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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยครั งนี มีจุดมุ่งหมายเพือพัฒนาตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐาน

โดยมีว ัตถุประสงค์ดังนี  1) ศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครูเพือคัดสรรกําหนด

ไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐานตาม

เกณฑ์ทีก ําหนด 2) ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลทีพัฒนาขึ นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตาม

เกณฑ์ทีก ําหนด 3) ตรวจสอบค่านํ าหนักองค์ประกอบตามเกณฑ์ทีก ําหนด เก็บข้อมูลโดยใช้แบบ

มาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ ทีมีค่าความเชือถือ 0.967 จากกลุ่มตัวอย่างครูในสถานศึกษาขั น

พืนฐานจํานวน 642 คน ทีได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั นตอน วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติ

พรรณนา และสถิติอ้างอิงโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติและโปรแกรมลิสเรล โดยมีผลการวิจัย 

ดังนี 

1. ตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครู มีค่าเฉลียและค่าสัมประสิทธิ การกระจายเพือคัดสรรไว้ใน

โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐานทีเหมาะสม

ตามเกณฑ์ทีก ําหนดไว้ คือ มีค่าเฉลียเท่ากับหรือสูงกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ การกระจาย

เท่ากับหรือตํ ากว่า 20% 

2. โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั น

พืนฐานทีพัฒนาขึ นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์ ( 2X ) เท่ากับ 

34.59 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 31 ค่านัยสําคัญทางสถิติ (P-value) เท่ากับ 0.300 ค่าดัชนีว ัดระดับ

ความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวดัระดับความสอดคล้องทีปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 

0.98 และค่าความคลาดเคลือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.013 

3. องค์ประกอบหลักมีค่านํ าหนักองค์ประกอบสูงกว่าเกณฑ์ 0.70 ทุกองค์ประกอบ 

องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี มีค่านํ าหนักองค์ประกอบสูงกว่าเกณฑ์ 0.30 ทุกองค์ประกอบและทุก

ตัวบ่งชี 
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ABSTRACT 

 

The objectives of this research as to develop the teacher leadership indicators in Basic School, 

were as follows: 1) to study the appropriateness of indicators of teacher leadership for selecting in structural 

model of teacher leadership indicators as specified criterion, 2) to test the congruence of developed model, 

and empirical data as specified criterion, and 3) to investigate the factor loading as specified criterion. Data 

were collected by using the 5 Level Rating Scale with reliability coefficient 0.967 from 642 teacher samples 

in Basic School, selected by Multi-stage Sampling. Data were analyzed by using descriptive statistic, and 

inferential statistic by statistical program and LISREL Program. The research findings were as follows: 

1. The teacher leadership indicators, the average value and distribution coefficient for selecting 

in the structural model of teacher leadership indicators in Basic School, as being appropriate as specified 

criterion: the average value was equal to or more than 3.00, and distribution coefficient was equal to or lower 

than 20%. 

2. The developed the causal model of teacher leadership indicators in Basic School, consisted of 

congruence with empirical data, the Chi-square ( 2X ) = 34.59, and Degree of Freedom (df) = 31, P-value = 

0.300, GFI = 0.99, AGFI = 0.98, and RMSEA = 0.013. 

3. The major factor had factor loading was higher than 0.70 in very factor. The minor factor and 

indicator had factor loading in higher level than the criterion as 0.30 in every factor and indicator.  
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 

วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเล่มนี  สําเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดียิง

จากท่านรองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ สารรัตนะ อาจารย์ทีปรึกษาหลักทีได้ทุ่มเททั งแรงกายแรงใจ

อบรมสั งสอนและกระตุ้นเคียวเข็ญเพือคุณภาพของงานวิจัย ท่านผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล 

สุวรรณน้อย อาจารย์ทีปรึกษาร่วมทีทุ่มเทแรงกายแรงใจอบรมสั งสอนให้ค ําปรึกษาและชี แนวทางที

เป็นประโยชน์ สนับสนุนส่งเสริมจนงานวิจยัสําเร็จเรียบร้อยลุล่วงไปด้วยดี ซึงผู ้วิจัยมีความซาบซึ ง

ในความกรุณาเป็นอย่างยิง และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิงไว ้ ณ โอกาสนี   

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ผู ้สอน คณาจารย์ประจําโครงการปริญญาเอกสาขาการ

บริหารการศึกษา ทุกท่านทีได้อบรมสั งสอนให้ความรู้ ตลอดจนท่านผู ้ เชียวชาญทุกท่านทีกรุณา

เสียสละเวลาอันมีค่ายิงเพือให้ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบเครืองมือวิจัยจนได้เครืองมือทีมี

คุณภาพสําหรับการวิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณผู้บริหาร และคณะครูสถานศึกษาขั นพืนฐาน สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐานทีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทีเสียสละเวลาและให้ความ

ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดียิง ตลอดจนพี เพือน และน้องๆ  หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที 7 ทีเป็นกําลังใจ โดยเฉพาะคุณนิกัญชลา ล้นเหลือ คุณ

วัสนัย ล้นเหลือ คุณบรรจบ บุญจันทร์ คุณจิรวรรณ เล่งพาณิชย์ และคุณชยานนท์ มณเพียรจันทร์ ที

เปรียบเสมือนน้องสาวและน้องชายทีคอยช่วยเหลือและให้ก ําลังใจในยามเหนือยล้าเสมอมา 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่ออุดม -คุณแม่บุญส่ง ศรีแสงรัตน์ ผู ้ ให้ก ําเนิด ทีเลี ยงดู อบรม

บ่มเพาะ ให้เติบใหญ่ ให้สติปัญญา ปลูกฝังจิตวิญญาณ ของการเป็นคนใฝ่ดี ซึงปัจจุบันทั งสองท่าน

ได้ล่วงลับจากโลกนี ไปแล้ว  

ขอกราบขอบพระคุณผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัณฑนา อินทุสมิต ทีเป็นแรงบันดาลใจจุด

ประกายแนวคิดในการศึกษาจนประสบความสําเร็จ ดร.กุหลาบ ปุริสาร ทีคอยให้ก ําลังใจ แนะนํา

ผลักดันแม้ในยามท้อแท้ให้ฝ่าฝันอุปสรรคทั งปวง 

ขอขอบคุณเพือนผู้บริหารทุกท่าน และคณะครู ผู ้ร่วมงาน ทุกโรงเรียนทีได้ไปปฏิบัติ

หน้าทีผู ้บริหารสถานศึกษา ทีคอยเป็นกําลังใจ ช่วยเหลือด้วยดี และขอขอบคุณ คุณวิเชียร ราชพัฒน์ 

คุณสุนทรา ราชพัฒน์ ตลอดจนญาติ พีน้อง ทุกคน ทีให้โอกาส ให้ก ําลังใจและสนับสนุนช่วยเหลือ

ด้วยดีตลอดมา  
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บทที 1 

บทนํา 

 

 

1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

“ผู ้ ทีเป็นครูต้องถือเป็นหน้าทีอันดับแรกทีจะต้องให้การศึกษาคือสั งสอนอบรมอนุชนให้

ได้ผลแท้จริงทั งในด้านวิชาความรู้ทั งในด้านจิตใจและความประพฤติทั งต้องคิดว่างานทีแต่ละคนทํา

อยู่นี คือความเป็นความตายของประเทศเพราะอนุชนทีมีความรู้มีความดีเท่านั นทีจะรักษาชาติ

บ้านเมืองไว้ได”้(พระราชดํารัส พระราชทานแก่คณะ ครูและนักเรียนโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนา

อิสลามจากภาคใต้เมือว ันที 21 กุมภาพันธ์ 2515อ้างถึงใน กรมวิชาการ, 2540)จากพระราชดํารัส

ข้างต้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลปัจจุบันทรงให้ความสําคัญในบทบาทภาระหน้าที

ของครูทีต้องให้การศึกษาอบรมสั งสอนศิษย์ให้เป็นผู ้ทีมีความรู้และเป็นคนดี ตลอดจนประพฤติ

ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามความมุ่งหมายในการพัฒนาการศึกษาของชาติตามความในพระราชบัญญัติ

การศึกษา พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 2 พ.ศ. 2545 ทีต้องการจัดการศึกษาเพือพัฒนาคน

ไทยให้เป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ ทั งร่างกาย จิตใจสติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ

วัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู ้ อืนได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) 

ปัจจุบันการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ

กระแสโลกาภิว ัตน์ทําให้ประเทศต่างๆ ต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันสูงและต้องเร่งพัฒนาคน

ของตนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ทีมีคุณภาพเพือให้สามารถรับมือกับสิงท้าทายดังกล่าวได้ ดังจะเห็น

ได้จากการทีทีประชุมรัฐมนตรีศึกษาของอาเซียนเมือเดือนสิงหาคม2548ได้ออกถ้อยแถลงร่วม

(JointStatement)ถึงความจําเป็นของอาเซียนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านกระบวนการจัด

การศึกษาทีมีคุณภาพ เพือเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของภูมิภาค และสร้าง

อาเซียนให้เป็นชุมชนทีเข้มแข็ง เพือให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากโลกาภิว ัตน์อย่างเท่าเทียม

(ASEAN,2005)ด้วยเหตุนี นานาประเทศรวมทั งประเทศไทยจึงต้องเร่งปฏิรูปการศึกษาเพือพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอนซึงเป็นกระบวนการสําคัญในการหล่อหลอมเยาชนให้เติบโตขึ นเป็น

ทรัพยากรมนุษย์ทีมีศักยภาพทั งนี ปัจจัยหลักประการหนึงของการปฏิรูปการศึกษาคือการพัฒนา

คุณภาพครูซึ งเป็นตัวจกัรสําคัญในการขับเคลือนให้การปฏิรูปข้างต้นประสบความสําเร็จ

(Reimers,2003)กล่าวคือถ้าครูมีความรู้ ความสามารถ เสียสละ และตั งใจสอนสั งผู ้ เรียนอย่างเต็ม

ความสามารถ จะช่วยเสริมสร้างให้เด็กไทยเติบโตขึ นเป็นพลเมืองดี เก่ง ฉลาด มีศักยภาพ มีความสุข

และสามารถแข่งขันกับทุกประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่ง แก้วแดง,2544) 
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อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับนานาประเทศแล้วจะพบว่าการจัดการศึกษาของไทยใช้

งบประมาณสูงกว่ามากแต่ผลสัมฤทธิ ทีได้รับกลับด้อยกว่าทั งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังจะเห็น

ได้จากผลการประเมินความสามารถในการแข่งขันนานาชาติของ IMD (International Institute for 

Management Development) ได้จัดให้การศึกษาของไทยมีคุณภาพอยู่ในลําดับที 46 จาก 60 ประเทศ 

(โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจําประเทศไทย,2550) รวมถึงการจัดดัชนีการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ประจําปี 2549ทีไทยได้รับการจัดให้อยู่ล ําดบัที 74 จากทั งหมด 109 ประเทศ 

(สํานักงานดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา,2550)ทั งนี อาจกล่าวได้ว่า ปัญหาการจัดการเรียนการ

สอนดังกล่าวส่วนหนึงมีสาเหตุจากคุณภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินงานของครู (สมชาย 

บุญศิริเภสัช, 2544)ซึงหากพิจารณาในภาพรวมจะพบว่าปัจจุบันครูมีปัญหาหลักในสามด้านคือเรือง

คุณภาพการจัดการเรียนการสอน การมีหนี สินล้นพ้นตัว รวมถึงภาวะการขาดแคลนครูสะสม

โดยเฉพาะในสาขาทีสําคัญ(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551)โดยมีสรุปรายละเอียดของ

ประเด็นปัญหา และแนวทางการแก้ไขของภาครัฐทีได้ด ําเนินการไปแล้วเกียวกับปัญหาด้านคุณภาพ

ของครู คือ ทีผ่านมากระทรวงศึกษาธิการประสบความสําเร็จอย่างสูงในการนําคนเก่ง คนดี มี

ความรู้เข้าสู่วิชาชีพครู โดยคัดเลือกจากนักเรียนทีเก่งทีสุดของแต่ละจังหวัดให้เข้ารับทุนเพือเรียนต่อ

ด้านการฝึกหัดครู ดังนั นครูในยุคนั นจึงเป็นคนเก่งของประเทศ และมักประสบความสําเร็จทั งใน

ด้านการพัฒนานักเรียนและชีวิตส่วนตัว ต่อมาเมือประเทศไทยมีความต้องการครูสูงขึ นหน่วยงานที

เกียวข้องจึงเร่งผลิตครูมากขึ นเป็นเงาตามตัวโดยปราศจากการวางแผนทีเหมาะสม ถึงกับสถาบัน

ฝึกหัดครูทุกแห่งต่างเปิดสอนในภาคพิเศษและภาคสมทบอย่างแพร่หลายด้วยเหตุนี บัณฑิตทีสําเร็จ

การศึกษาสาขาครูจึงมีจ ํานวนมากเกินความต้องการของตลาดแรงงานส่งผลให้ตกงานในทีสุด 

ดังนั นเด็กรุ่นต่อมาจึงไม่เลือกเรียนครูหรือเลือกเป็นลําดับสุดท้ายเนืองจากไม่มั นใจในโอกาสทีจะ

ได้งานทํา จึงเป็นทีกล่าวขานกันว่านักเรียนทีเรียนอะไรไม่ได้จึงเข้าเรียนครูทําให้ภาพลักษณ์ของครู 

และคุณภาพการศึกษาตกตํ าลงมาก(รุ่ง แก้วแดง, 2544) 

ก า ร ป ฏิ รู ป ก า ร ศึ ก ษ า ไ ท ย ที ผ่ า น ม า  เ น้น ที ก า ร เ ป ลี ย น แ ป ล ง โ ค ร ง ส ร้ า ง ข อ ง

กระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัยและหากจะมีการปฏิรูปรอบสองทีเน้นการปฏิรูป

โอกาสและคุณภาพการศึกษา คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนแล้ว แต่การปฏิรูปทีขาดการปรับ

กระบวนทัศน์ใหม่อาจไม่สัมฤทธิผลเหมือนทีวางเป้าหมายเอาไว้ โดยเฉพาะเรืองคุณธรรม 

จริยธรรมซึงไม่ใช่เรืองง่ายเพราะไม่สามารถสร้างคุณธรรมจริยธรรมจากการท่องจําวิชาศีลธรรมได้

(ประโยชน์คุปต์กาญจนากุลและณัฐวุฒิสุวรรณทิพย,์2552)นอกจากนี  การพัฒนาครูทีเคยดําเนินมา

แต่เดิมในประเทศไทยย ังประสบปัญหาหลายอย่างดังทีมีการศึกษาพบว่าการพัฒนาครูขาดระบบการ

พัฒนาทีมีประสิทธิภาพเพราะงบประมาณจํากัด การพัฒนา ไม่ตรงกับความต้องการของครูและขาด
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การติดตามและประเมินผล (สมหวัง พิธิยานุว ัฒน,์2543) และพบว่า ครูในปัจจุบันย ังไม่มีเอกภาพ

ด้านนโยบายและมาตรฐานทีชัดเจนแม้ว่าหน่วยงานต่างๆ จะจัดโครงการพัฒนาครูเป็นจํานวนมาก 

แต่ก็ย ังซํ าซ้อนไม่เป็นระบบขาดประสิทธิภาพและขาดการต่อเนืองดังทีพบว่าส่วนใหญ่หน่วยงาน

ในส่วนกลางเป็นผู ้จัดการฝึกการอบรมเพือพัฒนาครูวธีิการฝึกอบรมส่วนใหญ่ใช้การบรรยาย 

ประชุมกลุ่มย่อย และสรุปความคิดเห็นต่อทีประชุมใหญ่ทั งย ังมีจ ํานวนผู้เข้า รับการอบรม

ค่อนข้างมากทําให้ผู ้ให้และผู ้ รับการฝึกอบรมไม่สามารถติดต่อสือสารกันเป็นรายบุคคลได้อย่าง

ใกล้ชิดและทั วถึง (พฤทธิ ศิริบรรณพิทักษ์, 2546) 

จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพ

การศึกษาภายนอก พบว่า สถานศึกษาครูนักเรียนทีได้มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ดีมีสัดส่วนตํ าส่วนใหญ่

อยู่ในระดับพอใช้และส่วนน้อยอีกหนึงส่วนอยู่ในระดับต้องปรับปรุงคุณภาพการศึกษาย ังมีความ

แตกต่างกันสูงการจะพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแนวใหม่แบบกระตุ้นชี แนะให้ผู ้ เรียนได้

พัฒนาความฉลาดทุกด้าน รักการอ่านและการเรียนรู้เรียนรู้ด้วยตนเองเป็น คิดวิเคราะห์สังเคราะห์

เป็น แทนการสอนแบบบรรยายให้ท่องจําเพือสอบเอาคะแนนแบบเก่า ต้องมีการจัดฝึกอบรมและ

เสริมสร้างครูอาจารย์ทีคิดและสอนแนวใหม่เพราะผู ้บริหาร ครูอาจารย์ จ ํานวนมากเรียนมาแบบนั ง

ฟังและท่องจําไปสอบแบบเก่า ไม่รักการอ่าน การเรียนรู้ใหม่ คิดวิเคราะห์ไม่เป็น คิดได้แต่

ประโยชน์ตนเองมากกว่าจะมีจิตสํานึกคิดและหาทางทําให้นักเรียนได้ประโยชน์สูงสุด (วิทยากร

เชียงกูล,2551) ครูเป็นผู ้ทีได้รับผลกระทบโดยตรงจากการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกที

ต้องนําผลการประเมินทีได้จากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการรายงานตนเองของ

สถานศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายนอกทีประเมินโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างหลีกเลียงไม่ได้เพราะว่าโรงเรียนจะจัด

การศึกษาได้มาตรฐานนั นขึ นอยู่ทีคุณภาพการจัดเรียนการสอนของครูเมือครูจัดการเรียนการสอนที

มีคุณภาพแล้ว ผลลัพธ์ทีได้ก็คือนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทีกําหนดไว(้มานัส ศักดี, 

2551) 

การพัฒนาครูจึงจ ําเป็นอย่างยิ งในโลกยุคปัจจุบันทีกระแสแห่งความเปลียนแปลงทั ง

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารไหลบ่าข้ามพรมแดนมาถึงกันอย่างรวดเร็ว

ความเปลียนแปลงดังกล่าวย่อมส่งผลต่อระบบและคุณภาพการศึกษาอย่างหลีกเลียงไม่ได้ท่ามกลาง

สภาวะเช่นนี จึงเป็นสิงท้าทายอย่างยิงสําหรับครู ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนครูจึงจ ําเป็นต้อง

พัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงดังกล่าวเพือให้สามารถปฏิบัติงานหรือดําเนิน

กิจกรรมในวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของหน่วยงานการศึกษาตั งแต่

โรงเรียนเขตพืนทีการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551)
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ทั งนี  จากแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปัจจุบันทีใช้มาตั งแต่ปี2545-2559 รวมทั งสิน15ปีมีความ

จําเป็นทีจะต้องมีการปรับปรุงเพือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญพ.ศ.2550 พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติพ.ศ.2542และทีแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที2)พ.ศ.2545แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที 10 (พ.ศ.2550-2554)และให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษารอบสองรวมทั งนโยบาย

รัฐบาลจึงได้ก ําหนดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) ขึ นตามที

กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้หน่วยงานทีเกียวข้องใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษา

ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวต่อไป (สํานักงานรัฐมนตรี, 2553)โดยปรัชญาหลักๆ ของแผนการศึกษา

แห่งชาติย ังคงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือกรอบของการบูรณาการร่วมกันในเรืองของการศึกษา 

ศิลปวัฒนธรรม และเรืองอืนๆโดยมีเจตนารมณ์เพือมุ่งพัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ทงัทาง

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถ

อยู่ร่วมกับผู ้ อืนได้อย่างมีความสุข และพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมทีมีความเข้มแข็งและมีดุลย

ภาพใน3ด้านคือเป็นสังคมคุณภาพสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้และสังคมสมานฉันท์และเอือ

อาทรต่อกันและได้ก ําหนดวัตถุประสงค์ของแผนทีสําคัญ3ประการคือ1)เพือพัฒนาคนอย่างรอบ

ด้านและสมดุลเพือเป็นฐานหลักของการพัฒนา2) เพือสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิ

ปัญญาและการเรียนรู้3) เพือพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพือเป็นฐานในการพัฒนาคน และ

สร้างสงัคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้โดยในด้านการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และ

บุคลากรทางการศึกษา จะมุ่งเน้นการพัฒนาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีคุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที

ดีขึ น 

อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์ทีเกิดขึ นโดยทั วไป จะพบว่า ปัญหาเรืองคุณภาพของครู 

จ ําเป็นต้องไดรั้บการแก้ไขโดยเร็ว เนืองจากส่งผลกระทบถึงนักเรียนโดยตรงปัญหาของครูผู ้สอน

นับเป็นประเด็นเร่งด่วนทีอยู่ในขั นวิกฤติซึงภาครัฐและทุกภาคส่วนต้องประสานพลังในการแก้ไข

และต้องดําเนินการอย่างจริงจัง รอบคอบ และต่อเนือง ทั งนี  ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางใน

การแก้ไขปัญหาทั งหมดต้องพิจารณาในลักษณะองค์รวมตั งแต่สถานภาพครู ทิศทางการผลิตครูใน

อนาคต รวมถึงการประกันคุณภาพของครูเพือสร้างความเชือมั นว่าครูจะมีศักยภาพเอย่างพียงพอใน

การขับเคลือนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปสู่เยาวชนของชาติตามเป้าหมายของรัฐบาลได้อย่าง

แท้จริง (เลขาปิยะอัจริยะ, 2550) 

ครูจึงเป็นบุคคลทีมีความสําคัญอย่างมาก ในการให้การศึกษาเรียนรู้ทั งในด้านวิชาการ และ

ประสบการณ์ ตลอดเป็นผู ้มีความเสียสละ ดูแลเอาใจใส่สั งสอนอบรมให้เด็กได้พบกับแสงสว่าง

แห่งปัญญา อันเป็นหนทางแห่งการประกอบอาชีพเลี ยงดูตนเอง รวมทั งนําพาสังคมประเทศชาติ 

ก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง (ประชิด สกุณะพัฒน์ และอุดม เชยกีวงศ,์ 2549)ครูผู ้สอนจึงจะต้องมี
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ความรู้ความเข้าใจ และเรียนรู้เทคนิควิธีการทีจะพัฒนาการสอนให้ผู ้ เรียนมีโอกาสทีจะเรียนรู้อย่าง

เต็มศักยภาพ ทั งนี  ต้องมุ่งพัฒนาผู ้ เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญามีความสุขและมีความเป็นไทย (ไกศิษฏ์ 

เปลรินทร์, 2552) การจัดการเรียนรู้ต้องเน้นการจัดประสบการณ์ให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยครูมีหน้าทีเอืออ ํานวยในการสร้างบรรยากาศแห่งการ

เรียนรู้ส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู ้ เรียนได้มีส่วนร่วมสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ครูจึงถือเป็นปัจจัยที

สําคัญทีสุดของการจัดการศึกษาทีมีคุณภาพ(เอียน สมิธและอนงค์วิเศษสุวรรณ์, 2550) 

มีงานวิจัยทีศึกษาสาเหตุของระบบการศึกษาในโลกจึงประสบความสําเร็จ พบว่ามี 3 สิงที

สําคัญอย่างยิงต่อการเป็นระบบการศึกษาชั นยอดคือ1)หาคนทีเหมาะสมมาเป็นครูคุณภาพของครูคือ

หัวใจของระบบการศึกษาทีมีคุณภาพถ้าครูไม่มีคุณภาพการศึกษาก็ไม่มีคุณภาพ2)พัฒนาครูเหล่านี

ให้เป็นผู ้สอนทีมีประสิทธิภาพสิงทีเกิดขึ นในห้องเรียนนั นเป็นสิงทีสําคัญครูต้องมีการฝึกฝนให้เป็น

ผู ้สอนทีมีประสิทธิภาพสิงแวดล้อมทีเอือต่อการทุ่มเทให้นักเรียนและ3)สร้างระบบการศึกษาที

มั นใจได้ว่าสามารถให้การสอนทีดีทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได้แก่เด็กทุกคน เด็กในห้องเรียนอาจมีทั ง

เด็กเก่งและไม่เก่งเด็กทุกคนต้องมีโอกาสได้รับการศึกษาทีมีคุณภาพดีทีสุดอย่างเท่าเทียมกัน 

(ภราดาวิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์, 2553) 

จากทีกล่าวมา ได้แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของครูทีมีต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา 

และทีส่งผลกระทบต่อคุณภาพของนักเรียน และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งหวังของทุกภาคส่วน 

โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐทีรับผิดชอบด้านการศึกษา ทีต้องการให้ได้ครูทีมีคุณภาพ และแสดงให้

เห็นถึงว่าหน่วยงานต่างๆ และนักวิชาการหลายท่านได้มีการศึกษาวิจัยถึงปัญหาสําคัญทีเกิดขึ นกับ

ครูซึงปัญหาครูไม่มีคุณภาพมิได้เกิดจากระบบไม่ดี หากเกิดจากครูขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ  ไม่มีแรง

บันดาลใจในการพัฒนาตนเอง รวมทั งย ังขาดการจัดการความรู้ทีดีและมิได้มีโอกาสแลกเปลียนและ

แบ่งปันความรู้ระหว่างกัน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551) ซึงสอดคล้องกับแนวคิดและ

ผลการวิจัยของนักวิชาการและหน่วยงานทางการศึกษาทีศึกษาแนวทางเพือพัฒนาครูให้สามารถ

จัดการเรียนการสอนทีมีคุณภาพโดยให้ความสําคัญกับภาวะผู ้นําของครู(teacherleadership)กล่าวคือ 

Strodl (1992)กล่าวถึงการมีภาวะผู ้นําของครูทีแสดงให้เห็นว่าครูทีมีความสามารถในการใช้ภาวะ

ผู ้นําในชั นเรียนนั นประกอบไปด้วยการมีภาวะผู ้นําแบบไม่เป็นทางการทีแฝงอยู่และมีความสามารถ

ในการระบุลักษณะของปัญหาและข้อขัดแย ้งอีกทั งได้รับการเสริมพลังอ ํานาจเพือแก้ปัญหา Fullan 

(1994)กล่าวถึงภาวะผู ้นําของครูว่าประกอบด้วยลักษณะทีสําคัญทีมีความมุ่งมั นและพัฒนาตนเอง

ไปสู่ครูมืออาชีพอย่างต่อเนืองและสนับสนุนช่วยเหลือครูคนอืนให้สามารถพัฒนาไปสู่ครูมืออาชีพ

ด้วยส่วน Pellicer and Anderson(1995)กล่าวถึงลักษณะสําคัญของภาวะผู ้นําของครูใน2ประเด็นคือ

มีความคิดริเริมสร้างสรรค์เกียวกับการเรียนการสอนและนําไปสู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียนโดย
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ก่อให้เกิดผลต่อการปรับปรุงการเรียนรู้ของผู ้ เรียนและเป็นผู ้นําทางการเรียนการสอน กล่าวคือความ

เป็นผู ้นําด้านการเรียนการสอนมิได้ถูกก ําหนดจากฝ่ายบริหารแต่เกิดจากตัวของครูเองภายใต้การ

สนับสนุนของโรงเรียน 

ขณะที Acker-Hocevar and Touchton(1999)ได้ทําการวิจัยเกียวกับภาวะผู ้นําของครู โดยใช้

มิติด้านการสร้างสัมพันธภาพและมิติด้านความช่วยเหลือสนับสนุนและความร่วมมือพบว่า ครูทีมี

ภาวะผู ้นําจะมีคุณลักษณะทีสําคัญคือ เป็นผู ้สร้างเครือข่ายทีสามารถปฏิบัติงานเป็นทีมกับเพือนครู

ในโรงเรียนของตนและสามารถปฏิบัติงานในชุมชนได้สําหรับ Sherrill(1999)ได้เสนอหลักสําคัญ

ของการมีภาวะผู ้นําของครู คือ เป็นแบบอย่างทีดีของการสอนและการเรียนรู้และมีความเข้าใจอย่าง

ถ่องแท้ด้านทฤษฎีและการวิจัยเกียวกับการสอนและการเรียนรู้อีกทั งเข้าใจทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ 

การบ่มเพาะจิตวิญญาณการเป็นครู ตลอดทั งแสดงความสามารถในการแนะแนวแบบคลินิก และ

สามารถชี แนะผู ้ ร่วมงานและเพือนครูโดยวิธีคิดแบบไตร่ตรองและค้นหาด้วยตนเองได้ 

ส่วนLeithwood and Duke (1999) ให้กล่าวถึงภาวะผู ้นําของครูในแง่คุณลักษณะ 6ด้านคือ 

1) เป็นผู ้นําการเรียนการสอน 2) เป็นผู ้นําการปรับปรุงและเปลียนแปลง 3) เป็นผู ้นําการเป็นตัวแบบ

ด้านคุณธรรม 4) เป็นผู ้นําการมีส่วนร่วม 5) เป็นผู ้นําการบริหารจัดการและ 6) เป็นผู ้นําการ

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้านSnell and Swanson(2000)ไดท้ําการวิจัยเชิงคุณภาพติดตามวิถีครูของครู

ผู ้นํา 10 คน เป็นเวลามากกว่า 2 ปี ได้ผลสรุปว่าครูเหล่านั นได้รับการยอมรับจากเพือนครูให้เป็น

ผู ้นําและมีภาวะผู ้นํากับครูคนอืน และมีไหวพริบในการใช้อิทธิพลของตนอีกทั ง Childs-Bowen and 

Scrivner (2000)กล่าวถึงครูทีมีภาวะผูน้ ําของครูในแง่การพัฒนาตนไปสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

ภายใต้บรรยากาศของการเรียนรู้ร่วมกันของครู และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู ้ เรียนตลอดทั ง ส่งเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

นอกจากนี  Neuman and Simmons (2000)ได้เสนอแนวคิดว่าภาวะผู ้นําของครูมิใช่หน้าที

ของครูบางคนแต่เป็นหน้าที เป็นความรับผิดชอบ และเป็นการใช้อ ํานาจของครูทุกคนในโรงเรียน 

ตราบใดทีครูเหล่านั นสามารถใช้พฤติกรรมผู ้นําได้อย่างเหมาะสมกับทุกภารกิจในโรงเรียน จะ

ส่งผลให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นการใช้ปัญญาให้ทีมสร้างแนวคิดใหม่ สร้างวิธีการ

ใหม่ และนําไปสู่การปฏิบัติจนเห็นผลเชิงประจักษ์ได ้ Katzenmeyer and Moller(2001)กล่าวถึง

ปัจจัยทีมีอิทธิต่อความพร้อมทีจะแสดงบทบาทและความรับผิดชอบของครูทีสะท้อนถึงความมี

ภาวะผู ้นําของครูซึงสอดคล้องไปกับการทํางานตามปกติในโรงเรียน ซึง ประกอบด้วย 1) ทักษะการ

สอนแบบมืออาชีพ2) บุคลิกภาพทีเหมาะสมกับการเป็นครู 3) มีความมั นคงและก้าวหน้าในอาชีพที

นําหน้าครูคนอืน 4) มีความสนใจเกียวกับการพัฒนาตนเองให้เกิดการเรียนรู้ 5) ทุ่มเทเวลาและ

มุ่งมั นในการเป็นครูผู ้นํา6) การยอมรับและเชือถือจากเพือนครูจากการปฏิบัติการสอนตามปกติ
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สําหรับ Crowther et al. (2002)ได้ทําการวิจัยเกียวกับภาวะผู ้นําของครูในสถานการณ์ทีเป็นปัญหา

หรือในโรงเรียนทีประสบปัญหาวิกฤต โดยทําการศึกษาเป็นเวลา 5ปีกับโรงเรียนในประเทศ

ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยได้พบองค์ประกอบของภาวะผู ้นําครู 6 ระดับเรียงล ําดับ

จากสําคัญนอ้ยไปหาสําคัญมาก ดังนี  1)การมีความเชือมั นหรือมีเจตคติทางบวกเกียวการมีหนทางที

ดีกว่าเสมอ2) มุ่งมั นอย่างจริงจังในการปฏิบัติการสอน การเรียนรู้และการประเมิน 3) ส่งเสริมและ

สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูขึ นในโรงเรียนบนรากฐานการจัดการเชิงระบบของ

องค์การทีตายตัวไปสู่ระบบทียืดหยุ่น 4) เผชิญปัญหาและอุปสรรคภายใต้ว ัฒนธรรมและโครงสร้าง

ขององค์การ 5) แปลงแนวคิดวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติทีทําได้จริง และ 6) ธํารงรักษาไว้ซึ ง

ว ัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งสู่ความสําเร็จ Suranna and Moss (2002) ทําการวิจัยค้นหาภาวะผู ้นําของ

ครูในการเรียนการสอนวิชาชีพครู พบว่าครูผู ้ มีภาวะผู ้นํามีคุณลักษณะทีสําคัญดังนี  1) เป็นผู ้สอนทีดี

ในห้องเรียน 2) เป็นผู ้นําทางชีวิตให้กับเพือนครู3) เป็นผู ้พ ัฒนาหลักสูตร 4) รับบทบาทเป็นตัวแทน

ขององค์กรทั งในโรงเรียนหรือของสมาคมท้องถิน 5) ทํางานร่วมกับครูคนอืนๆ และผู ้บริหารด้วย

ส่วนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2553) ได้กล่าวถึงภาวะ

ผู ้นําของครูในคู่มือการประเมินสมรรถนะครูในการปฏิบัติงานของครูระดับการศึกษา ขั นพืนฐาน

โดยมีว ัตถุประสงค์เพือประเมินการปฏิบัติงานของครูผู ้สอนและใช้เป็นฐานข้อมูลในการกําหนด

กรอบการพัฒนาครูตามนโยบายพัฒนาครูทั งระบบประกอบด้วย5ด้านดังนี1)มีวุฒิภาวะความเป็น

ผู ้ใหญ่ ที เห มาะสมกับ ความ เป็น ครู (adultdevelopment)2) มีกา รสนท นาอ ย่างส ร้าง สรร ค์

(dialogue)3)เป็นบุคคลแห่งการเปลียนแปลง(changeagency)4)มีการปฏิบัติงานอย่างไตร่ตรอง

(reflectivepractice)5)การมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ ผู ้ เรียน(concernforimprovingpupilachievement) 

ด้วยเหตุผลและความสําคัญดังกล่าวการพัฒนาภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐานกระทรวงศึกษาธิการจึงมีความสําคัญอย่างมากในอัน

ทีจะช่วยเสริมสร้างให้ครูมีภาวะผู ้นําของครูซึงจะย ังประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในยุค

ปัจจุบันและสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2545 - 2559และแผนการศึกษา

แห่งชาติฉบับปรับปรุง(พ.ศ.2552-2559)ดังนั นผู ้วิจัยจึงสนใจทีจะศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี ภาวะผู ้นํา

ของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐาน (a development of teacher leadership indicators for basic 

education school) ซึงเป็นการศึกษาค้นคว้าจากทฤษฎีไปสู่การสร้างโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง

ทีผู ้วิจัยสามารถตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี ทีพัฒนาขึ น

จากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ดังนั นหากพบว่าโมเดลทีผู ้วิจัยพัฒนาขึ นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์

ทีก ําหนดก็สามารถ นําโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครูทีได้จากการวิจัยไป
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ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนหรือสร้างเกณฑ์ประเมินภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐาน

เพือการพัฒนาครูได้อย่างสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ซึ งจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของครูทีจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการศึกษาทีมีคุณภาพ

นอกจากนี สถานศึกษาขั นพืนฐานสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั นพืนฐาน หรือหน่วยงานทีเกียวข้องกับการพัฒนาครูสามารถนําโมเดลความสัมพันธ์

โครงสร้างตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครูทีเป็นผลจาการวิจัยไปใช้เป็นประโยชน์ในด้านการติดตาม

ภารกิจ (monitoring)เพือใช้ประกอบการตัดสินใจและใช้ประโยชน์ในด้านการประเมินผล

(evaluation) การดําเนินงานว่าบรรลุว ัตถุประสงค์ทีตั งไว ้มากน้อยเพียงใดได้ ตามทัศนะของ นง

ลักษณ์วิรัชชัย (2545)ทีว่าโมเดลทีได้รับทดสอบแล้วจะมีคุณสมบัติความสามารถในการย่อข้อมูล 

(data reduction)อยู่ในรูปแบบทีง่ายต่อการนําไปใช้ประโยชน์ ลดความซํ าซ้อนของข้อมูล เป็นการ

จัดการข้อมูลอย่างสรุป ทําให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานขององค์การได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป  

 

2. คําถามการวิจัย 

2.1 ตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครูทีพัฒนาขึ นมีความเหมาะสมตามเกณฑ์ทีก ําหนดหรือไม่  

2.2 โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชีภาวะผูน้ ําของครูทีผู ้ วิจัยพัฒนาขึ นจากทฤษฎีและ

งานวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ 

2.3 องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชีภาวะผู ้นําของครูมีค่านํ าหนัก

องค์ประกอบ (factor loading) ตามเกณฑ์ทีก ําหนดหรือไม่  

 

3. ว ัตถุประสงค์การวิจัย 

3.1 เพือศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งชีภาวะผู ้นําของครูเพือคัดสรรกําหนดไว้ในโมเดล

ความสัมพันธ์โครงสร้างโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลียเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ

การกระจายเท่ากับหรือตํ ากว่า 20% 

3.2 เพือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครูที

พัฒนาขึ นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้เกณฑ์1)ค่าไคสแควร์

(ChiSquare)มีค่าตํ าหรือไม่มีนัยสําคัญทางสถิติมีความน่าจะเป็นหรือค่าp-valueสูงกว่า

0.052)ค่าดัชนีความกลมกลืนหรือค่าGFI(GoodnessofFitIndex)และค่าดัชนีว ัดระดับความ

กลมกลืนทีปรับแก้แลว้หรือค่าAGFI(AdjustGoodnessofFitIndex)มีค่าตั งแต่ 0.09 – 1.00

และ 3) ค่า RMSEA มีค่าตํ ากว่า 0.05 
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3.3 เพือตรวจสอบค่านํ าหนักองค์ประกอบ(factorloading)ตามเกณฑ์ดังนี  1)เท่ากับหรือมากกว่า 

0.7 สําหรับองค์ประกอบหลัก และ 2) เท่ากับหรือมากกว่า 0.30 สําหรับองค์ประกอบย่อย

และตัวบ่งชี 

 

4. สมมติฐานการวิจัย 

เนืองจากโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครูทีจะทดสอบกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ เป็นโมเดลทีผู ้ ศึกษาพัฒนาขึ นจากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย และจากผลการวิจัยเพือ

ทดสอบตัวบ่งชี ตามโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างทีพัฒนาขึ นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ในเรืองเกียวกับภาวะผู ้นํา เช่น ผลงานวิจัยเรืองการพัฒนาตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําทางวิชาการ

สําหรับผู ้บริหารสถานศึกษาขั นพืนฐาน ของไกศิษฏ์เปลรินทร์ (2552)เรือง การพัฒนาตัวบ่งชี ภาวะ

ผู ้นําเชิงกลยุทธ์ของผู ้บริหารสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา ของเชวงศักดิ พฤกษเทเวศ (2553)เรือง

การพัฒนาตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําการเปลียนแปลงของผู ้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยและ

ของชีวิน อ่อนละออ (2553) ต่างพบว่า โมเดลทีผู ้วิจัยพัฒนาขึ นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ ดังนั น สมมติฐานการวจิัยเพือคาดคะเนคําตอบในการวิจัยนี คือ โมเดลความสัมพันธ์

โครงสร้างตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครูทีผู ้ ศึกษาพัฒนาขึ นจากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยมีความ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามเกณฑ์ทีก ําหนด 

 

5. ขอบเขตการวิจัย 

5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยครั งนี ได้แก่ ครูในสังกัดสํานักงาน คณะกรรมการ

การศึกษาขั นพืนฐานกระทรวงศึกษาธิการปีการศึกษา2553จํานวน419,132คนและขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างจ ํานวน 780 คน 

5.2 องค์ประกอบของภาวะผู ้นําของครู และองค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบของภาวะ

ผู ้นําของครูทีเป็นผลจากการศึกษาทฤษฎีและงานวจิัย และกําหนดเป็นกรอบแนวคิดเพือการ

วิจัย (conceptual framework) ในครั งนี  มีดังนี 

 5.2.1 องค์ประกอบมีการพัฒนาตนเองและเพือนครู ประกอบด้วย 

  1) มีวิสัยทัศน์พัฒนาตนเอง 

  2) เชือมั นในตนเองว่าพัฒนาได้ 

  3) เป็นครูผู ้นําพัฒนาเพือนครู 

 5.2.2 องค์ประกอบเป็นแบบอย่างทางการสอน ประกอบด้วย 

  1) ใช้วิธีสอนทีหลากหลาย 
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  2) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

  3) ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้  

 5.2.3 องค์ประกอบมีส่วนร่วมในการพัฒนาประกอบด้วย 

  1) มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาร่วมกัน 

  2) มีการทํางานเป็นทีม  

  3) มีเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกัน 

 5.2.4 องค์ประกอบเป็นผู ้นําการเปลียนแปลงประกอบด้วย 

  1) เป็นผู ้นํา 

  2) เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  

  3) เป็นผู ้ได้รับการยอมรับ  

 

6. นิยามศัพท์เฉพาะ 

การวิจัยครั งนี ได้ก ําหนดนิยามศัพท์เฉพาะทีสําคัญไว้ ดังต่อไปนี 

6.1 สถานศึกษาขั นพืนฐาน(BasicEducationSchool)หมายถึงโรงเรียนทีจัดการศึกษาขั นพืนฐาน

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

6.2 ครูในสถานศึกษาขั นพืนฐาน หมายถึงครูทีปฏิบัติหน้าทีจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐานกระทรวงศึกษาธิการปีการศึกษา 2553  

6.3 การสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี  หมายถึง กระบวนการเพือให้ได้มาซึงสารสนเทศทีใช้บ่งบอก

ถึงภาวะผู ้นําของครู โดยการรวมองค์ประกอบของ มีการพัฒนาตนเองและเพือนครูเป็นแบบอย่าง

ทางการสอนมีส่วนร่วมในการพัฒนา และเป็นผู ้นําการเปลียนแปลง 

6.4 ภาวะผู ้นําของครู หมายถึงการแสดงออกของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐานทีวัดได้จาก

พฤติกรรม ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านมีการพัฒนาตนเองและเพือนครูองค์ประกอบด้านเป็น

แบบอย่างทางการสอน องค์ประกอบด้านมีส่วนร่วมในการพัฒนา และองค์ประกอบด้านเป็นผู ้นํา

การเปลียนแปลง  

 6.4.1 มีการพัฒนาตนเองและเพือนครู หมายถึง พฤติกรรมของครูในสถานศึกษาขั น

พืนฐานทีแสดงออกถึงความสนใจและความมุ่งมั นในการพัฒนาตนเองเพือให้เกิดการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนือง และมีการสนับสนุนและช่วยเหลือเพือนครูคนอืนให้มีการพัฒนาตนเองด้วย โดยวัดได้จาก

องค์ประกอบ (1) มีวิสัยทัศน์พัฒนาตนเอง (2) เชือมั นในตนเองว่าพัฒนาได้ และ (3) เป็นครูผู ้นํา

พัฒนาเพือนครู ซึงแต่ละองค์ประกอบมีดังนี 
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  6.4.1.1 มีวิสัยทัศน์พัฒนาตนเอง หมายถึง พฤติกรรมของครูในสถานศึกษาขั น

พืนฐานทีสังเกตได้จากตัวบ่งชี  (1) สามารถวางแผนทีชัดเจนเพือมุ่งสู่ เป้าหมายในอนาคต (2) 

วิเคราะห์และเรียนรู้ในสิงทีกระทําได้ (3) เป็นบุคคลทีมองโลกในแง่ดี (4)เรียนรู้จากประสบการณ์

ทั งจากตนเองและผู ้ อืน (5) ใช้ความสามารถอย่างเต็มทีให้งานสําเร็จตามเป้าหมายทีวางไว้ 

  6.4.1.2 เชือมั นในตนเองว่าพัฒนาได้ หมายถึง พฤติกรรมของครูในสถานศึกษา

ขั นพืนฐานทีสังเกตได้จากตัวบ่งชี (1) ความกล้าและความตั งใจมั นในการทําสิงต่างๆ ด้วยวิธีการที

แตกต่างไปจากเดิม (2) การเผชิญกับสิงท้าทายต่างๆ และสามารถยืนหย ัดอยู่ได้ (3) มีเป้าหมายที

ชัดเจนสามารถบรรลุได ้

  6.4.1.3 เป็นครูผู ้นําพัฒนาเพือนครู หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของ

ครูผู ้สอนในสถานศึกษาขั นพืนฐานทีสังเกตได้จากตัวบ่งชี(1) สนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงการ

เรียนการสอนของโรงเรียน (2) เป็นพีเลี ยงหรือทีปรึกษาให้กับเพือนครู (3) ได้รับการยอมรับนับถือ

จากเพือนร่วมงาน (4) มีความมุ่งมั นและมีทักษะในการบริหารจัดการ(5)สร้างสัมพันธภาพกับผู ้ อืน

และทํางานอย่างเป็นระบบ(6) ร่วมคิดร่วมทํางานกับเพือนครู (7) มีการสือสารและให้ข้อมูล

ป้อนกลับแก่เพือนร่วมงาน (8) พัฒนาวิชาชีพครูให้กับเพือนร่วมงาน 

 6.4.2 เป็นแบบอย่างทางการสอน หมายถึง พฤติกรรมของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐานที

แสดงออกถึงความเป็นผู ้ เชียวชาญหรือมีความเป็นเลิศทางการสอนเป็นทียอมรับและเชือถือจาก

เพือนครู ทีว ัดได้จากองค์ประกอบ (1) ใช้วิธีสอนทีหลากหลาย (2) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

และ (3) ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้โดยแต่ละองค์ประกอบมีดังนี 

  6.4.2.1 ใช้วิธีสอนทีหลากหลาย หมายถึง พฤติกรรมของครูในสถานศึกษาขั น

พืนฐานทีสังเกตได้จากตัวบ่งชี  (1) ปรับปรุงการสอนโดยเรียนรู้วิธีการและเทคนิคต่างๆ ของการ

สอน(2) เลือกวิธีสอนทีตรงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการสอน(3) วางแผนการสอนอย่าง

หลากหลายวิธี(4) มีความอดทนและพัฒนาวิธีสอนอยา่งต่อเนือง(5) ส่งเสริมผู ้ เรียนให้แสวงหา

ความรู้จากสือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ (6) ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้รับการพัฒนาทั งด้านร่างกาย 

สติปัญญา อารมณ์และสังคมเป็นสําคัญ (7) มีความรู้ความเชียวชาญในสาขาทีสอน 

  6.4.2.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง หมายถึง พฤติกรรมของครูในสถานศึกษา 

ขั นพืนฐานทีสังเกตได้จากตัวบ่งชี(1) ศึกษาผู ้ เรียนเป็นรายบุคคล (2) ส่งเสริมผู ้ เรียนให้รับผิดชอบใน

การเรียน(3) พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู ้ เรียน (4) สนับสนุนปัจจัยการเรียนรู้ด้วยตนเองให้ผู ้ เรียน 

  6.4.2.3 ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ หมายถึง พฤติกรรมของครูในสถานศึกษา 

ขั นพืนฐานที สังเกตได้จากตัวบ่งชี  (1) ร่วมวางแผนการจัดการชั นเรียนกับผู ้ เรียน (2) เสริมสร้าง

บรรยากาศของความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู ้สอนกับผู ้ เรียนและผู ้ เรียนกับผู ้ เรียน (3) ให้ความสําคัญ
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กับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู ้ เรียน(4) สนับสนุนให้มีสือการสอนทีเพียงพอและมีคุณภาพ 

(5) ส่งเสริมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู ้ เรียน 

 6.4.3 มีส่วนร่วมในการพัฒนา หมายถึง พฤติกรรมของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐานที

แสดงออกถึงการให้ความร่วมมือกับครูในโรงเรียนและหน่วยงานหรือบุคคลนอกโรงเรียนเพือ

พัฒนาหรือเพิมประสิทธิภาพของโรงเรียนวัดได้จากองค์ประกอบ(1) มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา

ร่วมกัน(2) มีการทํางานเป็นทีม และ (3) มีเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกันซึงแต่ละองค์ประกอบ มี

ดังนี 

  6.4.3.1 มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาร่วมกัน หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของ

ครูในสถานศึกษาขั นพืนฐานทีสังเกตได้จากตัวบ่งชี  (1)ร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์ขององค์การ (2) มี

ว ัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกันเพือให้งานบรรลุความสําเร็จ (3) มีความเพียรพยายามทีจะทําให้

วิสัยทัศน์ประสบความสําเร็จ(4) พัฒนาวิสัยทัศน์ของตนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์การ 

  6.4.3.2 มีการทํางานเป็นทีม หมายถึง พฤติกรรมของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐาน

ทีสังเกตได้จากตัวบ่งชี  (1) วางแผนการดําเนินงานร่วมกัน (2) มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตาม

บทบาทหน้าทีต่างๆ (3) มีการติดต่อสือสารกัน (4) ร่วมมือประสานงานเพือความสําเร็จ (5) การ

ตัดสินใจทีสมาชิกปฏิบติัตาม  

  6.4.3.3 มีเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกัน หมายถึง พฤติกรรมของครูใน

สถานศึกษาขั นพืนฐานทีสังเกตได้จากตัวบ่งชี  (1) วางแผนการดําเนินกิจกรรมสนองความต้องการ

ของเครือข่ายอย่างต่อเนือง(2) ติดต่อสือสารกับสมาชิกอย่างสมํ าเสมอ(3) แลกเปลียน ข้อมูล 

ข่าวสาร ขอ้คิดเห็นต่างๆ เพือเพิมพูนความรู้ (4)ขอรับการสนับสนุนเพือแก้ไขปัญหาให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ (5) ร่วมรับผิดชอบการดําเนินกิจกรรมต่างๆ (6) พัฒนาและขยายเครือข่ายเพือหา

แนวทางดําเนินการใหม่ ๆ  

 6.4.4 เป็นผู ้นําการเปลียนแปลง หมายถึง พฤติกรรมของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐานที

แสดงออกถึงความมุ่งมั นในการปรับปรุงและเปลียนแปลง การนําวิสัยทัศน์ สู่การปฏิบัติ 

ความสามารถในการเผชิญหน้ากับปัญหา ว ัดได้จากองค์ประกอบ (1) เป็นผู ้นํา (2) เป็นบุคคลแห่ง

การเรียนรู้ (3) เป็นผู ้ได้รับการยอมรับโดยแต่ละองค์ประกอบมีดังนี 

  6.4.4.1 เป็นผู ้นํา หมายถึง พฤติกรรมของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐานทีสังเกตได้

จากตัวบ่งชี(1) มีความรู้ในวิชาชีพ และเหตุการณ์ปัจจุบัน (2) มีความคิดริเริมทีจะแก้ไขสิงต่างๆ ให้

ดีขึ น (3)อดทนอดกลั นต่อสถานการณ์ทียากลําบาก เพือให้งานสําเร็จ(4) กล้าตัดสินใจเพือประโยชน์

ของส่วนรวม (5) ปฏิบัติงานโดยอาศัยหลักแห่งเหตุผลปราศจากอคติ(6) รักและศรัทธาผู ้ ร่วมงาน 
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  6.4.4.2 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ หมายถึง พฤติกรรมของครูในสถานศึกษาขั น

พืนฐานทีสังเกตได้จากตัวบ่งชี  (1) เรียนรู้และแลกเปลียนประสบการณ์กับเพือนร่วมงาน 

(2)สร้างสรรค์นวัตกรรมและบรรลุเป้าหมายของงานอย่างต่อเนือง (3) พัฒนาความรู้ความสามารถ

อยู่เสมอ (4)แสวงหาโอกาสในการทํางานใหม่ ๆ เพือความเจริญก้าวหน้า (5) มีความสามารถในการ

แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดี(6) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(7) มีทักษะการจัดการและใช้

ความรู้เพือการดําเนินชีวิต  

  6.4.4.3 เป็นผู ้ได้รับการยอมรับ หมายถึง พฤติกรรมของครูในสถานศึกษาขั น

พืนฐานทีสังเกตได้จากตัวบ่งชี  (1)รับฟังความคิดเห็นของผู ้ อืน(2)มีมนุษยสัมพันธ(์3)พัฒนาศักยภาพ

ของตนเองอยู่เสมอ (4) รักษาระดับคุณภาพงานและพัฒนาให้ดียิงขึ น(5) ให้ความสําคัญกับการ

พัฒนาคน (6) ได้รับความไว้วางใจจากหมู่คณะ 

6.5 ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หมายถึง ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนย ันด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป พบค่า1) ค่าไคสแควร์ (Chi Square) มีค่าตํ าหรือไม่มี

นัยสําคัญทางสถิติมีความน่าจะเป็นหรือค่า p - valueสูงกว่า 0.05 2) ค่าดัชนีความกลมกลืนหรือค่า

GFI (GoodnessofFitIndex)และค่าดัชนีว ัดระดับความกลมกลืนทีปรับแก้แล้วหรือค่า AGFI (Adjust 

GoodnessofFitIndex)มีค่าตั งแต่ 0.09 – 1.00และ 3) ค่า RMSEA มีค่าตํ ากว่า 0.05 

 

7. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

7.1 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับในเชิงวิชาการ 

 7.1.1 โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชีภาวะผู ้นําของครู หากผลการทดสอบพบว่า

มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์จะช่วยให้ได้องค์ความรู้ใหม่ทีมีความเหมาะสมสอดคล้อง

กับบริบทสังคมไทย ทีสามารถนําไปเป็นแหล่งอ้างอิงเพือการวิจัยต่อเนืองหรือพัฒนาให้สมบูรณ์ให้

ดียิงขึ นต่อไปในอนาคต 

 7.1.2 โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชีภาวะผู ้นําของครูหากผลการทดสอบพบว่า

มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถนําไปใช้เพือการวิจัยประเภทอืนต่อไปได้ เช่น การ

สร้างโมเดลสมการโครงสร้าง การวิจัยและพัฒนา หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 

 7.1.3 โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชีภาวะผู ้นําของครู หากผลการทดสอบพบว่า

มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์จะช่วยให้เกิดคุณสมบัติมีความสามารถในการย่อข้อมูล 

(data reduction)อยู่ในรูปแบบทีง่ายต่อการนําไปใช้ประโยชน์ลดความซํ าซ้อนของข้อมูล เป็นการจัด

ข้อมูลอย่างสรุป ทําให้องค์การสามารถนําไปใช้ติดตาม ทบทวน และตัดสินใจต่อการดําเนินงาน
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ขององค์การได้และมีคุณสมบัติทีสามารถนําไปใช้ได้กับทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นองค์การ

ระดับประเทศ หรือในหน่วยงานย่อย 

7.2 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับในการประยุกต์ใช้ 

 7.2.1 ผลจากการวิจัยในครั งนีจะทําให้ได้โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี ภาวะ

ผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐานทีได้รับการยืนย ันด้วยกระบวนการวิจัย ทีสามารถนําไปใช้

เป็นแนวทางในการวางแผนหรือสร้างเกณฑ์ประเมินภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐานเพือ

กําหนดจุดเด่นจุดด้อยในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างสอดคล้องกับปัญหา เพือช่วยลดปัญหาความไม่

มีคุณภาพของครูได ้

 7.2.2 สถานศึกษาขั นพืนฐาน สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั นพืนฐาน หรือหน่วยงานทีเกียวข้องกับการพัฒนาบุคลากร สามารถนําโมเดล

ความสัมพนัธ์โครงสร้างตัวบ่งชีภาวะผู ้นําของครูทีเป็นผลจากการวิจัยไปใช้เป็นประโยชน์ในด้าน

การติดตามภารกิจ(monitoring)เพือใช้ประกอบการตัดสินใจและการประเมินผล(evaluation)การ

ดําเนินงานว่าบรรลุว ัตถุประสงค์ทีตั งไว ้มากน้อยเพียงใด 
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บทที 2 

เอกสารและวรรณกรรมทีเกียวข้อง 

 

 

การศึกษาเอกสารและวรรณกรรมทีเกียวข้อง ในบทที 2 นี  มีจุดมุ่งหมายเพือ “ก ําหนดโมเดล

ความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐาน” เพือใช้เป็นโมเดลการ

วิจัยหรือโมเดลสมมติฐานเพือการทดสอบด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามวัตถุประสงค์หลักของการ

วิจัยทีกล่าวไว้ในบทที 1 โดยมีหัวข้อ ต่างๆ ดังนี  คือ  

1. องค์ประกอบของภาวะผู ้นําของครู 

2. องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชีของแต่ละองค์ประกอบของภาวะผู ้นํา

ของครู  

3. โมเดลสมมติฐานภาวะผู ้นําของครูเพือการวิจัย  

  

1. องค์ประกอบภาวะผูน้ําของครู  

การศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยทีเกียวข้องกับองค์ประกอบภาวะผู ้นําของครูในทีนี  ผู ้วิจัย

ศึกษาจากทัศนะ หรือจากผลงานวิจัยของนักวิชาการในช่วงต้นทศวรรษ 1990 เป็นต้นมาจนถึงช่วง

ปลายทศวรรษ 2000 ตามลําดับ ดังนี 

1.1 องค์ประกอบภาวะผู ้นําของครูจากการพัฒนากรอบแนวคิดของ Strodl  

 Strodl (1992) ได้พัฒนากรอบความคิดเพือพิสูจน์ถึงความมีอยู่ของภาวะผู ้นําของครู ผลงาน

ของเขาแสดงให้เห็นว่าครูทีมีความสามารถในการตัดสินใจได้พัฒนาวิธีการใช้ภาวะผู ้นําในชั นเรียน 

ประกอบไปด้วยหัวใจหลักสําคัญ 3 ข้อ คือ 1) การมีภาวะผู ้นําแบบไม่เป็นทางการทีแฝงอยู ่ 2) 

ความสามารถในการระบุลักษณะของปัญหาและข้อขัดแย ้ง และ 3) การได้รับการเสริมพลังอ ํานาจ

เพือแก้ปัญหา  

1.2 องค์ประกอบภาวะผู ้นําของครูตามทัศนะของ Fullan  

 Fullan (1994) กล่าวถึงองค์ประกอบของภาวะผู ้นําของครูในลักษณะทีสําคัญ คือ มีความ

มุ่งมั นและการพฒันาตน ไปสู่ครูมืออาชีพอย่างต่อเนือง และการสนับสนุนช่วยเหลือครูคนอืนให้

สามารถพัฒนาไปสู่ครูมืออาชีพด้วย  

1.3 องค์ประกอบภาวะผู ้นําของครูตามทัศนะของ Pellicer and Anderson  

 Pellicer and Anderson (1995) กล่าวถึงลักษณะสําคัญของภาวะผู ้นําของครูใน 2 ประเด็น 

คือ 1) มีความคิดริเริมสร้างสรรค์เกียวกับการเรียนการสอนและนําไปสู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียน 
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โดยก่อให้เกิดผลต่อการปรับปรุงการเรียนรู้ของผู ้ เรียน และ 2) เป็นผู ้นําทางการเรียนการสอน โดย

เขาแสดงทัศนะว่าความเป็นผู ้นําด้านการเรียนการสอนมิได้ถูกก ําหนดจากฝ่ายบริหาร แต่เกิดจากตัว

ของครูเองภายใต้การสนับสนุนของโรงเรียน  

1.4 องค์ประกอบภาวะผู ้นําของครูจากผลการวิจัยของ Acker-Hocevar and Touchton  

 Acker-Hocevar and Touchton (1999) ได้ทําการวิจัยเกียวกับภาวะผู ้นําของครู โดยใช้มิติ

ด้านการ สร้างสัมพันธภาพและมิติด้านความช่วยเหลือ สนับสนุนและความร่วมมือ พบว่า ครูทีมี

ภาวะผู ้นําจะมีคุณลักษณะทีสําคัญคือ เป็นผู ้สร้างเครือข่ายทีสามารถปฏิบัติงานเป็นทีมกับเพือนครู

ในโรงเรียนของตนและ สามารถปฏิบัติงานในชุมชนได ้

1.5 องค์ประกอบภาวะผู ้นําของครูตามทัศนะของ Sherrill  

 Sherrill (1999) ได้เสนอองค์ประกอบทีเป็นหลักสําคัญของการมีภาวะผู ้นําของครู ดังนี  1) 

การเป็นแบบอย่างทีดีของการสอนและการเรียนรู้ 2) การเข้าใจอย่างถ่องแท้ด้านทฤษฎีและการวิจัย

เกียวกับการสอนและการเรียนรู้ 3) การเข้าใจทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ  4) การบ่มเพาะจิตวิญญาณ

การเป็นครู 5) การแสดงความสามารถในการแนะแนวแบบคลินิก และ 6) การสามารถชี แนะ

ผู ้ ร่วมงานและเพือนครูโดยวิธีคิดแบบไตร่ตรองและค้นหาด้วยตนเอง  

1.6 องค์ประกอบภาวะผู ้นําของครูตามทัศนะของ Leithwood and Duke  

 Leithwood and Duke (1999) ให้กล่าวถึงภาวะผู ้นําของครูในแง่คุณลักษณะ 6 ด้าน คือ 1) 

เป็นผู ้นําการเรียนการสอน 2) เป็นผู ้นําการปรับปรุงและเปลียนแปลง 3) เป็นผู ้นําการเป็นตัวแบบ

ด้านคุณธรรม 4) เป็นผู ้นําการมีส่วนร่วม 5) เป็นผู ้นําการบริหารจัดการและ 6) เป็นผู ้นําการ

แก้ปัญหาเฉพาะหน้า  

1.7 องค์ประกอบภาวะผู ้นําของครูตามทัศนะและผลการวิจัยของ Snell and Swanson  

 Snell and Swanson (2000) ทําการวิจัยเชิงคุณภาพติดตามวิถีครูของครูผู ้นํา 10 คน เป็นเวลา

มากกว่า 2 ปี ได้ผลสรุปว่าครูเหล่านั นได้รับการยอมรับจากเพือนครูให้เป็นผู ้นําและมีภาวะผู ้นําของ

ครู เนืองจาก 1) ครูแสดงความเชียวชาญระดับสูงด้านการเรียนการสอน 2) การให้ความช่วยเหลือ

และร่วมมือกับครูคนอืน และ 3) มีไหวพริบในการใช้อิทธิพลของตน  

1.8 องค์ประกอบภาวะผู ้นําของครูตามทัศนะของ Childs-Bowen and Scrivner  

 Childs-Bowen and Scrivner (2000) กล่าวถึงครูทีมีภาวะผู ้นําของครูในแง่ 1) มีการพัฒนา

ตนไปสู่ความเป็นครูมืออาชีพภายใต้บรรยากาศของการเรียนรู้ร่วมกันของครู 2) ส่งเสริมการเรียนรู้

ของผู ้ เรียน และ 3) ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
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1.9 องค์ประกอบภาวะผู ้นําของครูตามทัศนะของ Neuman and Simmons  

 Neuman and Simmons (2000) เสนอแนวคิดว่าภาวะผู ้นําของครูมิใช่หน้าทีของครูบางคน

แต่เป็นหน้าที เป็นความรับผิดชอบ และเป็นการใช้อ ํานาจของครูทุกคนในโรงเรียน ตราบใดทีครู

เหล่านั นสามารถใช้พฤติกรรมผู ้นําได้อย่างเหมาะสมกับทุกภารกิจในโรงเรียนดังนี  คือ สร้างแรง

บันดาลใจและกระตุ้นการใช้ปัญญา ให้ทีมสร้างแนวคิดใหม่ สร้างวิธีการใหม่ และนําไปสู่การ

ปฏิบัติจนเห็นผลเชิงประจักษ์ได้ 

1.10 องค์ประกอบภาวะผู ้นําของครูตามทัศนะของ Katzenmeyer and Moller  

 Katzenmeyer and Moller (2001) กล่าวถึงปัจจัยทีมีอิทธิต่อความพร้อมทีจะแสดงบทบาท

และความรับผิดชอบของครูทีสะท้อนถึงความมีภาวะผู ้นําของครูซึงสอดคล้องไปกับการทํางาน

ตามปกติในโรงเรียน ปัจจัยเหล่าประกอบด้วย 1) ทักษะการสอนแบบมืออาชีพ 2) บุคลิกภาพที

เหมาะสมกับการเป็นครู 3) มีความมั นคงและก้าวหน้าในอาชีพทีนําหน้าครูคนอืน 4) มีความสนใจ

เกียวกับการพัฒนาตนเองให้เกิดการเรียนรู้ 5) ทุ่มเทเวลาและมุ่งมั นในการเป็นครูผู ้นํา 6) การยอมรับ

และเชือถือจากเพือนครูจากการปฏิบัติการสอนตามปกติ 

1.11 องค์ประกอบภาวะผู ้นําของครูจากผลการวิจัยของ Crowther et al.  

 Crowther et al. (2002) ได้ทําการวิจัยเกียวกับภาวะผู ้นําของครูในสถานการณ์ทีเป็นปัญหา

หรือในโรงเรียนทีประสบปัญหาวิกฤต โดยทําการศึกษาเป็นเวลา 5 ปีกับโรงเรียนในประเทศ

ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยได้พบองค์ประกอบของภาวะผู ้นําครู 6 ระดับเรียงล ําดับ

จากสําคัญน้อยไปหาสําคัญมาก ดังนี  1) การมีความเชือมั นหรือมีเจตคติทางบวกเกียวการมีหนทางที

ดีกว่าเสมอ 2) มุ่งมั นอย่างจริงจังในการปฏิบัติการสอน การเรียนรู้และการประเมิน 3) ส่งเสริมและ

สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูขึ นในโรงเรียนบนรากฐานการจัดการเชิงระบบของ

องค์การทีตายตัวไปสู่ระบบทียืดหยุ่น 4) เผชิญปัญหาและอุปสรรคภายใต้ว ัฒนธรรมและโครงสร้าง

ขององค์การ 5) แปลงแนวคิดวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติทีทําได้จริง และ 6) ธํารงรักษาไว้ซึ ง

ว ัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งสู่ความสําเร็จ  

1.12 องค์ประกอบภาวะผู ้นําของครูจากผลการวิจัยของ Suranna and Moss  

 Suranna and Moss (2002) ทําการวิจัยค้นหาภาวะผู ้นําของครูในการเรียนการสอนวิชาชีพ

ครู พบว่าครูผู ้ มีภาวะผู ้นํามีคุณลักษณะทีสําคัญดังนี  1) เป็นผู ้สอนทีดีในห้องเรียน 2) เป็นผู ้นําทาง

ชีวิตให้กับเพือนครู 3) เป็นผู ้พ ัฒนาหลักสูตร 4) รับบทบาทเป็นตัวแทนขององค์กรทั งในโรงเรียน

หรือของสมาคมท้องถิน 5) ทํางานร่วมกับครูคนอืนๆ และผู ้บริหารด้วย  
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1.13 องค์ประกอบภาวะผู ้นําของครูจากผลการสังเคราะห์งานวิจัยของ York-Barr and Duke  

 York-Barr and Duke (2004) ได้สังเคราะห์งานวิจัยของภาวะผู ้นําของครู ผลการศึกษา

จําแนกลักษณะภาวะผู ้นําของครูออกเป็น 6 ด้าน คือ 1) การประสานงานและการจัดการงานเกียวกับ

หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถินทีใช้ร่วมกันในเขตพืนทีการศึกษา 2) การพัฒนาวิชาชีพ

ครูให้กับเพือนร่วมงาน 3) การมีส่วนร่วมในการเปลียนแปลงเพือเพิมประสิทธิภาพของโรงเรียน 

หรือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 4) การมีส่วนร่วมกับผู ้ปกครองและชุมชน 5) การส่งเสริม

วิชาชีพครูและ 6) การสร้างพันธกิจร่วมกับสถาบันผลิตครู 

1.14 องค์ประกอบภาวะผู ้นําของครูตามทัศนะของ Richardson Ackerman and Sarah 

Mackenzie  

 Richardson Ackerman and Sarah Mackenzie (2006) ได้ระบุลักษณะและภาระหน้าทีของ

ครูทีมีภาวะผู ้นํา ว่าแม้บทบาทแบบเป็นทางการของครูจะย ังคงดําเนินอยู่ แต่บทบาทใหม่ของครูทีมี

ภาวะผูน้ ํากลับเป็นไปในแบบไม่เป็นทางการและได้รับมาจากประสบการณ์ในระหว่างการเรียนการ

สอน ซึงบทบาทด้านนี แสดงออกได้เช่น 1) การแลกเปลียนความรู้ทีเกิดในห้องเรียนและแลกเปลียน

ทักษะของตนเองกับผู ้ อืน 2) เป็นผู ้ ทีหมั นฝึกฝนตนเองอยู่เสมอและเป็นพีเลี ยงคอยให้ค ําปรึกษากับ

ครูใหม่ 3) การเป็นแบบอย่างในการผสานความร่วมมือ 4) ดูแลเอาใจใส่นักเรียนของตน และ 5) เข้า

ใจความขัดแย ้งอันมักจะเกิดขึ นกับภารกิจของโรงเรียน   

1.15 องค์ประกอบภาวะผู ้นําของครูตามทัศนะของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน

พืนฐาน  

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐาน (2553) ได้กล่าวถึงภาวะผู ้นําของครูในคู่มือ 

การประเมินสมรรถนะครูในการปฏิบัติงานของครูระดับการศึกษาขั นพืนฐานโดยมีว ัตถุประสงค์

เพือประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูผู ้สอนและใช้เป็นฐานข้อมูลในการกําหนดกรอบ

การพัฒนาสมรรถนะครูตามนโยบายพัฒนาครูทั งระบบ ประกอบดว้ย 5 ด้าน ดังนี  1) มีวุฒิภาวะ

ความเป็นผู ้ใหญ่ทีเหมาะสมกับความเป็นครู (adult development) 2) มีการสนทนาอย่างสร้างสรรค ์

(dialogue) 3) เป็นบุคคลแห่งการเปลียนแปลง (change agency) 4) มีการปฏิบัติงานอย่างไตร่ตรอง 

(reflective practice) 5)การมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิผู ้ เรียน (concern for improving pupil achievement)  

 จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพือการสังเคราะห์ก ําหนดองค์ประกอบของภาวะผู ้นํา

ของครู (teacher leadership) จากทัศนะและจากผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ 15 แหล่งดังกล่าว

มานั น ผู ้วิจัยพิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบบางตัวมีความหมายเดียวกัน แต่นักวิชาการเรียกชือต่างกัน 

ดังนั น เพือให้การนําเอาองค์ประกอบแสดงในตารางสังเคราะห์มีความเหมาะสม ผู ้วิจัยจึงก ําหนดชือ

องค์ประกอบทีมีความหมายเหมือนกันแต่เรียกชือแตกต่างกันทีเป็นกลาง (neutral) ทีสะท้อนให้เห็น
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ถึงความหมายเดียวกันและครอบคลุมองค์ประกอบอืนทีใช้ชือแตกต่างกันนั น หรือเลือกใช้ชือ

องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึง ดังนี 

 1. มีการพัฒนาตนเองและเพือนครู มีองค์ประกอบทีมีความหมายเดียวกันมีดังนี  1) มี

ความมุ่งมั นและการพัฒนาตน ไปสู่ครูมืออาชีพอย่างต่อเนือง และการสนับสนุนและช่วยเหลือครู

คนอืนให้สามารถพัฒนาไปสู่ครูมืออาชีพด้วย 2) มีการพัฒนาตนไปสู่ความเป็นครูมืออาชีพภายใต้

บรรยากาศของการเรียนรู้ร่วมกันของครู 3) สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นการใช้ปัญญา ให้ทีม

สร้างแนวคิดใหม่ สร้างวิธีการใหม่ และนําไปสู่การปฏิบัติจนเห็นผลเชิงประจักษ์ได ้ 4) มีความ

สนใจเกียวกับการพัฒนาตนเองให้เกิดการเรียนรู้ 5) เป็นผู ้นําทางชีวิตให้กับเพือนครู 6) การพัฒนา

วิชาชีพครูให้กับเพือนร่วมงาน 7) เป็นพีเลี ยงคอยให้ค ําปรึกษากับครูใหม่ เป็นผู ้ ทีหมั นฝึกฝนตนเอง

อยู่เสมอ 8) การสามารถชี แนะผู ้ ร่วมงานและเพือนครูโดยวิธีคิดแบบไตร่ตรองและค้นหาด้วยตนเอง 

9) ส่งเสริมและสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูขึ นในโรงเรียนบนรากฐานการจัดการ

เชิงระบบขององค์การทีตายตัวไปสู่ระบบทียืดหยุ่น 

 2. เป็นแบบอย่างทางการสอน มีองค์ประกอบทีมีความหมายเดียวกันมีดังนี  1) เป็น

ผู ้นําทางการเรียนการสอนทีเกิดจากตัวเอง 2) การแบบอย่างทีดีของการสอนและการเรียนรู้ 3) เป็น

ผู ้นําด้านการเรียนการสอน 4) ครูแสดงความเชียวชาญระดับสูงด้านการเรียนการสอน 5) ทักษะการ

สอนแบบมืออาชีพ 6) มุ่งมั นอย่างจริงจังในการปฏิบัติการสอน การเรียนรู้และการประเมิน 7) เป็น

ผู ้สอนทีดีในหอ้งเรียน  

 3. มีส่วนร่วมในการพัฒนา มีองค์ประกอบทีมีความหมายเดียวกันมีดังนี  1) เป็น

ผู ้สร้างเครือข่ายทีสามารถปฏิบัติงานเป็นทีมกับเพือนครูในโรงเรียนของตนและสามารถปฏิบัติงาน

ในชุมชนได ้2) ทํางานร่วมกับครูคนอืนและผู ้บริหาร  3) มีส่วนร่วมในการเปลียนแปลงเพือเพิม

ประสิทธิภาพของโรงเรียน หรือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 4) เป็นผู ้นําด้านการมีส่วน

ร่วม 5) การให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับครูคนอืน 6) การเป็นแบบอย่างในการผสานความ

ร่วมมือ 

 4. เป็นผู ้นําการเปลียนแปลง มีองค์ประกอบทีมีความหมายเดียวกันมีดังนี  1) เป็นผูน้ ํา

ด้านการปรับปรุงและเปลียนแปลง 2) แปลงแนวคิดวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติทีทําได้จริง 3) มี

ความสามารถในการระบุลักษณะของปัญหาและข้อขัดแย ้ง 4) เข้าใจความขัดแย ้งอันมักจะเกิด

ขึ นกับภารกิจของโรงเรียน 5) เป็นบุคคลแห่งการเปลียนแปลง 6) เมือถึงคราวคับขันก็พร้อมทีจะ

ปลุกให้ทุกคนลุกขึ นสู้เพือโรงเรียนและเพือนักเรียนของตน 
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 5. เป็นผู ้นําการบริหารจัดการ มีองค์ประกอบทีมีความหมายเดียวกันมีดังนี  1) เป็น

ผู ้นําด้านการบริหารจัดการ 2) ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 3) ธํารงรักษา

ไว้ซึงว ัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งสู่ความสําเร็จ 4) การประสานงานและการจัดการ 

 6. มุ ่งความสําคัญทีนักเรียน มีองค์ประกอบทีมีความหมายเดียวกันมีดังนี  1) ส่งเสริม

การเรียนรู้ของผู ้ เรียน 2) ดูแลเอาใจใส่นักเรียนของตน 3) การมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ ผู ้ เรียน 

 จากการกําหนดชือองค์ประกอบ 6 รายการข้างต้น และจากองค์ประกอบทีเป็นทัศนะหรือ

ผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการแหล่งต่างๆ ทีมีความหมายเฉพาะอืนๆ ผู ้วิจัยได้นํามาแสดงใน

ตารางสังเคราะห์ 1 โดยองค์ประกอบเหล่านี ถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 

(theoretical framework) ทีผู ้วิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพือกําหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิด

เพือการวิจัย (conceptual framework) ต่อไป 

 หมายเหตุ ผู ้ วิจัยได้ใช้หมายเลขของแหล่งอ้างอิง 1.1 – 1.15 แทนการระบุชือของ

นักวิชาการหรือแหล่งอา้งอิงตามลําดับทีกล่าวมาข้างต้น 

 



 

ตารางที 1 สังเคราะห์องค์ประกอบหลักของภาวะผู ้นําของครู 

 

องค์ประกอบของภาวะผู ้นําของครู 

1.
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8 

1.
9 
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1. มีการพัฒนาตนเองและเพือนครู                9 

2. เป็นแบบอย่างทางการสอน                7 

3. มีส่วนร่วมในการพัฒนา                  6 

4. เป็นผู้นําการเปลียนแปลง                 6 

5. เป็นผู้นําด้านการบริหารจัดการ                 4 

6. มุ่งความสําคัญทีนักเรียน                 3 

7. การแสดงความสามารถในการแนะแนวแบบคลินิก                1 

8. การเข้าใจทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ                  1 

9. การได้รับการเสริมพลังอํานาจเพือแก ้ ปัญหา                1 

10. มีไหวพริบในการใช้อิทธิพลของตน                1 

11. การมีภาวะผู้นําแบบไม่เป็นทางการทีแฝงอยู่                1 

12. มีบุคลิกภาพทีเหมาะสมก ับการเป็นครู                1 

13. มีความมั นคงและก ้ าวหน้าในอาชีพทีนําหน้าครูคนอืน                1 

14. ทุ่มเทเวลาและมุ่งมั นในการเป็นครูผู้นํา                 1 

15. การมีความเชือมั นหรือมีเจตคติทางบวกเกียวการมีหนทางทีดีกว่าเสมอ                 1 

16. มีวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ทีเหมาะสมก ับความเป็นครู                1 

17. มีการสนทนาอย่างสร้างสรรค ์                1 

18. มีการปฏิบัติงานอย่างไตร่ตรอง                1 

19. มีความคิดริเริมเกียวก ับการเรียนการสอนและนําไปสู่การปฏิบัติจริง                 1 
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ตารางที 1 สังเคราะห์องค์ประกอบหลักของภาวะผู ้นําของครู (ต่อ) 
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20. การเข้าใจถ่องแท้ด้านทฤษฎีและการวิจัยเกียวก ับการสอนและการเรียนรู้                 1 

21. เป็นผู้นําด้านการแก ้ ปัญหาเฉพาะหน้า                1 

22. การยอมรับและเชือถือจากเพือนครูจากการปฏิบัติการสอนตามปกติ                1 

23. เผชิญปัญหาและอุปสรรคภายใต้ว ัฒนธรรมและโครงสร้างขององค์การ                1 

24. เป็นผู้พัฒนาหลักสูตร                1 

25. เป็นตัวแทนขององค์กรทั งในโรงเรียนหรือของสมาคมท้องถิน                1 

26. การมีส่วนร่วมก ับผู้ปกครองและชุมชน                1 

27. การสร้างพันธกิจก ับสถาบันผลิตครู                1 

28. การส่งเสริมวิชาชีพครู                1 

29. แลกเปลียนความรู้ทีเกิดในห้องเรียนและทักษะของตนเองก ับผู้อืน                1 

รวม 3 1 2 1 5 5 3 3 1 6 6 6 6 5 5 58 
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 จากตารางที 1 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบหลักของภาวะผู ้นําของครูพบว่ามี

องค์ประกอบเชิงทฤษฎี (theoretical framework) จ ํานวน 29  องค์ประกอบ แต่การศึกษาวิจัยครั งนี  

ผู ้วิจัยได้ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากความถีขององค์ประกอบทีนักวิจัยส่วนใหญ่เลือกเป็น

องค์ประกอบหลักของภาวะผู ้นําของครูในระดับสูง (ในทีนี  คือ ความถีตั งแต่ 6 ขึ นไป) พบว่า 

สามารถคัดสรรองค์ประกอบของภาวะผู ้นําของครูได้ 4 องค์ประกอบทีจะใช้เป็นกรอบแนวคิดเพือ

การวิจัย (conceptual framework) ในการวิจัยครั งนี  จ ํานวน 4 องค์ประกอบ ดังนี   

 องค์ประกอบที 1  มีการพัฒนาตนเองและเพือนครู  

 องค์ประกอบที 2  เป็นแบบอย่างทางการสอน  

 องค์ประกอบที 3  มีส่วนร่วมในการพัฒนา 

 องค์ประกอบที 4  เป็นผู ้นําการเปลียนแปลง   

 จากองค์ประกอบหลักข้างต้นสามารถสร้างตัวโมเดลการวัดภาวะผู ้นําของครูได้ ดังภาพที 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 1 โมเดลการวัดภาวะผู ้นําของครู   

      

 จากภาพที 1  แสดงโมเดลการวัดภาวะผู ้นําของครูทีได้จากการสังเคราะห์ทฤษฎีและ

งานวิจัยทีเกียวข้อง ซึงประกอบด้วย 1) มีการพัฒนาตนเองและเพือนครู 2) เป็นแบบอย่างทางการ

สอน 3) มีส่วนร่วมในการพัฒนา และ 4) เป็นผู ้นําการเปลียนแปลง  

 ในลําดับต่อไป ผู ้วจิ ัยจะศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้องเพือสังเคราะห์หาองค์ประกอบ

ย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลัก ซึงเมือกําหนดได้องค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลัก

แล้ว ผู ้วิจัยจะศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพือสังเคราะห์หานิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี ของแต่ละ

องค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลักต่อไป 

 
มีการพัฒนาตนเองและเพือนครู 

เป็นแบบอย่างทางการสอน 

ภาวะผู ้นําของ

ครู มีส่วนร่วมในการพัฒนา 

เป็นผู ้นําการเปลียนแปลง 
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2. องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชีของแต่ละองค์ประกอบของภาวะผู ้นําของครู 

2.1 องค์ประกอบของ “มีการพัฒนาตนเองและเพือนครู”  

 องค์ประกอบนี ผูว้ิจัยจะนําเสนอเป็น 2 ประเด็น ประกอบด้วย 1) แนวคิดขององค์ประกอบ

เกียวกับ  มีการพัฒนาตนเอง (2.1.1 – 2.1.9) และ 2) แนวคิดขององค์ประกอบเกียวกับ มีการพัฒนา

เพือนครู (2.1.10) ดังนี   

 2.1.1 องค์ประกอบมีการพัฒนาตนเอง ตามทัศนะของ Senge 

  Senge (1990) ได้กล่าวถึงการพัฒนาตนเองว่า 1) เป็นวินัยเป็นการฝึกอบรมตนเอง

ด้วยการเรียนรู้อยู่เสมอเป็นรากฐานสําคัญ เพือขยายขีดความสามารถให้เชียวชาญมากขึ น 2) เป็น

สภาพทีเป็นอยู่จริงทีเห็นว่าอะไรมีความสําคัญ ต่อตัวบุคคลและต่อองค์กร 3) เห็นภาพในอนาคตที

เป็นไปได ้สร้างวิสัยทัศน์ส่วนตนขึ น (personal vision) 4) รักษาความตึงอย่างสร้างสรรค์ (creative 

tension) 5) ความมีพลังแห่งความตั งใจ (will power) ทีจะพัฒนาตนเอง 

 2.1.2 องค์ประกอบมีการพัฒนาตนเองตามทัศนะของ วิทยา นาควัชระ      

  วิทยา นาควัชระ (2536) ได้กล่าวถึงการพัฒนาตนเอง ว่าจะต้องมีปัจจัย ดังนี  คือ 1) 

ฝืน เช่น ฝืนทําในสิงทีดี และฝืนไม่ทําในสิงทีไม่ดี เป็นการฝึกวินัยแก่ตนเองไปด้วย 2) ฝึก คือฝึกทํา

บ่อยๆ จนกลายเป็นนิสัยทีดีต่อไป 3) ข่มใจ  อย่าเพิงเลิก จงทําดีต่อไป 4) ลดตัว ถ่อมตัว จะทําให้

ยอมทําตามคําสอนหรือสิงดีๆ ในชีวิตได้ ไม่มีอัตราสูง อหังการและจะเป็นคนน่ารัก สามารถชืนชม

ยกย่องคนอืนได ้ทําให้มีมิตรมากขึ น 

 2.1.3 องค์ประกอบมีการพัฒนาตนเอง ตามทัศนะของ สงวน สิทธิเลิศอรุณ 

  สงวน สิทธิเลิศอรุณ (2545) ได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาตนเองใน 6 ด้าน คือ 1)  

การพัฒนาด้านจิตใจ 2) การพัฒนาด้านร่างกาย 3) การพัฒนาด้านสติปัญญา และความเฉลียวฉลาด

ทางอารมณ์ 4) การพัฒนาด้านสังคม 5) การพัฒนาดา้นความรู้ความสามารถ และ 6) การพัฒนา

ตนเองสู่ความต้องการของตลาดแรงงาน 

 2.1.4 องค์ประกอบ มีการพัฒนาตนเอง ตามทัศนะ จํารัส ด้วงสุวรรณ 

  จ ํารัส ด้วงสุวรรณ (2545)ได้กล่าวถึงการพัฒนาตนเอง ในด้านคุณลักษณะส่วน

บุคคลไว้ 5 ประการ ไว ้ดังนี  1) ความรู้สึกว่าตนมีเป้าหมายชีวิต โดยเชือว่าตนเองสามารถพัฒนาได้ 

จึงมีความต้องการปรับปรุงและเปลียนแปลงให้ดีขึ น 2) ความรู้สึกกล้าทีจะมีปฏิสัมพันธ์ทีดีกับผู ้ อืน 

บุคคลจะต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้สึกกล้า และมีความตั งใจอันแน่วแน่ทีจะมีปฏิสัมพันธ์ทีดีกับ

ผู ้ อืนเพือเสริมสร้างมนุษย์สมัพันธ์ทีดีกับบุคคลอืนรอบข้าง 3) ความรู้สึกเปิดเผย และถ่อมตน บุคคล
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จะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะส่วนบุคคล ให้มีความรู้สึกเปิดเผยและจริงใจ รู้จักถ่อมตน เพือ

เสริมสร้างการมีมนุษย์สัมพันธ์ทีดีกับบุคคลอืนรอบข้าง 4) ความรู้สึกศรัทธา และมั นคง ให้มีความ

เชือ ความศรัทธาในตนเองอย่างมั นคง คือความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีคนรัก คนชอบ และเข้าใจใน

ตัวเรา ทําให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 5) ความมีเสน่ห์ในตนเอง คือการแสดงตนว่าเป็นบุคคลที

ร่าเริงแจ่มใส แสดงว่าตนชอบบุคคลทีเราติดต่อด้วย แสดงความสนใจร่วมในสิงทีผู ้ อืนสนใจ แสดง

ความชืนชม และยกย่องผู ้ อืนตามโอกาสอันควร และแสดงความรู้สึกคล้อยตามผู ้ อืนอย่างเหมาะสม 

 2.1.5 องค์ประกอบมีการพัฒนาตนเอง ตามทัศนะของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

  สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2548ก) ได้ก ําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู 

ซึงเป็นข้อกําหนดเกียวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพให้เกิดผลเป็นไปตามเป้าหมายทีก ําหนดพร้อม

กับมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง ประกอบด้วย 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกียวกับการพัฒนา

วิชาชีพครูอยู่เสมอ 2)ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคํานึงถึงผลทีจะเกิดกับผู ้เรียน 3) มุ่งมั น

พัฒนาผู ้ เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 5) พัฒนา

สือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที

เกิดแก่ผู ้ เรียน 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนได้อย่างมีระบบ 8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีดี

แก่ผูเ้รียน 9) ร่วมมือกับผู ้ อืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 10) ร่วมมือกับผู ้อืนในชุมชนอย่าง

สร้างสรรค์ 11) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 12) สร้างโอกาสให้ผู ้ เรียนได้เรียนรู้ใน

ทุกสถานการณ์ 

 2.1.6 องค์ประกอบ มีการพัฒนาตนเอง ตามทัศนะของ ปราชญา กล้าผจัญและพอตา 

บุตรสิทธิวงศ์ 

  ปราชญา กล้าผจัญ และพอตา บุตรสิทธิวงศ ์(2550) กล่าวถึงการพัฒนาตนเองว่า

เป็นการพัฒนาตนเอง ประกอบด้วย 1) การรู้คุณค่าในตนเอง เข้าใจตนเอง รู้ค่านิยมทีตนเองใช้เป็น

แนวทางในการดํารงชีวิต 2) การจัดการตนเองได้ เช่น ควบคุมอารมณ์ได้ มีความโปร่งใส และมี

ความสามารถในการปรับตัว 3) การตระหนักรู้ทางสังคม มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ  มีความคิดริเริม 4) การ

บริหารจัดการความสัมพันธ์ การมีอารมณ์ขัน มองโลกในแง่ดี 

 2.1.7 องค์ประกอบ มีการพัฒนาตนเอง ตามทัศนะของ มณฑป ไชยชิต 

  มณฑป ไชยชิต (2551) ได้กล่าวถึงการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ นั นต้อง

ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ตนเอง แล้วนําผลมาปรับปรุงแก้ไข 2) การมองเห็นความดีงามของ

ตนเอง 3) มีความคิดสร้างสรรค์ 4) วางแผนการดําเนินงานได้ 5) สามารถจัดการกับอารมณ์ได้อย่าง

เหมาะสมเมือมีปัญหาหรือความขัดแย ้ง 6) ยอมรับความคิดเห็นของส่วนรวม 7) มุ่งอนาคต
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กระตือรือร้นในการแสวงหาข่าวสารข้อมูลในการพัฒนางาน 8) เป็นแบบอย่างทีดีในการปฏิบัติงาน

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 2.1.8 องค์ประกอบ มีการพัฒนาตนเอง ตามทัศนะของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขันพืนฐาน 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐาน (2553) กล่าวถึงการพัฒนาตนเอง 

ประกอบด้วย 1) การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตามองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมี

รายการพฤติกรรมประกอบด้วย (1) ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ มุ่งมั นแสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองด้วย

วิธีการทีหลากหลาย เช่น การเข้าร่วมประชุม / สัมมนา การศึกษาดูงาน การค้นคว้าด้วยตนเอง 2) 

การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาองค์การและวิชาชีพ มีรายการพฤติกรรม

ประกอบด้วย (1) รวบรวม สังเคราะห์ข้อมูล ความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่และปรับปรุงให้ทันสมัย (2) 

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ องค์กรและวิชาชีพ 3) การแลกเปลียน

ความคิดเห็นและสร้างเครือข่าย มีรายการพฤติกรรมประกอบด้วย (1) แลกเปลียนเรียนรู้กับผู ้ อืนเพือ

พัฒนาตนเองและพัฒนางาน (2) ให้ค ําปรึกษา แนะนํา นิเทศ และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ทาง

วิชาชีพแก่ผู ้ อืน (3) มีการขยายผลโดยสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 

 2.1.9 องค์ประกอบมกีารพัฒนาตนเอง ตามทัศนะของชาญชัย อาจินสมาจาร  

  ชาญชัย อาจินสมาจาร (ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะสําหรับการพัฒนาตนเอง 

โดยพิจารณาจาก 1) การฝึกทักษะการสือความหมาย 2) การได้รับความรู้ และ 3) การปรับปรุง

ปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคล 4) สามารถปลดปล่อยศักยภาพระดับใหม่ออกมา 5) มีสิงท้าทายภายนอกที

เหมาะสม 6) ควรรับรู้ความท้าทายในตัวคนทั งหมด (total self) 7) เป็นการเริมต้นด้วยตนเองผ่าน

ผลสัมฤทธิ ของตัวเองและการทําให้บรรลุความสําเร็จด้วยตนเอง รางวัลและการลงโทษจาก

ภายนอกเป็นเรืองทีรองลงมา 8) ต้องมีการเรียนรู้ มีการหย ั งเชิงอย่างสร้างสรรค์ 9) ต้องเต็มใจทีจะ

เสียง 10) ต้องมีความตั งใจทีเข้มแข็งเพียงพอทีจะผ่านไปสู่ศักยภาพใหม่ 11)ต้องการคําแนะนําและ

การสนับสนุนของนักพัฒนาตนเองทีมีวุฒิภาวะมากกว่า ผ่านกระบวนการประเมินผล การสะท้อน

กลับ และการปฏิบัติ 

   จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพือการสังเคราะห์องค์ประกอบย่อยของ มีการ

พัฒนาตนเอง จากทัศนะและผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ 9 แหล่ง ดังกล่าวมานั น ผู ้วิจัยพิจารณา

เห็นว่าองค์ประกอบบางตัวมีความหมายเดียวกัน แต่นักวิชาการเรียกชือต่างกัน ดังนั นเพือให้การ

นําเอาองค์ประกอบแสดงในตารางสังเคราะห์มีความเหมาะสม ผู ้วิจัยจึงก ําหนดชือองค์ประกอบทีมี

ความหมายเหมือนกันแต่เรียกชือแตกต่างกันทีเป็นกลาง (neutral) ทีสะท้อนให้เห็นถึงความหมาย
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เดียวกันและครอบคลุมองค์ประกอบอืนทีใช้ชือแตกต่างกันนั น หรือเลือกใช้ชือองค์ประกอบใด

องค์ประกอบหนึง ดังนี   

1. มีวิสัยทัศน์พัฒนาตนเอง  มีองค์ประกอบทีมีความหมายเดียวกันมีดังนี  1) สร้าง

วิสัยทัศน์ส่วนตน (personal vision) 2) ฝืนทําในสิงทีดีและฝืนไม่ทําในสิงทีไม่ดี 3) การพัฒนาด้าน

ความรู้ความสามารถ 4) ความรู้สึกกล้าทีจะมีปฏิสัมพันธ์ทีดีกับผู ้ อืน 5) การตระหนักรู้ทางสังคม มุ่ง

ผลสัมฤทธิมีความคิดริเริม 6) วางแผนการดําเนินงานได้   

2. เชือมันในตนเองว่าพัฒนาได้ มีองค์ประกอบทีมีความหมายเดียวกันมีดังนี 1) ความมี

พลังแห่งความตั งใจ (will power) ทีจะพัฒนาตนเอง 2) ความรู้สึกว่าตนมีเป้าหมายชีวิต 3) การรู้

คุณค่าในตนเอง เข้าใจตนเอง รู้ค่านิยมทีตนเองใช้เป็นแนวทางในการดํารงชีวิต 4) การมองเห็น

ความดีงามของตนเอง 5) สามารถปลดปล่อยศักยภาพระดับใหม่ออกมา  

3. มีการพัฒนาสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ มีองค์ประกอบทีมีความหมาย

เดียวกัน มีดังนี  1) การพัฒนาด้านสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ 2) การจัดการตนเอง

ได้ควบคุมอารมณ์ได้มีความโปร่งใสและมีความสามารถในการปรับตัว 3) สามารถจัดการกับ

อารมณ์ได้อย่างเหมาะสมเมือมีปัญหาความขัดแย ้ง  

4. มีการพัฒนาด้านสังคม มีองค์ประกอบทีมีความหมายเดียวกัน มีดังนี  1) การพัฒนาด้าน

สังคม 2) การบริหารจัดการความสัมพันธ์ การมีอารมณ์ขัน มองโลกในแง่ดี 3) การปฏิสัมพันธ์ส่วน

บุคคล  

5. การฝึกอบรมตนเองด้วยการเรียนรู้อยู ่ เสมอ มีองค์ประกอบทีมีความหมายเดียวกัน มี

ดังนี  1) การฝึกอบรมตนเองด้วยการเรียนรู้อยู่เสมอ 2) ฝึกทําบ่อยๆ จนกลายเป็นนิสัยทีดี 3) การ

วิเคราะห์ตนเองแล้วนําผลมาปรับปรุงแก้ไข 

6. ลดตัวถ่อมตัวยอมทําตามคําสอนทีดีๆ มีองค์ประกอบทีมีความหมายเดียวกัน มีดังนี  1) 

ลดตัวถ่อมตัวยอมทําตามคําสอนหรือสิงดีๆ ในชีวิตได ้2) มีความรู้สึกเปิดเผยและถ่อมตน 3) 

ยอมรับความคิดเห็นของส่วนรวม  

7. มีความเชือความศรัทธาในตนเองอย่างมันคง มีองค์ประกอบทีมีความหมายเดียวกนั มี

ดังนี  1) มีความเชือความศรัทธาในตนเองอย่างมั นคง 2) มีความตั งใจเข้มแข็งเพียงพอทีจะผ่านไปสู่

ศักยภาพใหม่ 

8. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกียวกับการพัฒนาวิชาชีพอยู ่ เสมอ มีองค์ประกอบทีมี

ความหมายเดียวกัน มีดังนี  1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกียวกับการพัฒนาวชิาชีพครูอยู่เสมอ 2) 

การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตามองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ 
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9. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีดีแก่ผู ้เรียน มีองค์ประกอบทีมีความหมายเดียวกัน มีดังนี  1) 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีดีแก่ผู ้ เรียน 2) เป็นแบบอย่างทีดีในการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

10. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา มีองค์ประกอบทีมีความหมายเดียวกัน มี

ดังนี  1) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 2) มุ่งอนาคตกระตือรือร้นในการแสวงหา

ข่าวสารข้อมูลในการพัฒนางาน 

 จากการกําหนดชือองค์ประกอบ 10 รายการข้างต้น และจากองค์ประกอบทีเป็นทัศนะหรือ

ผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการแหล่งต่างๆ ทีมีความหมายเฉพาะอืนๆ ผู ้วิจัยได้นํามาแสดงใน

ตารางสังเคราะห์ 2 โดยองค์ประกอบเหล่านี ถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 

(theoretical framework) ทีผู ้วิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพือกําหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิด

เพือการวิจัย (conceptual framework) ต่อไป 

 หมายเหตุ ผู้วิจัยได้ใช้หมายเลขของแหล่งอ้างอิง 2.1.1 – 2.1.9  แทนการระบุชือของ

นักวิชาการหรือแหล่งอ้างอิงตามลําดับทีกล่าวมาข้างต้น 

 

  



41 

ตารางที 2 สังเคราะห์องค์ประกอบย่อย มีการพัฒนาตนเอง  

 

องค์ประกอบย่อย มีการพัฒนา

ตนเอง 2.
1.

1 

2.
1.

2 

2.
1.

3 

2.
1.

4 

2.
1.

5 

2.
1.

6 

2.
1.

7 

2.
1.

8 

2.
1.

9 

รว
ม 

1. มีวิสัยทัศนพ์ัฒนาตนเอง           6 

2. เชือมั นในตนเองว่าพัฒนาได้          5 

3. มีการพัฒนาด้านสติปัญญาและความเฉลียว

ฉลาดทางอารมณ์  
         3 

4. มีการพัฒนาด้านสังคม          3 

5. การฝึกอบรมตนเองด้วยการเรียนรู้อยู่เสมอ          3 

6. ลดตัวถ่อมตัวยอมทําตามคําสอนทีดีๆ           3 

7. มีความเชือความศรัทธาในตนเองอย่างมั นคง          2 

8. ปฏิบัติก ิจกรรมทางวิชาการเกียวก ับการ

พัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอ  
         2 

9. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีดีแก่ผู้ เรียน           2 

10. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา          2 

11. ความมีเสน่ห์ในตนเอง           1 

12. มีการพัฒนาตนเองสู่ความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
         1 

13. มีการพัฒนาด้านร่างกาย          1 

14. มีการพัฒนาด้านจิตใจ          1 

15. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการ

พัฒนาองค์การและวิชาชีพ 
         1 

 16. รับรู้ความท้าทายในตัวคนทั งหมด          1 

17. การฝึกทักษะและการสือความหมาย          1 

18. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคํานึงถึง

ผลทีจะเกิดก ับผู้เรียน  
         1 

19. มุ่งมั นพัฒนาผู้ เรียนให้เต็มตามศักยภาพ           1 

20. พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้

เก ิดผลจริง  
         1 

21. พัฒนาสือการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพอยู่เสมอ  
         1 

22. การได้รับความรู้          1 

23. เริมต้นพฒันาตนเองผ่านผลสัมฤทธิ ของ

ตนเองและบรรลุ ความสําเร็จด้วยตนเอง  
         1 

24. เต็มใจทีจะเสียง           1 

25. รักษาความตึงอย่างสร้างสรรค์           1 
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ตารางที 2 สังเคราะห์องค์ประกอบย่อย มีการพัฒนาตนเอง (ต่อ) 

 

องค์ประกอบย่อย มีการพัฒนา

ตนเอง 2.
1.

1 

2.
1.

2 

2.
1.

3 

2.
1.

4 

2.
1.

5 

2.
1.

6 

2.
1.

7 

2.
1.

8 

2.
1.

9 

รว
ม 

26. มีสิงท้าทายภายนอกทีเหมาะสม           1 

27. มีการเรียนรู้และการหยั งเชิงอย่างสร้างสรรค์           1 

28. มองเห็นว่ามีสิงใดทีมีความสําคัญต่อบุคคล

และองค์กร 
         1 

30. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผล

ถาวรทีเกิดแก่ผู้ เรียน  
         1 

31. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่าง

เป็นระบบ 
         1 

32. ร่วมมือก ับผู้อืนในสถานศึกษาอย่าง

สร้างสรรค์  
         1 

33. ร่วมมือก ับผู้อืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์           1 

34. ข่มใจทําดี           1 

35. สร้างโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ในทุก

สถานการณ ์ 
         1 

36. มีความคิดสร้างสรรค์           1 

37. การแลกเปลียนความคิดเห็นและสร้าง

เครือข่าย 
         1 

38. ต้องการคําแนะนําและการสนับสนุนจาก

นักพัฒนาตนเองทีมีวุฒิภาวะมากกว่าโดย

ผ่านกระบวนการประเมินผล การสะท้อน

กลับและการปฏิบัติ  

         1 

รวม 5 4 6 5 12 4 8 3 11 58 

 

 2.1.10 แนวคิดขององค์ประกอบเกียวกับ มีการพัฒนาเพือนครู มีดังน ี

  2.1.10.1 องค์ประกอบมีการพัฒนาเพือนครู ตามทัศนะของ Cogan , Costa & 

Garmston; Goldhammer; Pajak  

  Cogan (1973), Costa & Garmston (1994), Goldhammer (1969), Pajak (2000) 

(สถาบันการแปลหนังสือกรมวิชาการ, 2546)ได้เสนอการนิเทศแบบคลีนิค (clinical supervision) 

ซึงเป็นโครงสร้างการทํางานโดยตรงกับครูผู ้สอน โครงสร้างนี มักใช้กับงานทีมีความสัมพันธ์ต่อ

เป็นสายตรง เช่น ผู ้ นิเทศกับผู ้ รับการนิเทศ ครูใหญ่กับผู ้ ช่วยครูใหญ่ หัวหน้าหมวดวิชากับครูผู ้สอน 

ครูพีเลี ยงกับครูฝึกสอน ครูผู ้ประสานงานกับครูฝึกสอน ครูต้นแบบกับครูฝึกงาน และอืนๆ 
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โครงสร้างการนิเทศแบบคลีนิคอธิบายได้ 5 ขั นตอน ตามลําดับดังนี  1) การพูดคุยกับครูก่อนเข้า

สังเกตการสอน 2) การสังเกตการสอนในชั นเรียน 3) การวิเคราะห์และตีความการสังเกตและการ

กําหนดวิธีพูดคุย 4) การพูดคุยหลังการสังเกตการสอน 5) การติชมขั นตอนทั ง 4 ขั นทีผ่านมา  เมือ

การนิเทศดําเนินมาครบ 5 ขั นตอนแล้ว ครูจะมีแผนปฏิบัติการเป็นรูปธรรม ผู ้นิเทศก็ต้องเตรียมตัว

เพือทบทวนแผนสําหรับพูดคุยในการสังเกตการณ์สอนครั งต่อไป และกําหนดจุดมุ่งเน้นกับวิธีการ

สังเกตขึ นใหม่ต่อไป  

  2.1.10.2 องค์ประกอบมีการพัฒนาเพือนครู ตามทัศนะของ Allen 

   Allen (1998 อ้างถึงใน สถาบันการแปลหนังสือกรมวิชาการ, 2546 ) 

กล่าวถึงกระบวนการประชุมแบบพูดคุยกันในกลุ่มเพือนวิจารณ์เพือน (critical friends) ซึงเป็น

แนวทางหนึงในการพัฒนาเพือนร่วมงาน ดังนี  1) การเปิดประเด็นโดยครูผู ้นําทีม 2) การนําเสนอ

ของครู 3) การถามคําถามเพือความกระจ่าง 4) การพิจารณาหลักฐานเชิงประจักษ์ การแสดง

หลักฐาน 5) การให้ข้อมูลป้อนกลับทั งทีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 6) การพิจารณาไตร่ตรองโดยเปิด

อภิปรายจากการมีส่วนร่วม   

  2.1.10.3 องค์ประกอบมีการพัฒนาเพือนครู ตามทัศนะของ Good & Brophy  

          Good & Brophy (2001 อ้างถึงใน สถาบันการแปลหนังสือกรมวิชาการ, 

2546) ได้กล่าวถึงรูปแบบสําหรับกําหนดจุดมุ่งเน้นในการสังเกตการสอนของครูเพือช่วยครูในการ

สอน ไว้ 4 แนวทาง ดังนี  (1) กรอบงานทีครอบคลุมด้านการสอน (2) แบบสอบถามปลายเปิดที

ออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล (3) ผลงานนักเรียน (การตอบคําถาม คําตอบ ความเข้าใจและ

ผลสัมฤทธิ) และ (4) ผลสัมฤทธิ ของนักเรียนจากการประเมิน แนวทางที 1 และ 2 เป็นแนวทาง

ทั วไปของการกําหนดจุดสนใจในการสังเกต ส่วนแนวทาง ที 3 และ 4 เป็นแนวทางทีใช้ก ําหนดจุด

สนใจในการสังเกตให้แคบลงไปอีก ผู ้สังเกตอาจใช้วิธีการหลายอย่างเพือรวบรวมหลักฐานเกียวกับ

การสอนในชั นเรียนและการเรียนของนักเรียน จัดล ําดับจดบนัทึกการบรรยายเหตุการณ์ในชั นเรียน 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและระหว่างครูกับนักเรียน  

   2.1.10.4 องค์ประกอบมีการพัฒนาเพือนครู ตามทัศนะของ Glickman, Gordon 

& Ross-Gordon 

   Glickman, Gordon & Ross-Gordon (2001 อ้างถึงใน สถาบันการแปล

หนังสือกรมวิชาการ, 2546) ได้เสนอโครงสร้างเพือพัฒนาชั นเรียนแบบเพือนแนะเพือน (peer 

coaching)ซึงหมายถึงวิธีการทีครูซึงคุ้นเคยกันในฐานะเพือนร่วมงานรวมกลุ่มกันเพือจัดการนิเทศ

แบบคลีนิคให้กันและกัน โดยมีผู ้อ ํานวยความสะดวกหรือผู ้นําเป็นผู ้ประสานงาน วิธีการเพือนแนะ

เพือนมีขั นตอนดําเนินการดังนี  1) สร้างความเข้าใจในวัตถุประสงคแ์ละกระบวนการเพือนแนะ
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เพือน 2) จัดประชุมเตรียมการเพือกําหนดจุดเน้นของการสังเกตการสอน 3) ด ําเนินการและ

วิเคราะห์การสังเกตการสอน เพือแยกแยะให้เห็นความแตกต่างระหว่างการสังเกตและการตีความ

สภาพการจัดการเรียนการสอน และ 4) จัดพูดคุยจากการสังเกต 2 ครั ง ด้วยวิธีการต่างกัน  

  2.1.10.5 องค์ประกอบ มีการพัฒนาเพือนครู ตามทัศนะของ York-Barr and 

Duke 

          York-Barr and Duke (2004, อ้างถึงใน อุษาวดี จันทรสนธิ, 2551) ได้

จ ําแนกบทบาทของครูผู ้นําในส่วนทีเกียวข้องกับการพัฒนาเพือนครูไว้ดังนี  1) การประสานงานและ

การจัดการ 2) การพัฒนาวิชาชีพครูให้กับเพือนร่วมงาน 3) การมีส่วนร่วมในการเปลียนแปลงเพือ

เพิมประสิทธิภาพและการพัฒนาโรงเรียน  

  2.1.10.6 องค์ประกอบมกีารพัฒนาเพือนครูจากผลการวิจัยของ ธีระวุฒิ เอกะกุล  

   ธีระวุฒิ เอกะกุล (2541) ได้ศึกษาพฤติกรรมองค์การทีเอือต่อความเป็นครู

เก่งและครูดี: กรณีศึกษาข้าราชการครูทีสําเร็จการศึกษาจากโครงการคุรุทายาทของสถาบันราชภัฏ 

พบว่า องค์ประกอบทีเกียวข้องกับการพัฒนาเพือนครูสามารถสรุปได้ดังนี 1) การให้ความรู้ทาง

วิชาการใหม่ๆแก่เพือนครู 2) การให้ความช่วยเหลือให้ค ําแนะนําแก่เพือนครู 3) ส่งเสริมการจัด

กิจกรรมเกียวกับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เพือนครู 

  2.1.10.7 องค์ประกอบมีการพัฒนาเพือนครู ตามทัศนะของ หน่วยศึกษานิเทศก์ 

กรมสามัญศึกษา 

   หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา (2543) ได้ก ําหนดแนวทางในการ

พัฒนาครูแกนนําและครูต้นแบบ โดยมีว ัตถุประสงค์เพือพัฒนาครูแกนนําและครูต้นแบบเพือเป็น

ผู ้นําในการเปลียนแปลงและเป็นต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยได้

ก ําหนดหลักสูตรพัฒนาครูแกนนําและครูต้นแบบ โดยเฉพาะในด้านความรู้ความสามารถ ความ

เชียวชาญนั นให้สามารถเป็นวิทยากรหลักในพืนที และกําหนดคุณสมบัติของครูแกนนําและครู

ต้นแบบให้สามารถถ่ายทอดความรู้ นิเทศเครือข่าย และการให้ค ําปรึกษาแก่ครูด้วยกันผลสําเร็จอัน

เกิดจากการพัฒนาตนเองของครูแกนนําและครูต้นแบบจะนําไปสู่การพัฒนาผู ้ เรียนและพัฒนาครู

เครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลจะกลายเป็นประสบการณ์ ความเชียวชาญ ทีสั ง

สมอยู่ในตัวครูแกนนํา และครูแกนนําและครูต้นแบบจะมีโอกาสได้เป็นผู ้นําการเปลียนแปลงด้าน

การปฏิรูปการเรียนรู้เป็นแบบอย่างให้แก่ครูเครือข่าย โดยใช้วิธีการนิเทศภายในในลักษณะ

กัลยาณมิตรนิเทศ ซึงจะส่งผลให้ครูเครือข่ายเกิดการปรับเปลียนกระบวนทัศน์ เพิมพูน ทักษะ

ความรู้ความสามารถ และเจตคติอันดีต่อการปฏิรูปการเรียนรู้แล้วสามารถนําไปใช้ในการจัดการ

เรียนรู้หรือจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู ้ อืนได้อย่างมีคุณภาพต่อไป สรุปได้ว่าบทบาท
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ของครูแกนนําและครูต้นแบบประกอบด้วย 1) เป็นวิทยากรหลักในพืนที 2) นิเทศเครือข่ายด้วยวิธี

นิเทศภายในในลักษณะกัลยาณมิตรนิเทศ 3) ให้ค ําปรึกษาแก่เพือนครู 4) ถ่ายทอดความรู้  

  จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพือการสังเคราะห์องค์ประกอบย่อยของ มีการ

พัฒนาเพือนครู จากทัศนะและผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ 7 แหล่ง ดังกล่าวมานัน ผู ้วิจัย

พิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบบางตัวมีความหมายเดียวกัน แต่นักวิชาการเรียกชือต่างกัน ดังนั น

เพือให้การนําเอาองค์ประกอบแสดงในตารางสังเคราะห์มีความเหมาะสม ผู ้วิจัยจึงก ําหนดชือ

องค์ประกอบทีมีความหมายเหมือนกันแต่เรียกชือแตกต่างกันทีเป็นกลาง (neutral) ทีสะท้อนให้เห็น

ถึงความหมายเดียวกันและครอบคลุมองค์ประกอบอืนทีใช้ชือแตกต่างกันนั น หรือเลือกใช้ชือ

องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึง ดังนี  

  1. เป็นครูผู ้นําพัฒนาเพือนครู มีองค์ประกอบทีมีความหมายเดียวกันมีดังนี  

1) การประชุมแบบพูดคุยกันในกลุ่มเพือนวิจารณ์เพือน (critical friends) 2) ก ําหนดจุดมุ่งเน้นใน

การสังเกตการสอนของครู 3) การพัฒนาวิชาชีพครูให้กับเพือนร่วมงาน 4) การให้ความรู้ทาง

วิชาการใหม่ๆ แก่เพือนครู 5) เป็นวิทยากรหลักในพืนที  

  2. นิเทศการสอน  มีองค์ประกอบทีมีความหมายเดียวกันมีดังนี  1) การนิเทศ

การสอนแบบคลีนิก (clinical supervision) 2) พัฒนาชั นเรียนแบบเพือนแนะเพือน (peer coaching) 

3) นิเทศเครือข่าย ด้วยวิธีนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร 

  3. ให้คําแนะนําเพือนครู มีองค์ประกอบทีมีความหมายเดียวกันมีดังนี 1) การ

ให้ความช่วยเหลือให้ค ําแนะนําแก่เพือนครู 2) การให้ค ําปรึกษาแก่ครู  

  4. ถ่ายทอดความรู้ มีองค์ประกอบทีมีความหมายเดียวกันมีดังนี  1) การ

ถ่ายทอดความรู้ 2)ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเกียวกับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ

สติปัญญาแก่ครู  

  จากการกําหนดชือองค์ประกอบ  4 รายการข้างต้น และจากองค์ประกอบทีเป็น

ทศันะหรือผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการแหล่งต่างๆ ทีมีความหมายเฉพาะอืนๆ ผู ้วิจัยได้นํามา

แสดงในตารางสังเคราะห์ 3 โดยองค์ประกอบเหล่านี ถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิง

ทฤษฎี (theoretical framework) ทีผู ้วิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพือกําหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบ

แนวคิดเพือการวิจัย (conceptual framework) ต่อไป 

  หมายเหตุ  ผู ้ วิจัยได้ใช้หมายเลขของแหล่งอ้างอิง 2.1.10.1 – 2.1.10.7  แทนการ

ระบุชือของนักวิชาการหรือแหล่งอ้างอิงตามลําดับทีกล่าวมาข้างต้น 
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ตารางที 3 สังเคราะห์องค์ประกอบย่อย มีการพัฒนาเพือนครู 

 

องค์ประกอบย่อย มีการพัฒนาเพือนครู 
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2.
1.

10
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รว
ม

 

1.เป็นครูผู ้นําพัฒนาเพือนครู        5 

2.นิเทศการสอน        3 

3.ให้ค ําแนะนําเพือนครู        2 

4.ถ่ายทอดความรู้         2 

5.การประสานงานและการจัดการ        1 

6. การมีส่วนร่วมในการเปลียนแปลงเพือเพิมประสิทธิภาพและ

การพัฒนาโรงเรียน  
       1 

รวม 1 1 1 1 3 3 4 14 

 

 จากตารางที 2 และ ตารางที 3 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบ มีการพัฒนาตนเองและเพือน

ครู  พบว่ามีองค์ประกอบเชิงทฤษฎี (theoretical framework) รวมกัน 2 ตาราง กล่าวคือ ตารางที 2 

และตารางที 3 จ ํานวน 43 องค์ประกอบ แต่การศึกษาวิจัยครั งนี  ผู ้วิจัยได้ใช้หลักเกณฑ์ในการ

พิจารณาจากความถีขององค์ประกอบทีนักวิจัยส่วนใหญ่เลือกเป็นองค์ประกอบในระดับสูง (ในทีนี  

ใช้ความถีตั งแต่ 5 ขึ นไป) ได้องค์ประกอบจากตารางที 2 จ ํานวน 2 องค์ประกอบ และจากตารางที 3 

จ ํานวน 1 องค์ประกอบ รวม 3 องค์ประกอบ ทีจะใช้เป็นกรอบแนวคิดเพือการวิจัย (conceptual 

framework) ในการวิจัยครั งนี  ดังนี  

 องค์ประกอบที 1  มีวิสัยทัศนพ์ัฒนาตนเอง  

 องค์ประกอบที 2  เชือมั นในตนเองว่าพัฒนาได้ 

 องค์ประกอบที 3  เป็นครูผู ้นําพัฒนาเพือนครู 

 จากองค์ประกอบข้างต้น สามารถสร้างโมเดลการวัด องค์ประกอบ มีการพัฒนาตนเองและ

เพือนครู  ดังภาพที 2 
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ภาพที 2 โมเดลการวัดองค์ประกอบ มีการพัฒนาตนเองและเพือนครู  

      

 จากภาพที 2 แสดงโมเดลการวัดองค์ประกอบ  มีการพัฒนาตนเองและเพือนครู ทีได้จาก

การสังเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้องซึงประกอบด้วย 1) มีวิสัยทัศนพ์ัฒนาตนเอง 2) เชือมั น

ในตนเองว่าพัฒนาได้ และ 3) เป็นครูผู ้นําพัฒนาเพือนครู  

 

2. นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี ของ  มีวิสัยทัศน์พฒันาตนเอง 

 วิสัยทัศน์ หมายถึง เป็นพลังทีเกิดจากการหลอมความหมาย (Molds meaning) ของทุกคน

ในองค์การนั น ซึง Manasse อธิบายเพิมเติมว่า วิสัยทัศน์ทีผู ้นําเกียวข้องประกอบด้วยวิสัยทัศน์ 4 

ประเภท ได้แก่ 1) วิสัยทัศน์องค์การ (Organizational vision) ซึงเกียวขอ้งและครอบคลุมการมีภาพที

สมบูรณ์ขององค์การอย่างมีระบบมีการระบุองค์ประกอบย่อยๆ และสร้างความเข้าใจถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อยเหล่านั น 2) วิสัยทัศน์เชิงอนาคต (Future vision) เป็น

วิสัยทัศน์ทีบ่งบอกถึงภาพทีสมบูรณ์ทีควรเป็นในอนาคตขององค์การรวมถึงรู้วา่ในสภาพแวดล้อมที

องค์การตั งอยู่ในอนาคตนั นเป็นอย่างไร และการทําหน้าทีของส่วนต่างๆ ภายในขององค์การใน

อนาคตเป็นเช่นไร 3) วิสัยทัศน์ส่วนบุคคล (Personal vision) ได้แก่วิสัยทัศน์แห่งตนของผู ้นําทีมี

ความปรารถนาอย่างแรงกล้าต่อองค์การ รวมทั งการกระทําของบุคคลอืนทีช่วยผู ้นําในการ

ปฏิบัติการเพือให้องค์การปัจจุบันสามารถเชือมโยงเข้ากับภาพทีเป็นวิสัยทัศน์ในอนาคตของ

องค์การ 4) วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ ์(Strategic vision) ได้แก่แนวทางทีทําให้เกิดการเชือมต่อระหว่าง

ความเป็นจริงปัจจุบัน (วิสัยทัศน์ปัจจุบันขององค์การ) กับความน่าจะเป็นไปได้ในอนาคต 

(วิสัยทัศน์ในอนาคตขององค์การ) ด้วยวิธีการทีเหมาะกับทั งต่อองค์การและต่อตัวผู ้นําด้วย 

(Manasse,1986 อ้างถึงใน สุเทพ พงศ์ศรีว ัฒน์, 2549)  

  

มีวิสัยทัศน์พัฒนาตนเอง 

 

เชือมั นในตนเองว่าพัฒนาได้ 
 มีการพัฒนาตนเอง

และเพือนครู  
 

เป็นครูผู ้นําพัฒนาเพือนครู 
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 นอกจากนี  ประเวศ วะสี กล่าวว่า วิสัยทัศน์ หมายถึง ความเคลือนไหวของประชาชาติ เพือ

สร้างจินตนาการใหม่เกียวกับการศึกษา หรือ ศาสตราจารย.์นพ.เกษม ว ัฒนชัย  ให้ความหมายว่า 

ความคาดหมายทีจะกระทําในอนาคตหรือการมองเป็นสร้างระบบให้เพือรองรับแนวโน้มทีจะ

เกิดขึ นในอนาคต ขณะที บูรชัย  ศิริมหาสาคร กล่าว่า วิสัยทัศน์ หมายถึงความสามารถในการทีจะ

มองเห็นภาพในอนาคตได้ไกลทีสุดและชัดทีสุด การมองเห็นทีว่านี  มิใช่การมองเห็นด้วยสายตา แต่

เป็นการมองเห็นด้วยปัญญา วิสัยทัศน์เป็นจินตนาการ หรือภาพเสมือนจริงทีเกิดขึ นในอนาคต

ข้างหน้า ส่วน จ ํานงค์  ทองประเสริฐ ได้ให้ความหมายของวิสัยทัศน์ไว ้หมายถึง ดูได้อย่างวิเศษหรือ

มองได้อย่างวิเศษณ์ มองอย่างแจ่มแจ้ง ส่วน สายสุรี จุติกุล กล่าวว่า วิสัยทัศน์ หมายถึง การมองไป

ข้างหน้าในส่วนทีดี ในส่วนทีเราคาด ในส่วนซึงเรามอง เป็นความคาดหวังว่าจะให้เป็น พยายามจะ

มองไปในทางทีดีทีสุดเท่าทีจะดีได้ (ความหมายของคําว่า “วิสัยทัศน”์ , 2549)      

 เกรียงศกัดิ  เจริญวงศ์ศักดิ (2539) กล่าวว่า ความสําเร็จทีสมเหตุสมผลนั น ต้องผสมผสาน

ไปด้วยองค์ประกอบของจินตนาการ การกําหนดเป้าหมาย การมองอนาคต การวางแผน การ

ดําเนินการตามเป้าหมายนั นด้วยใจทียึดมั นจนถึงทีสุด องค์ประกอบเหล่านี เองทีเป็นคุณสมบัติส่วน

บุคคลทีเราเรียกว่า “วิสัยทัศน”์ อันส่งผลให้เกิดความสําเร็จทีแท้จริงของชีวิต และเป็นความสําเร็จที

มีคุณค่าน่าประทับใจ คนมีวิสัยทัศน์ จึงไม่ทําอะไรเพือวันนี  แต่จะทําเพือพรุ่งนี และวันข้างหน้าด้วย 

การสร้างวิสัยทัศน์ในระดับบุคคลเป็นเรืองสําคัญมาก วิสัยทัศน์ในการดําเนินชีวิตจะช่วยให้ชีวิตเรา

เป็นกําลังสําคัญทีส่งผลให้ตัวเราครอบครัว องค์กร สังคม หรือประเทศชาติทีเราอาศัยอยู่นั นประสบ

กับความสําเร็จและพัฒนาก้าวหน้าได้  วิสัยทัศน์ เป็นลักษณะนิสัยทีต้องได้รับการพัฒนาให้มากขึ น 

หากเราต้องการประสบความสําเร็จในชีวิต วิสัยทัศน์จะเป็นความมุ่งมั นต่อสิงทีเราปรารถนาให้

เกิดขึ นในอนาคตและมุ่งหมายสร้างอนาคตให้เป็นไปตามทีคาดหมายไว้ เป็นพลังแห่งความคิด

สร้างสรรค์ทีมีพืนฐานจากความเข้าใจรู้ซึ งถึงสภาพความจริงในปัจจุบัน วิสัยทัศน์เป็นแรงให้เรา

สามารถวางแผนทีชัดเจนเพือมุ่งสู่เป้าหมายในอนาคต ในแนวทางทีคาดหวังว่าจะเป็นไปได ้

วิสัยทัศน์ช่วยให้เรามองเห็นภาพในอนาคตได้อย่างชัดเจน อีกทั งต้องเป็นคนทีสามารถวิเคราะห์และ

เรียนรู้สิงทีเรากระทําได ้การตั งเป้าหมายชัดเจน ทําให้เกิดความอดทนและความมานะบากบั นเพือ

สิงนั น ต้องมั นสร้างความหวังให้กับตนเองและต้องระวังอย่าให้ตัวแปรทีจะทําลายวิสัยทัศน์มี

อิทธิพลเหนือเรา อันได้แก่ ค่านิยมของสังคม การเลียนแบบเพือน การเชือตามคําแนะนําของผู ้ อืนที

ไม่ได้รู้จักเราอย่างแท้จริง อีกทั งจ ําเป็นอย่างยิงทีผู ้ มีวิสัยทัศน์จะต้องเป็นผู ้ทีมองโลกในแง่ดี คนที

มองโลกในแง่ดีจะเห็นโอกาสและมีแผนการทีท้าทายอยู่ในความคิดเสมอ คนมีวิสัยทัศน์จะต้อง

เรียนรู้จากอดีตและประสบการณ์ทั งทีเกิดขึ นกับตนเองและกับผู ้ อืน และเป็นนักสร้างพลังและเป็น

ผู ้สร้างแรงบันดาลใจได้ดี เป็นผู ้เสริมกําลังให้กับคนทีหมดหวัง และคนทีมีวิสัยทัศน์จะใช้
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ความสามารถของตนอย่างเต็มทีให้สามารถดําเนินไปตามเป้าหมายทีตนเองต้องการ ดังนั นจึงจ ําเป็น

ทีต้องเรียนรู้ทีจะสร้างวิสัยทัศน์ให้เกิดขึ นกับตนเองมีจิตใจทีมั นคงเสมอ ทั งนี เป้าหมายทีตั งไว ้นั น

ต้องมีคุณค่า มีประโยชน์ทั งต่อตนเองและส่วนรวม  

 วิสัยทัศน์ทีดีนั นประกอบด้วยคุณลักษณะเฉพาะ 8 ประการ ดังนี  1) มุ่งเน้นอนาคต (future 

oriented) 2) เต็มไปด้วยความสุข (utopian) 3) ความเหมาะสม (appropriate) 4) สะท้อนความฝัน

สูงสุด (reflect high ideals) 5) อธิบายจุดมุ่งหมาย (clarify purpose) 6) ดลบันดาลความกระตือรือร้น

(inspire ethusiasm) 7) สะทอ้นความเป็นหนึงเดียว (reflect uniqueness) 8) ความมักใหญ่ใฝ่สูง 

(ambition) (ความหมายของคําว่า“วิสัยทัศน”์, 2549)  

 วิสัยทัศน์จะช่วยกําหนดทิศทางทีจะดําเนินชีวิตหรือกิจกรรมองค์กร โดยมีจุดหมาย

ปลายทางทีชัดเจน และจะช่วยให้สมาชิกทุกคนรู้ว่า แต่ละคนมีความสําคัญต่อการมุ่งไปสู่จุดหมาย

ปลายทางและรู้ว่าจะทําอะไร (What) ทําไมต้องทํา (Why) ทําอย่างไร (How) และทําเมือใด (When) 

วิสัยทัศน์จะช่วยกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนมีความรู้สึกน่าสนใจ มีความผูกพัน มุ่งมั นปฏิบัติตามด้วย

ความเต็มใจ ท้าทาย เกิดความหมายในชีวิตการทํางาน มีการทํางานและมีชีวิตอยู่อย่างมีเป้าหมาย

ด้วยความภูมิใจและทุ่มเทเพือคุณภาพของผลงานทีปฏิบัติ อีกทั งช่วยกําหนดเป้าหมายของชีวิต 

องค์กร และสังคมทีแสดงถึงการมีชีวิตทีมีคุณภาพ องค์กรทีมีคุณภาพ และสังคมทีเจริญก้าวหน้ามี

ความเป็นเลิศในทุกด้าน (ความรู้เกียวกับวิสัยทัศน,์ ม.ป.ป.)   

 วิสัยทัศน์เปรียบเสมือนแสงไฟทีส่องสว่างนําทางให้เราก้าวไปสู่จุดหมายทีมีคุณค่า 

วิสัยทัศน์เป็นกระบวนการหล่อหลอมพลังทีสามารถผลักดันให้เกิดการเปลียนแปลง ทั งย ังสามารถ

สร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ ผู ้ ทีประสบความสําเร็จล้วนให้ความสําคัญกับการพัฒนาวิสัยทัศน์ ร่วมกัน 

โดยสร้างความกล้าให้ผู ้ทีต้องการเดินไปสู่จุดหมายเดียวกันเปลียนจากความฝันให้กลายเป็นภาพ

ของความสําเร็จทีเกิดขึ นอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนพัฒนาวุฒิภาวะของคนทีอยู่รอบข้างให้กล้าคิด

กล้าทําอย่างสร้างสรรค์ และพร้อมทีจะเป็นผู ้นําทีจะกล้านําตัวเองและสังคมให้เดินไปในทิศทางที

ถูกต้อง ในกระแสสังคมและเศรษฐกิจทีแปรเปลียนและผกผันอย่างรวดเร็ว องค์กรทีจะอยู่รอด

จะต้องเกิดจากการทีบุคลากรแต่ละคนในองค์กรจะต้องมีภาวะผู ้นําในการสร้างวิสัยทัศน์ ในการนํา

ตนเอง ตลอดจนสามารถทีจะประสานเป้าหมายให้เกิดเป็นภาพทีเสมือเปลวไฟทีหล่อหลอมให้ทุก

คนสามารถรวมพลังทีจะสร้างภาพแห่งความสําเร็จทียิงใหญ่กว่าทีคนแต่ละคนจะกระทําได้ แรง

บันดาลใจทีเกิดจากการประสานพลังจะเป็นบ่อเกิดของการสร้างบันไดในการเรียนรู้เกิดการต่อยอด

ความคิดซึงกันและกันเพือสร้างสรรค์สิงต่างๆให้ดีขึ น (วิสัยทัศน์ กระบวนการประสานพลังสู่

องค์กรอัจฉริยะ, ม.ป.ป.)  
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 ดังนั น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการขององค์ประกอบย่อย “มีวิสัยทัศนพ์ัฒนาตนเอง” 

ได้ว่า หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของครูผู ้สอนในสถานศึกษาขั นพืนฐานทีสามารถวางแผน

ทีชัดเจนเพือมุ่งสู่เป้าหมายในอนาคตซึงทําให้สามารถมองเห็นภาพอนาคตได้อย่างชัดเจนอีกทั ง

วิเคราะห์และเรียนรู้สิงทีกระทํา ด้วยการเป็นผู ้ ทีมองโลกในแง่ดีเรียนรู้จากอดีตและประสบการณ์ที

เกิดขึ นกับตนเองและผู ้ อืน และเป็นผู ้สร้างแรงบันดาลใจให้คนอืนและใช้ความสามารถของตนเอง

อย่างเต็มศักยภาพทํางานให้สําเร็จตามเป้าหมายทีวางไว ้ซึงนิยามดังกล่าวเชือมโยงถึงตัวบ่งชี  มี

วิสัยทัศนพ์ัฒนาตนเอง  ประกอบด้วย 1) สามารถวางแผนทีชัดเจนเพือมุ่งสู่เป้าหมายในอนาคต 2) 

วิเคราะห์และเรียนรู้ในสิงทีกระทําได้ 3) เป็นบุคคลทีมองโลกในแง่ดี 4) เรียนรู้จากประสบการณ์ทั ง

จากตนเองและผู ้ อืน 5) ใช้ความสามารถอย่างเต็มทีให้งานสําเร็จตามเป้าหมายทีวางไว้ 

2.3  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชีของ เชือมันในตนเองว่าพัฒนาได้ 

 การพัฒนาตน หมายถึง การทีบุคคลพยายามทีจะปรับปรุงเปลียนแปลงตน ด้วยตนเองให้ดี

ขึ นกว่าเดิมเหมาะสมกว่าเดิม ทําให้สามารถดําเนินกิจกรรม แสดงพฤติกรรมเพือสนองความ

ต้องการ แรงจูงใจ หรือเป้าหมายทีตนตั งไว้ หรือ อีกความหมายหนึง คือ การพัฒนาศักยภาพของตน

ด้วยตนเองให้ดีขึ นทั งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพือให้ตนเป็นสมาชิกทีมีประสิทธิภาพของ

สังคมเป็นประโยชน์ต่อผู ้ อืน ตลอดจนเพือการดํารงชีวิตอย่างสนัติสุขของตน(ไพศาล ไกรสิทธิ, 

2542) หรือ การพัฒนาตนเองหมายถึง การสร้างความเจริญทางด้านจิตใจให้กับตนเอง ทั งในฐานะที

เป็นผู ้ประกอบการและบุคคลทั วไป (การพัฒนาตนเอง, ม.ป.ป.) ขณะที พจน์ เพชระบูรณิน (2520 

อ้างถึงใน อัญญา ศรีสมพร, ม.ป.ป.) ให้ความหมายว่า หมายถึง การส่งเสริมและสนับสนุนให้

ผู ้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง เพือให้ความรู้ความสามารถดีขึ นซึงการพัฒนาตนเองนี เป็น

เรืองทีบุคคลแต่ละคนจะต้องกระทําด้วยตัวของเขาเอง  

 แนวคิดพืนฐานในการพัฒนาตน บุคคลทีจะพัฒนาตนเองได้ จะต้องเป็นผู ้ทีมุ่งมั นทีจะ

เปลียนแปลงหรือปรับปรุงตนเอง โดยมีความเชือหรือแนวคิดพืนฐานในการพัฒนาตนทีถูกต้อง ซึง

จะเป็นสิงทีช่วยส่งเสริมให้การพัฒนาตนเองประสบความสําเร็จ โดยแนวคิดทีสําคัญ มีดังนี  1) 

มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพทีมีคุณค่าอยู่ในตนเอง ทําให้สามารถฝึกหัดและพัฒนาตนได้เกือบทุกเรือง 2) 

ไม่มีบุคคลใดทีมีความสมบูรณ์ จนไม่จําเป็นต้องพัฒนาในเรืองใดๆ อีก 3) แม้บุคคลจะเป็นผู ้ทีรู้จัก

ตนเองดีทีสุด แต่ก็ไม่สามารถปรับเปลียนตนเองได้ในบางเรือง ย ังต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู ้ อืน

ในการพัฒนาตน การควบคุมความคิด ความรู้สึก และการกระทําของตนเอง มีความสําคญัเท่ากับ

การควบคุมสิงแวดล้อมภายนอก 4) อุปสรรคสําคัญของการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง คือ การที

บุคคลมีความคิดยึดติด ไม่ยอมปรับเปลียนวิธีคิด และการกระทํา จึงไม่ยอมสร้างนิสัยใหม่ หรือฝึก
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ทักษะใหม่ๆ ทีจ ําเป็นต่อตนเอง 5) การปรับปรุงและพัฒนาตนเองสามารถดําเนินการได้ทุกเวลาและ

อย่างต่อเนือง เมือพบปัญหาหรือข้อบกพร่องเกียวกับตนเอง(วินัย เพชรช่วย, ม.ป.ป.) 

 เหตุทีต้องมีการพัฒนาตนมีดังนี  1) มีพฤติกรรมหลายอย่างทีไม่สามารถปรับพฤติกรรมโดย

บุคคลอืนได้ง่ายๆ ยกเว ้นตนเอง เช่นพฤติกรรมทางเพศ หรือ การมีปฏิกิริยาทางอารมณ์ 2) 

พฤติกรรมทีมีปัญหาเป็นพฤติกรรมทีสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการมีปฏิกิริยาต่อตนเอง ซึงเป็น

กิจกรรมทางสมอง เช่น การคิด การใฝ่ฝัน จินตนาการ หรือการวางแผน 3) การเปลียนแปลง

พฤติกรรมเป็นเรืองยากและไม่มีความสุข การรับความช่วยเหลือจากคนอืน ทําให้เกิดแรงจูงใจไม่

เพียงพอทีจะเปลียน 4) การเปลียนแปลงพฤติกรรม ไม่ใช่เพียงแต่ การทําให้พฤติกรรมทีมีปัญหา

หมดไป หรือทําให้สถานการณ์บางอย่างหมดไป แต่เพือประโยชน์ในการจัดการกับปัญหาทีจะ

เกิดขึ นในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากกว่าในอดีตด้วย การรับผิดชอบต่อการเปลียนแปลงจะต้อง

เป็นของตนเอง ด้วยการสร้างแรงจูงใจทีเข้มแข็ง เพือให้เกิดการพัฒนาตน เกิดพฤติกรรมใหม่ 

นอกจากนี การพัฒนาตนเป็นการกระทําทีจ ําเป็นในยุคปัจจุบัน ทีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว 

โดยเฉพาะอย่างยิ ง การเปลียนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทําให้บุคคลทีหวัง

ความก้าวหน้าจะต้องพัฒนาตนเพือให้ทันกับการเปลียนแปลงเหล่านั น มิฉะนั น จะเป็นคนทีมี

ความรู้และทักษะทีล้าสมัย กลายเป็นคนไร้ค่า ไร้ประโยชน์ ไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้

อย่างเป็นสุข สําหรับสิงทีปิดกั นการเรียนรู้และการพัฒนาตนไม่ให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาตน 

ประกอบด้วย 1) การรับรู้ หมายถึง การทีไม่สามารถมองเห็นปัญหาหรือโอกาสทีจะพัฒนา 2) 

ว ัฒนธรรม การถูกวางเงือนไขจากบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม ทําให้ไม่สามารถบอกได้ถึงความดีเลว 

ความถูกผิด 3) อารมณ์ การรู้สึกไม่ปลอดภัยในบางสถานการณ์ ทําให้ไม่สามารถปฏิบัติตาม

ความคิดและความเชือของตนได้ ผลก็คือ ไม่อาจเริมการพัฒนาตน หรือทําให้การพัฒนาตนก้าวหน้า

ต่อไปได้ 4) สติปัญญา การขาดทักษะในการเรียนรู้ทีถูกต้อง ขาดสมรรถนะทางสมอง หรือขาด

ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา ตลอดจนการขาดวิธีการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง จะเป็น

อุปสรรคต่อการพัฒนาตน 5) การแสดงออก การขาดทักษะในการสือสาร ทําให้ไม่สามารถสร้าง

ความสัมพันธ์กับคนอืนได้อย่างเหมาะสม ทั งหมดนี สามารถจะปิดกั นการเรียนรู้และเป็นอุปสรรค

ในการพัฒนาตนได ้

 การพัฒนาตนเองมีขั นตอนในการดําเนินการดังนี  1) วิเคราะห์ตน ยอมรับตนตามสภาพ

ความเป็นจริง รู้สถานภาพของตน ตลอดจนวิเคราะห์วา่ตนได้แสดงบทบาทสอดคล้องกับสถานภาพ

หรือไม่เพียงใด การวิเคราะห์ตน อาจเริมด้วยการศึกษาและประเมินตน เป็นขั นตอนของการทํา

ความรู้จักกับตนเอง 2) วางแผนเพือการพัฒนาตน เพราะจะช่วยให้ทราบแนวทาง วิธีการ เป้าหมาย

ของการพัฒนาทีชัดเจน การพัฒนาตนทีขาดการวางแผน จะทําให้การพัฒนาดําเนินไปโดยขาด
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ทิศทางและอาจประสบความล้มเหลวในทีสุด 3) พัฒนาตน จําแนกเป็น 2 ด้าน คือ (1) การพัฒนาตน

ด้านรูปธรรม คือ พัฒนาในส่วนทีสามารถสัมผ ัสได้ด้วยอวัยวะสัมผ ัส เช่น การแต่งกาย กิริยา 

มารยาท ซึงทําได้ด้วยการฝึกฝนอย่างสมํ าเสมอจนเป็นนิสัย (2) การพัฒนาดา้นนามธรรม คือ การ

พัฒนาด้านจิตใจ ให้เป็นคนทีมีจิตใจดีมีปัญญา มีหูตากว้างไกล ทันกับการเปลียนแปลง ขั นตอนการ

พัฒนาทีกล่าวมาจะขาดขั นตอนใดขั นตอนหนึ งไม่ได้ มิฉะนั น การพัฒนาตนจะไม่ประสบ

ความสําเร็จตามเป้าหมายทีวางไว้  

 การพัฒนาตนเป็นงานหนัก การจะประสบความสําเร็จในการพัฒนาตนได้ จ ําเป็นจะต้องมี

คุณภาพส่วนตัวต่อไปนี เป็นแรงผลักดัน ประกอบด้วย 1) ความกล้าและความตั งใจมั น การพยายาม

ทดลองประสบการณ์ใหม่ การทําสิงต่างๆ ด้วยวิธีการทีแตกต่างไปจากเดิม จะต้องอาศัยความกล้า 

ทั งนี เพราะไม่สามารถจะทราบผลทีแน่นอนในขณะเดียวกัน เมือเหตุการณ์ไม่สู้ดี เกิดความยุ่งยาก 

อาจเลิกถอยกลางคัน จึงจ ําเป็นจะต้องมีความตั งใจมั น 2) การเปิดตัวและความถ่อมตน บุคคลจะไม่

สามารถพัฒนาได้ หากไม่ยอมรับเจตคติ และแนวทางใหม่ แต่การเปิดตัวนี จ ําเป็นจะต้อง อาศัยการ

ถ่อมตัว มิฉะนั นแล้วจะกลายเป็นปัญหา ต่อการพัฒนาตนได้เช่นกัน เพราะเป็นผลทําให้เกิดปมด้อย 

และขาดความมั นใจในตนเองลักษณะเช่นนี  ไม่ทําให้การพัฒนาเกิดขึ นได้ 3) ความมั นคงศรัทธา 

ความรู้สึกมั นคง และมีความเชือมั นว่าในทีสุดทุกสิงทุกอย่างจะจบลงด้วยดี จะทําให้บุคคลสามารถ

เผชิญกับสิงท้าทายต่างๆ สามารถยืนหย ัดอยู่ได้ อย่างไรก็ตามหากมีความมั นคงศรัทธาในลักษณะ

ดังกล่าวมากเกินไป จะเกิดความใจเย็นจนเฉือยชา เชือในชะตากรรม ไม่ทําอะไร คอยดูแต่เพียงว่า

อะไรจะเกิดขึ นได้เช่นกัน 4) การมีเป้าหมายและความหวัง ในการพัฒนาตนนั นจําเป็นอย่างยิง

จะต้องมีเป้าหมายทีชัดเจน สามารถบรรลุได ้มีความหวังว่าจะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายนั น 

การไม่มีเป้าหมายทําให้ขาดทิศทางในการพัฒนา การขาดความหวัง ทําให้ขาดทุกสิงทุกอย่าง การ

พัฒนาตนก็จะเกิดขึ นไม่ได้ เพราะการพัฒนาทีขาดความหวัง จะนําไปสู่ความล้มเหลวตั งแต่ต้น ด้วย

เหตุผลดังกล่าว การพัฒนาตนจะประสบความสําเร็จได้ เมือผู ้พ ัฒนาตน มีความกล้า ตั งใจมั น เปิด

ตัวรับสิงใหม่ ถ่อมตัวพอสมควรแก่เหตุ มีศรัทธา มีเป้าหมายและมีความหวัง (ไพศาล ไกรสิทธิ, 

2542) ดังนั นเมือมีการพัฒนาตนเองได้อย่างสมบูรณ์แล้ว ก็จะก่อคุณประโยชน์ต่างๆ ดังนี  1) 

คุณประโยชน์ทีเกิดขึ นกับตนเอง ประกอบด้วย (1) การประสบความสําเร็จในการดํารงชีวิต  

(2) การประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพการงาน (3) การมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ (4) การ

มีความเชือมั นในตนเอง (5) การมีความสงบสุขทางจิตใจ ส่วนประโยชน์ด้านที 2) คือคุณประโยชน์

จากการเกียวข้องกับบุคคลอืนและสงัคม ประกอบด้วย (1) การได้รับความเชือถือและไว้วางใจจาก

เพือนร่วมงานและบุคคลอืน (2) ความสามารถร่วมและประสานงานกับบุคคลอืน (3) ความ

รับผิดชอบและความมานะอดทนในการปฏิบัติงาน (4) ความคิดริเริมสร้างสรรค์เพือพัฒนางาน 
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ความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อม (5) ความจริงใจ เสียสละ และความซือสัตย์สุจริต (6) การรักและ

เคารพหมู่คณะ และการทําประโยชน์เพือส่วนรวม (อัญญา ศรีสมพร, ม.ป.ป.) 

 ดังนั น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการขององค์ประกอบย่อย “ เชือมั นในตนเองว่าพัฒนา

ได”้ หรือ “การพัฒนาตน” หมายถึงพฤติกรรมการแสดงออกของครูผู ้สอนในสถานศึกษาขั นพืนฐาน

ทีมีความกล้าและความตั งใจทีจะทําสิงต่าง ๆด้วยวิธีการทีแตกต่างไปจากเดิมโดยมีการเปิดตัวและ

ความถ่อมตน ความรู้สึกทีมั นคงและมีความเชือมั นว่าในทีสุดทุกสิงจะจบลงด้วยดี โดยมีเป้าหมาย

และความหวังทีชัดเจนสามารถบรรลุถึงได้  ซึงนิยามดังกล่าวเชือมโยงถึงตัวบ่งชี  “ เชือมั นในตนเอง

ว่าพัฒนาได”้ ประกอบด้วย 1) ความกล้าและความตั งใจมั น ในการทําสิงต่างๆ ด้วยวิธีการทีแตกต่าง

ไปจากเดิม 2) การเผชิญกับสิงท้าทายต่างๆ และสามารถยืนหย ัดอยู่ได้ 3) มีเป้าหมายทีชัดเจน

สามารถบรรลุได ้  

2.4 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชีของ เป็นครูผู ้นําพัฒนาเพือนครู  

 ครูผู ้นํา ในยุคแรกๆ หมายถึง ครูทีได้รับมอบอํานาจหรือได้รับการแต่งตั งให้กระทําบทบาท

เป็นผู ้บริหารหรือเป็นฝ่ายบริหาร เช่น เป็นผู ้อ ํานวยการโรงเรียน ผู ้ ช่วยฝ่ายวิชาการ หัวหน้าหมวด

และหมายรวมถึงครูทีได้รับการเลือกจากกลุ่มสมาชิกให้เป็นตัวแทนของกลุ่ม และ ในปัจจุบัน ครู

ผู ้นํา หมายถึง ครูทีมีความเชียวชาญ มีความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน และได้รับการมอบ

อํานาจหรือแต่งตั งให้ทําหน้าทีเป็นผู ้นําด้านหลักสูตร ทีปรึกษาของทีมงานด้านวิชาการของโรงเรียน 

หรือเป็นพีเลี ยงของครูใหม่  บทบาทของครูผู ้นําเป็นปัจจัยสําคัญของกระบวนการปฏิรูปโรงเรียน 

การส่งเสริมความเป็นเลิศในวิชาชีพครู ด้วยการสร้างว ัฒนธรรมองค์การของการสนับสนุน

ช่วยเหลือ การรวมพลังสร้างในภารกิจของการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครู

เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนืองในวิถีการทํางานของครูผ่านบทบาทผู้ตามในฐานะผู ้ เรียนรู้จากครูทีมี

ความเป็นเลิศในวิชาชีพ และผ่านบทบาทครูผู ้นําในฐานะผู ้สร้างนวัตกรรมและเป็นผู ้นําในการนํา

นวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติ ครูจะใช้บทบาทผู้นําทั งในและนอกชั นเรียน (Silva , Gimbert and Nolan, 

2000 อ้างถึงใน อุษาวดี จันทรสนธิ, 2551) ส่วน Childs – Bowen, Moller and Scrivner ,2000 อ้างถึง

ใน อุษาวดี จันทรสนธิ, 2551) ให้ทัศนะว่าครูจะเป็นครูผู ้นําก็ต่อเมือครูเหล่านั นได้มีบทบาทสําคัญ

ในการเป็นผู ้นําการเปลียนแปลงในชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูเพือพัฒนาวิชาชีพ โดยมีเป้าหมาย

สําคัญเพือสัมฤทธิผลของผู ้เรียน นอกจากนี ครูผู ้นําต้องมีบทบาทในการสนับสนุนให้เกิดการ

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ในการสร้างแรงบันดาลใจให้ครูในโรงเรียนนํา

นวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติและใช้อ ํานาจของผู ้นําในการจูงใจให้ผู ้ มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

ในการพัฒนาโรงเรียน จากทีกล่าวมา สรุปได้ว่า ครูผู ้นํา หมายถึง ครูทีมีความเชียวชาญ มีความเป็น

เลิศด้านการเรียนการสอน เป็นผู ้นําการเปลียนแปลงในชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูเพือพัฒนา
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วิชาชีพและสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน อีกทั งสร้างแรง

บันดาลใจใหค้รูในโรงเรียนนํานวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติและจูงใจให้ผู ้ มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี

ส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 

 ครูผู ้นํา ต้องมีสมรรถนะความเป็นครูอาชีพและความเป็นนักบริหารจัดการ (Duke, 1994 

อ้างถึงใน อุษาวดี จันทรสนธิ, 2551) ผ่านบทบาทหน้าทีการเป็นผู ้นําทั งแบบทีเป็นทางการและไม่

เป็นทางการทีให้ความสําคัญกับกระบวนการสร้างแรงบันดาลใจและสร้างความผูกพันให้ครูเข้ามามี

ส่วนร่วมในภารกิจต่างๆ ซึงส่งผลต่อความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู ้ เรียน และต่อการพัฒนา

โรงเรียนแบบย ั งยืน (Heller and Firestone, 1995 and Neuman and Simmons, 2000 อ้างถึงใน อุษา

วดี จันทรสนธิ, 2551) 

 ครูผู ้นําเป็นทั งครูและผู ้นํา หมายถึง ครูผู ้นําเป็นทั งผู ้ ทีมีความเป็นเลิศด้านการสอนและเป็น

ผู ้ ทีเพือนครูให้การยอมรับและนับถือ ครูผู ้นําการเรียนการสอนจะได้รับการยอมรับจากเพือนครูให้

เป็นผู ้นํา เนืองจากแสดงความเชียวชาญระดับสูงด้านการเรียนการสอน การให้ความช่วยเหลือและ

ร่วมมือกับครูคนอืน และมีไหวพริบในการใช้อิทธิพลของตน (Snell and Swanson, 2000 อ้างถึงใน 

อุษาวดี จันทรสนธิ, 2551) Liberman, Saxl and Miles, 1988 อ้างถึงในอุษาวดี จันทรสนธิ) กล่าวถึง

ครูผู ้นําทีมีประสบการณ์การใช้ภาวะผู ้นําทําให้พวกเขาได้เกิดการเรียนรู้และเกิดความเชียวชาญใน

การใช้ทักษะการบริหารจัดการ การสร้างสัมพันธภาพกับผู ้ อืน การทํางานอย่างเป็นระบบ ทีสําคัญ

ทีสุดครูผู ้นําได้เรียนรู้สิงใหม่ด้านการเรียนการสอนในขณะทีทําหน้าทีเป็นพีเลี ยงหรือทีปรึกษา

ให้กับเพือนครู  

 ดังนั น บุคคลทีทําหน้าทีเป็นครูผู ้นําต้องมีประสบการณ์การสอนและแสดงความสามารถ

ด้านการสอนแบบมืออาชีพ ความสําเร็จของครูเกิดในชั นเรียน จากการปฏิบัติการสอนตามปกติจน

ได้รับการยอมรับและเชือถือจากเพือนครู กล่าวได้ว่าคุณลักษณะของครูผู ้นําในบทบาทของครู 

(York-Barr and Duke, 2004) มีลักษณะทีจําแนกได้ดังนี  1) การมีประสบการณ์ตรงในวิชาทีสอน 

การมีทักษะการสอนอย่างดีเยียม 2) การมีความรู้ทีกว้างขวางและลึกซึ งเกียวกับการสอน และการ

เรียนรู้ หลักสูตรและเนือหาในวิชาทีสอน 3) การบ่มเพาะบุคลิกภาพความเป็นครู 4) การมีหลัก

ปรัชญาการศึกษาทีแจ่มชัดของตน 5) การมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นนักพัฒนานวัตกรรม ใฝ่รู้ กล้า

คิดกล้าทํา เรียนรู้ตลอดชีวิตและศรัทธาในอาชีพครู 6) การมีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตน 

7) การได้รับการยอมรับนับถือจากเพือนร่วมงานในความสามารถ 8) การใส่ใจต่อความคิด

ความรู้สึกของผู ้ อืน 9) การมีความคิดทียืดหยุ่นในใจกว้าง 10) การมีความมุ่งมั น การมีความสามารถ

ในการจัดการกับภาระงานมีทักษะในการบริหารจัดการ ส่วนคุณลักษณะของครูผู ้นําในบทบาทของ

ผู ้นํา (York-Barr and Duke, 2004) พอจําแนกได้ดังนี  1) การสร้างความเชือถือ การช่วยเหลือ
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ส่งเสริมเพือนร่วมงาน การสร้างสัมพันธภาพทีมั นคงกับเพือนร่วมงาน 2) การทํางานแบบทีม

กัลยาณมิตร การมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของโรงเรียนโดยผ่านสัมพันธภาพทีดีระหว่างครูและ

บุคลากรในโรงเรียน 3) การมีสมรรถภาพในการสือสารและทักษะในการฟัง 4) การมีความสามารถ

ในการจัดการกับความขัดแย ้ง สามารถทําให้เกิดการเจรจาและเกิดการปรองดอง 5) การดําเนินการ

แบบเป็นระบบมีขั นตอนการทํางาน 6) การมีทักษะกระบวนการกลุ่ม 7) การมีความสามารถในการ

ประเมิน ตีความ จัดอันดับความสําคัญ 8) การมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกียวกับนโยบายและ

แผนงานสําคัญของโรงเรียน 9) การมีความสามารถในการคาดการณ์ถึงผลกระทบทีเกิดขึ นจากการ

ตัดสินใจโดยผู ้บริหารและครู  

 นอกจากนี คุณลักษณะเด่นของครูผู ้นําคือ ความน่าเชือถือและความสัมพันธ์จากการได้ร่วม

คิดร่วมทํางานกับเพือนครู ครูผู ้นําจะใช้คุณลักษณะนี ในการสร้างอิทธิพล (influence) เพือชักนําให้

เพือนครูมาร่วมทีมไปสู่เป้าหมายทีต้องการ (Yarger and Lee, 1994 อ้างถึงในอุษาวดี จันทรสนธิ, 

2551 ) นอกจากนี การเป็นตัวแบบความเชียวชาญด้านเนือหาวิชาและการจัดการเรียนการสอนเป็น

อํานาจจากการอ้างอิง (referent power) อันเนืองมาจากการมีความสามารถพิเศษ มีบุคลิกทีน่ายกย่อง 

และน่าเอาเป็นแบบอย่าง (Little, 1988 อ้างถึงในอุษาวดี จันทรสนธิ, 2551) นอกจากนี ปัจจัยที

เอืออ ํานวยต่อความสําเร็จของครูผู ้นํา คือความเข้าใจของเพือนร่วมงานทีมีต่อบทบาทของครูผู ้นํา 

การสือสารและการใช้ข้อมูลป้อนกลับระหว่างครูผู ้นําและเพือนร่วมงาน ช่วยให้การทํางานของครู

ผู ้นําราบรืนและเกิดผลงานเชิงประจักษ์ (Hart, 1994 อ้างถึงในอุษาวดี จันทรสนธิ, 2551) York-Barr 

and Duke, 2004 อ้างถึงในอุษาวดี จันทรสนธิ, 2551) ได้จ ําแนกบทบาทครูผู ้นําเป็น 7 ด้าน ดังนี   

 1)การประสานงานและการจัดการ มีการปฏิบัติดังนี  (1) ประสานงานตามภารกิจ

ประจําว ันและการประสานงานในเหตุการณ์พิเศษ (2) มีส่วนร่วมในการประชุมและการทํางานเชิง

บริหาร (3) ก ํากับตรวจสอบเพือปรับปรุงการทํางานและจัดการกับความขัดแย ้ง   

 2)บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิน มีการปฏิบัติดังนี  (1) 

ก ําหนดเป้าหมายการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ (2) เลือกและพัฒนาหลักสูตร  

 3)พัฒนาวิชาชีพครูให้กับเพือนร่วมงาน มีการปฏิบัติดังนี  (1) เป็นครูพีเลี ยงให้กับครู

อืน (2) เป็นผู ้นําในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (3) ให้เวลากับการประชุมกลุ่มย่อยกับเพือนครูในการ

แนะนําและสอนงาน (4) เป็นตัวแบบและให้การสนับสนุนความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

 4)มีส่วนร่วมในการเปลียนแปลงเพือเพิมประสิทธิภาพในการพัฒนาโรงเรียน มีการ

ปฏิบัติ ดังนี  (1) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจระดับนโยบายของโรงเรียน (2) อ ํานวยความสะดวกให้

เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ในหมู่ครูภายใต้กระบวนการบริหารจัดการของโรงเรียน (3) ทํางานกับ

เพือนครูเพือนการเปลียนแปลงของสถานศึกษาในทางทีดีกว่าเดิม (4) มีส่วนร่วมในการวิจัย 
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โดยเฉพาะอย่างยิงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (5) เผชิญอุปสรรคและชักชวนให้เกิดการรวมพลัง

สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาภายใต้ว ัฒนธรรมและโครงสร้างขององค์การ  

 5)มีส่วนร่วมกับผู ้ปกครองและชุมชน มีการปฏิบัติดังนี  (1) สร้างสัมพันธ์กับ

ผู ้ปกครองและส่งเสริมให้ผู ้ปกครองมีส่วนร่วมกับโรงเรียน (2) สร้างพันธกิจกับธุรกิจชุมชน (3) 

ทํางานกับชุมชนและองค์การชุมชน  

 6)การส่งเสริมวิชาชีพครู มีการปฏิบัติ ดังนี  (1) มีส่วนร่วมกับองค์การวิชาชีพ (2) มี

ส่วนร่วมกับการเมืองภาคประชาชน  

 7)มีส่วนร่วมกับสถาบันผลิตครู มีการปฏิบัติ ดังนี  (1) สร้างพันธกิจกับสถาบันผลิต

ครูเพือพัฒนาผู ้ ทีต้องการประกอบวิชาชีพครู  

 สําหรับการทํางานร่วมกันระหว่างครูผู ้นําและครูนั น ครูผู ้นํามักใช้รูปแบบพฤติกรรม ต่างๆ 

ดังนี  (อุษาวดี จันทรสนธิ, 2551) 1) การฟัง ครูผู ้นํานั งฟังเงียบๆ มองผู ้พูดและแสดงอากัปกิริยา เช่น 

ผงกศีรษะ หรือออกเสียงในลําคอ เพือบ่งบอกว่าให้ความใส่ใจกับสิงทีฟัง 2) การชี แจงให้กระจ่าง 

ครูผู ้นําจะใช้ค ําถามให้ครูอธิบายเพิมเติม หรือยกตัวอย่าง เป็นการทําความกระจ่างร่วมกันในเรืองใด

เรืองหนึง 3) การให้ก ําลังใจ ครูผู ้นําใช้ถ้อยคําทีแสดงการต้อนรับ การใส่ใจต่อคําพูด เพือให้ครูมี

ความต้องการทีจะพูดต่อไป 4) การสะท้อนกลับ ครูผู ้นําจะสรุปหรือเรียบเรียงข้อความของผู ้พูดเสีย

ใหม่เพือยืนย ันความแม่นตรง 5) การนําเสนอ ครูผู ้นําให้แนวคิดของตนในประเด็นทีก ําลังอภิปราย

หรือโต้แย ้งกัน 6) การแก้ปัญหา ครูผู ้นํากระตุ้นให้กลุ่มครูแจงและจัดอันดับรายการแก้ปัญหา มัก

เกิดขึ นหลังการอภิปราย 7) การประนีประนอม ครูผู ้นํากระตุ้นให้กลุ่มครูหามติเอกฉันท์ของ

ทางเลือกทีมีหลายประการ ด้วยการให้ระดมสมอง ถึงผลทีตามมาของแนวทางปฏิบัติในแต่ละ

ปัญหา แล้วสํารวจความขัดแย ้งหรือลําดับความสําคัญเพือลดทางเลือกลง เหลือทางเลือกทีเหมาะสม

ทีสุด 8) การสั งการ ครูผู ้นําจะเป็นผู ้ก ําหนดว่า มีทางเลือกอะไรบ้างหรือมีอะไรทีต้องทําและอธิบาย

ทางเลือกแต่ละทางให้สมาชิกเข้าใจ 9) การกําหนดมาตรฐาน ครูผู ้นําจะเป็นผู ้ก ําหนดเกณฑ์ที

คาดหวังไว ้ตลอดจนกรอบเวลา เพือตัดสินใจดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายทีตั งไว ้ 10) การเสริมแรง 

ครูผู ้นําให้การเสริมแรงในรูปแบบต่างๆ เช่น ค ําแนะนําเพิมเติมหรือเกณฑ์มาตรฐานทีต้องผ่าน บอก

ถึงผลทีอาจเกิดขึ นตามมา หรือให้ค ํายกย่องชมเชย ทีชี เฉพาะตามลักษณะของกิจกรรม  

 พฤติกรรมของครูผู ้นําจะถูกนํามาใช้ผสมผสานกัน ก่อให้เกิดแนวทางและผลลัพธ์ที

หลากหลายเพือการทํางานร่วมกับครู  

 ดังนั น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการขององค์ประกอบย่อย “ เป็นครูผู ้นําพัฒนาเพือน

ครู” หมายถึงพฤติกรรมการแสดงออกของครูผู ้สอนในสถานศึกษาขั นพืนฐานทีมีความเป็นเลิศด้าน

การสอน ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือเพือพัฒนาวิชาชีพครูให้เพือนร่วมงาน ได้รับการยอมรับนับ
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ถือจากเพือนครู ตลอดทั งมีความมุ่งมั นและมีทักษะการบริหารจัดการงานต่างๆ ของโรงเรียน ซึง

นิยามดังกล่าวเชือมโยงถึงตัวบ่งชี “เป็นครูผู ้นําการพัฒนาเพือนครู” ประกอบด้วย 1) สนับสนุนให้

เกิดการปรับปรุงการเรียนการสอนของโรงเรียน 2) เป็นพีเลี ยงหรือทีปรึกษาให้กับเพือนครู 3) ได้รับ

การยอมรับนับถือจากเพือนร่วมงาน 4) มีความมุ่งมั นและมีทักษะในการบริหารจัดการ 5) สร้าง

สัมพันธภาพกับผู ้ อืนและทํางานอย่างเป็นระบบ 6) ร่วมคิดร่วมทํางานกับเพือนครู 7) มีการสือสาร

และให้ข้อมูลป้อนกลับแก่เพือนร่วมงาน 8) พัฒนาวิชาชีพครูให้กับเพือนร่วมงาน   
 

ตารางที 4 องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี ของ มีการพัฒนาตนเองและเพือนครู  

 

องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี/สาระหลักเพือการวัด 

1. มีวิสัยทัศน์

พัฒนาตนเอง 

พฤติกรรมการแสดงออกของครูผู ้สอนใน

สถานศึกษาขั นพืนฐานทีสามารถวางแผนที

ชัดเจนเพือมุ่งสู่เป้าหมายในอนาคตซึงทําให้

สามารถมองเห็นภาพอนาคตได้อย่างชัดเจน

อีกทั งวิเคราะห์และเรียนรู้สิงทีกระทํา ด้วย

การเป็นผู ้ ทีมองโลกในแง่ดีเรียนรู้จากอดีต

และประสบการณ์ทีเกิดขึ นกับตนเองและ

ผู ้ อืน และเป็นผู ้สร้างแรงบันดาลใจให้คน

อืนและใช้ความสามารถของตนเองอย่าง

เต็มศักยภาพทํางานให้สําเร็จตามเป้าหมายที

วางไว ้  

1) สามารถวางแผนทีชัดเจน

เพือมุ่งสู่เป้าหมายในอนาคต  

2) วิเคราะห์และเรียนรู้ในสิง

ทีกระทําได้  

3) เป็นบุคคลทีมองโลกในแง่

ดี 4) เรียนรู้จากประสบการณ์

ทั งจากตนเองและผู ้ อืน  

5) ใช้ความสามารถอย่าง

เต็มทีให้งานสําเร็จตาม

เป้าหมายทีวางไว ้

2. เชือมั นใน

ตนเอง 

ว่าพัฒนาได ้

พฤติกรรมของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐาน

ทีแสดงออกถึงมีความกล้าและความตั งใจที

จะทําสิงต่าง  ๆด้วยวิธีการทีแตกต่างไปจาก

เดิมโดยมีการเปิดตัวและความถ่อมตน 

ความรู้สึกทีมั นคงและมีความเชือมั นว่าใน

ทีสุดทุกสิงจะจบลงด้วยดี โดยมีเป้าหมาย

และความหวังทีชัดเจนสามารถบรรลุถึงได้   

1) ความกล้าและความตั งใจ

มั น ในการทําสิงต่างๆ 

ด้วยวิธีการทีแตกต่างไป

จากเดิม  

2) การเผชิญกับสิงท้าทาย

ต่างๆ  และสามารถยืนหย ัด

อยู่ได้  

3) มีเป้าหมายทีชัดเจน

สามารถบรรลุได้  

3. เป็นครูผู ้นํา

พัฒนา เพือน

   พฤติกรรมการแสดงออกของครูผู ้สอนใน

สถานศึกษาขั นพืนฐานทีสนับสนุนให้เกิด

1) สนับสนุนให้เกิดการ

ปรับปรุงการเรียนการสอน
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ครู  

 

การปรับปรุงการเรียนการสอนของ

โรงเรียน ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือเพือ

พัฒนาวิชาชีพครูให้เพือนร่วมงาน ได้รับ

การยอมรับนับถือจากเพือนครู ตลอดทั งมี

ความมุ่งมั นและมีทักษะการบริหารจัดการ

งานต่างๆ ของโรงเรียน   

 

 

 

ของโรงเรียน  

2) เป็นพีเลี ยงหรือทีปรึกษา

ให้กับ เพือนครู  

3) ได้รับการยอมรับนับถือ

จากเพือนร่วมงาน  

4) มีความมุ่งมั นและมีทักษะ

ในการบริหารจัดการ  

5) สร้างสัมพันธภาพกับผู ้ อืน

และทํางานอย่างเป็นระบบ  

6) ร่วมคิดร่วมทํางานกับ

เพือนครู   

 7) มีการสือสารและให้ข้อมูล 

  ป้อนกลับแก่เพือนร่วมงาน  

8) พัฒนาวิชาชีพครูให้กับ

เพือนร่วมงาน   
 

2.5 องค์ประกอบของ “เป็นแบบอย่างทางการสอน” 

 2.5.1 องค์ประกอบ เป็นแบบอย่างทางการสอน ตามทัศนะของ Rockett and Percival  

  Rockett and Percival (2002) ให้ทัศนะถึงคุณลักษณะของครูผู ้รอบรู้ในการสอนซึง

เป็นผู ้ทีจะไปสร้าง ผู ้ เรียนให้เป็นผู ้รอบรู้ตลอดชีวิต นั นประกอบด้วย 1) ยอมรับความคิดเห็นคํา

วิเคราะห์วิจารณ์อย่างจริงใจ 2) นํานักเรียนบรรลุถึงจิตสํานึกในการทํางานอย่างมีความสุข 3) 

สามารถสรุปสาระได้อย่างชัดเจนเพราะการเตรียมความพร้อม 4) เลือกสภาวะทีเหมาะสมในการ

เรียนรู้ 5) เข้าใจวิธีการประเมินคําถามคําตอบของนักเรียนตรงประเด็น 6) จินตนาการขยายความคิด 

ความรู้ได้กว ้างไกล 7) สนับสนุนให้นักเรียนมีความพึงพอใจตนเอง แสวงหาจุดเด่น จุดด้อย ของ

ตนเองอย่างจริงใจ  

 2.5.2 องค์ประกอบเป็นแบบอย่างทางการสอนตามทัศนะของ วัฒนา ระงับทุกข์  

  ว ัฒนา ระงับทุกข์ (2541 อ้างถึงใน ดวงกมล สินเพ็ง, 2551) ได้เสนอบทบาททีเป็น

แบบอย่างของครูผู ้สอนในการจัดการเรียนการสอน ไว้ ดังนี 1) จัดสิงแวดล้อมและบรรยากาศ 

ส่งเสริมให้ผู ้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง 2) ส่งเสริมให้ผู ้ เรียนมีปฏิสมัพันธ ์แลกเปลียน เรียนรู้จาก

เพือนและกลุ่ม 3) ใช้แหล่งเรียนรู้ ทีหลากหลาย และเชือมโยงประสบการณ์ การเรียนรู้ของผู ้ เรียน
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เข้ากับชีวิตจริง 4) ประเมินพัฒนาการของผู ้ เรียนทุกด้านอย่างต่อเนือง 5) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง

โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีดีงามของวิถีไทยและสากล 

 2.5.3 องค์ประกอบเป็นแบบอย่างทางการสอนตามทัศนะของ ทองคูณ หงส์พันธุ ์ 

  ทองคูณ หงส์พันธุ์ (2544) ได้ให้ทัศนะเกียวกับแบบอย่างของครูทีสอนดีต้องมี

หลักสําคัญ  ๆดังนี  1) ศึกษาหลักสูตรให้กระจ่าง 2) วางแผนการสอนอย่างดี 3) วิธีสอนหลากหลาย

ชนิด 4) เฝ้าติดตามพฤติกรรม 5) สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 6) ประเมินการเรียนการสอน 7) มี

คุณธรรม จริยธรรม  

 2.5.4 องค์ประกอบเป็นแบบอย่างทางการสอนตามผลการศึกษาของ ริเรืองรอง รัตนวิไล

สกุล  

  ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล (2545) ได้ศึกษาคุณลักษณะครูทีพึงประสงค์ด้านการสอน

และด้านวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พบว่า 

ประกอบด้วย 1) สอนให้นักศึกษารอบรู้ 2) ใช้ค ํา/ภาษา/ค ําพูดเข้าใจง่าย 3) ยกตัวอย่างได้ชัดเจน 4) มี

ความรู้ในเรืองทีสอนอย่างแจ่มแจ้ง 5) ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ 6) ชี นําสังคม 7) พัฒนาการสอน

สมําเสมอ  

 2.5.5 องค์ประกอบเป็นแบบอย่างทางการสอนตามทัศนะของสถาบันการแปลหนังสือ 

 กระทรวงศึกษาธิการ 

  สถาบันการแปลหนังสือ กระทรวงศึกษาธิการ (2545) ได้กล่าวถึงการแสวงหา

แนวทางทีครูจะได้ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก รวมถึงแนวการสอนต่างๆ  ทีจะส่งเสริมการเรียนรู้ให้

ได้ผลและกล่าวว่าการสอนทีมีประสิทธิภาพขึ นอยู่กับความเป็นแบบอย่างของครูผู ้สอนในหลาย

ด้าน ประกอบด้วย 1) ทัศนคติของครูทีมีต่อเด็ก 2) การจัดการชั นเรียน 3) การจัดการเรียนการสอน

และจัดประสบการณ์การทํางานให้นักเรียน ครูผู ้สอนควรคํานึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ทีมีอิทธิพลต่อ

การเรียนรู้ ทั งการเรียนรู้แบบรายบุคคล รายกลุ่ม และทั งชั นเรียน เพือนําไปปรับใช้ในห้องเรียน ได้

อย่างเหมาะสม  

 2.5.6 องค์ประกอบเป็นแบบอย่างทางการสอนตามทัศนะของ เกรียงศักดิ  เจริญวงศ์ศักด ิ 

  เกรียงศักดิ เจริญวงศ์ศักดิ  (2550) ได้กล่าวถึง “ครูสอนดี” ทีเป็นแบบอย่าง ว่ามี

ลักษณะสําคัญ คือ 1) สอนอย่างน่าสนในและน่าติดตาม 2) เตรียมตัวสอนมาอย่างดี 3) ให้ทุกคนใน

ชั นมีส่วนร่วม 4) ยุติธรรมไม่ล ําเอียง 5) เข้มงวดแต่ใจกรุณา 6)ช่วยทบทวนบทเรียนให้ผู ้ เรียน  

 2.5.7 องค์ประกอบเป็นแบบอย่างทางการสอนตามทัศนะของ แก้วตา ไทรงาม  

  แก้วตา ไทรงาม (ม.ป.ป.) ได้ให้ทัศนะเกียวกับคุณลักษณะทีบ่งชี คุณภาพของครูที

เป็นต้นแบบทีดีทีส่งผลต่อตัวนักเรียน ต่อการปรับปรุงการสอน และช่วยให้องค์การพัฒนาไปด้วย
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ความราบรืน ประกอบด้วยคุณลักษณะสําคัญ 15 ประการ 1) รู้เนือหา 2) ทํางานให้เป็นระบบ 3) 

แสดงเจตคติทีดี 4) วางแนวทางการจัดชั นเรียนให้ประสบความสําเร็จ 5) ก ําหนดระยะเวลาใน

แผนการสอน 6) ด ํารงทักษะมนุษยสัมพันธ์ไว ้ 7) พูดจาสือความหมายให้ได้ความชัดเจน 8) ถาม

คําถามให้มีประสิทธิภาพ 9) แยกแยะการสอนให้แตกต่างกัน 10) จงยืดหยุ่น  

 2.5.8 องค์ประกอบเป็นแบบอย่างทางการสอนตามทัศนะของ ศักดิไทย สุรกิจบวร  

  ศ ักดิ ไทย สุรกิจบวร (ม.ป.ป.) ให้ทัศนะเกียวกับครูมืออาชีพต้องมีคุณภาพในการ

สอน ดังนี  1) สามารถประยุกต์ใช้ยุทธศาสตร์ และการจัดระบบได้อย่างเหมาะสม กับการเรียนรู้ 

และความต้องการของผู ้ เรียน 2) ติดตามการเรียนรู้ผู ้ เรียนเป็นรายบุคคล ใช้ข้อมูลย ้อนกลับเพือ

วางแผนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู ้เรียน 3) พัฒนาความสัมพันธ์เชิงจรรยาบรรณ บน

พืนฐานการสือสารทีดีให้การยอมรับผู ้ เรียนทุกคน 4) มีความรู้ทันสมัย และสนับสนุนข้อคิดเห็นทีมี

ต่อหลักสูตรอย่างกระตือรือร้น 5) เชือความสามารถในการเรียนของผู ้ เรียนทุกคน 6) กระตือรือร้น

ในการฝึกผู ้ เรียนเข้าสู่ประสบการณ์แห่งการเรียนรู้เรืองทีผู ้ เรียนเห็นว่ามีความสําคัญต่อชีวิตของตน 

7) ช่วยให้ผู ้ เรียนสามารถสร้างความเชือมโยง เข้าใจความสัมพันธ์ทั งภายในและระหว่างสาระการ

เรียนรู้  

 2.5.9 องค์ประกอบเป็นแบบอย่างทางการสอนตามทัศนะของ สุคนธ์ สินธพานนท์ วร

รัตน์ วรรณเลิศลักษณ์ และ พรรณี สินธพานนท์  

  สุคนธ์ สินธพานนท์ วรรัตน์ วรรณเลิศลักษณ์ และ พรรณี สินธพานนท์ (2551) 

กล่าวถึงบทบาทของครูทีมีทักษะการสอนทีดีในการสร้างนักเรียนให้เป็นผู ้รอบรู้ โดยให้ทัศนะว่า 

ครูผู ้สอนเป็นผู ้ ทีมีความสําคัญต่อการสร้างนักเรียนให้เป็นผู ้รอบรู้ ดังนี 1) ครูจะต้องมีกิจกรรมเพือ

พัฒนาทักษะต่างๆ ให้แก่นักเรียน 2) การสร้างคําถามเพือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 3) การจัด

บรรยากาศการเรียนให้เหมาะสมกับธรรมชาติการเรียนรู้ 4) การฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะเชาวน์

ปัญญา 5) ให้นักเรียนค้นพบทักษะด้วยตนเอง 6) การฝึกพัฒนานักเรียนด้านอารมณ์ให้นักเรียนมี

ความรืนรมย์ในการเรียนรู้   

 2.5.10 องค์ประกอบเป็นแบบอย่างทางการสอนตามทัศนะของ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ 

พเยาว์ ยินดีสุข  

  พิมพันธ ์เดชะคุปต์ และ พเยาว ์ยินดีสุข (2551) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนการ

สอนทีดีจากพฤติกรรมการสอนทีดีของผู ้สอน ดังนี  1) จัดการเรียนการสอนโดยให้ผู ้เรียนสร้าง

ความรู้ใหม่เอง 2) ให้ผู ้ เรียนใช้ทักษะกระบวนการ คือกระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม และสร้าง

ความรู้ด้วยตนเอง 3) สร้างบรรยากาศทีเอือต่อการเรียนรู้ 4) มีการวัดผลประเมินผลทั งทักษะ

กระบวนการขีดความสามารถ ศักยภาพของผู ้ เรียน และผลผลิตจากการเรียนรู้ ซึงเป็นการประเมิน
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ตามสภาพจริง 5) พัฒนาให้ผู ้ เรียนนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําว ันได้ 6) ผู ้สอนเปลียนบทบาทเป็น

ผู ้อ ํานวยความสะดวก  

 จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพือการสังเคราะห์ก ําหนดองค์ประกอบย่อยของ เป็น

แบบอย่างทางการสอน จากทัศนะและจากผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ 10 แหล่งดังกล่าวมานั น 

ผู ้วิจัยพิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบบางตัวมีความหมายเดียวกัน แต่นักวิชาการเรียกชือต่างกัน ดังนั น 

เพือให้การนําเอาองค์ประกอบแสดงในตารางสังเคราะห์มีความเหมาะสม ผู ้วิจัยจึงก ําหนดชือ

องค์ประกอบทีมีความหมายเหมือนกันแต่เรียกชือแตกต่างกันทีเป็นกลาง (neutral) ทีสะท้อนให้เห็น

ถึงความหมายเดียวกันและครอบคลุมองค์ประกอบอืนทีใช้ชือแตกต่างกันนั นหรือเลือกใช้ชือ

องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึงดังนี 

 1. ใช้วิธีสอนทีหลากหลาย มีองค์ประกอบทีมีความหมายเดียวกันมีดังนี  1) วิธีสอน

หลากหลายชนิด 2) สอนให้นักศึกษารอบรู้ 3) จัดการเรียนการสอนและจัดประสบการณ์การทํางาน

ให้นักเรียน 4) สอนอย่างน่าสนใจและน่าติดตาม 5)แยกแยะการสอนให้แตกต่างกัน 6) กระตือรือร้น

ในการฝึกผู ้ เรียนเข้าสู่ประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ 7) มีกิจกรรมเพือพัฒนาทักษะต่างๆ ให้นักเรียน 

8) จัดการเรียนการสอนให้ผู ้ เรียนสร้างความรู้ใหม่เอง 

 2. ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ มีองค์ประกอบทีมีความหมายเดียวกันมีดังนี  1) จัด

สิงแวดล้อมและบรรยากาศ ส่งเสริมใหผู้ ้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง 2) เลือกสภาวะทีเหมาะสมใน

การเรียนรู้ 3) สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 4) การจัดการชั นเรียน 5) วางแนวทางการจัดชั นเรียนให้

ประสบความสําเร็จ 6) การจัดบรรยากาศการเรียนให้เหมาะสมกับธรรมชาติการเรียนรู้ 7) สร้าง

บรรยากาศทีเอือต่อการเรียนรู้ 8) ช่วยทบทวนบทเรียนให้ผู ้ เรียน 

 3. ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยตนเอง มีองค์ประกอบทีมีความหมายเดียวกันมีดังนี  1) 

ส่งเสริมให้ผู ้ เรียนมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลียนเรียนรู้จากเพือนและกลุ่ม 2) ให้ทุกคนในชั นมีส่วนร่วม 

3) ช่วยให้ผู ้ เรียนสามารถสร้างความเชือมโยงความสัมพันธ์ทั งภายในและระหว่างกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 4) ฝึกฝนให้ผู ้ เรียนมีทักษะเชาว์ปัญญา  5) ให้ผู ้ เรียนใช้ทักษะกระบวนการคิด กระบวนการ

กลุ่มสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

 4. มีความรู้ในเรืองทีสอนอย่างด ีมีองค์ประกอบทีมีความหมายเดียวกันมีดังนี  1) มี

ความรู้ในเรืองทีสอนอย่างแจ่มแจ้ง 2) รู้เนือหา 3) มีความรู้ทันสมัยและสนับสนุนข้อคิดเห็นทีมีต่อ

หลักสูตรอย่างกระตือรือร้น 4) จินตนาการขยายความคิดความรู้ได้กว ้างไกล  

 5. พูดจาสือความหมายได้ชัดเจน มีองค์ประกอบทีมีความหมายเดียวกันมีดังนี  1) 

พูดจาสือความหมายได้ชัดเจน 2) ใช้ค ําภาษาคําพูดเข้าใจง่าย 3)  พัฒนาความสัมพันธ์เชิง

จรรยาบรรณบนพืนฐานการสือสารทีดี  
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 6. นํานักเรียนบรรลุถึงจิตสํานึกในการทํางานอย่างมีความสุข มีองค์ประกอบทีมี

ความหมายเดียวกันมีดังนี  1) นํานักเรียนบรรลุถึงจิตสํานึกในการทํางานอย่างมีความสุข 2) สามารถ

ประยุกต์ใช้ศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมกับการเรียนรู้และความต้องการของผู ้เรียน 3) ให้นักเรียน

ค้นพบทักษะด้วยตนเอง  

 7. สร้างคําถามเพือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  มีองค์ประกอบทีมีความหมายเดียวกันมี

ดังนี  1) สร้างคําถามเพือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 2) ถามคําถามให้มีประสิทธิภาพ 3) ประเมิน

คําถามคําตอบของนักเรียนตรงประเด็น  

 8. ประเมินพัฒนาการของผู ้เรียนทุกด้านอย่างต่อเนือง มีองค์ประกอบทีมีความหมาย

เดียวกันมีดังนี  1) ประเมินพัฒนาการของผู ้ เรียนทุกด้านอย่างต่อเนือง 2) เฝ้าติดตามพฤติกรรม 3) 

ติดตามการเรียนรู้ผู ้ เรียนเป็นรายบุคคล  

 9. เป็นแบบอย่างทีดี มีองค์ประกอบทีมีความหมายเดียวกันมีดังนี  1) ปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีดีงาม 2) มีคุณธรรมจริยธรรม 3) ยุติธรรมไม่

ล ําเอียง  

 10. วางแผนการสอนอย่างดี มีองค์ประกอบทีมีความหมายเดียวกันมีดังนี  1) วาง

แผนการสอนอย่างดี  2) เตรียมตัวสอนมาอย่างดี 3) ก ําหนดระยะเวลาในแผนการสอน  

 11. แสดงเจตคติทีด ีมีองค์ประกอบทีมีความหมายเดียวกันมีดังนี  1) แสดงเจตคติทีดี 

2) ทัศนคติของครูทีมีต่อเด็ก 3) เชือความสามารถในการเรียนของผู ้ เรียนทุกคน  

 12. ประเมินการเรียนการสอน มีองค์ประกอบทีมีความหมายเดียวกันมีดังนี  1) 

ประเมินการเรียนการสอน 2) มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง  

 13. สนับสนุนให้นักเรียนมีความพึงพอใจตนเอง มีองค์ประกอบทีมีความหมาย

เดียวกันมีดังนี  1) สนับสนุนให้นักเรียนมีความพึงพอใจตนเอง 2) พัฒนานักเรียนด้านอารมณ์ให้

นักเรียนมีความรืนรมย์ในการเรียนรู้  

 จากการกําหนดชือองค์ประกอบ 13 รายการข้างต้น และจากองค์ประกอบทีเป็นทัศนะหรือ

ผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการแหล่งต่างๆ ทีมีความหมายเฉพาะอืนๆ ผู ้วิจัยได้นํามาแสดงใน

ตารางสังเคราะห์ 5 โดยองค์ประกอบเหล่านี ถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 

(theoretical framework) ทีผู ้วิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพือกําหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิด

เพือการวิจัย (conceptual framework) ต่อไป 

 หมายเหต ุ ผู้วิจัยได้ใช้หมายเลขของแหล่งอ้างอิง 2.5.1 – 2.5.10 แทนการระบุชือของ

นักวิชาการหรือแหล่งอ้างอิงตามลําดับทีกล่าวมาข้างต้น 
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ตารางที 5 สังเคราะห์องค์ประกอบย่อย เป็นแบบอย่างทางการสอน 

 

องค์ประกอบย่อย ด้าน เป็นแบบอย่างทางการสอน 

2.
5.

1 

2.
5.

2 

2.
5.

3 

2.
5.

4 

2.
5.

5 

2.
5.

6 

2.
5.

7 

2.
5.

8 

2.
5.

9 

2.
5.

10
 

รว
ม 

1. ใช้วิธีสอนทีหลากหลาย           8 

2. ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้           8 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง           5 

4.มีความรู้ในเรืองทีสอนอย่างดี           4 

5.พูดจาสือความหมายได้ชัดเจน           3 

6. นํานักเรียนบรรลุถึงจิตสํานึกในการทํางานอย่างมีความสุข           3 

7. สร้างคําถามเพือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้           3 

8. ประเมินพัฒนาการของผู้เรียนทุกด้านอย่างต่อเนือง           3 

9. เป็นแบบอย่างทีดี           3 

10. วางแผนการสอนอย่างดี           3 

11. แสดงเจตคติทีดี           3 

12.ประเมินการเรียนการสอน           2 

13.สนับสนุนให้นักเรียนมีความพึงพอใจตนเอง           2 

14.ยอมรับฟังความคิดเห็นวิเคราะห์วิจารณ์อย่างจริงใจ           1 

15.สรุปสาระได้อย่างชัดเจนเพราะการเตรียมความพร้อม           1 

16.ใช้แหล่งเรียนรู้ทีหลากหลายและเชือมโยงประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้ เรียนเข้า

ก ับชีวิตจริง 
          1 

17. ศึกษาหลักสูตรให้กระจ่าง           1 



 

ตารางที 5 สังเคราะห์องค์ประกอบย่อย เป็นแบบอย่างทางการสอน (ต่อ) 

 

องค์ประกอบย่อย ด้าน เป็นแบบอย่างทางการสอน 

2.
5.

1 

2.
5.

2 

2.
5.

3 

2.
5.

4 

2.
5.

5 

2.
5.

6 

2.
5.

7 

2.
5.

8 

2.
5.

9 

2.
5.

10
 

รว
ม 

18. ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ           1 

19. ชีนําสังคม           1 

20. พัฒนาการเรียนการสอนสมํ าเสมอ           1 

21. พัฒนาให้ผู้ เรียนนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําว ันได้           1 

22. ผู้สอนเปลียนบทบาทเป็นผู้อ ํานวยความสะดวก           1 

23. เข้มงวดแต่ใจกรุณา           1 

24. ท ํางานเป็นระบบ           1 

25. ดํารงทักษะมนุษยสัมพันธ์ไว้           1 

26. จงยืดหยุ่น           1 

27. ยกตัวอย่างได้ชัดเจน            

รวม 7 5 7 7 3 6 10 7 6 6 64 
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 จากตารางที 5 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบ เป็นแบบอย่างทางการสอน พบว่ามี

องค์ประกอบเชิงทฤษฎี (theoretical framework) จ ํานวน 27 องค์ประกอบ แต่การศึกษาวิจัยครั งนี  

ผู ้วิจัยได้ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากความถีขององค์ประกอบทีนักวิจัยส่วนใหญ่เลือกเป็น

องค์ประกอบในระดับสูง (ในทีนี  คือ ความถีตั งแต่ 5 ขึ นไป) ได้องค์ประกอบ เป็นแบบอย่าง

ทางการสอน 3 องค์ประกอบทีจะใช้เป็นกรอบแนวคิดเพือการวิจัย (conceptual framework) ในการ

วิจัยครั งนี  ดังนี   

 องค์ประกอบที 1  ใช้วิธีสอนทีหลากหลาย  

 องค์ประกอบที 2  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

 องค์ประกอบที 3  ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้  

 จากองค์ประกอบข้างต้น สามารถสร้างโมเดลการวัดองค์ประกอบ เป็นแบบอย่างทางการ

สอน ดังภาพที 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3 โมเดลการวัดองค์ประกอบ เป็นแบบอย่างทางการสอน   

 จากภาพที 3 แสดงโมเดลการวัดองค์ประกอบ เป็นแบบอย่างทางการสอน ทีได้จากการ

สังเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้องซึงประกอบด้วย 1) ใช้วิธีสอนทีหลากหลาย 2) ส่งเสริมการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง   และ 3) ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้  

2.6 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชีของ “ใช้วิธีสอนทีหลากหลาย” 

 วิธีสอน หมายถึง กระบวนการในการดําเนินการจัดกิจกรรม การเรียนรู้เพือให้ผู ้ เรียนเกิด

การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ด้วยวิธีการต่าง  ๆทีแตกต่างกันไปตามองค์ประกอบและลักษณะเฉพาะ

ของวิธีการนั น  ๆ (ความหมายของวิธีสอน, ม.ป.ป.) หรือ วิธีสอน หมายถึง แนวทางทีปฏิบัติ 

แบบอย่างทีทํา ทีผู ้สอนดําเนินการให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ด้วยวิธีการต่างๆที

แตกต่างกันไปตามองค์ประกอบ และขั นตอนสําคัญอันเป็นลักษณะเด่นหรือลักษณะเฉพาะทีขาด

 
ใช้วิธีสอนทีหลากหลาย 

 

เป็นแบบอย่าง 

ทางการสอน 

 

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ 
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ไม่ได้ของวิธีนั นๆ เช่น วิธีสอนโดยใช้การบรรยาย วิธีสอนแบบสาธิต แบบ สสวท. แบบโครงงาน 

แบบสืบสวนสอบสวน แบบอุปมัย แบบอภิปราย ฯลฯ (ว ัฒนา ก้อนเชือวัฒน์, 2549) ขณะที ทิศนา 

แขมมณี (2551ก) ให้ความหมายของ วิธีสอน หมายถึง ขั นตอนทีผู ้สอนดําเนินการให้ผู ้ เรียนเกิดการ

เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ด้วยวิธีการต่างๆ ทีแตกต่างกันไปตามองค์ประกอบและขั นตอนสําคัญอัน

เป็นลักษณะเฉพาะหรือลักษณะเด่นทีขาดไม่ได้ของวิธีนั นๆ เช่น วิธีสอนโดยการบรรยาย 

องค์ประกอบสําคัญของการบรรยาย คือ เนือหาสาระทีจะบรรยาย ขั นตอนสําคัญคือการเตรียม

เนือหาสาระการบรรยาย (พูด บอก เล่า อธิบาย) และการประเมินผลการเรียนรู้ของผู ้ เรียน ทีเกิดจาก

การบรรยาย ดังนั นวิธีสอนโดยใช้การบรรยาย ก็คือกระบวนการหรือขั นตอนทีผู ้สอนใช้ในการช่วย

ให้ผู ้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ทีก ําหนด โดยการเตรียมเนือหาสาระทีจะบรรยาย แล้ว

บรรยายคือพูด บอก เล่า อธิบายเนือหาสาระหรือสิงทีต้องการสอนแก่ผู ้ เรียน และประเมินผลการ

เรียนรู้ผู ้ เรียนด้วยวิธีใดวิธีหนึง  

 ดังนั น จากความหมายของ “วิธีสอน” ดังทีกล่าวมาสรุปได้ว่า วิธีสอน หมายถึงขั นตอนที

ผู ้สอนดําเนินการให้ผู ้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ด้วยวิธีการต่าง  ๆทีแตกต่างกันไปตาม

องค์ประกอบและขั นตอนสําคัญอันเป็นลักษณะเฉพาะหรือลักษณะเด่นทีขาดไม่ได้ของวิธีนั นๆ  

 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ถือเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา โดยพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก ําหนดแนวทางการจัดการศึกษาทียึดหลักให้ผู ้ เรียนเป็นผู ้ทีสําคัญ

ทีสุด ซึงต้องอาศัยแนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทีเน้นผู ้ เรียนเป็นศูนย์กลาง และการจัดการ

เรียนรู้ทีเน้นผู ้เรียนเป็นศูนย์กลางก็จ ําเป็นต้องอาศัยหลักการวิธีสอนและเทคนิคการสอนที

หลากหลายเข้าไปช่วย การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการทีหลากหลาย นอกจากจะช่วยให้ผู ้ เรียน

เกิดการเรียนรู้ได้ดีตามวัตถุประสงค์แล้ว ย ังสามารถช่วยจูงใจให้ผู ้ เรียนเกิดความกระตือรือร้นใน

การเรียนรู้อีกด้วย ครูพึงตระหนักว่าการปรับปรุงการสอนด้วยการเรียนรู้วิธีการและเทคนิคต่างๆ 

ของการสอน จะช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิงขึ น ครูผู ้สอนจําเป็นต้องมีความอดทน

และความพยายามอย่างต่อเนือง ความสําเร็จจึงจะเกิดขึ น (ทิศนา แขมมณี, 2551ข)   

 นอกจากนี  ทิศนา แขมมณี (แนะครูมืออาชีพต้องมีวิธีสอนหลากหลาย, ม.ป.ป.)ได้ให้ทัศนะ

ในการแนะนําครูมืออาชีพทีต้องมีวิธีสอนทีหลากหลาย โดยกล่าวในการสัมมนาหัวข้อ “14 วิธีสอน

สําหรับครูมืออาชีพ” ว่าวิธีการสอนถือว่าเป็นสิงจําเป็นของครูทุกคน แต่ครูส่วนใหญ่ย ังมีปัญหาขาด

ความเข้าใจและสับสนในการเลือกวิธีการสอนทีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนโดยเฉพาะ

สับสนเนือหาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ทีก ําหนดว่าการจัดการศึกษาต้องยึดผู ้ เรียน

สําคัญทีสุด โดยให้เด็กมีบทบาทในการเรียนรู้มากขึ น และได้ลงมือปฏิบัติเพือให้เกิดความเข้าใจ

อย่างแท้จริง แต่ไม่ไดห้มายความว่าจะให้ยกเลิกระบบการสอนแบบบรรยายทีครูเป็นศูนย์กลาง 
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เพราะการสอนแต่ละวิธีจะมีข้อดีทีแตกต่างกัน ซึงอาจใช้ระบบการสอนทีเด็กเป็นศูนย์กลาง ครูเป็น

ศูนย์กลางหรือสือการสอนเป็นศูนย์กลาง โดยปรับไปตามความเหมาะสม ทั งนี เราก ําลังสับสน

ระหว่างสภาพการเรียน และคุณภาพการเรียน ซึ งการจัดสภาพการเรียนจะดีหรือไม่ขึ นกับ

กระบวนการสอนว่าเหมาะสมหรือไม่นั นเอง การสอนทีมีคุณภาพจะต้องเริมจากการกําหนด

ขั นตอน เลือกรูปแบบการสอนทีมีอยู่หลากหลายวิธี แต่รูปแบบทีครูจะใช้กันมากมี 14 วิธี คือ การ

บรรยาย สาธิต ทดลอง นิรนัย อุปนัย ทัศนศึกษา อภิปรายกลุ่มย่อย บทเรียนโปรแกรม ศูนย์การเรียน 

กรณีตัวอย่าง ละคร บทบาทสมมุติ สถานการณ์จําลอง และเกม แต่ทั งนี การสอนในแต่ละวิธีไม่มี

ข้อก ําหนดตายตัวว่าจะต้องสอนกับวิชาใด แต่ครูจะต้องทําความเข้าใจถึงความแตกต่างในวิธีการ

และวัตถุประสงค์ของการสอนในแต่ละรูปแบบ เพือเลือกวิธีการสอนให้ตรงกับวัตถุประสงค ์

เป้าหมายการสอนในแต่วิชาว่าต้องการให้เด็กเกิดความรู้ในลักษณะใด ถึงแม้ว่าครูจะเลือกใช้วิธีที

ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการสอนทีดีทีสุด แต่ถ้ายึดในรูปแบบเดียว ท้ายทีสุดเด็กก็จะ

เบือหน่าย รวมทั งย ังไม่เป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ทีหลากหลาย เช่น การรับรู้เนือหา เข้าใจ

เนือหา เจตคติ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และความคิดในชั นสูง ซึงต่างต้องใช้วิธีสอนทีแตกต่าง

กัน ดังนั นในการสอนครูจึงควรเลือกใช้วิธีทีหลากหลายสลับสับเปลียนกันไป ซึงถ้าครูเข้าใจก็จะทํา

ให้คุณภาพการเรียนการสอน และคุณภาพผู้ เรียนดีขึ น  

 ฉะนั น วิธีสอนทีดีทีสุด คือ วิธีสอนทีเหมาะสมกับผู ้ เรียน โอกาส และสถานการณ์ ในการ

สอนเรืองหนึง ครูอาจใช้หลายวิธีเพือให้ทั งครูและนักเรียนไม่เบือหน่ายเป็นการเรียนทีสนุกสนาน

และได้เด็กดีตามทีพึงประสงค ์(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมสามัญศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก,์ ม.ป.ป. 

) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 22 ความว่า 

"การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู ้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า

ผู ้ เรียนสําคัญทีสุด กระบวนการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู ้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม

ศักยภาพ" การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั นพืนฐานนั น เห็นได้ว่ามุ่งพัฒนาผู ้ เรียนทุกคน

ให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได ้และถือว่าผู ้ เรียนสําคัญทีสุด การจัดการเรียนการสอนบทบาทของ

ครูเปลียนจากการเป็นผู ้ ถ่ายทอดเนือหาวิชามาเป็นผู ้กระตุ้นผู ้ เรียนให้ก ําลังใจ ให้ค ําแนะนํา เรียนรู้

ไปพร้อมกับผู ้ เรียนในบางเรืองทีเป็นความรู้ใหม่  ๆสนับสนุนส่งเสริมผู ้ เรียนให้แสวงหาความรู้จาก

สือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และให้ข้อมูลทีถูกต้องแก่ผู ้ เรียนเพือนําไปสร้างสรรค์ความรู้ของตนได้รับ

การพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู ้ เรียน ชุมชน และสังคม 

แม้ว่าผู ้ เรียนจะมีความแตกต่างกันก็ตาม ดังนั น การจัดการเรียนทีดีต้องมุ่งส่งเสริมให้ผู ้ เรียนได้รับ

การพัฒนา ทั งด้าน ร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ และสังคมเป็นสําคัญ แต่ผู ้สอนก็มี

ความสําคัญมีบทบาทมากขึ น ผู ้สอนต้องเป็นคนเก่ง มีความรู้ ความเชียวชาญในสาขาทีสอนจึงจะ
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สามารถแนะนําผู ้ เรียนได้อย่างถูกต้อง ด้วยกระบวนการทีมากมายหลากหลายวิธี สุดแต่ครูผู ้สอนจะ

พิจารณานํามาใช้ให้เหมาะสมกับเนือหา สาระ จุดประสงค์ทีต้องการให้เกิดขึ นกับผู ้ เรียน โดยคํานึง

อยู่เสมอว่าจะจัดการเรียนการสอนอย่างไร จึงจะทําให้ผู ้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ไม่เรียนเพือ

รู้แต่เพียงอย่างเดียว ครูผู ้สอนควรศึกษาและหาวิธีการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้

อย่างแท้จริงตลอดเวลาเพราะการศึกษาเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถนําไปใช้ในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตได้ สรุปได้ว่า ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการสอน ให้เหมาะสมตาม

ศักยภาพของผู ้ เรียนด้วยความหลากหลายและวิธีการสอนทีดีทีสุดคือวิธีการสอนทีเหมาะแก่ผู ้ เรียน 

(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมสามัญศึกษา, ม.ป.ป.)  

 ดังนั น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการขององค์ประกอบย่อย “ใช้วิธีสอนทีหลากหลาย” 

ได้ว่า หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐานทีตระหนักถึงการพัฒนา

และปรับปรุงการสอนของตนด้วยการเรียนรู้วิธีการและเทคนิคต่างๆ ของการสอนทีมีอยู่อย่าง

หลากหลายวิธี เพือส่งเสริมผู ้ เรียนให้ไดเ้กิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  ซึงนิยามดังกล่าวเชือมโยงถึงตัว

บ่งชี  ใช้วิธีสอนทีหลากหลาย ประกอบด้วย 1) ปรับปรุงการสอนโดยเรียนรู้วิธีการและเทคนิคต่างๆ 

ของการสอน 2) เลือกวิธีสอนทีตรงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการสอน 3) วางแผนการสอน

อย่างหลากหลายวิธี 4) มีความอดทนและพัฒนาวิธีสอนอย่างต่อเนือง 5) ส่งเสริมผู ้ เรียนให้แสวงหา

ความรู้จากสือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 6) ส่งเสริมให้ผู ้ เรียนได้รับการพัฒนาทั งด้านร่างกาย สติปัญญา 

อารมณ์และสังคมเป็นสําคัญ 7) มีความรู้ความเชียวชาญในสาขาทีสอน  

 

2.7 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชีของ “ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง”  

 การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีแนวคิดพืนฐานมาจากทฤษฎีมานุษยนิยม (Humanism) ซึงมีความ

เชือเรืองความเป็นอิสระ และความเป็นตัวของตัวเองของมนุษย์ ดังทีมีผู ้กล่าวไว้ว่ามนุษย์ทุกคนเกิด

มาพร้อมกับความดี มีความเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเอง สามารถหาทางเลือกของตนเอง มีศักยภาพ

และพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างไม่มีขีดจํากัด มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผู ้ อืน ซึง

เป็นแนวคิดทีสอดคล้องกับนักจิตวิทยามานุษยนิยม (Humanistic Psychology) ทีให้ความสําคัญใน

ฐานะทีผู ้ เรียนเป็นปัจเจกบุคคล และมีแนวคิดว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพและมีความโน้มเอียงทีจะใส่

ใจ ใฝ่รู้ ขวนขวายเรียนรู้ด้วยตนเอง มนุษย์สามารถรับผิดชอบพฤติกรรมของตนเองและถือว่าตนเอง

เป็นคนทีมีค่า (การเรียนรู้ด้วยตนเอง, 2552) จากทีได้กล่าวมานี ได้มีผู ้ให้แนวคิดการเรียนรู้ด้วย

ตนเองไว้แตกต่างกัน ดังนี     

 Knowles (1975) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเอง สรุปได้ว่า การเรียนรู้ด้วย

ตนเองเป็นกระบวนการทีผู ้ เรียนคิดริเริมการเรียนเอง โดยวินิจฉัยความต้องการในการเรียนรู้ของตน 
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กําหนดเป้าหมาย และสือการเรียน ติดต่อกับบุคคลอืน หาแหล่งความรู้เลือกใช้ยุทธวิธีการเรียนรู้

เสริมแผนการเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนของตน ซึงอาจจะได้รับหรือไม่ได้รับความช่วยเหลือ

จากผู ้ อืนก็ตาม  

 Skager (1977) ให้ความหมาย ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองว่า เป็นประสบการณ์การเรียนรู้

ส่วนบุคคล ผู ้ เรียนมีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะ ความสามารถในการวางแผน การบริหารจัดการ

และการประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเอง และในฐานะทีเป็นสมาชิกของกลุ่มการเรียนที

ร่วมมือกัน  

 Griffin (1983) กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เฉพาะ

บุคคล โดยมีเป้าหมายทีจะพัฒนาการเรียนรู้ ความสามารถในการวางแผน การปฏิบัติตามแผนและ

การประเมินผลการเรียนรู้ของตน  

 Brookfield (1984) สรุปถึง การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วนตนเองว่า เป็นการแสวงหาความรู้

โดยผู ้ เรียนเป็นผู ้ก ําหนดเป้าหมายการเรียนทีชัดเจน ควบคุมกิจกรรมการเรียนของตนในด้านเนือหา

และวิธีการเรียนซึงอาจขอความช่วยเหลือในด้านต่าง  ๆเช่น การกําหนดและใช้หนังสือประกอบการ

เรียนหรือบทความต่างๆ จากบุคคลอืนทีเกียวข้อง รวมทั งเลือกวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง  

 สมคิด อิสระวัฒน ์(2538) กล่าวถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองว่าหมายถึง การเรียนรู้ที

ผู ้ เรียนมีความคิดริเริมด้วยตนเอง โดยอาศัยความช่วยเหลือหรือไม่ก็ไดใ้ห้ ผู ้ เรียนวิเคราะห์ความ

ต้องการทีจะเรียนรู้ของตน กําหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ แยกแยะ เจาะจง แหล่งข้อมูลในการ

เรียนรู้ คัดเลือกวิธีการเรียนรู้ทีเหมาะสมและประเมินผลการเรียนรู้นั นๆ   

 ชัยฤทธิ โพธิสุวรรณ (2541) กล่าวว่า ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ กระบวนการเรียนรู้

ทีผู ้ เรียนจะด้วยความช่วยเหลือสนับสนุนจากภายนอกตัวผู ้ เรียนหรือไม่ก็ตาม ริเริมการเรียนรู้ เลือก

เป้าหมาย  แสวงหาแหล่งทรัพยากรของการเรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนรู้ จนถึงการประเมิน

ความก้าวหน้าของการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

 การเรียนรู้ด้วยตนเอง (ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-directed learning: 

SDL) ว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ทีผู ้ เรียนริเริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ ความต้องการ 

และความถนัด อย่างมีเป้าหมาย รู้จักแสวงหาแหล่งเรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนและประเมิน

ความก้าวหน้าการเรียนรู้ของตนเองซึงทําด้วยตนเอง หรือขอความช่วยเหลือผู ้ อืนก็ได้ การเรียนรู้

ด้วยการชี นําตนเองมีหลายรูปแบบ เช่น การอ่าน การอภิปราย การเขียน การเสาะหาความรู้โดยการ

สัมภาษณ์ การท่องเทียว การแลกเปลียนความคิดเห็นกับผู ้รู้  เรียนรู้ด้วยตนเองจากการใช้

คอมพิวเตอร์ โปรแกรม สือต่างๆ เป็นต้น  
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 ดังนั น สามารถสรุปได้ว่า การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง นั น หมายความว่า การส่งเสริม

ให้ผู ้ เรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ทีผู ้ เรียนริเริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ ความต้องการ

และความถนัด มีเป้าหมาย รู้จักแสวงหาแหล่งทรัพยากรของการเรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนรู้ จนถึงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยจะด้วยตนเองหรือร่วมมือช่วยเหลือกับผู ้ อืน

หรือไม่ก็ได ้  

 วฒันาพร ระงับทุกข ์(2545) ได้เสนอรูปแบบกิจกรรมทีส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองโดย

ได้เสนอหลักการเรียนรู้เพือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง กล่าวคือ 1) ศึกษาผู ้ เรียนเป็นรายบุคคล 

เนืองจากผู ้ เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั งในด้านความสามารถในการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ เจต

คติ ฯลฯ ดังนั น การจัดการเรียนรู้จึงต้องคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิง

ด้านความสามารถในการเรียนรู้ และวิธีการเรียนรู้ โดยจัดการเรียนรู้ เนือหา และสือทีเอือต่อการ

เรียนรู้รายบุคคล รวมทั งเปิดโอกาสให้ผู ้ เรียนได้นําเอาประสบการณ์ของตนมาใช้ในการเรียนรู้ด้วย 

2) จัดให้ผูเ้รียนมีส่วนรับผิดชอบในการเรียน การเรียนรู้จะเกิดขึ นได้ดี เมือผู ้ เรียนมีส่วนรับผิดชอบ

การเรียนรู้ของตนเอง ดังนั น การจัดการเรียนรู้จึงควรเปิดโอกาสให้ผู ้ เรียนมีบทบาทตั งแต่ การ

วางแผน กําหนดเป้าหมายการเรียนทีสอดคล้องกับความต้องการของตน หรือกลุ่ม การกําหนด

กิจกรรมการเรียนรู้ สือการเรียน การเลือกใช้วิธีการเรียนรู้ การใช้แหล่งข้อมูล ตลอดจนถึงการ

ประเมินผลการเรียนของตน 3) พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู ้ เรียน การจัดการเรียนรู้เพือส่งเสริมให้

ผู ้ เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองนั นจําเป็นอย่างยิงทีผู ้ เรียนจะต้องได้รับการฝึกให้มีทักษะและ

ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ทีจ ําเป็นต่อการเรียนรู้ ด้วยตนเอง เช่น การบันทึกข้อความ การจัดประเภท

หมวดหมู่ การสังเกต การแสวงหาและใช้แหล่งความรู้ เทคโนโลยีและสือทีสนับสนุนการเรียน 

รวมทั งเปิดโอกาสให้ผู ้ เรียนได้มีประสบการณ์ในการตัดสินใจ แก้ปัญหา ก ําหนดแนวทางการเรียนรู้ 

และเลือกวิธีการเรียนรู้ทีเหมาะสมกับตนเอง 4) พัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู ้ อืน การเรียนรู้ด้วย

ตนเองไม่ได้หมายความว่าผู ้ เรียนต้องเรียนคนเดียวโดยไม่มีชั นเรียนหรือเพือนเรียน ยกเว ้นการเรียน

รายบุคคล โดยทั วไปแล้ว ในการเรียนรู้ด้วยตนเองผู ้เรียนจะได้ทํางานร่วมกับเพือน กับครูและบุคคล

อืนๆ ทีเกียวข้อง ดังนั นจึงต้องพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู ้ อืนให้กับผู ้เรียน เพือให้รู้จักการ

ทํางานเป็นทีม โดยเฉพาะอย่างยิงการทํากิจกรรมกลุ่มร่วมกับเพือนทีมีความรู้ความสามารถ ทักษะ

เจตคติทีแตกต่างกัน เพือให้สามารถแลกเปลียนเรียนรู้และแบ่งหน้าทีความรับผิดชอบใน

กระบวนการเรียนรู้ 5) พัฒนาทักษะการประเมินตนเอง และการร่วมมือกันประเมิน ในการเรียนรู้

ด้วยตนเอง ผู ้ เรียนเป็นผู ้มีบทบาทสําคัญในการประเมินการเรียนรู้ ดังนั นจึงต้องพัฒนาทักษะการ

ประเมินให้แก่ผู ้ เรียน และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู ้ เรียนว่า การประเมินตนเองเป็นส่วนหนึงของ

ระบบประเมินผล รวมทั งยอมรับผลการประเมินจากผู ้ อืนด้วย นอกจากนี ต้องจัดให้ผู ้ เรียนได้รับการ
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ประเมินผลหลายๆ รูปแบบ 6) จัดปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู ้ เรียน สภาพแวดล้อม

เป็นปัจจัยสําคัญอยา่งหนึงในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนั นในบริเวณโรงเรียนจึงต้องจัดให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ทีนักเรียนจะค้นคว้าด้วยตนเองได้  

 นอกจากทีกล่าวมาแล้วกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (construction learning) สามารถจัด

กิจกรรมได้หลายลักษณะ ดังนี  1) ยึดผู ้ เรียนเป็นสําคัญ โดยผูส้อนเปิดโอกาสให้ผู ้ เรียนแสดงความ

ต้องการทีจะ “เลือก” ว่าจะเรียนรู้เรืองใดก่อนหลัง และให้อิสระในการใช้เวลาและสถานทีในการ

ค้นคว้าหาข้อมูล ให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาทีผู ้เรียนกําหนดขึ นเอง 2)ผู ้สอนและผู ้ เรียนจะ

เรียนรู้ร่วมกัน ผู ้สอนไม่จําเป็นต้องรู้ไปหมดทุกอย่าง และจะไม่มีผู ้ เรียนคนใดทีจะไม่มีความรู้อะไร

เลย ทั งสองฝ่ายแลกเปลียนความรู้กันได้ในขณะร่วมกิจกรรม เพราะความรู้เก่าทีครูสะสมมา อาจจะ

ไม่ทันสมัยเท่าความจริงใหม่ทีมีอยู่ในชุมชน และในแหล่งความรู้ทีผู ้ เรียนไปค้นคว้ามาก็ได้ 3) เป็น

การเรียนรู้แบบองค์รวม หรือการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไว ้ด้วยกัน 4) 

บทบาทของผู ้สอน คือผู ้อ ํานวยความสะดวก ในด้านอุปกรณ์ เครืองมือ สือการเรียนรู้ ให้แก่ผู ้ เรียน 

ตลอดจนรู้จักใช้กุศโลบายทีจะให้ผู ้ เรียนรู้จักคิดในสิงใหม่ๆ 5) ในการวัดความรู้ความสามารถ มิใช่

มาจากผู ้สอนเพียงฝ่ายเดียว หากแต่มาจากผู ้ เรียนด้วยกันเอง ผู ้ปกครอง ชุมชน ก็มีส่วนร่วมในการ

กําหนดการวัดด้วย 6) ผู ้ เรียนจะพึงพากันเองภายในกลุ่ม ใช้ระบบกลุ่มในการควบคุมพฤติกรรม

กันเองในขณะเรียนสมาชิกภายในกลุ่มจะมีหน้าทีรับผิดชอบภารกิจทั งของตนเองและของกลุ่มๆไป

พร้อมๆ กนั 7) กิจกรรมไม่จําเป็นต้องทําในห้องเรียนก็ได้ 8) ครูในความหมายใหม่ หมายถึง คน 

สัตว์ สิงของ ธรรมชาติ และอืนๆ (กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง, ม.ป.ป.) 

 ดังนั น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการขององค์ประกอบย่อย “ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง” ได้ว่า หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐานทีมีการศึกษา

ผู ้ เรียนเป็นรายบุคคลและจัดให้ผู ้ เรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการเรียนและพัฒนาทักษะการเรียนรู้

ของผู ้ เรียนและการเรียนรู้ร่วมกับผู ้ อืน อีกทั งมีการพัฒนาทักษะการประเมินตนเองและร่วมมือกัน

ประเมินและจัดปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองให้ผู ้ เรียน ซึงนิยามดังกล่าวเชือมโยงถึงตัวบ่งชี  

ส่งเสริมให้ผู ้ เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย 1) ศึกษาผู ้ เรียนเป็นรายบุคคล 2) ส่งเสริมผู ้ เรียน

ให้รับผิดชอบในการเรียน 3) พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู ้ เรียน 4) สนับสนุนปัจจัย การเรียนรู้ด้วย

ตนเองของผู ้ เรียน  

2.8 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชีของ “ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้”  

 บรรยากาศ หมายถึง ความรู้สึกหรือสิงทีอยู่รอบๆตัว  (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) 

พจนานุกรมทางการศึกษาของ Good (1973 อ้างถึงใน ธีรยุทธ์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา, 2551) ให้

ความหมายไว้ว่า บรรยากาศในชั นเรียนหมายถึง สภาพทางการเรียนในชั นเรียนซึงไม่ใช่เพียง
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สภาพแวดล้อมทางกายภาพเท่านั น แต่รวมถึงระดับของอารมณ์ พฤติกรรมผู ้สอนกับปฏิสัมพันธ์

ระหว่างผู ้สอนกับผู ้ เรียนและความรู้สึกด้วย  

 Lawrenz (1976 อ้างถึงใน ธีรยุทธ์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา, 2551) ได้กล่าวว่า บรรยากาศในชั น

เรียนเป็นสภาพหรือสิงแวดล้อมทางสังคมจิตวิทยา ขณะที ชิรว ัฒน ์นิจเนตร (2528 อ้างถึงใน ธีร

ยุทธ์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา, 2551) ให้ความหมายไว้ว่า บรรยากาศในชั นเรียน หมายถึง สภาพจิต 

สังคมทีเกิดจากพฤติกรรมผู ้สอน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู ้สอนกับผู ้เรียนและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ผู ้ เรียนด้วยกันและได้อธิบายต่อว่า “ แต่เนืองจากพฤติกรรมผู ้สอนมีเป้าหมายอยู่มีตัวผู ้ เรียนโดยตรง 

พฤติกรรมผู ้สอนกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู ้สอนกับผู ้ เรียนจึงเป็นองค์ประกอบทีไม่สามารถแยกจาก

กันได้โดยเด็ดขาด ในทางปฏิบัติมักจะถือเป็นองค์ประกอบเดียวกัน ส่วนปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู ้ เรียน

ด้วยกันเองนั นก็เกิดจากอิทธิพลของผู ้สอนเป็นส่วนใหญ่ ดังนั นบรรยากาศในชั นเรียนทั วๆไป จึง

ขึ นกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู ้สอนกับผู ้ เรียนเป็นสําคัญ”   

 บุญชม ศรีสะอาด (2524 อ้างถึงใน ธีรยุทธ์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา, 2551) ได้แบ่งบรรยากาศ

ในชั นเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย พฤติกรรมของผู ้สอน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู ้สอนกับ

ผู ้ เรียน และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู ้ เรียนกับผู ้ เรียน ซึงบรรยากาศ 3 กลุ่มนี  สามารถจัดเป็นด้านต่างๆ 6 

ด้าน ประกอบด้วย 1) การมีส่วนร่วม (involvement) หมายถึง การทีผู ้ เรียนในห้องมีความตั งใจและ

แสดงความสนใจในกิจกรรมของชั นเรียน เช่นการมีส่วนร่วมในการอภิปราย การร่วมทํากิจกรรม

ต่างๆ 2) ความผูกพันกันฉันมิตร (affiliation) หมายถึง ผู ้ เรียนมีความรู้สึกและแสดงออกซึงความ

เป็นมิตร ต่อกันและกัน 3) การสนับสนุนจากผูส้อน (teacher support) หมายถึง การแสดงออกของ

ผู ้สอนทีแสดงถึงความสนใจต่อผู ้ เรียน ไว้วางใจผู ้ เรียน สนใจในความคิดของผู ้ เรียน 4) การเน้นงาน 

(task orientation) หมายถึง การจัดกิจกรรมของชั น มุ่งให้บรรลุจุดมุ่งหมายทางวิชาการไม่ออกนอก

เรืองทีก ําลังเรียนกําลังสอน 5) การแข่งขัน (competition) หมายถึง การทีผู ้ เรียนแข่งขันซึงกันและกัน

เพือให้ได้คะแนนสูงหรือให้การยอมรับ 6) ระเบียบและการมีระบบงาน (order and organization) 

หมายถึง การเน้นการประพฤติปฏิบัติในชั นด้วยลักษณะทีเป็นระเบียบ กิจกรรมต่างๆ  จัดไว้อย่าง

เป็นระบบ  

 Jarolimek and Foster (1985 อ้างถึงใน ธีรยุทธ์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา, 2551) ได้เสนอแนวทาง

ทีผู ้ นิเทศก์ใช้ในการประเมินคุณภาพของสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ซึงมีรายละเอียด ประกอบด้วย 

1) บรรยากาศของห้องเรียนต้องเป็นบรรยากาศทีเป็นเอกภาพและมีการประสานงานกัน โดยผู ้ เรียน

เตม็ใจทีจะให้ความร่วมมือเพือให้บรรลุว ัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน ความขัดแย ้งทีเกิดขึ น

ในห้องเรียน ต้องได้รับการแก้ไขและความขัดแย ้งนั นจะต้องไม่ยือเยือจนกลายเป็นปัญหา 2) ผู ้สอน

และผู ้ เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจเกียวกับการจัดการในห้องเรียน เช่นการปฏิบัติ
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ตนและการปฏิบัติงาน 3) บรรยากาศในห้องเรียนเป็นบรรยากาศแห่งความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

ผู ้ เรียนกับผู ้สอนและผู ้ เรียนกับผู ้ เรียนด้วยกัน 4) ผู ้ เรียนมีความสนใจในสิงทีเขากําลังปฏิบัติอยู่ 5) 

ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู ้ เรียน ควรได้รับการยอมรับและให้ความสําคัญ ผู ้ เรียนทุกคนไม่

จําเป็นต้องทํางานเหมือนกันหรือใช้เวลาในการทํางานเท่ากัน ควรพิจารณาความแตกต่างของผู ้ เรียน 

6) สภาพของห้องเรียนทางกายภาพ เช่น โต๊ะ เก้าอี  อุปกรณ์ สามารถนํามาใช้ในลักษณะทียืดหยุ่นได้ 

7) ควรมีสือการเรียนการสอนทั งปริมาณทีมากเพียงพอ และมีคุณภาพทีสามารถนํามาใช้ได้กับ

รูปแบบการเรียนการสอนแบบต่างๆ อย่างเหมาะสม 8) ควรมีกิจกรรมการเรียนการสอนทีเป็น

ความคิดสร้างสรรค์ของผู ้ เรียนให้มากทีสุด และ Jarolimek and Foster (1985 อ้างถึงใน ธีรยุทธ์ 

เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา, 2551) ได้เสนอแนะแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้มี

ประสิทธิภาพ ซึงสภาพแวดล้อมห้องเรียนทีมีประสิทธิภาพจะมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของ

การสอนซึงประกอบด้วย 1) การส่งเสริมพัฒนาการด้านจิตใจและสังคมของผู ้ เรียน 2) ควรอํานวย

ความสะดวกหรือสนับสนุนให้ว ัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนบรรลุผล และวัตถุประสงค์นนั

ต้องเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของผู ้ เรียนด้วย 3) ส่งเสริมเสรีภาพทางวิชาการของผู ้ เรียนโดย

เสรีภาพนั นอาจมีขอบเขตจํากัด 4) ส่งเสริมผู ้ เรียนพัฒนาทักษะในการกํากับการเรียนด้วยตนเอง 5) 

ส่งเสริมผู ้ เรียนให้มีส่วนร่วมและรับผิดชอบการจัดการห้องเรียน 6) ส่งเสริมให้ผู ้ เรียนได้ทํางาน

ร่วมกันในบรรยากาศทีอบอุ่นและเน้นความสัมพันธ์ ระหว่างผู ้สอนกับผู ้ เรียน 7) เน้นให้ผู ้ เรียนมีเจต

คติทีดีต่อห้องเรียนของตน   

 ขณะที พรนภิศ ดาราสว่าง (ม.ป.ป.) ได้ให้ทัศนะในการสร้างบรรยากาศในการเรียนเพือ

ช่วยให้ผู ้ เรียนได้เกิดการเรียนรู้ คือ ต้องทําใหผู้ ้ เรียนเรียนอย่างกระตือรือร้น (active learning) และ

ตระหนักว่าตนกําลังเรียนอะไรอยู่ ครูจะสามารถสร้างบรรยากาศแบบนี ได้จากการจัดชั นเรียน การ

สร้างแบบเรียนและกิจกรรมในห้องเรียน และการหาเครืองมือทีจะช่วยให้ผู ้ เรียนได้พูดถึงสิงทีเรียน

ออกมาเพือจะได้รับรู้ว่าตัวเขาเองกําลังทําอะไรอยู่ (self awareness) ครูควรคํานึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างผู ้ เรียนว่า เด็กในชั นมีความสามารถ ความชอบ และมีแรงจูงใจในการเรียนแตกต่างกัน ถ้า

หากกําหนดให้เด็กทํางานแบบเดียวกัน คนทุกคนจะเกิดการเรียนรู้เท่ากัน นอกจากนี ครูควรจะให้

ความสําคัญกับการสอนให้เด็กตระหนักว่าเขากําลังเรียนอะไร และเรียนอย่างไร การฝึกให้ผู ้ เรียน

ตระหนักถึงกระบวนการการเรียนรู้จะช่วยให้ผู ้ เรียนมีความมั นใจทีจะเรียนเอง ซึงจะส่งเสริมให้

ผู ้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ( life-long learning) โดยไม่จ ําเป็นต้องพึ งครูเสมอไป  

ส่วนผู ้ เรียนเองจะเกิดการเรียนรู้หรือไม่ก็อยู่ทีครูจะช่วยสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เหมาะสม  
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 ส่วนวัฒนา ปุญญฤทธิ  (2552) ได้ให้ทัศนะเกียวกับการจัดบรรยากาศทีส่งเสริมการเรียนรู้ 

ว่าครูเป็นบุคคลสําคัญทีจะก่อให้เกิดบรรยากาศดังกล่าวได้ จึงได้เสนอแนวทางทีจะส่งเสริมให้เกิด

บรรยากาศทีสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ ดังนี   

 1)บรรยากาศทางจิตวิทยา จะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของผู ้เรียนให้สามารถ

ดําเนินการต่างๆ ได้ดังนี  (1) การสร้างบรรยากาศทีท้าทาย กระตุ้นและสนับสนุนให้ผู ้ เรียนมีความ

อยากรู้ อยากเห็น อยากแก้ปัญหา อยากแสวงหาคําตอบ ซึงบรรยากาศดังกล่าวเป็นการกระตุ้นให้

ผู ้ เรียนมีความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถทีจะแก้ปัญหาหรือทํากิจกรรมนั นๆ ได้ และให้ก ําลังใจ 

เมือผู ้ เรียนได้ลงมือทําหรือตอบสนอง ทําให้ผู ้ เรียนเกิดความมั นใจในความสามารถ และเกิดความ

ภูมิใจทําให้ไม่มีความกลัวทีจะทํากิจกรรมอืนๆ ต่อไป (2) การสร้างบรรยากาศทีอบอุ่น ปลอดภัย มี

ความเป็นมิตร ปราศจากความหวาดกลัวทีจะแสดงออก ซึงบรรยากาศดังกล่าวจะทําให้เด็กเป็นคน

กล้าคิด กล้าตัดสินใจ ซึงครูจะมีบทบาทหน้าทีในการช่วยเหลือผู ้ เรียนให้เกิดความราบรืนในการทํา

กิจกรรมต่างๆ โดยอาจเข้าไปเป็นผู ้ ร่วมคิดในการแก้ปัญหา แต่ย ังคงให้เด็กได้ใช้ความสามารถของ

เขาในการเรียนรู้ โดยมีการสนับสนุนเสริมแรงและให้ค ําปรึกษาจากครู (3) บรรยากาศทีเป็นอิสระ

ในการทําวิงต่างๆ ด้วยตนเอง ทําได้โดยครูให้โอกาสและสนับสนุนให้เด็กได้ทําสิงต่างๆ ด้วยตัวเอง 

ครูเป็นเพียงผู ้ ให้ค ําปรึกษา ให้การช่วยเหลือเมือเด็กต้องการเท่านั น ขณะเดียวกันต้องให้โอกาสเด็ก

แต่ละคนเลือกวิธีการเรียนรู้ทีเหมาะสมกับตน แม้ว่าเด็กแต่ละคนจะได้รับอิสระดังกล่าวครูก็ต้อง

สอนให้เด็กคํานึงถึงการอยู่ร่วมกัน ความเป็นอิสระแต่ละคนจะต้องไม่รบกวนหรือทําให้ผู ้อืนมี

ความสะดวกน้อยลง (4) บรรยากาศทีให้ได้รับความสําเร็จและเรียนรู้ผลทีเกิดจากการทําสิงต่างๆ 

บรรยากาศประเภทนี ทําให้ผู ้ เรียนมีก ําลังใจทีเข้มแข็ง มีความมั นใจในการทําสิงต่างๆ อย่างมีเหตุผล 

ครูสามารถสร้างบรรยากาศดังกล่าวได้โดยการให้เด็กก ําหนดจุดมุ่งหมายและวางแผนทีจะทํา

กิจกรรมต่างๆ และลงมือปฏิบัติตามแผนทีวางไว้ ครูคอยสนับสนุนให้ก ําลังใจ คอยแก้ปัญหาเมือ

เด็กต้องการ ให้ได้รับข้อมูลย ้อนกลับหลังการปฏิบัติ ให้การเสริมแรง (5) บรรยากาศแห่งการ

ยอมรับนับถือซึงกันและกัน โดยเริมจากการทีครูยอมรับผู ้ เรียนให้ความสําคัญต่อการคิดและการ

กระทําของผู ้ เรียน รับฟังและให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดให้ผู ้ เรียนได้ทํากิจกรรม

ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย บรรยากาศดังกล่าวทําให้เกิดการพัฒนาวุฒิภาวะ ได้รับประสบการณ์ทางบวก

ในการพัฒนาตนเอง เข้าใจถึงความสามารถของตนเอง ยอมรับผลของการกระทําทั งทีสําเร็จและ

ล้มเหลว (6) บรรยากาศแห่งความใกล้ชิด สนิท สนมรักใคร่กลมเกลียวกัน ครูต้องแสดงความรู้สึกที

ดีต่อผู ้ เรียน แสดงให้ผู ้ เรียนรับรู้ว่าตนเป็นทียอมรัยของครู ทั งการคิดและการกระทํา การแสดงออก

ของครูได้แก่ การแสดงท่าทีทีแสดงถึงการเอาใจใส่ทางบวกต่อผู ้ เรียนอย่างจริงใจทีสอดคล้องกับ

การแสดงออกทางบวกของผู ้ เรียน  
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 2)บรรยากาศทางกายภาพ เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมด้านอาคาร สถานที สือ ว ัสดุ

อุปกรณ์และแหล่งความรู้ทีเกือกูลต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของผู ้ เรียน สามารถ

ดําเนินการได้ ดังนี  (1) การจัดสถานทีและบริเวณในหอ้งเรียนทีอ ํานวยความสะดวกและตอบสนอง

การทํากิจกรรมต่างๆ ของเด็ก (2) การจัดสือ ว ัสดุ อุปกรณ์ทีสอดคล้องกับกิจกรรม การมีปฏิสัมพันธ์

กับสือ ว ัสดุต่างๆ ทําให้เกิดความเข้าใจและแสดงผลการเรียนรู้ผ่านการแสดงออกและจากผลงาน 

จะต้องจัดไว้ให้พอเพียง สะดวกในการใช้งาน จะช่วยสนับสนุนให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามที

กําหนดวัตถุประสงค์ไว ้ (3) การจัดแหล่งความรู้ทีสอดคล้องกับกิจกรรมและความสนใจของผู ้ เรียน 

เพือตอบสนองความสนใจทีหลากหลาย ทั งสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู ้ เรียนอยากสืบเสาะค้นหา

และลงมือปฏิบัติ  

 3)บรรยากาศทางสังคม เป็นบรรยากาศทีเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทีอยู่

ร่วมกัน การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข จะทําให้ผู ้ เรียนรู้สึกรักกันทีจะเรียนรู้และเกิดการเรียนรู้ได้

โดยง่าย ทั งด้านความรู้ และการเรียนรู้ทางสังคม ทั งนี เนืองจากเป้าหมายสําคัญของการจัดการศึกษา 

คือการให้ผู ้เรียนมีความรู้ และสามารถนําความรู้นั นไปใช้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี

ความสุข สําหรับการจัดบรรยากาศทางสังคมทีสนับสนุนการเรียนรู้ สามารถดําเนินการได้ดังนี  (1) 

การสร้างบรรยากาศประชาธิปไตย ให้ผู ้ เรียนรู้สึกว่ามีความเท่าเทียมกัน โดยครูต้องกําหนดให้มี

อิทธิพลในห้องให้น้อยทีสุด สร้างระบบการอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตยมีการสร้างความสัมพันธ์

เชิงบวกระหว่างครูกับผู ้ เรียนด้วยกัน ฝึกการเป็นสมาชิกทีดีของสังคม (2) การสร้างบรรยากาศแห่ง

ความร่วมมือร่วมใจ โดยจัดกิจกรรมให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม ครูคอยปรับปรุงการใช้ภาษา 

มารยาทและพฤติกรรมทีพึงประสงค์เพือให้เด็กสามารถทํางานกับกลุ่มเพือนได้ดี เป็นทียอมรับของ

กลุ่ม มีการจัดกิจกรรมเพือให้ผู ้ เรียนได้ทําสิงต่างๆในบรรยากาศร่วมมือร่วมใจกัน การปฏิสัมพันธ์

กับกลุ่มจะทําให้เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้ซึงกันและกันทั งด้านความคิดและการกระทําอันส่งผลต่อ

การเรียนรู้ทักษะทางสังคม ซึงจะเกิดประโยชน์ต่อผู ้ เรียนทีจะนําไปใช้ในการอยู่ร่วมกันกับผู ้ อืน

ต่อไป (3) สร้างบรรยากาศแห่งการมีสัมพันธภาพทีดีระหว่างกันทั งครูกับนักเรียน ในหมู่ผู ้ เรียน

ด้วยกันและกับบุคคลอืน ครูมีหน้าทีในการกระตุ้นให้ผู ้ เรียนปฏิบัติต่อกันด้วยดี ไม่มีการทะเลาะ

เบาะแว้ง ครูมีหน้าทีในการลดความขัดแย ้งทีเกิดขึ น และจะต้องเป็นแบบฉบับของการมีปฏิสัมพันธ์

ทีดีระหว่างตนเองและผู ้ อืน (4) สร้างบรรยากาศทีไม่กดดัน โดยลดกิจกรรมทีต้องมีการแข่งขัน 

สําหรับการประเมินผลการเรียนรู้ควรประเมินผลทีแสดงถึงพฒันาการแห่งความเป็นคนเก่ง คนดี 

และมีความสุข ให้ผู ้เรียนได้รู้ผลของการกระทําของตนเองและมีการพัฒนาตนเองโดยไม่ต้อง

แข่งขันกับผู ้ อืน จะเห็นได้ว่าบทบาทของครูในการจัดการเพือให้เกิดบรรยากาศทีส่งเสริมการเรียนรู้

นั น ถือได้ว่ามีความสําคัญต่อการเรียนรู้ของผู ้ เรียนเช่นเดียวกับการจัดประสบการณ์ด้านสาระการ
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เรียนรู้ ทั งนี เพราะการสร้างบรรยากาศทีดีไม่ใช่มีความหมายแต่เพียงให้ผู ้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม

จุดประสงค์ทีก ําหนดไว้เท่านั น แต่ย ังส่งผลต่อการสร้างความรู้สึกทีดีต่อตนเอง ต่อผู ้ อืนและต่อการ

เรียน ทําให้เกิดลักษณะของการเป็นผู ้ ทีรักการเรียนรู้และมีความต้องการทีจะรู้ในสิงต่างๆ ต่อไป  

 ดังนั น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการขององค์ประกอบย่อย “ส่งเสริมบรรยากาศการ

เรียนรู้ ” ได้ว่า หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐานทีส่งเสริม

บรรยากาศทีเป็นเอกภาพและประสานงานกัน ผู ้สอนและผู ้ เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนและ

ตัดสินในร่วมกันด้วยความสัมพันธ์อันดีและให้ความสําคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคล สภาพ

ห้องเรียนทีมีความยืดหยุ่นมีสือการสอนทีเพียงพอและมีคุณภาพ ตลอดทั งมีการจัดการเรียนการ

สอนทีเน้นความคิดสร้างสรรค์ของผู ้เรียนมากทีสุด ซึงนิยามดังกล่าวเชือมโยงถึงตัวบ่งชี  การ

ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) ร่วมวางแผนการจัดการชั นเรียนกับผู ้เรียน 2) 

เสริมสร้างบรรยากาศของความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู ้สอนกับผู ้ เรียนและผู ้ เรียนกับผู ้ เรียน 3) ให้

ความสําคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู ้ เรียน 4) สนับสนุนให้มีสือการสอนทีเพียงพอและ

มีคุณภาพ 5) ส่งเสริมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู ้ เรียน 
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ตารางที 6 องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี ขององค์ประกอบ “เป็นแบบอย่างทางการสอน”  

 

องค์ประกอบ

ย่อย 

นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี/สาระหลักเพือการวัด 

1.ใช้วิธีสอนที 

  หลากหลาย  

 พฤติกรรมการแสดงออกของครูใน

สถานศึกษาขั นพืนฐานทีตระหนักถึง

การพัฒนาและปรับปรุงการสอนของ

ตนด้วยการเรียนรู้วิธีการและเทคนิค

ต่างๆ ของการสอนทีมีอยู่อย่าง

หลากหลายวิธี เพือส่งเสริมผู ้ เรียนให้

ไดเ้กิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง   

1) ปรับปรุงการสอนโดยเรียนรู้วิธีการ

และ เทคนิคต่างๆ ของการสอน  

2) เลือกวิธีสอนทีตรงกับวัตถุประสงค์

และเป้าหมายของการสอน  

3) วางแผนการสอนอย่างหลากหลาย

วิธี  

4) มีความอดทนและพัฒนาวิธีสอน

อย่างต่อเนือง 5) ส่งเสริมผู ้ เรียนให้

แสวงหาความรู้จากสือและ แหล่ง

เรียนรู้ต่างๆ  

6) ส่งเสริมให้ผู ้ เรียนได้รับการพัฒนา

ทั งด้าน ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์

และสังคมเป็นสําคัญ  

7) มีความรู้ความเชียวชาญในสาขาที

สอน  

2. ส่งเสริมการ 

  เรียนรู้ด้วย 

  ตนเอง  

 พฤติกรรมของครูในสถานศึกษาขั น

พืนฐานทีแสดงออกถึงศึกษาผู ้ เรียน

เป็นรายบุคคลและจัดให้ผู ้ เรียนมีส่วน

ร่วมรับผิดชอบในการเรียนและ

พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู ้ เรียน

และการเรียนรู้ร่วมกับผู ้ อืน อีกทั งมี

การพัฒนาทักษะการประเมินตนเอง

และร่วมมือกันประเมินและจัดปัจจัย

สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองให้

ผู ้ เรียน 

1) ศึกษาผู ้ เรียนเป็นรายบุคคล  

2) ส่งเสริมผู ้ เรียนให้รับผิดชอบในการ

เรียน  

3) พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู ้ เรียน  

4) สนับสนุนปัจจัย การเรียนรู้ด้วย

ตนเองของผู ้ เรียน  

 

3. ส่งเสริม 

  บรรยากาศ 

 พฤติกรรมการแสดงออกของครูใน

สถานศึกษาขั นพืนฐานทีส่งเสริม

1) ร่วมวางแผนการจัดการชั นเรียนกับ

ผู ้ เรียน  
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  การเรียนรู้ บรรยากาศทีเป็นเอกภาพและ

ประสานงานกัน ผู ้สอนและผู ้ เรียนมี

ส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสิน

ในร่วมกันด้วยความสัมพันธ์อันดี

และให้ความสําคัญกับความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล สภาพห้องเรียนทีมี

ความยืดหยุ่นมีสือการสอนทีเพียงพอ

และมีคุณภาพ ตลอดทั งมีการจัดการ

เรียนการสอนทีเน้นความคิด

สร้างสรรค์ของผู ้ เรียนมากทีสุด   

2) เสริมสร้างบรรยากาศแห่ง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู ้สอน

กับผู ้ เรียนและผู ้ เรียนกับผู ้ เรียน  

3) ให้ความสําคัญกับความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลของผู ้ เรียน  

4) สนับสนุนให้มีสือการสอนที

เพียงพอและมีคุณภาพ  

5) ส่งเสริมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ของผู ้ เรียน 

 

2.9 องค์ประกอบของ “มีส่วนร่วมในการพัฒนา”   

 2.9.1 องค์ประกอบ มีส่วนร่วมในการพัฒนา ตามทัศนะของ Yukl 

  Yukl (1998) ได้ให้ทัศนะมีส่วนร่วมพัฒนาว่าเป็นการทํางานระหว่างผู ้บริหารกับ

ผู ้ ร่วมงาน ซึงจะช่วยให้เกิดการลดการสับเปลียนตําแหน่งหรือหน้าที ลดการขาดงานหรือลางาน 

เป็นการสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางาน และเป็นการทําให้ทุกคนมีทัศนคติทีดีต่อการทํางาน

และต่อองค์การ การมีส่วนร่วมส่งผลให้เกิดแรงจูงใจสูง ความรู้และประสบการณ์ของสมาชิกจะถูก

ใช้ในการทํางานและการตัดสินใจ สมาชิกของกลุ่มจะมีความตั งใจในการกระทําให้บรรลุเป้าหมาย 

ความสามารถของบุคคลสามารถพัฒนาได้โดยผ่านการมีส่วนร่วม ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล

ของงานเป็นผลมาจากการกระตุ้นทางด้านความคิดให้เกิดความพยายาม ความร่วมมือกัน  สมาชิก  

ทีมีส่วนร่วมจะตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาโดยให้ข้อแนะนําทีสร้างสรรค์ ดังนั นจากทัศนะ

ดังกล่าวสามารถสรุปองค์ประกอบของ มีส่วนร่วมในการพัฒนาได้ดังนี  1) มีความตั งใจในการ

ทํางานให้บรรลุเป้าหมาย 2) ครูมีแรงจูงใจในการทํางานสูง 3) ความรู้ความสามารถถูกนํามาใช้ใน

การทํางานอย่างเต็มศักยภาพ 4)ให้ข้อเสนอแนะทีสร้างสรรค์ 5) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 6) 

ได้รับการกระตุ้นทางความคิดให้เกิดความพยายามและความร่วมมือกัน  

 2.9.2 องค์ประกอบ มีส่วนร่วมในการพัฒนา ตามทัศนะของ Weiss,Cambone and 

Wyeth  

  Weiss, Cambone and Wyeth (1992) ได้ให้ทัศนะการมีส่วนร่วมพัฒนาของครูว่า

ทําให้ฝ่ายบริหารได้ทราบถึงความเข้าใจ ความรู้สึกและมุมมองต่างๆ ของคณะครูทีมีต่อนโยบายทํา

ให้ฝ่ายบริหารได้มีข้อมูลในการบริหารจัดการและการตัดสินใจอย่างรอบคอบ ครูคือกลุ่มบุคลากร
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หลักในการแปลงวิสัยทัศน์และนโยบายของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ การทีครูมีความเต็มใจและ

มีพลังต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมกับฝ่ายบริหาร ทําให้เกิดการแลกเปลียนความคิดทีมีประโยชน์ ต่อ

การตัดสินใจแก่ฝ่ายบริหาร ก่อให้เกิดบรรยากาศการทํางานแบบมีความรู้สึกร่วมกันของความเป็น

เจ้าของและความผูกพันทีปฏิบัติภารกิจเพือบรรลุเป้าหมายขององค์การ ในแง่ของครูผู ้นํา การเปิด

โอกาสให้เขาเหล่านั นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและแลกเปลียนความคิดเห็น ย่อมทําให้ครู

เหล่านั นมีความผูกพันและมุ่งมั นทีจะผลักดันให้นําแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ ดังนั นจากทัศนะดังกล่าว

สามารถสรุปองค์ประกอบของ มีส่วนร่วมในการพัฒนาได้ดังนี  1) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) ให้

ข้อมูลทีเป็นประโยชนใ์นการบริหารงาน 3) มีความผูกพันและมุ่งมั นทีจะผลักดันแนวคิดไปสู่การ

ปฏิบัติ 

 2.9.3 องค์ประกอบ มีส่วนร่วมในการพัฒนา ตามทัศนะของ Hart ; Lieberman and 

Miller ; Barth  

  Hart (1995) Lieberman and Miller (1999) Barth (2001) ได้กล่าวถึงภาวะผู ้นําของ

ครูนําไปสู่การมีส่วนร่วมพัฒนากิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน ตามกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ ภาวะผู ้นําของครูจึงเกือหนุนต่อการพัฒนาไปสู่ความเชียวชาญและความเป็นเลิศ

ด้านการสอนและการเรียนรู้ โดยอาศัยรูปแบบการพัฒนาครูทีเน้นการแลกเปลียนความรู้และ

ประสบการณ์ต่อกัน เน้นการทีครูเก่าทีเชียวชาญให้ค ําปรึกษาและเป็นพีเลี ยงครูใหม่ เน้นการร่วมคิด

ร่วมปฏิบัติภารกิจแบบกัลยาณมิตรระหว่างเพือนครู และช่วยเสริมสร้างบรรยากาศของการทํางาน

ร่วมกัน เพือไปสู่ความเชียวชาญและความเป็นเลิศ ดังนั นจากทัศนะดังกล่าวสามารถสรุป

องค์ประกอบของ มีส่วนร่วมในการพัฒนาได้ดังนี  1) มีการแลกเปลียนความรู้ซึงกันและกัน 2) ครูที

เชียวชาญให้ค ําปรึกษาและเป็นพีเลี ยงครูใหม่ 3) เสริมสร้างบรรยากาศในการทํางานร่วมกัน  

 2.9.4 องค์ประกอบ มีส่วนร่วมในการพัฒนา ตามทัศนะของ Conley and Muncey 

  Conley and Muncey (1999) ไดใ้ห้ทัศนะเกียวกับ มีส่วนร่วมพัฒนาโดยมุ่งให้ครู

ทุกคนได้พัฒนาภาวะผู ้นําผ่านภารกิจทีครูปฏิบัติตามปกติ ด้วยการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้จาก

การทีครูร่วมกันทํางานเป็นทีมกับครูคนอืนในการตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติการเรียนการ

สอน และผลการเรียนรู้ของผู ้ เรียน ตลอดจนความก้าวหน้าของผู ้ เรียน ตัวอย่างโปรแกรมการพัฒนา

ภาวะผู ้นําของครูทีใช้กันแพร่หลายในประเทศตะวันตก คือโครงการความร่วมมือระหว่างคณะ

ศึกษาศาสตร์กับโรงเรียน เพือส่งเสริมความเป็นนักวิชาชีพของครูทุกคน ในลักษณะความร่วมมือ

แบบเท่าเทียมกัน (collaborative partnerships) ใช้ยุทธวิธีพัฒนาความเป็นมืออาชีพให้กับครูทั ง

โรงเรียนแบบต่อเนือง ประสานไปกับภารกิจตามปกติทีครูปฏิบัติในโรงเรียนภายใต้บรรยากาศการ

ทํางานเป็นทีม ดังนั นจากทัศนะดังกล่าวสามารถสรุปองค์ประกอบของ มีส่วนร่วมในการพัฒนาได้



80 

ดังนี  1) เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกัน 2) มีการทํางานเป็นทีม 3) มีการตรวจสอบและ

ประเมินการปฏิบัติงานร่วมกัน 4) เสริมสร้างการเป็นนักวิชาชีพให้ครูทุกคน  

 2.9.5 องค์ประกอบ มีส่วนร่วมในการพัฒนา ตามทัศนะของ Acker – Hocever and 

Touchton 

  Acker – Hocever and Touchton (1999) ได้ให้แนวคิด เกียวกับภาวะผู ้นําของครู 

มักใช้มิติด้านการสร้างสัมพันธภาพและมิติด้านความช่วยเหลือสนับสนุนและความร่วมมือ ครูผู ้นํา

จะมีความสามารถในการสร้างเครือข่ายของการปฏิบัติงานเป็นทีมกับเพือนครูในโรงเรียน ของตน

และปฏิบัติงานในชุมชนได ้ดังนั นจากทัศนะดังกล่าวสามารถสรุปองค์ประกอบของ มีส่วนร่วมใน

การพัฒนาได้ดังนี  1) มีการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกัน 2) มีการทํางานเป็นทีม 3) ครู

ร่วมกันปฏิบัติงานในชุมชน  

 2.9.6 องค์ประกอบ มีส่วนร่วมในการพัฒนา ตามทัศนะของ Barth  

  Barth (2001) ให้แนวคิดในการมีส่วนร่วมพัฒนาของครูทีมีภาวะผู ้นําว่า 1) ฝ่าย

บริหารไม่สามารถบริหารและจัดการศึกษาได้โดยลําพัง ต้องได้รับความร่วมมือร่วมรับผิดชอบใน

ภารกิจต่างๆ จากทุกฝ่าย ในแง่ครูผู ้สอน ถ้าครูมีภาวะผู ้นําย่อมเป็นปัจจัยเกือหนุนให้เกิดทีมทีเข้าไป

มีส่วนร่วมในลักษณะเป็นทีมผู ้สอน(teaching staff) ทีมีความผูกพันและเต็มใจในการปฏิบัติการ

เรียนการสอนแบบมืออาชีพและเป็นเครือข่ายในการช่วยเหลือและส่งเสริมครูคนอืนภายใต้นโยบาย

ของสถานศึกษา 2) การเป็นตัวแบบของครูผู ้นําแบบประชาธิปไตยให้กับผู ้ เรียน ถ้าโรงเรียนใช้ภาวะ

ผู ้นําของครูเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการศึกษา ย่อมทําให้ผู ้เรียนได้เห็นตวัแบบของสังคม

ประชาธิปไตยในโรงเรียนทีเน้นการมีส่วนร่วม และการสือสารแบบเปิด เพือการปฏิบัติภารกิจไปสู่

เป้าหมายเดียวกันคือผลสัมฤทธิ ของนักเรียน ในขณะทีครูก ําลังเรียนรู้วิธีปฏิบัติทีเหมาะสมทีสุด จาก

เพือนครูหรือครูผู ้นํา ตัวนักเรียนเองย่อมมีโอกาสได้สังเกตแบบของผู ้นําและพฤติกรรมผู ้นําของครู 

ดังนั นจากทัศนะดังกล่าวสามารถสรุปองค์ประกอบของ มีส่วนร่วมในการพัฒนาได้ดังนี  1)มีการ

ทํางานเป็นทีม 2) ผู ้ เรียนได้เรียนรู้แบบอย่างสังคมประชาธิปไตยในโรงเรียนจากการทํางานของครู 

3) มีการสือสารแบบเปิด  

 2.9.7 องค์ประกอบ มีส่วนร่วมในการพัฒนา ตามทัศนะของ (Bossert, 1988; MacNeill,  

 Cavanagh, and Silcox, 2003 

  Bossert (1988) MacNeill, Cavanagh, and Silcox, (2003) ได้ให้ทัศนะเกียวกับ มี

ส่วนร่วมพัฒนาว่า ผู ้บริหารและครูจึงต้องรู้โครงสร้างของชุมชนภายในโรงเรียนและชุมชน

ภายนอกและต้องสร้างและรักษาสัมพันธภาพทีดีกับผู ้ปกครองนักเรียน กับชุมชน ร่วมสร้าง

สภาพแวดล้อมให้เอือต่อการเรียนการสอน ดังนั นจากทัศนะดังกล่าวสามารถสรุปองค์ประกอบของ 
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มีส่วนร่วมในการพัฒนาได้ดังนี  1) มีการสร้างความร่วมมือและสัมพันธภาพทีดีกับผู ้ปกครอง 2) 

ส่งเสริมบรรยากาศทีเอือต่อการเรียนการสอน  

 2.9.8 องค์ประกอบ มีส่วนร่วมในการพัฒนา ตามทัศนะของ เกรียงศักดิ  เจริญวงศ์ศักดิ   

  เกรียงศักดิ เจริญวงศ์ศักดิ (2543) ได้เสนอแนวคิดของ มีส่วนร่วมพัฒนา 

ประกอบด้วย 1) การรับรู้มุมมองร่วมกัน (common perception) 2) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (common 

vision) 3)การเกิดผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน (mutual interests/benefits) 4) การมีส่วนร่วม

ของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง (all stakeholders) 5) การเสริมสร้างซึ งกันและกัน 

(complementary relationship) 6) การพึงพิงอิงร่วมกัน (interdependence) และ7) การมีปฏิสัมพันธ์

เชิงแลกเปลียน (interaction)  

  จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพือการสังเคราะห์ก ําหนดองค์ประกอบย่อยของ 

มีส่วนร่วมในการพัฒนา จากทัศนะและจากผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ 8 แหล่งดังกล่าวมานั น 

ผู ้วิจัยพิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบบางตัวมีความหมายเดียวกนั แต่นักวิชาการเรียกชือต่างกัน ดังนั น 

เพือให้การนําเอาองค์ประกอบแสดงในตารางสังเคราะห์มีความเหมาะสม ผู ้วิจัยจึงก ําหนดชือ

องค์ประกอบทีมีความหมายเหมือนกันแต่เรียกชือแตกต่างกันทีเป็นกลาง (neutral) ทีสะท้อนให้เห็น

ถึงความหมายเดียวกันและครอบคลุมองค์ประกอบอืนทีใช้ชือแตกต่างกันนั น หรือเลือกใช้ชือ

องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึง ดังนี 

  1. มีวสัิยทัศน์ในการพัฒนาร่วมกัน มีองค์ประกอบทีมีความหมายเดียวกัน มี

ดังนี  1) มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 2) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (ปรากฏใน 2.9.1 และ 2.9.2) 3) ส่งเสริม

บรรยากาศทีเอือต่อการเรียนการสอน 4) มีการตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานร่วมกัน  

  2. มีการทํางานเป็นทีม มีองค์ประกอบทีมีความหมายเดียวกัน มีดังนี  1) มีการ

ทํางานเป็นทีม (ปรากฏใน 2.9.4,2.9.5 และ 2.9.6) 2) มีความตั งใจทํางานให้บรรลุเป้าหมาย 3) การ

พึงพิงอิงร่วมกัน 

  3. มีเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกัน มีองค์ประกอบทีมีความหมายเดียวกัน 

มีดังนี  1) มีการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกัน 2) มีการแลกเปลียนความรู้ซึงกันและกัน 3) 

ให้ข้อเสนอแนะทีสร้างสรรค์ 4) การเกิดผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน 5) เสริมสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกัน  

  4. ให้คําปรึกษาและเป็นพีเลียงครู มีองค์ประกอบทีมีความหมายเดียวกัน มี

ดังนี  1) ครูทีเชียวชาญให้ค ําปรึกษาและเป็นพีเลี ยงครูใหม่ 2) เสริมสร้างการเป็นนักวิชาชีพให้ครูทุก

คน 3) การเสริมสร้างซึงกันและกัน   
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  5. มีการปฏิบัติงานร่วมกับผู ้ ปกครองและชุมชน  มีองค์ประกอบทีมี

ความหมายเดียวกัน มีดังนี  1) ครูร่วมกันปฏิบัติงานในชุมชน 2) สร้างความร่วมมือและสัมพันธภาพ

ทีดีกับผู ้ปกครอง  

  จากการกําหนดชือองค์ประกอบ 5 รายการข้างต้น และจากองค์ประกอบทีเป็น

ทัศนะหรือผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการแหล่งต่างๆ ทีมีความหมายเฉพาะอืนๆ ผู ้วิจัยได้นํามา

แสดงในตารางสังเคราะห์ 7 โดยองค์ประกอบเหล่านี ถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิง

ทฤษฎี (theoretical framework) ทีผู ้วิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพือกําหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบ

แนวคิดเพือการวิจัย (conceptual framework) ต่อไป 

  หมายเหต ุผู ้ วิจัยได้ใช้หมายเลขของแหล่งอ้างอิง 2.9.1 – 2.9.8 แทนการระบุชือ

ของนักวิชาการหรือแหล่งอ้างอิงตามลําดับทีกล่าวมาข้างต้น 
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ตารางที 7 สังเคราะห์องค์ประกอบย่อย มีส่วนร่วมในการพัฒนา  

 

องค์ประกอบย่อย มีส่วนร่วมในการพัฒนา 

2.
9.

1 

2.
9.

2 

2.
9.

3 

2.
9.

4 

2.
9.

5 

2.
9.

6 

2.
9.

7 

2.
9.

8 

 ร
วม

 

1.มีวิสัยทัศนใ์นการพัฒนาร่วมก ัน         5 

2.มีการทํางานเป็นทีม          5 

3.มีเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมก ัน          5 

4.ให้คําปรึกษาและเป็นพีเลี ยงครู         3 

5.ครูร่วมก ันปฏิบัติงานในชุมชน         2 

6. มีแรงจูงใจในการทํางานสูง          1 

7. ความรู้ความสามารถถูกนํามาใช้ในการทํางานอย่างเต็ม  

ศักยภาพ  
        1 

8. ให้ข้อมูลทีเป็นประโยชน์ในการบริหารงาน          1 

9 .มีความผูกพันและมุ่งมั นทีจะผลักดันแนวคิดไปสู่การ

ปฏิบัติ 
        1 

10.เสริมสร้างบรรยากาศในการทํางานร่วมก ัน          1 

11. ผู้ เรียนได้เรียนรู้แบบอย่างสังคมประชาธิปไตยใน

โรงเรียนจากการทํางานของครู  
        1 

12.มีการสือสารแบบเปิด         1 

13. การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง          1 

14. ได้รับการกระตุ้นทางความคิดให้เก ิดความพยายามและ

ความร่วมมือก ัน 
        1 

15.การรับรู้มุมมองร่วมก ัน          1 

16.การมีปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลียน          1 

รวม 6 3 3 4 3 3 2 7 31 

 

 จากตารางที 7  ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบ มีส่วนร่วมในการพัฒนา พบว่ามี

องค์ประกอบเชิงทฤษฎี (theoretical framework) จ ํานวน 16 องค์ประกอบ แต่การศึกษาวิจัยครั งนี  

ผู ้วิจัยได้ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากความถีขององค์ประกอบทีนักวิจัยส่วนใหญ่เลือกเป็น

องค์ประกอบในระดับสูง (ในทีนี  คือ ความถีตั งแต่ 5  ขึ นไป) ได้ องค์ประกอบการมีส่วนร่วมใน

การพัฒนา 3 องค์ประกอบทีจะใช้เป็นกรอบแนวคิดเพือการวิจัย (conceptual framework) ในการ

วิจัยครั งนี  จ ํานวน 3 องค์ประกอบ ดังนี   

 องค์ประกอบที 1  มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาร่วมกัน  

 องค์ประกอบที 2  มีการทํางานเป็นทีม  

 องค์ประกอบที 3  มีเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกัน  
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 จากองค์ประกอบข้างต้น สามารถสร้างโมเดลการวัดองค์ประกอบ มีส่วนร่วมในการพัฒนา 

ดังภาพที 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4 โมเดลการวัดองค์ประกอบ มีส่วนร่วมในการพัฒนา  

 

 จากภาพที 4 แสดงโมเดลการวัดองค์ประกอบ มีส่วนร่วมในการพัฒนา ทีได้จากการ

สังเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้องซึงประกอบด้วย 1) มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาร่วมกัน 2) มี

การทํางานเป็นทีม 3) มี เครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกัน  

 

2.10 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชีของ  มวีิสัยทัศน์ในการพัฒนาร่วมกัน   

 Senge (1990) ให้ทัศนะเกียวกับ ร่วมกําหนดวิสัยทัศน ์ว่า วิสัยทัศน์หรือภาพในอนาคตที

ปรารถนาให้เกิดมีขึ นในองค์การนั นเป็นสิงทีจ ําเป็นต่อภาวะผู ้นําทุกคน เป็นพลังขับเคลือนใน

ภารกิจทุกอย่างขององค์การให้มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน เป็นจุดร่วมและพลังของการเรียนรู้ของสมาชิก

ในองค์การ ผู ้นําต้องพัฒนาวิสัยทัศน์เฉพาะตน (personal vision) ขึ นมาก่อนจากคุณค่าส่วนบุคคล 

ความห่วงใย ให้ความสําคัญกับสิงใด จากการคิดได้ คิดเป็น จากนั นก็ขายฝัน คิดดังๆ แบ่งปันให้

ผู ้ อืนได้รู้ เข้าใจ เห็นคล้อยตามด้วยการสือสาร โน้มน้าวหรือดังทีเรียกกันว่า “walk the talk” ทําให้

ค ําพูดหรือภาพนั นเดินได้ กลายเป็นวิสัยทัศน์ร่วม (shared vision) ทีมีการแบ่งปันกับผู ้ ทีเกียวข้องใน

ทุกระดับขององค์การ โน้มน้าวให้เกิดการปฏิบัติร่วมกันไปในทิศทางทีทําให้ภาพวิสัยทัศน์นั นเป็น

จริงขึ นมา (turn vision into action) ในลักษณะของปฏิบัติการในเชิงรุก (proaction) มิใช่รอหรือตาม

แก้ไข (reaction) วิสัยทัศน์ร่วมนี มีคุณค่าทั งภายในและภายนอกแก่บุคคล คุณค่าภายนอกคือให้

ทราบกันโดยทั วไปว่า เรามุ่งสร้างผลสําเร็จอะไรให้เกิดแก่องค์การความเป็นเลิศในด้านใด เมือใด 

คุณค่าภายในคือมีส่วนสร้างแรงดลบันดาลใจ ความศรัทธายึดมั น เอกลักษณ์ ความเป็นส่วนหนึง

 
 มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาร่วมกัน 

 

 มีการทํางานเป็นทีม 

 

 มีเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกัน 

 

มีส่วนร่วมใน 

การพัฒนา 
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หรือความผูกพันให้เกิดแก่บุคลากร ต่อทีม ต่อองค์การ ต่อหน้าที ผลักดันให้เกิดเป็นความกล้าคิด 

กล้าทํา กล้านํา กล้าเปลียนแปลงเพือความดีกว่า ความกล้าเสียง กล้าทดลอง การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน

ในองค์การ จะมีส่วนเสริมสร้างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นอย่างยิง ทีเปรียบเสมือนหาง

เสือของเรือทีขับเคลือนให้เรือนั นมุ่งสู่เป้าหมายไปในทิศทางทีรวดเร็ว ประหย ัดและปลอดภัย 

Senge (1990) เห็นว่า การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมนี เป็นการสร้างความคิดทีใช้ปกครอง (governing 

ideas) ชี นําองค์การว่าองค์การคิดอย่างไร มีเป้าหมาย พันธกิจ และยึดถือคุณค่าใด วิสัยทัศน์ทีดีตอ้ง

สอดคล้องกับคุณค่าหรือค่านิยมทีผู ้คนยึดถือ นอกจากนี  Senge (1990) เชือว่า หากใช้แรงบันดาลใจ

เป็นทีตั ง ก็สามารถสร้างวิสัยทัศน์ทางบวกได้ เป็นแรงขับเคลือนให้เกิดการเรียนรู้การเติบโตได ้คิด

สร้าง คิดทํา คิดพัฒนา แต่หากความคิดนั นมีความกลัวเป็นพืนฐานก็จะทําให้เกิดความรู้สึกสินหวัง 

เป็นไปไม่ได ้ไม่มีอ ํานาจ ไม่สนใจใยดี ทําให้องค์การมีอายุขัยทีสั น ดังนั น วิสัยทัศน์ร่วมนี ต้องมี

กระบวนการขับเคลือนให้มีชีวิตยืนยาว ผู ้คนเข้าใจชัดเจน มีความเพียรพยายามร่วมกันทีจะให้

วิสัยทัศน์บังเกิด มีการสือสาร มีความรู้สึกผูกพนั มีความตืนเต้นอยากเห็น Senge (1990) เห็นว่า การ

คิดในเชิงระบบจะมีส่วนสนับสนุนวิสัยทัศน์ร่วมให้เป็นจริงได ้โดยอาศัยกระบวนการของการ

สืบค้นและการคิดใคร่ครวญของแบบแผนความคิด(Mental Models) เข้าร่วมด้วย ทําให้เขาเชือมั น

ได้ว่าตนมีส่วนสร้างอนาคตเช่นนั นให้เป็นจริงได ้  

 ส่วน ธนา ประมุขกุล (2544) กล่าวถึง มีวิสัยทัศนใ์นการพัฒนาร่วมกันว่าหมายถึงการที

สมาชิกมองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตทีเป็นภาพเดียวกัน มีการรับรู้และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 

และมีเป้าหมายทีจะเดินทางไปด้วยกัน  การมีวิสัยทัศนใ์นการพัฒนาร่วมกันจะทําให้กระบวนการ

ขับเคลือนเกิดพลัง มีความเป็นเอกภาพ และช่วยผ่อนคลายความขัดแย ้งอันเนืองมาจากความคิดเห็น

ทีแตกต่างกัน ในทางตรงกันข้าม ถ้าวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของสมาชิกบางกลุ่มขัดแย ้งกับวิสัยทัศน์

หรือเป้าหมายของเครือข่าย พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มนั นก็จะเริมแตกต่างจากแนวปฏิบัติทีสมาชิก

เครือข่ายกระทําร่วมกัน ดังนั น แม้ว่าจะต้องเสียเวลามากกับความพยายามในการสร้างวิสัยทัศนใ์น

การพัฒนาร่วมกัน แต่ก็จ ําเป็นจะต้องทําให้เกิดขึ น หรือถ้าสมาชิกมีวิสัยทัศน์ส่วนตัวอยู่แล้ว ก็ต้อง

ปรับให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเครือข่ายให้มากทีสุดแม้จะไม่ซ้อนทับกันแนบสนิทจนเป็นภาพ

เดียวกัน แต่อย่างน้อยก็ควรสอดรับวิสัยทัศน์ร่วม (shared vision)  

 ขณะที สมจิตต ์บัวเทศ (ม.ป.ป.) กล่าวถึง มีวิสัยทัศนใ์นการพัฒนาร่วมกันว่า เป็นการสร้าง

ทัศนะของความร่วมมือกันอย่างยึดมั นของสมาชิกในองค์การเพือพัฒนาภาพในอนาคตและความ

ต้องการทีจะมุ่งไปสู่ความปรารถนาร่วมกันของสมาชิกทั งองค์กร สมาชิกทุกคนได้รับการพัฒนา

วิสัยทัศน์ของตนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์รวมขององค์กร ซึงจะสนับสนุนให้เกิดการรวมพลังของ
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สมาชิกทีมีความคาดหวังต่อความเปลียนแปลงและความก้าวหน้าต่อไป ภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกัน

ของคนทั งองค์การ  

 นอกจากนี  วิสัยทัศน์ร่วม (shared vision) ย ังเป็นการสือสารภายในองค์การลักษณะหนึง 

เพือให้บุคลากรภายในองค์การหรือหน่วยงาน เกิดการรับรู้และเข้าใจวัตถุประสงค์ขององค์การ 

(Organization Purpose) รวมทั งสภาพทีพึงประสงค์ขององค์การในอนาคตด้วย  การแสดงความ

ประสงค์เป็นการบ่งบอกให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับรู้ว่า ควรทํางานอย่างไร ซึงความรู้ตัวเช่นนี

จะมีผลกระทบต่อความคิดและพฤติกรรมการทํางานของบุคลากรในองค์การโดยตรง การแสดง

วิสัยทัศน์ทีชัดเจนย ังทําหน้าทีช่วยการบริหารงานได้อีก 4 ประการได้แก่ 1) การสร้างแรงบันดาลใจ 

(Inspiration) วิสัยทัศน์ช่วยให้บุคลากรในองค์การได้เข้าใจว่าองค์การของตนอยู่ไปเพืออะไร และ

เมือศึกษาให้ลึกลงไปจะพบว่า วิสัยทัศน์สามารถตอบสนองความต้องการพืนฐานของมนุษย์ในส่วน

ทีเป็นเรืองความต้องการทางจิตใจได้หลายประการ ถ้าบุคลากรได้แสดงพฤติกรรมการทํางานตาม

วัตถุประสงค์ขององค์การได้แล้ว เขาจะรู้ทันทีว่าเขาได้ทําในสิงทีมีคุณค่า และมีประโยชน์ตลอดจน

รู้สึกว่าตนเองมีความสําคัญและเป็นส่วนหนึงขององค์การซึงมีคุณค่าสูง ถ้าองค์การไม่มีวิสัยทัศน์

บุคลากรจะรู้สึกวางเฉยเพราะไม่ทราบว่าการทํางานของเขามีผลอย่างไร สําเร็จตรงกับวัตถุประสงค์

ของหน่วยงานหรือไม่ และมีคุณค่าเพียงใด องค์การทีสือสารความมุ่งหมายให้บุคลากรทราบเสมอ 

อาจจะบอกโดยระบุเป็นภารกิจ (Mission) หรือสร้างเป็นค่านิยม โดยอาศัยสร้างผ่านกิจกรรมต่างๆ 

เช่น การให้ความสําคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร มี

การให้รางว ัลแก่บุคลากรทีปฏิบัติงานดีเด่น ส่งเสริมให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจในความสําเร็จต่อ

ตนเองและหน่วยงานของตน ฯลฯ เป็นต้น องค์การเหล่านี มักจะมีผลต่อการปฏิบัติงานสูงกว่า

องค์การทีไม่ได้ทําอย่างนี ทั งนี เพราะว่ากิจกรรมดังกล่าวไดสื้อสารให้รู้ว่า เขาทํางานบรรลุ

ความสําเร็จตามความมุ่งหมายขององค์การแล้ว เขาเป็นคนทีประสบความสําเร็จ เขาเป็นคนสําคัญ

เขามีคุณค่า ความรู้สึกเช่นนี จะกลายเป็นแรงบันดาลใจสําหรับการทํางานครั งต่อไปของเขาทําให้เขา

มั นใจว่าเขาได้เดินทางมาถูกทางแล้ว 2)การควบคุมทีมองไม่เห็น (Unobtrusive Control) มีบ่อยครั ง

ทีผู ้บริหารมักจะไม่อยู่ในบริเวณทีจะติดต่อได้ จึงมีบ่อยครั งทีบุคลากรระดับล่างลงมาต้องตัดสินใจ

เอง เนืองจากผู ้บังคับบัญชาไม่อยู่ การตัดสินใจทีจะทําอะไรก็ตามในการทํางานของบุคลากรใน

องค์การจะมีประสิทธิภาพสูงขึ น ถ้าหากเขารู้ทิศทางในการตัดสินใจ และทิศทางนี คือ วิสัยทัศน์ร่วม 

นั นเอง แม้ว่าผู ้บริหารจะอยู่ดูแลการทํางานอย่างใกล้ชิด สามารถพบได้ง่าย แต่ก็อาจไม่ใช่วิธีบริหาร

ทีดี เพราะลูกน้องจํานวนไม่น้อยทีไม่ชอบ เนืองจากอาจจะเกิดความรู้สึกว่า ขาดความเป็นอิสระ ถูก

ควบคุมจนกระดิกตวัไม่ได ้ซึงอาจจะทําให้เกิดความรู้สึกต่อต้านขึ นมาภายในใจ แต่ถ้ามีทิศทางให้

เขาตัดสินใจได้เอง การตัดสินใจด้วยตนเองจะทําให้เขารู้สึกว่าได้ทําเอง ไม่มีใครมาควบคุม ได้รับ
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อิสระในการทํางาน แต่ในความเป็นจริงเขาถูกควบคุมโดยทิศทางทีองค์การสร้างขึ นมา ซึงก็คือ

วิสัยทศัน์ร่วมนั นเอง การควบคุมเพียงแต่ย ้ายทีจากผู ้บริหารไปย ังวิสัยทัศน์ ซึงเป็นการควบคุมที

ไม่ได้มองว่า เป็นการควบคุม เพราะเขาไม่เห็นผู ้ควบคุม (Controller) กล่าวได้ว่าวิสัยทัศน์ร่วมเป็น

สิงทีใช้แทนคําสั งและการควบคุมอย่างใกล้ชิดได้ และสามารถนําทางให้การตัดสินใจทํา หรือไม่ทํา

อย่างใดอย่างหนึงสอดคล้องกับความมุ่งหมายขององค์การ และเพิมผลิตผล (Productivity) ของ

องค์การได ้3) การเน้นจุดสนใจ (Focus) ถ้าจะเปรียบไปแล้ววิสัยทัศน์เหมือนกระจกรวมแสงทีรวม

พลังงานความร้อนในแสงเข้าเป็นจุดเดียวกัน แต่วิสัยทัศน์รวมพลังและความแข็งแกร่งของบุคลากร

ในองค์การไปลงทีจุดเดียวกันคือความมุ่งหมายขององค์การ หมายความว่ากิจกรรมใดก็ตามทีมาทํา

ให้การทํางานไม่ตรงทิศทางจะได้รับการปฏิเสธ ทุกอย่างต้องมุ่งไปสู่จุดเดียวกันหมด 4) บูรณาการ 

(Integration) วิสัยทัศน์ร่วมเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการร่วมพลังร่วมแรงจากทุกฝ่ายซึงมีผลประโยชน์

ทีแตกต่างกันในองค์การ ในแง่นี วิสัยทัศน์ทําให้งานส่วนต่างๆ  ได้ตระหนักว่าเป้าหมายในการ

ทํางานเฉพาะส่วนงานของตน เป็นเพียงส่วนหนึงของเป้าหมายรวมขององค์การ ซึงเกิดจากความ

สอดคล้องกันของเป้าหมายจากส่วนงานทุกส่วนภายในองค์การ "องค์การทีไม่มีวิสัยทัศน์ร่วมมี

แนวโน้มทีจะต้องผจญกับปัญหาการต่อสู้กันเองอย่างไม่มีทีสินสุด เพือแย่งชิงอิทธิพลและ

ทรัพยากรในองค์การ"ไปในทิศทางเดียวกัน (วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และวัฒนธรรมองค์การ, ม.ป.ป.)  

 สําหรับ มณนิภา ชุติบุตร( ม.ป.ป.) ให้ทัศนะเกียวกับ การมีวิสัยทัศน์ร่วม หมายถึง การสร้าง

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาที จะต้องดึงครู บุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยรับบริการเข้าร่วมระดม

สมอง เพือกําหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา การกําหนดวิสัยทัศน์ลักษณะนี จะส่งผลถึงแนวทาง

ปฏิบัติของบุคคลทุกระดับในสถานศึกษา ทุกคนจะเห็นคล้อยตามและให้ความร่วมมือในการ

ขับเคลือนทุกกิจกรรมในสถานศึกษาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ด้วยความเต็มใจ มุ่งมั น และทุ่มเท  

 ขณะที  สุเทพ พงศ์ศรีว ัฒน ์(ม.ป.ป.) กล่าวถึง วิสัยทัศน์ร่วม ว่าหมายถึง ภาพในอนาคตของ

โรงเรียนทีทุกคนร่วมกันวาดฝัน และปรารถนาทีจะให้เกิดขึ นจริงกับโรงเรียนของตน วิสัยทัศน์ร่วม

จึงทรงพลังทีช่วยยึดเหนียวทุกคนให้เกิดความเป็นนํ าหนึ งใจเดียวขึ น และมีความรู้สึกร่วมใน

เป้าหมายทีจะต้องก้าวไปให้ถึง ดังนั นวิสัยทัศน์ร่วมจึงเป็นพลังขับเคลือน ให้ภารกิจทุกอย่างของ

โรงเรียนมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน วิสัยทัศน์ร่วมมิได้เกิดขึ นหรือเป็นของผู ้หนึ งผู ้ใดโดยเฉพาะ 

วิสัยทัศน์ร่วมทีดีควรมีความชัดเจนทั งเป้าหมายและแนวทางทีสามารถบรรลุได้จริง และไม่ควรเป็น

เพียงแต่ข้อความสั น  ๆทีกระชับชัดเจนดึงดูดใจเท่านั น แต่ควรมีพลังในการกํากับพฤติกรรมของ

บุคคลให้ปฏิบัติงานสอนได้ตรงกับความคาดหวัง อย่างมีความหวังและมีความเต็มใจทีจะปฏิบัติ

ภารกิจทั งของส่วนตนและของทีมงานโดยเต็มความสามารถ โดยยึดหลักการทําเพือส่วนรวม

ร่วมกัน จากทีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า “มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน” หมายถึง การกําหนดภาพในอนาคต
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ทีปรารถนาให้เกิดมีขึ นในองค์การโดยทีสมาชิกในองค์การและผูที้เกียวข้องมีส่วนร่วมและทุกคน

เห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตทีเป็นภาพเดียวกัน มีการรับรู้และเข้าใจ มีเป้าหมายเดียวกันทําให้

กระบวนการขับเคลือนเกิดพลังและมีความเป็นเอกภาพ  

 ดังนั น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการขององค์ประกอบย่อย “ มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา

ร่วมกัน” ได้ว่า หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐานทีร่วมกันกําหนด

วิสัยทัศน์เพือพัฒนาองค์การด้วยความเข้าใจทีชัดเจนและมีความเพียรพยายามทีจะทําให้วิสัยทัศน์

เกิดความสําเร็จเป็นจริงโดยสมาชิกทุกคนได้รับการพัฒนาวิสัยทัศน์ของตนให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ขององค์การภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกันโดยยึดหลักการทําเพือส่วนรวมร่วมกัน ซึงนิยาม

ดังกล่าวเชือมโยงถึงตัวบ่งชี  มีวิสัยทัศนใ์นการพัฒนาร่วมกัน  ประกอบด้วย 1) ร่วมกันกําหนด

วิสัยทัศน์ขององค์การ 2) มีว ัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกันเพือให้งานบรรลุความสําเร็จ 3) มี

ความเพียรพยายามทีจะทําให้วิสัยทัศนป์ระสบความสําเร็จ 4) พัฒนาวิสัยทัศน์ของตนให้สอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ขององค์การ 

 

2.11 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชีของ มีการทํางานเป็นทีม 

 การทํางานเป็นทีม หมายถึง การทีบุคคลหลายคนมารับผิดชอบงานร่วมกันเพือบรรลุ

ว ัตถุประสงค์ร่วมกนั ซึงบุคคลแต่ละคนล้วนมีพืนฐานแนวคิด ทัศนคติและประสบการณ์ทีแตกต่าง

กัน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2538 อ้างถึง ในทองทิพภา วิริยะพันธุ,์ 2551 ) นอกจากนี ได้มี

บุคคลหลายท่านได้ให้ความหมายของ “การทํางานเป็นทีม” ไว ้ ดังนี  เมธี ปิยะคุณ (2549) กล่าว่า 

การทํางานเป็นทีม หมายถึง การทีบุคคลตั งแต่ 2 คน ขึ นไปมาทํางานร่วมกัน เพือให้บรรลุ

จุดมุ่งหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานต่างก็ได้รับความพอใจ และ การทํางานเป็น

ทีม หมายถึง การร่วมกันทํางานของสมาชิกทีมากกว่า 1 คน โดยทีสมาชิกทุกคนนั นจะต้องมี

เป้าหมายเดียวกนัจะทําอะไรแล้ว ทุกคนต้องยอมรับร่วมกัน มีการวางแผนการทํางานร่วมกัน (ปัจจัย

สู่ความสําเร็จในการทํางานเป็นทีม , 2552 ) วิภาพร มาพบสุข (2543) กล่าวถึงการทํางานเป็นทีมว่า

คือ “การทีบุคคลมากกว่า 1 คนมารวมตัวกัน โดยมีเป้าหมายร่วมกัน แบ่งหน้าทีกัน และมีปฏิกิริยา

และการรับรู้ต่อการรวมกันเพือทํางานใดงานหนึงให้สําเร็จตามความมุ่งหมาย”  ส่วน ปริญญา ตัน

สกุล (2547) กล่าวว่า “การทํางานเป็นทีม หมายถึงกลุ่มคนตั งแต่ 2 คนขึ นไปทีมารวมตัวกันเพือ

ทํางานอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายๆ อย่างให้สําเร็จร่วมกัน” ขณะที Baron & Byrne (20007) 

กล่าวถึงการทํางานเป็นทีม ว่า “เป็นการทํางานร่วมของคน 2 คนขึ นไป ซึงแต่ละคนมีปฏิสัมพันธ์ต่อ

กัน และมีเป้าหมายเดียวกัน ต่างมีอิทธิพลต่อกัน และตระหนักในการเป็นสมาชิกกลุ่ม” สเปคเตอร์ 

(Spector, 2006) ให้ความหมายของการทํางานเป็นทีม (Team Work) ว่า “เป็นประเภทหนึงของการ
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ทํางานเป็นกลุ่ม (Group Work) ทีมงานทุกทีมงานจัดเป็นกลุ่มทํางาน แต่กลุ่มทํางานทุกกลุ่มมิใช่

ทีมงานเสมอไป ทั งนี เนืองจากการทํางานเป็นกลุ่มนั นเป็นการทํางานของบุคคลตั งแต่ 2 คนขึ นไป 

โดยมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและมีเป้าหมายร่วมกัน ซึงจะมีลักษณะการทํางานได้หลายแบบ งานของแต่

ละคนอาจไม่ขึ นตรงกับการงานของอีกคนหนึง หรืออาจไม่ต้องประสานกัน อาจต่างคนต่างทําและ

เมือแต่ละฝ่ายเสร็จงานของตนแล้วก็จะได้งานรวมตามเป้าหมายแต่ถ้าเมือใดเป็นการทํางานเป็นทีม

จะมีการประสานกัน งานของคนหนึงมีผลต่องานของคนอืนในกลุ่ม แต่ละคนมีบทบาทเฉพาะของ

ตน และทุกคนมีเป้าหมายอยู่ทีจุดเดียว” การทํางานเป็นทีมเป็นวิธีเชิงวิทยาศาสตร์ทีมนุษย์ค้นพบว่า

ช่วยพัฒนาคนและพัฒนางานถ้าทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลสู่ความสําเร็จของงานเป็นอย่าง

ยิง จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า “การทํางานเป็นทีมทําให้ผลผลิตขององค์กรเพิมขึ น และเพิม

แรงจูงใจให้คนทํางานได้อย่างมาก” (DeLamater & Myers, 2007) และสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั นพืนฐาน (2553) ได้ให้ความหมาย การทํางานเป็นทีม หมายถึง การให้ความร่วมมือ 

ช่วยเหลือ สนับสนุนเสริมแรงให้ก ําลังใจแก่เพือนร่วมงาน การปรับตัวเข้ากับผู ้อืนหรือทีมงาน 

แสดงบทบาทการเป็นผู ้นําหรือผู ้ตามได้อย่างเหมาะสมในการทํางานร่วมกับผู ้อืน เพือสร้างและ

ดํารงสัมพันธภาพของสมาชิก ตลอดจนเพือพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย 

จากแนวคิดดังกล่าวมาสรุปได้ว่า การทํางานเป็นทีม คือการทํางานเป็นกลุ่มประเภทหนึงทีสมาชิก

ทุกคนของทีมงานจะมีบทบาทเฉพาะของตน ทุกบทบาทต้องประสานกันและมีผลต่อกันและกัน 

โดยมีเป้าหมายร่วมกันทีความสําเร็จของงานนั น ซึงจากความหมายนี จะเห็นได้ว่าหัวใจสําคัญของ

ความสําเร็จของทีมงานนั นอยู่ทีตัวสมาชิกทุกคน ซึงต้องถือว่าสําคัญเท่าเทียมกันหากคนใดคนหนึง

แสดงบทบาทไม่ถูกต้องหรือติดขัดอย่างไรก็จะมีผลต่อการทํางานของคนอืนหรือผลต่องานโดยรวม 

 McGregor (1960) เป็นนักวิชาการคนแรกทีได้นําเสนอลักษณะของการทํางานเป็นทีมทีมี

ประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพไว้ในหนังสือ The Human Side of Enterprise  มีดังนี  1) ทุกคน

ช่วยกันทํางานมีความสนใจในการทํางานอย่างจริงจัง 2) ทุกคนมีส่วนร่วมอภิปรายอย่างจริงจัง ใน

เรืองทีเกียวกับปัญหา 3) สมาชิกทีมงานเข้าใจวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน และมีความผูกพันในอันที

จะผลักดันให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย 4) สมาชิกทีมงานรับฟังเหตุผลซึงกันและกันทุกเรือง

อย่างตั งใจ 5) แม้มีความคิดเห็นทีไม่สอดคล้องกันอยู่เสมอ แต่ทีมงานก็คุ ้นเคยและสบายใจกับสภาพ

เหล่านี  พร้อมทีจะเผชิญความคิดเห็นทีแตกต่างกัน โดยไม่แสดงอาการหลีกเลียงความขัดแย ้งที

เกิดขึ น 6) บรรยากาศส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ไม่ยินยอมให้มีการเผด็จการของ

คนกลุ่มน้อย 7) การตัดสินใจส่วนใหญ่จะเป็นการตัดสินใจทีเห็นพ้องต้องกัน (Consensus) และเต็ม

ในทีจะปฏิบัติตาม 8) การวิพากษ์วิจารณ์กระทําอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาท่านกลางความสบายใจ

และมุ่งขจัดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ร่วมกัน 9) สมาชิกมีอิสระทีจะแสดงความรู้สึกและความ
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คิดเห็นต่อปัญหาและการปฏิบัติงานของทีมงาน 10)เมือมีการมอบหมายงานอย่างชัดเจน ผู ้ เกียวข้อง

จะเข้าใจและยอมรับภารกิจต่างๆ อย่างจริงใจ 11) หัวหน้าทีมจะไม่ใช้อ ํานาจครอบงํากลุ่มและทุก

คนยอมรับบทบาทของผู ้นํา 12) ทีมงานจะตระหนักเกียวกับการปฏิบัติงาน จะมีการตรวจสอบเป็น

ระยะว่างานดําเนินไปได้ดีเพียงใด ส่วนปริญญา ตันสกุล (2547) กล่าวว่า การทํางานร่วมกันนั น 

ทีมงานจะต้องคํานึงถึงหลักการทีสําคัญของการทํางานเป็นทีมทีสําคัญไว้ 7 ประการ ประกอบด้วย 

1) มีว ัตถุประสงค์ในการอยู่ร่วมกันเดียวกัน 2) ต้องทํางานนั นโดยมีเป้าหมายเดียวกัน 3) ต้อง

มองเห็นประโยชน์ในการทํางานร่วมกัน 4) ต้องถือกฎกติกาและกรอบการทํางานเดียวกัน 5) ต้อง

กําหนดหน้าทีของแต่ละคนไว้อย่างชัดเจน 6) ต้องมีผู ้นํากลุ่มหรือหัวหน้าทีมคนเดียวกัน 7) ต้อง

รับผิดชอบในความสําเร็จหรือล้มเหลวร่วมกัน  

 ทิศนา แขมมณี (2537 อ้างถึงใน สุภาพร อัคราวฒันา , 2541) ได้กล่าวถึงลักษณะของการ

ทํางานเป็นทีม ดังนี  1) มีเป้าหมายร่วมกัน บุคคลทีทํางานเป็นทีมต้องมีว ัตถุประสงค์ในการทํางาน

เพือผลสําเร็จของงานเดียวกัน 2) มีส่วนร่วมในการดําเนินงานโดยมีบทบาทหน้าทีในการทํางาน

ลักษณะใดลักษณะหนึง 3) มีการติดต่อสือสารในทีมงาน ด้วยการพูดคุยแลกเปลียนความคิดเห็น

เพือจะได้มีความเข้าใจตรงกันและทํางานด้วยกันได้ 4) มีการร่วมมือประสานงานกัน เพือให้งาน

ประสบความสําเร็จตามทีตั งเป้าหมายไว้ 5) มีผลประโยชน์ร่วมกัน ด้วยการจัดสรรผลตอบแทน

ให้แก่สมาชิกในทีมงานอย่างยุติธรรม 6) มีการตัดสินใจร่วมกนั เพือให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ

ทํางาน  

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐาน (2553) ได้ก ําหนดตัวบ่งชี  และรายการ

พฤติกรรม ของการทํางานเป็นทีมไว้ในคู่มือประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2553) 

ประกอบด้วย ตัวบ่งชี  5 ตัวบ่งชี  และรายการพฤติกรรมของแต่ละตัวบ่งชี  ดังนี   

 1)การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนเพือนร่วมงาน มีรายการพฤติกรรม

ประกอบด้วย (1) สร้างสัมพันธภาพทีดีในการทํางานร่วมกับผู ้ อืน (2) ทํางานร่วมกับผู ้ อืนตาม

บทบาทหน้าทีทีได้รับมอบหมาย (3) ช่วยเหลือ สนับสนุน เพือนร่วมงานเพือสู่เป้าหมายความสําเร็จ

ร่วมกัน  

 2)การเสริมแรงให้ก ําลังใจเพือนร่วมงาน มีรายการพฤติกรรมประกอบด้วย (1) ให้

เกียรติ ยกย่อง ชมเชย ให้ก ําลังใจแก่เพือนร่วมงานในโอกาสทีเหมาะสม 

 3)การปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนหรือสถานการณ์ทีหลากหลาย มีรายการพฤติกรรม

ประกอบด้วย (1) มีทักษะในการทํางานร่วมกันกับบุคคล/กลุ่มคนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั งภายใน

และภายนอกสถานศึกษาและในสถานการณ์ต่างๆ   
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 4)การแสดงบทบาทผู้นําหรือผู ้ตาม มีรายการพฤติกรรมประกอบด้วย (1) แสดง

บทบาทผู้นําหรือผู ้ตามในการทํางานร่วมกับผู ้ อืนได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส  

 5)การเข้าไปมีส่วนร่วมกับผูอื้นในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลสําเร็จตาม

เป้าหมาย มีรายการพฤติกรรมประกอบด้วย (1) แลกเปลียน/ รับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์

ระหว่างเครือข่ายและทีมงาน (2) ร่วมกับเพือนร่วมงานในการสร้างว ัฒนธรรมการทํางานเป็นทีมให้

เกิดขึ นในสถานศึกษา  

 ดังนั น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการขององค์ประกอบย่อย “มีการทํางานเป็นทีม” ได้ว่า 

หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐานทีมีว ัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ในการทํางานร่วมกันภายใต้กฎ กติกาหรือกรอบการทํางานเดียวกัน อีกทั งมีการติดต่อสือสารทีมี

ความเข้าใจทีตรงกันโดยมีการร่วมมือ การประสานงานและตัดสินใจร่วมกันเพือให้งานประสบ

ความสําเร็จตลอดทั งร่วมรับผิดชอบผลของการทํางานร่วมกัน ซึงนิยามดังกล่าวเชือมโยงถึงตัวบ่งชี  

มีการทํางานเป็นทีม ประกอบด้วย 1) วางแผนและดําเนินงาน ร่วมกัน 2) มีส่วนร่วมในการ

ดําเนินงานตามบทบาทหน้าทีต่างๆ 3) มีการติดต่อสือสารกัน 4) ร่วมมือประสานงานเพือ

ความสําเร็จ 5) การตัดสินใจทีสมาชิกปฏิบัติตาม  

 

2.12 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชีของ มีเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกัน  

 ค ําว่าเครือข่าย ตรงกับคําภาษาอังกฤษว่า Net Work ซึงให้ภาพพจน์ทีชัดเจนว่า Net 

หมายถึง (ตาข่าย) ทีจะเชือมโยง หรือโยงใยถึงกันและกัน และพร้อมทีจะ Work คือทํางานได้ เมือ

ต้องการใช้งาน ซึงมีผู ้ รู้และนักวิชาการหลายท่านทั งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ให้ค ําจ ํากัด

ความและความหมายในเรือง “เครือข่าย” มากมายและคล้ายคลึงกันออกไป “ เครือข่าย ” หมายถึง “ 

การประสานงานรูปแบบหนึงทีโยงใยการทํางานของกลุ่มบุคคล หรือองค์กรหลายองค์กร ซึงมี

ทรัพยากร มีเป้าหมาย มีกลุ่มสมาชิกของตนเอง ทีมีความคิด มีปัญหา มีความต้องการในเรืองใดเรือง

หนึงเหมือนกันหรือคล้ายกัน มาติดต่อประสานงาน หรือร่วมกันทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึงหรือ

หลายอย่าง เพือแก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องการในเรืองนั นๆ  โดยยึดหลักการทํางานร่วมกันบน

พืนฐานของความเท่าเทียมกัน เคารพซึงกันและกัน มากกว่าการเชือฟังและปฏิบัติตามผู ้มีอ ํานาจสั ง

การ ” (สมชัย จิรโรจน์ว ัฒน, ม.ป.ป.) หรือ ในพจนานุกรม ของ The Webster’s Collegiate ได้ให้ค ํา

จ ํากัดความของ “เครือข่าย” ไว ้ว่า เป็นการแลกเปลียนข้อมูลหรือบริการกันระหว่างบุคคล กลุ่ม หรือ

สถาบัน และ Paul Starkey ทีปรึกษาทางวิชาการด้านการสร้างเครือข่ายในแอฟริกา ให้ความหมาย

ของ “เครือข่าย” ว่า คือ กลุ่มของคนหรือองค์กรทีสมัครใจแลกเปลียนข่าวสารขอ้มูลระหว่างกัน 

หรือทํากิจกรรมร่วมกัน ในลักษณะทีบุคคลหรือองค์กรสมาชิกย ังคงมีความเป็นอิสระในการดําเนิน
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กิจกรรมของตน ในความหมายนี  สาระสําคัญ คือ ความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายต้องเป็นไป

โดยสมัครใจ กิจกรรมทีทําในเครือข่ายต้องมีลักษณะเท่าเทียมกันหรือแลกเปลียนซึงกันและกัน และ

การเป็นสมาชิกของเครือข่ายต้องมีลักษณะเท่าเทียมกันหรือแลกเปลียนซึงกันและกัน และการเป็น

สมาชิกของเครือข่ายไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือความเป็นตัวของตัวเองของคนหรือ

องค์กรนั น “เครือข่าย” คือ การเชือมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กรทีสมัครใจ ทีจะแลกเปลียน

ข่าวสารกัน หรือทํากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้าง ของคนในเครือข่ายด้วยความ

เป็นอิสระ เท่าเทียมกันภายใต้พืนฐานของความเคารพสิทธิ เชือถือ เอืออาทร ซึงกันและกัน ประเด็น

สําคัญของนิยาม ดังกล่าวคือ 1) ความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายต้องเป็นไปโดยสมัครใจ 2)

กิจกรรมทีทําในเครือข่ายต้องมีลักษณะเท่าเทียมกันหรือแลกเปลียนซึงกันและกัน 3) การเป็น

สมาชิก เครือข่ายต้องไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือความเป็นตัวของตัวเองของคนหรือ

องค์กรนั นๆ (ความรู้การพัฒนาเครือข่ายบริการ, ม.ป.ป.) จากความหมายของ “เครือข่าย” ดังกล่าว 

สรุปความหมายของ “ เครือข่าย ” หมายถึง การทํางานของกลุ่มบุคคล หรือองค์กรหลายองค์กร ซึงมี

ทรัพยากร มีเป้าหมาย มีกลุ่มสมาชิกของตนเอง ทีมีความคิด มีปัญหา มีความต้องการในเรืองใดเรือง

หนึงเหมือนกันหรือคล้ายกัน มาติดต่อประสานงาน หรือร่วมกนัทํากิจกรรม อย่างใดอย่างหนึงหรือ

หลายอย่าง เพือแก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องการในเรืองนั นๆ  โดยยึดหลักการทํางานร่วมกันบน

พืนฐานของความเท่าเทียมกัน เคารพซึงกันและกัน  

 เครือข่ายจะเกิดขึ นเพือทีจะแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในเรืองนั นๆ กลุ่มบุคคลหรือ

องค์กรนั น โดย 1) เกิดเองตามธรรมชาติ มนุษย์เมือมีปัญหาก็จะพยายามหาทางรวมตัวกันเพือแก้ไข

ปัญหานั นเพือความอยู่รอด เพือหาผู ้ ทีช่วยเหลือตนเองให้ได้โดยอาจรวมตัวกันกับญาติมิตรเพือนฝูง 

จากกลุ่มทีมีความคิดเหมือนๆ กัน หรือประสบปัญหาในเรืองเดียวกัน 2) เกิดจากการจดัตั งขึ นเอง 

เมือเกิดความพร้อมและความต้องการของผู ้นําทีจะจัดตั งเครือข่ายเอง เพือให้การทํางานในเรืองนั นๆ 

เป็นระบบ ให้มีการประสานงานในการช่วยเหลือกัน ในสิงทีตนเองไม่สามารถทําได้ผลดีพอ หรือ

ทําได้ไม่ทั วถึง เครือข่ายแบบนี บางครั งอาจจะเกิดจากความพร้อม และความต้องการภายในองค์กร

เอง หรือจากการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก ด้วยเหตุนี  จะเห็นได้ว่า เครือข่ายจะเกิดขึ น ก็ต่อเมือ

ผู ้ ทีจะมาร่วมเครือข่ายนั น ได้รับในสิงทีสามารถจะแก้ปัญหาของตนเองได้ หรือสนองความต้องการ

ของตนเองได้ เหตุนี  หัวใจสําคัญของการจัดตั งเครือข่าย ก็คือ “จะต้องทําให้สมาชิก เล็งเห็นถึง

ประโยชน์ทีตนเองหรือหน่วยงานจะได้รับ จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในเครือข่ายนั นๆ  ซึ งไม่

สามารถจะหาได้ หากไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก”  

 ในการรวมตัวกันเพือแก้ปัญหาและสนองความต้องการในเรืองใดเรืองหนึง ของกลุ่มบุคคล

หรือองค์กร เพือให้เกิดเป็นองค์กรเครือข่ายนั น ควรมีองค์ประกอบต่อไปนี  จึงจะเรียกว่าเป็น
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เครือข่าย ทีสมบูรณ์ และจะทําให้องค์กรเครือข่ายมีการพัฒนา มีประสิทธิภาพ และเกิดความย ั งยืน

ได้ คือ 1) จัดให้มีเวทีสําหรับสมาชิกเป็นระยะๆ เพือแลกเปลียนประเด็นปัญหา ความต้องการ 

รวมทั งว ัตถุประสงค์ทีชัดเจนว่าต้องการอะไร และร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึ น หรือ

เพือแลกเปลียนข้อคิดเห็นต่างๆ  ในการพัฒนา เพิมพูนความรู้ทางวิชาการและทักษะต่างๆ ในเรืองใด

เรืองหนึงด้วยเทคนิคการประสานงานทีอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ และ

ระหว่างแม่ข่ายกับสมาชิก 2) มีโครงสร้างและการบริหารจัดการทีชัดเจน มีการติดต่อประสานงาน 

และสือสารกับสมาชิกอย่างสมําเสมอและต่อเนือง ซึงในการประสานงานระหว่างสมาชิกนั น มิใช่

เป็นการผลักภาระในเรืองนั นไปให้หน่วยงานอืน (หรือสมาชิก) แต่เป็นการประสานความร่วมมือ 

เพือประโยชน์ของสมาชิก ให้มีแนวทางในการปฏิบัติในทางเดียวกัน ทีสําคัญคือให้งานนั นๆ บรรลุ

จุดมุ่งหมายสูงสุดแก่ผู ้มาใช้บริการขององค์กรเครือข่ายนั น  ๆสําหรับในการสือสารกับสมาชิกนั น 

อาจจะมีการจัดทําจดหมายข่าว วารสาร สําหรับ  เครือข่ายนั นๆ เพือเป็นสือกลางในการรายงาน

ความเคลือนไหว ข่าวสาร ความคืบหน้าการดําเนินกิจกรรมต่างๆ  ขององค์กรเครือข่าย รวมทั งองค์

ความรู้ต่างๆ เพือให้สมาชิกได้ทราบ หรือประสานความร่วมมือ เป็นต้น 3) มีการวางแผนและ

ดําเนินกิจกรรมร่วมกัน เพือสนองความต้องการของสมาชิกอย่างต่อเนือง สม ํ าเสมอ 4) มีการ

เชือมโยงเครือข่าย การจะเชือมโยงเครือข่าย จะกระทําก็ต่อเมือ มีปัญหา หรือต้องการความ

สนับสนุนต่างๆเกิดขึ นร่วมกันในองค์กรเครือข่าย โดยอาจจะมีการเชือมโยงเครือข่ายกับองค์กร/

หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน หรือกับเครือข่ายอืนๆ ทีมีอยู่ ทีคิดว่าจะให้ความช่วยเหลือได้ หรือ

ประสานความร่วมมือ หรือขอรับการสนับสนุนต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาร่วมของเครือข่าย เช่น 

งบประมาณ ทรัพยากรต่างๆ เพือให้การดําเนินกิจกรรม/โครงการขององค์กรเครือข่าย ทีตั งไว ้นั น 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ทีก ําหนด 5) สมาชิกมีความรู้สึกว่าเป็นอันหนึงอันเดียวกัน ร่วมรับผิดชอบ 

และร่วมดําเนินกิจกรรมต่างๆของเครือข่าย 6) มีการพัฒนาและขยายเครือข่าย ซึงจะเกิดขึ นได้ก็

ต่อเมือสมาชิกสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ  ทีเกิดขึ น จากการประเมินผลการทํางานหรือการให้บริการ

ของแม่ข่ายหรือการมาใช้บริการของลูกข่าย เพือหาแนวทางดําเนินการขึนใหม่  

 สําหรับในด้านการวัดหรือประเมินผลสําเร็จของการจัดตั งองค์กรเครือข่ายว่าจะมี

ประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใดนั น ผู ้ด ําเนินการจะต้องพิจารณาผลทีจะเกิดขึ นในระยะยาวมากกว่า

เพียงหวังผลในระยะสั น  ๆหรือเพียงชั วขณะหนึง ซึงในการวัดประเมินผลนั น อาจจะต้องใช้การ

พิจารณาทั งระบบ หรือดูทั งองค์รวม มากกว่าทีจะดูแต่เฉพาะกิจกรรมทีเกิดขึ นเท่านั นในการจัดตั ง

เป็นองค์กรเครือข่ายใดเครือข่ายหนึงนั น หากผู ้ด ําเนินการจัดตั งเครือข่าย สามารถกระทําได้ ตาม

หลักการได้ครบทุกองค์ประกอบของการจัดตั งองค์กรเครือข่ายแล้ว เชือได้ว่าจะทําให้องค์กรเครือข่าย

นั น  ๆมีประสิทธิภาพและเกิดความย ั งยืน อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัตินั น การทีจะให้ครบองค์ประกอบ
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ทุกอย่างนั น อาจเป็นไปได้ยาก ก็ต้องใช้ดุลยพินิจ พิจารณาตามความเหมาะสมว่า เครือข่ายนั น แม้

ไม่ครบตามองค์ประกอบของเครือข่ายทีก ําหนดก็ตาม แต่ก็สามารถทําให้เกิดการทํางาน การติดต่อ

ประสานงานอย่างเป็นระบบเครือข่ายได้ตามวัตถุประสงค์ และสมาชิกส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกัน

ในการทํากิจกรรมของเครือข่าย ก็จะถือได้ว่าประสบผลสําเร็จในระดับหนึงแล้ว เพราะเราจะมุ่งยึด

ถึงผลสัมฤทธิ ของงานทีได้รับหรือทีเกิดขึ นเป็นสําคัญ มากกว่าดูทีกระบวนการทีใช้ กระนั นก็ตาม 

การทีองค์กรเครือข่ายจะเกิดความย ั งยืนได้หรือไม่นั น ก็ต้องคิดกันต่ออีกเรืองหนึง เนืองจากเป็น

หลักการสําคัญทีจะต้องคํานึงถึงของการจัดองค์กรตั งเครือข่ายเช่นกัน นอกจากนั นแล้ว การทีจะ

ประเมินว่าองค์กรเครือข่ายทีจัดตั งขึนนั น มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดหรือไม่นั น ก็ขึ นอยู่กับ

การประเมินผลในระยะยาวด้วย (สมชัย จิรโรจน์ว ัฒน, ม.ป.ป.)  

 ดังนั น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการขององค์ประกอบย่อย “มีเครือข่ายการปฏิบัติงาน

ร่วมกัน” ได้ว่า หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของครูในสถานศึกษาขันพืนฐานทีมีการวาง

แผนการดําเนินกิจกรรมเพือตอบสนองความต้องการของสมาชิก โดยมีการแลกเปลียนข้อมูล

ข่าวสารเพือเพิมพูนความรู้และสมาชิกมีความเป็นอันหนึ งอันเดียวกันในการทํากิจกรรมของ

เครือข่ายร่วมกัน ซึ งนิยามดังกล่าวเชือมโยงถึงตัวบ่งชี  มีเครือข่ายในการปฏิบติังานร่วมกัน 

ประกอบด้วย 1) วางแผนการดําเนินกิจกรรมสนองความต้องการของเครือข่ายอย่างต่อเนือง 2) 

ติดต่อสือสารกับสมาชิกอย่างสมําเสมอ 3) แลกเปลียน ข้อมูล ข่าวสาร ข้อคิดเห็นต่างๆ เพือเพิมพูน

ความรู้ 4)  ขอรับการสนับสนุนเพือแก้ไขปัญหาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 5) ร่วมรับผิดชอบ 

การดําเนินกิจกรรมต่างๆ 6) พัฒนาและขยายเครือข่ายเพือหาแนวทางดําเนินการใหม่ๆ  
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ตารางที 8 องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี ของ มีส่วนร่วมในการพัฒนา 

 

องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี/สาระหลักเพือการวัด 

1. มีวิสัยทัศนใ์น

การ 

   พัฒนาร่วมกัน  

พฤติกรรมการแสดงออกของครูใน

สถานศึกษาขั นพืนฐานทีร่วมกันกําหนด

วิสัยทัศน์เพือพัฒนาองค์การด้วยความ

เข้าใจทีชัดเจนและมีความเพียรพยายาม

ทีจะทําให้วิสัยทัศน์เกิดความสําเร็จเป็น

จริงโดยสมาชิกทุกคนได้รับการพัฒนา

วิสัยทัศน์ของตนให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ขององค์การภายใต้จุดมุ่งหมาย

เดียวกันโดยยึดหลักการทําเพือส่วนรวม

ร่วมกัน  

1) ร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์ของ 

   องค์การ  

2) มีว ัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

    เดียวกันเพือให้งานบรรลุ 

    ความสําเร็จ  

3) มีความเพียรพยายามทีจะทํา

ให้วิสัยทัศนป์ระสบความสําเร็จ  

4) พฒันาวิสัยทัศน์ของตนให ้

  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ 

  องค์การ  

2. มีการทํางานเป็น 

   ทีม  

พฤติกรรมการแสดงออกของครูใน

สถานศึกษาขั นพืนฐานทีมีการวาง

แผนการทํางานร่วมกันภายใต้กฎ กติกา

หรือกรอบการทํางานเดียวกัน อีกทั งมี

การติดต่อสือสารทีมีความเข้าใจที

ตรงกันโดยมีการร่วมมือ การ

ประสานงานและตัดสินใจร่วมกัน

เพือให้งานประสบความสําเร็จตลอดทั ง

ร่วมรับผิดชอบผลของการทํางาน

ร่วมกัน  

1) วางแผนและดําเนินงาน 

    ร่วมกัน  

2) มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 

    ตามบทบาทหน้าทีต่างๆ  

3) มีการติดต่อสือสารกัน  

4) ร่วมมือประสานงานเพือ

ความสําเร็จ  

5) การตัดสินใจทีสมาชิกปฏิบัติ

ตาม  

3. มีเครือข่ายการ  

  ปฏิบัติงาน

ร่วมกัน 

  พฤติกรรมการแสดงออกของครูใน

สถานศึกษาขั นพืนฐานทีมีการวาง

แผนการดําเนินกิจกรรมเพือตอบสนอง

ความต้องการของสมาชิก โดยมีการ

แลกเปลียนข้อมูลข่าวสารเพือเพิมพูน

ความรู้และสมาชิกมีความเป็นอันหนึง

อันเดียวกันในการทํากิจกรรมของ

เครือข่ายร่วมกัน 

1) วางแผนการดําเนินกิจกรรม 

  สนองความต้องการของ

เครือข่ายอย่างต่อเนือง  

2) ติดต่อสือสารกับสมาชิก

อย่างสมําเสมอ  

3) แลกเปลียน ข้อมูล ข่าวสาร  

  ข้อคิดเห็นต่างๆ เพือเพิมพูน 

  ความรู้  
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4) ขอรับการสนับสนุนเพือ

แก้ไขปัญหาให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์  

5) ร่วมรับผิดชอบการดําเนิน 

 กิจกรรมต่างๆ  

6) พัฒนาและขยายเครือข่ายเพือ 

  หาแนวทางดําเนินการใหม่  ๆ

 

2.13 องค์ประกอบของ “ เป็นผู ้นําการเปลียนแปลง ” 

 2.13.1 องค์ประกอบตามทัศนะของ Krech , Crutchfield & Ballachey  

  Krech , Crutchfield & Ballachey (1962) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู ้นําการ

เปลียนแปลงไว้ ดังนี  1) ความเป็นตัวแทนติดต่อกับบุคลภายนอก 2) ความเป็นตัวแทนรับผิดชอบ 3) 

ความเป็นกลางและ หรือ ผู ้ตัดสิน 4) ความเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม 

 2.13.2 องค์ประกอบ เป็นผู ้นําการเปลียนแปลง ตามทัศนะของ Havclock  

  Havclock (1973) ได้ให้ข้อคิดว่าบทบาทของผู ้นําการเปลียนแปลง ประกอบด้วย 1) 

เป็นผู ้กระตุ้นหรือเป็นตัวเร่งให้สมาชิกเข้าใจปัญหาทีเกิดขึ นในองค์การ 2) บทบาทในการเสนอแนะ

แนวทางแก้ไขปัญหา 3) บทบาทในการช่วยเหลือในกระบวนการ เป็นผู ้ช่วยให้สมาชิกเห็นขั นตอน

ในการเปลียนแปลงและเลือกใช้วิธีแก้ปัญหา 4) บทบาทในการประสานแหล่งทรัพยากร เป็นผู ้ช่วย

สนับสนุนหรือประสานการใช้ทรัพยากรทั งภายในและภายนอกองค์การทีจะทําให้เกิดการร่วมมือ

ร่วมใจ  

 2.13.3 องค์ประกอบเป็นผู ้นําการเปลียนแปลงตามทัศนะของ Plant  

  Plant (1978) ได้ก ําหนดบทบาทของผู ้นําการเปลียนแปลงไว้ดังนี  1) ความเป็นศูนย์

การยอมรับของบุคคลในองค์การ 2) ความเป็นผู ้มองการณ์ไกล 3) การครองใจคน ทุกคนยอมรับ 4) 

การพัฒนาตนเอง เรียนรู้การปฏิบัติงานหลายๆด้านอยู่เสมอ 5) การเป็นทั งผู ้ให้และผู ้ รับ ทีเกือกูล

ประโยชน์ต่อสังคม 6) การมีความคิดสร้างสรรค์ 7) ความเป็นผู ้บูรณาการความรู้ทีมีอยู่มา

ประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน 8) การทํางานเชิงรุก 9) การติดต่อสือสารในการทํางานกับผู ้อืนอย่าง

ใกล้ชิด 10) การกล้าเผชิญปัญหา พอใจในการแก้ไขปัญหาไม่หลีกหนีปัญหา  

 2.13.4 องค์ประกอบเป็นผู ้นําการเปลยีนแปลง ตามทัศนะของ McFarland  

  McFarland (1979) ได้อธิบายถึงความสามารถของผู ้นําการเปลียนแปลงไว้

ประกอบด้วย 1) ความสามารถในด้านโครงสร้าง (structural approach) คือต้องมีความเข้าใจการจัด
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ตําแหน่งบุคลากร การเปลียนแปลงแก้ไขโครงสร้าง และการให้ข้อเสนอแนะในการบริหารงาน 2) 

ความสามารถด้านการใช้เครืองมือและเทคนิคทางวิชาการสมัยใหม่ 3) ความสามารถด้านพฤติกรรม

ศาสตร์ (behavior approach) คือ จะต้องเป็นผู ้ทีปรับปรุงความรู้และทักษะทีตนมีอยู่ให้ทันสมัย

ก้าวหน้าอยู่เสมอ รวมทั งสามารถเปลียนแปลงเจตคติของตนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง

ขององค์กร 

 2.13.5 องค์ประกอบเป็นผู ้นําการเปลียนแปลง ตามทัศนะของ ประชุม รอดประเสริฐ  

  ประชุม รอดประเสริฐ (2535) ได้ก ล่าวถึงคุณลักษณะทีสําคัญทีผู ้นําการ

เปลียนแปลงพึงมี คือ1) จะต้องเป็นผู ้ทีมีทักษะ และความสามารถในการเป็นผู ้นําของกลุ่ม 2) มี

ความสามารถในการสือความหมาย 3) มีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับผู ้ อืน 4) รวมทั งจะต้อง

เป็นผู ้ ทีมีความรู้และความสามารถทางเทคนิควิชาการ (technical knowledge) ขององค์กรนั นอย่างดี

มากและมีประสบการณ์มาก   

 2.13.6 องค์ประกอบเป็นผู ้นําการเปลียนแปลง ตามทัศนะของ อรุณ รักธรรม  

  อรุณ รักธรรม (2536 , 2543) ได้อธิบายคุณสมบัติของผู ้นําการเปลียนแปลงไว้ดังนี  

1)เป็นผู ้ มีความสามารถในการระดมทรัพยากรทีจําเป็นเพือให้การเปลียนแปลงดําเนินต่อไปได้ 2) 

เป็นผู ้ทีได้รับเชือถือจากผู ้บริหารระดับสูงและบุคคลอืนๆ ทีสําคัญในองค์กร 3) เป็นผู ้ทีมี

ความสัมพันธ์ทีดีกับทุกคนทุกระดับชั นและทุกส่วนขององค์การเพือให้เกิดการสือสารทีดี 4) เป็นผู ้

ทีมีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและมีทักษะในการให้ค ําปรึกษา เพือให้

ค ําปรึกษา แนะนํา ช่วยเหลือ สนับสนุน ฝึกอบรมและให้การศึกษาแก่กลุ่มคนทีได้รับผลจากการ

เปลียนแปลง 5) เป็นผู ้ ทีมีความเข้าใจการริเริมสร้างสรรค์หรือการเปลียนแปลงทีกําลังจะเกิดขึ นและ 

6) เป็นผู ้ทีมีความเชียวชาญในเทคนิคการสอดแทรก (intervention techniques) ในองค์การบาง

ประการโดยเฉพาะความเชียวชาญในกระบวนการสอดแทรก      

 2.13.7 องค์ประกอบเป็นผู ้นําการเปลียนแปลงตามทัศนะของ สุนันทา เลาหนันท์   

  สุนันทา เลาหนันท์ (2544) ได้กล่าวถึงผู ้นําการเปลียนแปลงต้องมีทักษะต่างๆ ที

จ ําเป็น คือ 1) ความสามารถในการฟังอย่างตั งอกตั งใจและติดตามเรืองอย่างจริงจังในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเพือให้ได้ข้อมูลทีมากพอวินิจฉัยปัญหาองค์กร 2) ความสามารถในการสร้าง

ความสัมพันธ์ทีตั งอยู่บนพืนฐานของความไว้วางใจและความซือสัตย์ต่อกันในการทําสัญญาทาง

จิตวิทยากับกลุ่ม ผู ้บริหารนั นจะมีข้อความระบุถึงความสัมพันธ์ทั งสองฝ่ายว่าจะติดต่อสือสารกัน

อย่างเปิดเผย ไว ้วางใจต่อกัน ดังนั นทีปรึกษาจะต้องแสดงออกให้เห็นถึงทักษะเหล่านั น 3) 

ความสามารถในการสร้างความร่วมมือในการทํางานร่วมกับสมาชิกในองค์การ 4) ความสามารถใน

การออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพือเตรียมนําไปสู่การเปลียนแปลงทีกําหนดไว้ 5) 
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ความสามารถในการเรียนรู้พฤติกรรมของผู ้ อืนได้อย่างถูกต้องแม่นย ํา 6) ความสามารถในการ

ทํางานร่วมกับกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใด ซึงจะทําให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความ

ราบรืน 

 2.13.8 องค์ประกอบเป็นผู ้นําการเปลียนแปลงตามทัศนะของ สมนึก เอือจิระพงษ์พันธ์  

  สมนึก เอือจิระพงษ์พันธ์ (2549) ได้ให้ทัศนะเกียวกับบทบาทผู้นําการเปลียนแปลง 

ในยุคของการปฏิรูปการศึกษา ไว ้ดังนี  1) มีความฝันและมุ่งมั นทีจะเปลียนแปลง หรือเป็น 

Pragmatic Dreamer สามารถสร้างวิสัยทัศน์ทีกระตุ้นและโน้มน้าวให้บุคคลเข้าร่วมกับสิงทีฝันได ้

ขณะเดียวกันก็สามารถเพิมศักยภาพทุกด้านให้กับผู ้ เข้าร่วมกิจกรรม ซึงมีความแตกต่างหลากหลาย 

ให้สามารถทํางานร่วมกันจนบรรลุเป้าหมาย ทั งย ังมีความภูมิใจในความฝันและความมุ่งมั นของ

ตนเอง 2) เป็นนักคิด หรือ Deep Thinker ใฝ่หาความรู้ ทําตัวเองให้เป็นเสมือนแก้วเปล่า พร้อมทีจะ

เปิดรับสิงใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา และกล้าทีจะเริมการเปลียนแปลงทีตนเองก่อน 3) มีทักษะในการ

ทํางานเป็นทีม สามารถโน้มน้าวให้คนทีมีความรู้ความสามารถมาทํางานร่วมกับตนได ้ รวมทั ง

สามารถสร้างบรรยากาศในการทํางาน ให้ทุกคนต้องการร่วมงานด้วย 4) มีความสามารถทีจะให้ผู ้

ร่วมการเปลียนแปลงเกิดความศรัทธาด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น ในภาวะปกติ ผู ้นําการเปลียนแปลงจะอยู่

เบืองหลังไม่จ ําเป็นต้องออกนําให้เห็นทุกครั ง แต่เมือถึงคราววิกฤติ ผู ้นําจึงจะปรากฏตัวเข้ามาช่วย

แก้วิกฤตินั นให้ผ่านพ้นไปด้วยดี 5) มีทักษะในการเป็นพีเลี ยงหรือผู ้อ ํานวยความสะดวก มีทักษะใน

การตั งค ําถามเพือนําไปสู่การค้นหาสิงต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถให้ก ําลังใจ

คณะทํางาน เพือให้สามารถทํางานต่อไปได้อย่างราบรืน 6) มีมนุษยสัมพันธ์ดี คือ เป็นผู ้ทีมีทักษะ

ในการสือสาร รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา สามารถสือความหมายได้อย่างชัดเจน สามารถโน้มน้าวให้

ผู ้ ทีเกียวข้องมาร่วมแรงร่วมใจและทํางาน 7) มีความเพียรอย่างไม่สินสุด 

 2.13.9 องค์ประกอบเป็นผู ้นําการเปลียนแปลง ตามทัศนะของ วิเศษ  ชิณวงศ์ 

  วิเศษ ชิณวงศ์ (2549) ได้ให้ทัศนะคุณลักษณะของผู ้บริหารมืออาชีพทีเป็นผู ้นําการ

เปลียนแปลงไว้ซึงประกอบด้วยคุณลักษณะภายในตนทีสามารถปลูกฝังและฝึกไดห้ลายประการ คือ  

1) มีวิสัยทัศน์มีสายตาทียาวไกล ก้าวไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลา 2) ตรงไปตรงมา มีความเชือมั นใน

ตนเองอย่างสูงสุด 3) ทํางานโดยมุ่งผลสําเร็จมากกว่ามุ่งกระบวนการ 4) มองปัญหาชัด ใช้ปัญญาใน

การแก้ปัญหาและกล้าตัดสินใจ 5) เป็นผู ้ มีศิลปะในการประนีประนอม 6) มีการทํางานเป็นทีม  

  จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพือการสังเคราะห์ก ําหนดองค์ประกอบย่อย

ของ เป็นผู ้นําการเปลียนแปลง จากทัศนะและจากผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ 9 แหล่งดังกล่าว

มานั น ผูว้ิจ ัยพิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบบางตัวมีความหมายเดียวกัน แต่นักวิชาการเรียกชือต่างกัน 

ดังนั น เพือให้การนําเอาองค์ประกอบแสดงในตารางสังเคราะห์มีความเหมาะสม ผู ้วิจัยจึงก ําหนดชือ
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องค์ประกอบทีมีความหมายเหมือนกันแต่เรียกชือแตกต่างกันทีเป็นกลาง (neutral) ทีสะท้อนให้เห็น

ถึงความหมายเดียวกันและครอบคลุมองค์ประกอบอืนทีใช้ชือแตกต่างกันนั น หรือเลือกใช้ชือ

องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึง ดังนี 

  1. เป็นผู ้นํา มีองค์ประกอบทีมีความหมายเดียวกันมีดังนี  1) เป็นสัญลักษณ์

ของกลุ่ม 2) กระตุ้นหรือเป็นตัวเร่งให้สมาชิกเข้าใจปัญหาทีเกิดขึ นในองค์กร 3) เป็นผู ้มองการณ์

ไกล 4) ปรับปรุงความรู้ทักษะทีมีอยูใ่ห้ทันสมัยก้าวหน้าอยู่เสมอ 5) มีทักษะความสามารถในการ

เป็นผู ้นําของกลุ่ม 6) สามารถออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้นําไปสู่การเปลียนแปลง 7) มี

ความสามารถให้ผู ้ ร่วมการเปลียนแปลงเกิดความศรัทธา 8) มีวิสัยทัศน์   

  2. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีองค์ประกอบทีมีความหมายเดียวกันมีดังนี  1) 

เป็นตัวแทนรับผิดชอบ 2) เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา 3) เรียนรู้การปฏิบัติงานหลายด้านอยู่เสมอ 

4) ใช้เครืองมือและเทคนิคเชิงวิชาการสมัยใหม่ 5) มีความรู้ความสามารถทางเทคนิควิชาการ 6) 

สามารถทํางานร่วมกับกลุ่มต่างๆ ได้อย่างราบรืน 7) เป็นนักคิดใฝ่หาความรู้ 

  3. เป็นผูไ้ด้รับการยอมรับ มีองค์ประกอบทีมีความหมายเดียวกันมีดังนี  1) มี

ความเป็นกลางหรือผู ้ตัดสิน 2) ช่วยเหลือในกระบวนการแก้ไขปัญหา 3) เป็นศูนย์การยอมรับของ

บุคคลในองค์การ 4) ให้ข้อเสนอแนะในการบริหารงาน 5)ได้รับความเชือถือจากผู ้บริหาร 6) สร้าง

ความร่วมมือในการทํางานร่วมกับสมาชิก 7) มีมนุษยสัมพันธ์ดี   

  4. มีความสามารถในการใช้ภาษาติดต่อสือสาร  มีองค์ประกอบทีมี

ความหมายเดียวกันมีดังนี  1) ติดต่อสือสารการทํางานกับผู ้ อืนอย่างใกล้ชิด 2) มีความสามารถในการ

สือความหมาย 3)มีความสามารถในการฟังเพือวินิจฉัยปัญหาได้ 4) มีทักษะในการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

  5. มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ทีดี  มีองค์ประกอบทีมีความหมาย

เดียวกันมีดังนี  1) มีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับผู ้ อืน 2) มีความสัมพันธ์ทีดีกับบุคคลทุก

ระดับชั น 3) มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ทีดี 4) มีทักษะในการเป็นพีเลี ยงหรือผู ้อ ํานวยความ

สะดวก  

  6. มีความสามารถในการทํางานเป็นทีม  มีองค์ประกอบทีมีความหมาย

เดียวกันมีดังนี  1) มีทักษะในการทํางานเป็นทีม 2) มีการทํางานเป็นทีม  

  7. เป็นผู ้ประสานงานทั งภายในและนอกองค์การ มีองค์ประกอบทีมี

ความหมายเดียวกันมีดังนี  1) เป็นตัวแทนติดต่อกับบุคคลภายนอก 2) ประสานแหล่งทรัพยากร 3) มี

ความสามารถในการระดมทรัพยากร  
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  8. มีความมุ่งมัน มีองค์ประกอบทีมีความหมายเดียวกันมีดังนี  1) มุ่งมั นทีจะ

เปลียนแปลง 2) ทํางานมุ่งความสําเร็จมากกว่ามุ่งกระบวนการ  

  จากการกําหนดชือองค์ประกอบ 8 รายการข้างต้น และจากองค์ประกอบทีเป็น

ทัศนะหรือผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการแหล่งต่างๆ ทีมีความหมายเฉพาะอืนๆ ผู ้วิจัยได้นํามา

แสดงในตารางสังเคราะห์  9  โดยองค์ประกอบเหล่านี ถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิง

ทฤษฎี (theoretical framework) ทีผู ้วิจัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพือกําหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบ

แนวคิดเพือการวิจัย (conceptual framework) ต่อไป 

  หมายเหตุ  ผู ้ วิจัยได้ใช้หมายเลขของแหล่งอ้างอิง 2.13.1 – 2.13.9 แทนการระบุชือ

ของนักวิชาการหรือแหล่งอ้างอิงตามลําดับทีกล่าวมาข้างต้น 

 

ตารางที 9 สังเคราะห์องค์ประกอบย่อย เป็นผู ้นําการเปลียนแปลง  

 

องค์ประกอบย่อย ด้าน 

 เป็นผู ้นําการเปลียนแปลง 2.
13

.1
 

2.
13

.2
 

2.
13

.3
 

2.
13

.4
 

2.
13

.5
 

2.
13

.6
 

2.
13

.7
 

2.
13

.8
 

2.
13

.9
 

 ร
วม

 

1.เป็นผู้นํา          8 

2.เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้           7 

3.เป็นผูไ้ด้รับการยอมรับ          7 

4.มีความสามารถในการใช้ภาษา 

   ติดต่อสือสาร  
         4 

5.มีทักษะการสร้างความสัมพันธ์ทีดี           4 

6.เป็นผู้ประสานงานทั งภายในและนอก 

  องค์การ  
         3 

7. มีความสามารถในการทํางานเป็นทีม           2 

8. มีความมุ่งมั น          2 

9. ท ํางานเชิงรุก           1 

10.มีความกล้าหาญ          1 

11.ครองใจคนได ้          1 

12.เป็นทั งผู้ให้และผู้ รับ           1 

13.มีความคิดสร้างสรรค์           1 

14. บูรณาการความรู้มาประยุกต์ใช้ใน 

     หน่วยงาน 
         1 

15. มีความเข้าใจการเปลียนแปลงทีจะ 

     เก ิดขึ น 
         1 

16. มีความเชียวชาญในเทคนิคการ 

     สอดแทรก  
         1 

17. เรียนรู้พฤติกรรมของผู้อืนได้อย่าง 

     ถูกต้องแม่นย ํา 
         1 
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18.มีความเพียรอย่างไม่สินสุด          1 

19.ตรงไปตรงมาเชือมั นในตนเอง           1 

20.มองปัญหาชัด          1 

21.มีศิลปะในการประนีประนอม          1 

รวม 4 4 10 3 4 6 6 7 6 50 

 

 จากตารางที 9 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบย่อยของเป็นผู ้นําการเปลียนแปลง พบว่ามี

องค์ประกอบเชิงทฤษฎี (theoretical framework) จ ํานวน 21 องค์ประกอบ แต่การศึกษาวิจัยครั งนี  

ผู ้วิจัยได้ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากความถีขององค์ประกอบทีนักวิจัยส่วนใหญ่เลือกเป็น

องค์ประกอบในระดับสูง (ความถีตั งแต่ 7 ขึ นไป) ได้องค์ประกอบของเป็นผู ้นําการเปลียนแปลง 3 

องค์ประกอบทีจะใช้เป็นกรอบแนวคิดเพือการวิจัย (conceptual framework) ในการวิจัยครั งนี  ดังนี   

 องค์ประกอบที 1  เป็นผู ้นํา 

 องค์ประกอบที 2  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

 องค์ประกอบที 3  เป็นผูไ้ด้รับการยอมรับ 

 

 จากองค์ประกอบหลักข้างต้นสามารถสร้างโมเดลการวัด เป็นผู ้นําการเปลียนแปลง ได้ ดัง

ภาพที  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 5 โมเดลการวัดองค์ประกอบ เป็นผู ้นําการเปลียนแปลง   

 

 จากภาพที 5 แสดงโมเดลการวัดองค์ประกอบ เป็นผู ้นําการเปลียนแปลง ทีได้จากการ

สังเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้อง ซึงประกอบด้วย 1) เป็นผู ้นํา 2) เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  

และ3) เป็นผูไ้ด้รับการยอมรับ   

 

 
  เป็นผู ้นํา 

 

 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

 

 เป็นผูไ้ด้รับการยอมรับ 

 

เป็นผู ้นําการ

เปลียนแปลง 
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2.14 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชีของ เป็นผู ้นํา   

 ผู้นํา (leader) คือ บุคคลทีมีอิทธิพลต่อกลุ่ม สามารถนําพาให้กลุ่มปฏิบัติงานสําเร็จบรรลุผล

ตามเป้าหมายขององค์การ (รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2548) หรือ ผู ้นํา หมายถึง ผู ้ทีมีอิทธิพลต่อผู ้ อืน

และสามารถใชศิ้ลปะจูงใจให้ผู ้ อืนคิดตามหรือปฏิบัติตาม (วิรัช สงวนวงศ์วาน, 2547) และ ผู ้นํา 

หมายถึง บุคคลซึงทําให้บรรลุเป้าหมายขององค์การโดยมีอิทธิพลต่อทัศนคติและการกระทําของ

บุคคลอืน หรือผู ้นําคือบุคคลทีทําให้องค์การประสบความก้าวหน้า และบรรลุผลสําเร็จโดยใช้

อิทธิพลจูงใจผูอื้นให้ปฏิบัติตาม นอกจากนั นแล้วย ังมีส่วนทําให้เกิดวิสัยทัศน์ขององค์การและ

พนักงาน รวมทั งผู ้นําทีสามารถใช้อ ํานาจอิทธิพลต่างๆ ทั งโดยตรงและโดยอ้อมเพือนํากลุ่ม

ประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึง (วิภาส ทองวิสุทธิ, 2552) ขณะที Huse (1978 อ้างถึงใน วรรณภา 

คนกล้า, 2552) กล่าวว่า ผู ้นํา คือ ผู ้ทีสามารถในการชังจูงให้คนอืนทํางานให้สําเร็จตามทีต้องการ 

ส่วน พรนพ พุกกะพันธุ์ (2544) ให้ความหมายของผู ้นํา ไว ้ว่า คือ ผู ้ ทีทรงไว้ซึงอ ํานาจความเป็นผู ้นํา

เป็นความสามารถเฉพาะบุคคลทีสามารถให้คนอืนทําตามและสามารถทีจะทําให้คนอืนเชือมั นใน

ตัวเอง  

 ดังนั น จากทีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ผู ้นํา หมายถึง บุคคลทีมีความสามารถ มี

อ ํานาจ และมีอิทธิพลมากกว่าบุคคลอืนๆ ในกลุ่ม และบุคคลอืนๆ หรือกลุ่มก็ยอมรับ โดยผู ้นํา

สามารถช่วยเหลือ โน้มน้าวจูงใจ บังคับบัญชาและควบคุมบุคคลอืน หรือผู ้ใต้บังคับบัญชาหรือกลุ่ม

ให้เชือมั นในตัวเขาและปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของผู ้นําหรือกลุ่มตนบรรลุผลตามเป้าหมายที

ก ําหนดไว้  

 องค์ประกอบของผู ้นํา ตามทัศนะของ วิรัช สงวนวงศ์วาน ( 2547) มี 4 ประการ ดังนี  1) 

ความสามารถในการใช้อ ํานาจให้เกิดประสิทธิผลเป็นทียอมรับ ลักษณะของอํานาจและความ

แตกต่างระหว่างอ ํานาจและอํานาจหน้าที 2) ความสามารถในการใช้แรงจูงใจบุคคลทุกระดับและ

ทุกสถานการณ์ เป็นความสามารถในการเข้าใจบุคคล 3) ความสามารถในการชักนํา ความสามารถที

จะให้ผู ้ตามใช้ความสามารถในการทํางานของกลุ่ม 4) ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะ

หน้าต่างๆ  

 สําหรับลักษณะผู้นําทีดีนั น วีรยุทธ จีนสีคง ( ม.ป.ป.) ให้ทัศนะไว้ว่าประกอบด้วย

คุณลักษณะต่าง  ๆดังนี  1) ความรู้ (knowledge) การเป็นผู ้นําความรู้เป็นสิงจําเป็นทีสุด ความรู้ในทีนี

มิได้หมายถึงเฉพาะความรู้เกียวกับงานในหน้าทีเท่านั น หากแต่รวมถึงการใฝ่หาความรู้เพิมเติมใน

ด้านอืนๆ ด้วยการจะเป็นผู ้นําทีดี หัวหน้างานจึงต้องเป็นผู ้รอบรู้ ยิงรอบรู้มากเพียงใด ฐานะแห่ง

ความเป็นผู ้นําก็จะยิงมั นคงมากขึ นเพียงนั น 2) ความริเริม (initiative) ความริเริม คือความสามารถที

จะปฏิบัติสิงหนึ งสิงใดในขอบเขตอํานาจหน้าทีได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องคอยคําสั ง หรือ
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ความสามารถแสดงความคิดเห็นทีจะแก้ไขสิงหนึงสิงใดให้ดีขึ น หรือเจริญขึ นได้ด้วยตนเอง ความ

ริเริมจะเจริญงอกงามได้หัวหน้างานจะต้องมีความกระตือรือร้น คือมีใจจดจ่องานดี มีความเอาใจใส่

ต่อหน้าที มีพลังใจทีต้องการความสําเร็จอยู่เบืองหน้า 3) มีความกล้าหาญและมีความเด็ดขาด 

(courage and firmness) ผู ้นําทีดีจะต้องไม่กลัวต่ออันตราย ความยากลําบาก หรือความเจ็บปวดใด ๆ

ทั งทางกาย วาจา และใจ ผู ้นําทีมีความกล้าหาญ จะช่วยให้สามารถผจญต่องานต่างๆ ให้สําเร็จลุล่วง

ไปได้ 4) การมีมนุษยสัมพันธ์ (human relations) ผู ้นําทีดีจะต้องรู้จักประสานความคิด ประสาน

ประโยชน์ สามารถทํางานร่วมกับคนทุกเพศทุกวัย ทุกระดับการศึกษาได้ ผู ้นําทีมีมนุษยสัมพันธ์ดี

จะช่วยให้ปัญหาใหญ่เป็นปัญหาเล็กได้ 5) มีความยุติธรรมและซือสัตย์สุจริต (fairness and honesty) 

ผู ้นําทีดีจะต้องอาศัยหลกัของความถูกต้อง หลักแห่งเหตุผลและหลักแห่งความซือสัตย์สุจริต ต่อ

ตนเองและผู ้ อืน เป็นเครืองมือในการวินิจฉัยสั งการหรือปฏิบัติงานด้วยจิตทีปราศจากอคติ ปราศจาก

ความลําเอียง ไม่เล่นพรรคเล่นพวก 6) มีความอดทน (patience) ความอดทนจะเป็นพลังอันหนึงทีจะ

ผลักดันงานใหไ้ปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างแท้จริง 7) มีความตืนตัวแต่ไม่ตืนตูม (alertness) ความ

ตืนตัว หมายถึง ความระมัดระวัง ความสุขุมรอบคอบ ความไม่ประมาท ไม่ยืดยาดขาดความ

กระฉับกระเฉง มีความฉับไว ในการปฏิบัติงานทันต่อเหตุการณ์ ความตืนตัวเป็นลักษณะที

แสดงออกทางกาย แต่การไม่ตืนตูม เป็นพลังทางจิตทีจะหยุดคิด ไตร่ตรองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที

เกิดขึ น รู้จักใช้ดุลยพินิจทีจะพิจารณาสิงต่างๆ หรือเหตุต่างๆ ได้อย่างถูกต้องพูดง่ายๆ ผู ้นําทีดี

จะต้องรู้จักควบคุมตนเอง (self control) 8) มีความภักดี (loyalty) การเป็นผู ้นําหรือหัวหน้าทีดีนั น 

จ ําเป็นต้องมีความจงรักภักดีต่อหมู่คณะ ต่อส่วนรวมและต่อองค์การ ความภักดีนี จะช่วยให้หัวหน้า

ได้รับความไว้วางใจและปกป้องภัยอันตรายในทุกทิศได้เป็นอย่างดี 9) มีความสงบเสงียมไม่ถือตัว 

(modesty) ผู ้นําทีดีจะต้องไม่หยิงยโส ไม่จองหอง ไม่วางอ ํานาจและไม่ภูมิใจในสิงทีไร้เหตุผล 

ความสงบเสงียมนี  ถ้ามีอยู่ในหัวหน้างานคนใดแล้ว ก็จะทําให้ลูกน้องมีความนับถือและให้ความ

ร่วมมือเสมอ  

 ส่วนบทความ คุณลักษณะผู้นํา 14 ประการ (ม.ป.ป.) ได้ให้ทัศนะถึงคุณลักษณะของผู ้นําไว ้ 

14 ประการ ประกอบด้วย 1) ลักษณะท่าทางหรือการวางตัว (bearing) คือการสร้างความประทับใจ

ในเรืองท่าทาง การวางตัว และความประพฤติให้อยู่ในระดับสูงสุดเป็นทีนิยมของผู ้ อืนตลอดเวลา มี

ความสุภาพนุ่มนวลหลีกเลียงด้วยการพูดด้วยถ้อยคําหยาบคายหรือเหยียดหยามผู ้ อืน เป็นบุคคลทีมี

ความสง่าผ่าเผย ควบคุมตนเองได้ทั งในการปฏิบัติตน และอารมณ์แต่งกายสะอาดเรียบร้อยถูกต้อง

ตามระเบียบแบบแผน 2) ความกล้าหาญ (courage) คือ การบังคับจิตใจตนเองให้อยู่ในความสงบ ไม่

เกรงกลัวว่าอะไรจะเกิดขึ น ไม่สะทกสะท้านหรืออ่อนไหว กล้าทํา กล้าพูด กล้ายอมรับผิดหรือคําติ

เตียน เมือมีความผิดพลาด หรือบกพร่อง ยึดมั นในสิงทีถูกทีควร ถึงแม้ว่าสิงนั นจะไม่เป็นทีสบ
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อารมณ์ผู ้ อืนก็ตาม 3) ความเด็ดขาด (decisiveness) คือความสามารถในการตกลงใจโดยฉับพลัน

และประกาศข้อตกลงใจอย่างเอาจริงและชัดแจ้ง โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงต่างๆ รวมทั ง

ประสบการณ์ของตนเองและบุคคลอืนอย่างมีเหตุผลและมีความมั นใจ ในลักษณะทีรวดเร็ว ไม่พูด

อ้อมค้อม ถูกต้อง และทันเวลา 4) ความไว้เนือเชือใจ (dependability) คือ การได้รับความไว้วางใจ

ในการปฏิบัติงานในหน้าที หรือ งานทีมอบหมายได้ถูกต้องไม่ผิดพลาด ด้วยความคล่องแคล่ว 

ว่องไว เฉลียวฉลาด กระทําอย่างเต็มความสามารถและพิถีพิถัน เป็นคนตรงต่อเวลา ไม่กล่าวคําแก้

ตัว มีความตั งใจและจริงใจ 5) ความอดทน (endurance) คือพลังทางร่างกายและจิตใจ ซึงว ัดได้จาก

ขีดความสามารถในการทนต่อความเจ็บปวด ความเหน็ดเหนือย เมือยล้า ความยากลําบาก ความ

เคร่งเครียด  งานหนัก รวมถึงความอดกลั นต่อสถานการณ์ทีบีบคั น 6) ความกระตือรือร้น 

(enthusiasm) คือ การแสดงออก ซึงความสนใจอย่างจริงจัง และมีความจดจ่อต่อการปฏิบัติงานอย่าง

จริงจัง หมายถึง การทํางานด้วยความรืนเริงและคิดแต่แง่ดีเสมอ 7) ความริเริม (initiative) คือ การ

เป็นผู ้ รู้จักใช้ความคิดในการเสาะแสวงหางานทํา และเริมหาหนทางปฏิบัติถึงแม้จะไม่มีค ําสั งให้

ปฏิบัติ หรือการแสวงหาแนวทางในการปฏิบัติงานใหม่ๆ ทีดีมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม และ

กระทําทันทีโดยไม่รีรอหรือชักช้า 8) ความซือสัตย์สุจริต (integrity) คือความเทียงตรงแห่งอุปนิสัย

และยึดมั นอยู่ในหลักแห่งศีลธรรมอันดีงามเป็นคุณสมบัติของการรักความจริง รักษาวาจาสัตย์

ตลอดเวลา ค ําพูดทุกคําต้องถูกต้องเป็นจริงทั งเรืองราชการและส่วนตัว ยืนหย ัดในเรืองทีถูกต้องและ

สํานึกในหน้าทีการงานของตน 9) ความพินิจพิเคราะห์ (judgment) คือ คุณสมบัติในการใคร่ครวญ 

โดยใช้เหตุผลตามหลักตรรกวิทยา เพือให้ได้มูลความจริงและหนทางแก้ไขทีน่าจะเป็นไปได้ 

นํามาใช้ในการตกลงใจได้ถูกต้อง 10) ความยุติธรรม (justice) คือ การไม่ล ําเอียงเข้าข้างใคร มีความ

เทียงตรง ไม่เลือกทีรักมักทีชัง มีความเสมอต้นเสมอปลายในการบังคับบัญชา การให้รางว ัลและการ

ลงโทษแก่ผู ้ ทีกระทําผดิ การไม่มีอคติต่อเชือชาติ ศาสนา บุคคล หรือกลุ่มบุคคล มีความเทียวธรรม

คงเส้นคงวาไม่เห็นแก่หน้าใคร 11) ความรอบรู้ (knowledge) คือ ข่าวสารทีบุคคลหามาได้รวมทั ง

ความรู้ในวิชาชีพของตน และความเข้าอกเข้าใจในตัวผู ้ใต้บังคับบัญชา นอกจากความรู้ในวิชาชีพ 

ควรทราบเหตุการณ์ภายในและภายนอกประเทศ 12) ความจงรักภักดี (loyalty) คือ คุณสมบัติของ

บุคคลทีมีจิตใจเชือมั นและยึดมั นต่อประเทศชาติ ศาสน์ กษัตริย ์ ต่อกองทัพ ต่อหน่วย ต่อ

ผู ้บังคับบัญชา ต่อผู ้ใต้บังคับบัญชา และผู ้เกียวข้องอืน  ๆยืนหย ัดต่อสู้เพือผู ้บังคับบัญชาและ

ผู ้ใต้บงัคับบัญชา เมือเห็นว่าถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรม รวมถึงการไม่วิพากษ์วิจารณ์

ผู ้บังคับบัญชาของตนต่อหน้าผู ้ ใต้บังคับบัญชา 13) ความรู้จักกาลเทศะ (tact) คือ ความสามารถใน

การปฏิบัติตนกับบุคคลอืนโดยไม่เกิดความขุ่นข้องหมองใจ ไม่ก่อให้เกิดศัตรูหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อ

กนัในทัศนะของบุคคลทั วไป กาลเทศะ ย ังหมายถึง ความสามารถทีจะพูดหรือทําสิงหนึงสิงใดได้
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ถูกต้อง เหมาะสมแก่เวลาและสถานที ความสุภาพอ่อนโยนถือเป็นส่วนหนึงของกาลเทศะด้วย 14) 

ความไม่เห็นแก่ตัว (settlessness) คือ การไม่ฉวยโอกาสตักตวงความสุข ความสะดวกสบาย ความ

เจริญก้าวหน้าให้กับตนเอง โดยไม่ทําให้ผู ้ อืนเดือดร้อน หรือเสียผลประโยชน์ หมายถึงการร่วมเป็น

ร่วมตายกับเพือนร่วมงาน การแบ่งปันสิงของเครืองใช้ให้กับผู ้ขาดแคลน ยกย่องผู ้ใต้บังคับบัญชา

เมือปฏิบัติงานดีเด่น หรือให้ความช่วยเหลือตามสมควร  

 นอกจากนี  ในบทความเรืองคุณลักษณะของ ผู ้นํา “ ในฝัน ” ของสังคมไทย (“ผู ้นํา” ในฝัน

ของสังคมไทย, ม.ป.ป.) ได้ให้ทัศนะเกียวกับมาตรฐานทีดีของผู ้นํา “ในฝัน” ของสังคมไทย ว่าควร

จะมีลักษณะดังต่อไปนี  1) แสดงความเป็นของแท ้(authenticity) ความเป็นของแท้จะถูกพิสูจน์ด้วย

เงือนไขของเวลา คือไม่ว่าจะผ่านไปนานเพียงใดก็คงความเป็นของแท้อยู่นั นเอง สิงสําคัญจะต้องไม่

มีสิงใดมาโน้มน้าวหรือบั นทอนลงได้ 2) การมีวิสัยทัศน์ (vision) ทีสะท้อนความเป็นคนทันสมัย

และมีมุมมองทีกว้างไกล 3) มีความกล้าตัดสินใจ (decisiveness) ทีต้องขึ นอยู่กับผลประโยชน์

ส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตน 4) แสดงความใส่ใจ (focus) ซึงสามารถเปลียนสถานการณ์ทีตรึงเครียดให้

ผ่อนคลายลงได้ 5) สร้างความรู้สึกประทับใจเป็นส่วนตวั (personal touch) ต้องมีพืนฐานจากความ

จริงใจในการแสดงออก ต้องสมํ าเสมอสร้างความรู้สึกด้านบวก 6) มีความสามารถในการสือสาร 

(communication & people skills) การสือสารเป็นพืนฐานเบืองต้นของการเป็นผู ้นําทีมีคุณภาพ 

สือสารอย่างไรให้เข้าถึงเข้าใจและเกิดการยอมรับ 7) การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ (even forward) การ

ยอมรับการเปลียนแปลง ปรับปรุงและส่งเสริมศักยภาพของตนเองตลอดเวลา การเป็นผู ้ฟังทีดี การ

เรียนรู้สิงใหม่ๆ ทีมีผลต่อการเปลียนแปลงของสภาพสังคมโดยรวม 

 ดังนั น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการขององค์ประกอบย่อย เป็นผู ้นํา ได้ว่าหมายถึง 

พฤติกรรมการแสดงออกของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐานทีมีความรู้และรอบรู้ใฝ่หาความรู้เพิมเติม

ในวิชาชีพหรือเรืองรอบตัว อยู่เสมอและมีความคิดริเริมทีจะแก้ไขสิงใดสิงหนึ งให้ดีขึ น กล้า

ตัดสินใจเพือประโยชน์ของส่วนรวม มีความอดทนอดกลั นต่อสถานการณ์ทียากลําบาก เพือให้งาน

สําเร็จลุล่วงและปฏิบัติงานโดยอาศัยหลักแห่งเหตุและผลปราศจากอคติ อีกทั งมีความรักและได้รับ

ความไว้วางใจจากหมู่คณะตลอดทั งมีความสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงต่างๆ อย่างมีเหตุผลถูกต้อง

และทันเวลา ซึงนิยามดังกล่าวเชือมโยงถึงตัวบ่งชี  เป็นผู ้นํา ประกอบด้วย 1) มีความรู้ในวิชาชีพ และ

เหตุการณ์ปัจจุบัน 2) มีความคิดริเริมทีจะแก้ไขสิงต่างๆให้ดีขึ น 3) อดทนอดกลั นต่อสถานการณ์ที

ยากลําบาก เพือให้งานสําเร็จ 4) กล้าตัดสินใจเพือประโยชน์ของส่วนรวม 5) ปฏิบัติงานโดยอาศัย

หลักแห่งเหตุผลปราศจากอคติ 6) รักและศรัทธาผู ้ ร่วมงาน  
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2.15 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชีของ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ หมายถึง ผู ้ทีมีคุณลักษณะนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีพฤติกรรมที

แสดงออกถึงความกระตือรือร้น สนใจเสาะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ มุ่งมั นทีจะเพิมประสิทธิภาพ 

ในการเรียนรู้และสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม การเรียนรู้อาจทําได้หลายวิธี 

เช่นอ่านหนังสือหรือสารทีมีประโยชน์ ดูรายการโทรทศัน์หรือฟังวิทยุทีมีสาระ ค้นคว้าหาความรู้

โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซักถามข้อมูลจากผู ้ รู้ รวมทั งสามารถจับใจความสําคัญเพือแยกแยะ

และเลือกสาระข้อมูลทีได้มาอย่างมีเหตุผล (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 

2545) ส่วนอีกแนวคิดหนึ งกล่าวว่า เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ หมายถึง บุคคลทีนําข้อมูล 

ประสบการณ์ มาพิจารณาไตร่ตรองอย่างสมําเสมอเกิดความเข้าใจและสามารถประยุกต์ความรู้ไปสู่

การปฏิบัติ จนกลายเป็นวิถีชีวิตของตน ผู ้บริหาร ครู นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ก็ต่อเมือแต่

ละคนเป็นผู ้ใฝ่รู้ แสวงหาความคิดใหม่ๆ ตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติทีดีทีสุด และพัฒนาปรับปรุง

ความรู้และการปฏิบัติของตนอยู่ตลอดเวลา ติดต่อสือสารกันในบรรยากาศของความไว้วางใจ และ

โลกทัศน์ทีเปิดกว้างมีการแบ่งปันความรู้และการแก้ปัญหาร่วมกัน สิงทีสําคัญก็คือ การเรียนรู้ที

ลึกซึ งทีสุด เป็นการค้นพบสัจธรรมของชีวิต บุคคลแห่งการเรียนรู้ แสวงหาความจริงของชีวิต อาศัย

การไตร่ตรองอย่างสมําเสมอ (บุคคลแห่งการเรียนรู้, ม.ป.ป.)  

 ดังนั น สรุปได้ว่า เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ หมายถึง ผู ้ทีมีคุณลักษณะนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มี

พฤติกรรมทีแสดงออกถึงความกระตือรือร้น สนใจเสาะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ มุ่งมั นทีจะเพิม

ประสิทธิภาพในการเรียนรู้และสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม จนกลายเป็นวิถี

ชีวิตของตน 

 การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้นั นนอกจากจะมีคุณลักษณะทีดี ของตนเอง เพือพัฒนาตนเอง

แล้ว ย ังต้องมีคุณลักษณะทีสนับสนุนการเรียนรู้ขององค์กรทีตนเป็นสมาชิกอยู่อีกด้วย ตามแนวคิด

ของ Sallis & Jones (2002) บุคคลแห่งการเรียนรู้ ◌้นอกจากจะมีคุณลักษณะส่วนตนแล้ว ย ังจะต้อง

มี ลักษณะที ไปเสริมสร้างชุมชนหรือองค์กรทีตนเองเป็นสมาชิกอยู ่ ลักษณะดังกล่าว คือ 1) มี

แรงจูงใจในตนเองให้ทํางานและมีความคิดสร้างสรรค์ 2) ส่งเสริมการเรียนรู้ขององค์กร 3) มีการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 4) เต็มใจมีส่วนร่วมกับองค์กร 5) มีการใช้ความรู้ฝังลึกมาใช้ในการทํางาน และ 6) 

สร้างมูลค่าเพิมให ้แก่กิจกรรมต่างๆ ขององค์กร  

 Jarvis & Tosey (2001) ได้ศึกษาวิจัยคุณลักษณะของบุคคลแห่งการเรียนรู้ในด้านธุรกิจ เขา

กล่าวว่าองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ทีรับพนักงานเข้าทํางานย ังไม่พอใจกับลักษณะผลผลิตทีจบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี องค์กรเหล่านี ได้ระบุว่าต้องการให้ผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษาเป็นบุคคลแห่ง

การเรียนรู้ โดยมีสมรรถนะในด้านต่างๆ ดังนี 1) ความสามารถในการเรียนรู้ทีจะเรียน 2) 
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ความสามารถในการสือสารและการร่วมมือ 3) ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการ

แก้ปัญหา 4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี5) ความรู้ความเข้าใจเกียวกับธุรกิจนานาชาติ 6) 

ภาวะผู ้นํา และ 7) ความสามารถในการจัดการตนเองในด้านอาชีพ  

 Preece (2006) ซึงให้ความสําคัญกับคุณลักษณะเฉพาะของบุคคล เขามีความเห็นว่าบุคคล

แห่งการเรียนรู้ควรจะมีความรู้ในด้านเทคโนโลย ีภาษาต่างประเทศและทักษะสังคม สําหรับทักษะ

สังคม ได้แก่ ความสามารถในการควบคุมดูแลตนเอง ความสามารถในการจัดการความเสียง การ

ทํางานได้ด้วยตนเอง และความสามารถในการเป็นผู ้ประกอบการ  

 Matinez (2006, อ้างใน สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551) ได้ศึกษาเกียวกับ

สมรรถนะของบุคคลซึงสังเคราะห์มาจากทักษะการทํางานในอาชีพต่าง  ๆและสร้างเป็นภาพของ

บุคคลแห่งการเรียนรู ◌้ โดยแยกประเภทสมรรถนะเป็นสมรรถนะเฉพาะ และสมรรถนะทวัไป 

สําหรับสมรรถนะเฉพาะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การแสดงออกและการนําไปสู่การปฏิบัติ ส่วน

สมรรถนะทั วไปให้ความสําคัญแก่เครืองมือในการปฏิสัมพันธ ์ กล่าวถึงรายละเอียดในแต่ละ

ประเภท ดังนี   

 1. สมรรถนะเฉพาะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ การแสดงออก และการนําไปสู่การ

ปฏิบัติ  

  1.1 การแสดงออก กล่าว ถึงสมรรถนะทีนําไปสู่การสร้างและพัฒนา

ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและความสัมพันธ์อืนๆ ทีคล้ายคลึงกันในชุมชนหรือสังคมทีใช้ชีวิตอยู่ 

ประกอบด้วยสมรรถนะเฉพาะ 3 องค์ประกอบ คือ 1) ความสัมพันธ์ เป็นการสือสารแบบกล้า

แสดงออก การต่อรอง ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู ้ อืน การทํางานร่วมกับผู ้ อืน การ

ร่วมรับผิดชอบและการแก้ไขความขัดแย ้งอย่างสันติ 2) ความรับผิดชอบ เป็นการปฏิบัติตามกติกา

ของสังคม การอุทิศตน ภาวะผู ้นํา การเข้าร่วมในกิจกรรมสังคม และการรักษาสิทธิของตนร่วมกับ

การปฏิบัติตามหน้าที 3) ขันติธรรมและคารวะธรรม เป็นการยอมรับนับถือ การไม่มีอคติกับการ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างว ัฒนธรรมและระหว่างเพศ 

  1.2 การนําไปสู่การปฏิบัติ กล่าวถึง สมรรถนะทีนําไปสู่การพัฒนาตนและ

พัฒนาชุมชน/สังคมทีตนใช้ชีวิตอยู่ ประกอบด้วยสมรรถนะเฉพาะ 4 องค์ประกอบ คือ 1) การจูงใจ

ตนเอง เป็นการจูงใจ ความมุ่งมั น ความเป็นตัวของตัวเอง ความเป็นอิสระ การปฏิบัติตนทีเหมาะสม

กับบริบทและอํานวยความสะดวกในความพยายามทีจะเรียนรู้ของผู ้อืน 2) เจตคติ คือท่าทีต่อ

นวัตกรรม การค้นหาความรู้ การรับรู้ประสิทธิภาพของตน การปฏิบัติเชิงรุก การไตร่ตรองตนเอง 

การมีแรงจูงใจภายใน ความยืดหยุ่นและการอดทนต่อความคับข้องใจ 3) การรับรู้และซาบซึ งต่อ
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ศิลปะและงานสร้างสรรค์ 4) ภาษา หมายถึง การใช้ภาษาและสัญลักษณ์ในการสือสารได้อย่าง

คล่องแคล่ว 

 2. สมรรถนะทั วไป กล่าวถึงสมรรถนะทีเป็นเครืองมือในการปฏิสัมพันธ์ทีเกียวข้อง

กับการใช้การจัดการ และการพัฒนาเพือสนับสนุนสมรรถนะทีต้องการในการอํานวยความสะดวก 

ในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในบริบท ประกอบด้วย 1) ความสามารถด้านเทคนิควิทยาซึงเป็น

ความเข้าใจและการใช้การบริหารจัดการ การพัฒนาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่าย 2) ภาษา 

กล่าวถึง การใช้ภาษาและสญัลักษณ์ในการสือสารได้อย่างคล่องแคล่ว 3) แหล่งข้อมูล กล่าวถึงการ

ใช้และจัดการสารสนเทศและเอกสารต่างๆ ค้นหาสารสนเทศ และการใช้ทรัพยากรด้านต่างๆ  

 จากแนวคิดของ Matinez (2006, อ้างใน สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551) ดังกล่าว

ข้างต้น เมือนํามาสังเคราะห์กับแนวคิดของนักคิดอีกจํานวนหนึงก็จะได้ประเด็นทีชัดเจนและ

ครอบคลุมได้ดีขึ น จ ําแนกสมรรถนะของบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี   

 1. สมรรถนะพืนฐาน ประกอบด้วย 1) มีความรู้พืนฐานในด้านคณิตศาสตร์และภาษา 

2) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3) มีทักษะการคิดเชิงระบบและสร้างสรรค์ 4) มีทักษะ

กระบวนการกลุ่ม 5) มีทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 6) มีความรับผิดชอบต่อบทบาท

หน้าทีในชุมชน สังคม 7) มีทักษะการจัดการและใช้ความรู้เพือการดําเนินชีวิต 8) มีความมุ่งมั นต่อ

การพัฒนาตนและงานอาชีพ  

 2. สมรรถนะทางวิชาชีพ ประกอบด้วย 1) รู้วิธีการเรียนรู้เกียวกับงานอาชีพ 2) มี

ความคิดสร้างสรรค์และรู้จักการแก้ปัญหา 3) มีภาวะผู ้นําทางอาชีพ 4) มีความสามารถบริหารจัดการ

ตนเองและความรับผิดชอบในวิชาชีพ 5) มีความสามารถในการประกอบวิชาชีพ  

 วิโรจน์ สารรัตนะ (2548) ได้ให้ทัศนะเกียวกับดัชนีชีว ัดลักษณะบุคคลแห่งการเรียนรู้ของ

โรงเรียนทีเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ไว ้ดังนี  1) มีการเรียนรู้และแลกเปลียนความรู้และ

ประสบการณ์ โดยต่างเป็น “ทรัพยากรความรู้” ซึงกันและกัน 2) ได้พัฒนาขีดความสามารถของตน

เพือสร้างสรรค์งานและบรรลุเป้าหมายของงานอย่างต่อเนือง 3) มีการขยายศักยภาพเพือการ

แก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนือง 4) มีความตระหนักในตนเองอยู่เสมอทีจะ

เสาะแสวงหาความเป็นไปได้และโอกาสใหม่ๆ เพือความเติบโตก้าวหน้า  

 ดังนั น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการขององค์ประกอบย่อย เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้

ว่าหมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐานทีมีการเรียนรู้และแลกเปลียน

ความรู้และประสบการณ์กันอีกทั งมุ่งมั นพัฒนาขีดความสามารถของตนและงานอาชีพเพือ

สร้างสรรค์งานให้บรรลุเป้าหมาย อย่างต่อเนือง และมีทักษะการจัดการและใช้ความรู้เพือการดําเนิน

ชีวิตให้เจริญก้าวหน้า  ซึงนิยามดังกล่าวเชือมโยงถึงตัวบ่งชี  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
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1) เรียนรู้และแลกเปลียนประสบการณ์กับเพือนร่วมงาน 2) สร้างสรรค์นวัตกรรมและบรรลุ

เป้าหมายของงานอย่างต่อเนือง 3) พัฒนาความรู้ความสามารถอยู่เสมอ 4) แสวงหาโอกาสในการ

ทํางานใหม่ๆ เพือความเจริญก้าวหน้า 5) มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดี 6) มีทักษะใน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 7) มีทักษะการจัดการและใช้ความรู้เพือการดําเนินชีวิต   

 

2.16 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชีของ เป็นผูไ้ด้รับการยอมรับ 

 ตามพจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 (อ้างถึงใน ทวีศักดิ  ญาณประทีปและธง

ทอง จันทรางศุ, 2532) ได้ให้ความหมายของ การยอมรับ ว่าหมายถึงการตกลงหรือเห็นด้วย ส่วน 

ปนัดดา อินทราวุธ (2543) ได้ให้ความเห็นว่า การยอมรับ คือ การทีบุคคลพิจารณาตัดสินใจเกียวกับ

สิงทีได้รับรู้ เรียนรู้ หรือได้รับการแนะนํามา และในทีสุดก็รับเอาสิงนั น มาใช้ หรือ ปฏิบัติให้เกิด

ประโยชน์ โดยระยะเวลาของกระบวนการนี จะช้าหรือเร็วก็ขึ นอยู่กับตัวบุคคลหรือคุณลักษณะของ

สิงนั น ขณะที Sperce (1994) ให้ความหมายการยอมรับว่า หมายถึงผลลัพธ์ของกระบวนการ

ตัดสินใจซึงนํามาสู่การรับมาหรือปฏิเสธสิงทีเห็นว่าเป็นความใหม่ 

 Rogers and Shoumarker (1971) กล่าวถึงกระบวนการยอมรับ(adoption process) ว่าเป็น

กระบวนการทางจิตใจของบุคคล ซึงเริมต้นด้วยการเริมรู้หรือได้ยินเกียวกับแนวความคิดใหม่ แล้ว

ไปสินสุดลงด้วยการตัดสินใจยอมรับไปปฏิบติั กระบวนการนี มีลักษณะคล้ายกับการเรียนรู้และการ

ตัดสินใจ (learning amd decision makind) โดยได้แบ่งกระบวนการยอมรับออกเป็น 5 ขั นตอน ดังนี   

 ขั นที 1  ขั นเริมรู้หรือรับรู้ (awareness) เป็นขั นแรกทีบุคคลเริมรู้เกียวกับเรืองใหม่หรือ

ความคิดใหม่ แต่ขาดรายละเอียด การรับรู้อาจเกิดขึ นโดยบังเอิญด้วยการพบเห็นด้วยตนเองหรือโดย

การเผยแพร่ของเจ้าหน้าทีของรัฐบาลหรือเอกชน  

 ขั นที 2 ขั นสู่ความสนใจ (interest) เป็นขั นทีบุคคลเริมมีความสนใจในแนวความคิดใหม่ จึง

พยายามใฝ่หาความรู้ในรายละเอียดเพิมเติม เพือพิจารณาแยกแยะความเป็นไปได้ ประโยชน์และ

ความเหมาะสม  

 ขั นที 3 ขั นไตร่ตรอง (evaluation) เป็นขั นทีบุคคลศึกษารายละเอียดเกียวกับแนวความคิด

ใหม่ แล้วคิดเปรียบเทียบกับงานทีทําอยู่ในปัจจุบันว่า ถ้ารับเอาแนวความคิดใหม่มาปฏิบัติจะเกิด

ผลดีหรือไม่ดีอย่างไรบ้าง ในขณะนี และในอนาคต ควรหรือไม่ทีจะทดลองดูก่อน หากรู้สึกว่ามีผลดี

มากกว่าจะตัดสินใจทดลองดูเพือให้เกิดความแน่ใจก่อนทีจะรับไปปฏิบัติจริงๆ  

 ขั นที 4 ขั นทดลองทํา (trial) เป็นขั นทีบุคคลทดลองทําตามแนวความคิดใหม่โดยทําการ

ทดลองแต่เพียงเล็กน้อย เพือดูว่าจะเข้ากันหรือไม่กับสภาวการณ์ในปัจจุบันของตนและผลจะ

ออกมาตามทีคาดคิดไว้หรือไม่ ในขั นนี บุคคลจะแสวงหาข่าวสารทีเฉพาะเจาะจงเกียวกับ
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แนวความคิดใหม่นั นซึงผลจากการทดลองจะมี ความสําคัญยิงต่อการตัดสินใจ ทีจะปฏิเสธหรือ

ยอมรับต่อไป     

 ขั นที  5 ขั นนําไปปฏิบัติหรือขั นยอมรับ (adoption)  เ ป็นขั นทีบุคคลตัดสินใจรับ

แนวความคิดใหม่ไปปฏิบัติอย่างเต็มที หลังจากทีได้ทดลองปฏิบัติดูและทราบผลเป็นทีพอใจแล้ว   

 จากความหมายของการยอมรับและกระบวนการของการยอมรับดังทีกล่าวมาสามารถสรุป

ได้ว่าการยอมรับหมายถึง กระบวนการตัดสินใจทีจะรับสิงใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้งานโดยผ่าน

ขั นตอนของการรับรู้ หรือการเรียนรู้ซึงการตัดสินในทีจะยอมรับหรือปฏิเสธจะเกิดขึ นหรือไม่และ

อย่างไรนั นขึ นอยู่กับลักษณะเฉพาะของบุคคลและคุณลักษณะของสิงทีจะยอมรับนั น  

 การทํางานใดๆ ก็ตามปัญหาอย่างหนึ งทีมักจะเกิดขึ นและทําให้งานนั นๆ ไม่ประสบ

ความสําเร็จเท่าทีควรก็คือปัญหาเกียวกับการยอมรับ ดังจะเห็นได้จากการทํางานของบุคคลต่างๆ ไม่

ว่าจะเป็นองค์การธุรกิจองค์การภาครัฐหรือแม้แต่พรรคการเมืองต่างก็ประสบปัญหาเกียวกับการ

ได้รับการยอมรับหรือไม่ได้รับการยอมรับ บุคคลทีจะเป็นทียอมรับของบุคคลอืนได้นนั ควรเป็นผู ้ ที

รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู ้ อืน ไม่ยึดตนเองเป็นทีตั ง ไม่ยึดมั นถือมั น หรือมีอคติมากเกินไป อีกทั ง

ย ังเป็นผู ้มีมนุษยสัมพันธ์ดี รู้จักการยืดหยุ่น เห็นคุณค่าผู ้ อืนและรู้จักการให้เกียรติผู ้ อืนฯลฯ เพือ

ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการทํางานร่วมกัน ดงันั นในการแสดงออกของตน (self-expression) ให้เป็นที

ยอมรับ บุคคลผู ้นั นจําเป็นต้องกระทําด้วยความระมัดระวัง เพือไม่ให้เกิดกระทบกระทั งกับผู ้ อืนให้

เป็นผลเสียต่อตนเองและการงานทีต้องรับผิดชอบ  

 ในยุคปัจจุบันการทํางานมีลักษณะของความยุ่งยากสลับซับซ้อนมีการแข่งขันหรือมีปัจจัยที

ส่งผลกระทบต่อการทํางานมากมาย เพือเป็นแนวทางให้ได้รับการยอมรับจากผู ้ อืนอย่างดีผู ้บริหาร

หรือหัวหน้างานอาจประยุกต์ใช้หลักการของการสร้างความสัมพันธ์แบบเผชิญหน้า เพือสร้าง

ความสมัพันธ์อันดีต่อผู ้ อืนได้ดังนี 1) เข้าใจตนเองอย่างถูกต้องและประเมินคุณค่าของตนเองอย่าง

ยุติธรรมโดยพิจารณาจากปฏิกิริยาสะท้อนกลับของผู ้ อืนซึงในการพิจารณาตนเองนี เป็นพืนฐานใน

การเรียนรู้เพือทําให้รู้จักการยอมรับตนเองก่อนเพราะเป็นทักษะสําคัญก่อนทีเราจะเรียนรู้ทักษะ

อืนๆ ต่อไป 2) ความรู้สึกต่างว ัฒนธรรมหรือความสามารถทีจะเข้าใจค่านิยมของคนอืนเพือจะได้

สร้างความเข้าใจในบุคคลผู้นั นให้ลึกซึงยิงขึ น เพราะถ้าเราเข้าใจคุณค่า แรงกระตุ้น ความบันดาลใจ

และข้อสมมุติฐานอืนๆ ทีเกียวข้องกับผู ้อืนได้มากขึ นเราจะยอมรับเข้าได้มากขึ นเช่นกัน 3) 

ความรู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตน เพือจะได้รู้สึกถึงคุณค่าของผู ้ อืน หรือทําให้เข้าใจคุณค่าของตนว่าไม่

จ ําเป็นต้องดีกว่าหรือเลวกว่าคุณค่าของคนอืน บุคคลทีคิดว่า ค่านิยมของตนเองดีทีสุดจะไม่สนใจ

หรือไม่นึกถึงความคิดเห็นและค่านิยมของคนอืนซึงจะทําให้กลายเป็นจุดอ่อนอย่างหนึงทีทําให้ไม่

ประสบความสําเร็จในการทํางานร่วมกับคนอืน 4) ความกระตือรือร้นทีจะแก้ปัญหา ด้วยการคิดอยู่
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เสมอว่าถ้าใช้ความพยายามและความตั งใจจริง ปัญหาทุกอย่างสามารถแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ ดังนั น

การสือสารและความเข้าใจทีมีต่อกันจึงจ ําเป็นต้องกระทําอย่างสมํ าเสมอ แต่ต้องระวังไม่ให้มีมาก

เกินไปเพราะจะเป็นการแสดงเจตนาทีชัดแจ้งมากเกินไป 5) ความยืดหยุ่นส่วนบุคคล หรือ

ความสามารถทีจะยอมรับการตอบสนองและวิธีการทีแตกต่างกันตามสถานการณ์ทีเกิดขึ น คือ มี

การรับรู้สถานการณ์ทีเกิดขึ นอย่างถูกต้องและปรับพฤติกรรมให้เข้ากับสภาพความเป็นจริง 6) 

ทักษะการเจรจาต่อรอง หรือความสามารถในการสร้างสรรค์เพือวิเคราะห์หาความแตกต่างและ

ความเหมือนกันโดยพืนฐานเพือจะได้นํามาใช้เป็นข้อต่อรองในการเจรจาทําให้ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและวัฒนธรรมขององค์การจะรู้จักการผ่อนหนักผ่อนเบา โดยไม่ดูถูกดูหมินผู ้ อืนหรือ

ทําให้ผู ้ อืนต้องเสียหน้าหรือเสียความรู้สึกทีดีๆ ไป 7) การปรับปรุงทักษะและกลยุทธ์ เพือสร้างการ

ยอมรับโดยมีความคิดเห็นไปถึงองค์ประกอบใหม่ๆ ในส่วนต่างๆ ซึงแต่เดิมไม่เคยสังเกตเห็นมา

ก่อน เช่นถ้าเป็นคนทีไม่นึกถึงจิตใจของผู ้ อืนก็ต้องทําการแก้ไขปรับปรุงตนเอง ด้วยการเริมต้นพูด

คําขอโทษหรือบางคนอาจคน้พบสิงใหม่ๆ ในตัวผู ้ อืน ทีก่อให้เกิดการเปลียนแปลงอย่างใหญ่หลวง

ได้ เช่น ถ้าเราคิดว่าเขาเป็นคนมีความสามารถและเราเปิดโอกาสให้เขาได้ทํางานอย่างเต็มที การ

ทํางานของคนๆ นั น อาจผ ันแปรไปเป็นเช่นทีเราคิดได้ ซึงถ้าเป็นเช่นนั นจริงจะส่งผลดีต่อองค์การ

อย่างมาก 8) ความอดทน ยอมรับความคิดเห็นของคนอืน ด้วยการใช้วิธีลองคิดถึงสถานการณ์ทีคน

อืนกําลังเผชิญอยู่ เพือจะได้เข้าใจผู ้ อืนยิงขึ น ขณะเดียวกันก็มีการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 

ตลอดจนหลักธรรมอืนๆ มาประกอบด้วย เพือให้สามารถทําใจอยู่ร่วมกับผู ้ อืนได้อย่างมีความสุข 

(ทองทิพภา วิริยะพันธุ,์ 2551)  

 นอกจากนี วิ ธีปฏิบัติทีทําให้ได้รับการยอมรับจากผู ้อืนด้วยคุณสมบัติ  10 ข้อซึ ง

ประกอบด้วย 1) มีความพยายามและมุ่งมั นตั งใจจริง 2) รักษาคําพูด 3) เคารพผู้อืน 4) ยอมรับคํา

วิจารณ์ 5) ปฏิบัติกับตนเองด้วยความเคารพ 6) ทําตัวให้ดูดีและเป็นมืออาชีพ 7) อย่าพูดให้ร้ายคน

อืน 8) ยืนหย ัดในสิงทีตัดสินใจเลือกแต่ไม่ทําลายความเชือของคนอืนโดยไม่มีเหตุผล 9) เป็นตัวของ

ตัวเอง 10) เป็นแบบอย่างทีดีให้กับผู ้ อืน  (วิธีทําให้ได้รับการยอมรับจากคนอืน. 2553 ) และวิธีการ

ทํางานให้เป็นทีพอใจและยอมรับของเพือนร่วมงาน ซึงประกอบด้วย 1) รู้ว่าตนเองกําลังทําอะไรอยู่ 

2) ต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองเสมอ 3) ต้องรักษาระดับคุณภาพงานและพัฒนาให้ดียิงขึ น 4) ทํา

ตัวให้เป็นผู ้ใต้บังคับบัญชาทีดีและเป็นผู ้บังคับบัญชาทีน่าเคารพ และ 5) มีการทํางานเป็นทีม 

(ทํางานอย่างไรให้เป็นทีพอใจและยอมรับ, 2553) อีกทั งคุณสมบัติของผู ้บริหารทีควรได้รับการ

ยอมรับได้กล่าวว่าควรมีคุณสมบัติ ดังนี  1) ควรมีรากฐานจิตใจอิสระ ไม่ยึดติดกับอํานาจวัตถุ 

เงินตรา 2) ให้ความสําคัญแก่การพัฒนาคน 3) มีความเสียสละ 4) มีนํ าใจกับทุกคนไม่เลือกทีรักมักที



112 

ชัง 5) มีความเป็นตัวของตัวเอง 6) ไม่เห็นแก่ตัว (คุณสมบัติของผู ้บริหารทีควรได้รับการยอมรับ, 

2552)  

 ขณะทีในปัจจุบันทักษะของคนซึงเป็นทีต้องการมากทีสุดในการทํางาน ได้กล่าวถึงทักษะ

ทีสําคัญไว้ดังนี  1) ทักษะการจัดสรรงบประมาณ 2) ทักษะในการควบคุมดูแล มีความสามารถ

โต้ตอบได้กบัทั งผู ้อาวุโสกว่า ผู ้น้อยกว่าและบุคคลระดับเดียวกันได้ สามารถออกคําสั งและชี แจงได้

อย่างชัดเจน มีทักษะการฟังทีดี ให้ความเคารพและรับการยอมรับนับถือจากผู ้อืน 3) ทักษะการ

ประชาสัมพันธ์ 4) ทักษะการบริหารเวลา 5) ทักษะในการต่อรอง 6) ทักษะการพูด 7) ทักษะการ

เขียน 8) ทักษะองค์การและการจัดการ 9) ทักษะการสัมภาษณ์ และ 10) ทักษะการสอน ซึงหมายถึง 

สามารถถ่ายทอดความรู้ พัฒนาทักษะให้กับผู ้ อืนและสามารถจูงใจคนได้ (10 ทักษะในการทํางานที

เป็นทีต้องการมากทีสุด, 2552)  

 วรารัตน์ กลั นหุ่น (2553) ได้ให้ทัศนะเกียวกับเทคนิคในการบริหารคนในการทําให้ได้รับ

การยอมรับในความเป็นผู ้นําไว ้ ประกอบด้วย 1) มีความสามารถในการทํางานสูง 2) มีความเข้าใจ

ผู ้ อืน 3) มีการวางตัวทีเหมาะสม 4) มีความฉลาดสุขุม สังเกตได้จากการกระทํามากกว่าค ําพูด 5) มี

ความเข้มแข็ง เด็ดเดียวแต่ต้องไม่บุ่มบ่ามโดยปราศจากการไตร่ตรอง 6) มีความเป็นธรรม 7) มีใจ

กว้าง และ 8) มีความรับผิดชอบ  

 ฉะนั นการได้รับการยอมรับนับถือจึงเป็นผลมาจากความตั งใจรับผิดชอบและการพัฒนา

งานให้สําเร็จจะส่งผลให้บุคคลได้รับการยอมรับนับถือ ทั งจากองค์กรทีปฏิบัติงานและองค์กร

ภายนอกตลอดจนสาธารณชนต่างๆ ทําใหบุ้คลากรรู้สึกปีติยินดี ภาคภูมิใจในตัวเองเมือได้รับการ

ยอมรับนับถือส่งผลทําให้รู้สึกสุขใจในการทํางานและเป็นการสร้างแรงจูงใจได้อย่างต่อเนืองด้วย

ผลงานซึงย ั งยืนกว่าการจูงใจด้วยทรัพย์สินเงินทอง (วุฒิพงศ์ ถายะพิงค,์ ม.ป.ป.)  

 ดังนั น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการขององค์ประกอบย่อย เป็นผู ้ได้รับการยอมรับ  

หมายถึงพฤติกรรมการแสดงออกของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐานทีรับฟังความคิดเห็นของผู ้ อืน

และมีมนุษยสัมพันธ์ทีดี รู้จักการยืดหยุ่น เห็นคุณค่าและให้เกียรติผู ้ อืน อีกทั งมีการพัฒนาศักยภาพ

ตนเองอยู่เสมอ รักษาระดับคุณภาพงานและพฒันาให้ดียิงขึ น ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนและมี

ความเป็นตัวของตัวเอง  ซึ งนิยามดังกล่าวเชือมโยงถึงตัวบ่งชี  “ เป็นผู ้ได้รับการยอมรับ” 

ประกอบด้วย 1) รับฟังความคิดเห็นของผู ้ อืน 2) มีมนุษยสัมพันธ์ 3) พัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่

เสมอ 4) รักษาระดับคุณภาพงานและพัฒนาให้ดียิงขึ น 5) ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคน  6) ได้รับ

ความไว้วางใจจากหมู่คณะ  
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ตารางที 10 องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี ของ เป็นผู ้นําการเปลียนแปลง  

 

องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี/สาระหลักเพือการวัด 

 1. เป็นผู ้นํา พฤติกรรมการแสดงออกของครูใน

สถานศึกษาขั นพืนฐานทีมีความรู้ใน

วิชาชีพและมีความคิดริเริมทีจะแก้ไขสิง

ใดสิงต่างๆให้ดีขึ น กล้าตัดสินใจเพือ

ประโยชน์ของส่วนรวม มีความอดทน

อดกลั นต่อสถานการณ์ทียากลําบาก 

เพือให้งานสําเร็จลุล่วงและปฏิบัติงาน

โดยอาศัยหลัก เหตุและผลปราศจาก

อคติ อีกทั ง รักและศรัทธาในผู้ ร่วมงาน

และได้รับความไว้วางใจจากหมู่คณะ

ตลอดทั งพิจารณาข้อเท็จจริงต่างๆ อย่าง

มีเหตุผลถูกต้องและทันเวลา   

1) มีความรู้ในวิชาชีพ และ

เหตุการณ์ปัจจุบัน  

2) มีความคิดริเริมทีจะแก้ไขสิง 

    ต่างๆ ให้ดีขึ น  

3) อดทนอดกลั นต่อ

สถานการณ์ทียากลําบาก 

เพือให้งานสําเร็จ  

4) กล้าตัดสินใจเพือประโยชน ์

    ของส่วนรวม  

5) ปฏิบัติงานโดยอาศัยหลัก

แห่งเหตุผลปราศจากอคติ  

6) รักและศรัทธาผู ้ ร่วมงาน  

 2. เป็นบุคคลแห่ง 

 การเรียนรู้  

พฤติกรรมของครูในสถานศึกษาขั น

พืนฐานทีแสดงออกถึง พฤติกรรมการ

แสดงออกของครูในสถานศึกษาขั น

พืนฐานทีมีการเรียนรู้และแลกเปลียน

ความรู้และประสบการณ์กันอีกทั งมุ่งมั น

พัฒนาขีดความสามารถของตนและงาน

อาชีพเพือสร้างสรรค์งานให้บรรลุ

เป้าหมาย อย่างต่อเนือง และมีทักษะการ

จัดการและใช้ความรู้เพือการดําเนินชีวิต

ให้เจริญก้าวหน้า   

  

1) เรียนรู้และแลกเปลียน 

   ประสบการณ์กับเพือน

ร่วมงาน  

2)   สร้างสรรคน์วัตกรรมและ 

   บรรลุเป้าหมายของงานอย่าง 

   ต่อเนือง 

3) พัฒนาความรู้ความสามารถ

อยู่เสมอ  

4) แสวงหาโอกาสในการ

ทํางานใหม่ๆ เพือความ

เจริญก้าวหน้า  

5) มีความสามารถในการ 

    แก้ปัญหาต่างๆ ได้ดี  

6) มีทักษะในการใช้เทคโนโลย ี

    สารสนเทศ  
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7) มีทักษะการจัดการและใช ้

    ความรู้ เพือการดําเนินชีวิต 

 

ตารางที 10 องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี ของ เป็นผู ้นําการเปลียนแปลง (ต่อ) 

 

องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชี/สาระหลักเพือการวัด 

3. เป็นผูไ้ด้รับการ 

  ยอมรับ 

พฤติกรรมการแสดงออกของครูใน

สถานศึกษาขั นพืนฐานทีมีการรับฟัง

ความคิดเห็นของผู ้ อืน มีมนุษยสัมพันธ์

ทีดี รู้จักการยืดหยุ่น เห็นคุณค่าและให้

เกียรติผู ้ อืน พัฒนาศักยภาพตนเองอยู่

เสมอ รักษาระดับคุณภาพงานและ

พัฒนาให้ดียิงขึ น อีกทั งให้ความสําคัญ

กับการพัฒนาคนและได้รับความ

ไว้วางใจจากหมู่คณะ  

 

1) รับฟังความคิดเห็นของผู ้ อืน  

2) มีมนุษยสัมพันธ์  

3) พัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่

เสมอ  

4) รักษาระดับคุณภาพงานและ

พัฒนาให้ดียิงขึ น  

5) ให้ความสําคัญกับการพัฒนา

คน  

6) ได้รับความไว้วางใจจากหมู่

คณะ   

 

3. โมเดลสมมติฐานภาวะผู้นําของครู 

จากการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมทีเกียวข้องกับภาวะผู ้นําของครู (teacher Leadership) 

ดังได้กล่าวมาแล้ว ผู ้วิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดของนักการศึกษา นักวิชาการ แล้วสรุป

เป็นโมเดลการวัดเพือใช้ในการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง

องค์ประกอบของตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี   

3.1 โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างองค์ประกอบตัวบ่งชี รวมภาวะผู ้นําของครู ประกอบด้วย 

(1) องค์ประกอบหลักด้านมีการพัฒนาตนเองและเพือนครู มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่  มีวิสัยทัศน์

พัฒนาตนเอง  เชือมั นในตนเองว่าพัฒนาได้ และเป็นครูผู ้นําการเรียนการสอน (2) องค์ประกอบ

หลักด้านเป็นแบบอย่างทางการสอน มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ใช้วิธีสอนทีหลากหลาย ส่งเสริม

การเรียนรู้ด้วยตนเอง และส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้  (3) องค์ประกอบหลักด้านมีส่วนร่วมใน

การพัฒนา มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีการทํางานเป็นทีม และมีการสร้าง

เครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกัน  (4) องค์ประกอบหลักด้านเป็นผู ้นําการเปลียนแปลง มี 3 

องค์ประกอบย่อย ได้แก่ เป็นผู ้นํา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และเป็นผูไ้ด้รับการยอมรับ 
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3.2 โมเดลการวัดมีการพัฒนาตนเองและเพือนครู ประกอบด้วย (1)  มีวิสัยทัศน์พัฒนา

ตนเอง (2)  เชือมั นในตนเองว่าพัฒนาได้ และ (3) เป็นครูผู ้นําพัฒนาเพือนครู 

3.3 โมเดลการวัดเป็นแบบอย่างทางการสอน ประกอบด้วย (1)ใช้วิธีสอนทีหลากหลาย (2) 

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ (3) ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ 

3.4 โมเดลการวัดมีส่วนร่วมในการพัฒนา ประกอบด้วย (1) มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา

ร่วมกัน (2) มีการทํางานเป็นทีม และ (3) มีการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

3.5 โมเดลการวัดเป็นผู ้นําการเปลียนแปลง ประกอบด้วย (1) เป็นผู ้นํา (2) เป็นบุคคลแห่ง

การเรียนรู้ และ (3) เป็นผูไ้ด้รับการยอมรับ   

 จากนั นจึงนํามาสร้างเป็นโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครูใน

สถานศึกษาขั นพืนฐาน ทีจะใช้เป็นกรอบแนวคิดเพือการวิจัย (conceptual framework) ในการศึกษา

วิจัยครั งนี ดังภาพที 6 
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ภาพที 6 โมเดลสมมติฐานตัวบ่งชีภาวะผู ้นําของครูเพือการวิจัย 

 

 

 

 

ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ 

มีวิสัยทัศนพ์ัฒนาตนเอง 

 เป็นครูผู้นําพัฒนาเพือนครู  

ใช้วิธีสอนทีหลากหลาย 

มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาร่วมก ัน 

 มีการทํางานเป็นทีม 

 มีเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมก ัน 

 

เป็นผู้นํา 

 

เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

เป็นผูไ้ด้รับการยอมรับ 

ภาวะผู้นําของครู 

เป็นผู้นําการ

เปลียนแปลง 

 

มีส่วนร่วมในการ

พัฒนา 

 

มีการพัฒนาตนเอง

และเพือนครู 

 

 

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เป็นแบบอย่าง

ทางการสอน 

 

พัฒนาตนเอง   
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บทที 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 

การวิจัยเรือง “การพัฒนาตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐาน” นี  เป็นการ

วิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research)  มีว ัตถุประสงค์เพือทดสอบความสอดคล้องของโมเดล

ความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐานทีพัฒนาขึ นกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ ตามเกณฑ์ทีก ําหนดคือ 1) ค่าไคสแควร์ ไม่มีนัยสําคัญหรือค่า  p - value สูงกว่า 0.05  2) 

ค่า GFI และค่า AGFI มีค่าตั งแต่ 0.90 – 1.00 และ 3) ค่า RMSEA ตํ ากว่า 0.05  โดยมีแนวคิดพืนฐาน

ในการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี   ดังนี  นงลักษณ์  วิรัชชัย (2545)  ได้กล่าวถึงการสร้างและการพัฒนา

ตัวบ่งชี การศึกษา 3 วิธีทีแตกต่างกัน คือ  

วิธีที 1 การสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี การศึกษาโดยใช้นิยามเชิงปฏิบัติ (pragmatic definition) 

อาศัยการตัดสินใจและประสบการณ์ของนักวิจัยในการคัดเลือกหรือกําหนดตัวแปรย่อย การกําหนด

วิธีการรวมตัวแปรย่อย และการกําหนดนํ าหนักตัวแปรย่อยแต่ละตัว  ทีอาจทําให้มีความลําเอียง

เพราะไม่มีการอ้างอิงทฤษฎีหรือตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ถือว่าเป็นวิธีทีมีจุดอ่อน

มากทีสุดเมือเทียบกับวิธีแบบอืน และไม่ค่อยมีผู ้ นิยมใช้   

วิธีที 2 การสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี โดยใช้นิยามเชิงทฤษฎี (theoretical definition)  ทีอาจทํา

ได้สองแบบ  คือ 1) ใช้ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยเป็นพืนฐานสนับสนุนทั งหมดตั งแต่การกําหนด

ตัวแปรย่อย การกําหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อย และการกําหนดนํ าหนักตัวแปรย่อย  ใช้ในกรณีทีมีผู ้

ก ําหนดโมเดลตัวบ่งชี การศึกษาไว้ก่อน 2) ใช้ทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพืนฐานสนับสนุนในการ

คัดเลือกตัวแปรย่อยและการกําหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อย ส่วนในการกําหนดนํ าหนักตัวแปรย่อย

แต่ละตัว ใช้ความคิดเห็นผู ้ทรงคุณวุฒิหรือผู ้ เชียวชาญประกอบการตัดสินใจ ใช้ในกรณีทีย ังไม่มี

ผู ้ ใดกําหนดโมเดลตัวบ่งชี การศึกษาไว้ก่อน 

วิธีที 3 การสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี โดยใช้นิยามเชิงประจักษ์  (empirical definition)   เป็น

นิยามทีนักวิจัยก ําหนดตัวแปรย่อยและวิธีการรวมตัวแปรย่อยโดยมีทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพืนฐาน 

แต่ก ําหนดนํ าหนักของตัวแปรย่อยโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  วิธีการวิเคราะห์ทีนิยมใช้

กันมากทีสุดคือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) ใช้เมือนักวิจัยมี

ทฤษฎีและงานวิจัยรองรับโมเดลแบบหลวมๆ หรือการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ัน 
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(confirmatory factor analysis) ใช้เมือนักวิจัยมีทฤษฎีและงานวิจัยรองรับโมเดลแบบหนักแน่น

เข้มแข็ง   

วิธีการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี การศึกษา 3 วิธีดงักล่าวข้างต้น  วิโรจน์ สารรัตนะ (2553)  

ได้นําแสดงเป็นภาพประกอบให้เห็นถึงความแตกต่างของวิธีการทีใช้ในการดําเนินงาน 3 งาน คือ 1) 

การกําหนดตัวแปรย่อย 2) การรวมตัวแปรย่อย และ 3) การกําหนดนํ าหนักตัวแปรย่อย ดังภาพที  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  7 ความแตกต่างของวิธีการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชีทางการศึกษา 3 วิธี 

 

จากภาพดังกล่าว วิโรจน์ สารรัตนะ (2553) ได้ให้ทัศนะสําหรับการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี

ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาว่า  อาจตัดวิธีที 1 ออกไปได้ เพราะมีจุดอ่อนและไม่มีผู ้นิยมใช้ 

ส่วนวิธีที 2 และวิธีที 3 นั น จะเลือกใช้วิธีใดขึ นกับความเหมาะสมกับสถานการณ์  แต่การวิจัย

ทางการบริหารการศึกษาควรใช้วิธีที 3 ซึงเป็นวิธีทีมีผู ้ นิยมใช้กันมาก เป็นวิธีทีใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์

มาช่วยกําหนดนํ าหนักของตัวแปรย่อย ดังทัศนะของนงลักษณ์ วิรัชชัย (2545) ดังกล่าวข้างต้น เป็น

วิธีทีผู ้วิจยัจะต้องสร้างโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง (structural relationship model)  ขึ นมาก่อน

 

 

 

 

 

 

วิธีที 1 การสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี

การศึกษาโดยใช้นิยามเชิงปฏิบัติ 

 

  

(pragmatic definition) 

วิธีที 2 การสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี

โดยใช้นิยามเชิงทฤษฎี  

(theoretical definition) 

วิธีที 3 การสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี

โดยใช้นิยามเชิงประจักษ ์  

(empirical definition) 

ก ํ าหนดตัวแปรย่อย 

โดยผู้วิจัยไม่อ้างอิงทฤษฎีและ

งานวิจัย 

รวมตัวแปรย่อย 

โดยผู้วิจัยไม่อ้างอิงทฤษฎีและ

งานวิจัย 

 

ก ํ าหนดนํ าหนักตัวแปรย่อย 

โดยผู้วิจัยไม่อ้างอิงทฤษฎีและ

งานวิจัย 

 

ก ํ าหนดตัวแปรย่อย 

โดยใช้ทฤษฎีและงานวิจัยเป็น

พืนฐานสนับสนุน 

รวมตัวแปรย่อย 

โดยใช้ทฤษฎีและงานวิจัยเป็น

พืนฐานสนับสนุน 

 

ก ํ าหนดนํ าหนักตัวแปรย่อย 

 

 

ก ํ าหนดตัวแปรย่อย 

โดยใช้ทฤษฎีและงานวิจัยเป็น

พืนฐานสนับสนุน 

 

รวมตัวแปรย่อย 

โดยใช้ทฤษฎีและงานวิจัยเป็น

พืนฐานสนับสนุน 

ก ํ าหนดนํ าหนักตัวแปรย่อย 

โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ประจักษ ์

ใช้ทฤษฎีและ

งานวิจัย 
ใช้ผู้ทรง-

คุณวฒิุ 

(หรือ) 
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โดยมีทฤษฎีและงานวิจัยสนับสนุนอย่างหนักแน่นเข้มแข็ง แล้วใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ทีรวบรวมจาก

กลุ่มตัวอย่างของประชากรทีศึกษามาทดสอบโมเดลนั นว่ามีความสอดคล้องหรือกลมกลืนกัน

หรือไม่ เป็นการวิจัยทียึดถือแนวคิดทฤษฎีปฏิฐานนิยมหรือประจักษ์นิยม (positivism/ empiricism)  

และเป็นการวิจัยทีใช้วิธีวิทยาศาสตร์(scientific approach) ซึงจะมีความน่าเชือถือในผลการวิจัยได้

ดีกว่าการใช้ดุลยพินิจหรือความเห็นของผู ้วิจัยหรือของผู ้เชียวชาญ  (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2553) 

สําหรับการวิจัยครั งนี  ผู ้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี วิธีที 3 โดยมีขั นตอนการวิจัย

ดังต่อไปนี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีใช้ในการวิจัยครั งนี คือ ครูผู ้สอนในสถานศึกษาขั นพืนฐาน สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐาน ปีการศึกษา 2553 รวมทั งสินจํานวน 419,132 คน (ศูนย์

ปฏิบัติการสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐาน, 2553) ซึงอยู่ในความรับผิดชอบการ

ตรวจราชการของเขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรวมทั งสิ น 18 เขตตรวจราชการ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553ข)  ก ําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้กฎอัตราส่วนระหว่างจ ํานวนกลุ่ม

ตัวอย่างกับจํานวนพารามิเตอร์ 20 : 1 ตามตามแนวคิด Gold (1980 อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 

2542) ซึงมีจ ํานวนพารามิเตอร์ 39 พารามิเตอร์ไดก้ลุ่มตัวอย่างจ ํานวน 780 คน ซึงเป็นแนวคิดทีจะ

ทําให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างมากกว่าใช้แนวคิดอืน ทั งนี พิจารณาจากทัศนะของ Tabachnick & Fidell 

(2001 อ้างถึงใน เพชรน้อย  สิงห์ช่างชัย, 2549) ทีกล่าวว่า การใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบนั น

หากใช้กลุ่มตัวอย่างจ ํานวนมากกว่าจะทําให้ได้ค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์สูงกว่าการใช้กลุ่ม

ตัวอย่างทีนอ้ยกว่า  ซึงหากใช้สูตรของยามาเน่ทีก ําหนดช่วงความเชือมั นทีร้อยละ 95 จะได้กลุ่ม

ตัวอย่าง 400 คน (Yamane, 1967 อ้างถึงใน สุชาติ ประสิทธ์รัฐสินธ,์ 2546) หากใช้กฎหัวแม่มือหรือ

กฎอย่างง่าย (rule of thumb) จะได้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 300 คน (Tabachnick & Fidell, 

1996)  และหากใช้แนวคิดของ Comrey & Lee (1992) เมือพิจารณาจากเกณฑ์ 5 ระดับ คือ จ ํานวน 

50 คนถือว่าแย่มาก (very poor) จ ํานวน 100 คนถือว่าไม่ดี (poor) จ ํานวน 200 คนถือว่าพอใช้ได้ 

(fair) จ ํานวน 300 คนถือว่า ดี (good) และจํานวน 500 คนถือว่าดีมาก (excellent) จะทําใหไ้ด้กลุ่ม

ตัวอย่างจ ํานวน 500 คน แต่เมือใช้กฎอัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างต่อจํานวนพารามิเตอร์   20:1 

ตามแนวคิดของ Gold ดังกล่าวสําหรับการวิจัยครั งนี  ซึงมีจ ํานวนพารามิเตอร์ 39 พารามิเตอร์จะทํา

ให้ได้กลุ่มตัวอย่างมากกว่าเป็น 780 คน อีกทั งสอดคล้องกับทัศนะของ Bollan (1980 อ้างถึงใน นง

ลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) เสนอแนะว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างควรมีการพิจารณาควบคู่กับจํานวน

พารามิเตอร์อิสระทีต้องการประมาณค่า วิธีการได้มาซึงกลุ่มตัวอย่างจ ํานวน 780 คนดังกล่าว ผู ้วิจัย

ได้ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั นตอน  (multi – stage random sampling) ดังนี   
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1.1 ในแต่ละเขตตรวจราชการกําหนดจํานวนจังหวัดโดยใช้เกณฑ์การคํานวณร้อยละ 30 

ของจํานวนประชากรจังหวัดแต่ละเขตตรวจราชการ  ในกรณีทีจ ํานวนประชากรไม่เกินหลักร้อย 

(Wiersma, 1995) ผู ้วิจัยก ําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการคํานวณ ร้อยละ 30 ของจํานวนจังหวัดใน

แต่ละเขตตรวจราชการ  จากนั นสุ่มอย่างง่ายแบบไม่ใส่คืน (without replacement)  โดยวิธีจับสลาก

ได้จังหวัดแต่ละเขตตรวจราชการตามจํานวนทีกําหนดไว ้และ ทําการสุ่มแบบแบ่งชั นอย่างเป็น

สัดส่วน (proportional stratified random sampling) แบ่งชั นตามจํานวนครูโดยใชจ้ ํานวนครู เป็น

หน่วยของการสุ่ม  ได้จ ํานวนรวมทั งสิน 780  คน  ดังแสดงในตารางที 11 และ 12  

 

ตารางที 11 การกําหนดจํานวนจังหวัดโดยใช้เกณฑ์การคํานวณร้อยละ 30  ของ จํานวนจังหวัด 

แต่ละเขตตรวจราชการ 

เขต

ตรวจ

ราชการ 

ที 

 

จังหวัด 

ร้อยละ 30 

ของ

จังหวัดแต่

ละ 

เขตตรวจ

ราชการ 

  

จังหวัด 

  

  

1 กรุงเทพ ฯ,นนทบุรี, ปทุมธานี, 

พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี  

2 พระนครศรีอยุธยา, 

นนทบุรี 

2 ชัยนาท, ลพบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง  1 สิงห์บุรี 

3 ฉะเชิงเทรา,นครนายก,ปราจีนบุรี,

สมุทรปราการ, สระแก้ว  

2 ฉะเชิงเทรา, 

นครนายก 

4 กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, สุพรรณบุรี  1 สุพรรณบุรี 

5 ประจวบคีรีขันธ,์ เพชรบุรี, สมุทรสาคร, 

สมุทรสงคราม 

1 เพชรบุรี 

6 ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, พัทลุง  1 นครศรีธรรมราช 

7 ระนอง, กระบี,  พังงา, ภูเก็ต, ตรัง  2 กระบี, พังงา 

8 นราธิวาส, ปัตตานี,  ยะลา,  สตูล,  สงขลา  2 สตูล,สงขลา 

9 จันทบุรี, ตราด,  ชลบุรี, ระยอง 1 ชลบุรี 

10 หนองคาย, หนองบัวล ําภู, เลย, อุดรธานี  1 หนองบัวล ําภู 

11 นครพนม, มุกดาหาร, สกลนคร  1 สกลนคร 
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12 ขอนแก่น,  มหาสารคาม,  ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ ์ 1 ขอนแก่น 

13 ยโสธร, ศรีสะเกษ, อ ํานาจเจริญ, อุบลราชธานี  1 อ ํานาจเจริญ 

14 ชัยภูมิ, บุรีรัมย,์ สุรินทร์, นครราชสีมา  1 นครราชสีมา 

15 เชียงใหม่,  แม่ฮ่องสอน,  ล ําปาง,  ล ําพูน   1 ล ําปาง 

16 น่าน, พะเยา, เชียงราย, แพร่  1 น่าน 

17 ตาก, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์,  สุโขทัย, อุตรดิตถ์  2 เพชรบูรณ์, สุโขทัย 

18 ก ําแพงเพชร, นครสวรรค,์ พิจิตร, อุทัยธานี  1 นครสวรรค ์

 รวมทังสิน 23  

 

ตารางที 12 จํานวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละเขตตรวจราชการ โดยใชจ้ ํานวนครูเป็นหน่วยของการสุ่ม  

 

เขต

ตรวจ

ราชการ 

ที 

 

จังหวัด 

 

ประชากร 

(คน) 

 

กลุ ่มตัวอย่าง 

(คน) 

1 พระนครศรีอยุธยา 

นนทบุรี 

5,259 

3,826 

30 

22 

2 สิงห์บุรี 2,029 12 

3 ฉะเชิงเทรา 

นครนายก 

4,513 

2,037 

26 

12 

4 สุพรรณบุรี 5,890 34 

5 เพชรบุรี 3,501 20 

6 นครศรีธรรมราช 12,276 70 

7 กระบี 

พังงา 

2,939 

1,882 

17 

11 

8 สตูล 

สงขลา 

2,244 

8,634 

13 

49 

9 ชลบุรี 5,370 31 

10 หนองบัวล ําภู 3,822 22 

11 สกลนคร 8,858 51 
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12 ขอนแก่น 13,530 77 

13 อ ํานาจเจริญ 2,929 17 

14 นครราชสีมา 18,792 106 

15 ล ําปาง 5,114 28 

16 น่าน 4,208 24 

17 เพชรบูรณ์ 

สุโขทัย 

7,209 

4,675 

41 

27 

18 นครสวรรค ์ 6,963 40 

 รวมทังสิน 136,500 780 

 

2. เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 

เครืองมือทีใช้ในการวิจัยครั งนี  มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2  ตอน ดังนี   

ตอนที 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู ้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเครืองมือเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ (check list) ได้แก่ เพศ อายุ  วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทํางาน  ตอนที 2 

แบบสอบถามตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐาน ลักษณะเครืองมือเป็นมาตรวัด

แบบประเมินค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุด จ ําแนก

เนือหาตามองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย มีข้อคําถาม จ ํานวน 68 ข้อ ดังนี 

2.1 องค์ประกอบหลักด้านมีการพัฒนาตัวเองและเพือนครู 

 2.1.1 องค์ประกอบย่อยด้านมีวิสัยทัศนพ์ัฒนาตนเอง   มีข้อคําถาม จ ํานวน 5 ข้อ 

 2.1.2 องค์ประกอบย่อยด้านเชือมั นในตนเองว่าพัฒนาได ้มีข้อคําถาม จ ํานวน 3 ข้อ 

 2.1.3 องค์ประกอบย่อยด้านเป็นครูผู ้นําพัฒนาเพือนครู มีข้อคําถาม จ ํานวน 8 ข้อ 

2.2 องค์ประกอบหลักด้านเป็นแบบอย่างทางการสอน  

 2.2.1 องค์ประกอบย่อยด้านใช้วิธีสอนทีหลากหลาย   มีข้อคําถาม จ ํานวน 7 ข้อ 

 2.2.2 องค์ประกอบย่อยด้านส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  มีข้อคําถาม จ ํานวน 4 ข้อ 

 2.2.3 องค์ประกอบย่อยด้านส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้    มีข้อคําถาม จ ํานวน 5 ข้อ 

2.3 องค์ประกอบหลักด้านมีส่วนร่วมในการพัฒนา  

 2.3.1 องค์ประกอบย่อยด้านมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาร่วมกัน มีข้อคําถาม จ ํานวน 4 ข้อ 

 2.3.2 องค์ประกอบย่อยด้านมีการทํางานเป็นทีม มีข้อคําถาม จ ํานวน 5 ข้อ 

 2.3.3 องค์ประกอบย่อยด้านมีเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกันมีคําถาม จ ํานวน 6 ข้อ 
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2.4 องค์ประกอบหลักด้านเป็นผู ้นําการเปลียนแปลง     

 2.4.1 องค์ประกอบย่อยด้านเป็นผู ้นํา  มีข้อคําถาม จ ํานวน 8 ข้อ 

 2.4.2 องค์ประกอบย่อยด้านเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีข้อคําถาม จ ํานวน 7 ข้อ 

 2.4.3 องค์ประกอบย่อยด้านเป็นผูไ้ด้รับการยอมรับ   มีข้อคําถาม จ ํานวน 6 ข้อ  

3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ  

รายละเอียดการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือวิจัย มีดังนี 

3.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้องกับการวัดตัวแปรในการวิจัย 

ก ําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรและกรอบการวัดตัวแปร 

3.2 สร้างตารางวิเคราะห์เนือหาและพฤติกรรม (specification table)  โดยนํานิยามเชิง

ปฏิบัติการทีก ําหนดขึ นมากําหนดรายละเอียดเกียวกับประเด็นพฤติกรรมทีต้องการวัด จ ํานวนข้อ

คําถาม เขียนคําถามทีจะพัฒนาเป็นแบบสอบถาม และตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคําถาม

กับพฤติกรรมทีต้องการวัด 

3.3 คัดเลือกผู ้ เชียวชาญแบบเจาะจง (purposive sampling) เพือพิจารณาความตรงเชิงเนือหา 

(content validity) ของแบบสอบถาม จ ํานวน 11 ท่าน ได้แก่ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ ไทย  สุรกิจ

บวร 2. รองศาสตราจารย์ ดร. สมคิด  สร้อยนํ า  3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์  สิงหะพล  4. ผู ้ ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร. มัณฑนา  อินทุสมิต  5. ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว ัชรีย ์  ร่วมคิด  6. ดร.ชวลิต  โพธิ

นคร  7. ดร.อ่องจิต เมธยะประภาส  8. ดร. ปัญญา  แก้วกียูร 9.  ดร.สมเกียรติ  ทานอก  10. ดร.

กุหลาบ  ปุริสาร  และ 11. ดร.พิธาน  พืนทอง 

3.4 ตรวจสอบคุณภาพเครืองมือโดยดําเนินการ ดังนี 

 3.4.1 นําแบบสอบถามให้ผู ้ เชียวชาญ เพือตรวจสอบคุณภาพของข้อคําถามด้านความตรง

เชิงเนือหา (content validity)  โดยให้ผู ้ เชียวชาญพิจารณาความสอดคล้อง และความเหมาะสม ของ

ข้อคําถามรายข้อกับนิยามเชิงปฏิบัติการ (item-objective congruence: IOC) ว่าเหมาะสมหรือไม่

เหมาะสม รวมทั งขอข้อเสนอแนะเพือการปรับปรุงแก้ไขข้อคําถาม  จากการพิจารณาค่า IOC  พบว่า  

ข้อคําถามมีค่าตั งแต่ 0.7272 – 1.000  ซึงสามารถตัดสินได้ว่าข้อคําถามมีความสอดคล้องเหมาะสม

กับนิยามเชิงปฏิบัติการ หลังจากนั นได้ปรับปรุงข้อคําถามตามข้อเสนอแนะของผู ้ เชียวชาญก่อน

นําไปทดลองใชต่้อไป 

 3.4.2 นําแบบสอบถามทีสร้างขึ นไปทดลองใช้ (try-out) กับครูในโรงเรียนทีไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่างจ ํานวน 30 คน จากโรงเรียนทีเปิดสอนในระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จ ํานวน 15 คนและโรงเรียนทีเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จ ํานวน 15 คน แล้วนําข้อมูลทีเก็บรวบรวมได้ไปหา
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คุณภาพของเครืองมือ โดยการวิเคราะห์ความเชือถือได้ (reliability) ของแบบสอบถามโดยการหาค่า

สัมประสิทธิ แอลฟา (alpha coefficient) โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach)  ผลการวิเคราะห์หาค่า

ความเชือถือได้ของเครืองมือวัดตัวแปรทีใช้ในงานวิจัย ดังแสดงในตารางที 13 

 

ตารางที 13 ผลการวิเคราะห์หาค่าความเชือถือได้ของเครืองมือวัดตัวแปรในงานวิจัย 

 

ตัวแปรในแบบสอบถาม จํานวนข้อ ค่าสัมประสิทธิแอลฟ่า 

1. มีการพัฒนาตนเองและเพือนครู 16 0.966 

2. เป็นแบบอย่างทางการสอน 16 0.958 

3. มีส่วนร่วมในการพัฒนา 15 0.972 

4. เป็นผู ้นําการเปลียนแปลง     21 0.974 

ภาพรวม 68 0.967 

 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจัยดําเนินการตามขั นตอน ดังนี 

4.1 ผู ้วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยขอหนังสือขอความร่วมมือในการ

เก็บข้อมูลจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพือขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์จาก

ผู ้อ ํานวยการสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาของโรงเรียนทีเป็นกลุ่มตัวอย่างเพือแจ้งให้โรงเรียนกลุ่ม

ตัวอย่างทราบและขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 

4.2 ผูว้ิจ ัยส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม พร้อมส่งแบบสอบถาม

ถึงครูผู ้สอนทีเป็นกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ และขอความอนุเคราะห์ให้ตอบกลับภายใน 3 สัปดาห์

โดยทางไปรษณีย ์

4.3 ตรวจสอบและคัดแยกแบบสอบถามทีสมบูรณ์เพือนําแบบสอบถามทีได้รับไปทําการ

วิเคราะห์ข้อมูลในขั นตอนต่อไป และหากพบว่าครูผู ้สอนย ังไม่ส่งแบบสอบถามคืนตามกําหนดผู้ วิจัย

จะส่งหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอีกครั งและส่งไปทางไปรษณีย์ด่วน (EMS) 

ได้รับแบบสอบถามทีมีความสมบูรณ์ จ ํานวน 642 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 82.30 ของแบบสอบถามจาก

ครูผู ้สอนทีเป็นกลุ่มตัวอย่างทั งหมด  

4.4 นําแบบสอบถามสมบูรณ์มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ทีก ําหนดเพือทําการวิเคราะห์

ทางสถิติต่อไป 
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5. การวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การแปลความ 

การวิจัยครั งนี  ผู ้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดกระทํากับข้อมูลด้วย

โปรแกรม คอมพิวเตอร์สําเร็จรูป  เพือหาค่าสถิติต่างๆ ดังนี 

5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบืองต้นของกลุ่มตัวอย่าง  การวิเคราะห์ในขั นนี เป็นการวิเคราะห์

เพือให้ทราบลักษณะภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ใน

การทํางาน โดยใช้ค่าความถีและค่าร้อยละ 

5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับความเหมาะสมของตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครู ในสถานศึกษา

ขั นพืนฐาน โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลีย ค่าสัมประสิทธิ การกระจาย โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกตัว

บ่งชี เพือกําหนดในโมเดลทีจะนําไปทดสอบดังนี  คือ ค่าเฉลียเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่า

สัมประสิทธิ การกระจายเท่ากับหรือน้อยกว่า 20% (สุทธิธชั คนกาญจน์, 2547) 

5.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ัน (confirmatory factor analysis)  โดยการทดสอบ

ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบและกําหนดนํ าหนักตัวแปรย่อยทีใช้ใน

การสร้างตัวบ่งชี กับข้อมูลเชิงประจักษ์  ซึงได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เพือหา

นํ าหนักตัวแปรย่อยทีใช้ในการสร้างตัวบ่งชี   และทําการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของ

โมเดลการวิจัยทีเป็นโมเดลเชิงทฤษฎีทีผู ้วิจัยสร้างขึ นด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ัน

อันดับทีสองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

5.4 การตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึงถ้าผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลครั งแรกย ังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทีก ําหนด ผู ้วิจัยต้องปรับโมเดล เพือให้เป็นไปตาม

เกณฑ์ทีก ําหนด ผู ้วิจัยใช้ค่าสถิติทีจะตรวจสอบ ดังนี   

 5.4.1 ค่าไคสแควร์ (chi-square statistics) เป็นค่าสถิติทีใช้ทดสอบสมมติฐานทางสถิติว่า

ฟังก์ชั นความกลมกลืนมีค่าเป็นศูนย์ ถ้าค่าไคสแคว์ มีค่าตํ ามาก หรือยิงเข้าใกล้ศูนย์มากเท่าไรแสดง

ว่าข้อมูลโมเดลลิสเรลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2548) 

 5.4.2 ดัชนีว ัดระดับความกลมกลืน (goodness-of-fit index: GFI) ซึงเป็นอัตราส่วนของ

ผลต่างระหว่างฟังก์ชั นความกลมกลืนจากโมเดลก่อน และหลังปรับโมเดลกับฟังก์ชั น ความ

กลมกลืนก่อนปรับโมเดล ค่า GFI หากมีค่าตั งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2548) 

 5.4.3 ดัชนีว ัดความกลมกลืนทีปรับแล้ว (adjusted goodness- of - fit index: AGFI) ซึงนํา 

GFI มาปรับแก้ โดยคํานึงถึงขนาดของอิสระ (df) ซึงรวมทั งจ ํานวนตัวแปรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

หากค่า AGFI มีค่าตั งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (นง

ลกัษณ์ วิรัชชัย, 2548) 
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 5.4.4 ค่าความคลาดเคลือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (root mean square error of 

approximation: RMSEA) เป็นค่าทีบ่งบอกถึงความไม่กลมกลืนของโมเดลทีสร้างขึ นกับเมทริกซ์

ความแปรปรวนร่วมของประชากร ซึง ค่า RMSEA ตํ ากว่า 0.05 แสดงว่า โมเดลมีความกลมกลืนกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2548) 

 ดังนั น ผู ้วิจัยจึงใช้เกณฑ์ในการตรวจสอบความกลมกลืนระหว่างโมเดลทีผู ้วิจัยพัฒนา

ขึ นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สรุปได้ตามตารางที  14 

 

ตารางที 14 ค่าสถิติทีใช้ในการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธโ์ครงสร้างตามสมมติฐาน

กับข้อมูลเชิงประจักษ ์

 

สถิติทีใช้วัดความกลมกลืน ระดับการยอมรับ 

1.ค่าไคสแคว์ ( 2)  2 ทีไม่มีนัยสําคัญหรือค่า p - value สูงกว่า 0.05 แสดงว่า

โมเดลมีความกลมกลืน 

2.ค่า GFI  มีค่าตั งแต่ 0.90 – 1.00 แสดงว่า  โมเดลมีความกลมกลืน 

3.ค่า AGFI มีค่าตั งแต่ 0.90 – 1.00 แสดงว่า  โมเดลมีความกลมกลืน 

4.ค่า RMSEA มีค่าตํ ากว่า 0.05 

  

5.5 นําผลการวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลมาคัดเลือกตัวบ่งชี ที

แสดงว่ามีค่านําหนักองค์ประกอบ (factor loading) ตามเกณฑ์ดังนี 1)  เท่ากับหรือมากกว่า 0.7 

สําหรับองค์ประกอบหลัก (Farrell, A. M., & Rudd, J. M.,  2011)  และ 2) เท่ากับหรือมากกว่า 0.30 

สําหรับองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี (Tacq,1997 อ้างถึงใน วิลาว ัลย์  มาคุ้ม, 2549)  
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บทที 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทีนําเสนอในบทที 4 นี  ผู ้วิจัยกล่าวถึงสัญลักษณ์และอักษรย่อทีใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล และผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างทีตอบแบบสอบถามก่อน 

จากนั นจึงจะกล่าวถึง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับของวัตถุประสงค์ของการวิจัยทีก ําหนดไว้ใน

บทที 1 

 

1. สัญลักษณ์และอักษรย่อทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

เพือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการนําเสนอและการแปลความหมายผลการวิเคราะห์

ข้อมูลผู ้วิจัยได้ก ําหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี 

1.1 อักษรย่อทีใช้แทนองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย 

 DEL  แทน   มีการพัฒนาตนเองและเพือครู ว ัดจากองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ  

  DEL1 แทน มีวิสัยทัศน์พัฒนาตนเอง 

  DEL2 แทน เชือมั นในตนเองว่าพัฒนาได้ 

  DEL3 แทน เป็นครูผู ้นําพัฒนาเพือนครู 

 MOD แทน   เป็นแบบอย่างทางการสอน ว ัดจากองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ คือ 

  MOD1 แทน  ใช้วิธีสอนทีหลากหลาย 

  MOD2 แทน  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

  MOD3 แทน  ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ 

 PAR แทน   มีส่วนร่วมในการพัฒนา  ว ัดจากองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ คือ 

  PAR1 แทน  มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาร่วมกัน 

  PAR 2 แทน  มีการทํางานเป็นทีม 

  PAR 3 แทน  มีเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกัน 

 LEA แทน   เป็นผู ้นําการเปลียนแปลงวัดจากองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ คือ 

  LEA1 แทน  เป็นผู ้นํา 

  LEA 2 แทน  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

  LEA 3 แทน  เป็นผู ้ได้รับการยอมรับ 
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1.2 สัญลักษณ์และอักษรย่อทีใช้แทนค่าสถิต ิ

   แทน ค่าเฉลีย (mean) 

 S.D. แทน ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

 C.V. แทน ค่าสัมประสิทธิ การกระจาย (coefficient of variation) 

 r แทน ค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s product moment  

   correlation coefficient)  

 R2 แทน ค่าสหสัมพันธพ์หุคูณยกกําลังสอง (squared multiple correlation) 

   หรือสัมประสิทธิ การพยากรณ์ 

  2 แทน ค่าสถิติไค-สแควร์ (chi - square)  

 df แทน องศาอิสระ (degree of freedom) 

 λ  แทน นํ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) 

 SE แทน ค่าความคลาดเคลือนมาตรฐาน (standard error) 

 FS แทน ค่าสัมประสิทธิ คะแนนองค์ประกอบ 

 e แทน ค่าความคลาดเคลือนมาตรฐาน (error) ของตัวบ่งชี 

 ** แทน มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 (P<0.01) 

 * แทน มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 (P<0.05) 

 GFI แทน ดัชนีว ัดระดับความสอดคล้องเหมาะสม (goodness of fit index) 

 AGFI แทน ดัชนีว ัดระดับความความสอดคล้องเหมาะสมทีปรับแก้แล้ว (adjusted  

                                         goodness of fit index) 

 RMSEAแทน ดัชนีค่าความคลาดเคลือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ 

   (root mean square error of approximation) 

 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างทีตอบแบบสอบถาม 

จากแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ทีได้รับกลับคืนมาจํานวน 642 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 82.30 

ของแบบสอบถามจํานวนทั งหมดทีส่งไป ผู ้วิจัยได้นําข้อมูลมาวิเคราะห์แสดงสถานภาพของครูใน

สถานศึกษาขั นพืนฐานทีเป็นกลุ่มตัวอย่างทีตอบแบบสอบถาม เป็นความถีและค่าร้อยละ ปรากฏผล

การวิเคราะห์ข้อมูล ในตารางที 15 
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ตารางที 15 ความถีและร้อยละของข้อมูลแสดงสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างทีตอบแบบสอบถาม 

 

ข้อมูลสถานภาพ ความถ ี ร้อยละ 

1. เพศ 

1. ชาย 

2. หญิง 

 

183 

459 

 

28.50 

71.50 

2. อาย ุ

1. ตํ ากว่า 31 ปี 

2. 31 – 40 ปี 

3. 41 – 50 ปี 

4. 51 – 60 ปี 

 

56 

123 

180 

283 

 

8.70 

19.20 

28.00 

44.10 

ตารางที 3.  วุฒิการศึกษาสูงสุด 

      1.  ต ํ ากว่าปริญญาตรี 

      2.  ปริญญาตรี 

      3.  ปริญญาโท 

      4.  ปริญญาเอก 

 

5 

420 

215 

2 

 

0.80 

65.40 

33.50 

0.30 

4.  ประสบการณ์ในการทํางาน 

     1. ต ํ ากว่า 11 ปี 

     2. 11 – 20 ปี 

     3. 21 – 30 ปี 

     4. 31 – 40 ปี 

     5. 41 ปีขึ นไป 

 

132 

114 

180 

215 

1 

 

20.60 

17.80 

28.00 

33.50 

0.20 

5.   ขนาดสถานศึกษา 

     1.  เล็ก  (จ ํานวนนักเรียน 1 -  120   คนลงมา) 

     2.  กลาง  (จ ํานวนนักเรียน  121 - 600 คน) 

     3.  ใหญ่  (จ ํานวนนักเรียน  601 - 1,500 คน) 

     4.  ใหญ่พิเศษ (จ ํานวนนักเรียน 1,500 คน ขึ นไป ) 

 

59 

188 

219 

176 

 

9.20 

29.30 

34.10 

27.40 

6.   ระดับสถานศึกษาทีเปิดสอน 

       1.  ประถมศึกษา 

       2.  มัธยมศึกษา 

 

371 

271 

 

57.78 

42.22 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที 15 พบว่า ครูส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ํานวน  459  คน 

คิดเป็นร้อยละ 71.50  เป็นเพศชาย จ ํานวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ28.50 ตามลําดับ เมือจําแนกตาม

อายุ พบว่า มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี มากทีสุด จ ํานวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 44.10 รองลงมา คือ มี

อายุระหว่าง 41 – 50 ปี จ ํานวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 อายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ ํานวน 123 

คน คิดเป็นร้อยละ 19.20  และมีอายตุ ํ ากว่า 31 ปี จ ํานวน 56  คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 ตามลําดับ 

 เมือพิจารณาจําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด พบว่า ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี 

จ ํานวน 420 คน  คิดเป็นร้อยละ 65.40 รองลงมา ปริญญาโท จ ํานวน 215 คน  คิดเป็นร้อยละ 33.50 

ตํ ากว่าปริญญาตรี จ ํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80  ปริญญาเอก จ ํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 

เมือจําแนกตามประสบการณ์ในการทํางาน พบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทํางาน ระหว่าง 

31-40 ปี จ ํานวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ในการทํางาน ระหว่าง 

21 – 30 ปี จ ํานวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00  มีประสบการณ์ในการทํางาน ตํ ากว่า 11 ปี จ ํานวน 

132 คน คิดเป็นร้อยละ 20.60  มีประสบการณ์ในการทํางาน ระหว่าง 11-20 ปี จ ํานวน 114 คน คิด

เป็นร้อยละ 17.80 และ 41 ปีขึ นไป จ ํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20 ตามลําดับ  เมือจําแนกตาม

ขนาดสถานศึกษา พบว่า ครูส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าทีในสถานศึกษาขนาดใหญ่ จ ํานวน 219  คน  คิด

เป็นร้อยละ 34.10 รองลงมาคือปฏิบัติหน้าทีในสถานศึกษาขนาดกลาง  จ ํานวน 188 คน  คิดเป็นร้อย

ละ 29.30 ปฏิบัติหน้าทีในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  จ ํานวน 176 คน  คิดเป็นร้อยละ 27.40 และ

ปฏิบัติหน้าทีในสถานศึกษาขนาดเล็กจ ํานวน 59 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.20 ตามลําดับ  และเมือ

จําแนกตามระดับสถานศึกษาทีเปิดสอน พบว่า ครูทีปฏิบัติราชการในสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา  มีจ ํานวน 371 คน คิดเป็นร้อยละ 57.78 และครูทีปฏิบัติราชการในสถานศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา  มีจ ํานวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 42.22  

 

3. ผลการวิเคราะห์เพือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 

การนําเสนอผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  1) ความเหมาะสมของตัวบ่งชี

ภาวะผู ้นําของครู เพือคัดสรรกําหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลีย

เท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ การกระจายเท่ากับหรือตํ ากว่า 20 %  2) ความ

สอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครูทีพัฒนาขึ นจากทฤษฎีและ

งานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้เกณฑ์ 1) ค่าไคสแควร์ (Chi Square) มีค่าตํ าหรือไม่มีนัยสําคัญ

ทางสถิติมีความน่าจะเป็นหรือค่า p - value สูงกว่า 0.05   2) ค่าดัชนีความกลมกลืนหรือค่า  GFI 

(Goodness  of  Fit  Index) และค่าดัชนีว ัดระดับความกลมกลืนทีปรับแก้แล้วหรือค่า AGFI (Adjust 
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Goodness  of  Fit  Index) มีค่าตั งแต่ 0.09 – 1.00  และ 3) ค่า RMSEA มีค่าตํ ากว่า 0.05  3) ค่า

นํ าหนักองค์ประกอบ (factor Loading) ตามเกณฑ์ดังนี  1)  เท่ากับหรือมากกว่า 0.7 สําหรับ

องค์ประกอบหลัก และ 2) เท่ากับหรือมากกว่า 0.30 สําหรับองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี   ผลการ

วิเคราะห์ในแต่ละส่วนมีดังนี 

3.1 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวบ่งชีภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขันพืนฐาน 

 ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี  เป็นผลการวิเคราะห์เพือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที  1 

โดยศึกษาค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐานและและค่าสัมประสิทธิ การกระจาย แสดงความเหมาะสม

ของตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐาน เปรียบเทียบกับเกณฑค่์าเฉลียเท่ากับหรือ

มากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ การกระจายเท่ากับหรือตํ ากว่า 20 % เพือคัดสรรกําหนดไว้ใน

โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเพือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันในลําดับต่อไป ผลการ

วิเคราะห์แยกออกเป็นแต่ละองค์ประกอบหลัก แสดงในตารางที 16 

 

ตารางที 16 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ การกระจาย แสดงความเหมาะสมของตัวบ่งชี

ภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐาน  เปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลียเท่ากับหรือมากกว่า 

3.00 และค่าสัมประสิทธิ การกระจายเท่ากับหรือตํากว่า 20 % 

 

 

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี   

>3.00 
S.D. 

C.V. 

=/<20

% 

1. มีการพัฒนาตนเองและเพือนครู 

1.1 มีวิสัยทัศน์พัฒนาตนเอง 

(1) สามารถวางแผนชีวิตเพือมุ่งสู่เป้าหมายในอนาคตได้อย่างชัดเจน 

(2) สามารถวิเคราะห์และเรียนรู้สิงทีกระทําได้ 

(3) เป็นบุคคลทีมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ 

(4) สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ทั งของตนเองและผู ้อืน 

(5) ใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มทีให้งานสําเร็จตามเป้าหมาย

ทีตั งไว้ 

1.2 เชือมันในตนเองว่าพัฒนาได้ 

(1) มีความกล้าและตั งใจมันทีจะทําสิงต่างๆได้สําเร็จด้วยวิธีการที

แตกต่างไปจากเดิม 

(2) มีความรู้สึกมันคง สามารถเผชิญกับสิงท้าทายต่างๆและยืนหยัดอยู่ได้ 

(3) มีเป้าหมายทีชัดเจนในการปฏิบัติงานและมุ่งมันว่าจะปฏิบัติงานได้

บรรลุผลสําเร็จ 

 

 

4.06 

4.05 

4.16 

4.27 

4.31 

 

 

4.05 

 

4.14 

4.27 

 

 

 

0.72 

0.64 

0.70 

0.63 

0.66 

 

 

0.69 

 

0.67 

0.64 

 

 

 

17.73 

15.80 

16.82 

14.75 

15.31 

 

 

17.03 

 

16.18 

14.98 
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1.3 เป็นครูผู ้นําพัฒนาเพือนครู 

(1)  เป็นบุคคลทีสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงการเรียนการสอนของ

คณะครูในโรงเรียน 

(2) เป็นพีเลี ยงหรือทีปรึกษาให้เพือนครูในการพัฒนาวิชาชีพ 

(3) เป็นบุคคลทีได้รับการยอมรับนับถือจากเพือนร่วมงาน 

(4) มีความมุ่งมันและมีทักษะในการบริหารจัดการงานต่างๆในโรงเรียน

อยู่เสมอ 

(5) สามารถสร้างสัมพันธภาพทีดีกับผู ้อืนและทํางานเป็นระบบ 

(6) ให้ความช่วยเหลือตลอดจนร่วมคิดร่วมทํางานกับเพือนครูอย่าง

สมําเสมอ 

(7) สามารถสือสารและให้ข้อมูลป้อนกลับจากการปฏิบัติงานแก่เพือน

ร่วมงาน 

(8) ร่วมพัฒนาวิชาชีพครูให้กับเพือนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

 

3.97 

 

3.77 

3.97 

3.95 

 

4.18 

4.26 

 

4.12 

 

4.06 

 

 

0.78 

 

0.87 

0.68 

0.72 

 

0.66 

0.64 

 

0.61 

 

0.66 

 

19.64 

 

19.89 

17.12 

18.22 

 

15.78 

15.02 

 

14.80 

 

16.25 

 

ตารางที 16 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ การกระจาย แสดงความเหมาะสมของตัวบ่งชี

ภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐาน  เปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลียเท่ากับหรือมากกว่า 

3.00 และค่าสัมประสิทธิ การกระจายเท่ากับหรือตํากว่า 20 % (ต่อ) 

 

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี   

>3.00 
S.D. 

C.V. 

=/<20

% 

2.  เป็นแบบอย่างทางการสอน 

     2.1  ใช้วิธีสอนทีหลากหลาย 

            (1)  ตระหนักถึงการพัฒนาและปรับปรุงการสอนโดยเรียนรู้วิธีการและ

เทคนิคการสอนทีหลากหลาย 

            (2)  เลือกวิธีสอนทีตรงกับวัตถุประสงค์และเนือหาของการสอน 

            (3)  สามารถวางแผนการสอนโดยใช้เทคนิคและรูปแบบการสอนที

หลากหลาย 

(4) มีความอดทนและพัฒนาวิธีการสอนอย่างต่อเนือง 

(5) ส่งเสริมผู ้เรียนให้แสวงหาความรู้จากสือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

เพือให้เกิดการเรียนรู้อย่างแทจ้ริง 

(6) ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้รับการพัฒนาทั งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์

และสังคมเป็นสําคัญ 

(7) มีความรู้ความเชียวชาญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม

 

 

4.13 

 

4.15 

4.02 

 

4.12 

4.20 

 

4.29 

 

4.02 

 

 

0.69 

 

0.64 

0.67 

 

0.64 

0.66 

 

0.63 

 

0.65 

 

 

16.70 

 

15.42 

16.66 

 

15.53 

15.71 

 

14.68 

 

16.16 
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สาขาทีสอน 

      2.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

            (1)  ศึกษาผู ้ เรียนเป็นรายบุคคล 

            (2)  ส่งเสริมผู ้เรียนให้รับผิดชอบในการเรียนอย่างต่อเนือง 

            (3)  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู ้เรียนอยู่เสมอ 

            (4)  สนับสนุนปัจจัยทีใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเองให้ผู ้เรียนอย่างต่อเนือง 

     2.3 ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู ้

           (1)  ร่วมวางแผนการจัดการชั นเรียนกับผู ้เรียน 

           (2)  เสริมสร้างบรรยากาศแห่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู ้สอนกับผู ้เรียน

และผู ้เรียนกับผู ้เรียน 

           (3)  ให้ความสําคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู ้เรียน 

           (4)  สนับสนุนให้มีสือการเรียนการสอนเพียงพอและมีคุณภาพ 

           (5)  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทีเน้นความคิดสร้างสรรค์

ของผู ้เรียนเป็นสําคัญ 

 

 

4.02 

4.26 

4.23 

4.05 

 

3.99 

4.27 

 

4.28 

4.14 

4.18 

 

 

 

0.69 

0.64 

0.59 

0.60 

 

0.67 

0.64 

 

0.64 

0.64 

0.62 

 

 

17.16 

15.02 

13.94 

14.81 

 

16.79 

14.98 

 

14.95 

15.45 

14.83 

 

 

ตารางที 16 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ การกระจาย แสดงความเหมาะสมของตัวบ่งชี

ภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐาน  เปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลียเท่ากับหรือมากกว่า 

3.00 และค่าสัมประสิทธิ การกระจายเท่ากับหรือตํากว่า 20 % (ต่อ) 

 

 

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี   

>3.00 
S.D. 

C.V. 

=/<20

% 

3.  มีส่วนร่วมในการพัฒนา 

     3.1  มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาร่วมกัน 

            (1)  มีส่วนในการวิเคราะห์และกําหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

            (2)  มีว ัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกันกับโรงเรียนเพือมุ่งสู่ความสําเร็จ

ทีตั งไว้ 

            (3)  มีความเพียรพยายามทีจะทําให้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนประสบ

ความสําเร็จมีความอดทนและพัฒนาวิธีการสอนอย่างต่อเนือง 

            (4)  พัฒนาวิสัยทัศน์ของตนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนภายใต้

จุดมุ่งหมายเดียวกัน 

      3.2  มีการทํางานเป็นทีม 

            (1)  สามารถวางแผนและดําเนินงานร่วมกับหมู่คณะอย่างเป็นระบบ 

            (2)  มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามบทบาทหน้าทีต่าง  ๆ

 

4.08 

3.84 

4.17 

 

4.18 

 

4.14 

 

 

4.16 

4.26 

 

0.65 

0.76 

0.63 

 

0.61 

 

0.62 

 

 

0.62 

0.63 

 

16.11 

19.79 

15.10 

 

14.59 

 

14.97 

 

 

14.90 

14.78 
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            (3)  สามารถติดต่อสือสารเพือให้เกิดความเข้าใจอันดีในหมู่คณะ 

            (4)  ร่วมมือประสานงานเพือความสําเร็จของโรงเรียน 

            (5)  ร่วมรับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการทํางานร่วมกันกบัคณะครู 

     3.3 มีเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกัน 

           (1)  วางแผนดําเนินกิจกรรมตอบสนองความต้องการของสมาชิกเครือข่าย

อย่างต่อเนือง 

            (2)  ติดต่อสือสารกับสมาชิกในเครือข่ายอย่างต่อเนือง 

            (3)  แลกเปลียนข้อมูลข่าวสาร ข้อคิดเห็นต่าง  ๆกับสมาชิกเครือข่ายเพือ

เพิมพูนความรู้สมําเสมอ 

            (4)  ขอรับการสนับสนุนจากเครือข่ายเพือแก้ไขปัญหาให้บรรล ุ

                  ว ัตถุประสงค ์

             (5)  ร่วมรับผิดชอบการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่าย 

             (6)  พัฒนาและขยายเครือข่ายเพอืหาแนวทางดําเนินการกิจกรรมหรือ

โครงการใหม่ๆ 

4.26 

4.39 

4.28 

 

3.84 

 

3.82 

3.80 

 

3.72 

 

3.78 

3.69 

0.62 

0.62 

0.65 

 

0.69 

 

0.73 

0.72 

 

0.74 

 

0.74 

0.72 

14.55 

14.12 

15.18 

 

17.96 

 

19.10 

18.94 

 

18.94 

 

19.57 

19.51 

 

ตารางที 16 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ การกระจาย แสดงความเหมาะสมของตัวบ่งชี

ภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐาน  เปรียบเทียบกับเกณฑค่์าเฉลียเท่ากับหรือมากกว่า 

3.00 และค่าสัมประสิทธิ การกระจายเท่ากับหรือตํากว่า 20 % (ต่อ) 
 

 

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี   
>3.00 

S.D. 

C.V. 

=/<20

% 

4.  เป็นผู ้นําการเปลียนแปลง 

     4.1  เป็นผู ้นํา 

            (1)  มีความรู้ในวิชาชีพและรู้ทันเหตุการณ์บา้นเมืองในปัจจุบัน 

            (2)  มีความคิดริเริมสร้างสรรค์และพร้อมทีจะแก้ไขสิงต่างๆ ให้ดีขึ น 

            (3)  มีความอดทนอดกลั นต่อสถานการณ์ทียากลําบากเพือให้งานสําเร็จ   

            (4)  กล้าตัดสินใจทํากิจกรรมต่างๆ เพือประโยชน์ของส่วนรวม 

            (5)  สามารถปฏิบัติงานโดยอาศัยหลักแห่งเหตุผลปราศจากอคติ 

            (6)  รักและศรัทธาเพือนร่วมงาน 

            (7)  เป็นบุคคลทีเพือนร่วมงานมักจะขอให้เป็นตัวแทนในการนําเสนองาน

อยู่เสมอ 

(8) มีวิจารณญาณพิจารณาข้อเท็จจริงต่างๆ อย่างมีเหตุผลถูกต้องและ

ทันเวลา  

      4.2  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้

            (1)  สามารถเรียนรู้และแลกเปลียนประสบการณ์กับเพือนร่วมงาน 

            (2)  สร้างสรรค์นวัตกรรมเพือให้งานบรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนือง 
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4.24 
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4.31 
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4.04 

 

 

4.18 

3.94 
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0.63 

0.64 

0.63 

0.64 

0.63 

0.65 

0.75 

0.66 

 

 

0.63 

0.68 

 

 

15.85 

15.32 

15.42 

14.78 

15.09 

15.00 

15.08 

19.84 

16.33 

 

 

15.07 

17.25 
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            (3)  พัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ 

            (4)  แสวงหาโอกาสในการทํางานใหม่ๆในหน้าทีเพือความเจริญก้าวหน้า 

            (5)  มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

            (6)  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ใน 

                  การพัฒนางาน 

            (7)  มีทักษะในการจัดการและปรับใช้ความรู้เพือดําเนินชีวิตให้

เจริญก้าวหน้า 

     4.3 เป็นผู ้ได้รับการยอมรับ 

           (1)  มีเพือนร่วมงานมาขอคําปรึกษาทั งเรืองานและเรืองส่วนตัว 

            (2)  ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากผู ้บังคับบัญชาและเพือน 

                  ร่วมงานเป็นอย่างดี 

            (3)  ได้รับรางวัลและคําชมเชยจากผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

            (4)  ได้รับคําชมเชยจากผู ้บริหารเมือปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย 

            (5)  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านได้รับการยอมรับจากเพือน

ร่วมงาน 

            (6)  เป็นบุคคลทีได้รับความไว้วางใจจากหมู่คณะ 

4.20 

4.10 

4.06 
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4.13 
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0.61 

0.72 

 

0.58 

 

 

0.69 

0.62 

 

0.72 

0.75 

0.64 

 

0.65 

14.76 

15.60 

15.02 

18.09 

 

14.11 

 

 

17.33 

14.83 

 

18.65 

19.53 

16.12 

 

15.73 

หมายเหต ุ ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานมีค่าระหว่าง 0.58 – 0.87 ซึงมีการกระจายของข้อมูล

น้อย 

 จากตารางที 16 จะเห็นได้ว่าตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐานมีค่าเฉลีย  

ค่าสัมประสิทธิ การกระจายผ่านเกณฑ์ทีก ําหนดทุกตัวบ่งชี   เมือพิจารณาตามตัวบ่งชี ของ

องค์ประกอบย่อยมีวิสัยทัศน์พัฒนาตนเอง เชือมั นในตนเองว่าพัฒนาได้ และเป็นครูผู ้นําพัฒนา

เพือนครู พบว่า ตัวบ่งชีเป็นพีเลี ยงหรือทีปรึกษาให้เพือนครูในการพัฒนาวิชาชีพมีค่าเฉลียตํ าสุด มี

ค่าเฉลียเท่ากับ 3.77 และมีค่าสัมประสิทธิ การกระจายมากทีสุดมีค่าสัมประสิทธิ การกระจายเท่ากับ 

19.89  แสดงให้เห็นว่า ตัวบ่งชี ทุกตัว มีค่าเฉลียและค่าสัมประสิทธิ การกระจายผ่านเกณฑค่์าเฉลีย

เท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ การกระจายเท่ากับหรือตํ ากว่า 20 % เพือคัดสรร

กําหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง  

 เมือพิจารณาตามตัวบ่งชี ขององค์ประกอบย่อย ใช้วิธีสอนทีหลากหลาย  ส่งเสริมการเรียนรู้

ด้วยตนเอง และ ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ พบว่า ตัวบ่งชีร่วมวางแผนการจัดการชั นเรียนกับ

ผู ้เรียน ทีมีค่าเฉลียตํ าสุดมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.99 และตัวบ่งชีศึกษาผู ้เรียนเป็นรายบุคคล มีค่า

สัมประสิทธิ การกระจายมากทีสุดมีค่าสัมประสิทธิ การกระจายเท่ากับ 17.16  แสดงให้เห็นว่า ตวั

บ่งชี ทุกตัว มีค่าเฉลียและค่าสัมประสิทธิ การกระจายผ่านเกณฑค่์าเฉลียเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 

และค่าสัมประสิทธิ การกระจายเท่ากับหรือตํ ากว่า 20 % เพือคัดสรรกําหนดไว้ในโมเดล

ความสัมพันธ์โครงสร้าง  
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 เมือพิจารณาตามตัวบ่งชี ขององค์ประกอบย่อย มีวิสัยทัศน์ในการพฒันาร่วมกัน มีการ

ทํางานเป็นทีม และ มีเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกัน พบว่า ตัวบ่งชีขอรับการสนับสนุนจาก

เครือข่ายเพือแก้ไขปัญหาให้บรรลุว ัตถุประสงค์ มีค่าเฉลียตํ าสุดมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.72  และตัวบ่งชีมี

ส่วนในการวิเคราะห์และกําหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน มีค่าสมัประสิทธิ การกระจายมากทีสุดมีค่า

สัมประสิทธิ การกระจายเท่ากับ 19.79 แสดงให้เห็นว่า ตัวบ่งชี ทุกตัว มีค่าเฉลียและค่าสัมประสิทธิ

การกระจายผ่านเกณฑค่์าเฉลียเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ การกระจายเท่ากับหรือ

ตํ ากว่า 20 % เพือคัดสรรกําหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง  

 เมือพิจารณาตามตัวบ่งชี ขององค์ประกอบย่อย เป็นผู ้นํา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และ เป็น

ผู ้ได้รับการยอมรับ  พบว่า ตัวบ่งชีบุคคลทีเพือนร่วมงานมักจะขอให้เป็นตัวแทนในการนําเสนองาน

อยู่เสมอ มีค่าเฉลียตํ าสุดมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.78 และมีค่าสัมประสิทธิ การกระจายมากทีสุดมีค่า

สัมประสิทธิ การกระจายเท่ากับ 19.84 แสดงให้เห็นว่า ตัวบ่งชี ทุกตัว มีค่าเฉลียและค่าสัมประสิทธิ

การกระจายผ่านเกณฑค่์าเฉลียเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ การกระจายเท่ากับหรือ

ตํ ากว่า 20 % เพือคัดสรรกําหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง  

 

3.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งชีภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขัน

พืนฐาน   

 ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี  เป็นผลการวิเคราะห์เพือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที  2 

และข้อที 3 โดยการทดสอบโมเดลในระดับตัวบ่งชี ของแต่ละองคป์ระกอบย่อยทีพัฒนาขึ นกับข้อมูล

เชิงประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ัน และทดสอบโมเดลในระดับองค์ประกอบย่อย

ของแต่ละองค์ประกอบหลัก และโมเดลในระดับองค์ประกอบหลักของภาวะผู ้นําของครูที

พัฒนาขึ นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันอันดับทีสอง  

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง ทําให้ได้โมเดลเชิงทฤษฎีเกียวกับตัวบ่งชี

ภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐาน  จ ํานวน  68  ข้อ โดยโมเดลนี มีลักษณะเป็นโมเดลการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันอันดับสาม  (Third Order Confirmatory Factor Analysis)  ดังแสดง

ในภาพที 8 
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ภาพที 8 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันอันดับสามของตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครู 
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 การวิเคราะห์โมเดลในครั งนี   เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันอันดับทีสาม ไม่

สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ในครั งเดียวได้  เนืองจากข้อจํากัดของโปรแกรมในการ

วิเคราะห์ซึงยอมให้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันอันดับทีสองเท่านั น  ดังนั นผู ้วิจัยจึงแยกการ

วิเคราะห์และนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2  ตอนคือ ตอนแรกเป็นการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนย ันเพือสร้างสเกลองค์ประกอบ    และตอนทีสองเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนย ันอันดับทีสอง เพือพัฒนาตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐาน  ซึ งผลการ

วิเคราะห์ทีได้จะใกล้เคียงกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันอันดับทีสาม (วิลาว ัลย์  มาคุ้ม, 

2549) 

 3.2.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพือสร้างสเกลองค์ประกอบ 

  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันในส่วนนี  เพือทดสอบความสอดคล้อง

กลมกลืนของโมเดลภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และนํามา

สร้างสเกลองค์ประกอบสําหรับนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันอันดับทีสองต่อไป แต่

เนืองจากข้อจํากัดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ทําให้ไม่สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันจาก

องค์ประกอบย่อย  12  องค์ประกอบ ตัวบ่งชี   68  ตัวบ่งชี  ได้ในครั งเดียว  ดังนั นผู ้วิจัยจึงแยก

วิเคราะห์โมเดลย่อยทั งหมด  4  โมเดล  ดังนี 

1) องค์ประกอบหลักมีการพัฒนาตนเองและเพือนครู  มีองค์ประกอบย่อย  3  

องค์ประกอบ มีตัวบ่งชี  16  ตัวบ่งชี 

2) องค์ประกอบหลักเป็นแบบอย่างทางการสอน  มีองค์ประกอบย่อย  3  

องค์ประกอบ  มีตัวบ่งชี16  ตัวบ่งชี 

3) องค์ประกอบหลัก มีส่วนร่วมในการพัฒนา  มีองค์ประกอบย่อย   3  

องค์ประกอบ  มีตัวบ่งชี  15 ตัวบ่งชี 

4) องค์ประกอบหลักเป็นผู ้นําการ เปลียนแปลง  มีองค์ประกอบย่อย  3  

องค์ประกอบ  มีตัวบ่งชี  21 ตัวบ่งชี 

  ลักษณะของโมเดลดังกล่าวข้างต้นนี แสดงในรูปของโมเดลการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนย ัน  ปรากฏในภาพดังต่อไปนี 
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ภาพที 9 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันของการพัฒนาตนเองและเพือนครู 
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ภาพที 10 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันของการเป็นแบบอย่างทางการสอน 
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ภาพที 11 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันของการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

PER1 

PER2 

PER3 

P33 

P34 

P35 

P36 

P37 

P38 

P39 

P40 

P41 

P42 

P43 

P44 

P45 

P46 

P47 



142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 12 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันของการเป็นผู ้นําการเปลียนแปลง 
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 ก่อนทําการวิเคราะห์องค์ประกอบ  ผู ้วิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี ต่างๆ เพือ

พิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ทีจะนําไปใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบว่ามี

ความเหมาะสมหรือไม่  หรือกล่าวอีกนัยหนึง กคื็อ เพือพิจารณาตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัว

บ่งชี ทีจะนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบว่า  มีค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์แตกต่างจากศูนย์หรือไม่ ถ้า

ตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กัน แสดงว่าไม่มีองค์ประกอบร่วม และไม่มีประโยชน์ทีจะนําเมทริกซ์นั น

ไปวิเคราะห์ (นงลักษณ์  วิรัชชัย, 2539) สําหรับค่าสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าสถิติของ  

Bartlett  ซึงเป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐานว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์นั นเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ 

(identity matrix) หรือไม่ โดยพิจารณาทีค่า Bartlett’s test of Sphericity และค่าความน่าจะเป็น ว่ามี

ความสัมพันธ์เหมาะสมกันเพียงพอทีจะนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป โดยพิจารณาทีการมี

นัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี  ย ังพิจารณาได้จากค่าดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Mayer-

Olkin Measurers of Sampling Adequacy MSA) ซึงคิมและมัชเลอร์ (Kim & Muclle, 1978 อ้างถึง

ใน สมเกียรติ ทานอก, 2539) ได้เสนอไว้ว่า ถ้ามีค่ามากกว่า .80 แสดงว่าดีมากและถ้ามีค่าน้อยกว่า 

.50 แสดงว่าใช้ไม่ได้ ซึงรายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางที 21 

 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวแปรทีบ่งชี ภาวะผู ้นําของ

ครูในสถานศึกษาขั นพืนฐาน จ ําแนกรายเป็นรายโมเดล ดังแสดงในตารางที 17-20 
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ตารางที 17 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธแ์บบเพียร์สันของตัวบ่งชี ขององค์ประกอบย่อยโมเดลมีการพัฒนาตนเองและเพือนครู 

 

ตัวบ่งชี D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 

D1 1.00                

D2 .605 ** 1.00               

D3 .353** .364** 1.00              

D4 .441** .492** .426** 1.00             

D5 .436** .477** .338** .519** 1.00            

D6 .426** .467** .346** .480** .479** 1.00           

D7 .428** .472** .390** .471** .495** .601** 1.00          

D8 .453** .434** .418** .508** .597** .510** .578** 1.00         

D9 .374** .335** .277** .306** .331** .398** .374** .429** 1.00        

D10 .329** .345** .276** .311** .349** .370** .367** .385** .621** 1.00       

D11 .330** .375** .382** .351** .365** .356** .362** .407** .543** .601** 1.00      

D12 .364** .379** .380** .403** .383** .440** .419** .445** .599** .629** .647** 1.00     

D13 .345** .387** .401** .416** .446** .422** .428** .470** .456** .462** .556** .560** 1.00    

D14 .347** .401** .435** .416** .452** .343** .371** .456** .401** .351** .432** .468** .530** 1.00   

D15 .387** .460** .333** .384** .440** .362** .375** .438** .422** .435** .448** .478** .492** .653** 1.00  

D16 .353** .401** .312** .326** .364** .342** .327** .381** .448** .495** .517** .513** .478** .528** .618** 1.00 

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

112 
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 จากตารางที 17 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันขององค์ประกอบ

ย่อยโมเดลมีการพัฒนาตนเองและเพือนครู (DEL) พบว่าองค์ประกอบย่อยทั ง 3 องค์ประกอบ มี

ความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่าง มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 (p< .01) โดยตัวบ่งชี ที มี

ความสัมพันธ์สูงทีสุด คือ สามารถสือสารและให้ข้อมูลป้อนกลับจากการปฏิบัติงานแก่เพือน

ร่วมงาน (D15) และให้ความช่วยเหลือตลอดจนร่วมคิดร่วมทํางานกับเพือนครูอย่างสมําเสมอ (D14) 

คือ มีค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์เท่ากับ .653 ส่วนตัวบ่งชี ทีมีความสัมพันธ์กันน้อยทีสุดคือ เป็น

บุคคลทีมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ (D3) และเป็นพีเลี ยงหรือทีปรึกษาให้เพือนครูในการพัฒนาวิชาชีพ 

(D10) คือ มีค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์เท่ากับ .276 นอกจากนี ยงัพบว่าค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ที

ไม่ถึง .30 มี 2 คู่ แต่มีค่าตํ ากว่า .30 ไม่มาก โดยเมือพิจารณาค่าสถิติอืนๆ เช่น ค่าดัชนี KMO ค่าสถิติ

ของ Baertlett อยู่ในเกณฑ์ทีใช้ได้ จึงได้นําไปวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบทุกตัว (Kim & Muclle, 

1978 อ้างถึงใน สมเกียรติ  ทานอก, 2539) 
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ตารางที 18 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธแ์บบเพียร์สันของตัวบ่งชี ขององค์ประกอบย่อยโมเดลเป็นแบบอย่างทางการสอน 

 

ตัวบ่งชี M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 

M17 1.00                

M18 .667** 1.00               

M19 .639** .660** 1.00              

M20 .523** .557** .603** 1.00             

M21 .541** .541** .566** .557** 1.00            

M22 .526** .511** .500** .492** .614** 1.00           

M23 .423** .489** .494** .443** .487** .460** 1.00          

M24 .431** .450** .484** .439** .505** .428** .457** 1.00         

M25 .482** .490** .496** .451** .547** .549** .434** .637** 1.00        

M26 .470** .503** .526** .480** .550** .543** .447** .582** .736** 1.00       

M27 .436** .444** .460** .446** .460** .477** .399** .415** .417** .515** 1.00      

M28 .451** .458** .467** .401** .445** .393** .413** .471** .436** .494** .502** 1.00     

M29 .478** .476** .466** .468** .517** .499** .422** .463** .532** .517** .486** .553** 1.00    

M30 .439** .415** .371** .424** .480** .518** .398** .448** .480** .466** .472** .499** .589** 1.00   

M31 .415** .436** .470** .458** .470** .465** .430** .378** .392** .454** .494** .465** .513** .536** 1.00  

M32 .502** .485** .478** .468** .503** .521** .397** .378** .437** .477** .492** .473** .548** .585** .622** 1.00 

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

114 
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 จากตารางที  18  ผลการวิ เคราะห์ค่ าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของ

องค์ประกอบย่อยโมเดลเป็นแบบอย่างทางการสอน (MOD)  พบว่าองค์ประกอบย่อยทั ง 3 

องค์ประกอบ มีความสัมพันธก์ันเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 (p< .01)  โดยตัวบ่งชี

ทีมีความสัมพันธ์สูงทีสุด คือ ส่งเสริมผู ้ เรียนให้รับผิดชอบในการเรียนอย่างต่อเนือง  (M25)  และ

พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู ้ เรียนอยู่เสมอ (M26) คือ มีค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์เท่ากับ .736  

ส่วนตัวบ่งชี ทีมีความสัมพันธ์กันน้อยทีสุดคือ สามารถวางแผนการสอนโดยใช้เทคนิคและรูปแบบ

การสอนทีหลากหลาย (M19) และให้ความสําคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู ้ เรียน (M30) 

คือ มีค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์เท่ากับ .371 นอกจากนี ย ังพบว่า ค่าดัชนี KMO ค่าสถิติของ  

Baertlett อยู่ในเกณฑ์ทีใช้ได้  จึงได้นําไปวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบทุกตัว 
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ตารางที 19 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธแ์บบเพียร์สันของตัวบ่งชี ขององค์ประกอบย่อยโมเดลมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

ตัวบ่งชี P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 

P33 1.00               

P34 .521** 1.00              

P35 .464** .721** 1.00             

P36 .465** .668** .743** 1.00            

P37 .417** .509** .561** .544** 1.00           

P38 .402** .547** .583** .576** .663** 1.00          

P39 .397** .575** .580** .573** .670** .761** 1.00         

P40 .343** .503** .551** .507** .467** .610** .615** 1.00        

P41 .472** .494** .511** .496** .495** .541** .565** .672** 1.00       

P42 .413** .395** .420** .405** .410** .372** .410** .393** .503** 1.00      

P43 .403** .403** .394** .412** .424** .399** .409** .382** .523** .812** 1.00     

P44 .424** .404** .427** .419** .446** .399** .423** .399** .532** .728** .786** 1.00    

P45 .342** .314** .327** .346** .346** .282** .306** .302** .426** .702** .690** .703** 1.00   

P46 .363** .383** .405** .396** .372** .356** .361** .367** .468** .652** .663** .672** .740** 1.00  

P47 .406** .336** .357** .372** .370** .298** .335** .279** .425** .681** .701** .675** .786** .748** 1.00 

หมายเหตุ **  หมายถึง  p<0.01, * หมายถึง  p<0.05 
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 จากตารางที  19  ผลการวิ เคราะห์ค่ าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของ

องค์ประกอบย่อยโมเดลมีส่วนร่วมในการพัฒนา (PAR)  พบว่าองค์ประกอบย่อยทั ง 3 องค์ประกอบ 

มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีร ะดับ .01 (p< .01) โดยตัวบ่งชี ทีมี

ความสัมพันธ์สูงทีสุด คือ ขอรับการสนับสนุนจากเครือข่ายเพือแก้ไขปัญหาให้บรรลุว ัตถุประสงค ์

(P45) และพัฒนาและขยายเครือข่ายเพือหาแนวทางดําเนินการกิจกรรมหรือโครงการใหม่  ๆ(P47) 

คือ มีค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์เท่ากับ .786 ส่วนตวับ่งชี ทีมีความสัมพันธ์กันน้อยทีสุดคือ ร่วมมือ

ประสานงานเพือความสําเร็จของโรงเรียน (P40) และพัฒนาและขยายเครือข่ายเพือหาแนวทาง

ดําเนินการกิจกรรมหรือโครงการใหม่ๆ (P47) คือ มีค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์เท่ากับ .279 

นอกจากนี ย ังพบว่าค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ทีไม่ถึง .30 มี 3 คู ่แต่มีค่าตํ ากว่า .30 ไม่มาก โดยเมือ

พิจารณาค่าสถิติอืนๆ เช่น ค่าดัชนี KMO ค่าสถิติของ  Baertlett อยู่ในเกณฑ์ทีใช้ได้  จึงได้นําไป

วิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบทุกตัว (Kim & Muclle, 1978  อ้างถึงใน สมเกียรติ  ทานอก, 2539)  
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ตารางที 20 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธแ์บบเพียร์สันของตัวบ่งชี ขององค์ประกอบย่อยโมเดลเป็นผู ้นําการเปลียนแปลง 

 
ตัวบ่งชี L48 L49 L50 L51 L52 L53 L54 L55 L56 L57 L58 L59 L60 L61 L62 L63 L64 L65 L66 L67 L68 

L48 1.00                     

L49 .683** 1.00                    

L50 .575** .581** 1.00                   

L51 .561** .586** .643** 1.00                  

L52 .527** .553** .671** .655** 1.00                 

L53 .441** .451** .534** .537** .605** 1.00                

L54 .342** .351** .329** .391** .351** .340** 1.00               

L55 .469** .480** .461** .520** .492** .445** .620** 1.00              

L56 .444** .481** .423** .491** .454** .469** .512** .637** 1.00             

L57 .430** .495** .405** .460** .463** .380** .463** .539** .591** 1.00            

L58 .479** .479** .450** .446** .452** .389** .441** .518** .599** .638** 1.00           

L59 .410** .464** .436** .443** .433** .384** .421** .474** .532** .549** .600** 1.00          

L60 .460** .479** .415** .479** .461** .370** .489** .580** .550** .562** .574** .561** 1.00         

L61 .377** .383** .289** .372** .359** .303** .411** .446** .463** .503** .504** .495** .528** 1.00        

L62 .488** .541** .416** .454** .468** .395** .409** .502** .531** .560** .608** .550** .643** .587** 1.00       

L63 .399** .411** .398** .476** .390** .371** .483** .511** .490** .511** .443** .508** .502** .430** .521** 1.00      

L64 .383** .425** .453** .479** .437** .476** .390** .527** .537** .430** .502** .468** .447** .357** .516** .599** 1.00     

L65 .388** .392** .407** .443** .392** .372** .527** .515** .493** .506** .492** .452** .504** .428** .457** .635** .556** 1.00    

L66 .391** .368** .371** .430** .358** .344** .495** .506** .422** .464** .424** .443** .486** .377** .414** .581** .532** .773** 1.00   

L67 .463** .443** .408** .528** .437** .421** .524** .567** .521** .522** .486** .474** .547** .444** .487** .670** .603** .699** .694** 1.00  

L68 .427** .433** .445** .517** .439** .436** .500** .528** .534** .465** .503** .459** .512** .379** .486** .573** .598** .547** .527** .671** 1.00 

หมายเหตุ **  หมายถึง  p<0.01, * หมายถึง  p<0.05 
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 จากตารางที  20  ผลการวิ เคราะห์ค่ าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของ

องค์ประกอบย่อยโมเดลเป็นผู ้นําการเปลียนแปลง (LEA)  พบว่าองค์ประกอบย่อยทั ง 3 

องค์ประกอบ มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 (p< .01) โดยตัวบ่งชี

ทีมีความสัมพันธ์สูงทีสุด คือ ได้รับรางวัลและคําชมเชยจากผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน (L65) และ

ได้รับคําชมเชยจากผู ้บริหารเมือปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย (L66) คือ มีค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์

เท่ากับ .773 ส่วนตัวบ่งชี ทีมีความสัมพันธก์ันน้อยทีสุดคือ มีความอดทนอดกลั นต่อสถานการณ์ที

ยากลําบากเพือให้งานสําเร็จ (L50) และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือแสวงหาความรู้

ใหม่ๆ ในการพัฒนางาน (L61) คือ มีค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์เท่ากับ .289 นอกจากนี ย ังพบว่าค่า

สัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ทีไม่ถึง .30 มี 1 คู ่ แต่มีค่าตํ ากว่า .30 ไม่มาก โดยเมือพิจารณาค่าสถิติอืนๆ 

เช่น ค่าดัชนี  KMO ค่าสถิติของ Baertlett อยู่ในเกณฑ์ทีใช้ได้  จึงได้นําไปวิ เคราะห์ปัจจัย

องค์ประกอบทุกตัว (Kim & Muclle, 1978  อ้างถึงใน สมเกียรติ  ทานอก, 2539)   

 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวแปรทีบ่งชี ภาวะผู ้นําของ

ครูในสถานศึกษาขั นพืนฐาน จากตารางที 17 – 20 แสดงให้เห็นว่าในแต่ละโมเดลมีความสัมพันธ์

กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 (p< .01) ทุกค่า 

 สําหรับผลการวิเคราะห์ค่าสถิติอืนๆ ทีใช้ในการพิจารณาความเหมาะสม ได้แก่ ค่าสถิติของ 

Baertlett  และค่าดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of Sampling 

Adequacy MSA) จ ําแนกตามโมเดลย่อย คือ โมเดลมีการพัฒนาตนเองและเพือนครู  โมเดลเป็น

แบบอย่างทางการสอน  โมเดลมีส่วนร่วมในการพัฒนา และโมเดลเป็นผู ้นําการเปลียนแปลง  

ปรากฏผลในตารางที 21 

ตารางที  21 ค่าสถิติ  Baertlett  และค่าดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of  

Sampling Adequacy MSA) ของโมเดลย่อยภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐาน 

โมเดล Baertlett test of 

Sphericity 

p Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of 

Sampling Adequacy (MSA) 

มีการพัฒนาตนเองและ

เพือนครู   

5137.501 .000 .941 

เป็นแบบอย่างทางการ

สอน   

5829.133 .000 .955 

มีส่วนร่วมในการพัฒนา 7224.642 .000 .932 

เป็นผู ้นําการ

เปลียนแปลง   

8740.929 .000 .958 
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 จากตารางที 21  ผลการวิเคราะห์เพือพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ก่อน

นําไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ัน พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมท

ริกซ์เอกลักษณ์  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยค่า Baertlett test of Sphericity มีค่าเท่ากับ 

5137.501, 5829.133, 7224.642 และ 8740.929 ตามลําดับ ซึงมีค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า .01 (p< 

.01) ส่วนค่า Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of Sampling Adequacy (MSA) มีค่าเท่ากับ .932, .941, 

.955 และ .958 ตามลําดับ โดยทุกค่ามีค่ามากกว่า .80 แสดงว่าตัวบ่งชี มีความสัมพันธ์กันดีมาก 

สามารถนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ ซึงเป็นไปตามข้อเสนอของคิมและมัชเลอร์  ได้เสนอไว้ว่า  

ถ้ามีค่ามากกว่า  .80  ดีมากและถ้ามีค่าน้อยกว่า .50 ใช้ไม่ได้ (Kim & Muclle, 1978  อ้างถึงใน 

สมเกียรติ  ทานอก, 2539)   

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันด้วยโปรแกรมลิสเรล  เพือสร้างสเกลองค์ประกอบ

มาตรฐานจากตัวบ่งชี   จ ํานวน  68  ตัวบ่งชี   ตามโมเดลย่อยทั ง  4  โมเดล  มีรายละเอียดดังต่อไปนี 

1) โมเดลมีการพัฒนาตนเองและเพือนครู 

  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันของโมเดลมีการพัฒนาตนเองและเพือนครู 

(DEL) แสดงในตารางที 22  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 

ตัวแปรในองค์ประกอบมีการพัฒนาตนเองและเพือนครู แสดงในตารางที 23 และการสร้างโมเดลมี

การพัฒนาตนเองและเพือนครู แสดงในภาพที 13 

 

ตารางที  22 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันของโมเดลมีการพัฒนาตนเองและเพอืนครู (DEL) 

 

องค์ประกอบ

ย่อย 

ตัว

บ่งชี 

เมทริกซ์นําหนัก

องค์ประกอบ 

 

สัมประสิทธิ

การ

พยากรณ์  

(R2) 

สัมประสิทธิ

คะแนน

องค์ประกอบ 

(FS) 

ความคลาด

เคลือนของ

ตัวบ่งชี (e) 

  SE t 

DEL1 D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

.45 

.44 

.40 

.45 

.48 

.03 

.02 

.03 

.02 

.02 

16.40** 

18.31** 

14.37** 

19.41** 

19.56** 

0.39 

0.47 

0.32 

0.50 

0.52 

0.12 

0.24 

0.16 

0.29 

0.28 

0.32 

0.22 

0.34 

0.20 

0.21 

DEL2 D6 

D7 

.53 

.52 

.03 

.02 

20.72** 

21.09** 

0.59 

0.61 

0.43 

0.36 

0.20 

0.18 
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D8 .54 .03 19.23** 0.71 0.72 0.12 

DEL3 D9 

D10 

D11 

D12 

D13 

D14 

D15 

D16 

.49 

.55 

.44 

.51 

.48 

.44 

.42 

.43 

.03 

.04 

.03 

.03 

.03 

.03 

.02 

.03 

15.23** 

15.15** 

15.99** 

17.97** 

18.64** 

17.37** 

17.97** 

16.53** 

0.38 

0.39 

0.42 

0.50 

0.53 

0.46 

0.47 

0.43 

0.09 

0.10 

0.07 

0.17 

0.32 

0.23 

0.20 

0.15 

0.38 

0.46 

0.27 

0.26 

0.21 

0.22 

0.20 

0.25 

Chi-Square= 66.16, df = 70, p = 0.61, GFI = 0.99, AGFI = 0.98, RMSEA = 0.00 

** P < .01 

 
 

ตารางที 23 ค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปรในองค์ประกอบมีการพัฒนาตนเอง 

และเพือนครู 

 

องค์ประกอบย่อย DEL1 DEL2 DEL3 

DEL1 

DEL2 

DEL3 

1.00 

0.87** 

0.82** 

 

1.00 

0.74** 

 

 

1.00 

** P < .01 

 

 จากตารางที 22 – 23 สามารถสร้างโมเดลมีการพัฒนาตนเองและเพือนครูได้ดังภาพที 13 



154 

 

 
ภาพที 13 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันของการพัฒนาตนเองและเพือนครู 

 

 จากตารางที 22, 23 และภาพที 13  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันของโมเดลการ

พัฒนาตนเองและเพือนครู พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก 

พิจารณาจากค่าไคสแควร์ ( 2 ) เท่ากับ 66.16 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 70 ค่านัยสําคัญทางสถิติ 

(P-value) เท่ากับ 0.60 นั นหมายถึง ค่าไค-สแควร์ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ และค่าดัชนีว ัดระดับความ

สอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.99 มีค่าดัชนีว ัดระดับความสอดคล้องทีปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.98 

และค่าความคลาดเคลือนในการการประมาณค่าพารามิเตอร์  (RMSEA) เท่ากับ 0.00 

 เมือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที 22 และภาพที 13 พบว่านํ าหนัก

องค์ประกอบของตัวบ่งชี ทั ง 16 ตัวมีค่าเป็นบวก มีค่าตั งแต่  0.40 – 0.55  ซึงเกินเกณฑ์ทีก ําหนด คือ 

0.30 และมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ทุกค่า  ซึ งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี เหล่านี เป็นตัวบ่งชี ที

สําคัญขององค์ประกอบย่อยทั ง 3 องค์ประกอบ คือ ตัวบ่งชี  D1-D5 เป็นตัวบ่งชี ทีสําคัญของ

องค์ประกอบย่อยมีวิสัยทัศน์พัฒนาตนเอง (DEL1) ตัวบ่งชี ที D6-D8  เป็นตัวบ่งชี ทีสําคัญของ

องค์ประกอบย่อยเชือมั นในตนเองว่าพัฒนาได้ (DEL2)   และตัวบ่งชี ที D9-D16 เป็นตัวบ่งชี ทีสําคัญ
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ขององค์ประกอบย่อยเป็นครูผู ้นําพัฒนาเพือนครู (DEL3)  นอกจากจะพิจารณาค่านํ าหนัก

องค์ประกอบแล้ว  ย ังสามารถพิจารณาได้จากค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย (R2) และ

ค่าสัมประสิทธิ คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score Coefficient)  ซึงก็ให้ความหมายในทํานอง

เดียวกัน 

 จากตารางที 23 พบว่าองค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบในโมเดลมีการพัฒนาตนเอง

และเพือนครู มีความสัมพันธ์กันทุกตัว ซึ งความสัมพันธ์นี เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความ

แปรปรวนและความแปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยทีปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว  มีค่า

ความสัมพันธ์ต ํ าสุดถึงสูงสุดตั งแต่ 0.74 – 0.87 และตัวบ่งชี แต่ละตัวจะมีความคลาดเคลือนรวมอยู่

ด้วย  ซึงเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี กับตัวบ่งชี อืนในโมเดล ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนย ันในครั งนี   ได้นําค่าความคลาดเคลือนเข้ามาวิเคราะห์ด้วย 

 ผู ้วิจัยได้นําค่าสัมประสิทธิ คะแนนองค์ประกอบทีได้จากการวิเคราะห์ครั งนี ไปใช้ในการ

สร้างสเกลองค์ประกอบย่อย  เพือให้ได้ตัวแปรใหม่สําหรับนําไปวิเคราะห์เพือพัฒนาตัวบ่งชีภาวะ

ผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐาน สําหรับโมเดลการพัฒนาตนเองและเพือนครู ได้สเกล

องค์ประกอบ 3  ตัว ดังสมการ 

 DEL1  = 0.12(D1)+ 0.24(D2) + 0.16(D3) + 0.29(D4) + 0.28(D5) 

 DEL2  =  0.43(D6)+ 0.36(D7) + 0.72(D8)  

 DEL3  = 0.09(D9)+ 0.10(D10) + 0.07(D11) + 0.17(D12) + 0.32(D13)  

                                         +0.23(D14) + 0.20(D15) + 0.15(D16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 

2) โมเดลเป็นแบบอย่างทางการสอน 

  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันของโมเดลเป็นแบบอย่างทางการสอน 

(MOD) แสดงในตารางที 24  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 

ตัวแปรในองค์ประกอบเป็นแบบอย่างทางการสอน  แสดงในตารางที 25 และการสร้างโมเดลเป็น

แบบอย่างทางการสอน แสดงในภาพที 14 

 

ตารางที  24 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันของโมเดลเป็นแบบอย่างทางการสอน(MOD) 

 

องค์ประกอบ

ย่อย 

ตัว

บ่งชี 

เมทริกซ์นําหนัก

องค์ประกอบ 

 

สัมประสิทธิ

การ

พยากรณ์  

(R2) 

สัมประสิทธิ

คะแนน

องค์ประกอบ 

(FS) 

ความคลาด

เคลือนของ

ตัวบ่งชี (e) 

  SE t 

MOD 1 M17 

M18 

M19 

M20 

M21 

M22 

M23 

0.48 

0.47 

0.50 

0.47 

0.51 

0.49 

0.41 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

19.50** 

20.54** 

21.02** 

19.95** 

22.53** 

22.22** 

17.16** 

0.49 

0.54 

0.56 

0.51 

0.59 

0.60 

0.40 

0.06 

0.18 

0.21 

0.21 

0.23 

0.37 

0.12 

0.24 

0.19 

0.20 

0.21 

0.18 

0.16 

0.26 

MOD 2 M24 

M25 

M26 

M27 

0.46 

0.46 

0.45 

0.40 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

17.10** 

18.43** 

19.91** 

18.04** 

0.44 

0.50 

0.55 

0.45 

0.14 

0.10 

0.22 

0.20 

0.27 

0.21 

0.16 

0.20 

MOD 3 M28 

M29 

M30 

M31 

M32 

0.47 

0.49 

0.49 

0.44 

0.47 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

19.09** 

21.86** 

21.57** 

18.97** 

21.06** 

0.48 

0.58 

0.57 

0.48 

0.56 

0.24 

0.29 

0.33 

0.15 

0.28 

0.24 

0.18 

0.18 

0.22 

0.17 

Chi-Square= 76.49, df = 75, p = 0.43, GFI = 0.99, AGFI = 0.97, RMSEA = 0.006 

** P < .01 
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ตารางที 25 ค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปรในองค์ประกอบเป็นแบบอย่างทาง 

การสอน 

 

องค์ประกอบย่อย MOD 1 MOD 2 MOD 3 

MOD1 

MOD 2 

MOD 3 

1.00 

0.94** 

0.86** 

 

1.00 

0.91** 

 

 

1.00 

** P < .01 

 

 จากตารางที 24 – 25 สามารถสร้างโมเดลเป็นแบบอย่างทางการสอนได้ดังภาพที 14 

 

 
 

ภาพที 14 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันของเป็นแบบอย่างทางการสอน 
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 จากตารางที 24, 25 และภาพที 14  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันของโมเดลเป็น

แบบอย่างทางการสอน พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก 

พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ ( 2 ) เท่ากับ 76.49 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 75 ค่านัยสําคัญทางสถิติ  

(P-value) เท่ากับ  0.43  นั นหมายถึง ค่าไค-สแควร์ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  และค่าดัชนีว ัดระดับ

ความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ  0.99 มีค่าดัชนีว ัดระดับความสอดคล้องทีปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 

0.97 และค่าความคลาดเคลือนในการการประมาณค่าพารามิเตอร์  (RMSEA) เท่ากับ 0.006 

 เมือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที 24 และภาพที 14 พบว่านํ าหนัก

องค์ประกอบของตัวบ่งชี ทั ง 16 ตัวมีค่าเป็นบวก มีค่าตั งแต่  0.40 – 0.51  ซึงเกินเกณฑ์ทีก ําหนด คือ 

0.30 และมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ทุกค่า  ซึ งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี เหล่านี เป็นตัวบ่งชี ที

สําคัญขององค์ประกอบย่อยทั ง 3 องค์ประกอบ คือ ตัวบ่งชี  M17-M23 เป็นตัวบ่งชี ทีสําคัญของ

องค์ประกอบย่อยใช้วิธีสอนทีหลากหลาย (MOD1)  ตัวบ่งชี ที M24-M27  เป็นตัวบ่งชี ทีสําคัญของ

องค์ประกอบย่อยส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (MOD2) และตัวบ่งชี ที M28-M32  เป็นตัวบ่งชี ที

สําคัญขององค์ประกอบย่อยส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ (MOD3) นอกจากจะพิจารณาค่านํ าหนัก

องค์ประกอบแล้ว  ย ังสามารถพิจารณาได้จากค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย (R2) และ

ค่าสัมประสิทธิ คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score Coefficient)  ซึงก็ให้ความหมายในทํานอง

เดียวกัน 

 จากตารางที 25 พบว่าองค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบในโมเดลเป็นแบบอย่างทางการ

สอน มีความสัมพันธ์กันทุกตัว  ซึงความสัมพันธ์นี เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวน

และความแปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยทีปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว  มีค่าความสัมพันธ์

ต ํ าสุดถึงสูงสุดตั งแต่ 0.86 – 0.94 และตัวบ่งชี แต่ละตัวจะมีความคลาดเคลือนรวมอยู่ด้วย  ซึงเกิดจาก

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี กับตัวบ่งชี อืนในโมเดล  ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันใน

ครั งนี   ได้นําค่าความคลาดเคลือนเข้ามาวิเคราะห์ด้วย 

 ผู ้วิจัยได้นําค่าสัมประสิทธิ คะแนนองค์ประกอบทีได้จากการวิเคราะห์ครั งนี ไปใช้ในการ

สร้างสเกลองค์ประกอบย่อย  เพือให้ได้ตัวแปรใหม่สําหรับนําไปวิเคราะห์เพือพัฒนาตัวบ่งชีภาวะ

ผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐาน สําหรับโมเดลเป็นแบบอย่างทางการสอนได้สเกล

องค์ประกอบ 3  ตัว ดังสมการ 

 MOD1  = 0.06(M17)+ 0.18(M18) + 0.21(M19) + 0.21(M20) + 0.23(M21) +  

                                          0.37(M22) + 0.12(M23) 
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 MOD2  = 0.14(M24)+ 0.10(M25) + 0.22(M26) + 0.20(M27)  

 MOD3  = 0.24(M28)+ 0.29(M29) + 0.33(M30) + 0.15(M31) + 0.28(M32)  
 

3) โมเดลมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันของโมเดลมีส่วนร่วมในการพัฒนา (PAR) 

ผลการวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที 26  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ระหว่างกันของ

ตัวแปร 3 ตัวแปรในองค์ประกอบมีส่วนร่วมในการพัฒนา แสดงในตารางที 27 และการสร้างโมเดล

มีส่วนร่วมในการพัฒนา แสดงในภาพที 15 

ตารางที 26 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันของโมเดลมีส่วนร่วมในการพัฒนา (PAR) 

องค์ประกอบ

ย่อย 

ตัว

บ่งชี 

เมทริกซ์นําหนัก

องค์ประกอบ 

 

สัมประสิทธิ

การ

พยากรณ์  

(R2) 

สัมประสิทธิ

คะแนน

องค์ประกอบ 

(FS) 

ความคลาด

เคลือนของ

ตัวบ่งชี (e) 

  SE t 

PAR 1 P33 

P34 

P35 

P36 

0.57 

0.52 

0.55 

0.52 

0.03 

0.02 

0.02 

0.02 

16.61** 

24.12** 

27.53** 

25.21** 

0.42 

0.65 

0.79 

0.70 

0.15 

0.24 

0.67 

0.37 

0.43 

0.14 

0.08 

0.12 

PAR 2 P37 

P38 

P39 

P40 

P41 

0.50 

0.52 

0.51 

0.47 

0.64 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.04 

23.15** 

23.80** 

24.16** 

20.76** 

18.02** 

0.66 

0.66 

0.68 

0.56 

0.97 

0.49 

0.27 

0.19 

0.12 

0.18 

0.13 

0.14 

0.13 

0.17 

0.01 

PAR 3 P42 

P43 

P44 

P45 

P46 

P47 

0.61 

0.66 

0.66 

0.58 

0.55 

0.59 

0.02 

0.03 

0.03 

0.03 

0.03 

0.03 

24.30** 

25.39** 

25.83** 

21.19** 

20.45** 

21.35** 

0.77 

0.81 

0.83 

0.59 

0.55 

0.60 

0.38 

0.34 

0.58 

0.17 

0.04 

0.14 

0.11 

0.10 

0.09 

0.24 

0.25 

0.24 

Chi-Square= 73.69, df = 62, p = 0.147, GFI = 0.98, AGFI = 0.97, RMSEA = 0.017 

** P < .01 
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ตารางที 27 ค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปรในองค์ประกอบมีส่วนร่วมในการ

พัฒนา 

 

องค์ประกอบย่อย PAR 1 PAR 2 PAR 3 

PAR 1 

PAR 2 

PAR 3 

1.00 

0.80** 

0.57** 

 

1.00 

0.57** 

 

 

1.00 

** P < .01 

 

 จากตารางที 26 – 27 สามารถสร้างโมเดลมีส่วนร่วมในการพัฒนาได้ดังภาพที 15 

 

  
 

ภาพที 15 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันของมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

 

 จากตารางที 26, 27 และภาพที 15  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันของโมเดลมีส่วน

ร่วมในการพัฒนา พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมลูเชิงประจักษ์ดีมาก พิจารณาจาก
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ค่าไค-สแควร์ ( 2 ) เท่ากับ 73.69 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 62 ค่านัยสําคัญทางสถิติ (P-value) 

เท่ากับ 0.147 นั นหมายถึง ค่าไค-สแควร์ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ และค่าดัชนีว ัดระดับความสอดคล้อง 

(GFI) เท่ากับ 0.98 มีค่าดัชนีว ัดระดับความสอดคล้องทีปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.97 และค่า

ความคลาดเคลือนในการการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.017 

 เมือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที 26 และภาพที 15 พบว่านํ าหนัก

องค์ประกอบของตัวบ่งชี ทั ง 15 ตัวมีค่าเป็นบวก มีค่าตั งแต่  0.47 - 0.66  ซึงเกินเกณฑ์ทีก ําหนด คือ 

0.30 และมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ทุกค่า  ซึ งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี เหล่านี เป็นตัวบ่งชี ที

สําคัญขององค์ประกอบย่อยทั ง 3 องค์ประกอบ คือ ตัวบ่งชี  P33-M36 เป็นตัวบ่งชี ทีสําคัญของ

องค์ประกอบย่อยมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาร่วมกัน (PAR1) ตัวบ่งชี ที P37-P41 เป็นตัวบ่งชี ทีสําคัญ

ขององค์ประกอบย่อยมีการทํางานเป็นทีม (PAR2) และตัวบ่งชี ที P42-P47 เป็นตัวบ่งชี ทีสําคัญของ

องค์ประกอบย่อยมีเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกัน (PAR3) นอกจากจะพิจารณาค่านํ าหนัก

องค์ประกอบแล้ว ย ังสามารถพิจารณาได้จากค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย (R2) และ

ค่าสัมประสิทธิ คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score Coefficient) ซึงก็ให้ความหมายในทํานอง

เดียวกัน 

 จากตารางที 27 พบว่าองค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบในโมเดลมีส่วนร่วมในการ

พัฒนามีความสัมพันธ์กันทุกตัว  ซึงความสัมพันธ์นี เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวน

และความแปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยทีปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว  มีค่าความสัมพันธ์

ต ํ าสุดถึงสูงสุดตั งแต่ 0.57 - 0.80 และตัวบ่งชี แต่ละตัวจะมีความคลาดเคลือนรวมอยู่ด้วย  ซึงเกิดจาก

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี กับตัวบ่งชี อืนในโมเดล  ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันใน

ครั งนี   ได้นําค่าความคลาดเคลือนเข้ามาวิเคราะห์ด้วย 

 ผู ้วิจัยได้นําค่าสัมประสิทธิ คะแนนองค์ประกอบทีได้จากการวิเคราะห์ครั งนี ไปใช้ในการ

สร้างสเกลองค์ประกอบย่อย  เพือให้ได้ตัวแปรใหม่สําหรับนําไปวิเคราะห์เพือพัฒนาตัวบ่งชีภาวะ

ผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐาน สําหรับโมเดลมีส่วนร่วมในการพัฒนาได้สเกลองค์ประกอบ 

3  ตัว ดังสมการ 

 PAR1  = 0.15(P33)+ 0.24(P34) + 0.67(P35) + 0.37(P36)  

 PAR2  = 0.49(P37)+ 0.27(P38) + 0.19(P39) + 0.12(P40) + 0.18(P41) 

 PAR3  = 0.38(P42)+ 0.34(P43) + 0.58(P44) + 0.17(P45) + 0.04(P46) + 0.14(P47) 
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4) โมเดลเป็นผู ้นําการเปลียนแปลง 

  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันของโมเดลเป็นผู ้นําการเปลียนแปลง 

(LEA) ผลการวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที 28 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธร์ะหว่าง

กันของตัวแปร 3 ตัวแปรในองค์ประกอบเป็นผู ้นําการเปลียนแปลง แสดงในตารางที 29 และการ

สร้างโมเดลเป็นผู ้นําการเปลียนแปลง แสดงในภาพที 16 

 

ตารางที 28 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันของโมเดลเป็นผู ้นําการเปลียนแปลง (LEA) 

 

องค์ประกอบ

ย่อย 

ตัว

บ่งชี 

เมทริกซ์นําหนัก

องค์ประกอบ 

 

สัมประสิทธิ

การ

พยากรณ์  

(R2) 

สัมประสิทธิ

คะแนน

องค์ประกอบ 

(FS) 

ความคลาด

เคลือนของ

ตัวบ่งชี (e) 

  SE t 

LEA 1 L48 

L49 

L50 

L51 

L52 

L53 

L54 

L55 

0.38 

0.40 

0.37 

0.43 

0.39 

0.36 

0.52 

0.49 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.03 

0.02 

0.02 

15.84** 

16.71** 

15.55** 

17.86** 

16.24** 

14.25** 

17.28** 

20.77** 

0.37 

0.39 

0.35 

0.44 

0.38 

0.31 

0.42 

0.55 

0.07 

0.05 

0.05 

0.08 

0.05 

0.01 

0.12 

0.15 

0.26 

0.25 

0.26 

0.23 

0.25 

0.29 

0.38 

0.19 

LEA 2 L56 

L57 

L58 

L59 

L60 

L61 

L62 

0.48 

0.53 

0.47 

0.46 

0.47 

0.47 

0.43 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

21.92** 

21.95** 

21.59** 

20.35** 

22.08** 

17.92** 

20.77** 

0.57 

0.58 

0.57 

0.52 

0.58 

0.43 

0.54 

0.23 

0.26 

0.16 

0.17 

0.27 

0.16 

0.11 

0.17 

0.20 

0.17 

0.20 

0.16 

0.30 

0.16 

LEA 3 L63 

L64 

L65 

L66 

0.53 

0.49 

0.53 

0.55 

0.02 

0.02 

0.03 

0.03 

21.62** 

22.51** 

20.37** 

19.11** 

0.57 

0.61 

0.53 

0.48 

0.20 

0.41 

0.08 

0.06 

0.21 

0.16 

0.25 

0.33 



163 

L67 

L68 

0.51 

0.50 

0.02 

0.02 

22.84** 

22.14** 

0.63 

0.59 

0.16 

0.28 

0.16 

0.17 

Chi-Square  =  144.25,  df  =  134,  p  =  0.257,  GFI  =  0.98,  AGFI  =  0.96,  RMSEA  =  

0.011 

** P < .01 
 

ตารางที 29 ค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปรในองค์ประกอบเป็นผู ้นํา 

การเปลียนแปลง 

 

องค์ประกอบย่อย LEA 1 LEA 2 LEA 3 

LEA 1 

LEA 2 

LEA 3 

1.00 

0.94** 

0.93** 

 

1.00 

0.87** 

 

 

1.00 

** P < .01 

 

 จากตารางที 28 – 29 สามารถสร้างโมเดล เป็นผู ้นําการเปลียนแปลงได้ดังภาพที 16 



164 

 

 
 

ภาพที 16 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันของเป็นผู ้นําการเปลียนแปลง 

 

 จากตารางที 28, 29 และภาพที 16  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันของโมเดลเป็น

ผู ้นําการเปลียนแปลง พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ดีมาก พิจารณา

จากค่าไค-สแควร์ ( 2 ) เท่ากับ 144.25 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 134 ค่านัยสําคัญทางสถิติ (P-

value) เท่ากับ 0.257 นั นหมายถึง ค่าไค-สแควร์ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  และค่าดัชนีว ัดระดับความ

สอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.98 มีค่าดัชนีวดัระดับความสอดคล้องทีปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.96 

และค่าความคลาดเคลือนในการการประมาณค่าพารามิเตอร์  (RMSEA) เท่ากับ 0.011 

 เมือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที 28 และภาพที 16 พบว่านํ าหนัก

องค์ประกอบของตัวบ่งชี ทั ง 21 ตัวมีค่าเป็นบวก มีค่าตั งแต่  0.36 – 0.55  ซึงเกินเกณฑ์ทีก ําหนด คือ 

0.30 และมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ทุกค่า ซึงแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี เหล่านี เป็นตัวบ่งชี ที
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สําคัญขององค์ประกอบย่อยทั ง3 องค์ประกอบ คือ ตัวบ่งชี  L48-L55 เป็นตัวบ่งชี ทีสําคัญของ

องค์ประกอบย่อยเป็นผู ้นํา (LEA1) ตวับ่งชี ที L56-L62 เป็นตัวบ่งชี ทีสําคัญขององค์ประกอบย่อย

เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (LEA2) และตัวบ่งชี ที L63-L68 เป็นตัวบ่งชี ทีสําคัญขององค์ประกอบย่อย

เป็นผู ้ได้รับการยอมรับ (LEA3) นอกจากจะพิจารณาค่านํ าหนักองค์ประกอบแล้ว ย ังสามารถ

พิจารณาได้จากค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย (R2) และค่าสัมประสิทธิ คะแนน

องค์ประกอบ (Factor Score Coefficient)  ซึงก็ให้ความหมายในทํานองเดียวกัน 

 จากตารางที 29 พบว่าองค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบในโมเดลเป็นผู ้นําการ

เปลียนแปลงมีความสัมพันธ์กันทุกตัว  ซึ งความสัมพันธ์นี เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความ

แปรปรวนและความแปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยทีปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว  มีค่า

ความสัมพันธ์ต ํ าสุดถึงสูงสุดตั งแต่ 0.87 – 0.94 และตัวบ่งชี แต่ละตัวจะมีความคลาดเคลือนรวมอยู่

ด้วย  ซึงเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี กับตัวบ่งชี อืนในโมเดล  ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนย ันในครั งนี   ได้นําค่าความคลาดเคลือนเข้ามาวิเคราะห์ด้วย 

 ผู ้วิจัยได้นําค่าสัมประสิทธิ คะแนนองค์ประกอบทีได้จากการวิเคราะห์ครั งนี ไปใช้ในการ

สร้างสเกลองค์ประกอบย่อย  เพือให้ได้ตัวแปรใหม่สําหรับนําไปวิเคราะห์เพือพัฒนาตัวบ่งชีภาวะ

ผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐาน สําหรับโมเดลเป็นผู ้นําการเปลียนแปลงได้สเกลองค์ประกอบ 

3  ตัว ดังสมการ 

 LEA1  = 0.07(L48) + 0.05(L49) + 0.05(L50) + 0.08(L51) + 0.05(L52) +  

                                         0.01(L53) + 0.12(L54) +0.15(L55)  

 LEA2  = 0.23(L56) + 0.26(L57) + 0.16(L58) + 0.17(L59) + 0.27(L60) +  

                                          0.16(L61) + 0.11(L62)  

 LEA3  = 0.20(L63) + 0.41(L64) + 0.08(L65) + 0.06(L66) + 0.16(L67) +  

                                         0.28(L68)  

 

 จากตารางที 22 - 29 และภาพที 13 - 16 ซึงได้แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ัน

ของโมเดลทั ง 4 โมเดล พบว่า  ทุกโมเดลตามสมมติฐานการวิจัยสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี

มาก นอกจากนี  ค่านํ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี มีนัยสําคัญทางสถิติทุกค่า แสดงว่าตัวบ่งชี

ทั งหมดนี เป็นตัวบ่งชี ทีสําคัญขององค์ประกอบภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐานและผล

การวิเคราะห์สามารถสร้างสเกลองค์ประกอบภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐาน  จ ํานวน 

12 ตัว ได้ดังสมการ 
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 DEL1  = 0.12(D1)+ 0.24(D2) + 0.16(D3) + 0.29(D4) + 0.28(D5) 

 DEL2  = 0.43(D6)+ 0.36(D7) + 0.72(D8)  

 DEL3  = 0.09(D9)+ 0.10(D10) + 0.07(D11) + 0.17(D12) + 0.32(D13)  

                                         +0.23(D14) + 0.20(D15) + 0.15(D16) 

 MOD1 = 0.06(M17)+ 0.18(M18) + 0.21(M19) + 0.21(M20) + 0.23(M21) +  

                                          0.37(M22) + 0.12(M23) 

 MOD2  = 0.14(M24)+ 0.10(M25) + 0.22(M26) + 0.20(M27)  

 MOD3  = 0.24(M28)+ 0.29(M29) + 0.33(M30) + 0.15(M31) + 0.28(M32)  

 PAR1  = 0.15(P33)+ 0.24(P34) + 0.67(P35) + 0.37(P36)  

 PAR2  = 0.49(P37)+ 0.27(P38) + 0.19(P39) + 0.12(P40) + 0.18(P41) 

 PAR3  = 0.38(P42)+ 0.34(P43) + 0.58(P44) + 0.17(P45) + 0.04(P46) + 0.14(P47) 

 LEA1  = 0.07(L48) + 0.05(L49) + 0.05(L50) + 0.08(L51) + 0.05(L52) +  

                                         0.01(L53) + 0.12(L54) + 0.15(L55)  

 LEA2  = 0.23(L56) + 0.26(L57) + 0.16(L58) + 0.17(L59) + 0.27(L60) +  

                                         0.16(L61) + 0.11(L62)  

 LEA3  = 0.20(L63) + 0.41(L64) + 0.08(L65) + 0.06(L66) + 0.16(L67) +  

                                         0.28(L68)  

 

3.2.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับทีสองเพือทดสอบความ

สอดคล้องของโมเดลภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขันพืนฐาน 

  การวิเคราะห์ในขั นตอนนี เพือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างภาวะ

ผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนย ันอันดับสองจากตัวบ่งชี ใหม่ 12 ตัวบ่งชี   ซึ งได้จากสเกลองค์ประกอบทีสร้างขึ น  และ

องค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ได้แก่  มีการพัฒนาตนเองและเพือนครู (DEL)  เป็นแบบอย่าง

ทางการสอน (MOD)  มีส่วนร่วมในการพัฒนา (PAR)  และ เป็นผู ้นําการเปลียนแปลง (LEA)  มา

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันอันดับสองเพียงครั งเดียว  ซึ งได้แสดงโมเดลการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนย ันอันดับสองภาวะผู ้ของของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐาน ดังแสดงในภาพที 

17 
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ภาพที 17 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันอันดับสองของตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษา

ขั นพืนฐาน 

 

 ก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันอันดับสอง  ผู ้วิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

สเกลองค์ประกอบย่อยหรือตัวบ่งชี ใหม่ทั ง  12  ตัว  เพือพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์

สหสัมพันธ์ทีจะนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบ รวมถึงการวิเคราะห์ค่าสถิติของค่าสถิติของ Bartlett 

(Bartlett’s test of Sphericity) แ ละ ค่ า ดัช นี ไ ก เ ซอ ร์ -ไ ม เ ย อ ร์ -อ อ ลคิ ล  ( Kaiser-Mayer-Olkin 

Measurers of Sampling Adequacy MSA) เพือพิจารณาว่าองค์ประกอบมีความเหมาะสมหรือไม่  ดัง

แสดงในตารางที 30 

 

 

 
 

DEL 

PAR 

LEA 

DEL1 

DEL2 

DEL3 

MOD1 

MOD2 

MOD3 

PAR1 

PAR2 

PAR3 

LEA1 

LEA2 

LEA3 

TEAL 

MOD 
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ตารางที 30 ค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐาน 

 
ตัวบ่งชี DEL1 DEL2 DEL3 MOD1 MOD2 MOD3 PAR1 PAR2 PAR3 LEA1 LEA2 LEA3 

DEL1 1.00            

DEL2 .727** 1.00           

DEL3 .646** .615** 1.00          

MOD1 .605** .558** .651** 1.00         

MOD2 .560** .506** .604** .748** 1.00        

MOD3 .559** .507** .597** .736** .715** 1.00       

PAR1 .507** .484** .617** .599** .602** .629** 1.00      

PAR2 .614** .549** .651** .627** .634** .675** .724** 1.00     

PAR3 .426** .407** .596** .511** .500** .535** .533** .539** 1.00    

LEA1 .644** .607** .672** .672** .640** .678** .648** .762** .590** 1.00   

LEA2 .615** .545** .613** .661** .619** .645** .557** .636** .576** .754** 1.00  

LEA3 .545** .503** .669** .554** .579** .553** .570** .634** .608** .713** .721** 1.00 

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

 

 จากตารางที 30  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของโมเดลตัวบ่งชี

ภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐาน (TEAL) พบว่าตัวบ่งชี ทั ง 12 ตัว มีความสัมพันธ์กันเชิง

บวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 (p< .01) โดยตัวบ่งชี ทีมีความสัมพันธ์สูงทีสุด คือ มีการ

ทํางานเป็นทีม (PAR2) และเป็นผู ้นํา (LEA1) คือ มีค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์เท่ากับ .762  ส่วนตัว

บ่งชี ทีมีความสัมพันธ์กันน้อยทีสุดคือ เชือมั นในตนเองว่าพัฒนาได้ (DEL2) และมีเครือข่ายการ

ปฏิบัติงานร่วมกัน (PAR3) คือ มีค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์เท่ากับ .407 นอกจากนีผู ้วิจัยได้

พิจารณาค่าสถิติ Baertlett เพือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและค่าดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-

ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of Sampling Adequacy MSA) เพือพิจารณาความเพียงพอ

ของข้อมูลทีจะนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบ ผลการวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที 30 

 

ตารางที 31 ค่าสถิติ  Baertlett  และค่าดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of  

Sampling Adequacy MSA) ของโมเดลตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐาน 

 

โมเดล Baertlett test 

of Sphericity 

p Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of 

Sampling Adequacy (MSA) 

ตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครูใน

สถานศึกษาขั นพืนฐาน 

6051.984 .000 .948 

 

 จากตารางที 31  ผลการวิเคราะห์ พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจาก

เมทริกซ์เอกลักษณ์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยค่า Baertlett test of Sphericity มีค่า
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เท่ากับ 6051.984 ซึ งมีค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า .01 (p< .01) ส่วนค่า Kaiser-Mayer-Olkin 

Measurers of Sampling Adequacy (MSA)  มีค่าเท่ากับ .948 โดยมีค่ามากกว่า .80 แสดงว่าตัวบ่งชี มี

ความสัมพันธ์กันดีมาก สามารถนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้  ซึงเป็นไปตามข้อเสนอของคิม

และมัชเลอร์  ได้เสนอไว้ว่า  ถ้ามีค่ามากกว่า  .80  แสดงวา่ดีมากและถ้ามีค่าน้อยกว่า .50 แสดงว่าใช้

ไม่ได้ (Kim & Muclle, 1978  อ้างถึงใน สมเกียรติ  ทานอก, 2539) 

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันอันดับทีสองด้วยโปรแกรมลิสเรล  เพือพัฒนาตัว

บ่งชี ภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐาน  ดังแสดงในตารางที 32 และภาพที 18 

 

ตารางที  32 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันอันดับทีสอง เพือพัฒนาตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครู 

ในสถานศึกษาขั นพืนฐาน 

 

องค์ประกอบ เมทริกซ์นําหนัก

องค์ประกอบ 

 

สัมประสิทธิ

การ

พยากรณ์  

(R2) 

สัมประสิทธิ

คะแนน

องค์ประกอบ 

(FS) 

ความคลาด

เคลือนของ

ตัวบ่งชี (e) 

  SE t 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันอันดับแรก 

องค์ประกอบย่อยมีการพัฒนาตนเองและเพือนครู (DEL) 

DEL1 0.40 - - 0.63 0.41 0.09 

DEL2 0.41 0.02 23.67** 0.53 0.18 0.15 

DEL3 0.45 0.02 21.96** 0.69 0.58 0.09 

องค์ประกอบย่อยเป็นแบบอย่างทางการสอน (MOD) 

MOD1 0.45 - - 0.76 0.62 0.06 

MOD2 0.44 0.02 27.50** 0.71 0.41 0.08 

MOD3 0.44 0.02 28.10** 0.73 0.49 0.07 

องค์ประกอบย่อยมีส่วนร่วมในการพัฒนา (PAR) 

PAR1 0.46 - - 0.65 0.37 0.11 

PAR2 0.47 0.02 24.92** 0.80 0.81 0.06 

PAR3 0.43 0.03 16.78** 0.44 0.17 0.23 

องค์ประกอบย่อยเป็นผู ้นําการเปลียนแปลง (LEA) 

LEA1 0.44 - - 0.80 0.64 0.05 
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LEA2 0.43 0.02 28.16** 0.72 0.47 0.07 

LEA3 0.45 0.02 24.14** 0.62 0.27 0.12 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันอันดับสอง 

DEL 0.92 0.04 21.13** 0.85 - - 

MOD 0.92 0.04 24.12** 0.85 - - 

PAR 0.94 0.04 21.96** 0.89 - - 

LEA 0.96 0.04 26.14** 0.91 - - 

Chi-Square= 34.59, df = 31, p = 0.300, GFI = 0.99, AGFI = 0.98, RMSEA = 0.013 

** P < .01 

 จากตารางที 32 สามารถสร้างโมเดลตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐาน ได้

ดังภาพ 

ที 18 

 

 
ภาพที 18 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันอันดับสองของตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษา

ขั นพืนฐาน 
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 จากตารางที 32 และภาพที 18  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันอันดับสองของตัว

บ่งชี ภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐาน พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล

เชิงประจักษ์ดีมาก พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ ( 2 ) เท่ากับ 34.59 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 31 ค่า

นัยสําคัญทางสถิติ  (P-value) เท่ากับ  0.300  นั นหมายถึง ค่าไค-สแควร์ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  และ

ค่าดัชนีว ัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.99 มีค่าดัชนีว ัดระดับความสอดคล้องทีปรับแก้

แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.98 และค่าความคลาดเคลือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์  (RMSEA) 

เท่ากับ 0.013 

 เมือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที 32 และภาพที 18 พบว่านํ าหนัก

องค์ประกอบของตัวบ่งชี ทั ง 4 องค์ประกอบหลักมีค่าเป็นบวก มีค่าตั งแต่  0.92 – 0.96  และมี

นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ทุกค่า  เรียงล ําดับจากค่านํ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อย คือ เป็น

ผู ้นําการเปลียนแปลง (LEA) มีค่านํ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.96  มีส่วนร่วมในการพัฒนา (PAR)  

มีค่านํ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.94 มีการพัฒนาตนเองและเพือนครู (DEL) และเป็นแบบอย่าง

ทางการสอน (MOD) มีค่านํ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.92 ซึงแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของ

ครูในสถานศึกษาขั นพืนฐาน เกิดจากองค์ประกอบ มีส่วนร่วมในการพัฒนา เป็นผู ้นําการ

เปลียนแปลง มีการพัฒนาตนเองและเพือนครู  และเป็นแบบอย่างทางการสอน ตามลําดับ 

 เนืองจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันอันดับสอง จะไม่รายงานค่าสัมประสิทธิ

คะแนนองค์ประกอบ  ผู ้วิจัยจึงได้นําค่านํ าหนักองค์ประกอบสําหรับตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครูใน

สถานศึกษาขั นพืนฐาน ทงั  4  องค์ประกอบ  มาสร้างสเกลองค์ประกอบตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครูใน

สถานศึกษาขั นพืนฐานแทนค่าสัมประสิทธิ คะแนนองค์ประกอบ ซึงทั งสองค่านี ให้ความหมายใน

ทํานองเดียวกัน (เพชรมณี วิริยะสืบพงศ,์ 2545)  ดังสมการ 

 TEAL  = 0.92(DEL)+ 0.92(MOD) + 0.94(PAR) + 0.96(LEA)  

 

3.3 นําหนักองค์ประกอบ (factor loading) ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและตัว

บ่งชีของภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขันพืนฐาน   

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนีเป็นการนําเสนอผลการวิเคราะห์เพือตอบวัตถุประสงค์ข้อ

ที 3 คือผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลมาคัดเลือกตัวบ่งชี ทีแสดงว่ามีค่าความ

เทียงตรงเชิงโครงสร้างหรือค่านํ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ตามเกณฑ์ดังนี  1)  เท่ากับหรือ

มากกว่า 0.7 สําหรับองค์ประกอบหลัก (Farrell & Rudd, 2011)  และ 2) เท่ากับหรือมากกว่า 0.30 

สําหรับองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี (Tacq,1997 อ้างถึงใน วิลาว ัลย์  มาคุ้ม, 2549) รายละเอียดดัง

ตารางที 33 
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ตารางที 33 นํ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี 

ของภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐาน 

 
ภาวะผู้นําของครู องค์ประกอบหลัก 

  
องค์ประกอบย่อย 

  ตัวบ่งชี   
ภาวะผู ้นําของครู 

(TEAL) 

มีการพัฒนาตนเอง

และเพือนครู (DEL) 

.92 มีวิสัยทัศน์พ ัฒนา

ตนเอง(DEL1) 

.40 D1 .45 

D2 .44 

D3 .40 

D4 .45 

D5 .48 

เชือมั นในตนเองว่า

พ ัฒนาได(้DEL2) 

.41 D6 .53 

D7 .52 

D8 .54 

เป็นครูผู ้นําพ ัฒนา

เพือนครู(DEL3) 

.45 D9 .49 

D10 .55 

D11 .44 

D12 .51 

D13 .48 

D14 .44 

D15 .42 

D16 .43 

เป็นแบบอย่างทางการ

สอน (MOD) 

.92 ใช้วิธีสอนที

หลากหลาย 

(MOD1) 

.45 M17 .48 

M18 .47 

M19 .50 

M20 .47 

M21 .51 

M22 .49 

M23 .41 

ส่งเสริมการเรียนรู้

ด้วยตนเอง 

(MOD2) 

.44 M24 .46 

M25 .46 

M26 .45 

M27 .40 

ส่งเสริมบรรยากาศ

การเรียนรู้ 

(MOD3) 

.44 M28 .47 

M29 .49 

M30 .49 

M31 .44 

M32 .47 
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ตารางที 33 นํ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี 

ของภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐาน (ต่อ) 

 
ภาวะผู้นําของครู องค์ประกอบหลัก 

  
องค์ประกอบย่อย 

  
ตัวบ่งชี   

ภาวะผู ้นํา 

ของครู 

(TEAL) 

มีส่วนร่วมในการพัฒนา 

(PAR) 

0.94 มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา

ร่วมกัน 

(PAR1) 

.46 P33 .57 

P34 .52 

P35 .55 

P36 .52 

มีการทํางานเป็นทีม 

(PAR2) 

.47 P37 .50 

P38 .52 

P39 .51 

P40 .47 

P41 .64 

มีเครือข่ายการ

ปฏิบัติงานร่วมกัน 

(PAR3) 

.43 P42 .61 

P43 .66 

P44 .66 

P45 .58 

P46 .55 

P47 .59 

เป็นผู ้นําการ

เปลียนแปลง (LEA) 

.96 เป็นผู ้นํา 

(LEA1) 

.44 L48 .38 

L49 .40 

L50 .37 

L51 .43 

L52 .39 

L53 .36 

L54 .52 

L55 .49 

เป็นบุคคลแห่งการ

เรียนรู้ 

(LEA2) 

.43 L56 .48 

L57 .53 

L58 .47 

L59 .46 

L60 .47 

L61 .47 

L62 .43 

เป็นผู ้ได้รับการยอมรับ 

(LEA3) 

.45 L63 .53 

L64 .49 

L65 .53 

L66 .55 

L67 .51 

L68 .50 
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 จากตารางที 33  พบว่าค่านํ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ขององค์ประกอบหลักทั ง 4 

องค์ประกอบหลักมีค่าเป็นบวก มีค่าตั งแต่  0.92 – 0.96  และมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ทุกค่า 

เรียงล ําดับจากค่านํ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อย คือ เป็นผู ้นําการเปลียนแปลง (LEA) มีค่า

นํ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.96  มีส่วนร่วมในการพัฒนา (PAR)  มีค่านํ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 

0.94 มีการพัฒนาตนเองและเพือนครู (DEL) และเป็นแบบอย่างทางการสอน (MOD) มีค่านํ าหนัก

องค์ประกอบเท่ากับ 0.92   

 ค่านํ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ขององค์ประกอบย่อยทั ง 4 องค์ประกอบย่อยมีค่า

เป็นบวก  และมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ทุกค่า  โดยแยกแต่ละองค์ประกอบย่อย สามารถสรุป

ได้ ดังนี  1) องค์ประกอบย่อยมีการพัฒนาตนเองและเพือนครู (DEL) นํ าหนักองค์ประกอบมีค่าเป็น

บวก มีค่าตั งแต่  0.40 – 0.45  และมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ทุกค่า  เรียงล ําดับจากค่านํ าหนัก

องค์ประกอบมากไปหาน้อย คือ  เป็นครูผู ้นําพัฒนาเพือนครู (DEL3) มีค่านํ าหนักองค์ประกอบ

เท่ากับ 0.45 เชือมั นในตนเองว่าพัฒนาได้ (DEL2) มีค่านํ าหนักองคป์ระกอบเท่ากับ 0.41 มีวิสัยทัศน์

พัฒนาตนเอง (DEL1)  มีค่านํ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.40   2) องค์ประกอบย่อยเป็นแบบอย่าง

ทางการสอน (MOD) นํ าหนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวก มีค่าตั งแต่  0.44 – 0.45  และมีนัยสําคัญ

ทางสถิติทีระดับ .01 ทุกค่า  เรียงล ําดับจากค่านํ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อย คือ ใช้วิธีสอนที

หลากหลาย (MOD1) มีค่านํ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.45   ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

(MOD2) มีค่านํ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.44   และส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ (MOD3)  มีค่า

นํ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.44    3)  องค์ประกอบย่อยมีส่วนร่วมในการพัฒนา (PAR) นํ าหนัก

องค์ประกอบมีค่าเป็นบวก มีค่าตั งแต่  0.43 – 0.47  และมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ทุกค่า  

เรียงล ําดับจากค่านํ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อย คือมีการทํางานเป็นทีม (PAR2) มีค่านํ าหนัก

องค์ประกอบเท่ากับ 0.47 มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาร่วมกัน (PAR1) มีค่านํ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 

0.46  และมีเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกัน (PAR3) มีค่านํ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.43  และ4)  

องค์ประกอบย่อยเป็นผู ้นําการเปลียนแปลง (LEA) นํ าหนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวก มีค่าตั งแต่  

0.43 – 0.45  และมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ทุกค่า  เรียงล ําดับจากค่านํ าหนักองค์ประกอบมาก

ไปหาน้อย คือ เป็นผู ้ได้รับการยอมรับ (LEA3) มีค่านํ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.45   เป็นผู ้นํา 

(LEA1) มีค่านํ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.44   และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (LEA2) มีค่านํ าหนัก

องค์ประกอบเท่ากับ 0.43   

 ค่านํ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ของตัวบ่งชี ของภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษา 

ขั นพืนฐานทั ง 68 ตัวบ่งชี มีค่าเป็นบวก มีค่าตั งแต่  0.36 – 0.66  และมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 

ทุกค่า   
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บทที 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 

การวิจัยครั งนีเป็นพัฒนาตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐาน โดยมี

ว ัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพือศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครู เพือคัดสรร

กําหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลียเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่า

สัมประสิทธิ การกระจายเท่ากับหรือตํ ากว่า 20%  2) เพือทดสอบความสอดคล้องของโมเดล

ความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครูทีพัฒนาขึ นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ โดยใช้เกณฑ์ (1) ค่าไคสแควร์ (Chi Square) มีค่าตํ าหรือไม่มีนัยสําคัญทางสถิติมีความ

น่าจะเป็นหรือค่า p - value สูงกว่า 0.05   (2) ค่าดัชนีความกลมกลืนหรือค่า  GFI (Goodness  of  Fit  

Index) และค่าดัชนีว ัดระดับความกลมกลืนทีปรับแก้แล้วหรือค่า AGFI (Adjust Goodness  of  Fit  

Index) มีค่าตั งแต่ 0.09 – 1.00  และ (3) ค่า RMSEA มีค่าตํ ากว่า 0.05  3) เพือตรวจสอบค่านํ าหนัก

องค์ประกอบ (factor Loading) ตามเกณฑ์ดังนี  1)  เท่ากับหรือมากกว่า 0.7 สําหรับองค์ประกอบ

หลัก และ 2) เท่ากับหรือมากกว่า 0.30 สําหรับองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย คือ ครูผู ้สอนในสถานศึกษาขั นพืนฐาน สังกดั

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐาน ปีการศึกษา 2553 จ ํานวน 780 คน จากครูผู ้สอนใน

สถานศึกษาขั นพืนฐาน ทั งหมด 419,132 คน ซึงได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบ

หลายขั นตอน (multi – stage random sampling) 

เครืองมือทีใช้ในการวิจัยครั งนี  แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 1) แบบสอบถามเกียวกับข้อมูล

สถานภาพของผู ้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 2)  แบบสอบถามเกียวกับความ

เหมาะสมตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐาน ลักษณะ

เครืองมือเป็นมาตรวัดแบบประเมินค่า 5 ระดับ (rating scale) จ ําแนกเนือหาตามองค์ประกอบหลัก

และองค์ประกอบย่อย มีข้อคําถาม จ ํานวน 68 ข้อ 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนาเพือหาค่าการแจกแจงความถี ค่าร้อยละ ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู ้ตอบแบบสอบถาม  และการวิเคราะห์ค่าเฉลีย  ค่าความเบียงเบน

มาตรฐาน   ค่าสัมประสิทธิ การกระจาย ของตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐาน ส่วน

สถิติภาคอ้างอิงใช้ในการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การวิเคราะห์ความตรง

เชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ัน โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS 

Statistics 17.0 BASE for Windows) และโปรแกรมลิสเรลเพือการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
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หรือความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (linear structural relationship: LISREL) ซึงสามารถสรุป

ผลการวิจัยได้ดังนี 

 

1. สรุปผลการวิจัย 

1.1 สถานภาพของครูผู ้สอนในสถานศึกษาขั นพืนฐานทีตอบแบบสอบถาม จ ํานวน 

642 คน พบว่า ครูส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 71.50) เป็นเพศชาย (ร้อยละ28.50) ครูส่วนใหญ่มี

อายุระหว่าง 51 – 60 ปี (ร้อยละ 44.10)  รองลงมา คือ มีอายุระหว่าง 41 – 50  (ร้อยละ 28.00)  อายุ

ระหว่าง 31 – 40 ปี (ร้อยละ 19.20)  และมีอายตุ ํ ากว่า 31 ปี (ร้อยละ 8.70) ตามลําดับ  ครูส่วนใหญ่มี

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 65.40) รองลงมา ปริญญาโท (ร้อยละ 33.50) ตํ ากว่าปริญญาตรี 

(ร้อยละ 0.80)  ปริญญาเอก (ร้อยละ 0.30)  ครูส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทํางาน ระหว่าง 31-

40 ปี (ร้อยละ 33.50) รองลงมา คือ  ระหว่าง 21 – 30 ปี (ร้อยละ 28.00)  ต ํ ากว่า 11 ปี (ร้อยละ 20.60)   

ระหว่าง 11-20 ปี (ร้อยละ 17.80) และ 41 ปีขึ นไป (ร้อยละ 0.20) ตามลําดับ  ครูส่วนใหญ่ปฏิบัติ

หน้าทีในสถานศึกษาขนาดใหญ่ (ร้อยละ 34.10) รองลงมาคือสถานศึกษาขนาดกลาง  (ร้อยละ 

29.30) สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  (ร้อยละ 27.40) และสถานศึกษาขนาดเล็ก (ร้อยละ 9.20) 

ตามลําดับ  และครูทีปฏิบัติราชการในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา  (ร้อยละ 57.78) และครูที

ปฏิบัติราชการในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา  (ร้อยละ 42.22)   

1.2 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ การกระจาย แสดงความ

เหมาะสมของตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐาน เปรียบเทียบกับเกณฑค่์าเฉลีย

เท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ การกระจายเท่ากับหรือตํ ากว่า 20 เพือคัดสรรกําหนด

ไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า ตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั น

พืนฐานมีค่าเฉลีย ค่าสัมประสิทธิ การกระจายผ่านเกณฑ์ทีก ําหนดทุกตัวบ่งชี    

กรณีตัวบ่งชี ขององค์ประกอบย่อยมีวิสัยทัศน์พัฒนาตนเอง เชือมั นในตนเองว่าพัฒนาได้ 

และเป็นครูผู ้นําพัฒนาเพือนครู พบว่า ตัวบ่งชีเป็นพีเลี ยงหรือทีปรึกษาให้เพือนครูในการพัฒนา

วิชาชีพมีค่าเฉลียตํ าสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.77 และมีค่าสัมประสิทธิ การกระจายมากทีสุดมีค่า

สัมประสิทธิ การกระจายเท่ากับ 19.89  แสดงให้เห็นว่า ตัวบ่งชี ทุกตัว มีค่าเฉลียและค่าสัมประสิทธิ

การกระจายผ่านเกณฑค่์าเฉลียเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ การกระจายเท่ากับหรือ

ตํ ากว่า 20 % เพือคัดสรรกําหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง  

กรณีตัวบ่งชี ขององค์ประกอบย่อย ใช้วิธีสอนทีหลากหลาย  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

และ ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ พบว่า ตัวบ่งชีร่วมวางแผนการจัดการชั นเรียนกับผู ้ เรียน ทีมี

ค่าเฉลียตํ าสุดมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.99 และตัวบ่งชีศึกษาผู ้ เรียนเป็นรายบุคคล มีค่าสัมประสิทธิ การ
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กระจายมากทีสุดมีค่าสัมประสิทธิ การกระจายเท่ากับ 17.16  แสดงให้เห็นว่า ตัวบ่งชี ทุกตัว มี

ค่าเฉลียและค่าสัมประสิทธิ การกระจายผ่านเกณฑค่์าเฉลียเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่า

สัมประสิทธิ การกระจายเท่ากับหรือตํ ากว่า 20 % เพือคัดสรรกําหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์

โครงสร้าง  

กรณีตัวบ่งชี ขององค์ประกอบย่อย มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาร่วมกัน มีการทํางานเป็นทีม 

และ มีเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกัน พบว่า ตัวบ่งชีขอรับการสนับสนุนจากเครือข่ายเพือแก้ไข

ปัญหาให้บรรลุว ัตถุประสงค ์มีค่าเฉลียตํ าสุดมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.72  และตัวบ่งชีมีส่วนในการ

วิเคราะห์และกําหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน มีค่าสัมประสิทธิ การกระจายมากทีสุดมีค่าสัมประสิทธิ

การกระจายเท่ากับ 19.79 แสดงให้เห็นว่า ตัวบ่งชี ทุกตัว มีค่าเฉลียและค่าสัมประสิทธิ การกระจาย

ผ่านเกณฑค่์าเฉลียเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ การกระจายเท่ากับหรือตํ ากว่า 20 % 

เพือคัดสรรกําหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง  

กรณีตัวบ่งชี ขององค์ประกอบย่อย เป็นผู ้นํา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และ เป็นผู ้ได้รับการ

ยอมรับ  พบว่า ตัวบ่งชีบุคคลทีเพือนร่วมงานมักจะขอให้เป็นตัวแทนในการนําเสนองานอยู่เสมอ มี

ค่าเฉลียตํ าสุดมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.78 และมีค่าสัมประสิทธิ การกระจายมากทีสุดมีค่าสัมประสิทธิ การ

กระจายเท่ากับ 19.84 แสดงให้เห็นว่า ตัวบ่งชี ทุกตัว มีค่าเฉลียและค่าสัมประสิทธิ การกระจายผ่าน

เกณฑค่์าเฉลียเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ การกระจายเท่ากับหรือตํ ากว่า 20 % เพือ

คัดสรรกําหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง 

1.3 การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี ภาวะผู ้นํา

ของครูทีพัฒนาขึ นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีการทดสอบตามลําดับดังนี  

คือ 1) การทดสอบโมเดลในระดับตัวบ่งชี ของแต่ละองค์ประกอบย่อยทีพัฒนาขึ นกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ัน และ2) ทดสอบโมเดลในระดับองค์ประกอบย่อย

ของแต่ละองค์ประกอบหลัก และ 3) การทดสอบโมเดลในระดับองค์ประกอบหลักของภาวะผู ้นํา

ของครูทีพัฒนาขึ นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันอันดับทีสอง   

 เนืองจากเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันอันดับทีสาม ไม่สามารถใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ในครั งเดียวได้  เนืองจากข้อจํากัดของโปรแกรมในการวิเคราะห์ซึงยอมให้

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันอันดับทีสองเท่านั น  ผู ้วิจัยได้แยกการวิเคราะห์และนําเสนอผล

การวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2  ตอนคือ ตอนแรกเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ัน  และตอน

ทีสองเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันอันดับทีสอง  ซึงผลการวิเคราะห์ทีได้จะใกล้เคียงกับ

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันอันดับทีสาม จึงสรุปผลตามลําดับ ดังนี 
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 1.3.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันเพือสร้างสเกลองค์ประกอบ ผลการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี ทั ง 68 ตัวบ่งชี เพือพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ที

จะนําไปใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบว่ามีความเหมาะสมหรือไม่   ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่า

สัมประสิทธิ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี  ทั ง 68 ตัวบ่งชี ในแต่ละองค์ประกอบย่อย มี

ความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดับ .01 (p< .01) ทุกค่า และผลการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนย ันอันดับหนึงของแต่ละองค์ประกอบย่อยทั ง 4 โมเดล  พบว่าโมเดลมีความ

สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก  และค่านํ าหนักของตัวบ่งชี ทั ง 68 ตัวบ่งชี ในแต่ละ

องค์ประกอบย่อย มีค่าเป็นบวก ซึงเกินเกณฑ์ทีก ําหนด คือ 0.30 และมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 

ทุกค่า 

 1.3.2 การวิเคราะห์เพือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างภาวะผู ้นําของครู

ในสถานศึกษาขั นพืนฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันอันดับสอง

จากตัวบ่งชี ใหม่ 12 ตัวบ่งชี   ซึงได้จากสเกลองค์ประกอบทีสร้างขึ น  และองค์ประกอบหลัก 4 

องค์ประกอบ ได้แก่ มีการพัฒนาตนเองและเพือนครู (DEL)  เป็นแบบอย่างทางการสอน (MOD)  มี

ส่วนร่วมในการพัฒนา (PAR)  และ เป็นผู ้นําการเปลียนแปลง (LEA)  มาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนย ันอันดับสองเพียงครั งเดียว ก่อนทําการวิเคราะห์องค์ประกอบ ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์ประกอบย่อยทั ง 12 องค์ประกอบ พบว่า  ค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของ

องค์ประกอบย่อย ทั ง 12 องค์ประกอบย่อย มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที

ระดับ .01 (p< .01) ทุกค่า และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันอันดับสองของตัวบ่งชี ภาวะ

ผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐาน พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล 

เชิงประจักษ์ดีมาก และค่านํ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ทั ง 4 องค์ประกอบหลักมีค่าเป็นบวก 

และมีนัยสําคัญทางสถิตจิทีระดับ .01 ทุกค่า  เรียงล ําดับจากค่านํ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อย 

คือ มีส่วนร่วมในการพัฒนา (PAR)  เป็นผู ้นําการเปลียนแปลง (LEA) มีการพัฒนาตนเองและเพือน

ครู (DEL) และ เป็นแบบอย่างทางการสอน (MOD) ซึงแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครูใน

สถานศึกษาขั นพืนฐาน เกิดจากองค์ประกอบ มีส่วนร่วมในการพัฒนา เป็นผู ้นําการเปลียนแปลง มี

การพัฒนาตนเองและเพือนครู  และเป็นแบบอย่างทางการสอน ตามลําดับ   

 1.3.3 การตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลมาคัดเลือกตัวบ่งชี ทีแสดงว่ามี

ค่าความเทียงตรงเชิงโครงสร้างหรือค่านํ าหนักองค์ประกอบ (factor loading)  ตามเกณฑ์ดังนี  1)  

เท่ากับหรือมากกว่า  0.7 สําหรับองค์ประกอบหลัก (Farrell & Rudd, 2011)  และ 2) เท่ากับหรือ

มากกว่า 0.30 สําหรับองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี (Tacq,1997 อ้างถึงใน วิลาว ัลย์  มาคุ้ม,2549)  

ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่าค่านํ าหนักองคป์ระกอบ (factor loading) ขององค์ประกอบหลักทั ง 4 
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องค์ประกอบหลักมีค่าเป็นบวก 0.92 – 0.96  และมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ทุกค่า  เรียงล ําดับ

จากค่านํ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อย คือ เป็นผู ้นําการเปลียนแปลง (LEA)  มีค่านํ าหนัก

องค์ประกอบเท่ากับ 0.96  มีส่วนร่วมในการพัฒนา (PAR)  มีค่านํ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.94  มี

การพัฒนาตนเองและเพือนครู (DEL) และเป็นแบบอย่างทางการสอน (MOD) มีค่านํ าหนัก

องค์ประกอบเท่ากับ 0.92   

 ค่านํ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ขององค์ประกอบย่อยทั ง 4 องค์ประกอบย่อยมีค่า

เป็นบวก  และมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ทุกค่า  โดยแยกแต่ละองค์ประกอบย่อย สามารถสรุป

ได้ ดังนี  1) องค์ประกอบย่อยมีการพัฒนาตนเองและเพือนครู (DEL) นํ าหนักองค์ประกอบมีค่าเป็น

บวก มีค่าตั งแต่  0.40 – 0.45  และมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ทุกค่า  เรียงล ําดับจากค่านํ าหนัก

องค์ประกอบมากไปหาน้อย คือ  เป็นครูผู ้นําพัฒนาเพือนครู (DEL3) มีค่านํ าหนักองค์ประกอบ

เท่ากับ 0.45 เชือมั นในตนเองว่าพัฒนาได้ (DEL2) มีค่านํ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.41 มีวิสัยทัศน์

พัฒนาตนเอง (DEL1)  มีค่านํ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.40   2) องค์ประกอบย่อยเป็นแบบอย่าง

ทางการสอน (MOD) นํ าหนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวก มีค่าตั งแต่  0.44 – 0.45  และมีนัยสําคัญ

ทางสถิติทีระดับ .01 ทุกค่า  เรียงล ําดับจากค่านํ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อย คือ ใช้วิธีสอนที

หลากหลาย (MOD1) มีค่านํ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.45   ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

(MOD2) มีค่านํ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.44   และส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ (MOD3)  มีค่า

นํ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.44  3)  องค์ประกอบย่อยมีส่วนร่วมในการพัฒนา (PAR) นํ าหนัก

องค์ประกอบมีค่าเป็นบวก มีค่าตั งแต่  0.43 – 0.47  และมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดบั .01 ทุกค่า  

เรียงล ําดับจากค่านํ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อย คือมีการทํางานเป็นทีม (PAR2) มีค่านํ าหนัก

องค์ประกอบเท่ากับ 0.47 มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาร่วมกัน (PAR1) มีค่านํ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 

0.46  และมีเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกัน (PAR3) มีค่านํ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.43  และ4)  

องค์ประกอบย่อยเป็นผู ้นําการเปลียนแปลง (LEA) นํ าหนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวก มีค่าตั งแต่  

0.43 – 0.45  และมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ทุกค่า  เรียงล ําดับจากค่านํ าหนักองค์ประกอบมาก

ไปหาน้อย คือ เป็นผู ้ได้รับการยอมรับ (LEA3) มีค่านํ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.45 เป็นผู ้นํา

(LEA1) มีค่านํ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.44  และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (LEA2) มีค่านํ าหนัก

องค์ประกอบเท่ากับ 0.43  ค่านํ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ของตัวบ่งชี ของภาวะผู ้นําของ

ครูในสถานศึกษาขั นพืนฐานทั ง 68 ตัวบ่งชีมีค่าเป็นบวก มีค่าตั งแต่  0.36 – 0.66  และมีนัยสําคัญ

ทางสถิติทีระดับ .01 ทุกค่า 

 จากผลการวิเคราะห์ทีกล่าวข้างต้น  แสดงให้เห็นว่า โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู ้นําของ

ครูในสถานศึกษาขั นพืนฐานซึงประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 12 องค์ประกอบย่อย และ 68 ตัว
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บ่งชี  สามารถใช้ว ัดภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐาน ได้อย่างมีความเทียงตรงเชิง

โครงสร้าง 

 

2. อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจัยในครั งนี  ผู ้วิจัยได้แบ่งเนือหาในการอภิปรายออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  

1)  ความเหมาะสมขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครู เพือคัด

สรรกําหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลียเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และ

ค่าสัมประสิทธิ การกระจายเท่ากับหรือตํ ากว่า 20%  2)  การทดสอบโมเดลในระดับตัวบ่งชี ของแต่

ละองค์ประกอบย่อยทีพัฒนาขึ นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนย ัน 

และทดสอบโมเดลในระดับองค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลัก และโมเดลในระดับ

องค์ประกอบหลักของภาวะผู ้นําของครูทีพัฒนาขึ นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนย ันอันดับทีสอง  และ3) การตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลมา

คัดเลือกตัวบ่งชี ทีแสดงว่ามีค่านํ าหนักองค์ประกอบ (factor loading)  ตามเกณฑ์ ซึงในแต่ละส่วน 

มีประเด็นสําคัญทีนํามาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี 

2.1 ความเหมาะสมของตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครู เพือคัดสรรกําหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์

โครงสร้างก่อนจะทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันต่อไป  โดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลียเท่ากับหรือ

มากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ การกระจายเท่ากับหรือตํ ากว่า 20%  ซึงผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลีย

และค่าสัมประสิทธิ การกระจาย ในระดับตัวบ่งชี ทุกตัวบ่งชี  ผ่านเกณฑ์ทีก ําหนดไว้ดังกล่าว ทั งนี  

เหตุผลประการหนึง อาจเนืองมาจาก ผู ้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีทีเกียวข้องอย่างเป็น

ระบบแล้วทําการสังเคราะห์งานวิจัยทีเกียวข้องและแนวคิดทีเกียวข้องตามทัศนะของนักวิชาการ

หลายท่านเพือให้ได้กรอบแนวคิดทีชัดเจนและเหมาะสม และได้รับการตรวจสอบจากผู ้ เชียวชาญ  

จึงทําให้ผลการวิจัยดังกล่าวผ่านเกณฑ์ทีก ําหนด  เมือพิจารณาแต่ละองค์ประกอบหลัก  มีประเด็น

สําคัญทีนํามาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี 

 2.1.1 องค์ประกอบมีการพัฒนาตนเองและเพือนครู  จากผลการวิจัยพบว่า ตัวบ่งชี ของ

แต่ละองค์ประกอบย่อยทีพบว่ามีค่าเฉลีย  และค่าสัมประสิทธิ การกระจายผ่านเกณฑ์ทีก ําหนดไว้  

ทั งนี อาจเนืองมาจากในสภาวะปัจจุบัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐานได้มีการ

กําหนดนโยบายทีชัดเจนและสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง อีกทั งเพือสอดรับกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที 2 พ.ศ. 2545  รวมถึงสํานักงานพฒันาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาขั นพืนฐานได้มีการติดตามและประเมินสมรรถนะครูด้านภาวะผู ้นําของครูทุกปี 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐาน, 2553) และย ังสอดคล้องกับแนวคิดของ วินัย เพชร



181 

ช่วย (2553) ทีได้กล่าวถึงแนวคิดพืนฐานในการพัฒนาตนทีถูกต้อง ซึงจะเป็นสิงทีช่วยส่งเสริมให้

การพัฒนาตนเองประสบความสําเร็จ นั นคือ มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพทีมีคุณค่าอยู่ในตนเอง ทําให้

สามารถฝึกหัดและพัฒนาตนได้เกือบทุกเรือง ไม่มีบุคคลใดทีมีความสมบูรณ์ จนไม่จําเป็นต้อง

พัฒนาในเรืองใดๆ อีก แม้บุคคลจะเป็นผู ้ ทีรู้จักตนเองดีทีสุด แต่ก็ไม่สามารถปรับเปลียนตนเองได้

ในบางเรือง ย ังต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู ้ อืนในการพัฒนาตน   

  ผลการวิจัยย ังพบว่าตัวบ่งชี ที 4 สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ทั งของตนเองและ

ผู ้ อืนและตัวบ่งชี ที 8 มีเป้าหมายทีชัดเจนในการปฏิบัติงานและมุ่งมั นว่าจะปฏิบัติงานได้บรรลุผล

สําเร็จ มีค่าเฉลียสูงสุดรองลงมาคือ ตัวบ่งชี ที 14 ให้ความช่วยเหลือตลอดจนร่วมคิดร่วมทํางานกับ

เพือนครูอย่างสมํ าเสมอ ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธีระวุฒิ  เอกะกุล  (2541)  ทีได้ศึกษา

พฤติกรรมองค์การทีเอือต่อความเป็นครูเก่งและครูดี: กรณีศึกษาข้าราชการครูทีสําเร็จการศึกษาจาก

โครงการคุรุทายาทของสถาบันราชภฏั  พบว่า องค์ประกอบทีเกียวข้องกับการพัฒนาเพือนครูคือ  

การให้ความรู้ทางวิชาการใหม่ๆแก่เพือนครู  การให้ความช่วยเหลือให้ค ําแนะนําแก่เพือนครู 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเกียวกับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เพือนครู  

และย ังสอดรับกับหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา (2543) ทีได้ก ําหนดแนวทางในการพัฒนาครู

แกนนําและครูต้นแบบ โดยมีว ัตถุประสงค์เพือพัฒนาครูแกนนําและครูต้นแบบเพือเป็นผู ้นําในการ

เปลียนแปลงและเป็นต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยได้ก ําหนด

หลักสูตรพัฒนาครูแกนนําและครูต้นแบบ โดยเฉพาะในด้านความรู้ความสามารถ ความเชียวชาญ

นั นให้สามารถเป็นวิทยากรหลักในพืนที และกําหนดคุณสมบัติของครูแกนนําและครูต้นแบบให้

สามารถถ่ายทอดความรู้  นิเทศเครือข่าย และการให้ค ําปรึกษาแก่ครูด้วยกันผลสําเร็จอันเกิดจากการ

พัฒนาตนเองของครูแกนนําและครูต้นแบบจะนําไปสู่การพัฒนาผู ้ เรียนและพัฒนาครูเครือข่ายได้

อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลจะกลายเป็นประสบการณ์ ความเชียวชาญ ทีสั งสมอยู่ในตัว

ครูแกนนํา และครูแกนนําและครูต้นแบบจะมีโอกาสได้เป็นผู ้นําการเปลียนแปลงด้านการปฏิรูปการ

เรียนรู้เป็นแบบอย่างให้แก่ครูเครือข่าย โดยใช้วิธีการนิเทศภายในในลักษณะกัลยาณมิตรนิเทศ ซึง

จะส่งผลให้ครูเครือข่ายเกิดการปรับเปลียนกระบวนทัศน์ เพิมพูน ทักษะความรู้ความสามารถ และ

เจตคติอันดีต่อการปฏิรูปการเรียนรู้แล้วสามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้หรือจัดกิจกรรม

สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู ้อืนได้อย่างมีคุณภาพต่อไป  และตัวบ่งชี ที 13 คือสามารถสร้าง

สัมพันธภาพทีดีกับผู ้ อืนและทํางานเป็นระบบ ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Liberman; Saxl and 

Miles (1988) ทีได้กล่าวถึงครูผู ้นําทีมีประสบการณ์การใช้ภาวะผู ้นําทําให้พวกเขาได้เกิดการเรียนรู้

และเกิดความเชียวชาญในการใช้ทักษะการบริหารจัดการ  การสร้างสัมพันธภาพกับผู ้อืน  การ

ทํางานอย่างเป็นระบบ ทีสําคัญทีสุดครูผู ้นําได้เรียนรู้สิงใหม่ด้านการเรียนการสอนในขณะทีทํา
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หน้าทีเป็นพีเลี ยงหรือทีปรึกษาให้กับเพือนครู   ส่วนทีมีค่าเฉลียความเหมาะสมตํ าสุดคือตัวบ่งชี ที 

10 เป็นพีเลี ยงหรือทีปรึกษาให้เพือนครูในการพัฒนาวิชาชีพ  จากแนวคิดของ York-Barr  and Duke 

(2004)  ไดชี้ ให้เห็นถึงความสําคัญของครูเกียวกับความเป็นผู ้นําในการพัฒนาวิชาชีพครูให้กับเพือน

ร่วมงาน ควรเป็นครูพีเลี ยงให้กับครูอืน เป็นผู ้นําในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้เวลากับการประชุม

กลุ่มย่อยกับเพือนครูในการแนะนําและสอนงาน เป็นตัวแบบและให้การสนับสนุนความก้าวหน้าใน

วิชาชีพ  

 2.1.2 องค์ประกอบเป็นแบบอย่างทางการสอน จากผลการวิจัยพบว่า ตัวบ่งชี ของแต่ละ

องค์ประกอบย่อยทีมีค่าเฉลีย และค่าสัมประสิทธิ การกระจายผ่านเกณฑ์ทีก ําหนดไว้ โดยทีตัวบ่งชี ที 

22 ส่งเสริมให้ผู ้ เรียนได้รับการพัฒนาทั งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคมเป็นสําคัญมี

ค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ ตัวบ่งชี ที 30 ให้ความสําคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู ้ เรียน

และตัวบ่งชี ที 29 เสริมสร้างบรรยากาศแห่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู ้สอนกับผู ้ เรียนและผู ้ เรียน

กับผู ้ เรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา  แขมมณี (2551) ทีกล่าวว่าการปฏิรูปกระบวนการ

เรียนรู้ถือเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้

ก ําหนดแนวทางการจัดการศึกษาทียึดหลักให้ผู ้ เรียนเป็นผู ้ทีสําคัญทีสุด ซึงต้องอาศัยแนวการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ทีเน้นผู ้ เรียนเป็นศูนย์กลาง และการจัดการเรียนรู้ทีเน้นผู ้ เรียนเป็นศูนย์กลาง

ก็จ ําเป็นต้องอาศัยหลักการวิธีสอนและเทคนิคการสอนทีหลากหลายเข้าไปช่วย การจัดการเรียน 

การสอนด้วยวิธีการทีหลากหลาย นอกจากจะช่วยให้ผู ้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีตามวัตถุประสงค์แล้ว 

ย ังสามารถช่วยจูงใจให้ผู ้ เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้อีกด้วย  ครูพึงตระหนักว่าการ

ปรับปรุงการสอนด้วยการเรียนรู้วิธีการและเทคนิคต่างๆ ของการสอน จะช่วยให้การเรียนการสอน

มีประสิทธิภาพยิงขึ น ครูผู ้สอนจําเป็นต้องมีความอดทนและความพยายามอย่างต่อเนือง ความสําเร็จ

จึงจะเกิดขึ น ส่วนทีมีค่าเฉลียตํ าสุดคือตัวบ่งชี ที 28 ร่วมวางแผนการจัดการชั นเรียนกับผู ้ เรียน  ทั งนี

อาจเนืองมาจาก การจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูนั น โดยส่วนใหญ่จะเน้นการผลิตสือ 

นวัตกรรมใหม่ ๆ และเทคนิควิธีสอนทีหลากหลาย โดยมุ่งเน้นไปทีผลสัมฤทธิ ทางการเรียนของ

ผู ้ เรียน แต่ย ังคงขาดการให้ความสําคัญในการให้ผู ้ เรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการจัด

ชั นเรียน 

 2.1.3 องค์ประกอบมีส่วนร่วมในการพัฒนา  จากผลการวิจัยพบว่า ตัวบ่งชี ของแต่ละ

องค์ประกอบย่อย  ทีพบว่า มีค่าเฉลียและค่าสัมประสิทธิ การกระจายผ่านเกณฑ์ทีก ําหนดไว้ โดยที

ตัวบ่งชี ที 40 ร่วมมือประสานงานเพือความสําเร็จของโรงเรียน  มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ ตัว

บ่งชี ที 41 ร่วมรับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการทํางานร่วมกันกับคณะครู และตัวบ่งชี ที 38มี

ส่วนร่วมในการดําเนินงานตามบทบาทหน้าทีต่าง  ๆตัวบ่งชี ที 39 สามารถติดต่อสือสารเพือให้เกิด
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ความเข้าใจอันดีในหมู่คณะ สอดคล้องกับแนวคิดของ Weiss, Cambone and Wyeth (1992), Hart 

(1995), Lieberman and Miller (1999), Bossert (1988), Barth (2001), MacNeill, Cavanagh, and 

Silcox, (2003) ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของครูว่าทําให้ฝ่ายบริหารได้ทราบถึงความ

เข้าใจ ความรู้สึกและมุมมองต่างๆ ของคณะครูทีมีต่อนโยบายทําให้ฝ่ายบริหารได้มีข้อมูลในการ

บริหารจัดการและการตัดสินใจอย่างรอบคอบ ครูคือกลุ่มบุคลากรหลักในการแปลงวิสัยทัศน์และ

นโยบายของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  การทีครูมีความเต็มใจและมีพลังต้องการเข้าไปมีส่วน

ร่วมกับฝ่ายบริหาร ทําให้เกิดการแลกเปลียนความคิดทีมีประโยชน์ ต่อการตัดสินใจแก่ฝ่ายบริหาร 

ก่อให้เกิดบรรยากาศการทํางานแบบมีความรู้สึกร่วมกันของความเป็นเจ้าของและความผูกพันที

ปฏิบัติภารกิจเพือบรรลุเป้าหมายขององค์การ ในแง่ของครูผู ้นํา การเปิดโอกาสให้เขาเหล่านั นได้มี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจและแลกเปลียนความคิดเห็น ย่อมทําให้ครูเหล่านั นมีความผูกพันและ

มุ่งมั นทีจะผลักดันให้นําแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ  ส่วนทีมีค่าเฉลียความเหมาะสมตํ าสุดคือตัวบ่งชี ที 

47 พัฒนาและขยายเครือข่ายเพือหาแนวทางดําเนินการกิจกรรมหรือโครงการใหม่  ๆซึง Acker – 

Hocever  and Touchton (1999) ได้ให้แนวคิดเกียวกับภาวะผู ้นําของครูว่ามักใช้มิติด้านการสร้าง

สัมพันธภาพและมิติด้านความช่วยเหลือสนับสนุนและความร่วมมือ ครูผู ้นําจะมีความสามารถใน

การสร้างเครือข่ายของการปฏิบัติงานเป็นทีมกับเพือนครูในโรงเรียน ของตนและปฏิบัติงานใน

ชุมชนได ้  

 2.1.4 องค์ประกอบเป็นผู ้นําการเปลียนแปลง  จากผลการวิจัยพบว่า ตัวบ่งชี ของแต่ละ

องค์ประกอบย่อย  ทีพบว่า มีค่าเฉลียและค่าสัมประสิทธิ การกระจายผ่านเกณฑ์ทีก ําหนดไว้ ซึ ง

สอดคล้องกับแนวคิดของ Silva; Gimbert and Nolan; Childs – Bowen; Moller and Scrivner (2000) 

ได้กล่าวไว้ว่าครูจะเป็นครูผู ้นําก็ต่อเมือครูเหล่านั นได้มีบทบาทสําคัญในการเป็นผู ้นําการ

เปลียนแปลงในชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูเพือพัฒนาวิชาชีพ โดยมีเป้าหมายสําคัญเพือผลสัมฤทธิ

ของผู ้ เรียน นอกจากนี ครูผู ้นําต้องมีบทบาทในการสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอนของโรงเรียน ในการสร้างแรงบันดาลใจให้ครูในโรงเรียนนํานวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติและ

ใชอ้ ํานาจของผู ้นําในการจูงใจให้ผู ้ มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน  โดยที

ตัวบ่งชี ที 50 มีความอดทนอดกลั นต่อสถานการณ์ทียากลําบากเพือให้งานสําเร็จ มีค่าเฉลียสูงสุด 

รองลงมาคือ ตัวบ่งชี ที 51 กล้าตัดสินใจทํากิจกรรมต่างๆ เพือประโยชน์ของส่วนรวม และตัวบ่งชี ที 

58 พัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ ส่วนทีมีค่าเฉลียตํ าสุดคือตัวบ่งชี ที 

54 เป็นบุคคลทีเพือนร่วมงานมักจะขอให้เป็นตัวแทนในการนําเสนองานอยู่เสมอ นั นย่อมชี ให้เห็น

ถึงคุณลักษณะทีสําคัญของการเป็นผู ้นําการเปลียนแปลง  คือจะต้องเป็นผู ้ที มีทักษะและ

ความสามารถในการเป็นผู ้นําของกลุ่ม มีความสามารถในการสือความหมาย มีความสามารถในการ
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ปฏิสัมพันธ์กับผู ้ อืน รวมทั งจะต้องเป็นผู ้ ทีมีความรู้และความสามารถทางเทคนิควิชาการ (technical 

knowledge) ขององค์กรนั นอย่างดีมากและมีประสบการณ์มาก (ประชุม  รอดประเสริฐ, 2553) 

2.2 การทดสอบโมเดลในระดับตัวบ่งชี ของแต่ละองค์ประกอบย่อยทีพัฒนาขึ นกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนย ัน และทดสอบโมเดลในระดับองค์ประกอบย่อย

ของแต่ละองค์ประกอบหลัก และโมเดลในระดับองค์ประกอบหลักของภาวะผู ้นําของครูที

พฒันาขึ นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันอันดับทีสอง  ซึงผลการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันอันดับหนึงของแต่ละองค์ประกอบย่อยทั ง 4 โมเดล  พบว่า โมเดลมี

ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก  และค่านํ าหนักของตัวบ่งชี ทั ง 68 ตัวบ่งชี ใน

แต่ละองค์ประกอบย่อย มีค่าเป็นบวก ซึงเกินเกณฑ์ทีก ําหนด คือ 0.30 และมีนัยสําคัญทางสถิติที

ระดับ .01 ทุกค่า  และผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันอันดับสองของตัวบ่งชี ภาวะผู ้นํา

ของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐาน พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี

มาก   ค่านํ าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ทั ง 4 องค์ประกอบหลักมีค่าเป็นบวก และมีนัยสําคัญทาง

สถิติทีระดับ .01 ทุกค่า  

 ทั งนี เนืองมาจาก ผู ้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีทีเกียวข้องอย่างเป็นระบบแล้ว

ทําการสังเคราะห์งานวิจัยทีเกียวข้องและแนวคิดทีเกียวข้องตามทัศนะของนักวิชาการหลายท่าน

เพือให้ได้กรอบแนวคิดทีชัดเจนและเหมาะสม  ซึงก่อนดําเนินการทดสอบผู้วิจัยได้ด ําเนินการหา

คุณภาพเครืองมือโดยการหาความตรงเชิงเนือหาทีผ่านการตรวจสอบจากผู ้ เชียวชาญ และหาค่า

ความเชือถือได้ (reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ แอลฟา (alpha coefficient) โดยใช้วิธี

ของครอนบาค (Cronbach)  ทั งนี ในการพัฒนาตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาผู ้วิจัยได้

ด ําเนินการตามกระบวนการสร้างตัวบ่งชี  ตามทีนงลักษณ์ วิรัชชัย (2542) เสนอไว้ 6 ขั นตอน ดังนี  1) 

การกําหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตัวบ่งชี  2) การนิยามตัวบ่งชี   3) การรวบรวมข้อมูล 4) การ

สร้างตัวบ่งชี  5) การตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี  และ6) การวิเคราะห์ตามบริบททีต้องการศึกษา  

จึงทําให้ตัวบ่งชี ทุกตัวผ่านกระบวนการทั งหมดมีความเหมาะสมสามารถนําไปใช้ต่อไป และเมือ

เรียงล ําดับจากค่านํ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อย คือ มีส่วนร่วมในการพัฒนา (PAR)  เป็นผู ้นํา

การเปลียนแปลง (LEA) มีการพัฒนาตนเองและเพือนครู (DEL) และ เป็นแบบอย่างทางการสอน 

(MOD) ซึงแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐาน เกิดจากองค์ประกอบ 

มีส่วนร่วมในการพัฒนา เป็นผู ้นําการเปลียนแปลง มีการพัฒนาตนเองและเพือนครู  และเป็น

แบบอย่างทางการสอน ตามลําดับ ซึงผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Fullan 

(1994), Pellicer and Anderson (1995), Acker-Hocevar and Touchton (1999), Sherrill (1999), 

Leithwood and Duke (1999), Snell and Swanson (2000), Childs-Bowen  and  Scrivner (2000), 
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Neuman and Simmons (2000), Katzenmeyer and Moller (2001), Crowther et al. (2002), Suranna 

and Moss (2002) ,  York-Barr and Duke (2004) ,  Richardson Ackerman and Sarah Mackenzie 

(2006) และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐาน (2553) ทีต่างก็ได้ข้อสรุปเกียวกับภาวะ

ผู ้นําของครูว่าครูควรมีความมุ่งมั นและการพัฒนาตน ไปสู่ครูมืออาชีพอย่างต่อเนืองภายใต้

บรรยากาศของการเรียนรู้ร่วมกันของครู ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู ้ เรียนและส่งเสริมประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา อีกทั งกระทรวงศึกษาธิการได้มีการพัฒนาครูในองค์ประกอบการ

เป็นผู ้นําการเปลียนแปลงอย่างต่อเนือง อันเป็นผลมาจากนโยบายการปฏิรูปการศึกษา จึงเป็นอีก

สาเหตุหนึงทีทําให้โมเดลทีพัฒนาขึ นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

2.3 การตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลมาคัดเลือกตัวบ่งชี ทีแสดงว่ามีค่า

นํ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ตามเกณฑ์ดังนี  1)  เท่ากับหรือมากกว่า 0.7 สําหรับ

องค์ประกอบหลัก และ 2) เท่ากับหรือมากกว่า 0.30 สําหรับองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี   ซึงจาก

ผลการวิจัยมีข้อค้นพบทีจะนํามาอภิปรายผลดังนี 

 2.3.1 ค่านํ าหนักขององค์ประกอบหลัก พบว่า ทุกองค์ประกอบหลักมีค่านํ าหนักสูงกว่า 

0.7 ทุกองค์ประกอบ โดยมีค่านํ าหนักขององค์ประกอบเรียงตามลําดับจากมากหาน้อยดังนี  

องค์ประกอบเป็นผู ้นําการเปลียนแปลง (0.96)  มีส่วนร่วมในการพัฒนา (0.94)   มีการพัฒนาตนเอง

และเพือนครู (0.92) และเป็นแบบอย่างทางการสอน (0.92)  ทั งนี อาจเนืองจากสถานศึกษายึด

หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม การบริหารมุ่งการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษา โดยครูมี

ส่วนร่วมในการวิเคราะห์และกําหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  พัฒนาวสิัยทัศน์ของตนให้สอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกัน  อีกทั งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั น

พืนฐานได้จัดทําหลักสูตรพัฒนาผู ้นําการเปลียนแปลงเพือรองรับการกระจายอํานาจสําหรับครู 

รวมถึงมีการส่งเสริม สนับสนุน ให้โอกาสครูได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนืองและสร้างเครือข่าย

ในการทํางาน ส่งเสริมการทํางานเป็นทีม  และย ังสอดคล้องกับแนวคิดของ Leithwood  and  Duke 

(1999)  ทีให้ความสําคัญกับเป็นผู ้นําการมีส่วนร่วม และย ังสอดคล้องกับ Hart (1995), Lieberman 

and Miller (1999), Barth (2001) ได้กล่าวถึงภาวะผู ้นําของครูนําไปสู่การมีส่วนร่วมพัฒนากิจกรรม

ต่างๆ โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน โดยอาศัยรูปแบบการพัฒนาครูทีเน้นการแลกเปลียน

ความรู้และประสบการณ์ต่อกัน และช่วยเสริมสร้างบรรยากาศของการทํางานร่วมกัน เพือไปสู่ความ

เชียวชาญและความเป็นเลิศ  และย ังสอดคล้องกับผลการวิจยัของ ภราดาวิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน ์(2553) 

ทีศึกษาสาเหตุของระบบการศึกษาในโลกจึงประสบความสําเร็จ พบว่ามีสิงทีสําคัญอย่างยิงต่อการ

เป็นระบบการศึกษาชั นยอด คือ การหาคนทีเหมาะสมมาเป็นครู  คุณภาพของครู คือหัวใจของระบบ

การศึกษาทีมีคุณภาพ ถ้าครูไม่มีคุณภาพการศึกษากไ็ม่มีคุณภาพ การพัฒนาครูเหล่านี ให้เป็นผู ้สอน
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ทีมีประสิทธิภาพ  สิงทีเกิดขึ นในห้องเรียน นั นเป็นสิงทีสําคัญ ครูต้องมีการฝึกฝนให้เป็นผู ้สอนทีมี

ประสิทธิภาพ  สิงแวดล้อมทีเอือต่อการทุ่มเทให้นักเรียน และ การสร้างระบบการศึกษาทีมั นใจได้

ว่าสามารถให้การสอนทีดีทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได้แก่เด็กทุกคน เด็กในห้องเรียนอาจมีทั งเด็กเก่งและ

ไม่เก่ง เด็กทุกคนต้องมีโอกาสได้รับการศึกษาทีมีคุณภาพดีทีสุดอย่างเท่าเทียมกัน  

 2.3.2 ค่านํ าหนักขององค์ประกอบย่อยในองค์ประกอบหลักมีการพัฒนาตนเองและ

เพือนครู  ผลการวิจัยพบว่า ทุกองค์ประกอบย่อยมีค่านํ าหนักสูงกว่า 0.30 ทุกองค์ประกอบ โดยมีค่า

นํ าหนักขององค์ประกอบเรียงตามลําดับจากมากหาน้อยดังนี องค์ประกอบเป็นครูผู ้นําพัฒนาเพือน

ครู (0.45) องค์ประกอบเชือมั นในตนเองว่าพัฒนาได้ (0.41) องค์ประกอบมีวิสัยทัศน์พัฒนาตนเอง 

(0.40) ทั งนี อาจเนืองจาก ครูทีมีความเชียวชาญ มีความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน และได้รับการ

มอบอํานาจหรือแต่งตั งให้ทําหน้าทีเป็นผู ้นําด้านหลักสูตร ทีปรึกษาของทีมงานด้านวิชาการของ

โรงเรียน  หรือเป็นพีเลี ยงของครูใหม่ บทบาทของครูผู ้นําเป็นปัจจัยสําคัญของกระบวนการปฏิรูป

โรงเรียน การส่งเสริมความเป็นเลิศในวิชาชีพครู ด้วยการสร้างว ัฒนธรรมองค์การของการ

สนับสนุนช่วยเหลือ การรวมพลังสร้างในภารกิจของการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 

ส่งเสริมให้ครูเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนืองในวิถีการทํางานของครูผ่านบทบาทผู้ตามในฐานะผู ้ เรียนรู้

จากครูทีมีความเป็นเลิศในวิชาชีพ และผ่านบทบาทครูผู ้นําในฐานะผู ้สร้างนวัตกรรมและเป็นผู ้นํา

ในการนํานวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติ ครูจะใช้บทบาทผู้นําทั งในและนอกชั นเรียน (Silva; Gimbert 

and Nolan, 2000  อ้างถึงใน อุษาวดี  จันทรสนธิ, 2551) และSuranna and Moss (2002) ทําการวิจัย

ค้นหาภาวะผู ้นําของครูในการเรียนการสอนวิชาชีพครู พบว่าครูผู ้ มีภาวะผู ้นํามีคุณลักษณะทีสําคัญ 

คือ เป็นผู ้สอนทีดีในห้องเรียน  เป็นผู ้นําทางชีวิตให้กับเพือนครูเป็นผู ้พ ัฒนาหลักสูตร  รับบทบาท

เป็นตัวแทนขององค์กรทั งในโรงเรียนหรือของสมาคมท้องถิน ทํางานร่วมกับครูคนอืนๆ และ

ผูบ้ริหารด้วย  

 2.3.3 ค่านํ าหนักขององค์ประกอบย่อยในองค์ประกอบหลักเป็นแบบอย่างทางการสอน  

พบว่า ทุกองค์ประกอบย่อยมีค่านํ าหนักสูงกว่า 0.30 ทุกองค์ประกอบ โดยมีค่านํ าหนักของ

องค์ประกอบเรียงตามลําดับจากมากหาน้อยดังนี องค์ประกอบใช้วิธีสอนทีหลากหลาย (0.45) 

องค์ประกอบส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (0.44) องค์ประกอบส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ (0.44)  

ทั งนี อาจเนืองจาก การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ถือเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา โดย

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก ําหนดแนวทางการจัดการศึกษาทียึดหลักให้

ผู ้เรียนเป็นผู ้ทีสําคัญทีสุด ซึ งต้องอาศัยแนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทีเน้นผู ้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง และการจัดการเรียนรู้ทีเน้นผู ้ เรียนเป็นศูนย์กลางก็จ ําเป็นต้องอาศัยหลักการวิธีสอนและ

เทคนิคการสอนทีหลากหลายเข้าไปช่วย การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการทีหลากหลาย นอกจาก
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จะช่วยให้ผู ้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีตามวัตถุประสงค์แล้ว ย ังสามารถช่วยจูงใจให้ผู ้ เรียนเกิดความ

กระตือรือร้นในการเรียนรู้อีกด้วย  ครูพึงตระหนักว่าการปรับปรุงการสอนด้วยการเรียนรู้วิธีการ

และเทคนิคต่างๆ ของการสอน จะช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิงขึ น ครูผู ้สอน

จําเป็นต้องมีความอดทนและความพยายามอย่างต่อเนือง ความสําเร็จจึงจะเกิดขึ น (ทิศนา  แขมมณี, 

2551) 

 2.3.4 ค่านํ าหนักขององค์ประกอบย่อยในองค์ประกอบหลักมีส่วนร่วมในการพัฒนา  

พบว่า ทุกองค์ประกอบย่อยมีค่านํ าหนักสูงกว่า 0.30 ทุกองค์ประกอบ โดยมีค่านํ าหนักของ

องค์ประกอบเรียงตามลําดับจากมากหาน้อยดังนี องค์ประกอบมีการทํางานเป็นทีม (0.47)  

องค์ประกอบมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาร่วมกัน (0.46) องค์ประกอบมีเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกัน 

(0.43)  ทั งนี อาจเนืองจาก Acker-Hocevar and Touchton (1999)  ได้ทําการวิจัยเกียวกับภาวะผูน้ ํา

ของครู โดยใช้มิติด้านการสร้างสัมพันธภาพและมิติด้านความช่วยเหลือ  สนับสนุนและความ

ร่วมมือ  พบว่า ครูทีมีภาวะผู ้นําจะมีคุณลักษณะทีสําคัญคือ เป็นผู ้สร้างเครือข่ายทีสามารถปฏิบัติงาน

เป็นทีมกับเพือนครูในโรงเรียนของตนและ  สามารถปฏิบัติงานในชุมชนได ้ สําหรับ Sherrill  

(1999) ได้เสนอหลักสําคัญของการมีภาวะผู ้นําของครู คือ เป็นแบบอย่างทีดีของการสอนและการ

เรียนรู้และมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ด้านทฤษฎีและการวิจัยเกียวกับการสอนและการเรียนรู้อีกทั ง

เข้าใจทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ การบ่มเพาะจิตวิญญาณการเป็นครู ตลอดทั งแสดงความสามารถใน

การแนะแนวแบบคลินิก และสามารถชี แนะผู ้ ร่วมงานและเพือนครูโดยวิธีคิดแบบไตร่ตรองและ

ค้นหาด้วยตนเองได ้

 2.3.5 ค่านํ าหนักขององค์ประกอบย่อยในองค์ประกอบหลักเป็นผู ้นําการเปลียนแปลง 

พบว่า ทุกองค์ประกอบย่อยมีค่านํ าหนักสูงกว่า 0.30 ทุกองค์ประกอบ โดยมีค่านํ าหนักของ

องค์ประกอบเรียงตามลําดับจากมากหาน้อยดังนี องค์ประกอบเป็นผู ้ได้รับการยอมรับ (0.45) 

องค์ประกอบเป็นผู ้นํา (0.44)  องค์ประกอบเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (0.43)  ทั งนี อาจเนืองจาก 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐานได้จัดทําหลักสูตรพัฒนาครูผู ้นําการเปลียนแปลงขึ น

เพือพัฒนาครูโดยเน้นย ํ าการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ การเป็นผู ้นํา นํามาสู่การเป็นทียอมรับ ซึง

สอดคล้องกับวรารัตน์  กลั นหุ่น (2553) ได้ให้ทัศนะการเป็นทียอมรับในความเป็นผู ้นําคือ ต้องมี

ความสามารถในการทํางานสูง มีความเข้าใจผู ้ อืน มีการวางตัวทีเหมาะสม มีความฉลาดสุขุม สังเกต

ได้จากการกระทํามากกว่าค ําพูด มีความเข้มแข็ง เด็ดเดียวแต่ต้องไม่บุ่มบ่ามโดยปราศจากการ

ไตร่ตรอง มีความเป็นธรรม มีใจกว้าง และมีความรับผิดชอบ ฉะนั น การได้รับการยอมรับนับถือจึง

เป็นผลมาจากความตั งใจรับผิดชอบและการพัฒนางานให้สําเร็จจะส่งผลให้บุคคลได้รับการยอมรับ

นับถือ ทั งจากองค์กรทีปฏิบัติงานและองค์กรภายนอกตลอดจนสาธารณชนต่าง  ๆทําใหบุ้คลากร
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รู้สึกปีติยินดี ภาคภูมิใจในตัวเองเมือได้รับการยอมรับนับถือส่งผลทําให้รู้สึกสุขใจในการทํางาน

และเป็นการสร้างแรงจูงใจได้อย่างต่อเนืองด้วยผลงานซึงย ั งยืนกว่าการจูงใจด้วยทรัพย์สินเงินทอง 

(วุฒิพงศ์  ถายะพิงค,์ ม.ป.ป.)  เช่นเดียวกับผลการศึกษาของKatzenmeyer and Moller (2001) ได้

ศึกษาถึงปัจจัยทีมีอิทธิต่อความพร้อมทีจะแสดงบทบาทและความรับผิดชอบของครูทีสะท้อนถึง

ความมีภาวะผู ้นําของครูซึงสอดคล้องไปกับการทํางานตามปกติในโรงเรียน ซึง ประกอบด้วย มี

ทักษะการสอนแบบมืออาชีพ  บุคลิกภาพทีเหมาะสมกับการเป็นครู มีความมั นคงและก้าวหน้าใน

อาชีพทีนําหน้าครูคนอืน มีความสนใจเกียวกับการพัฒนาตนเองให้เกิดการเรียนรู้ ทุ่มเทเวลาและ

มุ่งมั นในการเป็นครูผู ้นํา  6) การยอมรับและเชือถือจากเพือนครูจากการปฏิบัติการสอนตามปกติ 

 2.3.6 ค่านํ าหนักของตัวบ่งชี ในองค์ประกอบย่อย ในองค์ประกอบหลักมีการพัฒนา

ตนเองและเพือนครูทีผลการวิจัยพบว่า  ตัวบ่งชี ทุกตัวมีค่านํ าหนักสูงกว่า 0.3 ทุกตัว โดยตัวบ่งชี ทีมี

ค่านํ าหนักสูงทีสุดในองค์ประกอบย่อยมีวิสัยทัศน์พัฒนาตนเอง คือใช้ความสามารถของตนเองอย่าง

เต็มทีให้งานสําเร็จตามเป้าหมายทีตั งไว ้ (0.48) ในองค์ประกอบย่อยเชือมั นในตนเองว่าพัฒนาได้ คือ 

มีเป้าหมายทีชัดเจนในการปฏิบัติงานและมุ่งมั นว่าจะปฏิบัติงานได้บรรลุผลสําเร็จ (0.54) และใน

องค์ประกอบย่อย เป็นครูผู ้นําพัฒนาเพือนครู คือ เป็นพีเลี ยงหรือทีปรึกษาให้เพือนครูในการพัฒนา

วิชาชีพ (0.55) ทั งนี อาจเนืองจาก ในการมีวิสัยทัศน์พัฒนาตนเองนั น ครูจะต้องเป็นผู ้วิเคราะห์สภาพ

ปัจจุบัน สามารถวางแผนทีชัดเจนเพือมุ่งสู่เป้าหมายในอนาคตซึงทําให้สามารถมองเห็นภาพอนาคต

ได้อย่างชัดเจนอีกทั งวิเคราะห์และเรียนรู้สิงทีกระทํา ด้วยการเป็นผู ้ ทีมองโลกในแง่ดีเรียนรู้จากอดีต

และประสบการณ์ทีเกิดขึ นกับตนเองและผู ้อืน และเป็นผู ้สร้างแรงบันดาลใจให้คนอืนและใช้

ความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพทํางานให้สําเร็จตามเป้าหมายทีวางไว้  การพัฒนาตนเป็น

งานหนัก การจะประสบความสําเร็จในการพัฒนาตนได้ จ ําเป็นจะต้องมีคุณภาพส่วนตัวต่อไปนี เป็น

แรงผลักดัน การมีเป้าหมายและความหวัง ในการพัฒนาตนนั นจําเป็นอย่างยิงจะต้องมีเป้าหมายที

ชัดเจน สามารถบรรลุได้  มีความหวังว่าจะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายนั น การไม่มีเป้าหมาย

ทําให้ขาดทิศทางในการพัฒนา การขาดความหวัง ทําให้ขาดทุกสิงทุกอย่าง  การพัฒนาตนก็จะ

เกิดขึ นไม่ได้  เพราะการพัฒนาทีขาดความหวัง จะนําไปสู่ความล้มเหลวตั งแต่ต้น  ด้วยเหตุผล

ดังกล่าว การพัฒนาตนจะประสบความสําเร็จได้ เมือผู ้พ ัฒนาตน มีความกล้า ตั งใจมั น เปิดตัวรับสิง

ใหม่ ถ่อมตัวพอสมควรแก่เหตุ  มีศรัทธา มีเป้าหมายและมีความหวัง (ไพศาล ไกรสิทธิ, 2542)  ซึง

ครูผู ้นําเป็นทั งผู ้ ทีมีความเป็นเลิศด้านการสอนและเป็นผู ้ ทีเพือนครูให้การยอมรับและนับถือ ครูผู ้นํา

การเรียนการสอนจะได้รับการยอมรับจากเพือนครูให้เป็นผู ้นํา เนืองจากแสดงความเชียวชาญ

ระดับสูงด้านการเรียนการสอน  การให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับครูคนอืน และมีไหวพริบใน

การใช้อิทธิพลของตน  (Snell  and Swanson, 2000) และ Liberman, Saxl and Miles (1988) ได้
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กล่าวถึงครูผู ้นําทีมีประสบการณ์การใช้ภาวะผู ้นําทําให้พวกเขาได้เกิดการเรียนรู้และเกิดความ

เชียวชาญในการใช้ทักษะการบริหารจัดการ  การสร้างสัมพันธภาพกับผู ้ อืน  การทํางานอย่างเป็น

ระบบ ทีสําคัญทีสุดครูผู ้นําได้เรียนรู้สิงใหม่ด้านการเรียนการสอนในขณะทีทําหน้าทีเป็นพีเลี ยง

หรือทีปรึกษาให้กับเพือนครู 

 2.3.7 ค่านํ าหนักของตัวบ่งชี ในองค์ประกอบย่อย ในองค์ประกอบหลักเป็นแบบอย่าง

ทางการสอนทีผลการวิจัยพบว่า  ตัวบ่งชี ทุกตัวมีค่านํ าหนักสูงกว่า 0.3 ทุกตัว โดยตัวบ่งชี ทีมีค่า

นํ าหนักสูงทีสุดในองค์ประกอบย่อยใช้วิธีสอนทีหลากหลาย คือส่งเสริมผู ้ เรียนให้แสวงหาความรู้

จากสือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพือให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง (0.51) ในองค์ประกอบย่อยส่งเสริม

การเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ ศึกษาผู ้ เรียนเป็นรายบุคคลและส่งเสริมผู ้ เรียนให้รับผิดชอบในการเรียน

อย่างต่อเนือง (0.46)  และในองค์ประกอบย่อยส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ คือ เสริมสร้าง

บรรยากาศแห่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู ้สอนกับผู ้ เรียนและผู ้ เรียนกับผู ้ เรียนและให้ความสําคัญ

กับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู ้ เรียน (0.49)   ทั งนี อาจเนืองจาก บทบาทของครูในการมีทักษะ

การสอนทีดีในการสร้างนักเรียนให้เป็นผู ้รอบรู้นั น ครูผู ้สอนเป็นผู ้ทีมีความสําคัญต่อการสร้าง

นักเรียนให้เป็นผู ้รอบรู้ คือ  ครูจะต้องมีกิจกรรมเพือพัฒนาทักษะต่างๆ ให้แก่นักเรียน การสร้าง

คําถามเพือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ การจัดบรรยากาศการเรียนให้เหมาะสมกับธรรมชาติการเรียนรู้  

การฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะเชาวน์ปัญญา ให้นักเรียนค้นพบทักษะด้วยตนเอง และการฝึกพัฒนา

นักเรียนด้านอารมณ์ให้นักเรียนมีความรืนรมย์ในการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร

การศึกษาขั นพืนฐานนั น เห็นได้ว่ามุ่งพัฒนาผู ้ เรียนทุกคนให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ และถือ

ว่าผู ้เรียนสําคัญทีสุด การจัดการเรียนการสอนบทบาทของครูเปลียนจากการเป็นผู ้ถ่ายทอด

เนือหาวิชามาเป็นผู ้กระตุ้นผู ้ เรียนให้ก ําลังใจ ให้ค ําแนะนํา เรียนรู้ไปพร้อมกับผู ้ เรียนในบางเรืองที

เป็นความรู้ใหม่ๆ สนับสนุนส่งเสริมผู ้ เรียนให้แสวงหาความรู้จากสือและแหล่งเรียนรู้ต่าง  ๆและให้

ข้อมูลทีถูกต้องแก่ผู ้ เรียนเพือนําไปสร้างสรรค์ความรู้ของตนได้รับการพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม

ศักยภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู ้ เรียน ชุมชน และสังคม แม้ว่าผู ้ เรียนจะมีความแตกต่าง

กันก็ตาม ดังนั น การจัดการเรียนทีดีต้องมุ่งส่งเสริมให้ผู ้ เรียนได้รับการพัฒนา ทั งด้าน ร่างกาย ด้าน

สติปัญญา ด้านอารมณ์ และสังคมเป็นสําคัญ แต่ผู ้สอนก็มีความสําคัญมีบทบาทมากขึ น ผู ้สอนต้อง

เป็นคนเก่ง มีความรู้ ความเชียวชาญในสาขาทีสอนจึงจะสามารถแนะนําผู ้เรียนได้อย่างถูกต้อง 

(สุคนธ์ สินธพานนท;์ วรรัตน์  วรรณเลิศลักษณ์ และ พรรณี สินธพานนท,์ 2551) ด้วยกระบวนการ

ทีมากมายหลากหลายวิธี สุดแต่ครูผู ้สอนจะพิจารณานํามาใช้ให้เหมาะสมกับเนือหา สาระ 

จุดประสงค์ทีต้องการให้เกิดขึ นกับผู ้ เรียน โดยคํานึงอยู่เสมอว่าจะจัดการเรียนการสอนอย่างไร จึง

จะทําให้ผู ้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ไม่เรียนเพือรู้แต่เพียงอย่างเดียว ครูผู ้สอนควรศึกษาและ
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หาวิธีการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงตลอดเวลาเพราะการศึกษาเป็นการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้  สรุปได้ว่า ครูควรจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน วิธีการสอน ให้เหมาะสมตามศักยภาพของผู ้เรียนด้วยความหลากหลายและ

วิธีการสอนทีดีทีสุดคือวิธีการสอนทีเหมาะแก่ผู ้ เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมสามัญศึกษา, 

ม.ป.ป.) และย ังสอดคล้องกับวฒันาพร  ระงับทุกข ์(2545) ได้เสนอรูปแบบกิจกรรมทีส่งเสริมการ

เรียนรู้ด้วยตนเองโดยได้เสนอหลักการเรียนรู้เพือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง กล่าวคือ  ศึกษา

ผู ้ เรียนเป็นรายบุคคล เนืองจากผู ้ เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั งในด้านความสามารถในการ

เรียนรู้ วิธีการเรียนรู้  เจตคติ ฯลฯ ดังนั น การจัดการเรียนรู้จึงต้องคํานึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคล โดยเฉพาะอย่างยิงด้านความสามารถในการเรียนรู้  และวิธีการเรียนรู้ โดยจัดการเรียนรู้ 

เนือหา และสือทีเอือต่อการเรียนรู้รายบุคคล รวมทั งเปิดโอกาสให้ผู ้ เรียนได้นําเอาประสบการณ์ของ

ตนมาใช้ในการเรียนรู้ด้วย  จัดให้ผู ้ เรียนมีส่วนรับผิดชอบในการเรียน การเรียนรู้จะเกิดขึ นได้ดี เมือ

ผู ้ เรียนมีส่วนรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง ดังนั น การจัดการเรียนรู้จึงควรเปิดโอกาสให้ผู ้ เรียนมี

บทบาทตั งแต่ การวางแผน กําหนดเป้าหมายการเรียนทีสอดคล้องกับความต้องการของตน หรือ

กลุ่ม การกําหนดกิจกรรมการเรียนรู้  สือการเรียน  การเลือกใช้วิธีการเรียนรู้  การใช้แหล่งข้อมูล 

ตลอดจนถึงการประเมินผลการเรียนของตน พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู ้ เรียน  การจัดการเรียนรู้

เพือส่งเสริมให้ผู ้ เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองนั นจําเป็นอย่างยิงทีผู ้ เรียนจะต้องได้รับการฝึกให้มี

ทักษะและยุทธศาสตร์การเรียนรู้ทีจ ําเป็นต่อการเรียนรู้ ด้วยตนเอง เช่น การบันทึกข้อความ การจัด

ประเภทหมวดหมู่  การสังเกต การแสวงหาและใช้แหล่งความรู้ เทคโนโลยีและสือทีสนับสนุนการ

เรียน รวมทั งเปิดโอกาสให้ผู ้ เรียนได้มีประสบการณ์ในการตัดสินใจ  แก้ปัญหา ก ําหนดแนวทางการ

เรียนรู้ และเลือกวิธีการเรียนรู้ทีเหมาะสมกับตนเอง  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู ้ อืน การเรียนรู้

ด้วยตนเองไม่ได้หมายความว่าผู ้ เรียนต้องเรียนคนเดียวโดยไม่มีชั นเรียนหรือเพือนเรียน ยกเว ้นการ

เรียนรายบุคคล โดยทั วไปแล้ว ในการเรียนรู้ด้วยตนเองผู ้ เรียนจะได้ทํางานร่วมกับเพือน กับครูและ

บุคคลอืนๆ  ทีเกียวข้อง  ดังนั นจึงต้องพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู ้ อืนให้กับผู ้ เรียน  เพือให้รู้จกั

การทํางานเป็นทีม  โดยเฉพาะอย่างยิงการทํากิจกรรมกลุ่มร่วมกับเพือนทีมีความรู้ความสามารถ 

ทักษะเจตคติทีแตกต่างกัน เพือให้สามารถแลกเปลียนเรียนรู้และแบ่งหน้าทีความรับผิดชอบใน

กระบวนการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการประเมินตนเอง และการร่วมมือกันประเมิน ในการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง ผู ้เรียนเป็นผู ้มีบทบาทสําคัญในการประเมินการเรียนรู้ ดังนั นจึงต้องพัฒนาทักษะการ

ประเมินให้แก่ผู ้ เรียน และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู ้ เรียนว่า การประเมินตนเองเป็นส่วนหนึงของ

ระบบประเมินผล รวมทั งยอมรับผลการประเมินจากผู ้ อืนด้วย นอกจากนี ต้องจัดให้ผู ้ เรียนได้รับการ

ประเมินผลหลายๆ รูปแบบ และจัดปัจจัยสนับสนุนการเรียน รู้ด้วยตนเองของผู ้เ รี ยน  



191 

สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึงในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนั นในบริเวณโรงเรียนจึงต้อง

จัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทีนักเรียนจะค้นคว้าด้วยตนเองได้  และวัฒนา ปุญญฤทธิ  (2552)  ได้กล่าวถึง

การสร้างบรรยากาศทีอบอุ่น ปลอดภัย มีความเป็นมิตร ปราศจากความหวาดกลัวทีจะแสดงออก ซึง

บรรยากาศดังกล่าวจะทําให้เด็กเป็นคนกล้าคิด กล้าตัดสินใจ ซึงครูจะมีบทบาทหน้าทีในการ

ช่วยเหลือผู ้ เรียนให้เกิดความราบรืนในการทํากิจกรรมต่างๆ  โดยอาจเข้าไปเป็นผูร่้วมคิดในการ

แก้ปัญหา แต่ย ังคงให้เด็กได้ใช้ความสามารถของเขาในการเรียนรู้ โดยมีการสนับสนุนเสริมแรง

และให้ค ําปรึกษาจากครู บรรยากาศทีเป็นอิสระในการทําวิงต่างๆ ด้วยตนเอง ทําได้โดยครูให้

โอกาสและสนับสนุนให้เด็กได้ทําสิงต่างๆ ด้วยตัวเอง ครูเป็นเพียงผู ้ให้ค ําปรึกษา ให้การช่วยเหลือ

เมือเด็กต้องการเท่านั น ขณะเดียวกันต้องให้โอกาสเด็กแต่ละคนเลือกวิธีการเรียนรู้ทีเหมาะสมกับ

ตน แม้ว่าเด็กแต่ละคนจะได้รับอิสระดังกล่าวครูก็ต้องสอนให้เด็กคํานึงถึงการอยู่ร่วมกัน  ความเป็น

อิสระแต่ละคนจะต้องไม่รบกวนหรือทําให้ผู ้อืนมีความสะดวกน้อยลง บรรยากาศทีให้ได้รับ

ความสําเร็จและเรียนรู้ผลทีเกิดจากการทําสิงต่างๆ บรรยากาศประเภทนี ทําให้ผู ้ เรียนมีก ําลังใจที

เข้มแข็ง มีความมั นใจในการทําสิงต่างๆ อย่างมีเหตุผล ครูสามารถสร้างบรรยากาศดังกล่าวได้โดย

การให้เด็กก ําหนดจุดมุ่งหมายและวางแผนทีจะทํากิจกรรมต่างๆ และลงมือปฏิบัติตามแผนทีวางไว้ 

ครูคอยสนับสนุนให้ก ําลังใจ คอยแก้ปัญหาเมือเด็กต้องการ ให้ได้รับข้อมูลย ้อนกลับหลังการปฏิบัติ 

ให้การเสริมแรง บรรยากาศแห่งการยอมรับนับถือซึงกันและกัน โดยเริมจากการทีครูยอมรับผู ้ เรียน

ให้ความสําคัญต่อการคิดและการกระทําของผู ้ เรียน รับฟังและให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้  จัดให้ผู ้ เรียนได้ทํากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย  บรรยากาศดังกล่าวทําให้เกิดการพัฒนาวุฒิ

ภาวะ ได้รับประสบการณ์ทางบวกในการพัฒนาตนเอง  เข้าใจถึงความสามารถของตนเอง ยอมรับ

ผลของการกระทําทั งทีสําเร็จและล้มเหลว และบรรยากาศแห่งความใกล้ชิด สนิท สนมรักใคร่กลม

เกลียวกัน ครูต้องแสดงความรู้สึกทีดีต่อผู ้ เรียน  แสดงให้ผู ้ เรียนรับรู้ว่าตนเป็นทียอมรัยของครู ทั ง

การคิดและการกระทํา การแสดงออกของครูได้แก่ การแสดงท่าทีทีแสดงถึงการเอาใจใส่ทางบวก

ต่อผู ้ เรียนอย่างจริงใจทีสอดคล้องกับการแสดงออกทางบวกของผู ้ เรียน 

 2.3.8 ค่านํ าหนักของตัวบ่งชี ในองค์ประกอบย่อยในองค์ประกอบหลักมีส่วนร่วมในการ

พัฒนา ทีผลการวิจัยพบว่า  ตัวบ่งชี ทุกตัวมีค่านํ าหนักสูงกว่า 0.3 ทุกตัว โดยตัวบ่งชี ทีมีค่านํ าหนักสูง

ทีสุดในองค์ประกอบย่อยมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาร่วมกันคือมีส่วนในการวิเคราะห์และกําหนด

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (0.57)  ในองค์ประกอบย่อยมีการทํางานเป็นทีม คือ ร่วมรับผิดชอบในการ

ตัดสินใจและผลการทํางานร่วมกันกับคณะครู (0.64)  และในองค์ประกอบย่อยมีเครือข่ายการ

ปฏิบัติงานร่วมกันคือ ติดต่อสือสารกับสมาชิกในเครือข่ายอย่างต่อเนืองและแลกเปลียนข้อมูล

ข่าวสาร ข้อคิดเห็นต่างๆ กับสมาชิกเครือข่ายเพือเพิมพูนความรู้สมําเสมอ (0.66) ทั งนี อาจเนืองจาก 
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ในการร่วมกําหนดวิสัยทัศน์ ว่า วิสัยทัศน์หรือภาพในอนาคตทีปรารถนาให้เกิดมีขึ นในองค์การนั น

เป็นสิงทีจ ําเป็นต่อภาวะผู ้นําทุกคน  เป็นพลังขบัเคลือนในภารกิจทุกอย่างขององค์การให้มุ่งสู่

เป้าหมายเดียวกัน  เป็นจุดร่วมและพลังของการเรียนรู้ของสมาชิกในองค์การ  ผู ้นําต้องพัฒนา

วิสัยทัศน์เฉพาะตน  (personal  vision)  ขึ นมาก่อนจากคุณค่าส่วนบุคคล ความห่วงใย ให้

ความสําคัญกับสิงใด จากการคิดได้ คิดเป็น  จากนนัก็ขายฝัน  คิดดัง ๆ แบ่งปันให้ผู ้ อืนได้รู้  เข้าใจ  

เห็นคล้อยตามด้วยการสือสาร โน้มน้าวหรือดังทีเรียกกันว่า “walk the talk” ทําให้ค ําพูดหรือภาพ

นั นเดินได ้กลายเป็นวิสัยทัศน์ร่วม (shared vision)(Senge, 1990) และธนา ประมุขกุล (2544) ย ัง

กล่าวถึงการมีวิสัยทศันใ์นการพัฒนาร่วมกันว่าหมายถึงการทีสมาชิกมองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคต

ทีเป็นภาพเดียวกัน มีการรับรู้และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และมีเป้าหมายทีจะเดินทางไปด้วยกัน 

การมีวิสัยทัศนใ์นการพัฒนาร่วมกันจะทําให้กระบวนการขับเคลือนเกิดพลัง มีความเป็นเอกภาพ 

และช่วยผ่อนคลายความขัดแย ้งอันเนืองมาจากความคิดเห็นทีแตกต่างกัน ในทางตรงกันข้าม ถ้า

วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของสมาชิกบางกลุ่มขัดแย ้งกับวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของเครือข่าย  

พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มนั นก็จะเริมแตกต่างจากแนวปฏิบัติทีสมาชิกเครือข่ายกระทําร่วมกัน 

ดังนั น แม้วา่จะต้องเสียเวลามากกับความพยายามในการสร้างวิสัยทัศนใ์นการพัฒนาร่วมกัน แต่ก็

จ ําเป็นจะต้องทําให้เกิดขึ น หรือถ้าสมาชิกมีวิสัยทัศน์ส่วนตัวอยู่แล้ว ก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ของเครือข่ายให้มากทีสุดแม้จะไม่ซ้อนทับกันแนบสนิทจนเป็นภาพเดียวกัน แต่อย่างน้อย

ก็ควรสอดรับวิสัยทัศน์ร่วม (shared vision) เช่นเดียวกับสมจิตต์  บัวเทศ (ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่า

วิสัยทัศนใ์นการพัฒนาร่วมกันเป็นการสร้างทัศนะของความร่วมมือกันอย่างยึดมั นของสมาชิกใน

องค์การเพือพัฒนาภาพในอนาคตและความต้องการทีจะมุ่งไปสู่ความปรารถนาร่วมกันของสมาชิก

ทงัองค์กร สมาชิกทุกคนได้รับการพัฒนาวิสัยทัศน์ของตนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์รวมของ

องค์กร ซึงจะสนับสนุนให้เกิดการรวมพลังของสมาชิกทีมีความคาดหวังต่อความเปลียนแปลงและ

ความก้าวหน้าต่อไป ภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกันของคนทั งองค์การ   

 2.3.9 ค่านํ าหนักของตัวบ่งชี ในองค์ประกอบย่อยในองค์ประกอบหลักเป็นผู ้นําการ

เปลียนแปลง ทีผลการวิจัยพบว่า  ตัวบ่งชี ทุกตัวมีค่านํ าหนักสูงกว่า 0.3 ทุกตัว โดยตัวบ่งชี ทีมีค่า

นํ าหนักสูงทีสุดในองค์ประกอบย่อยเป็นผู ้นํา คือเป็นบุคคลทีเพือนร่วมงานมักจะขอให้เป็นตัวแทน

ในการนําเสนองานอยู่เสมอ (0.52) ในองค์ประกอบย่อยเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คือ สร้างสรรค์

นวัตกรรมเพือใหง้านบรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนือง (0.53) และในองค์ประกอบย่อยเป็นผู ้ได้รับการ

ยอมรับ คือ ได้รับคําชมเชยจากผู ้บริหารเมือปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย (0.55) ทั งนี อาจเนืองจากใน

การกําหนดบทบาทของผู ้นําการเปลียนแปลงนั น ประกอบด้วย ความเป็นศูนย์การยอมรับของบุคคล

ในองค์การ ความเป็นผู ้มองการณ์ไกล การครองใจคน ทุกคนยอมรับ การพัฒนาตนเอง เรียนรู้การ
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ปฏิบัติงานหลายๆด้านอยู่เสมอ การเป็นทั งผู ้ ให้และผู ้ รับ ทีเกือกูลประโยชน์ต่อสังคม การมีความคิด

สร้างสรรค์ ความเป็นผู ้ บูรณาการความรู้ทีมีอยู่มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน การทํางานเชิงรุก  การ

ติดต่อสือสารในการทํางานกับผู ้ อืนอย่างใกล้ชิด และการกล้าเผชิญปัญหา  พอใจในการแก้ไขปัญหา

ไม่หลีกหนีปัญหา (Plant, 1978)  เช่นเดียวกับประชุม  รอดประเสริฐ (2553) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะ

ทีสําคัญทีผู ้นําการเปลียนแปลงพึงมีคือจะต้องเป็นผู ้ ทีมีทักษะ และความสามารถในการเป็นผู ้นําของ

กลุ่ม  มีความสามารถในการสือความหมาย  มีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับผู ้ อืน   รวมทั ง

จะต้องเป็นผู ้ ทีมีความรู้และความสามารถทางเทคนิควิชาการ (technical knowledge)  ขององค์กรนั น

อย่างดีมากและมีประสบการณ์มาก  และอรุณ  รักธรรม (2543) ได้อธิบายคุณสมบัติของผู ้นําการ

เปลียนแปลงไว ้คือเป็นผู ้มีความสามารถในการระดมทรัพยากรทีจําเป็นเพือให้การเปลียนแปลง

ดําเนินต่อไปได้  เป็นผู ้ ทีได้รับเชือถือจากผู ้บริหารระดับสูงและบุคคลอืนๆ ทีสําคัญในองค์กร  เป็น

ผู ้ ทีมีความสัมพันธ์ทีดีกับทุกคนทุกระดับชั นและทุกส่วนขององค์การเพือให้เกิดการสือสารทีดี  เป็น

ผู ้ทีมีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและมีทักษะในการให้ค ําปรึกษา เพือให้

ค ําปรึกษา แนะนํา ช่วยเหลือ สนับสนุน ฝึกอบรมและให้การศึกษาแก่กลุ่มคนทีได้รับผลจากการ

เปลียนแปลง  เป็นผู ้ ทีมีความเข้าใจการริเริมสร้างสรรค์หรือการเปลียนแปลงทีกําลังจะเกิดขึ นและ 

6) เป็นผู ้ทีมีความเชียวชาญในเทคนิคการสอดแทรก (intervention  techniques) ในองค์การบาง

ประการโดยเฉพาะความเชียวชาญในกระบวนการสอดแทรก   และวิโรจน์  สารรัตนะ (2548) ได้ให้

ทัศนะเกียวกับดัชนีชี ว ัดลักษณะบุคคลแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนทีเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ไว ้

คือ มีการเรียนรู้และแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์ โดยต่างเป็น “ทรัพยากรความรู้” ซึงกัน

และกัน ได้พัฒนาขีดความสามารถของตนเพือสร้างสรรค์งานและบรรลุเป้าหมายของงานอย่าง

ต่อเนือง มีการขยายศักยภาพเพือการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนือง มีความ

ตระหนักในตนเองอยู่เสมอทีจะเสาะแสวงหาความเป็นไปได้และโอกาสใหม่ๆ เพือความเติบโต

ก้าวหน้า 

 

3. ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยดังกล่าว มีข้อเสนอแนะหลัก 2 ประการ คือ ข้อเสนอแนะเกียวกับการนํา

ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ข้อเสนอแนะเกียวกับประเด็นปัญหาทีควรศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต

ดังต่อไปนี 

3.1 ข้อเสนอแนะเกียวกับการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน ์โดยภาพรวมควรส่งเสริมให้นํา

โมเดลทีพัฒนาขึ นไปใช้เป็นแนวทางการพฒันาภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐานได้ ทั งใน

ระดับองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และระดับตัวบ่งชี  เนืองจากผลการวิจัยพบว่า โมเดลที
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พัฒนาขึ นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการนําโมเดลไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนา

นั น ควรคํานึงถึงความสําคัญขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี  ทีผลการวิจัย

พบว่า มีค่านํ าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อยดังนี 

 3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์ประกอบหลักเป็นผู ้นําการเปลียนแปลง  มีส่วนร่วมในการ

พัฒนา  มีการพัฒนาตนเองและเพือนครู  และเป็นแบบอย่างทางการสอน ตามลําดับ 

 3.1.2 องค์ประกอบหลักมีการพัฒนาตนเองและเพือนครู  ควรให้ความสําคัญกับ

องค์ประกอบย่อยเป็นครูผู ้นําพัฒนาเพือนครู เชือมั นในตนเองว่าพัฒนาได้ และมีวิสัยทัศน์พัฒนา

ตนเอง  ตามลําดับ 

 3.1.3 องค์ประกอบหลักเป็นแบบอย่างทางการสอน  ควรให้ความสําคัญกับองค์ประกอบ

ย่อยใช้วิธีสอนทีหลากหลาย  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้  

ตามลําดับ 

 3.1.4 องค์ประกอบหลักมีส่วนร่วมในการพัฒนา  ควรให้ความสําคัญกับองค์ประกอบ

ย่อยมีการทํางานเป็นทีม  มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาร่วมกัน และมีเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกัน

ตามลําดับ 

 3.1.5 องค์ประกอบหลักเป็นผู ้นําการเปลียนแปลง ควรให้ความสําคัญกับองค์ประกอบ

ย่อยเป็นผู ้ได้รับการยอมรับ  เป็นผู ้นํา  และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามลําดับ 

 3.1.6 องค์ประกอบย่อยมีวิสัยทัศน์พัฒนาตนเอง ควรให้ความสําคัญกับตัวบ่งชีใช้

ความสามารถของตนเองอย่างเต็มทีให้งานสําเร็จตามเป้าหมายทีตั งไว ้เพราะมีค่านํ าหนัก

องค์ประกอบสูงกว่าตัวบ่งชี อืน 

 3.1.7 องค์ประกอบย่อยเชือมั นในตนเองว่าพัฒนาได้ ควรให้ความสําคัญตัวบ่งชี  มี

เป้าหมายทีชัดเจนในการปฏิบัติงานและมุ่งมั นว่าจะปฏิบัติงานได้บรรลุผลสําเร็จ เพราะมีค่านํ าหนัก

องค์ประกอบสูงกว่าตัวบ่งชีอืน 

 3.1.8 องค์ประกอบย่อยเป็นครูผู ้นําพัฒนาเพือนครู ควรให้ความสําคัญตัวบ่งชีเป็นพีเลี ยง

หรือทีปรึกษาให้เพือนครูในการพัฒนาวิชาชีพ เพราะมีค่านํ าหนักองค์ประกอบสูงกว่าตัวบ่งชี อืน 

 3.1.9 องค์ประกอบย่อยใช้วิธีสอนทีหลากหลาย ควรให้ความสําคัญตัวบ่งชีส่งเสริม

ผู ้ เรียนให้แสวงหาความรู้จากสือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพือให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง เพราะมีค่า

นํ าหนักองค์ประกอบสูงกว่าตัวบ่งชี อืน 

 3.1.10 องค์ประกอบย่อยส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ควรให้ความสําคัญตัวบ่งชีศึกษา

ผู ้ เรียนเป็นรายบุคคลและส่งเสริมผู ้ เรียนให้รับผิดชอบในการเรียนอย่างต่อเนือง เพราะมีค่านํ าหนัก

องค์ประกอบสูงกว่าตัวบ่งชี อืน 
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 3.1.11 องค์ประกอบย่อย ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ ควรให้ความสําคัญตัวบ่งชี

เสริมสร้างบรรยากาศแห่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู ้สอนกับผู ้ เรียนและผู ้ เรียนกับผู ้ เรียนและให้

ความสําคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู ้ เรียน เพราะมีค่านํ าหนักองค์ประกอบสูงกว่าตัว

บ่งชี อืน 

 3.1.12 องค์ประกอบย่อยมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาร่วมกัน ควรให้ความสําคัญตัวบ่งชีมี

ส่วนในการวิเคราะห์และกําหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน เพราะมีค่านํ าหนักองค์ประกอบสูงกว่าตัว

บ่งชีอืน 

 3.1.13 องค์ประกอบย่อยมีการทํางานเป็นทีม ควรให้ความสําคัญตัวบ่งชีร่วมรับผิดชอบ

ในการตัดสินใจและผลการทํางานร่วมกันกับคณะครู เพราะมีค่านํ าหนักองค์ประกอบสูงกว่าตัวบ่งชี

อืน 

 3.1.14 องค์ประกอบย่อยมีเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกัน ควรให้ความสําคัญตัวบ่งชี  

ติดต่อสือสารกับสมาชิกในเครือข่ายอย่างต่อเนืองและแลกเปลียนข้อมูลข่าวสาร ข้อคิดเห็นต่างๆ 

กับสมาชิกเครือข่ายเพือเพิมพูนความรู้สมําเสมอ เพราะมีค่านํ าหนักองค์ประกอบสูงกว่าตัวบ่งชี อืน 

 3.1.15 องค์ประกอบย่อยเป็นผู ้นํา ควรให้ความสําคัญตัวบ่งชีเป็นบุคคลทีเพือนร่วมงาน

มักจะขอให้เป็นตัวแทนในการนําเสนองานอยู่เสมอ เพราะมีค่านํ าหนักองค์ประกอบสูงกว่าตัวบ่งชี

อืน 

 3.1.16 องค์ประกอบย่อยเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ควรให้ความสําคัญตัวบ่งชีสร้างสรรค์

นวัตกรรมเพือใหง้านบรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนือง เพราะมีค่านํ าหนักองค์ประกอบสูงกว่าตัวบ่งชี

อืน 

 3.1.17 องค์ประกอบย่อยเป็นผู ้ได้รับการยอมรับ ควรให้ความสําคัญตัวบ่งชีได้รับคํา

ชมเชยจากผู ้บริหารเมือปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย เพราะมีค่านํ าหนักองค์ประกอบสูงกว่าตัวบ่งชี อืน 

3.2 ข้อเสนอแนะเกียวกับประเด็นปัญหาทีควรศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต เพือประโยชน์ทาง

วิชาการและทางการบริหารทีให้ได้องค์ความรู้และข้อยืนย ันทีกว้างขวางชัดเจนยิงขึ น ผู ้วิจัยจึง

เสนอแนะดังนี 

 3.2.1 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเกียวกับภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐาน 

เนืองจากการวิจัยในครั งนี   ผู ้วิจัยสนใจเฉพาะตัวแปรทีเป็นพฤติกรรมการแสดงออกของครูใน

สถานศึกษาขั นพืนฐาน ในเรืองของภาวะผู ้นําของครู ดังนั น หากมีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจะมี

ประโยชน์ในการอธิบายภาวะผู ้นําของครูได้ชัดเจนยิงขึ น 
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 3.2.2 ควรทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (participatory action research) โดย

อาจนําเอาผลการวิจัยนี เป็นแนวทาง เช่น การพัฒนาในตัวบ่งชี ทีพบว่า มีค่าเฉลียมาก รวมถึงการ

พัฒนาองค์ประกอบทีมีค่านํ าหนักองค์ประกอบมาก 

 3.2.3 ควรทําการศึกษาวิจัยและพัฒนา (research and development)โดยใช้โมเดลทีได้รับ

การทดสอบจากงานวิจัยนี เป็นแนวทาง เพือให้ได้โปรแกรมในการฝึกอบรมพัฒนาครูให้มีภาวะผู ้นํา

ของครู อันจะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 3.2.4 ควรมีการวิจัยเกียวกับการสร้างแบบวัดและประเมินตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครูใน

สถานศึกษาขั นพืนฐาน ทั ง 68 ตัวบ่งชี  เพือให้ได้เครืองมือการวัดภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั น

พืนฐานและเพือให้ครูใช้เป็นเครืองมือในการพัฒนาตนเองและพัฒนาผู ้ เรียนต่อไป 

 3.2.5 ควรมีการวิจัยเกียวกับการพัฒนาตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครูในสังกัดอืน เพือให้ได้ตัว

บ่งชี ภาวะผู ้นําของครูทีเหมาะสมกับบริบทนั น ๆ
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เรียน ครูในสถานศึกษาขันพืนฐาน    สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน 

 เนืองด้วยดิฉันนางอาภารัตน์ ราชพัฒน์ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก ําลังทําวิทยานิพนธ์ เรือง 

“การพัฒนาตัวบ่งชี ภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐาน” โดยมีคณะกรรมการ ทีปรึกษา

วิทยานิพนธ์  คือ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  สารรัตนะ และ 2) ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  

สุวรรณน้อย ซึงการทําวิทยานิพนธ์ดังกล่าวมีความจําเป็นอย่างยิงทีต้องได้รับความกรุณาข้อมูลจาก

ท่าน ดังนั นดิฉันใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบสอบถามเพือการวิจัยในครั งนี 

คําชีแจง 

1.  แบบสอบถามเพือการวิจัย แบ่งออกเป็น 2  ตอน ดังนี 

ตอนที 1 ข้อมูลสถานภาพของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐาน สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการ 

การศึกษาขั นพืนฐาน 

ตอนที 2 ระดับพฤติกรรมภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขั นพืนฐาน  

2. โปรดอ่านคําชี แจงในการตอบแบบสอบถามแต่ละตอน กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อ  

ตามความเป็นจริง  และตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนจัดส่งคืนแบบไม่ต้องระบุชือของผู ้ตอบ โดย

ผู ้วิจัยขอรับรองว่าค ําตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ซึ งไม่มีผลกระทบใดๆ ทั งสินต่อ

สถานศึกษาและตัวท่านเอง 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิงทีให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในครั งนี 

 

นางอาภารัตน์   ราชพัฒน ์

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

แบบสอบถามเพือการวิจัย 

เรือง  การพัฒนาตัวบ่งชีภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขันพืนฐาน 
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คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

 

ตอนที 1  ข้อมูลสถานภาพของครูในสถานศึกษาขันพืนฐาน 

คําชีแจง   โปรดทําเครืองหมาย  ลงใน        หรือเติมข้อความในช่องว่างทีตรงกับความเป็นจริง

ของท่าน 

1.  เพศ 

    1.  ชาย  2.  หญิง 

2.  อาย ุ

    1.  ไม่เกิน 30  ปี 

    2.  30  –  40    ปี 

    3.  40  –  50    ปี 

    4.  50  –  60    ปี 

3.  วุฒิการศึกษาสูงสุด 

    1.  ตํ ากว่าปริญญาตรี 

    2.  ปริญญาตรี  

                 3. ปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

    4.  ปริญญาโท 

    5.  ปริญญาเอก 

4.  ประสบการณ์ในการทํางาน 

    1.  ไม่เกิน 10  ปี 

    2.  10  –  20    ปี 

    3.  20  –  30    ปี 

    4.  30  –  40    ปี 

                 5.  40  ปี ขึ นไป  

5. ขนาดโรงเรียน  

                 1. เล็ก (จ ํานวนนักเรียน 1 -  120   คนลงมา) 

                 2. กลาง (จ ํานวนนักเรียน  121 - 600 คน) 

                 3. ใหญ่ (จ ํานวนนักเรียน  601 - 1,500 คน) 
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                 4. ใหญ่พิเศษ (จ ํานวนนักเรียน 1,500 คน ขึ นไป ) 

6. ระดับสถานศึกษาทีเปิดสอน  

                 1. สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา...........................เขต..................   

                 2. สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา............................. เขต................. 

 

ตอนที 2 ระดับพฤติกรรมภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขันพืนฐาน 

คําชีแจง  โปรดทําเครืองหมาย   ลงในช่องทีตรงกับระดับพฤติกรรมของท่านในแต่ละขอ้

ว่าท่านมีการปฏิบัติ / พฤติกรรม / ความคิดเห็นอยู่ในระดับใด โดยพิจารณาจากเกณฑ์  

ต่อไปนี 

1 =  น้อยทีสุด            2  =  น้อย           3  =  ปานกลาง         4  =  มาก         5  =  มากทีสุด 
 

ข้อ พฤติกรรมภาวะผู ้นําครู 

ระดับพฤติกรรม 

น้อยทีสุด                 มากทีสุด 

1 2 3 4 5 

 องค์ประกอบหลักที 1 มีการพัฒนาตนเองและเพือนครู  

 องค์ประกอบย่อยที 1 มีวิสัยทัศน์พัฒนาตนเอง 

1 สามารถวางแผนชีวิตเพือมุ่งสู่เป้าหมายในอนาคตได้อย่าง

ชัดเจน 

     

2 สามารถวิเคราะห์และเรียนรู้สิงทีกระทําได้      

3 เป็นบุคคลทีมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ      

4 สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ทั งของตนเองและผู ้ อืน      

5 ใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มทีให้งานสําเร็จตาม

เป้าหมายทีตั งไว ้ 

     

 องค์ประกอบย่อยที 2 เชือมันในตนเองว่าพัฒนาได้ 

6 มีความกล้าและตั งใจมั นทีจะทําสิงต่างๆได้สําเร็จด้วย

วิธีการทีแตกต่างไปจากเดิม 

     

7 มีความรู้สึกมั นคง สามารถเผชิญกับสิงท้าทายต่างๆและ

ยืนหย ัดอยู่ได้ 

     

8 มีเป้าหมายทีชัดเจนในการปฏิบัติงานและมุ่งมั นว่าจะ

ปฏิบัติงานได้บรรลุผลสําเร็จ 
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 องค์ประกอบย่อยที 3 เป็นครูผู ้นําพัฒนาเพือนครู 

9 เป็นบุคคลทีสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงการเรียนการ

สอนของคณะครูในโรงเรียน 

     

10 เป็นพีเลี ยงหรือทีปรึกษาให้เพือนครูในการพัฒนาวิชาชีพ      

11 เป็นบุคคลทีได้รับการยอมรับนับถือจากเพือนร่วมงาน      

12 มีความมุ่งมั นและมีทักษะในการบริหารจัดการงานต่างๆ

ในโรงเรียนอยู่เสมอ 

     

13 สามารถสร้างสัมพันธภาพทีดีกับผู ้ อืนและทํางานเป็น

ระบบ 

     

 

ตอนที 2 ระดับพฤติกรรมภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขันพืนฐาน 

คําชีแจง  โปรดทําเครืองหมาย   ลงในช่องทีตรงกับระดับพฤติกรรมของท่านในแต่ละข้อ

ว่าท่านมีการปฏิบัติ / พฤติกรรม / ความคิดเห็นอยู่ในระดับใด โดยพิจารณาจากเกณฑ์  

ต่อไปนี 

1 =  น้อยทีสุด            2  =  น้อย           3  =  ปานกลาง         4  =  มาก         5  =  มากทีสุด 

 

ข้อ พฤติกรรมภาวะผู ้นําครู 

ระดับพฤติกรรม 

น้อยทีสุด                 มากทีสุด 

1 2 3 4 5 

14 ให้ความช่วยเหลือตลอดจนร่วมคิดร่วมทํางานกับเพือนครู

อย่างสมําเสมอ 

     

15 สามารถสือสารและให้ข้อมูลป้อนกลับจากการปฏิบัติงาน

แก่เพือนร่วมงาน 

     

16 ร่วมพัฒนาวิชาชีพครูให้กับเพือนร่วมงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     

 องค์ประกอบหลักที 2 เป็นแบบอย่างทางการสอน 

 องค์ประกอบย่อยที 1 ใช้วิธีสอนทีหลากหลาย 

17 ตระหนักถึงการพัฒนาและปรับปรุงการสอนโดยเรียนรู้

วิธีการและเทคนิคการสอนทีหลากหลาย 

     

18 เลือกวิธีสอนทีตรงกับวัตถุประสงค์และเนือหาของการ      
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สอน 

19 สามารถวางแผนการสอนโดยใช้เทคนิคและรูปแบบการ

สอนทีหลากหลาย 

     

20 มีความอดทนและพัฒนาวิธีการสอนอย่างต่อเนือง      

21 ส่งเสริมผู ้ เรียนให้แสวงหาความรู้จากสือและแหล่งเรียนรู้

ต่างๆเพือให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  

     

22 ส่งเสริมให้ผู ้ เรียนได้รับการพัฒนาทั งด้านร่างกาย 

สติปัญญา อารมณ์และสังคมเป็นสําคัญ 

     

23 มีความรู้ความเชียวชาญในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนตามสาขาทีสอน 

     

 องค์ประกอบย่อยที 2 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

24 ศึกษาผู ้ เรียนเป็นรายบุคคล      

 

ตอนที 2 ระดับพฤติกรรมภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขันพืนฐาน 

คําชีแจง  โปรดทําเครืองหมาย   ลงในช่องทีตรงกับระดับพฤติกรรมของท่านในแต่ละข้อ

ว่าท่านมีการปฏิบัติ / พฤติกรรม / ความคิดเห็นอยู่ในระดับใด โดยพิจารณาจากเกณฑ์  

ต่อไปนี 

1 =  น้อยทีสุด            2  =  น้อย           3  =  ปานกลาง         4  =  มาก         5  =  มากทีสุด 

 

ข้อ พฤติกรรมภาวะผู ้นําครู 

ระดับพฤติกรรม 

น้อยทีสุด                 มากทีสุด 

1 2 3 4 5 

25 ส่งเสริมผู ้ เรียนให้รับผิดชอบในการเรียนอย่างต่อเนือง      

26 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู ้ เรียนอยู่เสมอ      

27 สนับสนุนปัจจัยทีใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเองให้ผู ้ เรียน

อย่างต่อเนือง 

     

 องค์ประกอบย่อยที 3 ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ 

28 ร่วมวางแผนการจัดการชั นเรียนกับผู ้ เรียน      

29 เสริมสร้างบรรยากาศแห่งความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

ผู ้สอนกับผู ้ เรียนและผู ้ เรียนกับผู ้ เรียน 
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30 ให้ความสําคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู ้ เรียน      

31 สนับสนุนให้มีสือการเรียนการสอนเพียงพอและมี

คุณภาพ 

     

32 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทีเน้น

ความคิดสร้างสรรค์ของผู ้ เรียนเป็นสําคัญ 

     

 องค์ประกอบหลักที 3 มีส่วนร่วมในการพัฒนา 

 องค์ประกอบย่อยที 1 มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาร่วมกัน 

33 มีส่วนในการวิเคราะห์และกําหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน      

34 มีว ัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกันกับโรงเรียนเพือมุ่งสู่

ความสําเร็จทีตั งไว ้ 

     

35 มีความเพียรพยายามทีจะทําให้วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ประสบความสําเร็จ 

     

36 พัฒนาวิสัยทัศน์ของตนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ

โรงเรียนภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกัน 

     

 องค์ประกอบย่อยที 2 มีการทํางานเป็นทีม 

37 สามารถวางแผนและดําเนินงานร่วมกับหมู่คณะอย่างเป็น

ระบบ 

     

 

 

ตอนที 2 ระดับพฤติกรรมภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขันพืนฐาน 

คําชีแจง  โปรดทําเครืองหมาย   ลงในช่องทีตรงกบัระดับพฤติกรรมของท่านในแต่ละข้อ

ว่าท่านมีการปฏิบัติ / พฤติกรรม / ความคิดเห็นอยู่ในระดับใด โดยพิจารณาจากเกณฑ์  

ต่อไปนี 

1 =  น้อยทีสุด            2  =  น้อย           3  =  ปานกลาง         4  =  มาก         5  =  มากทีสุด 

 

ข้อ พฤติกรรมภาวะผู ้นําครู 

ระดับพฤติกรรม 

น้อยทีสุด                 มากทีสุด 

1 2 3 4 5 

38 มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามบทบาทหน้าทีต่างๆ       

39 สามารถติดต่อสือสารเพือให้เกิดความเข้าใจอันดีในหมู่      



223 

คณะ 

40 ร่วมมือประสานงานเพือความสําเร็จของโรงเรียน      

41 ร่วมรับผิดชอบในการตัดสินใจและผลการทํางานร่วมกัน

กับคณะครู 

     

 องค์ประกอบย่อยที 3 มีเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกัน 

42 วางแผนดําเนินกิจกรรมตอบสนองความต้องการของ

สมาชิกเครือข่ายอย่างต่อเนือง 

     

43 ติดต่อสือสารกับสมาชิกในเครือข่ายอย่างต่อเนือง      

44 แลกเปลียนข้อมูลข่าวสาร ข้อคิดเห็นต่างๆ กับสมาชิก

เครือข่ายเพือเพิมพูนความรู้สมําเสมอ 

     

45 ขอรับการสนับสนุนจากเครือข่ายเพือแก้ไขปัญหาให้

บรรลุว ัตถุประสงค ์

     

46 ร่วมรับผิดชอบการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่าย      

47 พัฒนาและขยายเครือข่ายเพือหาแนวทางดําเนินการ

กิจกรรมหรือโครงการใหม่ๆ 

     

 องค์ประกอบหลักที 4 เป็นผู ้นําการเปลียนแปลง 

 องค์ประกอบย่อยที 1 เป็นผู ้นํา 

48 มีความรู้ในวิชาชีพและรู้ทันเหตุการณ์บ้านเมืองใน

ปัจจุบัน 

     

49 มีความคิดริเริมสร้างสรรค์และพร้อมทีจะแก้ไขสิงต่างๆ 

ให้ดีขึ น 

     

50 มีความอดทนอดกลั นต่อสถานการณ์ทียากลําบากเพือให้

งานสําเร็จ 

     

51 กล้าตัดสินใจทํากิจกรรมต่างๆ เพือประโยชน์ของ

ส่วนรวม 

     

52 สามารถปฏิบัติงานโดยอาศัยหลักแห่งเหตุผลปราศจาก

อคติ 
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ตอนที 2 ระดับพฤติกรรมภาวะผู ้นําของครูในสถานศึกษาขันพืนฐาน 

คําชีแจง  โปรดทําเครืองหมาย   ลงในช่องทีตรงกับระดับพฤติกรรมของท่านในแต่ละข้อ

ว่าท่านมีการปฏิบัติ / พฤติกรรม / ความคิดเห็นอยู่ในระดับใด โดยพิจารณาจากเกณฑ์  

ต่อไปนี 

1 =  น้อยทีสุด            2  =  น้อย           3  =  ปานกลาง         4  =  มาก         5  =  มากทีสุด 

 

ข้อ พฤติกรรมภาวะผู ้นําครู 

ระดับพฤติกรรม 

น้อยทีสุด                 มาก

ทีสุด 

1 2 3 4 5 

53 รักและศรัทธาเพือนร่วมงาน      

54 เป็นบุคคลทีเพือนร่วมงานมักจะขอให้เป็นตัวแทนในการ

นําเสนองานอยู่เสมอ 

     

55 มีวิจารณญาณพิจารณาข้อเท็จจริงต่างๆ อย่างมีเหตุผล

ถูกต้องและทันเวลา 

     

 องค์ประกอบย่อยที 2 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

56 สามารถเรียนรู้และแลกเปลียนประสบการณ์กับเพือน

ร่วมงาน 

     

57 สร้างสรรค์นวัตกรรมเพือใหง้านบรรลุเป้าหมายอย่าง

ต่อเนือง 

     

58 พัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของตนเองอยู่

เสมอ 

     

59 แสวงหาโอกาสในการทํางานใหม่ๆในหน้าทีเพือความ

เจริญก้าวหน้า 

     

60 มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

     

61 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือแสวงหา

ความรู้ใหม่ๆในการพัฒนางาน 

     

62 มีทักษะในการจัดการและปรับใช้ความรู้เพือดําเนินชีวิต

ให้เจริญก้าวหน้ายิงๆขึ น 
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 องค์ประกอบย่อยที 3 เป็นผู ้ได้รับการยอมรับ 

63 มีเพือนร่วมงานมาขอคําปรึกษาทั งเรืองานและเรือง

ส่วนตัว 

     

64 ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากผู ้บังคับบัญชา

และเพือนร่วมงานเป็นอย่างดี 

     

65 ได้รับรางวัลและคําชมเชยจากผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน      

66 ได้รับคําชมเชยจากผู ้บริหารเมือปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย      

67 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านได้รับการยอมรับ

จากเพือนร่วมงาน 

     

68 เป็นบุคคลทีได้รับความไว้วางใจจากหมู่คณะ      
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                                DATE:  9/ 1/2011 
                                  TIME: 13:34 
 
 
                                L I S R E L  8.53 
 
                                       BY 
 
                         Karl G. J”reskog & Dag S”rbom 
 
 
 
                    This program is published exclusively by 
                    Scientific Software International, Inc. 
                       7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 
                        Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.  
            Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 
        Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2002  
          Use of this program is subject to the terms specified in the 
                        Universal Copyright Convention. 
                          Website: www.ssicentral.com 
 
 The following lines were read from file D:\Indicator\TEACHER5.LPJ: 
 
 TI TEACHER5 
 !DA NI=12 NO=642 NG=1 MA=CM 
 SY='D:\Indicator\TEACHER LEDERSHIP.dsf' NG=1 
 SE 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / 
 MO NY=12 NK=1 NE=4 LY=FU,FI BE=FU,FI GA=FU,FI PH=SY,FR PS=DI,FR TE=SY 
 LE 
 DEL MOD PAR LEA 
 LK 
 TEAL 
 FR LY(1,1) LY(2,1) LY(3,1) LY(4,2) LY(5,2) LY(6,2) LY(7,3) LY(8,3) LY(9,3) 
 FR LY(10,4) LY(11,4) LY(12,4) GA(1,1) GA(2,1) GA(3,1) GA(4,1) 
 FR TE 2 1 TE 11 8 TE 12 3 TE 9 8 TE 12 11 TE 12 9 TE 9 3 TE 11 7 TE 8 4 TE 12 4 
 FR TE 7 3 TE 12 6 TE 4 3 TE 11 9 TE 10 8 TE 10 9 TE 7 1 TE 10 2 TE 9 6 
 PD 
 OU AM RS FS SC 
 
 TI TEACHER5                                                                     
 
                           Number of Input Variables 12 
                           Number of Y - Variables   12 
                           Number of X - Variables    0 
                           Number of ETA - Variables  4 
                           Number of KSI - Variables  1 
                           Number of Observations   642 
 
 TI TEACHER5                                                                     
 
         Covariance Matrix        
 
                DEL1       DEL2       DEL3       MOD1       MOD2       MOD3    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     DEL1       0.25 
     DEL2       0.21       0.32 
     DEL3       0.18       0.19       0.29 
     MOD1       0.16       0.16       0.18       0.26 
     MOD2       0.15       0.15       0.17       0.20       0.27 
     MOD3       0.15       0.15       0.17       0.19       0.19       0.27 
     PAR1       0.15       0.15       0.19       0.17       0.18       0.18 
     PAR2       0.16       0.16       0.18       0.17       0.17       0.18 
     PAR3       0.14       0.15       0.21       0.17       0.17       0.18 
     LEA1       0.16       0.17       0.18       0.17       0.16       0.17 
     LEA2       0.16       0.16       0.17       0.17       0.16       0.17 
     LEA3       0.16       0.16       0.21       0.16       0.17       0.16 
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         Covariance Matrix        
 
                PAR1       PAR2       PAR3       LEA1       LEA2       LEA3    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     PAR1       0.32 
     PAR2       0.22       0.27 
     PAR3       0.20       0.18       0.41 
     LEA1       0.18       0.20       0.19       0.25 
     LEA2       0.16       0.17       0.19       0.19       0.26 
     LEA3       0.19       0.19       0.22       0.20       0.21       0.33 
 
 
 TI TEACHER5                                                                     
 
 Parameter Specifications 
 
         LAMBDA-Y     
 
                 DEL        MOD        PAR        LEA 
            --------   --------   --------   -------- 
     DEL1          0          0          0          0 
     DEL2          1          0          0          0 
     DEL3          2          0          0          0 
     MOD1          0          0          0          0 
     MOD2          0          3          0          0 
     MOD3          0          4          0          0 
     PAR1          0          0          0          0 
     PAR2          0          0          5          0 
     PAR3          0          0          6          0 
     LEA1          0          0          0          0 
     LEA2          0          0          0          7 
     LEA3          0          0          0          8 
 
         GAMMA        
 
                TEAL 
            -------- 
      DEL          9 
      MOD         10 
      PAR         11 
      LEA         12 
 
         PSI          
 
                 DEL        MOD        PAR        LEA 
            --------   --------   --------   -------- 
                  13         14         15         16 
 
         THETA-EPS    
 
                DEL1       DEL2       DEL3       MOD1       MOD2       MOD3 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     DEL1         17 
     DEL2         18         19 
     DEL3          0          0         20 
     MOD1          0          0         21         22 
     MOD2          0          0          0          0         23 
     MOD3          0          0          0          0          0         24 
     PAR1         25          0         26          0          0          0 
     PAR2          0          0          0         28          0          0 
     PAR3          0          0         30          0          0         31 
     LEA1          0         34          0          0          0          0 
     LEA2          0          0          0          0          0          0 
     LEA3          0          0         42         43          0         44 
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         THETA-EPS    
 
                PAR1       PAR2       PAR3       LEA1       LEA2       LEA3 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     PAR1         27 
     PAR2          0         29 
     PAR3          0         32         33 
     LEA1          0         35         36         37 
     LEA2         38         39         40          0         41 
     LEA3          0          0         45          0         46         47 
  
 
 
 TI TEACHER5                                                                     
 
 Number of Iterations = 12 
 
 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                
 
         LAMBDA-Y     
 
                 DEL        MOD        PAR        LEA    
            --------   --------   --------   -------- 
     DEL1       0.40        - -        - -        - - 
  
     DEL2       0.41        - -        - -        - - 
              (0.02) 
               23.67 
  
     DEL3       0.45        - -        - -        - - 
              (0.02) 
               21.96 
  
     MOD1        - -       0.45        - -        - - 
  
     MOD2        - -       0.44        - -        - - 
                         (0.02) 
                          27.50 
  
     MOD3        - -       0.44        - -        - - 
                         (0.02) 
                          28.10 
  
     PAR1        - -        - -       0.46        - - 
  
     PAR2        - -        - -       0.47        - - 
                                    (0.02) 
                                     24.92 
  
     PAR3        - -        - -       0.43        - - 
                                    (0.03) 
                                     16.78 
  
     LEA1        - -        - -        - -       0.44 
  
     LEA2        - -        - -        - -       0.43 
                                               (0.02) 
                                                28.16 
  
     LEA3        - -        - -        - -       0.45 
                                               (0.02) 
                                                24.74 
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         GAMMA        
 
                TEAL    
            -------- 
      DEL       0.92 
              (0.04) 
               21.13 
  
      MOD       0.92 
              (0.04) 
               24.12 
  
      PAR       0.94 
              (0.04) 
               21.96 
  
      LEA       0.96 
              (0.04) 
               26.14 
  
 
         Covariance Matrix of ETA and KSI         
 
                 DEL        MOD        PAR        LEA       TEAL    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      DEL       1.00 
      MOD       0.85       1.00 
      PAR       0.87       0.87       1.00 
      LEA       0.88       0.88       0.90       1.00 
     TEAL       0.92       0.92       0.94       0.96       1.00 
 
         PHI          
 
                TEAL    
            -------- 
                1.00 
  
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 
                 DEL        MOD        PAR        LEA    
            --------   --------   --------   -------- 
                0.15       0.15       0.11       0.09 
              (0.03)     (0.02)     (0.02)     (0.02) 
                5.16       6.73       4.88       4.02 
  
 
         Squared Multiple Correlations for Structural Equations   
 
                 DEL        MOD        PAR        LEA    
            --------   --------   --------   -------- 
                0.85       0.85       0.89       0.91 
 
         Squared Multiple Correlations for Reduced Form           
 
                 DEL        MOD        PAR        LEA    
            --------   --------   --------   -------- 
                0.85       0.85       0.89       0.91 
 
         THETA-EPS    
 
                DEL1       DEL2       DEL3       MOD1       MOD2       MOD3    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     DEL1       0.09 
              (0.01) 
               13.35 
  
     DEL2       0.04       0.15 
              (0.01)     (0.01) 
                6.28      14.72 
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     DEL3        - -        - -       0.09 
                                    (0.01) 
                                     12.16 
  
     MOD1        - -        - -       0.01       0.06 
                                    (0.00)     (0.00) 
                                      1.83      12.49 
  
     MOD2        - -        - -        - -        - -       0.08 
                                                          (0.01) 
                                                           14.20 
  
     MOD3        - -        - -        - -        - -        - -       0.07 
                                                                     (0.01) 
                                                                      13.66 
  
     PAR1      -0.01        - -       0.01        - -        - -        - - 
              (0.00)                (0.01) 
               -2.28                  2.06 
  
     PAR2        - -        - -        - -      -0.01        - -        - - 
                                               (0.00) 
                                                -3.16 
  
     PAR3        - -        - -       0.04        - -        - -       0.01 
                                    (0.01)                           (0.01) 
                                      6.10                             1.79 
  
     LEA1        - -       0.01        - -        - -        - -        - - 
                         (0.00) 
                           2.05 
  
     LEA2        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
  
     LEA3        - -        - -       0.03      -0.02        - -      -0.01 
                                    (0.01)     (0.00)                (0.00) 
                                      5.47      -3.78                 -3.15 
  
 
         THETA-EPS    
 
                PAR1       PAR2       PAR3       LEA1       LEA2       LEA3    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     PAR1       0.11 
              (0.01) 
               14.21 
  
     PAR2        - -       0.06 
                         (0.01) 
                           9.22 
  
     PAR3        - -      -0.02       0.23 
                         (0.01)     (0.02) 
                          -2.64      15.33 
  
     LEA1        - -       0.01       0.02       0.05 
                         (0.00)     (0.01)     (0.00) 
                           2.93       2.64      11.13 
  
     LEA2      -0.02      -0.01       0.02        - -       0.07 
              (0.00)     (0.00)     (0.01)                (0.01) 
               -3.41      -2.88       3.38                 12.84 
  
     LEA3        - -        - -       0.05        - -       0.02       0.12 
                                    (0.01)                (0.01)     (0.01) 
                                      5.80                  3.18      14.42 
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         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
 
                DEL1       DEL2       DEL3       MOD1       MOD2       MOD3    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
                0.63       0.53       0.69       0.76       0.71       0.73 
 
         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
 
                PAR1       PAR2       PAR3       LEA1       LEA2       LEA3    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
                0.65       0.80       0.44       0.80       0.72       0.62 
 
                           Goodness of Fit Statistics 
 
                             Degrees of Freedom = 31 
                Minimum Fit Function Chi-Square = 34.27 (P = 0.31) 
        Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 34.59 (P = 0.30) 
                 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 3.59 
              90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 22.22) 
  
                        Minimum Fit Function Value = 0.053 
               Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0056 
              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.035) 
             Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.013 
             90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.033) 
               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 1.00 
  
                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.20 
             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.20 ; 0.23) 
                         ECVI for Saturated Model = 0.24 
                       ECVI for Independence Model = 24.75 
  
     Chi-Square for Independence Model with 66 Degrees of Freedom = 15843.45 
                           Independence AIC = 15867.45 
                                Model AIC = 128.59 
                              Saturated AIC = 156.00 
                           Independence CAIC = 15933.02 
                               Model CAIC = 385.43 
                             Saturated CAIC = 582.24 
  
                          Normed Fit Index (NFI) = 1.00 
                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.00 
                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.47 
                        Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 
                        Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 
                         Relative Fit Index (RFI) = 1.00 
  
                             Critical N (CN) = 977.35 
                       Root Mean Square Residual (RMR) = 0.0033 
                             Standardized RMR = 0.011 
                        Goodness of Fit Index (GFI) = 0.99 
                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.98 
                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.39 
 
 TI TEACHER5                                                                     
 
         Fitted Covariance Matrix 
 
                DEL1       DEL2       DEL3       MOD1       MOD2       MOD3    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     DEL1       0.25 
     DEL2       0.21       0.32 
     DEL3       0.18       0.18       0.29 
     MOD1       0.15       0.16       0.18       0.26 
     MOD2       0.15       0.15       0.17       0.19       0.27 
     MOD3       0.15       0.15       0.17       0.20       0.19       0.26 
     PAR1       0.15       0.16       0.19       0.18       0.17       0.17 
     PAR2       0.16       0.17       0.18       0.17       0.18       0.18 
     PAR3       0.15       0.15       0.21       0.16       0.16       0.17 
     LEA1       0.16       0.17       0.18       0.17       0.17       0.17 
     LEA2       0.15       0.15       0.17       0.17       0.16       0.17 
     LEA3       0.16       0.16       0.21       0.16       0.17       0.16 
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         Fitted Covariance Matrix 
 
                PAR1       PAR2       PAR3       LEA1       LEA2       LEA3    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     PAR1       0.32 
     PAR2       0.21       0.27 
     PAR3       0.20       0.18       0.41 
     LEA1       0.18       0.20       0.19       0.25 
     LEA2       0.16       0.17       0.19       0.19       0.26 
     LEA3       0.19       0.19       0.22       0.20       0.21       0.33 
 
         Fitted Residuals 
 
                DEL1       DEL2       DEL3       MOD1       MOD2       MOD3    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     DEL1       0.00 
     DEL2       0.00       0.00 
     DEL3       0.00       0.00       0.00 
     MOD1       0.00       0.01       0.00       0.00 
     MOD2       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
     MOD3       0.00      -0.01       0.00       0.00       0.00       0.00 
     PAR1       0.00      -0.01       0.00       0.00       0.00       0.01 
     PAR2       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
     PAR3      -0.01       0.00       0.00       0.00       0.01       0.01 
     LEA1       0.00       0.00       0.00       0.00      -0.01       0.00 
     LEA2       0.01       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
     LEA3       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
 
         Fitted Residuals 
 
                PAR1       PAR2       PAR3       LEA1       LEA2       LEA3    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     PAR1       0.00 
     PAR2       0.00       0.00 
     PAR3       0.00       0.00       0.00 
     LEA1       0.00       0.00       0.00       0.00 
     LEA2       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
     LEA3       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
 
 Summary Statistics for Fitted Residuals 
 
 Smallest Fitted Residual =   -0.01 
   Median Fitted Residual =    0.00 
  Largest Fitted Residual =    0.01 
 
 Stemleaf Plot 
 
 - 8|86  
 - 6|  
 - 4|6544110  
 - 2|9877087222  
 - 0|9988776441198775554200  
   0|122334446670022449  
   2|23345636689  
   4|145233  
   6|2  
   8|5 
 
         Standardized Residuals   
 
                DEL1       DEL2       DEL3       MOD1       MOD2       MOD3    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     DEL1       1.25 
     DEL2       1.74       1.49 
     DEL3      -2.12       1.22      -1.29 
     MOD1       1.16       1.19       0.72       0.36 
     MOD2      -0.48      -0.82       0.61       2.03        - - 
     MOD3      -1.07      -1.14      -0.45      -1.36      -0.19       0.92 
     PAR1      -1.73      -1.58      -0.61      -1.03       0.93       2.39 
     PAR2      -0.17      -1.10       0.41      -1.51      -1.44       1.52 
     PAR3      -1.58      -0.48      -1.52       0.67       1.04       1.81 
     LEA1       1.60       0.48       1.52      -1.66      -2.00       0.83 
     LEA2       1.56       0.09      -0.95       0.88      -0.66       0.82 
     LEA3      -0.63      -0.28      -1.01       0.33      -0.40       1.03 
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         Standardized Residuals   
 
                PAR1       PAR2       PAR3       LEA1       LEA2       LEA3    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     PAR1       0.64 
     PAR2       0.92       1.47 
     PAR3       0.01       0.79       0.12 
     LEA1      -0.29       0.26       1.53      -0.80 
     LEA2      -1.25      -0.52      -0.41      -0.65       0.54 
     LEA3      -0.41      -0.15      -0.47       1.16      -1.27      -1.21 
 Summary Statistics for Standardized Residuals 
 Smallest Standardized Residual =   -2.12 
   Median Standardized Residual =   -0.07 
  Largest Standardized Residual =    2.39 
 
 Stemleaf Plot 
 - 2|10  
 - 1|776655  
 - 1|443322111000  
 - 0|8877665555  
 - 0|44443322100  
   0|113344  
   0|5566778889999  
   1|0022222  
   1|555556678  
   2|04 
 TI TEACHER5                                                                     
 
                         Qplot of Standardized Residuals 
 
  3.5.......................................................................... 
     .                                                                       .. 
     .                                                                      . . 
     .                                                                    .   . 
     .                                                                  .     . 
     .                                                                 .      . 
     .                                                               .        . 
     .                                                             .          . 
     .                                                            x           . 
     .                                                          .             . 
     .                                                        .x              . 
     .                                                      x.                . 
     .                                                     .x                 . 
     .                                                   .x                   . 
     .                                                  .xx                   . 
 N   .                                                .  x                    . 
 o   .                                              . *  x                    . 
 r   .                                             .x x                       . 
 m   .                                           . xx                         . 
 a   .                                         .  xx                          . 
 l   .                                        . **                            . 
     .                                      .*x*                              . 
 Q   .                                  x *xx                                 . 
 u   .                                x*x.                                    . 
 a   .                               x .                                      . 
 n   .                             xx.                                        . 
 t   .                           x x.                                         . 
 i   .                         *xx.                                           . 
 l   .                       xx .                                             . 
 e   .                      *x .                                              . 
 s   .                    x* .                                                . 
     .                   xx.                                                  . 
     .                   x.                                                   . 
     .                  x                                                     . 
     .                .x                                                      . 
     .               x                                                        . 
     .             .                                                          . 
     .           . x                                                          . 
     .          .                                                             . 
     .        .                                                               . 
     .      .                                                                 . 
     .     .                                                                  . 
     .   .                                                                    . 
     . .                                                                      . 
 -3.5.......................................................................... 
   -3.5                                                                      3.5 
                             Standardized Residuals 
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 TI TEACHER5                                                                     
 
 Modification Indices and Expected Change 
 
         Modification Indices for LAMBDA-Y        
 
                 DEL        MOD        PAR        LEA    
            --------   --------   --------   -------- 
     DEL1        - -       0.10       0.12       3.57 
     DEL2        - -       0.22       1.93       1.18 
     DEL3        - -       0.01       0.05       0.01 
     MOD1       1.01        - -       0.93       0.42 
     MOD2       0.52        - -       0.60       3.16 
     MOD3       0.12        - -       6.68       3.52 
     PAR1       1.55       1.49        - -       0.09 
     PAR2       0.00       0.15        - -       0.04 
     PAR3       0.72       1.62        - -       0.16 
     LEA1       3.53       3.34       0.01        - - 
     LEA2       0.02       0.82       0.54        - - 
     LEA3       0.56       0.11       0.26        - - 
 
         Expected Change for LAMBDA-Y     
 
                 DEL        MOD        PAR        LEA    
            --------   --------   --------   -------- 
     DEL1        - -       0.01       0.02       0.10 
     DEL2        - -      -0.02      -0.07      -0.07 
     DEL3        - -      -0.01       0.02      -0.01 
     MOD1       0.05        - -      -0.05      -0.03 
     MOD2      -0.03        - -      -0.03      -0.08 
     MOD3      -0.01        - -       0.12       0.09 
     PAR1      -0.13       0.09        - -      -0.04 
     PAR2       0.00      -0.02        - -      -0.02 
     PAR3      -0.08       0.09        - -       0.07 
     LEA1       0.10      -0.10      -0.01        - - 
     LEA2       0.01       0.04       0.10        - - 
     LEA3      -0.05      -0.02      -0.04        - - 
 
         Standardized Expected Change for LAMBDA-Y        
 
                 DEL        MOD        PAR        LEA    
            --------   --------   --------   -------- 
     DEL1        - -       0.01       0.02       0.10 
     DEL2        - -      -0.02      -0.07      -0.07 
     DEL3        - -      -0.01       0.02      -0.01 
     MOD1       0.05        - -      -0.05      -0.03 
     MOD2      -0.03        - -      -0.03      -0.08 
     MOD3      -0.01        - -       0.12       0.09 
     PAR1      -0.13       0.09        - -      -0.04 
     PAR2       0.00      -0.02        - -      -0.02 
     PAR3      -0.08       0.09        - -       0.07 
     LEA1       0.10      -0.10      -0.01        - - 
     LEA2       0.01       0.04       0.10        - - 
     LEA3      -0.05      -0.02      -0.04        - - 
 
         Completely Standardized Expected Change for LAMBDA-Y     
 
                 DEL        MOD        PAR        LEA    
            --------   --------   --------   -------- 
     DEL1        - -       0.03       0.03       0.20 
     DEL2        - -      -0.04      -0.13      -0.12 
     DEL3        - -      -0.01       0.03      -0.02 
     MOD1       0.09        - -      -0.09      -0.06 
     MOD2      -0.06        - -      -0.06      -0.15 
     MOD3      -0.03        - -       0.22       0.17 
     PAR1      -0.24       0.16        - -      -0.07 
     PAR2       0.00      -0.04        - -      -0.04 
     PAR3      -0.12       0.14        - -       0.12 
     LEA1       0.21      -0.19      -0.01        - - 
     LEA2       0.01       0.08       0.19        - - 
     LEA3      -0.08      -0.03      -0.06        - - 
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         Modification Indices for BETA            
 
                 DEL        MOD        PAR        LEA    
            --------   --------   --------   -------- 
      DEL        - -       0.08       1.54       2.27 
      MOD       0.08        - -       2.27       1.54 
      PAR       1.54       2.27        - -       0.08 
      LEA       2.27       1.54       0.08        - - 
 
         Expected Change for BETA         
 
                 DEL        MOD        PAR        LEA    
            --------   --------   --------   -------- 
      DEL        - -      -0.04      -0.22       0.35 
      MOD      -0.04        - -       0.27      -0.28 
      PAR      -0.16       0.19        - -      -0.08 
      LEA       0.21      -0.16      -0.06        - - 
 
         Standardized Expected Change for BETA            
 
                 DEL        MOD        PAR        LEA    
            --------   --------   --------   -------- 
      DEL        - -      -0.04      -0.22       0.35 
      MOD      -0.04        - -       0.27      -0.28 
      PAR      -0.16       0.19        - -      -0.08 
      LEA       0.21      -0.16      -0.06        - - 
 
 No Non-Zero Modification Indices for GAMMA        
 
 No Non-Zero Modification Indices for PHI          
 
         Modification Indices for PSI             
 
                 DEL        MOD        PAR        LEA    
            --------   --------   --------   -------- 
      DEL        - - 
      MOD       0.08        - - 
      PAR       1.54       2.27        - - 
      LEA       2.27       1.54       0.08        - - 
 
         Expected Change for PSI          
 
                 DEL        MOD        PAR        LEA    
            --------   --------   --------   -------- 
      DEL        - - 
      MOD      -0.01        - - 
      PAR      -0.02       0.03        - - 
      LEA       0.03      -0.02      -0.01        - - 
 
         Standardized Expected Change for PSI             
 
                 DEL        MOD        PAR        LEA    
            --------   --------   --------   -------- 
      DEL        - - 
      MOD      -0.01        - - 
      PAR      -0.02       0.03        - - 
      LEA       0.03      -0.02      -0.01        - - 
 
         Modification Indices for THETA-EPS       
 
                DEL1       DEL2       DEL3       MOD1       MOD2       MOD3    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     DEL1        - - 
     DEL2        - -        - - 
     DEL3       1.61       1.61        - - 
     MOD1       0.26       1.99        - -        - - 
     MOD2       0.01       0.16       0.44       3.38        - - 
     MOD3       0.65       0.68       0.63       2.08       0.16        - - 
     PAR1        - -       1.55        - -       3.10       1.00       3.44 
     PAR2       0.07       0.17       0.05        - -       1.18       0.63 
     PAR3       2.13       0.09        - -       0.30       0.79        - - 
     LEA1       0.81        - -       1.26       2.40       1.03       0.77 
     LEA2       2.59       0.22       2.39       0.90       0.30       0.13 
     LEA3       0.41       0.03        - -        - -       0.00        - - 
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         Modification Indices for THETA-EPS       
 
                PAR1       PAR2       PAR3       LEA1       LEA2       LEA3    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     PAR1        - - 
     PAR2       0.16        - - 
     PAR3       0.16        - -        - - 
     LEA1       0.01        - -        - -        - - 
     LEA2        - -        - -        - -       0.54        - - 
     LEA3       0.07       0.00        - -       0.54        - -        - - 
 
         Expected Change for THETA-EPS    
 
                DEL1       DEL2       DEL3       MOD1       MOD2       MOD3    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     DEL1        - - 
     DEL2        - -        - - 
     DEL3      -0.01       0.01        - - 
     MOD1       0.00       0.01        - -        - - 
     MOD2       0.00       0.00       0.00       0.01        - - 
     MOD3       0.00       0.00       0.00      -0.01       0.00        - - 
     PAR1        - -      -0.01        - -      -0.01       0.00       0.01 
     PAR2       0.00       0.00       0.00        - -       0.00       0.00 
     PAR3      -0.01       0.00        - -       0.00       0.01        - - 
     LEA1       0.00        - -       0.00      -0.01       0.00       0.00 
     LEA2       0.01       0.00      -0.01       0.00       0.00       0.00 
     LEA3       0.00       0.00        - -        - -       0.00        - - 
 
         Expected Change for THETA-EPS    
 
                PAR1       PAR2       PAR3       LEA1       LEA2       LEA3    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     PAR1        - - 
     PAR2       0.00        - - 
     PAR3       0.00        - -        - - 
     LEA1       0.00        - -        - -        - - 
     LEA2        - -        - -        - -       0.00        - - 
     LEA3       0.00       0.00        - -       0.00        - -        - - 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS    
 
                DEL1       DEL2       DEL3       MOD1       MOD2       MOD3    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     DEL1        - - 
     DEL2        - -        - - 
     DEL3      -0.03       0.02        - - 
     MOD1       0.01       0.02        - -        - - 
     MOD2       0.00      -0.01       0.01       0.03        - - 
     MOD3      -0.01      -0.01      -0.01      -0.03      -0.01        - - 
     PAR1        - -      -0.02        - -      -0.03       0.02       0.03 
     PAR2       0.00      -0.01       0.00        - -      -0.02       0.01 
     PAR3      -0.03       0.01        - -       0.01       0.02        - - 
     LEA1       0.01        - -       0.02      -0.02      -0.01       0.01 
     LEA2       0.02      -0.01      -0.03       0.01      -0.01       0.01 
     LEA3      -0.01       0.00        - -        - -       0.00        - - 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS    
 
                PAR1       PAR2       PAR3       LEA1       LEA2       LEA3    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     PAR1        - - 
     PAR2       0.01        - - 
     PAR3      -0.01        - -        - - 
     LEA1       0.00        - -        - -        - - 
     LEA2        - -        - -        - -      -0.01        - - 
     LEA3      -0.01       0.00        - -       0.01        - -        - - 
 
 Maximum Modification Index is    6.68 for Element ( 6, 3) of LAMBDA-Y 
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 TI TEACHER5                                                                     
 
 Factor Scores Regressions 
 
         ETA  
 
                DEL1       DEL2       DEL3       MOD1       MOD2       MOD3    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      DEL       0.41       0.18       0.58       0.10       0.10       0.12 
      MOD       0.07       0.03      -0.01       0.62       0.41       0.49 
      PAR       0.14       0.03      -0.02       0.23       0.06       0.05 
      LEA       0.13       0.00       0.06       0.18       0.06       0.14 
 
         ETA  
 
                PAR1       PAR2       PAR3       LEA1       LEA2       LEA3    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      DEL       0.13       0.23      -0.08       0.18       0.25      -0.01 
      MOD       0.07       0.21      -0.04       0.06       0.09       0.19 
      PAR       0.37       0.81       0.17      -0.02       0.30       0.02 
      LEA       0.17       0.18      -0.11       0.64       0.47       0.27 
 
 TI TEACHER5                                                                     
 
 Standardized Solution            
 
         LAMBDA-Y     
 
                 DEL        MOD        PAR        LEA    
            --------   --------   --------   -------- 
     DEL1       0.40        - -        - -        - - 
     DEL2       0.41        - -        - -        - - 
     DEL3       0.45        - -        - -        - - 
     MOD1        - -       0.45        - -        - - 
     MOD2        - -       0.44        - -        - - 
     MOD3        - -       0.44        - -        - - 
     PAR1        - -        - -       0.46        - - 
     PAR2        - -        - -       0.47        - - 
     PAR3        - -        - -       0.43        - - 
     LEA1        - -        - -        - -       0.44 
     LEA2        - -        - -        - -       0.43 
     LEA3        - -        - -        - -       0.45 
 
         GAMMA        
 
                TEAL    
            -------- 
      DEL       0.92 
      MOD       0.92 
      PAR       0.94 
      LEA       0.96 
 
         Correlation Matrix of ETA and KSI        
 
                 DEL        MOD        PAR        LEA       TEAL    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      DEL       1.00 
      MOD       0.85       1.00 
      PAR       0.87       0.87       1.00 
      LEA       0.88       0.88       0.90       1.00 
     TEAL       0.92       0.92       0.94       0.96       1.00 
 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 
                 DEL        MOD        PAR        LEA    
            --------   --------   --------   -------- 
                0.15       0.15       0.11       0.09 
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 TI TEACHER5                                                                     
 
 Completely Standardized Solution 
 
         LAMBDA-Y     
 
                 DEL        MOD        PAR        LEA    
            --------   --------   --------   -------- 
     DEL1       0.79        - -        - -        - - 
     DEL2       0.73        - -        - -        - - 
     DEL3       0.83        - -        - -        - - 
     MOD1        - -       0.87        - -        - - 
     MOD2        - -       0.84        - -        - - 
     MOD3        - -       0.85        - -        - - 
     PAR1        - -        - -       0.81        - - 
     PAR2        - -        - -       0.89        - - 
     PAR3        - -        - -       0.66        - - 
     LEA1        - -        - -        - -       0.89 
     LEA2        - -        - -        - -       0.85 
     LEA3        - -        - -        - -       0.79 
 
         GAMMA        
 
                TEAL    
            -------- 
      DEL       0.92 
      MOD       0.92 
      PAR       0.94 
      LEA       0.96 
 
         Correlation Matrix of ETA and KSI        
 
                 DEL        MOD        PAR        LEA       TEAL    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      DEL       1.00 
      MOD       0.85       1.00 
      PAR       0.87       0.87       1.00 
      LEA       0.88       0.88       0.90       1.00 
     TEAL       0.92       0.92       0.94       0.96       1.00 
 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 

                 DEL        MOD        PAR        LEA    
            --------   --------   --------   -------- 
                0.15       0.15       0.11       0.09 
 
         THETA-EPS    
 
                DEL1       DEL2       DEL3       MOD1       MOD2       MOD3    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     DEL1       0.37 
     DEL2       0.15       0.47 
     DEL3        - -        - -       0.31 
     MOD1        - -        - -       0.03       0.24 
     MOD2        - -        - -        - -        - -       0.29 
     MOD3        - -        - -        - -        - -        - -       0.27 
     PAR1      -0.04        - -       0.03        - -        - -        - - 
     PAR2        - -        - -        - -      -0.04        - -        - - 
     PAR3        - -        - -       0.12        - -        - -       0.03 
     LEA1        - -       0.03        - -        - -        - -        - - 
     LEA2        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
     LEA3        - -        - -       0.09      -0.06        - -      -0.05 
 
         THETA-EPS    
 
                PAR1       PAR2       PAR3       LEA1       LEA2       LEA3    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     PAR1       0.35 
     PAR2        - -       0.20 
     PAR3        - -      -0.05       0.56 
     LEA1        - -       0.04       0.05       0.20 
     LEA2      -0.05      -0.04       0.07        - -       0.28 
     LEA3        - -        - -       0.14        - -       0.06       0.38 
 
                           Time used:    0.016 Seconds 
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 The following lines were read from file D:\analysis Indicator\DEL5.LPJ: 
 
 TI CFA DEL5 
 !DA NI=16 NO=642 NG=1 MA=CM 
 SY='D:\analysis Indicator\DEL1.DSF' NG=1 
 SE 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 / 
 MO NX=16 NK=3 LX=FU,FI PH=SY,FR TD=SY 
 LK 
 DEL1 DEL2 DEL3 
 FR LX(1,1) LX(2,1) LX(3,1) LX(4,1) LX(5,1) LX(6,2) LX(7,2) LX(8,2) LX(9,3) 
 FR LX(10,3) LX(11,3) LX(12,3) LX(13,3) LX(14,3) LX(15,3) LX(16,3) 
 FR TD 15 14 TD 2 1 TD 16 15 TD 10 9 TD 16 14 TD 8 5 TD 14 10 TD 14 3 TD 5 3 
 FR TD 8 6 TD 14 13 TD 10 13 TD 1 9 TD 11 3 TD 13 9 TD 15 2 TD 13 12 TD 8 2 
 FR TD 13 3 TD 9 8 TD 8 7 TD 12 3 TD 16 11 TD 12 11 TD 11 10 TD 12 10 TD 9 12 
 FR TD 9 11 TD 11 13 TD 16 10 TD 16 12 
 PD 
 OU AM RS FS SC 
 
 TI CFA DEL5                                                                     
 
                           Number of Input Variables 16 
                           Number of Y - Variables    0 
                           Number of X - Variables   16 
                           Number of ETA - Variables  0 
                           Number of KSI - Variables  3 
                           Number of Observations   641 
 
 TI CFA DEL5                                                                     
 
         Covariance Matrix        
 
                  D1         D2         D3         D4         D5         D6    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       D1       0.52 
       D2       0.28       0.42 
       D3       0.18       0.17       0.50 
       D4       0.20       0.20       0.19       0.41 
       D5       0.21       0.21       0.16       0.22       0.45 
       D6       0.21       0.21       0.17       0.21       0.22       0.48 
       D7       0.21       0.20       0.19       0.20       0.22       0.28 
       D8       0.21       0.18       0.19       0.21       0.26       0.23 
       D9       0.21       0.17       0.15       0.15       0.17       0.22 
      D10       0.21       0.20       0.17       0.17       0.20       0.22 
      D11       0.16       0.17       0.18       0.15       0.17       0.17 
      D12       0.19       0.18       0.19       0.19       0.18       0.22 
      D13       0.17       0.17       0.19       0.18       0.20       0.19 
      D14       0.16       0.17       0.20       0.17       0.19       0.15 
      D15       0.17       0.18       0.14       0.15       0.18       0.15 
      D16       0.17       0.17       0.15       0.14       0.16       0.16 
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         Covariance Matrix        
 
                  D7         D8         D9        D10        D11        D12    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       D7       0.45 
       D8       0.25       0.41 
       D9       0.20       0.22       0.62 
      D10       0.22       0.22       0.43       0.77 
      D11       0.17       0.18       0.29       0.36       0.47 
      D12       0.20       0.21       0.34       0.40       0.32       0.52 
      D13       0.19       0.20       0.24       0.27       0.25       0.27 
      D14       0.16       0.19       0.20       0.20       0.19       0.22 
      D15       0.15       0.17       0.20       0.23       0.19       0.21 
      D16       0.14       0.16       0.23       0.28       0.23       0.24 
 
         Covariance Matrix        
 
                 D13        D14        D15        D16    
            --------   --------   --------   -------- 
      D13       0.44 
      D14       0.22       0.41 
      D15       0.20       0.26       0.38 
      D16       0.21       0.22       0.25       0.43 
 
 
 TI CFA DEL5                                                                     
 
 Parameter Specifications 
 
         LAMBDA-X     
 
                DEL1       DEL2       DEL3 
            --------   --------   -------- 
       D1          1          0          0 
       D2          2          0          0 
       D3          3          0          0 
       D4          4          0          0 
       D5          5          0          0 
       D6          0          6          0 
       D7          0          7          0 
       D8          0          8          0 
       D9          0          0          9 
      D10          0          0         10 
      D11          0          0         11 
      D12          0          0         12 
      D13          0          0         13 
      D14          0          0         14 
      D15          0          0         15 
      D16          0          0         16 
 
         PHI          
 
                DEL1       DEL2       DEL3 
            --------   --------   -------- 
     DEL1          0 
     DEL2         17          0 
     DEL3         18         19          0 
 
         THETA-DELTA  
 
                  D1         D2         D3         D4         D5         D6 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       D1         20 
       D2         21         22 
       D3          0          0         23 
       D4          0          0          0         24 
       D5          0          0         25          0         26 
       D6          0          0          0          0          0         27 
       D7          0          0          0          0          0          0 
       D8          0         29          0          0         30         31 
       D9         34          0          0          0          0          0 
      D10          0          0          0          0          0          0 
      D11          0          0         39          0          0          0 



243 

      D12          0          0         43          0          0          0 
      D13          0          0         48          0          0          0 
      D14          0          0         54          0          0          0 
      D15          0         58          0          0          0          0 
      D16          0          0          0          0          0          0 
 
         THETA-DELTA  
 
                  D7         D8         D9        D10        D11        D12 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       D7         28 
       D8         32         33 
       D9          0         35         36 
      D10          0          0         37         38 
      D11          0          0         40         41         42 
      D12          0          0         44         45         46         47 
      D13          0          0         49         50         51         52 
      D14          0          0          0         55          0          0 
      D15          0          0          0          0          0          0 
      D16          0          0          0         61         62         63 
 
         THETA-DELTA  
 
                 D13        D14        D15        D16 
            --------   --------   --------   -------- 
      D13         53 
      D14         56         57 
      D15          0         59         60 
      D16          0         64         65         66 
  
 
 
 TI CFA DEL5                                                                     
 
 Number of Iterations = 11 
 
 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                
 
         LAMBDA-X     
 
                DEL1       DEL2       DEL3    
            --------   --------   -------- 
       D1       0.45        - -        - - 
              (0.03) 
               16.40 
  
       D2       0.44        - -        - - 
              (0.02) 
               18.31 
  
       D3       0.40        - -        - - 
              (0.03) 
               14.37 
  
       D4       0.45        - -        - - 
              (0.02) 
               19.41 
  
       D5       0.48        - -        - - 
              (0.02) 
               19.56 
  
       D6        - -       0.53        - - 
                         (0.03) 
                          20.72 
  
       D7        - -       0.52        - - 
                         (0.02) 
                          21.09 
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       D8        - -       0.54        - - 
                         (0.03) 
                          19.23 
  
       D9        - -        - -       0.49 
                                    (0.03) 
                                     15.23 
  
      D10        - -        - -       0.55 
                                    (0.04) 
                                     15.15 
  
      D11        - -        - -       0.44 
                                    (0.03) 
                                     15.99 
  
      D12        - -        - -       0.51 
                                    (0.03) 
                                     17.97 
  
      D13        - -        - -       0.48 
                                    (0.03) 
                                     18.64 
  
      D14        - -        - -       0.44 
                                    (0.03) 
                                     17.37 
  
      D15        - -        - -       0.42 
                                    (0.02) 
                                     17.97 
  
      D16        - -        - -       0.43 
                                    (0.03) 
                                     16.53 
  
 
         PHI          
 
                DEL1       DEL2       DEL3    
            --------   --------   -------- 
     DEL1       1.00 
  
     DEL2       0.87       1.00 
              (0.02) 
               34.83 
  
     DEL3       0.82       0.74       1.00 
              (0.03)     (0.03) 
               32.08      24.84 
  
 
         THETA-DELTA  
 
                  D1         D2         D3         D4         D5         D6    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       D1       0.32 
              (0.02) 
               15.95 
  
       D2       0.08       0.22 
              (0.01)     (0.01) 
                6.33      15.12 
  
       D3        - -        - -       0.34 
                                    (0.02) 
                                     16.36 
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       D4        - -        - -        - -       0.20 
                                               (0.01) 
                                                15.00 
  
       D5        - -        - -      -0.04        - -       0.21 
                                    (0.01)                (0.02) 
                                     -2.98                 14.20 
  
       D6        - -        - -        - -        - -        - -       0.20 
                                                                     (0.02) 
                                                                      11.91 
  
       D7        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
  
       D8        - -      -0.03        - -        - -       0.03      -0.06 
                         (0.01)                           (0.01)     (0.02) 
                          -3.03                             2.75      -4.14 
  
       D9       0.03        - -        - -        - -        - -        - - 
              (0.01) 
                2.81 
  
      D10        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
  
      D11        - -        - -       0.04        - -        - -        - - 
                                    (0.01) 
                                      3.54 
  
      D12        - -        - -       0.03        - -        - -        - - 
                                    (0.01) 
                                      2.31 
  
      D13        - -        - -       0.03        - -        - -        - - 
                                    (0.01) 
                                      2.45 
  
      D14        - -        - -       0.05        - -        - -        - - 
                                    (0.01) 
                                      4.51 
  
      D15        - -       0.02        - -        - -        - -        - - 
                         (0.01) 
                           2.25 
  
      D16        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
  
 
         THETA-DELTA  
 
                  D7         D8         D9        D10        D11        D12    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       D7       0.18 
              (0.02) 
               11.39 
  
       D8      -0.04       0.12 
              (0.02)     (0.02) 
               -2.29       5.40 
  
       D9        - -       0.02       0.38 
                         (0.01)     (0.03) 
                           2.19      14.74 
  
      D10        - -        - -       0.16       0.46 
                                    (0.02)     (0.03) 
                                      6.89      14.09 
  
 



246 

      D11        - -        - -       0.07       0.12       0.27 
                                    (0.02)     (0.02)     (0.02) 
                                      4.59       5.96      14.24 
  
      D12        - -        - -       0.09       0.12       0.09       0.26 
                                    (0.02)     (0.02)     (0.02)     (0.02) 
                                      5.26       5.75       6.07      12.99 
  
      D13        - -        - -       0.01       0.01       0.04       0.02 
                                    (0.01)     (0.02)     (0.01)     (0.01) 
                                      0.41       0.34       3.07       1.75 
  
      D14        - -        - -        - -      -0.04        - -        - - 
                                               (0.01) 
                                                -3.34 
  
      D15        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
  
      D16        - -        - -        - -       0.04       0.04       0.02 
                                               (0.01)     (0.01)     (0.01) 
                                                 2.90       3.53       1.88 
  
         THETA-DELTA  
 
                 D13        D14        D15        D16    
            --------   --------   --------   -------- 
      D13       0.21 
              (0.02) 
               12.37 
  
      D14       0.02       0.22 
              (0.01)     (0.02) 
                1.69      13.83 
  
      D15        - -       0.07       0.20 
                         (0.01)     (0.01) 
                           6.24      14.11 
  
      D16        - -       0.03       0.07       0.25 
                         (0.01)     (0.01)     (0.02) 
                           2.93       5.69      14.46 
  
         Squared Multiple Correlations for X - Variables          
 
                  D1         D2         D3         D4         D5         D6    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
                0.39       0.47       0.32       0.50       0.52       0.59 
 
         Squared Multiple Correlations for X - Variables          
 
                  D7         D8         D9        D10        D11        D12    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
                0.61       0.71       0.38       0.39       0.42       0.50 
 
         Squared Multiple Correlations for X - Variables          
 
                 D13        D14        D15        D16    
            --------   --------   --------   -------- 
                0.53       0.46       0.47       0.43 
 
                           Goodness of Fit Statistics 
 
                             Degrees of Freedom = 70 
                Minimum Fit Function Chi-Square = 66.50 (P = 0.60) 
        Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 66.16 (P = 0.61) 
                  Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 0.0 
              90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 18.90) 
  
                        Minimum Fit Function Value = 0.10 
                 Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0 
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              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.030) 
              Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0 
             90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.021) 
               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 1.00 
  
                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.32 
             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.32 ; 0.35) 
                         ECVI for Saturated Model = 0.42 
                       ECVI for Independence Model = 23.08 
  
     Chi-Square for Independence Model with 120 Degrees of Freedom = 14741.80 
                           Independence AIC = 14773.80 
                                Model AIC = 198.16 
                              Saturated AIC = 272.00 
                           Independence CAIC = 14861.21 
                               Model CAIC = 558.72 
                             Saturated CAIC = 1014.97 
  
                          Normed Fit Index (NFI) = 1.00 
                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.00 
                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.58 
                        Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 
                        Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 
                         Relative Fit Index (RFI) = 0.99 
  
                             Critical N (CN) = 967.48 
   
                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.0085 
                             Standardized RMR = 0.018 
                        Goodness of Fit Index (GFI) = 0.99 
                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.98 
                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.51 
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         Fitted Covariance Matrix 
 
                  D1         D2         D3         D4         D5         D6    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       D1       0.52 
       D2       0.28       0.42 
       D3       0.18       0.18       0.50 
       D4       0.20       0.20       0.18       0.41 
       D5       0.22       0.21       0.16       0.22       0.45 
       D6       0.21       0.20       0.18       0.21       0.22       0.48 
       D7       0.21       0.20       0.18       0.21       0.22       0.28 
       D8       0.21       0.18       0.19       0.21       0.26       0.23 
       D9       0.21       0.17       0.16       0.18       0.19       0.19 
      D10       0.20       0.20       0.18       0.20       0.22       0.22 
      D11       0.16       0.16       0.19       0.16       0.17       0.17 
      D12       0.19       0.18       0.19       0.19       0.20       0.20 
      D13       0.18       0.17       0.19       0.18       0.19       0.19 
      D14       0.16       0.16       0.19       0.16       0.17       0.17 
      D15       0.16       0.17       0.14       0.16       0.17       0.17 
      D16       0.16       0.15       0.14       0.16       0.17       0.17 
 
         Fitted Covariance Matrix 
 
                  D7         D8         D9        D10        D11        D12    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       D7       0.45 
       D8       0.25       0.41 
       D9       0.19       0.22       0.62 
      D10       0.21       0.22       0.42       0.76 
      D11       0.17       0.18       0.29       0.36       0.46 
      D12       0.20       0.20       0.34       0.39       0.32       0.52 
      D13       0.19       0.19       0.24       0.27       0.25       0.27 
      D14       0.17       0.18       0.21       0.20       0.19       0.22 
      D15       0.16       0.17       0.20       0.23       0.18       0.21 
      D16       0.17       0.17       0.21       0.27       0.22       0.24 
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         Fitted Covariance Matrix 
 
                 D13        D14        D15        D16    
            --------   --------   --------   -------- 
      D13       0.44 
      D14       0.23       0.41 
      D15       0.20       0.25       0.37 
      D16       0.21       0.22       0.25       0.43 
 
         Fitted Residuals 
 
                  D1         D2         D3         D4         D5         D6    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       D1       0.00 
       D2       0.00       0.00 
       D3       0.00      -0.01       0.00 
       D4       0.00       0.00       0.01       0.00 
       D5      -0.01      -0.01       0.00       0.00       0.00 
       D6       0.00       0.01      -0.01       0.00       0.00       0.00 
       D7       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
       D8       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
       D9       0.00       0.00       0.00      -0.03      -0.02       0.02 
      D10       0.01       0.00      -0.01      -0.03      -0.01       0.01 
      D11       0.00       0.01       0.00      -0.01      -0.01      -0.01 
      D12       0.00      -0.01       0.00       0.00      -0.02       0.02 
      D13      -0.01      -0.01       0.00       0.00       0.01       0.00 
      D14       0.00       0.01       0.01       0.01       0.02      -0.02 
      D15       0.02       0.01       0.01      -0.01       0.01      -0.01 
      D16       0.01       0.02       0.01      -0.02      -0.01      -0.01 
 
         Fitted Residuals 
 
                  D7         D8         D9        D10        D11        D12    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       D7       0.00 
       D8       0.00       0.00 
       D9       0.01       0.00       0.00 
      D10       0.00       0.00       0.01       0.01 
      D11      -0.01       0.00       0.00       0.00       0.00 
      D12       0.01       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
      D13       0.00       0.01       0.00       0.00       0.00       0.00 
      D14      -0.01       0.01      -0.01       0.00       0.00       0.00 
      D15      -0.01       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
      D16      -0.02      -0.01       0.02       0.01       0.01       0.01 
 
         Fitted Residuals 
 
                 D13        D14        D15        D16    
            --------   --------   --------   -------- 
      D13       0.00 
      D14       0.00       0.00 
      D15       0.00       0.00       0.00 
      D16       0.00       0.00       0.00       0.00 
 
 Summary Statistics for Fitted Residuals 
 
 Smallest Fitted Residual =   -0.03 
   Median Fitted Residual =    0.00 
  Largest Fitted Residual =    0.02 
 
 Stemleaf Plot 
 
 - 2|86  
 - 2|320  
 - 1|75  
 - 1|44322100  
 - 0|99997776666555  
 - 0|44444433322221111111110000000000000000  
   0|11111111111112222222233333333333344444  
   0|55556666666778889999  
   1|12234  
   1|669  
   2|23  
   2|5 



249 

 

         Standardized Residuals   
 
                  D1         D2         D3         D4         D5         D6    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       D1      -0.60 
       D2       0.60       1.36 
       D3       0.07      -0.93       0.91 
       D4      -0.12       0.56       1.43        - - 
       D5      -0.85      -0.98       1.14       0.56       0.12 
       D6       0.47       0.75      -1.34       0.47      -0.11        - - 
       D7       0.28       0.62       0.45      -0.52       0.43        - - 
       D8      -0.30      -0.38       0.33      -0.79       0.29       0.19 
       D9      -0.15      -0.37      -0.25      -2.22      -1.46       1.99 
      D10       0.41      -0.10      -0.42      -2.26      -0.86       0.60 
      D11       0.04       0.75      -0.02      -0.98      -0.65      -0.51 
      D12       0.19      -0.59       0.26      -0.24      -1.61       1.91 
      D13      -1.10      -0.81       0.29      -0.19       0.95       0.42 
      D14      -0.03       1.05       0.93       1.04       2.49      -2.18 
      D15       1.51       2.39       0.67      -0.69       1.71      -1.48 
      D16       0.81       1.64       0.47      -2.36      -0.98      -1.41 
 
         Standardized Residuals   
 
                  D7         D8         D9        D10        D11        D12    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       D7        - - 
       D8       0.27      -0.16 
       D9       0.72      -0.16       0.60 
      D10       0.21      -0.35       2.18       2.48 
      D11      -0.51       0.16       1.52       1.10       1.24 
      D12       0.54       0.21       1.40       1.29       1.20       1.09 
      D13       0.39       0.88      -0.83      -0.08       0.28       0.06 
      D14      -1.14       1.63      -1.12      -0.79      -0.37      -0.78 
      D15      -1.17       0.38      -0.18       0.37       0.34      -0.45 
      D16      -2.43      -1.52       2.53       2.44       2.20       1.99 
 
         Standardized Residuals   
 
                 D13        D14        D15        D16    
            --------   --------   --------   -------- 
      D13       0.39 
      D14      -0.39       0.56 
      D15      -0.53       0.64       1.61 
      D16       0.35       0.60       1.38       0.33 
 
 Summary Statistics for Standardized Residuals 
 
 Smallest Standardized Residual =   -2.43 
   Median Standardized Residual =    0.23 
  Largest Standardized Residual =    2.53 
 
 Stemleaf Plot 
 
 -24|3  
 -22|662  
 -20|8  
 -18|  
 -16|1  
 -14|2861  
 -12|4  
 -10|7420  
 - 8|88836531  
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 - 0|986652108320000  
   0|4672699  
   2|1167889933457899  
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  12|04968  
  14|0312  
  16|1341  
  18|199  
  20|8  
  22|09  
  24|4893 
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                         Qplot of Standardized Residuals 
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 Modification Indices and Expected Change 
 
         Modification Indices for LAMBDA-X        
 
                DEL1       DEL2       DEL3    
            --------   --------   -------- 
       D1        - -       0.01       0.01 
       D2        - -       0.87       0.64 
       D3        - -       0.37       0.34 
       D4        - -       0.25       2.72 
       D5        - -       0.04       0.26 
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       D6       0.01        - -       0.01 
       D7       0.73        - -       0.73 
       D8       0.72        - -       0.72 
       D9       0.66       0.75        - - 
      D10       0.29       0.09        - - 
      D11       0.00       0.24        - - 
      D12       0.14       1.63        - - 
      D13       0.03       0.65        - - 
      D14       2.33       0.02        - - 
      D15       1.10       0.00        - - 
      D16       4.69       5.36        - - 
 

         Expected Change for LAMBDA-X     
 

                DEL1       DEL2       DEL3    
            --------   --------   -------- 
       D1        - -      -0.01       0.00 
       D2        - -       0.07       0.04 
       D3        - -      -0.05       0.04 
       D4        - -      -0.04      -0.09 
       D5        - -       0.02       0.03 
       D6      -0.05        - -       0.01 
       D7       0.38        - -      -0.05 
       D8      -0.43        - -       0.06 
       D9      -0.06       0.05        - - 
      D10      -0.04      -0.02        - - 
      D11       0.00      -0.02        - - 
      D12       0.02       0.05        - - 
      D13       0.01       0.04        - - 
      D14       0.09       0.01        - - 
      D15       0.05       0.00        - - 
      D16      -0.13      -0.09        - - 
 

         Standardized Expected Change for LAMBDA-X        
 
                DEL1       DEL2       DEL3    
            --------   --------   -------- 
       D1        - -      -0.01       0.00 
       D2        - -       0.07       0.04 
       D3        - -      -0.05       0.04 
       D4        - -      -0.04      -0.09 
       D5        - -       0.02       0.03 
       D6      -0.05        - -       0.01 
       D7       0.38        - -      -0.05 
       D8      -0.43        - -       0.06 
       D9      -0.06       0.05        - - 
      D10      -0.04      -0.02        - - 
      D11       0.00      -0.02        - - 
      D12       0.02       0.05        - - 
      D13       0.01       0.04        - - 
      D14       0.09       0.01        - - 
      D15       0.05       0.00        - - 
      D16      -0.13      -0.09        - - 
 
         Completely Standardized Expected Change for LAMBDA-X     
 
                DEL1       DEL2       DEL3    
            --------   --------   -------- 
       D1        - -      -0.01      -0.01 
       D2        - -       0.10       0.06 
       D3        - -      -0.07       0.06 
       D4        - -      -0.05      -0.14 
       D5        - -       0.03       0.05 
       D6      -0.07        - -       0.01 
       D7       0.56        - -      -0.07 
       D8      -0.67        - -       0.09 
       D9      -0.07       0.06        - - 
      D10      -0.05      -0.02        - - 
      D11       0.00      -0.03        - - 
      D12       0.03       0.07        - - 
      D13       0.02       0.05        - - 
      D14       0.14       0.01        - - 
      D15       0.08       0.00        - - 
      D16      -0.20      -0.14        - - 
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 No Non-Zero Modification Indices for PHI          
 
         Modification Indices for THETA-DELTA     
 
                  D1         D2         D3         D4         D5         D6    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       D1        - - 
       D2        - -        - - 
       D3       0.41       1.83        - - 
       D4       0.00       0.24       1.02        - - 
       D5       0.05       1.22        - -       0.59        - - 
       D6       0.00       0.30       1.59       0.44       0.18        - - 
       D7       0.00       0.09       0.73       0.31       0.28        - - 
       D8       0.02        - -       0.15       0.15        - -        - - 
       D9        - -       0.03       0.00       2.22       1.23       3.21 
      D10       0.25       0.07       0.12       1.01       0.32       0.15 
      D11       0.15       1.66        - -       0.00       0.00       1.22 
      D12       0.17       1.19        - -       1.35       2.57       3.11 
      D13       1.09       0.74        - -       0.00       0.72       0.29 
      D14       1.08       0.51        - -       1.39       2.25       3.17 
      D15       1.90        - -       0.27       0.30       1.35       0.66 
      D16       0.04       2.42       0.33       2.14       0.83       0.02 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA     
 
                  D7         D8         D9        D10        D11        D12    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       D7        - - 
       D8        - -        - - 
       D9       0.17        - -        - - 
      D10       0.21       0.01        - -        - - 
      D11       0.16       0.27        - -        - -        - - 
      D12       0.01       0.00        - -        - -        - -        - - 
      D13       0.21       0.02        - -        - -        - -        - - 
      D14       0.44       1.31       0.68        - -       0.02       0.06 
      D15       0.02       0.03       0.40       0.27       0.05       0.10 
      D16       1.49       0.67       6.13        - -        - -        - - 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA     
 
                 D13        D14        D15        D16    
            --------   --------   --------   -------- 
      D13        - - 
      D14        - -        - - 
      D15       0.32        - -        - - 
      D16       0.09        - -        - -        - - 
 
         Expected Change for THETA-DELTA  
 
                  D1         D2         D3         D4         D5         D6    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       D1        - - 
       D2        - -        - - 
       D3       0.01      -0.02        - - 
       D4       0.00       0.00       0.01        - - 
       D5       0.00      -0.01        - -       0.01        - - 
       D6       0.00       0.01      -0.02       0.01       0.00        - - 
       D7       0.00       0.00       0.01      -0.01       0.01        - - 
       D8       0.00        - -       0.00       0.00        - -        - - 
       D9        - -       0.00       0.00      -0.02      -0.01       0.02 
      D10       0.01       0.00      -0.01      -0.01       0.01       0.00 
      D11       0.00       0.01        - -       0.00       0.00      -0.01 
      D12       0.00      -0.01        - -       0.01      -0.01       0.02 
      D13      -0.01      -0.01        - -       0.00       0.01       0.01 
      D14      -0.01       0.01        - -       0.01       0.01      -0.02 
      D15       0.01        - -       0.01       0.00       0.01      -0.01 
      D16       0.00       0.01       0.01      -0.01      -0.01       0.00 
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         Expected Change for THETA-DELTA  
 
                  D7         D8         D9        D10        D11        D12    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       D7        - - 
       D8        - -        - - 
       D9       0.00        - -        - - 
      D10       0.01       0.00        - -        - - 
      D11       0.00       0.00        - -        - -        - - 
      D12       0.00       0.00        - -        - -        - -        - - 
      D13       0.00       0.00        - -        - -        - -        - - 
      D14      -0.01       0.01      -0.01        - -       0.00       0.00 
      D15       0.00       0.00      -0.01       0.01       0.00       0.00 
      D16      -0.01      -0.01       0.03        - -        - -        - - 
 
         Expected Change for THETA-DELTA  
 
                 D13        D14        D15        D16    
            --------   --------   --------   -------- 
      D13        - - 
      D14        - -        - - 
      D15      -0.01        - -        - - 
      D16       0.00        - -        - -        - - 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA  
 
                  D1         D2         D3         D4         D5         D6    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       D1        - - 
       D2        - -        - - 
       D3       0.02      -0.03        - - 
       D4       0.00       0.01       0.03        - - 
       D5      -0.01      -0.03        - -       0.02        - - 
       D6       0.00       0.01      -0.03       0.02      -0.01        - - 
       D7       0.00       0.01       0.02      -0.01       0.01        - - 
       D8       0.00        - -      -0.01      -0.01        - -        - - 
       D9        - -       0.00       0.00      -0.03      -0.02       0.04 
      D10       0.01      -0.01      -0.01      -0.02       0.01      -0.01 
      D11      -0.01       0.02        - -       0.00       0.00      -0.02 
      D12       0.01      -0.02        - -       0.02      -0.03       0.03 
      D13      -0.02      -0.02        - -       0.00       0.02       0.01 
      D14      -0.02       0.02        - -       0.02       0.03      -0.04 
      D15       0.03        - -       0.01      -0.01       0.02      -0.02 
      D16       0.00       0.03       0.01      -0.03      -0.02       0.00 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA  
 
                  D7         D8         D9        D10        D11        D12    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       D7        - - 
       D8        - -        - - 
       D9       0.01        - -        - - 
      D10       0.01       0.00        - -        - - 
      D11      -0.01       0.01        - -        - -        - - 
      D12       0.00       0.00        - -        - -        - -        - - 
      D13       0.01       0.00        - -        - -        - -        - - 
      D14      -0.01       0.02      -0.02        - -       0.00      -0.01 
      D15       0.00       0.00      -0.01       0.01       0.00      -0.01 
      D16      -0.02      -0.02       0.06        - -        - -        - - 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA  
 
                 D13        D14        D15        D16    
            --------   --------   --------   -------- 
      D13        - - 
      D14        - -        - - 
      D15      -0.01        - -        - - 
      D16       0.01        - -        - -        - - 
 
 Maximum Modification Index is    6.13 for Element (16, 9) of THETA-DELTA 
 
 TI CFA DEL5                                                                     
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 Factor Scores Regressions 
 
         KSI  
 
                  D1         D2         D3         D4         D5         D6    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     DEL1       0.12       0.24       0.16       0.29       0.28       0.17 
     DEL2       0.01       0.14       0.02       0.07      -0.02       0.43 
     DEL3       0.04       0.08      -0.02       0.11       0.09       0.08 
 
         KSI  
 
                  D7         D8         D9        D10        D11        D12    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     DEL1       0.15       0.26       0.01       0.04       0.00       0.04 
     DEL2       0.36       0.72      -0.04       0.02       0.01       0.03 
     DEL3       0.07       0.12       0.09       0.10       0.07       0.17 
 
         KSI  
 
                 D13        D14        D15        D16    
            --------   --------   --------   -------- 
     DEL1       0.08       0.03       0.05       0.05 
     DEL2       0.03       0.02       0.01       0.02 
     DEL3       0.32       0.23       0.20       0.15 
 
 TI CFA DEL5                                                                     
 
 Standardized Solution            
 
         LAMBDA-X     
 
                DEL1       DEL2       DEL3    
            --------   --------   -------- 
       D1       0.45        - -        - - 
       D2       0.44        - -        - - 
       D3       0.40        - -        - - 
       D4       0.45        - -        - - 
       D5       0.48        - -        - - 
       D6        - -       0.53        - - 
       D7        - -       0.52        - - 
       D8        - -       0.54        - - 
       D9        - -        - -       0.49 
      D10        - -        - -       0.55 
      D11        - -        - -       0.44 
      D12        - -        - -       0.51 
      D13        - -        - -       0.48 
      D14        - -        - -       0.44 
      D15        - -        - -       0.42 
      D16        - -        - -       0.43 
 
         PHI                                      
 
                DEL1       DEL2       DEL3    
            --------   --------   -------- 
     DEL1       1.00 
     DEL2       0.87       1.00 
     DEL3       0.82       0.74       1.00 
 
 TI CFA DEL5                                                                     
 
 Completely Standardized Solution 
 
         LAMBDA-X     
 
                DEL1       DEL2       DEL3    
            --------   --------   -------- 
       D1       0.62        - -        - - 
       D2       0.68        - -        - - 
       D3       0.56        - -        - - 
       D4       0.71        - -        - - 
       D5       0.72        - -        - - 
       D6        - -       0.77        - - 
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       D7        - -       0.78        - - 
       D8        - -       0.84        - - 
       D9        - -        - -       0.62 
      D10        - -        - -       0.63 
      D11        - -        - -       0.64 
      D12        - -        - -       0.70 
      D13        - -        - -       0.73 
      D14        - -        - -       0.68 
      D15        - -        - -       0.69 
      D16        - -        - -       0.65 
 
         PHI                                      
 
                DEL1       DEL2       DEL3    
            --------   --------   -------- 
     DEL1       1.00 
     DEL2       0.87       1.00 
     DEL3       0.82       0.74       1.00 
 
         THETA-DELTA  
 
                  D1         D2         D3         D4         D5         D6    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       D1       0.61 
       D2       0.18       0.53 
       D3        - -        - -       0.68 
       D4        - -        - -        - -       0.50 
       D5        - -        - -      -0.07        - -       0.48 
       D6        - -        - -        - -        - -        - -       0.41 
       D7        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
       D8        - -      -0.06        - -        - -       0.07      -0.14 
       D9       0.06        - -        - -        - -        - -        - - 
      D10        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
      D11        - -        - -       0.09        - -        - -        - - 
      D12        - -        - -       0.05        - -        - -        - - 
      D13        - -        - -       0.07        - -        - -        - - 
      D14        - -        - -       0.11        - -        - -        - - 
      D15        - -       0.04        - -        - -        - -        - - 
      D16        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
 
         THETA-DELTA  
 
                  D7         D8         D9        D10        D11        D12    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       D7       0.39 
       D8      -0.08       0.29 
       D9        - -       0.04       0.62 
      D10        - -        - -       0.23       0.61 
      D11        - -        - -       0.14       0.20       0.58 
      D12        - -        - -       0.16       0.19       0.19       0.50 
      D13        - -        - -       0.01       0.01       0.09       0.05 
      D14        - -        - -        - -      -0.07        - -        - - 
      D15        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
      D16        - -        - -        - -       0.07       0.08       0.04 
 
         THETA-DELTA  
 
                 D13        D14        D15        D16    
            --------   --------   --------   -------- 
      D13       0.47 
      D14       0.04       0.54 
      D15        - -       0.18       0.53 
      D16        - -       0.08       0.16       0.57 
 
                           Time used:    0.078 Seconds 
 
                                DATE:  8/10/2011 
                                  TIME: 11:35 
 
                                L I S R E L  8.53 
 
                                       BY 
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                         Karl G. J”reskog & Dag S”rbom 
 
 
 
                    This program is published exclusively by 
                    Scientific Software International, Inc. 
                       7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 
                        Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.  
            Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 
        Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2002  
          Use of this program is subject to the terms specified in the 
                        Universal Copyright Convention. 
                          Website: www.ssicentral.com 
 
 The following lines were read from file D:\analysis Indicator\MOD3.LPJ: 
 
 TI CFA MOD3 
 !DA NI=16 NO=642 NG=1 MA=CM 
 SY='D:\analysis Indicator\MOD.DSF' NG=1 
 SE 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 / 
 MO NX=16 NK=3 LX=FU,FI PH=SY,FR TD=SY 
 LK 
 MOD1 MOD2 MOD3 
 FR LX(1,1) LX(2,1) LX(3,1) LX(4,1) LX(5,1) LX(6,1) LX(7,1) LX(8,2) LX(9,2) 
 FR LX(10,2) LX(11,2) LX(12,3) LX(13,3) LX(14,3) LX(15,3) LX(16,3) 
 FR TD 11 9 TD 2 1 TD 14 3 TD 16 15 TD 6 3 TD 10 9 TD 9 8 TD 10 8 TD 12 6 TD 3 1 
 FR TD 2 3 TD 3 4 TD 8 7 TD 6 4 TD 12 8 TD 8 6 TD 12 11 TD 13 9 TD 16 1 TD 14 10 
 FR TD 14 2 TD 6 2 TD 15 11 TD 15 7 TD 16 8 TD 16 12 
 PD 
 OU AM RS FS SC 
 
 TI CFA MOD3                                                                     
 
                           Number of Input Variables 16 
                           Number of Y - Variables    0 
                           Number of X - Variables   16 
                           Number of ETA - Variables  0 
                           Number of KSI - Variables  3 
                           Number of Observations   642 
 
 TI CFA MOD3                                                                     
 
         Covariance Matrix        
 
                 M17        M18        M19        M20        M21        M22    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      M17       0.48 
      M18       0.30       0.41 
      M19       0.30       0.29       0.46 
      M20       0.24       0.23       0.26       0.42 
      M21       0.25       0.23       0.25       0.24       0.44 
      M22       0.23       0.21       0.21       0.20       0.26       0.40 
      M23       0.19       0.20       0.22       0.19       0.21       0.19 
      M24       0.21       0.20       0.23       0.20       0.23       0.19 
      M25       0.22       0.20       0.22       0.19       0.24       0.22 
      M26       0.19       0.19       0.21       0.19       0.22       0.21 
      M27       0.18       0.17       0.19       0.17       0.18       0.18 
      M28       0.21       0.20       0.21       0.18       0.20       0.17 
      M29       0.21       0.20       0.20       0.20       0.22       0.20 
      M30       0.20       0.17       0.16       0.18       0.21       0.21 
      M31       0.19       0.18       0.20       0.19       0.20       0.19 
      M32       0.22       0.20       0.20       0.19       0.21       0.21 
 
         Covariance Matrix        
 
                 M23        M24        M25        M26        M27        M28    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      M23       0.43 
      M24       0.21       0.48 
      M25       0.18       0.29       0.42 
      M26       0.17       0.24       0.29       0.36 
      M27       0.16       0.17       0.16       0.19       0.36 
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      M28       0.18       0.22       0.19       0.20       0.20       0.46 
      M29       0.18       0.21       0.22       0.20       0.19       0.24 
      M30       0.17       0.20       0.20       0.18       0.18       0.22 
      M31       0.18       0.17       0.16       0.18       0.19       0.20 
      M32       0.16       0.17       0.18       0.18       0.19       0.20 
 
         Covariance Matrix        
 
                 M29        M30        M31        M32    
            --------   --------   --------   -------- 
      M29       0.42 
      M30       0.25       0.41 
      M31       0.21       0.22       0.42 
      M32       0.22       0.24       0.25       0.40 
 
 
 TI CFA MOD3                                                                     
 
 Parameter Specifications 
 
         LAMBDA-X     
 
                MOD1       MOD2       MOD3 
            --------   --------   -------- 
      M17          1          0          0 
      M18          2          0          0 
      M19          3          0          0 
      M20          4          0          0 
      M21          5          0          0 
      M22          6          0          0 
      M23          7          0          0 
      M24          0          8          0 
      M25          0          9          0 
      M26          0         10          0 
      M27          0         11          0 
      M28          0          0         12 
      M29          0          0         13 
      M30          0          0         14 
      M31          0          0         15 
      M32          0          0         16 
 
         PHI          
 
                MOD1       MOD2       MOD3 
            --------   --------   -------- 
     MOD1          0 
     MOD2         17          0 
     MOD3         18         19          0 
 
         THETA-DELTA  
 
                 M17        M18        M19        M20        M21        M22 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      M17         20 
      M18         21         22 
      M19         23         24         25 
      M20          0          0         26         27 
      M21          0          0          0          0         28 
      M22          0         29         30         31          0         32 
      M23          0          0          0          0          0          0 
      M24          0          0          0          0          0         34 
      M25          0          0          0          0          0          0 
      M26          0          0          0          0          0          0 
      M27          0          0          0          0          0          0 
      M28          0          0          0          0          0         44 
      M29          0          0          0          0          0          0 
      M30          0         50         51          0          0          0 
      M31          0          0          0          0          0          0 
      M32         57          0          0          0          0          0 
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         THETA-DELTA  
 
                 M23        M24        M25        M26        M27        M28 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      M23         33 
      M24         35         36 
      M25          0         37         38 
      M26          0         39         40         41 
      M27          0          0         42          0         43 
      M28          0         45          0          0         46         47 
      M29          0          0         48          0          0          0 
      M30          0          0          0         52          0          0 
      M31         54          0          0          0         55          0 
      M32          0         58          0          0          0         59 
 
         THETA-DELTA  
 
                 M29        M30        M31        M32 
            --------   --------   --------   -------- 
      M29         49 
      M30          0         53 
      M31          0          0         56 
      M32          0          0         60         61 
  
 
 TI CFA MOD3                                                                     
 
 Number of Iterations = 11 
 
 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                
 
         LAMBDA-X     
 
                MOD1       MOD2       MOD3    
            --------   --------   -------- 
      M17       0.48        - -        - - 
              (0.02) 
               19.50 
  
      M18       0.47        - -        - - 
              (0.02) 
               20.54 
  
      M19       0.50        - -        - - 
              (0.02) 
               21.02 
  
      M20       0.47        - -        - - 
              (0.02) 
               19.95 
  
      M21       0.51        - -        - - 
              (0.02) 
               22.53 
  
      M22       0.49        - -        - - 
              (0.02) 
               22.22 
  
      M23       0.41        - -        - - 
              (0.02) 
               17.16 
  
      M24        - -       0.46        - - 
                         (0.03) 
                          17.10 
  
      M25        - -       0.46        - - 
                         (0.02) 
                          18.43 
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      M26        - -       0.45        - - 
                         (0.02) 
                          19.91 
  
      M27        - -       0.40        - - 
                         (0.02) 
                          18.04 
  
      M28        - -        - -       0.47 
                                    (0.02) 
                                     19.09 
  
      M29        - -        - -       0.49 
                                    (0.02) 
                                     21.86 
  
      M30        - -        - -       0.49 
                                    (0.02) 
                                     21.57 
  
      M31        - -        - -       0.44 
                                    (0.02) 
                                     18.97 
  
      M32        - -        - -       0.47 
                                    (0.02) 
                                     21.06 
  
 
         PHI          
 
                MOD1       MOD2       MOD3    
            --------   --------   -------- 
     MOD1       1.00 
  
     MOD2       0.94       1.00 
              (0.02) 
               42.87 
  
     MOD3       0.86       0.91       1.00 
              (0.02)     (0.02) 
               47.72      37.85 
  
 
         THETA-DELTA  
 
                 M17        M18        M19        M20        M21        M22    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      M17       0.24 
              (0.02) 
               16.01 
  
      M18       0.07       0.19 
              (0.01)     (0.01) 
                6.25      14.88 
  
      M19       0.05       0.05       0.20 
              (0.01)     (0.01)     (0.01) 
                4.75       4.62      14.25 
  
      M20        - -        - -       0.02       0.21 
                                    (0.01)     (0.01) 
                                      2.49      15.36 
  
      M21        - -        - -        - -        - -       0.18 
                                                          (0.01) 
                                                           15.43 
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      M22        - -      -0.02      -0.03      -0.03        - -       0.16 
                         (0.01)     (0.01)     (0.01)                (0.01) 
                          -2.40      -3.54      -2.97                 13.98 
  
      M23        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
  
      M24        - -        - -        - -        - -        - -      -0.03 
                                                                     (0.01) 
                                                                      -2.98 
  
      M25        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
  
      M26        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
  
      M27        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
  
      M28        - -        - -        - -        - -        - -      -0.03 
                                                                     (0.01) 
                                                                      -3.65 
  
      M29        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
  
      M30        - -      -0.02      -0.04        - -        - -        - - 
                         (0.01)     (0.01) 
                          -2.51      -5.01 
  
      M31        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
  
      M32       0.02        - -        - -        - -        - -        - - 
              (0.01) 
                2.33 
  
 
         THETA-DELTA  
 
                 M23        M24        M25        M26        M27        M28    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      M23       0.26 
              (0.02) 
               16.82 
  
      M24       0.02       0.27 
              (0.01)     (0.02) 
                2.22      14.73 
  
      M25        - -       0.07       0.21 
                         (0.01)     (0.02) 
                           5.40      13.11 
  
      M26        - -       0.04       0.08       0.16 
                         (0.01)     (0.01)     (0.01) 
                           3.01       6.69      12.86 
  
      M27        - -        - -      -0.02        - -       0.20 
                                    (0.01)                (0.01) 
                                     -2.84                 15.59 
  
      M28        - -       0.03        - -        - -       0.03       0.24 
                         (0.01)                           (0.01)     (0.02) 
                           2.53                             2.90      15.45 
  
      M29        - -        - -       0.02        - -        - -        - - 
                                    (0.01) 
                                      2.95 
  
      M30        - -        - -        - -      -0.02        - -        - - 
                                               (0.01) 
                                                -2.33 
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      M31       0.02        - -        - -        - -       0.02        - - 
              (0.01)                                      (0.01) 
                2.25                                        2.56 
  
      M32        - -      -0.02        - -        - -        - -      -0.02 
                         (0.01)                                      (0.01) 
                          -2.55                                       -2.22 
  
 
         THETA-DELTA  
 
                 M29        M30        M31        M32    
            --------   --------   --------   -------- 
      M29       0.18 
              (0.01) 
               14.95 
  
      M30        - -       0.18 
                         (0.01) 
                          14.78 
  
      M31        - -        - -       0.22 
                                    (0.01) 
                                     15.68 
  
      M32        - -        - -       0.04       0.17 
                                    (0.01)     (0.01) 
                                      4.28      14.39 
  
 
         Squared Multiple Correlations for X - Variables          
 
                 M17        M18        M19        M20        M21        M22    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
                0.49       0.54       0.56       0.51       0.59       0.60 
 
         Squared Multiple Correlations for X - Variables          
 
                 M23        M24        M25        M26        M27        M28    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
                0.40       0.44       0.50       0.55       0.45       0.48 
 
         Squared Multiple Correlations for X - Variables          
 
                 M29        M30        M31        M32    
            --------   --------   --------   -------- 
                0.58       0.57       0.48       0.56 
 
 
                           Goodness of Fit Statistics 
 
                             Degrees of Freedom = 75 
                Minimum Fit Function Chi-Square = 78.21 (P = 0.38) 
        Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 76.49 (P = 0.43) 
                 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 1.49 
              90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 26.34) 
  
                        Minimum Fit Function Value = 0.12 
               Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0023 
              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.041) 
             Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0056 
             90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.023) 
               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 1.00 
  
                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.31 
             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.31 ; 0.35) 
                         ECVI for Saturated Model = 0.42 
                       ECVI for Independence Model = 28.98 
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     Chi-Square for Independence Model with 120 Degrees of Freedom = 18547.20 
                           Independence AIC = 18579.20 
                                Model AIC = 198.49 
                              Saturated AIC = 272.00 
                           Independence CAIC = 18666.63 
                               Model CAIC = 531.83 
                             Saturated CAIC = 1015.18 
  
                          Normed Fit Index (NFI) = 1.00 
                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.00 
                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.62 
                        Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 
                        Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 
                         Relative Fit Index (RFI) = 0.99 
  
                             Critical N (CN) = 872.98 
  
  
                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.0072 
                             Standardized RMR = 0.017 
                        Goodness of Fit Index (GFI) = 0.99 
                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.97 
                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.54 
 
 TI CFA MOD3                                                                     
 
         Fitted Covariance Matrix 
 
                 M17        M18        M19        M20        M21        M22    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      M17       0.48 
      M18       0.29       0.41 
      M19       0.29       0.28       0.45 
      M20       0.22       0.22       0.26       0.42 
      M21       0.25       0.24       0.26       0.24       0.44 
      M22       0.24       0.21       0.22       0.20       0.25       0.40 
      M23       0.20       0.19       0.21       0.19       0.21       0.20 
      M24       0.21       0.20       0.22       0.20       0.22       0.18 
      M25       0.21       0.20       0.22       0.20       0.22       0.21 
      M26       0.20       0.20       0.21       0.19       0.21       0.20 
      M27       0.18       0.18       0.19       0.18       0.19       0.19 
      M28       0.20       0.19       0.20       0.19       0.21       0.17 
      M29       0.21       0.20       0.21       0.20       0.22       0.21 
      M30       0.20       0.18       0.17       0.20       0.22       0.21 
      M31       0.19       0.18       0.19       0.18       0.20       0.19 
      M32       0.22       0.19       0.21       0.19       0.21       0.20 
 
         Fitted Covariance Matrix 
 
                 M23        M24        M25        M26        M27        M28    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      M23       0.42 
      M24       0.20       0.48 
      M25       0.18       0.29       0.42 
      M26       0.17       0.24       0.29       0.36 
      M27       0.16       0.18       0.16       0.18       0.36 
      M28       0.17       0.22       0.20       0.19       0.20       0.46 
      M29       0.17       0.21       0.23       0.20       0.18       0.23 
      M30       0.17       0.20       0.20       0.18       0.18       0.23 
      M31       0.18       0.19       0.19       0.18       0.18       0.21 
      M32       0.17       0.17       0.20       0.19       0.17       0.20 
 
         Fitted Covariance Matrix 
 
                 M29        M30        M31        M32    
            --------   --------   --------   -------- 
      M29       0.42 
      M30       0.24       0.41 
      M31       0.22       0.22       0.42 
      M32       0.23       0.23       0.25       0.40 
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         Fitted Residuals 
 
                 M17        M18        M19        M20        M21        M22    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      M17       0.00 
      M18       0.00       0.00 
      M19       0.00       0.00       0.00 
      M20       0.01       0.01       0.01       0.00 
      M21       0.00      -0.01       0.00       0.00       0.00 
      M22      -0.01       0.00       0.00       0.00       0.01       0.00 
      M23      -0.01       0.01       0.01       0.00       0.00      -0.01 
      M24       0.00       0.00       0.01       0.00       0.01       0.00 
      M25       0.01       0.00       0.00      -0.01       0.01       0.01 
      M26      -0.01       0.00       0.00      -0.01       0.00       0.00 
      M27       0.00      -0.01       0.00       0.00      -0.01       0.00 
      M28       0.02       0.01       0.01      -0.01      -0.01       0.00 
      M29       0.01       0.00      -0.01       0.00       0.00       0.00 
      M30      -0.01      -0.01      -0.01      -0.02      -0.01       0.00 
      M31       0.00       0.00       0.01       0.01       0.01       0.00 
      M32       0.00       0.01       0.00       0.00       0.00       0.01 
 
         Fitted Residuals 
 
                 M23        M24        M25        M26        M27        M28    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      M23       0.00 
      M24       0.01       0.00 
      M25       0.01       0.00       0.00 
      M26       0.00       0.00       0.00       0.00 
      M27       0.00      -0.01       0.00       0.01       0.00 
      M28       0.02       0.00       0.00       0.01       0.00       0.00 
      M29       0.00       0.00       0.00       0.00       0.01       0.01 
      M30       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00      -0.01 
      M31       0.00      -0.02      -0.02       0.00       0.01      -0.01 
      M32       0.00      -0.01      -0.02      -0.01       0.01       0.00 
 
         Fitted Residuals 
 
                 M29        M30        M31        M32    
            --------   --------   --------   -------- 
      M29       0.00 
      M30       0.01       0.00 
      M31      -0.01       0.01       0.00 
      M32      -0.01       0.01       0.00       0.00 
 
 Summary Statistics for Fitted Residuals 
 
 Smallest Fitted Residual =   -0.02 
   Median Fitted Residual =    0.00 
  Largest Fitted Residual =    0.02 
 
 Stemleaf Plot 
 
 -20|4  
 -18|2  
 -16|9  
 -14|9  
 -12|2  
 -10|94387600  
 - 8|6334  
 - 6|87642021  
 - 4|61886432220  
 - 2|7721654  
 - 0|9866541098655332000  
   0|12224556677022333378999  
   2|012335696679  
   4|0478899224  
   6|034899278  
   8|235016  
  10|03382  
  12|05046  
  14|090  
  16|1 
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         Standardized Residuals   
 
                 M17        M18        M19        M20        M21        M22    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      M17       0.84 
      M18       1.84       2.24 
      M19       1.77       2.98       2.93 
      M20       1.37       2.18       2.89        - - 
      M21       0.18      -1.72      -0.74       0.31        - - 
      M22      -1.18      -1.78      -1.77      -0.12       1.23      -0.59 
      M23      -0.84       1.56       1.40      -0.40       0.10      -1.73 
      M24      -0.11      -0.19       1.14      -0.29       1.55       1.17 
      M25       0.96       0.17      -0.04      -1.36       2.08       1.96 
      M26      -0.96      -0.48       0.30      -1.15       0.76       0.04 
      M27      -0.16      -0.84      -0.50      -0.24      -1.41      -0.66 
      M28       1.45       0.91       0.98      -1.29      -0.86       0.73 
      M29       0.94      -0.23      -1.32      -0.10       0.63      -0.63 
      M30      -0.78      -1.40      -2.15      -2.16      -1.23       0.67 
      M31       0.02       0.04       1.26       1.47       0.60       0.15 
      M32       0.74       0.67      -0.20       0.27       0.27       1.07 
 
         Standardized Residuals   
 
                 M23        M24        M25        M26        M27        M28    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      M23       1.01 
      M24       1.55       0.76 
      M25       0.76       0.77       0.07 
      M26       0.37       1.08      -0.49       0.06 
      M27       0.14      -1.76      -0.42       1.74       1.52 
      M28       1.51      -0.22      -0.56       1.34       1.36       0.50 
      M29       0.42       0.31      -0.97       0.16       1.25       1.58 
      M30      -0.51      -0.30      -0.32      -0.41       0.67      -1.74 
      M31       0.50      -1.68      -2.56      -0.61       2.38      -0.83 
      M32      -0.40      -2.24      -2.48      -1.70       1.96      -0.13 
 
         Standardized Residuals   
 
                 M29        M30        M31        M32    
            --------   --------   --------   -------- 
      M29      -2.47 
      M30       0.99       0.14 
      M31      -0.80       0.95       1.54 
      M32      -1.78       1.47       1.19       0.75 
 
 Summary Statistics for Standardized Residuals 
 
 Smallest Standardized Residual =   -2.56 
   Median Standardized Residual =    0.14 
  Largest Standardized Residual =    2.98 
 
 Stemleaf Plot 
 
 - 2|655  
 - 2|222  
 - 1|888877777  
 - 1|4443322200  
 - 0|9888887766665555  
 - 0|44443332222221111000000  
   0|1111122223333344  
   0|556677777888888999  
   1|00001112223334444  
   1|555555666788  
   2|001224  
   2|99  
   3|0 
 Largest Positive Standardized Residuals 
 Residual for      M19 and      M18   2.98 
 Residual for      M19 and      M19   2.93 
 Residual for      M20 and      M19   2.89 
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                         Qplot of Standardized Residuals 
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     .             x   x.                                                     . 
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   -3.5                                                                      3.5 
                             Standardized Residuals 
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 Modification Indices and Expected Change 
 
         Modification Indices for LAMBDA-X        
 
                MOD1       MOD2       MOD3    
            --------   --------   -------- 
      M17        - -       0.05       0.36 
      M18        - -       0.34       0.00 
      M19        - -       0.05       0.04 
      M20        - -       2.91       1.11 
      M21        - -       0.14       0.10 
      M22        - -       0.45       0.20 
      M23        - -       0.79       0.42 
      M24       1.46        - -       0.00 
      M25       6.09        - -       6.09 
      M26       2.88        - -       0.73 
      M27       5.44        - -       5.44 
      M28       0.46       0.72        - - 
      M29       0.07       0.02        - - 
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      M30       3.45       1.33        - - 
      M31       0.85       0.02        - - 
      M32       0.46       0.05        - - 
 
         Expected Change for LAMBDA-X     
 
                MOD1       MOD2       MOD3    
            --------   --------   -------- 
      M17        - -       0.03       0.04 
      M18        - -      -0.07       0.00 
      M19        - -       0.03      -0.01 
      M20        - -      -0.22      -0.06 
      M21        - -       0.05      -0.02 
      M22        - -       0.09       0.03 
      M23        - -       0.12       0.04 
      M24       0.19        - -      -0.01 
      M25       0.32        - -      -0.20 
      M26      -0.19        - -       0.06 
      M27      -0.38        - -       0.24 
      M28       0.05       0.09        - - 
      M29      -0.02       0.01        - - 
      M30      -0.11      -0.10        - - 
      M31       0.05       0.01        - - 
      M32       0.04       0.02        - - 
 
         Standardized Expected Change for LAMBDA-X        
 
                MOD1       MOD2       MOD3    
            --------   --------   -------- 
      M17        - -       0.03       0.04 
      M18        - -      -0.07       0.00 
      M19        - -       0.03      -0.01 
      M20        - -      -0.22      -0.06 
      M21        - -       0.05      -0.02 
      M22        - -       0.09       0.03 
      M23        - -       0.12       0.04 
      M24       0.19        - -      -0.01 
      M25       0.32        - -      -0.20 
      M26      -0.19        - -       0.06 
      M27      -0.38        - -       0.24 
      M28       0.05       0.09        - - 
      M29      -0.02       0.01        - - 
      M30      -0.11      -0.10        - - 
      M31       0.05       0.01        - - 
      M32       0.04       0.02        - - 
 
         Completely Standardized Expected Change for LAMBDA-X     
 
                MOD1       MOD2       MOD3    
            --------   --------   -------- 
      M17        - -       0.04       0.05 
      M18        - -      -0.11       0.00 
      M19        - -       0.04      -0.02 
      M20        - -      -0.35      -0.10 
      M21        - -       0.07      -0.03 
      M22        - -       0.14       0.04 
      M23        - -       0.18       0.06 
      M24       0.27        - -      -0.01 
      M25       0.49        - -      -0.31 
      M26      -0.32        - -       0.10 
      M27      -0.63        - -       0.40 
      M28       0.07       0.13        - - 
      M29      -0.03       0.02        - - 
      M30      -0.18      -0.16        - - 
      M31       0.09       0.02        - - 
      M32       0.06       0.03        - - 
 
 No Non-Zero Modification Indices for PHI          
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         Modification Indices for THETA-DELTA     
 
                 M17        M18        M19        M20        M21        M22    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      M17        - - 
      M18        - -        - - 
      M19        - -        - -        - - 
      M20       0.49       2.19        - -        - - 
      M21       0.65       3.09       0.62       0.30        - - 
      M22       0.87        - -        - -        - -       1.19        - - 
      M23       1.58       2.25       0.60       0.83       0.01       1.75 
      M24       0.44       0.24       0.96       0.07       1.16        - - 
      M25       1.77       0.00       0.36       0.93       0.98       2.17 
      M26       1.90       0.02       0.54       0.31       0.01       0.29 
      M27       0.06       0.28       0.24       0.00       1.06       0.34 
      M28       0.96       0.18       0.22       2.17       1.07        - - 
      M29       1.75       0.16       2.99       0.31       0.69       1.93 
      M30       0.91        - -        - -       2.37       1.42       0.76 
      M31       0.32       0.33       1.97       2.38       0.28       0.08 
      M32        - -       0.90       0.16       0.02       0.00       1.18 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA     
 
                 M23        M24        M25        M26        M27        M28    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      M23        - - 
      M24        - -        - - 
      M25       0.21        - -        - - 
      M26       0.00        - -        - -        - - 
      M27       0.05       2.47        - -       2.47        - - 
      M28       1.58        - -       0.74       1.78        - -        - - 
      M29       0.07       0.00        - -       0.08       0.48       1.60 
      M30       0.03       0.32       0.09        - -       0.24       1.80 
      M31        - -       0.75       2.45       0.33        - -       1.02 
      M32       0.46        - -       0.83       0.69       1.66        - - 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA     
 
                 M29        M30        M31        M32    
            --------   --------   --------   -------- 
      M29        - - 
      M30       0.30        - - 
      M31       0.11       0.87        - - 
      M32       1.99       1.35        - -        - - 
 
         Expected Change for THETA-DELTA  
 
                 M17        M18        M19        M20        M21        M22    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      M17        - - 
      M18        - -        - - 
      M19        - -        - -        - - 
      M20       0.01       0.01        - -        - - 
      M21       0.01      -0.01      -0.01       0.01        - - 
      M22      -0.01        - -        - -        - -       0.01        - - 
      M23      -0.01       0.01       0.01      -0.01       0.00      -0.01 
      M24      -0.01       0.00       0.01       0.00       0.01        - - 
      M25       0.01       0.00       0.00      -0.01       0.01       0.01 
      M26      -0.01       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
      M27       0.00       0.00       0.00       0.00      -0.01       0.00 
      M28       0.01       0.00       0.00      -0.01      -0.01        - - 
      M29       0.01       0.00      -0.01       0.00       0.01      -0.01 
      M30      -0.01        - -        - -      -0.01      -0.01       0.01 
      M31      -0.01       0.00       0.01       0.01       0.00       0.00 
      M32        - -       0.01       0.00       0.00       0.00       0.01 
 
         Expected Change for THETA-DELTA  
 
                 M23        M24        M25        M26        M27        M28    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      M23        - - 
      M24        - -        - - 
      M25       0.00        - -        - - 
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      M26       0.00        - -        - -        - - 
      M27       0.00      -0.02        - -       0.02        - - 
      M28       0.01        - -      -0.01       0.01        - -        - - 
      M29       0.00       0.00        - -       0.00       0.01       0.01 
      M30       0.00       0.01       0.00        - -       0.00      -0.01 
      M31        - -      -0.01      -0.01       0.00        - -      -0.01 
      M32      -0.01        - -      -0.01      -0.01       0.01        - - 
 
         Expected Change for THETA-DELTA  
 
                 M29        M30        M31        M32    
            --------   --------   --------   -------- 
      M29        - - 
      M30       0.01        - - 
      M31       0.00       0.01        - - 
      M32      -0.01       0.01        - -        - - 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA  
 
                 M17        M18        M19        M20        M21        M22    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      M17        - - 
      M18        - -        - - 
      M19        - -        - -        - - 
      M20       0.01       0.03        - -        - - 
      M21       0.02      -0.03      -0.02       0.01        - - 
      M22      -0.02        - -        - -        - -       0.02        - - 
      M23      -0.03       0.03       0.02      -0.02       0.00      -0.03 
      M24      -0.01      -0.01       0.02       0.01       0.02        - - 
      M25       0.02       0.00      -0.01      -0.02       0.02       0.03 
      M26      -0.02       0.00       0.01      -0.01       0.00      -0.01 
      M27       0.01      -0.01      -0.01       0.00      -0.02      -0.01 
      M28       0.02       0.01       0.01      -0.03      -0.02        - - 
      M29       0.02      -0.01      -0.03       0.01       0.02      -0.03 
      M30      -0.02        - -        - -      -0.03      -0.02       0.02 
      M31      -0.01      -0.01       0.03       0.03       0.01      -0.01 
      M32        - -       0.02      -0.01       0.00       0.00       0.02 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA  
 
                 M23        M24        M25        M26        M27        M28    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      M23        - - 
      M24        - -        - - 
      M25       0.01        - -        - - 
      M26       0.00        - -        - -        - - 
      M27       0.01      -0.04        - -       0.05        - - 
      M28       0.03        - -      -0.02       0.03        - -        - - 
      M29       0.01       0.00        - -       0.01       0.02       0.03 
      M30       0.00       0.01       0.01        - -       0.01      -0.03 
      M31        - -      -0.02      -0.03       0.01        - -      -0.02 
      M32      -0.02        - -      -0.02      -0.01       0.03        - - 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA  
 
                 M29        M30        M31        M32    
            --------   --------   --------   -------- 
      M29        - - 
      M30       0.01        - - 
      M31      -0.01       0.02        - - 
      M32      -0.03       0.03        - -        - - 
 
 Maximum Modification Index is    6.09 for Element ( 9, 3) of LAMBDA-X 
 
 TI CFA MOD3                                                                     
 
 Factor Scores Regressions 
 
         KSI  
 
                 M17        M18        M19        M20        M21        M22    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     MOD1       0.06       0.18       0.21       0.21       0.23       0.37 
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     MOD2       0.02       0.12       0.15       0.12       0.13       0.24 
     MOD3      -0.03       0.08       0.13       0.05       0.05       0.16 
 
         KSI  
 
                 M23        M24        M25        M26        M27        M28    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     MOD1       0.12       0.08       0.04       0.10       0.08       0.07 
     MOD2       0.06       0.14       0.10       0.22       0.20       0.09 
     MOD3       0.01       0.07      -0.01       0.14       0.03       0.24 
 
         KSI  
 
                 M29        M30        M31        M32    
            --------   --------   --------   -------- 
     MOD1       0.05       0.13       0.00       0.06 
     MOD2       0.11       0.18       0.04       0.13 
     MOD3       0.29       0.33       0.15       0.28 
 
 TI CFA MOD3                                                                     
 
 Standardized Solution            
 
         LAMBDA-X     
 
                MOD1       MOD2       MOD3    
            --------   --------   -------- 
      M17       0.48        - -        - - 
      M18       0.47        - -        - - 
      M19       0.50        - -        - - 
      M20       0.47        - -        - - 
      M21       0.51        - -        - - 
      M22       0.49        - -        - - 
      M23       0.41        - -        - - 
      M24        - -       0.46        - - 
      M25        - -       0.46        - - 
      M26        - -       0.45        - - 
      M27        - -       0.40        - - 
      M28        - -        - -       0.47 
      M29        - -        - -       0.49 
      M30        - -        - -       0.49 
      M31        - -        - -       0.44 
      M32        - -        - -       0.47 
 
         PHI                                      
 
                MOD1       MOD2       MOD3    
            --------   --------   -------- 
     MOD1       1.00 
     MOD2       0.94       1.00 
     MOD3       0.86       0.91       1.00 
 
 TI CFA MOD3                                                                     
 
 Completely Standardized Solution 
 
         LAMBDA-X     
 
                MOD1       MOD2       MOD3    
            --------   --------   -------- 
      M17       0.70        - -        - - 
      M18       0.73        - -        - - 
      M19       0.75        - -        - - 
      M20       0.72        - -        - - 
      M21       0.77        - -        - - 
      M22       0.78        - -        - - 
      M23       0.63        - -        - - 
      M24        - -       0.66        - - 
      M25        - -       0.71        - - 
      M26        - -       0.74        - - 
      M27        - -       0.67        - - 
      M28        - -        - -       0.70 
      M29        - -        - -       0.76 
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      M30        - -        - -       0.76 
      M31        - -        - -       0.69 
      M32        - -        - -       0.75 
 
         PHI                                      
 
                MOD1       MOD2       MOD3    
            --------   --------   -------- 
     MOD1       1.00 
     MOD2       0.94       1.00 
     MOD3       0.86       0.91       1.00 
 
         THETA-DELTA  
 
                 M17        M18        M19        M20        M21        M22    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      M17       0.51 
      M18       0.15       0.46 
      M19       0.11       0.10       0.44 
      M20        - -        - -       0.05       0.49 
      M21        - -        - -        - -        - -       0.41 
      M22        - -      -0.05      -0.07      -0.06        - -       0.40 
      M23        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
      M24        - -        - -        - -        - -        - -      -0.06 
      M25        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
      M26        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
      M27        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
      M28        - -        - -        - -        - -        - -      -0.08 
      M29        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
      M30        - -      -0.05      -0.10        - -        - -        - - 
      M31        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
      M32       0.04        - -        - -        - -        - -        - - 
 
         THETA-DELTA  
 
                 M23        M24        M25        M26        M27        M28    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      M23       0.60 
      M24       0.05       0.56 
      M25        - -       0.17       0.50 
      M26        - -       0.09       0.21       0.45 
      M27        - -        - -      -0.06        - -       0.55 
      M28        - -       0.06        - -        - -       0.07       0.52 
      M29        - -        - -       0.05        - -        - -        - - 
      M30        - -        - -        - -      -0.04        - -        - - 
      M31       0.05        - -        - -        - -       0.06        - - 
      M32        - -      -0.05        - -        - -        - -      -0.05 
 
         THETA-DELTA  
 
                 M29        M30        M31        M32    
            --------   --------   --------   -------- 
      M29       0.42 
      M30        - -       0.43 
      M31        - -        - -       0.52 
      M32        - -        - -       0.10       0.44 
 
                           Time used:    0.047 Seconds 
 
                                DATE:  8/10/2011 
                                  TIME: 14:44 
 
 
                                L I S R E L  8.53 
 
                                       BY 
 
                         Karl G. J”reskog & Dag S”rbom 
 
 
 
                    This program is published exclusively by 
                    Scientific Software International, Inc. 
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 The following lines were read from file D:\Indicator\PAR3.LPJ: 
 
 TI CFA PAR3 
 !DA NI=15 NO=642 NG=1 MA=CM 
 SY='D:\analysis Indicator\PAR.dsf' NG=1 
 SE 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 / 
 MO NX=15 NK=3 LX=FU,FI PH=SY,FR TD=SY 
 LK 
 PAR1 PAR2 PAR3 
 FR LX(1,1) LX(2,1) LX(3,1) LX(4,1) LX(5,2) LX(6,2) LX(7,2) LX(8,2) LX(9,2) 
 FR LX(10,3) LX(11,3) LX(12,3) LX(13,3) LX(14,3) LX(15,3) 
 FR TD 8 9 TD 10 11 TD 12 11 TD 12 10 TD 9 1 TD 8 5 TD 7 6 TD 1 3 TD 5 9 TD 15 1 
 FR TD 8 15 TD 12 15 TD 1 4 TD 5 3 TD 15 13 TD 13 10 TD 11 3 TD 7 2 TD 14 13 TD 14 15 
 FR TD 9 6 TD 7 9 TD 9 3 TD 9 4 TD 9 2 
 PD 
 OU AM RS FS SC 
 
 TI CFA PAR3                                                                     
 
                           Number of Input Variables 15 
                           Number of Y - Variables    0 
                           Number of X - Variables   15 
                           Number of ETA - Variables  0 
                           Number of KSI - Variables  3 
                           Number of Observations   642 
 
 TI CFA PAR3                                                                     
 
         Covariance Matrix        
 
                 P33        P34        P35        P36        P37        P38    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      P33       0.75 
      P34       0.29       0.41 
      P35       0.25       0.28       0.38 
      P36       0.25       0.27       0.29       0.39 
      P37       0.22       0.20       0.20       0.21       0.38 
      P38       0.22       0.22       0.23       0.23       0.26       0.40 
      P39       0.22       0.23       0.22       0.22       0.26       0.30 
      P40       0.19       0.20       0.21       0.20       0.18       0.24 
      P41       0.27       0.21       0.21       0.20       0.20       0.22 
      P42       0.25       0.17       0.18       0.18       0.18       0.16 
      P43       0.26       0.19       0.18       0.19       0.19       0.19 
      P44       0.27       0.19       0.19       0.19       0.20       0.18 
      P45       0.22       0.15       0.15       0.16       0.16       0.14 
      P46       0.23       0.18       0.18       0.18       0.17       0.17 
      P47       0.27       0.17       0.17       0.18       0.18       0.15 
 
         Covariance Matrix        
 
                 P39        P40        P41        P42        P43        P44    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      P39       0.39 
      P40       0.24       0.39 
      P41       0.23       0.27       0.42 
      P42       0.18       0.17       0.23       0.48 
      P43       0.19       0.18       0.25       0.41       0.54 
      P44       0.19       0.18       0.25       0.36       0.42       0.52 
      P45       0.15       0.14       0.21       0.37       0.38       0.39 
      P46       0.17       0.17       0.23       0.33       0.36       0.36 
      P47       0.16       0.14       0.21       0.36       0.40       0.38 
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         Covariance Matrix        
 
                 P45        P46        P47    
            --------   --------   -------- 
      P45       0.57 
      P46       0.42       0.55 
      P47       0.46       0.43       0.60 
 
 
 TI CFA PAR3                                                                     
 
 Parameter Specifications 
 
         LAMBDA-X     
 
                PAR1       PAR2       PAR3 
            --------   --------   -------- 
      P33          1          0          0 
      P34          2          0          0 
      P35          3          0          0 
      P36          4          0          0 
      P37          0          5          0 
      P38          0          6          0 
      P39          0          7          0 
      P40          0          8          0 
      P41          0          9          0 
      P42          0          0         10 
      P43          0          0         11 
      P44          0          0         12 
      P45          0          0         13 
      P46          0          0         14 
      P47          0          0         15 
 
         PHI          
 
                PAR1       PAR2       PAR3 
            --------   --------   -------- 
     PAR1          0 
     PAR2         16          0 
     PAR3         17         18          0 
 
         THETA-DELTA  
 
                 P33        P34        P35        P36        P37        P38 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      P33         19 
      P34          0         20 
      P35         21          0         22 
      P36         23          0          0         24 
      P37          0          0         25          0         26 
      P38          0          0          0          0          0         27 
      P39          0         28          0          0          0         29 
      P40          0          0          0          0         31          0 
      P41         33         34         35         36         37         38 
      P42          0          0          0          0          0          0 
      P43          0          0         43          0          0          0 
      P44          0          0          0          0          0          0 
      P45          0          0          0          0          0          0 
      P46          0          0          0          0          0          0 
      P47         53          0          0          0          0          0 
 
         THETA-DELTA  
 
                 P39        P40        P41        P42        P43        P44 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      P39         30 
      P40          0         32 
      P41         39         40         41 
      P42          0          0          0         42 
      P43          0          0          0         44         45 
      P44          0          0          0         46         47         48 
      P45          0          0          0         49          0          0 
      P46          0          0          0          0          0          0 
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      P47          0         54          0          0          0         55 
 
         THETA-DELTA  
 
                 P45        P46        P47 
            --------   --------   -------- 
      P45         50 
      P46         51         52 
      P47         56         57         58 
  
 
 
 TI CFA PAR3                                                                     
 
 Number of Iterations = 15 
 
 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                
 
         LAMBDA-X     
 
                PAR1       PAR2       PAR3    
            --------   --------   -------- 
      P33       0.57        - -        - - 
              (0.03) 
               16.61 
  
      P34       0.52        - -        - - 
              (0.02) 
               24.12 
  
      P35       0.55        - -        - - 
              (0.02) 
               27.53 
  
      P36       0.52        - -        - - 
              (0.02) 
               25.21 
  
      P37        - -       0.50        - - 
                         (0.02) 
                          23.15 
  
      P38        - -       0.52        - - 
                         (0.02) 
                          23.80 
  
      P39        - -       0.51        - - 
                         (0.02) 
                          24.16 
  
      P40        - -       0.47        - - 
                         (0.02) 
                          20.76 
  
      P41        - -       0.64        - - 
                         (0.04) 
                          18.02 
  
      P42        - -        - -       0.61 
                                    (0.02) 
                                     24.30 
  
      P43        - -        - -       0.66 
                                    (0.03) 
                                     25.39 
  
      P44        - -        - -       0.66 
                                    (0.03) 
                                     25.83 
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      P45        - -        - -       0.58 
                                    (0.03) 
                                     21.19 
  
      P46        - -        - -       0.55 
                                    (0.03) 
                                     20.45 
  
      P47        - -        - -       0.59 
                                    (0.03) 
                                     21.35 
  
 
         PHI          
 
                PAR1       PAR2       PAR3    
            --------   --------   -------- 
     PAR1       1.00 
  
     PAR2       0.80       1.00 
              (0.02) 
               40.73 
  
     PAR3       0.57       0.57       1.00 
              (0.03)     (0.03) 
               18.76      18.33 
  
 
         THETA-DELTA  
 
                 P33        P34        P35        P36        P37        P38    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      P33       0.43 
              (0.03) 
               14.56 
  
      P34        - -       0.14 
                         (0.01) 
                          14.78 
  
      P35      -0.06        - -       0.08 
              (0.01)                (0.01) 
               -4.87                 10.24 
  
      P36      -0.04        - -        - -       0.12 
              (0.01)                           (0.01) 
               -3.34                            13.23 
  
      P37        - -        - -      -0.02        - -       0.13 
                                    (0.01)                (0.01) 
                                     -2.93                 11.77 
  
      P38        - -        - -        - -        - -        - -       0.14 
                                                                     (0.01) 
                                                                      12.74 
  
      P39        - -       0.02        - -        - -        - -       0.04 
                         (0.01)                                      (0.01) 
                           2.65                                        4.28 
  
      P40        - -        - -        - -        - -      -0.05        - - 
                                                          (0.01) 
                                                           -6.15 
  
      P41      -0.02      -0.06      -0.07      -0.07      -0.12      -0.10 
              (0.02)     (0.01)     (0.01)     (0.01)     (0.02)     (0.02) 
               -1.12      -4.20      -5.08      -4.66      -6.75      -5.77 
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      P42        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
  
      P43        - -        - -      -0.01        - -        - -        - - 
                                    (0.01) 
                                     -2.85 
  
      P44        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
  
      P45        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
  
      P46        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
  
      P47       0.04        - -        - -        - -        - -        - - 
              (0.01) 
                3.56 
  
         THETA-DELTA  
 
                 P39        P40        P41        P42        P43        P44    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      P39       0.13 
              (0.01) 
               12.56 
  
      P40        - -       0.17 
                         (0.01) 
                          13.69 
  
      P41      -0.10      -0.03       0.01 
              (0.02)     (0.02)     (0.04) 
               -5.46      -1.43       0.30 
  
      P42        - -        - -        - -       0.11 
                                               (0.02) 
                                                 6.61 
  
      P43        - -        - -        - -       0.01       0.10 
                                               (0.02)     (0.02) 
                                                 0.74       5.54 
  
      P44        - -        - -        - -      -0.04      -0.02       0.09 
                                               (0.01)     (0.02)     (0.02) 
                                                -2.47      -1.18       4.75 
  
      P45        - -        - -        - -       0.02        - -        - - 
                                               (0.01) 
                                                 2.52 
  
      P46        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
  
      P47        - -      -0.02        - -        - -        - -      -0.02 
                         (0.01)                                      (0.01) 
                          -2.34                                       -2.51 
  
         THETA-DELTA  
 
                 P45        P46        P47    
            --------   --------   -------- 
      P45       0.24 
              (0.02) 
               13.16 
  
      P46       0.10       0.25 
              (0.02)     (0.02) 
                6.42      14.04 
  
      P47       0.11       0.10       0.24 
              (0.02)     (0.02)     (0.02) 
                7.08       6.37      12.58 
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         Squared Multiple Correlations for X - Variables          
 
                 P33        P34        P35        P36        P37        P38    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
                0.42       0.65       0.79       0.70       0.66       0.66 
 
         Squared Multiple Correlations for X - Variables          
 
                 P39        P40        P41        P42        P43        P44    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
                0.68       0.56       0.97       0.77       0.81       0.83 
 
         Squared Multiple Correlations for X - Variables          
 
                 P45        P46        P47    
            --------   --------   -------- 
                0.59       0.55       0.60 
 
                           Goodness of Fit Statistics 
 
                             Degrees of Freedom = 62 
                Minimum Fit Function Chi-Square = 73.55 (P = 0.15) 
        Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 73.69 (P = 0.15) 
                 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 11.69 
              90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 37.36) 
  
                        Minimum Fit Function Value = 0.11 
                Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.018 
              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.058) 
             Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.017 
             90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.031) 
               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 1.00 
  
                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.30 
             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.28 ; 0.34) 
                         ECVI for Saturated Model = 0.37 
                       ECVI for Independence Model = 27.22 
  
     Chi-Square for Independence Model with 105 Degrees of Freedom = 17418.93 
                           Independence AIC = 17448.93 
                                Model AIC = 189.69 
                              Saturated AIC = 240.00 
                           Independence CAIC = 17530.90 
                               Model CAIC = 506.63 
                             Saturated CAIC = 895.75 
  
                          Normed Fit Index (NFI) = 1.00 
                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.00 
                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.59 
                        Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 
                        Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 
                         Relative Fit Index (RFI) = 0.99 
  
                             Critical N (CN) = 792.37 
   
                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.014 
                             Standardized RMR = 0.026 
                        Goodness of Fit Index (GFI) = 0.98 
                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.97 
                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.51 
 
 TI CFA PAR3                                                                     
 
         Fitted Covariance Matrix 
 
                 P33        P34        P35        P36        P37        P38    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      P33       0.75 
      P34       0.29       0.41 
      P35       0.25       0.28       0.38 
      P36       0.25       0.27       0.28       0.39 
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      P37       0.23       0.21       0.20       0.21       0.38 
      P38       0.23       0.21       0.23       0.22       0.26       0.40 
      P39       0.23       0.23       0.22       0.21       0.26       0.30 
      P40       0.21       0.19       0.21       0.20       0.18       0.24 
      P41       0.27       0.20       0.21       0.20       0.20       0.23 
      P42       0.20       0.18       0.19       0.18       0.17       0.18 
      P43       0.21       0.19       0.19       0.20       0.19       0.20 
      P44       0.21       0.19       0.21       0.20       0.19       0.20 
      P45       0.19       0.17       0.18       0.17       0.17       0.17 
      P46       0.18       0.16       0.17       0.16       0.16       0.16 
      P47       0.23       0.17       0.18       0.18       0.17       0.18 
 

         Fitted Covariance Matrix 
 

                 P39        P40        P41        P42        P43        P44    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      P39       0.39 
      P40       0.24       0.39 
      P41       0.23       0.28       0.42 
      P42       0.18       0.16       0.22       0.48 
      P43       0.19       0.18       0.24       0.41       0.54 
      P44       0.19       0.18       0.24       0.36       0.42       0.52 
      P45       0.17       0.16       0.21       0.37       0.38       0.38 
      P46       0.16       0.15       0.20       0.33       0.36       0.36 
      P47       0.17       0.14       0.22       0.36       0.39       0.37 
 
         Fitted Covariance Matrix 
 

                 P45        P46        P47    
            --------   --------   -------- 
      P45       0.57 
      P46       0.42       0.55 
      P47       0.46       0.43       0.59 
 

         Fitted Residuals 
 

                 P33        P34        P35        P36        P37        P38    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      P33       0.00 
      P34       0.00       0.00 
      P35       0.00       0.00       0.00 
      P36       0.00       0.00       0.00       0.00 
      P37       0.00      -0.01       0.00       0.00       0.00 
      P38      -0.01       0.01       0.00       0.01       0.00       0.00 
      P39      -0.02       0.00       0.00       0.01       0.00       0.00 
      P40      -0.03       0.01       0.01       0.00       0.00       0.00 
      P41       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
      P42       0.05       0.00      -0.01      -0.01       0.00      -0.02 
      P43       0.04      -0.01      -0.01      -0.01       0.00      -0.01 
      P44       0.05      -0.01      -0.02      -0.01       0.01      -0.01 
      P45       0.04      -0.02      -0.03      -0.01       0.00      -0.04 
      P46       0.06       0.02       0.01       0.02       0.01       0.01 
      P47       0.04      -0.01      -0.02       0.00       0.01      -0.03 
 
         Fitted Residuals 
 
                 P39        P40        P41        P42        P43        P44    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      P39       0.00 
      P40       0.00       0.00 
      P41       0.00       0.00       0.00 
      P42       0.00       0.01       0.00       0.00 
      P43      -0.01       0.00       0.01       0.00       0.00 
      P44       0.00       0.00       0.01       0.00       0.00       0.00 
      P45      -0.02      -0.01       0.00       0.00       0.00       0.00 
      P46       0.01       0.02       0.02       0.00       0.00       0.00 
      P47      -0.01      -0.01       0.00       0.00       0.01       0.00 
 

         Fitted Residuals 
 
                 P45        P46        P47    
            --------   --------   -------- 
      P45       0.00 
      P46       0.00       0.00 
      P47       0.00       0.00       0.01 
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 Summary Statistics for Fitted Residuals 
 

 Smallest Fitted Residual =   -0.04 
   Median Fitted Residual =    0.00 
  Largest Fitted Residual =    0.06 
 

 Stemleaf Plot 
 

 - 3|6  
 - 3|  
 - 2|9865  
 - 2|  
 - 1|97665  
 - 1|322220  
 - 0|999888766655  
 - 0|4444333333222111111110000000000000  
   0|1111111111111112222222333334444  
   0|5566778888999  
   1|1244  
   1|  
   2|004  
   2|5  
   3|  
   3|79  
   4|4  
   4|  
   5|23  
   5|6 
 

         Standardized Residuals   
 

                 P33        P34        P35        P36        P37        P38    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      P33      -0.89 
      P34      -0.42      -0.38 
      P35      -0.15       0.96       0.87 
      P36       0.13      -0.83       0.61        - - 
      P37      -0.27      -0.91      -1.17       0.09       1.27 
      P38      -1.12       1.30       0.42       2.03       0.32        - - 
      P39      -1.56       0.57      -0.17       1.60       0.45       0.92 
      P40      -2.08       1.03       1.28       0.33      -0.74      -0.06 
      P41      -0.49       0.44      -0.18       0.21       0.54      -1.90 
      P42       3.40      -0.45      -1.34      -0.67       0.18      -1.83 
      P43       2.75      -0.54      -2.12      -0.87       0.45      -0.99 
      P44       3.44      -0.84      -2.21      -0.90       1.27      -1.38 
      P45       2.08      -1.68      -3.02      -0.85      -0.35      -3.34 
      P46       3.09       1.75       1.45       1.84       1.26       0.49 
      P47       2.65      -0.82      -1.65       0.26       0.68      -2.71 
 

         Standardized Residuals   
 

                 P39        P40        P41        P42        P43        P44    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      P39       0.72 
      P40       0.00       1.42 
      P41      -1.06      -0.32       0.30 
      P42      -0.07       0.80       0.68      -0.98 
      P43      -0.67      -0.10       1.27       0.71       1.19 
      P44      -0.30       0.39       1.43       0.56       1.02       0.49 
      P45      -2.41      -1.00      -0.23      -0.45       0.37       0.83 
      P46       0.62       1.99       2.84       0.29      -0.35      -0.74 
      P47      -1.17      -0.84      -0.47       1.08       1.81       1.84 
 

         Standardized Residuals   
 

                 P45        P46        P47    
            --------   --------   -------- 
      P45       0.11 
      P46       0.06        - - 
      P47       1.68       1.56       2.31 
 

 Summary Statistics for Standardized Residuals 
 

 Smallest Standardized Residual =   -3.34 
   Median Standardized Residual =    0.12 
  Largest Standardized Residual =    3.44 
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 Stemleaf Plot 
 
 - 3|30  
 - 2|7  
 - 2|4211  
 - 1|98776  
 - 1|432211000  
 - 0|999998888777755555  
 - 0|444433322211110000  
   0|1111223333344444  
   0|5555666677778899  
   1|0001233333344  
   1|56677888  
   2|0013  
   2|688  
   3|144 
 Largest Negative Standardized Residuals 
 Residual for      P45 and      P35  -3.02 
 Residual for      P45 and      P38  -3.34 
 Residual for      P47 and      P38  -2.71 
 Largest Positive Standardized Residuals 
 Residual for      P42 and      P33   3.40 
 Residual for      P43 and      P33   2.75 
 Residual for      P44 and      P33   3.44 
 Residual for      P46 and      P33   3.09 
 Residual for      P46 and      P41   2.84 
 Residual for      P47 and      P33   2.65 
 
 TI CFA PAR3                                                                     
 
                         Qplot of Standardized Residuals 
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 TI CFA PAR3                                                                     
 
 Modification Indices and Expected Change 
 
         Modification Indices for LAMBDA-X        
 
                PAR1       PAR2       PAR3    
            --------   --------   -------- 
      P33        - -       2.95      14.91 
      P34        - -       0.23       0.61 
      P35        - -       0.39       1.58 
      P36        - -       1.29       0.02 
      P37       1.46        - -       1.85 
      P38       1.27        - -       3.47 
      P39       0.14        - -       0.02 
      P40       0.00        - -       0.97 
      P41        - -        - -        - - 
      P42       0.01       0.07        - - 
      P43       0.00       0.06        - - 
      P44       0.15       0.08        - - 
      P45       4.85       4.22        - - 
      P46      13.42       9.49        - - 
      P47       0.68       1.17        - - 
 
         Expected Change for LAMBDA-X     
 
                PAR1       PAR2       PAR3    
            --------   --------   -------- 
      P33        - -      -0.13       0.15 
      P34        - -       0.02      -0.02 
      P35        - -      -0.02      -0.03 
      P36        - -       0.04       0.00 
      P37      -0.07        - -       0.03 
      P38       0.04        - -      -0.04 
      P39      -0.01        - -       0.00 
      P40       0.00        - -       0.03 
      P41        - -        - -        - - 
      P42       0.00      -0.01        - - 
      P43       0.00       0.00        - - 
      P44      -0.01       0.01        - - 
      P45      -0.05      -0.04        - - 
      P46       0.08       0.06        - - 
      P47      -0.02      -0.02        - - 
 
         Standardized Expected Change for LAMBDA-X        
 
                PAR1       PAR2       PAR3    
            --------   --------   -------- 
      P33        - -      -0.13       0.15 
      P34        - -       0.02      -0.02 
      P35        - -      -0.02      -0.03 
      P36        - -       0.04       0.00 
      P37      -0.07        - -       0.03 
      P38       0.04        - -      -0.04 
      P39      -0.01        - -       0.00 
      P40       0.00        - -       0.03 
      P41        - -        - -        - - 
      P42       0.00      -0.01        - - 
      P43       0.00       0.00        - - 
      P44      -0.01       0.01        - - 
      P45      -0.05      -0.04        - - 
      P46       0.08       0.06        - - 
      P47      -0.02      -0.02        - - 
 
         Completely Standardized Expected Change for LAMBDA-X     
 
                PAR1       PAR2       PAR3    
            --------   --------   -------- 
      P33        - -      -0.15       0.18 
      P34        - -       0.03      -0.03 
      P35        - -      -0.04      -0.04 
      P36        - -       0.07       0.00 
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      P37      -0.11        - -       0.06 
      P38       0.06        - -      -0.06 
      P39      -0.02        - -       0.00 
      P40       0.00        - -       0.04 
      P41        - -        - -        - - 
      P42       0.00      -0.01        - - 
      P43       0.00       0.01        - - 
      P44      -0.01       0.01        - - 
      P45      -0.06      -0.05        - - 
      P46       0.11       0.09        - - 
      P47      -0.02      -0.03        - - 
 
 No Non-Zero Modification Indices for PHI          
 
         Modification Indices for THETA-DELTA     
 
                 P33        P34        P35        P36        P37        P38    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      P33        - - 
      P34       0.00        - - 
      P35        - -       0.90        - - 
      P36        - -       1.07       0.01        - - 
      P37       0.01       0.95        - -       0.19        - - 
      P38       0.02       0.88       0.02       0.91       0.00        - - 
      P39       0.89        - -       0.73       1.17       0.10        - - 
      P40       3.54       0.51       1.05       0.89        - -       0.09 
      P41        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
      P42       2.74       0.15       0.09       0.29       0.14       2.31 
      P43       0.25       0.24        - -       0.26       0.11       2.53 
      P44       2.50       0.43       0.46       0.24       1.28       0.53 
      P45       0.23       0.25       1.58       0.43       0.15       0.40 
      P46       0.19       1.38       1.30       0.00       0.98       2.16 
      P47        - -       0.40       0.04       0.74       1.33       3.17 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA     
 
                 P39        P40        P41        P42        P43        P44    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      P39        - - 
      P40       0.00        - - 
      P41        - -        - -        - - 
      P42       1.90       2.03       1.38        - - 
      P43       0.96       1.37       1.07        - -        - - 
      P44       0.21       0.11       0.03        - -        - -        - - 
      P45       0.76       0.29       0.20        - -       0.02       1.67 
      P46       0.74       0.54       0.94       0.00       0.43       1.67 
      P47       0.87        - -       1.50       0.00       0.28        - - 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA     
 
                 P45        P46        P47    
            --------   --------   -------- 
      P45        - - 
      P46        - -        - - 
      P47        - -        - -        - - 
 
         Expected Change for THETA-DELTA  
 
                 P33        P34        P35        P36        P37        P38    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      P33        - - 
      P34       0.00        - - 
      P35        - -       0.01        - - 
      P36        - -      -0.01       0.00        - - 
      P37       0.00      -0.01        - -       0.00        - - 
      P38       0.00       0.01       0.00       0.01       0.00        - - 
      P39      -0.01        - -       0.00       0.01       0.00        - - 
      P40      -0.03       0.01       0.01      -0.01        - -       0.00 
      P41        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
      P42       0.02       0.00       0.00       0.00       0.00      -0.01 
      P43      -0.01       0.00        - -       0.00       0.00       0.01 
      P44       0.02       0.00       0.00       0.00       0.01       0.00 
      P45       0.01       0.00      -0.01       0.00       0.00       0.00 
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      P46      -0.01       0.01       0.01       0.00      -0.01       0.01 
      P47        - -       0.00       0.00       0.01       0.01      -0.01 
 
         Expected Change for THETA-DELTA  
 
                 P39        P40        P41        P42        P43        P44    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      P39        - - 
      P40       0.00        - - 
      P41        - -        - -        - - 
      P42       0.01       0.01      -0.01        - - 
      P43      -0.01      -0.01       0.01        - -        - - 
      P44       0.00       0.00       0.00        - -        - -        - - 
      P45      -0.01       0.00       0.00        - -       0.00       0.01 
      P46      -0.01       0.01       0.01       0.00       0.00      -0.01 
      P47       0.01        - -      -0.01       0.00       0.00        - - 
 
         Expected Change for THETA-DELTA  
 
                 P45        P46        P47    
            --------   --------   -------- 
      P45        - - 
      P46        - -        - - 
      P47        - -        - -        - - 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA  
 
                 P33        P34        P35        P36        P37        P38    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      P33        - - 
      P34       0.00        - - 
      P35        - -       0.02        - - 
      P36        - -      -0.02       0.00        - - 
      P37       0.00      -0.02        - -      -0.01        - - 
      P38       0.00       0.02       0.00       0.01       0.00        - - 
      P39      -0.02        - -      -0.01       0.02       0.01        - - 
      P40      -0.05       0.01       0.02      -0.02        - -      -0.01 
      P41        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
      P42       0.03      -0.01       0.00      -0.01      -0.01      -0.02 
      P43      -0.01       0.01        - -      -0.01       0.00       0.02 
      P44       0.03      -0.01      -0.01      -0.01       0.02      -0.01 
      P45       0.01      -0.01      -0.02       0.01       0.01      -0.01 
      P46      -0.01       0.02       0.02       0.00      -0.02       0.02 
      P47        - -      -0.01       0.00       0.01       0.02      -0.02 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA  
 
                 P39        P40        P41        P42        P43        P44    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      P39        - - 
      P40       0.00        - - 
      P41        - -        - -        - - 
      P42       0.02       0.02      -0.02        - - 
      P43      -0.01      -0.02       0.01        - -        - - 
      P44       0.01       0.00       0.00        - -        - -        - - 
      P45      -0.01      -0.01       0.01        - -       0.00       0.02 
      P46      -0.01       0.01       0.02       0.00      -0.01      -0.02 
      P47       0.01        - -      -0.02       0.00       0.01        - - 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA  
 
                 P45        P46        P47    
            --------   --------   -------- 
      P45        - - 
      P46        - -        - - 
      P47        - -        - -        - - 
 
 Maximum Modification Index is   14.91 for Element ( 1, 3) of LAMBDA-X 
 
 TI CFA PAR3                                                                     
 
 Factor Scores Regressions 
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         KSI  
 
                 P33        P34        P35        P36        P37        P38    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     PAR1       0.15       0.24       0.67       0.37       0.12       0.02 
     PAR2      -0.09      -0.01       0.20       0.03       0.49       0.24 
     PAR3      -0.01       0.00       0.06      -0.01       0.02       0.00 
 
         KSI  
 
                 P39        P40        P41        P42        P43        P44    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     PAR1      -0.06      -0.24       0.69      -0.06       0.06      -0.07 
     PAR2       0.19      -0.10       1.18      -0.07      -0.03      -0.09 
     PAR3       0.00       0.00       0.04       0.38       0.34       0.58 
 
         KSI  
 
                 P45        P46        P47    
            --------   --------   -------- 
     PAR1       0.02       0.01      -0.08 
     PAR2       0.00      -0.01      -0.01 
     PAR3      -0.01       0.04       0.14 
 
 TI CFA PAR3                                                                     
 
 Standardized Solution            
 
         LAMBDA-X     
 
                PAR1       PAR2       PAR3    
            --------   --------   -------- 
      P33       0.57        - -        - - 
      P34       0.52        - -        - - 
      P35       0.55        - -        - - 
      P36       0.52        - -        - - 
      P37        - -       0.50        - - 
      P38        - -       0.52        - - 
      P39        - -       0.51        - - 
      P40        - -       0.47        - - 
      P41        - -       0.64        - - 
      P42        - -        - -       0.61 
      P43        - -        - -       0.66 
      P44        - -        - -       0.66 
      P45        - -        - -       0.58 
      P46        - -        - -       0.55 
      P47        - -        - -       0.59 
 
         PHI                                      
 
                PAR1       PAR2       PAR3    
            --------   --------   -------- 
     PAR1       1.00 
     PAR2       0.80       1.00 
     PAR3       0.57       0.57       1.00 
 
 TI CFA PAR3                                                                     
 
 Completely Standardized Solution 
 
         LAMBDA-X     
 
                PAR1       PAR2       PAR3    
            --------   --------   -------- 
      P33       0.65        - -        - - 
      P34       0.81        - -        - - 
      P35       0.89        - -        - - 
      P36       0.84        - -        - - 
      P37        - -       0.81        - - 
      P38        - -       0.81        - - 
      P39        - -       0.82        - - 
      P40        - -       0.75        - - 
      P41        - -       0.99        - - 
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      P42        - -        - -       0.88 
      P43        - -        - -       0.90 
      P44        - -        - -       0.91 
      P45        - -        - -       0.76 
      P46        - -        - -       0.74 
      P47        - -        - -       0.77 
 
         PHI                                      
 
                PAR1       PAR2       PAR3    
            --------   --------   -------- 
     PAR1       1.00 
     PAR2       0.80       1.00 
     PAR3       0.57       0.57       1.00 
 
         THETA-DELTA  
 
                 P33        P34        P35        P36        P37        P38    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      P33       0.58 
      P34        - -       0.35 
      P35      -0.11        - -       0.21 
      P36      -0.08        - -        - -       0.30 
      P37        - -        - -      -0.05        - -       0.34 
      P38        - -        - -        - -        - -        - -       0.34 
      P39        - -       0.04        - -        - -        - -       0.09 
      P40        - -        - -        - -        - -      -0.14        - - 
      P41      -0.04      -0.15      -0.19      -0.17      -0.31      -0.25 
      P42        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
      P43        - -        - -      -0.03        - -        - -        - - 
      P44        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
      P45        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
      P46        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
      P47       0.06        - -        - -        - -        - -        - - 
 
         THETA-DELTA  
 
                 P39        P40        P41        P42        P43        P44    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      P39       0.32 
      P40        - -       0.44 
      P41      -0.24      -0.06       0.03 
      P42        - -        - -        - -       0.23 
      P43        - -        - -        - -       0.02       0.19 
      P44        - -        - -        - -      -0.07      -0.04       0.17 
      P45        - -        - -        - -       0.03        - -        - - 
      P46        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
      P47        - -      -0.03        - -        - -        - -      -0.03 
 
         THETA-DELTA  
 
                 P45        P46        P47    
            --------   --------   -------- 
      P45       0.41 
      P46       0.17       0.45 
      P47       0.19       0.17       0.40 
 
                           Time used:    0.031 Seconds 
 
                                DATE:  8/10/2011 
                                  TIME: 15:48 
 
 
                                L I S R E L  8.53 
 
                                       BY 
 
                         Karl G. J”reskog & Dag S”rbom 
 
 
 
                    This program is published exclusively by 
                    Scientific Software International, Inc. 
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            Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 
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 The following lines were read from file D:\Indicator\LEA3.LPJ: 
 
 TI CFA LEA3 
 !DA NI=21 NO=641 NG=1 MA=CM 
 SY='D:\analysis Indicator\LEA.dsf' NG=1 
 SE 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 / 
 MO NX=21 NK=3 LX=FU,FI PH=SY,FR TD=SY 
 LK 
 LEA1 LEA2 LEA3 
 FI PH(1,1) PH(2,2) PH(3,3) 
 FR LX(1,1) LX(2,1) LX(3,1) LX(4,1) LX(5,1) LX(6,1) LX(7,1) LX(8,1) LX(9,2) 
 FR LX(10,2) LX(11,2) LX(12,2) LX(13,2) LX(14,2) LX(15,2) LX(16,3) LX(17,3) LX(18,3) 
 FR LX(19,3) LX(20,3) LX(21,3) 
 FR TD 19 18 TD 8 7 TD 1 2 TD 9 8 TD 5 3 TD 6 5 TD 15 14 TD 20 19 TD 17 6 TD 20 18 
 FR TD 15 13 TD 16 11 TD 15 2 TD 4 5 TD 3 4 TD 6 3 TD 6 4 TD 17 7 TD 20 21 TD 3 1 
 FR TD 3 2 TD 8 13 TD 10 17 TD 17 13 TD 9 6 TD 7 9 TD 3 20 TD 17 1 TD 14 17 TD 2 4 
 FR TD 4 1 TD 2 5 TD 1 5 TD 18 16 TD 20 16 TD 16 12 TD 19 9 TD 16 15 TD 1 15 TD 14 3 
 FR TD 10 11 TD 21 14 TD 11 12 TD 15 11 TD 18 7 TD 19 7 TD 21 10 TD 19 16 TD 11 1 TD 6 
1 
 FR TD 2 6 TD 18 11 
 VA 1.00 PH(1,1) PH(2,2) PH(3,3) 
 PD 
 OU AM RS FS SC 
 
 TI CFA LEA3                                                                     
 
                           Number of Input Variables 21 
                           Number of Y - Variables    0 
                           Number of X - Variables   21 
                           Number of ETA - Variables  0 
                           Number of KSI - Variables  3 
                           Number of Observations   641 
 
 TI CFA LEA3                                                                     
 
         Covariance Matrix        
 
                 L48        L49        L50        L51        L52        L53    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      L48       0.40 
      L49       0.28       0.42 
      L50       0.23       0.24       0.40 
      L51       0.23       0.24       0.26       0.42 
      L52       0.21       0.23       0.27       0.27       0.40 
      L53       0.18       0.19       0.22       0.23       0.25       0.42 
      L54       0.18       0.18       0.17       0.20       0.18       0.18 
      L55       0.20       0.20       0.19       0.22       0.21       0.19 
      L56       0.18       0.20       0.17       0.20       0.18       0.19 
      L57       0.19       0.22       0.18       0.20       0.20       0.17 
      L58       0.19       0.19       0.18       0.18       0.18       0.16 
      L59       0.17       0.19       0.18       0.18       0.17       0.16 
      L60       0.18       0.19       0.16       0.19       0.18       0.15 
      L61       0.17       0.18       0.13       0.17       0.16       0.14 
      L62       0.18       0.20       0.15       0.17       0.17       0.15 
      L63       0.18       0.18       0.18       0.21       0.17       0.17 
      L64       0.15       0.17       0.18       0.19       0.17       0.19 
      L65       0.18       0.18       0.19       0.21       0.18       0.18 
      L66       0.20       0.19       0.19       0.22       0.18       0.18 
      L67       0.19       0.19       0.17       0.22       0.18       0.18 
      L68       0.18       0.18       0.18       0.22       0.18       0.18 
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         Covariance Matrix        
 
                 L54        L55        L56        L57        L58        L59    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      L54       0.66 
      L55       0.33       0.44 
      L56       0.26       0.27       0.40 
      L57       0.26       0.25       0.26       0.47 
      L58       0.22       0.21       0.24       0.27       0.39 
      L59       0.22       0.20       0.22       0.24       0.24       0.41 
      L60       0.24       0.24       0.21       0.24       0.22       0.22 
      L61       0.24       0.21       0.21       0.25       0.23       0.23 
      L62       0.19       0.19       0.20       0.23       0.22       0.21 
      L63       0.27       0.24       0.22       0.24       0.19       0.23 
      L64       0.20       0.22       0.21       0.19       0.20       0.19 
      L65       0.31       0.25       0.23       0.25       0.22       0.21 
      L66       0.32       0.27       0.21       0.25       0.21       0.23 
      L67       0.28       0.24       0.21       0.23       0.20       0.20 
      L68       0.26       0.23       0.22       0.21       0.20       0.19 
 
         Covariance Matrix        
 
                 L60        L61        L62        L63        L64        L65    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      L60       0.38 
      L61       0.23       0.52 
      L62       0.23       0.25       0.34 
      L63       0.21       0.22       0.21       0.48 
      L64       0.17       0.16       0.19       0.26       0.39 
      L65       0.23       0.22       0.19       0.32       0.25       0.53 
      L66       0.24       0.22       0.19       0.32       0.27       0.45 
      L67       0.22       0.21       0.18       0.30       0.25       0.33 
      L68       0.21       0.18       0.19       0.26       0.24       0.26 
 
         Covariance Matrix        
 
                 L66        L67        L68    
            --------   --------   -------- 
      L66       0.63 
      L67       0.36       0.42 
      L68       0.27       0.28       0.42 
 
 
 TI CFA LEA3                                                                     
 
 Parameter Specifications 
 
         LAMBDA-X     
 
                LEA1       LEA2       LEA3 
            --------   --------   -------- 
      L48          1          0          0 
      L49          2          0          0 
      L50          3          0          0 
      L51          4          0          0 
      L52          5          0          0 
      L53          6          0          0 
      L54          7          0          0 
      L55          8          0          0 
      L56          0          9          0 
      L57          0         10          0 
      L58          0         11          0 
      L59          0         12          0 
      L60          0         13          0 
      L61          0         14          0 
      L62          0         15          0 
      L63          0          0         16 
      L64          0          0         17 
      L65          0          0         18 
      L66          0          0         19 
      L67          0          0         20 
      L68          0          0         21 
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         PHI          
 
                LEA1       LEA2       LEA3 
            --------   --------   -------- 
     LEA1          0 
     LEA2         22          0 
     LEA3         23         24          0 
 
         THETA-DELTA  
 
                 L48        L49        L50        L51        L52        L53 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      L48         25 
      L49         26         27 
      L50         28         29         30 
      L51         31         32         33         34 
      L52         35         36         37         38         39 
      L53         40         41         42         43         44         45 
      L54          0          0          0          0          0          0 
      L55          0          0          0          0          0          0 
      L56          0          0          0          0          0         49 
      L57          0          0          0          0          0          0 
      L58         54          0          0          0          0          0 
      L59          0          0          0          0          0          0 
      L60          0          0          0          0          0          0 
      L61          0          0         61          0          0          0 
      L62         63         64          0          0          0          0 
      L63          0          0          0          0          0          0 
      L64         73          0          0          0          0         74 
      L65          0          0          0          0          0          0 
      L66          0          0          0          0          0          0 
      L67          0          0         89          0          0          0 
      L68          0          0          0          0          0          0 
 
         THETA-DELTA  
 
                 L54        L55        L56        L57        L58        L59 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      L54         46 
      L55         47         48 
      L56         50         51         52 
      L57          0          0          0         53 
      L58          0          0          0         55         56 
      L59          0          0          0          0         57         58 
      L60          0         59          0          0          0          0 
      L61          0          0          0          0          0          0 
      L62          0          0          0          0         65          0 
      L63          0          0          0          0         69         70 
      L64         75          0          0         76          0          0 
      L65         80          0          0          0         81          0 
      L66         84          0         85          0          0          0 
      L67          0          0          0          0          0          0 
      L68          0          0          0         94          0          0 
 
         THETA-DELTA  
 
                 L60        L61        L62        L63        L64        L65 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      L60         60 
      L61          0         62 
      L62         66         67         68 
      L63          0          0         71         72 
      L64         77         78          0          0         79 
      L65          0          0          0         82          0         83 
      L66          0          0          0         86          0         87 
      L67          0          0          0         90          0         91 
      L68          0         95          0          0          0          0 
 
         THETA-DELTA  
 
                 L66        L67        L68 
            --------   --------   -------- 
      L66         88 
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      L67         92         93 
      L68          0         96         97 
  
 
 
 TI CFA LEA3                                                                     
 
 Number of Iterations = 18 
 
 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                
 
         LAMBDA-X     
 
                LEA1       LEA2       LEA3    
            --------   --------   -------- 
      L48       0.38        - -        - - 
              (0.02) 
               15.84 
  
      L49       0.40        - -        - - 
              (0.02) 
               16.71 
  
      L50       0.37        - -        - - 
              (0.02) 
               15.55 
  
      L51       0.43        - -        - - 
              (0.02) 
               17.86 
  
      L52       0.39        - -        - - 
              (0.02) 
               16.24 
  
      L53       0.36        - -        - - 
              (0.03) 
               14.25 
  
      L54       0.52        - -        - - 
              (0.03) 
               17.28 
  
      L55       0.49        - -        - - 
              (0.02) 
               20.77 
  
      L56        - -       0.48        - - 
                         (0.02) 
                          21.92 
  
      L57        - -       0.53        - - 
                         (0.02) 
                          21.95 
  
      L58        - -       0.47        - - 
                         (0.02) 
                          21.59 
  
      L59        - -       0.46        - - 
                         (0.02) 
                          20.35 
  
      L60        - -       0.47        - - 
                         (0.02) 
                          22.08 
  
      L61        - -       0.47        - - 
                         (0.03) 
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                          17.92 
  
      L62        - -       0.43        - - 
                         (0.02) 
                          20.77 
  
      L63        - -        - -       0.53 
                                    (0.02) 
                                     21.62 
  
      L64        - -        - -       0.49 
                                    (0.02) 
                                     22.51 
  
      L65        - -        - -       0.53 
                                    (0.03) 
                                     20.37 
  
      L66        - -        - -       0.55 
                                    (0.03) 
                                     19.11 
  
      L67        - -        - -       0.51 
                                    (0.02) 
                                     22.84 
  
      L68        - -        - -       0.50 
                                    (0.02) 
                                     22.14 
  
 
         PHI          
 
                LEA1       LEA2       LEA3    
            --------   --------   -------- 
     LEA1       1.00 
  
     LEA2       0.94       1.00 
              (0.02) 
               53.66 
  
     LEA3       0.93       0.87       1.00 
              (0.02)     (0.02) 
               46.07      47.36 
  
 
         THETA-DELTA  
 
                 L48        L49        L50        L51        L52        L53    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      L48       0.26 
              (0.02) 
               16.36 
  
      L49       0.12       0.25 
              (0.01)     (0.02) 
                9.84      16.34 
  
      L50       0.09       0.08       0.26 
              (0.01)     (0.01)     (0.02) 
                7.32       7.12      16.52 
  
      L51       0.07       0.07       0.10       0.23 
              (0.01)     (0.01)     (0.01)     (0.01) 
                5.74       6.21       8.55      15.86 
  
      L52       0.06       0.06       0.12       0.10       0.25 
              (0.01)     (0.01)     (0.01)     (0.01)     (0.02) 
                5.26       5.69       9.80       8.57      16.37 
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      L53       0.04       0.04       0.08       0.07       0.11       0.29 
              (0.01)     (0.01)     (0.01)     (0.01)     (0.01)     (0.02) 
                3.61       3.53       6.85       6.03       8.76      16.81 
  
      L54        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
  
      L55        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
  
      L56        - -        - -        - -        - -        - -       0.03 
                                                                     (0.01) 
                                                                       3.24 
  
      L57        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
  
      L58       0.02        - -        - -        - -        - -        - - 
              (0.01) 
                2.34 
  
      L59        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
  
      L60        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
  
      L61        - -        - -      -0.02        - -        - -        - - 
                                    (0.01) 
                                     -2.71 
  
      L62       0.02       0.03        - -        - -        - -        - - 
              (0.01)     (0.01) 
                3.08       4.73 
  
      L63        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
  
      L64      -0.02        - -        - -        - -        - -       0.02 
              (0.01)                                                 (0.01) 
               -2.53                                                   2.84 
  
      L65        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
  
      L66        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
  
      L67        - -        - -      -0.02        - -        - -        - - 
                                    (0.01) 
                                     -2.90 
  
      L68        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
  
 
         THETA-DELTA  
 
                 L54        L55        L56        L57        L58        L59    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      L54       0.38 
              (0.02) 
               15.84 
  
      L55       0.07       0.19 
              (0.01)     (0.01) 
                5.15      14.40 
  
      L56       0.02       0.04       0.17 
              (0.01)     (0.01)     (0.01) 
                2.20       5.23      15.54 
  
      L57        - -        - -        - -       0.20 
                                               (0.01) 
                                                14.96 
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      L58        - -        - -        - -       0.03       0.17 
                                               (0.01)     (0.01) 
                                                 3.15      15.02 
  
      L59        - -        - -        - -        - -       0.02       0.20 
                                                          (0.01)     (0.01) 
                                                            2.84      15.97 
  
      L60        - -       0.02        - -        - -        - -        - - 
                         (0.01) 
                           2.32 
  
      L61        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
  
      L62        - -        - -        - -        - -       0.02        - - 
                                                          (0.01) 
                                                            2.56 
  
      L63        - -        - -        - -        - -      -0.02       0.02 
                                                          (0.01)     (0.01) 
                                                           -2.23       2.29 
  
      L64      -0.04        - -        - -      -0.04        - -        - - 
              (0.01)                           (0.01) 
               -3.99                            -5.01 
  
      L65       0.04        - -        - -        - -       0.01        - - 
              (0.01)                                      (0.01) 
                3.11                                        2.08 
  
      L66       0.03        - -      -0.02        - -        - -        - - 
              (0.01)                (0.01) 
                2.34                 -2.68 
  
      L67        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
  
      L68        - -        - -        - -      -0.02        - -        - - 
                                               (0.01) 
                                                -2.78 
  
 
         THETA-DELTA  
 
                 L60        L61        L62        L63        L64        L65    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      L60       0.16 
              (0.01) 
               15.17 
  
      L61        - -       0.30 
                         (0.02) 
                          16.38 
  
      L62       0.03       0.04       0.16 
              (0.01)     (0.01)     (0.01) 
                4.07       4.68      15.58 
  
      L63        - -        - -       0.02       0.21 
                                    (0.01)     (0.01) 
                                      2.65      14.80 
  
      L64      -0.03      -0.03        - -        - -       0.16 
              (0.01)     (0.01)                           (0.01) 
               -4.03      -3.66                            14.37 
  
      L65        - -        - -        - -       0.04        - -       0.25 
                                               (0.01)                (0.02) 
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                                                 3.70                 15.26 
  
      L66        - -        - -        - -       0.03        - -       0.15 
                                               (0.01)                (0.02) 
                                                 2.29                 10.16 
  
      L67        - -        - -        - -       0.03        - -       0.06 
                                               (0.01)                (0.01) 
                                                 3.54                  5.94 
  
      L68        - -      -0.03        - -        - -        - -        - - 
                         (0.01) 
                          -2.86 
  
 
         THETA-DELTA  
 
                 L66        L67        L68    
            --------   --------   -------- 
      L66       0.33 
              (0.02) 
               15.66 
  
      L67       0.07       0.16 
              (0.01)     (0.01) 
                6.47      13.76 
  
      L68        - -       0.03       0.17 
                         (0.01)     (0.01) 
                           3.67      14.62 
  
 
         Squared Multiple Correlations for X - Variables          
 
                 L48        L49        L50        L51        L52        L53    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
                0.37       0.39       0.35       0.44       0.38       0.31 
 
         Squared Multiple Correlations for X - Variables          
 
                 L54        L55        L56        L57        L58        L59    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
                0.42       0.55       0.57       0.58       0.57       0.52 
 
         Squared Multiple Correlations for X - Variables          
 
                 L60        L61        L62        L63        L64        L65    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
                0.58       0.43       0.54       0.57       0.61       0.53 
 
         Squared Multiple Correlations for X - Variables          
 
                 L66        L67        L68    
            --------   --------   -------- 
                0.48       0.63       0.59 
 
 
                           Goodness of Fit Statistics 
 
                             Degrees of Freedom = 134 
               Minimum Fit Function Chi-Square = 145.24 (P = 0.24) 
       Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 144.25 (P = 0.26) 
                 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 10.25 
              90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 43.41) 
  
                        Minimum Fit Function Value = 0.23 
                Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.016 
              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.068) 
             Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.011 
             90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.022) 
               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 1.00 
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                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.53 
             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.51 ; 0.58) 
                         ECVI for Saturated Model = 0.72 
                       ECVI for Independence Model = 50.30 
  
     Chi-Square for Independence Model with 210 Degrees of Freedom = 32151.61 
                           Independence AIC = 32193.61 
                                Model AIC = 338.25 
                              Saturated AIC = 462.00 
                           Independence CAIC = 32308.33 
                               Model CAIC = 868.17 
                             Saturated CAIC = 1723.96 
  
                          Normed Fit Index (NFI) = 1.00 
                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.00 
                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.64 
                        Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 
                        Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 
                         Relative Fit Index (RFI) = 0.99 
  
                             Critical N (CN) = 772.13 
  
  
                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.0088 
                             Standardized RMR = 0.019 
                        Goodness of Fit Index (GFI) = 0.98 
                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.96 
                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.57 
 
 TI CFA LEA3                                                                     
 
         Fitted Covariance Matrix 
 
                 L48        L49        L50        L51        L52        L53    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      L48       0.40 
      L49       0.28       0.41 
      L50       0.23       0.23       0.40 
      L51       0.23       0.24       0.26       0.42 
      L52       0.21       0.22       0.27       0.27       0.40 
      L53       0.18       0.19       0.22       0.23       0.25       0.42 
      L54       0.20       0.21       0.20       0.22       0.20       0.19 
      L55       0.19       0.20       0.18       0.21       0.19       0.18 
      L56       0.17       0.18       0.17       0.19       0.18       0.19 
      L57       0.19       0.20       0.19       0.21       0.19       0.18 
      L58       0.19       0.18       0.17       0.19       0.17       0.16 
      L59       0.17       0.18       0.16       0.19       0.17       0.16 
      L60       0.17       0.18       0.17       0.19       0.17       0.16 
      L61       0.17       0.18       0.14       0.19       0.17       0.16 
      L62       0.18       0.20       0.15       0.17       0.16       0.15 
      L63       0.19       0.20       0.18       0.21       0.19       0.18 
      L64       0.16       0.18       0.17       0.20       0.18       0.19 
      L65       0.19       0.20       0.18       0.21       0.19       0.18 
      L66       0.20       0.21       0.19       0.22       0.20       0.19 
      L67       0.18       0.19       0.16       0.21       0.19       0.17 
      L68       0.18       0.19       0.17       0.20       0.18       0.17 
 
         Fitted Covariance Matrix 
 
                 L54        L55        L56        L57        L58        L59    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      L54       0.65 
      L55       0.33       0.44 
      L56       0.26       0.27       0.40 
      L57       0.26       0.24       0.25       0.47 
      L58       0.23       0.22       0.23       0.27       0.39 
      L59       0.23       0.21       0.22       0.24       0.24       0.41 
      L60       0.23       0.23       0.23       0.25       0.22       0.22 
      L61       0.23       0.22       0.23       0.25       0.22       0.22 
      L62       0.21       0.20       0.21       0.22       0.22       0.20 
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      L63       0.26       0.24       0.22       0.24       0.20       0.23 
      L64       0.20       0.22       0.20       0.18       0.20       0.20 
      L65       0.29       0.24       0.22       0.24       0.23       0.21 
      L66       0.30       0.25       0.21       0.25       0.23       0.22 
      L67       0.25       0.24       0.22       0.24       0.21       0.21 
      L68       0.24       0.23       0.21       0.21       0.20       0.20 
 
         Fitted Covariance Matrix 
 
                 L60        L61        L62        L63        L64        L65    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      L60       0.38 
      L61       0.22       0.52 
      L62       0.23       0.25       0.34 
      L63       0.22       0.22       0.22       0.48 
      L64       0.17       0.17       0.18       0.26       0.40 
      L65       0.22       0.22       0.20       0.32       0.26       0.53 
      L66       0.23       0.23       0.21       0.32       0.27       0.45 
      L67       0.21       0.21       0.19       0.30       0.25       0.33 
      L68       0.21       0.18       0.19       0.26       0.25       0.26 
 
         Fitted Covariance Matrix 
 
                 L66        L67        L68    
            --------   --------   -------- 
      L66       0.63 
      L67       0.36       0.42 
      L68       0.28       0.29       0.42 
 
         Fitted Residuals 
 
                 L48        L49        L50        L51        L52        L53    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      L48       0.00 
      L49       0.00       0.00 
      L50       0.00       0.00       0.00 
      L51       0.00       0.00       0.00       0.00 
      L52       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
      L53       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
      L54      -0.02      -0.03      -0.03      -0.02      -0.02      -0.01 
      L55       0.01       0.01       0.01       0.01       0.02       0.01 
      L56       0.01       0.01       0.00       0.01       0.01       0.00 
      L57       0.00       0.02      -0.01      -0.01       0.01      -0.01 
      L58       0.00       0.01       0.01      -0.01       0.01       0.00 
      L59       0.00       0.02       0.01       0.00       0.01       0.00 
      L60       0.01       0.01       0.00       0.00       0.01      -0.01 
      L61       0.00       0.00      -0.01      -0.02      -0.01      -0.02 
      L62       0.00       0.01       0.00       0.00       0.02       0.01 
      L63      -0.01      -0.01      -0.01       0.00      -0.02      -0.01 
      L64       0.00      -0.01       0.01       0.00       0.00       0.01 
      L65      -0.01      -0.02       0.00       0.00      -0.01       0.00 
      L66       0.00      -0.02      -0.01       0.00      -0.02      -0.01 
      L67       0.01      -0.01       0.01       0.02      -0.01       0.01 
      L68       0.00      -0.01       0.01       0.02       0.00       0.02 
 
         Fitted Residuals 
 
                 L54        L55        L56        L57        L58        L59    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      L54       0.00 
      L55       0.00       0.00 
      L56       0.00       0.00       0.00 
      L57       0.00       0.00       0.01       0.00 
      L58      -0.01       0.00       0.01       0.00       0.00 
      L59      -0.01      -0.01      -0.01       0.00       0.00       0.00 
      L60       0.01       0.00      -0.01      -0.01       0.00       0.00 
      L61       0.01      -0.01      -0.02       0.00       0.00       0.01 
      L62      -0.02       0.00      -0.01       0.00       0.00       0.01 
      L63       0.01      -0.01       0.00       0.00      -0.01       0.00 
      L64       0.00      -0.01       0.01       0.00       0.00      -0.01 
      L65       0.02       0.01       0.01       0.01      -0.01       0.00 
      L66       0.02       0.01       0.00       0.00      -0.02       0.00 
      L67       0.02       0.01       0.00       0.00      -0.01      -0.01 
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      L68       0.02       0.00       0.01       0.00       0.00      -0.01 
 
         Fitted Residuals 
 
                 L60        L61        L62        L63        L64        L65    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      L60       0.00 
      L61       0.01       0.00 
      L62       0.00       0.00       0.00 
      L63       0.00       0.00       0.00       0.00 
      L64       0.00      -0.01       0.01       0.00       0.00 
      L65       0.01       0.01       0.00       0.00       0.00       0.00 
      L66       0.01      -0.01      -0.01       0.00       0.00       0.00 
      L67       0.01       0.00      -0.01       0.00      -0.01       0.00 
      L68       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00      -0.01 
 
         Fitted Residuals 
 
                 L66        L67        L68    
            --------   --------   -------- 
      L66       0.00 
      L67       0.00       0.00 
      L68       0.00       0.00       0.00 
 
 Summary Statistics for Fitted Residuals 
 
 Smallest Fitted Residual =   -0.03 
   Median Fitted Residual =    0.00 
  Largest Fitted Residual =    0.02 
 
 Stemleaf Plot 
 
 - 2|885  
 - 2|30  
 - 1|9998776655  
 - 1|4322221111000  
 - 0|9999999999888877777666666665555  
 - 0|44444444333332222222221111111111111111111000000000000000000000  
   0|111111111111111111222222222223333333333334444444444  
   0|555555666666677777777889999999  
   1|0001111122223344  
   1|55566677889  
   2|04 
 
         Standardized Residuals   
 
                 L48        L49        L50        L51        L52        L53    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      L48       1.63 
      L49       1.78       1.20 
      L50       0.23       0.94       0.41 
      L51       0.61       0.57      -0.15        - - 
      L52       1.87       2.36       1.05        - -        - - 
      L53       0.93       1.14       0.11      -0.14      -0.42      -0.22 
      L54      -2.37      -2.77      -2.61      -2.05      -2.25      -0.82 
      L55       1.35       0.99       1.31       1.98       2.29       1.96 
      L56       0.73       1.71       0.01       1.00       0.81       0.90 
      L57      -0.16       2.32      -1.03      -0.85       1.13      -0.85 
      L58       0.72       1.70       1.40      -1.31       0.82      -0.22 
      L59       0.10       1.89       1.62      -0.25       0.82       0.41 
      L60       1.33       1.48      -0.58       0.15       0.99      -1.33 
      L61       0.20      -0.17      -1.53      -1.67      -0.84      -1.58 
      L62       1.12       1.87       0.39      -0.09       2.22       0.67 
      L63      -1.33      -1.55      -0.97       0.43      -2.13      -0.91 
      L64      -0.58      -1.61       1.15      -0.12      -0.47       1.27 
      L65      -0.96      -1.58       0.28      -0.31      -1.11      -0.13 
      L66       0.05      -1.72      -0.52       0.08      -1.74      -0.59 
      L67       0.95      -1.09       0.95       2.21      -0.91       0.61 
      L68      -0.24      -0.85       1.04       2.28      -0.05       1.93 
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         Standardized Residuals   
 
                 L54        L55        L56        L57        L58        L59    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      L54       1.32 
      L55       1.94       1.92 
      L56       0.20      -0.14      -0.82 
      L57      -0.13       0.35       0.87      -0.49 
      L58      -1.03      -0.66       1.90      -0.33       0.36 
      L59      -0.83      -1.64      -0.89       0.02      -0.29      -0.53 
      L60       1.26       0.50      -2.16      -1.58      -0.27       0.78 
      L61       0.51      -0.70      -2.04       0.11       0.52       1.28 
      L62      -1.87      -0.61      -1.66       0.09       1.93       1.53 
      L63       1.41      -0.81      -0.52       0.42      -1.89      -1.22 
      L64       0.15      -0.84       1.27       0.77      -0.59      -1.07 
      L65       2.52       0.64       0.68       1.19      -1.31      -0.16 
      L66       2.54       1.39       0.41       0.14      -1.60       0.38 
      L67       2.64       1.17      -0.18      -0.29      -2.11      -1.22 
      L68       1.95      -0.32       1.43       0.45      -0.18      -1.22 
 
         Standardized Residuals   
 
                 L60        L61        L62        L63        L64        L65    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      L60      -0.51 
      L61       1.61      -0.28 
      L62       0.81       0.76       2.12 
      L63      -0.13      -0.13      -0.66       0.42 
      L64       0.18      -1.07       1.06       0.71      -0.55 
      L65       1.03       0.55      -0.30       1.28      -0.80       0.76 
      L66       1.21      -0.83      -1.37       1.26      -0.61       0.59 
      L67       1.09      -0.47      -1.07      -0.14      -1.42      -0.54 
      L68      -0.03      -0.19      -0.23      -0.76      -0.15      -0.93 
 
         Standardized Residuals   
 
                 L66        L67        L68    
            --------   --------   -------- 
      L66       1.29 
      L67       0.73      -1.27 
      L68      -0.46      -0.93       0.04 
 
 Summary Statistics for Standardized Residuals 
 
 Smallest Standardized Residual =   -2.77 
   Median Standardized Residual =    0.02 
  Largest Standardized Residual =    2.64 
 
 Stemleaf Plot 
 
 - 2|86  
 - 2|4321110  
 - 1|99777766666655  
 - 1|4433333222111110000  
 - 0|999999998888888887776666665555555555  
 - 0|433333333222222222222111111111100000000  
   0|111111112222233444444444  
   0|55556666667777778888888899999  
   1|00000011111122222333333333334444  
   1|55666778999999999  
   2|001223334  
   2|556 
 Largest Negative Standardized Residuals 
 Residual for      L54 and      L49  -2.77 
 Residual for      L54 and      L50  -2.61 
 Largest Positive Standardized Residuals 
 Residual for      L67 and      L54   2.64 
 
 
 
 
 
 



297 

 TI CFA LEA3                                                                     
 
                         Qplot of Standardized Residuals 
 
  3.5.......................................................................... 
     .                                                                       .. 
     .                                                                      . . 
     .                                                                    .   . 
     .                                                                  .     . 
     .                                                                 .      . 
     .                                                               x        . 
     .                                                             .x         . 
     .                                                            . x         . 
     .                                                          . x           . 
     .                                                        .  xx           . 
     .                                                       .   *            . 
     .                                                     .  * xx            . 
     .                                                   .    *               . 
     .                                                  .   xx                . 
 N   .                                                . x**x                  . 
 o   .                                              .  x*                     . 
 r   .                                             . xxx                      . 
 m   .                                           . ***                        . 
 a   .                                         . ***                          . 
 l   .                                        .xxx                            . 
     .                                      xx**                              . 
 Q   .                                    **x                                 . 
 u   .                                  xxx                                   . 
 a   .                                 **                                     . 
 n   .                              x*xx                                      . 
 t   .                             **                                         . 
 i   .                           ***                                          . 
 l   .                         xxx                                            . 
 e   .                       xxx                                              . 
 s   .                    x*x.                                                . 
     .                   * .                                                  . 
     .                  * .                                                   . 
     .              x *x.                                                     . 
     .              * .                                                       . 
     .             * .                                                        . 
     .            x.                                                          . 
     .           x                                                            . 
     .        x .                                                             . 
     .       x.                                                               . 
     .      .                                                                 . 
     .     .                                                                  . 
     .   .                                                                    . 
     . .                                                                      . 
 -3.5.......................................................................... 
   -3.5                                                                      3.5 
                             Standardized Residuals 
 
 TI CFA LEA3                                                                     
 
 Modification Indices and Expected Change 
 
         Modification Indices for LAMBDA-X        
 
                LEA1       LEA2       LEA3    
            --------   --------   -------- 
      L48        - -       0.12       0.17 
      L49        - -      11.73       9.17 
      L50        - -       0.88       1.35 
      L51        - -       4.57       5.72 
      L52        - -       6.00       8.29 
      L53        - -       2.77       0.71 
      L54        - -       0.10      11.84 
      L55        - -       0.93       2.59 
      L56       2.07        - -       1.45 
      L57       0.26        - -       0.59 
      L58       2.62        - -       2.72 
      L59       1.34        - -       1.94 
      L60       1.49        - -       1.09 
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      L61       0.83        - -       0.23 
      L62       0.22        - -       0.07 
      L63       1.35       0.29        - - 
      L64       0.95       0.02        - - 
      L65       0.89       1.93        - - 
      L66       0.08       0.35        - - 
      L67       0.08       1.38        - - 
      L68       0.85       0.56        - - 
 
         Expected Change for LAMBDA-X     
 
                LEA1       LEA2       LEA3    
            --------   --------   -------- 
      L48        - -      -0.04       0.04 
      L49        - -       0.34      -0.28 
      L50        - -      -0.09       0.10 
      L51        - -      -0.21       0.22 
      L52        - -       0.22      -0.25 
      L53        - -      -0.20       0.09 
      L54        - -      -0.05       0.49 
      L55        - -      -0.12      -0.18 
      L56       0.17        - -       0.07 
      L57       0.06        - -       0.05 
      L58      -0.17        - -      -0.10 
      L59      -0.13        - -      -0.09 
      L60       0.13        - -       0.06 
      L61      -0.12        - -      -0.04 
      L62       0.05        - -       0.01 
      L63      -0.14      -0.04        - - 
      L64      -0.12       0.01        - - 
      L65       0.09       0.08        - - 
      L66      -0.03      -0.04        - - 
      L67       0.03      -0.07        - - 
      L68       0.11       0.05        - - 
 
         Standardized Expected Change for LAMBDA-X        
 
                LEA1       LEA2       LEA3    
            --------   --------   -------- 
      L48        - -      -0.04       0.04 
      L49        - -       0.34      -0.28 
      L50        - -      -0.09       0.10 
      L51        - -      -0.21       0.22 
      L52        - -       0.22      -0.25 
      L53        - -      -0.20       0.09 
      L54        - -      -0.05       0.49 
      L55        - -      -0.12      -0.18 
      L56       0.17        - -       0.07 
      L57       0.06        - -       0.05 
      L58      -0.17        - -      -0.10 
      L59      -0.13        - -      -0.09 
      L60       0.13        - -       0.06 
      L61      -0.12        - -      -0.04 
      L62       0.05        - -       0.01 
      L63      -0.14      -0.04        - - 
      L64      -0.12       0.01        - - 
      L65       0.09       0.08        - - 
      L66      -0.03      -0.04        - - 
      L67       0.03      -0.07        - - 
      L68       0.11       0.05        - - 
 
         Completely Standardized Expected Change for LAMBDA-X     
 
                LEA1       LEA2       LEA3    
            --------   --------   -------- 
      L48        - -      -0.06       0.06 
      L49        - -       0.52      -0.44 
      L50        - -      -0.14       0.16 
      L51        - -      -0.32       0.34 
      L52        - -       0.36      -0.39 
      L53        - -      -0.31       0.14 
      L54        - -      -0.06       0.61 
      L55        - -      -0.19      -0.27 
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      L56       0.27        - -       0.11 
      L57       0.08        - -       0.07 
      L58      -0.27        - -      -0.16 
      L59      -0.20        - -      -0.14 
      L60       0.21        - -       0.10 
      L61      -0.16        - -      -0.05 
      L62       0.08        - -       0.02 
      L63      -0.20      -0.05        - - 
      L64      -0.18       0.01        - - 
      L65       0.13       0.11        - - 
      L66      -0.04      -0.05        - - 
      L67       0.05      -0.10        - - 
      L68       0.16       0.07        - - 
 
 No Non-Zero Modification Indices for PHI          
 
         Modification Indices for THETA-DELTA     
 
                 L48        L49        L50        L51        L52        L53    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      L48        - - 
      L49        - -        - - 
      L50        - -        - -        - - 
      L51        - -        - -        - -        - - 
      L52        - -        - -        - -        - -        - - 
      L53        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
      L54       0.41       1.22       0.46       0.53       1.08       0.01 
      L55       0.21       0.00       0.12       0.22       1.18       1.16 
      L56       0.00       1.02       1.35       1.02       0.06        - - 
      L57       1.19       3.69       2.67       0.46       2.59       0.49 
      L58        - -       0.46       2.29       1.71       0.03       0.26 
      L59       1.21       1.58       2.37       0.46       0.00       0.36 
      L60       0.97       0.01       0.71       0.00       0.25       2.58 
      L61       0.56       0.35        - -       0.76       0.46       0.50 
      L62        - -        - -       0.25       0.21       3.89       0.62 
      L63       0.26       0.04       0.14       1.21       1.79       0.48 
      L64        - -       1.88       0.80       1.04       0.01        - - 
      L65       1.60       0.00       1.64       1.08       0.14       0.03 
      L66       1.84       0.34       0.61       0.32       0.56       0.10 
      L67       2.04       0.74        - -       2.63       0.73       0.21 
      L68       0.56       0.15       0.06       1.74       0.39       1.38 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA     
 
                 L54        L55        L56        L57        L58        L59    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      L54        - - 
      L55        - -        - - 
      L56        - -        - -        - - 
      L57       0.06       0.03       1.07        - - 
      L58       0.09       0.20       3.42        - -        - - 
      L59       0.29       0.75       0.34       0.09        - -        - - 
      L60       2.56        - -       2.00       2.11       0.09       0.41 
      L61       1.83       0.48       2.01       0.00       0.13       0.95 
      L62       2.68       0.22       1.98       0.02        - -       0.73 
      L63       1.80       0.97       0.03       0.57        - -        - - 
      L64        - -       1.12       1.08        - -       0.01       0.83 
      L65        - -       0.11       0.05       0.95        - -       0.17 
      L66        - -       1.05        - -       0.00       0.65       1.53 
      L67       1.23       0.54       1.13       0.53       1.09       0.15 
      L68       1.91       1.59       1.39        - -       0.49       0.79 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA     
 
                 L60        L61        L62        L63        L64        L65    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      L60        - - 
      L61       2.41        - - 
      L62        - -        - -        - - 
      L63       0.12       0.02        - -        - - 
      L64        - -        - -       1.88       2.25        - - 
      L65       0.05       1.08       0.27        - -       0.08        - - 
      L66       0.58       1.44       1.21        - -       0.10        - - 
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      L67       0.92       0.00       0.34        - -       0.23        - - 
      L68       0.41        - -       0.00       0.06       0.01       0.47 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA     
 
                 L66        L67        L68    
            --------   --------   -------- 
      L66        - - 
      L67        - -        - - 
      L68       0.00        - -        - - 
 
         Expected Change for THETA-DELTA  
 
                 L48        L49        L50        L51        L52        L53    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      L48        - - 
      L49        - -        - - 
      L50        - -        - -        - - 
      L51        - -        - -        - -        - - 
      L52        - -        - -        - -        - -        - - 
      L53        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
      L54      -0.01      -0.01      -0.01      -0.01      -0.01       0.00 
      L55       0.00       0.00       0.00       0.00       0.01       0.01 
      L56       0.00       0.01      -0.01       0.01       0.00        - - 
      L57      -0.01       0.02      -0.01      -0.01       0.01      -0.01 
      L58        - -       0.01       0.01      -0.01       0.00       0.00 
      L59      -0.01       0.01       0.01      -0.01       0.00       0.01 
      L60       0.01       0.00      -0.01       0.00       0.00      -0.01 
      L61       0.01      -0.01        - -      -0.01      -0.01      -0.01 
      L62        - -        - -       0.00       0.00       0.01       0.01 
      L63       0.00       0.00       0.00       0.01      -0.01      -0.01 
      L64        - -      -0.01       0.01      -0.01       0.00        - - 
      L65      -0.01       0.00       0.01      -0.01       0.00       0.00 
      L66       0.01       0.00      -0.01       0.00      -0.01       0.00 
      L67       0.01      -0.01        - -       0.01      -0.01       0.00 
      L68      -0.01       0.00       0.00       0.01       0.00       0.01 
 
         Expected Change for THETA-DELTA  
 
                 L54        L55        L56        L57        L58        L59    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      L54        - - 
      L55        - -        - - 
      L56        - -        - -        - - 
      L57       0.00       0.00       0.01        - - 
      L58       0.00       0.00       0.01        - -        - - 
      L59      -0.01      -0.01       0.00       0.00        - -        - - 
      L60       0.02        - -      -0.01      -0.01       0.00       0.00 
      L61       0.02      -0.01      -0.01       0.00       0.00       0.01 
      L62      -0.01       0.00      -0.01       0.00        - -       0.01 
      L63       0.02      -0.01       0.00       0.01        - -        - - 
      L64        - -      -0.01       0.01        - -       0.00      -0.01 
      L65        - -       0.00       0.00       0.01        - -       0.00 
      L66        - -       0.01        - -       0.00      -0.01       0.01 
      L67       0.01       0.00      -0.01      -0.01      -0.01       0.00 
      L68       0.01      -0.01       0.01        - -       0.01      -0.01 
 
         Expected Change for THETA-DELTA  
 
                 L60        L61        L62        L63        L64        L65    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      L60        - - 
      L61       0.02        - - 
      L62        - -        - -        - - 
      L63       0.00       0.00        - -        - - 
      L64        - -        - -       0.01       0.01        - - 
      L65       0.00       0.01       0.00        - -       0.00        - - 
      L66       0.01      -0.01      -0.01        - -       0.00        - - 
      L67       0.01       0.00       0.00        - -       0.00        - - 
      L68       0.00        - -       0.00       0.00       0.00      -0.01 
 
         Expected Change for THETA-DELTA  
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                 L66        L67        L68    
            --------   --------   -------- 
      L66        - - 
      L67        - -        - - 
      L68       0.00        - -        - - 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA  
 
                 L48        L49        L50        L51        L52        L53    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      L48        - - 
      L49        - -        - - 
      L50        - -        - -        - - 
      L51        - -        - -        - -        - - 
      L52        - -        - -        - -        - -        - - 
      L53        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
      L54      -0.01      -0.02      -0.01      -0.01      -0.02       0.00 
      L55       0.01       0.00       0.01       0.01       0.02       0.02 
      L56       0.00       0.02      -0.02       0.02       0.00        - - 
      L57      -0.02       0.03      -0.03      -0.01       0.03      -0.01 
      L58        - -       0.01       0.03      -0.02       0.00      -0.01 
      L59      -0.02       0.02       0.03      -0.01       0.00       0.01 
      L60       0.02       0.00      -0.01       0.00       0.01      -0.03 
      L61       0.02      -0.01        - -      -0.02      -0.01      -0.02 
      L62        - -        - -      -0.01      -0.01       0.03       0.02 
      L63      -0.01       0.00      -0.01       0.02      -0.02      -0.01 
      L64        - -      -0.03       0.02      -0.02       0.00        - - 
      L65      -0.02       0.00       0.02      -0.01       0.01       0.00 
      L66       0.02      -0.01      -0.01       0.01      -0.01      -0.01 
      L67       0.02      -0.01        - -       0.02      -0.01       0.01 
      L68      -0.01      -0.01       0.00       0.02      -0.01       0.02 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA  
 
                 L54        L55        L56        L57        L58        L59    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      L54        - - 
      L55        - -        - - 
      L56        - -        - -        - - 
      L57       0.00       0.00       0.02        - - 
      L58      -0.01      -0.01       0.03        - -        - - 
      L59      -0.01      -0.02      -0.01      -0.01        - -        - - 
      L60       0.03        - -      -0.03      -0.03      -0.01       0.01 
      L61       0.03      -0.01      -0.03       0.00       0.01       0.02 
      L62      -0.03       0.01      -0.02       0.00        - -       0.02 
      L63       0.03      -0.02       0.00       0.01        - -        - - 
      L64        - -      -0.02       0.02        - -       0.00      -0.02 
      L65        - -      -0.01       0.00       0.02        - -      -0.01 
      L66        - -       0.02        - -       0.00      -0.01       0.02 
      L67       0.02       0.01      -0.02      -0.01      -0.02      -0.01 
      L68       0.03      -0.02       0.02        - -       0.01      -0.02 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA  
 
                 L60        L61        L62        L63        L64        L65    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      L60        - - 
      L61       0.03        - - 
      L62        - -        - -        - - 
      L63      -0.01       0.00        - -        - - 
      L64        - -        - -       0.03       0.03        - - 
      L65       0.00       0.02       0.01        - -       0.00        - - 
      L66       0.01      -0.02      -0.02        - -       0.01        - - 
      L67       0.01       0.00      -0.01        - -      -0.01        - - 
      L68      -0.01        - -       0.00      -0.01       0.00      -0.01 
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA  
 
                 L66        L67        L68    
            --------   --------   -------- 
      L66        - - 
      L67        - -        - - 
      L68       0.00        - -        - - 



302 

 
 Maximum Modification Index is   11.84 for Element ( 7, 3) of LAMBDA-X 
 
 TI CFA LEA3                                                                     
 
 Factor Scores Regressions 
 
         KSI  
 
                 L48        L49        L50        L51        L52        L53    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     LEA1       0.07       0.05       0.05       0.08       0.05       0.01 
     LEA2       0.03       0.01       0.04       0.05       0.03      -0.02 
     LEA3       0.06       0.02       0.04       0.04       0.02      -0.02 
 
         KSI  
 
                 L54        L55        L56        L57        L58        L59    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     LEA1       0.12       0.15       0.07       0.19       0.09       0.09 
     LEA2       0.07       0.01       0.23       0.26       0.16       0.17 
     LEA3       0.08       0.06       0.03       0.16       0.03       0.01 
 
         KSI  
 
                 L60        L61        L62        L63        L64        L65    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
     LEA1       0.17       0.12       0.02       0.09       0.28       0.02 
     LEA2       0.27       0.16       0.11       0.02       0.23      -0.02 
     LEA3       0.12       0.11      -0.05       0.20       0.41       0.08 
 
         KSI  
 
                 L66        L67        L68    
            --------   --------   -------- 
     LEA1       0.03       0.08       0.16 
     LEA2       0.04       0.02       0.10 
     LEA3       0.06       0.16       0.28 
 
 TI CFA LEA3                                                                     
 
 Standardized Solution            
 
         LAMBDA-X     
 
                LEA1       LEA2       LEA3    
            --------   --------   -------- 
      L48       0.38        - -        - - 
      L49       0.40        - -        - - 
      L50       0.37        - -        - - 
      L51       0.43        - -        - - 
      L52       0.39        - -        - - 
      L53       0.36        - -        - - 
      L54       0.52        - -        - - 
      L55       0.49        - -        - - 
      L56        - -       0.48        - - 
      L57        - -       0.53        - - 
      L58        - -       0.47        - - 
      L59        - -       0.46        - - 
      L60        - -       0.47        - - 
      L61        - -       0.47        - - 
      L62        - -       0.43        - - 
      L63        - -        - -       0.53 
      L64        - -        - -       0.49 
      L65        - -        - -       0.53 
      L66        - -        - -       0.55 
      L67        - -        - -       0.51 
      L68        - -        - -       0.50 
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         PHI                                      
 
                LEA1       LEA2       LEA3    
            --------   --------   -------- 
     LEA1       1.00 
     LEA2       0.94       1.00 
     LEA3       0.93       0.87       1.00 
 
 TI CFA LEA3                                                                     
 
 Completely Standardized Solution 
 
         LAMBDA-X     
 
                LEA1       LEA2       LEA3    
            --------   --------   -------- 
      L48       0.60        - -        - - 
      L49       0.63        - -        - - 
      L50       0.59        - -        - - 
      L51       0.66        - -        - - 
      L52       0.61        - -        - - 
      L53       0.55        - -        - - 
      L54       0.65        - -        - - 
      L55       0.74        - -        - - 
      L56        - -       0.76        - - 
      L57        - -       0.76        - - 
      L58        - -       0.76        - - 
      L59        - -       0.72        - - 
      L60        - -       0.76        - - 
      L61        - -       0.66        - - 
      L62        - -       0.73        - - 
      L63        - -        - -       0.76 
      L64        - -        - -       0.78 
      L65        - -        - -       0.73 
      L66        - -        - -       0.69 
      L67        - -        - -       0.79 
      L68        - -        - -       0.77 
 
         PHI                                      
 
                LEA1       LEA2       LEA3    
            --------   --------   -------- 
     LEA1       1.00 
     LEA2       0.94       1.00 
     LEA3       0.93       0.87       1.00 
 
         THETA-DELTA  
 
                 L48        L49        L50        L51        L52        L53    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      L48       0.63 
      L49       0.30       0.61 
      L50       0.22       0.21       0.65 
      L51       0.16       0.17       0.25       0.56 
      L52       0.15       0.16       0.31       0.25       0.62 
      L53       0.10       0.10       0.21       0.17       0.27       0.69 
      L54        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
      L55        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
      L56        - -        - -        - -        - -        - -       0.06 
      L57        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
      L58       0.04        - -        - -        - -        - -        - - 
      L59        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
      L60        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
      L61        - -        - -      -0.05        - -        - -        - - 
      L62       0.06       0.09        - -        - -        - -        - - 
      L63        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
      L64      -0.05        - -        - -        - -        - -       0.06 
      L65        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
      L66        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
      L67        - -        - -      -0.04        - -        - -        - - 
      L68        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
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         THETA-DELTA  
 
                 L54        L55        L56        L57        L58        L59    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      L54       0.58 
      L55       0.13       0.45 
      L56       0.05       0.11       0.43 
      L57        - -        - -        - -       0.42 
      L58        - -        - -        - -       0.06       0.43 
      L59        - -        - -        - -        - -       0.06       0.48 
      L60        - -       0.04        - -        - -        - -        - - 
      L61        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
      L62        - -        - -        - -        - -       0.05        - - 
      L63        - -        - -        - -        - -      -0.04       0.04 
      L64      -0.08        - -        - -      -0.10        - -        - - 
      L65       0.06        - -        - -        - -       0.03        - - 
      L66       0.05        - -      -0.04        - -        - -        - - 
      L67        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
      L68        - -        - -        - -      -0.05        - -        - - 
 
         THETA-DELTA  
 
                 L60        L61        L62        L63        L64        L65    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      L60       0.42 
      L61        - -       0.57 
      L62       0.08       0.10       0.46 
      L63        - -        - -       0.05       0.43 
      L64      -0.07      -0.08        - -        - -       0.39 
      L65        - -        - -        - -       0.08        - -       0.47 
      L66        - -        - -        - -       0.05        - -       0.27 
      L67        - -        - -        - -       0.07        - -       0.12 
      L68        - -      -0.06        - -        - -        - -        - - 
 
         THETA-DELTA  
 
                 L66        L67        L68    
            --------   --------   -------- 
      L66       0.52 
      L67       0.14       0.37 
      L68        - -       0.07       0.41 
 
                           Time used:    0.047 Seconds 
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ประวัติผูเ้ขียน 

 

 

นางอาภารัตน์ ราชพัฒน์ เกิดเมือวันพฤหัสบดีที 14 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2504 ที

กรุงเทพมหานคร ปีพุทธศักราช 2523 สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั นสูง 

(ป.กศ. สูง) วิชาเอกภาษาไทย วิชาโทภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครูเลย ปีพุทธศักราช 2530 สําเร็จ

ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี  ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  วิ ช า เ อ ก บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีพุทธศักราช 2542 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท การศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีพุทธศักราช 2554 สําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เริมรับราชการครั งแรกตําแหน่งครู 2 ระดับ 2 เงินเดือน 1,905 บาท เมือปีพุทธศักราช 2524 

โรงเรียนนาด้วงวิทยา จ.เลย ปีพุทธศักราช 2526 ดํารงตําแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 

จ.เลย ปีพุทธศักราช 2533 ดํารงตําแหน่ง อาจารย์ 1 ช่วยราชการโรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย ปี

พุทธศักราช 2534 ดํารงตําแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย ปีพุทธศักราช 2537 ดํารง

ตําแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม จ.เลย ปีพุทธศักราช 2539 ดํารงตําแหน่ง ผู ้ช่วย

ผู ้อ ํานวยการโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม จ.เลย ปีพุทธศักราช 2542 ดํารงตําแหน่ง ผู ้ ช่วยผู ้อ ํานวยการ

โรงเรียนเขาหลวงวิทยา จ.เลย ปีพุทธศักราช 2543 ดํารงตําแหน่ง ผู ้ ช่วยผู ้อ ํานวยการโรงเรียนธาตุ

พิ ท ย า ค ม  จ . เ ลย  ปี พุ ท ธ ศัก ร า ช  2546 ดํา ร ง ตํา แ ห น่ ง ร อ ง ผู ้อ ํา น ว ย ก า ร  โ ร ง เ รี ย น 

ศรีสงครามวิทยา จ.เลย ปีพุทธศักราช 2546 ดํารงตําแหน่ง อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนเมืองลีประชา

สามัคคี จ.น่าน ปีพุทธศักราช 2547 ดํารงตําแหน่ง ผู ้อ ํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนคอนสาวิทยา จ.

เลย ปีพุทธศักราช 2549 ดํารงตําแหน่ง ผู ้อ ํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนนํ าสวยพิทยาสรรพ์ จ.เลย ปี

พุทธศักราช 2554 ดํารงตําแหน่ง ผู ้อ ํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนนาอ้อวิทยา จ.เลย 

ปัจจุบันดํารงตําแหน่งผู ้อ ํานวยการสถานศึกษา อันดับ คศ. 3 วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

โรงเรียนนาอ้อวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 

 

 

 

 

 

 


