน็สิ่งท้าทายท่ี
สามารถแก้ไขได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. กระตุ้นพนักงานให้เกิดมมุมองจากการสร้าง
วิสัยทัศน์ในการท างาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

การเผยแพร่วิสัยทัศน์ 
1. สร้างภาพที่ควรจะเป็นในอนาคตของบริษัท
อย่างชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. สื่อสารเกีย่วกับวิสัยทัศน์อยา่งตอ่เนื่องโดยการมี 
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้เกิดการ
ยอมรับในวิสัยทัศน ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. กระตุ้นพนักงานให้มีการสื่อสารระหว่างบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. จัดกิจกรรมที่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมเพื่อ
สร้างความเข้าใจและให้เห็นความส าคัญของ
วิสัยทัศน์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ผลการพิจารณา 

ของผู้เชี่ยวชาญ คนที ่ ค่า  
IOC 

สรุป 

1 2 3 4 5 
5. เปิดโอกาสให้พนักงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกันในการเผยแพร่วสิัยทัศน ์
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

การปฏิบัติตามวิสัยทัศน ์
1. ส่งเสรมิสนับสนุนพนักงานให้ปฏิบัติตาม

วิสัยทัศน์ที่บริษัทได้วางไว ้
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. สร้างบรรยากาศที่สนับสนุนใหพ้นักงานเกิดการ
ปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. จัดอบรมเพื่อระดมความคิดใหจ้ัดท าแผนปฏิบัติ
งานเพื่อให้สอดคล้องกับวิสยัทัศน ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. ปรับแผนพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. กระตุ้นให้พนักงานมีการปฏิบัตงิานตาม
วิสัยทัศน์กันอย่างเป็นทีม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

การเป็นแบบอย่างท่ีดี 
1. ปฏิบัติตัวเป็นแบบอยา่งที่ดีจากการยอมรับใน

ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. ปฏิบัติตัวเป็นแบบอยา่งที่ดีในการปฏิบัติงาน
อย่างตรงไปตรงมา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. บริหารงานท่ีเน้นความเป็นเพื่อนร่วมงานไมเ่น้น
สายการบังคับบัญชา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. ปฏิบัติตัวเป็นแบบอยา่งที่ดีเพื่อให้พนักงาน
เคารพนับถือ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

ด้านความฉลาดทางอารมณ์ 
การตระหนักรู้อารมณ์ของตน 
1. บอกได้ว่าสถานการณ์ใดท่ีท าใหเ้กิดความรู้สึก

โกรธหรือไม่พอใจ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. เมื่อรู้สึกโกรธ หรือไม่พอใจ ก็จะแสดงอารมณ์
หรือความรูส้ึกนั้นออกมาอย่างตรงไปตรงมา 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 

3. ในสถานการณต์่าง ๆ รับรูไ้ด้ว่าอารมณ์ที่แสดง
ออกไปนั้นจะเกิดผลทางบวกหรือทางลบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. รับรู้ถึงจุดเด่นและจุดด้อยทางดา้นอารมณ์ว่า
ควรปรับปรุงในด้านใด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. หมั่นสังเกตสาเหตุที่ท าให้เกิดอารมณ์หรือ
ความรูส้ึกท่ีไมด่ีขึ้นมา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ผลการพิจารณา 

ของผู้เชี่ยวชาญ คนที ่ ค่า  
IOC 

สรุป 

1 2 3 4 5 
การสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง 
1. เมื่อรู้สึกโกรธ จะเก็บความโกรธไว้แล้วดดัแปลง

ให้เป็นค าพูดที่เหมาะสมก่อนพูดออกมา 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. เมื่อรู้สึกเครียด สามารถปรับเปลี่ยนอารมณ์
ตนเองให้ผ่อนคลายเป็นปกตไิดโ้ดยเร็ว 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. เมื่อมีความผิดพลาดเกดิขึ้นในชีวิต ก็สามารถให้
ก าลังใจตนเองและเตือนสติได้เสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. มองความผิดพลาดในอดีตเป็นประสบการณ์ที่
ทรงคุณค่า 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. กระตุ้นให้ตนเองกระตือรือร้นที่จะคิดรเิริม่
สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ ให้ประสบความส าเร็จ 

 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 

การเข้าใจอารมณ์ผู้อื่น 
1. เมื่อเห็นสีหนา้ แววตา และน้ าเสียงของพนักงาน

ก็รับรู้ได้ว่าเขาก าลังมีอารมณ์หรือความรูส้ึก
อย่างไร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. สามารถอ่านอารมณห์รือความรู้สึกของพนักงาน
จากพฤติกรรมที่แสดงออกได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. ยอมรับได้วา่พนักงานก็อาจมีเหตุผลทีไ่ม่พอใจ
การกระท าของผู้บังคับบญัชา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. แม้จะติดภารกิจท่ีต้องท า ก็ยินดีรับฟังความทุกข์
ของพนักงานท่ีต้องการความช่วยเหลือก่อน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. สามารถให้ค าปลอบโยนและก าลังใจแก่
พนักงานท่ีรู้สึกเศร้า หมดหวังหรือผิดหวังใน
ชีวิตได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น 
1. สร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกับคนรอบข้างได้

ง่าย 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. เมื่อเห็นข้อบกพร่องของพนักงาน จะบอกให้เขา
รู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. แม้จะยังไมรู่้กันดีพอ ก็พยายามท าความรู้จัก
เพื่อนใหม่อยู่เสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. พอใจท่ีจะเคารพมติของคนส่วนใหญ่มากกว่า
ความเห็นของคนใดคนหนึ่ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ผลการพิจารณา 

ของผู้เชี่ยวชาญ คนที ่ ค่า  
IOC 

สรุป 

1 2 3 4 5 
การควบคุมอารมณ์ตนเอง 
1. สามารถควบคมุอารมณ์ให้เป็นปกติไดเ้มือถูก

ผู้อื่นวิจารณ์การปฏิบัติงานหรือผลงานต่างๆ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. สามารถปรับเปลี่ยนอารมณต์นเองให้ผ่อนคลาย
เป็นปกติได้เมื่อมีความรูส้ึกเครียด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. พร้อมเปิดใจและเจรจากับพนักงาน เมื่อพบ
ความขัดแย้งต่อกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. เมื่อเกิดปัญหาสามารถความคุมอารมณต์นเอง
ได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. สามารถสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมืออย่าง
เป็นมิตรในการท างานในสถานประกอบการได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

ด้านความเชื่อมั่น 

สมรรถนะรอบรู้ 
1. ส่งเสรมิให้พนักงานได้พัฒนาตนเองอยู่สม่ าเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. ให้พนักงานได้แสดงความคดิเหน็เพื่อ
แลกเปลีย่นความรู้กัน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. มีการฝึกทักษะปฏิบัติให้ทันสมยักับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. ส่งเสรมิให้พนักงานมีทักษะในการปฏิบัติงานอยู่
ตลอดเวลา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. ส่งเสรมิพนักงานสร้างสรรค์งานด้วยความ
เชื่อมั่น 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 

ความซ่ือสัตย ์  
1. ปฏิบัติงานด้วยความตรงไปตรงมา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. ยึดมั่นในการปฏิบตัิงานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย
อย่างเคร่งครัด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. รักษาประโยชน์ของบริษัทไม่ท าให้เกิดความ
เสียหาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. การอุทิศตนในการปฏิบตัิงานอย่างเต็ม
ความสามารถ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

คุณงามความดี   
1. ให้ความช่วยเหลือพนักงานในการเรยีนรู้และมี

ทักษะปฏิบัติงาน 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ผลการพิจารณา 

ของผู้เชี่ยวชาญ คนที ่ ค่า  
IOC 

สรุป 

1 2 3 4 5 
2. ช่วยเหลือบุคคลอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3. แสดงความห่วงใยต่อพนักงาน เช่น ไปเยี่ยมหาก

ไม่สบายหรือเจ็บป่วย 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. ใส่ใจดูแลพนักงานอย่างเป็นมติร เช่นการ
ทักทาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. แสดงความช่วยเหลือบริษัทด้วยความเสียสละ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
ความน่าเชื่อถือ 
1. สร้างความน่าเชื่อถือกับสถานการณ์ใหม่ๆ  ด้วย   
    ความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 

2. แสดงความรับผิดชอบเมื่อท าผดิหรือผดิพลาดใน    
    หน้าท่ี 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. ส่งเสรมิสนับสนุนกับความก้าวหน้าของพนักงาน
ในบริษัทด้วยความน่าเช่ือถือยุติธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. ไม่แสดงความล าเอียงโดยปฏิบตัิกับทุกคนอย่าง 
    เสมอภาค 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. สร้างความน่าเชื่อถือให้กับพนักงานให้มีความ
มั่นใจในการปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

ความเปิดเผย 
1. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้พนักงานในบริษัท

ทราบในเรื่องที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. เปิดเผยข้อมูลให้กับพนักงานโดยไม่ปดิบัง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. น าข้อมูลมาใช้ในการบริหารงานอย่าง
ตรงไปตรงมา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. สามารถเปิดเผยผลการด าเนินงานของบริษัทให้
พนักงานรับทราบได้โดยไม่ปดิบังข้อมูล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. สามารถให้ข้อมลูที่ถูกต้อง ชัดเจน และ
เหมาะสมกับพนักงาน และตามเวลา 
สถานการณ ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ผลการพิจารณา 

ของผู้เชี่ยวชาญ คนที ่ ค่า  
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

การใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี 

1. ผู้บริหารปฏิบัตตินเป็นแบบอยา่งให้กับพนักงาน 
   ปฏิบัติตาม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และถ่ายทอดความคิดทีส่ าคญั   
   ไปสู่พนักงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงความมุง่มั่นในอุดมการณ์ 
ความเชื่อมั่นและค่านิยม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงความตัง้ใจมุ่งมั่นที่จะ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. ผู้บริหารสรา้งความมั่นใจให้กับพนักงานว่าจะ
เอาชนะปัญหา และอุปสรรคต่างๆได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

6. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และถ่ายทอดความคิดทีส่ าคัญไปสูพ่นักงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

การสร้างแรงบันดาลใจ 
1. ผู้บริหารส่งเสริมให้พนักงานมองเห็นเป้าหมายใน

การพัฒนาองค์กรร่วมกัน 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. ผู้บริหารระบุวตัถุประสงค์และเป้าหมายการ
ท างานอย่างชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. ผู้บริหารแสดงความเช่ือมั่นว่าพนักงานท างานได้
บรรลเุป้าหมาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. ผู้บริหารใหค้วามส าคัญต่อความคิดเห็นของ
พนักงานเสมอ 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 

5. ผู้บริหารส่งเสริมพนักงานให้มีความคิดสร้างสรรค์
อย่างต่อเนื่อง 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 

6. ผู้บริหารสรา้งความมั่นใจแก่พนักงานในการฝ่าฝัน
เอาชนะอุปสรรคต่างๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

7. ผู้บริหารเสริมสร้างก าลังใจให้แก่พนักงานเมื่อเขา
ต้องเผชิญต่อปัญหาและอุปสรรค 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

การกระตุ้นการใช้ปัญญา 
1. ผู้บริหารกระตุ้นการใช้ปัญญาให้กับพนักงานมี

การตระหนักถึงปัญหาที่เกดิขึ้นในหน่วยงานเสมอ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. ผู้บริหารกระตุ้นการใช้ปัญญาให้กับพนักงานเพื่อ
หาแนวทางใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ผลการพิจารณา 

ของผู้เชี่ยวชาญ คนที ่ ค่า  
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

3. ผู้บริหารรับฟังข้อเสนอแนะของพนักงานอย่างตั้ง
ในเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. ผู้บริหารสรา้งความมั่นใจและสง่เสริมให้
ผู้ร่วมงานเห็นคุณคา่ของผลงานท่ีส าเรจ็เพื่อให้
เกิดความ พยายามในการท างานมากยิ่งขึ้น 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 

5. ผู้บริหารและบคุลากรร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆที่
เกิดขึ้นภายในองค์การอยา่งเป็นระบบ 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 

6. ผู้บริหารส่งเสริมและใหโ้อกาสแก่ผู้ร่วมงานได้
แสดงความคดิเห็น มมุมองในด้านต่างๆ 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 

7. ผู้บริหารสนับสนุนความคดิใหม่ๆ  ของพนักงาน +1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 
8. ผู้บริหารกระตุ้นให้พนักงานแสดงความคิดเห็น

อย่างมีเหตผุลและยอมรับความคดิเห็นของ
พนักงานท่ีเห็นแตกต่างเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

9. ผู้บริหารแสดงให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่
ท้าทายและเป็นโอกาสทีด่ีที่จะแกป้ัญหา
ร่วมกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

10. ผู้บรหิารส่งเสริมใหผู้้ร่วมงานมีการพัฒนาตนเอง
โดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
1. ผู้บริหารใหค้วามดูแลเอาใจใสพ่นักงานเป็น

รายบุคคล ท าให้พนักงานรู้สึกมีคณุค่าและมี
ความส าคญัเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. ผู้บริหารใหค้ าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ความก้าวหน้าของพนักงานเป็นรายบุคคล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานได้พัฒนา
ศักยภาพของแต่ละบุคคล เช่น ส่งพนักงานไป
อบรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. ผู้บริหารปฏิบัตติ่อพนักงานโดยค านึงถึง
ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. ผู้บริหารส่งเสริมใหผู้้ร่วมงานมกีารพัฒนาตนเอง +1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 

6. ผู้บริหารมอบหมายงานโดยค านึงถึงความ
แตกต่างในด้านความสามารถของแต่ละบคุคล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

7. ผู้บริหารปฏิบัตติ่อผูร้่วมงานทุกคนด้วยความ
ยุติธรรม 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 
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ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ผลการพิจารณา 

ของผู้เชี่ยวชาญ คนที ่ ค่า  
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

8. ผู้บริหารสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน ให้พัฒนาตนเอง
เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ
เพิ่มขึ้น 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 

9. ผู้บริหารรับฟังข้อเสนอแนะของพนักงานอย่างตั้ง
ในเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

10. ผู้บรหิารสร้างความมั่นใจและส่งเสริมให้
ผู้ร่วมงานเห็นคุณคา่ของผลงานท่ีส าเรจ็เพื่อให้
เกิดความพยายามในการท างานมากยิ่งขึ้น 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 

11. ผู้บรหิารและบุคลากรร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆที่
เกิดขึ้นภายในองค์การอยา่งเป็นระบบ 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 

12. ผู้บรหิารส่งเสริมและให้โอกาสแก่ผู้ร่วมงานได้
แสดงความคดิเห็น มมุมองในด้านต่างๆ 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 

13. ผู้บรหิารสนับสนุนความคิดใหม่ๆ ของพนักงาน +1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 

14. ผู้บรหิารกระตุ้นให้พนักงานแสดงความคดิเห็น
อย่างมีเหตผุลและยอมรับความคดิเห็นของ
พนักงานท่ีเห็นแตกต่างเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

15. ผู้บรหิารแสดงให้เห็นว่าปญัหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่อง
ที่ท้าทายและเป็นโอกาสที่ดีที่จะแก้ปัญหา
ร่วมกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

16. ผู้บรหิารส่งเสริมใหผู้้ร่วมงานมีการพัฒนาตนเอง
โดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
1. ผู้บริหารใหค้วามดูแลเอาใจใสพ่นักงานเป็น

รายบุคคล ท าให้พนักงานรู้สึกมีคณุค่าและมี
ความส าคญัเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. ผู้บริหารใหค้ าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ความก้าวหน้าของพนักงานเป็นรายบุคคล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานได้พัฒนา
ศักยภาพของแต่ละบุคคล เช่น ส่งพนักงานไป
อบรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. ผู้บริหารปฏิบัตติ่อพนักงานโดยค านึงถึง
ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. ผู้บริหารส่งเสริมใหผู้้ร่วมงานมกีารพัฒนาตนเอง +1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 

6. ผู้บริหารมอบหมายงานโดยค านึงถึงความ
แตกต่างในด้านความสามารถของแต่ละบคุคล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ผลการพิจารณา 

ของผู้เชี่ยวชาญ คนที ่ ค่า  
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

7. ผู้บริหารปฏิบัตติ่อผูร้่วมงานทุกคนด้วยความ
ยุติธรรม 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 

8. ผู้บริหารสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน ให้พัฒนาตนเอง
เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ
เพิ่มขึ้น 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
- หนังสือขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลประกอบการท าดุษฎีนิพนธ์ 
- หนังสือเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อคัดเลือกตัวบ่งชี้ 
- หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือในการวิจัย 
- หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลวิจัย 
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ภาคผนวก จ 
ตารางค่าความเชื่อมั่นของการทดสอบใช้แบบสอบถาม 30 ชุด 
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ตารางค่าความเชื่อม่ันของการทดสอบใช้แบบสอบถาม 30 ชุด 

ค่า α – Coefficient นั้นมีรายละเอียดแต่ละหมวด ดังตารางข้างล่างนี้ 

ตัวแปร จ านวนข้อค าถาม α - Coefficient 
ความคิดสร้างสรรค์ 15 0.859 
1.  ความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ 4 0.717 
2. ความคล่องแคล่วในการคิด 4 0.779 
3. ความยืดหยุ่นในการคิด 3 0.835 
4. ความละเอียดลออในการคิด 4 0.784 
วิสัยทัศน์ 15 0.917 
1.  การสร้างวิสัยทัศน์ 4 0.722 
2. การเผยแพร่วิสัยทัศน์ 4 0.703 
3. การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ 4 0.722 
4. การเป็นแบบอย่างที่ดี 3 0.763 
ความฉลาดทางอารมณ์ 19 0.888 
1.  การตระหนักรู้อารมณ์ของตนเอง 4 0.613 
2. การสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง 4 0.644 
3. การรับรู้อารมณ์ของผู้อ่ืน 4 0.769 
4. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 4 0.722 
5. การควบคุมอารมณ์ของตนเอง 3 0.804 
ความเชื่อม่ัน 19 0.848 
1.  สมรรถนะรอบรู้ 4 0.663 
2. ความซื่อสัตย์ 4 0.753 
3. คุณงามความดี 4 0.662 
4. ความน่าเชื่อถือ 4 0.729 
5. ความเปิดเผย 3 0.624 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 20 0.843 
1.  การใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้าง

บารมี 
5 0.712 

2. การสร้างแรงบันดาลใจ 5 0.665 
3. การกระตุ้นการใช้ปัญญา 5 0.736 
4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 5 0.683 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
รูปถ่ายในการ Focus Group 
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ภาคผนวก ช 
- ค ำสั่งในกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพ่ือสร้ำงสเกลองค์ประกอบโมเดลควำมเชื่อมั่น 
- ค ำสั่งในกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพ่ือสร้ำงสเกลองค์ประกอบโมเดลควำมคิด

สร้ำงสรรค์ 
- ค ำสั่งในกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพ่ือสร้ำงสเกลองค์ประกอบโมเดลควำม

วิสัยทัศน์  
- ค ำสั่งในกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพ่ือสร้ำงสเกลองค์ประกอบโมเดลควำมฉลำด

ทำงอำรมณ์ 
- ค ำสั่งในกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพ่ือสร้ำงสเกลองค์ประกอบโมเดลภำวะผู้น ำกำร

เปลี่ยนแปลง 
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DATE:  9/3/2016 
                                  TIME: 21:29 
                          L I S R E L  9.20 (32 Bit) 
                                       BY 
                         Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom 
                    This program is published exclusively by 
                    Scientific Software International, Inc. 
                         http://www.ssicentral.com 
        Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2014 
          Use of this program is subject to the terms specified in the 
                        Universal Copyright Convention. 
 The following lines were read from file D:\LISREL\CONE.spl: 
Serial No. 0FA7-F8B2-1251-2D67 
 !MEASUREMENT MODEL OF CONF 
 DA NI=5 NO=1040 MA=CM 
 LA 
 COMP HONE BENE RELI OPEN 
 KM 
 1.00 
 0.963 1.00 
 0.922 0.973 1.00 
 0.794 0.481 0.425 1.00 
 0.489 0.626 0.968 0.147 1.00 
 SD 
 0.52 0.57 0.46 0.52 0.54 
 MO NY=5 NE=1 LY=FU,FR TE=SY 
 FR TE(3,5) 
 FR TE(1,4) 
 LE 
 CONF 
 PD 
 OU 
 !MEASUREMENT MODEL OF CONF                                                 
                           Number of Input Variables  5 
                           Number of Y - Variables    5 
                           Number of X - Variables    0 
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                           Number of ETA - Variables  1 
                           Number of KSI - Variables  0 
                           Number of Observations  1040 
W_A_R_N_I_N_G: Matrix to be analyzed is not positive definite, 
                 ridge option taken with ridge constant =   1.000 
 !MEASUREMENT MODEL OF CONF                                                      
         Covariance Matrix        
                COMP       HONE       BENE       RELI       OPEN    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     COMP      0.541 
     HONE      0.285      0.650 
     BENE      0.221      0.255      0.423 
     RELI      0.215      0.143      0.102      0.541 
     OPEN      0.137      0.193      0.240      0.041      0.583 
 Total Variance = 2.738 Generalized Variance = 0.0159                                   
 Largest Eigenvalue = 1.312 Smallest Eigenvalue = 0.203                                    
 Condition Number = 2.544 
 !MEASUREMENT MODEL OF CONF                                                      
 Parameter Specifications 
         LAMBDA-Y     
                CONF 
            -------- 
     COMP          0 
     HONE          1 
     BENE          2 
     RELI          3 
     OPEN          4 
         PSI          
                CONF 
            -------- 
                   5 
         THETA-EPS    
                COMP       HONE       BENE       RELI       OPEN 
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     COMP          6 
     HONE          0          7 
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     BENE          0          0          8 
     RELI          9          0          0         10 
     OPEN          0          0         11          0         12 
 !MEASUREMENT MODEL OF CONF                                                      
 Number of Iterations = 7            
 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            
         LAMBDA-Y     
                CONF    
            -------- 
     COMP      0.493 
     HONE      0.580 
             (0.039) 
              15.075 
      BENE      0.443 
             (0.029) 
              15.065 
      RELI      0.235 
             (0.026) 
               9.102 
      OPEN      0.307 
             (0.031) 
               9.841 
          Covariance Matrix of ETA                 
                CONF    
            -------- 
               1.000 
         PSI          
                CONF    
            -------- 
               1.000 
             (0.100) 
               9.963 
         THETA-EPS    
                COMP       HONE       BENE       RELI       OPEN    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     COMP      0.298 
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             (0.019) 
              15.424 
      HONE       - -       0.313 
                        (0.024) 
                         13.057 
      BENE       - -        - -       0.227 
                                   (0.015) 
                                    14.906 
  
     RELI      0.099       - -        - -       0.486 
             (0.015)                          (0.023) 
               6.394                           21.522 
      OPEN       - -        - -       0.105       - -       0.489 
                                   (0.015)               (0.024) 
                                     7.192                20.613 
          Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
                COMP       HONE       BENE       RELI       OPEN    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
               0.449      0.518      0.463      0.102      0.161 
                                 Log-likelihood Values 
                        Estimated Model          Saturated Model 
                        ---------------          --------------- 
 Number of free parameters(t)        12                       15 
 -2ln(L)                        900.963                  893.559 
 AIC (Akaike, 1974)*            924.963                  923.559 
 BIC (Schwarz, 1978)*           984.326                  997.764 
*LISREL uses AIC= 2t - 2ln(L) and BIC = tln(N)- 2ln(L) 
                           Goodness-of-Fit Statistics 
 Degrees of Freedom for (C1)-(C2)                      3 
 Maximum Likelihood Ratio Chi-Square (C1)              7.403 (P = 0.0601) 
 Browne's (1984) ADF Chi-Square (C2_NT)                7.308 (P = 0.0627) 
  
 Estimated Non-centrality Parameter (NCP)              4.403 
 90 Percent Confidence Interval for NCP                (0.0 ; 16.499) 
 Minimum Fit Function Value                            0.00712 
 Population Discrepancy Function Value (F0)            0.00423 
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 90 Percent Confidence Interval for F0                 (0.0 ; 0.0159) 
 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)       0.0376 
 90 Percent Confidence Interval for RMSEA              (0.0 ; 0.0727) 
 P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05)          0.671 
 Expected Cross-Validation Index (ECVI)                0.0302 
 90 Percent Confidence Interval for ECVI               (0.0260 ; 0.0418) 
 ECVI for Saturated Model                              0.0288 
 ECVI for Independence Model                           1.091 
  Chi-Square for Independence Model (10 df)          1124.418 
  Normed Fit Index (NFI)                                0.993 
 Non-Normed Fit Index (NNFI)                           0.987 
 Parsimony Normed Fit Index (PNFI)                     0.298 
 Comparative Fit Index (CFI)                           0.996 
 Incremental Fit Index (IFI)                           0.996 
 Relative Fit Index (RFI)                              0.978 
 Critical N (CN)                                    1593.445 
 Root Mean Square Residual (RMR)                       0.00969 
 Standardized RMR                                      0.0170 
 Goodness of Fit Index (GFI)                           0.997 
 Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)                 0.986 
 Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI)                0.199 
                           Time used 0.047 seconds 
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DATE:  9/17/2016 
                                  TIME: 21:44 
                          L I S R E L  9.20 (32 Bit) 
                                       BY 
                         Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom 
                    This program is published exclusively by 
                    Scientific Software International, Inc. 
                         http://www.ssicentral.com 
        Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2014 
          Use of this program is subject to the terms specified in the 
                        Universal Copyright Convention. 
 The following lines were read from file D:\LISREL\CREA.spl: 
 !MEASUREMENT MODEL OF CREA 
 DA NI=4 NO=1040 MA=CM 
 LA 
 OPIN FLEX FLUE ELAB 
 KM 
 1.00 
 0.722 1.00 
 0.912 0.470 1.00 
 0.945 0.385 0.450 1.00 
 SD 
 0.55 0.62 0.62 0.68 
 MO NY=4 NE=1 LY=FU,FR TE=SY 
 LE 
 CREA 
 PD SC FS 
 OU 
 !MEASUREMENT MODEL OF CREA                                                      
                           Number of Input Variables  4 
                           Number of Y - Variables    4 
                           Number of X - Variables    0 
                           Number of ETA - Variables  1 
                           Number of KSI - Variables  0 
                           Number of Observations  1040 
W_A_R_N_I_N_G: Matrix to be analyzed is not positive definite, 
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                 ridge option taken with ridge constant =   1.000 
 !MEASUREMENT MODEL OF CREA                                                      
         Covariance Matrix        
                OPIN       FLEX       FLUE       ELAB    
            --------   --------   --------   -------- 
     OPIN      0.605 
     FLEX      0.246      0.769 
     FLUE      0.311      0.181      0.769 
     ELAB      0.353      0.162      0.190      0.925 
 Total Variance = 3.067 Generalized Variance = 0.176                                    
 Largest Eigenvalue = 1.501 Smallest Eigenvalue = 0.288                                    
 Condition Number = 2.283 
 !MEASUREMENT MODEL OF CREA                                                      
 Parameter Specifications 
         LAMBDA-Y     
                CREA 
            -------- 
     OPIN          0 
     FLEX          1 
     FLUE          2 
     ELAB          3 
         PSI          
                CREA 
            -------- 
                   4 
         THETA-EPS    
                OPIN       FLEX       FLUE       ELAB 
            --------   --------   --------   -------- 
                   5          6          7          8 
  !MEASUREMENT MODEL OF CREA                                                      
 Number of Iterations = 5            
 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            
         LAMBDA-Y     
                CREA    
            -------- 
     OPIN      0.722 
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     FLEX      0.344 
             (0.035) 
               9.872 
      FLUE      0.431 
             (0.038) 
              11.296 
      ELAB      0.487 
             (0.042) 
              11.459 
          Covariance Matrix of ETA                 
                CREA    
            -------- 
               1.000 
         PSI          
                CREA    
            -------- 
               1.000 
             (0.086) 
              11.587 
         THETA-EPS    
                OPIN       FLEX       FLUE       ELAB    
            --------   --------   --------   -------- 
               0.084      0.650      0.583      0.688 
             (0.037)    (0.030)    (0.029)    (0.035) 
               2.293     21.641     20.113     19.786 
          Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
                OPIN       FLEX       FLUE       ELAB    
            --------   --------   --------   -------- 
               0.861      0.154      0.242      0.256 
                                 Log-likelihood Values 
                        Estimated Model          Saturated Model 
                        ---------------          --------------- 
 Number of free parameters(t)         8                       10 
 -2ln(L)                       2354.556                 2350.430 
 AIC (Akaike, 1974)*           2370.556                 2370.430 
 BIC (Schwarz, 1978)*          2410.131                 2419.900 
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*LISREL uses AIC= 2t - 2ln(L) and BIC = tln(N)- 2ln(L) 
                           Goodness-of-Fit Statistics 
 Degrees of Freedom for (C1)-(C2)                      2 
 Maximum Likelihood Ratio Chi-Square (C1)              4.125 (P = 0.1271) 
 Browne's (1984) ADF Chi-Square (C2_NT)                4.148 (P = 0.1257) 
  Estimated Non-centrality Parameter (NCP)              2.125 
 90 Percent Confidence Interval for NCP                (0.0 ; 12.147) 
 Minimum Fit Function Value                            0.00397 
 Population Discrepancy Function Value (F0)            0.00204 
 90 Percent Confidence Interval for F0                 (0.0 ; 0.0117) 
 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)       0.0320 
 90 Percent Confidence Interval for RMSEA              (0.0 ; 0.0764) 
 P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05)          0.688 
 Expected Cross-Validation Index (ECVI)                0.0194 
 90 Percent Confidence Interval for ECVI               (0.0173 ; 0.0290) 
 ECVI for Saturated Model                              0.0192 
 ECVI for Independence Model                           0.641 
 Chi-Square for Independence Model (6 df)             658.754 
 Normed Fit Index (NFI)                                0.994 
 Non-Normed Fit Index (NNFI)                           0.990 
 Parsimony Normed Fit Index (PNFI)                     0.331 
 Comparative Fit Index (CFI)                           0.997 
 Incremental Fit Index (IFI)                           0.997 
 Relative Fit Index (RFI)                              0.981 
 Critical N (CN)                                    2320.978 
 Root Mean Square Residual (RMR)                       0.0122 
 Standardized RMR                                      0.0154 
 Goodness of Fit Index (GFI)                           0.998 
 Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)                 0.990 
 Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI)                0.200 
                           Time used 0.031 seconds 
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DATE:  9/17/2016 
                                  TIME: 21:46 
                          L I S R E L  9.20 (32 Bit) 
                                       BY 
                         Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom 
                    This program is published exclusively by 
                    Scientific Software International, Inc. 
                         http://www.ssicentral.com 
        Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2014 
          Use of this program is subject to the terms specified in the 
                        Universal Copyright Convention. 
 The following lines were read from file D:\LISREL\VISI.spl: 
 !MEASUREMENT MODEL OF VISI 
 DA NI=4 NO=1040 MA=CM 
 LA 
 FOMU ARTI IMPE ROLE 
 KM 
 1.00 
 0.654 1.00 
 0.462 0.401 1.00 
 0.273 0.279 0.146 1.00 
 SD 
 0.51 0.48 0.52 0.62 
 MO NY=4 NE=1 LY=FU,FR TE=SY 
 LE 
 VISI 
 PD 
 OU 
 !MEASUREMENT MODEL OF VISI                                                      
                           Number of Input Variables  4 
                           Number of Y - Variables    4 
                           Number of X - Variables    0 
                           Number of ETA - Variables  1 
                           Number of KSI - Variables  0 
                           Number of Observations  1040 
 !MEASUREMENT MODEL OF VISI                                                      
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         Covariance Matrix        
                FOMU       ARTI       IMPE       ROLE    
            --------   --------   --------   -------- 
     FOMU      0.260 
     ARTI      0.160      0.230 
     IMPE      0.123      0.100      0.270 
     ROLE      0.086      0.083      0.047      0.384 
 Total Variance = 1.145 Generalized Variance = 0.00249                                  
 Largest Eigenvalue = 0.588 Smallest Eigenvalue = 0.084                                    
 Condition Number = 2.650 
 !MEASUREMENT MODEL OF VISI                                                      
 Parameter Specifications 
         LAMBDA-Y     
                VISI 
            -------- 
     FOMU          0 
     ARTI          1 
     IMPE          2 
     ROLE          3 
         PSI          
                VISI 
            -------- 
                   4 
         THETA-EPS    
                FOMU       ARTI       IMPE       ROLE 
            --------   --------   --------   -------- 
                   5          6          7          8 
  !MEASUREMENT MODEL OF VISI                                                      
 Number of Iterations = 4            
 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            
         LAMBDA-Y     
                VISI    
            -------- 
     FOMU      0.436 
      ARTI      0.368 
             (0.020) 
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              18.250 
      IMPE      0.277 
             (0.018) 
              15.050 
      ROLE      0.204 
             (0.021) 
               9.548 
          Covariance Matrix of ETA                 
                VISI    
            -------- 
               1.000 
         PSI          
                VISI    
            -------- 
               1.000 
             (0.075) 
              13.415 
          THETA-EPS    
                FOMU       ARTI       IMPE       ROLE    
            --------   --------   --------   -------- 
               0.070      0.095      0.194      0.343 
             (0.009)    (0.008)    (0.009)    (0.015) 
               7.460     12.400     20.669     22.187 
          Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
                FOMU       ARTI       IMPE       ROLE    
            --------   --------   --------   -------- 
               0.729      0.589      0.283      0.109 
                                 Log-likelihood Values 
                        Estimated Model          Saturated Model 
                        ---------------          --------------- 
 Number of free parameters(t)         8                       10 
 -2ln(L)                      -2071.136                -2075.227 
 AIC (Akaike, 1974)*          -2055.136                -2055.227 
 BIC (Schwarz, 1978)*         -2015.560                -2005.757 
*LISREL uses AIC= 2t - 2ln(L) and BIC = tln(N)- 2ln(L) 
                           Goodness-of-Fit Statistics 
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 Degrees of Freedom for (C1)-(C2)                      2 
 Maximum Likelihood Ratio Chi-Square (C1)              4.091 (P = 0.1293) 
 Browne's (1984) ADF Chi-Square (C2_NT)                4.158 (P = 0.1251) 
 Estimated Non-centrality Parameter (NCP)              2.091 
 90 Percent Confidence Interval for NCP                (0.0 ; 12.083) 
 Minimum Fit Function Value                            0.00393 
 Population Discrepancy Function Value (F0)            0.00201 
 90 Percent Confidence Interval for F0                 (0.0 ; 0.0116) 
 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)       0.0317 
 90 Percent Confidence Interval for RMSEA              (0.0 ; 0.0762) 
 P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05)          0.692 
  Expected Cross-Validation Index (ECVI)                0.0193 
 90 Percent Confidence Interval for ECVI               (0.0173 ; 0.0289) 
 ECVI for Saturated Model                              0.0192 
 ECVI for Independence Model                           0.925 
 Chi-Square for Independence Model (6 df)             953.533 
  Normed Fit Index (NFI)                                0.996 
 Non-Normed Fit Index (NNFI)                           0.993 
 Parsimony Normed Fit Index (PNFI)                     0.332 
 Comparative Fit Index (CFI)                           0.998 
 Incremental Fit Index (IFI)                           0.998 
 Relative Fit Index (RFI)                              0.987 
 Critical N (CN)                                    2340.432 
 Root Mean Square Residual (RMR)                       0.00405 
 Standardized RMR                                      0.0131 
 Goodness of Fit Index (GFI)                           0.998 
 Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)                 0.990 
 Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI)                0.200 
                           Time used 0.031 seconds 
 
DATE:  9/17/2016 
                                  TIME: 21:47 
                          L I S R E L  9.20 (32 Bit) 
                                       BY 
                         Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom 
                    This program is published exclusively by 
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                    Scientific Software International, Inc. 
                         http://www.ssicentral.com 
        Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2014 
          Use of this program is subject to the terms specified in the 
                        Universal Copyright Convention. 
 The following lines were read from file D:\LISREL\EIQ.spl: 
 !MEASUREMENT MODEL OF EIQ 
 DA NI=5 NO=1040 MA=CM 
 LA 
 SELA SELM EMPT INTR SELC 
 KM 
 1.00 
 0.263 1.00 
 0.422 0.553 1.00 
 0.194 0.381 0.425 1.00 
 0.489 0.626 0.968 0.931 1.00 
 SD 
 0.72 0.52 0.54 0.72 0.61 
 MO NX=5 NK=1 LX=FU,FR TD=SY 
 FR TD(1,4) 
 FR TD(4,5) 
 LK 
 EIQ 
 PD 
 OU 
 !MEASUREMENT MODEL OF EIQ                                                       
                           Number of Input Variables  5 
                           Number of Y - Variables    0 
                           Number of X - Variables    5 
                           Number of ETA - Variables  0 
                           Number of KSI - Variables  1 
                           Number of Observations  1040 
W_A_R_N_I_N_G: Matrix to be analyzed is not positive definite, 
                 ridge option taken with ridge constant =   1.000 
 !MEASUREMENT MODEL OF EIQ                                                       
         Covariance Matrix        
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                SELA       SELM       EMPT       INTR       SELC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     SELA      1.037 
     SELM      0.098      0.541 
     EMPT      0.164      0.155      0.583 
     INTR      0.101      0.143      0.165      1.037 
     SELC      0.215      0.199      0.319      0.409      0.744 
 Total Variance = 3.942 Generalized Variance = 0.123                                    
 Largest Eigenvalue = 1.653 Smallest Eigenvalue = 0.303                                    
 Condition Number = 2.335 
 !MEASUREMENT MODEL OF EIQ                                                       
 Parameter Specifications 
         LAMBDA-X     
                 EIQ 
            -------- 
     SELA          1 
     SELM          2 
     EMPT          3 
     INTR          4 
     SELC          5 
         THETA-DELTA  
                SELA       SELM       EMPT       INTR       SELC 
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     SELA          6 
     SELM          0          7 
     EMPT          0          0          8 
     INTR          9          0          0         10 
     SELC          0          0          0         11         12 
 !MEASUREMENT MODEL OF EIQ                                                       
 Number of Iterations = 7            
 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            
         LAMBDA-X     
                 EIQ    
            -------- 
     SELA      0.331 
             (0.037) 
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               8.924 
      SELM      0.310 
             (0.027) 
              11.671 
      EMPT      0.497 
             (0.030) 
              16.638 
      INTR      0.362 
             (0.045) 
               8.118 
      SELC      0.642 
             (0.035) 
              18.154 
          PHI          
                 EIQ    
            -------- 
               1.000 
          THETA-DELTA  
                SELA       SELM       EMPT       INTR       SELC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
     SELA      0.927 
             (0.043) 
              21.591 
      SELM       - -       0.445 
                        (0.022) 
                         20.515 
      EMPT       - -        - -       0.337 
                                   (0.026) 
                                    13.105 
      INTR     -0.020       - -        - -       0.906 
             (0.029)                          (0.046) 
              -0.715                           19.605 
      SELC       - -        - -        - -       0.176      0.331 
                                              (0.032)    (0.038) 
                                                5.445      8.780 
          Squared Multiple Correlations for X - Variables          
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                SELA       SELM       EMPT       INTR       SELC    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
               0.106      0.178      0.423      0.126      0.555 
                                 Log-likelihood Values 
                        Estimated Model          Saturated Model 
                        ---------------          --------------- 
 Number of free parameters(t)        12                       15 
 -2ln(L)                       3026.161                 3022.570 
 AIC (Akaike, 1974)*           3050.161                 3052.570 
 BIC (Schwarz, 1978)*          3109.524                 3126.774 
*LISREL uses AIC= 2t - 2ln(L) and BIC = tln(N)- 2ln(L) 
                           Goodness-of-Fit Statistics 
 Degrees of Freedom for (C1)-(C2)                      3 
 Maximum Likelihood Ratio Chi-Square (C1)              3.591 (P = 0.3092) 
 Browne's (1984) ADF Chi-Square (C2_NT)                3.575 (P = 0.3111) 
 Estimated Non-centrality Parameter (NCP)              0.591 
 90 Percent Confidence Interval for NCP                (0.0 ; 9.728) 
  Minimum Fit Function Value                            0.00345 
 Population Discrepancy Function Value (F0)            0.000568 
 90 Percent Confidence Interval for F0                 (0.0 ; 0.00935) 
 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)       0.0138 
 90 Percent Confidence Interval for RMSEA              (0.0 ; 0.0558) 
 P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05)          0.911 
 Expected Cross-Validation Index (ECVI)                0.0265 
 90 Percent Confidence Interval for ECVI               (0.0260 ; 0.0353) 
 ECVI for Saturated Model                              0.0288 
 ECVI for Independence Model                           0.726 
  Chi-Square for Independence Model (10 df)           745.248 
  Normed Fit Index (NFI)                                0.995 
 Non-Normed Fit Index (NNFI)                           0.997 
 Parsimony Normed Fit Index (PNFI)                     0.299 
 Comparative Fit Index (CFI)                           0.999 
 Incremental Fit Index (IFI)                           0.999 
 Relative Fit Index (RFI)                              0.984 
  Critical N (CN)                                    3284.231 
 Root Mean Square Residual (RMR)                       0.00878 
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 Standardized RMR                                      0.0117 
 Goodness of Fit Index (GFI)                           0.999 
 Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)                 0.993 
 Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI)                0.200 
                           Time used 0.047 seconds 
 
 
 
 
 
 
DATE:  9/17/2016 
                                  TIME: 21:47 
                          L I S R E L  9.20 (32 Bit) 
                                       BY 
                         Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom 
                    This program is published exclusively by 
                    Scientific Software International, Inc. 
                         http://www.ssicentral.com 
        Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2014 
          Use of this program is subject to the terms specified in the 
                        Universal Copyright Convention. 
 The following lines were read from file D:\LISREL\TRFL.spl: 
 !MEASUREMENT MODEL OF TRFL 
 DA NI=4 NO=1040 MA=CM 
 LA 
 IDEI INSM INTS INDC 
 KM 
 1.00 
 0.720 1.00 
 0.912 0.460 1.00 
 0.975 0.330 0.432 1.00 
 SD 
 0.52 0.77 0.52 0.79 
 MO NY=4 NE=1 LY=FU,FR TE=SY 
 FR TE(1,4) 
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 LE 
 TRFL 
 PD 
 OU 
 !MEASUREMENT MODEL OF TRFL                                                      
                           Number of Input Variables  4 
                           Number of Y - Variables    4 
                           Number of X - Variables    0 
                           Number of ETA - Variables  1 
                           Number of KSI - Variables  0 
                           Number of Observations  1040 
W_A_R_N_I_N_G: Matrix to be analyzed is not positive definite, 
                 ridge option taken with ridge constant =   1.000 
 !MEASUREMENT MODEL OF TRFL                                                      
         Covariance Matrix        
                IDEI       INSM       INTS       INDC    
            --------   --------   --------   -------- 
     IDEI      0.541 
     INSM      0.288      1.186 
     INTS      0.247      0.184      0.541 
     INDC      0.401      0.201      0.177      1.248 
 Total Variance = 3.516 Generalized Variance = 0.226                                    
 Largest Eigenvalue = 1.734 Smallest Eigenvalue = 0.248                                    
 Condition Number = 2.644 
 !MEASUREMENT MODEL OF TRFL                                                      
 Parameter Specifications 
         LAMBDA-Y     
                TRFL 
            -------- 
     IDEI          0 
     INSM          1 
     INTS          2 
     INDC          3 
         PSI          
                TRFL 
            -------- 
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                   4 
         THETA-EPS    
                IDEI       INSM       INTS       INDC 
            --------   --------   --------   -------- 
     IDEI          5 
     INSM          0          6 
     INTS          0          0          7 
     INDC          8          0          0          9 
  !MEASUREMENT MODEL OF TRFL                                                      
 Number of Iterations = 8            
 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            
         LAMBDA-Y     
                TRFL    
            -------- 
     IDEI      0.621 
      INSM      0.464 
             (0.059) 
               7.857 
      INTS      0.397 
             (0.049) 
               8.164 
      INDC      0.442 
             (0.049) 
               9.096 
          Covariance Matrix of ETA                 
                TRFL    
            -------- 
               1.000 
         PSI          
                TRFL    
            -------- 
               1.000 
             (0.129) 
               7.742 
          THETA-EPS    
                IDEI       INSM       INTS       INDC    



280 

            --------   --------   --------   -------- 
     IDEI      0.155 
             (0.045) 
               3.447 
      INSM       - -       0.970 
                        (0.049) 
                         19.710 
      INTS       - -        - -       0.383 
                                   (0.025) 
                                    15.516 
      INDC      0.126       - -        - -       1.053 
             (0.042)                          (0.062) 
               3.006                           17.094 
          Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
                IDEI       INSM       INTS       INDC    
            --------   --------   --------   -------- 
               0.714      0.182      0.291      0.157 
                                 Log-likelihood Values 
                        Estimated Model          Saturated Model 
                        ---------------          --------------- 
 Number of free parameters(t)         9                       10 
 -2ln(L)                       2613.461                 2613.428 
 AIC (Akaike, 1974)*           2631.461                 2633.428 
 BIC (Schwarz, 1978)*          2675.983                 2682.897 
*LISREL uses AIC= 2t - 2ln(L) and BIC = tln(N)- 2ln(L) 
                           Goodness-of-Fit Statistics 
 Degrees of Freedom for (C1)-(C2)                      1 
 Maximum Likelihood Ratio Chi-Square (C1)              0.0330 (P = 0.8557) 
 Browne's (1984) ADF Chi-Square (C2_NT)                0.0330 (P = 0.8557) 
  Estimated Non-centrality Parameter (NCP)              0.0 
 90 Percent Confidence Interval for NCP                (0.0 ; 2.143) 
  Minimum Fit Function Value                            0.000 
 Population Discrepancy Function Value (F0)            0.0 
 90 Percent Confidence Interval for F0                 (0.0 ; 0.00206) 
 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)       0.0 
 90 Percent Confidence Interval for RMSEA              (0.0 ; 0.0454) 
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 P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05)          0.960 
 Expected Cross-Validation Index (ECVI)                0.0183 
 90 Percent Confidence Interval for ECVI               (0.0183 ; 0.0203) 
 ECVI for Saturated Model                              0.0192 
 ECVI for Independence Model                           0.657 
  Chi-Square for Independence Model (6 df)             675.789 
  Normed Fit Index (NFI)                                 1.00 
 Non-Normed Fit Index (NNFI)                            1.009 
 Parsimony Normed Fit Index (PNFI)                      0.167 
 Comparative Fit Index (CFI)                            1.000 
 Incremental Fit Index (IFI)                            1.001 
 Relative Fit Index (RFI)                                1.00 
 Critical N (CN)                                    208601.571 
 Root Mean Square Residual (RMR)                        0.00154 
 Standardized RMR                                       0.00139 
 Goodness of Fit Index (GFI)                           1.00 
 Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)                  1.00 
 Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI)                 0.1000 
                           Time used 0.016 seconds 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 
ผลการวิเคราะห์เชิงยืนยันอันดับที่สอง 
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DATE:  9/ 17/2016 

                                  TIME: 15:58 

                          L I S R E L  9.20 (32 Bit) 

                                       BY 

                         Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom 

                    This program is published exclusively by 

                    Scientific Software International, Inc. 

                         http://www.ssicentral.com 

        Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2014 

          Use of this program is subject to the terms specified in the 

                        Universal Copyright Convention. 

 The following lines were read from file C:\Program Files\LISREL9\SEM.spl: 

Serial No. 0FA7-F8B2-1251-2D67 

 !SEM 

 DA NI=22 NO=1040 MA=KM 

 LA 

 OPIN FLEX FLUE ELAB FOMU ARTI IMPE ROLE COMP HONE BRNE RELI OPEN IDEI INSM 
INTS INDC SELA SELM EMPT INTR SELC 

 KM 

 1 

 0.654 1 
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 0.762 0.401 1 

 0.873 0.279 0.546 1 

 0.306 0.724 0.435 0.829 1 

 0.573 0.536 0.388 0.766 0.597 1 

 0.162 0.572 0.459 0.651 0.688 0.781 1 

 0.789 0.165 0.529 0.359 0.772 0.334 0.740 1 

 0.098 0.646 0.255 0.412 0.089 0.407 0.434 0.321 1 

 0.405 0.477 0.465 0.396 0.802 0.844 0.713 0.657 0.386 1 

 0.286 0.657 0.628 0.536 0.309 0.751 0.379 0.009 0.702 0.773 1 

 0.688 0.946 0.518 0.614 0.606 0.022 0.428 0.666 0.539 0.605 0.498 1 

 0.371 0.656 0.044 0.666 0.291 0.629 0.296 0.329 0.505 0.047 0.485 0.947 1 

 0.406 0.767 0.683 0.376 0.402 0.364 0.093 0.632 0.425 -0.043 0.492 0.619 0.673 1 

 0.253 0.663 0.376 0.632 0.198 0.697 0.344 0.229 0.546 0.697 0.442 0.484 0.531 0.796 1 

 0.463 0.758 0.475 0.311 0.968 0.535 0.675 0.782 0.239 0.196 0.474 0.674 0.658 0.414 
0.216 1 

 0.799 0.656 0.988 0.397 0.586 0.898 0.479 0.687 0.074 0.972 0.293 0.613 0.025 0.375 
0.338 0.632 1 

 0.588 0.226 0.696 0.847 0.625 0.402 0.665 0.666 0.287 0.207 0.555 0.613 0.693 0.204 
0.043 0.547 0.927 1 

 0.849 0.464 0.557 0.663 0.442 0.347 0.073 0.732 0.334 0.695 0.143 0.223 0.248 0.363 
0.541 0.279 0.612 0.963 1 
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 0.448 0.092 0.338 0.418 0.678 0.893 0.485 0.047 0.054 0.424 0.431 0.173 0.495 0.452 
0.512 0.446 0.356 0.822 0.453 1 

 0.966 0.593 0.619 0.682 0.067 0.592 0.765 0.739 0.391 0.797 0.334 0.328 0.318 0.464 
0.442 0.852 0.037 0.294 0.881 0.825 1 

 0.926 0.641 0.551 0.418 0.788 0.858 0.613 0.491 0.243 0.861 0.672 0.737 0.334 0.436 
0.336 0.402 0.686 0.289 0.726 0.968 0.931 1 

 SD 

 0.554 0.625 0.620 0.681 0.507 0.477 0.523 0.622 0.523 0.570 0.464 0.523 0.543 0.518 
0.469 0.519 0.505 0.621 0.521 0.539 0.521 0.613 

 ME 

 4.15 4.15 4.22 4.07 4.07 4.15 4.15 4.07 4.42 4.15 4.49 4.51 4.52 4.41 4.48 4.09 4.25 
4.14 4.17 4.34 4.19 4.15 

 MO NY=17 NX=5 NE=4 NK=1 LX=FU,FI LY=FU,FI GA=FU,FI BE=FU,FI TD=SY TE=SY 

 LK 

 EIQ 

 LE 

 CREA VISI CONF TRFL 

 FR LX(1,1)LX(2,1)LX(3,1)LX(4,1)LX(5,1) 

 FR 
LY(1,1)LY(2,1)LY(3,1)LY(4,1)LY(5,2)LY(6,2),LY(7,2)LY(8,2)LY(9,3)LY(10,3)LY(11,3)LY(12,3)LY
(13,3)LY(14,4)LY(15,4)LY(16,4)LY(17,4) 

 FR GA(2,1)GA(3,1)GA(4,1)GA(1,1)BE(1,3)BE(2,3)BE(4,1)BE(4,3)BE(4,2)BE(1,2) 

 FR TD(1,2)TD(2,4)TD(1,3)TD(5,4)TD(1,5) 
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 FR TD(2,3)TD(1,5)TD(3,4)TD(1,4) 

 FR TE(4,8)TE(8,12)TE(12,17)TE(1,5)TE(5,9)TE(9,14) 

 FR TE(2,5)TE(5,10)TE(10,14)TE(9,15)TE(9,6)TE(1,6) 

 FR TE(3,6)TE(6,11)TE(10,7)TE(11,15)TE(10,16)TE(2,7) 

 FR TE(4,7)TE(8,11)TE(11,17)TE(12,16)TE(13,17)TE(4,13) 

 FR TE(14,17)TE(2,4)TE(8,13)TE(9,17)TE(5,13)TE(1,16) 

 FR TE(8,14)TE(10,13)TE(5,11)TE(9,13)TE(1,12)TE(6,8) 

 FR TE(1,2)TE(1,3)TE(1,4)TE(1,5)TE(1,6)TE(1,7)TE(1,13)TE(1,17) 

 FR TE(4,5)TE(4,6)TE(4,7)TE(4,8)TE(4,12)TE(4,13)TE(4,14) 

 FR TE(5,6)TE(5,7)TE(5,12)TE(5,13)TE(5,14)TE(5,15)TE(5,16)TE(5,17) 

 FR TE(6,7)TETE(6,13)TE(6,14)TE(6,15)TE(6,16)TE(6,17) 

 FR TE(7,8)TE(7,9)TE(7,10)TETE(7,15)TE(7,16)TE(7,17) 

 FR TE(5,6)TE(5,7)TE(5,8)TE(5,9)TE(5,16)TE(5,17) 

 FR TE(6,7)TE(6,8)TE(6,9)TE(6,15)TE(6,16)TE(6,17) 

 FR TE(7,8)TE(7,9)TE(7,14)TE(7,15)TE(7,16)TE(7,17) 

 FR TE(8,9)TE(8,10)TE(8,11)TE(8,12)TE(8,13) 

 FR TE(9,10)TE(9,11)TE(9,12)TE(9,16)TE(9,17) 

 FR TE(12,13)TE(12,14)TE(12,15)TE(12,16)TE(12,17) 

 FR TE(13,14)TE(13,15)TE(13,16)TE(13,17) 

 FR TE(1,2)TE(1,3)TE(1,4)TE(1,5)TE(1,6)TE(1,7)TE(1,13)TE(1,17) 

 FR TE(4,5)TE(4,6)TE(4,7)TE(4,8)TE(4,12)TE(4,13)TE(4,14) 
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 FR TE(5,6)TE(5,7)TE(5,12)TE(5,13)TE(5,14)TE(5,15)TE(5,16)TE(5,17) 

 FR TE(6,7)TE(6,13)TE(6,14)TE(6,15)TE(6,16)TE(6,17) 

 FR TE(7,8)TE(7,9)TE(7,10)TE(7,15)TE(7,16)TE(7,17) 

 PD 

 OU EF ss sc tv se rs fs mi 

 !SEM                                                                            

                           Number of Input Variables 22 

                           Number of Y - Variables   17 

                           Number of X - Variables    5 

                           Number of ETA - Variables  4 

                           Number of KSI - Variables  1 

                           Number of Observations  1040 

W_A_R_N_I_N_G: Matrix to be analyzed is not positive definite, 

                 ridge option taken with ridge constant =  10.000 

 !SEM                                                                            

         Covariance Matrix        

                OPIN       FLEX       FLUE       ELAB       FOMU       ARTI    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     OPIN     11.000 

     FLEX      0.654     11.000 

     FLUE      0.762      0.401     11.000 
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     ELAB      0.873      0.279      0.546     11.000 

     FOMU      0.306      0.724      0.435      0.829     11.000 

     ARTI      0.573      0.536      0.388      0.766      0.597     11.000 

     IMPE      0.162      0.572      0.459      0.651      0.688      0.781 

     ROLE      0.789      0.165      0.529      0.359      0.772      0.334 

     COMP      0.098      0.646      0.255      0.412      0.089      0.407 

     HONE      0.405      0.477      0.465      0.396      0.802      0.844 

     BRNE      0.286      0.657      0.628      0.536      0.309      0.751 

     RELI      0.688      0.946      0.518      0.614      0.606      0.022 

     OPEN      0.371      0.656      0.044      0.666      0.291      0.629 

     IDEI      0.406      0.767      0.683      0.376      0.402      0.364 

     INSM      0.253      0.663      0.376      0.632      0.198      0.697 

     INTS      0.463      0.758      0.475      0.311      0.968      0.535 

     INDC      0.799      0.656      0.988      0.397      0.586      0.898 

     SELA      0.588      0.226      0.696      0.847      0.625      0.402 

     SELM      0.849      0.464      0.557      0.663      0.442      0.347 

     EMPT      0.448      0.092      0.338      0.418      0.678      0.893 

     INTR      0.966      0.593      0.619      0.682      0.067      0.592 

     SELC      0.926      0.641      0.551      0.418      0.788      0.858 

         Covariance Matrix        

                IMPE       ROLE       COMP       HONE       BRNE       RELI    
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            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     IMPE     11.000 

     ROLE      0.740     11.000 

     COMP      0.434      0.321     11.000 

     HONE      0.713      0.657      0.386     11.000 

     BRNE      0.379      0.009      0.702      0.773     11.000 

     RELI      0.428      0.666      0.539      0.605      0.498     11.000 

     OPEN      0.296      0.329      0.505      0.047      0.485      0.947 

     IDEI      0.093      0.632      0.425     -0.043      0.492      0.619 

     INSM      0.344      0.229      0.546      0.697      0.442      0.484 

     INTS      0.675      0.782      0.239      0.196      0.474      0.674 

     INDC      0.479      0.687      0.074      0.972      0.293      0.613 

     SELA      0.665      0.666      0.287      0.207      0.555      0.613 

     SELM      0.073      0.732      0.334      0.695      0.143      0.223 

     EMPT      0.485      0.047      0.054      0.424      0.431      0.173 

     INTR      0.765      0.739      0.391      0.797      0.334      0.328 

     SELC      0.613      0.491      0.243      0.861      0.672      0.737 

         Covariance Matrix        

                OPEN       IDEI       INSM       INTS       INDC       SELA    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     OPEN     11.000 
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     IDEI      0.673     11.000 

     INSM      0.531      0.796     11.000 

     INTS      0.658      0.414      0.216     11.000 

     INDC      0.025      0.375      0.338      0.632     11.000 

     SELA      0.693      0.204      0.043      0.547      0.927     11.000 

     SELM      0.248      0.363      0.541      0.279      0.612      0.963 

     EMPT      0.495      0.452      0.512      0.446      0.356      0.822 

     INTR      0.318      0.464      0.442      0.852      0.037      0.294 

     SELC      0.334      0.436      0.336      0.402      0.686      0.289 

         Covariance Matrix        

                SELM       EMPT       INTR       SELC    

            --------   --------   --------   -------- 

     SELM     11.000 

     EMPT      0.453     11.000 

     INTR      0.881      0.825     11.000 

     SELC      0.726      0.968      0.931     11.000 

 Total Variance = 242.000 Generalized Variance = 0.529444D+23                             

 Largest Eigenvalue = 21.915 Smallest Eigenvalue = 8.771                                    

 Condition Number = 1.581 

 !SEM                                                                            

 Parameter Specifications 
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         LAMBDA-Y     

                CREA       VISI       CONF       TRFL 

            --------   --------   --------   -------- 

     OPIN          0          0          0          0 

     FLEX          1          0          0          0 

     FLUE          2          0          0          0 

     ELAB          3          0          0          0 

     FOMU          0          0          0          0 

     ARTI          0          4          0          0 

     IMPE          0          5          0          0 

     ROLE          0          6          0          0 

     COMP          0          0          0          0 

     HONE          0          0          7          0 

     BRNE          0          0          8          0 

     RELI          0          0          9          0 

     OPEN          0          0         10          0 

     IDEI          0          0          0          0 

     INSM          0          0          0         11 

     INTS          0          0          0         12 

     INDC          0          0          0         13 

         LAMBDA-X     
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                 EIQ 

            -------- 

     SELA         14 

     SELM         15 

     EMPT         16 

     INTR         17 

     SELC         18 

         BETA         

                CREA       VISI       CONF       TRFL 

            --------   --------   --------   -------- 

     CREA          0         19         20          0 

     VISI          0          0         21          0 

     CONF          0          0          0          0 

     TRFL         22         23         24          0 

         GAMMA        

                 EIQ 

            -------- 

     CREA         25 

     VISI         26 

     CONF         27 

     TRFL         28 
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         PSI          

                CREA       VISI       CONF       TRFL 

            --------   --------   --------   -------- 

                  29         30         31         32 

         THETA-EPS    

                OPIN       FLEX       FLUE       ELAB       FOMU       ARTI 

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     OPIN         33 

     FLEX         34         35 

     FLUE         36          0         37 

     ELAB         38         39          0         40 

     FOMU         41         42          0         43         44 

     ARTI         45          0         46         47         48         49 

     IMPE         50         51          0         52         53         54 

     ROLE          0          0          0         56         57         58 

     COMP          0          0          0          0         61         62 

     HONE          0          0          0          0         66          0 

     BRNE          0          0          0          0         71         72 

     RELI         76          0          0         77         78          0 

     OPEN         82          0          0         83         84         85 

     IDEI          0          0          0         91         92         93 
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     INSM          0          0          0          0        101        102 

     INTS        109          0          0          0        110        111 

     INDC        118          0          0          0        119        120 

         THETA-EPS    

                IMPE       ROLE       COMP       HONE       BRNE       RELI 

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     IMPE         55 

     ROLE         59         60 

     COMP         63         64         65 

     HONE         67         68         69         70 

     BRNE          0         73         74          0         75 

     RELI          0         79         80          0          0         81 

     OPEN          0         86         87         88          0         89 

     IDEI         94         95         96         97          0         98 

     INSM        103          0        104          0        105        106 

     INTS        112          0        113        114          0        115 

     INDC        121          0        122          0        123        124 

         THETA-EPS    

                OPEN       IDEI       INSM       INTS       INDC 

            --------   --------   --------   --------   -------- 

     OPEN         90 
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     IDEI         99        100 

     INSM        107          0        108 

     INTS        116          0          0        117 

     INDC        125        126          0          0        127 

         THETA-DELTA  

                SELA       SELM       EMPT       INTR       SELC 

            --------   --------   --------   --------   -------- 

     SELA        128 

     SELM        129        130 

     EMPT        131        132        133 

     INTR        134        135        136        137 

     SELC        138          0          0        139        140 

 W_A_R_N_I_N_G: THETA-DELTA is not positive definite 

 !SEM                                                                            

 Number of Iterations = 50           

 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            

         LAMBDA-Y     

                CREA       VISI       CONF       TRFL    

            --------   --------   --------   -------- 

     OPIN      2.527       - -        - -        - -  

     FLEX      0.998       - -        - -        - -  
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     FLUE      0.756       - -        - -        - -  

     ELAB      1.020       - -        - -        - -  

     FOMU       - -       2.452       - -        - -  

     ARTI       - -       1.115       - -        - -  

     IMPE       - -       1.144       - -        - -  

     ROLE       - -       1.206       - -        - -  

     COMP       - -        - -       1.217       - -  

     HONE       - -        - -       1.052       - -  

     BRNE       - -        - -       0.691       - -  

     RELI       - -        - -       0.680       - -  

     OPEN       - -        - -       0.926       - -  

     IDEI       - -        - -        - -       2.263 

     INSM       - -        - -        - -       0.348 

     INTS       - -        - -        - -       0.292 

     INDC       - -        - -        - -       1.575 

         LAMBDA-X     

                 EIQ    

            -------- 

     SELA      3.131 

     SELM      0.934 

     EMPT      0.982 
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     INTR      0.797 

     SELC      1.310 

         BETA         

                CREA       VISI       CONF       TRFL    

            --------   --------   --------   -------- 

     CREA       - -       0.226      0.121       - -  

     VISI       - -        - -       0.309       - -  

     CONF       - -        - -        - -        - -  

     TRFL      0.049      0.088      0.413       - -  

         GAMMA        

                 EIQ    

            -------- 

     CREA      0.098 

     VISI      0.083 

     CONF      0.193 

     TRFL      0.002 

         Covariance Matrix of ETA and KSI         

                CREA       VISI       CONF       TRFL        EIQ    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

     CREA      1.000 

     VISI      0.279      1.000 
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     CONF      0.213      0.325      1.000 

     TRFL      0.162      0.237      0.453      1.000 

      EIQ      0.153      0.143      0.193      0.102      1.000 

         PHI          

                 EIQ    

            -------- 

               1.000 

         PSI          

         Note: This matrix is diagonal. 

                CREA       VISI       CONF       TRFL    

            --------   --------   --------   -------- 

               0.896      0.888      0.963      0.784 

         Squared Multiple Correlations for Structural Equations   

                CREA       VISI       CONF       TRFL    

            --------   --------   --------   -------- 

               0.104      0.112      0.037      0.216 

 NOTE: R² for Structural Equatios are Hayduk's (2006) Blocked-Error R² 

         Reduced Form                 

                 EIQ    

            -------- 

     CREA      0.153 
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             (0.051) 

               2.979 

      VISI      0.143 

             (0.069) 

               2.056 

      CONF      0.193 

             (0.056) 

               3.430 

      TRFL      0.102 

             (0.064) 

               1.588 

          Squared Multiple Correlations for Reduced Form           

                CREA       VISI       CONF       TRFL    

            --------   --------   --------   -------- 

               0.023      0.020      0.037      0.010 

         THETA-EPS    

                OPIN       FLEX       FLUE       ELAB       FOMU       ARTI    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     OPIN      4.626 

     FLEX     -1.868      9.926 

     FLUE     -1.321       - -      10.372 
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     ELAB     -1.715     -0.756       - -       9.945 

     FOMU     -1.392     -0.031       - -       0.075      5.020 

     ARTI     -0.246       - -      -0.011      0.365     -2.205      9.857 

     IMPE     -0.689      0.137       - -       0.275     -2.096     -0.608 

     ROLE       - -        - -        - -      -0.017     -2.174     -1.057 

     COMP       - -        - -        - -        - -      -0.973     -0.047 

     HONE       - -        - -        - -        - -      -0.030       - -  

     BRNE       - -        - -        - -        - -      -0.367      0.411 

     RELI      0.342       - -        - -       0.365     -0.011       - -  

     OPEN     -0.043       - -        - -       0.380     -0.472      0.298 

     IDEI       - -        - -        - -      -0.065     -0.819     -0.166 

     INSM       - -        - -        - -        - -      -0.149      0.536 

     INTS      0.174       - -        - -        - -       0.612      0.354 

     INDC      0.040       - -        - -        - -      -0.423      0.444 

         THETA-EPS    

                IMPE       ROLE       COMP       HONE       BRNE       RELI    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     IMPE      9.714 

     ROLE     -0.662      9.456 

     COMP     -0.068     -0.153      9.509 

     HONE      0.206      0.184     -0.956      9.977 
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     BRNE       - -      -0.257     -0.213       - -      10.484 

     RELI       - -       0.329     -0.318       - -        - -      10.618 

     OPEN       - -      -0.085     -0.679     -0.908       - -       0.304 

     IDEI     -0.533     -0.026     -0.829     -1.131       - -      -0.114 

     INSM      0.176       - -       0.291       - -       0.281      0.321 

     INTS      0.463       - -      -0.013     -0.119       - -       0.521 

     INDC      0.011       - -      -0.865       - -      -0.259      0.098 

         THETA-EPS    

                OPEN       IDEI       INSM       INTS       INDC    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

     OPEN     10.077 

     IDEI     -0.211      5.812 

     INSM      0.314       - -      10.766 

     INTS      0.415       - -        - -      10.837 

     INDC     -0.632     -3.144       - -        - -       8.546 

         THETA-DELTA  

                SELA       SELM       EMPT       INTR       SELC    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

     SELA      1.358 

     SELM     -2.165     10.075 

     EMPT     -2.387     -0.486     10.015 
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     INTR     -2.180      0.162      0.069     10.478 

     SELC     -3.993       - -        - -      -0.094      9.218 

 W_A_R_N_I_N_G: THETA-DELTA is not positive definite 

                                 Log-likelihood Values 

                        Estimated Model          Saturated Model 

                        ---------------          --------------- 

 Number of free parameters(t)       140                      253 

 -2ln(L)                      77433.743                77296.470 

 AIC (Akaike, 1974)*          77713.743                77802.470 

 BIC (Schwarz, 1978)*         78406.320                79054.055 

*LISREL uses AIC= 2t - 2ln(L) and BIC = tln(N)- 2ln(L) 

                           Goodness-of-Fit Statistics 

 Degrees of Freedom for (C1)-(C2)                      113 

 Maximum Likelihood Ratio Chi-Square (C1)              137.273 (P = 0.0599) 

 Browne's (1984) ADF Chi-Square (C2_NT)                0.0 (P = 1.0000) 

 Estimated Non-centrality Parameter (NCP)              24.273 

 90 Percent Confidence Interval for NCP                (0.0 ; 57.992) 

  Minimum Fit Function Value                            0.132 

 Population Discrepancy Function Value (F0)            0.0233 

 90 Percent Confidence Interval for F0                 (0.0 ; 0.0558) 

 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)       0.0144 
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 90 Percent Confidence Interval for RMSEA              (0.0 ; 0.0222) 

 P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05)          1.000 

 Expected Cross-Validation Index (ECVI)                0.401 

 90 Percent Confidence Interval for ECVI               (0.378 ; 0.434) 

 ECVI for Saturated Model                              0.487 

 ECVI for Independence Model                           0.472 

  Chi-Square for Independence Model (231 df)         447.374 

  Normed Fit Index (NFI)                                0.693 

 Non-Normed Fit Index (NNFI)                           0.771 

 Parsimony Normed Fit Index (PNFI)                     0.339 

 Comparative Fit Index (CFI)                           0.888 

 Incremental Fit Index (IFI)                           0.927 

 Relative Fit Index (RFI)                              0.373 

  Critical N (CN)                                    1143.006 

  Root Mean Square Residual (RMR)                       0.286 

 Standardized RMR                                      0.0260 

 Goodness of Fit Index (GFI)                           0.987 

 Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)                 0.972 

 Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI)                0.441 

 !SEM                                                                            

         Fitted Covariance Matrix 
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                OPIN       FLEX       FLUE       ELAB       FOMU       ARTI    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     OPIN     11.012 

     FLEX      0.653     10.922 

     FLUE      0.589      0.754     10.943 

     ELAB      0.862      0.262      0.770     10.985 

     FOMU      0.336      0.652      0.517      0.772     11.033 

     ARTI      0.539      0.310      0.224      0.682      0.529     11.100 

     IMPE      0.117      0.455      0.241      0.601      0.709      0.667 

     ROLE      0.850      0.336      0.254      0.326      0.783      0.288 

     COMP      0.655      0.258      0.196      0.264     -0.004      0.394 

     HONE      0.566      0.223      0.169      0.228      0.807      0.381 

     BRNE      0.371      0.147      0.111      0.150      0.183      0.661 

     RELI      0.707      0.144      0.109      0.513      0.530      0.246 

     OPEN      0.455      0.197      0.149      0.581      0.265      0.634 

     IDEI      0.927      0.366      0.277      0.309      0.495      0.431 

     INSM      0.143      0.056      0.043      0.058      0.054      0.628 

     INTS      0.293      0.047      0.036      0.048      0.782      0.431 

     INDC      0.685      0.255      0.193      0.260      0.492      0.859 

     SELA      1.211      0.478      0.362      0.489      1.095      0.498 

     SELM      0.361      0.143      0.108      0.146      0.327      0.148 
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     EMPT      0.380      0.150      0.114      0.153      0.343      0.156 

     INTR      0.308      0.122      0.092      0.124      0.279      0.127 

     SELC      0.507      0.200      0.151      0.204      0.458      0.208 

         Fitted Covariance Matrix 

                IMPE       ROLE       COMP       HONE       BRNE       RELI    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     IMPE     11.023 

     ROLE      0.718     10.911 

     COMP      0.384      0.324     10.990 

     HONE      0.597      0.596      0.324     11.083 

     BRNE      0.257      0.014      0.628      0.726     10.962 

     RELI      0.253      0.596      0.510      0.715      0.470     11.081 

     OPEN      0.344      0.278      0.448      0.065      0.640      0.933 

     IDEI      0.080      0.621      0.419     -0.053      0.708      0.583 

     INSM      0.271      0.099      0.483      0.166      0.390      0.428 

     INTS      0.542      0.083      0.148      0.020      0.091      0.611 

     INDC      0.438      0.450      0.003      0.750      0.234      0.583 

     SELA      0.511      0.539      0.735      0.635      0.417      0.411 

     SELM      0.152      0.161      0.219      0.189      0.124      0.123 

     EMPT      0.160      0.169      0.231      0.199      0.131      0.129 

     INTR      0.130      0.137      0.187      0.162      0.106      0.105 
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     SELC      0.214      0.225      0.307      0.266      0.174      0.172 

         Fitted Covariance Matrix 

                OPEN       IDEI       INSM       INTS       INDC       SELA    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     OPEN     10.934 

     IDEI      0.739     10.934 

     INSM      0.460      0.788     10.887 

     INTS      0.537      0.661      0.102     10.922 

     INDC      0.029      0.420      0.548      0.460     11.027 

     SELA      0.559      0.723      0.111      0.093      0.503     11.162 

     SELM      0.167      0.216      0.033      0.028      0.150      0.760 

     EMPT      0.175      0.227      0.035      0.029      0.158      0.689 

     INTR      0.142      0.184      0.028      0.024      0.128      0.315 

     SELC      0.234      0.302      0.047      0.039      0.210      0.108 

         Fitted Covariance Matrix 

                SELM       EMPT       INTR       SELC    

            --------   --------   --------   -------- 

     SELM     10.948 

     EMPT      0.431     10.980 

     INTR      0.906      0.852     11.113 

     SELC      1.223      1.286      0.949     10.933 
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         Fitted Residuals 

                OPIN       FLEX       FLUE       ELAB       FOMU       ARTI    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     OPIN     -0.012 

     FLEX      0.001      0.078 

     FLUE      0.173     -0.353      0.057 

     ELAB      0.011      0.017     -0.224      0.015 

     FOMU     -0.030      0.072     -0.082      0.057     -0.033 

     ARTI      0.034      0.226      0.164      0.084      0.068     -0.100 

     IMPE      0.045      0.117      0.218      0.050     -0.021      0.114 

     ROLE     -0.061     -0.171      0.275      0.033     -0.011      0.046 

     COMP     -0.557      0.388      0.059      0.148      0.093      0.013 

     HONE     -0.161      0.254      0.296      0.168     -0.005      0.463 

     BRNE     -0.085      0.510      0.517      0.386      0.126      0.090 

     RELI     -0.019      0.802      0.409      0.101      0.076     -0.224 

     OPEN     -0.084      0.459     -0.105      0.085      0.026     -0.005 

     IDEI     -0.521      0.401      0.406      0.067     -0.093     -0.067 

     INSM      0.110      0.607      0.333      0.574      0.144      0.069 

     INTS      0.170      0.711      0.439      0.263      0.186      0.104 

     INDC      0.114      0.401      0.795      0.137      0.094      0.039 

     SELA     -0.623     -0.252      0.334      0.358     -0.470     -0.096 



309 

 

     SELM      0.488      0.321      0.449      0.517      0.115      0.199 

     EMPT      0.068     -0.058      0.224      0.265      0.335      0.737 

     INTR      0.658      0.471      0.527      0.558     -0.212      0.465 

     SELC      0.419      0.441      0.400      0.214      0.330      0.650 

         Fitted Residuals 

                IMPE       ROLE       COMP       HONE       BRNE       RELI    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     IMPE     -0.023 

     ROLE      0.022      0.089 

     COMP      0.050     -0.003      0.010 

     HONE      0.116      0.061      0.062     -0.083 

     BRNE      0.122     -0.005      0.074      0.047      0.038 

     RELI      0.175      0.070      0.029     -0.110      0.028     -0.081 

     OPEN     -0.048      0.051      0.057     -0.018     -0.155      0.014 

     IDEI      0.013      0.011      0.006      0.010     -0.216      0.036 

     INSM      0.073      0.130      0.063      0.531      0.052      0.056 

     INTS      0.133      0.699      0.091      0.176      0.383      0.063 

     INDC      0.041      0.237      0.071      0.222      0.059      0.030 

     SELA      0.154      0.127     -0.448     -0.428      0.138      0.202 

     SELM     -0.079      0.571      0.115      0.506      0.019      0.100 

     EMPT      0.325     -0.122     -0.177      0.225      0.300      0.044 
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     INTR      0.635      0.602      0.204      0.635      0.228      0.223 

     SELC      0.399      0.266     -0.064      0.595      0.498      0.565 

         Fitted Residuals 

                OPEN       IDEI       INSM       INTS       INDC       SELA    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     OPEN      0.066 

     IDEI     -0.066      0.066 

     INSM      0.071      0.008      0.113 

     INTS      0.121     -0.247      0.114      0.078 

     INDC     -0.004     -0.045     -0.210      0.172     -0.027 

     SELA      0.134     -0.519     -0.068      0.454      0.424     -0.162 

     SELM      0.081      0.147      0.508      0.251      0.462      0.203 

     EMPT      0.320      0.225      0.477      0.417      0.198      0.133 

     INTR      0.176      0.280      0.414      0.828     -0.091     -0.021 

     SELC      0.100      0.134      0.289      0.363      0.476      0.181 

         Fitted Residuals 

                SELM       EMPT       INTR       SELC    

            --------   --------   --------   -------- 

     SELM      0.052 

     EMPT      0.022      0.020 

     INTR     -0.025     -0.027     -0.113 
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     SELC     -0.497     -0.318     -0.018      0.067 

 Summary Statistics for Fitted Residuals 

 Smallest Fitted Residual =   -0.623 

   Median Fitted Residual =    0.089 

  Largest Fitted Residual =    0.828 

 Stemleaf Plot 

 - 6|2  

 - 5|6220  

 - 4|753  

 - 3|52  

 - 2|5522211  

 - 1|87665211000  

 - 0|99988888777666553333222222211100000  

   0|11111111122222233333344444555555556666666666777777777777788888999999  

   1|00001111112222233333334445556777788889  

   2|00000122222333455667789  

   3|00222333366899  

   4|0000111222445566677889  

   5|011122336777  

   6|0013456  

   7|014  
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   8|003 

         Standardized Residuals   

                OPIN       FLEX       FLUE       ELAB       FOMU       ARTI    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     OPIN     -0.032 

     FLEX      0.002      0.172 

     FLUE      0.512     -1.085      0.119 

     ELAB      0.033      0.055     -0.699      0.032 

     FOMU     -0.091      0.221     -0.238      0.164     -0.064 

     ARTI      0.100      0.661      0.483      0.244      0.196     -0.205 

     IMPE      0.128      0.361      0.640      0.147     -0.075      0.350 

     ROLE     -0.175     -0.504      0.808      0.098     -0.044      0.135 

     COMP     -1.647      1.137      0.175      0.434      0.256      0.038 

     HONE     -0.468      0.745      0.866      0.489     -0.016      1.347 

     BRNE     -0.252      1.495      1.520      1.129      0.365      0.261 

     RELI     -0.056      2.344      1.197      0.297      0.221     -0.652 

     OPEN     -0.251      1.353     -0.310      0.250      0.076     -0.014 

     IDEI     -1.524      1.183      1.195      0.201     -0.272     -0.194 

     INSM      0.325      1.799      0.985      1.694      0.423      0.202 

     INTS      0.517      2.099      1.299      0.773      0.547      0.308 

     INDC      0.337      1.176      2.334      0.402      0.276      0.114 
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     SELA     -1.754     -0.740      0.974      1.040     -1.328     -0.272 

     SELM      1.379      0.947      1.322      1.520      0.326      0.570 

     EMPT      0.200     -0.171      0.657      0.775      0.961      2.156 

     INTR      1.898      1.379      1.535      1.597     -0.621      1.356 

     SELC      1.212      1.305      1.197      0.632      1.025      1.903 

         Standardized Residuals   

                IMPE       ROLE       COMP       HONE       BRNE       RELI    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     IMPE     -0.049 

     ROLE      0.068      0.410 

     COMP      0.143     -0.008      0.021 

     HONE      0.339      0.182      0.221     -0.178 

     BRNE      0.358     -0.014      0.217      0.133      0.081 

     RELI      0.502      0.205      0.085     -0.321      0.118     -0.168 

     OPEN     -0.142      0.153      0.164     -0.053     -0.455      0.040 

     IDEI      0.039      0.033      0.018      0.028     -0.621      0.106 

     INSM      0.218      0.383      0.184      1.545      0.155      0.163 

     INTS      0.397      2.065      0.270      0.534      1.112      0.184 

     INDC      0.119      0.727      0.204      0.626      0.174      0.088 

     SELA      0.445      0.368     -1.367     -1.205      0.402      0.586 

     SELM     -0.233      1.675      0.339      1.485      0.055      0.294 
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     EMPT      0.944     -0.353     -0.511      0.654      0.885      0.129 

     INTR      1.798      1.758      0.591      1.837      0.664      0.650 

     SELC      1.148      0.764     -0.187      1.712      1.461      1.653 

         Standardized Residuals   

                OPEN       IDEI       INSM       INTS       INDC       SELA    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     OPEN      0.142 

     IDEI     -0.186      0.146 

     INSM      0.211      0.023      0.237 

     INTS      0.359     -0.742      0.341      0.162 

     INDC     -0.011     -0.138     -0.639      0.505     -0.063 

     SELA      0.389     -1.760     -0.201      1.329      1.237     -0.327 

     SELM      0.238      0.442      1.501      0.741      1.355      0.593 

     EMPT      0.930      0.667      1.409      1.227      0.575      0.377 

     INTR      0.514      0.812      1.213      2.422     -0.264     -0.062 

     SELC      0.286      0.395      0.855      1.072      1.439      0.545 

         Standardized Residuals   

                SELM       EMPT       INTR       SELC    

            --------   --------   --------   -------- 

     SELM      0.112 

     EMPT      0.066      0.039 
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     INTR     -0.073     -0.076     -0.231 

     SELC     -1.392     -0.927     -0.053      0.143 

 Summary Statistics for Standardized Residuals 

 Smallest Standardized Residual =   -1.760 

   Median Standardized Residual =    0.250 

  Largest Standardized Residual =    2.422 

 Stemleaf Plot 

 -16|655  

 -14|2  

 -12|9730  

 -10|8  

 - 8|3  

 - 6|4405422  

 - 4|1075  

 - 2|53217765543310  

 - 0|9998877449887666655543211110  

   0|222333344445577889900111222333444455566666777888  

   2|0000011222224445667899012344445666778899  

   4|00012344890111234578999  

   6|334556667344678  

   8|11678345679  
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  10|2471345889  

  12|0011340023556688  

  14|1469002244  

  16|057916  

  18|00400  

  20|606  

  22|34  

  24|2 

 !SEM                                                                            

                         Qplot of Standardized Residuals 

  3.5.......................................................................... 

     .                                                                       .. 

     .                                                                      . . 

     .                                                                    .   . 

     .                                                                  .     . 

     .                                                                 .      . 

     .                                                             x .        . 

     .                                                            x.          . 

     .                                                            x           . 

     .                                                         xx             . 

     .                                                       x.x              . 
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     .                                                       *                . 

     .                                                     xx                 . 

     .                                                   .*x                  . 

     .                                                  .xx                   . 

 N   .                                                . *x                    . 

 o   .                                              . **                      . 

 r   .                                             .*xx                       . 

 m   .                                           *xxx                         . 

 a   .                                         .**                            . 

 l   .                                        x*                              . 

     .                                      .*x                               . 

 Q   .                                    . *x                                . 

 u   .                                   .  *                                 . 

 a   .                                 .   *x                                 . 

 n   .                               .     x                                  . 

 t   .                              .     *                                   . 

 i   .                            .      x*                                   . 

 l   .                          .       xx                                    . 

 e   .                         .       xx                                     . 

 s   .                       .        x*                                      . 

     .                     .        x*x                                       . 
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     .                    .        *x                                         . 

     .                  .       x x                                           . 

     .                .      xx                                               . 

     .               .     xx                                                 . 

     .             .      xx                                                  . 

     .           .      x                                                     . 

     .          .      x                                                      . 

     .        .        x                                                      . 

     .      .                                                                 . 

     .     .                                                                  . 

     .   .                                                                    . 

     . .                                                                      . 

 -3.5.......................................................................... 

   -3.5                                                                      3.5 

                             Standardized Residuals 

 !SEM                                                                            

 Modification Indices and Expected Change 

         Modification Indices for LAMBDA-Y        

                CREA       VISI       CONF       TRFL    

            --------   --------   --------   -------- 

     OPIN       - -        - -        - -      42.003 
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     FLEX       - -       0.195      6.837      4.305 

     FLUE       - -       0.344      3.353      5.110 

     ELAB       - -       0.086      1.105      0.312 

     FOMU       - -        - -        - -        - -  

     ARTI      0.094       - -       0.238      0.008 

     IMPE      0.055       - -       0.037      0.001 

     ROLE      0.029       - -       0.177      0.243 

     COMP      1.446      0.005      0.006      0.077 

     HONE      0.001      0.229       - -       0.221 

     BRNE      0.665      0.061       - -       0.142 

     RELI      0.765      0.012       - -       0.042 

     OPEN      0.000      0.015       - -       0.044 

     IDEI      2.956      1.498       - -        - -  

     INSM      2.007      0.312      0.848       - -  

     INTS      2.456      1.833      1.486       - -  

     INDC      1.458      0.287       - -        - -  

         Expected Change for LAMBDA-Y     

                CREA       VISI       CONF       TRFL    

            --------   --------   --------   -------- 

     OPIN       - -        - -        - -      -3.059 

     FLEX       - -       0.053      0.409      0.263 
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     FLUE       - -       0.068      0.276      0.278 

     ELAB       - -       0.035      0.163      0.071 

     FOMU       - -        - -        - -        - -  

     ARTI      0.039       - -       0.087      0.012 

     IMPE      0.031       - -       0.034     -0.004 

     ROLE     -0.021       - -       0.075      0.067 

     COMP     -0.168     -0.012     -0.042      0.058 

     HONE     -0.003      0.066       - -       0.068 

     BRNE      0.099      0.029       - -      -0.051 

     RELI      0.109      0.014       - -       0.028 

     OPEN      0.003     -0.017       - -      -0.032 

     IDEI     -0.340     -0.303       - -        - -  

     INSM      0.167      0.063      0.142       - -  

     INTS      0.187      0.156      0.190       - -  

     INDC      0.169      0.074       - -        - -  

         Standardized Expected Change for LAMBDA-Y        

                CREA       VISI       CONF       TRFL    

            --------   --------   --------   -------- 

     OPIN       - -        - -        - -      -3.059 

     FLEX       - -       0.053      0.409      0.263 

     FLUE       - -       0.068      0.276      0.278 
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     ELAB       - -       0.035      0.163      0.071 

     FOMU       - -        - -        - -        - -  

     ARTI      0.039       - -       0.087      0.012 

     IMPE      0.031       - -       0.034     -0.004 

     ROLE     -0.021       - -       0.075      0.067 

     COMP     -0.168     -0.012     -0.042      0.058 

     HONE     -0.003      0.066       - -       0.068 

     BRNE      0.099      0.029       - -      -0.051 

     RELI      0.109      0.014       - -       0.028 

     OPEN      0.003     -0.017       - -      -0.032 

     IDEI     -0.340     -0.303       - -        - -  

     INSM      0.167      0.063      0.142       - -  

     INTS      0.187      0.156      0.190       - -  

     INDC      0.169      0.074       - -        - -  

         Completely Standardized Expected Change for LAMBDA-Y     

                CREA       VISI       CONF       TRFL    

            --------   --------   --------   -------- 

     OPIN       - -        - -        - -      -0.922 

     FLEX       - -       0.016      0.124      0.080 

     FLUE       - -       0.020      0.083      0.084 

     ELAB       - -       0.010      0.049      0.021 
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     FOMU       - -        - -        - -        - -  

     ARTI      0.012       - -       0.026      0.004 

     IMPE      0.009       - -       0.010     -0.001 

     ROLE     -0.006       - -       0.023      0.020 

     COMP     -0.051     -0.003     -0.013      0.018 

     HONE     -0.001      0.020       - -       0.021 

     BRNE      0.030      0.009       - -      -0.015 

     RELI      0.033      0.004       - -       0.008 

     OPEN      0.001     -0.005       - -      -0.010 

     IDEI     -0.103     -0.092       - -        - -  

     INSM      0.051      0.019      0.043       - -  

     INTS      0.057      0.047      0.057       - -  

     INDC      0.051      0.022       - -        - -  

 No Non-Zero Modification Indices for LAMBDA-X     

 No Non-Zero Modification Indices for BETA         

 No Non-Zero Modification Indices for GAMMA        

 No Non-Zero Modification Indices for PHI          

 No Non-Zero Modification Indices for PSI          

         Modification Indices for THETA-EPS       

                OPIN       FLEX       FLUE       ELAB       FOMU       ARTI    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
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     OPIN       - -  

     FLEX       - -        - -  

     FLUE       - -       1.715       - -  

     ELAB       - -        - -       0.819       - -  

     FOMU       - -        - -       0.390       - -        - -  

     ARTI       - -       0.045       - -        - -        - -        - -  

     IMPE       - -        - -       0.169       - -        - -        - -  

     ROLE      0.064      0.669      0.375       - -        - -        - -  

     COMP      2.945      0.963      0.014      0.094       - -        - -  

     HONE      0.372      0.214      0.209      0.061       - -       1.484 

     BRNE      0.101      1.077      1.339      0.767       - -        - -  

     RELI       - -       3.517      0.547       - -        - -       0.799 

     OPEN       - -       0.934      0.502       - -        - -        - -  

     IDEI      4.811      0.736      0.813       - -        - -        - -  

     INSM      0.027      1.796      0.234      2.182       - -        - -  

     INTS       - -       2.534      0.747      0.228       - -        - -  

     INDC       - -       0.479      3.716      0.000       - -        - -  

         Modification Indices for THETA-EPS       

                IMPE       ROLE       COMP       HONE       BRNE       RELI    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     IMPE       - -  
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     ROLE       - -        - -  

     COMP       - -        - -        - -  

     HONE       - -        - -        - -        - -  

     BRNE      0.006       - -        - -       0.006       - -  

     RELI      0.155       - -        - -       0.254      0.000       - -  

     OPEN      0.111       - -        - -        - -       0.402       - -  

     IDEI       - -        - -        - -        - -       0.670       - -  

     INSM       - -       0.029       - -       1.977       - -        - -  

     INTS       - -       3.595       - -        - -       1.178       - -  

     INDC       - -       0.223       - -       0.167       - -        - -  

         Modification Indices for THETA-EPS       

                OPEN       IDEI       INSM       INTS       INDC    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

     OPEN       - -  

     IDEI       - -        - -  

     INSM       - -       0.019       - -  

     INTS       - -       1.493      0.104       - -  

     INDC       - -        - -       0.760      0.080       - -  

         Expected Change for THETA-EPS    

                OPIN       FLEX       FLUE       ELAB       FOMU       ARTI    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
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     OPIN       - -  

     FLEX       - -        - -  

     FLUE       - -      -0.446       - -  

     ELAB       - -        - -      -0.308       - -  

     FOMU       - -        - -      -0.210       - -        - -  

     ARTI       - -       0.072       - -        - -        - -        - -  

     IMPE       - -        - -       0.138       - -        - -        - -  

     ROLE     -0.088     -0.275      0.205       - -        - -        - -  

     COMP     -0.639      0.332     -0.039      0.104       - -        - -  

     HONE     -0.221      0.156      0.154      0.083       - -       0.420 

     BRNE     -0.107      0.347      0.387      0.292       - -        - -  

     RELI       - -       0.628      0.248       - -        - -      -0.301 

     OPEN       - -       0.323     -0.236       - -        - -        - -  

     IDEI     -1.088      0.294      0.303       - -        - -        - -  

     INSM      0.054      0.447      0.161      0.492       - -        - -  

     INTS       - -       0.531      0.289      0.159       - -        - -  

     INDC       - -       0.236      0.649     -0.004       - -        - -  

         Expected Change for THETA-EPS    

                IMPE       ROLE       COMP       HONE       BRNE       RELI    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     IMPE       - -  
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     ROLE       - -        - -  

     COMP       - -        - -        - -  

     HONE       - -        - -        - -        - -  

     BRNE      0.027       - -        - -      -0.026       - -  

     RELI      0.132       - -        - -      -0.179      0.007       - -  

     OPEN     -0.113       - -        - -        - -      -0.217       - -  

     IDEI       - -        - -        - -        - -      -0.289       - -  

     INSM       - -       0.057       - -       0.471       - -        - -  

     INTS       - -       0.633       - -        - -       0.362       - -  

     INDC       - -       0.168       - -       0.146       - -        - -  

         Expected Change for THETA-EPS    

                OPEN       IDEI       INSM       INTS       INDC    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

     OPEN       - -  

     IDEI       - -        - -  

     INSM       - -      -0.049       - -  

     INTS       - -      -0.435      0.107       - -  

     INDC       - -        - -      -0.299      0.097       - -  

         Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS    

                OPIN       FLEX       FLUE       ELAB       FOMU       ARTI    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
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     OPIN       - -  

     FLEX       - -        - -  

     FLUE       - -      -0.041       - -  

     ELAB       - -        - -      -0.028       - -  

     FOMU       - -        - -      -0.019       - -        - -  

     ARTI       - -       0.006       - -        - -        - -        - -  

     IMPE       - -        - -       0.013       - -        - -        - -  

     ROLE     -0.008     -0.025      0.019       - -        - -        - -  

     COMP     -0.058      0.030     -0.004      0.009       - -        - -  

     HONE     -0.020      0.014      0.014      0.008       - -       0.038 

     BRNE     -0.010      0.032      0.035      0.027       - -        - -  

     RELI       - -       0.057      0.022       - -        - -      -0.027 

     OPEN       - -       0.030     -0.022       - -        - -        - -  

     IDEI     -0.099      0.027      0.028       - -        - -        - -  

     INSM      0.005      0.041      0.015      0.045       - -        - -  

     INTS       - -       0.049      0.026      0.015       - -        - -  

     INDC       - -       0.021      0.059      0.000       - -        - -  

         Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS    

 

                IMPE       ROLE       COMP       HONE       BRNE       RELI    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
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     IMPE       - -  

     ROLE       - -        - -  

     COMP       - -        - -        - -  

     HONE       - -        - -        - -        - -  

     BRNE      0.002       - -        - -      -0.002       - -  

     RELI      0.012       - -        - -      -0.016      0.001       - -  

     OPEN     -0.010       - -        - -        - -      -0.020       - -  

     IDEI       - -        - -        - -        - -      -0.026       - -  

     INSM       - -       0.005       - -       0.043       - -        - -  

     INTS       - -       0.058       - -        - -       0.033       - -  

     INDC       - -       0.015       - -       0.013       - -        - -  

         Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS    

                OPEN       IDEI       INSM       INTS       INDC    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

     OPEN       - -  

     IDEI       - -        - -  

     INSM       - -      -0.004       - -  

     INTS       - -      -0.040      0.010       - -  

     INDC       - -        - -      -0.027      0.009       - -  

 

         Modification Indices for THETA-DELTA-EPS 
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                OPIN       FLEX       FLUE       ELAB       FOMU       ARTI    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     SELA       - -       0.960      0.747      1.142       - -       0.345 

     SELM      0.962      0.295      0.626      1.195      0.002      0.001 

     EMPT      0.003      0.324      0.069      0.098      0.759      2.746 

     INTR      1.996      0.946      1.081      1.250      1.946      0.471 

     SELC      0.500      0.676      0.414      0.005      0.295      1.490 

         Modification Indices for THETA-DELTA-EPS 

                IMPE       ROLE       COMP       HONE       BRNE       RELI    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     SELA      0.234      0.484      2.079      2.623      0.347      0.465 

     SELM      0.715      1.684      0.067      1.192      0.135      0.101 

     EMPT      0.259      0.590      0.387      0.081      0.206      0.128 

     INTR      1.916      1.813      0.086      2.127      0.045      0.004 

     SELC      0.470      0.053      0.246      1.062      1.194      1.688 

         Modification Indices for THETA-DELTA-EPS 

                OPEN       IDEI       INSM       INTS       INDC    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

     SELA      0.191       - -       0.263      1.211      5.357 

     SELM      0.000      0.020      1.473      0.075      0.790 

     EMPT      0.442      0.238      1.061      0.402      0.007 
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     INTR      0.000      0.148      0.605      4.431      1.037 

     SELC      0.031      0.010      0.032      0.160      0.714 

         Expected Change for THETA-DELTA-EPS  

                OPIN       FLEX       FLUE       ELAB       FOMU       ARTI    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     SELA       - -      -0.346      0.295      0.377       - -      -0.238 

     SELM      0.329      0.181      0.264      0.364      0.015     -0.009 

     EMPT     -0.019     -0.190      0.088      0.104      0.301      0.557 

     INTR      0.479      0.328      0.350      0.376     -0.481      0.232 

     SELC      0.252      0.274      0.214     -0.024      0.208      0.414 

         Expected Change for THETA-DELTA-EPS  

                IMPE       ROLE       COMP       HONE       BRNE       RELI    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     SELA      0.192      0.283     -0.577     -0.619      0.203      0.237 

     SELM     -0.283      0.432      0.087      0.366     -0.122     -0.106 

     EMPT      0.171     -0.257     -0.209      0.095      0.151     -0.120 

     INTR      0.468      0.453      0.099      0.493      0.071      0.020 

     SELC      0.232      0.078     -0.168      0.348      0.363      0.432 

         Expected Change for THETA-DELTA-EPS  

                OPEN       IDEI       INSM       INTS       INDC    

            --------   --------   --------   --------   -------- 
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     SELA      0.160       - -      -0.171      0.370      1.466 

     SELM     -0.006      0.048      0.403      0.091      0.300 

     EMPT      0.221      0.167      0.343      0.211      0.028 

     INTR      0.006      0.132      0.261      0.707     -0.346 

     SELC     -0.059     -0.037      0.059      0.132      0.294 

         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA-EPS  

                OPIN       FLEX       FLUE       ELAB       FOMU       ARTI    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     SELA       - -      -0.031      0.027      0.034       - -      -0.021 

     SELM      0.030      0.017      0.024      0.033      0.001     -0.001 

     EMPT     -0.002     -0.017      0.008      0.010      0.027      0.050 

     INTR      0.043      0.030      0.032      0.034     -0.043      0.021 

     SELC      0.023      0.025      0.020     -0.002      0.019      0.038 

         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA-EPS  

                IMPE       ROLE       COMP       HONE       BRNE       RELI    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     SELA      0.017      0.026     -0.052     -0.056      0.018      0.021 

     SELM     -0.026      0.040      0.008      0.033     -0.011     -0.010 

     EMPT      0.016     -0.023     -0.019      0.009      0.014     -0.011 

     INTR      0.042      0.041      0.009      0.044      0.006      0.002 

     SELC      0.021      0.007     -0.015      0.032      0.033      0.039 
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         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA-EPS  

                OPEN       IDEI       INSM       INTS       INDC    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

     SELA      0.014       - -      -0.016      0.034      0.132 

     SELM     -0.001      0.004      0.037      0.008      0.027 

     EMPT      0.020      0.015      0.031      0.019      0.003 

     INTR      0.001      0.012      0.024      0.064     -0.031 

     SELC     -0.005     -0.003      0.005      0.012      0.027 

         Modification Indices for THETA-DELTA     

                SELA       SELM       EMPT       INTR       SELC    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

     SELA       - -  

     SELM       - -        - -  

     EMPT       - -        - -        - -  

     INTR       - -        - -        - -        - -  

     SELC       - -       4.000      1.845       - -        - -  

         Expected Change for THETA-DELTA  

                SELA       SELM       EMPT       INTR       SELC    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

     SELA       - -  

     SELM       - -        - -  
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     EMPT       - -        - -        - -  

     INTR       - -        - -        - -        - -  

     SELC       - -      -0.746     -0.524       - -        - -  

         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA  

                SELA       SELM       EMPT       INTR       SELC    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

     SELA       - -  

     SELM       - -        - -  

     EMPT       - -        - -        - -  

     INTR       - -        - -        - -        - -  

     SELC       - -      -0.068     -0.048       - -        - -  

 Maximum Modification Index is   42.00 for Element ( 1, 4) of LAMBDA-Y 

 !SEM                                                                            

 Factor Scores Regressions 

         ETA  

                OPIN       FLEX       FLUE       ELAB       FOMU       ARTI    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     CREA      0.214      0.070      0.045      0.066      0.043      0.007 

     VISI      0.043      0.001      0.001     -0.006      0.206      0.079 

     CONF      0.018      0.003      0.002     -0.001      0.052      0.008 

     TRFL      0.006      0.000      0.000      0.000      0.034     -0.001 
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         ETA  

                IMPE       ROLE       COMP       HONE       BRNE       RELI    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     CREA      0.015      0.004      0.005      0.001      0.001     -0.009 

     VISI      0.079      0.083      0.024      0.001      0.005     -0.003 

     CONF      0.014      0.012      0.095      0.076      0.038      0.033 

     TRFL      0.011      0.003      0.039      0.030      0.006      0.002 

         ETA  

                OPEN       IDEI       INSM       INTS       INDC       SELA    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     CREA      0.002      0.007      0.000     -0.007      0.003      0.006 

     VISI      0.010      0.027     -0.005     -0.020      0.009      0.000 

     CONF      0.066      0.074     -0.006     -0.007      0.048      0.021 

     TRFL      0.021      0.196      0.007      0.004      0.130      0.000 

         ETA  

                SELM       EMPT       INTR       SELC    

            --------   --------   --------   -------- 

     CREA      0.001      0.001      0.001      0.002 

     VISI      0.000      0.000      0.000      0.000 

     CONF      0.004      0.004      0.004      0.008 

     TRFL      0.000      0.000      0.000      0.000 
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         KSI  

                OPIN       FLEX       FLUE       ELAB       FOMU       ARTI    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

      EIQ     -0.004     -0.001     -0.001     -0.001     -0.003     -0.001 

         KSI  

                IMPE       ROLE       COMP       HONE       BRNE       RELI    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

      EIQ     -0.001     -0.001     -0.002     -0.001     -0.001      0.000 

         KSI  

                OPEN       IDEI       INSM       INTS       INDC       SELA    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

      EIQ     -0.001     -0.002      0.000      0.000     -0.001      0.273 

         KSI  

                SELM       EMPT       INTR       SELC    

            --------   --------   --------   -------- 

      EIQ      0.049      0.055      0.047      0.102 

 !SEM                                                                            

 Standardized Solution            

         LAMBDA-Y     

                CREA       VISI       CONF       TRFL    

            --------   --------   --------   -------- 
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     OPIN      2.527       - -        - -        - -  

     FLEX      0.998       - -        - -        - -  

     FLUE      0.756       - -        - -        - -  

     ELAB      1.020       - -        - -        - -  

     FOMU       - -       2.452       - -        - -  

     ARTI       - -       1.115       - -        - -  

     IMPE       - -       1.144       - -        - -  

     ROLE       - -       1.206       - -        - -  

     COMP       - -        - -       1.217       - -  

     HONE       - -        - -       1.052       - -  

     BRNE       - -        - -       0.691       - -  

     RELI       - -        - -       0.680       - -  

     OPEN       - -        - -       0.926       - -  

     IDEI       - -        - -        - -       2.263 

     INSM       - -        - -        - -       0.348 

     INTS       - -        - -        - -       0.292 

     INDC       - -        - -        - -       1.575 

         LAMBDA-X     

                 EIQ    

            -------- 

     SELA      3.131 
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     SELM      0.934 

     EMPT      0.982 

     INTR      0.797 

     SELC      1.310 

         BETA         

                CREA       VISI       CONF       TRFL    

            --------   --------   --------   -------- 

     CREA       - -       0.226      0.121       - -  

     VISI       - -        - -       0.309       - -  

     CONF       - -        - -        - -        - -  

     TRFL      0.049      0.088      0.413       - -  

         GAMMA        

                 EIQ    

            -------- 

     CREA      0.098 

     VISI      0.083 

     CONF      0.193 

     TRFL      0.002 

         Correlation Matrix of ETA and KSI        

                CREA       VISI       CONF       TRFL        EIQ    

            --------   --------   --------   --------   -------- 
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     CREA      1.000 

     VISI      0.279      1.000 

     CONF      0.213      0.325      1.000 

     TRFL      0.162      0.237      0.453      1.000 

      EIQ      0.153      0.143      0.193      0.102      1.000 

         PSI          

         Note: This matrix is diagonal. 

                CREA       VISI       CONF       TRFL    

            --------   --------   --------   -------- 

               0.896      0.888      0.963      0.784 

         Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)  

                 EIQ    

            -------- 

     CREA      0.153 

     VISI      0.143 

     CONF      0.193 

     TRFL      0.102 

 

 !SEM                                                                            

 Completely Standardized Solution 

         LAMBDA-Y     
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                CREA       VISI       CONF       TRFL    

            --------   --------   --------   -------- 

     OPIN      0.762       - -        - -        - -  

     FLEX      0.302       - -        - -        - -  

     FLUE      0.228       - -        - -        - -  

     ELAB      0.308       - -        - -        - -  

     FOMU       - -       0.738       - -        - -  

     ARTI       - -       0.335       - -        - -  

     IMPE       - -       0.345       - -        - -  

     ROLE       - -       0.365       - -        - -  

     COMP       - -        - -       0.367       - -  

     HONE       - -        - -       0.316       - -  

     BRNE       - -        - -       0.209       - -  

     RELI       - -        - -       0.204       - -  

     OPEN       - -        - -       0.280       - -  

     IDEI       - -        - -        - -       0.684 

     INSM       - -        - -        - -       0.106 

     INTS       - -        - -        - -       0.088 

     INDC       - -        - -        - -       0.474 

 

         LAMBDA-X     
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                 EIQ    

            -------- 

     SELA      0.937 

     SELM      0.282 

     EMPT      0.296 

     INTR      0.239 

     SELC      0.396 

         BETA         

                CREA       VISI       CONF       TRFL    

            --------   --------   --------   -------- 

     CREA       - -       0.226      0.121       - -  

     VISI       - -        - -       0.309       - -  

     CONF       - -        - -        - -        - -  

     TRFL      0.049      0.088      0.413       - -  

         GAMMA        

                 EIQ    

            -------- 

     CREA      0.098 

     VISI      0.083 

     CONF      0.193 

     TRFL      0.002 
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         Correlation Matrix of ETA and KSI        

                CREA       VISI       CONF       TRFL        EIQ    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

     CREA      1.000 

     VISI      0.279      1.000 

     CONF      0.213      0.325      1.000 

     TRFL      0.162      0.237      0.453      1.000 

      EIQ      0.153      0.143      0.193      0.102      1.000 

         PSI          

         Note: This matrix is diagonal. 

                CREA       VISI       CONF       TRFL    

            --------   --------   --------   -------- 

               0.896      0.888      0.963      0.784 

         THETA-EPS    

                OPIN       FLEX       FLUE       ELAB       FOMU       ARTI    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     OPIN      0.420 

     FLEX     -0.170      0.909 

     FLUE     -0.120       - -       0.948 

     ELAB     -0.156     -0.069       - -       0.905 

     FOMU     -0.126     -0.003       - -       0.007      0.455 
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     ARTI     -0.022       - -      -0.001      0.033     -0.199      0.888 

     IMPE     -0.063      0.012       - -       0.025     -0.190     -0.055 

     ROLE       - -        - -        - -      -0.002     -0.198     -0.096 

     COMP       - -        - -        - -        - -      -0.088     -0.004 

     HONE       - -        - -        - -        - -      -0.003       - -  

     BRNE       - -        - -        - -        - -      -0.033      0.037 

     RELI      0.031       - -        - -       0.033     -0.001       - -  

     OPEN     -0.004       - -        - -       0.035     -0.043      0.027 

     IDEI       - -        - -        - -      -0.006     -0.075     -0.015 

     INSM       - -        - -        - -        - -      -0.014      0.049 

     INTS      0.016       - -        - -        - -       0.056      0.032 

     INDC      0.004       - -        - -        - -      -0.038      0.040 

         THETA-EPS    

                IMPE       ROLE       COMP       HONE       BRNE       RELI    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

     IMPE      0.881 

     ROLE     -0.060      0.867 

     COMP     -0.006     -0.014      0.865 

     HONE      0.019      0.017     -0.087      0.900 

     BRNE       - -      -0.023     -0.019       - -       0.956 

     RELI       - -       0.030     -0.029       - -        - -       0.958 
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     OPEN       - -      -0.008     -0.062     -0.083       - -       0.028 

     IDEI     -0.049     -0.002     -0.076     -0.103       - -      -0.010 

     INSM      0.016       - -       0.027       - -       0.026      0.029 

     INTS      0.042       - -      -0.001     -0.011       - -       0.047 

     INDC      0.001       - -      -0.079       - -      -0.024      0.009 

         THETA-EPS    

                OPEN       IDEI       INSM       INTS       INDC    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

     OPEN      0.922 

     IDEI     -0.019      0.532 

     INSM      0.029       - -       0.989 

     INTS      0.038       - -        - -       0.992 

     INDC     -0.058     -0.286       - -        - -       0.775 

         THETA-DELTA  

                SELA       SELM       EMPT       INTR       SELC    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

     SELA      0.122 

     SELM     -0.196      0.920 

     EMPT     -0.216     -0.044      0.912 

     INTR     -0.196      0.015      0.006      0.943 

     SELC     -0.361       - -        - -      -0.009      0.843 
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 W_A_R_N_I_N_G: THETA-DELTA is not positive definite 

         Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)  

                 EIQ    

            -------- 

     CREA      0.153 

     VISI      0.143 

     CONF      0.193 

     TRFL      0.102 

 !SEM                                                                            

 Total and Indirect Effects 

         Total Effects of KSI on ETA  

                 EIQ    

            -------- 

     CREA      0.153 

             (0.051) 

               2.980 

      VISI      0.143 

             (0.069) 

               2.057 

      CONF      0.193 

             (0.056) 
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               3.432 

      TRFL      0.102 

             (0.064) 

               1.589 

          Indirect Effects of KSI on ETA   

                 EIQ    

            -------- 

     CREA      0.055 

             (0.021) 

               2.651 

      VISI      0.060 

             (0.024) 

               2.460 

      CONF       - -  

      TRFL      0.100 

             (0.033) 

               3.042 

          Total Effects of ETA on ETA  

                CREA       VISI       CONF       TRFL    

            --------   --------   --------   -------- 

     CREA       - -       0.226      0.190       - -  
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                        (0.043)    (0.060) 

                          5.292      3.185 

      VISI       - -        - -       0.309       - -  

                                   (0.085) 

                                     3.649 

      CONF       - -        - -        - -        - -  

 

     TRFL      0.049      0.100      0.450       - -  

             (0.042)    (0.041)    (0.091) 

               1.159      2.432      4.935 

  

    Largest Eigenvalue of B*B' (Stability Index) is   0.299 

         Indirect Effects of ETA on ETA   

                CREA       VISI       CONF       TRFL    

            --------   --------   --------   -------- 

     CREA       - -        - -       0.070       - -  

                                   (0.024) 

                                     2.940 

      VISI       - -        - -        - -        - -  

      CONF       - -        - -        - -        - -  

      TRFL       - -       0.011      0.037       - -  
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                        (0.010)    (0.016) 

                          1.158      2.329 

          Total Effects of ETA on Y    

                CREA       VISI       CONF       TRFL    

            --------   --------   --------   -------- 

     OPIN      2.527      0.571      0.481       - -  

                        (0.108)    (0.151) 

                          5.292      3.185 

      FLEX      0.998      0.225      0.190       - -  

             (0.043)    (0.044)    (0.061) 

              23.467      5.155      3.133 

      FLUE      0.756      0.171      0.144       - -  

             (0.042)    (0.033)    (0.046) 

              17.795      5.133      3.139 

      ELAB      1.020      0.230      0.194       - -  

             (0.038)    (0.044)    (0.062) 

              26.759      5.259      3.151 

      FOMU       - -       2.452      0.757       - -  

                                   (0.208) 

                                     3.649 

      ARTI       - -       1.115      0.344       - -  
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                        (0.046)    (0.095) 

                         24.357      3.609 

      IMPE       - -       1.144      0.353       - -  

                        (0.041)    (0.098) 

                         28.150      3.602 

     ROLE       - -       1.206      0.373       - -  

                        (0.048)    (0.105) 

                         25.269      3.538 

      COMP       - -        - -       1.217       - -  

     HONE       - -        - -       1.052       - -  

                                   (0.090) 

                                    11.670 

     BRNE       - -        - -       0.691       - -  

                                   (0.077) 

                                     9.028 

      RELI       - -        - -       0.680       - -  

                                   (0.095) 

                                     7.191 

      OPEN       - -        - -       0.926       - -  

                                   (0.083) 

                                    11.162 
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      IDEI      0.111      0.225      1.019      2.263 

             (0.096)    (0.093)    (0.206) 

               1.159      2.432      4.935 

      INSM      0.017      0.035      0.157      0.348 

             (0.015)    (0.015)    (0.039)    (0.054) 

               1.140      2.263      3.995      6.472 

      INTS      0.014      0.029      0.131      0.292 

             (0.013)    (0.014)    (0.036)    (0.054) 

               1.133      2.129      3.695      5.407 

      INDC      0.077      0.157      0.709      1.575 

             (0.066)    (0.065)    (0.155)    (0.063) 

               1.163      2.428      4.581     24.852 

          Indirect Effects of ETA on Y     

                CREA       VISI       CONF       TRFL    

            --------   --------   --------   -------- 

     OPIN       - -       0.571      0.481       - -  

                        (0.108)    (0.151) 

                          5.292      3.185 

      FLEX       - -       0.225      0.190       - -  

                        (0.044)    (0.061) 

                          5.155      3.133 
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      FLUE       - -       0.171      0.144       - -  

                        (0.033)    (0.046) 

                          5.133      3.139 

      ELAB       - -       0.230      0.194       - -  

                        (0.044)    (0.062) 

                          5.259      3.151 

      FOMU       - -        - -       0.757       - -  

                                   (0.208) 

                                     3.649 

      ARTI       - -        - -       0.344       - -  

                                   (0.095) 

                                     3.609 

  

     IMPE       - -        - -       0.353       - -  

                                   (0.098) 

                                     3.602 

      ROLE       - -        - -       0.373       - -  

                                   (0.105) 

                                     3.538 

      COMP       - -        - -        - -        - -  

      HONE       - -        - -        - -        - -  
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      BRNE       - -        - -        - -        - -  

      RELI       - -        - -        - -        - -  

      OPEN       - -        - -        - -        - -  

      IDEI      0.111      0.225      1.019       - -  

             (0.096)    (0.093)    (0.206) 

               1.159      2.432      4.935 

      INSM      0.017      0.035      0.157       - -  

             (0.015)    (0.015)    (0.039) 

               1.140      2.263      3.995 

      INTS      0.014      0.029      0.131       - -  

             (0.013)    (0.014)    (0.036) 

               1.133      2.129      3.695 

      INDC      0.077      0.157      0.709       - -  

             (0.066)    (0.065)    (0.155) 

               1.163      2.428      4.581 

          Total Effects of KSI on Y    

                 EIQ    

            -------- 

     OPIN      0.387 

             (0.130) 

               2.980 
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      FLEX      0.153 

             (0.051) 

               2.967 

      FLUE      0.116 

             (0.039) 

               2.954 

      ELAB      0.156 

             (0.052) 

               2.982 

      FOMU      0.350 

             (0.170) 

               2.057 

      ARTI      0.159 

             (0.077) 

               2.058 

      IMPE      0.163 

             (0.079) 

               2.056 

      ROLE      0.172 

             (0.084) 

               2.050 
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      COMP      0.235 

             (0.068) 

               3.432 

      HONE      0.203 

             (0.059) 

               3.416 

      BRNE      0.133 

             (0.040) 

               3.335 

      RELI      0.131 

             (0.041) 

               3.238 

      OPEN      0.179 

             (0.056) 

               3.198 

      IDEI      0.231 

             (0.145) 

               1.589 

      INSM      0.036 

             (0.023) 

               1.547 
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      INTS      0.030 

             (0.019) 

               1.539 

      INDC      0.161 

             (0.101) 

               1.586 

  !SEM                                                                            

 Standardized Total and Indirect Effects 

         Standardized Total Effects of KSI on ETA 

                 EIQ    

            -------- 

     CREA      0.153 

     VISI      0.143 

     CONF      0.193 

     TRFL      0.102 

         Standardized Indirect Effects of KSI on ETA  

                 EIQ    

            -------- 

     CREA      0.055 

     VISI      0.060 

     CONF       - -  
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     TRFL      0.100 

         Standardized Total Effects of ETA on ETA 

                CREA       VISI       CONF       TRFL    

            --------   --------   --------   -------- 

     CREA       - -       0.226      0.190       - -  

     VISI       - -        - -       0.309       - -  

     CONF       - -        - -        - -        - -  

     TRFL      0.049      0.100      0.450       - -  

         Standardized Indirect Effects of ETA on ETA  

                CREA       VISI       CONF       TRFL    

            --------   --------   --------   -------- 

     CREA       - -        - -       0.070       - -  

     VISI       - -        - -        - -        - -  

     CONF       - -        - -        - -        - -  

     TRFL       - -       0.011      0.037       - -  

         Standardized Total Effects of ETA on Y   

                CREA       VISI       CONF       TRFL    

            --------   --------   --------   -------- 

     OPIN      2.527      0.571      0.481       - -  

     FLEX      0.998      0.225      0.190       - -  

     FLUE      0.756      0.171      0.144       - -  
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     ELAB      1.020      0.230      0.194       - -  

     FOMU       - -       2.452      0.757       - -  

     ARTI       - -       1.115      0.344       - -  

     IMPE       - -       1.144      0.353       - -  

     ROLE       - -       1.206      0.373       - -  

     COMP       - -        - -       1.217       - -  

     HONE       - -        - -       1.052       - -  

     BRNE       - -        - -       0.691       - -  

     RELI       - -        - -       0.680       - -  

     OPEN       - -        - -       0.926       - -  

     IDEI      0.111      0.225      1.019      2.263 

     INSM      0.017      0.035      0.157      0.348 

     INTS      0.014      0.029      0.131      0.292 

     INDC      0.077      0.157      0.709      1.575 

         Completely Standardized Total Effects of ETA on Y    

                CREA       VISI       CONF       TRFL    

            --------   --------   --------   -------- 

     OPIN      0.762      0.172      0.145       - -  

     FLEX      0.302      0.068      0.057       - -  

     FLUE      0.228      0.052      0.043       - -  

     ELAB      0.308      0.069      0.059       - -  



357 

 

     FOMU       - -       0.738      0.228       - -  

     ARTI       - -       0.335      0.103       - -  

     IMPE       - -       0.345      0.106       - -  

     ROLE       - -       0.365      0.113       - -  

     COMP       - -        - -       0.367       - -  

     HONE       - -        - -       0.316       - -  

     BRNE       - -        - -       0.209       - -  

     RELI       - -        - -       0.204       - -  

     OPEN       - -        - -       0.280       - -  

     IDEI      0.034      0.068      0.308      0.684 

     INSM      0.005      0.011      0.047      0.106 

     INTS      0.004      0.009      0.040      0.088 

     INDC      0.023      0.047      0.213      0.474 

         Standardized Indirect Effects of ETA on Y    

                CREA       VISI       CONF       TRFL    

            --------   --------   --------   -------- 

     OPIN       - -       0.571      0.481       - -  

     FLEX       - -       0.225      0.190       - -  

     FLUE       - -       0.171      0.144       - -  

     ELAB       - -       0.230      0.194       - -  

     FOMU       - -        - -       0.757       - -  
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     ARTI       - -        - -       0.344       - -  

     IMPE       - -        - -       0.353       - -  

     ROLE       - -        - -       0.373       - -  

     COMP       - -        - -        - -        - -  

     HONE       - -        - -        - -        - -  

     BRNE       - -        - -        - -        - -  

     RELI       - -        - -        - -        - -  

     OPEN       - -        - -        - -        - -  

     IDEI      0.111      0.225      1.019       - -  

     INSM      0.017      0.035      0.157       - -  

     INTS      0.014      0.029      0.131       - -  

     INDC      0.077      0.157      0.709       - -  

         Completely Standardized Indirect Effects of ETA on Y     

                CREA       VISI       CONF       TRFL    

            --------   --------   --------   -------- 

     OPIN       - -       0.172      0.145       - -  

     FLEX       - -       0.068      0.057       - -  

     FLUE       - -       0.052      0.043       - -  

     ELAB       - -       0.069      0.059       - -  

     FOMU       - -        - -       0.228       - -  

     ARTI       - -        - -       0.103       - -  
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     IMPE       - -        - -       0.106       - -  

     ROLE       - -        - -       0.113       - -  

     COMP       - -        - -        - -        - -  

     HONE       - -        - -        - -        - -  

     BRNE       - -        - -        - -        - -  

     RELI       - -        - -        - -        - -  

     OPEN       - -        - -        - -        - -  

     IDEI      0.034      0.068      0.308       - -  

     INSM      0.005      0.011      0.047       - -  

     INTS      0.004      0.009      0.040       - -  

     INDC      0.023      0.047      0.213       - -  

         Standardized Total Effects of KSI on Y   

                 EIQ    

            -------- 

     OPIN      0.387 

     FLEX      0.153 

     FLUE      0.116 

     ELAB      0.156 

     FOMU      0.350 

     ARTI      0.159 

     IMPE      0.163 
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     ROLE      0.172 

     COMP      0.235 

     HONE      0.203 

     BRNE      0.133 

     RELI      0.131 

     OPEN      0.179 

     IDEI      0.231 

     INSM      0.036 

     INTS      0.030 

     INDC      0.161 

         Completely Standardized Total Effects of KSI on Y    

                 EIQ    

            -------- 

     OPIN      0.117 

     FLEX      0.046 

     FLUE      0.035 

     ELAB      0.047 

     FOMU      0.105 

     ARTI      0.048 

     IMPE      0.049 

     ROLE      0.052 
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     COMP      0.071 

     HONE      0.061 

     BRNE      0.040 

     RELI      0.039 

     OPEN      0.054 

     IDEI      0.070 

     INSM      0.011 

     INTS      0.009 

     INDC      0.048 

                           Time used 0.437 seconds 
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