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 การวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีผู ้บริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวตัถุประสงค์ดงัน้ี 1) ศึกษาความ
เหมาะสมของตวับ่งช้ีเพื่อคดัสรรไวใ้นโมเดล 2) ทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลท่ีพฒันาข้ึนจาก
ทฤษฎีและผลงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 3) ตรวจสอบค่าน ้ าหนักองค์ประกอบของ
องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย และตวับ่งช้ี โดยระเบียบวธีิวจิยัเชิงบรรยาย ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างโดยใช้กฎอตัราส่วนระหว่างหน่วยตวัอย่างต่อจ านวนพารามิเตอร์ 20:1 จากพารามิเตอร์
จ านวน 35 พารามิเตอร์ ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 700 คน จากประชากรท่ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 30,719 
คน เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
มาตรวดัแบบประเมินค่า 5 ระดบั ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ 0.93 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติและโปรแกรมลิสเรล ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจยั คือ (1) ตวับ่งช้ีมีความ
เหมาะสมได้รับการคัดสรรไวใ้นโมเดลทุกตัว โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับหรือสูงกว่า 3.00 และมีค่า
สัมประสิทธ์ิการกระจายเท่ากบัหรือต ่ากวา่ 20% (2) โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์
มาก พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (2) เท่ากบั 1.48 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 1 ค่านยัส าคญัทางสถิติ 
(p-value) เท่ากบั 0.22390 ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (GFI) เท่ากบั 1.00 และค่าดชันีวดัระดบั
ความสอดคล้องท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากบั 0.970 และค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 0.028 และ (3) องคป์ระกอบหลกัทุกตวัมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ
สูงกวา่เกณฑ ์0.70 องคป์ระกอบยอ่ยและตวับ่งช้ีทุกตวัมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบสูงกวา่เกณฑ ์0.30 
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 This research aims to develop a structural relationship model of indicators of effective 
school principals for basic education schools. The purposes are as follows 1) to study the 
appropriateness of indicators for selection in the model, 2) to test the congruence of the model 
developed from theory and research with empirical data, and 3) to investigate the factor loading of 
major factors, sub-factors, and indicators. Using the descriptive research methodology. The sample 
size was determined by using the ratio rule between the unit of sample and the amount of parameter 
20: 1.  From 35 parameters got 700 samples from the 30,719 school principals.  Collecting data 
from the samples selected by Multi-stage Random Sampling by using the 5 level rating scale 
questionnaire with reliability coefficient 0.93. Data were analyzed by using descriptive statistic, 
and inferential statistic by statistical program and LISREL Program. Research results were based 
on the research hypotheses that (1) All indicators were appropriate to be selected in the model, as 
the mean was equal to or higher than 3.00 and had a distribution coefficient equal to or less than 
20%. (2) The model was congruent with the empirical data very well. Considering the Chi-Square 
Statistics (2) was 1.48, the degrees of freedom (df) was 1, the statistically significant (p-value) 
was 0.22390, the Goodness of Fit Index (GFI) was 1.00 and Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
was 0.970 and the Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) was 0.028; and (3) All 
major factors had a factor loading value higher than 0.70, all sub-factors, and all indicators had a 
factor loading value higher than 0.30. 
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กติตกิรรมประกาศ 
 

ดุษฎีนิพนธ์ฉบบัน้ี ส ำเร็จลงไดด้ว้ยควำมอนุเครำะห์อยำ่งดียิ่งจำกท่ำนรองศำสตรำจำรย ์
ดร.วิโรจน์ สำรรัตนะ อำจำรยท่ี์ปรึกษำหลกัท่ีไดทุ้่มเททั้งแรงกำยแรงใจอบรมสั่งสอนและกระตุน้
เค่ียวเข็ญเพื่อคุณภำพของงำนวิจยั ช้ีแนวทำงท่ีเป็นประโยชน์ สนบัสนุนส่งเสริมจนงำนวิจยัส ำเร็จ
ลุล่วงดว้ยดี ซ่ึงผูว้จิยัรู้สึกซำบซ้ึงในควำมกรุณำอยำ่งยิ่ง และขอกรำบขอบพระคุณเป็นอยำ่งสูงยิง่ไว ้
ณ โอกำสน้ี 

ขอกรำบขอบพระคุณคณะกรรมกำรสอบดุษฎีนิพนธ์ทุกท่ำน คณำจำรยผ์ูส้อน คณำจำรย์
ประจ ำโครงกำรปริญญำเอก สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำทุกท่ำนท่ีได้อบรมสั่งสอนให้ควำมรู้ 
ตลอดจนท่ำนผูเ้ช่ียวชำญทุกท่ำนท่ีกรุณำเสียสละเวลำอนัมีค่ำยิ่ง เพื่อให้ข้อเสนอแนะในกำร
ตรวจสอบเคร่ืองมือวจิยัจนไดเ้คร่ืองมือท่ีมีคุณภำพส ำหรับกำรวจิยั 

ขอกรำบขอบพระคุณผูบ้ริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจยัท่ีสละเวลำและให้ควำมร่วมมือในกำรเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเป็นอย่ำงดียิ่ง ตลอดจนพี่ๆ เพื่อนๆ และน้อง หลกัสูตรศึกษำศำสตรดุษฎีบณัฑิต 
สำขำวชิำกำรบริหำรกำรศึกษำ มหำวทิยำลยัมหำมกุฏรำชวทิยำลยั ท่ีเป็นก ำลงัใจใหเ้สมอมำ 

ขอกรำบบูชำพระคุณ คุณแม่รัตติมำ คุณพ่อธนำพล ลน้เหลือ คุณแม่ดร.กุหลำบ คุณพ่อ
นิพนธ์ ปุริสำร ท่ีเป็นทุกส่ิงทุกอย่ำงส ำหรับลูก เป็นแรงบนัดำลใจจุดประกำยแนวคิดในกำรศึกษำ 
เป็นก ำลังใจ คอยเอำใจใส่ดูแล ห่วงใย จนท ำให้ลูกเพียรพยำยำมตั้งใจศึกษำเล่ำเรียนจนส ำเร็จ 
ขอขอบคุณญำติผูใ้หญ่ทุกท่ำน พี่น้องทุก ๆคน ท่ีคอยเป็นก ำลังใจให้มีแรงผลักดันเพื่อฟันฝ่ำ
อุปสรรคและสนบัสนุนช่วยเหลือมำโดยตลอด และขอขอบคุณ ดร.นิกญัชลำ ลน้เหลือ ผูซ่ึ้งอยูเ่คียง
ขำ้ง คอยใหค้วำมรัก ก ำลงัใจ ห่วงใย ใหค้  ำแนะน ำช่วยเหลือ ส่งเสริมสนบัสนุนในทุก ๆ เร่ืองและอยู่
เคียงขำ้งเสมอมำ 

คุณค่ำทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจำกดุษฎีนิพนธ์เล่มน้ี ผูว้ิจยัขอน้อมร ำลึกและบูชำพระคุณแก่
บุพกำรีของผูว้จิยัและบูรพำจำรยทุ์กท่ำนท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัในกำรวำงรำกฐำนกำรศึกษำใหก้บัผูว้ิจยั 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 สังคมโลกไร้พรมแดนในศตวรรษท่ี 21 การศึกษาเพื่อพฒันาคนไทยให้มีคุณภาพ มี
ศกัยภาพ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
เช่ือมโยงความรู้ทกัษะและค่านิยมท่ีดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรมรู้จกัพึ่งตนเองเพื่อการด าเนินชีวิต
อย่างมีความสุข ปรับตวัให้ทนักับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคม พฒันาให้ผูเ้รียนมีความรู้
เก่ียวกบัโลก โดยจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนทุกคนไดเ้รียนรู้ในเน้ือหาหลกั 3 ประการ (3Rs) ไดแ้ก่ การ
อ่าน (Reading)การเขียน (Writing) และการคิดค านวณ (Arithmetic) รวมทั้งตอ้งพฒันาใหผู้เ้รียนเกิด
ทกัษะเก่ียวกบัการเรียนรู้และนวตักรรม ซ่ึงประกอบดว้ย ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ (Critical 
Thinking) การส่ือสาร (Communication) ความร่วมมือ (Collaboration) และการริเร่ิมสร้างสรรค์ 
(Creativity) ทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะชีวติและทกัษะ
อาชีพ ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน (The Partnership for 21stCentury Learning, 2015) 
 การศึกษาเป็นหวัใจส าคญัของการพฒันาประเทศและไดรั้บการคาดหวงัให้ท าหนา้ท่ีต่าง ๆ 
ท่ีเป็นรากฐานส าคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เป็นส่วนช่วยในการเพิ่มความเท่าเทียมในสังคม 
และเป็นจุดเร่ิมตน้ของการสร้างอาชีพ ซ่ึงเป็นตวัขบัเคล่ือนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความ
เจริญรุ่งเรืองของประเทศ แต่ในสภาวการณ์ปัจจุบนัทัว่โลกก าลงัเผชิญกับการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม วฒันธรรม การเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีอยา่งรวดเร็ว ส่งผลใหว้ถีิชีวติขอคนท่ีแตกต่าง
กนัมีความแตกต่างกนัมากข้ึน ก่อให้เกิดเป็นสังคมพหุวฒันธรรม โลกการท างานปรับเปล่ียนจาก
การท างานท่ีใช้บุคคลท่ีมีองค์ความรู้เดียวกัน ทักษะเดียวกัน และท างานในสายงานเดียวกัน 
จ าเป็นตอ้งปรับตวัใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง โดยตอ้งจดัการศึกษาให้ทนักบัสถานการณ์โลก ท่ีเต็ม
ไปดว้ยความรู้และขอ้มูลท่ีเพิ่มข้ึน รวมทั้งตอ้งวางแผนการผลิตและพฒันาก าลงัคนของประเทศให้
กา้วทนัต่อกระแสอาชีพในปัจจุบนั และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต (ส านัก
บริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย, 2558) 
 กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา ได้
ก าหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง โดยมีเป้าหมายหลกัสามประการ คือพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้
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อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและ
จดัการศึกษารวมทั้งมีแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการ คือพฒันาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ 
พฒันาคุณภาพครูยุคใหม่พฒันาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่และแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และพฒันา
คุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ได้ประกาศจุดเน้นในการพฒันาคุณภาพผู ้เรียนแต่ละระดับ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระดบัมธัยมศึกษาท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการคิดขั้นสูง มีทกัษะชีวิตในการ
แกปั้ญหา มีการใช้เทคโนโลยี มีการจดัการความรู้ สามารถแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศ เพื่อการส่ือสารอยา่งสร้างสรรคพ์ร้อมกนัน้ี ยงัมีความมุ่งมัน่ต่อการพฒันาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) 
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนกัถึงภารกิจส าคญัในการส่งเสริม
และผลกัดนัให้ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นระบบท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพควบคู่กนัไป 
โดยให้โรงเรียนสามารถพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ภายใต้การใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้เทียบเคียง
มาตรฐานสากล จากสภาพความจ าเป็นดงักล่าว ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ประกาศทิศทางการพฒันาคุณภาพการมธัยมศึกษายุคใหม่ (พ.ศ. 2553-2561) เพื่อเป็นแนวทางให้
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ด าเนินการจดัท า
แผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาแผนปฏิบติัการประจ าปีโดยการก าหนดเป้าหมาย เพื่อขบัเคล่ือน
การพฒันาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ดา้น
ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพผูเ้รียน ดา้นระบบการเรียนรู้ ดา้นระบบการบริหารจดัการ และดา้นคุณภาพแหล่ง
เรียนรู้เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างจริงจงัและย ัง่ยืน (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2557) 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษาถือว่าเป็นบุคคลส าคัญท่ีจะต้องรับผิดชอบต่อการท างานของ
บุคลากรภายในโรงเรียน (James & Connolly, 2000) หน้าท่ีหลักของผู ้บริหารสถานศึกษาคือ
สนับสนุนให้มีการจัดท าหลักสูตร ก าหนดเป้าหมายการเรียนการสอน สนับสนุนผูป้กครอง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนและจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนการสอน นอกจากน้ีผูบ้ริหารสถานศึกษายงัถูกก าหนดให้อยูใ่นฐานะผูน้ าท่ีจะตอ้งดูแล
รับผิดชอบตามต าแหน่งท่ีเป็นตวัก าหนดความเป็นผูน้ า แมน้วา่ผูน้ าไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นผูบ้ริหารแต่
ผูบ้ริหารก็ควรจะเป็นผูน้ า (Hoy & Miskel, 2001) ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลท่ีส าคญัท่ีจะช้ีวดั
ความส าเร็จและความลม้เหลวขององคก์ารในการปฏิรูปการศึกษาไทยเป็นกุญแจส าคญัในการเปิด
มิติใหม่ของการปฏิรูปการศึกษา ท าหนา้ท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชาควบคุมดูแลการบริหารงานในโรงเรียน 
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เป็นผูท่ี้มีความสามารถในการโนม้นา้วจิตใจของผูร่้วมงาน ใหร่้วมมือร่วมใจปฏิบติังานเป็นผูบ้ริหาร
ท่ีมีภาวะผูน้ า (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 
 มีทศันะท่ีหลากหลายเก่ียวกับความเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล ดงัเช่น 
Meador (2013) กล่าวถึงส่ิงท่ีจะท าให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้ าสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล 
(Effective School Leader) ว่าผู ้บริหารจะต้องแสดงออกถึงภาวะผู ้น า (A Principal must Exhibit 
Leadership) ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบส าคญัในความส าเร็จหรือความลม้เหลว สถานศึกษาควรมีผูน้ าท่ีมี
ประสิทธิผล ท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารคนอ่ืน ครู บุคลากรสายสนบัสนุน นกัเรียน และผูป้กครอง
เป็นประจ า ผูน้  าสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล จะมีพฤติกรรมท่ีน าให้เห็นเป็นตวัอย่าง มีวิสัยทศัน์
ร่วมกนั ทั้งวิสัยทศัน์ระยะสั้นและระยะยาว ให้ความเคารพคน การรับฟังอยา่งตั้งใจและใส่ใจ เป็น
นักแก้ปัญหา เป็นนักฟัง ปรับตวั ไม่กลวัต่อการเปล่ียนแปลงและน าการเปล่ียนแปลง เขา้ใจใน
จุดเด่นจุดดอ้ยเป็นรายบุคคล ใช้จุดเด่นให้เป็นประโยชน์และวางแผนพฒันาส่วนบุคคลเพื่อแกไ้ข
จุดอ่อน ท าให้ทุกคนดีข้ึน กระตุน้และสนบัสนุนให้ทุกคนมีความเติบโตกา้วหนา้และมีการพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง Sheninger (2011) กล่าวถึงส่ิงท่ีจะท าให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล คือ เป็น
นกัส่ือสารท่ียิง่ใหญ่ ในส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน เป็นนกัสร้างความแตกต่าง ยกระดบัคุณภาพ
การเรียนรู้ของนกัเรียนให้เห็นได้อยา่งมีนยัส าคญั มุ่งแสวงหาทางแกปั้ญหา มุ่งเกิดส่ิงใหม่ ๆ รับมือ
กบัปัญหา ดว้ยทศันะเชิงบวก ใส่ใจต่อนกัเรียนและบุคลากร มีภาวะผูน้ าทางการเรียนการสอน การ
ใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่ือสารและความสัมพนัธ์กบัชุมชน กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุก
ฝ่าย และมีความเป็นวิชาชีพ มีมาตรฐานเชิงจริยธรรม เป็นตน้แบบ การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นตวั
แบบเชิงบทบาท เป็นนกัสร้างความแตกต่าง ยกระดบัคุณภาพการเรียนรู้ของนกัเรียนใหเ้ห็นไดอ้ยา่ง
มีนัยส าคญั มุ่งแสวงหาทางแกปั้ญหา มุ่งเกิดส่ิงใหม่ ๆ และมีชุดความคิดท่ีจะท าให้เกิดผล สร้าง
วฒันธรรมโรงเรียนในเชิงบวก รับมือกบัปัญหา ดว้ยทศันะเชิงบวก ใส่ใจต่อนกัเรียนและบุคลากร มี
ภาวะผูน้ าทางการเรียนการสอน การใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่ือสารและความสัมพนัธ์
กบัชุมชน กบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และมีความเป็นวิชาชีพ มีมาตรฐานเชิงจริยธรรม เป็น
ต้นแบบ การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นตวัแบบเชิงบทบาท  Nahavandi (2000) ให้ทศันะว่าผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลนั้นมองท่ีความสามารถของผูน้ าในการท าให้สมาชิกของกลุ่มปฏิบติั
ภารกิจหน้าท่ีภายในบรรลุตามเป้าหมายสร้างความมัน่คงให้แก่องค์กร แต่ขณะเดียวกนัก็สามารถ
ปรับปรุงองค์กรให้เกิดความยืดหยุ่นพร้อมอยู่เสมอต่อการเปล่ียนแปลงของโลกภายนอกด้วย 
ในขณะท่ี Drucker (2009) กล่าวถึงแนวทางท่ีท าให้ผู ้บริหารสามารถบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิผลตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล 5 องคป์ระกอบ คือ 
1) ท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร (Contribution) ท าส่ิงท่ีควรท าให้ประสบผลส าเร็จ ให้ความ
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สนใจในผลงาน ช่วยยกระดบัมุมมองและมาตรฐานในผลงาน 2) บริหารเวลาให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุด (Time) การบริหารเวลาอยา่งเป็นระบบ คือ การบนัทึกเวลา บริหารเวลา และรวบรวมเวลา 3) 
รู้จกัใชจุ้ดแข็งให้เกิดประโยชน์ (Strength) การใชจุ้ดแขง็ของคนในองคก์รเพื่อสร้างผลงานจากส่ิงท่ี
เขาสามารถท าได ้4) สามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (Effective Decision Making) รู้ระบบ 
ตามล าดบัเวลาและขั้นตอนท่ีเหมาะสม ใชว้ิจารณญาณในการตดัสินใจ เพื่อเลือกเอาส่ิงท่ีคิดวา่ดี 5) 
เป็นนักส่ือสารท่ีดี (A Good Communicator) การส่ือสารท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อการมีส่วน
ร่วมสร้างผลงาน องค์กรท่ีมีระบบการจัดการข้อมูลอัตโนมัติ จะต้องสร้างโอกาสในการ
ติดต่อส่ือสารโดยตรงอยา่งมีประสิทธิผล เช่นเดียวกบั American School Counselor Association and 
the National Association of Secondary School Principals (2013) ท่ี ก ล่ าว ถึ ง  องค์ประกอบของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล ประกอบดว้ย 10 องคป์ระกอบ ดงัน้ี คือ 1) เปิดโอกาสให้มีการ
ส่ือสารเพื่อประกอบการตดัสินใจ 2) เปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการสอน การ
เรียนรู้และความคิดริเร่ิมในด้านการศึกษา 3) แลกเปล่ียนขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัความตอ้งการ
ภายในโรงเรียนและชุมชน 4) การมีส่วนร่วมของคณะท่ีปรึกษาโรงเรียน ทีมผูน้ าโรงเรียน 5) ร่วม
รับผิดชอบในการพฒันาเป้าหมายและตัว ช้ีวดัความส าเร็จ 6) ไวว้างใจซ่ึงกันและกันระหว่าง
ผูบ้ริหารโรงเรียนกบัคณะท่ีปรึกษาโรงเรียน 7) สร้างวิสัยทศัน์ร่วมซ่ึงหมายถึงความส าเร็จของ
นกัเรียน 8) เคารพนบัถือกนัระหว่างผูบ้ริหารโรงเรียนกบัคณะท่ีปรึกษาโรงเรียน 9) มีการตดัสินใจ
ร่วมกนัในการริเร่ิมท่ีส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของนกัเรียน 10) มุ่งมัน่ในการสร้างโอกาสแห่ง
ความส าเร็จ 
 นอกจากนั้น ยงัมีทศันะของนกัวิชาการอีกหลายท่าน เช่น Reddin (1970), Smith (1974), 
Stogdill (1974), Covey (1989), Luthans (1989), Kirkpatrick and Lock (1996), Bagwell (2002), 
McEwan (2003), Wilson (2008), Atlantic International University (2013), บุญชัย  โกศลธนากุล 
และ วิมลกานต์ โกสุมาศ (2549), สุธี พนาวร (2552), สถาบนัแพคริม (2557), ชัยยุทธ เลิศพาชิน 
และ สุเทพ ทองค า (2558) และส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558) เป็นตน้ ต่าง
กล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีแสดงถึงความเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลท่ีหลากหลาย ทั้งท่ี
เหมือนกนัและท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น การพฒันาตวับ่งช้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีความส าคญัอยา่งมาก ในอนัท่ีจะช่วยให้ไดอ้งคค์วามรู้ใหม่จากผลการ
สังเคราะห์ทฤษฎีหรือทศันะของนกัวชิาการหรือจากงานวจิยัท่ีมีอยูอ่ยา่งหลากหลายนั้น ดงันั้นผูว้จิยั
จึงสนใจท่ีจะศึกษาการพฒันาตวับ่งช้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ซ่ึงเป็นการศึกษาคน้ควา้จากทฤษฎีไปสู่การสร้างโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างท่ีผูว้จิยั
สามารถตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีท่ีพฒันาข้ึนจาก
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ทฤษฎีและงานวิจยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ หากพบว่าโมเดลท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมีความสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษต์ามเกณฑ์ท่ีก าหนด ก็สามารถน าโมเดลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผนหรือสร้างเกณฑ์ประเมินผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการพฒันา
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างสอดคล้องกบัทฤษฎีและผลงานวิจยั ซ่ึงจะช่วยส่งเสริม
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีจะส่งผลต่อการบริหารจดัการศึกษาและการ
พฒันาการศึกษาท่ีมีคุณภาพ นอกจากน้ีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สามารถน าโมเดลท่ีเป็นผลจาการวจิยัไปใชเ้ป็นประโยชน์ในดา้นการติดตามภารกิจเพื่อ
ใช้ประกอบการตัดสินใจ และใช้ประโยชน์ในด้านการประเมินผลการด าเนินงานว่าบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวม้ากนอ้ยเพียงใดได ้ตามทศันะของ นงลกัษณ์ วรัิชชยั (2545) ท่ีวา่โมเดลท่ีไดรั้บ
การทดสอบแลว้จะมีคุณสมบติัความสามารถในการยอ่ขอ้มูล (Data Reduction) อยูใ่นรูปแบบท่ีง่าย
ต่อการน าไปใชป้ระโยชน์ ลดความซ ้ าซอ้นของขอ้มูล เป็นการจดัการขอ้มูลอยา่งสรุป ท าใหส้ามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ในการด าเนินงานขององคก์ารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป 
 

1.2  ค ำถำมของกำรวิจัย 
 โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลส าหรับ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผูว้ิจยัพฒันาข้ึนจากทฤษฎีและงานวิจยัมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษห์รือไม่ โดยมีค าถามการวิจยัยอ่ย ดงัน้ี 
 1.2.1  ตวับ่งช้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
พฒันาข้ึนจากทฤษฎีและงานวิจยัมีความเหมาะสมตามเกณฑ์ท่ีก าหนดหรือไม่? 
 1.2.2  ผลการทดสอบโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี
มีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พฒันาข้ึนจากทฤษฎีและผลงานวิจยัมีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษห์รือไม่? 
 1.2.3  ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) ขององคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบ
ยอ่ย และตวับ่งช้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดหรือไม่? 
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1.3  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพนัธ์เชิง
โครงสร้างตวับ่งช้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีพฒันาข้ึน
จากทฤษฎีและผลงานวจิยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยมีวตัถุประสงคย์อ่ยดงัน้ี 
 1.3.1  เพื่อศึกษาความเหมาะสมของตวับ่งช้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อคดัสรรไวใ้นโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง 
 1.3.2  เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ี
ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีพฒันาข้ึนจากทฤษฎีและ
ผลงานวจิยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 1.3.3  เพื่อตรวจสอบค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบขององค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย 
และตวับ่งช้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

1.4  สมมติฐำนกำรวิจัย 
 โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีท่ีใช้ในการวิจยัน้ีสร้างและพฒันาข้ึนโดยใช้
นิยามเชิงประจกัษ์ (Empirical Definition) ท่ีนกัวิจยัก าหนดตวัแปรย่อยและวิธีการรวมตวัแปรย่อย
โดยมีทฤษฎีและงานวิจยัเป็นพื้นฐาน แลว้ก าหนดน ้ าหนกัของตวัแปรย่อยโดยการวิเคราะห์ขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์เป็นวิธีท่ีมีผูนิ้ยมใชก้นัมาก (นงลกัษณ์ วรัิชชยั, 2545) เพราะเป็นการวิจยัท่ียดึถือทฤษฎี
ประจกัษ์นิยม (Empiricism) เป็นวิธีวิทยาศาสตร์ (Scientific Approach) จึงมีความน่าเช่ือถือกว่า
วิธีใช้นิยามเชิงปฏิบติั (Pragmatic Definition) และวิธีใช้นิยามเชิงทฤษฎี (Theoretical Definition) 
(วิโรจน์ สารรัตนะ, 2558) ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาทฤษฎีและผลงานวิจยัอย่างหนกัแน่นจากหลากหลาย
แหล่งเพื่อการสังเคราะห์ ทั้งในระดบัองคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย นิยามเชิงปฏิบติัการ และ
ตวับ่งช้ี ดงัผลการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพร้อมไดต้ระหนกัถึงหลกั Max-Min-Con ใน
ระเบียบวิธีวิจยั ทั้งกรณีการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง การสุ่มกลุ่มตวัอย่าง การสร้างและพฒันา
คุณภาพเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการใช้สถิติท่ีเหมาะสม นอกจากนั้น จากการศึกษา
ผลงานวจิยัท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อทดสอบโมเดลในเน้ือหาคลา้ยคลึงกนั พบวา่ ผลงานวิจยัเป็นไปตาม
สมมุติฐานการวิจยั เช่น ผลงานวิจยัเร่ืองการพฒันาตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าทางวิชาการส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ ไกศิษฏ์ เปลรินทร์ (2552) เร่ืองการพฒันาตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์
ของผูบ้ริหารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ของ เชวงศกัด์ิ พฤกษเทเวศ (2553) ดงันั้น ผูว้ิจยัจึง
ก าหนดสมมุติฐานการวจิยัเพื่อคาดคะเนค าตอบจากผลการวิจยั ดงัน้ี 
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 1.4.1  ตวับ่งช้ีที ่ใชใ้นการว ิจยัมีความเหมาะสมส าหรับโมเดลความสัมพนัธ์เชิง
โครงสร้างตวับ่งช้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบัหรือสูงกวา่ 3.00 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายเท่ากบัหรือต ่ากวา่ 20% 
 1.4.2  โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีตวับ่งช้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานที ่พฒันาข้ึนจากทฤษฎีและผลงานวิจยัมีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยค่าไควส์แควไ์ม่มีนยัส าคญัหรือค่า P สูงกวา่ 0.05 ค่า GFI และ
ค่า AGFI สูงกวา่ 0.90 และค่า RMSEA นอ้ยกวา่ 0.05 
 1.4.3  ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) ขององคป์ระกอบหลกั มีค่าเท่ากบัหรือ
สูงกวา่ 0.70 ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบขององคป์ระกอบยอ่ย และตวับ่งช้ี มีค่าเท่ากบัหรือสูงกวา่ 0.30 
 

1.5  ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีขอบเขตการวิจยัไวด้งัน้ี 
 1.5.1  ประชากรที่ใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาท่ี
เปิดสอนในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 จ านวน 30,719 คน และขนาดกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั จ  านวน 700 
คน 
 1.5.2  ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย  จากผลการศึกษาทฤษฎีและผลงานว ิจยั  ไดโ้มเดล
ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในระดบัองคป์ระกอบหลกั และระดบัองคป์ระกอบยอ่ย เป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจยั 
(Conceptual Framework) ในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
  1.5.2.1  องคป์ระกอบหลกัการมีวิสัยทศัน์ ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบยอ่ย คือ การ
สร้างวิสัยทศัน์ (Formulating) การเผยแพร่วิสัยทศัน์ (Articulating) และการปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ 
(Implementing) 
  1.5.2.2  องคป์ระกอบหลกัการเป็นนกัส่ือสารประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบย่อย คือมี
ทกัษะการส่ือสาร (Communication Skill) ใชช่้องทางการส่ือสาร (Communication Channel) และมี
รูปแบบการส่ือสาร (Communication Form) 
  1.5.2.3  องคป์ระกอบหลกัการเป็นนกัสร้างความร่วมมือประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ
ยอ่ย คือ การท างานเป็นทีม (Team Work) การมีส่วนร่วม (Participant) และความไวว้างใจ (Trust) 
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  1.5.2.4  องค์ประกอบหลักการเป็นนักพัฒนาตนเองและผู ้อ่ืนประกอบด้วย 4 
องคป์ระกอบยอ่ย คือ มีวิสัยทศัน์ส่วนตน (Personal Vision) มุ่งมัน่ท่ีจะเปล่ียนแปลง (Commitment 
to Change) เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Person Learning) และเป็นท่ีปรึกษา (Consult) 

1.6  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 การวิจยัคร้ังน้ี ไดก้  าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 1.6.1  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic Education School) หมายถึง โรงเรียนท่ีจดัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 1.6.2  ผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึงผูท่ี้ปฏิบติัหน้าท่ีบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียน
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2558  
 1.6.3  การสร้างและพฒันาตวับ่งช้ี หมายถึง กระบวนการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสารสนเทศท่ีใช้
บ่งบอกถึงผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลโดยการรวมองคป์ระกอบของ 1) การมีวิสัยทศัน์ 2) 
การเป็นนกัส่ือสาร 3) การเป็นนกัสร้างความร่วมมือ และ 4) การเป็นนกัพฒันาตนเองและผูอ่ื้น 
 1.6.4  ผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล หมายถึง การแสดงออกของผู ้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงถึงการมีวิสัยทศัน์การเป็นนกัส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ การเป็นนัก
สร้างความร่วมมือ และการเป็นนักพัฒนาตนเองและผูอ่ื้น ท่ีวดัได้จากองค์ประกอบหลัก 4 
องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) การมีวิสัยทศัน์ 2) การเป็นนักส่ือสาร 3) การเป็นนักสร้างความ
ร่วมมือ และ 4) การเป็นนกัพฒันาตนเองและผูอ่ื้น 
  1.6.4.1  การมีวิสัยทศัน์ (Visionary) หมายถึง การแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการสร้างวิสัยทศัน์ การเผยแพร่วิสัยทศัน์ และการปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ ท่ีวดัไดจ้าก
องคป์ระกอบยอ่ย 1) การสร้างวิสัยทศัน์ (Formulating) 2) การเผยแพร่วิสัยทศัน์ (Articulating) และ 
3) ปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ (Implementing) ซ่ึงแต่ละองคป์ระกอบยอ่ยมีนิยามศพัทเ์ฉพาะดงัน้ี 
   1.6.4.1.1  การสร้างวิสัยทศัน์ (Formulating) หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์สภาพการณ์ทั้งภายในและภายนอกการ
ก าหนดทิศทางและเป้าหมาย การกระตุน้ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการท างานและ การสร้าง
บรรยากาศท่ีสนบัสนุนความคิดสร้างสรรค ์
   1.6.4.1.2  การเผยแพร่วสิัยทศัน์ (Articulating) หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานแสดงออกถึงความสามารถในการส่ือสารให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจวิสัยทศัน์
ได้อย่างชัดเจน การโน้มน้าว จูงใจให้บุคลากรยึดมัน่ต่อวิสัยทศัน์การสร้างความเขา้ใจและการ
มองเห็นคุณค่าในวิสัยทศัน์และการกระตุ้นให้เกิดการส่ือสารระหว่างบุคคลและเป็นลักษณะ
สองทิศทาง 
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   1.6.4.1.3  การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์  (Implementing) หมายถึง การท่ีผู ้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการเช่ือมโยงและแปลงวิสัยทศัน์ไปสู่นโยบาย เป้าหมาย 
แผนงาน โครงการการกระตุน้สนบัสนุนการท างานเป็นทีมการส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีส่วน
ร่วมสร้างความไวว้างใจในการท างานและมุ่งเนน้การกระจายและเพิ่มอ านาจแก่บุคลากร 
  1.6.4.2  การเป็นนักส่ือสาร (Communicator) หมายถึง การแสดงออกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงการมีทกัษะการส่ือสาร การใช้ช่องทางการ
ส่ือสารและการมีรูปแบบการส่ือสาร สังเกตได้จากองค์ประกอบย่อย (1) มีทักษะการส่ือสาร 
(Communication Skill) (2) ใช้ช่องทางการส่ือสาร (Communication Channel) และ (3) มีรูปแบบ
การส่ือสาร (Communication Form) ซ่ึงแต่ละองคป์ระกอบยอ่ยมีนิยามศพัทเ์ฉพาะดงัน้ี 
   1.6.4.2.1  มีทักษะการส่ือสาร (Communication Skill) หมายถึง การท่ีผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการพูดให้ผูอ่ื้นเขา้ใจง่าย การพูดโนม้นา้วใหผู้อ่ื้นเห็นดว้ย
และยอมรับในความคิดเห็น และการเขียนขอ้ความเพื่อถ่ายถอดให้ผูอ่้านเขา้ใจตามวตัถุประสงค์
   1.6.4.2.2  ใช้ช่องทางการส่ือสาร (Communication Channel) หมายถึง การท่ี
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแสดงออกถึงความสามารถในการเลือกใช้ถอ้ยค าท่ีเหมาะสมกบั
ผูรั้บสาร การแสดงออกดว้ยการกระท า เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งเขา้ใจข่าวสาร และการใชว้ธีิการส่ือสารท่ี
หลากหลายเพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งเขา้ใจและยอมรับความคิดเห็น 
   1.6.4.2.3  มีรูปแบบการส่ือสาร (Communication Form) หมายถึง การท่ีผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานแสดงออกถึงความสามารถในการใชรู้ปแบบการส่ือสารท่ีเอ้ืออ านวยใหผู้ส่้ง
สารและผูรั้บสารโตต้อบไดก้ารส่ือสารอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และการใชรู้ปแบบการ
ส่ือสารแบบสองทางหรือแบบหลายช่องทาง 
  1.6.4.3  การเป็นนักสร้างความร่วมมือ (Collaboration) หมายถึง การแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วมและการสร้าง
ความไวว้างใจในสถานศึกษา ท่ีวดัไดจ้ากองคป์ระกอบยอ่ย (1) การท างานเป็นทีม (Team Work) (2) 
การมีส่วนร่วม (Participant) และ (3) ความไวว้างใจ (Trust) ซ่ึงแต่ละองคป์ระกอบยอ่ยมีนิยามศพัท์
เฉพาะดงัน้ี 
   1.6.4.3.1  การท างานเป็นทีม (Team Work) หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานแสดงออกถึงการมีวตัถุประสงค์และเป้าหมายในการท างานร่วมกนัภายใตก้ฎ กติกาหรือ
กรอบการท างานเดียวกนั การประสานงานและตดัสินใจร่วมกนัเพื่อใหง้านประสบความส าเร็จ ร่วม
รับผดิชอบผลของการท างานร่วมกนั และ ประสานและส่งเสริมสัมพนัธภาพอนัดี 
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   1.6.4.3.2  การมีส่วนร่วม (Participant) หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานแสดงออกถึงความเช่ือและไวว้างใจในตวัผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การจดัใหมี้ระบบ
การส่ือสารแบบเปิด การแลกเปล่ียนขอ้มูลประสบการณ์ในการท างานร่วมกนัการแกไ้ขปัญหาและ
การตดัสินใจโดยกลุ่ม มีความเป็นกนัเอง สนใจและเปิดใจท่ีจะรับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงาน
หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและการยอมรับซ่ึงกนัและกนัในการท างาน 
   1.6.4.3.3  ความไวว้างใจ (Trust) หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
แสดงออกถึงการเป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมาให้ความยุติธรรม ยึดหลักความเสมอภาคมีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นท าให้บุคลากรเกิดความเคารพมีการด าเนินการด้วยความเสมอตน้เสมอ
ปลาย และ รักษาค ามัน่สัญญา 
  1.6.4.4  การเป็นนักพฒันาตนเองและผูอ่ื้น (Development Self and Others) หมายถึง 
การแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานถึงวิธีการต่าง ๆ ในการมองภาพอนาคตของ
ตนเองและโรงเรียนท่ีจะพฒันาตนเองและโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ สร้างวิสัยทศัน์ส่วนตนข้ึน 
ความรู้สึกว่าตนมีเป้าหมายชีวิต โดยเช่ือว่าตนเองสามารถพฒันาได้ การรู้คุณค่าในตนเอง เขา้ใจ
ตนเอง เขา้ใจในจุดเด่นจุดดอ้ยเป็นรายบุคคล ใช้จุดเด่นให้เป็นประโยชน์และวางแผนพฒันาส่วน
บุคคลเพื่อแกไ้ขจุดอ่อนวดัไดจ้ากองคป์ระกอบ (1) มีวิสัยทศัน์ส่วนตน (Personal Vision) 2) มุ่งมัน่
ท่ีจะเปล่ียนแปลง (Commitment to Change) 3) เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Person Learning) และ 4) 
เป็นท่ีปรึกษา (Consult) ซ่ึงแต่ละองคป์ระกอบยอ่ยมีนิยามศพัทเ์ฉพาะดงัน้ี 
   1 .6.4.4.1  มีวิสั ยทัศ น์ ส่วนตน (Personal Vision)  หมายถึง  การ ท่ีผู ้บ ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานแสดงออกถึงการมองเห็นภาพในอนาคตท่ีเป็นไปได ้รู้วา่ตนมีเป้าหมายชีวิต 
การรู้คุณค่าในตนเอง เขา้ใจตนเอง เขา้ใจในจุดเด่นจุดดอ้ยของตนเอง ใช้จุดเด่นให้เป็นประโยชน์
และวางแผนพฒันาส่วนบุคคลเพื่อแกไ้ขจุดอ่อน การมองเห็นความดีงามของตนเองและมีความ
ศรัทธาในตนเอง และมีความตั้งใจเขม้แขง็เพียงพอท่ีจะผา่นไปสู่ศกัยภาพใหม่ 
   1.6.4.4.2  มุ่งมั่นท่ีจะเปล่ียนแปลง (Commitment to Change) หมายถึง การท่ี
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแสดงออกถึงการมีพลงัแห่งความตั้งใจท่ีจะพฒันาตนเองพร้อมรับ
กบัการเปล่ียนแปลง มีความขยนัมีความคิดสร้างสรรคเ์ป็นนกัสร้างความแตกต่าง มุ่งแสวงหาทาง
แกปั้ญหารับมือกบัปัญหาดว้ยทศันะเชิงบวก การใชน้วตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใหเ้กิด
การพฒันา พฒันาองค์กรให้สอดคล้องและทนัต่อความเปล่ียนแปลง และยอมรับในขอ้ผิดพลาด 
รับผดิชอบการกระท าและปฏิบติัตนเป็นท่ีน่าไวว้างใจ 
   1.6.4.4.3  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Person Learning) หมายถึง การท่ีผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงการเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ การสร้างสรรค์
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นวตักรรมและบรรลุเป้าหมายของงานอย่างต่อเน่ือง การแสวงหาโอกาสในการท างานใหม่ ๆ มี
ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ มีทกัษะการจดัการและใชค้วามรู้เพื่อการด าเนินชีวติ 
   1.6.4.4.4  เป็นท่ีปรึกษา (Consult) หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ท่ีแสดงออกถึงการสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงการเรียนการสอนของโรงเรียน การได้รับการ
ยอมรับนบัถือจากเพื่อนร่วมงาน มีความมุ่งมัน่และมีทกัษะในการบริหารจดัการ สร้างสัมพนัธภาพ
กบัผูอ่ื้นและท างานอย่างเป็นระบบ ให้การช่วยเหลือและการจูงใจบุคลากรในองค์กรกระตุน้และ
สนบัสนุนให้ทุกคนมีความเติบโตกา้วหน้าและมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง และการเป็นผูเ้ช่ียวชาญ
เป็นผูพ้ฒันาคนอ่ืนอยูเ่สมอ 
 

1.7  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย 
 1.7.1  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับในเชิงวชิำกำร 
  1.7.1.1  โมเดลความสัมพันธ์ เ ชิงโครงสร้างตัวบ่ง ช้ีผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทีพฒันาข้ึน หากผลการทดสอบพบวา่มีความสอดคลอ้ง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์จะช่วยให้ได้องค์ความรู้ใหม่ท่ีมีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบท
สังคมไทย ท่ีสามารถน าไปเป็นแหล่งอา้งอิงเพื่อการวิจยัต่อเน่ืองหรือพฒันาให้สมบูรณ์ให้ดียิ่งข้ึน
ต่อไปในอนาคต 
  1.7.1.2  โมเดลความสัมพันธ์ เ ชิงโครงสร้างตัวบ่ง ช้ีผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทีพฒันาข้ึนหากผลการทดสอบพบวา่มีความสอดคลอ้ง
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ สามารถน าไปใช้เพื่อการวิจยัประเภทอ่ืนต่อไปได้ เช่น การสร้างโมเดล
สมการโครงสร้าง การวจิยัและพฒันา หรือการวจิยัเชิงปฏิบติัการ เป็นตน้ 
  1.7.1.3  โมเดลความสัมพันธ์ เ ชิงโครงสร้างตัวบ่ง ช้ีผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทีพฒันาข้ึนหากผลการทดสอบพบวา่มีความสอดคลอ้ง
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษจ์ะช่วยใหเ้กิดคุณสมบติัมีความสามารถในการยอ่ขอ้มูล (Data Reduction) อยู่
ในรูปแบบท่ีง่ายต่อการน าไปใช้ประโยชน์ ลดความซ ้ าซ้อนของขอ้มูล เป็นการจดัขอ้มูลอยา่งสรุป 
ท าให้องคก์ารสามารถน าไปใชติ้ดตาม ทบทวน และตดัสินใจต่อการด าเนินงานขององคก์ารไดแ้ละ
มีคุณสมบติัท่ีสามารถน าไปใชไ้ดก้บัทุกระดบั ไม่ว่าจะเป็นองคก์ารระดบัประเทศ หรือในหน่วยงาน
ยอ่ย 
 1.7.2  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับในกำรประยุกต์ใช้ 
  1.7.2.1  ผลจากการวจิยัในคร้ังน้ีจะท าใหไ้ดโ้มเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ี
ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทีพฒันาข้ึนท่ีไดรั้บการยืนยนั
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ด้วยกระบวนการวิจยั ท่ีสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนหรือสร้างเกณฑ์ประเมิน
ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อก าหนดจุดเด่นจุดดอ้ย
ในการพฒันาบุคลากรได้อย่างสอดคล้องกับปัญหา เพื่อช่วยลดปัญหาความไม่มีคุณภาพของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาได ้
  1.7.2.2  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาบุคลากร สามารถน า
โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีพัฒนาข้ึนท่ีเป็นผลจากการวิจัยไปใช้เป็นประโยชน์ในด้านการติดตามภารกิจ 
(Monitoring) เพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจ และการประเมินผล (Evaluation) การด าเนินงานว่า
บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวม้ากนอ้ยเพียงใด 



 

 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีผู ้บริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1) ศึกษาความ
เหมาะสมของตวับ่งช้ีเพื่อคดัสรรไวใ้นโมเดล 2) ทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลท่ีพฒันาข้ึนจาก
ทฤษฎีและผลงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์และ 3) ตรวจสอบค่าน ้ าหนักองค์ประกอบของ
องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย และตวับ่งช้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษา เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้
ไดก้รอบแนวคิดในการวจิยั ตามล าดบัดงัน้ี คือ 
1.  องคป์ระกอบของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล 
2.  องคป์ระกอบ นิยามเชิงปฏิบติัการ และตวับ่งช้ีของแต่ละองคป์ระกอบของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี
มีประสิทธิผล 
3.  โมเดลสมมติฐานผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลเพื่อการวจิยั 
 

1.  องค์ประกอบของผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ปีระสิทธิผล 
 1.1  องค์ประกอบของผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีประสิทธิผลตามแนวคิดของ Reddin 
  Reddin (1970) ได้กล่าวถึงผู ้น าท่ีมีประสิทธิผล คือ ผู ้น าท่ียึดระเบียบ ท างานมี
ประสิทธิภาพ มีเหตุผล เป็นคนท่ีควบคุมตนเองได ้มีความยุติธรรม ให้โอกาสคนอ่ืนเท่าเทียมกนั 
เป็นนักพฒันา เปิดโอกาสและช่องทางท่ีมีการติดต่อส่ือสารข้อความกันได้ทัว่ถึง ชอบฟังความ
คิดเห็นของคนอ่ืน เขา้ใจคน ไวว้างใจผูอ่ื้นและเป็นท่ีไวว้างใจ เป็นนักติดสินใจและชอบแสดง
ความคิดริเร่ิม มีความขยนั ผูกพนัตนเองกบังาน เป็นประเมิลทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพ ชอบให้
การท างานเป็นทีม ท างานแบบมีส่วนร่วม สามารถสรุป องคป์ระกอบของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิผล ได้ 12 องค์ประกอบ ดังน้ี 1) ยึดระเบียบ 2) มีเหตุผล 3) ควบคุมตนเองได้มีความ
ยุติธรรม 4) ให้โอกาสคนอ่ืนเท่าเทียมกนั 5) เป็นนกัพฒันา 6) เขา้ใจคน ไวว้างใจผูอ่ื้นและเป็นท่ี
ไวว้างใจ 7) เป็นนกัตดัสินใจ 8) ความคิดริเร่ิม 9) มีความขยนั 10) ผูกพนัตนเองกบังาน 11) ท างาน
เป็นทีม และ 12) ท างานแบบมีส่วนร่วม 
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 1.2  องค์ประกอบของผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีประสิทธิผลตามแนวคิดของ Smith 
  Smith (1974) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล
การศึกษาพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลนั้น ประกอบดว้ย คุณลกัษณะ 15 ดา้น ดงัน้ี 1) 
สร้างสัมพนัธภาพระหว่างผูบ้ริหารระดับสูงกว่าโรงเรียน และคณะกรรมการจัดการศึกษา 2 ) 
วางแผนและร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดกบัคณะครูในโรงเรียน 3) มีการติดต่อส่ือสารและสร้างความเขา้ใจ
อนัดีระหว่างบา้นกบัโรงเรียน 4) กระตุน้ให้ครูมีการพฒันาทั้งดา้นอาชีพและดา้นส่วนตวั 5) สร้าง
บรรยากาศในโรงเรียนให้เกิดความรู้สึกมัน่คงเช่ือมัน่ตนเอง 6) ให้การช่วยเหลือครู 7) ร่วมมือใน
กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประสิทธิผลให้ความถูกตอ้งและความยุติธรรมเท่าท่ีจะท าได ้8) พฒันาตนเอง
ในด้านวิชาการ 9) สามคัคีและร่วมมือกับครูส่งเสริมโรงเรียนของตน 10) ท างานตามโครงการ
พฒันาต่าง ๆ ของโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง 11) สร้างสัมพนัธภาพอนัดียิ่งในการท างานกบัชุมชน 12) 
เป็นผูน้ าทางวชิาการ 13) แสดงความสามารถในการสอนและการบริหารโรงเรียนใหรู้้ทัว่กนั 14) ท า
ใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมท่ีดีและมีวนิยั และ 15) มีความสัมพนัธ์อยา่งดีกบันกัเรียน 
 1.3  องค์ประกอบของผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีประสิทธิผลตามแนวคิดของ Stogdill 
  Stogdill (1974) ได้กล่าวถึงผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลนั้น ประกอบด้วย 
คุณลกัษณะ10 ดา้น ดงัน้ี 1) การมีความรับผิดชอบ 2) มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้ส าเร็จ 3) มีความ
แข็งแรง 4) มีความเพียรพยายาม 5) รู้จกัเส่ียง 6) มีความคิดริเร่ิม 7) มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 8) มี
ความสามารถท่ีจะจดัการกบัความเครียด และ 10) มีความสามารถท่ีจะประสานพลังทั้งหลายเพื่อ
การท างานใหส้ าเร็จ 
 1.4  องค์ประกอบของผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีประสิทธิผลตามแนวคิดของ Covey 
  Covey (1989) กล่าวถึง องค์กรจะประสบผลส าเร็จไดต้อ้งมีผูน้ าในทุกระดบั นัน่คือ 
คนในองค์กรนั้น ๆ ตอ้งมีความเป็นผูน้ า โดยบ่มเพาะอุปนิสัยทางบวกให้เกิดข้ึนอยา่งแข็งแกร่งจน
น าองค์องค์กรไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการบรรลุได ้ผูน้  าองค์กรจึงตอ้งก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจและ
ค่านิยมร่วมกนั และยงัต้องส่ือสารถ่ายทอดวิสัยทศัน์นั้นเพื่อให้ทุกคนในองค์กรทราบถึงความ
ตอ้งการมุ่งไปทางไหนอย่างแทจ้ริง ซ่ึงจะท าให้คนในองค์กรมีค ามัน่สัญญาท่ีจะปฏิบติัตาม และ
จะตอ้งแปลงไปสู่แผนปฏิบติัการอย่างจริงจงั ตอ้งให้คุณค่าในความแตกต่างของแต่ละคน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือในการท างาน องคป์ระกอบของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล ประกอบดว้ย 
7 องคป์ระกอบ ดงัน้ี คือ 1) การมีวิสัยทศัน์ส่วนตน 2) การเป็นผูน้ าในตนเอง สร้างภาพในใจข้ึนมา
ก่อน เหมือนแผนท่ีน าทางจากนั้นจึงเร่ิมลงมือปฏิบติั 3) การบริหารส่วนบุคคล การเร่ิมลงมือปฏิบติั
โดยเร่ิมต้นจากเร่ืองท่ีส าคญั 4) คิดแบบ ชนะ-ชนะ แนวคิดเช่นน้ีท าให้เกิดความร่วมมือกัน 5) 
หลกัการผูน้ าระหวา่งบุคคล 6) สร้างความร่วมมืออยา่งสร้างสรรค ์มีความเขา้ใจผูอ่ื้นและเห็นความ
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แตกต่างระหว่างบุคคล แลว้จะให้คุณค่าในความแตกต่างเหล่านั้น ซ่ึงจะน าไปสู่ความสามารถใน
การใช้ความแตกต่างนั้นมาผนึกพลงั ประสานความต่างได้ 7) การเติมพลงัชีวิตให้สมดุล ทั้งดา้น
กายภาพ สติปัญญา สังคม และดา้นจิตวญิญาณ 
 1.5  องค์ประกอบของผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีประสิทธิผลตามแนวคิดของ Luthans 
  Luthans (1989) ได้เสนอแนวคิดท่ีน่าสนใจเก่ียวกับการวดัความมีประสิทธิผลท่ี
กล่าวถึงผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลไวว้่า เป็นผูท่ี้สามารถท าให้คนในองค์กรมีผลงงานดี
และมีความพึงพอใจ ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับกิจกรรมเพื่อการส่ือสารกับผูใ้ต้บงัคบับญัชา การ
บริหารความขดัแยง้ การจดัการฝึกอบรม กิจกรรมดา้นการพฒันาและการจูงใจบุคลากรในองคก์ร 
 1.6  องค์ประกอบของผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีประสิทธิผลตามแนวคิดของ Kirkpatrick 
and Lock 
  Kirkpatrick and Lock (1996) ไดป้ระมวลผลการวิจยัจากอดีตจนถึงปัจจุบนัและสรุป
ลกัษณะเด่นท่ีมกัพบในบรรดาผูน้ าทีมีประสิทธิผล ประกอบดว้ย 8 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) มีพลงัสูง 
มีความคิดริเร่ิม และมีความเหนียวแน่นไม่ปล่อยให้อะไรหลุดมือได้ง่าย ๆ 2) มีความเช่ือมัน่ใน
ตนเองและมัน่ใจในขีดความสามารถของตน 3) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และมกัคิดใหม่ท าใหม่
เป็นคนแรก ไม่ลอกเลียนแบบบุคคลอ่ืน ๆ 4) มีความสามารถในการมีสติปัญญาในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลมาประมวลและตีความหมาย 5) มีความรู้ทางธุรกิจ รวมทั้งมีความรู้พื้นฐานทางเทคนิคดว้ย 6) 
มีความสามารถในการจูงใจคน มีความสามารถในการชนะมิตรและจูงใจคนใหเ้กิดแรงพยายามท่ีจะ
บรรลุเป้าหมายร่วมกนั 7) มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตวัและปรับส่ิงอ่ืนได้เหมาะสมกบัความ
จ าเป็นของสถานการณ์และความตอ้งการของผูต้าม และ 8) มีความซ่ือสัตยแ์ละโปร่งใส เป็นคนท่ี
ผูอ่ื้นไวเ้น้ือเช่ือใจไดโ้ดยไม่ผิดหวงั เพราะเป็นบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตยรั์กษาค ามัน่สัญญาเป็นคนท่ีมี
ความชดัเจนโปร่งใสจนคนอ่ืน ๆ สามารถท านายพฤติกรรมไดล่้วงหนา้และเป็นท่ีพึ่งของคนอ่ืนได ้
 1.7  องค์ประกอบของผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีประสิทธิผลตามแนวคิดของ Nahavandi 
  Nahavandi (2000) ได้เสนอว่าผู ้บ ริหารสถานศึกษาท่ี มีประสิทธิผลนั้ นมอง ท่ี
ความสามารถของผูน้ าในการท าให้สมาชิกของกลุ่มปฏิบติัภารกิจหนา้ท่ีภายในบรรลุตามเป้าหมาย
สร้างความมัน่คงให้แก่องคก์ร แต่ขณะเดียวกนัก็สามารถปรับปรุงองคก์รใหเ้กิดความยดืหยุน่พร้อม
อยูเ่สมอต่อการเปล่ียนแปลงของโลกภายนอกดว้ย ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) มีการบรรลุ
เป้าหมาย (Goal Achievement) ซ่ึงประกอบดว้ยการบรรลุเป้าหมายดา้นการเงิน ผลผลิตหรือบริการ
ท่ีมีคุณภาพและความสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้ดี  2) มีกระบวนการและการ
ด าเนินการภายในองคก์ารท่ีราบร่ืน มีบรรยากาศความรักสามคัคีอยา่งเหนียวแน่นของกลุ่ม ความพึง
พอใจของบุคลากรและการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ และ 3) มีความสามารถยืดหยุ่นต่อปัจจยั
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ภายนอก หมายถึงความสามารถของการเปล่ียนแปลงและการพฒันาไปสู่ความส าเร็จไดดี้ สอดคลอ้ง
ต่อการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
 1.8  องค์ประกอบของผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีประสิทธิผลตามแนวคิดของ Bagwell 
  Bagwell (2002) ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลประกอบดว้ย 5 
ดา้น ดงัน้ี 1) การมีวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารในการน าองคก์รอยา่งมีเป้าหมาย 2) ความอยากรู้อยากเห็น
และความกลา้ในการเปล่ียนแปลงเพื่อให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 3) การมอบอ านาจให้คนอ่ืน
ในการตดัสินใจเพื่อให้เกิดความคล่องตวัในการบริหารจดัการในองค์กร 4) การน าจากแนวหน้า 
รับผดิชอบจากส่ิงท่ีตดัสินใจ และ 5) มีความซ่ือสัตยม์ัน่คง 
 1.9  องค์ประกอบของผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีประสิทธิผลตามแนวคิดของ McEwan 
  McEwan (2003) ได้กล่าวถึง คุณลักษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล 14
องคป์ระกอบหลกั ดงัน้ี คือ 1) รู้และเขา้ใจหลกัสูตรโรงเรียน 2) สร้างวสิัยทศัน์และส่ือสารวสิัยทศัน์
อย่างมีประสิทธิผล 3) บริหารจดัการเวลาได้อย่างมีประสิทธิผล 4) พฒันาแผนงานเก่ียวกบัการ
พฒันาวิชาชีพอยา่งมีประสิทธิผล 5) มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิผล 
6) มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน 7) รวบรวมขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อให้เกิด
นวตักรรมใหม่ 8) สร้างความแรงร่วมใจในการท างาน 9) มีทกัษะการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล 10) 
สร้างบรรยากาศและวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ 11) สร้างทีมงานและระดมทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิผล 12) มีการส่ือสารอยา่งสรรคข์องผูน้ า 13) ร่วมมือกบัชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผูป้กครอง 14) พฒันาแผนระยะยาว 
 1.10  องค์ประกอบของผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีประสิทธิผลตามแนวคิดของ Wilson 
  Wilson (2008) กล่าวถึง องค์ประกอบของผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี คือ 1) เป็นนกัส่ือสาร (Communicator) สามารถถ่ายทอดความรู้
ให้กับผูร่้วมงานได้เกิดความเข้าใจได้ 2) เป็นนักสร้างความร่วมมือ (Collaborator) ส่งเสริมการ
ท างานเป็นทีมสร้างทีมงาน ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อร่วมงาน 3) เป็นผูมี้วสิัยทศัน์ (Visionary) 
สร้างวสิัยทศัน์ ส่ือสารและปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ และ 4) เป็นผูมี้แรงจูงใจ (Motivator) มีความสามารถ
ในการกระตุน้พลงับวกในตวับุคลากรเพื่อใหเ้กิดการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
 1.11  องค์ประกอบของผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีประสิทธิผลตามแนวคิดของ Drucker 
  Drucker (2009) กล่าวถึงแนวทางท่ีท าให้ผู ้บริหารสามารถบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิผล องคป์ระกอบของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล ประกอบดว้ย 5 องค์ประกอบ 
ดงัน้ี คือ 1) ท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร (Contribution) ท าส่ิงท่ีควรท าให้ประสบผลส าเร็จ ให้
ความสนใจในผลงาน ช่วยยกระดับมุมมองและมาตรฐานในผลงาน 2) บริหารเวลาให้เกิด
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ประสิทธิผลสูงสุด (Time) การบริหารเวลาอย่างเป็นระบบ คือ การบนัทึกเวลา บริหารเวลา และ
รวบรวมเวลา 3) รู้จกัใชจุ้ดแขง็ใหเ้กิดประโยชน์ (Strength) การใชจุ้ดแขง็ของคนในองคก์รเพื่อสร้าง
ผลงานจากส่ิงท่ีเขาสามารถท าได ้4) สามารถตดัสินใจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Decision 
Making) รู้ระบบ ตามล าดบัเวลาและขั้นตอนท่ีเหมาะสม ใช้วิจารณญาณในการตดัสินใจ เพื่อเลือก
เอาส่ิงท่ีคิดว่าดี  5) เป็นนักส่ือสารท่ีดี  (A Good Communicator) การส่ือสารท่ีแสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมสร้างผลงาน องคก์รท่ีมีระบบการจดัการขอ้มูลอตัโนมติั จะตอ้งสร้าง
โอกาสในการติดต่อส่ือสารโดยตรงอยา่งมีประสิทธิผล 
 1.12  องค์ประกอบของผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีประสิทธิผลตามแนวคิดของ Sheninger 
  Sheninger (2011) กล่าวถึงส่ิงท่ีจะท าให้ผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลใน
องค์ประกอบ ประกอบด้วย 12 องค์ประกอบ ดัง น้ี  คือ 1) เป็นนักส่ือสารท่ียิ่งใหญ่ (Great 
Communicator) ในส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน 2) เป็นนกัสร้างความแตกต่าง (Difference Make) 
ยกระดบัคุณภาพการเรียนรู้ของนกัเรียนใหเ้ห็นไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั มุ่งแสวงหาทางแกปั้ญหา 3) กลา้
เส่ียง แต่ไม่เส่ียงเกินไป (Risky, but not too Risk) มุ่งเกิดส่ิงใหม่ ๆ และมีชุดความคิดท่ีจะท าให้
เกิดผล 4) บริหารแบบเดินโดยรอบ (Manage by Walking Around) ไม่อยูน่ิ่งกบัท่ี แต่เดินพบปะผูค้น 
ทั้งครู นกัเรียน ผูป้กครอง และอ่ืน ๆ รวมทั้งสร้างวฒันธรรมโรงเรียนในเชิงบวก ปฏิบติัต่อคนอ่ืน
อยา่งท่ีเราตอ้งการการปฏิบติัจากคนอ่ืน 5) รับมือกบัปัญหา (Address Problem) ดว้ยทศันะเชิงบวก 
6) ใส่ใจต่อนกัเรียนและบุคลากร (Care for Students and Staff) 7) มีภาวะผูน้ าทางการเรียนการสอน 
(Instructional Leadership) 8) สร้างบรรยากาศโรงเรียน (School Climate) เป็นบรรยากาศทางบวก 
ความคาดหวงัสูง และการให้ความเคารพซ่ึงกันและกัน 9) บริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Resource Management) ทั้งการรับใหม่ การพฒันาบุคลากรท่ีมีอยู่และการบ ารุงรักษา 10) บริหาร
องคก์ร (Organizational Management) ความปลอดภยั วสัดุอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก และการ
ใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 11) ส่ือสารและความสัมพนัธ์กบัชุมชน (Communication and 
Community Relations) กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย และ 12) มีความเป็นวชิาชีพ (Professionalism) 
มีมาตรฐานเชิงจริยธรรม เป็นตน้แบบ การเรียนรู้ตลอดชีวติ เป็นตวัแบบเชิงบทบาท 
 1.13  องค์ประกอบของผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีประสิทธิผลตามแนวคิดของ Meador 
  Meador (2013) กล่าวถึงส่ิงท่ีจะท าให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้ าสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิผล (Effective School Leader) ประกอบดว้ย 12 องค์ประกอบ ดงัน้ี คือ 1) น าให้เห็นเป็น
ตวัอยา่ง (Leads by Example) 2) มีวสิัยทศัน์ร่วมกนั (has a Shared Vision) ทั้งวสิัยทศัน์ระยะสั้นและ
ระยะยาว 3) ให้ความเคารพคนอ่ืนท่ีดี (Well Respected) การรับฟังอยา่งตั้งใจและใสใจ 4) เป็นนกั
แก้ปัญหา (A Problem Solver) 5) ไม่เห็นแก่ตัว (Selfless) 6) เป็นนักฟังท่ียอดเยี่ยม (Exceptional 
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Listener) รับฟังทุกความคิดเห็น 7) ปรับตัว (Adapts) ไม่กลัวต่อการเปล่ียนแปลงและน าการ
เปล่ียนแปลง 8) เข้าใจในจุดเด่นจุดด้อยเป็นรายบุคคล  (Understands Individual Strengths and 
Weaknesses) ใชจุ้ดเด่นให้เป็นประโยชน์และวางแผนพฒันาส่วนบุคคลเพื่อแกไ้ขจุดอ่อน 9) ท าให้
ทุกคนดีข้ึน (Makes Those Around Them Better) กระตุ้นและสนับสนุนให้ทุกคนมีความเติบโต
ก้าวหน้าและมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 10) ยอมรับในข้อผิดพลาด (Admits When They Make a 
Mistake) ถือว่าไม่ มีใครท่ีสมบูรณ์ทุกอย่าง 11) ให้ทุกฝ่ายมีความรับผิดชอบ (Holds Others 
Accountable) และ 12) ตดัสินใจในส่ิงท่ียาก (Makes Difficult Decisions) ดว้ยหลากหลายวธีิ 
 1.14  องค์ประกอบของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลตามแนวคิดของ American 
School Counselor Association and the National Association of Secondary School Principals 
  American School Counselor Association and the National Association of Secondary 
School Principals (2013) กล่าวถึง  องค์ประกอบของผู ้บ ริหารสถานศึกษาท่ี มีประสิทธิผล 
ประกอบดว้ย 10 องคป์ระกอบ ดงัน้ี คือ 1) เปิดโอกาสใหมี้การส่ือสารเพื่อประกอบการตดัสินใจ 2) 
เปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการสอน การเรียนรู้และความคิดริเร่ิมในด้าน
การศึกษา 3) แลกเปล่ียนขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัความตอ้งการภายในโรงเรียนและชุมชน 4) การมี
ส่วนร่วมของคณะท่ีปรึกษาโรงเรียน ทีมผูน้ าโรงเรียน 5) ร่วมรับผดิชอบในการพฒันาเป้าหมายและ
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 6) ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัระหวา่งผูบ้ริหารโรงเรียนกบัคณะท่ีปรึกษาโรงเรียน 
7) สร้างวิสัยทศัน์ร่วมซ่ึงหมายถึงความส าเร็จของนักเรียน 8) เคารพนับถือกันระหว่างผูบ้ริหาร
โรงเรียนกับคณะท่ีปรึกษาโรงเรียน 9) มีการตัดสินใจร่วมกันในการริเร่ิมท่ีส่งผลกระทบต่อ
ความส าเร็จของนกัเรียน 10) มุ่งมัน่ในการสร้างโอกาสแห่งความส าเร็จ 
 1.15  องค์ประกอบของผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีประสิทธิผลตามแนวคิดของ Atlantic  
International University: AIU 
  Atlantic International University (2013) ท าการวิจัยการบริหารจัดการสถานศึกษา
เก่ียวกบัคุณลกัษณะผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล ประกอบดว้ย 9 คุณลกัษณะ ดงัน้ี คือ 1) การ
เป็นนักส่ือสาร มีความสามารถในการฟัง รับฟังเสียงของนักเรียน ผูป้กครอง และครู 2) เป็นนัก
การศึกษา เป็นท่ีปรึกษา เป็นผูน้ าท่ีมีสติปัญญา มีความรู้เร่ืองหลกัสูตร การวิจยั การจดัการเรียนการ
สอน เป็นผูอ้  านวยความสะดวก พฒันาตนเอง นกัเรียนและผูป้กครอง 3) เป็นผูน้ าวสิัยทศัน์ มองภาพ
อนาคต ก าหนดเป้าหมายของโรงเรียนอย่างชดัเจน ก าหนดแผนปฏิบติัการ โครงการ กิจกรรมไว้
อยา่งชดัเจนและด าเนินการตามแผนปฏิบติัการนั้น ท าตนเป็นแบบอยา่ง มุ่งมัน่ในการท าใหโ้รงเรียน
บรรลุในวิสัยทัศน์  4) เป็นผู ้อ  านวยความสะดวก  เป็นนักประสาน มีมนุษยสัมพันธ์ สร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูป้กครอง ครู และนกัเรียน รวมถึงชุมชน 5) เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง มีความ
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ยืดหยุ่น มองอนาคตเป็นหลักความเป็นจริง เป็นนักกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง 6) สร้างวฒันธรรม การท างานแบบมีส่วนร่วม เป็นแบบอยา่งเพื่อสร้างความส าเร็จใน
องค์กร มีความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ และ 7 ) เป็นนักสร้าง มีความกระตือรือร้น 
กระตุน้แรงจูงใจ มีพลงั มีความกล้าหาญ 8) เป็นนักผลิต ยอมรับความคิดใหม่ๆท่ีมุ่งเน้นผลลพัธ์ 
รับผดิชอบต่อนกัเรียน ครู และผูป้กครอง 9) สร้างคุณลกัษณะท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดี เร่ิมจากค าพูดหรือ
การกระท า บนความถูกตอ้ง มีความน่าเช่ือถือ เอ้ืออาทรและรู้จกัถ่อมตน และเป็นผูส้นบัสนุนและ
ใหบ้ริการ 
 1.16  องค์ประกอบของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลตามแนวคิดของ บุญชัย
โกศลธนากุล และวมิลกานต์ โกสุมาศ 
  บุญชยั โกศลธนากุลและวิมลกานต์ โกสุมาศ (2549) กล่าวถึง ลกัษณะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล จะท าใหเ้กิดผลงานท่ีตอ้งการได ้มองเห็นภาพรวมของส่ิงท่ีตอ้งการใน
ขั้นสุดทา้ย มองผ่านอุปสรรคไปเห็นจุดหมาย รู้ทิศทางท่ีจะไป รู้ทิศทางท่ีจะหลบหลีกปัญหาได้ 
คุณลกัษณะประกอบดว้ย ดงัน้ี คือการมีวิสัยทศัน์กวา้งไกลมองเห็นภาพรวมของส่ิงท่ีตอ้งการและ
บริหารจดัการองคก์รจนบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 
 1.17  องค์ประกอบของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลตามแนวคิดของ วิจิตร วรุต
บางกูร 
  วิจิตร วรุตบางกูร (2551) กล่าวถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลผูบ้ริหารท่ี
สามารถบริหารงานไดส้ าเร็จตามเป้าหมาย โดยค านึงถึงส่ิงท่ีถูกตอ้งท่ีควรท าให้งานมีคุณภาพและ
บรรลุไดต้รงตามความคาดหมาย โดยใช้ทรัพยากรในการบริหารงานไดอ้ย่างคุม้ค่า องค์ประกอบ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี คือ 1) บริหารงานได้
ส าเร็จตามเป้าหมาย 2) ค านึงถึงส่ิงท่ีถูกต้องท่ีควรท าให้งานมีคุณภาพ 3) ใช้ทรัพยากรในการ
บริหารงานไดอ้ยา่งคุม้ค่า 
 1.18  องค์ประกอบของผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีประสิทธิผลตามแนวคิดของ สุธี พนาวร 
  สุธี พนาวร (2552) กล่าวถึง องค์ประกอบของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล 
ประกอบดว้ย 8 องคป์ระกอบ ดงัน้ี คือ 1) รู้เป้าหมายขององคก์รอยา่งชดัเจน 2) รู้วา่อะไรเหมาะกบั
องคก์รเพื่อใหอ้งคก์รเป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิผล 3) เขียนแผนปฏิบติัการสู่การปฏิบติัผา่นโครงการ/
กิจกรรมและก าหนดผูรั้บผิดชอบอย่างชัดเจน 4) รับผิดชอบในการตัดสินใจเพื่อให้เกิดความ
ไวว้างใจในองคก์ร 5) รับผิดชอบในการส่ือสาร 6) เนน้ไปท่ีโอกาสการสร้างโอกาสเพื่อการพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง 7) ด าเนินการประชุมท่ีมีประสิทธิผล และ 8) คิดและพูดค าวา่ “เรา” สร้างการท างาน
แบบร่วมมือ 
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 1.19  องค์ประกอบของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลตามแนวคิดของสถาบันแพค
ริม  
  สถาบนัแพคริม (2557) กล่าวถึงผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิผลจะสร้างความส าเร็จสู่องคก์ร 
ผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิผลจะสามารถสร้างชยัชนะส่วนตนนัน่คือ ความสามารถในการสร้างวินยัและ
ความเช่ียวชาญในฐานะผูน้ า และชยัชนะส่วนรวม อนัไดแ้ก่การมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น หรือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซ่ึงองคป์ระกอบของผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิผล ประกอบดว้ย 1) บี โปรแอคทีฟ น า
การสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ จดัการกบัการเปล่ียนแปลง รับผิดชอบการกระท าและปฏิบติัตนเป็นท่ีน่า
ไวว้างใจ 2) เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ การก าหนดวิสัยทศัน์และค่านิยม ก าหนดเป้าหมายของทีม
และส่วนตนท่ีสามารถวดัผลได ้3) ท าส่ิงท่ีส าคญัก่อน การบริหารกลยทุธ์ มุ่งเนน้ส่ิงท่ีส าคญั น าการ
วางแผนและล าดบัความส าคญัมาใชอ้ยา่งมีประสิทธิผล 4) คิดแบบ ชนะ-ชนะ สร้างความสัมพนัธ์ท่ี
มีความไวว้างใจซ่ึงกันและกันสูง สร้างทีมท่ีมีประสิทธิผล ใช้ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมี
ประสิทธิผล ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีประสิทธิผล 5) เขา้ใจผูอ่ื้นก่อนแลว้จึงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเรา ใช้
การส่ือสารระหว่างบุคคลอยา่งมีประสิทธิผล 6) ผนึกพลงัประสานความต่าง การใช้ความแตกต่าง
ใหเ้กดประโยชน์ แกปั้ญหาอยา่งมีประสิทธิผล และ 7) ลบัเล่ือยให้คมอยูเ่สมอ การสร้างความสมดุล
ใหก้บัชีวติ พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง แสวงหาการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
 1.20  องค์ประกอบของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลตามแนวคิดของชัยยุทธ เลิศ
พาชิน และสุเทพ ทองค า 
  ชยัยทุธ เลิศพาชิน และ สุเทพ ทองค า (2558) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิผล
ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบหลกั คือ 1) การท่ีผูน้ าด าเนินการในการช้ีน าองคก์รและท าให้องคก์รมี
ความย ัง่ยืน ผูน้ ามีการก าหนดวสิัยทศัน์และค่านิยมขององคก์รท่ีตนตอ้งการใหอ้งคก์รมี หรือองคก์ร
เดินอย่างชัดเจน สร้างบรรยากาศในองค์กรเพื่อส่งเสริมก ากบั และส่งผลให้บุคลากรในองค์กร
ปฏิบติัตามกฎหมายและมีจริยธรรม โดยผูน้ าตอ้งกระท าตนเป็นแบบอย่างท่ีชดัเจนและตรวจสอบ
ไดส้ร้างองคก์รใหเ้ป็นองคก์รท่ีมีความย ัง่ยนื โดยการสร้างบรรยากาศเพื่อให้องคก์รปรับปรุงผลการ
ด าเนินการเพื่อบรรลุพนัธกิจและวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ท่ีตั้งไว ้เพื่อให้องคก์รสร้างนวตักรรม เพื่อ
เป็นผูน้ าในการแข่งขนัด้านผลการด าเนินการหรือเป็นแบบอย่างท่ีดี นอกเหนือจากนั้นผูน้ าท่ีมี
ประสิทธิผลยงัตอ้งมีส่วนร่วมในการวางแผนสร้างผูน้ ารุ่นใหม่และเป็นพี่เล้ียงในการพฒันาผูน้ าใน
อนาคตและ 2) การส่ือสารและกระตุน้ให้มีผลการด าเนินการท่ีดี มีการส่ือสารกบับุคลากรทัว่ทั้ง
องคก์รเพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความผูกพนักบัองค์กร พร้อมทั้งท าการกระตุน้ให้เกิดการส่ือสารท่ี
ตรงไปตรงมาแบบสองทิศทางทั้งองค์กร ถ่ายทอดวิสัยทศัน์และค่านิยมน้ีผ่านระบบการน าองค์กร 
เพื่อให ้พนกังาน ผูส่้งมอบ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม น าไปปฏิบติั 
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 1.21  องค์ประกอบของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลตามแนวคิดของไรย์วินท์ 
บุญสวสัดิ์ 
  ไรย์วินท์ บุญสวสัด์ิ (2558) กล่าวว่า คุณลักษณะของผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิผลสูง
ส าหรับผูบ้ริหารแห่งอนาคต ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ ดงัน้ี คือ 1) การแสดงออกและตอบสนอง
เชิงรุก (Proactive Response) พึ่ งพาตนเองมากข้ึน และรับผิดชอบต่อการตดัสินใจต่อผลจากการ
เลือกตอบสนองของตนเอง 2) มีวิสัยทศัน์ส่วนบุคคลและมีเป้าหมายท่ีชดัเจน (Visionary and Goal 
Setting) เข้าใจและรู้ถึงความต้องการความส าเร็จของตนเองอย่างแทจ้ริง ด้วยการแสดงความมี
วิสัยทศัน์อยา่งเป็นรูปธรรมท่ีเปรียบเสมือนมโนทศัน์แห่งเป้าหมายท่ีตนเองตอ้งการบรรลุไดอ้ย่าง
ชดัเจนทั้งเป้าหมายส่วนตวัและเป้าหมายในงาน 3) ล าดบัความส าคญั (Priority) รู้ว่าส่ิงใดท่ีส าคญั
และมีคุณค่าต่อการบรรลุเป้าหมายแห่งตน สามารถบริหารทรัพยากรและเวลาไดอ้ยา่งเหมาะสม ท า
ในส่ิงท่ีส าคญัตามล าดบั (First Things First) 4) คิดแบบประโยชน์ร่วมกนั (All Win Thinking) อยู่
ร่วมกนัอยา่งสร้างสรรค ์มีความร่วมมือในการท างาน จะเป็นจริงข้ึนเม่ือทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง (ผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียทั้งหมด) อยูใ่นสภาวะสมดุลของประโยชน์ร่วมกนั (Win-Win Situation) 5) เขา้ใจผูอ่ื้น
ก่อน ก่อนให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเรา (Seek First to Understand, then to be Understood) ตอ้งสามารถส่ือสาร
กับผู ้อ่ืนแบบหวงัผลส าเร็จได้เพื่อให้ได้ทั้ งงานและได้ทั้ งใจไปพร้อม ๆ กัน ดังนั้ นจึงต้องมี
ความสามารถเป็นผูรั้บฟังท่ีดีทั้ งน้ีเพื่อให้การปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนเกิดประสิทธิผลตามท่ีตน
ตอ้งการ 6) การสร้างความร่วมมือ (Collaboration) การขบัเคล่ือนภารกิจการงานใด ๆ ให้ประสบ
ผลสัมฤทธ์ิจะตอ้งอาศยัทกัษะ ความรู้ ท่ีหลากหลายจากบุคคลต่าง ๆ 7) พฒันาต่อเน่ือง (Continuous 
Development) ปัจจุบนัการแข่งขนัรุนแรงและโลกเปล่ียนแปลงเร็วมาก พร้อมเสมอส าหรับการ
เปล่ียนแปลง และควรเป็นตวัแทนการเปล่ียนแปลง (Change Agent) พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง
เรียนรู้และปรับปรุงตนเองอยา่งสม ่าเสมออย่างสมดุลทั้งในดา้นกายภาพ อารมณ์ จิตวิญญาณ และ
ทกัษะความสามารถ ดว้ยการฝึกฝนตนเองเก่ียวกบัคุณสมบติัขา้งตน้อยา่งสม ่าเสมอ 
 1.22  องค์ประกอบของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลตามแนวคิดของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล ประกอบดว้ย 6 องค์ประกอบดงัน้ี 1) มีวิสัยทศัน์ ภาวะผูน้ า
และความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียน 2) ใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจยั เป็นฐานคิดทั้งดา้นวิชาการและการจดัการ 3) มีการบริหารจดัการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ 4) ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรให้
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พร้อมรับการกระจายอ านาจ 5) สร้างความพึงพอใจให้กับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 6) ให้ค  าแนะน า
ค าปรึกษาทางวชิาการและการจดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 
 จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัเพื่อการสังเคราะห์ก าหนดองคป์ระกอบของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล (Effectiveness School Principal) จากทศันะและจากผลการศึกษาวิจยั
ของนักวิชาการ 26 แหล่งดงักล่าวมานั้น ผูว้ิจยัพิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบบางตวัมีความหมาย
เดียวกัน แต่นักวิชาการเรียกช่ือต่างกัน ดังนั้ น เพื่อให้การน าเอาองค์ประกอบแสดงในตาราง
สังเคราะห์มีความเหมาะสม ผูว้ิจยัจึงก าหนดช่ือองค์ประกอบท่ีมีความหมายเหมือนกนัแต่เรียกช่ือ
แตกต่างกันท่ี เป็นกลาง (Neutral) ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความหมายเดียวกันและครอบคลุม
องคป์ระกอบอ่ืนท่ีใชช่ื้อแตกต่างกนันั้น หรือเลือกใชช่ื้อองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึง ดงัน้ี 
  1.  มีวิสัยทศัน์ ได้แก่ 1) มีเป้าหมายชัดเจนและท าจนบรรลุเป้าหมาย 2) มีวิสัยทศัน์
ร่วมกัน ทั้งวิสัยทัศน์ระยะสั้ นและระยะยาว 3) เป็นผูน้ าวิสัยทศัน์ 4) มองภาพอนาคต ก าหนด
เป้าหมายชดัเจน 5) มองภาพอนาคตขององคก์าร 6) มีวสิัยทศัน์กวา้งไกล 7) รู้เป้าหมายองคก์ร 
  2.  เป็นนกัส่ือสาร ไดแ้ก่ 1) เป็นนกัประสานงาน 2) มีทกัษะการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล 
3) มีการส่ือสารอยา่งสร้างสรรค ์4) เป็นนกัส่ือสารท่ีดี 5) เป็นนกัส่ือสารท่ียิ่งใหญ่ 6) เปิดโอกาสให้มี
การส่ือสารเพื่อประกอบการตดัสินใจ 
  3.  เป็นนักพัฒนาตนเองและผู ้อ่ืน ได้แก่ 1) กระตุ้นให้ครูมีการพัฒนา 2) พฒันา
บุคลากรท่ีมีอยู่และบ ารุงรักษา 3) เรียนรู้ตลอดชีวิต 4) พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง แสวงหาการ
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
  4.  เป็นนกัสร้างความร่วมมือ ไดแ้ก่ 1) ผนึกก าลงัประสานความต่าง 2) คิดแบบ ชนะ-
ชนะ ท าใหเ้กิดการท างานแบบร่วมมือ 3) คิดและพูดค าวา่เรา 4) ร่วมมือกนัปฏิบติังาน 
  5. ท างานเป็นทีม ได้แก่ 1) การสร้างทีมงาน 2) รู้จกัใช้จุดแข็งของคนในองค์การให้
เกิดประโยชน์ 3) กระจายงานใหที้มงาน 4) สร้างทีมงาน 
  6.  สร้างบรรยากาศการท างาน ไดแ้ก่ 1) สร้างความสามคัคีและร่วมมือกบัครู 2) สร้าง
บรรยากาศและวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ 3) สร้างบรรยากาศเชิงบวก 
  7.  มีความรับผดิชอบ ไดแ้ก่ 1) รับผดิชอบต่อนกัเรียน ครู และผูป้กครอง 2) รับผดิชอบ
ต่อการตดัสินใจ 
  8.  ความคิดสร้างสรรค์ ไดแ้ก่ 1) มีความคิดริเร่ิม 2) มีการคิดส่ิงใหม่ 3) เป็นนกัสร้าง
ความแตกต่าง 4) การสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ 
  9.  ท างานแบบมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ 1) การมอบอ านาจให้ผูร่้วมงาน 2) ร่วมมือกบัชุมชน
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 3) เปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 4) แลกเปล่ียนขอ้มูล
สารสนเทศ 
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  10.  เป็นนักวางแผน ได้แก่ 1) ท างานตามแผนและโครงการ 2) พฒันาแผนงาน 3) 
พฒันาแผนระยะยาว 4) เขียนแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ 5) บริหารบรรลุตามเป้าหมายตาม
แผนปฏิบติัการ 
  11.  เป็นแบบอยา่งท่ีดี ไดแ้ก่ 1) มีบุคลิกภาพท่ีดี 2) ท าให้นกัเรียนมีพฤติกรรมท่ีดีและ
มีวนิยั 3) มีความน่าเช่ือถือ 4) เอ้ืออาทร 5) อ่อนนอ้มถ่อมตน 
  12. เป็นผูมี้แรงจูงใจ ไดแ้ก่ 1) มีความสามารถในการจูงใจ 2) จูงใจบุคลากรในองคก์ร 
3) กระตุน้แรงจูงใจ มีพลงั 4) สร้างแรงบนัดาลใจ 5) สามารถโนม้นา้วใหบุ้คคลอ่ืนเช่ือมัน่ 
  13.  มีความยุติธรรม ไดแ้ก่ 1) ให้โอกาสคนอ่ืนเท่าเทียมกนั 2) ยึดถือความถูกตอ้ง 3) 
ใหค้วามเคารพคนอ่ืน 
  14.  นักตัดสินใจ ได้แก่ 1) สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) เป็นนัก
แกปั้ญหา 
  15.  เป็นผูน้ าทางวิชาการ ไดแ้ก่ 1) เป็นนกัการศึกษา 2) พฒันาตนเองในดา้นวิชาการ 
3) แสดงความสามารถในการสอน 4) รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการเรียนการสอน 5) รู้และเขา้ใจหลกัสูตร 
6) มีระบบการติดตามและประเมินผล 7) มีภาวะผูน้ าทางการเรียนการสอน 8) ใส่ใจต่อนกัเรียนและ
บุคลากร 9) มุ่งมัน่ในวชิาชีพ 
  16.  นกับริหารความเส่ียง ไดแ้ก่ 1) กลา้เส่ียง 2) ยอมรับในขอ้ผดิพลาด 
  17.  บริหารจดัการเวลาไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ไดแ้ก่ 1) บริหารเวลาใหเ้กิดประสิทธิผล
สูงสุด 2) ล าดบัความส าคญั ท าในส่ิงท่ีส าคญัตามล าดบั 
  18.  ความฉลาดทางอารมณ์ ไดแ้ก่ 1) การควบคุมตนเองได ้2) มีความสามารถในการ
จดัการความเครียด 3) รับมือกบัปัญหาดว้ยทศันคติเชิงบวก 4) มีความมัน่คงทางอารมณ์ 
  19.  ไวว้างใจ ไดแ้ก่ 1) เขา้ใจและไวว้างใจคน 2) ความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 
  20.  มีความขยนั ไดแ้ก่ 1) มุ่งมัน่ท่ีจะท างานใหส้ าเร็จ 2) มีความเพียรพยายาม 3) มุ่งมัน่
ในการสร้างโอกาสแห่งความส าเร็จ 
  21  เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง ไดแ้ก่ 1) การเป็นผูน้ าตนเอง 2) ปรับตวัไม่กลวัต่อการ
เปล่ียนแปลง 3) สร้างผูน้ า 
 จากการก าหนดช่ือองค์ประกอบ 21 รายการขา้งตน้และจากองค์ประกอบท่ีเป็นทศันะ
หรือผลการศึกษาวิจยัของนกัวิชาการแหล่งต่างๆท่ีมีความหมายเฉพาะอ่ืน ๆ ผูว้จิยัไดน้ ามาแสดงใน
ตารางสังเคราะห์ 1.1 โดยองคป์ระกอบเหล่าน้ีถือวา่เป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Framework) ท่ีผูว้ิจ ัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพื่อก าหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบ
แนวคิดเพื่อการวจิยั (Conceptual Framework) ต่อไป 
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ตารางที่ 1.1 การสังเคราะห์องคป์ระกอบหลกัของผูบ้ริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล 
 

องคป์ระกอบของผูบ้ริหาร 
ที่มีประสิทธิผล 

Reddin (1970) 

Smith (1974)  

Stogdill (1974)  

Covey (1989) 

Luthans (1989)  

Kirkpatrick & Lock 
(1996)  Nahavandi (2000) 

Bagwell (2002)  

McEwan (2003)  

Wilson (2008)  

Drucker (2009)  

Sheninger(2011) 

Meador (2013) 

ASCA and NASSP 
(2013)  AIU (2013) 

บุญชยัและคณะ (2549) 

วจิิตร ศรีสะอา้น(2553) 

สุธี พนาวร(2552) 

สถาบนัแพคริม (2557) 

ชยัยทุธ และคณะ(2558) 

ไรยว์นิท ์(2558) 

สพฐ. (2558) 

 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

2.11 

2.12 

2.13 

2.14 

2.15 

2.16 

2.17 

2.18 

2.19 

2.20 

2.21 

2.22 

รวม 

1. การมีวสิยัทศัน์ 
 

 
 

√ 
 

 
√ 

√ 
√ 

√ 
 

 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
17 

2. การเป็นนกัสื่อสาร 
 

√ 
√ 

 
√ 

 
 

 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

 
 

 
√ 

√ 
√ 

 
13 

3. เป็นนกัพฒันาตนเองและผูอ้ื่น 
√ 

√ 
 

 
√ 

 
 

 
 

 
 

√ 
√ 

 
 

 
 

 
√ 

 
√ 

√ 
8 

4. เป็นนกัสร้างความร่วมมือ 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
√ 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
√ 

√ 
√ 

 
7 

5. ท างานเป็นทีม 
√ 

 
 

 
 

 
 

 
√ 

√ 
 

 
√ 

 
 

 
 

 
√ 

√ 
√ 

 
6 

6. สร้างบรรยากาศการท างาน 
 

√ 
 

 
 

 
√ 

 
√ 

 
 

√ 
 

 
√ 

 
 

 
 

√ 
 

 
6 

7. มีความรับผิดชอบ 
 

 
√ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
√ 

√ 
√ 

 
 

√ 
 

 
√ 

 
6 

8. ความคิดสร้างสรรค ์
√ 

 
√ 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
√ 

 
 

 
5 

9. ท างานแบบมีส่วนร่วม 
√ 

 
 

 
 

 
 

√ 
√ 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
5 

10. เป็นนกังานแผน 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
√

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
√ 

 
 

 
√

 
5 

11. เป็นแบบอยา่งที่ดี 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
√ 

 
√ 

 
 

 
 

√ 
 

 
5 
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ตารางที่ 1.1 (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาที่มีประสิทธิผล 

Reddin (1970) 

Smith (1974)  

Stogdill (1974)  

Covey (1989) 

Luthans (1989)  

Kirkpatrick & Lock 
(1996)  Nahavandi (2000) 

Bagwell (2002)  

McEwan (2003)  

Wilson (2008)  

Drucker (2009)  

Sheninger(2011) 

Meador (2013) 

ASCA and NASSP 
(2013)  AIU (2013) 

บุญชยัและคณะ (2549) 

วจิิตร ศรีสะอา้น(2553) 

สุธี พนาวร(2552) 

สถาบนัแพคริม (2557) 

ชยัยทุธ และคณะ(2558) 

ไรยว์นิท ์(2558) 

สพฐ. (2558) 

 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

2.11 

2.12 

2.13 

2.14 

2.15 

2.16 

2.17 

2.18 

2.19 

2.20 

2.21 

2.22 

รวม 

12. เป็นผูม้ีแรงจูงใจ 
 

 
 

 
√ 

√ 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
√ 

 
 

 
 

√ 
 

 
5 

13. มีความยตุิธรรม 
√ 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
√ 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 
4 

14. นกัตดัสินใจ 
√ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
√ 

 
√ 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 
4 

15. เป็นผูน้ าทางวชิาการ 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
√ 

 
 

√ 
 

 
√ 

 
 

 
 

 
 

 
4 

16. นกับริหารความเสี่ยง 
 

 
√ 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
√ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4 

17. บริหารจัดการเวลาได้อย ่างมี
ประสิทธิผล 

 
 

 
√ 

 
 

 
 

√ 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

4 

18. ความฉลาดทางอารมณ์ 
√ 

 
√ 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3 

19. สร้างความไวว้างใจ 
√ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
√ 

 
 

 
3 

20. มีความขยนั 
√ 

 
√ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 
3 

21. มีมนุษยสมัพนัธ ์
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
√ 

 
 

 
3 

22. มีความเชื่อมัน่ในตนเอง 
 

 
√

 
 

 
√ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 
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ตารางที่ 1.1 (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาที่มีประสิทธิผล 

Reddin (1970) 

Smith (1974)  

Stogdill (1974)  

Covey (1989) 

Luthans (1989)  

Kirkpatrick & Lock 
(1996)  Nahavandi (2000) 

Bagwell (2002)  

McEwan (2003)  

Wilson (2008)  

Drucker (2009)  

Sheninger(2011) 

Meador (2013) 

ASCA and NASSP 
(2013)  AIU (2013) 

บุญชยัและคณะ (2549) 

วจิิตร ศรีสะอา้น(2553) 

สุธี พนาวร(2552) 

สถาบนัแพคริม (2557) 

ชยัยทุธ และคณะ(2558) 

ไรยว์นิท ์(2558) 

สพฐ. (2558) 

 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

2.11 

2.12 

2.13 

2.14 

2.15 

2.16 

2.17 

2.18 

2.19 

2.20 

2.21 

2.22 

รวม 

23. ท าสิ่งที่เป็นประโยชนต์ ่อ
องคก์ร 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

√ 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

3 

24. เป็นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 
√ 

 
√ 

 
 

 
 

 
 

 
3 

25. เป็นผูอ้ านวยความสะดวก 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
√ 

 
 

 
 

 
 

 
3 

26. มีความยดืหยุน่ 
 

 
 

 
 

√ 
√ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2 

27. มีความซื่อสตัย ์
 

 
 

 
 

√ 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2 

28. เป็นผูส้นบัสนุนและใหบ้ริการ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
√ 

 
 

 
 

 
 

√ 
2 

29. การยดึระเบียบ 
√ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

30. การมีเหตุผล 
√

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 
31. ผกูพนัตนเองกบังาน 

√
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

32. เป็นที่ปรึกษา 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
1 
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 ตารางที่ 1.1 (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาที่มีประสิทธิผล 

Reddin (1970) 

Smith (1974)  

Stogdill (1974)  

Covey (1989) 

Luthans (1989)  

Kirkpatrick & Lock 
(1996)  Nahavandi (2000) 

Bagwell (2002)  

McEwan (2003)  

Wilson (2008)  

Drucker (2009)  

Sheninger(2011) 

Meador (2013) 

ASCA and NASSP 
(2013)  AIU (2013) 

บุญชยัและคณะ (2549) 

วจิิตร ศรีสะอา้น(2553) 

สุธี พนาวร(2552) 

สถาบนัแพคริม (2557) 

ชยัยทุธ และคณะ(2558) 

ไรยว์นิท ์(2558) 

สพฐ. (2558) 

 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

2.11 

2.12 

2.13 

2.14 

2.15 

2.16 

2.17 

2.18 

2.19 

2.20 

2.21 

2.22 

รวม 

33. การเติมพลงัชีวติอยา่งสมดุล 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

34. การบริหารความขดัแยง้ 
 

 
 

 
√ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

35. เป็นผูม้ีสติปัญญา 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

รวม 
12 

8 
7 

6 
3 

6 
2 

3 
9 

4 
5 

10 
11 

8 
10 

1 
3 

4 
8 

7 
7 

6 
148 
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 จากตารางท่ี 1.1 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบหลักของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิผลพบว่ามีองคป์ระกอบเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) จ  านวน 35 องคป์ระกอบ แต่
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ช้หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาจากความถ่ีขององค์ประกอบท่ีนกัวิจยั
ส่วนใหญ่เลือกเป็นองคป์ระกอบหลกัของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลในระดบัสูง (ในท่ีน้ี 
คือ ความถ่ีตั้ งแต่ 7 ข้ึนไป) พบว่า สามารถคัดสรรองค์ประกอบของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิผลได ้4 องคป์ระกอบท่ีจะใช้เป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจยั (Conceptual Framework) ใน
การวจิยัคร้ังน้ี จ  านวน 4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี  
องคป์ระกอบท่ี 1 การมีวสิัยทศัน์ (Visionary) 
องคป์ระกอบท่ี 2 การเป็นนกัส่ือสาร (Communicator) 
องคป์ระกอบท่ี 3 การเป็นนกัสร้างความร่วมมือ (Collaboration) 
องคป์ระกอบท่ี 4 การเป็นนกัพฒันาตนเองและผูอ่ื้น (Development Self and Others) 
จากองค์ประกอบหลกัข้างตน้สามารถสร้างตวัโมเดลการวดัของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีระสิทธิ
ผลได ้ดงัภาพท่ี 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.1 โมเดลการวดัของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล 
 
 จากภาพท่ี 2.1 แสดงโมเดลการวดัของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลท่ีไดจ้ากการ
สังเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ย 1) การมีวิสัยทศัน์ 2) การเป็นนกัส่ือสาร 
3) การเป็นนกัสร้างความร่วมมือ และ 4) การเป็นนกัพฒันาตนเองและครู 

 

การมีวสัิยทัศน์ 

การเป็นนักส่ือสาร 

การเป็นนักสร้างความร่วมมือ 

การเป็นนักพฒันาตนเองและผู้อ่ืน 

ผู้บริหาร

สถานศึกษาทีม่ี

ประสิทธิผล 
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ในล าดบัต่อไป ผูว้จิยัจะศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสังเคราะห์หาองคป์ระกอบยอ่ยของ
แต่ละองคป์ระกอบหลกั ซ่ึงเม่ือก าหนดไดอ้งคป์ระกอบยอ่ยของแต่ละองคป์ระกอบหลกัแลว้ ผูว้ิจยั
จะศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย เพื่อสังเคราะห์หานิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ีของแต่ละ
องคป์ระกอบยอ่ยของแต่ละองคป์ระกอบหลกัต่อไป 

2.  องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งช้ีของแต่ละองค์ประกอบของผู้บริหาร
สถานศึกษาทีม่ปีระสิทธิผล 
 จากองค์ประกอบหลกัของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล  (Effectiveness School 
Principal) ดัง ท่ีกล่าวข้างต้นผู ้วิจ ัยได้น าองค์ประกอบหลักมาสัง เคราะห์เพื่อก าหนดเป็น
องคป์ระกอบยอ่ยของแต่ละองคป์ระกอบหลกั ดงัน้ี 
 2.1  องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ การมีวสัิยทศัน์ 
  2.1.1  องค์ประกอบของการมีวสัิยทัศน์ 
   2.1.1.1  องคป์ระกอบของการมีวสิัยทศัน์ตามแนวคิด ของ Covey 
    Covey (1989) กล่าวถึง ผูน้ าองค์กรตอ้งก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจและค่านิยม
ร่วมกนั และยงัตอ้งส่ือสารถ่ายทอดวิสัยทศัน์นั้นเพื่อให้ทุกคนในองค์กรทราบถึงความตอ้งการมุ่ง
ไปทางไหนอย่างแทจ้ริง ซ่ึงจะท าให้คนในองคก์รมีค ามัน่สัญญาท่ีจะปฏิบติัตาม และจะตอ้งแปลง
ไปสู่แผนปฏิบติัการอย่างจริงจงั องค์ประกอบของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล ดา้นการมี
วิสัยทศัน์ ประกอบดว้ย 3 องค์ประกอบ ดงัน้ี คือ 1) การสร้างวิสัยทศัน์ 2) การส่ือสารวิสัยทศัน์ 3) 
การปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ 
   2.1.1.2  องคป์ระกอบของการมีวสิัยทศัน์ตามแนวคิด ของ Nahavandi 
    Nahavandi (2000) กล่าวว่า  ผู ้บ ริหารสถานศึกษาท่ี มีประสิทธิผลมองท่ี
ความสามารถของผูน้ า ในการท าให้สมาชิกของกลุ่มปฏิบติัภารกิจหนา้ท่ีภายในบรรลุตามเป้าหมาย
สร้างความมั่นคงให้แก่องค์การ การมีวิสัยทัศน์ของผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล 
ประกอบดว้ย 1) การก าหนดวสิัยทศัน์ 2) การเผยแพร่วสิัยทศัน์ และ 3) การน าวสิัยทศัน์สู่การปฏิบติั 
   2.1.1.3  องคป์ระกอบของการมีวสิัยทศัน์ตามแนวคิด ของ Bagwell 
    Bagwell (2002) กล่าววา่ การมีวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารนั้น ประกอบดว้ย 1) การ
ก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์ขององค์การท่ีแสดงให้เห็นถึงส่ิงท่ีองคก์ารตอ้งการให้เป็น
ในอนาคต 2) การส่ือสารวิสัยทศัน์ โดยใช้วิธีการส่ือสารแบบหลายทาง 3) การน าวิสัยทศัน์สู่การ
ปฏิบติัโดยผา่นแผนปฏิบติัการขององคก์าร 
   2.1.1.4  องคป์ระกอบของการมีวสิัยทศัน์ตามแนวคิด ของ McEwan 
    McEwan (2003) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล 
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ดา้นการมีวิสัยทศัน์ ประกอบดว้ยการสร้างวิสัยทศัน์ของผูน้ าท่ีผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูล
เพื่อให้เห็นภาพอนาคตขององค์การและส่ือสารวิสัยทศัน์อย่างมีประสิทธิผลส่ือสารให้คณะครูมี
ความเข้าใจวิสัยทศัน์ได้อย่างชัดเจน ยอมรับและเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานทั้ งหมายเพื่อให้บรรลุ
วสิัยทศัน์นั้น 
   2.1.1.5  องคป์ระกอบของการมีวิสัยทศัน์ตามแนวคิด ของ Marinelli, Naveekarn, 
Groves และ Thomus 
    Marinelli (1998), Naveekarn (2004), Groves (2005) และ Thomus (2005) ได้
ศึกษาคุณลกัษณะของการเป็นผูน้ าที่มีวิสัยทศัน์ ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ การสร้าง
วิสัยทศัน์ (Formulating) การรวบรวมขอ้มูลและค านึงถึงความตอ้งการของสมาชิก เงื่อนไขและ
ความเขา้ใจในส่ิงต่างๆ ขององคก์ารอยา่งถ่องแท ้และที่ส าคญัคือวิสัยทศัน์นั้นจะตอ้งสอดคลอ้ง
และสัมพนัธ์กบัภาพแวดลอ้มของโรงเรียน การเผยแพร่วิสัยทศัน์ (Articulating) และการปฏิบติั
ตามวิสัยทศัน์ (Implementing) 
   2.1.1.6  องคป์ระกอบของการมีวสิัยทศัน์ตามแนวคิดของ Wilson 
    Wilson (2008) กล่าวถึงการมีวสิัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดงัน้ี 1) การสร้างวิสัยทศัน์โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล การสนทนา
พูดคุยและฟังความคิดเห็นจากคนอ่ืน ๆ ทั้งในองคอ์งคก์ารและนอกองคก์าร โดยมีการวเิคราะห์และ
สังเคราะห์ขอ้มูลท่ีมีอยู่ เพื่อน าไปก าหนดวิสัยทศัน์ของผูน้ าซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถของ
ผูน้ า 2) การส่ือสารวิสัยทศัน์การถ่ายทอดวิสัยทศัน์เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนั และ 3) การปฏิบติั
ตามวสิัยทศัน์ โดยใหทุ้กคนมีส่วนร่วม 
   2.1.1.7  องคป์ระกอบของการมีวสิัยทศัน์ตามทศันะของ Meador 
    Meador (2013) กล่าวถึงส่ิงท่ีจะท าให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้ าสถานศึกษา
ท่ีมีประสิทธิผล (Effective School Leader) ดา้นการมีวิสัยทศัน์ ประกอบดว้ย 4 องค์ประกอบ ดงัน้ี 
คือ 1) การก าหนดวสิัยทศัน์ 2) การส่ือสารวสิัยทศัน์ การส่ือสารใหค้ณะครูมีความเขา้ใจวิสัยทศัน์ได้
อย่างชัดเจน ยอมรับและเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานทั้งหมายเพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์ 3) การปฏิบติัตาม
วสิัยทศัน์ และ 4) การน าใหเ้ห็นเป็นตวัอยา่ง 
   2.1.1.8  องค์ประกอบของการมีวิสัยทศัน์ตามทศันะของ The American School 
Counselor Association and the National Association of Secondary School Principals 
    The American School Counselor Association and the National Association of 
Secondary School Principals (2013) กล่าวถึง องคป์ระกอบของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล
การมีวิสัยทศัน์คือสร้างวิสัยทศัน์ร่วมซ่ึงหมายถึงความส าเร็จของนักเรียน เปิดโอกาสให้มีการ
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แลกเปล่ียนความคิดเห็นในการสอน การเรียนรู้และความคิดริเร่ิมในด้านการศึกษา แลกเปล่ียน
ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัความตอ้งการภายในโรงเรียนและชุมชน 
   2.1.1.9  องคป์ระกอบของการมีวสิัยทศัน์ตามทศันะของ วีระวฒัน์ ปันนิตามยั 
    วรีะวฒัน์ ปันนิตามยั (2538) ไดอ้ธิบายถึงคุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีมีวสิัยทศัน์ 
ดงัน้ี 1) มีความสามารถในการคิดคาดคะเนและเรียนรู้ประสบการณ์ไดดี้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
มุ่งอนาคต สังเคราะห์ขอ้มูลไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์จ าเป็น 2) วางแผนกลยุทธ์ไดดี้ มีมุมมองท่ี
ยาวไกล สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัและมองเห็นภาพท่ีควรจะเป็นในอนาคตได ้3) มอง
ภาพกวา้งและมุ่งสู่ภาพเล็ก คิดแบบนิรภยั รู้และเขา้ใจนโยบาย เป้าหมายขององค์การ สามารถ
จ าแนกเป้าหมายออกจากวิธีการ ยืดหยุ่นในแนวทางท่ีจะมุ่งเขา้สู่เป้าหมาย 4) มีความกระตือรือร้น
ในการรับรู้และเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงใหม่ ๆ กระตุน้ ริเร่ิมให้มีและใช้นวตักรรมอยู่เสมอ ไวต่อส่ิง
ใหม่อยา่งพินิจพิเคราะห์ 5) ไม่ยึดมัน่ถือมัน่ในอตัตา สนบัสนุนผูป้ฏิบติังานท่ีมีความสามารถในการ
พฒันาศกัยภาพให้บงัเกิดผลสูงสุด และเปิดใจกวา้งรับประสบการณ์ใหม่ และ 6) มีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิ ทะเยอทะยาน เนน้ท่ีผลกระทบเชิงสร้างสรรค ์มุ่งหาความส าเร็จใหม่ ๆ 
   2.1.1.10  องคป์ระกอบของการมีวสิัยทศัน์ตามทศันะของ บุญชยั โกศลธนากุลและ
วมิลกานต ์โกสุมาศ 
    บุญชยั โกศลธนากุลและวิมลกานต ์โกสุมาศ (2549) กล่าวถึง ลกัษณะของการ
มีวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล จะท าให้เกิดผลงานท่ีตอ้งการได้ มองเห็น
ภาพรวมของส่ิงท่ีตอ้งการในขั้นสุดทา้ย มองผา่นอุปสรรคไปเห็นจุดหมาย รู้ทิศทางท่ีจะไป รู้ทิศทาง
ท่ีจะหลบหลีกปัญหาได ้ประกอบดว้ย การสร้างวสิัยทศัน์กวา้งไกล 
   2.1.1.11  องคป์ระกอบของการมีวิสัยทศัน์ตามทศันะของ สุดา สุวรรณาภิรมย์ 
และอดิกด์ิ จนัทรประภาเลิศ 
    สุดา สุวรรณาภิรมย ์และอดิศกัด์ิ จนัทรประภาเลิศ (2550) ไดอ้ธิบายถึง
พฤติกรรมที่บ่งบอกถึงผูน้ าที่มีวิสัยทศัน์ ประกอบดว้ย การสร้างวิสัยทศัน์ (Formulating) การ
เผยแพร่วิสัยทศัน์ (Articulating) เป็นการส่ือสารให้ครูและผูที้่เกี่ยวขอ้งมีความเขา้ใจวิสัยทศัน์ 
รวมทั้งเกิดการยอมรับและเต็มใจที่จะปฏิบติังานเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทศัน์ โดยอาจใชก้ารส่ือสาร
ดว้ยวิธีการต่าง ๆ การปฏิบตัิตามวิสัยทศัน์ (Implementing) การบริหารจดัการกลยุทธ์ (Strategic 
Management) นวตักรรมและการเปล่ียนแปลง (Innovation and Change) 
   2.1.1.12  องคป์ระกอบของการมีวสิัยทศัน์ตามทศันะของ วจิิตร วรุตบางกูร 
    วิจิตร วรุตบางกูร ( 2551) กล่าวถึง คุณลกัษณะการมีวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารท่ีมี
ประสิทธิผล ความสามารถบริหารงานไดส้ าเร็จตามวิสัยทศัน์และเป้าหมายขององคก์ร โดยค านึงถึง
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ส่ิงท่ีถูกตอ้งท่ีควรท าใหง้านมีคุณภาพและบรรลุไดต้รงตามความคาดหมาย โดยใชท้รัพยากรในการ
บริหารงานไดอ้ยา่งคุม้ค่า องคป์ระกอบของการมีวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล 
ประกอบดว้ย 3 องค์ประกอบ ดงัน้ี คือ 1) การสร้างวิสัยทศัน์ 2) การเผยแพร่วิสัยทศัน์และ 3) การ
ปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ 
   2.1.1.13  องคป์ระกอบของการมีวสิัยทศัน์ตามทศันะของ สุธี พนาวร 
    สุธี พนาวร (2552) กล่าวถึง องค์ประกอบของการมีวิสัยทัศน์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังน้ี คือ 1) การสร้างวิสัยทศัน์คือรู้
เป้าหมายขององคก์รรู้วา่อะไรเหมาะกบัองคก์ร 3) น าวสิัยทศัน์สู่การปฏิบติัโดยใชแ้ผนปฏิบติัการสู่
การปฏิบติัและการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพเป็นการส่ือสารวสิัยทศัน์ใหบุ้คลากรขององคก์ารรวมทั้ง
บุคคลภายนอก ไดเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัในอนัท่ีจะเกิดการยอมรับการเปล่ียนแปลงใหม่ท่ีจะเกิดข้ึน 
   2.1.1.14  องคป์ระกอบของการมีวสิัยทศัน์ตามทศันะของ ทศันีย ์จุลอดุง และ ยพุิน
องัสุโรจน์ 
    ทศันีย ์จุลอดุง และ ยุพิน องัสุโรจน์ ( 2552) กล่าวถึงการมีวิสัยทศัน์ ของผูน้ าท่ี
มีประสิทธิผล ประกอบดว้ย 4 องค์ประกอบ ดงัน้ี คือ 1) การสร้างวิสัยทศัน์ ท่ีสอดคลอ้งกบับริบท
และความตอ้งการให้เกิดข้ึนในอนาคต 2) การส่ือสารวิสัยทศัน์ โดยการพูดคุย การบนัทึก จดหมาย
แจง้ข่าว ป้ายประกาศ การเล่าเร่ืองและพิธีการต่าง ๆ การส่ือสารวิสัยทศัน์ทัว่ทั้งองค์การจะตอ้ง
ส่ือสารอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 3) การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ และ 4) คุณลักษณะผูน้ าท่ีเป็น
แบบอยา่งส่ือใหเ้ห็นถึงการใหค้วามส าคญักบัวสิัยทศัน์ขององคก์ร 
   2.1.1.15  องคป์ระกอบของการมีวิสัยทศัน์ตามทศันะของ สถาบนัเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ 
    สถาบนัเพิ ่มผลผลิตแห่งชาติ (2553) อธิบายถึงองคป์ระกอบของผูน้ าที่มี
วิสัยทศัน์ พบวา่มี 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี คือ 1) สร้างวิสัยทศัน์ (Envision) เมื่อผูน้ าเป็นผูส้ร้างแรง
บนัดาลใจและท าให้เกิดการปฏิบติั ผูน้  าจึงตอ้งมีภาพอนาคตที่เรียกกนัวา่ “วิสัยทศัน์” ที่ไม่ใช่การ
สร้างวิมานในอากาศวิสัยทศัน์ของผูน้ าที่ประสบความส าเร็จตอ้งมีพื้นฐานมาจากการวิเคราะห์
ขอ้มูล ทั้งขอ้มูลภายนอกที่มีผลกระทบต่อองคก์ร และขอ้มูลภายในคือ จุดอ่อนและจุดแข็งของ
องคก์ร 2) สร้างฝันให้เป็นจริง (Enable) มีค  ากล่าวไวว้า่ “Vision Without Action is only a Dream. 
Action Without Vision is just an Activity.” หากวิสัยทศัน์เป็นจุดเร่ิมตน้ที่จะก าหนดทิศทางและ
ตดัสินใจทางเลือกในอนาคต ก็คือ การน าไปสู่การปฏิบตัิโดยมีการก าหนดโครงสร้าง ขั้นตอน 
วิธีการ และผูป้ฏิบติัที่เหมาะสม เพื่อน าไปสู่การปฏิบติัจนบรรลุการปฏิบติัจนบรรลุผลที่ตอ้งการ 
นัน่คือ การปรับส่วนต่าง ๆ ให้เหมาะสมเป็นไปในทิศทางที่สนบัสนุนเก้ือกูลกนั เพื่อให้ภาพรวม
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ขององคก์รมีความสอดคลอ้งกนั 3) สร้างโอกาสและให้อ านาจแก่ผูป้ฏิบตัิ (Empowerment) เมื่อ
ก าหนดทิศทางและจดัระบบต่าง ๆ ให้พร้อมแลว้ ส่ิงท่ีจะตอ้งท าต่อไปคือ การสร้างโอกาสและให้
อ านาจแก่ผูป้ฏิบติั โดยพิจารณาองคป์ระกอบ 3 ประการ คือความพร้อมในการปฏิบติังาน หมายถึง 
ความรู้ ความสามารถและความรับผิดชอบ ดงันั้น ผูน้  าตอ้งคดัเลือกและจดัสรรคนให้เหมาะสมให้
ความรู้และการดูแลรวมทั้งสร้างแรงจูงใจ ผลงานที่คาดหวงัและการวดัผล หมายถึง การก าหนด
เป้าหมายตั้งแต่ระดบัองคก์ร หน่วยงาน และบุคคล พร้อมทั้งส่ือสารให้เขา้ใจตรงกนั และมีวิธีการ
วดัผลที่มีมาตรฐาน ผลตอบแทนเมื่อวดัผลแลว้ ตอ้งมีระบบการให้ผลตอบแทน/ของรางวลัเมื่อ
งานประสบความส าเร็จ 4) สร้างพลงั (Energizer) ผูน้ าที่ดีตอ้งเป็นคนที่น่าเช่ือถือ สามารถสร้าง
ความเช่ือมัน่และท าตนเป็นแบบอยา่งที่ดี จูงใจและสร้างศรัทธาแก่ผูป้ฏิบติังานได ้ซ่ึงจะเกิดข้ึนได้
ก็ต่อเมื่อผูน้ ามีคุณสมบตัิ ดงัต่อไปน้ี คือ ความรู้ ความสามารถ และลกัษณะของผูน้ าที่จะสร้าง
ความน่าเชื่อถือเป็นที่ไวว้างใจ การปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งที่ดี ผูน้  าที ่มีความน่าเชื่อถือโดย
ปราศจากค าถามหรือลงัเลจากผูป้ฏิบตั ิ จะตอ้งเป็นคนที่ท  าในสิ่งที ่พ ูดและพูดในสิ่งที ่ท  า  
ความสามารถในการส่ือสาร กระตุน้ จูงใจให้ปฏิบติังานให้ส าเร็จช่วยเหลือเม่ือมีปัญหา ให้ก าลงัใจ
เมื่อมีอุปสรรค และ 5) สร้างจริยธรรม (Ethic) ผูที้่จะกา้วข้ึนมาเป็นผูน้ าตอ้งมีความประพฤติที่มี
ความซ่ือสัตยไ์ม่ใชอ้  านาจไปในทางที่ผิด อดทนต่อปัญหา และมีเมตตาที่จะช่วยเหลือ สั่งสอน
รวมทั้งมีความอ่อนนอ้มถ่อมตน รับฟังความคิดเห็นของผูอื้่น ซ่ึงจะเป็นแบบอยา่งของการสร้าง
วฒันธรรมท่ีดีงามให้เกิดข้ึนในองคก์ร 
   2.1.1.16  องคป์ระกอบของการมีวสิัยทศัน์ตามทศันะของ ประคลัภ ์ปัณฑพลงักูร 
    ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร  (2010) กล่าวถึงการมีวิสัยทัศน์ของผู ้บริหารท่ีมี
ประสิทธิผล ประกอบด้วย  1) การก าหนดวิสัยทศัน์วิเคราะห์สภาพแวดล้อม วิเคราะห์องค์การ 
ก าหนดทกัษะท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานให้ส าเร็จประเมินปัญหาและโอกาสท่ีเอ้ืออ านวย แลว้สร้าง 
ประเมินและตดัสินใจเลือก 2) การส่ือสารวิสัยทศัน์ ให้ทุกคนทราบทั้งผูป้กครอง สมาชิกในชุมชน 
และคนอ่ืน ๆ ทั้งท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้ขาทราบ 3) การน าวสิัยทศัน์สู่การปฏิบติั 
   2.1.1.17  องคป์ระกอบของการมีวสิัยทศัน์ตามทศันะของ สถาบนัแพคริม 
    แพคริม (2557) กล่าวถึงผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลจะสร้างความส าเร็จสู่องคก์ร ผูน้ า
ท่ีมีประสิทธิผลจะสามารถสร้างชยัชนะส่วนตนนัน่คือ การมีวิสัยทศัน์ ประกอบดว้ย 1) การก าหนด
วสิัยทศัน์และค่านิยม ก าหนดเป้าหมายของทีมและส่วนตนท่ีสามารถวดัผลได ้ล าดบัความส าคญัให้
สอดคล้องกับเป้าหมาย มุ่งเน้นผลลัพธ์ท่ีปรารถนา 2) การส่ือสารวิสัยทศัน์ 3) การปฏิบติัตาม
วสิัยทศัน์ 
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   2.1.1.18  องคป์ระกอบของการมีวสิัยทศัน์ตามทศันะของ ไรยว์นิท ์บุญสวสัด์ิ 
    ไรยว์ินท์ บุญสวสัด์ิ (2558) กล่าวว่า คุณลกัษณะของผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลดา้น
การมีวิสัยทศัน์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดงัน้ี คือ 1) การก าหนดวิสัยทศัน์ส่วนบุคคลและมี
เป้าหมายท่ีชดัเจน (Visionary and Goal Setting): ผูน้ าแห่งอนาคตตอ้งเขา้ใจและรู้ถึงความตอ้งการ
ความส าเร็จของตนเองอยา่งแทจ้ริง ดว้ยการแสดงความมีวสิัยทศัน์อยา่งเป็นรูปธรรมท่ีเปรียบเสมือน
มโนทศัน์แห่งเป้าหมายท่ีตนเองตอ้งการบรรลุไดอ้ยา่งชดัเจนทั้งเป้าหมายส่วนตวัและเป้าหมายใน
งาน 2) การส่ือสารวสิัยทศัน์ และ 3) การน าวสิัยทศัน์สู่การปฏิบติั 
   2.1.1.19  องคป์ระกอบของการมีวิสัยทศัน์ตามทศันะของ ชยัยุทธ เลิศพาชิน และสุ
เทพทองค า 
    ชัยยุทธ เลิศพาชิน และ สุเทพ ทองค า (2558) ได้ศึกษาเก่ียวกับผู ้น าท่ี มี
ประสิทธิผลดา้นการมีวิสัยทศัน์ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบหลกั คือ 1) การก าหนดวสิัยทศัน์ การ
ท่ีผูน้ าด าเนินการในการช้ีน าองคก์รและท าให้องค์กรมีความย ัง่ยืน ผูน้ ามีการก าหนดวิสัยทศัน์และ
ค่านิยมขององคก์รท่ีตนตอ้งการให้องคก์รมี หรือองคก์รเดินอยา่งชดัเจน สร้างบรรยากาศในองคก์ร
เพื่อส่งเสริมก ากบั และส่งผลใหบุ้คลากรในองคก์รปฏิบติัตามกฎหมายและมีจริยธรรม โดยผูน้ าตอ้ง
กระท าตนเป็นแบบอยา่งท่ีชดัเจนและตรวจสอบได ้สร้างองคก์รให้เป็นองค์กรท่ีมีความย ัง่ยืน โดย
การสร้างบรรยากาศเพื่อให้องค์กรปรับปรุงผลการด าเนินการเพื่อบรรลุพนัธกิจและวตัถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ท่ีตั้งไว ้เพื่อให้องคก์รสร้างนวตักรรม เพื่อเป็นผูน้ าในการแข่งขนัดา้นผลการด าเนินการ
หรือเป็นแบบอยา่งท่ีดี นอกเหนือจากนั้นผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลยงัตอ้งมีส่วนร่วมในการวางแผนสร้าง
ผูน้ ารุ่นใหม่และเป็นพี่เล้ียงในการพฒันาผูน้ าในอนาคตและ 2) การส่ือสารและกระตุน้ให้มีผลการ
ด าเนินการท่ีดี มีการส่ือสารกบับุคลากรทัว่ทั้งองคก์รเพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความผูกพนักบัองคก์ร 
พร้อมทั้งท าการกระตุ้นให้เกิดการส่ือสารท่ีตรงไปตรงมาแบบสองทิศทางทั้งองค์กร ถ่ายทอด
วสิัยทศัน์และค่านิยมน้ีผา่นระบบการน าองคก์ร เพื่อให้พนกังาน ผูส่้งมอบ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ทุกกลุ่ม 3) การน าวสิัยทศัน์ไปปฏิบติั และ 4) การเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
   2.1.1.20  องคป์ระกอบของการมีวสิัยทศัน์ตามทศันะของ ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน (2558)  ไดก้  าหนด
คุณลกัษณะการมีวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไวด้งัน้ี 1) ผูบ้ริหารสถานศึกษามี
การก าหนดวิสัยทศัน์ของโรงเรียนจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง โดยการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกสถานศึกษาทั้งสภาพจริงในปัจจ ุบนัและสภาพการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 2) ผูบ้ริหารสถานศึกษาก าหนดค่านิยมของโรงเรียนในการ
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ท างานให้มีความสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และพนัธกิจ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร 3) ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาสร้างศรัทธาโดยเป็นแบบอยา่งที่ดีในการปฏิบติังานตามค่านิยมของสถานศึกษาเพื่อ
พฒันาบุคลากรสู่อนาคต 4) ผูบ้ริหารสถานศึกษามีระบบให้บุคลากรไดใ้ชศ้กัยภาพในการท างาน
อยา่งเต็มท่ีภายใตก้ารกระจายอ านาจและการบริหารแบบมีส่วนร่วม 5) สร้างบรรยากาศให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระตุน้ให้เกิดการสร้างนวตักรรมเพื่อเพิ่มพูนศกัยภาพการปฏิบตัิงานและให้
เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 6) จดัระบบส่ือสารเพื ่อให้ทราบและเกิดการยอมรับในวิสัยทศัน์ 
ค่านิยมและผลการด าเนินการท่ีคาดหวงัของโรงเรียนแบบสองทิศทางอยา่งหลากหลายรูปแบบ 7) 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสร้างบรรยากาศภายใน สามารถแยกเป็นองคป์ระกอบของการมีวิสัยทศัน์ 
ประกอบดว้ย การสร้างวิสัยทศัน์ (Formulating) การเผยแพร่วิสัยทศัน์ (Articulating) การปฏิบติั
ตามวิสัยทศัน์ (Implementing) และการเป็นแบบอยา่งท่ีดี (Role Model) 
 จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัเพื่อการสังเคราะห์ก าหนดองค์ประกอบของการมี
วิสัยทศัน์ (Visionary) จากทศันะและจากผลการศึกษาวิจยัของนกัวิชาการ 20 แหล่งดงักล่าวมานั้น 
ผูว้จิยัพิจารณาเห็นวา่องคป์ระกอบบางตวัมีความหมายเดียวกนั แต่นกัวิชาการเรียกช่ือต่างกนั ดงันั้น 
เพื่อให้การน าเอาองค์ประกอบแสดงในตารางสังเคราะห์มีความเหมาะสม ผูว้ิจยัจึงก าหนดช่ือ
องค์ประกอบท่ีมีความหมายเหมือนกนัแต่เรียกช่ือแตกต่างกนัท่ีเป็นกลาง (Neutral) ท่ีสะทอ้นให้
เห็นถึงความหมายเดียวกนัและครอบคลุมองคป์ระกอบอ่ืนท่ีใช้ช่ือแตกต่างกนันั้น หรือเลือกใชช่ื้อ
องคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึง ดงัน้ี 
 1.  การสร้างวิสัยทัศน์  (Formulating) ได้แก่ 1) การก าหนดวิสัยทัศน์ 2) การก าหนด
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ 3) สร้างวิสัยทศัน์ร่วม 4) การสร้างวิสัยทศัน์กวา้งไกล 5) การสร้าง
วิสัยทศัน์คือรู้เป้าหมายขององค์กรรู้ว่าอะไรเหมาะกบัองคก์ร 5) การก าหนดวิสัยทศัน์และค่านิยม 
ก าหนดเป้าหมายของทีมและส่วนตนท่ีสามารถวดัผลได้ ล าดับความส าคัญให้สอดคล้องกับ
เป้าหมาย มุ่งเน้นผลลพัธ์ท่ีปรารถนา 6) การก าหนดวิสัยทศัน์ส่วนบุคคลและมีเป้าหมายท่ีชัดเจน 
(Visionary and Goal Setting) 7) การก าหนดวิสัยทศัน์และค่านิยมขององคก์ร 8) การก าหนดวิสัยทศัน์
ของโรงเรียนจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.  การเผยแพร่วสิัยทศัน์ (Articulating) ไดแ้ก่ 1) การส่ือสารวสิัยทศัน์ 2) ส่ือสารวสิัยทศัน์
อย่างมีประสิทธิผล 3) การส่ือสาร 4) การส่ือสารและกระตุ้นให้มีผลการด าเนินการท่ีดี  5) จัด
ระบบส่ือสารเพื่อใหท้ราบและเกิดการยอมรับ 
 3.  การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ (Implementing) ไดแ้ก่ 1) การน าวสิัยทศัน์สู่การปฏิบติั 2) การ
น าวิสัยทศัน์สู่การปฏิบติัโดยผา่นแผนงาน 3) น าวิสัยทศัน์สู่การปฏิบติัโดยใชแ้ผนปฏิบติัการสู่การ
ปฏิบติั 4) สร้างฝันใหเ้ป็นจริง (Enable) 
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 4.  การเป็นแบบอยา่งท่ีดี (Role Model) ไดแ้ก่ 1) การน าใหเ้ห็นเป็นตวัอยา่ง 2) คุณลกัษณะ
ผูน้ าท่ีเป็นแบบอยา่ง 3) สร้างศรัทธาโดยเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติังาน 
 จากการก าหนดช่ือองคป์ระกอบ 4 รายการขา้งตน้และจากองคป์ระกอบท่ีเป็นทศันะหรือ
ผลการศึกษาวิจยัของนกัวิชาการแหล่งต่าง ๆ ท่ีมีความหมายเฉพาะอ่ืน ๆ ผูว้ิจยัได้น ามาแสดงใน
ตารางสังเคราะห์ 2 โดยองค์ประกอบเหล่าน้ีถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Framework) ท่ีผูว้ิจ ัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพื่อก าหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบ
แนวคิดเพื่อการวจิยั (Conceptual Framework) ต่อไป 
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ตารางที่ 2.2 การสังเคราะห์องคป์ระกอบของการมีวิสัยทศัน์ 
 

องคป์ระกอบของการมีวสิยัทศัน ์

Covey (1989) 

Nahavandi (2000)  

Bagwell (2002) 

McEwan (2003) 

Thomus(2005) 

Wilson (2008) 

Meador (2013)  

ASCA and NASSP 
(2013) 

วรีะวฒัน์ (2538) 

วมิลกานต ์(2549)  

สุดา (2550) 

วจิิตร (2551) 

สุธี พนาวร (2552) 

ทศันีย ์(2552) 

สถาบนัเพ่ิมผลิต
แห่งชาติ (2553) 

ประคลัภ ์(2010) 

แพคริม (2557) 

ไรยว์นิท(์2558) 

ชยัยทุธ(2558) 

สพฐ. (2558) 

รวม 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

1. การสร้างวสิยัทศัน์ (Formulating) 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
19 

2. การเผยแพร่วสิยัทศัน์ (Articulating) 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

 
 

 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
17 

3. การปฏิบตัิตามวสิยัทศัน์ (Implementing) 
√ 

√ 
√ 

 
√ 

√ 
√ 

 
 

 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
 
√ 

15 
4. การเป็นแบบอยา่งที่ดี (Role M

odel) 
 

 
 

 
 

 
√ 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 
√ 

3 
5. มีความสามารถในการคิดคาดคะเน 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 
6. วางแผนกลยทุธ์ (Strategic Plan) 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 
7. มองเห็นภาพรวมของสิ่งที่ตอ้งการ 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 
8. มีความกระตือรือร้น 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 
9. ไม่ยดึมัน่ถือมัน่ในอตัตา 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 
10. มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์ 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 
11. การบริหารจดัการกลยทุธ์ (Strategic 
M

anagement) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
√ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบของการมีวสิยัทศัน ์

Covey (1989) 

Nahavandi (2000)  

Bagwell (2002) 

McEwan (2003) 

Thomus(2005) 

Wilson (2008) 

Meador (2013)  

ASCA and NASSP 
(2013) 

วรีะวฒัน์ (2538) 

วมิลกานต ์(2549)  

สุดา (2550) 

วจิิตร (2551) 

สุธี พนาวร (2552) 

ทศันีย ์(2552) 

สถาบนัเพ่ิมผลิต
แห่งชาติ (2553) 

ประคลัภ ์(2010) 

แพคริม (2557) 

ไรยว์นิท(์2558) 

ชยัยทุธ(2558) 

สพฐ. (2558) 

รวม 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

12. นวตักรรมและการเปลี่ยนแปลง 
(Innovation and Change) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
√ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

13. สร้างโอกาสและใหอ้ านาจแก่ผูป้ฏิบตัิ 
(Empowerment) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
√ 

 
 

 
 

 
 

1 

14. สร้างพลงั (Energizer) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
1 

15. สร้างจริยธรรม (Ethic) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
1 

16. การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
√ 

1 
รวม 

3 
3 

3 
2 

3 
3 

4 
1 

6 
1 

3 
3 

3 
7 

3 
3 

3 
3 

2 
5 

66 
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 จากตารางท่ี 2.2 ผลการสังเคราะห์องคป์ระกอบของการมีวิสัยทศัน์พบวา่มีองคป์ระกอบ
เชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) จ  านวน 16 องค์ประกอบ แต่การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ช้
หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาจากความถ่ีขององค์ประกอบท่ีนกัวิจยัส่วนใหญ่เลือกเป็นองค์ประกอบ
ของการมีวิสัยทัศน์ในระดับสูง (ในท่ีน้ี คือ ความถ่ีตั้ งแต่ 15 ข้ึนไป) พบว่า สามารถคัดสรร
องค์ประกอบของการมีวิสัยทัศน์ได้ 3 องค์ประกอบท่ีจะใช้เป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย 
(Conceptual Framework) ในการวจิยัคร้ังน้ี จ  านวน 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
องคป์ระกอบท่ี 1 การสร้างวิสัยทศัน์ (Formulating) 
องคป์ระกอบท่ี 2 การเผยแพร่วสิัยทศัน์ (Articulating) 
องคป์ระกอบท่ี 3 การปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ (Implementing) 
จากองคป์ระกอบหลกัขา้งตน้สามารถสร้างตวัโมเดลการวดัของการมีวสิัยทศัน์ได ้
ดงัภาพท่ี 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.2 โมเดลการวดัของการมีวสิัยทศัน์ 
 
 จากภาพท่ี 2.2 แสดงโมเดลการวดัของการมีวิสัยทศัน์ท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ทฤษฎีและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ย 1) การสร้างวิสัยทศัน์ (Formulating) 2) การเผยแพร่วิสัยทศัน์ 
(Articulating) และ 3) ปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ (Implementing) 
 
 
 

 

การสร้างวสัิยทัศน์ 

การเผยแพร่วสัิยทัศน์ 

การปฏิบัติตามวสัิยทศัน์ 

การมีวสัิยทัศน์ 
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 2.2 นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งช้ี “การสร้างวสัิยทศัน์” (Formulating) 
  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552) ให้ทศันะวา่ ผูบ้ริหารองคก์ารควรพฒันาวิสัยทศัน์
ของตนเองให้มีความกวา้งไกลและลึกซ้ึง การพฒันาวิสัยทศัน์เกิดข้ึนจากการรับขอ้มูลข่าวสารท่ี
หลากหลาย โดยการอ่านหนงัสือ เอกสารต่าง ๆ และการรับฟัง นัน่คือในการสร้างวิสัยทศัน์ในขั้น
แรกจะตอ้งอ่านและฟังให้มาก เพื่อเป็นแหล่งวตัถุดิบทางปัญญาส าหรับการคิดและการวิเคราะห์
เพื่อเชื่อมโยง เหตุปัจจยัต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ รวมทั้งการฝึกการคิดในเชิงสังเคราะห์โดยการ
เชื่อมโยงเหตุการณ์ที ่เกิดขึ้น แลว้สร้างเป็นแนวคิดหรือบทเรียนเบื ้องตน้ที ่เ กี ่ยวขอ้งกบั
ปรากฏการณ์นั้น ซ่ึงวิธีคิดแบบน้ีจะท าให้ผูบ้ริหารมีการรับรู้ปัญหาอยา่งรวดเร็วและสามารถ
เช่ือมโยงปัญหาต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถที่จะใชพ้ลงัทางความคิดของ
ตนเองในการท านายหรือพยากรณ์อนาคตของการเปลี่ยนแปลงโลกและสังคมที่มีผลกระทบกบั
องคก์าร ซ่ึงในทา้ยท่ีสุดก็จะส่งผลให้ผูบ้ริหารสามารถก าหนดวิสัยทศัน์ขององคก์ารของตนเองได้
อยา่งชดัเจนวา่ควรจะเป็นในลกัษณะใดบา้ง วิสัยทศัน์ที่ดีตอ้งมีความชดัเจน เป็นส่ิงที่พึงปารถนา
ของสมาชิก เป็นถอ้ยค าที่สามารถกระตุน้หรือสร้างแรงจูงใจแกส้มาชิกได ้มีความเป็นไปไดใ้น
การปฏิบตัิ มีความยืดหยุน่ที่สามารถปรับเปลี่ยนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและตอ้งสามารถน าไป
ถ่ายทอดและส่ือสารให้ผูอ่ื้นเขา้ใจไดก้ระจ่าง 
  Yulk (2002) ไดก้ล่าวไวว้า่ ในการสร้างวิสัยทศัน์นั้น ผูน้  าจะตอ้งสร้างเครือข่ายงาน
ท่ีจะไดพ้บปะกบัสมาชิกทั้งในองคก์ารและนอกองคก์าร ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
โดยผูน้ าจะตอ้งสนใจในความคิดเห็นของผูอื้่น โดยเฉพาะความคิดเห็นใหม่ ๆ หรือที่แตกต่างไป
จากความคิดเห็นของตนเองและของคนอื่น  ๆ เพื ่อที่จะไดเ้ลือกเฉพาะความคิดเห็นที่ดีมาใช้
ประกอบการตดัสินใจ 
  Goens and Clover (1991) มีความเห็นวา่ ในการสร้างวิสัยทศัน์นั้นผูน้ าไม่สามารถท่ี
จะนัง่อยูเ่ฉยและคอยให้วิสัยทศัน์เกิดข้ึนเองได ้แต่จ  าเป็นจะตอ้งศึกษาองคก์ารอยา่งลึกซ้ึงโดย
วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล วินิจฉยัความตอ้งการของสมาชิก ฟังความคิดเห็นของบุคคลที่เก่ียวขอ้ง
ทั้งในและนอกองคก์าร ไต่ถามปัญหา สังเกตปฏิกิริยายอ้นกลบัของสมาชิก ศึกษาขอ้มูลท่ีมีอยูเ่พื่อ
น าส่ิงเหล่านั้นมาประมวลกนัเขา้กลายเป็นวิสัยทศัน์ของผูน้ า 
  Braun (1991) ไดอ้ธิบายถึง การสร้างวิสัยทศัน์ หมายถึง การสร้างความฝันท่ีเป็นจริง
หรือการสร้างพิมพเ์ขียวขององคก์ารที่มีความเป็นเลิศในอนาคต เป็นการสร้างภาพในอนาคตท่ี
ผูบ้ริหารปรารถนาให้องคก์ารของตนเป็นอยา่งนั้น ตอ้งมีการศึกษาองคก์ารอยา่งลึกซ้ึง มีการ
วิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งชดัเจนเกี่ยวกบัจุดดอ้ย จุดเด่นของบุคคล สถานที่ ทรัพยากร และเวลา 
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วิสัยทศัน์ท่ีสร้างจ าเป็นตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม วิธีการท่ีดีในการสร้างวิสัยทศัน์ ก็
คือการมีส่วนร่วม 
  Locke et al. (1991) ไดเ้สนอแนวทางการสร้างวิสัยทศัน์ของผูน้ า ดงัน้ี 1) โดยการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล หมายถึง การสนทนาพูดคุยและฟังความคิดเห็นจากคนอ่ืน ๆ ทั้งในองคอ์งค์การ
และนอกองคก์าร 2) โดยกระบวนการจดักระท าขอ้มูล หมายถึง การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล
ที่มีอยู ่เพื่อน าไปก าหนดวิสัยทศัน์ของผูน้ าซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถของผูน้ าในเร่ือง
ต่อไปน้ี การมีสายตายาวไกล ความเขา้ใจในประเพณีและวฒันธรรมขององคก์าร ความเขา้ใจถึง
ผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนและแนวโนม้ของโลกในอนาคต ความสามารถในการมองเห็น
ภาพรวมขององคก์าร ความสามารถในการคาดคะเนแรงต่อตา้นอนัอาจเกิดข้ึน การมีความพร้อมท่ี
จะปรับเปล่ียนความคิดเห็นของตนเองไดต้ลอดเวลา 3) การถ่ายทอดวิสัยทศัน์ของตนออกมาเป็น
ถอ้ยค าไดอ้ยา่งชดัเจน มีพลงัในการกระตุน้ให้สมาชิกทุกคนท างานเพื่อเป้าหมายขององคก์าร ทั้งน้ี
ถอ้ยค าที่แสดงวิสัยทศัน์นั้นควรมีลกัษณะยน่ยอ่ ชดัเจน ทา้ทาย มุ่งอนาคต มัน่คง ปารถนาที่จะ
บรรลุให้ได ้4) การประเมินผลเป็นระยะ หมายถึง การทดสอบวา่วิสัยทศัน์นั้นสอดคลอ้งกบัความรู้
ความสามารถของสมาชิกในองคก์ารหรือไม่ หากไดค้  าตอบปฏิเสธผูน้ าก็จะตอ้งน าวิสัยทศัน์นั้นมา
พิจารณาเพื่อปรับเปล่ียนต่อไป 
  Dubrin (2006) ไดก้ล ่าววา่ในการสร้างว ิส ัยทศัน ์ผู บ้ริหารตอ้ง เตรียมและใช้
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อให้มีขอ้มูลข่าวสารให้มากที่สุดเท่าที่จะท าไดจ้ากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย
ตามความจ า เ ป็น โดยไดเ้สนอขั้นตอนที่จะน าไปสู่การสร้างว ิส ัยทศัน ์ ไดแ้ก ่ ว ิเคราะห์
สภาพแวดลอ้ม วิเคราะห์องคก์าร ก าหนดทกัษะที่จ  าเป็นในการด าเนินงานให้ส าเร็จประเมินปัญหา
และโอกาสท่ีเอ้ืออ านวย แลว้สร้าง ประเมินและตดัสินใจเลือก 
  Willmore (2002) ไดอ้ธิบายถึงการพฒันาวิสัยทศัน์หรือการสร้างวิสัยทศัน์จะบอกถึง
สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีตอ้งการจะเป็นในอนาคต จากวิสัยทศัน์ท่ีสร้างข้ึนทุกส่ิงในสถานศึกษา
ตอ้งสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ ทั้งเป้าหมายและกลยุทธ์เพื่อให้ประสบผลส าเร็จตามท่ีมุ่งหวงั 
  วีระวฒัน์ ปันนิตามยั (2541) เสนอแนวทางการสร้างวิสัยทศัน์ไว ้ดงัน้ีคือ 1) การคิด
จากหลายผสัสะ (Multlsensory Thinking) ไดเ้เก่ ส่ิงที่ไดรู้้ไดเ้ห็น สัมผสัดว้ยหูตาจมูกลิ้นกายใจ
ของเราเช่ือมโยงสังเคราะห์ประสบการณต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั 2) การสร้างแผนที่ไวใ้นสมอง (Mind 
Mapping) คิคคาดคะเนวิเคราะห์ส่ิงต่าง ๆ แบบใยแมงมุมโดยระบุความคิคหลกัแลว้ระบุปัจจยัท่ี
เกี่ยวขอ้งเป็นการใชพ้ลงัร่วมของสมองทั้งสองซีกอยา่งสมดุลทั้งในส่วนการคิดวิเคราะห์และ
จินตนาการ 3) การคิดแลว้เขียน (Brain Writing) เป็นการระดมสมองโดยให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุม คิด
ดงั ๆ เขียนความคิดในกระดาษ แลว้ช่วยกนัคิดต่อยอด 4) แผนบอกเร่ืองราว (Storyboarding) โดย
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เขียนแนวคิดลงในกระดานท่ีติดตามทางเดินหรือห้องพกัทานกาแฟเพื่อให้คนอ่ืนร่วมแสดงทศันะ
ร่วมปรับปรุงแกไ้ข 5) การฝึกญาณหยัง่รู้ (Intuition) เช่นฝึกสมาธิฟังดนตรีเบา ๆ ฝึกจิตดว้ยการเล่น
กบัความคิดแบบมีส่ิงเร้าช้ีน า เช่นอกัษรไขวห้มากรุกฝึกความยืดหยุนมีจิตใจเปิดกวา้ง คิดวิเคราะห์
ในแง่มุมต่าง ๆ ระบุขอ้ดีขอ้เสียการประเมินหางเลือก จดความคิดใหม่ ๆ ท่ีแวบเขา้มาในสมอง 6) 
การวเิคราะห์ SWOT โดยอาจยกรอบของเวลา 3 ช่วง คือ อดีตปัจจุบนั และอนาคตพิจารณาแนวโนม้
การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ทั้งในและนอกองคก์าร 7) วิเคราะห์สถานการณ์ดว้ย Scenario Planning เป็น
การคิดคาดคะเนอนาคตท่ีอาจเป็นไปใดโ้ดยผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมกนัระบุเล่าเร่ืองหรือก าหนดเป็นฉาก
ภายใตส้ภาพการณ์ท่ีเป็นอยูก่ระบวนการคิดเป็นฉาก ๆ จะช่วยหาภาพท่ีควรปฏิบติัในอนาคต 8) การ
ประชุมร่วมกนัเพื่อหาเอกฉนัทข์องขอ้ความท่ีจะเลือกเป็นวิสัยทศัน์ท าได ้3 ระดบัคือการจดัอนัดบั
ขอ้ความความสอดคล้องของขอ้ความกบัเกณฑ์ความส าเร็จและความสอดคล้องของขอ้ความกบั
สภาพปัจจยัต่าง ๆ ขององคก์าร 
  วีรวุธมาฆะศิรานนท์ (2544) กล่าวว่าการสร้างวิสัยทศัน์นั้นจะเกิดจากองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ดังน้ีคือ 1) ข้อมูลข่าวสาร (Information) ทั้ งภายในและภายนอกองค์การ 2) องค์ความรู้ 
(Knowledge) ของคนในองคก์าร 3) การริเร่ิมไม่ยึดดิดกบัรูปแบบเดิม 4) ความคาดหวงั (Expectation) 
ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัองคก์าร 5) การผสมผสานจินตนาการและดุลพินิจศกัยภาพความสามารถ
ทกัษะและประสบการณ์ในการเรียนรู้  6) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
องคก์ารและแนวโนม้ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งแม่นย  าดว้ยวิธีการเชิงระบบ (Systemapproach) 7) การก าหนด
ทางเลือกในการเดินไปสู่อนาคต (Scenario of the Future) ว่าจะใชก้ลยุทธ์ใดเป็นตวัน า 8) การรวม
พลงัความมุ่งมัน่ในการสร้างนวตัวรรม (Innovative) เพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นรูปธรรม 
  ในขณะท่ี เท้ือน ทองแกว้ (2558) กล่าวว่า ผูบ้ริหารท่ีมีวิสัยทศัน์ท่ีดีจะตอ้งไดรั้บการ
ฝึกให้เป็นนักจินตนาการ แต่สามารถน ามาสู่การปฏิบัติ ท่ี เป็นจริงได้ จึงต้องเป็ผู ้ท่ีสะสม
ประสบการณ์ด้วยตนเองจากการศึกษา คน้ควา้ การดูงานน ามาประมวลเป็นความรู้ เปรียบเทียบ
เหตุการณ์ขององคก์ารจากอดีต ปัจจุบนัท่ีจะเช่ือมโยงไปสู่อนาคต โดยพิจารณาจากสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และกระแสของโลกาภิวตัน์ มาตรวจสอบกบัปัจจยั
ภายใน คือจุดแข็ง จุดอ่อน พิจารณาโอกาสและอุปสรรค ก าหนดเป็นวิสัยทศัน์ เม่ือไดว้สิัยทศัน์แลว้ 
จะตอ้งหาทางเผยแพร่วิสัยทศัน์ ให้ทุกคนในองคก์ารมองไปในทิศทางเดียวหรือภาพเดียวกนัดว้ย
ความพึงพอใจ เม่ือทุกคนยอมรับจะมองเห็นเป้าหมายและขอบข่ายงานท่ีจะท าชดัเจน และท่ีส าคญั
คือการได้มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทศัน์ จะเป็นพลังส าคัญในการให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบติังาน ตามหลกัการท่ีวา่ร่วมคิด ร่วมท า จะน าไปสู่ผลส าเร็จ 
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 ดังนั้ น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการขององค์ประกอบ “การสร้างวิสัยทัศน์”
(Formulating) หมายถึงการท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแสดงออกถึงความสามารถในการ
วิเคราะห์สภาพการณ์ทั้งภายในและภายนอกการก าหนดทิศทางและเป้าหมาย การกระตุน้ให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในการท างานและ การสร้างบรรยากาศท่ีสนบัสนุนความคิดสร้างสรรค์ และ
สามารถสรุปตัวบ่งช้ีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการสร้างวิสัยทัศน์ได้ 4 ตวับ่งช้ี ได้แก่ 1) การ
วเิคราะห์สภาพการณ์ทั้งภายในและภายนอก 2) การก าหนดทิศทางและเป้าหมาย 3) การกระตุน้ให้
เกิดความคิดสร้างสรรคใ์นการท างานและ 4) การสร้างบรรยากาศท่ีสนบัสนุนความคิดสร้างสรรค ์
 2.3  นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งช้ี “การเผยแพร่วสัิยทศัน์” (Articulating) 
  Bennis (1989) ได้กล่าวถึง ผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลจะเพียงแต่มีวิสัยทศัน์เท่านั้นยงัไม่
เพียงพอ แต่จะตอ้งเผยแพร่วิสัยทศัน์นั้นให้สมาชิกเขา้ใจอย่างชดัเจนโดยเน้นท่ีผลผลิต เป้าหมาย 
และทิศทางการด าเนินงาน ในขณะท่ี Davis and Thomas (1989) มีความเห็นในท านองเดียวกนัว่า 
วิสัยทศัน์เป็นส่ิงท่ีส าคญัประการแรกท่ีผูน้ าจะตอ้งมีและจะตอ้งสามารถเผยแพร่วิสัยทศัน์นั้นไปสู่
ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งต่าง ๆ โดยมุ่งหวงัใหบ้รรลุวสิัยทศัน์นั้น เช่นเดียวกบั Licata and others (1990) ได้
ศึกษาเก่ียวกบัวิสัยทศัน์พบวา่ผูน้ าท่ีมีวิสัยทศัน์นั้นนอกจากจะสามารถมองเห็นภาพในอนาคตของ
องค์การได้อย่างชัดเจนแล้ว ยงัต้องสามารถท าให้สมาชิกยินดีเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อ
ปฏิบติังานต่าง ๆ ให้บรรลุวิสัยทศัน์นั้น ส่วน Caldwell and Spinks (1990) ไดย้ืนยนัไวอ้ยา่งชดัเจน
ว่า การมีวิสัยทศัน์เพียงอย่างเดียวยงัไม่เพียงพอ ส่ิงส าคญัท่ีผูน้  าจะตอ้งกระท าให้ได้คือการท าให้
สมาชิกมีจิตผกูพนักบัวิสัยทศัน์นั้น และสามารถหล่อหลอมวสิัยทศัน์นั้นลงสู่นโยบาย แผนงาน และ
กิจวตัรประจ าวนัภายในองคก์ารไดเ้ป็นผลส าเร็จดว้ย 
  Locke et al. (1991) ได้เสนอว่าการเผยแพร่วิสัยทศัน์สามารถท าได้โดยการกล่าว
ปราศรัย การพูดคุย การบนัทึก จดหมายแจง้ข่าว การใชอุ้ปมา ค าขวญั ป้ายประกาศ การเล่าเร่ืองและ
พิธีการต่าง ๆ วิธีการส่ือสารวิสัยทศัน์ทัว่ทั้งองคก์ารไวว้า่จะตอ้งส่ือสารอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
โดยอาจใช้วิธีการพิมพ์เอกสารเผยแพร่เก่ียวกบัวิสัยทศัน์ขององค์การ การเขียนบทความเก่ียวกบั
วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร การจดัท าวีดีโอเก่ียวกบัวิสัยทศัน์ขององค์การเผยแพร่ การประชุมกลุ่มยอ่ย
ซ่ึงเป็นการพบปะท่ีมีการส่ือสารแบบสองทางท าให้ได้ซักถามขอ้สงสัยหรือใช้วิธีการย่อขนาด
เอกสารท่ีบอกถึงวสิัยทศัน์ขององคก์ารใหมี้ขนาดเท่ากบับตัรเครดิตใหพ้นกังานพกติดตวัได ้
  Quigley (1993) ได้เสนอแนะวิธีการส่ือสารวิสัยทัศน์ทั่วทั้ งองค์การไวว้่าจะต้อง
ส่ือสารอย่างต่อเน่ือง และสม ่าเสมอ โดยอาจใชว้ิธีการพิมพเ์อกสารเผยแพร่เก่ียวกบัวิสัยทศัน์ของ
องค์การ การเขียนบทความเก่ียวกบัวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร การจดัท าวีดีโอเก่ียวกบัวิสัยทศัน์ของ
องคก์ารเผยแพร่ การประชุมกลุ่มยอ่ยซ่ึงเป็นการพบปะท่ีมีการส่ือสารแบบสองทาง ท าให้ไดซ้กัถาม
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ขอ้สงสัยหรือใชว้ิธีการยอ่ขนาดเอกสารท่ีบอกถึงวสิัยทศัน์ขององคก์ารใหมี้ขนาดเท่ากบับตัรเครดิต
ใหพ้นกังานพกติดตวัได ้
  Fisher (1993) กล่าวว่า ผูน้  านอกจากจะมีวิสัยทศัน์แล้วตอ้งสามารถบอกกล่าวหรือ
เผยแพร่ (Articulate) วิสัยทศัน์เพื่อให้คนอ่ืนเขา้ใจและยอมรับในวิสัยทศัน์นั้นท่ีอธิบายการเผยแพร่
วสิัยทศัน์ คือ การส่ือสารใหทุ้กคนทราบทั้งผูป้กครอง สมาชิกในชุมชน และคนอ่ืน ๆ ทั้งท่ีเก่ียวขอ้ง
และไม่เก่ียวขอ้ง เพื่อให้เขาทราบวา่เราคือใคร มีภารกิจอะไรและมีจุดหมายอยา่งไร รวมทั้งบอกถึง
แผนงานท่ีได้ก าหนดไว ้เพื่อเป็นการเชิญชวนให้บุคคลเหล่าน้ีเข้ามามีส่วนรวม ให้ร่วมมือและ
ช่วยเหลือใหเ้กิดความส าเร็จตามวสิัยทศัน์ 
  Wilmore (2002) กล่าวว่า หากได้วางแผนการเดินทางเอาไวแ้ล้ว แต่ไม่บอกให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบว่าจะไปท่ีไหน เม่ือไร เขายอ่มไม่สามารถให้ความช่วยเหลือในการเดินทางไปให้
ถึงจุดหมายได ้ดงันั้นการส่ือสารให้ทุกคนทราบ รวมทั้งเชิญชวนให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนรวมจึง
เป็นส่ิงจ าเป็น ซ่ึงอาจส่ือสารโดยการพูด การบอกกล่าวหรือการเขียนเป็นขอ้ความ 
  Zaccaro and Banks (2004) เสนอวิธีการจะแสดงให้ผู ้อ่ืนทราบถึงวิสัยทัศน์หรือ
อนาคตท่ีเป็นไปไดน้ั้น จ  าเป็นจะตอ้งส่ือสารให้ผูอ่ื้นทราบเกิดความเขา้ใจและยอมรับ ซ่ึงสามารถ
ด าเนินการไดห้ลายแนวทางโดยการใช้วาทศิลป์ เช่นการใชอุ้ปมา การเขียนเป็นค าขวญั การเขียน
เป็นขอ้ความท่ีมีความหมาย การใชภ้าพ สัญลกัษณ์ใด ๆ ท่ีเป็นตวัแทนของวสิัยทศัน์ ส่วน Wilmore 
(2002) อธิบายการเผยแพร่วสิัยทศัน์เป็นการส่ือสารวสิัยทศัน์ใหส้มาชิกในองคก์ารและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
เขา้ใจและถือเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับผูน้ าองคก์าร ซ่ึงมีวิธีการส่ือสารเพื่อเผยแพร่วสิัยทศัน์ โดยการพูด 
เขียน และการกระท าท่ีเป็นแบบอยา่ง 
  จิติมา วรรณศรี (2550) อธิบายถึงการเผยแพร่วิสัยทศัน์ หมายถึง ความสามารถของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่ือสารให้ครูและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจวิสัยทศัน์ รวมทั้งเกิดการยอมรับ
และเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานเพื่อใหบ้รรลุตามวิสัยทศัน์ โดยอาจใชก้ารส่ือสารดว้ยวิธีการต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
การพูด การเขียนหรือการใชส้ัญลกัษณ์ และการกระท าเช่นเดียวกบัชลาลยั นิมิบุตร (2550) อธิบาย
การเผยแพร่วิสัยทศัน์ หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถส่ือสารให้คณะครูมีความเขา้ใจ
วิสัยทศัน์ไดอ้ยา่งชดัเจน ยอมรับและเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานทั้งหมายเพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์นั้น โดย
การใช้ค  าพูด สัญลกัษณ์ การท าตนเป็นแบบอย่างและการให้รางวลัเช่นเดียวกบั ทองใบ สุดชารี 
(2551) กล่าววา่การเผยแพร่วิสัยทศัน์ คือความสามารถของผูน้ าในการส่ือสารวิสัยทศัน์ให้บุคลากร
ขององค์การรวมทั้ งบุคคลภายนอก ได้เกิดความเข้าใจตรงกันในอันท่ีจะเกิดการยอมรับการ
เปล่ียนแปลงใหม่ท่ีจะเกิดข้ึน การเลือกใชว้ธีิการส่ือสารจะตอ้งมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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รวมถึงความสามารถในการสร้างเครือข่ายการส่ือสารกบับุคลากรทั้งภายในและภายนอกองคก์ารให้
เกิดการยอมรับวสิัยทศัน์ขององคก์าร 
  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552) กล่าวไวว้า่ วิสัยทศัน์แตกต่างจากการก าหนดทิศทาง
อนาคตในรูปแบบอ่ืนหลายประการ กล่าวคือ วิสัยทศัน์มีความชดัเจนและมีอิทธิพลต่อจินตนาการ 
เป็นการเสนอวถีิทางใหม่เพื่อการปรับปรุงสางต่าง ๆ ท่ีมีอยูด่ ั้งเดิมใหดี้ข้ึน วสิัยทศัน์ยงัมีการเช่ือมต่อ
ระหวา่งส่ิงท่ีพึงปรารถนากบัแนวทางการปฏิบติัซ่ึงบุคคลทัว่ไปสามารถรับรู้ไดแ้ละสามารถน าไป
ปฏิบติัให้เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นจริง หากมีการส่ือสารอยา่งเหมาะสม วสิัยทศัน์จะแทรกซึม
เขา้ไปในอารมณ์ความรู้สึกของผูต้ามและจะเปล่ียนสภาพจิตใจของผูต้ามให้เกิดความกระตือรือร้น
ก่อให้เกิดพลงัขบัเคล่ือนองค์การและสายใยสร้างความผูกพนัท่ีผนึกแน่นระหว่างผูต้าม ผูน้ า การ
ปฏิบติังานและองคก์ารวิสัยทศัน์ท่ีมีการส่ือสารชดัเจนและมีจินตนาการท่ีทรงพลงัมีแนวโนม้ท าให้
ผูต้ามเขา้ใจและยอมรับไดง่้าย ผูน้ าจะตอ้งมีความสามารถในการอธิบายวิสัยทศัน์ต่อบุคคลอ่ืน โดย
การส่ือสารดว้ยค าพูดและเขียนอย่างชดัเจน วิสัยทศัน์ท่ีดีท่ีสุดมีแนวโน้มท่ีไร้ประสิทธิผลถา้ผูน้ า
ขาดการส่ือสารอย่างเขม้ขน้ ผูน้ าจะตอ้งพฒันาทกัษะในการส่ือสารหรือการพูดและการเขียนเพื่อ
โน้มน้าวจูงใจให้สมาชิกในองค์การเกิดความผูกพนัต่อวิสัยทศัน์ เป้าประสงค์ โดยการประกาศ
วสิัยทศัน์ใหทุ้กคนทราบถึงทิศทางเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและสนบัสนุน 
 ดังนั้น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององค์ประกอบ “การเผยแพร่วิสัยทศัน์” 
(Articulating) หมายถึงการท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแสดงออกถึงความสามารถในการ
ส่ือสารให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจวิสัยทศัน์ไดอ้ยา่งชดัเจน การโนม้นา้ว จูงใจให้บุคลากร
ยึดมัน่ต่อวิสัยทศัน์การสร้างความเขา้ใจและการมองเห็นคุณค่าในวิสัยทศัน์และการกระตุน้ให้เกิด
การส่ือสารระหว่างบุคคลและเป็นลกัษณะสองทิศทางและสามารถสรุปตวับ่งช้ีการแสดงออกถึง
การเผยแพร่วสิัยทศัน์ได ้4 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 1) การส่ือสารใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจวสิัยทศัน์
ไดอ้ยา่งชดัเจน 2) การโนม้นา้ว จูงใจให้บุคลากรยดึมัน่ต่อวสิัยทศัน์ 3) การสร้างความเขา้ใจและการ
มองเห็นคุณค่าในวิสัยทศัน์และ 4) การกระตุน้ให้เกิดการส่ือสารระหว่างบุคคลและเป็นลกัษณะ
สองทิศทาง 
 2.4  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ี “การปฏิบัติตามวสัิยทศัน์” (Implementing) 
  Sashkin (1988) ไดก้ล่าวถึงการมีวิสัยทศัน์ของผูน้ าจ  าเป็นตอ้งมีการน าวิสัยทศัน์สู่การ
ปฏิบติั ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ได ้2 แนวทาง คือ 1) โดยการหลอมรวม
วิสัยทศัน์นัน่ลงในปรัชญาของโรงเรียนและก าหนดนโยบาย โครงการเพื่อน าปรัชญาของโรงเรียน
ไปปฏิบติัจริง 2) โดยการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัสมาชิกแต่ละคน ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมี
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คุณลกัษณะ 5 ประการ คือ มีทกัษะการส่ือสารท่ีดี แสดงออกถึงวิสัยทศัน์ของตนอย่างเด่นชดั วาง
ตนใหเ้ป็นท่ีไวว้างใจ มีความมัน่ใจในตนเองและเคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
  Locke et al. (1991) ได้เสนอแนวทางในการปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ให้บรรลุเป้าหมาย 
ดงัน้ีคือ 1) ถ่ายทอดวิสัยทศัน์ออกเป็นบญัชีรายการท่ีตอ้งปฏิบติัจริง 2) จดัโครงสร้างขององคก์ารให้
พร้อมท่ีจะรับการน าวิสัยทัศน์ไปปฏิบัติ  3) คัดเลือกบุคคลให้ท างานท่ีเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ และพฒันาบุคลากรให้มีความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานเพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์ท่ีก าหนด 
4) สร้างความกระตือรือร้นในการท างานให้เกิดแก่สมาชิกโดยการใช้อ านาจหน้าท่ีตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ การท าให้ดูเป็นแบบอย่าง การสร้างให้เกิดความเช่ือมัน่ในตนเองและการกระจายอ านาจ 
5) เก็บรวบรวมขอ้มูลและศึกษาขอ้มูลเป็นอยา่งดีเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจมิให้ผดิพลาด 6) สร้าง
ทีมงานท่ีดีให้สมาชิกได้ร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน อันจะท าให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 7) ริเร่ิมให้เกิดการเปล่ียนแปลงและสนบัสนุนให้มีการใชน้วตักรรมเพื่อพฒันา
องคก์ารไปสู่วสิัยทศัน์ท่ีก าหนด 
  Trethowan (1991) ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะว่าการปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ให้ไดผ้ลดีผูน้ าควร
ค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 1) แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของตน 2) สร้างจิตผูกพนัให้เกิดข้ึนกบั
สมาชิก 3) จดัโครงสร้างขององคก์ารใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ 4) จดัหางบประมาณ
สนับสนุน 5) มีความเช่ือถือและไวว้างใจในความสามารถของสมาชิก และ 6) มีความจริงใจกบั
สมาชิกทุกคน และ Butt (1993) ได้ศึกษาพฤติกรรมของศึกษาธิการซ่ึงประสบผลส าเร็จในการ
ปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ ผลการวิจยัพบวา่ ศึกษาธิการไดใ้ชพ้ฤติกรรมการด าเนินการเก่ียวกบัวิสัยทศัน์ 
ดังน้ีคือ การให้มีส่วนร่วม การให้อ านาจ ความกล้าเส่ียง การส่ือสารท่ีชัดเจน การสร้างความ
ไวว้างใจ การสนบัสนุนนกัเรียน การทุ่มเทกบังาน การเอาใจใส่ตรวจสอบวิสัยทศัน์อยู่ตลอดเวลา 
การพฒันาวิชาชีพส าหรับตนเองละสมาชิกในองค์การ เช่นเดียวกบั Wilmore (2002) กล่าวว่าการ
ปฏิบติัเพื่อให้ประสบความส าเร็จตามวิสัยทศัน์นั้นจะตอ้งจดัการเก่ียวกบัองค์ประกอบต่าง ๆ อนั
ไดแ้ก่ เป้าหมาย งบประมาณ และทรัพยากรอ่ืน ๆ ให้ด าเนินการสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ โดยตอ้ง
ระบุเป้าหมายและแผนกลยุทธ์อย่างละเอียด รวมทั้งกิจกรรมทุกอย่าง กลยุทธ์การจดัการเรียนการ
สอน การวางแผนหลกัสูตรและอ่ืน ๆ ตอ้งสอดคลอ้งและมุ่งสู่ความส าเร็จตามวิสัยทศัน์สถานศึกษา 
มารศรี สุธานิธิ (2540) ไดเ้สนอการปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ โดยการแปลงวิสัยทศัน์ลงในปรัชญาของ
โรงเรียน ก าหนดนโยบาย โครงการ เพื่อน าปรัชญาของโรงเรียนไปปฏิบติัจริง โดยมีพื้นฐานส าคญั
คือการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัสมาชิก วางตนให้เป็นท่ีไวใ้จแก่ผูอ่ื้นและเคารพความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น 
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  Page Wong (2000) และ  Russell and Stone (2002) Zaccaro & Banks (2004 )  ให้
ขอ้คิดเห็นตรงกนัวา่ การปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ เป็นการน าวสิัยทศัน์ท่ีสร้างข้ึนไปสู่การปฏิบติัจริงโดย
ความร่วมมือของสมาชิกในองค์การ เพื่อให้วิสัยทศัน์ท่ีสร้างข้ึนบรรลุผลส าเร็จ วิสัยทศัน์ท่ีดีซ่ึง
น าเสนอภาพในอนาคตขององค์การท่ีเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีกว่าเดิมนั้น จะไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ใด ๆ แก่องค์การ จนกว่าจะได้น าวิสัยทศัน์นั้นลงสู่การปฏิบติั การสร้างวิสัยทศัน์และ
สามารถบริหารจดัการให้เกิดความเปล่ียนแปลงตามวิสัยทศัน์นั้นได้ย่อมแสดงถึงสมรรถนะของ
องค์การซ่ึงจะสร้างให้เกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัดงันั้นผูบ้ริหารระดบัสูงนอกจากจะตอ้งมี
ความสามารถในการสร้างวิสัยทศัน์และเผยแพร่วิสัยทศัน์แลว้ทกัษะท่ีตอ้งมีเช่นเดียวกนั คือ การ
ก าหนดกลยุทธ์นโยบายและโครงการท่ีสอดคล้องกบัวิสัยทศัน์ ส่วนผูบ้ริหารระดบักลางจะตอ้ง
สามารถแปลงวิสัยทศัน์ลงสู่แผนระยะกลาง (3-5 ปี) และแผนกลยุทธ์ระยะสั้นได ้(1-2 ปี) รวมทั้ง
ผูบ้ริหารระดบัล่างตอ้งสามารถปฏิบติัตามแผนไดท้นัท่ี (1 สัปดาห์-1 ปี) ตามกรอบของระยะเวลา
และการปฏิบติัการเปล่ียนแปลงตามท่ีก าหนดไว ้
  Hackman & Tracy (2002) ไดก้ล่าวไวว้่า การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์โดยผ่านกระบวน
การวางแผนกลยุทธ์จะเป็นผลส าเร็จก็ต่อเม่ือไดรั้บการสนับสนุน เน้นย  ้าและให้ความส าคญัจาก
ผูบ้ริหารขององค์การ รวมทั้งการยอมรับและความรู้สึกเป็นเจา้ของ ความผูกพนัของสมาชิกทุกคน
ในองคก์าร การมีความรับผิดชอบและช่วยเหลือเพื่อท าใหว้ิสัยทศัน์ของโรงเรียนกลายเป็นความจริง
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
  บูรชยั ศิริมหาสาคร (2548) กล่าววา่ การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์เป็นกระบวนการท่ีท าให้
วิสัยทศัน์กลายเป็นจริงเป็นขั้นการน าวิสัยทศัน์สู่การปฏิบติั ก าหนดเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์และ
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ เช่นเดียวกบั วลัลีพนัธ์ุ ปาทาน (2548) อธิบายวา่ การปฏิบติั
ตามวิสัยทศัน์ คือความสามารถของผูบ้ริหารโรงเรียนในการแปลงวิสัยทศัน์สู่เป้าหมาย โดยการ
ปฏิบติัท่ีแทจ้ริง โดยอาศยัความร่วมมือ ทุ่มเทก าลงักายความคิดและความพยายามของสมาชิกใน
โรงเรียน เพื่อท าใหว้ิสัยทศัน์ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จิติมา วรรณศรี (2550) 
อธิบายว่าองค์ประกอบหน่ึงของวิสัยทศัน์ คือ การปฏบติัตามวิสัยทศัน์ ซ่ึงเป็นการน าวิสัยทศัน์
เช่ือมโยงไปสู่การปฏิบติัจริง โดยวิธีการแปลงวิสัยทศัน์ของตนเองไปสู่นโยบาย แผน กลยุทธ์ 
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมของสถานศึกษา และ Fisher (1993) กล่าวว่า กระบวนท่ีจะท าให้
วสิัยทศัน์กลายเป็นความจริงเป็นขั้นของการน าวิสัยทศัน์มาสู่การปฏิบติั ก าหนดเป็นเป้าหมาย แผน
ยทุธศาสตร์และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ และเป็นการรับผิดชอบต่อวสิัยทศัน์ นั้นคือ 
ผูบ้ริหารตอ้งด าเนินการตามแผนงานหรือปฏิบติัตามกระบวนการเป็นวงจรอยา่งต่อเน่ืองไปเร่ือย ๆ 
จนกวา่จะประสบความส าเร็จตามวสิัยทศัน์ 
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 ดงันั้น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององค์ประกอบ “การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์” 
(Implementing) หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการเช่ือมโยงและ
แปลงวิสัยทศัน์ไปสู่นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน โครงการการกระตุน้สนบัสนุนการท างานเป็นทีม
การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมสร้างความไวว้างใจในการท างานและมุ่งเน้นการ
กระจายและเพิ่มอ านาจแก่บุคลากร และสามารถสรุปตวับ่งช้ีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการปฏิบติั
ตามวิสัยทัศน์ได้ 5 ตวับ่งช้ี ได้แก่ 1) การเช่ือมโยงและแปลงวิสัยทศัน์ไปสู่นโยบาย เป้าหมาย 
แผนงาน โครงการ 2) การกระตุน้สนบัสนุนการท างานเป็นทีม 3) การส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คลากร
มีส่วนร่วม 4) สร้างความไวว้างใจในการท างานและ 5) มุ่งเน้นการกระจายและเพิ่มอ านาจแก่
บุคลากร 
 จากผลการศึกษาตามทศันะของนกัวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบันิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ี
ขององค์ประกอบของการมีวิสัยทศัน์ 3 องค์ประกอบ คือ 1) การสร้างวิสัยทศัน์ (Formulating) 2) 
การเผยแพร่วิสัยทศัน์ (Articulating) และ 3) การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ (Implementing) ท่ีกล่าวไว้
ขา้งตน้ ผูว้จิยัไดส้รุปเป็นนิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ีของแต่ละองคป์ระกอบ ดงัตารางท่ี 2.3 
 
ตารางท่ี 2.3 องคป์ระกอบ นิยามเชิงปฏิบติัการ และตวับ่งช้ีของการมีวสิัยทศัน์ 
 
องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี/สาระหลกัเพ่ือการวดั 
การสร้าง
วสิัยทศัน์ 
(Formulating) 

การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาแสดงออก
ถึงความสามารถในการวิ เคราะห์
สภาพการณ์ทั้ งภายในและภายนอก
การก าหนดทิศทางและเป้าหมายการ
กระตุน้ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใน
การท างานและ การสร้างบรรยากาศท่ี
สนบัสนุนความคิดสร้างสรรค ์

1. การวิเคราะห์สภาพการณ์ทั้งภายใน
และภายนอก 
2. การก าหนดทิศทางและเป้าหมาย 
3. ก า ร ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม คิ ด
สร้างสรรคใ์นการท างาน 
4. การสร้างบรรยากาศท่ีสนับสนุน
ความคิดสร้างสรรค ์

การเผยแพร่
วสิัยทศัน์ 
(Articulating) 

การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาแสดงออก
ถึงความสามารถในการส่ือสารให้
บุคลากรท่ี เ ก่ียวข้องมีความเข้าใจ
วิสัยทศัน์ไดอ้ย่างชดัเจน การโน้มน้าว 
จูงใจใหบุ้คลากรยดึมัน่ต่อวสิัยทศัน์ 

1. การส่ือสารให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งมี
ความเขา้ใจวสิัยทศัน์ไดอ้ยา่งชดัเจน 
2. การโน้มน้าว จูงใจให้บุคลากรยึด
มัน่ต่อวสิัยทศัน์ 
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ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี/สาระหลกัเพ่ือการวดั 
 การสร้างความเขา้ใจและการมองเห็น

คุณค่าในวิสัยทศัน์และการกระตุน้ให้
เกิดการส่ือสารระหว่างบุคคลและเป็น
ลกัษณะสองทิศทาง 

3. การส ร้างความ เข้า ใจและการ
มองเห็นคุณค่าในวสิัยทศัน์ 
4. การกระ ตุ้นให้ เ กิดการ ส่ือสาร
ระหว่ า ง บุ คคลและ เ ป็นลักษณะ
สองทิศทาง 

การปฏิบติัตาม
วสิัยทศัน์
(Implementing) 

การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถใน
การเช่ือมโยงและแปลงวิสัยทศัน์ไปสู่
นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน โครงการ
การกระตุน้สนับสนุนการท างานเป็น
ทีมการส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลากร
มีส่วนร่วมสร้างความไวว้างใจในการ
ท างานและมุ่งเนน้การกระจายและเพิ่ม
อ านาจแก่บุคลากร  

1.การเชื่อมโยงและแปลงวิสัยทศัน์
ไปสู่นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน 
โครงการ 
2. กระตุน้สนบัสนุนการท างานเป็น
ทีม 
3. การส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลากร
มีส่วนร่วม 
4. สร้างความไวว้างใจในการท างาน 
5. มุ่งเนน้การกระจายและเพิ่มอ านาจ
แก่บุคลากร 

 
2.5   องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ “การเป็นนักส่ือสาร” (Communicator) 

  2.5.1  องค์ประกอบของการเป็นนักส่ือสาร 
   2.5.1.1  องคป์ระกอบของการเป็นนกัส่ือสารตามแนวคิดของ Smith 
    Smith (1974) ไดก้ล่าวถึงผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลดา้นการเป็นนกั
ส่ือสารประกอบดว้ย ดงัน้ี มีการติดต่อส่ือสารและสร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่างบา้นกบัโรงเรียน 
ความสามารถในการอธิบายความคิดได้อย่างชัดเจน สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถเจรจาต่อรองและด าเนินการปรึกษาหารืออย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบริหารระบบ
การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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   2.5.1.2  องคป์ระกอบของการเป็นนกัส่ือสารตามแนวคิดของ Stogdill 
    Stogdill (1974) ได้ก ล่าวถึงผู ้บ ริหารสถานศึกษา ท่ี มีประสิทธิผลนั้ น  มี
ความสามารถท่ีจะประสานพลังทั้งหลายเพื่อการท างานให้ส าเร็จโดยใช้ทกัษะการส่ือสารการ
ส่ือสารโดยการพูดตอ้งแสดงความคิดท่ีชดัเจนใชภ้าษาท่ีเหมาะสมโดยปรับให้เหมาะกบัผูฟั้ง มีการ
แสดงกิริยาท่าทางเพื่อส่ือสารอยา่งเหมาะสมรวมทั้งผูบ้ริหารตอ้งมีทกัษะการฟังท่ีดี 
   2.5.2.3  องคป์ระกอบของการเป็นนกัส่ือสารตามแนวคิด ของ Luthans 
    Luthans (1989) ไดเ้สนอแนวคิดท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัการวดัความมีประสิทธิผลท่ี
กล่าวถึงผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลไวว้่า เป็นผูท่ี้สามารถท าให้คนในองค์กรมีผลงงานดี
และมีความพึงพอใจ ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกบักิจกรรมเพื่อการส่ือสารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยผา่น
ทกัษะการส่ือสาร 
   2.5.2.4  องคป์ระกอบของการเป็นนกัส่ือสารตามแนวคิด ของ McEwan 
    McEwan (2003) ไดก้ล่าวถึง คุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล 
ด้านการเป็นนักส่ือสาร โดยการส่ือสารวิสัยทัศน์อย่างมีประสิทธิผล มีทักษะการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิผล มีการส่ือสารอยา่งสรรคข์องผูน้ า ทั้งการพูดและการเขียน ผูน้ ามีวสิัยทศัน์จึงจะสามารถ
ส่ือสารวสิัยทศัน์ไปสู่คนอ่ืน ๆ ใหเ้กิดความเขา้ใจและยอมรับวสิัยทศัน์ รวมทั้งตอ้งฝึกการเป็นผูฟั้งท่ี
ดีเพื่อร่วมแบ่งปัน แลกเปล่ียนความคิดเห็นของตนกบัผูอ่ื้น 
   2.5.2.5  องคป์ระกอบของการเป็นนกัส่ือสารตามแนวคิด ของ Drucker 
    Drucker (2009) กล่าวถึง แนวทางท่ีท าให้ผูบ้ริหารสามารถบริหารงานได้อยา่ง
มีประสิทธิผล องค์ประกอบของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล ประกอบดว้ย ดงัน้ี คือ การ
เป็นนักส่ือสารท่ีดี (A Good Communicator) การส่ือสารท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อการมีส่วน
ร่วมสร้างผลงาน องค์กรท่ีมีระบบการจัดการข้อมูลอัตโนมัติ จะต้องสร้างโอกาสในการ
ติดต่อส่ือสารโดยตรงอยา่งมีประสิทธิผล 
   2.5.2.6  องคป์ระกอบของการเป็นนกัส่ือสารตามแนวคิด ของ Wilson 
    Wilson (2008) กล่าวถึง องคป์ระกอบของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล
ด้านการเป็นนักส่ือสาร ประกอบด้วย 3องค์ประกอบ ดังน้ี คือ 1) เป็นนักส่ือสารท่ีมีทกัษะการ
ส่ือสาร 1) โดยใชก้ารพูด การก าหนดวตัถุประสงค ์ควรก าหนดวตัถุประสงคใ์นการพูด 2) การเขียน
การเขียนแต่ละเร่ืองควรมีวตัถุประสงค์ท่ีชดัเจน และมีเน้ือหาท่ีครอบคลุมคือ อะไร ใคร ท าไม ท่ี
ไหน เม่ือไรและอย่างไรเขียนให้สั้ นกะทดัรัดแต่ครอบคลุมประเด็นส าคญัเพื่อประหยดัเวลาทั้งผูอ่้าน
และผูเ้ขียน 3) การใชภ้าษากาย การแสดงออกทางใบหนา้ เช่น การยิม้เม่ือมีความสุข สีหนา้แดงเม่ือ
โกรธ แววตาท่ีขอความเห็นใจ เป็นตน้ การแสดงลกัษณะท่าทางและการใชภ้าษาท่าทางหรือร่างกาย 
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   2.5.2.7  องคป์ระกอบของการเป็นนกัส่ือสารตามทศันะของ Sheninger 
    Sheninger (2011) กล่าวถึงส่ิงท่ีจะท าใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลใน
องค์ประกอบการเป็นนักส่ือสาร ประกอบด้วย ดังน้ี คือ 1) เป็นนักส่ือสารท่ียิ่งใหญ่ (Great 
Communicator) ในส่ิงต่าง  ๆ  ท่ี เ กิดข้ึนในโรงเ รียน 2) ส่ือสารและความสัมพันธ์กับชุมชน 
(Communication and Community Relations) กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย 
   2.5.2.8  องคป์ระกอบของการเป็นนกัส่ือสารตามทศันะของ Meador 
    Meador (2013) กล่าวถึงส่ิงท่ีจะท าให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้ าสถานศึกษา
ท่ีมีประสิทธิผล (Effective School Leader) ประกอบด้วย ดัง น้ี  คือ 1) เป็นนักฟังท่ียอดเยี่ยม 
(Exceptional Listener) รับฟังทุกความคิดเห็น 2) มีทกัษะการส่ือสารการส่ือสารโดยการพูดต้อง
แสดงความคิดท่ีชดัเจนใชภ้าษาท่ีเหมาะสมโดยปรับให้เหมาะกบัผูฟั้ง มีการแสดงกิริยาท่าทางเพื่อ
ส่ือสารอยา่งเหมาะสมรวมทั้งผูบ้ริหารตอ้งมีทกัษะการฟังท่ีดี 
   2.5.2.9  องคป์ระกอบของการเป็นนกัส่ือสารตามทศันะของ The American School 
Counselor Association and the National Association of Secondary School Principals 
    The American School Counselor Association and the National Association of 
Secondary School Principals (2013) กล่าว ถึง  องค์ประกอบของผู ้บ ริหาร ท่ี มีประ สิท ธิผล 
ประกอบดว้ย ดงัน้ี คือ 1) เปิดโอกาสให้มีการส่ือสารเพื่อประกอบการตดัสินใจ 2) ใช้ช่องทางการ
ส่ือสารแบบหลายทาง 
   2.5.2.10  องค์ประกอบของการ เ ป็นนัก ส่ือสารตามทัศนะของ  Atlantic 
International University: AIU 
    Atlantic International University (2013) กล่าวถึง คุณลักษณะของผู ้บริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลดา้นการส่ือสารประกอบดว้ย ดงัน้ี คือ เป็นนกัส่ือสาร มีความสามารถ
ในการฟัง รับฟังเสียงของนักเรียน ผูป้กครอง และครู การส่ือสารแบบเป็นทางการ (Formal 
Communication) เป็นการส่ือสารท่ีมีระเบียบแบบแผนก าหนดไวช้ัดเจนมีโครงสร้าง เช่น การ
ส่ือสารในรูปของค าสั่ง นโยบาย ฯลฯ โดยทัว่ไปมกัมีการเขียนหรือจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรการ
ส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ (Informal Communication) เป็นการส่ือสารในลกัษณะส่วนตวั มกัเกิด
จากสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลในทางส่วนตวัมากกวา่ต าแหน่งหนา้ท่ี 
   2.5.2.11  องค์ประกอบของการเป็นนกัส่ือสารตามทศันะของ ชยัยุทธ เลิศพาชิน 
และ สุเทพ ทองค า 
    ชัยยุทธ เลิศพาชิน และ สุเทพ ทองค า (2558) ได้ศึกษาเก่ียวกับผู ้น าท่ี มี
ประสิทธิผล ดา้นการเป็นนกัส่ือสาร ประกอบดว้ย การส่ือสารและกระตุน้ให้มีผลการด าเนินการท่ีดี 
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มีการส่ือสารกบับุคลากรทัว่ทั้งองค์กรเพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความผูกพนักบัองคก์ร พร้อมทั้งท า
การกระตุน้ให้เกิดการส่ือสารท่ีตรงไปตรงมาแบบสองทิศทางทั้งองค์กร ถ่ายทอดวิสัยทศัน์และ
ค่านิยมน้ีผา่นระบบการน าองคก์ร เพื่อให ้พนกังาน ผูส่้งมอบ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม น าไป
ปฏิบติั ผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล จ าเป็นตอ้งมีคุณสมบติัท่ีชัดเจน 4 ประการ คือ 1) Community สร้าง
ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู ้คนท่ีหลากหลาย ทั้ งยงัมีเครือข่าย
ความสัมพนัธ์ท่ีกวา้งขวาง 2) Authenticity เป็นคนจริง ทั้งรู้จริงในส่ิงท่ีท า จริงใจกบัตนเองและผูค้น
รายรอบ จริงจงักบัภารกิจท่ีรับผิดชอบอยา่งสูงสุด 3) Significant สร้างความรู้สึกนบัถือตนเองแก่ลูก
ทีม ท าให้เขารู้สึกว่าเป็นคนส าคญัเสมอ 4) Excitement มีพลงัในตวัเองสูง กระตือรือร้นมีชีวิตชีวา 
สร้างความแปลกใหม่ต่ืนใจแก่ทีมงาน และสร้างบรรยากาศการท างานท่ีมีชีวิตชีวาโดยสรุปแล้ว 
ผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล คือผูท่ี้สามารถกระตุน้จูงใจให้ทีมงานร่วมสร้างผลลพัธ์ความส าเร็จท่ีเป็นเลิศ
ร่วมกนั 
   2.5.2.12  องคป์ระกอบของการเป็นนกัส่ือสารตามทศันะของ สถาบนัแพคริม 
    สถาบันแพคริม (2557) กล่าวถึงผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลจะสร้างความส าเร็จสู่
องคก์ร ผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลจะสามารถสร้างชยัชนะส่วนตนนัน่คือ ความสามารถในการสร้างวินยั
และความเช่ียวชาญในฐานะผูน้ า และชัยชนะส่วนรวม อนัได้แก่การมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น 
หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซ่ึงองคป์ระกอบของผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล ดา้นการเป็นนกัส่ือสาร เขา้ใจผูอ่ื้น
ก่อนแล้วจึงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจเรา หมายถึง ใช้การส่ือสารระหว่างบุคคลอย่างมีประสิทธิผล เอาชนะ
อุปสรรคในการส่ือสาร เขา้อกเขา้ใจผูอ่ื้น ส่ือสารความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิผล 
   2.5.2.13 องคป์ระกอบของการเป็นนกัส่ือสารตามทศันะของ ไรยว์นิท ์บุญสวสัด์ิ 
    ไรยว์ินท์ บุญสวสัด์ิ (2558) กล่าวว่า คุณลกัษณะของผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลสูง
ส าหรับผูน้ าแห่งอนาคต ดา้นการเป็นนกัส่ือสาร ประกอบดว้ย ดงัน้ี คือเขา้ใจผูอ่ื้นก่อน ก่อนใหผู้อ่ื้น
เขา้ใจเรา (seek first to understand, then to be understood): ผูน้ าแห่งอนาคตตอ้งสามารถส่ือสารกบั
ผู ้อ่ืนแบบหวังผลส าเ ร็จได้เพื่อให้ ได้ทั้ งงานและได้ทั้ งใจไปพร้อม  ๆ  กัน ดังนั้ นจึงต้องมี
ความสามารถเป็นผูรั้บฟังท่ีดี (วจนะและอวจันภาษา) ทั้งน้ีเพื่อให้การปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนเกิด
ประสิทธิผลตามท่ีตนตอ้งการ 
   2.5.2.14  องคป์ระกอบของการเป็นนกัส่ือสารตามทศันะของ ระววีรรณ ประกอบผล 
    ระวีวรรณ ประกอบผล  (2540) ให้ทัศนะเก่ียวกับองค์ประกอบการส่ือสาร 
ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) ผูส่้งขอ้มูลข่าวสาร (Sender) 2) ผูรั้บขอ้มูลข่าวสาร (receiver) 
3) ใชช่้องทางการส่ือสาร (Communication Channel) 4) สัญลกัษณ์ต่าง ๆ (Symbols) 5) มีทกัษะการ
ส่ือสาร (Communication Skill) 6) มีรูปแบบการส่ือสาร (Communication Form) 
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   2.5.2.15  องค์ประกอบของการเป็นนกัส่ือสารตามทศันะของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะ 
    ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545) ให้ทศันะเก่ียวกบัองคป์ระกอบการส่ือสาร 
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังน้ี 1) ผูส่้งข่าวสาร (Sender) 2) ผูรั้บข่าวสาร (Receiver) 3) ใช้
ช่องทางการส่ือสาร (Communication Channel) 4) เสียงรบกวน (Noise) 5) ขอ้มูลป้อนกลบัในการ
สื่อสาร  (Feedback in Communication) 6) สถานการณ์และปัจจ ยัองคก์าร  (Situational and 
Organizational Factors) 
   2.5.2.16  องคป์ระกอบของการเป็นนกัส่ือสารตามทศันะของ ชยัเลิศ พิชิตพรชยั 
    ชยั เล ิศ  พ ิชิตพรชยั  (2550) ให ้ทศันะเกี ่ยวกบัองคป์ระกอบการสื่อสาร 
ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) มีทกัษะการส่ือสาร (Communication Skill) 2) ใชช่้องทาง
การสื่อสาร (Communication Channel) 3) มีรูปแบบการสื่อสาร (Communication Form) การ
ส่ือสารทางเดียว (One-way Communication) เป็นการส่ือสารที่ปราศจากการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั
ของผูรั้บสาร โดยทัว่ไปจะอยูใ่นรูปของนโยบาย ค าสั่ง การมอบหมายงานของผูบ้งัคบับญัชาหรือ
ผูบ้ริหาร ระเบียบกฎเกณฑ์ขององคก์าร เป็นตน้การส่ือสารสองทาง (Two-way Communication) 
เป็นการส่ือสารที่ผูส่้งสารและผูร้ับสารสามารถโตต้อบสนองซ่ึงกนัและกนั เพื่อสร้างความเขา้ใจ
อยา่งชดัเจนและถูกตอ้งร่วมกนั 
   2.5.2.17  องคป์ระกอบของการเป็นนกัส่ือสารตามทศันะของ จิติมา วรรณศรี 
    จิติมา วรรณศรี (2550) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัองคป์ระกอบการส่ือสาร ประกอบดว้ย 
3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) มีทกัษะการส่ือสาร หมายถึง ความสามารถในการส่งและรับขอ้มูลข่าวสาร
ให้บรรลุวตัถุประสงค ์อนัไดแ้ก่ การมีทกัษะการฟัง ทกัษะการพูด ทกัษะการเขียนและการใชภ้าษา
ท่าทาง 2) ใช้ช่องทางการส่ือสาร หมายถึง วิธีการต่าง ๆ ท่ีผูส่้งสารเลือกใช้ในการส่ือสารเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค ์อนัไดแ้ก่ การพูด การเขียนหรือการแสดงออกดว้ยการกระท า 3) มีรูปแบบการ
ส่ือสาร หมายถึง ลกัษณะของการส่ือสารระหว่างผูส่้งสารกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้เกิดความ
เขา้ใจและการประสานงานท่ีดี ซ่ึงทั้งสองฝ่ายมีโอกาสเป็นผูส่้งและผูรั้บขอ้มูล โดยผูส่้งสารใหค้วาม
สนใจและรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน 
 จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัเพื่อการสังเคราะห์ก าหนดองคป์ระกอบของการเป็น
นกัส่ือสาร (Communicator) จากทศันะและจากผลการศึกษาวิจยัของนกัวิชาการ 17 แหล่งดงักล่าว
มานั้น ผูว้จิยัพิจารณาเห็นวา่องคป์ระกอบบางตวัมีความหมายเดียวกนั แต่นกัวิชาการเรียกช่ือต่างกนั 
ดงันั้น เพื่อใหก้ารน าเอาองคป์ระกอบแสดงในตารางสังเคราะห์มีความเหมาะสม ผูว้ิจยัจึงก าหนดช่ือ
องค์ประกอบท่ีมีความหมายเหมือนกนัแต่เรียกช่ือแตกต่างกนัท่ีเป็นกลาง (Neutral) ท่ีสะทอ้นให้
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เห็นถึงความหมายเดียวกนัและครอบคลุมองคป์ระกอบอ่ืนท่ีใช้ช่ือแตกต่างกนันั้น หรือเลือกใชช่ื้อ
องคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึง ดงัน้ี 
 1.  มีทกัษะการส่ือสาร (Communication Skill) ไดแ้ก่ 1) การติดต่อส่ือสารและสร้างความ
เขา้ใจอนัดีระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน 2) มีความสามารถท่ีจะประสานพลงัทั้งหลายเพื่อการท างานให้
ส าเร็จ 3) มีทกัษะการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล 4) เป็นนกัส่ือสารท่ียิ่งใหญ่ (Great Communicator) มี
ทกัษะในการส่ือสารในส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน 
 2.  ใชช่้องทางการส่ือสาร (Communication Channel) ไดแ้ก่ 1) การติดต่อส่ือสารโดยตรง
อยา่งมีประสิทธิผล 2) การส่ือสารโดยใชก้ารพูด การเขียน การใชภ้าษากาย 3) เป็นนกัฟังท่ียอดเยีย่ม 
(Exceptional Listener) รับฟังทุกความคิดเห็น 4) เป็นนักส่ือสาร มีความสามารถในการฟัง รับฟัง
เสียงของนกัเรียน ผูป้กครอง และครู 5) การส่ือสารท่ีตรงไปตรงมาแบบสองทิศทางทั้งองคก์ร 6) ใช้
การส่ือสารระหวา่งบุคคลอยา่งมีประสิทธิผล 
 3.  มีรูปแบบการส่ือสาร (Communication Form) ได้แก่ 1) กิจกรรมเพื่อการส่ือสารกับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 2) มีการส่ือสารอยา่งสรรค์ของผูน้ า 3) การส่ือสารท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อ
การมีส่วนร่วมสร้างผลงาน 4) ส่ือสารและความสัมพนัธ์กบัชุมชน 5) เปิดโอกาสให้มีการส่ือสาร
เพื่อประกอบการตดัสินใจ 6) การส่ือสารและกระตุน้ให้มีผลการด าเนินการท่ีดี 7) ส่ือสารกบัผูอ่ื้น
แบบหวงัผลส าเร็จ 
 จากการก าหนดช่ือองคป์ระกอบ 3 รายการขา้งตน้และจากองคป์ระกอบท่ีเป็นทศันะหรือ
ผลการศึกษาวิจยัของนกัวิชาการแหล่งต่าง ๆ ท่ีมีความหมายเฉพาะอ่ืน ๆ ผูว้ิจยัได้น ามาแสดงใน
ตารางสังเคราะห์ 4 โดยองค์ประกอบเหล่าน้ีถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Framework) ท่ีผูว้ิจ ัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพื่อก าหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบ
แนวคิดเพื่อการวจิยั (Conceptual Framework) ต่อไป
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ตารางที่ 2.4 การสังเคราะห์องคป์ระกอบของการเป็นนกัสื่อสาร 
 

องคป์ระกอบของการเป็นนกัสื่อสาร 

Smith (1974)  

Stogdill (1974)  

Luthans (1989) 

McEwan (2003)  

Drucker (2009) 

Wilson (2008) 

Sheninger (2011)  

Meador (2013)  

ASCA and NASSP 
(2013)  

AIU (2013)  

ชยัยทุธ(2558)  

แพคริม (2557) 

ไรยว์นิท ์บุญสวสัด์ิ 
(2558)  

ระววีรรณ (2540) 

ศิริวรรณ (2545) 

ชยัเลิศ พิชิตพรชยั 
(2550) 

จิติมา วรรณศรี (2550) 

รวม 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1. มีรูปแบบการสื่อสาร (Communication Form) 
 

 
√ 

√ 
√ 

 
√ 

 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
 

√ 
√ 

12 
2. มีทกัษะการสื่อสาร (Communication Skill) 

√ 
√ 

 
√ 

 
√ 

√ 
√ 

 
 
√ 

√ 
 

√ 
 

√ 
√ 

11 
3. ใชช้่องทางการสื่อสาร (Communication Channel) 

 
 

 
 
√ 

√ 
 

√ 
 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

11 
4. ผูส้่งขอ้มูลข ่าวสาร (Sender) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
√ 

√ 
 

 
2 

5. ผูร้ับขอ้มูลข ่าวสาร (Receiver) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
√ 

 
 

2 
6. สญัลกัษณ์ต ่างๆ (Symbols) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
√ 

 
 

 
1 

7. เสียงรบกวน (Noise) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
√ 

 
 

1 
8. ขอ้มูลป้อนกลบัในการสื่อสาร (Feedback in 
Communication) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
√ 

 
 

1 

9. สถานการณ์และปัจจยัองคก์าร (Situational and 
Organizational factors) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
√ 

 
 

1 

รวม 
1 

1 
1 

2 
2 

2 
2 

2 
1 

2 
3 

3 
2 

5 
6 

3 
3 

42 
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 จากตารางท่ี 2.4 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของการเป็นนักส่ือสารพบว่ามี
องค์ประกอบเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) จ  านวน 9 องค์ประกอบ แต่การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 
ผูว้ิจยัได้ใช้หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาจากความถ่ีขององค์ประกอบท่ีนักวิจยัส่วนใหญ่เลือกเป็น
องคป์ระกอบของการเป็นนกัส่ือสารในระดบัสูง (ในท่ีน้ี คือ ความถ่ีตั้งแต่ 11 ข้ึนไป) พบวา่ สามารถ
คดัสรรองค์ประกอบของการเป็นนกัส่ือสาร ได ้3 องค์ประกอบท่ีจะใช้เป็นกรอบแนวคิดเพื่อการ
วจิยั (Conceptual Framework) ในการวจิยัคร้ังน้ี จ  านวน 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
องคป์ระกอบท่ี 1 มีทกัษะการส่ือสาร (Communication Skill) 
องคป์ระกอบท่ี 2 ใชช่้องทางการส่ือสาร (Communication Channel) 
องคป์ระกอบท่ี 3 มีรูปแบบการส่ือสาร (Communication Form) 
จากองคป์ระกอบหลกัขา้งตน้สามารถสร้างตวัโมเดลการวดัของการเป็นนกัส่ือสารได ้
ดงัภาพท่ี 2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.3 โมเดลการวดัของการเป็นนกัส่ือสาร 
 
 จากภาพท่ี 2.3 แสดงโมเดลการวดัของการเป็นนกัส่ือสารท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ทฤษฎี
และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงประกอบด้วย 1) มีทักษะการส่ือสาร (Communication Skill) 2) ใช้
ช่องทางการส่ือสาร (Communication Channel) และ 3) มีรูปแบบการส่ือสาร (Communication 
Form) 
 
 

 

มีทกัษะการส่ือสาร 

ใช้ช่องทางการส่ือสาร 

มีรูปแบบการส่ือสาร 

การเป็นนัก
ส่ือสาร 
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 2.6  นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งช้ี “มีทกัษะการส่ือสาร”(Communication Skill) 
  Lunenburg & Ornstein (1991)  ได้ก ล่ าวถึ งวิ ธี ท่ี จะสร้าง เส ริมให้การ ส่ือสารมี
ประสิทธิภาพวา่ การส่ือสารโดยการพูดตอ้งแสดงความคิดท่ีชดัเจนใชภ้าษาท่ีเหมาะสมโดยปรับให้
เหมาะกบัผูฟั้ง มีการแสดงกิริยาท่าทางเพื่อส่ือสารอยา่งเหมาะสมรวมทั้งผูบ้ริหารตอ้งมีทกัษะการฟัง
ท่ีดี 
  Jablin et al. (1994) ไดอ้ธิบายความสามารถดา้นการส่ือสาร คือพฤติกรรมท่ีแสดงถึง
ทกัษะทางดา้นการส่ือสารท่ีบุคคลมีและพร้อมท่ีจะน ามาใชใ้นกระบวนการส่ือสาร เพื่อให้สามารถ
บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการส่ือสารได ้ตวัอยา่งทกัษะการส่ือสาร ไดแ้ก่ ทกัษะการแนะ 
การชกัจูง การสอน การสัมภาษณ์ การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร การเขียน การฟัง 
  Nanus (1998) ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในการเตรียมสู่การเป็นผูน้ าท่ีมีวิสัยทศัน์ไวว้่าตอ้ง
พฒันาทกัษะในการส่ือสาร ทั้งการพูดและการเขียน ผูน้ ามีวิสัยทศัน์จึงจะสามารถส่ือสารวิสัยทศัน์
ไปสู่คนอ่ืน ๆ ให้เกิดความเข้าใจและยอมรับวิสัยทศัน์ รวมทั้งต้องฝึกการเป็นผูฟั้งท่ีดีเพื่อร่วม
แบ่งปัน แลกเปล่ียนความคิดเห็นของตนกบัผูอ่ื้น การส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองค์การท่ีจะ
บรรลุวตัถุประสงคน์ั้นผูส่้งสารตอ้งมีทกัษะหรือความสามารถท่ีจะท าใหผู้รั้บสารเขา้ใจตรงกบัความ
ตอ้งการของผูส่้งสาร โดยในการส่ือสารทัว่ไปทัว่ไปมกัใชก้ารพูด การฟัง การเขียนและการส่ือสาร
ท่ีไม่ใชค้  าพูด (Nonverbal Communication) 
  นงลักษณ์ ศรีอษัฎาพร เจริญงาม (2541) ได้สรุปแนวความคิดจากนักวิชาการใน
ประเทศตะวนัตกหลายท่าน พบวา่องค์ประกอบดา้นทกัษะการส่ือสาร ประกอบดว้ยความสามารถ
ทางดา้นการให้การช้ีแนะ ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัและค าแนะน า จดัเตรียมและสืบคน้ขอ้มูล มีทกัษะใน
การเขียน การฟัง ตลอดจนโนม้นา้วใจผูอ่ื้น 
  สุรศกัด์ิ หลาบมาลา (2543) ได้ศึกษาและน าเสนอมาตรฐานผูบ้ริหารสถานศึกษา
แห่งชาติของประเทศองักฤษ ในดา้นทกัษะและคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นส าหรับบทบาทและภาระหนา้ท่ี
ของผูบ้ริหารและสถานศึกษาประการหน่ึง คือ ทกัษะในการส่ือสาร อนัหมายถึงความสามารถใน
การอธิบายความคิดไดอ้ย่างชดัเจน และสามารถเขา้ใจทศันะของบุคลอ่ืนโดยผูบ้ริหารสถานศึกษา
ควรมีความสามารถดงัน้ี (1) สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั้งทางวาจาและเป็นลาบลกัษณ์
อกัษรแก่ผูรั้บข่าวสารท่ีหลากหลาย (2) สามารถเจรจาต่อรองและด าเนินการปรึกษาหารืออย่างมี
ประสิทธิภาพ (3) สามารถบริหารระบบการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ (4) เป็นประธานในการ
ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ (5) สามารถพัฒนา รักษาและใช้เครือข่ายส่ือสารท่ีมีอยู่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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  วิโรจน์ สารรัตนะ และสัมพนัธ์ พนัธ์ุพฤกษ์ (2545) กล่าวถึงบทบาทหน้าท่ีของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเก่ียวกบัการเสริมสร้างการติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพว่า การติดต่อส่ือสาร 
สามารถท าไดห้ลากหลายวิธีข้ึนอยูก่บับรรยากาศขององคก์ารนั้น ๆ วา่เป็นบรรยากาศแบบเปิดหรือ
แบบปิด การติดต่อส่ือสารท่ีดีย่อมเป็นปัจจยัน าไปสู่ความส าเร็จ ดงันั้นผูบ้ริหารโรงเรียนจึงควร
ส่งเสริมให้มีการติดต่อส่ือสารทั้งแบบเป็นทางการและการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ รวมทั้งการ
ส่ือสารแบบสองทางหรือแบบหลายช่องทาง 
  ศกัด์ิไทย สุรกิจบวร (2549) ไดน้ าเสนอคุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีจะส่งผลส าเร็จต่อ
การบริหารจดัการการศึกษาอย่างมืออาชีพจากการสรุปงานวิจยั 10 ประการ ซ่ึงประการหน่ึงก็คือ 
การมีความสามารถและทักษะในการเข้าสังคม (Social Skill and Abilities) อันเป็นการสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีให้เกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอกองคก์ารโดยการพฒันาทกัษะในดา้นต่าง ๆ เช่น 
การส่ือสาร การเจรจาต่อรอง การมอบหมายงาน ซ่ึงการส่ือสารเป็นคุณสมบติัท่ีผูน้  าขาดไม่ได้ 
เพราะการส่ือสารเป็นการถ่ายทอดความคิดจากบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึง หากไม่มีการส่ือสาร
สมาชิกในกลุ่มยอ่มไม่ทารบวา่ผูน้ าตอ้งการท าอะไร เม่ือไรและอยา่งไร การส่ือสารจะรวมไปถึงการ
พูด การเขียนและภาษากาย 
  วโิรจน์ สารรัตนะ (2553) ไดก้ล่าวถึงการส่ือสารในองคก์ารหน่ึง ๆ สามารถกระท าได้
หลากหลายวิธีข้ึนกบัค่านิยมและวฒันธรรมขององคก์ารนั้น ๆ และการติดต่อส่ือสารถือวา่เป็นเร่ือง
ท่ีมีความส าคญักบัการท าหนา้ท่ีทางการบริหารมาก เพราะแมจ้ะมีวสิัยทศัน์หรือยทุธศาสตร์ท่ีดีเยีย่ม
เพียงใด หากขาดการส่ือสารท่ีดีแล้ว ก็ยากจะน าไปสู่ความส าเร็จได้ กนกอร สมปราชญ์ (2548) 
กล่าววา่การส่ือสารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ท่ีจ  าเป็นและส าคญัอยา่งยิ่งในองคก์าร บุคลากรตอ้งการ
ส่ือสารความรู้สึก ความคิดและขอ้มูลให้ผูน้  าระดบัสูงรับรู้ ผูน้  าระดบัสูงก็ประสงค์จะให้บุคลากร
ตระหนกัถึงแนวทางหรือวิธีปฏิบติังานท่ีองคก์ารตอ้งการ และหนา้ท่ีส าคญัของการส่ือสารในระดบั
บริหารท่ีมีประโยชน์ในการจดัการ ไดแ้ก่ 1) เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมคนและงานภายในองคก์าร
และสาธารณชนภายนอกองคก์าร 2) ช่วยจดัหาขอ้มูลท่ีจ าเป็นเพื่อการประสานงานของฝ่ายจดัการ
ทั้งหลาย 3) จดัหาขอ้มูลท่ีตอ้งการประกอบการตดัสินใจ 4) ช่วยใหก้ารมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบเป็นไปอย่างมีระบบ มีการบนัทึกและรายงานไดอ้ย่างมีระเบียบ และ 5) เป็นแกน
ส าคญัของความร่วมมือในการท างานในองค์การการส่ือสารเป็นกระบวนการเช่ือมโยงระหว่าง
บุคคล กลุ่มและองค์การ และผูบ้ริหารโรงเรียนในฐานะผูน้ าย่อมมีงานในหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติ
มากมาย แต่ในการปฏิบติังานใด ๆ ก็ตามจะไม่พบกบัความส าเร็จหรือบรรลุวตัถุประสงค์ได ้และ
แมแ้ต่การตดัสินใจใด ๆ ก็ไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบติัได ้หากปราศจากการส่ือสารท่ีเพียงพอและ
เหมาะสม การส่ือสารคือหัวใจส าคญัขององค์การ ซ่ึงผลจากการศึกษาเก่ียวกบัการใช้เวลาของ
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ผูบ้ริหาร พบว่าผูบ้ริหารใชเ้วลาร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมดในการส่ือสารระหว่างบุคคล ซ่ึงแสดง
ใหเ้ห็นถึงความส าคญัของการส่ือสรท่ีเหนือกวา่งานอ่ืนใดทั้งหมด 
 ดังนั้ น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการขององค์ประกอบ “มีทักษะการส่ือสาร” 
(Communication Skill) หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการพูดให้
ผูอ่ื้นเขา้ใจง่าย การพูดโนม้นา้วให้ผูอ่ื้นเห็นดว้ยและยอมรับในความคิดเห็น และการเขียนขอ้ความ
เพื่อถ่ายถอดให้ผูอ่้านเขา้ใจตามวตัถุประสงค์ซ่ึงนิยามดงักล่าวเช่ือมโยงไปถึงตวับ่งช้ีและสามารถ
สรุปตวับ่งช้ีมีทกัษะการส่ือสาร ได ้3 ตวับ่งช้ี คือ 1) การพูดให้ผูอ่ื้นเขา้ใจง่าย 2) การพูดโนม้นา้วให้
ผูอ่ื้นเห็นดว้ยและยอมรับในความคิดเห็น และ 3) การเขียนขอ้ความเพื่อถ่ายถอดใหผู้อ่้านเขา้ใจตาม
วตัถุประสงค ์
 2.7  นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งช้ี “ใช้ช่องทางการส่ือสาร”(Communication Channel) 
  Szilagyi & Wakkace (1990) ได้อธิบายถึงการใช้ช่องทางการส่ือสารเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการส่ือสาร (Improving Organizational Communication) โดยการใช้การส่ือสาร
หลายวิธี (Parallel Channels and Repetition) การใช้วิธีการส่ือสารและช่องทางการส่ือสารหลายวิธี
ท าให้การติดต่อส่ือสารมีความถูกตอ้งยิ่งข้ึน เช่น มีการสั่งการดว้ยเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้ 
และยงัมีการประชุมและสั่งการดว้ยวาจาและใชโ้อกาสพูดคุยอยา่งไม่เป็นทางการดว้ย ก็จะท าใหก้าร
ส่ือสารถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน 
  ระวีวรรณ ประกอบผล (2540) ไดก้ล่าวถึงการใชช่้องทางการส่ือสารนั้น ควรตอ้งใช้
ส่ือและภาษาธรรมดา เขา้ในธรรมชาติของผูส่้งและผูรั้บการส่ือสารใช้วิธีการส่ือสารท่ีหลากหลาย
เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งเขา้ใจในสาระการส่ือสาร 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2545) กล่าวไวว้า่ การส่ือสารแบบสองทางจะสะทอ้นให้
เห็นถึงการให้ความส าคญักบัผูป้ฏิบติังาน ท าให้การปฏิบติักิจกรรมในองคก์รมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
ยงัท าให้ได้ใกล้ชิด ซ่ึงทั้งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะใช้ช่องทางการส่ือสาร โดยการ
เลือกใชถ้อ้ยค าท่ีเหมาะสมการแสดงออกดว้ยการกระท า เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งเขา้ใจข่าวสาร และการใช้
วธีิการส่ือสารท่ีหลากหลายเพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ใจและยอมรับความคิดเห็น สอดคลอ้งกบัศกัด์ิไทย 
สุรกิจบวร (2549) กล่าววา่ วธีิการส่ือสาร การส่ือสารท่ีดีควรใชว้ธีิท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของการ
รับรู้บุคคล ส่ิงแวดล้อม ระยะเวลา การส่ือสารท่ีดีควรเป็นแบบ 2 ทาง คือเปิดโอกาสให้ทั้งผูใ้ห้
ขอ้มูลและผูรั้บ ขอ้มูลมีโอกาสส่งสารและรับสาร 
  บุญมา ชยัเสถียรทรัพย ์(2547) กล่าวถึง ช่องทางการส่ือสารหรือวธีิการท่ีใชเ้พื่อส่งสาร
ไปยงัผูรั้บแบบดั้งเดิมคือ การพูดและการเขียน แต่ในปัจจุบนัมีช่องทางการส่ือสารส าหรับองคก์าร
สมยัใหม่คือ ช่องทางอิเล็คทรอนิคส์ ซ่ึงมีจ านวนและประสิทธิภาพมากข้ึน การเลือกใชช่้องทางท่ี
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เหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ ขอ้ความและผูรั้บสารย่อมส่งผลให้การส่ือสารเกิดประสิทธิผลตามท่ี
ตอ้งการได ้วธีิการส่ือสารมีดงัน้ี 
   1)  การส่ือสารด้วยการพูด ช่องทางน้ีเป็นการส่ือสารโดยการสนทนาแบบ
เผชิญหน้า การสนทนาทางโทรศพัท์หรือการประชุม ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผูรั้บสารไดต้อบกลบั ถาม
ค าถาม วิพากษ์วิจารณ์ได้ทนัทีทนัใด นอกจากปฏิกิริยาโตต้อบท่ีเป็นค าพูดแลว้ยงัไดเ้ห็นภาษากาย
ของแต่ละฝ่ายท่ีจะท าใหก้ารส่ือสารและผูรั้บสารมากข้ึน ดงันั้นหากผูส่้งสารมีจุดมุ่งหมายเพื่อเขา้ถึง
การตดัสินใจหรือส่งเสริมการแกปั้ญหาจึงควรเลือกการส่ือสารดว้ยการพูด ซ่ึงสามารถด าเนินการได้
อยา่งสะดวกและรวดเร็ว 
   2)  การส่ือสารด้วยการเขียน ช่องทางการใช้เ ม่ือไม่ต้องการการตอบกลับ
ทนัทีทนัใดและใช้ใน โอกาสท่ีผู ้ส่งสารตอ้งการส่ือสารกบัผูรั้บสารกลุ่มใหญ่และอยู่ต่างสถานท่ี
หรือกระจดักระจาย และตอ้งการลดโอกาสจะเกิดการบิดเบือนเม่ือขอ้ความผา่นจากบุคคลหน่ึงไป
ยงัอีกบุคคลหน่ึงดว้ยวาจา อีกทั้งการส่ือสารดว้ยการเขียนควรใชเ้ม่ือขอ้ความมีรายละเอียด ซบัซ้อน
และตอ้งมีการวางแผนอยา่งระมดัระวงั ซ่ึงมีหลายแบบ เช่น จดหมาย บนัทึก รายงาน ขอ้เสนอ เป็นตน้ 
   3) การส่ือสารแบบอิเล็กทรอนิคส์ ช่องทางน้ีสามารถใชใ้นการส่ือสารโดยอาศยัส่ือ
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เช่น การส่ือสารด้วยการพูดแบบเผชิญหน้ากนัเปล่ียนมาเป็นขอ้ความท่ีเป็น 
อิเล็กทรอนิคส์ การประชุมทางโทรศพัท์ การประชุมทางไกล การใชว้ีดีโอเทป โทรทศัน์วงจรปิด 
เป็นตน้ ในท านองเดียวกนัขอ้ความท่ีเขียนอาจเปล่ียนมาใช้คอมพิวเตอร์ การส่งแฟกซ์ จดหมาย 
อิเล็กทรอนิคส์ เป็นตน้ ซ่ึงการส่ือสารด้วยช่องทางน้ีจะเป็นประโยชน์เม่ือผูส่้งสารตอ้งการความ
รวดเร็วเม่ืออยู่ห่างไกลจากผูรั้บสาร ตอ้งการชนะอุปสรรคเก่ียวกบัเวลา และเม่ือผูส่้งสารตอ้งการ
เขา้ถึงผูรั้บกลุ่มใหญ่ และอยูก่ระจดักระจาย รวมทั้งการเขา้ถึงเป็นการส่วนตวั 
 ดงันั้น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององคป์ระกอบ “ใชช่้องทางการส่ือสาร” ไดว้า่ 
หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแสดงออกถึงความสามารถในการเลือกใช้ถอ้ยค าท่ี
เหมาะสมกบัผูรั้บสาร การแสดงออกดว้ยการกระท า เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ใจข่าวสาร และการใช้
วิธีการส่ือสารท่ีหลากหลายเพื่อให้ผูเ้ก่ียวข้องเข้าใจและยอมรับความคิดเห็นซ่ึงนิยามดังกล่าว
เช่ือมโยงไปถึงตวับ่งช้ีและสามารถสรุปตวับ่งช้ีใช้ช่องทางการส่ือสารได้ 3 ตวับ่งช้ี คือ 1) การ
เลือกใช้ถอ้ยค าท่ีเหมาะสมกบัผูรั้บสาร 2) การแสดงออกด้วยการกระท า เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ใจ
ข่าวสาร และ 3) การใชว้ธีิการส่ือสารท่ีหลากหลายเพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งเขา้ใจและยอมรับความคิดเห็น 
 2.8  นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งช้ี “มีรูปแบบการส่ือสาร” (Communication Form) 
  ตุลา มหาพสุธานนท์ (2547) กล่าวว่า การส่ือสารมีความส าคญัต่อองค์การเพราะ
ความสัมพนัธ์อย่างเป็นระบบในองคก์ารตอ้งอาศยัการส่ือสาร ประสานงานและแลกเปล่ียนขอ้มูล
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เพื่อให้การด าเนินงานในองค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แบบของการส่ือสารเป็นการสะทอ้น
พฤติกรรมของคน ดงันั้นการเรียนรู้และวิเคราะห์แบบของการส่ือสารจะช่วยให้สามารถปรับปรุง
และเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสารให้สูงข้ึน ซ่ึงในองค์การจะมีการติดต่อส่ือสารหลายลกัษณะ 
จ าแนกตามลกัษณะการใช ้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
   1) การส่ือสารแบบเป็นทางการ (Formal Communication) เป็นการส่ือสารท่ีมี
ระเบียบแบบแผนก าหนดไวช้ัดเจนมีโครงสร้าง เช่น การส่ือสารในรูปของค าสั่ง นโยบาย ฯลฯ 
โดยทัว่ไปมกัมีการเขียนหรือจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   2) การส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ (Informal Communication) เป็นการส่ือสารใน
ลกัษณะส่วนตวั มกัเกิดจากสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลในทางส่วนตวัมากกว่าต าแหน่งหน้าท่ี 
จุดเด่นคือ มีความรวดเร็วในการส่ือสารแต่ขอ้มูลข่าวสารอาจมีความผดิพลาดได ้โดยทัว่ไปมกัอยูใ่น
รูปของค าพูด เช่น การสนทนา การแลกเปล่ียนความคิดเห็น ฯลฯ 
 การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพอาจเร่ิมต้นด้วยการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ แล้วจึง
ส่ือสารแบบเป็นทางการในภายหลังหรือกระท าควบคู่กนัไป ซ่ึงจะได้ทั้ งความรวดเร็วจากการ
ส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ และความถูกตอ้งสมบูรณ์จากการส่ือสารแบบเป็นทางการ และเม่ือ
จ าแนกตามทิศทางการส่ือสาร สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
   1) การส่ือสารทางเดียว (One-way Communication) เป็นการส่ือสารท่ีปราศจาก
การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัของผูรั้บสาร โดยทัว่ไปจะอยู่ในรูปของนโยบาย ค าสั่ง การมอบหมายงาน
ของผูบ้งัคบับญัชาหรือผูบ้ริหาร ระเบียบกฎเกณฑข์ององคก์าร เป็นตน้ 
   2) การส่ือสารสองทาง (Two-way Communication) เป็นการส่ือสารท่ีผูส่้งสารและ
ผูรั้บสารสามารถโตต้อบสนองซ่ึงกนัและกนั เพื่อสร้างความเขา้ใจอยา่งชดัเจนและถูกตอ้งร่วมกนั 
การส่ือสารสองทางนบัว่ามีความจ าเป็นและส าคญัอย่างยิ่งในการบริหารงาน การเปิดโอกาสให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดเ้สนอแนะ รับฟังขอ้โตแ้ยง้หรือค าถามจะก่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั 
 หากจ าแนกตามช่องทางเดินของข่าวสารแลว้ สามารถแบ่งได ้3 ประเภท คือ 
   1) การส่ือสารจากบนลงล่าง (Downward Communication) เป็นการส่ือสารจากผูท่ี้
อยู่ในต าแหน่งสูงลงไปยงัผูท่ี้อยู่ต  าแหน่งต ่ากว่า มักอยู่รูปของค าสั่ง นโยบาย การช้ีแจงการ
ปฏิบติังาน ค าเตือน การประเมินผลการปฏิบติังาน เป็นตน้ 
   2) การส่ือสารจากล่างข้ึนบน (Upward Communication) เป็นการส่ือสารจากผูท่ี้อยู่
ในต าแหน่งต ่ากว่าไปยงัผูบ้งัคบับญัชาตามสายงาน มกัเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลท่ีเป็นการรายงายผลการ
ปฏิบติังาน การแจง้ปัญหา การเสนอแนะความคิดเห็น การยื่นขอ้เรียกร้อง เป็นตน้ ซ่ึงการบริหาร
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สมยัใหม่จะให้ความส าคญักบัการรับฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพราะมีส่วนช่วยให้การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ 
   3) การส่ือสารในแนวนอน (Horizontal Communication) เป็นการส่ือสารระหวา่งผู ้
มีต  าแหน่งเสมอกนัหรือใกลเ้คียงกนัในสายงานเดียวกนัและขา้มสายงาน โดยอาศยัความสัมพนัธ์
ส่วนตวั มกัจะเป็นการขอค าแนะน าและขอ้มูล หรือเป็นการประสานงานแบบไม่เป็นทางการหรือ
ประสานงานระหวา่งหน่วยงานเพื่อใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
  เสนาะ ติเยาว ์(2541) เสนอรูปแบบการส่ือสารเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี คือ 1) การส่ือสาร
จากบนลงล่าง (Downward Communication) เป็นการส่ือสารจากผูท่ี้อยูใ่นต าแหน่งสูงลงไปยงัผูท่ี้อยู่
ต  าแหน่งต ่ากวา่ มกัเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลท่ีเป็นค าสั่ง นโยบาย การประเมินผลการปฏิบติังาน การร้าง
ความจงรักภกัดีต่อองค์การ เป็นตน้ 2) การส่ือสารจากล่างข้ึนบน (Upward Communication) เป็น
การส่งขอ้มูลจกบุคคลท่ีอยู่ในต าแหน่งต ่ากว่าไปยงับุคคลท่ีอยู่ในต าแหน่งสูงกว่า มกัเก่ียวขอ้งกบั
ขอ้มูลท่ีเป็นการรายงานผลการปฏิบติังาน การแจง้ปัญหา การเสนอแนะความคิดเห็น การร้องทุกข์ 
เป็นตน้ 3) การส่ือสารในแนวนอน (Horizontal Communication) เป็นการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนระหว่าง
บุคคลท่ีด ารงต าแหน่งในระดบัเดียวกนัขององค์กร อยู่ในหน่วยงานเดียวกนั มีผูบ้งัคบับญัชาคน
เดียวกนั ซ่ึงมกัใชเ้พื่อการประสานงาน การแลกเปล่ียนขอ้มูล การแกปั้ญหาท่ีเกิดจากการท างาน การ
สร้างความเขา้ใจและขจดัขอ้ขดัแยง้ มกัท าในรูปแบบการประชุม การคุยระหว่างพกังาน การท า
กิจกรรมทางสังคม 4) การส่ือสารในแนวไขว ้(Cross-channel Communication) เป็นการส่ือสาร
ระหว่างบุคคลท่ีอยู่คนละหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานซ่ึงเป็นการข้ามหน้าท่ีกัน บุคคลท่ี
ติดต่อกันอาจอยู่ในต าแหน่งเท่ากันหรือต่างกันก็ได้ 5) การส่ือสารส่วนบุคคล (Personal 
Communication) เป็นการส่ือสารกบับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัต าแหน่งงาน เป็นการติดต่ออยา่งไม่เป็น
ทางการ ไม่มีรูปแบบ มีการเปล่ียนแปลงตลอด อาศยัความสัมพนัธ์ส่วนตวัเป็นส าคญัซ่ึงเกิดข้ึนได้
รวดเร็วและกระจายทัว่ทั้งองคก์าร มีอิทธิพลต่อองคก์ารมาก 
  วิโรจน์ สารรัตนะ และสัมพนัธ์ พนัธ์ุพฤกษ์ (2545) ให้ทศันะว่าการติดต่อส่ือสาร 
สามารถท าไดห้ลากหลายวิธีข้ึนอยูก่บับรรยากาศขององคก์ารนั้น ๆ วา่เป็นบรรยากาศแบบเปิดหรือ
แบบปิด การติดต่อส่ือสารท่ีดีย่อมเป็นปัจจยัน าไปสู่ความส าเร็จ ดงันั้นผูบ้ริหารโรงเรียนจึงควร
ส่งเสริมให้มีการติดต่อส่ือสารทั้งแบบเป็นทางการและการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ รวมทั้งการ
ส่ือสารแบบสองทางหรือแบบหลายช่องทางต่อมา วิโรจน์ สารรัตนะ (2553) อธิบายถึงการ
ติดต่อส่ือสารในองคก์ารสามารถจ าแนกไดส้องลกัษณะคือ 1) การติดต่อส่ือสารในแนวตั้ง (Vertical 
Communication) ซ่ึงเกิดข้ึนระหวา่งหน่วยงานต่างระดบักนัตั้งแต่สองระดบัข้ึนไปซ่ึงอาจจ าแนกได้
สองลักษณะคือ การติดต่อส่ือสารจากระดับสูงสู่ระดับล่าง (Downward) ส่วนใหญ่จะเป็นแนว
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ปฏิบติัการท างาน นโยบาย กฎ ระเบียบขอ้บงัคบั มาตรฐานการปฏิบติังานและขอ้มูลยอ้นกลบั การ
ติดต่อส่ือสารจากระดบัล่างสู่ระดบัสูง (Upward) ส่วนใหญ่เป็นการประชุมกบัผูบ้ริหารระดบัของ
ตนเอง การบนัทึกและรายงานการให้ขอ้เสนอแนะ การร้องทุกข ์และการส ารวจทศันคติของคนงาน 
2) การติดต่อส่ือสารในแนวนอน (Horizontal Communication) อาจเกิดข้ึนภายในหน่วยงานเดียวกนั
หรือระหวา่งหน่วยงาน ซ่ึงเกิดไดจ้ากการประชุม การรายงาน การบนัทึก การโทรศพัท ์และการพูด
ต่อหน้า ผูบ้ริหารส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการติดต่อส่ือสารในแนวนอนน้ีประมาณ 3/4 ของเวลาใน
การติดต่อส่ือสารของเขาทั้งหมด และส่วนมากจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการประสานงาน การแกปั้ญหา 
การแลกเปล่ียนขอ้มูล การแกปั้ญหาความขดัแยง้ ซ่ึงการติดต่อส่ือสารทั้งในแนวตั้งและแนวนอน 
จดัเป็นการติดต่อส่ือสารแบบเป็นทางการ (Formal Communication) ท่ีเกิดข้ึนตามสายการบงัคบั
บญัชา หรือระหวา่งหน่วยงาน และในองคก์ารหน่ึง ๆ ยงัมีการติดต่อส่ือสารอีกลกัษณะหน่ึงเกิดข้ึน 
เป็นการติดต่อส่ือสารระหวา่งตวับุคคล ไม่เก่ียวกบัสายการบงัคบับญัชาหรือต าแหน่งงาน เรียกว่า
การติดต่อส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ (Informal Communication) ในการบริหารองค์การผูบ้ริหาร
ควรค านึงถึงการติดต่อส่ือสารหลายช่องทาง (Multiple Channels) เน้นทั้งการติดต่อส่ือสารทั้งใน
แนวตั้งและในแนวนอน 
  ภารดี อนนัตนาวี และ พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล (2557) ไดศึ้กษารูปแบบการส่ือสารของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาประจ าจงัหวดัขนาดใหญ่พิเศษท่ีประสบความส าเร็จ สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่ รูปแบบการส่ือสารของผูบ้ริหารโรงเรียนนั้นเป็นรูปแบบ
การส่ือสารเชิงพฤติกรรมแบบผสมผสาน ในลกัษณะ ไดแ้ก่ การส่ือสารแบบมีชีวิตชีวา (Spirited) 
ผูบ้ริหารใชใ้นการส่ือสารเพื่อบริหารจดัการโรงเรียน การส่ือสารแบบเห็นอกเห็นใจ (Considerate) 
ในสถานการณ์ท่ีมีการส่ือสารเพื่อสร้างความสัมพนัธ์หรือการสร้างบรรยากาศและการส่ือสารแบบมี
ระเบียบวินยั (Systematic) ผูบ้ริหารน ามาใช้เฉพาะเพื่อการช้ีแจง ตรวจสอบ และย  ้าเตือนความจ า
ผา่นส่ือต่างๆมีโครงสร้างและกระบวนการส่ือสารภายในโรงเรียนในลกัษณะการส่ือสารแบบบนลง
ล่าง (Downward Communication) จากฝ่ายบริหารลงมาสู่ฝ่ายปฏิบติังาน มีตวัเช่ือม (Liaison) ท า
หน้าท่ีส่งผา่นข่าวสารไปสู่ผูรั้กษาประตู (Gatekeeper) ซ่ึงเป็นผูน้ าการกระจายข่าวสาร ภายในฝ่าย
งานในรูปแบบของการส่ือสารแบบเถาองุ่น (Grapevine) และมีการสรุปการช้ีแจงค าสั่งกลบัข้ึนไปสู่
ฝ่ายบริหารด้วยรูปแบบการส่ือสารแบบล่างข้ึนบน (Upward Communication) ทั้ งยงัมีการช้ีแจง
ค าสั่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรผา่นหนงัสือและส่ือเทคโนโลยท่ีีโรงเรียนไดน้ ามาใช ้
 ดงันั้นสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององคป์ระกอบ “มีรูปแบบการส่ือสาร” ไดว้่า 
หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแสดงออกถึงความสามารถในการใช้รูปแบบการ
ส่ือสารท่ีเอ้ืออ านวยให้ผูส่้งสารและผูรั้บสารโตต้อบได้การส่ือสารอย่างเป็นทางการและไม่เป็น



64 

ทางการ และการใช้รูปแบบการส่ือสารแบบสองทางหรือแบบหลายช่องทางซ่ึงนิยามดังกล่าว
เช่ือมโยงไปถึงตวับ่งช้ีและสามารถสรุปตวับ่งช้ีมีรูปแบบการส่ือสารได้ 3 ตวับ่งช้ี คือ 1) การใช้
รูปแบบการส่ือสารท่ีเอ้ืออ านวยให้ผูส่้งสารและผูรั้บสารโตต้อบได ้2) การส่ือสารอยา่งเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ และ 3) การใชรู้ปแบบการส่ือสารแบบสองทางหรือหลายช่องทาง 
 จากผลการศึกษาตามทศันะของนกัวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบันิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ี
ขององคป์ระกอบของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล ดา้นการเป็นนกัส่ือสาร 3 องคป์ระกอบ
ยอ่ย คือ 1) มีทกัษะการส่ือสาร (Communication Skill) 2) ใชช่้องทางการส่ือสาร (Communication 
Channel) และ 3) มีรูปแบบการส่ือสาร (Communication Form) ท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็น
นิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ีของแต่ละองคป์ระกอบ ดงัตารางท่ี 2.5 
 
ตารางท่ี 2.5 องคป์ระกอบ นิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ีของการเป็นนกัส่ือสาร 
 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี/สาระหลกัเพ่ือการวดั 
1. มีทกัษะการส่ือสาร 
(Communication Skill) 

การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีความสามารถในการพูดให้ผู ้อ่ืน
เขา้ใจง่าย การพูดโนม้นา้วให้ผูอ่ื้นเห็น
ดว้ยและยอมรับในความคิดเห็น และ
การเขียนข้อความเพื่อถ่ายถอดให้
ผูอ่้านเขา้ใจตามวตัถุประสงค ์

1. การพูดใหผู้อ่ื้นเขา้ใจง่าย 
2. การพูดโน้มน้าวให้ผู ้อ่ืน
เห็นดว้ยและยอมรับในความ
คิดเห็น 
3. การเขียนขอ้ความเพื่อถ่าย
ถอด ให้ ผู ้ อ่ า น เ ข้ า ใ จ ต า ม
วตัถุประสงค ์

2. ใชช่้องทางการ
ส่ือสาร 
(Communication 
Channel) 

การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แสดงออกถึงความสามารถในการ
เลือกใชถ้อ้ยค าท่ีเหมาะสมกบัผูรั้บสาร 
การแสดงออกดว้ยการกระท า เพื่อให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ใจข่าวสาร และการใช้
วิธีการส่ือสารท่ีหลากหลายเพื่อให้
ผู ้เ ก่ียวข้องเข้าใจและยอมรับความ
คิดเห็น 

1 .  ก า ร เ ลื อก ใ ช้ ถ้ อ ย ค า ท่ี
เหมาะสมกบัผูรั้บสาร 
2 .  การแสดงออกด้วยการ
กระท า เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งเขา้ใจ
ข่าวสาร 
3 .  การใช้วิ ธี การ ส่ือสาร ท่ี
หลากหลายเพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้ง
เ ข้ า ใ จ แ ล ะ ย อม รับค ว า ม
คิดเห็น 
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ตารางท่ี 2.5 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี/สาระหลกัเพ่ือการวดั 
3. มีรูปแบบการ
ส่ือสาร 
(Communication 
Form) 

การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แสดงออกถึงความสามารถในการใช้
รูปแบบการส่ือสารท่ีเอ้ืออ านวยใหผู้ ้
ส่งสารและผูรั้บสาร สามารถโตต้อบ
ได ้การส่ือสารอยา่งเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ และความสามารถใน
การใชรู้ปแบบการส่ือสารแบบสอง
ทางหรือแบบหลายช่องทาง 

1. การใชรู้ปแบบการส่ือสารท่ี
เอ้ืออ านวยให้ผู ้ส่งสารและ
ผูรั้บสารสามารถโตต้อบได ้
2 .  ก า ร ส่ื อส า ร อย่ า ง เ ป็ น
ทางการและไม่เป็นทางการ 
3. การใช้รูปแบบการส่ือสาร
แบบสองทางหรือแบบหลาย
ช่องทาง 

 
 2.9  องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ “การเป็นนักสร้างความร่วมมือ” (Collaborator) 
  2.9.1  องค์ประกอบของการเป็นนักสร้างความร่วมมือ (collaborator) 
   2.9.1.1  องคป์ระกอบของการเป็นนกัสร้างความร่วมมือตามทศันะของ Covey 
    Covey (1989) กล่าวถึง การเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล ดา้นการเป็นนกัสร้างความ
ร่วมมือนั้น ประกอบดว้ย 1) การสร้างความร่วมมืออยา่งสร้างสรรค์ 2) มีความเขา้ใจผูอ่ื้นและเห็น
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล แลว้จะให้คุณค่าในความแตกต่างเหล่านั้น ซ่ึงจะน าไปสู่ความสามารถ
ในการใชค้วามแตกต่างนั้นมาผนึกพลงั 3) ประสานความต่างได ้
   2.9.1.2  องคป์ระกอบของการเป็นนกัสร้างความร่วมมือตามแนวคิดของ McEwan 
    McEwan (2003) ไดก้ล่าวถึง คุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล 
ดา้นการเป็นนกัสร้างความร่วมมือนั้น ประกอบดว้ย 1) สร้างความแรงร่วมใจในการท างาน 2) สร้าง
บรรยากาศและวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ 3) สร้างทีมงานและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล 
เป้าหมายร่วมกนั บุคคลท่ีท างานเป็นทีมตอ้งมีวตัถุประสงค์ในการท างานเพื่อผลส าเร็จของงาน
เดียวกนั 4) ร่วมมือกบัชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง  
    2.9.1.3  องคป์ระกอบของการเป็นนกัสร้างความร่วมมือตามแนวคิด ของ Wilson 
     Wilson (2008) กล่าว ถึง  องค์ประกอบของผู ้บ ริหารสถานศึกษา ท่ี มี
ประสิทธิผลดา้นการเป็นนกัสร้างความร่วมมือนั้น ประกอบดว้ย ดงัน้ี คือ 1) เป็นนกัความร่วมมือ 
(Collaborator) ช่วยเหลือและสนบัสนุนเพื่อนร่วมงาน สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีในการท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้น ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ช่วยเหลือ สนบัสนุน เพื่อนร่วมงาน
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เพื่อสู่เป้าหมายความส าเร็จร่วมกนั และ 2) เป็นผูมี้แรงจูงใจ (Motivator) การเสริมแรงให้ก าลงัใจ
เพื่อนร่วมงาน ใหเ้กียรติ ยกยอ่ง ชมเชย ใหก้ าลงัใจแก่เพื่อนร่วมงานในโอกาสท่ีเหมาะสม 
   2.9.1.4  องคป์ระกอบของการเป็นนกัสร้างความร่วมมือตามแนวคิด ของ Bezos 
    Bezon (2015) กล่าวถึง องค์ประกอบของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล
ดา้นการเป็นนกัสร้างความร่วมมือนั้น ประกอบดว้ย ดงัน้ี คือ 1) การสร้างความ สัมพนัธ์ให้เกิดข้ึน
ในองคก์ร และ 2) สร้างแบบอย่างของความร่วมมือและการมีส่วนร่วม 3) การสร้างวฒันธรรมการ
เปล่ียนแปลง 4) การส่งเสริมทกัษะท่ีจ าเป็นในการท างาน 5) การสร้างความแข็งแกร่งในองค์กร 6) 
การสร้างผูน้ าท่ีเข็มแข็งและมีส่วนผลกัดนัดา้นความสัมพนัธ์ 7) เช่ือมัน่และไวใ้จ 8) เขา้ใจบทบาท
หนา้ท่ีของตน 
   2.9.1.5  องคป์ระกอบของการเป็นนกัสร้างความร่วมมือตามแนวคิด ของสุธีพนาวร 
    สุธี  พนาวร  (2552) กล่าวถึง องค์ประกอบของผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิผลดา้นการเป็นนกัสร้างความร่วมมือนั้น ประกอบดว้ย ดงัน้ี คือ 1) ด าเนินการประชุมท่ีมี
ประสิทธิผล แลกเปล่ียน/รับฟังความคิดเห็นและ 2) คิดและพูดค าว่า “เรา”สร้างความร่วมมือและ
ทีมงานร่วมกบัเพื่อนร่วมงานในการสร้างวฒันธรรมการท างานเป็นทีมให้เกิดข้ึนในสถานศึกษา 
   2.9.1.6  องคป์ระกอบของการเป็นนกัสร้างความร่วมมือตามแนวคิด ของของ ชยั
ยทุธ เลิศพาชิน และสุเทพ ทองค า 
    ชัยยุทธ เลิศพาชิน และ สุเทพ ทองค า (2558) ได้ศึกษาเก่ียวกับผู ้น าท่ี มี
ประสิทธิผล ดา้นการเป็นนกัสร้างความร่วมมือนั้น ประกอบดว้ย คือ 1) Significant สร้างความรู้สึก
นับถือตนเองแก่ลูกทีม ท าให้เขารู้สึกว่าเป็นคนส าคัญเสมอ 2) Excitement มีพลังในตัวเองสูง 
กระตือรือร้นมีชีวิตชีวา สร้างความแปลกใหม่ต่ืนใจแก่ทีมงาน และสร้างบรรยากาศการท างานท่ีมี
ชีวิตชีวาโดยสรุปแลว้ ผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล คือผูท่ี้สามารถกระตุน้จูงใจให้ทีมงานร่วมสร้างผลลพัธ์
ความส าเร็จท่ีเป็นเลิศร่วมกนั 
   2.9.1.7  องคป์ระกอบของการเป็นนกัสร้างความร่วมมือตามแนวคิด ของประคลัภ ์
ปัณฑพลงักูร 
    ประคลัภ์ ปัณฑพลงักูร (2010) ได้ศึกษาภาวะผูน้ านั้น พบว่าองค์กรท่ีประสบ
ความส าเร็จนั้น เป็นผลมาจากการท่ีผูบ้ริหารตอ้งมีภาวะผูน้ า และสามารถน าองคก์ร น าคน ให้ไปสู่
เป้าหมายท่ีก าหนดไวไ้ด้และพบว่าผูน้ าท่ีท าให้องค์กรมีประสิทธิผลด้านการเป็นนักสร้างความ
ร่วมมือนั้น ประกอบด้วย ดงัน้ี 1) ผูน้ าท่ีดีจะตอ้งกระจายงานให้ทีมงานอย่างเหมาะสม 2) สร้าง
ทีมงานได้ 3) สร้างแรงบนัดาลใจให้พนักงานได้ มีพลงัในการสร้างก าลังใจให้กับทีมงาน และ
กระตุน้ใหมี้ความตอ้งการท่ีจะประสบความส าเร็จได ้
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   2.9.1.8  องค์ประกอบของการเป็นนกัสร้างความร่วมมือตามทศันะของนงลกัษณ์ 
สุทธิวฒันพนัธ์ 
    ลกัษณ์ สุทธิวฒันพนัธ์ (2557) กล่าวถึงผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล ด้านการเป็นนัก
สร้างความร่วมมือนั้น ประกอบดว้ย คือผูน้ าท่ีน าทีมงานร่วมมือกนัปฏิบติังานจนบรรลุเป้าหมาย
ท่ีตั้งไว ้ผูน้  าท่ีสามารถโนม้นา้วให้บุคคลอ่ืน ๆ เช่ือถือศรัทธาและมัน่ใจ ไวว้างใจในตวัผูน้ า มีความ
เช่ือมัน่ในตนเอง เพราะเขาจะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บความเช่ือถือ ไวว้างใจ และศรัทธาจากผูป้ฏิบติังาน
ทุกระดบั เพราะพวกเขาจะร่วมมือท างานอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถสร้างความไวว้างใจได ้มีความ
มัน่คงทางอารมณ์ คือ เป็นคนท่ีมีความฉลาดในการควบคุมอารมณ์ของตนไดเ้ป็นอย่างดี มีความ
กระตือรือร้น การรู้จกัตนเองและวตัถุประสงค์ในการท างานอย่างแน่ว ดงันั้น ผูน้  าท่ีมีประสิทธิผล
ยอ่มสามารถท าให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงคใ์นปัจจุบนั ขณะเดียวกนัก็เตรียมพร้อมท่ีจะปรับปรุง 
พฒันาองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงภายนอกอยูเ่สมอ 
   2.9.1.9  องค์ประกอบของการเป็นนักสร้างความร่วมมือตามทศันะของสถาบนั
แพคริม 
    แพคริม (2557) กล่าวถึงผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล ดา้นการเป็นนกัสร้างความร่วมมือ
นั้น ประกอบดว้ย 1) คิดแบบ ชนะ-ชนะ หมายถึง สร้างความสัมพนัธ์ท่ีมีความไวว้างใจซ่ึงกนัและ
กนัสูง สร้างทีมท่ีมีประสิทธิผล ใช้ทกัษะการเจรจาต่อรองอยา่งมีประสิทธิผล ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
อยา่งมีประสิทธิผล 2) ผนึกพลงัประสานความต่าง หมายถึง การใชค้วามแตกต่างให้เกดประโยชน์ 
แกปั้ญหาอย่างมีประสิทธิผล ตดัสินใจร่วมกบัผูอ่ื้น ให้ความส าคญักบัความแตกต่าง สร้างจุดแข็ง
จากความต่าง 
   2.9.1.10  องคป์ระกอบของการเป็นนกัสร้างความร่วมมือตามทศันะของ ไรยว์ินท ์
บุญสวสัด์ิ 
    ไรยว์ินท์ บุญสวสัด์ิ (2558) กล่าวว่า คุณลกัษณะของผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลสูง
ส าหรับผูน้ าแห่งอนาคต ดา้นการเป็นนกัสร้างความร่วมมือนั้น ประกอบดว้ย ดงัน้ี คือ 1) คิดแบบ
ประโยชน์ร่วมกนั (All Win Thinking): การอยูร่่วมกนัอยา่งสร้างสรรค ์มีความร่วมมือในการท างาน 
สามคัคีไปสู่เป้าหมายร่วมกนั จะเกิดเป็นจริงข้ึนเม่ือทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง (ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมด)
อยู่ในสภาวะสมดุลของประโยชน์ร่วมกัน (Win-Win Situation) 2) การสร้างความร่วมมือ 
(Collaboration): การขบัเคล่ือนภารกิจการงานใด ๆ ใหป้ระสบผลสัมฤทธ์ิจะตอ้งอาศยัทกัษะ ความรู้ 
ท่ีหลากหลายจากบุคคลต่าง ๆ ดงันั้นการประสานความหลากหลายและแตกต่างระหวา่งบุคคลใน
ทีมงานให้ไปในทิศทางท่ีสอดประสานกนั (Alignment) จึงมีความส าคญั ผูน้ าแห่งอนาคตจะตอ้ง
สามารถประสานพลงัความร่วมมือ (Synergy) ใหเ้กิดข้ึนในทีมงาน 
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   2.9.1.11  องคป์ระกอบของการเป็นนกัสร้างความร่วมมือตามทศันะของส านกังาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 
    ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2015) กล่าวถึง คุณลกัษณะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล ดา้นการเป็นนกัสร้างความร่วมมือ ประกอบดว้ย ดงัน้ี คือ 1) 
การมีส่วนร่วม 2) การท างานเป็นทีม บริหารความแตกต่างให้มีความลงตวั 3) การประสานงาน 4) 
สัมพนัธภาพท่ีดี 
   2.9.1.12  องค์ประกอบของการเป็นนกัสร้างความร่วมมือตามทศันะของสถาบนั
ไอเอฟดี 
    สถาบนัไอเอฟดี (2558) ไดก้ล่าวการขบัเคล่ือนภารกิจการงานใด ๆ ให้ประสบ
ผลสัมฤทธ์ิจ าเป็นตอ้งอาศยัส่วนผสมของทกัษะ ความรู้ ความช านาญท่ีหลากหลายจากบุคคลต่าง ๆ 
ท่ีร่วมมือกันอย่างประสานสอดคล้องเป็นหน่ึงในเป้าหมายเดียวกัน งานนั้นจึงจะส าเร็จอย่าง
ครบถว้นสมบูรณ์ไดผู้บ้ริหารท่ีเป็นนกัสร้างพลงัความร่วมมือ (Collaborative Leader) จะสามารถดึง
เอาจุดแข็งของตนเองไปประสานกับจุดแข็งของคนอ่ืน ๆ ในทีมและในองค์กร เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถสูงสุดในการท างานให้ได้ผลลัพธ์ท่ีดีข้ึน (Better Results) และน าทีมให้ประสบ
ความส าเร็จมากยิ่งข้ึน (Greater Success) ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล ดา้นการเป็นนกัสร้าง
ความร่วมมือ ประกอบด้วย ดังน้ี คือ 1) การท างานเป็นทีม การประสานความหลากหลายและ
แตกต่างระหวา่งบุคคลในทีมงาน 2) การลดความขดัแยง้แบบท่ีจะท างานประสิทธิภาพการท างาน 3) 
การสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจ (Trust) ในทีมงาน 
   2.9.1.13  องคป์ระกอบของการเป็นนกัสร้างความร่วมมือตามทศันะของสมิต ศกัด์ิ
ชูกร 
    สมิต ศกัด์ิชูกร (2557) กล่าวถึง การเป็นนกัสร้างความร่วมมือ ประกอบดว้ย 1) 
ช้ีให้เห็นประโยชนร่วมกนั ท าให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมีความรู้สึกต่องานตรงกนัดว้ยการรับฟังความ
คิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้ง และท าความเขา้ใจถึงผลงานท่ีจะเป็นประโยชน์ร่วมกนั การชักจูงให้เห็น
ประโยชน์ของส่วนรวมอาจใช้ไม่ได้กับคนบางคน จึงต้องช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ทางอ้อมท่ี
ผูเ้ก่ียวขอ้งในการประสานงานจะไดรั้บดว้ย 2) ผูกมิตรไมตรีต่อกนั ท าให้ผูป้ฏิบติังานมีน ้ าใจท่ีจะ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัด้วยวิธีให้ผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางแกไ้ข เพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จใหจ้งไดแ้ละย  ้าให้เห็นวา่เป็นความส าเร็จร่วมกนั 3) แนะน ากนั 
ท าให้ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีความสามารถทดัเทียมกนัดว้ยการพิจารณาความสามารถของผู ้
ร่วมปฏิบติัในการประสานงาน ทั้งดา้นความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถเฉพาะดา้นหรือ
ความถนดัในงาน และให้ขอ้แนะน าท่ีจะเป็นทางท าให้ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความสามารถในระดบัเดียวกนั
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หรือใกลเ้คียงกนั เพื่อจะไดท้  างานไปดว้ยกนัได ้4) มีการส่ือสารท่ีดี ท าให้ดว้ยการประสบการณ์
ร่วมกนัหรือสร้างสภาวะคลา้ยคลึง ดว้ยการร่วมกนัคิดหากสามารถร่วมวางแผนปฏิบติัการดว้ยกนั
ตั้ งแต่ต้นก็จะช่วยให้มีกรอบแห่งการอ้างอิง  (Frame of Reference) ร่วมกันท างานอยู่ในวง
ประสบการณ์ท่ีมีสภาวะคล้ายคลึงกัน 5) เพิ่มความใกล้ชิด ท าให้มีการพบปะหารือกันอยู่เสมอ
เพื่อใหไ้วว้างใจกนั เพราะความใกลชิ้ด จะช่วยใหไ้ดแ้ละเปล่ียนความคิดเห็นและถ่ายทอดความรู้สึก
ถึงกนัยิ่งใกลชิ้ดกนัมากเท่าใดก็จะเกิดความเขา้ใจและรู้จกัคุน้เคยกนัมากข้ึน ถา้มีความหวงัดีต่อกนั 
มีเจตนาท่ีบริสุทธ์ิและจริงใจก็จะเพิ่มความ 
 จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัเพื่อการสังเคราะห์ก าหนดองคป์ระกอบของการเป็น
นกัสร้างความร่วมมือ (Collaborator) จากทศันะและจากผลการศึกษาวิจยัของนกัวิชาการ 13 แหล่ง
ดังกล่าวมานั้น ผูว้ิจยัพิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบบางตวัมีความหมายเดียวกัน แต่นักวิชาการ
เรียกช่ือต่างกนั ดงันั้น เพื่อให้การน าเอาองค์ประกอบแสดงในตารางสังเคราะห์มีความเหมาะสม 
ผูว้ิจ ัยจึงก าหนดช่ือองค์ประกอบท่ีมีความหมายเหมือนกันแต่เรียกช่ือแตกต่างกันท่ีเป็นกลาง 
(Neutral) ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความหมายเดียวกนัและครอบคลุมองค์ประกอบอ่ืนท่ีใช้ช่ือแตกต่าง
กนันั้น หรือเลือกใชช่ื้อองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึง ดงัน้ี 
 1.  การท างานเป็นทีม (Team Work) มีองคป์ระกอบท่ีมีความหมายเดียวกนั มีดงัน้ี 1) ให้
โอกาสคนอ่ืนเท่าเทียมกนั 2) มีความเขา้ใจผูอ่ื้นและเห็นความแตกต่างระหว่างบุคคล แล้วจะให้
คุณค่าในความแตกต่างเหล่านั้น ซ่ึงจะน าไปสู่ความสามารถในการใชค้วามแตกต่างนั้นมาผนึกพลงั
3) ประสานความต่างได้ 4) สร้างทีมงานและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล 5) การส่งเสริม
ทกัษะท่ีจ าเป็นในการท างาน 6) การสร้างความแข็งแกร่งในองคก์ร 7) การสร้างผูน้ าท่ีเขม็แข็งและมี
ส่วนผลกัดนัด้านความสัมพนัธ์ 8) เขา้ใจบทบาทหน้าท่ีของตน 9) Excitement มีพลงัในตวัเองสูง 
กระตือรือร้นมีชีวิตชีวา สร้างความแปลกใหม่ต่ืนใจแก่ทีมงาน 10) ผูน้ าท่ีดีจะตอ้งกระจายงานให้
ทีมงานอย่างเหมาะสม 11) สร้างทีมงานได้ 12) สร้างแรงบนัดาลใจให้พนกังานได้ มีพลงัในการ
สร้างก าลงัใจให้กบัทีมงาน และกระตุน้ให้มีความตอ้งการท่ีจะประสบความส าเร็จได ้13) ผูน้ าท่ีน า
ทีมงานร่วมมือกันปฏิบติังานจนบรรลุเป้าหมายท่ีตั้ งไว  ้14) สร้างทีมท่ีมีประสิทธิผลผนึกพลัง
ประสานความต่าง หมายถึง การใช้ความแตกต่างให้เกดประโยชน์ แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล 
ตดัสินใจร่วมกบัผูอ่ื้น ให้ความส าคญักบัความแตกต่าง สร้างจุดแข็งจากความต่าง 15) การประสาน
ความหลากหลายและแตกต่างระหว่างบุคคลในทีมงานให้ไปในทิศทางท่ีสอดประสานกัน
(Alignment) 16) การท างานเป็นทีม การประสานความหลากหลายและแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ทีมงาน 
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 2.  การมีส่วนร่วม (Participant) มีองค์ประกอบท่ีมีความหมายเดียวกนั มีดงัน้ี 1) ร่วมมือ
กบัชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 2) สร้างแบบอย่างของความร่วมมือและการมี
ส่วนร่วม 
 3.  เป็นผูมี้แรงจูงใจ (Motivator) มีองค์ประกอบท่ีมีความหมายเดียวกัน มีดงัน้ี 1) การ
สร้างความสัมพนัธ์ใหเ้กิดข้ึนในองคก์ร 2) ช้ีใหเ้ห็นประโยชนร่วมกนั 
 4.  ความไวว้างใจ (Trust) มีองค์ประกอบท่ีมีความหมายเดียวกนั มีดงัน้ี 1) เช่ือมัน่และ
ไวใ้จ 2) Significant สร้างความรู้สึกนบัถือตนเองแก่ลูกทีม ท าให้เขารู้สึกว่าเป็นคนส าคญัเสมอ 3) 
เช่ือถือศรัทธาและมัน่ใจ ไวว้างใจ 4) คิดแบบ ชนะ-ชนะ หมายถึง สร้างความสัมพนัธ์ท่ีมีความ
ไวว้างใจซ่ึงกนั 5) การสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจ (Trust) ในทีมงาน 
 5.  สร้างบรรยากาศและวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ มีองคป์ระกอบท่ีมีความหมายเดียวกนั  
มีดงัน้ี 1) การสร้างวฒันธรรมการเปล่ียนแปลง 2) สร้างบรรยากาศการท างานท่ีมีชีวติชีวา 
 6.  การสร้างสัมพนัธภาพ มีองคป์ระกอบท่ีมีความหมายเดียวกนั มีดงัน้ี 1) ผกูมิตรไมตรี 
ต่อกนั 2) การเพิ่มความใกลชิ้ด 
 จากการก าหนดช่ือองคป์ระกอบ 6 รายการขา้งตน้และจากองคป์ระกอบท่ีเป็นทศันะหรือ
ผลการศึกษาวิจยัของนกัวิชาการแหล่งต่าง ๆ ท่ีมีความหมายเฉพาะอ่ืน ๆ ผูว้ิจยัได้น ามาแสดงใน
ตารางสังเคราะห์ 2.6 โดยองค์ประกอบเหล่าน้ีถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Framework) ท่ีผูว้ิจ ัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพื่อก าหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบ
แนวคิดเพื่อการวจิยั (Conceptual Framework) ต่อไป 
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ตารางที่ 2.6 การสังเคราะห์องคป์ระกอบของการเป็นนกัสร้างความร่วมมือ 
 

องคป์ระกอบของ 
การเป็นนกัสร้างความร่วมมือ 

Covey (1989) 

McEwan (2003) 

Wilson (2008) 

Wilson (2008) 

สุธี พนาวร (2552) 

ชยัยทุธ์ (2558) 

ประคลัภ ์(2010) 

นงลกัษณ์ (2557) 

แพคริม (2557) 

ไรยว์ินท(์2558) 

ส านกังาน ก.พ. 
(2558) 

สถาบนัไอเอฟดี 
(2558) 

สมิต ศกัด์ิชูกร 
(2557) 

รวม 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

1. การท างานเป็นทีม (Team W
ork) 

√ 
√ 

 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

√ 
√ 

 
11 

2. การมีส่วนร่วม (Participant) 
 

√ 
 

√ 
 

 
√ 

 
 

 
√ 

 
 

4 
3. ความไวว้างใจ (Trust)  

 
 

 
√ 

 
 

 
√ 

√ 
 

 
√ 

 
4 

4. เป็นผูม้ีแรงจูงใจ (M
otivator) 

 
 

√ 
 

 
√ 

 
 

 
 

 
 

√ 
3 

5. สร้างบรรยากาศและวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

3 
6. การประสานงาน 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
√ 

 
 

 
3 

7. การสร้างสมัพนัธภาพ 
 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
√ 

 
√ 

3 
8. การสร้างเครือข่าย (Network) 

 
 

√ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

9. การลดความขดัแยง้ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
 

1 
10. การสื่อสารที่ดี 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

√ 
1 

รวม 
2 

3 
1 

5 
1 

3 
2 

2 
3 

2 
3 

3 
3 

33 
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 จากตารางท่ี 2.6 ผลการสังเคราะห์องคป์ระกอบของการเป็นนกัสร้างความร่วมมือ พบวา่
มีองคป์ระกอบเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) จ  านวน 10 องคป์ระกอบ แต่การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี 
ผูว้ิจยัได้ใช้หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาจากความถ่ีขององค์ประกอบท่ีนักวิจยัส่วนใหญ่เลือกเป็น
องค์ประกอบของการเป็นนักสร้างความร่วมมือในระดบัสูง (ในท่ีน้ี คือ ความถ่ีตั้งแต่ 4 ข้ึนไป) 
พบว่า สามารถคดัสรรองค์ประกอบของการเป็นนักสร้างความร่วมมือได ้3 องค์ประกอบท่ีจะใช้
เป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจยั (Conceptual Framework) ในการวิจยัคร้ังน้ี จ  านวน 3 องคป์ระกอบ 
ดงัน้ี 
องคป์ระกอบท่ี 1 การท างานเป็นทีม (Team Work) 
องคป์ระกอบท่ี 2 การมีส่วนร่วม (Participant) 
องคป์ระกอบท่ี 3 ความไวว้างใจ (Trust) 
จากองคป์ระกอบหลกัขา้งตน้สามารถสร้างตวัโมเดลการวดัของการเป็นนกัสร้างความร่วมมือได ้ดงั
ภาพท่ี 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.4 โมเดลการวดัของการเป็นนกัสร้างความร่วมมือ 
 
 จากภาพท่ี 2.4 แสดงโมเดลการวดัของการเป็นนักสร้างความร่วมมือท่ีได้จากการ
สังเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ย 1) การท างานเป็นทีม (Team Work) 2) 
การมีส่วนร่วม (Participant) และ 3) ความไวว้างใจ (Trust) 
 
 

 

การท างานเป็นทมี 

การมีส่วนร่วม 

ความไว้วางใจ 

การเป็นนักสร้าง
ความร่วมมือ 



73 

 2.10  นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งช้ี “การท างานเป็นทมี” (Team Work) 
  McGregor (1960) เป็นนกัวชิาการคนแรกท่ีไดน้ าเสนอลกัษณะของการท างานเป็นทีม
ท่ีมีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพไวใ้นหนงัสือ The Human Side of Enterprise มีดงัน้ี 1) ทุก
คนช่วยกนัท างานมีความสนใจในการท างานอย่างจริงจงั 2) ทุกคนมีส่วนร่วมอภิปรายอย่างจริงจงั 
ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัปัญหา 3) สมาชิกทีมงานเขา้ใจวตัถุประสงคอ์ยา่งชดัเจน และมีความผูกพนัในอนั
ท่ีจะผลกัดนัให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 4) สมาชิกทีมงานรับฟังเหตุผลซ่ึงกนัและกนัทุกเร่ือง
อยา่งตั้งใจ 5) แมมี้ความคิดเห็นท่ีไม่สอดคลอ้งกนัอยูเ่สมอ แต่ทีมงานก็คุน้เคยและสบายใจกบัสภาพ
เหล่าน้ี พร้อมท่ีจะเผชิญความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั โดยไม่แสดงอาการหลีกเล่ียงความขดัแยง้ท่ี
เกิดข้ึน 6) บรรยากาศส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง ไม่ยนิยอมใหมี้การเผด็จการของ
คนกลุ่มนอ้ย 7) การตดัสินใจส่วนใหญ่จะเป็นการตดัสินใจท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนั (Consensus) และเต็ม
ในท่ีจะปฏิบติัตาม 8) การวิพากษว์ิจารณ์กระท าอยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมาท่านกลางความสบายใจ
และมุ่งขจดัปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ร่วมกนั 9) สมาชิกมีอิสระท่ีจะแสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นต่อปัญหาและการปฏิบติังานของทีมงาน 10) เม่ือมีการมอบหมายงานอยา่งชดัเจน ผูเ้ก่ียวขอ้ง
จะเขา้ใจและยอมรับภารกิจต่าง ๆ อยา่งจริงใจ 11) หวัหนา้ทีมจะไม่ใชอ้  านาจครอบง ากลุ่มและทุก
คนยอมรับบทบาทของผูน้ า 12) ทีมงานจะตระหนกัเก่ียวกบัการปฏิบติังาน จะมีการตรวจสอบเป็น
ระยะวา่งานด าเนินไปไดดี้เพียงใด 
  Spector (2006) ให้ความหมายของการท างานเป็นทีม (Team Work) วา่ “เป็นประเภท
หน่ึงของการท างานเป็นกลุ่ม (Group Work) ทีมงานทุกทีมงานจดัเป็นกลุ่มท างาน แต่กลุ่มท างานทุก
กลุ่มมิใช่ทีมงานเสมอไป ทั้งน้ีเน่ืองจากการท างานเป็นกลุ่มนั้นเป็นการท างานของบุคคลตั้งแต่ 2 คน
ข้ึนไป โดยมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัและมีเป้าหมายร่วมกนั ซ่ึงจะมีลกัษณะการท างานไดห้ลายแบบ งาน
ของแต่ละคนอาจไม่ข้ึนตรงกบัการงานของอีกคนหน่ึง หรืออาจไม่ตอ้งประสานกนั อาจต่างคนต่าง
ท าและเม่ือแต่ละฝ่ายเสร็จงานของตนแลว้ก็จะไดง้านรวมตามเป้าหมายแต่ถา้เม่ือใดเป็นการท างาน
เป็นทีมจะมีการประสานกนั งานของคนหน่ึงมีผลต่องานของคนอ่ืนในกลุ่ม แต่ละคนมีบทบาท
เฉพาะของตน และทุกคนมีเป้าหมายอยู่ท่ีจุดเดียว” การท างานเป็นทีมเป็นวิธีเชิงวิทยาศาสตร์ท่ี
มนุษยค์น้พบว่าช่วยพฒันาคนและพฒันางานถา้ท าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลสู่ความส าเร็จ
ของงานเป็นอยา่งยิง่ จากผลการศึกษาวจิยัพบวา่ “การท างานเป็นทีมท าใหผ้ลผลิตขององคก์รเพิ่มข้ึน 
และเพิ่มแรงจูงใจใหค้นท างานไดอ้ยา่งมาก” 
  ทิศนา แขมมณี (2537 อา้งถึงใน สุภาพร อคัราวฒันา, 2541) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของ
การท างานเป็นทีม ดงัน้ี 1) มีเป้าหมายร่วมกนั บุคคลท่ีท างานเป็นทีมตอ้งมีวตัถุประสงค์ในการ
ท างานเพื่อผลส าเร็จของงานเดียวกนั 2) มีส่วนร่วมในการด าเนินงานโดยมีบทบาทหน้าท่ีในการ
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ท างานลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 3) มีการติดต่อส่ือสารในทีมงาน ดว้ยการพูดคุยแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเพื่อจะไดมี้ความเขา้ใจตรงกนัและท างานดว้ยกนัได ้4) มีการร่วมมือประสานงานกนั เพื่อให้
งานประสบความส าเร็จตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้5) มีผลประโยชน์ร่วมกนั ดว้ยการจดัสรรผลตอบแทน
ให้แก่สมาชิกในทีมงานอยา่งยุติธรรม 6) มีการตดัสินใจร่วมกนั เพื่อให้ทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการ
ท างาน 
  ปริญญา ตนัสกุล (2547) กล่าวว่า การท างานร่วมกันนั้น ทีมงานจะต้องค านึงถึง
หลกัการท่ีส าคญัของการท างานเป็นทีมท่ีส าคญัไว ้7 ประการ ประกอบดว้ย 1) มีวตัถุประสงค์ใน
การอยู่ร่วมกนัเดียวกนั 2) ตอ้งท างานนั้นโดยมีเป้าหมายเดียวกนั 3) ตอ้งมองเห็นประโยชน์ในการ
ท างานร่วมกนั 4) ตอ้งถือกฎกติกาและกรอบการท างานเดียวกนั 5) ตอ้งก าหนดหนา้ท่ีของแต่ละคน
ไวอ้ยา่งชดัเจน 6) ตอ้งมีผูน้ ากลุ่มหรือหัวหนา้ทีมคนเดียวกนั 7) ตอ้งรับผิดชอบในความส าเร็จหรือ
ลม้เหลวร่วมกนั 
  เมธี ปิยะคุณ (2549) กล่าววา่ การท างานเป็นทีม หมายถึง การท่ีบุคคลตั้งแต่ 2 คน ข้ึน
ไปมาท างานร่วมกนั เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกนัอย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบติังานต่างก็
ไดรั้บความพอใจ และ การท างานเป็นทีม หมายถึง การร่วมกนัท างานของสมาชิกท่ีมากกวา่ 1 คน 
โดยท่ีสมาชิกทุกคนนั้นจะตอ้งมีเป้าหมายเดียวกนัจะท าอะไรแลว้ ทุกคนตอ้งยอมรับร่วมกนั มีการ
วางแผนการท างานร่วมกนั 
  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ได้ให้ความหมาย การท างาน
เป็นทีม หมายถึง การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนุนเสริมแรงให้ก าลงัใจแก่เพื่อนร่วมงาน 
การปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นหรือทีมงาน แสดงบทบาทการเป็นผูน้ าหรือผูต้ามไดอ้ยา่งเหมาะสมในการ
ท างานร่วมกับผูอ่ื้น เพื่อสร้างและด ารงสัมพนัธภาพของสมาชิก ตลอดจนเพื่อพฒันาการจัด
การศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายจากแนวคิดดงักล่าวมาสรุปไดว้่า การท างานเป็นทีม คือ
การท างานเป็นกลุ่มประเภทหน่ึงท่ีสมาชิกทุกคนของทีมงานจะมีบทบาทเฉพาะของตน ทุกบทบาท
ตอ้งประสานกนัและมีผลต่อกนัและกนั โดยมีเป้าหมายร่วมกนัท่ีความส าเร็จของงานนั้น ซ่ึงจาก
ความหมายน้ีจะเห็นไดว้่าหวัใจส าคญัของความส าเร็จของทีมงานนั้นอยูท่ี่ตวัสมาชิกทุกคน ซ่ึงตอ้ง
ถือวา่ส าคญัเท่าเทียมกนัหากคนใดคนหน่ึงแสดงบทบาทไม่ถูกตอ้งหรือติดขดัอย่างไรก็จะมีผลต่อ
การท างานของคนอ่ืนหรือผลต่องานโดยรวม 
  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ไดก้  าหนดตวับ่งช้ี และรายการ
พฤติกรรม ของการท างานเป็นทีมไวใ้นคู่มือประเมินสมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2553) 
ประกอบด้วย ตวับ่งช้ี 5 ตวับ่งช้ี และรายการพฤติกรรมของแต่ละตวับ่งช้ี ดงัน้ี 1) การให้ความ
ร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน มีรายการพฤติกรรมประกอบด้วย (1) สร้าง
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สัมพนัธภาพท่ีดีในการท างานร่วมกับผูอ่ื้น (2) ท างานร่วมกับผูอ่ื้นตาบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย (3) ช่วยเหลือ สนับสนุน เพื่อนร่วมงานเพื่อสู่เป้าหมายความส าเร็จร่วมกัน 2) การ
เสริมแรงให้ก าลงัใจเพื่อนร่วมงาน มีรายการพฤติกรรมประกอบดว้ย (1) ให้เกียรติ ยกยอ่ง ชมเชย 
ให้ก าลงัใจแก่เพื่อนร่วมงานในโอกาสท่ีเหมาะสม 3) การปรับตวัเขา้กบักลุ่มคนหรือสถานการณ์ท่ี
หลากหลาย มีรายการพฤติกรรมประกอบดว้ย (1) มีทกัษะในการท างานร่วมกนักบับุคคล/กลุ่มคน
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาและในสถานการณ์ต่าง ๆ 4) การแสดง
บทบาทผูน้ าหรือผูต้าม มีรายการพฤติกรรมประกอบดว้ย (1) แสดงบทบาทผูน้ าหรือผูต้ามในการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสมตามโอกาส 5) การเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัผูอ่ื้นในการพฒันาการ
จดัการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย มีรายการพฤติกรรมประกอบดว้ย (1) แลกเปล่ียน/ รับ
ฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างเครือข่ายและทีมงาน (2) ร่วมกบัเพื่อนร่วมงานในการ
สร้างวฒันธรรมการท างานเป็นทีมใหเ้กิดข้ึนในสถานศึกษา 
 ดงันั้น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององค์ประกอบ “การท างานเป็นทีม” (Team 
Work)หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแสดงออกถึงการมีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ในการท างานร่วมกนัภายใตก้ฎ กติกาหรือกรอบการท างานเดียวกนั การประสานงานและตดัสินใจ
ร่วมกนัเพื่อให้งานประสบความส าเร็จ ร่วมรับผิดชอบผลของการท างานร่วมกนั และ ประสานและ
ส่งเสริมสัมพนัธภาพอนัดี ซ่ึงนิยามดงักล่าวเช่ือมโยงถึงตวับ่งช้ีและสามารถสรุปตวับ่งช้ีมีการ
ท างานเป็นทีม ได ้4ตวับ่งช้ีประกอบดว้ย 1) การมีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการท างานร่วมกนั
ภายใตก้ฎ กติกาหรือกรอบการท างานเดียวกนั 2) การประสานงานและตดัสินใจร่วมกนัเพื่อให้งาน
ประสบความส าเร็จ 3) ร่วมรับผิดชอบผลของการท างานร่วมกันและ 4) ประสานและส่งเสริม
สัมพนัธภาพอนัดี 
 2.11  นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งช้ีของ “การมีส่วนร่วม” (Participant) 
  เสริมศิกด์ิ วิศาลาภรณ์ (2537) ได้อธิบายถึงการมีส่วนร่วมว่า เป็นการท่ีบุคคลหรือ
คณะบุคคลเขา้มาช่วยเหลือสนบัสนุนการท าประโยชน์ในเร่ืองต่าง ๆ หรือกิจกรรมต่าง ๆ อาจเป็น
การมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจหรือกระบวนการบริหารและประสิทธิผลขององค์การ
ข้ึนอยู่กบักระบวนการตดัสินใจหรือกระบวนการบริหารและปะสิทธิผลขององค์กรข้ึนอยู่กบัการ
รวมพลงัของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รนั้นในการปฏิบติัภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย วิธีการหน่ึงใน
การรวมพลงัความคิดสติปัญญาก็คือ การมีส่วนร่วม การให้บุคคลมีส่วนร่วมในองค์กรนั้น บุคคล
จะตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้ง (Involvement) ในการด าเนินการปฏิบติัภารกิจต่าง ๆ เป็นผลให้บุคคลนั้นมี
ความผกูพนั (Commitment) ต่อกิจกรรมและองคก์รในท่ีสุด 
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  ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2540) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาใน
สถานศึกษาจะท าให้เกิดความคิดไดม้ากกวา่ เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกไดร้ะดมความคิด
และอภิปรายร่วมกนั ความเช่ือและไวว้างใจในตวัผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การจดัใหมี้ระบบ
การส่ือสารแบบเปิด การแลกเปล่ียนขอ้มูลประสบการณ์ในการท างานร่วมกนัการแกไ้ขปัญหาและ
การตดัสินใจโดยกลุ่มการมีส่วนร่วมในการบริหารมีผลในเชิงจิตวิทยา คือ ท าให้การต่อตา้นลด
น้อยลง ในขณะเดียวกนัก็จะเกิดการยอมรับมากข้ึน นอกจากน้ี ยงัเป็นวิธีท่ีผูบ้ริหารสามารถใช้
ทดสอบดูวา่ส่ิงท่ีตนเองรู้ตรงกบัส่ิงท่ีผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชารู้หรือไม่ เปิดโอกาสให้มีการ
ส่ือสารแบบเปิด สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลและประสบการณ์ในการท างานร่วมกนัตลอดจนการ
เสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ผูร่้วมงานจะมีโอกาสใชค้วามสามารถและทกัษะในการท างาน
ร่วมกนั เกิดความมีน ้ าใจ (Team Spirit) และความจงรักภกัดีต่อองคก์ร (Royalty) มากข้ึน การมีส่วน
ร่วมจะท าให้ผลการปฏิบติังานดีข้ึน การตดัสินใจมีคุณภาพมากข้ึน ส่งเสริมให้การปรับปรุงงานมี
ความเป็นไปได้สูงข้ึน ตลอดจนผูร่้วมงานมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากข้ึนด้วยผูบ้ริหาร
จะตอ้งสร้างบรรยากาศในการท างานแบบมีส่วนร่วม (Participative Climate) ให้เกิดข้ึนด้วย การ
สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมในการท างาน ดงัน้ี 1) ความเช่ือ และไวว้างใจในตวัผูร่้วมงาน หรือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 2) จดัให้มีระบบการส่ือสารแบบเปิด และมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลประสบการณ์ใน
การท างานร่วมกนั 3) การแกไ้ขปัญหา และการตดัสินใจโดยกลุ่ม 4) ความมีอิสระในการปฏิบติังาน
5) ผู ้บริหารมีความเป็นกันเอง สนใจและเปิดใจท่ีจะรับฟังความคิดเห็นของผู ้ร่วมงานหรือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 6) การยอมรับซ่ึงกนัและกนัในการท างาน 
  บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมวา่ การท่ีปัจเจกบุคคลหรือกลุ่ม
คนเขา้มามีส่วนร่วมเก่ียวขอ้ง ร่วมมือ ร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมการพฒันาท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม ในขั้นตอนต่างๆของการด าเนินกิจกรรมนั้น ๆ โดยมีกลุ่มหรือองคก์รรองรับ บุคคลท่ีเขา้มามี
ส่วนร่วมกนัพฒันา 
  คนึงนิจ อนุโรจน์ (2548) ให้แนวคิดวา่ การสร้างความตระหนกัในการพฒันาในเร่ือง
ใดก็ตามนั้น ยิ่งใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมมากเท่าใด โอกาสความส าเร็จก็จะสูงข้ึนตามไปดว้ย 
การสร้างความตระหนกัรู้ตอ้งเร่ิมจากการให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริงขององคก์ร (น าเขาเขา้มาร่วม SWOT 
องคก์ร) ทุกคนตอ้งร่วมรับรู้ปัญหาขององคก์รทุกคนร่วมกนัวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและหาแนว
ทางแกไ้ขร่วมกนั ร่วมสร้างแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Partner) ร่วมกนัหาวา่ตวัช้ีวดัสู่ความส าเร็จ
ร่วมกนั (Key Performance Indicator-KPI) การมีส่วนร่วมเป็นการน าเขาเขา้มาเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของ
องคก์ร สร้างความรู้สึกเป็นเจา้ขององค์กร และร่วมกนัท่ีจะน าพาองคก์รสู่เป้าหมายร่วมกนั นัน่คือ
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ต้องรวมใจคนขององค์กรให้เป็นหน่ึงเดียวให้ได้ (Engagement) การมีส่วนร่วมจึงเป็นเองท่ีมี
ความส าคญัยิง่ 
  ส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) กล่าววา่ การบริหารในปัจจุบนั หรือ
จะเรียกวา่การบริหารสมยัใหม่ ไดน้ าแนวคิดเชิงมนุษยส์ัมพนัธ์ดว้ยการบริหารและตดัสินใจ โดยยึด
หลกัดา้นจิตใจของการท างาน เพื่อท่ีจะไดท้ั้งมือ หวัใจ และความคิด โดยการให้ผูป้ฏิบติังานมีส่วน
ร่วมในการบริหารการเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานมีส่วนร่วมในการบริหาร จะท าให้ผูป้ฏิบติังานเกิด
ความรู้สึกเก่ียวขอ้งผูกพนักบังานหรือองค์การ ความรู้สึกเก่ียวขอ้งผูกพนัน้ีหากไดมี้การตดัสินใจ
ด าเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดร่วมกนัแลว้ จะเป็นผลให้เกิดขอ้ผูกมดั หรือส่ิงท่ีตกลงใจร่วมกนั ดว้ย
เหตุน้ีการบริหารโดยการมีส่วนร่วมจึงมีลักษณะดังน้ี  คือ  1) เป็นกระบวนการของการให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการตดัสินใจ 2) เป็นการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขนัของ
บุคคล 3) ใชค้วามคิดสร้างสรรค ์และความเช่ียวชาญในการแกปั้ญหาของการบริหาร 4) การบริหาร
โดยการมีส่วนร่วมตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดของการแบ่งอ านาจหน้าท่ีท่ีผูบ้ริหารมีให้กับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 5) ตอ้งการให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมเก่ียวขอ้งอย่างแทจ้ริงในกระบวนการ
ตดัสินใจท่ีส าคญัขององคก์ร มิใช่เพียงแต่ห่วงใยหรือสัมผสัปัญหาเท่านั้น 
  จินตวร์ี เกษมศุข (2554) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสใหบุ้คคลไดมี้ส่วน
ช่วยเหลือระหว่างกัน ด้วยจิตใจและอารมณ์ของแต่ละบุคคลในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วม
ตดัสินใจ ร่วมปฏิบติังานและร่วมรับผิดชอบ จะเห็นไดว้า่ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลส าคญัท่ีจะ
เปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการบริหารมากหรือนอ้ย การมีส่วนร่วม
ในการท างานนอกจากจะเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ในการท างานเป็นทีมแล้ว ยงัเป็นการ
สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัในการท างานดว้ย ส่วนระดบัของการมีส่วนร่วมจะมากหรือนอ้ยคงจะ
ข้ึนอยู่กับความรับผิดชอบของผู ้ร่วมงาน หรือผู ้ใต้บังคับบัญชาเป็นส าคัญ ประกอบกับเวลา 
สถานการณ์ และพฤติกรรมการท างานร่วมกนั 
 ดังนั้ นสามารถสรุปนิยามเ ชิงปฏิบัติการขององค์ประกอบ “การมี ส่วนร่วม” 
(Participant)ได้ว่า หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแสดงออกถึงความเช่ือและ
ไว้วางใจในตัวผู ้ร่วมงานหรือผู ้ใต้บังคับบัญชา การจัดให้มีระบบการส่ือสารแบบเปิด การ
แลกเปล่ียนขอ้มูลประสบการณ์ในการท างานร่วมกนัการแกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจโดยกลุ่ม มี
ความเป็นกนัเอง สนใจและเปิดใจท่ีจะรับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและ
การยอมรับซ่ึงกนัและกนัในการท างานซ่ึงนิยามดงักล่าวเช่ือมโยงไปถึงตวับ่งช้ีและสามารถสรุปตวั
บ่งช้ี การมีส่วนร่วมได ้6ตวับ่งช้ีประกอบดว้ยดงัน้ีคือ 1) ความเช่ือและไวว้างใจในตวัผูร่้วมงานหรือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 2) การจดัให้มีระบบการส่ือสารแบบเปิด 3) การแลกเปล่ียนขอ้มูลประสบการณ์ใน
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การท างานร่วมกนั 4) การแกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจโดยกลุ่ม 5) มีความเป็นกนัเอง สนใจและ
เปิดใจท่ีจะรับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและ 6) การยอมรับซ่ึงกนัและกนั
ในการท างาน 
 2.12  นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งช้ี “ความไว้วางใจ”(Trust) 
  Boon & Holmes (1991) ให้ทศันะไวว้่าความไวว้างใจเป็นสภาพการณ์ท่ีรวมถึงความ
มัน่ใจ ส่ิงท่ีคาดหวงัในทางบวกเก่ียวกับเหตุจูงใจของผูอ่ื้น ประกอบกับการค านึงถึงตนเองใน
สถานการณ์ท่ีมีความเส่ียงข้ึนอยู่กบั 3 องค์ประกอบ ดงัน้ี 1) แนวโน้มท่ีมีต่อความไวว้างใจท่ีเป็น
นิสัยของบุคคลนั้น 2) ปัจจยัก าหนดสถานการณ์ และ 3) ประวติัความสัมพนัธ์ 
  Ouchi (1993) ให้ทศันะไวว้่าไม่มีสถาบนัใดท่ีด ารงอยู่ไดโ้ดยปราศจากความเช่ือถือ
ความไวว้างใจและความเป็นกนัเองความเช่ือคือในโรงเรียนจะเกิดข้ึนไดจ้ากความเขา้ใจซ่ึงกนัและ
กนัหากบุคลากรไม่เขา้ใจวา่บุคคลอ่ืนก าลงัท าอะไรไม่เขา้ใจภาษาไม่เขา้ใจเทคโนโลยีและไม่เขา้ใจ
ปัญหาแล้วย่อมไม่สามารถท่ีจะเกิดความไวว้างใจกันได้ดังนั้นหากผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริม
บรรยากาศความไวว้างใจและยอมรับซ่ึงกนัและกนัก็มัน่ใจว่าโรงเรียนจะสามารถพฒันาสู่การเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ไดแ้ละส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในท่ีสุดทั้งน้ีเน่ืองจากองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้เป็นองคป์ระกอบส าคญัองคป์ระกอบหน่ึงท่ีแห่ดงถึงประสิทธิผลของโรงเรียน 
  Cummings & Bromiley (1996) ไดใ้ห้ความหมายไวว้างใจวา่เป็นความเช่ือของบุคคล
หรือกลุ่ม แบ่งไดด้งัน้ี 1) มีความศรัทธาท าให้เกิดความพยายามท่ีจะปฏิบติัตามขอ้ตกลง รวมทั้งมี
การแสดงออกซ่ึงความยึดมัน่ผูกพนั 2) มีความซ่ือสัตยสุ์จริตในการประชุมหรือการเจรจา และ 3) 
ไม่ยอมไดรั้บความไดเ้ปรียบจากผูอ่ื้นมากเกินไปแมว้า่มีโอกาส 
  Whitney (1996) ไดก้ล่าวถึงความไวว้างใจวา่ หมายถึง ความเช่ือความมัน่ใจในความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต ความน่าเช่ือถือ และความยติุธรรมในบุคคลหรือส่ิงใดๆ สอดคลอ้งกบั Mishra (1996) 
ไดใ้ห้ความหมายความไวว้างใจว่า เป็นความเต็มใจของบุคคลท่ีมีความมัน่คงต่อบุคคลอ่ืน โดยมี
ความเช่ือว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถ มีความเปิดเผยให้ความสนใจห่วงใย และความ
น่าเช่ือถือเช่นเดียวกบั Marshall (2000) ไดใ้ห้ความหมายความไวว้างใจว่า ความไวว้างใจเป็นผล
สะทอ้นให้เกิดความเช่ือมัน่ความซ่ือสัตยสุ์จริตของบุคคลท่ีมีต่อคุณลกัษณะและความสามารถของ
บุคคลอ่ืน 
  Robbins (2000) ไดน้ าเสนอหลกัการขั้นพื้นฐานของความไวว้างใจไวห้ลายประการ
ดงัน้ี 1) ความไม่ไวว้างใจท าให้สูญเสียความไวว้างใจ (Mistrust Drives out Trust) บุคคลท่ีมีความ
ไวว้างใจต่อบุคคลอ่ืนจะแสดงออก โดยการเปิดเผยร่วมแสดงความคิดเห็นในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งเพราะ
มีความตั้งใจจริงส่วนบุคคลท่ีไม่มีความไวว้างใจต่อบุคคลอ่ืนแสดงออกโดยการไม่เปิดเผยขอ้มูล
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หรือแสดงความคิดเห็นมีพฤติกรรมฉวยโอกาสหาประโยชน์ใหก้บัตนเองบุคคลเหล่าน้ีจะมีผลท าให้
บุคคลท่ีมีความไวว้างใจ เกิดความรู้สึกไม่ไวว้างใจข้ึนดงันั้น บุคลากรท่ีไม่มีความไวว้างใจจ านวน
เล็กน้อยก็อาจจะเป็นพิษภยัต่อทั้งองค์การได้ 2) ความไวว้างใจก่อให้เกิดความไวว้างใจ (Trust 
Begets Trust) การแสดงออกถึงความไวว้างใจของบุคคลจะก่อให้เกิดความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั
ผูน้ าท่ีมีศกัยภาพจะเพิ่มความไวว้างใจให้เกิดข้ึนทีละน้อยโดยการก าหนดขอบเขตการลงโทษ
หรือไม่มีการลงโทษเลยเม่ือเกิดความไวว้างใจข้ึนแลว้ในองคก์าร 3) ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนมกัเป็นโอกาส
ให้ท าในส่ิงท่ีไม่น่าไวว้างใจ (Growth Offer Makes Mistrust) ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ท าให้ผู ้น าฉวย
โอกาสในการแสวงหาอ านาจและความรับผิดชอบเพื่อส่ง เสริมต าแหน่งของตนเอง ใน
สภาพแวดลอ้มเช่นน้ีผูน้ ามกัแกปั้ญหาแบบตายตวัอย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเล่ียงการตรวจพบจากผูน้ า
ระดบัสูงกว่าและมกัทิ้งปัญหาจากความไม่น่าไวว้างใจให้กบัผูสื้บทอดต าแหน่ง ดงันั้นผูน้ าจึงควร
อยูใ่นต าแหน่งเป็นวาระสั้นเพื่อหลีกเล่ียงผลท่ีตามมาจากการตดัสินใจซ่ึงเกิดจากการกระท าท่ีไม่น่า
ไวว้างใจของผูน้ า 4) การลดขนาดองคก์ารจะทดสอบระดบัความไวว้างใจ (Decline or Downsizing 
Test the Highest Levels of Trust) การลดคนหรือขนาดองค์การมกัท าลายสภาพแวดล้อมท่ีมีความ
ไวว้างใจเพราะการปลดบุคลากรขององคก์ารออกไปมีผลท าใหบุ้คลากรท่ีเหลืออยูเ่กิดความรู้สึกไม่
มัน่คงในงานสูญเสียความจงรักภกัดี และความไวว้างใจภายในองคก์าร 5) ความไวว้างใจเสริมสร้าง
ความสามคัคี (Trust Increases Cohesion) ความไวว้างใจจะยึดเหน่ียวบุคคลให้อยู่ร่วมกนัดว้ยความ
เช่ือมัน่วา่บุคลากรมีความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั หากบุคคลเกิดปัญหาตอ้งการความช่วยเหลือเขาจะ
มัน่ใจไดว้า่จะไดรั้บการช่วยเหลือทนัที และเม่ือพบกบัความยากล าบากสมาชิกในกลุ่มจะร่วมมือกนั
ท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายของกลุ่มร่วมกนั 6) ความไม่ไวว้างใจท าลายกลุ่มของตนเอง (Mistrusting 
Groups Self-distrust) เม่ือสมาชิกกลุ่มไม่ไวว้างใจบุคคลในกลุ่ม พวกเขาจะไม่ยอมรับและตีตวัออก
ห่างและเร่ิมสนใจกบัความตอ้งการของตนเองมากกวา่ความตอ้งการของกลุ่มสมาชิก ดงันั้นสมาชิก
ในกลุ่มท่ีเกิดความไม่ไวว้างใจมกัเกิดความเคลือบแคลงสงสัยสมาชิกอ่ืน ๆในกลุ่ม แต่ละบุคคลจะ
ปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและไม่เปิดเผยขอ้มูลใหก้บัสมาชิกในกลุ่มปฏิกิริยาเหล่าน้ีจะท าลาย
ก ลุ่มสมาชิก เหล่า น้ีในท่ี สุด  7) ความไม่ ไว้วางใจลดผลผลิต (Mistrust Generally Reduces 
Productivity) ไม่อาจกล่าวไดว้า่ ความไวว้างใจเป็นส่ิงจ าเป็นในการเพิ่มผลผลิตแต่ความไวว้างใจมกั
ก่อให้เกิดการลดผลผลิตอยูเ่สมอความไม่ไวว้างใจจะมุ่งเน้นท่ีความสนใจท่ีแตกต่างกนัของแต่ละ
บุคคลท าให้เกิดความยุง่ยากในการสร้างเป้าหมายร่วมกนับุคลากรในองคก์ารเหล่าน้ีจะตอบสนอง
โดยการปิดบงัขอ้มูลข่าวสารและเม่ือตอ้งเผชิญกบัปัญหาเขาจะหลีกเล่ียงการขอความช่วยเหลือ
เพราะกลวัว่าบุคคลอ่ืนจะไดป้ระโยชน์จากเขาบรรยากาศของความไม่ไวว้างใจ จะท าให้เกิดความ
ขดัแยง้และการประสานงานล่าชา้ 
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  Russell (2001, 2002) ใหนิ้ยาม ความไวว้างใจ (Trust-worthiness) คือ ความรับผดิชอบ
ต่อความผิดพลาดและเรียนรู้จากส่ิงท่ีเกิดข้ึน การไม่เปิดรับต่อการเปล่ียนแปลงและวิธีการบริหาร
ใหม่ๆ การมองเห็นบุคคลากรทุกคนในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารงานและรู้สึกเป็นส่วน
หน่ึงของสถานศึกษา บุคคลากรไม่มีอิสระในการท างานของตนอยา่งเตม็ท่ี 
  Character Counts (2001) กล่าววา่ ผูน้  าท่ีน่าไวว้างใจจะแสดงพฤติกรรมท่ีสมาชิกของ
องค์กรอาจสามารถพึ่งพาได้ สมาชิกเช่ือว่าผูน้ าเป็นพวกเดียวกนัและไม่เป็นศตัรู เช่น ผูน้ าท่ีน่า
ไวว้างใจจะถูกมองวา่เป็นผูท่ี้ห่วงใยสมาชิกขององคก์ร และจะร่วมสร้างความสามคัคีกบัสมาชิก ผล
ท่ีตามมาคือจะเกิดระบบของความเช่ือถือต่อการกระท าและค าพูดของผูน้ าท่ีเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั (ท าอยา่งท่ีพูด) ผูน้  าจะท างานเพื่อประโยชน์ของเหล่าสมาชิกภายในองคก์ร และผูน้ าจะเป็น
คนท่ีมีความส าคญัท่ีสุด ผูน้ าท่ีได้รับความไวว้่างใจจะจดัหาเข็มทิศทางศีลธรรมให้กับองค์กร
เช่นเดียวกบัการเป็นเช่นดงัไฟน าทางให้กบัสมาชิกไดเ้ดินตามเม่ือความไวว้างใจของสมาชิกต่อผูน้ า
เพิ่มข้ึน สภาพของความไวว้างใจท่ีมีต่อกนัจะพฒันาและตน้ทุนทางสังคมจะเพิ่มข้ึน สภาพของ
ความไวว้างใจเป็นผลจากการกระท าเล็ก ๆ ท่ีสร้างความไวว้างใจต่อกนั สภาพของความไวว้างใจ
สร้างข้ึนไดจ้ากผูอ้  านวยการท่ีบอกใหอ้าจารยจ์ดัการชั้นเรียนท่ีสามารถพบกบัผูป้กครองนกัเรียนได ้
สภาพของความไวว้างใจสร้างข้ึนไดโ้ดยผูจ้ดัการท่ีบอกผูอ้  านวยการวา่มีเงินทุนส าหรับต าแหน่งงาน
ใหม่และหลงัจากนั้นผา่นไปยงัคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ถึงแมว้า่ความไวว้างใจสามารถสร้าง
ข้ึนได ้แต่ความไวว้างใจก็ถูกท าลายลงไดโ้ดยการกระท าเพียงคร้ังเดียว เม่ือสูญเสียความไวว้างใจ
แลว้ มนัเป็นไปไมไ่ดท่ี้จะสร้างกลบัมาใหม่อีกคร้ัง 
  เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์ (2540) ให้ความหมายความไวว้างใจว่า การท่ีบุคคลมีความ
คาดหวงัว่าค าพูด สัญญา การกระท าของบุคคลอ่ืนจะเช่ือถือได้ หรือจะท าตามท่ีพูดว่าจะท าและ
ความไวว้างใจนั้นเป็นความคาดหวงัว่าบุคคลอ่ืนจะท าในส่ิงท่ีมีคุณมากกว่าโทษ สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง 
(2551) ให้ทศันะเก่ียวกบัการให้ความเป็นกนัเองและไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัเป็นบรรยากาศของ
ความไวว้างใจและยอมรับซ่ึงกนัและกนัของบุคลากรในองค์การสามารถวดัไดจ้าก 3 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 
1) บรรยากาศท่ีเป็นอยูร่ะหวา่งฝ่ายบริหารคณะครูนกัเรียนและผูป้กครองเป็นไปอยา่ไวว้างใจ 2) การ
สร้างความตระหนักและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลและ 3) การเน้นความเป็นเพื่อน
ร่วมงานไม่เนน้สายการบงัคบับญัชา 
  สมจิต สงสาร (2552) ให้ทศันะเก่ียวกบัการสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั เป็น
บรรยากาศแบบประสานสัมพนัธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัครูในโรงเรียนใหมี้ความสัมพนัธ์อนัดี
ต่อกนั มีความเช่ือถือ และมีความไวว้างใจต่อกนั สามารถวดัไดจ้าก 5 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 1) ผูบ้ริหารและ
คณะครูสามารถพูดเปิดใจซ่ึงกันและกันได้ 2) คณะครูร่วมแรงร่วมใจกันท างานและให้ความ
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ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 3) มีการบริหารงานท่ีเน้นความเป็นเพื่อนร่วมงานไม่เน้นสายการบงัคบั
บญัชา 4) มีการพบปะสังสรรค ์แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั และ 5) บรรยากาศโดยทัว่ไป
มีความเปิดเผยตรงไปตรงมา 
  สุพาณี สฤษฏ์วานิช (2552) ได้กล่าวถึง การสร้างความไว้วางใจจะเกิดจาก
องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) ระบบต่าง ๆ ของทีม เช่น ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีเป็นธรรม ยติุธรรมและเปิด
โอกาสให้กบัทุกคน 2) มีรางวลัตอบแทนการท างานท่ีเน้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และ
ผลงานของทีม 3) มีบรรยากาศของการติดต่อส่ือสารท่ีเปิดเผย ช่วยเหลือกนั สนบัสนุนกนั ซ่ือสัตย ์
จริงใจต่อกนั หวงัดีต่อกนัและเป็นมิตรกนัอยา่งแทจ้ริง 4) สมาชิกมีความสามารถ ทุ่มเทท างาน ไม่
เอาเปรียบกนัและซ่ือสัตยต่์อกนั และ 5) ผูน้  าตอ้งท าตวัเป็นแบบอย่างท่ีดี น่ายกย่องศรัทธา สร้าง
ความสมคัรสมานสามคัคี 
  เฉลิมชยั กิตติศกัด์ินาวิน (2552) กล่าวว่า ความไวว้างใจเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่งท่ีท าให้
องคก์ารด ารงอยูแ่ละประสบผลส าเร็จ เน่ืองจากการท างานร่วมกนัตอ้งพึ่งพาอาศยักนั ทั้งน้ี แนวโนม้
ในปัจจุบนัมีความหลากหลายขององค์ประกอบในการท างานร่วมกนัมากข้ึน ความไวว้างใจกนั
ระหว่างสมาชิกในองคก์ารจึงมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ความไวว้างใจเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีมาจากความ
ร่วมมือเป็นพื้นฐานและความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัของบุคคลในองค์การก่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพต่อองค์การ ความวางใจเปรียบเสมือนหมุดหรือสลกัท่ียึดส่วนต่าง ๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั 
และสามารถเอ้ืออ านวยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายพร้อมกับความเจริญเติบโตขององค์การ หาก
องค์การใดปราศจากความไวว้างใจของบุคคลในองค์การจะท าให้เสียเวลา เสียทรัพยากรในการ
บริหารจดัการเป็นจ านวนมากจนกวา่องคก์ารจะประสบผลส าเร็จได ้ซ่ึงความไวว้างใจมีความส าคญั
ในหลายทางและเป็นส่วนประกอบท่ีจ าเป็นในทุกประเภทในสัมพนัธภาพของมนุษยซ่ึ์งยงัส่งผลให้
เกิดความราบร่ืนและเกิดคุณค่าในการแลกเปล่ียนต่าง ๆ ในวธีิการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ดงันั้นสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององคป์ระกอบ “ความไวว้างใจ” (Trust) ไดว้า่ 
หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงการเป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมาให้
ความยุติธรรม ยดึหลกัความเสมอภาคมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นท าใหบุ้คลากรเกิดความเคารพมี
การด าเนินการดว้ยความเสมอตน้เสมอปลาย และ รักษาค ามัน่สัญญาซ่ึงนิยามดงักล่าวเช่ือมโยงถึง
ตวับ่งช้ีและสามารถสรุปตวับ่งช้ีความไวว้างใจได ้5 ตวับ่งช้ีประกอบดว้ยดงัน้ี 1) การเป็นคนเปิดเผย
ตรงไปตรงมา 2) ให้ความยุติธรรม ยึดหลกัความเสมอภาค 3) มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นท าให้
บุคลากรเกิดความเคารพ 4) มีการด าเนินการดว้ยความเสมอตน้เสมอปลาย และ 5) รักษาค ามัน่สัญญา 
 จากผลการศึกษาตามทศันะของนกัวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบันิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ี
ขององคป์ระกอบของการเป็นนกัสร้างความร่วมมือ 3 องคป์ระกอบ ซ่ึงประกอบดว้ย 1) การท างาน
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เป็นทีม (Team Work) 2) การมีส่วนร่วม (Participant) และ 3) ความไวว้างใจ (Trust) ท่ีกล่าวไว้
ขา้งตน้ ผูว้จิยัไดส้รุปเป็นนิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ีของแต่ละองคป์ระกอบ ดงัตารางท่ี 2.7 
 
ตารางท่ี 2.7 องคป์ระกอบ นิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ีของการเป็นนกัสร้างความร่วมมือ 
 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี/สาระหลกัเพ่ือการวดั 
1. การท างานเป็น
ทีม (Team Work) 

การ ท่ีผู ้บ ริหารสถานศึกษาขั้ น
พื้ น ฐ า น แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ก า ร มี
วตัถุประสงค์และเป้าหมายในการ
ท างานร่วมกนัภายใตก้ฎ กติกาหรือ
กรอบการท างานเ ดียวกัน  การ
ประสานงานและตดัสินใจร่วมกนั
เพื่อใหง้านประสบความส าเร็จ ร่วม
รับผิดชอบผลของกา รท า ง าน
ร่วมกนั และ ประสานและส่งเสริม
สัมพนัธภาพอนัดี 

1. การมีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ในการท างานร่วมกนัภายใตก้ฎ 
กติกาหรือกรอบการท างานเดียวกนั 
2. การประสานงานและตดัสินใจ
ร่วมกนัเพื่อใหง้านประสบ
ความส าเร็จ 
3. ร่วมรับผดิชอบผลของการท างาน
ร่วมกนั 
4. ประสานและส่งเสริม
สัมพนัธภาพอนัดี 

2. การมีส่วนร่วม 
(Participant) 

การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานแสดงออกถึงความเช่ือและ
ไวว้างใจในตวัผูร่้วมงานหรือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การจดัใหมี้ระบบ
การส่ือสารแบบเปิด การ
แลกเปล่ียนขอ้มูลประสบการณ์ใน
การท างานร่วมกนัการแกไ้ขปัญหา
และการตดัสินใจโดยกลุ่ม มีความ
เป็นกนัเอง สนใจและเปิดใจท่ีจะ
รับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงาน
หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและการ
ยอมรับซ่ึงกนัและกนัในการท างาน 

1. ความเช่ือและไวว้างใจในตวั
ผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
2. การจดัใหมี้ระบบการส่ือสาร
แบบเปิด 
3. การแลกเปล่ียนขอ้มูล
ประสบการณ์ในการท างานร่วมกนั 
4. การแกไ้ขปัญหาและการ
ตดัสินใจโดยกลุ่ม 
5. มีความเป็นกนัเอง สนใจและเปิด
ใจท่ีจะรับฟังความคิดเห็นของ
ผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
6. การยอมรับซ่ึงกนัและกนัในการ
ท างาน 
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ตารางท่ี 2.7 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี/สาระหลกัเพ่ือการวดั 
3. ความไวว้างใจ 
(Trust) 

การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีแสดงออกถึงการเป็นคน
เปิดเผยตรงไปตรงมาใหค้วาม
ยติุธรรม ยดึหลกัความเสมอภาคมี
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นท าให้
บุคลากรเกิดความเคารพมีการ
ด าเนินการดว้ยความเสมอตน้
เสมอปลาย และ รักษาค ามัน่
สัญญา 

1. การเป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมา 
2. ให้ความยุติธรรม ยึดหลักความ
เสมอภาค 
3. มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นท า
ใหบุ้คลากรเกิดความเคารพ 
4. มีการด าเนินการด้วยความเสมอ
ตน้เสมอปลาย 
5. รักษาค ามัน่สัญญา 

 
 2.13  องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ “การเป็นนักพัฒนาตนเองและผู้ อ่ืน” 
(Development Self and Others) 
  2.13.1  องค์ประกอบของการเป็นนักพัฒนาตนเองและผู้อ่ืน (Development Self and 
Others) 
   2.13.1.1  องคป์ระกอบของการเป็นนกัพฒันาตนเองและผูอ่ื้นตามแนวคิด Reddin 
    Reddin (1970) ไดก้ล่าวถึง ผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล ดา้นการเป็นพฒันาตนเองและ
ผูอ่ื้น ประกอบดว้ย ดงัน้ี คือ 1) การใหโ้อกาสคนอ่ืนเท่าเทียมกนั 2) มีการพฒันาความรู้ตนเองการมี
พลังแห่งความตั้ งใจ (Will Power)  ท่ีจะพัฒนาตนเองพร้อมเสมอส าหรับการเปล่ียนแปลง
คุณลกัษณะนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความกระตือรือร้น สนใจเสาะแสวงหา
ความรู้อยูเ่สมอ มุ่งมัน่ท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพ ในการเรียนรู้และสามารถน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ได้
อยา่งเหมาะสม 3) ความคิดริเร่ิม 4) มีความขยนั 5) ผกูพนัตนเองกบังานอุทิศตนใหก้บังาน 
   2.13.1.2  องคป์ระกอบของการเป็นนกัพฒันาตนเองและผูอ่ื้นตามแนวคิด Smith 
    Smith (1974) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมของผู ้บ ริหารสถานศึกษา ท่ี มี
ประสิทธิผลผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลดา้นการเป็นพฒันาตนเองและ
ผูอ่ื้นประกอบด้วย ดังน้ี 1) กระตุ้นให้ครูมีการพฒันาทั้ งด้านอาชีพและด้านส่วนตัว 2) สร้าง
บรรยากาศในโรงเรียนให้เกิดความรู้สึกมัน่คงเช่ือมัน่ตนเอง 3) ให้การช่วยเหลือครู 4) พฒันาตนเอง
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ในดา้นวิชาการ 5) เป็นผูน้ าทางวิชาการ 6) แสดงความสามารถในการสอนและการบริหารโรงเรียน
ใหรู้้ทัว่กนั 
   2.13.1.3  องค์ประกอบของการเป็นนักพฒันาตนเองและผูอ่ื้นตามแนวคิด ของ 
Luthans 
    Luthans (1989) ไดเ้สนอแนวคิดท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัการวดัความมีประสิทธิผลท่ี
กล่าวถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลดา้นการเป็นพฒันาตนเองและผูอ่ื้น ประกอบดว้ย การ
จดัการฝึกอบรม กิจกรรมด้านการพฒันาและการจูงใจบุคลากรในองค์กรการช่วยเหลือในการ
ปฏิบติังานให้โอกาสผูอ่ื้นเสนอแนะวิธีการเรียนรู้ และพฒันาผลการปฏิบติันอกเหนือไปจากวิธี
ตามปกติ สนบัสนุนให้มีการเรียนรู้และแลกเปล่ียนความรู้ในงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบมอบหมาย
งานท่ีเหมาะสมและมีประโยชน์ แสวงหาโอกาสในการฝึกอบรม พฒันาหรือประสบการณ์อ่ืน ๆ เพื่อ
สนบัสนุนการเรียนรู้และการพฒันาของบุคลากร 
   2.13.1.4  องค์ประกอบของการเป็นนักพฒันาตนเองและผูอ่ื้นตามแนวคิด ของ
Sheninger 
    Sheninger (2011) กล่าวถึงส่ิงท่ีจะท าให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล
ดา้นการเป็นพฒันาตนเองและผูอ่ื้น ประกอบดว้ย ดงัน้ี คือ 1) เป็นนกัสร้างความแตกต่าง (Difference 
Make) ยกระดบัคุณภาพการเรียนรู้ของนกัเรียนใหเ้ห็นไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั มุ่งแสวงหาทางแกปั้ญหา 
2) รับมือกบัปัญหา (Address Problem) ดว้ยทศันะเชิงบวก 3) ใส่ใจต่อนกัเรียนและบุคลากร (Care 
for Students and Staff) 4) มีภาวะผูน้ าทางการเรียนการสอน (Instructional Leadership) 5) บริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Management) ทั้งการรับใหม่ การพฒันาบุคลากรท่ีมีอยูแ่ละการ
บ ารุงรักษา และ 6) มีความเป็นวิชาชีพ (Professionalism) มีมาตรฐานเชิงจริยธรรม เป็นตน้แบบ การ
เรียนรู้ตลอดชีวติ เป็นตวัแบบเชิงบทบาท 
   2.13.1.5  องค์ประกอบของการเป็นนักพฒันาตนเองและผูอ่ื้นตามแนวคิด ของ
Meador 
    Meador (2013) กล่าวถึงส่ิงท่ีจะท าให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้ าสถานศึกษา
ท่ีมีประสิทธิผล (Effective School Leader) ดา้นการเป็นพฒันาตนเองและผูอ่ื้น ประกอบดว้ย ดงัน้ี 
คือ 1) ปรับตวั (Adapts) ไม่กลวัต่อการเปล่ียนแปลงและน าการเปล่ียนแปลง 2) เขา้ใจในจุดเด่นจุด
ดอ้ยเป็นรายบุคคล (Understands Individual Strengths and Weaknesses) ใชจุ้ดเด่นใหเ้ป็นประโยชน์
และวางแผนพฒันาส่วนบุคคลเพื่อแก้ไขจุดอ่อน 3) ท าให้ทุกคนดีข้ึน (Makes those Around them 
Better) กระตุน้และสนับสนุนให้ทุกคนมีความเติบโตก้าวหน้าและมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 4) 
ยอมรับในขอ้ผดิพลาด (Admits When They Make a Mistake) ถือวา่ไม่มีใครท่ีสมบูรณ์ทุกอยา่ง 
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   2.13.1.6  องคป์ระกอบของการเป็นนกัพฒันาตนเองและผูอ่ื้นตามแนวคิด ของจุลอ
ดุง และ ยพุิน องัสุโรจน์ 
   ทศันีย ์จุลอดุง และ ยุพิน องัสุโรจน์ (2552) กล่าวถึง ผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล ดา้นการ
เป็นพฒันาตนเองและผูอ่ื้น ประกอบด้วยดังน้ี คือ 1) คุณลกัษณะผูน้ าท่ีเป็นแบบอย่าง 2) การใช้
นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพฒันาคุณภาพ 3) คุณลักษณะทางวิชาชีพท่ีเป็น
แบบอยา่ง 4) การมีอ านาจและแรงขบัในตน 5) การสนบัสนุนส่งเสริมการพฒันาผูต้าม กระตุน้และ
สนบัสนุนใหทุ้กคนมีความเติบโตกา้วหนา้และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และ 6) การเป็นผูเ้ช่ียวชาญ
เป็นผูพ้ฒันาคนอ่ืนอยูเ่สมอ 
   2.13.1.7  องค์ประกอบของการเป็นนักพัฒนาตนเองและผู ้อ่ืนตามทัศนะของ
ประคลัภ ์ปัณฑพลงักูร 
    ประคลัภ ์ปัณฑพลงักูร (2010) ไดก้ล่าวถึงผูน้ าท่ีท าให้องคก์รมีประสิทธิผลนั้น 
ดา้นการเป็นพฒันาตนเองและผูอ่ื้น ประกอบดว้ยดงัน้ี 1) สร้างแรงบนัดาลใจให้พนกังานไดมี้พลงั
ในการสร้างก าลงัใจให้กบัทีมงาน และกระตุน้ใหมี้ความตอ้งการท่ีจะประสบความส าเร็จได ้2) เป็น
ผูพ้ฒันาคนอ่ืนอยู่เสมอ มีความเขา้ใจคนท่ีมีผลงานไม่ดี และพยายามท่ีจะพฒันาคนให้มีความรู้
ความสามารถ และทกัษะในการท างานมากข้ึน 
   2.13.1.8  องค์ประกอบของการเป็นนักพฒันาตนเองและผูอ่ื้นตามทศันะของนง
ลกัษณ์ สุทธิวฒันพนัธ์ 
    นงลักษณ์ สุทธิวฒันพนัธ์ (2557) กล่าวถึงผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล คือผูน้ าท่ีน า
ทีมงานร่วมมือกันปฏิบติังานจนบรรลุเป้าหมายท่ีตั้ งไว ้ผูน้  าท่ีสามารถโน้มน้าวให้บุคคลอ่ืน ๆ 
เช่ือถือศรัทธาและมัน่ใจ ไวว้างใจในตวัผูน้ า คุณลกัษณะของผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลนั้นดา้นการเป็น
พฒันาตนเองและผูอ่ื้น ประกอบดว้ยการเตรียมพร้อมท่ีจะปรับปรุง พฒันาองค์กรให้สอดคลอ้งกบั
ความเปล่ียนแปลงภายนอกอยูเ่สมอ 
   2.13.1.9  องค์ประกอบของการเป็นนักพัฒนาตนเองและผู ้อ่ืนตามทัศนะของ 
สถาบนัแพคริม 
    แพคริม (2557) กล่าวถึงผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล ด้านการเป็นพฒันาตนเองและ
ผูอ่ื้น ประกอบดว้ยประกอบดว้ย 1) บี โปรแอคทีฟ หมายถึง น าการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ จดัการกบั
การเปล่ียนแปลง รับผิดชอบการกระท าและปฏิบติัตนเป็นท่ีน่าไวว้างใจ 2) ลบัเล่ือยให้คมอยูเ่สมอ 
หมายถึง การสร้างความสมดุลให้กับชีวิต พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง แสวงหาการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง 
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   2.13.1.10  องคป์ระกอบของการเป็นนกัพฒันาตนเองและผูอ่ื้นตามทศันะของไรย์
วนิท ์บุญสวสัด์ิ 
    ไรยว์ินท์ บุญสวสัด์ิ (2558) กล่าวว่า คุณลกัษณะของผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลสูง
ส าหรับผูน้ าแห่งอนาคต ดา้นการเป็นพฒันาตนเองและผูอ่ื้น ประกอบดว้ยดงัน้ี คือ 1) การแสดงออก
และตอบสนองเชิงรุก (Proactive Response): ผูน้ าแห่งอนาคตตอ้งสามารถควบคุมสถานการณ์ดว้ย
การเลือกตอบสนองอย่างเหมาะสม กระท าการในเชิงรุกด้วยการก าหนดทางเลือกให้กบัตนเอง 
พึ่งพาตนเองมากข้ึน และรับผิดชอบต่อการตดัสินใจต่อผลจากการเลือกตอบสนองของตนเอง 2) 
พฒันาต่อเน่ือง (Continuous Development): ปัจจุบนัการแข่งขนัรุนแรงและโลกเปล่ียนแปลงเร็วมาก 
ผูน้ าแห่งอนาคตขององค์กรต้องพร้อมเสมอส าหรับการเปล่ียนแปลง และควรเป็นตวัแทนการ
เปล่ียนแปลง (Change Agent) ด้วยซ ้ า ซ่ึงจะต้องพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองเรียนรู้และปรับปรุง
ตนเองอย่างสม ่าเสมออยา่งสมดุลทั้งในดา้นกายภาพ อารมณ์ จิตวิญญาณ และทกัษะความสามารถ 
ดว้ยการฝึกฝนตนเองเก่ียวกบัคุณสมบติัขา้งตน้อยา่งสม ่าเสมอ 
   2.13.1.11  องค์ประกอบของการเป็นนักพฒันาตนเองและผูอ่ื้นตามทัศนะของ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558) ได้กล่าวถึงผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล ดา้นการเป็นพฒันาตนเองและผูอ่ื้น ประกอบดว้ยดงัน้ี 1) มีส่งเสริมและ
พฒันาศกัยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 2) ให้ค  าแนะน าค าปรึกษาทางวิชาการและ
การจดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพและเต็มเวลาโดยผา่นกระบวนการในการพฒันาตนเองและผูอ่ื้น คือ 1) 
การศึกษาค้นควา้หาความรู้ ติดตามองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมีรายการ
พฤติกรรมประกอบดว้ย (1) ศึกษาคน้ควา้หาความรู้ มุ่งมัน่แสวงหาโอกาสพฒันาตนเองดว้ยวธีิการท่ี
หลากหลาย เช่น การเขา้ร่วมประชุม / สัมมนา การศึกษาดูงาน การคน้ควา้ดว้ยตนเอง 2) การสร้าง
องคค์วามรู้และนวตักรรมในการพฒันาองคก์ารและวิชาชีพ มีรายการพฤติกรรมประกอบดว้ย (1) 
รวบรวม สังเคราะห์ขอ้มูล ความรู้ จดัเป็นหมวดหมู่และปรับปรุงให้ทนัสมยั (2) สร้างองค์ความรู้
และนวตักรรมเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้ องคก์รและวิชาชีพ 3) การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
สร้างเครือข่าย มีรายการพฤติกรรมประกอบด้วย (1) แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูอ่ื้นเพื่อพฒันาตนเอง
และพฒันางาน (2) ให้ค  าปรึกษา แนะน า นิเทศ และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่
ผูอ่ื้น (3) มีการขยายผลโดยสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
   2.13.1.12  องค์ประกอบของการเป็นนักพฒันาตนเองและผูอ่ื้นตามทัศนะของ 
Senge 
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    Senge (1990) ไดก้ล่าวถึงการพฒันาตนเองนั้น ประกอบดว้ย 1) เป็นการสร้าง
วินยัการฝึกอบรมตนเองด้วยการเรียนรู้อยู่เสมอเป็นรากฐานส าคญั เพื่อขยายขีดความสามารถให้
เช่ียวชาญมากข้ึน 2) เป็นสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริงท่ีเห็นวา่อะไรมีความส าคญั ต่อตวับุคคลและต่อองคก์ร 
3) เห็นภาพในอนาคตท่ีเป็นไปได้ สร้างวิสัยทศัน์ส่วนตนข้ึน (Personal Vision) 4) รักษาความคิด
อยา่งสร้างสรรค ์(Creative Tension) 5) ความมีพลงัแห่งความตั้งใจ (Will Power) ท่ีจะพฒันาตนเอง 
    2.13.1.13  องค์ประกอบของการเป็นนักพฒันาตนเองและผูอ่ื้นตามทัศนะของ
จ ารัส ดว้งสุวรรณ 
     จ ารัส ดว้งสุวรรณ (2545)ไดก้ล่าวถึงการพฒันาตนเองนั้น ประกอบดว้ย ในดา้น
คุณลกัษณะส่วนบุคคลไว ้5 ประการ ไวด้งัน้ี 1) ความรู้สึกว่าตนมีเป้าหมายชีวิต โดยเช่ือว่าตนเอง
สามารถพฒันาได้ จึงมีความตอ้งการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงให้ดีข้ึน 2) ความรู้สึกกล้าท่ีจะมี
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น บุคคลจะตอ้งพฒันาตนเองให้มีความรู้สึกกลา้ และมีความตั้งใจอนัแน่วแน่ท่ี
จะมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้นเพื่อเสริมสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลอ่ืนรอบขา้ง 3) ความรู้สึก
เปิดเผย และถ่อมตน บุคคลจะตอ้งพฒันาตนเองให้มีคุณลกัษณะส่วนบุคคล ให้มีความรู้สึกเปิดเผย
และจริงใจ รู้จกัถ่อมตน เพื่อเสริมสร้างการมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลอ่ืนรอบขา้ง 4) ความรู้สึก
ศรัทธา และมัน่คง ให้มีความเช่ือ ความศรัทธาในตนเองอยา่งมัน่คง คือความรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า 
มีคนรัก คนชอบ และเขา้ใจในตวัเรา ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 5) ความมีเสน่ห์ในตนเอง 
คือการแสดงตนว่าเป็นบุคคลท่ีร่าเริงแจ่มใส แสดงว่าตนชอบบุคคลท่ีเราติดต่อด้วย แสดงความ
สนใจร่วมในส่ิงท่ีผูอ่ื้นสนใจ แสดงความช่ืนชม และยกย่องผูอ่ื้นตามโอกาสอนัควร และแสดง
ความรู้สึกคลอ้ยตามผูอ่ื้นอยา่งเหมาะสม 
   2.13.1.14  องคป์ระกอบของการเป็นนกัพฒันาตนเองและผูอ่ื้นตามทศันะของ 
ปราชญา กลา้ผจญัและพอตา บุตรสิทธิวงศ ์
     ปราชญา กลา้ผจญั และพอตา บุตรสิทธิวงศ์ (2550) กล่าวถึงการพฒันาตนเอง
ว่าเป็นการพฒันาตนเอง ประกอบดว้ย 1) การรู้คุณค่าในตนเอง เขา้ใจตนเอง รู้ค่านิยมท่ีตนเองใช้
เป็นแนวทางในการด ารงชีวติ 2) การจดัการตนเองได ้เช่น ควบคุมอารมณ์ได ้มีความโปร่งใส และมี
ความสามารถในการปรับตวั 3) การตระหนกัรู้ทางสังคม มุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิ มีความคิดริเร่ิม 4) การ
บริหารจดัการความสัมพนัธ์ การมีอารมณ์ขนั มองโลกในแง่ดี 
    2.13.1.15  องคป์ระกอบของการเป็นนกัพฒันาตนเองและผูอ่ื้นตามทศันะของ ชาญ
ชยั อาจินสมาจาร 
     ชาญชยั อาจินสมาจาร (ม.ป.ป.) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะส าหรับการพฒันา
ตนเอง โดยพิจารณาจาก  1) การฝึกทกัษะการส่ือความหมาย 2) การไดร้ับความรู้ และ 3) การ
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ปรับปรุงปฏิสัมพนัธ์ส่วน 4) สามารถปลดปล่อยศกัยภาพระดบัใหม่ออกมา 5) มีส่ิงทา้ทาย
ภายนอกที่เหมาะสม 6) ควรรับรู้ความทา้ทายในตวัคนทั้งหมด (Total Self) 7) เป็นการเร่ิมตน้ดว้ย
ตนเองผา่นผลสัมฤทธ์ิของตวัเองและการท าให้บรรลุความส าเร็จดว้ยตนเอง รางวลัและการลงโทษ
จากภายนอกเป็นเร่ืองที่รองลงมา 8) ตอ้งมีการเรียนรู้ มีการหย ัง่เชิงอยา่งสร้างสรรค ์9) ตอ้งเต็มใจ
ที่จะเสี่ยง  10) ตอ้งมีความตั้งใจที่เขม้แข็งเพียงพอที่จะผา่นไปสู่ศกัยภาพใหม่ 11) ตอ้งการ
ค าแนะน าและการสนบัสนุนของนกัพฒันาตนเองที่ม ีว ุฒิภาวะมากกวา่ผา่นกระบวนการ
ประเมินผล การสะทอ้นกลบั และการปฏิบติั 
 จากผลการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัเพื่อการสังเคราะห์ก าหนดองคป์ระกอบของการเป็น
นกัพฒันาตนเองและผูอ่ื้น (Development Self and Others) จากทศันะและจากผลการศึกษาวิจยัของ
นกัวิชาการ 15 แหล่งดงักล่าวมานั้น ผูว้ิจยัพิจารณาเห็นวา่องคป์ระกอบบางตวัมีความหมายเดียวกนั 
แต่นักวิชาการเรียกช่ือต่างกนั ดงันั้น เพื่อให้การน าเอาองค์ประกอบแสดงในตารางสังเคราะห์มี
ความเหมาะสม ผูว้ิจยัจึงก าหนดช่ือองคป์ระกอบท่ีมีความหมายเหมือนกนัแต่เรียกช่ือแตกต่างกนัท่ี
เป็นกลาง (Neutral) ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความหมายเดียวกนัและครอบคลุมองคป์ระกอบอ่ืนท่ีใชช่ื้อ
แตกต่างกนันั้น หรือเลือกใชช่ื้อองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึง ดงัน้ี 
 1.  มีวิสัยทศัน์ส่วนตน (Personal Vision) มีองค์ประกอบย่อยท่ีมีความหมายเดียวกนัมี
ดงัน้ี 1) มีเป้าหมายชัดเจน 2) ฝืนท าในส่ิงท่ีดีและฝืนไม่ท าในส่ิงท่ีไม่ดี 3) การพฒันาด้านความรู้
ความสามารถ 4) ความรู้สึกกล้าท่ีจะมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกับผูอ่ื้น 5) การตระหนักรู้ทางสังคม มุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ 6) มีความคิดริเร่ิม 7) วางแผนการด าเนินงานได ้8) การมีอ านาจและแรงขบัในตน 9) 
เห็นภาพในอนาคตท่ีเป็นไปได้ สร้างวิสัยทศัน์ส่วนตนข้ึน (Personal Vision)ความรู้สึกว่าตนมี
เป้าหมายชีวิต โดยเช่ือวา่ตนเองสามารถพฒันาได ้จึงมีความตอ้งการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงให้ดี
ข้ึน 10) การรู้คุณค่าในตนเอง เขา้ใจตนเอง รู้ค่านิยมท่ีตนเองใช้เป็นแนวทางในการด ารงชีวิต 11)
เขา้ใจในจุดเด่นจุดดอ้ยเป็นรายบุคคล (Understands Individual Strengths and Weaknesses) 12) ใช้
จุดเด่นให้เป็นประโยชน์และวางแผนพฒันาส่วนบุคคลเพื่อแกไ้ขจุดอ่อนความรู้สึกวา่ตนมีเป้าหมาย
ชีวิต 13) การรู้คุณค่าในตนเอง เขา้ใจตนเอง รู้ค่านิยมท่ีตนเองใช้เป็นแนวทางในการด ารงชีวิต 14) 
การมองเห็นความดีงามของตนเอง 15) สามารถปลดปล่อยศกัยภาพระดบัใหม่ออกมา 16) มีความ
เช่ือความศรัทธาในตนเองอยา่งมัน่คง 17) มีความตั้งใจเขม้แขง็เพียงพอท่ีจะผา่นไปสู่ศกัยภาพใหม่ 
 2.  มุ่งมัน่ท่ีจะเปล่ียนแปลง (Commitment to Change) มีองคป์ระกอบท่ีมีความหมายเดียวกนั
มีดังน้ี 1) ความมีพลังแห่งความตั้ งใจ (Will Power) ท่ีจะพฒันาตนเองพร้อมเสมอส าหรับการ
เปล่ียนแปลง และควรเป็นตวัแทนการเปล่ียนแปลง (Change Agent) 3) มีความขยนั 4)ความมีพลงั
แห่งความตั้งใจ (Will Power) ท่ีจะพฒันาตนเอง 5) เป็นนกัสร้างความแตกต่าง (Difference Make) 
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ยกระดบัคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้เห็นได้อย่างมีนัยส าคญั 6) มุ่งแสวงหาทางแก้ปัญหา
รับมือกับปัญหา (Address Problem) ด้วยทศันะเชิงบวก 7) ยอมรับในข้อผิดพลาด (Admits when 
They Make a Mistake) ถือว่าไม่มีใครท่ีสมบูรณ์ทุกอย่าง 8) การใช้นวตักรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพฒันาคุณภาพ 9) เตรียมพร้อมท่ีจะปรับปรุง พฒันาองค์กรให้สอดคล้องกบั
ความเปล่ียนแปลงภายนอกอยูเ่สมอ 10) บี โปรแอคทีฟ หมายถึง น าการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ จดัการ
กบัการเปล่ียนแปลง รับผิดชอบการกระท าและปฏิบติัตนเป็นท่ีน่าไวว้างใจ 11) ความรู้สึกกลา้ท่ีจะมี
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น บุคคลจะตอ้งพฒันาตนเองให้มีความรู้สึกกลา้ และ 12) มีความตั้งใจอนัแน่ว
แน่ท่ีจะมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับผูอ่ื้นเพื่อเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีกับบุคคลอ่ืนรอบข้าง การ
ตระหนกัรู้ทางสังคม มุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิ มีความคิดริเร่ิม 
 3.  มีเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Person Learning) มีองคป์ระกอบท่ีมีความหมายเดียวกนั 
มีดงัน้ี 1) มีการพฒันาความรู้ตนเอง การพฒันาดา้นสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ 2) 
การจัดการตนเองได้ควบคุมอารมณ์ได้มีความโปร่งใสและมีความสามารถในการปรับตัว 3) 
สามารถจดัการกบัอารมณ์ไดอ้ย่างเหมาะสมเม่ือมีปัญหาความขดัแยง้ 4) การฝึกอบรมตนเองดว้ย
การเรียนรู้อยู่เสมอ 5) ฝึกท าบ่อย ๆ จนกลายเป็นนิสัยท่ีดี 6) การวิเคราะห์ตนเองแล้วน าผลมา
ปรับปรุงแก้ไข 7) ลดตวัถ่อมตวัยอมท าตามค าสอนหรือส่ิงดี ๆ ในชีวิตได้ 8) มีความรู้สึกเปิดเผย
และถ่อมตน 9) ยอมรับความคิดเห็นของส่วนรวม 10) แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา 
11) มุ่งอนาคตกระตือรือร้นในการแสวงหาข่าวสารขอ้มูลในการพฒันางาน 12) พฒันาตนเองใน
ดา้นวิชาการ ลบัเล่ือยให้คมอยู่เสมอ หมายถึง การสร้างความสมดุลให้กบัชีวิต พฒันาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง แสวงหาการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การศึกษาคน้ควา้หาความรู้ ติดตามองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ทาง
วิชาการและวิชาชีพ 13) การสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรมในการพฒันาองคก์ารและวิชาชีพ การ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและสร้างเครือข่าย การฝึกอบรมตนเองดว้ยการเรียนรู้อยูเ่สมอเป็นรากฐาน
ส าคญั ตอ้งมีการเรียนรู้ มีการหย ัง่เชิงอยา่งสร้างสรรค ์
 4.  เป็นท่ีปรึกษา (Consoult) มีองค์ประกอบท่ีมีความหมายเดียวกนั มีดงัน้ี 1)ให้โอกาส
คนอ่ืนเท่าเทียมกนั 2) กระตุน้ให้ครูมีการพฒันาทั้งดา้นอาชีพและดา้นส่วนตวั 3) ให้การช่วยเหลือ
ครูการจูงใจบุคลากรในองค์กร ท าให้ทุกคนดีข้ึน (Makes those Around Them Better) 4) กระตุ้น
และสนับสนุนให้ทุกคนมีความเติบโตก้าวหน้าและมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 5) การสนับสนุน
ส่งเสริมการพฒันาผูต้าม 6) การเป็นผูเ้ช่ียวชาญ 7) เป็นผูพ้ฒันาคนอ่ืนอยูเ่สมอ มีความเขา้ใจคนท่ีมี
ผลงานไม่ดี และ 8) พยายามท่ีจะพฒันาคนใหมี้ความรู้ความสามารถ และทกัษะในการท างานมากข้ึน 
 5.  ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดี (Role Model) มีองค์ประกอบท่ีมีความหมายเดียวกนั มี
ดังน้ี 1)  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู ้เ รียน 2) เป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติงานตาม
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จรรยาบรรณวิชาชีพ 3) แสดงความสามารถในการสอนและการบริหารโรงเรียนให้รู้ทัว่กัน 4) 
คุณลกัษณะผูน้ าท่ีเป็นแบบอย่าง 5) แรงบนัดาลใจให้พนกังานได้ มีพลงัในการสร้างก าลงัใจให้กบั
ทีมงาน 6) กระตุน้ให้มีความตอ้งการท่ีจะประสบความส าเร็จได้ 7) สร้างความรู้สึกศรัทธาและ
มัน่คง ให้มีความเช่ือ ความศรัทธาในตนเองอยา่งมัน่คง คือความรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า มีคนรัก คน
ชอบ และเขา้ใจในตวัเรา ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ความมีเสน่ห์ในตนเอง คือการแสดง
ตนวา่เป็นบุคคลท่ีร่าเริงแจ่มใส แสดงวา่ตนชอบบุคคลท่ีเราติดต่อดว้ย แสดงความสนใจร่วมในส่ิงท่ี
ผูอ่ื้นสนใจ แสดงความช่ืนชม และยกย่องผูอ่ื้นตามโอกาสอนัควร และแสดงความรู้สึกคลอ้ยตาม
ผูอ่ื้นอยา่งเหมาะสมการบริหารจดัการความสัมพนัธ์ การมีอารมณ์ขนั มองโลกในแง่ดี 
 6.  การจดัการฝึกอบรม (Training Management) ไดแ้ก่ 1) การจดักิจกรรมดา้นการพฒันา
2) การฝึกทกัษะการส่ือความหมาย 3) การไดรั้บความรู้ 4) การปรับปรุงปฏิสัมพนัธ์ส่วน 5) สามารถ
ปลดปล่อยศกัยภาพระดบัใหม่ออกมา 
 7.  มีความเป็นวิชาชีพ (Professionalism) ได้แก่ 1) การมีมาตรฐานเชิงจริยธรรม 2) การ
เป็นต้นแบบ 3) การเรียนรู้ตลอดชีวิต 4) เป็นตัวแบบเชิงบทบาทคุณลักษณะทางวิชาชีพท่ีเป็น
แบบอยา่ง 
 จากการก าหนดช่ือองคป์ระกอบ 7 รายการขา้งตน้ และจากองคป์ระกอบท่ีเป็นทศันะหรือ
ผลการศึกษาวิจยัของนักวิชาการแหล่งต่าง ๆ ท่ีมีความหมายเฉพาะอ่ืน ๆ ผูว้ิจยัได้น ามาแสดงใน
ตารางสังเคราะห์ 2.8 โดยองค์ประกอบเหล่าน้ีถือว่าเป็นองค์ประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Framework) ท่ีผูว้ิจ ัยจะพิจารณาใช้เกณฑ์เพื่อก าหนดเป็นองค์ประกอบตามกรอบ
แนวคิดเพื่อการวจิยั (Conceptual Framework) ต่อไป 
 



 

ตารางที่ 2.8 การสังเคราะห์องคป์ระกอบของการเป็นนกัพฒันาตนเองและผูอ้ื่น 
 

องคป์ระกอบของการเป็นนกัพฒันาตนเอง 
และผูอ้ื่น 

Reddin (1970) 

Smith (1974) 

Luthans (1989) 

Sheninger (2011) 

Meador (2013) 

ทศันีย ์(2552) 

ประคภั(์2010) 

นงลกัษณ์ (2557) 

สถาบนัแพคริม 
(2557) 

ไรยว์ินท(์2558) 

สพฐ. (2558) 

Senge(1990) 
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 จากตารางท่ี 2.8 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของการเป็นนักพฒันาตนเองและผูอ่ื้น 
(Development Self and Others) พบวา่มีองคป์ระกอบเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) จ  านวน 7 
องค์ประกอบ แต่การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยได้ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากความถ่ีของ
องค์ประกอบท่ีนกัวิจยัส่วนใหญ่เลือกเป็นองคป์ระกอบของการเป็นนกัพฒันาตนเองและผูอ่ื้น ใน
ระดับสูง (ในท่ีน้ี คือ ความถ่ีตั้ งแต่ 7 ข้ึนไป) พบว่า สามารถคดัสรรองค์ประกอบของการเป็น
นกัพฒันาตนเองและผูอ่ื้น ได้ 4 องค์ประกอบท่ีจะใช้เป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจยั (Conceptual 
Framework) ในการวจิยัคร้ังน้ี จ  านวน 4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
องคป์ระกอบท่ี 1 มีวสิัยทศัน์ส่วนตน (Personal Vision) 
องคป์ระกอบท่ี 2 มุ่งมัน่ท่ีจะเปล่ียนแปลง (Commitment to Change) 
องคป์ระกอบท่ี 3 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Person Learning) 
องคป์ระกอบท่ี 4 เป็นปรึกษา (Consult) 
จากองคป์ระกอบหลกัขา้งตน้สามารถสร้างตวัโมเดลการวดัของการเป็นนกัพฒันาตนเองและผูอ่ื้น 
ดงัภาพท่ี 2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.5 โมเดลการวดัของการเป็นนกัพฒันาตนเองและผูอ่ื้น 
 
 จากภาพท่ี 2.5 แสดงโมเดลการวดัของการเป็นนกัพฒันาตนเองและผูอ่ื้น ท่ีได้จากการ
สังเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ย 1) มีวิสัยทศัน์ส่วนตน (Personal Vision) 
2) มุ่งมัน่ท่ีจะเปล่ียนแปลง (Commitment to Change) 3) เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Person Learning)
และ 4) เป็นท่ีปรึกษา (Consult) 
 

 

มีวสัิยทัศน์ส่วนตน 

มีเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

เป็นที่ปรึกษา 

การเป็นนักพฒันา
ตนเองและผู้อ่ืน 

มุ่งมั่นทีจ่ะเปลีย่นแปลง 
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 2.14  นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งช้ี “มีวสัิยทศัน์ส่วนตน” (Personal Vision) 
  Senge (1990) ให้ทศันะว่าวิสัยทศัน์หรือภาพในอนาคตท่ีปรารถนาให้เกิดมีข้ึนใน
องคก์ารนั้นเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อภาวะผูน้ าทุกคน เป็นพลงัขบัเคล่ือนในภารกิจทุกอยา่งขององคก์ารให้
มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกนั เป็นจุดร่วมและพลงัของการเรียนรู้ของสมาชิกในองค์การ ผูน้ าตอ้งพฒันา
วสิัยทศัน์เฉพาะตน (Personal Vision) ข้ึนมาก่อนจากคุณค่าส่วนบุคคล ความห่วงใย ให้ความส าคญั
กบัส่ิงใด จากการคิดได ้คิดเป็น จากนั้นก็ขายฝัน คิดดงั ๆ แบ่งปันใหผู้อ่ื้นไดรู้้ เขา้ใจ เห็นคลอ้ยตาม
ด้วยการส่ือสาร โน้มน้าวหรือดังท่ีเรียกกันว่า “Walk the Talk” ท าให้ค  าพูดหรือภาพนั้นเดินได้ 
กลายเป็นวิสัยทศัน์ร่วม (Shared Vision) ท่ีมีการแบ่งปันกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในทุกระดบัขององค์การ 
โนม้นา้วใหเ้กิดการปฏิบติัร่วมกนัไปในทิศทางท่ีท าใหภ้าพวสิัยทศัน์นั้นเป็นจริงข้ึนมา (Turn Vision 
into Action) Senge เห็นวา่ การสร้างวิสัยทศัน์ร่วมน้ีเป็นการสร้างความคิดท่ีใชป้กครอง (Governing 
Ideas) ช้ีน าองคก์ารวา่องคก์ารคิดอยา่งไร มีเป้าหมาย พนัธกิจ และยึดถือคุณค่าใด วิสัยทศัน์ท่ีดีตอ้ง
สอดคลอ้งกบัคุณค่าหรือค่านิยมท่ีผูค้นยดึถือ นอกจากน้ี Senge เช่ือวา่ หากใชแ้รงบนัดาลใจเป็นท่ีตั้ง 
ก็สามารถสร้างวิสัยทศัน์ทางบวกได ้เป็นแรงขบัเคล่ือนให้เกิดการเรียนรู้การเติบโตได ้คิดสร้าง คิด
ท า คิดพฒันา โดยอาศยักระบวนการของการสืบคน้และการคิดใคร่ครวญของแบบแผนความคิด 
(Mental Models) เขา้ร่วมดว้ย ท าใหเ้ขาเช่ือมัน่ไดว้า่ตนมีส่วนสร้างอนาคตเช่นนั้นใหเ้ป็นจริงได ้
  Bennis(1992), Covey (1992) ต่างก็ใหท้ศันะท่ีสอดคลอ้งกนัเก่ียวกบัวสิัยทศัน์ส่วนตน
นั้น จะช่วยให้ตนเองประสบความส าเร็จไกลเกินกว่าท่ีตวัเราตอ้งการ วิสัยทศัน์สามารถขบัเคล่ือน
และสร้างแรงบนัดาลใจให้ตวัเราและคนรอบขา้งวิสัยทศัน์ส่วนตนเป็นภาพของตวัตนท่ีแทจ้ริงใน
อนาคต วิสัยทศัน์ส่วนตนท่ีมีประสิทธิภาพ จะเป็นภาพรวมแสดงถึงทุกองค์ประกอบท่ีส าคญัของ
ชีวิตและอาชีพ เป็นส่ิงท่ีเราตอ้งการท่ีจะเป็นในอนาคต เช่ือมโยงระหวา่งปัจจุบนักบัอนาคต จะท า
ให้รู้คุณค่าในตนเอง เข้าใจตนเอง เขา้ใจในจุดเด่นและจุดด้อยของตนเองและใช้จุดเด่นให้เป็น
ประโยชน์และวางแผนพฒันาเพื่อแกไ้ขจุดอ่อนของตนเอง การมองเห็นความคุณค่าของตนเองและ
คนรอบขา้ง มีความเช่ือมัน่และเกิดความศรัทธาในตนเองมุ่งเพื่อพฒันาตนเองไม่เกรงกลวัต่อการ
เปล่ียนแปลง 
  วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ (2544) กล่าวถึง วิสัยทศัน์ในการสร้างอนาคต วิสัยทศัน์ใน
หน้าท่ีการงาน วิสัยทศัน์ดา้นครอบครัวและวิสัยทศัน์ในวยัหลังเกษียณอายุ ในแต่ละช่วงเวลาของ
ชีวิตตั้งแต่วยัเด็กจนเติบโตเป็นผูใ้หญ่ ผูท่ี้มีแรงใฝ่ดี (Creative Tension) มกัจะมีความมุ่งหมายกบั
อนาคตวา่ตอ้งการจะเป็นอย่างใดอยา่งหน่ึง แลว้ก็มุ่งมัน่เพียรพยายามปฏิบติัเพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์
นั้น ๆ วสิัยทศัน์ส่วนตนจะมีส่วนตนจะมีส่วนส าคญัอยา่งยิง่กบัชีวติคนเราทุกคนในทุกช่วงอาย ุโดย
จะเป็นเสมือนหลกัชยัท่ีทา้ทายตวัเราเองให้เกิดความมุ่งมัน่ท่ีจะไปถึงการรู้คุณค่าในตนเอง เขา้ใจ
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ตนเอง เขา้ใจในจุดเด่นจุดดอ้ยของตนเอง ใชจุ้ดเด่นใหเ้ป็นประโยชน์และวางแผนพฒันาส่วนบุคคล
เพื่อแกไ้ขจุดอ่อน การมองเห็นความดีงามของตนเอง มีความศรัทธาในตนเอง 
 ดังนั้ น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการขององค์ประกอบ “มีวิสัยทัศน์ส่วนตน” 
(Personal Vision) หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแสดงออกถึงการมองเห็นภาพใน
อนาคตท่ีเป็นไปได้ รู้ว่าตนมีเป้าหมายชีวิต การรู้คุณค่าในตนเอง เขา้ใจตนเอง เขา้ใจในจุดเด่นจุด
ดอ้ยของตนเอง ใช้จุดเด่นให้เป็นประโยชน์และวางแผนพฒันาส่วนบุคคลเพื่อแก้ไขจุดอ่อน การ
มองเห็นความดีงามของตนเองและมีความศรัทธาในตนเอง และมีความตั้งใจเขม้แข็งเพียงพอท่ีจะ
ผา่นไปสู่ศกัยภาพใหม่ซ่ึงนิยามดงักล่าวเช่ือมโยงถึงตวับ่งช้ี “มีวิสัยทศัน์ส่วนตน” ประกอบดว้ย 6 
ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 1) การเห็นภาพในอนาคตท่ีเป็นไปได้ รู้วา่ตนมีเป้าหมายชีวิต 2) การรู้คุณค่าในตนเอง 
เขา้ใจตนเอง 3) เขา้ใจในจุดเด่นจุดดอ้ยของตนเอง 4) ใชจุ้ดเด่นใหเ้ป็นประโยชน์และวางแผนพฒันา
ส่วนบุคคลเพื่อแกไ้ขจุดอ่อน 5) การมองเห็นความดีงามของตนเองและมีความศรัทธาในตนเอง และ
6) มีความตั้งใจเขม้แขง็เพียงพอท่ีจะผา่นไปสู่ศกัยภาพใหม่ 
 2.15  นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ มุ่งมั ่นที ่จะเปลี ่ยนแปลง (Commitment to 
Change) 
  วินัย เพชรช่วย (2551) กล่าวว่าบุคคลท่ีจะพฒันาตนเองได้ จะตอ้งเป็นผูมุ้่งมัน่ท่ีจะ
เปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงตวัเอง โดยมีความเช่ือหรือแนวคิดพื้นฐานในการพฒันาตนท่ีถูกตอ้ง ซ่ึง
จะเป็นส่ิงท่ีช่วยส่งเสริมใหก้ารพฒันาตนเองประสบความส าเร็จ มีความเช่ือท่ีวา่ทุกคนมีศกัยภาพท่ีมี
คุณค่าอยู่ในตวัเอง ท าให้สามารถฝึกหัดและพฒันาตนไดใ้นเกือบทุกเร่ือง ไม่มีบุคคลใดท่ีมีความ
สมบูรณ์พร้อมทุกดา้น จนไม่จ  าเป็นตอ้งพฒันาในเร่ืองใด ๆ อีก แมบุ้คคลจะเป็นผูท่ี้รู้จกัตนเองไดดี้
ท่ีสุด แต่ก็ไม่สามารถปรับเปล่ียนตนเองไดใ้นบางเร่ือง ยงัตอ้งอาศยัความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นในการ
พฒันาตน การควบคุมความคิด ความรู้สึก และการกระท าของตนเอง มีความส าคญัเท่ากบัการ
ควบคุมส่ิงแวดลอ้มภายนอก อุปสรรคส าคญัของการปรับปรุงและพฒันาตนเอง คือ การท่ีบุคคลมี
ความคิดติดยึด ไม่ยอมปรับเปล่ียนวิธีคิด และการกระท า จึงไม่ยอมสร้างนิสัยใหม่ หรือฝึกทกัษะ
ใหม่ ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อตนเอง การปรับปรุงและพฒันาตนเองสามารถด าเนินการไดทุ้กเวลาและอย่าง
ต่อเน่ือง เม่ือพบปัญหาหรือขอ้บกพร่องเก่ียวกบัตนเองความส าคญัของการพฒันาตนบุคคลล้วน
ตอ้งการเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ หรืออยา่งนอ้ยก็ตอ้งการมีชีวิตท่ีเป็นสุขในสังคม ประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายและความตอ้งการของตนเอง พฒันาตนเองได้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน
สังคมโลก การมุ่งมัน่ท่ีจะเปล่ียนแปลงเพื่อการพฒันาตนเอง จึงมีความส าคญัดงัน้ีคือ 1) การเตรียม
ตนใหพ้ร้อมในดา้นต่าง ๆ เพื่อรับกบัสถานการณ์ทั้งหลายไดด้ว้ยความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 2) เป็นการ
ปรับปรุงส่ิงท่ีบกพร่อง และพฒันาพฤติกรรมให้เหมาะสม 3) การวางแนวทางให้ตนเองสามารถ
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พฒันาไปสู่เป้าหมายในชีวิตไดอ้ยา่งมัน่ใจ 4) ส่งเสริมความรู้สึกในคุณค่าแห่งตนสูงให้ข้ึน มีความ
เขา้ใจตนเอง สามารถท าหนา้ท่ีตามบทบาทของตนไดเ้ตม็ศกัยภาพ 
  ดวงเด่น นุเรมรัมย ์(2552) กล่าวไวว้่า ความมุ่งมัน่ตั้งใจท่ีจะท าการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย
ความผูกพนัและละเอียดรอบคอบ ยอมรับผลการกระท าในการปฏิบติัหนา้ท่ี เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามความมุ่งหมาย อีกทั้งพยายามท่ีจะปรับปรุงการปฏิบติัหน้าท่ีให้ดียิ่งข้ึน การมีความส านึกและ
การปฏิบติัหน้าท่ีของตนทั้งท่ีเป็นภารกิจส่วนตวั ภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย และภารกิจทางสังคม
โดยจะตอ้งกระท าจนบรรลุผลส าเร็จ ไม่หลีกเล่ียงภาระดงักล่าว และยอมรับผลในการกระท าของ
ตน ตวัอยา่งเช่น การใชค้วามสามารถอยา่งเต็มท่ี การยอมรับผลการกระท าของตน การรู้หนา้ท่ี และ
กระท าหนา้ท่ีเป็นอยา่งดีและการเอาใจใส่ในการท างาน 
  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) กล่าวถึงตวับ่งช้ีของการมุ่งมัน่
ในการท างาน คือ การทุ่มเทท างาน อดทนไม่ย่อทอ้ต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างานพยายาม
แกปั้ญหาและอุปสรรคในการท างานใหส้ าเร็จ และช่ืนชมผลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 
  พจน์ พจนาพาณิชยก์ุล (2556) กล่าวถึงการมุ่งมัน่ท่ีจะเปล่ียนแปลง คือการท่ีจะพฒันา
ตนเองได้ ตอ้งมีความกล้าท่ีจะเปล่ียนแปลง และตอ้งมีความมุ่งมัน่มากกว่าแค่ความตั้งใจ ตอ้งมี
ความเช่ือวา่ ศกัยภาพของตนเองนั้นสามารถพฒันาข้ึนได ้และทุ่มเทก าลงักาย ก าลงัใจ ในการท่ีจะ
เปล่ียนแปลงตนเองใหเ้ป็นคนใหม่ท่ีมีศกัยภาพเพิ่มมากข้ึน และตอ้งเช่ือวา่การเปล่ียนแปลงจะน ามา
ซ่ึงส่ิงดี ๆ ในชีวิตวนัขา้งหน้า โดยก่อนท่ีเราจะเปล่ียนแปลงหรือปรับเปล่ียนตวัเอง ส่ิงแรกท่ีควร
ตอ้งท าคือ การวิเคราะห์ตนเอง คนเรานั้นถา้รู้วา่ตนเองมีความสามารถ ความช านาญหรือมีศกัยภาพ
พิเศษในดา้นใด ก็ควรท่ีจะตอ้งเสริมศกัยภาพของตนในดา้นนั้น และควรท่ีจะตอ้งท าในส่ิงท่ีตนเอง
มีความถนดัหรือมีความช านาญ และส าหรับความสามารถในดา้นท่ียงัขาดทกัษะและความช านาญก็
ควรท่ีจะหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นการพฒันาตนเองใหมี้ศกัยภาพเพิ่มมากข้ึน ในอนาคต 
 ดงันั้นสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององคป์ระกอบ “มุ่งมัน่ท่ีจะเปล่ียนแปลง” ได้
วา่ หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแสดงออกถึงการมีพลงัแห่งความตั้งใจท่ีจะพฒันา
ตนเองพร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลง มีความขยนัมีความคิดสร้างสรรค์เป็นนกัสร้างความแตกต่าง 
มุ่งแสวงหาทางแก้ปัญหารับมือกับปัญหาด้วยทศันะเชิงบวก การใช้นวตักรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อให้เกิดการพฒันา พฒันาองค์กรให้สอดคลอ้งและทนัต่อความเปล่ียนแปลง และ
ยอมรับในขอ้ผิดพลาด รับผิดชอบการกระท าและปฏิบติัตนเป็นท่ีน่าไวว้างใจซ่ึงนิยามดงักล่าว
เช่ือมโยงถึงตวับ่งช้ี “มุ่งมัน่ท่ีจะเปล่ียนแปลง” ประกอบดว้ย6 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 1) มีพลงัแห่งความตั้งใจ
ท่ีจะพฒันาตนเองพร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลง 2) มีความขยนัมีความคิดสร้างสรรค์เป็นนกัสร้าง
ความแตกต่าง 3) มุ่งแสวงหาทางแกปั้ญหารับมือกบัปัญหาดว้ยทศันะเชิงบวก 4) การใช้นวตักรรม
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และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดการพฒันา 5) พฒันาองค์กรให้สอดคล้องและทนัต่อความ
เปล่ียนแปลง และ 6) ยอมรับในขอ้ผดิพลาด รับผดิชอบการกระท าและปฏิบติัตนเป็นท่ีน่าไวว้างใจ 
 2.16  นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งช้ี เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Person Learning) 
  Jarvis & Tosey (2001) ได้ศึกษาวิจัยคุณลักษณะของบุคคลแห่งการเรียนรู้ในด้าน
ธุรกิจเขากล่าววา่องคก์รธุรกิจส่วนใหญ่ท่ีรับพนกังานเขา้ท างานยงัไม่พอใจกบัลกัษณะผลผลิตท่ีจบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี องค์กรเหล่าน้ีไดร้ะบุว่าตอ้งการให้ผลผลิตของสถาบนัอุดมศึกษาเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยมีสมรรถนะในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 1) ความสามารถในการเรียนรู้ท่ีจะเรียน 2) 
ความสามารถในการส่ือสารและการร่วมมือ 3) ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการ
แกปั้ญหา 4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 5) ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจนานาชาติ 6) 
ภาวะผูน้ า และ 7) ความสามารถในการจดัการตนเองในดา้นอาชีพ 
  Sallis & Jones (2002) กล่าววา่ บุคคลแห่งการเรียนรู้ นอกจากจะมีคุณลกัษณะส่วนตน
แลว้ ยงัจะตอ้งมี ลกัษณะท่ี ไปเสริมสร้างชุมชนหรือองคก์รท่ีตนเองเป็นสมาชิกอยูล่กัษณะดงักล่าว 
คือ 1) มีแรงจูงใจในตนเองให้ท างานและมีความคิดสร้างสรรค์ 2) ส่งเสริมการเรียนรู้ขององคก์ร 3) 
มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4) เต็มใจมีส่วนร่วมกบัองค์กร 5) มีการใช้ความรู้ฝังลึกมาใช้ในการท างาน 
และ 6) สร้างมูลค่าเพิ่มให ้แก่กิจกรรมต่างๆ ขององคก์ร 
  Preece (2006) ซ่ึงให้ความส าคญักบัคุณลกัษณะเฉพาะของบุคคล เขามีความเห็นว่า
บุคคลแห่งการเรียนรู้ควรจะมีความรู้ในดา้นเทคโนโลย ีภาษาต่างประเทศและทกัษะสังคม ส าหรับ
ทกัษะสังคม ไดแ้ก่ ความสามารถในการควบคุมดูแลตนเอง ความสามารถในการจดัการความเส่ียง 
การท างานไดด้ว้ยตนเอง และความสามารถในการเป็นผูป้ระกอบการ 
  Matinez (2006, อา้งถึงใน ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั
สมรรถนะของบุคคลซ่ึงสังเคราะห์มาจากทกัษะการท างานในอาชีพต่าง ๆ และสร้างเป็นภาพของ
บุคคลแห่งการเรียนรู้โดยแยกประเภทสมรรถนะเป็นสมรรถนะเฉพาะ และสมรรถนะทัว่ไป ส าหรับ
สมรรถนะเฉพาะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การแสดงออกและการน าไปสู่การปฏิบติั ส่วน
สมรรถนะทัว่ไปใหค้วามส าคญัแก่เคร่ืองมือในการปฏิสัมพนัธ์ 
  สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545) กล่าวว่า การเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ หมายถึง ผูท่ี้มีคุณลักษณะนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความ
กระตือรือร้น สนใจเสาะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ มุ่งมัน่ท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพ ในการเรียนรู้และ
สามารถน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม การเรียนรู้อาจท าไดห้ลายวิธี เช่นอ่านหนงัสือ
หรือสารท่ีมีประโยชน์ ดูรายการโทรทศัน์หรือฟังวิทยุท่ีมีสาระ คน้ควา้หาความรู้โดยผา่นเครือข่าย
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คอมพิวเตอร์ ซักถามขอ้มูลจากผูรู้้ รวมทั้งสามารถจบัใจความส าคญัเพื่อแยกแยะและเลือกสาระ
ขอ้มูลท่ีไดม้าอยา่งมีเหตุผล 
  บุคคลแห่งการเรียนรู้ (ม.ป.ป.) กล่าววา่ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ หมายถึง บุคคล
ท่ีน าขอ้มูล ประสบการณ์ มาพิจารณาไตร่ตรองอยา่งสม ่าเสมอเกิดความเขา้ใจและสามารถประยุกต์
ความรู้ไปสู่การปฏิบติั จนกลายเป็นวิถีชีวติของตน ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ก็
ต่อเม่ือแต่ละคนเป็นผูใ้ฝ่รู้ แสวงหาความคิดใหม่ ๆ ตดัสินใจเลือกวิธีปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด และพฒันา
ปรับปรุงความรู้และการปฏิบติัของตนอยู่ตลอดเวลา ติดต่อส่ือสารกันในบรรยากาศของความ
ไวว้างใจ และโลกทศัน์ท่ีเปิดกวา้งมีการแบ่งปันความรู้และการแกปั้ญหาร่วมกนั ส่ิงท่ีส าคญัก็คือ 
การเรียนรู้ท่ีลึกซ้ึงท่ีสุด เป็นการคน้พบสัจธรรมของชีวิต บุคคลแห่งการเรียนรู้ แสวงหาความจริง
ของชีวติ อาศยัการไตร่ตรองอยา่งสม ่าเสมอ 
  วโิรจน์ สารรัตนะ (2548) ไดใ้ห้ทศันะเก่ียวกบัดชันีช้ีวดัลกัษณะบุคคลแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียนท่ีเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ไวด้ังน้ี 1) มีการเรียนรู้และแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์ โดยต่างเป็น “ทรัพยากรความรู้” ซ่ึงกนัและกนั 2) ไดพ้ฒันาขีดความสามารถของตน
เพื่อสร้างสรรค์งานและบรรลุเป้าหมายของงานอย่างต่อเน่ือง 3) มีการขยายศกัยภาพเพื่อการ
แกปั้ญหาและสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่อย่างต่อเน่ือง 4) มีความตระหนกัในตนเองอยู่เสมอท่ีจะ
เสาะแสวงหาความเป็นไปไดแ้ละโอกาสใหม่ ๆ เพื่อความเติบโตกา้วหนา้ 
 ดงันั้นสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององคป์ระกอบ “เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้” ได้
ว่า หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงการเรียนรู้และแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ การสร้างสรรค์นวตักรรมและบรรลุเป้าหมายของงานอย่างต่อเน่ือง การแสวงหา
โอกาสในการท างานใหม่ ๆ มีทกัษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทกัษะการจดัการและใช้
ความรู้เพื่อการด าเนินชีวิตซ่ึงนิยามดังกล่าวเช่ือมโยงถึงตัวบ่งช้ี เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
ประกอบดว้ย 5ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 1) การเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ 2) การสร้างสรรคน์วตักรรม
และบรรลุเป้าหมายของงานอยา่งต่อเน่ือง 3) การแสวงหาโอกาสในการท างานใหม่ ๆ 4) มีทกัษะใน
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และ 5) มีทกัษะการจดัการและใชค้วามรู้เพื่อการด าเนินชีวติ 
 2.17  นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งช้ี“เป็นทีป่รึกษา” (Consult) 
  Meier & Davis (1993) กล่าวถึงลักษณะของการเป็นท่ีปรึกษานั้นจะต้องรู้จักและ
ยอมรับตนเองมีความอดทน ใจเยน็มีความจริงใจและตั้งใจช่วยเหลือผูอ่ื้นมีลกัษณะท่าทีท่ีเป็นมิตร
และมองโลกในแง่ดีมีความไวต่อความรู้สึกของผูอ่ื้น และช่างสังเกตใชค้  าพูดไดเ้หมาะสมเป็นผูรั้บ
ฟังท่ีดีมีความใส่ใจท่ีแสดงออกดว้ยภาษาพูดหรือภาษาท่าทางซ่ึงบอกถึงความกระตือรือร้นท่ีจะ
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ช่วยเหลือผูรั้บค าปรึกษาโดยการแสดงความสนใจการเห็นความส าคญัและการใหเ้กียรติเพื่อช่วยให้
ผูรั้บค าปรึกษาเกิดความอบอุ่นใจและไม่รู้สึกห่างเหิน 
  Boyatzis & Burruss (1995) ได้กล่าวถึงการเป็นท่ีปรึกษา ตอ้งมีคุณลกัษณะดงัน้ี คือ 
เช่ือในความสามารถของบุคคลว่าสามารถเปล่ียนแปลงได ้มีทกัษะในการวิเคราะห์เชิงจิตวิทยา มี
ความปรารถนาเพื่อการพฒันาความงอกงามของบุคคล มีความเห็นอกเห็นใจ การใชท้รัพยากรทาง
จิตวิทยาในการให้ความช่วยเหลือและมีความจริงใจ สอดคล้องกับ Patterson (1967) การเป็นท่ี
ปรึกษานั้น จะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้กวา้งขวาง เขา้ใจสภาพแวดลอ้ม เขา้ใจค่านิยมและความคิด
ของผูอ่ื้น เขา้ใจความเป็นธรรมชาติของคน เขา้ใจการเปล่ียนแปลงทางสังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ 
มีทกัษะในการสร้างมนุษยสัมพนัธ์สามารถส่ือความหมายได ้และไวต่อความรู้สึกของคน เขา้ใจ
และยอมรับนบัถือสภาพแวดลอ้มของท่ีท างาน 
  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) กล่าววา่ ความตั้งใจจะส่งเสริม
การเรียนรู้หรือการพฒันาผูอ่ื้นในระยะยาว โดยมุ่งเน้นเจตนาท่ีจะพฒันาผูอ่ื้นและผลท่ีเกิดข้ึน 
มากกว่าเพียงปฏิบัติไปตามหน้าท่ีสอนแนะและ/หรือสาธิตวิธีปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าท่ี ท่ี
ปฏิบติังานใหม่นักศึกษาและผูท่ี้มารับการอบรมในหน่วยงานอย่างสม ่าเสมอสอนงาน หรือให้
ค  าแนะน าเก่ียวกับการพฒันางานหรือการปฏิบติังานให้กับบุคลากรช้ีแนะวิธีการพฒันาและใช้
ประโยชน์จากขอ้มูลและทรัพยากรใหก้ารสนบัสนุนทรัพยากร ขอ้มูล ค าแนะน า หรือการช่วยเหลือ
ในการปฏิบติังานให้โอกาสผูอ่ื้นเสนอแนะวิธีการเรียนรู้ และพฒันาผลการปฏิบติันอกเหนือไปจาก
วธีิตามปกติ สนบัสนุนให้มีการเรียนรู้และแลกเปล่ียนความรู้ในงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบมอบหมาย
งานท่ีเหมาะสมและมีประโยชน์ แสวงหาโอกาสในการฝึกอบรม พฒันาหรือประสบการณ์อ่ืน  ๆ 
เพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้และการพฒันาของบุคลากร 
  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ไดก้ล่าวถึงบทบาทการเป็นท่ี
ปรึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาไว ้ดงัน้ีคือ การให้ความช่วยเหลือและร่วมมือเพื่อพฒันาวิชาชีพให้
เพื่อนร่วมงาน ไดรั้บการยอมรับนบัถือ ตลอดทั้งมีความมุ่งมัน่และมีทกัษะการบริหารจดัการงาน
ต่างๆ ของโรงเรียน ให้โอกาสคนอ่ืนเท่าเทียมกนักระตุน้ให้ครูมีการพฒันาทั้งดา้นอาชีพและดา้น
ส่วนตวั ให้การช่วยเหลือครูการจูงใจบุคลากรในองค์กร ท าให้ทุกคนดีข้ึน (Makes those Around 
Them Better) การเป็นผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูพ้ฒันาคนอ่ืนอยูเ่สมอ 
 ดงันั้นสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององคป์ระกอบ “เป็นท่ีปรึกษา ” ไดว้า่ หมายถึง 
การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีแสดงออกถึงการสนบัสนุนใหเ้กิดการปรับปรุงการเรียนการ
สอนของโรงเรียน การไดรั้บการยอมรับนบัถือจากเพื่อนร่วมงาน มีความมุ่งมัน่และมีทกัษะในการ
บริหารจดัการ สร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้นและท างานอยา่งเป็นระบบ ใหก้ารช่วยเหลือและการจูงใจ
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บุคลากรในองค์กรกระตุน้และสนับสนุนให้ทุกคนมีความเติบโตก้าวหน้าและมีการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง และการเป็นผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูพ้ฒันาคนอ่ืนอยู่เสมอ ซ่ึงนิยามดงักล่าวเช่ือมโยงถึงตวับ่งช้ี 
“เป็นท่ีปรึกษา” ประกอบดว้ย 7 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 1) สนบัสนุนให้เกิดการปรับปรุงการเรียนการสอน
ของโรงเรียน 2) ได้รับการยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงาน 3) มีความมุ่งมัน่และมีทกัษะในการ
บริหารจดัการ 4) สร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้นและท างานอยา่งเป็นระบบ 5) ให้การช่วยเหลือและการ
จูงใจบุคลากรในองคก์ร 6) กระตุน้และสนบัสนุนให้ทุกคนมีความเติบโตกา้วหนา้และมีการพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง และ 7) การเป็นผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูพ้ฒันาคนอ่ืนอยูเ่สมอ 
 จากผลการศึกษาตามทศันะของนกัวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบันิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ี
ขององคป์ระกอบของการเป็นนกัพฒันาตนเองและผูอ่ื้น 4 องคป์ระกอบยอ่ย คือ 1) มีวิสัยทศัน์ส่วน
ตน (Personal Vision) 2) มุ่งมัน่ท่ีจะเปล่ียนแปลง (Commitment to Change) 3) เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ (Person Learning) และ 4) เป็นท่ีปรึกษา (Consult) ท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นนิยาม
เชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ีของแต่ละองคป์ระกอบ ดงัตารางท่ี 2.9 
 
ตารางท่ี 2.9 องคป์ระกอบ นิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ีของการเป็นนกัพฒันาตนเองและผูอ่ื้น 
 
องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี/สาระหลกัเพ่ือการวดั 

1. มีวสิัยทศัน์
ส่วนตน 
(Personal 
Vision) 

การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แสดงออกถึงการมองเห็นภาพใน
อนาคตท่ีเป็นไปได้ รู้ว่าตนมีเป้าหมาย
ชีวิต การรู้คุณค่าในตนเอง เขา้ใจตนเอง 
เขา้ใจในจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง ใช้
จุดเด่นให้เป็นประโยชน์และวางแผน
พัฒนาส่วนบุคคลเพื่อแก้ไขจุดอ่อน 
การมองเห็นความดีงามของตนเองและ
มีความศรัทธาในตนเอง และมีความ
ตั้ งใจเข้มแข็งเพียงพอท่ีจะผ่านไปสู่
ศกัยภาพใหม่ 

1. การมองเห็นภาพในอนาคตท่ี
เป็นไปได ้รู้วา่ตนมีเป้าหมายชีวติ  
2. การรู้คุณค่าในตนเอง เขา้ใจตนเอง  
3.เขา้ใจในจุดเด่นจุดดอ้ยของตนเอง 
4.ใชจุ้ดเด่นใหเ้ป็นประโยชน์และ
วางแผนพฒันาส่วนบุคคลเพื่อแกไ้ข
จุดอ่อน 
5. การมองเห็นความดีงามของตนเอง
และมีความศรัทธาในตนเอง 
6. มีความตั้งใจเขม้แขง็เพียงพอท่ีจะ
ผา่นไปสู่ศกัยภาพใหม่ 
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ตารางท่ี 2.9 (ต่อ) 
 
องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี/สาระหลกัเพ่ือการวดั 

2. มุ่งมัน่ท่ีจะ
เปล่ียนแปลง 
(Commitment 
to Change) 

การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แสดงออกถึงการมีพลงัแห่งความตั้งใจ
ท่ีจะพัฒนาตนเองพร้อมรับกับการ
เปล่ียนแปลง มีความขยนัมีความคิด
สร้างสรรค์เป็นนกัสร้างความแตกต่าง 
มุ่งแสวงหาทางแก้ปัญหารับมือกับ
ปัญหาด้วยทัศนะ เ ชิงบวก  การใช้
นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้เกิดการพฒันา พฒันาองคก์รให้
ส อ ด ค ล้ อ ง แ ล ะ ทั น ต่ อ ค ว า ม
เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง  แ ล ะ ย อ ม รั บ ใ น
ขอ้ผิดพลาด รับผิดชอบการกระท าและ
ปฏิบติัตนเป็นท่ีน่าไวว้างใจ 

1. การมีพลงัแห่งความตั้งใจ ท่ีจะ 
พฒันาตนเองพร้อมรับการ 
เปล่ียนแปลง 
2. มีความขยนัมีความคิด 
สร้างสรรคเ์ป็นนกัสร้างความ 
แตกต่าง 
3. มุ่งแสวงหาทางแกปั้ญหารับมือ 
กบัปัญหาดว้ยทศันะเชิงบวก 
4. การใชน้วตักรรมและเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อใหเ้กิดการพฒันา 
5. พฒันาองคก์รใหส้อดคลอ้งและ 
ทนัต่อความเปล่ียนแปลง 
6. ยอมรับในขอ้ผดิพลาด 
รับผดิชอบการกระท าและปฏิบติั 
ตนเป็นท่ีน่าไวว้างใจ 

3. เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ 
(Person 
Learning) 

การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
แสดงออกถึงการเรียนรู้และแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ การสร้างสรรค์
นวตักรรมและบรรลุเป้าหมายของงาน
อยา่งต่อเน่ือง การแสวงหาโอกาสใน
การท างานใหม่ ๆ มีทกัษะในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ มีทกัษะการ
จดัการและใชค้วามรู้เพื่อการด าเนิน
ชีวติ 

1. การเรียนรู้และแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ 
2. การสร้างสรรคน์วตักรรมและ
บรรลุเป้าหมายของงานอยา่งต่อเน่ือง  
3. การแสวงหาโอกาสในการท างาน
ใหม่ ๆ 
4. มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5. มีทกัษะการจดัการและใชค้วามรู้
เพื่อการด าเนินชีวติ 
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ตารางท่ี 2.9 (ต่อ) 
 
องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี/สาระหลกัเพ่ือการวดั 

4. เป็นท่ีปรึกษา 
(Consult) 

การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
แสดงออกถึงการสนบัสนุนใหเ้กิดการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนของ
โรงเรียน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ
จากเพื่อนร่วมงาน มีความมุ่งมัน่และมี
ทกัษะในการบริหารจดัการ สร้าง
สัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้นและท างานอยา่ง
เป็นระบบใหก้ารช่วยเหลือและการจูง
ใจบุคลากรในองคก์รกระตุน้และ
สนบัสนุนใหทุ้กคนมีความเติบโต
กา้วหนา้และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
และการเป็นผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูพ้ฒันาคน
อ่ืนอยูเ่สมอ 

1. สนบัสนุนใหเ้กิดการปรับปรุงการ
เรียนการสอนของโรงเรียน 
2. ไดรั้บการยอมรับนบัถือจากเพื่อน
ร่วมงาน 
3. มีความมุ่งมัน่และมีทกัษะในการ
บริหารจดัการ 
4. สร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้นและ
ท างานอยา่งเป็นระบบ 
5. ใหก้ารช่วยเหลือและการจูงใจ
บุคลากรในองคก์ร 
6. กระตุน้และสนบัสนุนให้ทุกคนมี
ความเติบโตกา้วหนา้และมีการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
7. การเป็นผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูพ้ฒันาคน
อ่ืนอยูเ่สมอ 

 

3.   กรอบแนวคิดในการวิจัย : โมเดลสมมติฐานตัวบ่งช้ี ผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิผล ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 จากผลการศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจยัจากหลากหลายแหล่ง เพื่อการสังเคราะห์ทั้งใน
ระดบัองค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบติัการ และตวับ่งช้ี แลว้สรุปเป็นโมเดล
ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ โดยแต่ละองค์ประกอบหลักมี
องคป์ระกอบยอ่ยท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเป็นโมเดลการวดั (Measurement Model) 5โมเดล ดงัน้ี 
 3.1  โมเดลการวดัของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คือ 
  3.1.1  การมีวสิัยทศัน์ 
  3.1.2  การเป็นนกัส่ือสาร 
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  3.1.3  การเป็นนกัสร้างความร่วมมือ 
  3.1.4  การเป็นนกัพฒันาตนเอง 
 3.2  โมเดลการวดัของการมีวสิัยทศัน์ ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ 
  3.2.1  การสร้างวสิัยทศัน์ 
  3.2.2  การเผยแพร่วสิัยทศัน์  
  3.2.3  ปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ 
 3.3  โมเดลการวดัของการเป็นนกัส่ือสาร ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ 
  3.3.1  มีทกัษะการส่ือสาร 
  3.3.2  ใชช่้องทางการส่ือสาร 
  3.3.3  มีรูปแบบการส่ือสาร 
 3.4  โมเดลการวดัของการเป็นนกัสร้างความร่วมมือ ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ 
  3.4.1  การท างานเป็นทีม  
  3.4.2  การมีส่วนร่วม 
  3.4.3  ความไวว้างใจ 
 3.5  โมเดลการวดัของการเป็นนกัพฒันาตนเองและผูอ่ื้น ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คือ 
  3.5.1  มีวสิัยทศัน์ส่วนตน  
  3.5.2  มุ่งมัน่ท่ีจะเปล่ียนแปลง  
  3.5.3  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
  3.5.4  เป็นท่ีปรึกษา 
 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบดงักล่าวน ามาสร้างเป็นโมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้าง 
ตวับ่งช้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีจะใช้เป็นกรอบ
แนวคิดเพื่อการวจิยั (Conceptual Framework) ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ดงัภาพท่ี 2.6 
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ภาพท่ี 2.6 โมเดลสมมติฐานตวับ่งช้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล ส าหรับสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการวิจยั 
 
 นอกจากนั้น องค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลกั ยงัประกอบดว้ยตวับ่งช้ีอีก
ดว้ยดงัน้ี 
 3.6  องคป์ระกอบของการมีวสิัยทศัน์ มีตวับ่งช้ี ดงัน้ี 
  3.6.1  การสร้างวิสัยทศัน์ มี 4 ตวับ่งช้ี คือ 1) การวิเคราะห์สภาพการณ์ทั้งภายในและ
ภายนอก 2) การก าหนดทิศทางและเป้าหมาย 3) การกระตุน้ใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคใ์นการท างาน 
และ 4) การสร้างบรรยากาศท่ีสนบัสนุนความคิดสร้างสรรค ์
  3.6.2  การเผยแพร่วิสัยทศัน์ มี 4 ตวับ่งช้ี คือ 1) การส่ือสารให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งมี
ความเขา้ใจวิสัยทศัน์ไดอ้ย่างชัดเจน 2) การโน้มน้าว จูงใจให้บุคลากรยึดมัน่ต่อวิสัยทศัน์ 3) การ

มีรูปแบบการส่ือสาร 

การสร้างวสัิยทัศน์ 

การเผยแพร่วสัิยทัศน์ 

ปฏิบัติตามวสัิยทศัน์ 

มีทกัษะการส่ือสาร 

การท างานเป็นทมี 

การมีส่วนร่วม 

ความไว้วางใจ 

 มีวสัิยทัศน์ส่วนตน 

มุ่งมั่นทีจ่ะเปลีย่นแปลง 

เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

ผู้บริหารสถานศึกษา
ทีม่ีประสิทธิผล 

การเป็น
นักพฒันาตนเอง

และผู้อ่ืน 

การเป็นนัก
สร้างความ
ร่วมมือ 

การมี
วสัิยทัศน์ 

 

ใช้ช่องทางการส่ือสาร 
การเป็นนัก
ส่ือสาร 

เป็นที่ปรึกษา 
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สร้างความเขา้ใจและการมองเห็นคุณค่าในวิสัยทศัน์ และ 4) การกระตุน้ให้เกิดการส่ือสารระหวา่ง
บุคคลและเป็นลกัษณะสองทิศทาง 
  3.6.3  การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ มี 5 ตวับ่งช้ี คือ 1) การเช่ือมโยงและแปลงวิสัยทศัน์
ไปสู่นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน โครงการ 2) การกระตุ้นสนับสนุนการท างานเป็นทีม 3) การ
ส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วม 4) สร้างความไวว้างใจในการท างาน และ 5) มุ่งเนน้การ
กระจายและเพิ่มอ านาจแก่บุคลากร 
 3.7  องคป์ระกอบของการเป็นนกัส่ือสาร มีตวับ่งช้ี ดงัน้ี 
  3.7.1  มีทกัษะการส่ือสาร มี 3 ตวับ่งช้ี คือ บ่งช้ี 1) การพูดให้ผูอ่ื้นเขา้ใจง่าย 2) การพูด
โนม้นา้วใหผู้อ่ื้นเห็นดว้ยและยอมรับในความคิดเห็น และ 3)การเขียนขอ้ความเพื่อถ่ายทอดใหผู้อ่้าน
เขา้ใจตามวตัถุประสงค ์ 
  3.7.2  ใช้ช่องทางการส่ือสาร มี 3 ตวับ่งช้ี คือ 1) การเลือกใช้ถอ้ยค าท่ีเหมาะสมกบั
ผูรั้บสาร 2) การแสดงออกด้วยการกระท า เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ใจข่าวสาร และ 3) การใช้วิธีการ
ส่ือสารท่ีหลากหลายเพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งเขา้ใจและยอมรับความคิดเห็น 
  3.7.3  มีรูปแบบการส่ือสาร มี 3 ตวับ่งช้ี คือ 1) การใชรู้ปแบบการส่ือสารท่ีเอ้ืออ านวย
ให้ผูส่้งสารและผูรั้บสารสามารถโตต้อบได ้2) การส่ือสารอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 3) 
การใชรู้ปแบบการส่ือสารแบบสองทางหรือแบบหลายช่องทาง 
 3.8  องคป์ระกอบของการเป็นนกัสร้างความร่วมมือ มีตวับ่งช้ี ดงัน้ี 
  3.8.1  การท างานเป็นทีม มี 4 ตวับ่งช้ี คือ 1) การมีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการ
ท างานร่วมกนัภายใตก้ฎ กติกาหรือกรอบการท างานเดียวกนั 2) การประสานงานและตดัสินใจ
ร่วมกนัเพื่อใหง้านประสบความส าเร็จ 3) ร่วมรับผดิชอบผลของการท างานร่วมกนั และ 4) ประสาน
และส่งเสริมสัมพนัธภาพอนัดี 
  3.8.2  การมีส่วนร่วม มี 6 ตวับ่งช้ี คือ 1) ความเช่ือและไวว้างใจในตวัผูร่้วมงานหรือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 2) การจดัให้มีระบบการส่ือสารแบบเปิด 3) การแลกเปล่ียนขอ้มูลประสบการณ์ใน
การท างานร่วมกนั 4) การแกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจโดยกลุ่ม 5) มีความเป็นกนัเอง สนใจและ
เปิดใจท่ีจะรับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ 6) การยอมรับซ่ึงกนัและกนั
ในการท างาน 
  3.8.3  ความไวว้างใจ มี 5 ตวับ่งช้ี คือ 1) การเป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมา 2) ใหค้วาม
ยติุธรรม ยึดหลกัความเสมอภาค 3) มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นท าให้บุคลากรเกิดความเคารพ 4) 
มีการด าเนินการดว้ยความเสมอตน้เสมอปลาย และ 5) รักษาค ามัน่สัญญา 
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 3.9  องคป์ระกอบของการเป็นนกัพฒันาตนเองและผูอ่ื้น มีตวับ่งช้ี ดงัน้ี 
  3.9.1  มีวิสัยทศัน์ส่วนตน มี 6 ตวับ่งช้ี คือ 1) การเห็นภาพในอนาคตท่ีเป็นไปได้ รู้ว่า
ตนมีเป้าหมายชีวติ 2) การรู้คุณค่าในตนเอง เขา้ใจตนเอง 3) เขา้ใจในจุดเด่นจุดดอ้ยของตนเอง 4) ใช้
จุดเด่นใหเ้ป็นประโยชน์และวางแผนพฒันาส่วนบุคคลเพื่อแกไ้ขจุดอ่อน 5) การมองเห็นความดีงาม
ของตนเองและมีความศรัทธาในตนเอง และ 6) มีความตั้งใจเขม้แข็งเพียงพอท่ีจะผา่นไปสู่ศกัยภาพ
ใหม่ 
  3.9.2  มุ่งมัน่ท่ีจะเปล่ียนแปลง มี6 ตวับ่งช้ี คือ 1) มีพลงัแห่งความตั้งใจท่ีจะพฒันา
ตนเองพร้อมรับกับการเปล่ียนแปลง 2) มีความขยนั มีความคิดสร้างสรรค์เป็นนักสร้างความ
แตกต่าง 3) มุ่งแสวงหาทางแกปั้ญหารับมือกบัปัญหาดว้ยทศันะเชิงบวก 4) การใช้นวตักรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดการพฒันา 5) พฒันาองค์กรให้สอดคล้องและทันต่อความ
เปล่ียนแปลง และ 6) ยอมรับในขอ้ผดิพลาด รับผดิชอบการกระท าและปฏิบติัตนเป็นท่ีน่าไวว้างใจ 
  3.9.3  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มี 5 ตัวบ่งช้ี คือ 1) การเรียนรู้และแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ 2) การสร้างสรรคน์วตักรรมและบรรลุเป้าหมายของงานอยา่งต่อเน่ือง 3) การแสวงหา
โอกาสในการท างานใหม่ ๆ 4) มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และ 5) มีทกัษะการจดัการ
และใชค้วามรู้เพื่อการด าเนินชีวติ 
  3.9.4  เป็นท่ีปรึกษา มี 7 ตวับ่งช้ี คือ 1) สนบัสนุนให้เกิดการปรับปรุงการเรียนการ
สอนของโรงเรียน 2) ไดรั้บการยอมรับนบัถือจากเพื่อนร่วมงาน 3) มีความมุ่งมัน่และมีทกัษะในการ
บริหารจดัการ 4) สร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้นและท างานอยา่งเป็นระบบ 5) ให้การช่วยเหลือและการ
จูงใจบุคลากรในองคก์ร 6) กระตุน้และสนบัสนุนให้ทุกคนมีความเติบโตกา้วหนา้และมีการพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง และ 7) การเป็นผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูพ้ฒันาคนอ่ืนอยูเ่สมอ 



 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
 การวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีผู ้บริหาร

สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive 
Research) โดยมีวตัถุประสงค์ดงัน้ี 1) ศึกษาความเหมาะสมของตวับ่งช้ีเพื่อคดัสรรไวใ้นโมเดล 2)
ทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลท่ีพฒันาข้ึนจากทฤษฎีและผลงานวจิยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ละ 
3) ตรวจสอบค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบขององคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย และตวับ่งช้ี 

 การก าหนดวิธีด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ี ไดพ้ิจารณาจากวิธีการสร้างและพฒันาตวับ่งช้ี
การศึกษาตามทศันะของนงลกัษณ์ วิรัชชยั (2545) ท่ีกล่าวไว ้3 วิธี คือ วิธีที่ 1 ใช้นิยำมเชิงปฏิบัติ 
(Pragmatic Definition) อาศยัการตดัสินใจและประสบการณ์ของนกัวจิยัในการคดัเลือกหรือก าหนด
ตวัแปรยอ่ย การก าหนดวิธีการรวมตวัแปรยอ่ย และการก าหนดน ้ าหนกัตวัแปรย่อยแต่ละตวั วิธีน้ี
อาจท าให้มีความล าเอียงเพราะไม่มีการอา้งอิงทฤษฎีหรือตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร 
ถือวา่เป็นวธีิท่ีมีจุดอ่อนมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัวธีิแบบอ่ืนไม่ค่อยมีผูนิ้ยมใช ้วิธีที่ 2 ใช้นิยำมเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Definition) ท่ีอาจท าไดส้องแบบ คือ 1) ใช้ทฤษฎีและงานวิจยัเป็นพื้นฐานสนบัสนุน
ทั้งหมดตั้งแต่การก าหนดตวัแปรยอ่ย การก าหนดวธีิการรวมตวัแปรยอ่ย และการก าหนดน ้าหนกัตวั
แปรยอ่ย แบบน้ีใชใ้นกรณีท่ีมีผูก้  าหนดโมเดลตวับ่งช้ีการศึกษาไวก่้อน 2) ใชท้ฤษฎีและงานวจิยัเป็น
พื้นฐานสนับสนุนในการคดัเลือกตวัแปรย่อยและการก าหนดวิธีการรวมตวัแปรย่อย ส่วนการ
ก าหนดน ้ าหนักตวัแปรย่อยแต่ละตวั ใช้ความคิดเห็นผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญประกอบการ
ตดัสินใจ แบบน้ีใชใ้นกรณีท่ียงัไม่มีผูใ้ดก าหนดโมเดลตวับ่งช้ีการศึกษาไวก่้อน และวธีิที ่3 ใช้นิยำม
เชิงประจักษ์ (Empirical Definition) เป็นนิยามท่ีนกัวิจยัก าหนดตวัแปรย่อยและวิธีการรวมตวัแปร
ยอ่ยโดยมีทฤษฎีและงานวิจยัเป็นพื้นฐานแต่ก าหนดน ้ าหนกัของตวัแปรยอ่ยโดยการวิเคราะห์ขอ้มูล
เชิงประจกัษ์ เป็นวิธีท่ีมีผูนิ้ยมใช้กนัมาก โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory 
Factor Analysis) เม่ือนกัวิจยัมีทฤษฎีและงานวิจยัรองรับโมเดลแบบหลวม ๆ หรือโดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) เม่ือนักวิจยัมีทฤษฎีและงานวิจยัรองรับ
โมเดลแบบหนกัแน่นเขม้แขง็ 

 การสร้างและพฒันาตวับ่งช้ีการศึกษา 3 วิธีดงักล่าว ผูว้ิจยัเห็นว่าวิธีท่ี 3 เป็นการวิจยัท่ี
ยึดถือทฤษฎีประจกัษนิ์ยม (Empiricism) เป็นวิธีวิทยาศาสตร์ (Scientific Approach) ซ่ึงผูว้ิจยัเช่ือว่า 
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จะมีความน่าเช่ือถือในผลการวิจยัได้ดีกว่าวิธีท่ี 1 หรือวิธีท่ี 2 ตามทศันะของวิโรจน์ สารรัตนะ 
(2558) โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาทฤษฎีและผลงานวิจยัเพื่อรองรับโมเดลจาก
หลากหลายแหล่งเพื่อการสังเคราะห์ทั้งในระดบัองค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย นิยามเชิง
ปฏิบติัการ และตวับ่งช้ี ดงันั้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชว้ิธีการสร้างและพฒันาตวับ่งช้ีวิธีท่ี 3 
และใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั เน่ืองจากมีทฤษฎีและงานวิจยัรองรับโมเดลแบบ
หนกัแน่นเขม้แขง็โดยมีขั้นตอนการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

3.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาท่ี

เปิดสอนในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาในสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 จ านวน 30,719 คน (ศูนย์ปฏิบติัการสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558) ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบการตรวจราชการของเขตตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งส้ิน 18 เขตตรวจราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558ข) ก าหนดขนาด
กลุ่มตวัอยา่ง (Sample Size) โดยใชก้ฎอตัราส่วนระหวา่งหน่วยตวัอยา่งต่อจ านวนพารามิเตอร์ 20:1 
ตามทศันะของ Gold (1980) และใชว้ธีิการก าหนดค่าพารามิเตอร์แบบ Free Parameter โดยพิจารณา
จากวิธีการก าหนดค่าพารามิเตอร์ 3 แบบจากทศันะของ Joreskog & Sorbom (1989 อา้งถึงใน นง
ลกัษณ์ วิรัชชัย, 2542) คือ 1) Fixed Parameter กรณีท่ีไม่มีเส้นอิทธิพลระหว่างตวัแปรก าหนดให้
พารามิเตอร์นั้นเป็นศูนย ์2) Free Parameter กรณีมีเส้นอิทธิพลระหวา่งตวัแปร เพื่อใหค้่าพารามิเตอร์
อิสระ โดยไม่มีเง่ือนไขบงัคบั 3) Constrained Parameter กรณีมีเส้นอิทธิพลระหว่างตวัแปร แต่
นกัวิจยัตอ้งการก าหนดค่าคงท่ีให้กบัพารามิเตอร์นั้น และมกัใชใ้นการปรับโมเดล โดยมีเหตุผลใน
การเลือกแบบ Free Parameter เพราะโมเดลในการวิจยัน้ีเป็นโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยนั(Confirmatory Factor Analysis Model: CFA Model) ซ่ึงระหว่างตัวแปรมีเส้นอิทธิพล ซ่ึง
จ านวนพารามิเตอร์ท่ีนบัไดจ้ากการรวมตวัแปรแฝงจ านวน 5 ตวัแปร ตวัแปรสังเกตได ้จ านวน 13 
ตวัแปร และเส้นอิทธิพล จ านวน 17 เส้น รวมทั้งหมด 35 พารามิเตอร์ ท าให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การวจิยัจ านวน 700 คน 

 ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) เพื่อให้ไดก้ลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 700 คนจากประชากรจ านวน 30,719 คนดงัน้ี คือ ในแต่ละภาคของประเทศไทย
ก าหนดจ านวนจงัหวดัโดยใช้เกณฑ์การค านวณร้อยละ 30 ของจ านวนประชากรจงัหวดัแต่ละภาค
ของประเทศไทย ในกรณีท่ีจ านวนประชากรไม่เกินหลกัร้อย (Wiersma, 1995) ผูว้ิจยัก าหนดขนาด
กลุ่มตวัอยา่งโดยการค านวณ ร้อยละ 30 ของจ านวนจงัหวดัในแต่ละภาคของประเทศไทย จากนั้น
สุ่มอยา่งง่ายแบบไม่ใส่คืน (Without Replacement) โดยวธีิจบัสลากไดจ้งัหวดัแต่ละภาคของประเทศ
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ไทยตามจ านวนท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงจะไดส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาตามจงัหวดัท่ีสุ่มได้
และสุ่มเลือกส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา มาจงัหวดัละ 1 เขตและ ท าการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้นอยา่งเป็นสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) แบ่งชั้นตามสังกดัของสถานศึกษา
โดยใชจ้  านวนผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็นหน่วยของการสุ่ม ไดจ้  านวนรวมทั้งส้ิน 700 คน รายละเอียด
ดงัตารางท่ี 3.1 

 
ตารางท่ี 3.1 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีไดม้าโดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน
จ าแนกตามสังกดัของสถานศึกษา 
 

ภำค จังหวดั 

ส ำนักงำน
เขตพืน้ที่
กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ

เขต 

ส ำนักงำน 
เขตพืน้ที่
กำรศึกษำ

ประถมศึกษำ 
เขต 

ประชำกร 
จ ำนวนผู้บริหำร 

กลุ่มตัวอย่ำง 
จ ำนวนผู้บริหำร 

ส านกังาน
เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา
มธัยมศึกษา 

ส านกังาน 
เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา 

ส านกังาน
เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา
มธัยมศึกษา 

ส านกังาน 
เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา 

 

เหนือ 
เชียงราย 36 3 42 157 6 24 
แพร่ 37 2 17 141 3 21 
เชียงใหม่ 34 1 34 127 5 19 

ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ขอนแก่น 25 5 84 274 13 41 
มหาสารคาม 26 2 55 292 8 44 
ยโสธร 28 1 28 193 4 29 
อุบลราชธานี 29 1 72 255 11 38 
กาฬสินธ์ุ 24 2 67 179 10 27 
หนองบวัล าภู 19 1 21 215 3 32 

กลำง 

ปทุมธานี 4 1 22 107 3 16 
นครนายก 7 1 11 140 2 21 
ลพบุรี 5 1 25 194 4 29 
พระนครศรีอยธุยา 3 2 29 177 4 27 
กรุงเทพมหานคร 1 2 116 8 17 2 
เพชรบูรณ์ 40 2 40 174 6 26 
สุพรรณบุรี 9 2 32 138 5 21 

ตะวนัออก 
ฉะเชิงเทรา 6 2 31 161 5 24 
ระยอง 18 1 19 119 3 18 

ตะวนัตก เพชรบุรี 10 1 22 107 3 16 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 
 

ภำค จังหวดั 

ส ำนักงำน
เขตพืน้ที่
กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ

เขต 

ส ำนักงำน 
เขตพืน้ที่
กำรศึกษำ

ประถมศึกษำ 
เขต 

ประชำกร 
จ ำนวนผู้บริหำร 

กลุ่มตัวอย่ำง 
จ ำนวนผู้บริหำร 

ส านกังาน
เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา
มธัยมศึกษา 

ส านกังาน 
เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา 

ส านกังาน
เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา
มธัยมศึกษา 

ส านกังาน 
เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา 

 

ใต้ 

สุราษฏร์ธานี 11 2 45 206 7 31 

 

ระนอง 14 1 7 88 2 13 
ตรัง 13 1 22 130 3 19 
สงขลา 16 3 42 195 6 29 

ได ้23 จงัหวดั จาก 76 จงัหวดั 
23 เขต 

23 เขต 
883 3777 133 567 

4660 คน 700 คน  

 

3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี มีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะเคร่ืองมือเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์การเป็นผู ้บริหารสถานศึกษา ขนาดของ
สถานศึกษา และระดบัสถานศึกษาท่ีสังกดั 

  ตอนที่ 2  แบบสอบถามตัวบ่งช้ีผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของผู ้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลกัษณะเคร่ืองมือเป็นมาตรวดัแบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คือ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด จ าแนกเน้ือหาตามองคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบ
ยอ่ยจ านวนตวับ่งช้ีและจ านวนขอ้ค าถามรายละเอียดดงัตารางท่ี 3.2 
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ตารางท่ี 3.2 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบหลกั องค์ประกอบยอ่ย จ านวนตวับ่งช้ีและ
จ านวนขอ้ค าถามในแบบสอบถาม 

 

องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย 
จ ำนวนตัว

บ่งช้ี 
จ ำนวนข้อ
ค ำถำม 

1. การมีวสิัยทศัน์ 1. การสร้างวสิัยทศัน์ 4 4 
2. การเผยแพร่วสิัยทศัน์ 4 4 
3. การปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ 5 5 

2. การเป็นนกัส่ือสาร 1. มีทกัษะการส่ือสาร 3 3 
2. ใชช่้องทางการส่ือสาร 3 3 
3. มีรูปแบบการส่ือสาร 3 3 

3. การเป็นนกัสร้างความ
ร่วมมือ 

1. การท างานเป็นทีม 4 4 
2. การมีส่วนร่วม 6 6 
3. ความไวว้างใจ 5 5 

4. การเป็นนกัพฒันาตนเอง
และผูอ่ื้น 

1. มีวสิัยทศัน์ส่วนตน 6 6 
2. มุ่งมัน่ท่ีจะเปล่ียนแปลง 6 6 
3. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 5 5 
4. เป็นท่ีปรึกษา 7 7 
รวม 61 61 

 

3.3  กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ 
 เน่ืองจากการสร้างและพฒันาตวับ่งช้ีในการวิจยัคร้ังน้ีใช้นิยามเชิงประจกัษ์ (Empirical 

Definition) ซ่ึงเป็นนิยามท่ีนกัวิจยัก าหนดตวัแปรย่อยและวิธีการรวมตวัแปรย่อยโดยมีทฤษฎีและ
งานวจิยัเป็นพื้นฐานแลว้ก าหนดน ้ าหนกัของตวัแปรยอ่ยโดยการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ดงันั้น
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย จึงเร่ิมด าเนินการมาตั้ งแต่
การศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 ดงัน้ี 

 3.1  ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัของนกัวิชาการหรือหน่วยงาน เพื่อสังเคราะห์แลว้ก าหนด
เป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีใชใ้นการวจิยั 

 3.2  ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัของนกัวิชาการหรือหน่วยงาน เพื่อสังเคราะห์แลว้ก าหนด
เป็นองคป์ระกอบยอ่ยของแต่ละองคป์ระกอบหลกัท่ีใชใ้นการวจิยั 
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 3.3  ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัของนักวิชาการหรือหน่วยงาน เพื่อสรุปเป็นนิยามเชิง
ปฏิบติัการท่ีเช่ือมโยงถึงการก าหนดเป็นตวับ่งช้ีหรือสาระหลกัเพื่อการวดัของแต่ละองค์ประกอบ
ยอ่ยท่ีใชใ้นการวจิยั 

 3.4  สร้างตารางความสัมพนัธ์เพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผล (Logical) ในเน้ือหา
ระหว่างองค์ประกอบหลกั นิยามเชิงปฏิบติัการขององค์ประกอบย่อย และตวับ่งช้ีหรือสาระหลกั
เพื่อการวดั ในลกัษณะยอ้นกลบัไปกลบัมา (Repetitive Checking) เม่ือพบว่ามีความสมเหตุสมผล
แลว้จึงสร้างขอ้ค าถามจากตวับ่งช้ี โดย 1 ตวับ่งช้ีอาจสร้างขอ้ค าถามได ้1 ขอ้ค าถามหรือมากกวา่ 1 
ขอ้ค าถาม 

 3.5  น าแบบตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัตวับ่งช้ีและนิยามเชิงปฏิบติัการ 
(ดูจากภาคผนวก ก) และแบบตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของส านวนภาษาและรูปแบบของ
แบบสอบถาม (ดูจากภาคผนวก ข) ใหผู้เ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบคุณภาพดงัน้ี 

  3.5.1  กรณีแบบตรวจสอบความสอดคล้องของขอ้ค าถามกับตวับ่งช้ีและนิยามเชิง
ปฏิบติัการ เป็นการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง  (Construct Validity) โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ
พิจารณาความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัตวับ่งช้ีและนิยามเชิงปฏิบติัการ (Index of Congruence: 
IOC) โดยให้ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง +1 หรือ 0 หรือ -1 โดย +1 หมายถึง ขอ้ค าถามมีความ
สอดคลอ้ง 0 หมายถึง ไม่แน่ใจในความสอดคลอ้ง และ -1 หมายถึง ขอ้ค าถามไม่มีความสอดคลอ้ง
ผลท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญ น ามาวิเคราะห์หาค่า IOC จากสูตร 

N
RIOC 

 โดย

ก าหนดเกณฑ์ค่า IOC ท่ีระดบัเท่ากบัหรือมากกว่า 0.50 จึงจะถือว่าขอ้ค าถามนั้นมีความสอดคลอ้ง
กบัตวับ่งช้ีและนิยามเชิงปฏิบติัการ (ดูผลการวเิคราะห์ค่า IOC ในภาคผนวก ค) 

  3.5.2  กรณีแบบตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของส านวนภาษาและรูปแบบของ
แบบสอบถามเป็นการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของส านวนภาษาและรูปแบบของ
แบบสอบถาม (ดูรายช่ือผูเ้ช่ียวชาญในภาคผนวก ง) 
 3.6 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญและได้รับการปรับแล้วไป
ทดลองใช้ (Try-out) กบัผูบ้ริหารในโรงเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน จากโรงเรียนท่ีเปิด
สอนในระดบัประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จ านวน 
15 คนและโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 จ านวน 15 
คนแลว้น าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได้ไปวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมัน่ (Alpha 
Coefficient of Reliability) โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยก าหนดเกณฑ์เท่ากบัหรือสูง
กว่า 0.70 (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2546) ซ่ึงผลจากการทดลองใช้ (Try-out) แบบสอบถามใน
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งานวจิยัน้ี พบค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมัน่โดยรวมและจ าแนกเป็นรายองคป์ระกอบหลกั 
ดงัตารางท่ี 3.3 (ดูแบบสอบถามในภาคผนวก จ) 
 
ตารางท่ี 3.3 ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟำของควำมเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยรวมและ
จ าแนกเป็นรายองคป์ระกอบหลกั 
 

องค์ประกอบหลกั 
ค่ำสัมประสิทธ์ิแอลฟ่ำ
ของความเช่ือมัน่ 

1. การมีวสิัยทศัน์ 0.882 
2. การเป็นนกัส่ือสาร 0.949 
3. การเป็นนกัสร้างความร่วมมือ 0.921 
4. การเป็นนกัพฒันาตนเองและผูอ่ื้น 0.948 

ค่ำเฉลีย่โดยรวม 0.930 

 

3.4  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 4.1  ส่งหนงัสือราชการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยา
เขตอีสาน ถึง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีเป็นตน้สังกดัของโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างเพื่อขอ
อนุญาตในการเก็บขอ้มูลจากโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง และแจง้ให้โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง
ทราบและใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม (ดูหนงัสือขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูลถึง
ตน้สังกดัในภาคผนวก ฉ) 

4.2  ส่งหนงัสือราชการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขต
อีสาน พร้อมส่งแบบสอบถามถึงผูอ้  านวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างทาง
ไปรษณีย์เพื่อตอบแบบสอบถาม (ดูหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลถึงสถานศึกษาใน
ภาคผนวก ช) และขอความอนุเคราะห์ให้ตอบกลบัภายใน 3 สัปดาห์โดยทางไปรษณียห์ากพบวา่ยงั
ไม่ส่งแบบสอบถามคืนตามระยะเวลาท่ีก าหนดผูว้ิจยัได้ส่งหนังสือขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามอีกคร้ัง ผลจากการด าเนินงาน พบว่า  ไดรั้บคืนมาจ านวน 632 ฉบบัคิดเป็นร้อยละ
90.29 ของแบบสอบถามท่ีส่งไปทั้งหมด 700 ฉบบัรายละเอียด ดงัตารางท่ี 3.4 
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ตารางท่ี 3.4 การส่งแบบสอบถามและจ านวนแบบสอบท่ีไดรั้บกลบัคืน 
 

กำรส่งแบบสอบถำม วนั/เดือน/ปี และจ ำนวนแบบสอบทีไ่ด้รับกลบัคืน 
คร้ังท่ี/

จ านวนท่ีส่ง 
วนั/เดือน/ปี 

ท่ีส่ง
แบบสอบถาม 

18-31
ตุลาคม 
2559 

1-30
พฤศจิกายน 

2559 

1-29
ธนัวาคม 
2559 

5-31
มกราคม 
2560 

รวมจ านวน
แบบสอบถาม 

1 / 300 ฉบบั 3 ตุลาคม 2559  
 

176 ฉบบั 

 
 

253 ฉบบั 

 
 

128 ฉบบั 

 
 

75 ฉบบั 

 
 

632 ฉบบั 

2 / 300 
ฉบบั 

10 ตุลาคม 
2559 

3 / 100 ฉบบั 1 พฤศจิกายน 
2559 

 
 4.3  ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืน พบวา่ มีการ

ตอบแบบสอบถามไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสมบูรณ์ทุกฉบบั จึงไดต้รวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
เพื่อท าการวเิคราะห์ทางสถิติต่อไป 

3.5  กำรวเิครำะห์ข้อมูลและเกณฑ์กำรแปลควำม 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจดักระท ากบั

ขอ้มูลเพื่อหาค่าสถิติต่าง ๆ ดงัน้ี 
 5.1  การวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกลุ่มตวัอยา่ง การวเิคราะห์ในขั้นน้ีเป็นการวเิคราะห์

เพื่อให้ทราบสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อายุ ประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ขนาดของสถานศึกษา และระดบัสถานศึกษาท่ีสังกดั โดยใชค้่าความถ่ีและค่าร้อยละ 
 5.2  การวิเคราะห์ขอ้มูลหาค่าเฉล่ียและค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมของตวับ่งช้ีเพื่อการคดัสรรตวับ่งช้ีไวใ้นโมเดล โดยก าหนดเกณฑด์งัน้ี ค่าเฉล่ียเท่ากบัหรือ
มากกวา่ 3.00 และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายเท่ากบัหรือนอ้ยกวา่ 20% (สุทธิ ธชัคนกาญจน์, 2547) 
 5.3  การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของตวัแปรท่ีจะน าไป
วเิคราะห์องคป์ระกอบต่อไป โดยวเิคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน เพื่อพิจารณา
ระดบัและทิศทางความสัมพนัธ์ ถ้าตวัแปรไม่มีความสัมพนัธ์กนัแสดงว่าไม่มีองค์ประกอบร่วม 
เกณฑ์ท่ีใชพ้ิจารณาคือ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p< .01) (นงลกัษณ์ 
วรัิชชยั, 2539) การวเิคราะห์ขอ้มูลหาค่าสถิติของ Bartlett ซ่ึงเป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐานเมทริกซ์
สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรกบัเมทริกซ์เอกลกัษณ์ (Identity Matrix) โดยพิจารณาท่ีค่า Bartlett’s Test 
of Sphericity และค่าความน่าจะเป็นว่ามีความสัมพนัธ์เหมาะสมกนัเพียงพอท่ีจะน าไปวิเคราะห์
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องค์ประกอบต่อไปหรือไม่ โดยพิจารณาท่ีการมีนยัส าคญัทางสถิติ และการวิเคราะห์หาค่าดชันีไก
เซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of Sampling Adequacy: MSA) พิจารณา
จากเกณฑ์ ถา้มีค่ามากกวา่ .80 ดีมาก มีค่าตั้งแต่ .70-.79 ดี, มีค่าตั้งแต่ .60-.69 ปานกลางและถา้มีค่า
นอ้ยกวา่ .50 ใชไ้ม่ได ้(Kim & Muclle, 1978 อา้งถึงใน สมเกียรติ ทานอก, 2539) 
 5.4  การวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ัน  (Confirmatory Factor Analysis) โดยการ
ทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างและก าหนดน ้าหนกัตวัแปรยอ่ยท่ีใช้
ในการสร้างตวับ่งช้ีกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ซ่ึงไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามเพื่อหา
น ้ าหนกัตวัแปรย่อยท่ีใช้ในการสร้างตวับ่งช้ีและท าการตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลการ
วจิยัท่ีเป็นโมเดลเชิงทฤษฎีท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนดว้ยการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัท่ีสองกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษห์ลงัจากนั้นไดท้  าการตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลการวจิยักบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษซ่ึ์งถา้ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลคร้ังแรกยงัไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดผูว้ิจยัตอ้งปรับโมเดล
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ซ่ึงตามทศันะของ นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2548) ก าหนดใชค้่าสถิติท่ี
จะเป็นเกณฑต์รวจสอบดงัน้ี 
  5.4.1  ค่าไคสแควร์ (Chi-square Statistics) เป็นค่าสถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐานทาง
สถิติวา่ฟังก์ชัน่ความกลมกลืนมีค่าเป็นศูนยถ์า้ค่าไคสแควมี์ค่าต ่ามากหรือยิ่งเขา้ใกลศู้นยม์ากเท่าไร
แสดงวา่ขอ้มูลโมเดลลิสเรลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
  5.4.2  ดชันีวดัระดับความกลมกลืน (Goodness-of-fit Index: GFI) ซ่ึงเป็นอตัราส่วน
ของผลต่างระหว่างฟังก์ชั่นความกลมกลืนจากโมเดลก่อนและหลงัปรับโมเดลกบัฟังก์ชั่นความ
กลมกลืนก่อนปรับโมเดลค่า GFI หากมีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับ
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
  5.4.3  ดชันีวดัความกลมกลืนท่ีปรับแลว้ (Adjusted Goodness-of-fit index: AGFI) ซ่ึง
น า GFI มาปรับแก้โดยค านึงถึงขนาดของอิสระ (df) ซ่ึงรวมทั้ งจ  านวนตัวแปรและขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งหากค่า AGFI มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
  5.4.4  ค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error 
of Approximation: RMSEA) เป็นค่าท่ีบ่งบอกถึงความไม่กลมกลืนของโมเดลท่ีสร้างข้ึนกบัเมทริกซ์
ความแปรปรวนร่วมของประชากรซ่ึงค่า RMSEA ต ่ากวา่ 0.05 แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 ดงันั้น ในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัจึงใช้ค่าสถิติตามทศันะของ นงลกัษณ์ วิรัชชยั ดงักล่าว เป็น
เกณฑ์ในการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งโมเดลท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนจากทฤษฎีและงานวิจยักบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ดงัแสดงในตารางท่ี 3.5 
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ตารางท่ี 3.5 ค่าสถิติท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์เชิง
โครงสร้างท่ีพฒันาข้ึนจากทฤษฎีและงานวจิยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 

สถิติทีใ่ช้วดัควำมสอดคล้อง ระดับกำรยอมรับ 

1. ค่าไคสแคว ์(2) 2 ท่ีไม่มีนัยส าคญัหรือค่า p-value สูงกว่า 0.05 แสดงว่า
โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

2. ค่า GFI มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

3. ค่า AGFI มีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

4. ค่า RMSEA มีค่าต ่ ากว่า 0.05 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับ
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

 
 5.5  น าผลการวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลมาคดัเลือกตวับ่งช้ีท่ีแสดง
วา่มีค่าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างหรือค่า Factor Loading ตามเกณฑ์ดงัน้ี 1) เท่ากบัหรือมากกว่า 
0.7 ส าหรับองค์ประกอบหลัก (Farrell, A. M., & Rudd, J. M., 2011) และ 2) เท่ากบัหรือมากกว่า 
0.30 ส าหรับองคป์ระกอบยอ่ยและตวับ่งช้ี (Tacq, 1997 อา้งถึงใน วลิาวลัย ์มาคุม้, 2549) 



 

 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในบทท่ี 4 น้ี ผูว้ิจยักล่าวถึงสัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ขอ้มูล และผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม
ก่อน จากนั้นจึงจะกล่าวถึงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัของวตัถุประสงคข์องการวิจยัดงัน้ี คือ 1) 
ศึกษาความเหมาะสมของตวับ่งช้ีเพื่อคดัสรรไวใ้นโมเดล 2) ทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลท่ี
พัฒนาข้ึนจากทฤษฎีและผลงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์และ  3) ตรวจสอบค่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบขององคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย และตวับ่งช้ี 

4.1  สัญลกัษณ์และอกัษรย่อทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการน าเสนอและการแปลความหมายผลการวิเคราะห์

ขอ้มูลผูว้จิยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัตารางท่ี 4.1 
 

ตารางท่ี 4.1 องคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบยอ่ยและอกัษรยอ่แทน 
 

ที่ องค์ประกอบหลกัและองค์ประกอบย่อย 
อกัษรย่อ
แทน 

1 องคป์ระกอบหลกัการมีวสิัยทศัน์ วดัจากองคป์ระกอบยอ่ย 3 องคป์ระกอบ VIS 
1.1 การสร้างวสิัยทศัน์ VIS1 
1.2 การเผยแพร่วสิัยทศัน์ VIS2 
1.3 การปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ VIS3 

2 องคป์ระกอบหลกัการเป็นนกัส่ือสาร วดัจาก 3 องคป์ระกอบยอ่ย COM 
2.1 มีทกัษะการส่ือสาร COM1 
2.2 ใชช่้องทางการส่ือสาร COM2 
2.3 มีรูปแบบการส่ือสาร COM3 

3 องคป์ระกอบหลกัการเป็นนกัสร้างความร่วมมือวดัจาก 3 องคป์ระกอบยอ่ย COL 
3.1 การท างานเป็นทีม COL1 
3.2 การมีส่วนร่วม COL2 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 
ที่ องค์ประกอบหลกัและองค์ประกอบย่อย อกัษรย่อ

แทน 
 3.3 ความไวว้างใจ COL3 

4 องคป์ระกอบหลกัการเป็นนกัพฒันาตนเองและผูอ่ื้น วดัจาก 4 องคป์ระกอบ
ยอ่ย 

DEL 

4.1 มีวสิัยทศัน์ส่วนตน DEL1 
4.2 มุ่งมัน่ท่ีจะเปล่ียนแปลง DEL2 
4.3 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ DEL3 
4.4 เป็นท่ีปรึกษา DEL4 
 

ตารางท่ี 4.2 สัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ท่ีใชแ้ทนค่าสถิติ 
 

ค่าสถิติ สัญลกัษณ์และอกัษรย่อทีใ่ช้แทน 
ค่าเฉล่ีย (Mean) X  
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) S.D. 
ค่าสมัประสิทธ์ิการกระจาย (Coefficient of Variation) C.V. 
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั 
 (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

r 

ค่าสหสมัพนัธ์พหุคูณยกก าลงัสอง (Squared Multiple 
Correlation) 

2R  

ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square) 2  
องศาอิสระ (Degree of Freedom) df 
น ้าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) Λ 
ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard Error) SE 

ค่าสมัประสิทธ์ิคะแนนองคป์ระกอบ FS 

ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Error) ของตวับ่งช้ี E 

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (P<0.01) ** 
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P<0.05) * 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
 

ค่าสถิติ สัญลกัษณ์และอกัษรย่อทีใ่ช้แทน 
ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งเหมาะสม (Goodness of Fit Index) GFI 
ดชันีวดัระดบัความความสอดคลอ้งเหมาะสมท่ีปรับแกแ้ลว้ 
(Adjusted Goodness of Fit Index) 

AGFI 

ดชันีค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ 
(Root Mean Square Error of Approximation) 

RMSEA 

 

4.2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างทีต่อบแบบสอบถาม 
จากแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีไดรั้บกลบัคืนมาจ านวน 632 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 90.29 

ของแบบสอบถามจ านวนทั้งหมดท่ีส่งไปจ านวน 700 ฉบบัผูว้ิจยัได้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์แสดง
สถานภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม เป็นความถ่ี
และค่าร้อยละ ปรากฏผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ในตารางท่ี 4.3 
 
ตารางท่ี 4.3 ความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลแสดงสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลสถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 

1. เพศ 
(1) ชาย 
(2) หญิง 

 
524 
108 

 
82.90 
17.10 

2. อาย ุ
(1) ไม่เกิน 30 ปี 
(2) 31-40 ปี 
(3) 41-50ปี 
(4) 51-60 ปี 

 
3 
62 
208 
359 

 
0.50 
9.80 
32.90 
56.80 

3. วฒิุการศึกษาสูงสุด 
(1) ปริญญาตรีและประกาศนียบตัรบณัฑิต 
(2) ปริญญาโท 
(3) ปริญญาเอก 

 
49 
552 
31 

 
7.80 
87.30 
4.90 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 
 

ข้อมูลสถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 
4. ประสบการณ์ในการเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 
(1) ไม่เกิน 5 ปี 
(2) 6-10 ปี 
(3) 11-15ปี 
(4) 16-20 ปี 
(5) 21 ปีข้ึนไป 

 
92 

147 
196 
85 

112 

 
14.60 
23.30 
31.00 
13.40 
17.70 

5. ขนาดสถานศึกษา 
(1) ขนาดเล็ก (จ านวนนกัเรียนไม่เกิน 120 คน) 
(2) ขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 121-499คน) 
(3) ขนาดใหญ่ (จ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 500คน ข้ึนไป) 

 
151 
339 
142 

 
23.90 
53.60 
22.50 

6. ประเภทของการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
(1) ประถมศึกษา 
(2) มธัยมศึกษา 

 
464 
168 

 
73.40 
26.60 

 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามตารางท่ี 4.3 พบว่า ผูบ้ริหารส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 

524 คน คิดเป็นร้อยละ 82.90 และ เพศหญิง จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 17.10 
 เม่ือจ าแนกตามอายุพบว่าอายุ 51-60 ปีมากท่ีสุด จ านวน 359 คน คิดเป็นร้อยละ 56.80 

รองลงมา คือ อายุ 41-50 ปี จ  านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 32.90 อายุ 31-40 ปี จ  านวน 62 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.80 และอาย ุไม่เกิน 30 ปี จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดบั 

 เม่ือจ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาปริญญาโท มากท่ีสุด 
จ านวน 552 คน คิดเป็นร้อยละ 87.30 รองลงมา คือ ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 49 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.80 และระดบัการศึกษาปริญญาเอก จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 4.90 ตามล าดบั 

 เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร พบวา่ ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ 11-15 ปี 
มากท่ีสุด จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ 6-10 ปี จ  านวน 147 
คน คิดเป็นร้อยละ 23.30 และ มีประสบการณ์ 21 ปีข้ึนไป จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 17.70 และ
มีประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี จ  านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 14.60 และมีประสบการณ์ 16-20 ปี จ  านวน 
85 คน คิดเป็นร้อยละ 13.40 ตามล าดบั 
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 เม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ ส่วนใหญ่ มีขนาดสถานศึกษาขนาดกลางจ านวน
นกัเรียนตั้งแต่ 121-499 คนมากท่ีสุด จ านวน 339 คน คิดเป็น ร้อยละ 53.60 รองลงมา คือ มีขนาด
สถานศึกษาขนาดเล็กจ านวนนกัเรียนไม่เกิน 120 คนจ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 23.90 และ มี
ขนาดสถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 500 คน ข้ึนไป จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.50 ตามล าดบั 

 เม่ือจ าแนกตามประเภทของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่จัด
การศึกษาระดบัประถมศึกษา จ านวน 464 คน คิดเป็นร้อยละ 73.40 รองลงมาคือ จดัการศึกษาระดบั
มธัยมศึกษา จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 26.60 ตามล าดบั 

4.3  ผลการวเิคราะห์เพ่ือตอบวตัถุประสงค์การวจิัย 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ (1) ความเหมาะสมของตวับ่งช้ี

เพื่อคดัสรรก าหนดไวใ้นโมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้างโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉล่ียเท่ากบัหรือมากกว่า 
3.00 และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายเท่ากบัหรือต ่ากวา่ 20% (2) ทดสอบโมเดลในระดบัตวับ่งช้ีของ
แต่ละองคป์ระกอบยอ่ยท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษด์ว้ยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
และทดสอบโมเดลในระดบัองค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลกั และโมเดลในระดบั
องค์ประกอบหลกัของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ดว้ย
การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสอง (3) การตรวจสอบค่าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง
หรือค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบ (Factor Loading) ตามเกณฑ์ดงัน้ี 1) เท่ากบัหรือมากกว่า 0.7 ส าหรับ
องค์ประกอบหลกั และ 2) เท่ากบัหรือมากกว่า 0.30 ส าหรับองคป์ระกอบยอ่ยและตวับ่งช้ี ผลการ
วเิคราะห์ในแต่ละส่วนมีดงัน้ี 

 4.3.1  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวบ่งช้ี เพ่ือคัดสรรก าหนดไว้ในโมเดล
ความสัมพนัธ์โครงสร้าง 

 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ี เป็นผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยัขอ้ท่ี 1
โดยศึกษาค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย แสดงความเหมาะสมของ
ตวับ่งช้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปรียบเทียบกบัเกณฑ์
ค่าเฉล่ียเท่ากบัหรือมากกวา่ 3.00 และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายเท่ากบัหรือต ่ากวา่ 20% เพื่อคดัสรร
ก าหนดไวใ้นโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างเพื่อการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัในล าดบั
ต่อไป ผลการวเิคราะห์แยกออกเป็นแต่ละองคป์ระกอบหลกั แสดงในตารางท่ี 4.4 
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ตารางท่ี 4.4 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย แสดงความเหมาะสม
ของตวับ่งช้ีเพื่อคดัสรรก าหนดไวใ้นโมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้างเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ค่าเฉล่ีย
เท่ากบัหรือมากกวา่ 3.00 และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายเท่ากบัหรือต ่ากวา่ 20 % 
 

 
องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งช้ี 

  
=/> 
3.00 

S.D. 
C.V. 
=/< 

20% 
1. องค์ประกอบของการมีวสัิยทัศน์ 

1.1 องค์ประกอบของการสร้างวสัิยทัศน์ 
(1) มีการวเิคราะห์สภาพการณ์ทั้งภายในและภายนอก 
(2) มีการก าหนดทิศทางและเป้าหมายท่ีชดัเจน 
(3) มีการกระตุน้ใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคใ์นการท างาน 
(4) มีการสร้างบรรยากาศท่ีสนบัสนุนความคิด 

 
 

4.34 
4.52 
4.41 
4.48 

 
 

0.66 
0.59 
0.57 
0.61 

 
 

15.20 
13.05 
12.92 
13.61 

1.2 องค์ประกอบของการเผยแพร่วสัิยทศัน์ 
(1) มีการส่ือสารใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจวสิัยทศัน์ไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 
(2) มีการโนม้นา้ว จูงใจใหบุ้คลากรยดึมัน่ต่อวสิัยทศัน์ 
(3) สร้างความเขา้ใจและการมองเห็นคุณค่าในวสิัยทศัน์ 
(4) กระตุน้ใหเ้กิดการส่ือสารระหวา่งบุคคลและเป็นลกัษณะสองทิศทาง 

 
4.46 

 
4.40 
4.48 
4.16 

 
0.60 

 
0.64 
0.60 
0.62 

 
13.45 

 
14.54 
13.39 
14.90 

1.3 องค์ประกอบของการปฏิบัติตามวสัิยทศัน์ 
(1) มีการเช่ือมโยงและแปลงวิสัยทศัน์ไปสู่นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน 
โครงการ 
(2) กระตุน้สนบัสนุนการท างานเป็นทีม 
(3) ส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการท างาน 
(4) สร้างความไวว้างใจในการท างาน 
(5) มุ่งเนน้การกระจายและเพิ่มอ านาจแก่บุคลากร 

 
4.48 

 
4.62 
4.58 
4.58 
4.49 

 
0.62 

 
0.60 
0.70 
0.55 
0.58 

 
13.83 

 
12.98 
15.28 
12.00 
12.91 

 
 
 
 



123 

ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 
 

 
องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งช้ี 

  
=/> 
3.00 

S.D. 
C.V. 
=/< 

20% 
2. องค์ประกอบของการเป็นนักส่ือสาร 
2.1 องค์ประกอบของมีทกัษะการส่ือสาร 
(1) พูดใหผู้อ่ื้นเขา้ใจง่าย 
(2) พูดโนม้นา้วให้ผูอ่ื้นเห็นดว้ยและยอมรับในความคิดเห็น 
(3) เขียนขอ้ความเพื่อถ่ายถอดใหผู้อ่้านเขา้ใจตามวตัถุประสงค ์

 
 

4.35 
4.43 
4.38 

 
 

0.61 
0.63 
0.60 

 
 

14.02 
14.22 
13.69 

2.2 องค์ประกอบของใช้ช่องทางการส่ือสาร 
(1) เลือกใชถ้อ้ยค าท่ีเหมาะสมกบัผูรั้บสาร 
(2) มีการแสดงออกดว้ยการกระท า เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งเขา้ใจข่าวสาร 
(3) ใชว้ธีิการส่ือสารท่ีหลากหลายเพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งเขา้ใจและยอมรับ
ความคิดเห็น 

 
4.46 
4.48 

 
4.48 

 
0.59 
0.67 

 
0.62 

 
13.22 
14.95 

 
13.83 

2.3 องค์ประกอบของมีรูปแบบการส่ือสาร 
(1) ใชรู้ปแบบการส่ือสารท่ีเอ้ืออ านวยใหผู้ส่้งสารและผูรั้บสารสามารถ
โตต้อบได ้
(2) ส่ือสารอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
(3) ใชรู้ปแบบการส่ือสารแบบสองทางหรือแบบหลายช่องทาง 

 
4.45 

 
4.50 
4.54 

 
0.64 

 
0.60 
0.62 

 
14.38 

 
13.33 
13.65 

3. องค์ประกอบของการเป็นนักสร้างความร่วมมือ 
3.1 องค์ประกอบของการท างานเป็นทมี 
(1) มีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการท างานร่วมกนัภายใตก้ฎ กติกา
หรือกรอบการท างานเดียวกนั 
(2) ประสานงานและตดัสินใจร่วมกนัเพื่อใหง้านประสบความส าเร็จ 
(3) ร่วมรับผิดชอบผลของการท างานร่วมกนั 
(4) ประสานและส่งเสริมสัมพนัธภาพอนัดี 

 
 

4.61 
 

4.40 
4.43 
4.40 

 
 

0.54 
 

0.57 
0.64 
0.61 

 
 

11.71 
 

12.95 
14.44 
13.86 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 
 

 
องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งช้ี 

  
=/> 
3.00 

S.D. 
C.V. 
=/< 

20% 
3.2 องค์ประกอบของการมีส่วนร่วม 
(1) เช่ือและไวว้างใจในตวัผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
(2) จดัใหมี้ระบบการส่ือสารแบบเปิด 
(3) แลกเปล่ียนขอ้มูลประสบการณ์ในการท างานร่วมกนั 
(4) แกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจโดยกลุ่ม 
(5) มีความเป็นกนัเอง สนใจและเปิดใจท่ีจะรับฟังความคิดเห็นของ
ผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
(6) ยอมรับซ่ึงกนัและกนัในการท างาน 

 
4.38 
4.45 
4.46 
4.46 
4.60 

 
4.34 

 
0.56 
0.57 
0.58 
0.61 
0.55 

 
0.58 

 
12.78 
12.80 
13.00 
13.67 
11.95 

 
13.36 

3.3 องค์ประกอบของความไว้วางใจ 
(1) เปิดเผย ตรงไปตรงมา 
(2) ยติุธรรม ยดึหลกัความเสมอภาค 
(3) แลกเปล่ียนความคิดเห็นท าใหบุ้คลากรเกิดความเคารพ 
(4) มีความเสมอตน้เสมอปลาย 
(5) รักษาค ามัน่สัญญา 

 
4.38 
4.51 
4.44 
4.45 
4.42 

 
0.60 
0.57 
0.58 
0.61 
0.58 

 
13.69 
12.63 
13.06 
13.70 
13.12 

4. องค์ประกอบของการเป็นนักพฒันาตนเองและผู้อ่ืน 
4.1 องค์ประกอบของมีวสัิยทัศน์ส่วนตน 
(1) มองเห็นภาพในอนาคตท่ีเป็นไปได ้รู้วา่ตนมีเป้าหมายชีวติ 
(2) รู้คุณค่าในตนเอง เขา้ใจตนเอง 
(3) รู้และเขา้ใจในจุดเด่นจุดดอ้ยเป็นรายบุคคล 
(4) ใชจุ้ดเด่นให้เป็นประโยชน์และวางแผนพฒันาส่วนบุคคลเพื่อแกไ้ข
จุดอ่อน 
(5) มองเห็นความดีงามของตนเองและศรัทธาในตนเอง 
(6) มีความตั้งใจท่ีเขม้แขง็เพียงพอท่ีจะผา่นไปสู่ศกัยภาพใหม่ 

 
 

4.47 
4.45 
4.26 
4.21 

 
4.49 
4.36 

 
 

0.52 
0.55 
0.56 
0.56 

 
0.58 
0.60 

 
 

11.63 
12.35 
13.14 
13.30 

 
12.91 
13.76 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 
 

 
องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งช้ี 

  
=/> 
3.00 

S.D. 
C.V. 
=/< 

20% 
4.2 องค์ประกอบของมุ่งมั่นทีจ่ะเปลีย่นแปลง 
(1) มีพลงัแห่งความตั้งใจท่ีจะพฒันาตนเองพร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลง 
(2) มีความขยนัมีความคิดสร้างสรรคเ์ป็นนกัสร้างความแตกต่าง 
(3) มุ่งแสวงหาทางแกปั้ญหารับมือกบัปัญหาดว้ยทศันะเชิงบวก 
(4) ใชน้วตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใหเ้กิดการพฒันา 
(5) พฒันาโรงเรียนใหส้อดคลอ้งและทนัต่อความเปล่ียนแปลง 
(6) ยอมรับในขอ้ผิดพลาด รับผดิชอบการกระท าและปฏิบติัตนเป็นท่ีน่า
ไวว้างใจ 

 
4.33 
4.25 
4.35 
4.31 
4.45 
4.46 

 
0.60 

 
0.62 
0.59 
0.61 
0.56 
0.63 

 
13.85 

 
14.58 
13.56 
14.15 
12.58 
14.12 

4.3 องค์ประกอบของเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
(1) มีการเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
(2) สร้างองคค์วามรู้และนวตักรรมในการพฒันาองคก์ารและวชิาชีพ
และสร้างเครือข่าย 
(3) แสวงหาโอกาสในการท างานใหม่ ๆ 
(4) มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
(5) มีทกัษะการจดัการและใชค้วามรู้เพื่อการด าเนินชีวติ 

 
4.34 
4.23 

 
4.37 
4.22 
4.30 

 
0.62 
0.63 

 
0.55 
0.65 
0.61 

 
14.28 
14.89 

 
12.58 
15.40 
14.18 

4.4 องค์ประกอบของเป็นทีป่รึกษา 
(1) สนบัสนุนใหเ้กิดการปรับปรุงการเรียนการสอน 
(2) ไดรั้บการยอมรับนบัถือจากเพื่อนร่วมงาน 
(3) มุ่งมัน่และมีทกัษะในการบริหารจดัการ 
(4) สร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้นและท างานอยา่งเป็นระบบ 
(5) ช่วยเหลือและการจูงใจบุคลากรในโรงเรียน 
(6) กระตุน้และสนบัสนุนให้ทุกคนมีความเติบโตกา้วหนา้และมีการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
(7) มีความเป็นผูเ้ช่ียวชาญพฒันาคนอ่ืนอยูเ่สมอ 

 
4.46 
4.41 
4.41 
4.37 
4.40 
4.47 

 
4.10 

 
0.58 
0.52 
0.58 
0.58 
0.61 
0.53 

 
0.75 

 
13.00 
11.79 
13.15 
13.27 
13.86 
11.85 

 
18.29 

หมายเหตุ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่าระหวา่ง 0.52-0.75 ซ่ึงมีการกระจายของขอ้มูลนอ้ย 
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 จากตารางท่ี 4.4 เห็นไดว้า่ตวับ่งช้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีค่าเฉล่ีย และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดทุกตวับ่งช้ีดงัน้ี 

 องคป์ระกอบของการมีวิสัยทศัน์ ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 องคป์ระกอบ คือ การ
สร้างวสิัยทศัน์การเผยแพร่วสิัยทศัน์ และการปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ มีตวับ่งช้ีรวม 13 ตวับ่งช้ีมีค่าเฉล่ีย
อยูร่ะหวา่ง 4.16-4.62 และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายอยูร่ะหวา่ง 12.00-15.28 

 องค์ประกอบของการเป็นนกัส่ือสาร ซ่ึงประกอบด้วยองค์ 3 องค์ประกอบคือ มีทกัษะ
การส่ือสารใชช่้องทางการส่ือสารและมีรูปแบบการส่ือสารรวม 9 ตวับ่งช้ี มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.35-
4.54 และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายอยูร่ะหวา่ง 13.22-14.95 

 องค์ประกอบของการเป็นนักสร้างความร่วมมือ ซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 
องค์ประกอบ คือการท างานเป็นทีมการมีส่วนร่วมและความไวว้างใจรวม 15 ตวับ่งช้ี มีค่าเฉล่ียอยู่
ระหวา่ง 4.34-4.61 และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายอยูร่ะหวา่ง 11.71-14.44 

 องค์ประกอบของการเป็นนักพฒันาตนเองและผูอ่ื้น ซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 
องค์ประกอบ คือ มีวิสัยทศัน์ส่วนตนมุ่งมัน่ท่ีจะเปล่ียนแปลงเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นท่ี
ปรึกษา รวม 24 ตวับ่งช้ี มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.10-4.49 และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายอยูร่ะหวา่ง 
11.63-18.29 

 4.3.2  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งช้ี ผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 ท าใหไ้ดโ้มเดลความสัมพนัธ์
เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีเป็น
โมเดลเชิงทฤษฎีหรือโมเดลสมมุติฐานท่ีประกอบดว้ย 61 ตวับ่งช้ีจาก 13 องคป์ระกอบยอ่ย และจาก 
4 องคป์ระกอบหลกั โดยโมเดลน้ีมีลกัษณะเป็นโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบั
สาม (Third Order Confirmatory Factor Analysis) ดงัแสดงในภาพท่ี 4.1 
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V1 
V2 
V3 
V4 
V5 
V6 
V7 
V8 
V9 
V10 
V11 
V12 
V13 
C14 
C15 
C16 
C17 
C18 
C19 
C20 
C21 
C22 
CO23 
CO24 
Co25 
Co26 
CO27 
CO28 
CO29 
CO30 
CO31 
CO32 
CO33 
CO34 
CO35 
CO36 
CO37 
D38 
D39 
D40 
D41 
D42 
D43 
D44 
D45 
D46 
D47 
D48 
D49 
D50 
D51 
D52 
D53 
D54 
D55 
D56 
D57 
D58 
D59 
D60 
D61 

 
ภาพท่ี 4.1 โมเดลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสามของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล 
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 แต่การวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนย ันอันดับท่ีสาม ไม่สามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ในคร้ังเดียวได ้เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัของโปรแกรมในการวิเคราะห์ซ่ึงยอมให้มี
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดับท่ีสองเท่านั้น ดังนั้นผูว้ิจยัจึงแยกการวิเคราะห์และ
น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ตอนคือ ตอนแรกเป็นการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั
เพื่อสร้างสเกลองค์ประกอบ ตอนที่สองเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสอง เพื่อ
พฒันาตัวบ่งช้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงผลการ
วิเคราะห์ท่ีได้จะใกล้เคียงกบัการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสาม (วิลาวลัย ์มาคุม้, 
2549) 

  4.3.2.1  การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัเพ่ือสร้างสเกลองค์ประกอบ 
 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัในตอนแรกน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบความ

สอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ เพื่อน ามาสร้างสเกลองค์ประกอบส าหรับน าไป
วเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสองต่อไป แต่เน่ืองจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีขอ้จ ากดัท่ี
ไม่สามารถวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัจาก 13 องคป์ระกอบยอ่ยและ 61 ตวับ่งช้ีไดใ้นคร้ังเดียว 
ดงันั้นผูว้จิยัจึงแยกวเิคราะห์โมเดลยอ่ยเป็น 4 โมเดล ดงัน้ี 
    1) องคป์ระกอบหลกัของการมีวิสัยทศัน์ มีองค์ประกอบยอ่ย 3 องคป์ระกอบมี
ตวับ่งช้ี 13 ตวับ่งช้ี 
    2) องคป์ระกอบหลกัของการเป็นนกัส่ือสาร มีองคป์ระกอบยอ่ย 3 องคป์ระกอบ 
มีตวับ่งช้ี 9 ตวับ่งช้ี 
    3) องค์ประกอบหลกัของการเป็นนกัสร้างความร่วมมือ มีองคป์ระกอบยอ่ย 3 
องคป์ระกอบ มีตวับ่งช้ี 15 ตวับ่งช้ี 
    4) องคป์ระกอบหลกัของการเป็นนกัพฒันาตนเองและผูอ่ื้น มีองคป์ระกอบยอ่ย 
4 องคป์ระกอบ มีตวับ่งช้ี 24 ตวับ่งช้ี 
 ลักษณะของโมเดลดังกล่าวข้างต้นน้ีแสดงในรูปของโมเดลการวดั (Measurement 
Model) เพื่อการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั ปรากฏในภาพท่ี 4.2-4.5 ดงัต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 4.2 โมเดลการวดัของการมีวสิัยทศัน์ 
 
 

 
 
 
 

VIS1 

VIS2 

VIS3 

V1 

V2 

V3 

V4 

V5 

V6 

V7 

V8 

V9 

V10 

V11 

V12 

V13 
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ภาพท่ี 4.3 โมเดลการวดัของการเป็นนกัส่ือสาร 
 
 
 
 
 
 
 

COM1 

COM2
2 

COM3 

C14 

C15 

C16 

C17 

C18 

C19 

C20 

C21 

C22 
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ภาพท่ี 4.4 โมเดลการวดัของการเป็นนกัสร้างความร่วมมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

COL1 

COL2 

COL3 

Co23 

Co24 

Co25 

Co26 

Co27 

Co28 

Co29 

Co30 

Co31 

Co32 

Co33 

Co34 

Co35 

Co36 

Co37 
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ภาพท่ี 4.5 โมเดลการวดัของการเป็นนกัพฒันาตนเองและผูอ่ื้น 

LEA1 

LEA2 

LEA4 

D38 

D39 

 D40 

D41 

D43 

D44 

D45 

D46 

D47 

D48 

D49 

D52 

D54 

D55 

D56 

D57 

D58 

D59 

D60 

D61 

LEA3 

D53 

D42 

D50 

D51 
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 ก่อนท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ ผูว้ิจยัได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวับ่งช้ีต่าง ๆ 
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ท่ีจะน าไปใชใ้นการวิเคราะห์องค์ประกอบวา่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง ก็คือ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั
บ่งช้ีท่ีจะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบว่า มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แตกต่างจากศูนยห์รือไม่ ถา้
ตวัแปรไม่มีความสัมพนัธ์กนั แสดงวา่ไม่มีองคป์ระกอบร่วม และไม่มีประโยชน์ท่ีจะน าเมทริกซ์นั้น
ไปวเิคราะห์ (นงลกัษณ์ วรัิชชยั, 2539) 

 ส าหรับค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าสถิติของ Bartlett ซ่ึงเป็นค่าสถิติทดสอบ
สมมติฐานว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์นั้ นเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) หรือไม่ โดย
พิจารณาท่ีค่า Bartlett’s test of Sphericity และค่าความน่าจะเป็นว่ามีความสัมพนัธ์เหมาะสมกัน
เพียงพอท่ีจะน าไปวเิคราะห์องคป์ระกอบต่อไปโดยพิจารณาท่ีการมีนยัส าคญัทางสถิติ 

นอกจากน้ี  ย ังพิจารณาได้จากค่ าดัชนีไก เซอร์-ไมเยอร์ -ออลคิล  (Kaiser-Mayer-
OlkinMeasurers of Sampling Adequacy MSA) ซ่ึงคิมและมชัเลอร์ (Kim & Muclle, 1978 อา้งถึงใน 
สมเกียรติ ทานอก, 2539) ไดเ้สนอไวว้่า ถา้มีค่ามากกวา่ .80 ดีมาก มีค่าตั้งแต่ .70-.79 ดี, มีค่าตั้งแต่ 
.60-.69 ปานกลางและถา้มีค่านอ้ยกวา่ .50 ใชไ้ม่ได ้

 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตวับ่งช้ีจ  าแนกรายเป็นราย
โมเดล ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5-4.8 
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ตารางที่ 4.5 ค ่าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตวับ ่งชี้ในโมเดลการวดัของการมีวสิัยทศัน์ 
 

ตวับ ่งชี้ 
V1 

V2 
V3 

V4 
V5 

V6 
V7 

V8 
V9 

V10 
V11 

V12 
V13 

V1 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

V2 
.632** 

1.00 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

V3 
.597** 

.469** 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

V4 
.522** 

.499** 
.582** 

1.00 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

V5 
.579** 

.546** 
.485** 

.500** 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

V6 
.633** 

.485** 
.522** 

.513** 
.681** 

1.00 
 

 
 

 
 

 
 

V7 
.603** 

.617** 
.487** 

.575** 
.734** 

.731** 
1.00 

 
 

 
 

 
 

V8 
.364** 

.450** 
.221** 

.383** 
.413** 

.319** 
.380** 

1.00 
 

 
 

 
 

V9 
.699** 

.718** 
.558** 

.570** 
.703** 

.582** 
.646** 

.500** 
1.00 

 
 

 
 

V10 
.615** 

.578** 
.518** 

.657** 
.622** 

.577** 
.516** 

.584** 
.764** 

1.00 
 

 
 

V11 
.612** 

.604** 
.497** 

.475** 
.561** 

.421** 
.468** 

.420** 
.726** 

.763** 
1.00 

 
 

V12 
.371** 

.384** 
.233** 

.423** 
.550** 

.462** 
.476** 

.403** 
.435** 

.556** 
.584** 

1.00 
 

V13 
.451** 

.419** 
.498** 

.621** 
.475** 

.497** 
.495** 

.325** 
.520** 

.608** 
.618** 

.609** 
1.00 

หมายเหตุ ** หมายถึง p<0.01, * หมายถึง p<0.05 
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จากตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งช้ี
จ  านวน 13 ตวับ่งช้ี ในโมเดลการวดัของการมีวสิัยทศัน์ (VIS) พบวา่มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p< .01) โดยตวับ่งช้ีท่ีมีความสัมพนัธ์สูงท่ีสุด คือมีการเช่ือมโยง
และแปลงวิสัยทศัน์ไปสู่นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน โครงการ (V9) และกระตุน้สนับสนุนการ
ท างานเป็นทีม (V10) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.764 ตวับ่งช้ีท่ีมีความสัมพนัธ์กนั
น้อยท่ีสุดคือมีการกระตุน้ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน (V3) และกระตุน้ให้เกิดการ
ส่ือสารระหว่างบุคคลและเป็นลกัษณะสองทิศทาง (V8) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 
0.221 นอกจากน้ียงัพบว่า ค่าดชันี KMO ค่าสถิติของ Bartlett ดงัผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีจะน าเสนอ
ในล าดบัถดัไปอยูใ่นเกณฑท่ี์ใชไ้ด ้จึงมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปวเิคราะห์องคป์ระกอบไดทุ้กตวั 
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ตารางที่ 4.6 ค ่าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตวับ ่งชี้ในโมเดลการวดัของการเป็นนกัสื่อสาร 
 

ตวับ ่งชี้ 
C14 

C15 
C16 

C17 
C18 

C19 
C20 

C21 
C22 

C14 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

C15 
.508** 

1.00 
 

 
 

 
 

 
 

C16 
.319** 

.633** 
1.00 

 
 

 
 

 
 

C17 
.377** 

.579** 
.575** 

1.00 
 

 
 

 
 

C18 
.441** 

.657** 
.562** 

.769** 
1.00 

 
 

 
 

C19 
.263** 

.500** 
.607** 

.590** 
.674** 

1.00 
 

 
 

C20 
.324** 

.508** 
.474** 

.674** 
.729** 

.697** 
1.00 

 
 

C21 
.312** 

.472** 
.587** 

.570** 
.642** 

.794** 
.598** 

1.00 
 

C22 
.441** 

.591** 
.529** 

.686** 
.710** 

.741** 
.781** 

.772** 
1.00 

 
หมายเหตุ ** หมายถึง p<0.01, * หมายถึง p<0.05 
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 จากตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตวับ่งช้ี
จ  านวน 9 ตวับ่งช้ี ในโมเดลการวดัของการเป็นนกัส่ือสาร (COM) พบวา่ มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวก
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p< .01) โดยตวับ่งช้ีท่ีมีความสัมพนัธ์สูงท่ีสุด คือ ใช้วิธีการ
ส่ือสารท่ีหลากหลายเพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ใจและยอมรับความคิดเห็น (C19) และส่ือสารอยา่งเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ (C21) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .794 ส่วนตวับ่งช้ีท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนันอ้ยท่ีสุดคือ พูดใหผู้อ่ื้นเขา้ใจง่าย (C14) และใชว้ธีิการส่ือสารท่ีหลากหลายเพื่อให้
ผูเ้ก่ียวข้องเข้าใจและยอมรับความคิดเห็น (C19) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากับ .263 
นอกจากน้ียงัพบว่า ค่าดชันี KMO ค่าสถิติของ Bartlett ดงัผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีจะน าเสนอใน
ล าดบัถดัไปอยูใ่นเกณฑท่ี์ใชไ้ด ้จึงมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปวเิคราะห์องคป์ระกอบไดทุ้กตวั 
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ตารางที่ 4.7 ค ่าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตวับ ่งชี้ในโมเดลการวดัของการเป็นนกัสร้างความร่วมมือ 
 ตวับ ่งชี้ 

Co23 
Co24 

Co25 
Co26 

Co27 
Co28 

Co29 
Co30 

Co31 
Co32 

Co33 
Co34 

Co35 
Co36 

Co37 
Co23 

1.00 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Co24 

.475** 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Co25 

.416** 
.720** 

1.00 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Co26 

.413** 
.759** 

.853** 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Co27 

.311** 
.544** 

.636** 
.591** 

1.00 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Co28 

.375** 
.578** 

.514** 
.581** 

.571** 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Co29 

.426** 
.685** 

.538** 
.562** 

.608** 
.825** 

1.00 
 

 
 

 
 

 
 

 
Co30 

.443** 
.649** 

.614** 
.649** 

.535** 
.710** 

.768** 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
Co31 

.594** 
.535** 

.556** 
.535** 

.475** 
.435** 

.450** 
.520** 

1.00 
 

 
 

 
 

 
Co32 

.243** 
.504** 

.493** 
.526** 

.493** 
.532** 

.602** 
.508** 

.412** 
1.00 

 
 

 
 

 
Co33 

.347** 
.521** 

.538** 
.561** 

.495** 
.442** 

.488** 
.504** 

.496** 
.648** 

1.00 
 

 
 

 
Co34 

.486** 
.626** 

.638** 
.625** 

.507** 
.654** 

.586** 
.634** 

.442** 
.454** 

.592** 
1.00 

 
 

 
Co35 

.498** 
.640** 

.635** 
.643** 

.594** 
.703** 

.682** 
.624** 

.432** 
.535** 

.560** 
.673** 

1.00 
 

 
Co36 

.391** 
.436** 

.526** 
.595** 

.304** 
.529** 

.427** 
.479** 

.336** 
.472** 

.675** 
.592** 

.621** 
1.00 

 
Co37 

.378** 
.474** 

.512** 
.546** 

.362** 
.422** 

.447** 
.573** 

.304** 
.484** 

.648** 
.622** 

.632** 
.747** 

1.00 
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จากตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตวับ่งช้ี
จ  านวน 15 ตวับ่งช้ี ในโมเดลการวดัของการเป็นนกัสร้างความร่วมมือ (COL) พบวา่ มีความสัมพนัธ์
กนัเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p< .01) โดยตวับ่งช้ีท่ีมีความสัมพนัธ์สูงท่ีสุด คือ 
ร่วมรับผิดชอบผลของการท างานร่วมกนั (C25) และประสานและส่งเสริมสัมพนัธภาพอนัดี (C26) 
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากับ .853 ส่วนตวับ่งช้ีท่ีมีความสัมพนัธ์กันน้อยท่ีสุดคือ มี
วตัถุประสงค์และเป้าหมายในการท างานร่วมกันภายใตก้ฎ กติกาหรือกรอบการท างานเดียวกัน
(C23) และยอมรับซ่ึงกนัและกนัในการท างาน (C32) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .243 
นอกจากน้ียงัพบว่า ค่าดชันี KMO ค่าสถิติของ Bartlett ดงัผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีจะน าเสนอใน
ล าดบัถดัไปอยูใ่นเกณฑท่ี์ใชไ้ด ้จึงมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปวเิคราะห์องคป์ระกอบไดทุ้กตวั 
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ตารางที่ 4.8 ค ่าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตวับ ่งชี้ในโมเดลการวดัของการเป็นนกัพฒันาตนเองและผูอ้ื่น 
 ตวับ ่งชี้ 

D38 
D39 

D40 
D41 

D42 
D43 

D44 
D45 

D46 
D47 

D48 
D49 

D50 
D51 

D52 
D53 

D54 
D55 

D56 
D57 

D58 
D59 

D60 
D61 

D38 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
D39 

.880** 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

D40 
.668** 

.692** 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
D41 

.610** 
.654** 

.680** 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

D42 
.709** 

.641** 
.608** 

.617** 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
D43 

.568** 
.643** 

.673** 
.547** 

.763** 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

D44 
.509** 

.650** 
.599** 

.626** 
.544** 

.554** 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
D45 

.399** 
.389** 

.432** 
.465** 

.540** 
.411** 

.411** 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

D46 
.640** 

.599** 
.530** 

.499** 
.731** 

.555** 
.555** 

.698** 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
D47 

.610** 
.624** 

.554** 
.560** 

.652** 
.544** 

.544** 
.541** 

.804** 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

D48 
.522** 

.486** 
.350** 

.303** 
.557** 

.445** 
.445** 

.527** 
.671** 

.674** 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
D49 

.250** 
.315** 

.417** 
.439** 

.369** 
.329** 

.329** 
.371** 

.373** 
.434** 

.347** 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

D50 
.689** 

.677** 
.612** 

.531** 
.668** 

.608** 
.608** 

.343** 
.659** 

.712** 
.514** 

.396** 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
D51 

.548** 
.556** 

.433** 
.485** 

.641** 
.587** 

.587** 
.544** 

.736** 
.786** 

.622** 
.443** 

.708* 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

D52 
.482** 

.403** 
.510** 

.491** 
.566** 

.444** 
.492** 

.457** 
.434** 

.466** 
.534** 

.433** 
.569* 

.417* 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
D53 

.529** 
.546** 

.460** 
.467** 

.529** 
.478** 

.480** 
.386** 

.584** 
.774** 

.631** 
.374* 

.613* 
.752* 

.409* 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

D54 
.636** 

.635** 
.717** 

.680** 
.642** 

.522** 
.677** 

.572** 
.613** 

.627** 
.510** 

.480** 
.637* 

.578* 
.581* 

.575* 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
D55 

.623** 
.607** 

.433** 
.389** 

.625** 
.513** 

.568** 
.498** 

.727** 
.619** 

.528** 
.342** 

.591** 
.576** 

.365** 
.528** 

.560** 
1.00 

 
 

 
 

 
 

D56 
.653** 

.590** 
.422** 

.386** 
.565** 

.500** 
.388** 

.471** 
.553** 

.504** 
.513** 

.276** 
.595** 

.536** 
.386** 

.585** 
.538** 

.571** 
1.00 

 
 

 
 

 
D57 

.742** 
.674** 

.641** 
.536** 

.714** 
.563** 

.411** 
.397** 

.728** 
.685** 

.574** 
.276** 

.812** 
.630** 

.536** 
.687** 

.682** 
.648** 

.734* 
1.00 

 
 

 
 

D58 
.557** 

.647** 
.579** 

.426** 
.623** 

.746** 
.400** 

.324** 
.513** 

.561** 
.581** 

.221** 
.610** 

.543** 
.524** 

.548** 
.542** 

.444** 
.559* 

.616** 
1.00 
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ) 
 ตวับ่งชี้ 

D38 
D39 

D40 
D41 

D42 
D43 

D44 
D45 

D46 
D47 

D48 
D49 

D50 
D51 

D52 
D53 

D54 
D55 

D56 
D57 

D58 
D59 

D60 
D61 

D59 
.575** 

.586** 
.689** 

.628** 
.695** 

.580** 
.533** 

.386** 
.523** 

.546** 
.495** 

.512** 
.662** 

.490** 
.716** 

.452** 
.720** 

.529** 
.488* 

.641** 
.623** 

1.00 
 

 
D60 

.713** 
.732** 

.599** 
.548** 

.629** 
.623** 

.622** 
.449** 

.612** 
.632** 

.486** 
.278** 

.666** 
.530** 

.448** 
.648** 

.600** 
.612** 

.705* 
.741** 

.625** 
.532** 

1.00 
 

D61 
.499** 

.503** 
.424** 

.646** 
.585** 

.529** 
.456** 

.355** 
.583** 

.579** 
.504** 

.286** 
.516** 

.444** 
.291** 

.481** 
.404** 

.580** 
.493* 

.577** 
.495** 

.476** 
.600** 

1.00 

 หมายเหตุ ** หมายถึง p<0.01, * หมายถึง p<0.05 
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 จากตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตวับ่งช้ี
จ  านวน 24 ตัวบ่งช้ี ในโมเดลการวดัของการเป็นนักพัฒนาตนเองและผู ้อ่ืน (DEL) พบว่า มี
ความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p< .01) โดยตวับ่งช้ีท่ีมีความสัมพนัธ์
สูงท่ีสุด คือมองเห็นภาพในอนาคตท่ีเป็นไปได้ รู้วา่ตนมีเป้าหมายชีวิต (D38) และรู้คุณค่าในตนเอง 
เขา้ใจตนเอง (D39) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.880 ส่วนตวับ่งช้ีท่ีมีความสัมพนัธ์กนั
นอ้ยท่ีสุดคือ ยอมรับในขอ้ผิดพลาด รับผิดชอบการกระท าและปฏิบติัตนเป็นท่ีน่าไวว้างใจ (D49) 
และสร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้นและท างานอยา่งเป็นระบบ (D58) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
เท่ากบั 0.221 นอกจากน้ียงัพบวา่ ค่าดชันี KMO ค่าสถิติของ Bartlett ดงัผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีจะ
น าเสนอในล าดบัถดัไปอยูใ่นเกณฑท่ี์ใชไ้ด ้จึงมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปวเิคราะห์องคป์ระกอบได้
ทุกตวั 
 ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตวับ่งช้ีจากตารางท่ี 4.4-4.7 
แสดงให้เห็นวา่ ตวับ่งช้ีในแต่ละโมเดลการวดัมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 (p< .01) และ .05 (p< .05) ทุกค่าแสดงให้เห็นว่า ตวับ่งช้ีทุกตวัมีความเหมาะสมท่ีจะน าไป
วเิคราะห์องคป์ระกอบได ้
 ส าหรับผลการวิเคราะห์ค่าสถิติอ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นการพิจารณาความเหมาะสม ไดแ้ก่ ค่าสถิติ
ของ Baertlett และค่าดชันีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of Sampling 
Adequacy MSA) จ  าแนกตามโมเดลยอ่ย คือ โมเดลการวดัของการมีวิสัยทศัน์ โมเดลการวดัของการ
เป็นนักส่ือสาร โมเดลการวดัของการเป็นนักสร้างความร่วมมือ และโมเดลการวดัของการเป็น
นกัพฒันาตนเองและผูอ่ื้นปรากฏผลในตารางท่ี 4.9 
 
ตารางท่ี 4.9 ค่าสถิติ Bartlett และค่าดชันีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin Measurers 
of Sampling Adequacy MSA) ของแต่ละโมเดลการวดั 
 

โมเดล 
Baertlett 

test of 
Sphericity 

p 
Kaiser-Mayer-Olkin 

Measurers of 
Sampling Adequacy (MSA) 

การมีวสิัยทศัน์ 1236.399 .000 .756 
การเป็นนกัส่ือสาร 1324.976 .000 .692 
การเป็นนกัสร้างความร่วมมือ 1233.669 .000 .753 
การเป็นนกัพฒันาตนเองและผูอ่ื้น 2431.300 .000 .832 
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 จากตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพนัธ์
ก่อนน าไปวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั พบวา่ เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแตกต่างจาก
เมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยค่า Bartlett test of Sphericity มีค่า
เท่ากบั 1236.399, 1324.976, 1233.669 และ 2431.300 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าความน่าจะเป็นนอ้ยกวา่ .01 
(p< .01) ส่วนค่า Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of Sampling Adequacy (MSA) โมเดลการวดัของ
การมีวิสัยทศัน์มีค่าเท่ากบั.756 แสดงว่าตวับ่งช้ีมีความสัมพนัธ์กนัดี โมเดลการวดัของการเป็นนกั
ส่ือสารมีค่าเท่ากบั .692 แสดงวา่ตวับ่งช้ีมีความสัมพนัธ์กนัปานกลาง โมเดลการวดัของการเป็นนกั
สร้างความร่วมมือ มีค่าเท่ากบั .753 แสดงวา่ตวับ่งช้ีมีความสัมพนัธ์กนัดี และโมเดลการวดัของการ
เป็นนักพฒันาตนเองและผูอ่ื้นมีค่าเท่ากบั .832 แสดงว่าตวับ่งช้ีมีความสัมพนัธ์กนัดีมากสามารถ
น าไปวเิคราะห์องคป์ระกอบต่อไปได ้ซ่ึงเป็นไปตามขอ้เสนอของคิมและมชัเลอร์ไดเ้สนอไวว้า่ ถา้มี
ค่ามากกวา่ .80 ดีมาก มีค่าตั้งแต่ .70-.79 ดี, มีค่าตั้งแต่ .60-.69 ปานกลางและถา้มีค่านอ้ยกวา่ .50 ใช้
ไม่ได ้(Kim & Muclle, 1978 อา้งถึงใน สมเกียรติ ทานอก, 2539) 
 ส าหรับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัดว้ยโปรแกรม  LISREL เพื่อสร้างสเกล
องค์ประกอบมาตรฐานจากตวับ่งช้ี จ  านวน 61 ตวับ่งช้ี ตามโมเดลย่อยทั้ง 4 โมเดล มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
  1) โมเดลการวดัของการมีวสัิยทัศน์ 
   ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลการวดัของการมีวสิัยทศัน์ (VIS) 
แสดงในตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งกนัของตวัแปร 3 ตวัแปร
ในองค์ประกอบการมีวิสัยทศัน์ แสดงในตารางท่ี 4.11 และการสร้างโมเดลการวดัของการมี
วสิัยทศัน์ แสดงในภาพท่ี 4.6 
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ตารางท่ี 4.10 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลการวดัของการมีวสิัยทศัน์ (VIS) 
 

องค์ประกอบ
ย่อย 

ตัว
บ่งช้ี 

เมทริกซ์น า้หนัก
องค์ประกอบ 

สัมประสิทธ์ิ
การ

พยากรณ์ 
(R2) 

สัมประสิทธ์ิ
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

ความคลาด
เคล่ือนของ
ตัวบ่งช้ี (e)   SE t 

VIS1 V1 
V2 
V3 
V4 

0.76 
0.74 
0.62 
0.69 

0.02 
0.02 
0.02 
0.02 

20.25** 
19.50** 
16.11** 
18.08** 

0.58 
0.54 
0.39 
0.48 

0.11 
0.17 
0.05 
0.32 

0.42 
0.46 
0.61 
0.52 

VIS2 V5 
V6 
V7 
V8 

0.82 
0.82 
0.85 
0.68 

0.02 
0.02 
0.03 
0.03 

22.16** 
21.55** 
20.26** 
12.49** 

0.68 
0.67 
0.73 
0.46 

0.36 
0.67 
0.57 
0.62 

0.32 
0.33 
0.27 
0.54 

VIS3 V9 
V10 
V11 
V12 
V13 

0.86 
0.89 
0.91 
0.63 
0.68 

0.02 
0.02 
0.03 
0.02 
0.02 

23.59** 
25.31** 
25.44** 
16.68** 
18.45** 

0.74 
0.79 
0.83 
0.40 
0.47 

0.31 
0.37 
0.84 
-0.05 
0.00 

0.26 
0.21 
0.17 
0.60 
0.53 

Chi-Square=9.44, df=10, p=0.49056, GFI=1.00, AGFI=0.98, RMSEA=0.000 
** P < .01 
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ตารางท่ี 4.11 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งกนัของตวัแปร 3 ตวัแปรในองคป์ระกอบ การมี
วสิัยทศัน์ 
 

องค์ประกอบย่อย VIS1 VIS2 VIS3 

VIS1 
VIS2 
VIS3 

1.00 
.756** 
.779** 

 
1.00 

.758** 

 
 

1.00 

** P < .01 
 
 จากตารางท่ี 4.10-4.11 สามารถสร้างโมเดลการวดัของการมีวสิัยทศัน์ ไดด้งัภาพท่ี 4.6 
 

 
ภาพท่ี 4.6 โมเดลการวดัของการมีวสิัยทศัน์ 
 
 จากตารางท่ี 4.10, 4.11 และภาพท่ี 4.6 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดล
การวดัของการมีวิสัยทศัน์พบว่าโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์มาก พิจารณาจาก
ค่าไค-สแควร์ ( 2 ) เท่ากบั 9.44 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 10 ค่านยัส าคญัทางสถิติ (P-value) เท่ากบั 
0.49056 ซ่ึงหมายถึง ค่าไค-สแควร์ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และค่าดชันีวดัระดบัความสอดคล้อง 
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(GFI) เท่ากับ 1.00 มีค่าดัชนีวดัระดับความสอดคล้องท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากบั 0.98 และค่า
ความคลาดเคล่ือนในการการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 0.000 
 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลการวดัตามตารางท่ี 4.10 และภาพท่ี 4.6 พบว่า
น ้าหนกัองคป์ระกอบของตวับ่งช้ีทั้ง 13 ตวัมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.62-0.91 ซ่ึงเกินเกณฑท่ี์ก าหนด 
คือ 0.30 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ตวับ่งช้ีเหล่าน้ีเป็นตวับ่งช้ีท่ี
ส าคัญขององค์ประกอบย่อยทั้ ง 3 องค์ประกอบ คือ ตัวบ่งช้ี V1-V4 เป็นตัวบ่งช้ีท่ีส าคัญของ
องคป์ระกอบยอ่ยการสร้างวสิัยทศัน์ (VIS1) ตวับ่งช้ีท่ี V5-V8 เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัขององคป์ระกอบ
ยอ่ยการการเผยแพร่วิสัยทศัน์ (VIS2) และตวับ่งช้ีท่ี V9-V13 เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัขององค์ประกอบ
ยอ่ยการปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ (VIS3) นอกจากจะพิจารณาค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบแลว้ ยงัสามารถ
พิจารณาได้จากค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย (R2) และค่าสัมประสิทธ์ิคะแนน
องคป์ระกอบ (Factor Score Coefficient) ซ่ึงก็ใหค้วามหมายในท านองเดียวกนั 
 จากตารางท่ี 4.11 พบว่าแต่ละองค์ประกอบย่อยในโมเดลการวดัของการมีวิสัยทศัน์ มี
ความสัมพนัธ์กนัทุกตวั ซ่ึงความสัมพนัธ์น้ีเกิดจากความสัมพนัธ์ระหวา่งความแปรปรวนและความ
แปรปรวนร่วมขององคป์ระกอบยอ่ยท่ีปรับให้เป็นมาตรฐานแลว้ มีค่าความสัมพนัธ์ต ่าสุดถึงสูงสุด
ตั้งแต่ 0.756-0.779 และตวับ่งช้ีแต่ละตวัจะมีความคลาดเคล่ือนรวมอยูด่ว้ย ซ่ึงเกิดจากความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวับ่งช้ีกบัตวับ่งช้ีอ่ืนในโมเดล ซ่ึงในการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัในคร้ังน้ีไดน้ าค่า
ความคลาดเคล่ือนเขา้มาวเิคราะห์ดว้ย 
 ผูว้ิจยัไดน้ าค่าสัมประสิทธ์ิคะแนนองคป์ระกอบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์คร้ังน้ีไปใชใ้นการ
สร้างสเกลองค์ประกอบย่อย เพื่อให้ได้ตัวแปรใหม่ส าหรับน าไปวิเคราะห์เพื่อพฒันาตัวบ่งช้ี
ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับโมเดลการวดัของการมี
วสิัยทศัน์ ไดส้เกลองคป์ระกอบ 3 ตวั ดงัสมการ 

VIS1=(V1+V2+V3+V4)=(0.11+0.17+0.05+0.32)=0.65 
VIS2=(V5+(V6+V7+V8)=(0.36+0.67+0.57+0.62)=2.22 
VIS3=(V9+V10+V11+V12+V13)=(0.31+0.37+0.84-0.05+0.00)=1.47 

  2) โมเดลการวดัของการเป็นนักส่ือสาร 
   ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการวดัของการเป็นนกัส่ือสาร
(COM) แสดงในตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งกนัของตวัแปร 3 
ตวัแปรในองค์ประกอบการเป็นนกัส่ือสาร แสดงในตารางท่ี 4.13 และการสร้างโมเดลการวดัของ
การเป็นนกัส่ือสาร แสดงในภาพท่ี 4.7 
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ตารางท่ี 4.12 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลการวดัของการเป็นนกัส่ือสาร (COM) 
 

องค์ประกอบ
ย่อย 

ตัว
บ่งช้ี 

เมทริกซ์น า้หนัก
องค์ประกอบ 

สัมประสิทธ์ิ
การ

พยากรณ์ 
(R2) 

สัมประสิทธ์ิ
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

ความคลาด
เคล่ือนของ
ตัวบ่งช้ี (e)   SE t 

COM 1 C14 
C15 
C16 

0.52 
0.80 
0.79 

0.03 
0.02 
0.02 

10.57** 
21.54** 
21.04** 

0.27 
0.65 
0.62 

0.28 
0.53 
0.42 

0.73 
0.35 
0.38 

COM 2 C17 
C18 
C19 

0.78 
0.80 
0.84 

0.02 
0.02 
0.02 

21.02** 
23.11** 
24.88** 

0.60 
0.64 
0.71 

0.21 
-0.08 
0.32 

0.40 
0.36 
0.29 

COM 3 C20 
C21 
C22 

0.86 
0.84 
0.92 

0.02 
0.02 
0.02 

25.79** 
25.09** 
29.07** 

0.73 
0.71 
0.84 

0.47 
0.53 
0.52 

0.27 
0.29 
0.16 

Chi-Square=2.34, df=3, p=0.50479, GFI=1.00, AGFI=0.99, RMSEA=0.000 
** P < .01 
 
ตารางท่ี 4.13 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งกนัของตวัแปร 3 ตวัแปรในองคป์ระกอบ การเป็น
นกัส่ือสาร 
 

องค์ประกอบย่อย COM 1 COM 2 COM 3 

COM 1 
COM 2 
COM 3 

1.00 
.706** 
.644** 

 
1.00 
.869** 

 
 

1.00 

** P < .01 
 
 จากตารางท่ี 4.12-4.13 สามารถสร้างโมเดลการวดัของการเป็นนกัส่ือสารไดด้งัภาพท่ี 4.7 
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ภาพท่ี 4.7 โมเดลการวดัของการเป็นนกัส่ือสาร 
 
 จากตารางท่ี 4.12, 4.13 และภาพท่ี 4.7 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดล
การวดัของการเป็นนกัส่ือสารพบวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์มาก พิจารณา
จากค่าไค-สแควร์ ( 2 ) เท่ากบั 2.34 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 3 ค่านัยส าคญัทางสถิติ (P-value) 
เท่ากับ 0.50479 นั่นหมายถึง ค่าไค-สแควร์ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ และค่าดัชนีวดัระดับความ
สอดคลอ้ง (GFI) เท่ากบั 1.00 มีค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.99 
และค่าความคลาดเคล่ือนในการการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 0.000 
 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลการวดัตามตารางท่ี 4.12 และภาพท่ี 4.7 พบว่า
น ้าหนกัองคป์ระกอบของตวับ่งช้ีทั้ง 9 ตวัมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.52-0.92 ซ่ึงเกินเกณฑท่ี์ก าหนด 
คือ 0.30 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ตวับ่งช้ีเหล่าน้ีเป็นตวับ่งช้ีท่ี
ส าคญัขององค์ประกอบย่อยทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ ตวับ่งช้ี C14-C16 เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของ
องค์ประกอบย่อยมีทักษะการส่ือสาร (COM1) ตัวบ่งช้ี ท่ี C17-C19 เป็นตัวบ่งช้ี ท่ีส าคัญของ
องค์ประกอบย่อยการใช้ช่องทางการส่ือสาร (COM2) และตวับ่งช้ีท่ี C20-C22 เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญั
ขององค์ประกอบย่อยมีรูปแบบการส่ือสาร (COM3) นอกจากจะพิจารณาค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบ
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แล้ว ย ังสามารถพิจารณาได้จากค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย (R2) และค่า
สัมประสิทธ์ิคะแนนองคป์ระกอบ (Factor Score Coefficient) ซ่ึงก็ใหค้วามหมายในท านองเดียวกนั 
 จากตารางท่ี 4.13 พบวา่แต่ละองคป์ระกอบยอ่ยในโมเดลการวดัของการเป็นนกัส่ือสารมี
ความสัมพนัธ์กนัทุกตวั ซ่ึงความสัมพนัธ์น้ีเกิดจากความสัมพนัธ์ระหวา่งความแปรปรวนและความ
แปรปรวนร่วมขององคป์ระกอบยอ่ยท่ีปรับให้เป็นมาตรฐานแลว้ มีค่าความสัมพนัธ์ต ่าสุดถึงสูงสุด
ตั้งแต่ 0.644-0.869 และตวับ่งช้ีแต่ละตวัจะมีความคลาดเคล่ือนรวมอยูด่ว้ย ซ่ึงเกิดจากความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวับ่งช้ีกบัตวับ่งช้ีอ่ืนในโมเดล ซ่ึงในการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัในคร้ังน้ีไดน้ าค่า
ความคลาดเคล่ือนเขา้มาวเิคราะห์ดว้ย 
 ผูว้ิจยัไดน้ าค่าสัมประสิทธ์ิคะแนนองคป์ระกอบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์คร้ังน้ีไปใชใ้นการ
สร้างสเกลองค์ประกอบย่อย เพื่อให้ได้ตัวแปรใหม่ส าหรับน าไปวิเคราะห์เพื่อพฒันาตัวบ่งช้ี
ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับโมเดลการวดัของการ
เป็นนกัส่ือสารไดส้เกลองคป์ระกอบ 3 ตวั ดงัสมการ 

 COM 1=(C14+C15+(C16)=(0.28+0.53+0.42)=1.23 
 COM 2=(C17+C18+C19)=(0.21-.08+0.32)=0.45 
 COM 3=(C20+C21+C22)=(0.47+0.53+0/52)=1.52 

  3) โมเดลการวดัของการเป็นนักสร้างความร่วมมือ 
   ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการวดัของการเป็นนักสร้าง
ความร่วมมือ (COL) แสดงในตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งกนั
ของตวัแปร 3 ตวัแปรในองคป์ระกอบการเป็นนกัสร้างความร่วมมือแสดงในตารางท่ี 4.15 และการ
สร้างโมเดลการวดัของการเป็นนกัสร้างความร่วมมือ แสดงในภาพท่ี 4.8 
 
ตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการวดัของการเป็นนกัสร้างความ
ร่วมมือ (COL) 
 

องค์ประกอบ
ย่อย 

ตัว
บ่งช้ี 

เมทริกซ์น า้หนัก
องค์ประกอบ 

สัมประสิทธ์ิ
การ

พยากรณ์ 
(R2) 

สัมประสิทธ์ิ
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

ความคลาด
เคล่ือนของ
ตัวบ่งช้ี (e)   SE t 

COL 1 Co23 
Co24 

0.66 
0.93 

0.03 
0.02 

13.06** 
24.65** 

0.44 
0.87 

0.81 
0.83 

0.56 
0.13 
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ตารางท่ี 4.14 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ
ย่อย 

ตัว
บ่งช้ี 

เมทริกซ์น า้หนัก
องค์ประกอบ 

สัมประสิทธ์ิ
การ

พยากรณ์ 
(R2) 

สัมประสิทธ์ิ
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

ความคลาด
เคล่ือนของ
ตัวบ่งช้ี (e)   SE t 

 Co25 
Co26 

0.90 
0.95 

0.02 
0.02 

27.49** 
29.90** 

0.81 
0.90 

0.49 
0.74 

0.19 
0.10 

COL 2 Co27 
Co28 
Co29 
Co30 
Co31 
Co32 

0.72 
0.66 
0.76 
0.79 
0.65 
0.63 

0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.02 
0.02 

15.95** 
14.11** 
15.07** 
17.88** 
15.72** 
15.26** 

0.52 
0.44 
0.58 
0.63 
0.43 
0.40 

0.50 
-0.32 
0.38 
0.31 
0.19 
0.15 

0.48 
0.56 
0.42 
0.37 
0.57 
0.60 

COL 3 Co33 
Co34 
Co35 
Co36 
Co37 

0.77 
0.81 
0.83 
0.74 
0.76 

0.03 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 

17.90** 
23.36** 
23.69** 
20.07** 
20.89** 

0.59 
0.66 
0.69 
0.55 
0.58 

0.25 
0.70 
0.76 
0.44 
0.06 

0.41 
0.34 
0.31 
0.45 
0.42 

Chi-Square=8.20, df=11, p=0.69531, GFI=1.00, AGF=0.98, RMSEA=0.000 
** P < .01 
 
ตารางท่ี 4.15 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งกนัของตวัแปร 3 ตวัแปรในองคป์ระกอบ การเป็น
นกัสร้างความร่วมมือ 
 

องค์ประกอบย่อย COL 1 COL 2 COL 3 

COL 1 
COL 2 
COL 3 

1.00 
.789** 
.750** 

 
1.00 
.747** 

 
 

1.00 

** P < .01 
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 จากตารางท่ี 4.14-4.15 สามารถสร้างโมเดลการวดัของการเป็นนกัสร้างความร่วมมือ ได้
ดงัภาพท่ี 4.8 

  
ภาพท่ี 4.8 โมเดลการวดัของการเป็นนกัสร้างความร่วมมือ 
 
 จากตารางท่ี 4.14, 4.15 และภาพท่ี 4.8 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดล
การวดัของการเป็นนกัสร้างความร่วมมือพบวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์มาก 
พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ ( 2 ) เท่ากบั 8.20 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 11 ค่านยัส าคญัทางสถิติ (P-
value) เท่ากบั 0.69531นัน่หมายถึง ค่าไค-สแควร์ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และค่าดชันีวดัระดบัความ
สอดคลอ้ง (GFI) เท่ากบั 1.00 มีค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.98
และค่าความคลาดเคล่ือนในการการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 0.000 
 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลการวดัตามตารางท่ี 4.14 และภาพท่ี 4.8 พบว่า
น ้าหนกัองคป์ระกอบของตวับ่งช้ีทั้ง 15 ตวัมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.63-0.95 ซ่ึงเกินเกณฑท่ี์ก าหนด
คือ 0.30 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ตวับ่งช้ีเหล่าน้ีเป็นตวับ่งช้ีท่ี
ส าคญัขององค์ประกอบย่อยทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ ตวับ่งช้ี Co23-Co26 เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของ
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องค์ประกอบย่อยการท างานเป็นทีม (COL1) ตัวบ่งช้ีท่ี Co27-Co32 เป็นตัวบ่งช้ีท่ีส าคัญของ
องค์ประกอบย่อยการมีส่วนร่วม (COL2) และตัวบ่งช้ี ท่ี Co33-Co37 เป็นตัวบ่งช้ีท่ีส าคัญของ
องค์ประกอบย่อยความไวว้างใจ (COL3) นอกจากจะพิจารณาค่าน ้ าหนักองค์ประกอบแล้ว ยงั
สามารถพิจารณาได้จากค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย (R2) และค่าสัมประสิทธ์ิ
คะแนนองคป์ระกอบ (Factor Score Coefficient) ซ่ึงก็ใหค้วามหมายในท านองเดียวกนั 
 จากตารางท่ี 4.15 พบว่าแต่ละองค์ประกอบย่อยในโมเดลการวดัของการเป็นนักสร้าง
ความร่วมมือ มีความสัมพนัธ์กันทุกตวั ซ่ึงความสัมพนัธ์น้ีเกิดจากความสัมพนัธ์ระหว่างความ
แปรปรวนและความแปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยท่ีปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว มีค่า
ความสัมพนัธ์ต ่าสุดถึงสูงสุดตั้งแต่ 0.747-0.789 และตวับ่งช้ีแต่ละตวัจะมีความคลาดเคล่ือนรวมอยู่
ด้วย ซ่ึงเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งช้ีกับตัวบ่งช้ี อ่ืนในโมเดล ซ่ึงในการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยนืยนัในคร้ังน้ีไดน้ าค่าความคลาดเคล่ือนเขา้มาวิเคราะห์ดว้ย 
 ผูว้ิจยัไดน้ าค่าสัมประสิทธ์ิคะแนนองคป์ระกอบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์คร้ังน้ีไปใชใ้นการ
สร้างสเกลองค์ประกอบย่อย เพื่อให้ได้ตัวแปรใหม่ส าหรับน าไปวิเคราะห์เพื่อพฒันาตัวบ่งช้ี
ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับโมเดลการวดัของการ
เป็นนกัสร้างความร่วมมือ ไดส้เกลองคป์ระกอบ 3 ตวั ดงัสมการ 

 COL 1=(Co23+Co24+Co25+Co26)=(0.81+0.83+0.49+0.74)=2.87 
 COL 2=(Co27+Co28+Co29+Co30+Co31+Co32)=(0.50-0.32+0.38+0.31+0.19+0.15)=1.21 
 COL 3=(Co33+Co34+Co35+Co36+Co37)=(0.25+0.70+0.76+0.44+0.06)=2.21 
 

  4) โมเดลการวดัของการเป็นนักพฒันาตนเองและผู้อ่ืน 
   ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการวดัของการเป็นนกัพฒันา
ตนเองและผูอ่ื้น (DEL) แสดงในตารางท่ี 4.16 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่ง
กนัของตวัแปร 3 ตวัแปรในองคป์ระกอบการเป็นนกัพฒันาตนเองและผูอ่ื้น แสดงในตารางท่ี 4.17 
และการสร้างโมเดลการวดัของการเป็นนกัพฒันาตนเองและผูอ่ื้น แสดงในภาพท่ี 4.9 
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ตารางท่ี 4.16 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลการวดัของการเป็นนกัพฒันาตนเอง
และผูอ่ื้น (DEL) 
 

องค์ประกอบ
ย่อย 

ตัว
บ่งช้ี 

เมทริกซ์น า้หนัก
องค์ประกอบ 

สัมประสิทธ์ิ
การ

พยากรณ์ 
(R2) 

สัมประสิทธ์ิ
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

ความคลาด
เคล่ือนของ
ตัวบ่งช้ี (e)   SE t 

DEL 1 D38 
D39 
D40 
D41 
D42 
D43 

0.87 
0.87 
0.79 
0.73 
0.87 
0.77 

0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 

24.23** 
26.55** 
22.79** 
20.88** 
25.90** 
21.32** 

0.76 
0.75 
0.63 
0.54 
0.76 
0.59 

-0.26 
0.57 
0.77 
0.31 
1.12 
-0.39 

0.24 
0.25 
0.37 
0.46 
0.24 
0.41 

DEL 2 D44 
D45 
D46 
D47 
D48 
D49 

0.81 
0.67 
0.89 
0.90 
0.75 
0.49 

0.03 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 

19.00** 
17.77** 
24.18** 
27.22** 
21.64** 
12.85** 

0.65 
0.44 
0.78 
0.81 
0.57 
0.24 

1.30 
-0.85 
1.49 
-0.03 
0.18 
0.03 

0.35 
0.56 
0.22 
0.19 
0.43 
0.76 

DEL 3 D50 
D51 
D52 
D53 
D54 

0.82 
0.73 
0.61 
0.70 
0.78 

0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 

24.00** 
20.28** 
15.89** 
18.61** 
22.15** 

0.67 
0.54 
0.37 
0.49 
0.61 

0.16 
-0.79 
-0.18 
0.78 
0.49 

0.33 
0.46 
0.63 
0.51 
0.39 

DEL 4 D55 
D56 
D57 
D58 
D59 
D60 
D61 

0.75 
0.74 
0.89 
0.75 
0.70 
0.83 
0.66 

0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.03 

21.53** 
20.80** 
27.76** 
21.29** 
17.69** 
25.22** 
18.37** 

0.56 
0.55 
0.79 
0.56 
0.49 
0.69 
0.43 

0.33 
0.31 
0.81 
0.62 
-0.52 
0.17 
0.10 

0.44 
0.45 
0.21 
0.44 
0.51 
0.31 
0.57 

Chi-Square=46.73, df=42, p=0.28447, GFI=0.99, AGFI=0.96, RMSEA=0.013, ** P < .01 
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ตารางท่ี 4.17 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งกนัของตวัแปร 3 ตวัแปรในองคป์ระกอบ การเป็น
นกัพฒันาตนเองและผูอ่ื้น 
 

องค์ประกอบย่อย DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 

DEL 1 
DEL 2 
DEL 3 
DEL 4 

1.00 
.743** 
.803** 
.850** 

 
1.00 
.837** 
.748** 

 
 

1.00 
.840** 

 

** P < .01 
 จากตารางท่ี 4.16-4.17 สามารถสร้างโมเดลการวดัของการเป็นนกัพฒันาตนเองและผูอ่ื้น
ไดด้งัภาพท่ี 4.9 
 



155 

 
ภาพท่ี 4.9 โมเดลการวดัของการเป็นนกัพฒันาตนเองและผูอ่ื้น 
  
 จากตารางท่ี 4.16, 4.17 และภาพท่ี 4.9 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดล
การวดัของการเป็นนกัพฒันาตนเองและผูอ่ื้นพบวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์
มาก พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ ( 2 ) เท่ากบั 46.73 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 42 ค่านยัส าคญัทาง
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สถิติ (P-value) เท่ากบั 0.28447 นั่นหมายถึง ค่าไค-สแควร์ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ และค่าดชันีวดั
ระดบัความสอดคลอ้ง (GFI) เท่ากบั 0.99 มีค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) 
เท่ากบั 0.96 และค่าความคลาดเคล่ือนในการการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 0.013 
 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางท่ี 4.16 และภาพท่ี 4.9 พบว่าน ้ าหนัก
องค์ประกอบของตวับ่งช้ีทั้ง 24 ตวัมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.49-0.90 ซ่ึงเกินเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ 
0.30 และมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกค่า ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าตวับ่งช้ีเหล่าน้ีเป็นตวับ่งช้ีท่ี
ส าคญัขององค์ประกอบย่อยทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ ตวับ่งช้ี D38-D43 เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัของ
องคป์ระกอบมีวิสัยทศัน์ส่วนตน (DEL1) ตวับ่งช้ีท่ี D44-D49 เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัขององคป์ระกอบ
ยอ่ยมุ่งมัน่ท่ีจะเปล่ียนแปลง (DEL2) ตวับ่งช้ีท่ี D50-D54 เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัขององคป์ระกอบยอ่ย
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (DEL3) และตวับ่งช้ีท่ี D55-D61 เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัขององค์ประกอบ
ยอ่ยเป็นท่ีปรึกษา (DEL4) นอกจากจะพิจารณาค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบแลว้ ยงัสามารถพิจารณาได้
จากค่าความแปรปรวนร่วมกบัองค์ประกอบย่อย (R2) และค่าสัมประสิทธ์ิคะแนนองค์ประกอบ 
(Factor Score Coefficient) ซ่ึงก็ใหค้วามหมายในท านองเดียวกนั 
 จากตารางท่ี 4.17 พบว่าแต่ละองค์ประกอบย่อยในโมเดลการวดัของการเป็นนกัพฒันา
ตนเองและผูอ่ื้นมีความสัมพนัธ์กนัทุกตวั ซ่ึงความสัมพนัธ์น้ีเกิดจากความสัมพนัธ์ระหว่างความ
แปรปรวนและความแปรปรวนร่วมขององค์ประกอบย่อยท่ีปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว มีค่า
ความสัมพนัธ์ต ่าสุดถึงสูงสุดตั้งแต่ 0.743-0.850 และตวับ่งช้ีแต่ละตวัจะมีความคลาดเคล่ือนรวมอยู่
ด้วย ซ่ึงเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งช้ีกับตัวบ่งช้ี อ่ืนในโมเดล ซ่ึงในการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยนืยนัในคร้ังน้ีไดน้ าค่าความคลาดเคล่ือนเขา้มาวิเคราะห์ดว้ย 
 ผูว้ิจยัไดน้ าค่าสัมประสิทธ์ิคะแนนองคป์ระกอบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์คร้ังน้ีไปใชใ้นการ
สร้างสเกลองค์ประกอบย่อย เพื่อให้ได้ตัวแปรใหม่ส าหรับน าไปวิเคราะห์เพื่อพฒันาตัวบ่งช้ี
ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับโมเดลการวดัของการ
เป็นนกัพฒันาตนเองและผูอ่ื้น ไดส้เกลองคป์ระกอบ 4 ตวั ดงัสมการ 

 DEL1=(D38+D39+D40+D41+D42+D43)=(-0.26+0.57+0.77+0.31+1.12-0.39)=2.12 
 DEL2=(D44+D45+D46+D47+D48+D49)=(1.30-0.85+1.49-0.03+0.18+0.03)=2.12 
 DEL3=(D50+D51+D52+D53+D54)=(0.16-0.79-0.18+0.78+0.49)=0.46 

 DEL4=(D55)+D56+D57+D58+D59+D60+D61)=(0.33+0.31+0.81+0.62-0.52+0.17+0.10)  
 =1.82 
 จากตารางท่ี 4.10-4.17 และภาพท่ี 4.6-4.9 ซ่ึงไดแ้สดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยนืยนัของโมเดลการวดัทั้ง 4 โมเดล พบวา่ ทุกโมเดลตามสมมติฐานการวจิยัสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
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ประจกัษ์ดีมาก นอกจากน้ี ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวับ่งช้ีมีนยัส าคญัทางสถิติทุกค่า แสดงว่า
ตวับ่งช้ีทั้งหมดน้ีเป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัขององคป์ระกอบผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลและผล
การวเิคราะห์สามารถสร้างสเกลองคป์ระกอบจ านวน 13 ตวั ไดด้งัสมการ 
 VIS1=(V1+V2+V3+V4)=(0.11+0.17+0.05+0.32)=0.65 
 VIS2=(V5+(V6+V7+V8)=(0.36+0.67+0.57+0.62)=2.22 
 VIS3=(V9+V10+V11+V12+V13)=(0.31+0.37+0.84-0.05+0.00)=1.47 
 COM 1=(C14+C15+(C16)=(0.28+0.53+0.42)=1.23 
 COM 2=(C17+ C18+C19)=(0.21-.08+0.32)=0.45 
 COM 3=(C20+C21+C22)=(0.47+0.53+0/52)=1.52 
 COL 1=(Co23+Co24+Co25+Co26)=(0.81+0.83+0.49+0.74)=2.87 
 COL 2=(Co27+Co28+Co29+Co30+Co31+Co32)=(0.50-0.32+0.38+0.31+0.19+0.15) 
 =1.21 
 COL 3=(Co33+Co34+Co35+Co36+Co37)=(0.25+0.70+0.76+0.44+0.06)=2.21 
 DEL1=(D38+D39+D40+D41+D42+D43)=(-0.26+0.57+0.77+0.31+1.12-0.39)=2.12 
 DEL2=(D44+D45+D46+D47+D48+D49)=(1.30-0.85+1.49-0.03+0.18+0.03)=2.12 
 DEL3=(D50+D51+D52+D53+D54)=(0.16-0.79-0.18+0.78+0.49)=0.46 
 DEL4=(D55)+D56+D57+D58+D59+D60+D61)=(0.33+0.31+0.81+0.62-0.52+0.17+0.10) 
 =1.82 
  4.3.2.2  การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอันดับทีส่อง 

   การวเิคราะห์ในขั้นตอนน้ีเพื่อทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์เชิง
โครงสร้างตวับ่งช้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสองจากจากองคป์ระกอบยอ่ย 13 
องคป์ระกอบ ซ่ึงไดจ้ากสเกลองคป์ระกอบท่ีสร้างข้ึน 13 ตวัดงักล่าวขา้งบน และองคป์ระกอบหลกั 
4 องค์ประกอบ ได้แก่ การมีวิสัยทศัน์ (VIS) การเป็นนักส่ือสาร (COM) การเป็นนักสร้างความ
ร่วมมือ (COL) และ การเป็นนกัพฒันาตนเองและผูอ่ื้น (DEL) มาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั
อนัดบัสองเพียงคร้ังเดียว ดงัแสดงโมเดลเพื่อการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสองในภาพ
ท่ี 4.10 
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ภาพท่ี 4.10 โมเดลเพื่อการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสอง 
 
 ก่อนการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสอง ผูว้จิยัไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
สเกลองค์ประกอบย่อยทั้ง 13 ตวั เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ท่ีจะน าไป
วิเคราะห์องค์ประกอบ รวมถึงการวิเคราะห์ค่าสถิติของค่าสถิติของ Bartlett (Bartlett’s test of 
Sphericity) และค่าดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of Sampling 
Adequacy MSA) เพื่อพิจารณาวา่องคป์ระกอบมีความเหมาะสมหรือไม่ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.18 

 
 

VIS 
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DEL 
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ตารางที่ 4.18 ค ่าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันขององคป์ระกอบยอ่ย 13 ตวั 

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

ตัวบ่งชี้ 
VIS1 

VIS2 
VIS3 

COM
1 

COM
2 

COM
3 

COL1 
COL2 

COL3 
DEL1 

DEL2 
DEL3 

DEL4 
VIS1 

1.00 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
VIS2 

.756** 
1.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
VIS3 

.779** 
.758** 

1.00 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
COM

1 
.640** 

.781** 
.727** 

1.00 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

COM
2 

.682** 
.641** 

.815** 
.706** 

1.00 
 

 
 

 
 

 
 

 
COM

3 
.702** 

.602** 
.833** 

.644** 
.869** 

1.00 
 

 
 

 
 

 
 

COL1 
.480** 

.525** 
.601** 

.562** 
.560** 

.614** 
1.00 

 
 

 
 

 
 

COL2 
.458** 

.518** 
.582** 

.526** 
.550** 

.576** 
.789** 

1.00 
 

 
 

 
 

COL3 
.229** 

.374** 
.447** 

.480** 
.486** 

.472** 
.750** 

.747** 
1.00 

 
 

 
 

DEL1 
.489** 

.586** 
.578** 

.588** 
.540** 

.516** 
.688** 

.776** 
.672** 

1.00 
 

 
 

DEL2 
.497** 

.460** 
.568** 

.558** 
.538** 

.584** 
.730** 

.713** 
.654** 

.743** 
1.00 

 
 

DEL3 
.461** 

.539** 
.605** 

.554** 
.592** 

.602** 
.715** 

.731** 
.696** 

.803** 
.837** 

1.00 
 

DEL4 
.413** 

.501** 
.552** 

.482** 
.468** 

.479** 
.698** 

.788** 
.688** 

.850** 
.748** 

.840** 
1.00 
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 จากตารางท่ี 4.18 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน พบว่า
องค์ประกอบย่อยทั้ง 13 ตวั มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p< 
.01)โดยองค์ประกอบย่อยท่ีมีความสัมพนัธ์สูงท่ีสุด คือ ใช้ช่องทางการส่ือสาร (COM2) และมี
รูปแบบการส่ือสาร (COM3) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .869 ส่วนองคป์ระกอบยอ่ยท่ี
มีความสัมพนัธ์กนัน้อยท่ีสุดคือ การสร้างวิสัยทศัน์ (VIS1) และความไวว้างใจ (COL3) โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากับ .229 นอกจากน้ีผูว้ิจยัได้พิจารณาค่าสถิติ Bartlett เพื่อพิจารณา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรและค่าดชันีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin Measurers 
of Sampling Adequacy MSA) เพื่ อพิ จารณาความ เพี ยงพอของข้อ มูล ท่ีจะน าไปวิ เคราะ ห์
องคป์ระกอบ ผลการวเิคราะห์ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.19 
 
ตารางท่ี 4.19 ค่าสถิติ Bartlett และค่าดชันีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin Measurers 
of Sampling Adequacy MSA) ของโมเดลตวับ่งช้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล 
 

โมเดล Bartlett test 
of Sphericity 

p Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of 
Sampling Adequacy (MSA) 

ตวับ่งช้ีผูบ้ริหารสถานศึกษา
ท่ีมีประสิทธิผล 

9029.317 .000 0.917 

 
 จากตารางท่ี 4.19 ผลการวิเคราะห์ พบว่า เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรแตกต่าง
จากเมทริกซ์เอกลกัษณ์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยค่า Bartlett test of Sphericity มีค่า
เท่ากับ 9029.317 ซ่ึงมีค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า .01 (p< .01) ส่วนค่า Kaiser-Mayer-Olkin 
Measurers of Sampling Adequacy (MSA) มีค่ า เท่ ากับ 0.917 โดยมีค่ามากกว่า  .80 แสดงว่า
องคป์ระกอบยอ่ยมีความสัมพนัธ์กนัดีมาก สามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได ้ซ่ึงเป็นไปตาม
ขอ้เสนอของคิมและมชัเลอร์ไดเ้สนอไวว้า่ ถา้มีค่ามากกวา่ .80 ดีมาก มีค่าตั้งแต่ .70-.79 ดี, มีค่าตั้งแต่ 
.60-.69 ปานกลางและถา้มีค่านอ้ยกวา่ .50 ใชไ้ม่ได ้(Kim & Muclle, 1978 อา้งถึงใน สมเกียรติ ทานอก, 
2539) 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสองดว้ยโปรแกรมLISREL เพื่อพฒันา 
ตวับ่งช้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล ดงัแสดงในตารางท่ี 4.20 และภาพท่ี 4.11 
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ตารางท่ี 4.20 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอันดับท่ีสองเพื่อพฒันาตวับ่งช้ีผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล 
 

องค์ประกอบ 
เมทริกซ์น า้หนักองค์ประกอบ สัมประสิทธ์ิ

การพยากรณ์ 
(R2) 

สัมประสิทธ์ิ
คะแนน

องค์ประกอบ (FS) 

ความคลาด
เคล่ือนของตัว

บ่งช้ี (e) 
  SE t 

การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัแรก 
องคป์ระกอบยอ่ยการมีวิสัยทศัน์ (VIS) 
VIS1 0.81 - - 0.65 0.62 0.35 
VIS2 0.85 0.03 15.81** 0.73 1.61 0.27 
VIS3 0.89 .03 13.92** 0.78 2.28 0.22 
องคป์ระกอบยอ่ยการเป็นนกัส่ือสาร (COM) 
COM1 0.81 - - 0.65 1.38 0.35 
COM2 0.87 0.03 15.67** 0.76 0.98 0.24 
COM3 0.92 0.04 14.70** 0.84 2.20 0.16 
องคป์ระกอบยอ่ยการเป็นนกัสร้างความร่วมมือ (COL) 
COL1 0.95 - - 0.91 1.14 0.09 
COL2 0.87 0.02 18.55** 0.75 0.56 0.25 
COL3 0.79 0.02 18.24** 0.62 0.30 0.38 
องคป์ระกอบยอ่ยการเป็นนกัพฒันาตนเองและผูอ่ื้น (DEL) 
DEL1 0.81 - - 0.66 0.29 0.34 
DEL2 0.92 0.03 14.96** 0.84 1.29 0.16 
DEL3 0.84 0.02 18.56** 0.70 0.25 0.30 
DEL4 0.78 0.02 18.87** 0.62 0.14 0.38 
การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสอง 
VIS 0.77 0.06 13.05** 0.59 - 0.41 
COM 0.78 0.05 16.30** 0.61 - 0.39 
COL 0.92 0.04 22.75** 0.85 - 0.15 
DEL 0.97 0.06 16.64** 0.95 - 0.05 
Chi-Square=1.48, df=1, p=0.22390, GFI=1.00, AGFI=0.97, RMSEA=0.028 
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จากตารางท่ี 4.20 สามารถสร้างโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสองของ 
ตวับ่งช้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลไดด้งัภาพท่ี 4.11 

 

 
ภาพท่ี 4.11 โมเดลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสองของตวับ่งช้ีผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ท่ีมีประสิทธิผล 
 
 จากตารางท่ี 4.20 และภาพท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสองของ
ตวับ่งช้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลพบวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ดี
มาก พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ ( 2 ) เท่ากบั 1.48 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั1ค่านยัส าคญัทางสถิติ 
(P-value) เท่ากบั 0.22390 นั่นหมายถึงค่าไค-สแควร์ (2) ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติและค่าดชันีวดั
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ระดบัความสอดคลอ้ง (GFI) เท่ากบั 1.00 มีค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) 
เท่ากบั 0.970 และค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 0.028 
 สรุปผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลท่ีพฒันาจากทฤษฎีและ
งานวิจยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์เป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของโมเดล
ตามตารางท่ี 4.20 และภาพท่ี 4.11 พบวา่น ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวับ่งช้ีทั้ง 4 องคป์ระกอบหลกัมี
ค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.77-0.97 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่าเรียงล าดบัจากค่าน ้าหนกั
องค์ประกอบมากไปหาน้อยคือเป็นนักพฒันาตนเองและผูอ่ื้น (DEL) มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากบั 0.97 เป็นนกัสร้างความร่วมมือ (COL) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.92 เป็นนกัส่ือสาร
(COM) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.78 และการมีวิสัยทศัน์ (VIS) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ
เท่ากับ 0.77 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งช้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับผู ้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดจากองค์ประกอบของเป็นนกัพฒันาตนเองและผูอ่ื้น เป็นนักสร้างความ
ร่วมมือ เป็นนกัส่ือสาร และการมีวสิัยทศัน์ ตามล าดบั 
 เน่ืองจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสอง จะไม่รายงานค่าสัมประสิทธ์ิ
คะแนนองคป์ระกอบ ผูว้ิจยัจึงไดน้ าค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบส าหรับตวับ่งช้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิผล ทั้ ง 4 องค์ประกอบ มาสร้างสเกลองค์ประกอบตัวบ่งช้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิผลแทนค่าสัมประสิทธ์ิคะแนนองค์ประกอบซ่ึงทั้งสองค่าน้ีให้ความหมายในท านอง
เดียวกนั (เพชรมณี วริิยะสืบพงศ,์ 2545) ดงัสมการ 
 EPAL=0.77(VIS)+0.78(COM)+0.92(COL)+0.97(DEL) 
 4.3.3  ค่าน ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบ
ย่อยและตัวบ่งช้ี 
  ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลในส่วนน้ี เป็นการน า เสนอผลการวิ เคราะห์เพื่อตอบ
วตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 3 คือผลการตรวจสอบค่าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างหรือค่า Factor Loading 
ตามเกณฑ์ดงัน้ี 1) เท่ากบัหรือมากกวา่ 0.7 ส าหรับองคป์ระกอบหลกั (Farrell & Rudd, 2011) และ 
2) เท่ากบัหรือมากกว่า 0.30 ส าหรับองค์ประกอบย่อยและตวับ่งช้ี (Tacq, 1997 อา้งถึงในวิลาวลัย ์ 
มาคุม้, 2549) รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.21 
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ตารางท่ี 4.21 น ้าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) ขององคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ยและ
ตวับ่งช้ี 
 

ผู้บริหาร
สถานศึกษาทีม่ี
ประสิทธิผล 

องค์ประกอบ
หลกั   องค์ประกอบย่อย   ตัวบ่งช้ี   

ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิผล
(EPAL) 

การมีวสิัยทศัน์ 
(VIS) 

0.77 การสร้าง
วสิัยทศัน์ (VIS1) 

0.81 V1 0.76 
V2 0.74 
V3 0.62 
V4 0.69 

การเผยแพร่
วสิัยทศัน์ (VIS2) 

0.85 V5 0.82 
V6 0.82 
V7 0.85 
V8 0.68 

การปฏิบติัตาม
วสิัยทศัน์ (VIS3) 

0.89 V9 0.86 
V10 0.89 
V11 0.91 
V12 0.63 
V13 0.68 

การเป็นนกั
ส่ือสาร (COM) 

0.78 มีทกัษะการ
ส่ือสาร 
(COM1) 

0.81 C14 0.52 
C15 0.80 
C16 0.79 

ใชช่้องทางการ
ส่ือสาร 
(COM2) 

0.87 C17 0.78 
C18 0.80 
C19 0.84 

มีรูปแบบการ
ส่ือสาร 
(COM3) 

0.92 C20 0.86 
C21 0.84 
C22 0.92 
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ตารางท่ี 4.21 (ต่อ) 
 

ผู้บริหาร
สถานศึกษาที่
มีประสิทธิผล 

องค์ประกอบ
หลกั 

  องค์ประกอบย่อย   ตัวบ่งช้ี   

ผู้บริหาร
สถานศึกษาที่
มีประสิทธิผล
(EPAL) 

การเป็นนกัสร้าง
ความร่วมมือ
(COL) 

0.92 การท างานเป็น
ทีม (COL1) 

0.95 Co23 0.66 
Co24 0.93 
Co25 0.90 
Co26 0.95 

การมีส่วนร่วม 
(COL2) 

0.87 Co27 0.72 
Co28 0.66 
Co29 0.76 
Co30 0.79 
Co31 0.65 
Co32 0.63 

ความไวว้างใจ 
(COL3) 

0.79 Co33 0.77 
Co34 0.81 
Co35 0.83 
Co36 0.74 
Co37 0.76 

การเป็น
นกัพฒันาตนเอง
และผูอ่ื้น (DEL) 

0.97 มีวสิัยทศัน์ส่วน
ตน 
(DEL1) 

0.81 D38 0.87 
D39 0.87 
D40 0.79 
D41 0.73 
D42 0.87 
D43 0.77 

 
  



166 

ตารางท่ี 4.21 (ต่อ) 
 

ผู้บริหาร
สถานศึกษาที่
มีประสิทธิผล 

องค์ประกอบ
หลกั   องค์ประกอบย่อย   ตัวบ่งช้ี   

ผู้บริหาร
สถานศึกษาที่
มีประสิทธิผล
(EPAL) 

การเป็น
นกัพฒันาตนเอง
และผูอ่ื้น (DEL) 

0.97 มุ่งมัน่ท่ีจะ
เปล่ียนแปลง 
(DEL2) 

0.92 D44 0.81 
D45 0.67 
D46 0.89 
D47 0.90 
D48 0.75 
D49 0.49 

เป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ 
(DEL3) 

0.84 D50 0.82 
D51 0.73 
D52 0.61 
D53 0.70 
D54 0.78 

เป็นท่ีปรึกษา 
(DEL4) 

0.78 D55 0.75 
D56 0.74 
D57 0.89 
D58 0.75 
D59 0.70 
D60 0.83 
D61 0.66 

 
 จากตารางท่ี 4.21 พบวา่ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) ขององคป์ระกอบหลกั
ทั้ง 4 องคป์ระกอบหลกั มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.77-0.97 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุก
ค่าเรียงล าดบัจากค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมากไปหานอ้ยคือเป็นนกัพฒันาตนเองและผูอ่ื้น (DEL) มีค่า
น ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.97 เป็นนกัสร้างความร่วมมือ (COL) มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 
0.92 เป็นนกัส่ือสาร (COM) มีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบเท่ากบั 0.78 และการมีวิสัยทศัน์ (VIS) มีค่า
น ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.77 ค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบยอ่ย
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ทั้ง 4 องค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวกและมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกค่าโดยแยกแต่ละ
องคป์ระกอบหลกั ไดด้งัน้ี 
 1.  องค์ประกอบหลกัการมีวิสัยทศัน์ (VIS) ประกอบดว้ย 3 องค์ประกอบย่อยน ้ าหนัก
องคป์ระกอบยอ่ยมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.81-0.89 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่าเรียงล าดบั
จากค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์  (VIS3) มีค่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบเท่ากบั 0.89 การเผยแพร่วิสัยทศัน์ (VIS2) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.85 และ
การสร้างวสิัยทศัน์ (VIS1) มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.81 
 2.  องค์ประกอบหลักการเป็นนักส่ือสาร (COM) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย
น ้ าหนกัองคป์ระกอบยอ่ยมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.81-0.92 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า
เรียงล าดบัจากค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมากไปหานอ้ยคือ มีรูปแบบการส่ือสาร (COM3) มีค่าน ้าหนกั
องค์ประกอบเท่ากบั 0.92 ใช้ช่องทางการส่ือสาร (COM2) มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากบั 0.87 
และมีทกัษะการส่ือสาร (COM1) มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.81 
 3.  องคป์ระกอบหลกัการเป็นนกัสร้างความร่วมมือ (COL) ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ
ยอ่ยน ้ าหนกัองคป์ระกอบยอ่ยมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.79-0.95 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุก
ค่าเรียงล าดบัจากค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมากไปหานอ้ยคือ การท างานเป็นทีม (COL1) มีค่าน ้าหนกั
องค์ประกอบเท่ากบั 0.95 การมีส่วนร่วม (COL2) มีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบเท่ากบั 0.87 และความ
ไวว้างใจ (COL3) มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.79 
 4.  องค์ประกอบหลักการเป็นนักพัฒนาตนเองและผู ้อ่ืน  (DEL) ประกอบด้วย 4
องคป์ระกอบยอ่ยน ้าหนกัองคป์ระกอบยอ่ยมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.78-0.92 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ทุกค่าเรียงล าดบัจากค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ มุ่งมัน่ท่ีจะเปล่ียนแปลง 
(DEL2) มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.92 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (DEL3) มีค่าน ้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากบั 0.84 มีวิสัยทศัน์ส่วนตน (DEL1) มีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบเท่ากบั 0.81 และ
เป็นท่ีปรึกษา (DEL4) มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.78 
 จากตารางท่ี 4.22 ยงัพบว่าค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ในระดบัตวับ่งช้ี
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 61 ตวับ่งช้ีมีค่า
เป็นบวกมีค่าตั้ งแต่0.49-0.95และมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 ทุกค่าตวับ่งช้ีท่ีมีค่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบมากท่ีสุด คือประสานและส่งเสริมสัมพนัธภาพอนัดี (Co26) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ
เท่ากบั 0.95 ตวับ่งช้ีท่ีมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบนอ้ยท่ีสุด คือยอมรับในขอ้ผิดพลาด รับผิดชอบการ
กระท าและปฏิบติัตนเป็นท่ีน่าไวว้างใจ (D49) มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.49 
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 กล่าวโดยสรุป ในการทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวั
บ่งช้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีพฒันาข้ึนจากทฤษฎีและ
ผลงานวจิยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ปรากฏผลการวจิยัตามล าดบัการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตวับ่งช้ีในแต่ละโมเดลการ
วดั (Measurement Model) พบว่า มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และผล
การวิเคราะห์ค่าสถิติของ Bartlett พบว่า มีค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า .01 และค่า Kaiser-Mayer-
Olkin Measurers of Sampling Adequacy มีค่าตั้งแต่ .692-.832 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการวดัขององค์ประกอบหลกัทั้ง 4 
โมเดล พบวา่ แต่ละโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์มาก พิจารณาจากค่าสถิติดงัน้ี 
(1) โมเดลการวดัของการมีวิสัยทศัน์ค่าไค-สแควร์ ( 2 ) เท่ากบั 9.44 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 10 
ค่านัยส าคญัทางสถิติ (P-value) เท่ากบั 0.49056 (2) โมเดลการวดัของการเป็นนักส่ือสารค่าไค-
สแควร์ ( 2 ) เท่ากับ 2.34 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 3 ค่านัยส าคัญทางสถิติ (P-value) เท่ากับ 
0.50479 (3) โมเดลการวดัของการเป็นนกัสร้างความร่วมมือค่าไค-สแควร์ (2) เท่ากบั 8.20 ค่าองศา
อิสระ (df) เท่ากบั 11 ค่านยัส าคญัทางสถิติ (P-value) เท่ากบั 0.69531 (4) โมเดลการวดัของการเป็น
นักพฒันาตนเองและผูอ่ื้นค่าไค-สแควร์ ( 2 ) เท่ากับ 46.73 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 42 ค่า
นยัส าคญัทางสถิติ (P-value) เท่ากบั 0.28447 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดับสองจากโมเดลการวดั (Measurement 
Model) ระดบัองค์ประกอบย่อยพบว่า (1) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวก
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีค่าอยู่ระหว่าง 0.229-0.869 (2) เมทริกซ์สหสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลกัษณ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยค่า Bartlett 
ซ่ึงมีค่าความน่าจะเป็นนอ้ยกวา่ .01 ส่วนค่า Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of Sampling Adequacy 
(MSA) มีค่าเท่ากบั 0.917 (3) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสอง พบว่า โมเดลมี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์มาก โดยมีค่าไค-สแควร์ Chi-square ( 2 ) เท่ากบั 1.48 ค่า
องศาอิสระ (df) เท่ากบั 1 ค่านยัส าคญัทางสถิติ (P-value) เท่ากบั 0.22390 และค่าดชันีวดัระดบัความ
สอดคลอ้ง Goodness of Fit Index (GFI) เท่ากบั 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งท่ีปรับแกแ้ลว้ 
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) เท่ากับ 0.97 และค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) เท่ากบั 0.028 
 ผลตรวจสอบค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบ พบดงัน้ี (1) ระดบัองคป์ระกอบหลกั ค่าน ้ าหนกั
ของ 4 องคป์ระกอบหลกัมีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.77-0.97 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุก
ค่า (2) ระดับองค์ประกอบย่อย ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบย่อยของการมีวิสัยทศัน์ (VIS) ซ่ึงมี 3 
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องคป์ระกอบ มีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.81-0.89 การเป็นนกัส่ือสาร (COM) ซ่ึงมี 3 องคป์ระกอบ มี
ค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.81-0.92 การเป็นนกัสร้างความร่วมมือ (COL) ซ่ึงมี 3 องคป์ระกอบ มีค่าเป็น
บวกมีค่าตั้งแต่ 0.79-0.95 และการเป็นนกัพฒันาตนเองและผูอ่ื้น (DEL) ซ่ึงมี 4 องคป์ระกอบ มีค่า
เป็นบวกมีค่าตั้ งแต่ 0.78-0.92 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกค่า (3) ระดับตวับ่งช้ีค่า
น ้ าหนกัองค์ประกอบของตวับ่งช้ีทั้ง 61 ตวับ่งช้ี มีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.49-0.95 และมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า แสดงให้เห็นว่าโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ
หลกั 13 องค์ประกอบยอ่ย และ 61 ตวับ่งช้ี สามารถใช้วดัผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล ได้
อย่างมีความตรงเชิงโครงสร้าง ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ น าเสนอ Adjusted 
Model ได ้ดงัแสดงในภาพท่ี 4.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



170 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4.12 โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล ส าหรับ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีปรับแกแ้ลว้ 
 
 จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ
หลกั 13 องค์ประกอบย่อย และ 61 ตวับ่งช้ี ท่ีพฒันาข้ึนจากทฤษฎีและผลงานวิจยัเป็นโมเดลท่ีมี
ประโยชน์ตามท่ีก าหนดไวใ้นบทท่ี 1 ดังน้ี (1) ช่วยให้ได้องค์ความรู้ใหม่ท่ีมีความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบับริบทสังคมไทย ท่ีสามารถน าไปเป็นแหล่งอา้งอิงเพื่อการวจิยัต่อเน่ืองหรือพฒันาให้
สมบูรณ์ให้ดียิ่งข้ึนต่อไปในอนาคต (2) สามารถน าไปใชเ้พื่อการวิจยัประเภทอ่ืนต่อไปได ้เช่น การ
สร้างโมเดลสมการโครงสร้าง การวิจยัและพฒันา หรือการวิจยัเชิงปฏิบติัการ เป็นตน้  (3) ช่วยให้
เกิดคุณสมบติัมีความสามารถในการยอ่ขอ้มูล (Data Reduction) อยูใ่นรูปแบบท่ีง่ายต่อการน าไปใช้
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ประโยชน์ ลดความซ ้ าซ้อนของขอ้มูล เป็นการจดัขอ้มูลอย่างสรุป ท าให้องคก์ารสามารถน าไปใช้
ติดตาม ทบทวน และตดัสินใจต่อการด าเนินงานขององคก์ารไดแ้ละมีคุณสมบติัท่ีสามารถน าไปใช้
ไดก้บัทุกระดบั ไม่ว่าจะเป็นองค์การระดบัประเทศ หรือในหน่วยงานย่อย (4) ใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผนหรือสร้างเกณฑ์ประเมินผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อก าหนดจุดเด่นจุดดอ้ยในการพฒันาบุคลากรไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัปัญหา เพื่อช่วย
ลดปัญหาความไม่มีคุณภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาได ้(5) ใช้เป็นประโยชน์ในดา้นการติดตาม
ภารกิจ (Monitoring) เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ และการประเมินผล (Evaluation) การด าเนินงาน
ว่าบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวม้ากน้อยเพียงใด และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสถานศึกษาอนัจะ
ส่งผลถึงคุณภาพการศึกษาไทยในอนาคตอยา่งต่อเน่ืองและเกิดความย ัง่ยนื โดยมีองคป์ระกอบหลกั
และองคป์ระกอบยอ่ยแสดงดงัภาพท่ี 4.13 

 

 
 
ภาพท่ี 4.13 องค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อยของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล 
ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

บทที ่5 
สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีผู ้บริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1) ศึกษาความ
เหมาะสมของตวับ่งช้ีเพื่อคดัสรรไวใ้นโมเดล 2) ทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลท่ีพฒันาข้ึนจาก
ทฤษฎีและผลงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์และ 3) ตรวจสอบค่าน ้ าหนักองค์ประกอบของ
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตวับ่งช้ี ประชากร (Population) ท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 30,719 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง (Sample Size) โดย
ใช้กฎอตัราส่วนระหว่างหน่วยตวัอย่างต่อจ านวนพารามิเตอร์ 20:1 จากพารามิเตอร์จ านวน 35 
พารามิเตอร์ ท าให้ได้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 700 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 
Random Sampling) และวิธีการสุ่มอย่างง่ายแบบไม่ใส่คืน เพื่อให้ได้กลุ่มตวัอย่างจากประชากร
ทั้งหมด เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ 1) แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมูล
สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ  2) แบบสอบถามเก่ียวกับความ
เหมาะสมตวับ่งช้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลักษณะ
เคร่ืองมือเป็นมาตรวดัแบบประเมินค่า 5 ระดบั (Rating Scale) จ าแนกเน้ือหาตามองคป์ระกอบหลกั
และองคป์ระกอบยอ่ยมีขอ้ค าถามจ านวน 61 ขอ้ 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติพรรณนาเพื่อหาค่าความถ่ีและค่าร้อยละในการวเิคราะห์ขอ้มูล
สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม และการวเิคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายของตวั
บ่งช้ีสถิติอา้งอิงใชใ้นการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง
โดยการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั ซ่ึงสามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

5.1  สรุปผลการวจิัย 
 ผลการวิจยัน้ี เป็นผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีไดรั้บจากกลุ่มตวัอย่าง
ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 632 คน ซ่ึงมีสถานภาพ ดงัน้ี ผูบ้ริหารส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย 
จ านวน 524 คน คิดเป็นร้อยละ 82.90 และ เพศหญิง จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 17.10 
 เม่ือจ าแนกตามอายุพบว่า อายุ 51-60 ปี มากท่ีสุด จ านวน 359 คน คิดเป็นร้อยละ 56.80 
รองลงมา คือ อายุ 41-50 ปี จ  านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 32.90 อายุ 31-40 ปี จ  านวน 62 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.80 และอาย ุไม่เกิน 30 ปี จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดบั 
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 เม่ือจ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาปริญญาโท มากท่ีสุด 
จ านวน 552 คน คิดเป็นร้อยละ 87.30 รองลงมา คือ ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 49 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.80 และระดบัการศึกษาปริญญาเอก จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 4.90 ตามล าดบั 
 เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร พบวา่ ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ 11-15 ปี 
มากท่ีสุด จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ 6-10  ปี จ  านวน 147 
คน คิดเป็นร้อยละ 23.30 และ มีประสบการณ์ 21 ปีข้ึนไป จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 17.70 และ
มีประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี จ  านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 14.60 และมีประสบการณ์ 16-20 ปี จ  านวน 
85 คน คิดเป็นร้อยละ 13.40 ตามล าดบั 
 เม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ มีขนาดสถานศึกษาขนาดกลาง 
จ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 121-499 คนมากท่ีสุด จ านวน 339 คน คิดเป็น ร้อยละ 53.60รองลงมา คือ มี
ขนาดสถานศึกษาขนาดเล็ก จ  านวนนกัเรียนไม่เกิน 120 คน จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 23.90 
และ มีขนาดสถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 500 คน ข้ึนไป จ านวน 142 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.50 ตามล าดบั 
 เม่ือจ าแนกตามประเภทของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่จัด
การศึกษาระดบัประถมศึกษา จ านวน 464 คน คิดเป็นร้อยละ 73.40 รองลงมาคือ จดัการศึกษาระดบั
มธัยมศึกษา จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 26.60 ตามล าดบั 
ผลการวจิยั สรุปไดต้ามล าดบัของวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 
 5.1.1  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 คือ เพื่อศึกษาความเหมาะสมของตวั
บ่งช้ีจ  านวน 61 ตวั เพื่อคดัสรรไวใ้นโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง โดยพิจารณาจากเกณฑ์
ค่าเฉล่ียเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายเท่ากับหรือต ่ ากว่า  20% มี
ผลการวจิยั ดงัน้ี 
  องค์ประกอบหลกัการมีวิสัยทศัน์ ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย 3 องคป์ระกอบ
คือ การสร้างวิสัยทศัน์ การเผยแพร่วิสัยทศัน์ และการปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ มีตวับ่งช้ีรวม 13 ตวับ่งช้ี 
มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 4.16-4.62 และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายอยูร่ะหวา่ง 12.00-15.28 
  องค์ประกอบหลกัการเป็นนักส่ือสารซ่ึงประกอบดว้ยองค์ยอ่ย 3 องค์ประกอบคือ มี
ทกัษะการส่ือสารใช้ช่องทางการส่ือสารและมีรูปแบบการส่ือสารรวม 9 ตวับ่งช้ี มีค่าเฉล่ียอยู่
ระหวา่ง 4.35-4.54 และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายอยูร่ะหวา่ง 13.22-14.95 
  องคป์ระกอบหลกัการเป็นนกัสร้างความร่วมมือ ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย 3
องคป์ระกอบ คือการท างานเป็นทีมการมีส่วนร่วมและความไวว้างใจรวม 15 ตวับ่งช้ี  มีค่าเฉล่ียอยู่
ระหวา่ง 4.34-4.61 และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายอยูร่ะหวา่ง 11.71-14.44 
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  องค์ประกอบหลกัการเป็นนกัพฒันาตนเองและผูอ่ื้น ซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบ
ยอ่ย 4 องคป์ระกอบ คือ มีวิสัยทศัน์ส่วนตนมุ่งมัน่ท่ีจะเปล่ียนแปลงเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และ
เป็นท่ีปรึกษา รวม 24 ตวับ่งช้ี มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.10-4.49 และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายอยู่
ระหวา่ง 11.63-18.29 
 โดยสรุป ความเหมาะสมของตวับ่งช้ีรวมทั้งหมด 61 ตวับ่งช้ี มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.1-
4.62 และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายอยู่ระหว่าง 11.63-18.23 ซ่ึงแสดงให้วา่ เป็นตวับ่งช้ีท่ีมีความ
เหมาะสม สามารถคดัสรรไวใ้นโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างทุกตวั เน่ืองจากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั
หรือมากกวา่ 3.00 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายเท่ากบัหรือต ่ากวา่ 20% 
 5.1.2  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 คือ เพื่อทดสอบความสอดคลอ้งของ
โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีพฒันาข้ึนจากทฤษฎีและผลงานวิจยัน้ีกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ตามเกณฑ์ดงัน้ี คือ ค่า
ไควส์แควไ์ม่มีนยัส าคญัหรือค่า P สูงกวา่ 0.05 ค่า GFI และค่า AGFI สูงกว่า 0.90 และค่า RMSEA 
นอ้ยกวา่ 0.05 ปรากฏผลการวจิยัตามล าดบัการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
  กรณีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันในโมเดลการวดัของการมีวิสัยทศัน์ 
(VIS) พบวา่ ตวับ่งช้ีมีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p< .01) โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง 0.221-0.764 ในโมเดลการวดัของการเป็นนกัส่ือสาร (COM) 
พบว่า ตวับ่งช้ีมีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p< .01) โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง 0.263-0.794 ในโมเดลการวดัของการเป็นนกัสร้างความร่วมมือ  
(COL) พบวา่ ตวับ่งช้ีมีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p< .01) โดย
มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง 0.243-0.853 ในโมเดลการวดัของการเป็นนกัพฒันาตนเอง
และผูอ่ื้น (DEL) พบวา่ ตวับ่งช้ีมีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (p< 
.01) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง 0.221-0.880 แสดงใหเ้ห็นไดว้า่ ผลการวเิคราะห์ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตวับ่งช้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกโมเดลการวดัดงักล่าวขา้งตน้มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 (p< .01) ทุกค่า 
  กรณีผลการวิเคราะห์ค่าสถิติของ Bartlettและค่าดชันี Kaiser-Mayer-Olkin Measurers 
of Sampling Adequacy (MSA) พบว่า เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรแตกต่างจากเมทริกซ์
เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 โดยค่าBartlett test of Sphericity มีค่าเท่ากับ 
1236.399, 1324.976, 1233.669 และ 2431.300 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า .01 (p< 
.01) ส่วนค่า Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of Sampling Adequacy (MSA) มีค่าเท่ากบั.756, .692 , 
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.753 และ .832 ตามล าดบัซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์ท่ีใชไ้ดจ้ากเกณฑ์ท่ีคิมและมชัเลอร์ (Kim & Muclle, 1978 
อา้งถึงใน สมเกียรติ ทานอก, 2539) ไดเ้สนอไวว้า่ ถา้มีค่ามากกวา่ .80 ดีมาก มีค่าตั้งแต่ .70-.79 ดี, มี
ค่าตั้งแต่ .60-.69 ปานกลางและถา้มีค่านอ้ยกวา่ .50 ใชไ้ม่ได ้
  กรณีผลการทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลการวดัของแต่ละองคป์ระกอบหลกัท่ี
พฒันาข้ึนจากทฤษฎีและผลการวิจยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั
ดว้ยโปรแกรม LISREL ในขั้นตอนแรก มีผลการวิจยัเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ ค่าไควส์แคว์
ไม่มีนยัส าคญัหรือค่า P สูงกว่า 0.05 ค่า GFI และค่า AGFI สูงกวา่ 0.90 และค่า RMSEA น้อยกว่า 
0.05 ดงัน้ี 
  โมเดลการวดัของการมีวิสัยทัศน์มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก 
พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (2) เท่ากบั 9.44 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 10 ค่านยัส าคญัทางสถิติ (P-
value) เท่ากบั 0.49056 ซ่ึงหมายถึง ค่าไค-สแควร์ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และค่าดชันีวดัระดบัความ
สอดคลอ้ง (GFI) เท่ากบั 1.00 มีค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.98
และค่าความคลาดเคล่ือนในการการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 0.000 
  โมเดลการวดัของการเป็นนักส่ือสารมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ดีมาก 
พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (2) เท่ากบั 2.34 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 3 ค่านยัส าคญัทางสถิติ (P-
value) เท่ากบั 0.50479 นัน่หมายถึง ค่าไค-สแควร์ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และค่าดชันีวดัระดบัความ
สอดคลอ้ง (GFI) เท่ากบั1.00 มีค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.99
และค่าความคลาดเคล่ือนในการการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 0.000 
  โมเดลการวดัของการเป็นนักสร้างความร่วมมือมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจกัษดี์มาก พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (2) เท่ากบั 8.20 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 11 ค่านยัส าคญั
ทางสถิติ (P-value) เท่ากบั 0.69531 นัน่หมายถึง ค่าไค-สแควร์ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และค่าดชันี
วดัระดบัความสอดคลอ้ง (GFI) เท่ากบั 1.00 มีค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) 
เท่ากบั 0.98 และค่าความคลาดเคล่ือนในการการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 0.000 
  โมเดลการการวดัของการเป็นนักพฒันาตนเองและผูอ่ื้นมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ์ดีมาก พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (2) เท่ากบั 46.73 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 42 ค่า
นยัส าคญัทางสถิติ (P-value) เท่ากบั 0.28447 นัน่หมายถึง ค่าไค-สแควร์ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และ
ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (GFI) เท่ากบั 0.99 มีค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งท่ีปรับแกแ้ลว้ 
(AGFI) เท่ากบั 0.96 และค่าความคลาดเคล่ือนในการการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 
0.013 
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 ผลการวิจยัดงักล่าว แสดงวา่ โมเดลการวดัของแต่ละองค์ประกอบหลกัท่ีพฒันาข้ึนจาก
ทฤษฎีและผลการวจิยัมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์มาก แสดงวา่องคป์ระกอบหลกัทั้ง 4
องค์ประกอบ เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของโมเดลคงวามสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผลการวิเคราะห์สามารถสร้างสเกล
องคป์ระกอบไดจ้ านวน 13 ตวั ดงัสมการ 
 VIS1=(V1+V2+V3+V4)=(0.11+0.17+0.05+0.32)=0.65 
 VIS2=(V5+(V6+V7+V8)=(0.36+0.67+0.57+0.62)=2.22 
 VIS3=(V9+V10+V11+V12+V13)=(0.31+0.37+0.84-0.05+0.00)=1.47 
 COM 1=(C14+C15+(C16)=(0.28+0.53+0.42)=1.23 
 COM 2=(C17+C18+ C19)=(0.21-.08+0.32)=0.45 
 COM 3=(C20+C21+C22)=(0.47+0.53+0/52)=1.52 
 COL 1=(Co23+Co24+Co25+Co26)=(0.81+0.83+0.49+0.74)=2.87 
 COL 2=(Co27+Co28+Co29+Co30+Co31+Co32)=(0.50-0.32+0.38+0.31+0.19+0.15)=1.21 
 COL 3=(Co33+Co34+Co35+Co36+Co37)=(0.25+0.70+0.76+0.44+0.06)=2.21 
 DEL1=(D38+D39+D40+D41+D42+D43)=(-0.26+0.57+0.77+0.31+1.12-0.39)=2.12 
 DEL2=(D44+D45+D46+D47+D48+D49)=(1.30-0.85+1.49-0.03+0.18+0.03)=2.12 
 DEL3=(D50+D51+D52+D53+D54)=(0.16-0.79-0.18+0.78+0.49)=0.46 
 DEL4=(D55)+D56+D57+D58+D59+D60+D61)=(0.33+0.31+0.81+0.62-0.52+0.17+0.10) 
=1.82 
 ผลการทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีพฒันาข้ึนจากทฤษฎีและผลงานวิจยักบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสอง ปรากฏผลการวิจยัตามล าดบั
การวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 กรณีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า องค์ประกอบย่อย 13 ตัว มี
ความสัมพนัธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (p< .01) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง 0.221-0.869 
 กรณีผลการวเิคราะห์ค่าสถิติของ Bartlett และค่าดชันี Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of 
Sampling Adequacy (MSA) พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์
เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 โดยค่า  Bartlett test of Sphericity มีค่าเท่ากับ
9029.317 ซ่ึงมีค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า .01 (p< .01) ส่วนค่า Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of 
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Sampling Adequacy (MSA) มีค่าเท่ากบั 0.917 โดยมีค่ามากกวา่ .80 แสดงวา่ตวับ่งช้ีมีความสัมพนัธ์
กนัดีมากตามเกณฑ์ท่ีคิมและมชัเลอร์ (Kim & Muclle, 1978 อา้งถึงใน สมเกียรติ ทานอก, 2539) ได้
เสนอไวว้า่ ถา้มีค่ามากกวา่ .80 ดีมาก มีค่าตั้งแต่ .70-.79  ดี, มีค่าตั้งแต่ .60-.69 ปานกลางและถา้มีค่า
นอ้ยกวา่ .50 ใชไ้ม่ได ้
 กรณีทดสอบความสอดคล้องของโมเดล พบว่า โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษดี์มาก พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (2) เท่ากบั 1.48 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 1 ค่านยัส าคญั
ทางสถิติ (P-value) เท่ากบั 0.22390 ซ่ึงหมายถึง ค่าไค-สแควร์ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และค่าดชันีวดั
ระดบัความสอดคลอ้ง (Goodness of Fit Index: GFI) เท่ากบั 1.00 มีค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง
ท่ีปรับแกแ้ลว้ (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) เท่ากบั 0.970 และค่าความคลาดเคล่ือนใน
การประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เท่ากบั 0.028  
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ ค่าไค-สแควไ์ม่มีนัยส าคญัหรือค่า P สูงกว่า 0.05 ค่า GFI และค่า 
AGFI สูงกว่า 0.90 และค่า RMSEA น้อยกว่า 0.05 และจากการตรวจสอบ พบว่า ค่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบของตวับ่งช้ีทั้ง 4 องคป์ระกอบหลกั มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.77-0.97 และมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกค่า เม่ือน ามาสร้างสเกลองค์ประกอบตวับ่งช้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิผลส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแทนค่าสัมประสิทธ์ิคะแนนองคป์ระกอบซ่ึงให้
ความหมายในท านองเดียวกนัได ้ดงัสมการ 
 EPAL=0.77(VIS)+0.78(COM)+0.92(COL)+0.97(DEL) 
  5.1.3  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 คือ เพื่อตรวจสอบค่าน ้ าหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย และตวับ่งช้ี ตามเกณฑ์
ดังน้ี 1) ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับหรือมากกว่า 0.7 ส าหรับองค์ประกอบหลัก และ  2) ค่า
น ้ าหนกัองค์ประกอบเท่ากบัหรือมากกว่า 0.30 ส าหรับองค์ประกอบย่อยและตวับ่งช้ีผลการวิจยัมี
ดงัน้ี 
  5.1.3.1  ค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบขององคป์ระกอบหลกั ทั้ง 4 องค์ประกอบหลกัมีค่า
เป็นบวก มีค่าตั้งแต่  ตั้งแต่ 0.77-0.97 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า เรียงล าดบัจากค่า
น ้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ เป็นนักพัฒนาตนเองและผู ้อ่ืน (DEL) มีค่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบเท่ากบั 0.97 เป็นนกัสร้างความร่วมมือ (COL) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.92 
เป็นนกัส่ือสาร (COM) มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.78 และการมีวสิัยทศัน ์(VIS) มีค่าน ้าหนกั
องค์ประกอบเท่ากบั 0.77 ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบย่อยทั้ง 4 
องคป์ระกอบยอ่ยมีค่าเป็นบวกและมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า 
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  5.1.3.2  ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบหลักการมีวิสัยทศัน์ ทั้ ง 3
องค์ประกอบ มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.81-0.89 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่าเรียงล าดบั
จากค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (VIS3) มีค่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบเท่ากบั 0.89 การเผยแพร่วิสัยทศัน์ (VIS2) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.85 และ
การสร้างวิสัยทัศน์  (VIS1) มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.81 นอกจากนั้ น ค่าน ้ าหนัก
องค์ประกอบของตวับ่งช้ีในแต่ละองคป์ระกอบย่อยรวม 13 ตวับ่งช้ี มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.62-
0.91 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า 
  5.1.3.3  ค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบย่อยขององคป์ระกอบหลกัการเป็นนกัส่ือสาร ทั้ง 3
องคป์ระกอบ มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.81-0.92 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่าเรียงล าดบั
จากค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ มีรูปแบบการส่ือสาร  (COM3) มีค่าน ้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากบั 0.92 ใช้ช่องทางการส่ือสาร (COM2) มีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบเท่ากบั 0.87 
และมีทกัษะการส่ือสาร (COM1) มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากบั 0.81 นอกจากนั้น ค่าน ้ าหนัก
องค์ประกอบของตวับ่งช้ีในแต่ละองค์ประกอบย่อยรวม 9 ตวับ่งช้ี มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.52-
0.92 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า 
  5.1.3.4  ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบหลกัการเป็นนักสร้างความ
ร่วมมือ ทั้ง 3 องคป์ระกอบ มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.79-0.95 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุก
ค่าเรียงล าดบัจากค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมากไปหานอ้ยคือ การท างานเป็นทีม (COL1) มีค่าน ้าหนกั
องค์ประกอบเท่ากบั 0.95 การมีส่วนร่วม (COL2) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.87 และความ
ไวว้างใจ (COL3) มีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบเท่ากบั 0.79 นอกจากนั้น ค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบของ
ตวับ่งช้ีในแต่ละองคป์ระกอบยอ่ยรวม 15 ตวับง่ช้ี มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.63-0.95 และมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า 
  5.1.3.5  ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบยอ่ยขององค์ประกอบหลกัการเป็นนกัพฒันาตนเอง 
ทั้ง 4 องค์ประกอบ มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้ งแต่ 0.78-0.92 มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ  .01 ทุกค่า
เรียงล าดับจากค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ มุ่งมัน่ท่ีจะเปล่ียนแปลง (DEL2) มีค่า
น ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.92 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (DEL3) มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากบั 0.84 มีวิสัยทศัน์ส่วนตน (DEL1) มีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบเท่ากบั 0.81 และเป็นท่ีปรึกษา 
(DEL4) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.78 นอกจากนั้น ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวับ่งช้ีใน
แต่ละองคป์ระกอบย่อย มีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.49-0.90 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุก
ค่า 
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 โดยสรุป ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบขององคป์ระกอบหลกัองคป์ระกอบยอ่ย และตวับ่งช้ี มี
ค่าเป็นบวก มีค่าเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า แสดงใหเ้ห็น
ว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกั 13 องคป์ระกอบยอ่ย และ 61 ตวับ่งช้ี 
สามารถใชว้ดัตวับ่งช้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดอ้ยา่งมี
ความตรงเชิงโครงสร้าง ซ่ึงผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ น าเสนอโมเดลความสัมพนัธ์
เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีปรับแก้
แลว้ (Adjusted Model) แสดงดงัภาพท่ี 5.1 
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ภาพท่ี 5.1 โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล ส าหรับ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีปรับแกแ้ลว้ 

มรูีปแบบการส่ือสาร 

การสร้างวสัิยทศัน์ 

การเผยแพร่วสัิยทศัน์ 

ปฏิบัตติามวสัิยทศัน์ 

มทีกัษะการส่ือสาร 

การท างานเป็นทมี 

การมส่ีวนร่วม 

ความไว้วางใจ 

 

มวีสัิยทศัน์ส่วนตน 

มุ่งมัน่ทีจ่ะเปลีย่นแปลง 

เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ทีม่ปีระสิทธิผล 

การเป็นนักพฒันา
ตนเองและผู้อ่ืน 

การเป็นนักสร้าง

ความร่วมมือ 

การมวีสัิยทศัน์ 
 

ใช้ช่องทางการส่ือสาร การเป็น 
นักส่ือสาร 

เป็นทีป่รึกษา 

0.77 

0.92 

0.78 

0.97 

0.59 

0.61 

0.85 

0.95 

0.78 

0.92 
0.81 

0.84 

  0.79 

   0.87 

0.81 

0.92 

0.87 

0.81 

0.89 

0.85 
0.81 

0.65 

0.73 

0.78 

0.65 

0.76 

0.84 

0.91 

0.75 

0.62 

0.66 

0.84 

0.70 

0.62 
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5.2  อภิปรายผล 
 5.2.1  ความเหมาะสมของตัวบ่ง ช้ีผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อคดัสรรก าหนดไวใ้นโมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้างก่อนจะท าการ
วเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั จากผลการวจิยัท่ีพบวา่ ตวับ่งช้ีรวมทั้งหมด 61 ตวับ่งช้ี มีค่าเฉล่ียอยู่
ระหวา่ง 4.10-4.62 และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายอยูร่ะหวา่ง 11.63-18.23 ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ เป็น
ตวับ่งช้ีท่ีมีความเหมาะสม สามารถคดัสรรไวใ้นโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง เน่ืองจากมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบัหรือมากกวา่ 3.00 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายเท่ากบัหรือต ่ากวา่ 20% ทั้งน้ีอาจ
เป็นผลเน่ืองมาจาก วิธีวิจยัท่ีเราน ามาใชว้า่เป็นการสร้างและพฒันาตวับ่งช้ีโดยใชนิ้ยามเชิงประจกัษ ์ 
(Empirical Definition) ตามทศันะของนงลกัษณ์ วิรัชชยั (2545) ท่ีมีการก าหนดโมเดลความสัมพนัธ์
เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีโดยมีทฤษฎีและงานวิจยัเป็นพื้นฐานรองรับ ซ่ึงเป็นผลให้ผูว้ิจยัศึกษาทฤษฎี
และผลงานวิจยัอย่างเป็นระบบ (System) อย่างเป็นตรรกะ (Logic) จากหลากหลายแหล่ง และ
สรุปผลด้วยวิธีการสังเคราะห์ เพื่อให้การก าหนดองค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย นิยามเชิง
ปฏิบติัการและตวับ่งช้ีหรือสาระหลกัเพื่อการวดัของแต่ละองคป์ระกอบยอ่ยมีความถูกตอ้งตรงตาม
ทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีน ามาอา้งอิง นอกจากนั้นยงัตระหนกัถึงขอ้แนะน าของเจือจนัทร์ จงสถิตย์
อยู ่และแสวง ป่ินมณี (2529 อา้งถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2558) ท่ีวา่การตรวจสอบคุณภาพของตวั
บ่งช้ีภายใตก้รอบแนวคิดทางทฤษฎี ถือว่ามีความส าคญัมาก เพราะหากการพฒันาตวับ่งช้ี เร่ิมตน้
จากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีขาดคุณภาพแลว้ไม่ว่าจะใชเ้ทคนิควิธีการทางสถิติดีอยา่งไร ผลท่ีได้
จากการพฒันาก็ย่อมด้อยคุณภาพไปด้วยและขอ้แนะน าของวิโรจน์ สารรัตนะ (2558) ท่ีกล่าวว่า 
การศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจยัเพื่อก าหนดเป็นองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย นิยามเชิง
ปฏิบติัการ และตวับ่งช้ีหรือสาระหลกัจะตอ้งค านึงถึงความตรง (Validity) ของเน้ือหาเป็นส าคญั ไม่
จบัเอาแพะมาปนกบัแกะ นอกจากนั้น ในการวิจยัไดค้  านึงถึงความมีคุณภาพของการด าเนินการวิจยั
ตามหลกัการของ Max-Min-Con ตามทศันะของ Kerlinger, and Lee (2000) ทั้งในการก าหนดขนาด
กลุ่มตวัอยา่ง วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง รวมถึงการสร้างและพฒันาคุณภาพของเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการ
วิจยัอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของไกศิษฏ์ เปลรินทร์ (2552) ท า
วจิยัเร่ืองการพฒันาตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าทางวิชาการส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เชวงศกัด์ิ 
พฤกษเทเวศ (2553) ศึกษาการพฒันาตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ซ่ึงใชห้ลกัการดงักล่าวในการก าหนดตวับ่งช้ีเพื่อการวิจยั ผลการวิจยัปรากฏว่าตวับ่งช้ีมี
ความเหมาะสมเพื่อคดัสรรไวใ้นโมเดลทุกตวั 
  5.2.2  ความสอดคล้องของโมเดลความสัมพนัธ์ เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีพฒันาข้ึนจากทฤษฎีและผลงานวิจยักบั
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ขอ้มูลเชิงประจกัษจ์ากผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัและผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิง
ยืนยนัอนัดบัสอง พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับขอ้มูลเชิงประจกัษ์ดีมาก โดยพิจารณาจาก
ค่าสถิติท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจยัท่ีก าหนดไว ้ทั้ งน้ีอาจ
เน่ืองจากว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการพฒันาให้เกิดคุณลักษณะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลท่ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎีหรือผลงานวิจยัตามท่ีก าหนดเป็นองค์ประกอบ
หลักองค์ประกอบย่อย และตัวบ่งช้ีท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีท าให้มีพฤติกรรมการแสดงออกท่ี
สอดคล้องกับทฤษฎีหรือผลงานวิจัยเหล่านั้ น ดังจะเห็นได้จากแนวทางการพัฒนาผู ้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายของรัฐบาลกรอบยทุธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
นโยบายความมัน่คงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 ทิศทางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบั
ท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2574) การก าหนดนโยบายของ
นายกรัฐมนตรีเพื่อปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื ในการขบัเคล่ือนการ
ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ซ่ึงเน้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างย ัง่ยืนและเน้นให้มีการพฒันา
ผูบ้ริหารสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้การบริหารจดัการสถานศึกษาเกิดประสิทธิผล (ส านกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2559) และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดโครงการท่ีมุ่งแกปั้ญหา
เร่ืองคุณภาพการศึกษา โอกาสและประสิทธิภาพในการจดัการศึกษาเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของประเทศและทิศทางการศึกษาโลก อีกทั้งส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยงัมีการ
ก าหนดนโยบายท่ีสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยก าหนดลงใน
แผนปฏิบติัการประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในเร่ืองของการยกระดบัความแข็งแกร่ง
มาตรฐานวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยส่งเสริมให้ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสามารถในการ
บริหารจดัการและเป็นผูน้ าทางวิชาการ ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี การสร้างวฒันธรรมใหม่ใน
การท างานให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ร่วมคิดร่วมท า และยงัก าหนดเป้าประสงค์
อยา่งชดัเจนในการส่งเสริมผูบ้ริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกดา้นอยา่งมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล รวมถึงส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายงัยดึโยงนโยบายของนายกรัฐมนตรี นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการแปลงนโยบาย
สู่การปฏิบติัโดยใช้แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3-5 ปี ในการขบัเคล่ือนพฒันาคุณภาพการ
จดัการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพฒันาครูและผูบ้ริหารสถานศึกษา ให้มีทกัษะสู่ศตวรรษท่ี 21 โดย
ก าหนดโครงการ DLIT โครงการ TEPE Online ซ่ึงเป็นโครงการท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถพฒันาตนเองผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา 
รวมถึงมีคณะกรรมการ ก ากบั ติดตามและประเมินผล  จากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาของอีกทั้ง
ยงัมีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบติังานในหนา้ท่ี ต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา (ส านกังาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559) ซ่ึงกรอบนโยบายต่าง ๆ ดงักล่าว มีองค์ประกอบหลกั
องคป์ระกอบยอ่ย และตวับ่งช้ีตามโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างในการวจิยัน้ีปรากฏอยูด่ว้ย 
 จากผลการวิจัยดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ี
ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีพฒันาข้ึนจากทฤษฎีและ
ผลงานวิจยัน้ี เป็นโมเดลท่ีมีประโยชน์ต่อการพฒันาศกัยภาพเฉพาะตนของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
การบริหารจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพตอบสนองความตอ้งการของประเทศและทิศทางการศึกษาโลก 
ซ่ึงตอ้งมีการส่งเสริมพฒันาคุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิผล โดยการก าหนดกรอบแนวคิด
ในการพฒันา ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกั คือ การพฒันาตนเองและผูอ่ื้น การเป็นนกัสร้าง
ความร่วมมือ การเป็นนกัส่ือสารและการมีวิสัยทศัน์ ซ่ึงจะส่งผลต่อการบริหารจดัการศึกษาไดอ้ยา่ง
มีคุณภาพต่อเน่ืองและเกิดความย ัง่ยืน ซ่ึงถือว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาถือได้ว่ามีบทบาทในการ
ขบัเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาไปสู่ความส าเร็จ เป็น Key Success Factor เพราะเป็นจุดเช่ือมโยงของ
นโยบายกบัการปฏิบติัท่ีใกล้ชิดกับครู ผูเ้รียนมากท่ีสุด ซ่ึงแน่นอนท่ีสุดท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษา 
นอกจากจะตอ้งมีความรู้ความสามารถสูงแล้ว ยงัตอ้งมีคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิผล ต้องเป็นผูน้ าครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนความสามารถในการเข้าถึง
ผูป้กครองและชุมชนใหม้าร่วมมือส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษา 
 5.2.3  ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบจากผลการวิจยั พบว่าค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor 
Loading) ขององคป์ระกอบหลกัค่าน ้ าหนกัขององคป์ระกอบยอ่ยของแต่ละองคป์ระกอบหลกั และ
ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบตวับ่งช้ีทั้งหมด 61 ตวับ่งช้ี มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ ค่าน ้ าหนกั
องคป์ระกอบขององคป์ระกอบหลักมีค่าเท่ากบัหรือสูงกว่า 0.70 และค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบของ
องคป์ระกอบยอ่ยและตวับ่งช้ี มีค่าเท่ากบัหรือสูงกวา่ 0.30 แสดงให้เห็นวา่ โมเดลความสัมพนัธ์เชิง
โครงสร้างตัวบ่งช้ีผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึง
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลกั 13 องค์ประกอบย่อย และ 61 ตวับ่งช้ี สามารถใช้วดัผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดอ้ยา่งมีความตรงเชิงโครงสร้าง ทั้งน้ี
อาจเน่ืองจากว่า องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อยและตวับ่งช้ีท่ีใช้ในการวิจยั ไดรั้บการศึกษา
จากทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีหลากหลายแหล่ง มีการสังเคราะห์เพื่อการคดัสรรไวใ้นโมเดลอย่าง
ค านึงถึงความตรง (Validity) ของเน้ือหาหรือของตวัแปรท่ีศึกษาในทุกขั้นตอน ทั้งในขั้นตอนการ
ก าหนดองคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย และนิยามเชิงปฏิบติัการเพื่อก าหนดเป็นตวับ่งช้ี แสดง
ให้เห็นว่า โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากผลการวิจยัน้ี สามารถน าไปใช้ในการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิผล โดยการจดัท าโครงการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลโดยมีเน้ือหาท่ี
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ครอบคลุมองค์ประกอบหลกัทั้ง 4 องค์ประกอบ ดงัน้ี การมีวิสัยทศัน์ การเป็นนกัส่ือสาร การเป็น
นกัสร้างความร่วมมือและการเป็นนักพฒันาตนเองและผูอ่ื้น ซ่ึงจะส่งผลให้ผูบ้ริหารสถานศึกษา
สามารถบริหารจดัการสถานศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
  ส าหรับค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบยอ่ยของแต่ละองคป์ระกอบหลกั ขอน ามาอภิปรายผล
โดยแยกแต่ละองคป์ระกอบหลกั ดงัน้ี 
   5.2.3.1  องค์ประกอบหลักการมีวิสั ยทัศน์  (VIS) ผลการวิจัยพบว่า  ทั้ ง  3 
องค์ประกอบย่อย มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้ งแต่ 0.81-0.89 มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 ทุกค่า
เรียงล าดับจากค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ (VIS3) มีค่า
น ้ าหนกัองค์ประกอบเท่ากบั 0.89 การเผยแพร่วิสัยทศัน์ (VIS2) มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากบั 
0.85 และการสร้างวิสัยทศัน์ (VIS1) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.81 นอกจากนั้น ค่าน ้ าหนกั
องค์ประกอบของตวับ่งช้ีในแต่ละองคป์ระกอบย่อยรวม 13 ตวับ่งช้ี มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.62-
0.91 และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่า ทั้งน้ีอาจเป็นผลเน่ืองจากส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558) ได้ก าหนดสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาและมีการติดตามและ
ประเมินสมรรถนะผูบ้ริหารอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงการมีวิสัยทศัน์ถือเป็นสมรรถนะประจ าสายงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งมีความสามารถในการก าหนดวิสัยทศัน์ทิศทาง
แนวทางในการพฒันาสถานศึกษา อีกทั้งยงัได้ก าหนดคุณลักษณะการมีวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการก าหนดวิสัยทศัน์ของโรงเรียน และยงัสอดคล้องกบัทศันะของชัย
ยทุธ เลิศพาชิน และ สุเทพ ทองค า (2558) ไดก้ล่าวถึงผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล ตอ้งมีคุณลกัษณะในการ
ก าหนดวิสัยทศัน์ และค่านิยมขององค์กรท่ีตนตอ้งการให้องค์กรมี หรือองค์กรเดินอย่างชัดเจน 
สร้างบรรยากาศในองค์กรเพื่อส่งเสริมก ากบั มีการส่ือสารและกระตุน้ให้มีผลการด าเนินการท่ีดี มี
การน าวิสัยทัศน์ไปปฏิบัติ  และ The American School Counselor Association and the National 
Association of Secondary School Principals (2013)  กล่าวถึง องคป์ระกอบของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ท่ีมีประสิทธิผล การมีวิสัยทศัน์ คือสร้างวิสัยทศัน์ร่วมซ่ึงหมายถึงความส าเร็จของนักเรียน เปิด
โอกาสให้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการสอน การเรียนรู้และความคิดริเร่ิมในดา้นการศึกษา 
แลกเปล่ียนขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัความตอ้งการภายในโรงเรียนและชุมชน 
   5.2.3.2  องคป์ระกอบหลกัการเป็นนกัส่ือสาร ผลการวจิยัพบวา่ ทั้ง 3องคป์ระกอบ
ย่อย มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.81-0.92 มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 ทุกค่าเรียงล าดบัจากค่า
น ้ าหนกัองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ มีรูปแบบการส่ือสาร (COM3) มีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบ
เท่ากบั 0.92 ใชช่้องทางการส่ือสาร (COM2) มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.87 และมีทกัษะการ
ส่ือสาร (COM1) มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.81 นอกจากนั้น ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบของตวั
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บ่งช้ีในแต่ละองคป์ระกอบยอ่ยรวม 9 ตวับ่งช้ี มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.52-0.92 และมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .01 ทุกค่าทั้งน้ีอาจเป็นผลเน่ืองจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2558) มีการก าหนดนโยบาย โครงการพฒันาทกัษะการส่ือสารและเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสาร
โดยใช้รูปแบบท่ีเหมาะสม ส่ือสารไดห้ลากหลายวิธี อีกทั้งยงัไดก้ าหนดสมรรถนะประจ าสายงาน
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ด้านความสามารถในการส่ือสารของผูบ้ริหารสถานศึกษา คือต้องมี
ความสามารถในการพูด เขียน ส่ือสาร โตต้อบในโอกาสต่าง ๆ ให้ผูอ่ื้นเขา้ใจไดอ้ย่างรวดเร็วและ
ชัดเจน และมีความสามารถในการจูงใจโน้มน้าวให้ผูอ่ื้นเห็นด้วย เช่นเดียวกับ Smith (1974), 
Luthans (1989), McEwan (2003), Drucker (2009) ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลนั้นตอ้งเป็น
นกัส่ือสารท่ีดี (A Good Communicator) การส่ือสารท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วม
สร้างผลงาน จะตอ้งสร้างโอกาสในการติดต่อส่ือสารโดยตรงอยา่งมีประสิทธิผล 
  5.2.3.3  องค์ประกอบหลักการเป็นนักสร้างความร่วมมือ ผลการวิจัยพบว่า ทั้ ง 3 
องค์ประกอบย่อย มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้ งแต่  0.79-0.95 มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 ทุกค่า
เรียงล าดบัจากค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมากไปหาน้อยคือ การท างานเป็นทีม (COL1) มีค่าน ้ าหนกั
องค์ประกอบเท่ากบั 0.95 การมีส่วนร่วม (COL2) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.87 และความ
ไวว้างใจ (COL3) มีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบเท่ากบั 0.79 นอกจากนั้น ค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบของ
ตวับ่งช้ีในแต่ละองคป์ระกอบยอ่ยรวม 15 ตวับ่งช้ี มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.63-0.95 และมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกค่าทั้งน้ีอาจเน่ืองมากจากการบริหารจดัการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลได้นั้น ตอ้งอาศยับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหลายฝ่ายท่ีตอ้งอาศยัการท างานประสาน
ความร่วมมือ ซ่ึงส านกังานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานและส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามีการส่งเสริม
วฒันธรรมการท างานเป็นทีม ซ่ึงสอดคล้องกับทัศนะ  McEwan (2003),Wilson (2008), Bezon 
(2015) กล่าวถึงองค์ประกอบของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลดา้นการเป็นนกัสร้างความ
ร่วมมือนั้น ประกอบด้วย เป็นนักความร่วมมือ (Collaborator) ช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อน
ร่วมงาน สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นตามบทบาทหน้าท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย ช่วยเหลือ สนบัสนุน เพื่อนร่วมงานเพื่อสู่เป้าหมายความส าเร็จร่วมกนั และเป็นผูมี้
แรงจูงใจ (Motivator) การเสริมแรงให้ก าลงัใจเพื่อนร่วมงาน ใหเ้กียรติ ยกยอ่ง ชมเชย ใหก้ าลงัใจแก่
เพื่อนร่วมงานในโอกาสท่ีเหมาะสมเช่นเดียวกบัประคลัภ ์ปัณฑพลงักูร (2010) ไดก้ล่าวไวว้า่ผูน้  าท่ี
ท าให้องค์กรมีประสิทธิผลด้านการเป็นนักสร้างความร่วมมือนั้นผูน้ าท่ีดีจะตอ้งกระจายงานให้
ทีมงานอย่างเหมาะสม สร้างทีมงานได้ สร้างแรงบนัดาลใจให้พนักงานได้ มีพลังในการสร้าง
ก าลงัใจให้กบัทีมงาน และกระตุน้ให้มีความตอ้งการท่ีจะประสบความส าเร็จได ้นงลกัษณ์ สุทธิ
วฒันพนัธ์ (2557) กล่าวถึงผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลผูน้ าท่ีน าทีมงานร่วมมือกันปฏิบติังานจนบรรลุ
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เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ผูน้  าท่ีสามารถโนม้นา้วให้บุคคลอ่ืน ๆ เช่ือถือศรัทธาและมัน่ใจ ไวว้างใจในตวัผูน้ า 
มีความเช่ือมัน่ในตนเอง เพราะเขาจะต้องเป็นผูท่ี้ได้รับความเช่ือถือ ไวว้างใจ และศรัทธาจาก
ผูป้ฏิบติังานทุกระดับ เพราะพวกเขาจะร่วมมือท างานอย่างเต็มก าลังความสามารถสร้างความ
ไวว้างใจได้ดงันั้น ผูน้  าท่ีมีประสิทธิผลย่อมสามารถท าให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ในปัจจุบนั 
ขณะเดียวกนัก็เตรียมพร้อมท่ีจะปรับปรุง พฒันาองคก์รให้สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงภายนอก
อยูเ่สมอ 
  5.2.3.4  องค์ประกอบหลักการเป็นนักพัฒนาตนเอง ผลการวิจัยพบว่า  ทั้ ง  4 
องค์ประกอบย่อย มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้ งแต่ 0.78-0.92 มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 ทุกค่า
เรียงล าดับจากค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ มุ่งมัน่ท่ีจะเปล่ียนแปลง (DEL2) มีค่า
น ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.92 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (DEL3) มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากบั 0.84 มีวิสัยทศัน์ส่วนตน (DEL1) มีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบเท่ากบั 0.81 และเป็นท่ีปรึกษา 
(DEL4) มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.78 นอกจากนั้น ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวับ่งช้ีใน
แต่ละองคป์ระกอบยอ่ยรวม 24 ตวับ่งช้ี มีค่าเป็นบวก มีค่าตั้งแต่ 0.49-0.90 และมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 ทุกค่าทั้งน้ีอาจเน่ืองมากจากในการวิจยั ได้รับการศึกษาจากทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ี
หลากหลายแหล่ง มีการสังเคราะห์เพื่อการคดัสรรไวใ้นโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ี
ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล ส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างค านึงถึงความตรง 
(Validity) ของเน้ือหาหรือของตวัแปรท่ีศึกษาในทุกขั้นตอน ทั้งในขั้นตอนการก าหนดองคป์ระกอบ
หลัก องค์ประกอบย่อย  และนิยามเชิงปฏิบติัการเพื่อก าหนดเป็นตวับ่งช้ีและเป็นผลเน่ืองจาก
กระทรวงศึกษาธิการมีการก าหนดนโยบายอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ตอ้งมีการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองและผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งท าตนเป็นแบบอย่างในดา้น
การพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองและเป็นท่ีปรึกษาให้กบัครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ Smith  (1974), Luthans (1989), Meador (2013) ไดท้  าการศึกษาพฤติกรรมของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล  ตอ้งมีการกระตุน้
ใหค้รูมีการพฒันาทั้งดา้นอาชีพและดา้นส่วนตวั สร้างบรรยากาศในโรงเรียนใหเ้กิดความรู้สึกมัน่คง
เช่ือมัน่ตนเอง ให้การช่วยเหลือครู พฒันาตนเองในดา้นวิชาการ เป็นผูน้ าทางวิชาการ และแสดง
ความสามารถในการสอนและการบริหารโรงเรียนใหรู้้ทัว่กนั อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัทศันะของไรย์
วนิท ์บุญสวสัด์ิ (2558)  กล่าววา่ คุณลกัษณะของผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลสูงส าหรับผูน้ าแห่งอนาคตนั้น
ต้องมีการแสดงออกและตอบสนองเชิงรุก (Proactive Response) พัฒนาต่อเน่ือง (Continuous 
Development) และควรเป็นตวัแทนการเปล่ียนแปลง (Change agent) ซ่ึงจะตอ้งพฒันาตนเองอย่าง
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ต่อเน่ืองเรียนรู้และปรับปรุงตนเองอย่างสม ่าเสมออย่างสมดุลทั้งในด้านกายภาพ อารมณ์ จิต
วญิญาณ และทกัษะความสามารถ ดว้ยการฝึกฝนตนเองเก่ียวกบัคุณสมบติัขา้งตน้อยา่งสม ่าเสมอ 
 จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ
หลกั 13 องค์ประกอบย่อย และ 61 ตวับ่งช้ี ท่ีพฒันาข้ึนจากทฤษฎีและผลงานวิจยัเป็นโมเดลท่ีมี
ประโยชน์ตามท่ีก าหนดไวใ้นบทท่ี 1 ดังน้ี (1) ช่วยให้ได้องค์ความรู้ใหม่ท่ีมีความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบับริบทสังคมไทย ท่ีสามารถน าไปเป็นแหล่งอา้งอิงเพื่อการวจิยัต่อเน่ืองหรือพฒันาให้
สมบูรณ์ให้ดียิ่งข้ึนต่อไปในอนาคต (2) สามารถน าไปใชเ้พื่อการวิจยัประเภทอ่ืนต่อไปได ้เช่น การ
สร้างโมเดลสมการโครงสร้าง การวิจยัและพฒันา หรือการวิจยัเชิงปฏิบติัการ เป็นตน้  (3) ช่วยให้
เกิดคุณสมบติัมีความสามารถในการยอ่ขอ้มูล (Data Reduction) อยูใ่นรูปแบบท่ีง่ายต่อการน าไปใช้
ประโยชน์ ลดความซ ้ าซ้อนของขอ้มูล เป็นการจดัขอ้มูลอย่างสรุป ท าให้องคก์ารสามารถน าไปใช้
ติดตาม ทบทวน และตดัสินใจต่อการด าเนินงานขององคก์ารไดแ้ละมีคุณสมบติัท่ีสามารถน าไปใช้
ไดก้บัทุกระดบั ไม่ว่าจะเป็นองค์การ ระดบัประเทศ หรือในหน่วยงานย่อย (4) ใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผนหรือสร้างเกณฑ์ประเมินผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อก าหนดจุดเด่นจุดดอ้ยในการพฒันาบุคลากรไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัปัญหา เพื่อช่วย
ลดปัญหาความไม่มีคุณภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาได ้(5) ใช้เป็นประโยชน์ในดา้นการติดตาม
ภารกิจ (Monitoring) เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ และการประเมินผล (Evaluation) การด าเนินงาน
ว่าบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวม้ากน้อยเพียงใด และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสถานศึกษาอนัจะ
ส่งผลถึงคุณภาพการศึกษาไทยในอนาคตอยา่งต่อเน่ืองและเกิดความย ัง่ยนื โดยมีองคป์ระกอบหลกั
และองคป์ระกอบยอ่ยแสดงดงัภาพท่ี 5.2 
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ภาพที่ 5.2 กรอบแนวคิดระดบัองค์ประกอบหลกั และองค์ประกอบย่อยโมเดลความสัมพนัธ์เชิง
โครงสร้างตวับ่งช้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัดงักล่าว มีขอ้เสนอแนะหลกั 3 ประการ คือ ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการน า
ผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย 
กรอบแนวทางในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของหน่วยงานตน้สังกดั  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั
ประเด็นปัญหาท่ีควรศึกษาวจิยัต่อไปในอนาคตดงัต่อไปน้ี 
 5.3.1  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการน าผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์โดยภาพรวมควรส่งเสริม
ให้น าโมเดลท่ีพฒันาข้ึนไปใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลได ้ทั้งใน
ระดบัองค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย และระดบัตวับ่งช้ี เน่ืองจากผลการวิจยัพบว่า โมเดลท่ี
พฒันาข้ึนมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยการน าโมเดลไปใช้เป็นแนวทางการพฒันา
นั้น ควรค านึงถึงความส าคญัขององค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย และตวับ่งช้ี ท่ีผลการวิจยั
พบวา่ มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี 
  5.3.1.1  ควรส่งเสริมและพฒันาองคป์ระกอบหลกั การพฒันาตนเองและผูอ่ื้น การเป็น
นกัสร้างความมือ การเป็นนกัส่ือสาร และการมีวสิัยทศัน์ ตามล าดบั 
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  5.3.1.2  องค์ประกอบหลักการพัฒนาตนเองและผู ้อ่ืน ควรให้ความส าคัญกับ
องค์ประกอบย่อยเป็น มุ่งมัน่ท่ีจะเปล่ียนแปลง การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีวิสัยทศัน์ส่วนตน 
และเป็นท่ีปรึกษา  ตามล าดบั 
  5.3.1.3  องค์ประกอบหลักการเป็นนักสร้างความร่วมมือ ควรให้ความส าคญักับ
องคป์ระกอบยอ่ยการท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วม และความไวว้างใจ ตามล าดบั 
  5.3.1.4  องคป์ระกอบหลกัการเป็นนกัส่ือสาร ควรให้ความส าคญักบัองคป์ระกอบยอ่ย
รูปแบบการส่ือสาร ใชช่้องทางการส่ือสารและมีทกัษะการส่ือสารตามล าดบั 
  5.3.1.5  องค์ประกอบหลกัการมีวิสัยทศัน์ ควรให้ความส าคญักบัองค์ประกอบย่อย
การปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ การเผยแพร่วสิัยทศัน์และการสร้างวสิัยทศัน์ตามล าดบั 
  5.3.1.6  องค์ประกอบย่อยมุ่งมัน่ท่ีจะเปล่ียนแปลง ควรให้ความส าคญักบัตวับ่งช้ีใช้
นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดการพฒันา เพราะมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบสูงกว่า
ตวับ่งช้ีอ่ืน 
  5.3.1.7  องค์ประกอบย่อยการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควรให้ความส าคญัตวับ่งช้ี มี
การเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์เพราะมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบสูงกวา่ตวับ่งช้ีอ่ืน 
  5.3.1.8  องคป์ระกอบยอ่ยมีวสิัยทศัน์ส่วนตนควรใหค้วามส าคญัตวับ่งช้ี มองเห็นภาพ
ในอนาคตท่ีเป็นไปได ้รู้วา่ตนมีเป้าหมายชีวิต รู้คุณค่าในตนเอง เขา้ใจตนเอง รู้และเขา้ใจในจุดเด่น
จุดดอ้ยรายบุคคลเพราะมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบสูงกวา่ตวับ่งช้ีอ่ืน 
  5.3.1.9  องค์ประกอบยอ่ยเป็นท่ีปรึกษาควรให้ความส าคญัตวับ่งช้ีมุ่งมัน่และมีทกัษะ
ในการบริหารจดัการเพราะมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบสูงกวา่ตวับ่งช้ีอ่ืน 
  5.3.1.10  องคป์ระกอบยอ่ยการท างานเป็นทีมควรใหค้วามส าคญัตวับ่งช้ีประสานและ
ส่งเสริมสัมพนัธภาพอนัดีเพราะมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบสูงกวา่ตวับ่งช้ีอ่ืน 
  5.3.1.11  องคป์ระกอบยอ่ยการมีส่วนร่วมควรใหค้วามส าคญัตวับ่งช้ีแกไ้ขปัญหาและ
การตดัสินใจโดยกลุ่มเพราะมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบสูงกวา่ตวับ่งช้ีอ่ืน 
  5.3.1.12  องค์ประกอบย่อยความไวว้างใจควรให้ความส าคญัตวับ่งช้ีมีแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นท าใหบุ้คลากรเกิดความเคารพ เพราะมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบสูงกวา่ตวับ่งช้ีอ่ืน 
  5.3.1.13  องคป์ระกอบยอ่ยมีรูปแบบการส่ือสารควรให้ความส าคญัตวับ่งช้ีใชรู้ปแบบ
การส่ือสารแบบสองทางหรือแบบหลายช่องทางเพราะมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบสูงกวา่ตวับ่งช้ีอ่ืน 
  5.3.1.14  องค์ประกอบย่อยใช้ช่องทางการส่ือสารควรให้ความส าคัญตัวบ่งช้ี ใช้
วิธีการส่ือสารท่ีหลากหลายเพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ใจและยอมรับความคิดเห็นเพราะมีค่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบสูงกวา่ตวับ่งช้ีอ่ืน 
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  5.3.1.15  องคป์ระกอบยอ่ยมีทกัษะการส่ือสารควรให้ความส าคญัตวับ่งช้ีพูดโนม้นา้ว
ใหผู้อ่ื้นเห็นดว้ยและยอมรับในความคิดเห็นเพราะมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบสูงกวา่ตวับ่งช้ีอ่ืน 
  5.3.1.16  องคป์ระกอบยอ่ยการปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ควรให้ความส าคญัตวับ่งช้ีส่งเสริม
สนบัสนุนใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการท างานเพราะมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบสูงกวา่ตวับ่งช้ีอ่ืน 
  5.3.1.17  องคป์ระกอบยอ่ยการเผยแพร่วสิัยทศัน์ควรใหค้วามส าคญัตวับ่งช้ีสร้างความ
เขา้ใจและการมองเห็นคุณค่าในวสิัยทศัน์เพราะมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบสูงกวา่ตวับ่งช้ีอ่ืน 
  5.3.1.18  องคป์ระกอบยอ่ยการสร้างวสิัยทศัน์ ควรใหค้วามส าคญัตวับ่งช้ีการวเิคราะห์
สภาพการณ์ทั้งภายในและภายนอก เพราะมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบสูงกวา่ตวับ่งช้ีอ่ืน 
 5.3.2  ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย กรอบแนวทาง
ในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของหน่วยงานตน้สังกดั  ผูว้จิยัจึงเสนอแนะดงัน้ี 
  5.3.2.1  กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สามารถน าตวับ่งช้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล ส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
ก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์เป้าหมาย ของการพฒันาก่อนแต่งตั้งผูบ้ริหารสถานศึกษา รวมทั้งการ
จดัสรรทรัพยากรในการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันา
คุณภาพการจดัการศึกษาใหมี้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล 
  5.3.2.2  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถน าตวับ่งช้ีผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใช้เป็นกรอบในการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงานการจดัการศึกษาซ่ึงสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานตามระบบการ
ประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  5.3.2.3  สามารถน าตวับ่งช้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล ส าหรับสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานซ่ึงเป็นผลท่ีไดจ้ากการวจิยัคร้ังน้ี ใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดตวับ่งช้ีมาตรฐานส าหรับ
การพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา ตลอดจนการน าไปใชใ้นการก าหนดเป็นตวับ่งช้ีมาตรฐานส าหรับ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 5.3.3  ข้อเสนอแนะเก่ียวกับประเด็นปัญหาท่ีควรศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคตเพื่อ
ประโยชน์ทางวิชาการและทางการบริหารท่ีใหไ้ดอ้งคค์วามรู้และขอ้ยืนยนัท่ีกวา้งขวางชดัเจนยิ่งข้ึน 
ผูว้จิยัจึงเสนอแนะดงัน้ี 
  5.3.3.1  ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล 
ส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เน่ืองจากการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัสนใจเฉพาะตวัแปรท่ีเป็นพฤติกรรม
การแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเร่ืองของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล 



191 

ดังนั้ น หากมีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจะมีประโยชน์ในการอธิบายผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิผลไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
  5.3.3.2  ควรท าการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) 
โดยอาจน าเอาผลการวจิยัน้ีเป็นแนวทาง เช่น การพฒันาในตวับ่งช้ีท่ีพบวา่ มีค่าเฉล่ียมาก รวมถึงการ
พฒันาองคป์ระกอบท่ีมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมาก 
  5.3.3.3  ควรท าการศึกษาวิจยัและพฒันา (Research and Development) โดยใชโ้มเดล
ท่ีไดรั้บการทดสอบจากงานวิจยัน้ีเป็นแนวทาง เพื่อให้ไดโ้ปรแกรมในการฝึกอบรมพฒันาผูบ้ริหาร
สถานศึกษาให้มีคุณลกัษณะผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลอนัจะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษา
ต่อไป 
  5.3.3.4  ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการสร้างแบบวดัและประเมินตัวบ่งช้ีผู ้บริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล ส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 61 ตวับ่งช้ี เพื่อให้ไดเ้คร่ืองมือการ
วดัผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเพื่อให้ผูบ้ริหารใช้เป็น
เคร่ืองมือในการพฒันาตนเองพฒันาครูและพฒันาผูเ้รียนต่อไป 
  5.3.3.5  ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาตวับ่งช้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล
ในสังกดัอ่ืน เพื่อใหไ้ดต้วับ่งช้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลท่ีเหมาะสมกบับริบทนั้น ๆ 
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แบบตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามกบัตัวบ่งช้ีและนิยามเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง “ตัวบ่งช้ีผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน: 

โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง” 
 
เรียน  .............................................................. 
กระผม นายวัสนัย  ล้นเหลือ นักศึกษาปริญญาเอก หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ก าลังท า
วิทยานิพนธ์เร่ือง “ตัวบ่งช้ีผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน: โมเดล
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง” โดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ รองศาสตราจารย ์ดร.วิโรจน์ 
สารรัตนะ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งช้ีผู ้บริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวตัถุประสงค์ดังน้ี 1) ศึกษาความ
เหมาะสมของตวับ่งช้ีเพื่อคดัสรรไวใ้นโมเดล 2) ทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลท่ีพฒันาข้ึนจาก
ทฤษฎีและผลงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 3) ตรวจสอบค่าน ้ าหนักองค์ประกอบของ
องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย และตวับ่งช้ี โดยแต่ละองค์ประกอบหลกั องคป์ระกอบย่อยมี
นิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ี/สาระหลกัเพื่อการวดัท่ีผูว้ิจยัใชเ้ป็นกรอบในการสร้างขอ้ค  าถามเพื่อใช้
ในการวิจยั 

ในการน้ีเพื่อให ้“ขอ้ค าถาม” ไดรั้บการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงแสดงถึงความสอดคลอ้งของ 
“ตวับ่งช้ี/สาระหลกัเพื่อการวดั” กบั “นิยามเชิงปฏิบติัการ” ของแต่ละองคป์ระกอบ กระผมจึงใคร่ขอ
ความกรุณาจากท่านในการพิจารณาความสอดคลอ้งระหว่าง “ขอ้ค าถาม” กบั “ตวับ่งช้ี/สาระหลกัเพื่อ
การวดั” และ กบั “นิยามเชิงปฏิบติัการ” 

ขอความกรุณาให้ท่านส่งตรวจสอบความสอดคล้องกลับมายงัผู ้วิจัยตามท่ีอยู่ด้านหลัง
ตรวจสอบความสอดคลอ้ง หากมีขอ้สงสัยประการใด กรุณาติดต่อ นายวัสนัย ล้นเหลือ โทร. 095-
6517887 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความสอดคล้อง “ขอ้
ค าถาม” กบั “ตวับ่งช้ี/สาระหลกัเพื่อการวดั” และ กบั “นิยามเชิงปฏิบติัการ” และใหค้  าแนะน าในคร้ังน้ี 

นายวสันัย ล้นเหลือ 
นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 
ค าช้ีแจง 

โปรดพิจารณาความสอดคลอ้งระหว่าง ระหว่าง “ขอ้ค าถาม” กบั “ตวับ่งช้ี/สาระหลกัเพื่อการ
วดั” และ กบั “นิยามเชิงปฏิบติัการ” โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องทางขวามือ 
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องค์ประกอบที ่1 การมีวสิัยทัศน์ (Visionary) ของผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีประสิทธิผล 

นิยามเชิงปฏิบัติการขององค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้เพื่อสร้างข้อค าถามในแบบสอบถามเพื่อการวจิัย 

องค์ประกอบย่อย/นิยามเชิงปฏิบัติการ 
ตัวบ่งชี้/สาระหลกัเพื่อการวดั 

ข้อค าถาม 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

-1 
0 

+1 

1. การสร้างวสิัยทัศน์ (Formulating) 
     หมายถึง การที่ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้ น
พื้ นฐานแสดงออกถึงความสามารถในการ
วิเคราะห์สภาพการณ์

ทั้ งภายในและ
ภายนอกการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก ับ
บุคคล การก  าหนดทิศทางและเป้าหมาย
การมองปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งทา้ทาย การ
กระตุน้ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการ
ท างานและ การสร้างบรรยากาศที่
สนบัสนุนความคิดสร้างสรรค ์

1. การวเิคราะห์สภาพการณ์ทั้ งภายใน 
และภายนอก 
2. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบับุคคล 
3. การก  าหนดทิศทางและเป้าหมาย 
4. การมองปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งทา้ทาย 
5. การกระตุน้ให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์
ในการท างาน 
6. การสร้างบรรยากาศที่สนบัสนุน
ความคิดสร้างสรรค ์

1. วเิคราะห์สภาพการณ์ทั้ ง 
ภายในและภายนอก 
2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบั 
บุคคลากรและผูเ้กี่ยวขอ้ง 
3. ก  าหนดทิศทางและเป้าหมาย 
4. มองปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่ง 
ทา้ทาย 
5. กระตุน้ใหเ้กิดความคิด 
สร้างสรรคใ์นการท างาน 
6. สร้างบรรยากาศที่สนบัสนุน
ความคิดสร้างสรรค ์
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องค์ประกอบที ่1 การมีวสิัยทัศน์ (Visionary) ของผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีประสิทธิผล 

นิยามเชิงปฏิบัติการขององค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้เพื่อสร้างข้อค าถามในแบบสอบถามเพื่อการวจิัย 

องค์ประกอบย่อย/นิยามเชิงปฏิบัติการ 
ตัวบ่งชี้/สาระหลกัเพื่อการวดั 

ข้อค าถาม 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

-1 
0 

+1 

2. การเผยแพร่วสิัยทัศน์ (Articulating) 
หมายถึง การที่ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้ น
พื้ นฐานแสดงออกถึงความสามารถในการ
สื่อสารใหบุ้คลากรที่เกี่ยวขอ้งมีความเขา้ใจ
วสิัยทศัน์ไดอ้ยา่งชดัเจน การโนม้นา้ว จูง
ใจใหบุ้คลากรยดึมัน่ต่อวสิัยทศัน์การแสดง
ความเชื่อมัน่วา่สามารถด าเนินงานไดต้าม
วสิัยทศัน์ เป้าหมายการสร้างความเขา้ใจ
และการมองเห็นคุณค ่าในวสิัยทศัน์และ
การกระตุน้ให้เกิดการสื่อสารระหวา่ง
บุคคลและเป็นลกัษณะสองทิศทาง 

1. การสื่อสารใหบุ้คลากรที่เกี่ยวขอ้ง 
มีความเขา้ใจวสิัยทศัน์ไดอ้ยา่งชดัเจน 
2. การโนม้นา้ว จูงใจใหบุ้คลากรยดึมัน่ 
ต่อวสิัยทศัน์ 
3. การแสดงความเชื่อมัน่วา่สามารถ 
ด าเนินงานไดต้ามวสิัยทศัน์ เป้าหมาย 
4. การสร้างความเขา้ใจและการมองเห็น 
คุณค ่าในวสิัยทศัน์ 
5. การกระตุน้ให้เกิดการสื่อสารระหวา่ง
บุคคลและเป็นลกัษณะสองทิศทาง 

1. สื่อสารใหบุ้คลากรที่เกี่ยวขอ้ง 
มีความเขา้ใจวสิัยทศัน์ไดอ้ยา่ง 
ชดัเจน 
2. โนม้นา้ว จูงใจใหบุ้คลากร 
ยดึมัน่ต่อวสิัยทศัน์ 
3. แสดงความเชื่อมัน่วา่สามารถ 
ด าเนินงานไดต้ามวสิัยทศัน์ 
เป้าหมาย 
4. สร้างความเขา้ใจและการมองเห็น 
คุณค ่าในวสิัยทศัน์ 
5. กระตุน้ใหเ้กิดการสื่อสารระหวา่ง
บุคคลและเป็นลกัษณะสองทิศทาง 
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องค์ประกอบที ่1 การมีวสิัยทัศน์ (Visionary) ของผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีประสิทธิผล 

นิยามเชิงปฏิบัติการขององค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้เพื่อสร้างข้อค าถามในแบบสอบถามเพื่อการวจิัย 

องค์ประกอบย่อย/นิยามเชิงปฏิบัติการ 
ตัวบ่งชี้/สาระหลกัเพื่อการวดั 

ข้อค าถาม 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแน
ะเพิม่เติม 

-1 
0 

+1 

3. การปฏิบตัิตามวสิัยทศัน์ (Implementing) 
     หมายถึง การที่ผู้บริหารสถานศึกษาขั้ น
พื้ นฐานมีความสามารถในการเชื่อมโยงและ
แปลงวิสัยทัศน์ไปสู่นโยบาย เป้าหมาย 
แผนงาน โครงการการกระตุน้สนบัสนุนการ
ท างานเป็นทีม การส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรมีส่วนร่วมการให้บุคลากรได้ใช้
ศกัยภาพในการท างานอยา่งเต็มความสามารถ 
การกระจายวิสัยทศัน์ให้บุคลากรน าไปปฏิบตัิ
ได้อย ่างมีประสิทธิภาพ สร้างความไวว้างใจ
ในการท างานและมุ ่งเนน้การกระจายและเพิ่ ม
อ านาจแก่บุคลากร 

1. การเชื่อมโยงและแปลงวสิัยทศัน์ไป 
สู่นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน โครงการ 
2. การกระตุน้สนบัสนุนการท างาน 
เป็นทีม 
3. การส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คลากร 
มีส่วนร่วม 
4. การใหบุ้คลากรไดใ้ชศ้กัยภาพในการ 
ท างานอยา่งเตม็ความสามารถ  
5. การกระจายวสิัยทศัน์ใหบุ้คลากรน าไป 
ปฏิบตัิไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
6. สร้างความไวว้างใจในการท างาน 
7. มุ ่งเนน้การกระจายและเพิ่ มอ านาจแก่
บุคลากร 

1. เชื่อมโยงและแปลงวสิัยทศัน์ 
ไปสู่นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน 
โครงการ 
2. กระตุน้สนบัสนุนการท างาน 
เป็นทีม 
3. ส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คลากร 
มีส่วนร่วม 
4. ส่งเสริมบุคลากรไดใ้ชศ้กัยภาพ 
ในการท างานอยา่งเตม็ความสามารถ  
5. กระจายวสิัยทศัน์ใหบุ้คลากรน าไป 
ปฏิบตัิไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
6. สร้างความไวว้างใจในการท างาน 
7. มุ ่งเนน้การกระจายและเพิ่ มอ านาจ
แก่บุคลากร 
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องค์ประกอบที ่2 การเป็นนักสื่อสาร (Communicator) ของผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีประสิทธิผล 

นิยามเชิงปฏิบัติการขององค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้เพื่อสร้างข้อค าถามในแบบสอบถามเพื่อการวจิัย 

องค์ประกอบย่อย/นิยามเชิงปฏิบัติการ 
ตัวบ่งชี้/สาระหลกัเพื่อการวดั 

ข้อค าถาม 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

-1 
0 

+1 

1. มีทกัษะการสื่อสาร (Communication Skill)  
     หมายถึง การที่ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐานมี
ความสามารถในการพูดใหผู้อ้ื่นเขา้ใจง่าย การพูด
โนม้นา้วใหผู้อ้ื่นเห็นดว้ยและยอมรับในความ
คิดเห็น และการเขียนขอ้ความเพื่อถ่ายถอดใหผู้อ้่าน
เขา้ใจตามวตัถุประสงค ์

1. การพูดใหผู้อ้ื่นเขา้ใจง่าย  
2. การพูดโนม้นา้วใหผู้อ้ื่นเห็น
ดว้ยและ 
ยอมรับในความคิดเห็น 
3. การเขียนขอ้ความเพื่อถ่ายถอด
ใหผู้อ้่านเขา้ใจตามวตัถุประสงค ์

1. พูดใหผู้อ้ื่นเขา้ใจง่าย 
2. พูดโนม้นา้วใหผู้อ้ื่นเห็นดว้ยและ 
ยอมรับในความคิดเห็น 
3. เขียนขอ้ความเพื่อถ่ายถอดใหผู้อ้่าน
เขา้ใจตามวตัถุประสงค ์

 
 

 
 

2. ใช้ช่องทางการสื่อสาร (Communication 
Channel) 
     หมายถึง การที่ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐาน
แสดงออกถึงความสามารถในการเลือกใชถ้อ้ยค าที่
เหมาะสมก ับผู้รับสาร การแสดงออกด้วยการ
กระท า เพื่อใหผู้เ้กี่ยวขอ้งเขา้ใจข ่าวสาร และการใช้
วธิีการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อให้ผูเ้กี่ยวขอ้งเขา้ใจ
และยอมรับความคิดเห็น 

1. การเลือกใชถ้อ้ยค าที่ 
เหมาะสมกบัผูร้ับสาร  
2. การแสดงออกดว้ยการกระท า 
 เพื่อใหผู้เ้กี่ยวขอ้งเขา้ใจข ่าวสาร  
3. การใชว้ธิีการสื่อสารที่ 
หลากหลายเพื่อใหผู้เ้กี่ยวขอ้ง 
เขา้ใจและยอมรับความคิดเห็น 

1. เลือกใชถ้อ้ยค าที่เหมาะสมกบั 
ผูร้ับสาร 
2. แสดงออกดว้ยการกระท า 
เพื่อใหบุ้คลากรและผูเ้กี่ยวขอ้งเขา้ใจ 
ข ่าวสาร  
3. ใชว้ธิีการสื่อสารที่หลากหลาย 
เพื่อใหบุ้คลากรและผูเ้กี่ยวขอ้งเขา้ใจ 
และยอมรับความคิดเห็น 
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องค์ประกอบที ่2 การเป็นนักสื่อสาร (Communicator) ของผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีประสิทธิผล 

นิยามเชิงปฏิบัติการขององค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้เพื่อสร้างข้อค าถามในแบบสอบถามเพื่อการวจิัย 

องค์ประกอบย่อย/นิยามเชิงปฏิบัติการ 
ตัวบ่งชี้/สาระหลกัเพื่อการวดั 

ข้อค าถาม 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

-1 
0 

+1 

3. มีรูปแบบการสื่อสาร (Communication 
Form) 
     หมายถึง การที่ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้ น
พื้ นฐานแสดงออกถึงความสามารถในการ
ใช้รูปแบบการสื่อสารที่เอื้ออ านวยให้ผูส้่ง
สารและผูร้ับสารโต้ตอบได้ การสื่อสาร
อย ่างเป็นทางการและไม ่เป็นทางการ และ
การใช้รูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง
หรือแบบหลายช่องทาง 

1. การใชรู้ปแบบการสื่อสารที่เอื้ออ านวย 
ใหผู้ส้่งสารและผูร้ับสารสามารถ 
โตต้อบได ้
2. การสื่อสารอยา่งเป็นทางการและ 
ไม ่เป็นทางการ 
3. การใชรู้ปแบบการสื่อสารแบบสอง
ทางหรือแบบหลายช่องทาง 

1. ใชรู้ปแบบการสื่อสารที่ 
เอื้ออ านวยใหผู้ส้่งสารและผูร้ับสาร 
สามารถโตต้อบได ้
2. สื่อสารอยา่งเป็นทางการและ 
ไม ่เป็นทางการ 
3. ใชรู้ปแบบการสื่อสารแบบสองทาง
หรือแบบหลายช่องทาง 
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องค์ประกอบที่ 3 การเป็นนักสร้างความร่วมมือ (Collaborator) ของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล 
นิยามเชิงปฏิบัติการขององค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้เพื่อสร้างข้อค าถามในแบบสอบถามเพื่อการวจิัย 

องค์ประกอบย่อย/นิยามเชิงปฏิบัติการ 
ตัวบ่งชี้/สาระหลกัเพื่อการวดั 

ข้อค าถาม 
ความคดิเห็น 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

-1 
0 

+1 
1. การท างานเป็นทีม (Team work) 
     การที่ผู้บริหารสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐาน
แสดงออกถึงการมีวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในการท างานร่วมก ันภายใต้กฎ 
กติกาหรือกรอบการท างานเดียวก ัน การ
ประสานงานและตัดสินใจร่วมก ันเพื่อให้
งานประสบความส าเร็จ ร่วมรับผิดชอบผล
ของการท างานร่วมก ัน และ ประสานและ
ส่งเสริมสัมพนัธภาพอนัดี 

1. การมีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายใน 
การท างานร่วมกนัภายใตก้ฎ กติกาหรือ 
กรอบการท างานเดียวกนั 
2. การประสานงานและตดัสินใจร่วมกนั 
เพื่อใหง้านประสบความส าเร็จ 
3. ร่วมรับผดิชอบผลของการท างาน 
ร่วมกนั 
4. ประสานและส่งเสริมสัมพนัธภาพอนัดี 

1. มีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายใน 
การท างานร่วมกนัภายใตก้ฎ กติกา 
หรือกรอบการท างานเดียวกนั 
2. ประสานงานและตดัสินใจ 
ร่วมกนัเพื่อใหง้านประสบความส าเร็จ 
3. ร่วมรับผดิชอบผลของการท างาน 
ร่วมกนั 
4. ประสานและส่งเสริมสัมพนัธภาพ
อนัดี 

 
 

 
 

2. การมีส่วนร่วม (Participant) 
การที่ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐาน
แสดงออกถึง ความเชื่อและไวว้างใจในตวั
ผูร้่วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การจดัใหม้ี
ระบบการสื่อสารแบบเปิด การแลกเปลี่ยน
ขอ้มูลประสบการณ์ในการท างานร่วมกนั
การแกไ้ขปัญหาและการ 

1. ความเชื่อ และไวว้างใจในตวัผูร้่วมงาน
หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
2. การจดัใหม้ีระบบการสื่อสารแบบเปิด 
3. การแลกเปลี่ยนขอ้มูลประสบการณ์ใน
การท างานร่วมกนั 
4. การแกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจโดย
กลุ่ม 

1. เชื่อและไวว้างใจในตวัผูร้่วมงาน
หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
2. จดัใหม้ีระบบการสื่อสารแบบเปิด 
3. แลกเปลี่ยนขอ้มูลประสบการณ์ใน
การท างานร่วมกนั 
4. แกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจ 
โดยกลุ่ม 
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องค์ประกอบที ่3 การเป็นนักสร้างความร่วมมือ (Collaborator) ของผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีประสิทธิผล 

นิยามเชิงปฏิบัติการขององค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้เพื่อสร้างข้อค าถามในแบบสอบถามเพื่อการวจิัย 

องค์ประกอบย่อย/นิยามเชิงปฏิบัติการ 
ตัวบ่งชี้/สาระหลกัเพื่อการวดั 

ข้อค าถาม 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

-1 
0 

+1 
ตดัสินใจโดยกลุ่ม มีความเป็นกนัเอง สนใจ
และเปิดใจที่จะรับฟังความคิดเห็นของ
ผูร้่วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และการ
ยอมรับซึ่งกนัและกนัในการท างาน 

5. มีความเป็นกนัเอง สนใจและเปิดใจที่
จะรับฟังความคิดเห็นของผูร้่วมงานหรือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
6. การยอมรับซึ่งกนัและกนัในการท างาน 

5. เป็นกนัเอง สนใจและเปิดใจที่จะ
รับฟังความคิดเห็นของผูร้่วมงานหรือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
6. ยอมรับซึ่งกนัและกนัในการท างาน 

 
 

 
 

3. ความไว้วางใจ (Trust) 
     หมายถึง การที่ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้ น
พื้ นฐานที่แสดงออกถึงการเป็นคนเปิดเผย 
ตรงไปตรงมาให้ความยุติธรรม ยึดหลัก
ความเสมอภาค มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นท าให้บุคลากรเกิดความเคารพ พูด
ความจริง มีการติดต่อสื่อสารที่เปิดเผยอยา่ง
ตรงไปตรงมา มีการด าเนินการด้วยความ
เสมอต้นเสมอปลาย และ รักษาค ามั่ น
สัญญา 

1. การเป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมา 
2. ใหค้วามยตุิธรรมยดึหลกัความเสมอ
ภาค 
3. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท าให้
บุคลากรเกิดความเคารพ 
4. พูดความจริง มีการติดต่อสื่อสารที่
เปิดเผยอยา่งตรงไปตรงมา 
5. มีการด าเนินการดว้ยความเสมอตน้
เสมอปลาย 
6. รักษาค ามัน่สัญญา 

1. เปิดเผยตรงไปตรงมา 
2. ใหค้วามยตุิธรรมยดึหลกัความ
เสมอภาค 
3. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นท าให้
บุคลากรเกิดความเคารพ 
4. พูดความจริง มีการติดต่อสื่อสารที่
เปิดเผยอยา่งตรงไปตรงมา 
5. ด าเนินการดว้ยความเสมอตน้เสมอ
ปลาย 
6. รักษาค ามัน่สัญญา 
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องค์ประกอบที ่4 การเป็นนักพฒั
นาตนเองและผู้อื่น (Development Self and Others) ของผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีประสิทธิผล 

นิยามเชิงปฏิบัติการขององค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้เพื่อสร้างข้อค าถามในแบบสอบถามเพื่อการวจิัย 

องค์ประกอบย่อย/นิยามเชิงปฏิบัติการ 
ตัวบ่งชี้/สาระหลกัเพื่อการวดั 

ข้อค าถาม 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

-1 
0 

+1 

1. มีวสิัยทัศน์ส่วนตน (Personal Vision) 
     หมายถึง การที่ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้ น
พื้ นฐานแสดงออกถึงการมองเห็นภาพใน
อนาคตที่เป็นไปได ้รู้วา่ตนมีเป้าหมายชีวติ 
การรู้คุณค ่าในตนเอง เขา้ใจตนเอง เขา้ใจ
ในจุดเด่นจุดดอ้ยของตนเอง ใชจุ้ดเด่นให้
เป็นประโยชน์และวางแผนพฒันาส่วน
บุคคลเพื่อแกไ้ขจุดอ่อน การมองเห็นความ
ดีงามของตนเอง มีความศรัทธาในตนเอง 
และมีความตั้ งใจเขม้แขง็เพียงพอที่จะผา่น
ไปสู่ศกัยภาพใหม ่

1. การมองเห็นภาพในอนาคตที่เป็นไปได ้ 
รู้วา่ตนมีเป้าหมายชีวิต 
2. การรู้คุณค ่าในตนเอง เขา้ใจตนเอง 
3. เขา้ใจในจุดเด่นจุดดอ้ยเป็นรายบุคคล 
4. ใชจุ้ดเด่นใหเ้ป็นประโยชน์และ
วางแผนพฒันาส่วนบุคคลเพื่อแกไ้ข
จุดอ่อน 
5. การมองเห็นความดีงามของตนเอง 
6. มีความศรัทธาในตนเอง 
7. มีความตั้ งใจเขม้แขง็เพียงพอที่จะผา่น
ไปสู่ศกัยภาพใหม ่

1. มองเห็นภาพในอนาคตที่เป็นไปได ้ 
รู้วา่ตนมีเป้าหมายชีวิต 
2. รู้คุณค ่าในตนเอง เขา้ใจตนเอง 
3. เขา้ใจในจุดเด่นจุดดอ้ยเป็น
รายบุคคล 
4. ใชจุ้ดเด่นใหเ้ป็นประโยชน์และ
วางแผนพฒันาส่วนบุคคลเพื่อแกไ้ข
จุดอ่อน 
5. มองเห็นความดีงามของตนเอง 
6. มีความศรัทธาในตนเอง 
7. มีความตั้ งใจเขม้แขง็เพียงพอที่จะ
ผา่นไปสู่ศกัยภาพใหม ่ 
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องค์ประกอบที ่4 การเป็นนักพฒั
นาตนเองและผู้อื่น (Development Self and Others) ของผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีประสิทธิผล 

นิยามเชิงปฏิบัติการขององค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้เพื่อสร้างข้อค าถามในแบบสอบถามเพื่อการวจิัย 

องค์ประกอบย่อย/นิยามเชิงปฏิบัติการ 
ตัวบ่งชี้/สาระหลกัเพื่อการวดั 

ข้อค าถาม 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

-1 
0 

+1 

2. มุ่งมั่นทีจ่ะเปลีย่นแปลง (Commitment 
to Change) 
     หมายถึง การที่ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้ น
พื้ นฐานแสดงออกถึงการมีพลงัแห่งความ
ตั้ งใจที่จะพฒันาตนเองพร้อมรับก ับการ
เปลี่ยนแปลง มีความขยันมีความคิด
สร้างสรรค์เป็นนักสร้างความแตกต่าง มุ ่ง
แสวงหาทางแกป้ัญหารับมือกบัปัญหาดว้ย
ทัศนะเชิงบวก การใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดการ
พฒันา พฒันาองคก์รให้สอดคลอ้งและทนั
ต่อความเปลี่ยนแปลง และยอมรับใน
ข้อผิดพลาด รับผิดชอบการกระท าและ
ปฏิบตัิตนเป็นที่น่าไวว้างใจ 

1. มีพลงัแห่งความตั้ งใจที่จะพฒันา
ตนเองพร้อมรับกบัการเปลี่ยนแปลง 
2. มีความขยนัมีความคิดสร้างสรรคเ์ป็น
นกัสร้างความแตกต่าง 
3. มุ ่งแสวงหาทางแกป้ัญหารับมือกบั
ปัญหาดว้ยทศันะเชิงบวก 
4. การใชน้วตักรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใหเ้กิดการพฒันา 
5. พฒันาองคก์รใหส้อดคลอ้งและทนัต่อ
ความเปลี่ยนแปลง 
6. ยอมรับในขอ้ผดิพลาด รับผดิชอบการ
กระท าและปฏิบตัิตนเป็นที่น่าไวว้างใจ 

1. มีพลงัแห่งความตั้ งใจที่จะพฒันา
ตนเองพร้อมรับกบัการเปลี่ยนแปลง 
2. มีความขยนัมีความคิดสร้างสรรค์
เป็นนกัสร้างความแตกต่าง 
3. มุ ่งแสวงหาทางแกป้ัญหารับมือกบั
ปัญหาดว้ยทศันะเชิงบวก 
4. ใชน้วตักรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใหเ้กิดการพฒันา 
5. พฒันาองคก์รใหส้อดคลอ้งและทนั
ต่อความเปลี่ยนแปลง 
6. ยอมรับในขอ้ผดิพลาด รับผดิชอบ
การกระท าและปฏิบตัิตนเป็นที่น่า
ไวว้างใจ 
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องค์ประกอบที ่4 การเป็นนักพฒั
นาตนเองและผู้อื่น (Development Self and Others) ของผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีประสิทธิผล 

นิยามเชิงปฏิบัติการขององค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้เพื่อสร้างข้อค าถามในแบบสอบถามเพื่อการวจิัย 

องค์ประกอบย่อย/นิยามเชิงปฏิบัติการ 
ตัวบ่งชี้/สาระหลกัเพื่อการวดั 

ข้อค าถาม 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

-1 
0 

+1 
3. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Person 
Learning) 
     การที่ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐานที่
แสดงออกถึงการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การสร้างสรรค์นวตักรรม
และบรรลุเป้าหมายของงานอย ่างต่อเนื่อง 
การพฒันาความรู้ความสามารถอยู ่เสมอ 
การแสวงหาโอกาสในการท างานใหม ่ ๆ มี
ความสามารถในการแกป้ัญหาต่าง ๆ ไดด้ี 
มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ทักษะการจัดการและใช้ความรู้เพื่อการ
ด าเนินชีวิต การสร้างความสมดุลให้ก ับ
ชีวิต พฒันาตนเองอย ่างต่อเนื่อง การสร้าง
องค์ความรู้และนวตักรรมในการพฒันา
องคก์ารและวชิาชีพ และสร้างเครือข ่าย 

1. การเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 
2. การสร้างสรรคน์วตักรรมและบรรลุ
เป้าหมาย 
3. การพฒันาความรู้ความสามารถอยู ่
เสมอ 
4. การแสวงหาโอกาสในการท างานใหม ่ ๆ 
5. มีความสามารถในการแกป้ัญหาต่าง ๆ
ไดด้ี 
6. มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
7. มีทกัษะการจดัการและใชค้วามรู้เพื่อ
การด าเนินชีวติ 
8. การสร้างความสมดุลใหก้บัชีวติ 
พฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

1. เรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 
2. สร้างสรรคน์วตักรรมและบรรลุ
เป้าหมาย 
3. พฒันาความรู้ความสามารถอยู ่
เสมอ 
4. แสวงหาโอกาสในการท างานใหม ่ ๆ 
5. มีความสามารถในการแกป้ัญหา
ต่าง ๆ ไดด้ี 
6. มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
7. มีทกัษะการจดัการและใชค้วามรู้
เพื่อการด าเนินชีวติ 
8. สร้างความสมดุลใหก้บัชีวติ พฒันา
ตนเองอยา่งต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบที ่4 การเป็นนักพฒั
นาตนเองและผู้อื่น (Development Self and Others) ของผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีประสิทธิผล 

นิยามเชิงปฏิบัติการขององค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้เพื่อสร้างข้อค าถามในแบบสอบถามเพื่อการวจิัย 

องค์ประกอบย่อย/นิยามเชิงปฏิบัติการ 
ตัวบ่งชี้/สาระหลกัเพื่อการวดั 

ข้อค าถาม 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

-1 
0 

+1 
 

9. การสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรมใน
การพฒันาองคก์ารและวชิาชีพและสร้าง
เครือข ่าย 

9. สร้างองคค์วามรู้และนวตักรรมใน
การพฒันาองคก์ารและวชิาชีพและ
สร้างเครือข ่าย 

 
 

 
 

4. เป็นที่ปรึกษา (Consult) 
     หมายถึง การที่ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้ น
พื้ นฐานที่แสดงออกถึงการสนับสนุนให้
เกิดการปรับปรุงการเรียนการสอนของ
โรงเรียน การไดร้ับการยอมรับนบัถือจาก
เพื่อนร่วมงาน มีความมุ ่งมัน่และมีทกัษะ
ในการบริหารจดัการ สร้างสัมพนัธภาพกบั
ผู้อื่นและท างานอย ่างเป็นระบบ มีการ
สื่อสารและให้ข้อมูลป้อนกลับแก่เพื่อน
ร่วมงาน พัฒ

นาวิชาชีพให้ก ับเพื่อน
ร่วมงาน 

1. สนบัสนุนใหเ้กิดการปรับปรุงการเรียน
การสอนของโรงเรียน 
2. ไดร้ับการยอมรับนบัถือจากเพื่อน
ร่วมงาน 
3. มีความมุ ่งมัน่และมีทกัษะในการ
บริหารจดัการ 
4. สร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ้ื่นและท างาน
อยา่งเป็นระบบ 
5. มีการสื่อสารและใหข้อ้มูลป้อนกลบัแก่
เพื่อนร่วมงาน 

1. สนบัสนุนใหเ้กิดการปรับปรุงการ
เรียนการสอนของโรงเรียน 
2. ไดร้ับการยอมรับนบัถือจากเพื่อน
ร่วมงาน 
3. มีความมุ ่งมัน่และมีทกัษะในการ
บริหารจดัการ 
4. สร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ้ื่นและ
ท างานอยา่งเป็นระบบ 
5. มีการสื่อสารและให้ขอ้มูล
ป้อนกลบัแก่เพื่อนร่วมงาน 
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องค์ประกอบที ่4 การเป็นนักพฒั
นาตนเองและผู้อื่น (Development Self and Others) ของผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีประสิทธิผล 

นิยามเชิงปฏิบัติการขององค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้เพื่อสร้างข้อค าถามในแบบสอบถามเพื่อการวจิัย 

องค์ประกอบย่อย/นิยามเชิงปฏิบัติการ 
ตัวบ่งชี้/สาระหลกัเพื่อการวดั 

ข้อค าถาม 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ
เพิม่เติม 

-1 
0 

+1 
ให้การช่วยเหลือและการจูงใจบุคลากรใน
องค์กร กระตุน้และสนบัสนุนให้ทุกคนมี
ความเติบโตกา้วหนา้และมีการพฒันาอยา่ง
ต่อเนื่อง และการเป็นผู้เชี่ยวชาญ

เป็น
ผูพ้ฒันาคนอื่นอยูเ่สมอ 

6. พฒันาวชิาชีพใหก้บัเพื่อนร่วมงาน 
7. ใหก้ารช่วยเหลือและการจูงใจบุคลากร
ในองคก์ร 
8. กระตุน้และสนบัสนุนให้ทุกคนมีความ
เติบโตกา้วหนา้และมีการพฒันาอยา่ง
ต่อเนื่อง 
9. การเป็นผูเ้ชี่ยวชาญเป็นผูพ้ฒันาคนอื่น
อยูเ่สมอ 

6. พฒันาวชิาชีพใหก้บัเพื่อนร่วมงาน 
7. ใหก้ารช่วยเหลือและการจูงใจ
บุคลากรในองคก์ร 
8. กระตุน้และสนบัสนุนให้ทุกคนมี
ความเติบโตกา้วหนา้และมีการพฒันา
อยา่งต่อเนื่อง 
9. เป็นผูเ้ชี่ยวชาญเป็นผูพ้ฒันาคนอื่น
อยูเ่สมอ 
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ภาคผนวก ข 
แบบตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของส านวนภาษา 

และรูปแบบของแบบสอบถาม 
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แบบตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของส านวนภาษา 
และรูปแบบของแบบสอบถามเพ่ือพฒันาคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เร่ือง “ตัวบ่งช้ีผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน: 
โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง” 

 
เรียน  .......................................................................... 

กระผม นายวัสนัย ล้นเหลือ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ก าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “ตัวบ่งช้ีผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน: โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง” โดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ รอง
ศาสตราจารย ์ดร.วโิรจน์ สารรัตนะ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งช้ีผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวตัถุประสงค์ดงัน้ี 1) ศึกษาความ
เหมาะสมของตวับ่งช้ีเพื่อคดัสรรไวใ้นโมเดล 2) ทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลท่ีพฒันาข้ึนจาก
ทฤษฎีและผลงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 3) ตรวจสอบค่าน ้ าหนักองค์ประกอบของ
องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย และตวับ่งช้ี 

ในการน้ีเพื่อให้ความถูกตอ้งของส านวนภาษาและรูปแบบของแบบสอบถามเพื่อพฒันา
คุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยของแต่ละ “ข้อค าถาม” จึงใคร่ขอความกรุณาท่านให้
ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไ้ขส านวนภาษาของขอ้ค าถามในแต่ละขอ้ 

ขอความกรุณาใหท้่านส่งแบบตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของส านวนภาษากลบัมายงั
ผูว้จิยัตามท่ีอยูด่า้นหลงัตรวจสอบความสอดคลอ้ง หากมีขอ้สงสัยประการใด กรุณาติดต่อ นายวสันัย 
ล้นเหลือ โทร. 095-6517887 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยิ่งท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม
ของส านวนภาษาและใหค้  าแนะน าในคร้ังน้ี 

 
นายวสันัย ล้นเหลือ 

นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

ค าช้ีแจง 
โปรดพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของส านวนภาษาของแต่ละข้อค าถาม และให้

ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงส านวนภาษาตามแบบฟอร์มต่อไปน้ี 
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แบบตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของส านวนภาษา 
และรูปแบบของแบบสอบถามเพ่ือพฒันาคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เร่ือง “ตัวบ่งช้ีผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน: 

โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง” 
ข้อที่ ข้อค าถาม ไม่มีการแก้ไข การปรับปรุงแก้ไข 

1 วเิคราะห์สภาพการณ์ทั้งภายในและ 
ภายนอก 

 มีการวเิคราะห์สภาพการณ์ทั้ง
ภายใน และภายนอก 

2 มีการก าหนดทิศทางและเป้าหมายท่ี
ชดัเจน 

  

3 มีการกระตุน้ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ในการท างาน 

  

4 มีการสร้างบรรยากาศท่ีสนับสนุน
ความคิดสร้างสรรค ์

  

5 ส่ือสารให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องมีความ
เขา้ใจวสิัยทศัน์ 

 มีการส่ือสารให้บุคลากรท่ี
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง มี ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
วสิัยทศัน์ไดอ้ยา่งชดัเจน 

6 โนม้นา้ว จูงใจใหบุ้คลากรยดึมัน่ 
ต่อวสิัยทศัน์ 

 มีการโนม้นา้ว จูงใจให้
บุคลากรยดึมัน่ต่อวสิัยทศัน์ 

7 สร้างความเขา้ใจและการมองเห็นคุณค่า 
ในวสิัยทศัน์ 

  

8 กระตุ้นให้ เ กิดการส่ือสารระหว่าง
บุคคลและเป็นลกัษณะสองทิศทาง 

  

9 มีการเช่ือมโยงและแปลงวิสัยทศัน์ไปสู่
นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน โครงการ 

  

10 กระตุน้สนบัสนุนการท างานเป็นทีม   
11 สนบัสนุนใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมใน 

การท างาน 
 ส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คลากร 

มีส่วนร่วมในการท างาน 
12 สร้างความไวว้างใจในการท างาน   
13 มุ่งเน้นการกระจายและเพิ่มอ านาจแก่

บุคลากร 
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ข้อที่ ข้อค าถาม ไม่มีการแก้ไข การปรับปรุงแก้ไข 
14 มีความสามารถในการพูดให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ

ง่าย 
 พูดใหผู้อ่ื้นเขา้ใจง่าย 

15 พูดโนม้นา้วใหผู้อ่ื้นเห็นดว้ยและยอมรับ 
ในความคิดเห็น 

  

16 เขียนข้อความเพื่อถ่ายถอดให้ผู ้อ่าน
เขา้ใจตามวตัถุประสงค ์

  

17 เลือกใชถ้อ้ยค าท่ีเหมาะสมกบัผูรั้บสาร   
18 แสดงออกด้วยการกระท า  เพื่ อให้

ผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ใจข่าวสาร 
 มี ก า รแสดงออก ด้วยการ

กระท า เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งเขา้ใจ
ข่าวสาร 

19 ส่ือสารท่ีหลากหลายเพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง 
เขา้ใจและยอมรับความคิดเห็น 

 ใชว้ิธีการส่ือสารท่ีหลากหลาย
เพื่อให้ผู ้เ ก่ียวข้องเข้าใจและ
ยอมรับความคิดเห็น 

20 ใช้รูปแบบการส่ือสารท่ีเอ้ืออ านวยให้ผู ้
ส่งสารและผูรั้บสารสามารถโตต้อบได ้

  

21 ส่ือสารอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 

  

22 ใชรู้ปแบบการส่ือสารแบบสองทางหรือ
แบบหลายช่องทาง 

  

23 รู้ว ัตถุประสงค์และเป้าหมายในการ
ท างานร่วมกันภายใต้กฎ กติกาหรือ
กรอบการท างานเดียวกนั 

 มีวตัถุประสงค์และเป้าหมาย
ในการท างานร่วมกันภายใต้
กฎ  ก ติก าห รือกรอบการ
ท างานเดียวกนั 

24 ประสานงานและตัด สินใจ ร่วมกัน
เพื่อใหง้านประสบความส าเร็จ 

  

25 รับผดิชอบผลของการท างานร่วมกนั  ร่วมรับผิดชอบผลของการ
ท างานร่วมกนั 

26 ประสานและส่งเสริมสัมพนัธภาพอนัดี   
27 เ ช่ื อและไว้วาง ใจ ในตัวผู ้ ร่ วมงานหรือ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
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ข้อที่ ข้อค าถาม ไม่มีการแก้ไข การปรับปรุงแก้ไข 
28 จดัใหมี้ระบบการส่ือสารแบบเปิด   
29 แลกเปล่ียนขอ้มูลประสบการณ์ในการ

ท างานร่วมกนั 
  

30 แกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจโดยกลุ่ม   
31 เป็นกนัเอง สนใจและเปิดใจท่ีจะรับฟัง

ความ คิด เ ห็นของผู ้ ร่ วมงานห รือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 มีความเป็นกนัเอง สนใจและ
เปิดใจท่ีจะรับฟังความคิดเห็น
ของผูร่้วมงานหรือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

32 ยอมรับซ่ึงกนัและกนัในการท างาน   
33 เป็นคนเปิดเผย ตรงไปตรงมา  เปิดเผย ตรงไปตรงมา 
34 มีความยุติธรรม ยึดหลักความเสมอ

ภาค 
 ยติุธรรม ยดึหลกัความเสมอ

ภาค 
35 แลก เป ล่ี ย นค ว าม คิ ด เ ห็ นท า ใ ห้

บุคลากรเกิดความเคารพและศรัทธา 
 แลกเปล่ียนความคิดเห็นท า

ใหบุ้คลากรเกิดความเคารพ 
36 มีความเสมอตน้เสมอปลาย   
37 รักษาค ามัน่สัญญา   
38 มองเห็นภาพในอนาคตท่ีเป็นไปได ้รู้

วา่ตนมีเป้าหมายชีวติ 
  

39 รู้คุณค่าและเขา้ใจตนเอง  รู้คุณค่าในตนเอง เขา้ใจ
ตนเอง 

40 รู้และเข้าใจในจุดเ ด่นจุดด้อย เป็น
รายบุคคล 

  

41 ใช้ จุ ด เ ด่นให้ เ ป็นประโยช น์และ
วางแผนพฒันาส่วนบุคคลเพื่อแก้ไข
จุดอ่อน 

  

42 มองเห็นความดีงามของตนเองและ
ศรัทธาในตนเอง 
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ข้อที่ ข้อค าถาม ไม่มีการแก้ไข การปรับปรุงแก้ไข 
43 ตั้งใจท่ีเขม้แขง็เพียงพอท่ีจะผา่นไปสู่ 

ศกัยภาพใหม่ 
 มีความตั้งใจท่ีเขม้แขง็เพียง

พอท่ีจะผา่นไปสู่ศกัยภาพใหม่ 
44 มีพลังแห่งความตั้ งใจ ท่ีจะพัฒนา

ตนเองพร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลง 
  

45 มีความขยนัมีความคิดสร้างสรรค์เป็น
นกัสร้างความแตกต่าง 

  

46 มุ่งแสวงหาทางแก้ปัญหารับมือกับปัญหา
ดว้ยทศันะเชิงบวก   

  

47 ใ ช้ น ว ัต ก ร ร ม แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพื่อใหเ้กิดการพฒันา 

  

48 มุ่งพฒันาโรงเรียนให้สอดคล้องและ
ทนัต่อความเปล่ียนแปลง 

 พฒันาโรงเรียนใหส้อดคลอ้ง
และทนัต่อความ
เปล่ียนแปลง 

49 ยอมรับในขอ้ผดิพลาด รับผดิชอบการ
กระท าและปฏิบติัตนเป็นท่ีน่า
ไวว้างใจ 

  

50 เรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์  มีการเรียนรู้และแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ 

51 สร้างองคค์วามรู้และนวตักรรมในการ
พฒันาองคก์ารและวชิาชีพและสร้าง
เครือข่าย 

  

52 ควรมีการแสวงหาโอกาสในการ
ท างานใหม่ ๆ 

 แสวงหาโอกาสในการ
ท างานใหม ่ๆ 

53 มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

  

54 มีทกัษะการจดัการและใช้ความรู้เพื่อ
การด าเนินชีวติ 

  

55 สนับสนุนให้ เ กิดการปรับปรุงการ
เรียนการสอน 
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ข้อที่ ข้อค าถาม ไม่มีการแก้ไข การปรับปรุงแก้ไข 
56 ได้รับการยอมรับนับถือจากเพื่อน

ร่วมงานในโรงเรียนและชุมชน 
 ไดรั้บการยอมรับนบัถือจาก

เพื่อนร่วมงาน 
57 มุ่งมัน่ในการบริหารจดัการ  มุ่งมัน่และมีทกัษะในการ

บริหารจดัการ 
58 สร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้นและท างาน

อยา่งเป็นระบบ 
  

59 ใหก้ารช่วยเหลือและการจูงใจบุคลากร
ในโรงเรียน 

 ช่วยเหลือและการจูงใจ
บุคลากรในโรงเรียน 

60 กระตุ้นและสนับสนุนให้ทุกคนมี
ความเติบโตกา้วหน้าและมีการพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง 

  

61 มีความเช่ียวชาญพฒันาคนอ่ืนอยูเ่สมอ  มีความเป็นผูเ้ช่ียวชาญ
พฒันาคนอ่ืนอยูเ่สมอ 

 



236 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ผลการวเิคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกบั 

ตัวบ่งช้ีและนิยามเชิงปฏบิัติการ (Index of Congruence: IOC) 
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ผลการวเิคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกบั 
ตัวบ่งช้ีและนิยามเชิงปฏิบัติการ (Index of Congruence: IOC) 

 

ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R   ค่า IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 
2 1 1 1 1 0 4 0.80 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 
4 1 1 1 0 1 4 0.80 
5 1 1 1 1 1 5 1.00 
6 1 1 1 1 1 5 1.00 
7 1 1 1 1 1 5 1.00 
8 1 1 1 0 1 4 0.80 
9 1 1 1 1 1 5 1.00 

10 1 1 1 1 1 5 1.00 
11 1 1 1 1 0 4 0.80 
12 1 1 1 1 1 5 1.00 
13 1 1 1 1 1 5 1.00 
14 1 1 1 0 1 4 0.80 
15 1 1 1 0 1 4 0.80 
16 1 1 1 1 1 5 1.00 
17 1 1 1 1 1 5 1.00 
18 1 1 1 1 1 5 1.00 
19 1 1 1 1 1 5 1.00 
20 1 1 1 0 1 4 0.80 
21 1 1 1 1 1 5 1.00 
22 1 1 1 1 1 5 1.00 
23 1 1 1 1 1 5 1.00 
24 1 1 1 0 1 4 0.80 
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ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R   ค่า IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

25 1 1 1 1 1 5 1.00 
26 1 1 1 1 1 5 1.00 
27 1 1 1 1 1 5 1.00 
28 1 1 1 1 1 5 1.00 
29 1 1 1 1 1 5 1.00 
30 1 1 1 0 1 4 0.80 
31 1 1 1 1 1 5 1.00 
32 1 1 1 1 1 5 1.00 
33 1 1 1 1 1 5 1.00 
34 1 1 1 0 1 4 0.80 
35 1 1 1 1 1 5 1.00 
36 1 1 1 1 0 4 0.80 
37 1 1 1 1 1 5 1.00 
38 1 1 1 1 1 5 1.00 
40 1 1 1 1 1 5 1.00 
41 1 1 1 0 1 4 0.80 
42 1 1 1 0 1 4 0.80 
43 1 1 1 1 1 5 1.00 
44 1 1 1 1 1 5 1.00 
45 1 1 1 1 1 5 1.00 
46 1 1 1 1 0 4 0.80 
47 1 1 1 1 1 5 1.00 
48 1 0 1 1 1 4 0.80 
49 1 1 1 1 1 5 1.00 
50 1 1 1 1 1 5 1.00 
51 1 1 1 1 1 5 1.00 
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ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R   ค่า IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

52 1 1 1 1 1 5 1.00 
53 1 1 1 0 1 4 0.80 
54 1 1 1 1 1 5 1.00 
55 1 1 1 1 1 5 1.00 
56 1 1 1 1 0 4 0.80 
57 0 1 1 1 1 4 0.80 
58 1 1 1 1 0 4 0.80 
59 1 1 1 1 0 4 0.80 
60 1 1 1 1 1 5 1.00 
61 1 1 1 0 1 4 0.80 
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ภาคผนวก ง 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

และหนังสือแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 

1. รศ.ดร.วเิชียร ชิวพิมาย  อาจารยป์ระจ า ประธานสาขาวชิาการบริหาร 
การศึกษาวทิยาลยับณัฑิตเอเซีย 

2. รศ.ดร.วลัภา อารีรัตน์  อาจารยป์ระจ า สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

3. ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจตุัรัส อาจารยป์ระจ า สาขาวชิาการวดัและประเมินผล 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

4. ผศ.ดร.บรรจบ บุญจนัทร์ อาจารยป์ระจ า สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

5. ดร.กุหลาบ ปุริสาร  อาจารยป์ระจ า สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
วทิยาลยับณัฑิตเอเซีย รองคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
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ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามในการวจิยั 
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เรียน  ผู้บริหารสถานศึกษาสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
เน่ืองด้วยขา้พเจา้ นายวสันัย ลน้เหลือ นักศึกษาปริญญาเอก หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี

บณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั วิทยา
เขตอีสาน ก าลังท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “ตัวบ่งช้ี ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลส าหรับ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง” โดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ คือ รองศาสตราจารย ์ดร.วโิรจน์ สารรัตนะ ซ่ึงการท าวทิยานิพนธ์ดงักล่าวจ าเป็นตอ้งไดรั้บ
ขอ้มูลจากท่าน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจยัในคร้ังน้ี 

ค าช้ีแจง 
1. แบบสอบถามเพื่อการวจิยัแบ่งออกเป็น 2 ตอนดงัน้ี 
ตอนที ่1 ขอ้มูลสถานภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตอนที่ 2 ระดับพฤติกรรมผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน ประกอบดว้ย 1) การมีวสิัยทศัน์ 2) การเป็นนกัส่ือสาร 3) การเป็นนกัสร้างความร่วมมือ และ 
4) การเป็นนกัพฒันาตนเองและผูอ่ื้น 

2. โปรดอ่านค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถามแต่ละตอน กรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอ้
ตามความเป็นจริง โดยผูว้ิจ ัยขอรับรองว่าค าตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ซ่ึงจะไม่มี
ผลกระทบใด ๆ ทั้งส้ินต่อสถานศึกษาและตวัท่านเอง 

ขอความกรุณาให้ท่านส่งแบบสอบถามกลบัมายงัผูว้ิจยัตามท่ีอยู่ด้านหลงัแบบสอบถาม
ภายใน 1-2 สัปดาห์หลงัจากไดรั้บแบบสอบถาม 

หากมีขอ้สงสัยประการใด กรุณาติดต่อ นายวสันัย ล้นเหลือ โทร. 095-6517887 
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 

วสันัย ล้นเหลือ 
นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย 
เร่ือง ตัวบ่งช้ีผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน: 

โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง 
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ตอนที ่1  ข้อมูลสถานภาพของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน �หรือเติมขอ้ความในช่องวา่งท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน 
1. เพศ  
 �ชาย   � หญิง 
2. อายุ 

�1. ไม่เกิน 30 ปี 

�2.  31-40 ปี 

� 3.  41-50 ปี 

� 4.  51-60 ปี 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 

� 1. ปริญญาตรีและประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการบริหารการศึกษา 

� 2. ปริญญาโท 

� 3. ปริญญาเอก 
4. ประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 

� 1. ไม่เกิน 5 ปี 

� 2.  6-10 ปี 

� 3.  11-15 ปี 

� 4.  16-20 ปี 

� 5.  21 ปี ข้ึนไป 
5. ขนาดสถานศึกษา 

� 1. ขนาดเล็ก (จ านวนนกัเรียนไม่เกิน 120 คน) 

� 2. ขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 121-499 คน) 

� 3. ขนาดใหญ่ (จ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 500 คน ข้ึนไป) 
6. ประเภทของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

� 1. ระดบัประถมศึกษา 

� 2. ระดบัมธัยมศึกษา 
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ตอนที ่2 ระดับพฤติกรรมผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ค าช้ีแจงโปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัพฤติกรรมของท่านในแต่ละขอ้วา่ท่าน

มีการปฏิบติั /พฤติกรรม / ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัใดโดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปน้ี 
 

1 2 3 4 5 
นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

 
 

ข้อ 
 

พฤติกรรมผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีประสิทธิผล 
ระดับพฤติกรรม 

น้อยทีสุ่ด                     มากที่สุด 
1 2 3 4 5 

องค์ประกอบหลกัที ่1 การมีวิสัยทัศน์ (Visionary) 
 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 1.1 การสร้างวสิัยทศัน์ (Formulating) 
1 มีการวเิคราะห์สภาพการณ์ทั้งภายในและภายนอก      
2 มีการก าหนดทิศทางและเป้าหมายท่ีชดัเจน      
3 มีการกระตุน้ให้เกิดความคิดสร้างสรรคใ์นการท างาน      

4 มีการสร้างบรรยากาศท่ีสนบัสนุนความคิด 
สร้างสรรค ์

     

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 1.2 การเผยแพร่วสิัยทศัน์ (Articulating) 

5 มีการส่ือสารใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจ
วสิัยทศัน์ไดอ้ยา่งชดัเจน 

     

6 มีการโนม้นา้ว จูงใจใหบุ้คลากรยดึมัน่ต่อวสิัยทศัน์      
7 สร้างความเขา้ใจและการมองเห็นคุณค่าในวสิัยทศัน์      
8 กระตุน้ใหเ้กิดการส่ือสารระหวา่งบุคคลและเป็น

ลกัษณะสองทิศทาง 
     

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 1.3 การปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ (Implementing) 
9 มีการเช่ือมโยงและแปลงวสิัยทศัน์ไปสู่นโยบาย 

เป้าหมาย แผนงาน โครงการ 
     

10 กระตุน้สนบัสนุนการท างานเป็นทีม      

11 ส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการท างาน      
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ข้อ 

 
พฤติกรรมผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีประสิทธิผล 

ระดับพฤติกรรม 
น้อยทีสุ่ด                     มากที่สุด 
1 2 3 4 5 

12 สร้างความไวว้างใจในการท างาน      
13 มุ่งเนน้การกระจายและเพิ่มอ านาจแก่บุคลากร      

องค์ประกอบหลกัที ่2 การเป็นนักส่ือสาร (Communicator) 
 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 2.1 มีทกัษะการส่ือสาร (Communication Skill) 
14 พูดใหผู้อ่ื้นเขา้ใจง่าย      

15 พูดโนม้นา้วใหผู้อ่ื้นเห็นดว้ยและยอมรับ 
ในความคิดเห็น 

     

16 เขียนขอ้ความเพื่อถ่ายถอดให้ผูอ่้านเขา้ใจตาม
วตัถุประสงค ์

     

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 2.2 ใชช่้องทางการส่ือสาร (Communication Channel) 

17 เลือกใชถ้อ้ยค าท่ีเหมาะสมกบัผูรั้บสาร      

18 มีการแสดงออกดว้ยการกระท า เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
เขา้ใจข่าวสาร 

     

19 ใชว้ธีิการส่ือสารท่ีหลากหลายเพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง 
เขา้ใจและยอมรับความคิดเห็น 

     

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 2.3 มีรูปแบบการส่ือสาร (Communication Form) 
20 ใชรู้ปแบบการส่ือสารท่ีเอ้ืออ านวยใหผู้ส่้งสารและ

ผูรั้บสารสามารถโตต้อบได ้
     

21 ส่ือสารอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ      
22 ใชรู้ปแบบการส่ือสารแบบสองทางหรือแบบหลาย

ช่องทาง 
     

 
  



252 

 
ข้อ 

 
พฤติกรรมผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีประสิทธิผล 

ระดับพฤติกรรม 
น้อยทีสุ่ด                     มากที่สุด 
1 2 3 4 5 

องค์ประกอบหลกัที ่3 การเป็นนักสร้างความร่วมมือ (Collaborator) 
 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 3.1 การท างานเป็นทีม (Team Work) 
23 มีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการท างานร่วมกนั

ภายใตก้ฎ กติกาหรือกรอบการท างานเดียวกนั 
     

24 ประสานงานและตดัสินใจร่วมกนัเพื่อใหง้านประสบ
ความส าเร็จ 

     

25 ร่วมรับผดิชอบผลของการท างานร่วมกนั      

26 ประสานและส่งเสริมสัมพนัธภาพอนัดี      
 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 3.2 การมีส่วนร่วม (Participant) 

27 เช่ือและไวว้างใจในตวัผูร่้วมงานหรือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

     

28 จดัใหมี้ระบบการส่ือสารแบบเปิด        
29 แลกเปล่ียนขอ้มูลประสบการณ์ในการท างานร่วมกนั      
30 แกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจโดยกลุ่ม      

31 มีความเป็นกนัเอง สนใจและเปิดใจท่ีจะรับฟังความ
คิดเห็นของผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

     

32 ยอมรับซ่ึงกนัและกนัในการท างาน      

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 3.3 ความไวว้างใจ (Trust) 
33 เปิดเผย ตรงไปตรงมา      

34 ยติุธรรม ยดึหลกัความเสมอภาค      
35 แลกเปล่ียนความคิดเห็นท าใหบุ้คลากรเกิดความ

เคารพ 
     

36 มีความเสมอตน้เสมอปลาย      
37 รักษาค ามัน่สัญญา      
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ข้อ 

 
พฤติกรรมผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีประสิทธิผล 

ระดับพฤติกรรม 
น้อยทีสุ่ด                     มากที่สุด 
1 2 3 4 5 

องค์ประกอบหลกัที ่4 การเป็นนักพฒันาตนเองและผู้อ่ืน (Development Self and Others) 
 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 4.1 มีวสิัยทศัน์ส่วนตน (Personal Vision) 
38 มองเห็นภาพในอนาคตท่ีเป็นไปได ้รู้วา่ตนมีเป้าหมาย

ชีวติ 
     

39 รู้คุณค่าในตนเอง เขา้ใจตนเอง      

40 รู้และเขา้ใจในจุดเด่นจุดดอ้ยเป็นรายบุคคล      

41 ใชจุ้ดเด่นใหเ้ป็นประโยชน์และวางแผนพฒันาส่วน
บุคคลเพื่อแกไ้ขจุดอ่อน 

     

42 มองเห็นความดีงามของตนเองและศรัทธาในตนเอง      

43 มีความตั้งใจท่ีเขม้แขง็เพียงพอท่ีจะผา่นไปสู่ศกัยภาพใหม่      

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 4.2 มุ่งมัน่ท่ีจะเปล่ียนแปลง (Commitment to Change) 

44 มีพลงัแห่งความตั้งใจท่ีจะพฒันาตนเองพร้อมรับกบั
การเปล่ียนแปลง 

     

45 มีความขยนัมีความคิดสร้างสรรคเ์ป็นนกัสร้างความ
แตกต่าง 

     

46 มุ่งแสวงหาทางแกปั้ญหารับมือกบัปัญหาดว้ยทศันะเชิงบวก      
47 ใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหเ้กิด

การพฒันา 
     

48 พฒันาโรงเรียนใหส้อดคลอ้งและทนัต่อความ
เปล่ียนแปลง 

     

49 ยอมรับในขอ้ผดิพลาด รับผดิชอบการกระท าและ 
ปฏิบติัตนเป็นท่ีน่าไวว้างใจ 
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ข้อ 

 
พฤติกรรมผู้บริหารสถานศึกษาทีม่ีประสิทธิผล 

ระดับพฤติกรรม 
น้อยทีสุ่ด                     มากที่สุด 
1 2 3 4 5 

 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 4.3 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Person Learning) 
50 มีการเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์      

51 สร้างองคค์วามรู้และนวตักรรมในการพฒันาองคก์าร 
และวชิาชีพและสร้างเครือข่าย 

     

52 แสวงหาโอกาสในการท างานใหม่ ๆ      

53 มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ      

54 มีทกัษะการจดัการและใชค้วามรู้เพื่อการด าเนินชีวิต      
 องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 4.4 เป็นท่ีปรึกษา (Consult) 

55 สนบัสนุนใหเ้กิดการปรับปรุงการเรียนการสอน      
56 ไดรั้บการยอมรับนบัถือจากเพื่อนร่วมงาน      
57 มุ่งมัน่และมีทกัษะในการบริหารจดัการ      
58 สร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้นและท างานอยา่งเป็นระบบ      
59 ช่วยเหลือและการจูงใจบุคลากรในโรงเรียน      
60 กระตุน้และสนบัสนุนใหทุ้กคนมีความเติบโต

กา้วหนา้และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
     

61 มีความเป็นผูเ้ช่ียวชาญพฒันาคนอ่ืนอยูเ่สมอ      
 

 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิง่ทีใ่ห้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ฉ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็ข้อมูลถงึต้นสังกดั 
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ภาคผนวก ช 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็ข้อมูลถงึสถานศึกษา 
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ภาคผนวก ซ 
ผลการตรวจสอบการพฒันาตวับ่งช้ีผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล 

ส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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                                DATE:  2/18/2017 

                                  TIME: 20:12 

 

                                L I S R E L  8.72 

 

                                       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., 

1981-2005  

          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 

C:\Users\Administrator.Eof201510011746\Desktop\CFABF1\CFA1.SPJ: 

 

 Raw Data from file 

'C:\Users\Administrator.Eof201510011746\Desktop\CFABF1\DATA1.ps

f' 

 Latent Variables  VIS1 VIS2 VIS3 

 Relationships 

 V1 = VIS1 

 V2 = VIS1 

 V3 = VIS1 

 V4 = VIS1 

 V5 = VIS2 

 V6 = VIS2 

 V7 = VIS2 

 V8 = VIS2 

 V9 = VIS3 

 V10 = VIS3 

 V11 = VIS3 

 V12 = VIS3 

 V13 = VIS3 

         Covariance Matrix        

 

                  V1         V2         V3         V4         V5         

V6    

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

-   -------- 

       V1       0.44 

       V2       0.25       0.35 

       V3       0.23       0.16       0.32 
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       V4       0.21       0.18       0.20       0.38 

       V5       0.23       0.19       0.17       0.18       0.36 

       V6       0.27       0.19       0.19       0.20       0.26       

0.42 

       V7       0.24       0.22       0.17       0.21       0.26       

0.28 

       V8       0.15       0.17       0.08       0.15       0.15       

0.13 

       V9       0.29       0.27       0.20       0.22       0.26       

0.23 

      V10       0.24       0.21       0.18       0.24       0.22       

0.22 

      V11       0.28       0.25       0.20       0.20       0.24       

0.19 

      V12       0.14       0.13       0.07       0.14       0.18       

0.16 

      V13       0.17       0.15       0.17       0.22       0.17       

0.19 

 

         Covariance Matrix        

 

                  V7         V8         V9        V10        V11        

V12    

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

-   -------- 

       V7       0.36 

       V8       0.14       0.39 

       V9       0.24       0.19       0.39 

      V10       0.19       0.22       0.29       0.36 

      V11       0.20       0.18       0.32       0.32       0.49 

      V12       0.16       0.14       0.15       0.18       0.23       

0.30 

      V13       0.17       0.12       0.19       0.21       0.25       

0.20 

 

         Covariance Matrix        

 

                 V13    

            -------- 

      V13       0.34 

 

 Parameter Specifications 

 

         LAMBDA-X     

 

                VIS1       VIS2       VIS3 

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

       V1          1          0          0 

       V2          2          0          0 

       V3          3          0          0 

       V4          4          0          0 

       V5          0          5          0 

       V6          0          6          0 
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       V7          0          7          0 

       V8          0          8          0 

       V9          0          0          9 

      V10          0          0         10 

      V11          0          0         11 

      V12          0          0         12 

      V13          0          0         13 

 

         PHI          

 

                VIS1       VIS2       VIS3 

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

     VIS1          0 

     VIS2         14          0 

     VIS3         15         16          0 

 

LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            

 

         LAMBDA-X     

 

                VIS1       VIS2       VIS3    

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

       V1       0.50        - -        - - 

              (0.02) 

               20.25 

 

       V2       0.44        - -        - - 

              (0.02) 

               19.50 

 

       V3       0.36        - -        - - 

              (0.02) 

               16.11 

 

       V4       0.43        - -        - - 

              (0.02) 

               18.08 

 

       V5        - -       0.49        - - 

                         (0.02) 

                          22.16 

 

       V6        - -       0.53        - - 

                         (0.02) 

                          21.55 

 

       V7        - -       0.51        - - 

                         (0.03) 

                          20.26 

 

       V8        - -       0.42        - - 

                         (0.03) 
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                          12.49 

 

       V9        - -        - -       0.54 

                                    (0.02) 

                                     23.59 

 

      V10        - -        - -       0.53 

                                    (0.02) 

                                     25.31 

 

      V11        - -        - -       0.64 

                                    (0.03) 

                                     25.44 

 

      V12        - -        - -       0.35 

                                    (0.02) 

                                     16.68 

 

      V13        - -        - -       0.40 

                                    (0.02) 

                                     18.45 

 

 

         PHI          

 

                VIS1       VIS2       VIS3    

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

     VIS1       1.00 

 

     VIS2       0.91       1.00 

              (0.02) 

               37.53 

 

     VIS3       0.89       0.86       1.00 

              (0.02)     (0.03) 

               37.87      31.29 

 

 

         THETA-DELTA  

 

                  V1         V2         V3         V4         V5         

V6    

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

-   -------- 

       V1       0.18 

              (0.02) 

               12.15 

 

       V2       0.03       0.16 

              (0.01)     (0.01) 

                2.58      12.97 
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       V3       0.05        - -       0.20 

              (0.01)                (0.01) 

                5.17                 15.98 

 

       V4        - -        - -       0.05       0.20 

                                    (0.01)     (0.01) 

                                      5.67      13.96 

 

       V5        - -        - -        - -      -0.01       0.12 

                                               (0.01)     (0.01) 

                                                -1.19       9.04 

 

 

         THETA-DELTA  

 

                  V7         V8         V9        V10        V11        

V12    

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

-   -------- 

       V7       0.10 

              (0.02) 

                5.56 

 

       V8      -0.07       0.21 

              (0.02)     (0.02) 

               -4.30       8.68 

 

       V9       0.01        - -       0.10 

              (0.01)                (0.01) 

                0.54                  7.36 

 

      V10      -0.05       0.03        - -       0.07 

              (0.01)     (0.01)                (0.01) 

               -5.70       2.25                  6.40 

 

      V11      -0.08      -0.05      -0.02      -0.02       0.09 

              (0.01)     (0.01)     (0.01)     (0.01)     (0.02) 

               -7.73      -3.71      -3.10      -1.71       5.04 

 

      V12        - -       0.02      -0.03        - -       0.01       

0.18 

                         (0.01)     (0.01)                (0.01)     

(0.01) 

                           1.53      -4.50                  0.81      

15.76 

 

      V13       0.00      -0.03      -0.02        - -        - 

-       0.05 

              (0.01)     (0.01)     (0.01)                           

(0.01) 

                0.05      -2.46      -2.57                             

6.56 
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         THETA-DELTA  

 

                 V13    

            -------- 

      V13       0.18 

              (0.01) 

               15.91 

 

         Squared Multiple Correlations for X - Variables          

 

                  V1         V2         V3         V4         V5         

V6    

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

-   -------- 

                0.58       0.54       0.39       0.48       0.68       

0.67 

 

         Squared Multiple Correlations for X - Variables          

 

                  V7         V8         V9        V10        V11        

V12    

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

-   -------- 

                0.73       0.46       0.74       0.79       0.83       

0.40 

 

         Squared Multiple Correlations for X - Variables          

 

                 V13    

            -------- 

                0.47 

 

                           Goodness of Fit Statistics 

 

                             Degrees of Freedom = 10 

                Minimum Fit Function Chi-Square = 9.49 (P = 0.49) 

        Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 9.44 

(P = 0.49) 

                  Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 0.0 

              90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 

10.82) 

 

                        Minimum Fit Function Value = 0.015 

                 Population Discrepancy Function Value (F0) = 

0.0 

              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 

0.017) 

              Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 

0.0 
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             90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 

0.041) 

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

0.99 

 

                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.27 

             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.27 ; 

0.29) 

                         ECVI for Saturated Model = 0.29 

                       ECVI for Independence Model = 23.13 

 

     Chi-Square for Independence Model with 78 Degrees of Freedom 

= 14567.21 

                           Independence AIC = 14593.21 

                                Model AIC = 171.44 

                              Saturated AIC = 182.00 

                           Independence CAIC = 14664.05 

                               Model CAIC = 612.80 

                             Saturated CAIC = 677.85 

                          Normed Fit Index (NFI) = 1.00 

                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.00 

                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.13 

                        Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 

                        Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 

                         Relative Fit Index (RFI) = 0.99 

 

                            Critical N (CN) = 1544.26 

                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.0030 

                            Standardized RMR = 0.0086 

                        Goodness of Fit Index (GFI) = 1.00 

                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.98 

                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.11 

 

         Fitted Covariance Matrix 

 

                  V1         V2         V3         V4         V5         

V6    

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

-   -------- 

       V1       0.44 

       V2       0.25       0.35 

       V3       0.23       0.16       0.33 

       V4       0.22       0.19       0.21       0.38 

       V5       0.23       0.20       0.16       0.18       0.36 

       V6       0.27       0.19       0.19       0.21       0.26       

0.41 

       V7       0.24       0.22       0.17       0.21       0.26       

0.28 

       V8       0.15       0.17       0.07       0.15       0.16       

0.13 

       V9       0.29       0.27       0.20       0.22       0.26       

0.24 
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      V10       0.24       0.21       0.18       0.24       0.23       

0.22 

      V11       0.29       0.25       0.20       0.20       0.24       

0.19 

      V12       0.14       0.14       0.07       0.13       0.18       

0.16 

      V13       0.18       0.16       0.17       0.22       0.17       

0.19 

 

         Fitted Covariance Matrix 

 

                  V7         V8         V9        V10        V11        

V12    

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

-   -------- 

       V7       0.36 

       V8       0.14       0.39 

       V9       0.24       0.20       0.39 

      V10       0.19       0.22       0.29       0.36 

      V11       0.20       0.18       0.32       0.32       0.49 

      V12       0.15       0.14       0.15       0.19       0.23       

0.30 

      V13       0.18       0.12       0.19       0.21       0.25       

0.19 

 

         Fitted Covariance Matrix 

 

                 V13    

            -------- 

      V13       0.34 

 

 

 Modification Indices and Expected Change 

 

         Modification Indices for LAMBDA-X        

 

                VIS1       VIS2       VIS3    

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

       V1        - -       0.04       0.15 

       V2        - -       0.03       0.21 

       V3        - -       0.06       1.59 

       V4        - -       0.15       3.32 

       V5       2.22        - -       2.22 

       V6       0.76        - -       0.76 

       V7       0.26        - -       0.26 

       V8        - -        - -        - - 

       V9        - -        - -        - - 

      V10       0.35       0.05        - - 

      V11       0.15       0.15        - - 

      V12       0.67       2.53        - - 

      V13       1.17       1.17        - - 

 

         Expected Change for LAMBDA-X     
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                VIS1       VIS2       VIS3    

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

       V1        - -       0.03       0.03 

       V2        - -      -0.02      -0.03 

       V3        - -       0.03      -0.12 

       V4        - -      -0.07       0.29 

       V5       0.98        - -      -0.30 

       V6      -0.60        - -       0.18 

       V7      -0.30        - -       0.09 

       V8        - -        - -        - - 

       V9        - -        - -        - - 

      V10       0.06      -0.03        - - 

      V11      -0.04      -0.06        - - 

      V12       0.07       0.15        - - 

      V13      -0.10      -0.14        - - 

 

         Standardized Expected Change for LAMBDA-X        

 

                VIS1       VIS2       VIS3    

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

       V1        - -       0.03       0.03 

       V2        - -      -0.02      -0.03 

       V3        - -       0.03      -0.12 

       V4        - -      -0.07       0.29 

       V5       0.98        - -      -0.30 

       V6      -0.60        - -       0.18 

       V7      -0.30        - -       0.09 

       V8        - -        - -        - - 

       V9        - -        - -        - - 

      V10       0.06      -0.03        - - 

      V11      -0.04      -0.06        - - 

      V12       0.07       0.15        - - 

      V13      -0.10      -0.14        - - 

 

         Completely Standardized Expected Change for LAMBDA-X     

 

                VIS1       VIS2       VIS3    

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

       V1        - -       0.05       0.05 

       V2        - -      -0.04      -0.06 

       V3        - -       0.05      -0.21 

       V4        - -      -0.12       0.47 

       V5       1.64        - -      -0.50 

       V6      -0.93        - -       0.28 

       V7      -0.50        - -       0.15 

       V8        - -        - -        - - 

       V9        - -        - -        - - 

      V10       0.09      -0.04        - - 

      V11      -0.06      -0.08        - - 

      V12       0.13       0.27        - - 

      V13      -0.18      -0.25        - - 
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 Standardized Solution            

 

         LAMBDA-X     

 

                VIS1       VIS2       VIS3    

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

       V1       0.50        - -        - - 

       V2       0.44        - -        - - 

       V3       0.36        - -        - - 

       V4       0.43        - -        - - 

       V5        - -       0.49        - - 

       V6        - -       0.53        - - 

       V7        - -       0.51        - - 

       V8        - -       0.42        - - 

       V9        - -        - -       0.54 

      V10        - -        - -       0.53 

      V11        - -        - -       0.64 

      V12        - -        - -       0.35 

      V13        - -        - -       0.40 

 

         PHI                                      

 

                VIS1       VIS2       VIS3    

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

     VIS1       1.00 

     VIS2       0.91       1.00 

     VIS3       0.89       0.86       1.00 

 

 

 

 

 Completely Standardized Solution 

 

         LAMBDA-X     

 

                VIS1       VIS2       VIS3    

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

       V1       0.76        - -        - - 

       V2       0.74        - -        - - 

       V3       0.62        - -        - - 

       V4       0.69        - -        - - 

       V5        - -       0.82        - - 

       V6        - -       0.82        - - 

       V7        - -       0.85        - - 

       V8        - -       0.68        - - 

       V9        - -        - -       0.86 

      V10        - -        - -       0.89 

      V11        - -        - -       0.91 

      V12        - -        - -       0.63 

      V13        - -        - -       0.68 

 

         PHI                                      
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                VIS1       VIS2       VIS3    

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

     VIS1       1.00 

     VIS2       0.91       1.00 

     VIS3       0.89       0.86       1.00 

 

 

         THETA-DELTA  

 

                 V13    

            -------- 

      V13       0.53 

 

                           Time used:    0.031 Seconds 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                DATE:  2/18/2017 

                                  TIME: 19:08 

 

                                L I S R E L  8.72 

 

                                       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., 

1981-2005  
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          Use of this program is subject to the terms specified 

in the 

Universal Copyright Convention. 

                          Website: www.ssicentral.com 

 

 The following lines were read from file 

C:\Users\Administrator.Eof201510011746\Desktop\CFABF2\CFA2.SPJ: 

 

 Raw Data from file 

'C:\Users\Administrator.Eof201510011746\Desktop\CFABF2\DATA2.ps

f' 

 Latent Variables  COM1 COM2 COM3 

 Relationships 

 C14 = COM1 

 C15 = COM1 

 C16 = COM1 

 C17 = COM2 

 C18 = COM2 

 C19 = COM2 

 C20 = COM3 

 C21 = COM3 

 C22 = COM3 

Path Diagram 

 LISREL OUTPUT: AM RS EF FS SS SC AD=OFF 

 End of Problem 

 

         Covariance Matrix        

 

                 C14        C15        C16        C17        C18        

C19    

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

-   -------- 

      C14       0.38 

      C15       0.20       0.40 

      C16       0.12       0.24       0.37 

      C17       0.14       0.22       0.21       0.35 

      C18       0.18       0.28       0.23       0.31       0.46 

      C19       0.10       0.20       0.23       0.22       0.28       

0.39 

      C20       0.13       0.21       0.19       0.26       0.32       

0.28 

      C21       0.12       0.18       0.21       0.20       0.26       

0.30 

      C22       0.17       0.23       0.20       0.26       0.30       

0.29 

 

         Covariance Matrix        

 

                 C20        C21        C22    

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

      C20       0.42 

      C21       0.23       0.36 

      C22       0.32       0.29       0.39 
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LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            

 

         LAMBDA-X     

 

                COM1       COM2       COM3    

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

      C14       0.32        - -        - - 

              (0.03) 

               10.57 

 

      C15       0.51        - -        - - 

              (0.02) 

               21.54 

 

      C16       0.48        - -        - - 

              (0.02) 

               21.04 

 

      C17        - -       0.46        - - 

                         (0.02) 

                          21.02 

 

      C18        - -       0.54        - - 

                         (0.02) 

                          23.11 

 

      C19        - -       0.53        - - 

                         (0.02) 

                          24.88 

 

      C20        - -        - -       0.55 

                                    (0.02) 

                                     25.79 

 

      C21        - -        - -       0.51 

                                    (0.02) 

                                     25.09 

 

      C22        - -        - -       0.58 

                                    (0.02) 

                                     29.07 

 

 

         PHI          

 

                COM1       COM2       COM3    

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

     COM1       1.00 

 

     COM2       0.93       1.00 

              (0.04) 
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               26.21 

 

     COM3       0.72       0.96       1.00 

              (0.03)     (0.01) 

               21.89      85.22 

 

 

         THETA-DELTA  

 

                 C14        C15        C16        C17        C18        

C19    

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

-   -------- 

      C14       0.28 

              (0.02) 

               13.62 

 

      C15       0.03       0.14 

              (0.01)     (0.01) 

                2.31      10.05 

 

      C16      -0.03        - -       0.14 

              (0.01)                (0.01) 

               -2.78                 10.84 

 

      C17        - -        - -        - -       0.14 

                                               (0.01) 

                                                11.51 

 

      C18       0.02       0.02      -0.01       0.06       0.16 

              (0.01)     (0.01)     (0.01)     (0.01)     (0.01) 

                2.19       2.37      -0.93       5.61      13.30 

 

         THETA-DELTA  

 

                 C20        C21        C22    

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

      C20       0.11 

              (0.01) 

               11.80 

 

      C21      -0.05       0.11 

              (0.01)     (0.01) 

               -8.35      11.93 

 

      C22        - -        - -       0.06 

                                    (0.01) 

                                      8.87 

 

 

         Squared Multiple Correlations for X - Variables          
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                 C14        C15        C16        C17        C18        

C19    

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

-   -------- 

                0.27       0.65       0.62       0.60       0.64       

0.71 

 

         Squared Multiple Correlations for X - Variables          

 

                 C20        C21        C22    

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

                0.73       0.71       0.84 

 

 

                           Goodness of Fit Statistics 

 

                              Degrees of Freedom = 3 

                Minimum Fit Function Chi-Square = 2.34 (P = 0.50) 

        Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 2.34 

(P = 0.50) 

                  Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 0.0 

              90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 

7.08) 

 

                       Minimum Fit Function Value = 0.0037 

                 Population Discrepancy Function Value (F0) = 

0.0 

              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 

0.011) 

              Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 

0.0 

             90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 

0.061) 

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

0.89 

 

                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.14 

             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.14 ; 

0.15) 

                         ECVI for Saturated Model = 0.14 

                       ECVI for Independence Model = 12.62 

 

      Chi-Square for Independence Model with 36 Degrees of 

Freedom = 7947.55 

                            Independence AIC = 7965.55 

                                Model AIC = 86.34 

                              Saturated AIC = 90.00 

                           Independence CAIC = 8014.59 

                               Model CAIC = 315.19 

                             Saturated CAIC = 335.20 

 

                          Normed Fit Index (NFI) = 1.00 
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                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.00 

                    Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.083 

                        Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 

                        Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 

                         Relative Fit Index (RFI) = 1.00 

 

                            Critical N (CN) = 3054.99 

 

                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.0017 

                            Standardized RMR = 0.0044 

                        Goodness of Fit Index (GFI) = 1.00 

                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.99 

                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.067 

 

 

         Fitted Covariance Matrix 

 

                 C14        C15        C16        C17        C18        

C19    

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

-   -------- 

      C14       0.38 

      C15       0.20       0.40 

      C16       0.12       0.24       0.37 

      C17       0.14       0.22       0.20       0.35 

      C18       0.18       0.28       0.23       0.31       0.46 

      C19       0.10       0.20       0.23       0.22       0.28       

0.39 

      C20       0.13       0.20       0.19       0.26       0.31       

0.28 

      C21       0.12       0.18       0.22       0.20       0.26       

0.30 

      C22       0.17       0.23       0.20       0.25       0.30       

0.29 

 

         Fitted Covariance Matrix 

 

                 C20        C21        C22    

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

      C20       0.42 

      C21       0.23       0.36 

      C22       0.32       0.29       0.39 

 

 

         Standardized Residuals   

 

                 C14        C15        C16        C17        C18        

C19    

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

-   -------- 

      C14       0.94 

      C15       0.94       0.94 
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      C16      -0.94      -0.94      -0.94 

      C17      -0.08      -0.86       1.12       0.94 

      C18       0.66       1.49      -1.39       0.32       1.45 

      C19       0.00       0.74      -1.40       0.74      -0.69      

-1.25 

      C20       0.19       1.37      -0.97       0.94       1.31       

0.20 

      C21       0.04       0.01      -1.40      -0.41      -0.95      

-1.40 

      C22       0.44       1.48      -1.06       0.54       1.23      

-1.40 

 

         Standardized Residuals   

 

                 C20        C21        C22    

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

      C20       0.94 

      C21      -1.12      -1.50 

      C22      -0.50       0.27       0.63 

 

 

 Modification Indices and Expected Change 

 

         Modification Indices for LAMBDA-X        

 

                COM1       COM2       COM3    

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

      C14        - -       0.01       0.01 

      C15        - -       1.40       1.40 

      C16        - -       1.69       1.69 

      C17        - -        - -        - - 

      C18        - -        - -        - - 

      C19        - -        - -        - - 

      C20       0.89       0.89        - - 

      C21       0.89       0.89        - - 

      C22        - -        - -        - - 

 

         Expected Change for LAMBDA-X     

 

                COM1       COM2       COM3    

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

      C14        - -      -0.01      -0.01 

      C15        - -       0.10       0.08 

      C16        - -      -0.12      -0.09 

      C17        - -        - -        - - 

      C18        - -        - -        - - 

      C19        - -        - -        - - 

      C20       0.07       0.24        - - 

      C21      -0.07      -0.22        - - 

      C22        - -        - -        - - 

 

         Standardized Expected Change for LAMBDA-X        
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                COM1       COM2       COM3    

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

      C14        - -      -0.01      -0.01 

      C15        - -       0.10       0.08 

      C16        - -      -0.12      -0.09 

      C17        - -        - -        - - 

      C18        - -        - -        - - 

      C19        - -        - -        - - 

      C20       0.07       0.24        - - 

      C21      -0.07      -0.22        - - 

      C22        - -        - -        - - 

 

         Completely Standardized Expected Change for LAMBDA-X     

 

                COM1       COM2       COM3    

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

      C14        - -      -0.01      -0.01 

      C15        - -       0.16       0.12 

      C16        - -      -0.20      -0.15 

      C17        - -        - -        - - 

      C18        - -        - -        - - 

      C19        - -        - -        - - 

      C20       0.11       0.37        - - 

      C21      -0.11      -0.37        - - 

      C22        - -        - -        - - 

 

Maximum Modification Index is    1.69 for Element ( 7, 3) of 

THETA-DELTA 

 

 Factor Scores Regressions 

 

         KSI  

 

                 C14        C15        C16        C17        C18        

C19    

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

-   -------- 

     COM1       0.28       0.53       0.42       0.35       0.06       

0.97 

     COM2       0.11       0.35       0.19       0.21      -0.08       

0.32 

     COM3      -0.04       0.07      -0.12       0.23       0.00       

0.10 

 

         KSI  

 

                 C20        C21        C22    

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

     COM1      -0.12      -0.41      -0.19 

     COM2       0.36       0.26       0.26 

     COM3       0.47       0.53       0.52 
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 Standardized Solution            

 

         LAMBDA-X     

 

                COM1       COM2       COM3    

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

      C14       0.32        - -        - - 

      C15       0.51        - -        - - 

      C16       0.48        - -        - - 

      C17        - -       0.46        - - 

      C18        - -       0.54        - - 

      C19        - -       0.53        - - 

      C20        - -        - -       0.55 

      C21        - -        - -       0.51 

      C22        - -        - -       0.58 

 

         PHI                                      

 

                COM1       COM2       COM3    

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

     COM1       1.00 

     COM2       0.93       1.00 

     COM3       0.72       0.96       1.00 

 

 Completely Standardized Solution 

 

         LAMBDA-X     

 

                COM1       COM2       COM3    

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

      C14       0.52        - -        - - 

      C15       0.80        - -        - - 

      C16       0.79        - -        - - 

      C17        - -       0.78        - - 

      C18        - -       0.80        - - 

      C19        - -       0.84        - - 

      C20        - -        - -       0.86 

      C21        - -        - -       0.84 

      C22        - -        - -       0.92 

 

         PHI                                      

 

                COM1       COM2       COM3    

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

     COM1       1.00 

     COM2       0.93       1.00 

     COM3       0.72       0.96       1.00 

 

                           Time used:    0.031 Seconds 
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                                DATE:  2/20/2017 

                                  TIME:  5:59 

 

                                L I S R E L  8.72 

 

                                       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., 

1981-2005  

          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 

C:\Users\Administrator.Eof201510011746\Desktop\CFABF3\CFA3.SPJ: 

 

 Raw Data from file 

'C:\Users\Administrator.Eof201510011746\Desktop\CFABF3\DATA3.ps

f' 

 Latent Variables  COL1 COL2 COL3 

 Relationships 

 CO23 = COL1 

 CO24 = COL1 

 CO25 = COL1 

 CO26 = COL1 

 CO27 = COL2 

 CO28 = COL2 

 CO29 = COL2 

 CO30 = COL2 

 CO31 = COL2 

 CO32 = COL2 

 CO33 = COL3 

 CO34 = COL3 



281 

 CO35 = COL3 

 CO36 = COL3 

 CO37 = COL3 

 Path Diagram 

 LISREL OUTPUT: AM RS EF FS SS SC AD=OFF 

 End of Problem 

 

         Covariance Matrix        

 

                CO23       CO24       CO25       CO26       CO27       

CO28    

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

-   -------- 

     CO23       0.30 

     CO24       0.15       0.33 

     CO25       0.15       0.27       0.41 

     CO26       0.14       0.27       0.34       0.38 

     CO27       0.10       0.18       0.23       0.21       0.32 

     CO28       0.12       0.19       0.19       0.21       0.19       

0.33 

     CO29       0.14       0.23       0.20       0.20       0.20       

0.28 

     CO30       0.15       0.23       0.24       0.25       0.19       

0.25 

     CO31       0.18       0.17       0.20       0.18       0.15       

0.14 

     CO32       0.08       0.17       0.18       0.19       0.16       

0.18 

     CO33       0.11       0.18       0.21       0.21       0.17       

0.15 

     CO34       0.15       0.21       0.24       0.22       0.17       

0.22 

     CO35       0.16       0.22       0.24       0.23       0.20       

0.24 

     CO36       0.13       0.16       0.21       0.23       0.11       

0.19 

     CO37       0.12       0.16       0.19       0.20       0.12       

0.14 

 

         Covariance Matrix        

 

                CO29       CO30       CO31       CO32       CO33       

CO34    

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

-   -------- 

     CO29       0.34 

     CO30       0.28       0.38 

     CO31       0.15       0.18       0.31 

     CO32       0.21       0.18       0.13       0.34 

     CO33       0.17       0.19       0.17       0.23       0.36 

     CO34       0.20       0.22       0.14       0.15       0.21       

0.33 
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     CO35       0.23       0.22       0.14       0.18       0.20       

0.23 

     CO36       0.15       0.18       0.11       0.17       0.25       

0.21 

     CO37       0.15       0.20       0.10       0.16       0.23       

0.21 

 

         Covariance Matrix        

 

                CO35       CO36       CO37    

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

     CO35       0.34 

     CO36       0.22       0.38 

     CO37       0.21       0.27       0.34 

 

LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            

 

         LAMBDA-X     

 

                COL1       COL2       COL3    

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

     CO23       0.36        - -        - - 

              (0.03) 

               13.06 

 

     CO24       0.54        - -        - - 

              (0.02) 

               24.65 

 

     CO25       0.58        - -        - - 

              (0.02) 

               27.49 

 

     CO26       0.59        - -        - - 

              (0.02) 

               29.90 

 

     CO27        - -       0.41        - - 

                         (0.03) 

                          15.95 

 

     CO28        - -       0.38        - - 

                         (0.03) 

                          14.11 

 

     CO29        - -       0.45        - - 

                         (0.03) 

                          15.07 

 

     CO30        - -       0.49        - - 

                         (0.03) 

                          17.88 
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     CO31        - -       0.36        - - 

                         (0.02) 

                          15.72 

 

     CO32        - -       0.37        - - 

                         (0.02) 

                          15.26 

 

     CO33        - -        - -       0.47 

                                    (0.03) 

                                     17.90 

 

     CO34        - -        - -       0.47 

                                    (0.02) 

                                     23.36 

 

     CO35        - -        - -       0.48 

                                    (0.02) 

                                     23.59 

 

     CO36        - -        - -       0.45 

                                    (0.02) 

                                     20.07 

 

     CO37        - -        - -       0.44 

                                    (0.02) 

                                     20.89 

 

 

         PHI          

 

                COL1       COL2       COL3    

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

     COL1       1.00 

 

     COL2       0.86       1.00 

              (0.03) 

               27.65 

 

     COL3       0.75       0.84       1.00 

              (0.03)     (0.04) 

               26.29      22.32 

 

 

         THETA-DELTA  

 

                CO23       CO24       CO25       CO26       CO27       

CO28    

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

-   -------- 

     CO23       0.17 
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              (0.02) 

                9.85 

 

     CO24      -0.05       0.04 

              (0.01)     (0.01) 

               -3.67       3.00 

 

     CO25      -0.06      -0.05       0.08 

              (0.01)     (0.01)     (0.01) 

               -4.73      -4.84       8.48 

 

     CO26      -0.07      -0.05        - -       0.04 

              (0.01)     (0.01)                (0.01) 

               -5.67      -4.79                  4.11 

 

     CO27      -0.03      -0.01       0.03        - -       0.15 

              (0.01)     (0.01)     (0.01)                (0.02) 

               -3.06      -1.89       3.96                  9.37 

 

         THETA-DELTA  

 

                CO29       CO30       CO31       CO32       CO33       

CO34    

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

-   -------- 

     CO29       0.14 

              (0.02) 

                6.66 

 

     CO30       0.06       0.14 

              (0.02)     (0.02) 

                3.14       7.21 

 

     CO31      -0.02       0.00       0.18 

              (0.01)     (0.01)     (0.01) 

               -1.35       0.18      13.33 

 

     CO32       0.04       0.00        - -       0.20 

              (0.01)     (0.01)                (0.01) 

                3.03       0.25                 13.90 

 

     CO33        - -        - -       0.02       0.08       0.15 

                                    (0.01)     (0.01)     (0.02) 

                                      2.64       7.95       8.40 

 

 

         THETA-DELTA  

 

                CO35       CO36       CO37    

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

     CO35       0.11 

              (0.01) 
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               10.65 

 

     CO36        - -       0.17 

                         (0.01) 

                          13.56 

 

     CO37        - -       0.06       0.14 

                         (0.01)     (0.01) 

                           6.87      13.09 

 

 

         Squared Multiple Correlations for X - Variables          

 

                CO23       CO24       CO25       CO26       CO27       

CO28    

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

-   -------- 

                0.44       0.87       0.81       0.90       0.52       

0.44 

 

         Squared Multiple Correlations for X - Variables          

 

                CO29       CO30       CO31       CO32       CO33       

CO34    

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

-   -------- 

                0.58       0.63       0.43       0.40       0.59       

0.66 

 

         Squared Multiple Correlations for X - Variables          

 

                CO35       CO36       CO37    

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

                0.69       0.55       0.58 

 

 

                           Goodness of Fit Statistics 

 

                             Degrees of Freedom = 11 

                Minimum Fit Function Chi-Square = 8.19 (P = 0.70) 

        Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 8.20 

(P = 0.70) 

                  Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 0.0 

              90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 

7.35) 

 

                        Minimum Fit Function Value = 0.013 

                 Population Discrepancy Function Value (F0) = 

0.0 

              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 

0.012) 
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              Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 

0.0 

             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) = 0.36 

             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.36 ; 

0.37) 

                         ECVI for Saturated Model = 0.38 

                       ECVI for Independence Model = 32.12 

 

     Chi-Square for Independence Model with 105 Degrees of 

Freedom = 20235.30 

                           Independence AIC = 20265.30 

                                Model AIC = 226.20 

                              Saturated AIC = 240.00 

                           Independence CAIC = 20347.04 

                               Model CAIC = 820.13 

                             Saturated CAIC = 893.87 

 

                          Normed Fit Index (NFI) = 1.00 

                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.00 

                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.10 

                        Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 

                        Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 

                         Relative Fit Index (RFI) = 1.00 

 

                            Critical N (CN) = 1904.91 

 

 

                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.0019 

                            Standardized RMR = 0.0055 

                        Goodness of Fit Index (GFI) = 1.00 

                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.98 

                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.092 

 

 

 

Modification Indices and Expected Change 

 

         Modification Indices for LAMBDA-X        

 

                COL1       COL2       COL3    

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

     CO23        - -       1.07       1.07 

     CO24        - -       3.31       3.31 

     CO25        - -       0.43       0.43 

     CO26        - -       0.26       0.26 

     CO27       0.86        - -       0.86 

     CO28        - -        - -        - - 
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     CO29       1.07        - -       1.07 

     CO30       1.43        - -       1.43 

     CO31       0.13        - -       0.13 

     CO32        - -        - -        - - 

     CO33       0.00       0.00        - - 

     CO34       0.37       0.37        - - 

     CO35        - -        - -        - - 

     CO36       1.12       0.26        - - 

     CO37       1.05       1.05        - - 

 

         Expected Change for LAMBDA-X     

 

                COL1       COL2       COL3    

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

     CO23        - -      -0.82       0.10 

     CO24        - -       0.80      -0.09 

     CO25        - -      -0.26       0.03 

     CO26        - -      -0.19       0.02 

     CO27      -0.09        - -       0.07 

     CO28        - -        - -        - - 

     CO29      -0.16        - -       0.13 

     CO30       0.13        - -      -0.10 

     CO31       0.03        - -      -0.02 

     CO32        - -        - -        - - 

     CO33       0.00      -0.03        - - 

     CO34       0.06       0.05        - - 

     CO35        - -        - -        - - 

     CO36       0.05       0.03        - - 

     CO37      -0.03      -0.06        - - 

 

         Standardized Expected Change for LAMBDA-X        

 

                COL1       COL2       COL3    

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

     CO23        - -      -0.82       0.10 

     CO24        - -       0.80      -0.09 

     CO25        - -      -0.26       0.03 

     CO26        - -      -0.19       0.02 

     CO27      -0.09        - -       0.07 

     CO28        - -        - -        - - 

     CO29      -0.16        - -       0.13 

     CO30       0.13        - -      -0.10 

     CO31       0.03        - -      -0.02 

     CO32        - -        - -        - - 

     CO33       0.00      -0.03        - - 

     CO34       0.06       0.05        - - 

     CO35        - -        - -        - - 

     CO36       0.05       0.03        - - 

     CO37      -0.03      -0.06        - - 

 

         Completely Standardized Expected Change for LAMBDA-X     

 

                COL1       COL2       COL3    
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            --------   --------   -------- 

     CO23        - -      -1.51       0.18 

     CO24        - -       1.38      -0.16 

     CO25        - -      -0.41       0.05 

     CO26        - -      -0.31       0.04 

     CO27      -0.15        - -       0.12 

     CO28        - -        - -        - - 

     CO29      -0.28        - -       0.23 

     CO30       0.21        - -      -0.17 

     CO31       0.06        - -      -0.04 

     CO32        - -        - -        - - 

     CO33       0.01      -0.05        - - 

     CO34       0.11       0.08        - - 

     CO35        - -        - -        - - 

     CO36       0.07       0.05        - - 

     CO37      -0.06      -0.10        - - 

 

 Factor Scores Regressions 

 

         KSI  

 

                CO23       CO24       CO25       CO26       CO27       

CO28    

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

-   -------- 

     COL1       0.81       0.83       0.49       0.74       0.10       

0.21 

     COL2       0.20       0.35      -0.06       0.34       0.50      

-0.32 

     COL3      -0.23       0.06      -0.36       0.26       0.26      

-0.96 

 

         KSI  

 

                CO29       CO30       CO31       CO32       CO33       

CO34    

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

-   -------- 

     COL1      -0.01      -0.05      -0.46       0.06       0.12      

-0.44 

     COL2       0.38       0.31       0.19       0.15      -0.14       

0.01 

     COL3       0.52       0.06       0.31      -0.24       0.25       

0.70 

 

         KSI  

 

                CO35       CO36       CO37    

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

     COL1      -0.56      -0.06       0.19 

     COL2      -0.24       0.36       0.12 

     COL3       0.76       0.44       0.06 
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 Standardized Solution            

 

         LAMBDA-X     

 

                COL1       COL2       COL3    

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

     CO23       0.36        - -        - - 

     CO24       0.54        - -        - - 

     CO25       0.58        - -        - - 

     CO26       0.59        - -        - - 

     CO27        - -       0.41        - - 

     CO28        - -       0.38        - - 

     CO29        - -       0.45        - - 

     CO30        - -       0.49        - - 

     CO31        - -       0.36        - - 

     CO32        - -       0.37        - - 

     CO33        - -        - -       0.47 

     CO34        - -        - -       0.47 

     CO35        - -        - -       0.48 

     CO36        - -        - -       0.45 

     CO37        - -        - -       0.44 

 

         PHI                                      

 

                COL1       COL2       COL3    

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

     COL1       1.00 

     COL2       0.86       1.00 

     COL3       0.75       0.84       1.00 

 

 Completely Standardized Solution 

 

         LAMBDA-X     

 

                COL1       COL2       COL3    

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

     CO23       0.66        - -        - - 

     CO24       0.93        - -        - - 

     CO25       0.90        - -        - - 

     CO26       0.95        - -        - - 

     CO27        - -       0.72        - - 

     CO28        - -       0.66        - - 

     CO29        - -       0.76        - - 

     CO30        - -       0.79        - - 

     CO31        - -       0.65        - - 

     CO32        - -       0.63        - - 

     CO33        - -        - -       0.77 

     CO34        - -        - -       0.81 

     CO35        - -        - -       0.83 

     CO36        - -        - -       0.74 

     CO37        - -        - -       0.76 

 

         PHI                                      
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                COL1       COL2       COL3    

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

     COL1       1.00 

     COL2       0.86       1.00 

     COL3       0.75       0.84       1.00 

 

 

                           Time used:    0.078 Seconds 

 

                                DATE:  2/18/2017 

                                  TIME: 20:37 

 

                                L I S R E L  8.72 

 

                                       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., 

1981-2005  

          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 

C:\Users\Administrator.Eof201510011746\Desktop\CFABF4\CFA4.SPJ: 

 

 Raw Data from file 

'C:\Users\Administrator.Eof201510011746\Desktop\CFABF4\DATA4.ps

f' 

 Latent Variables  DEL1 DEL2 DEL3 DEL4 

 Relationships 

 D38 = DEL1 

 D39 = DEL1 

 D40 = DEL1 

 D41 = DEL1 

 D42 = DEL1 

 D43 = DEL1 

 D44 = DEL2 

 D45 = DEL2 

 D46 = DEL2 

 D47 = DEL2 

 D48 = DEL2 

 D49 = DEL2 

 D50 = DEL3 
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 D51 = DEL3 

 D52 = DEL3 

 D53 = DEL3 

 D54 = DEL3 

 D55 = DEL4 

 D56 = DEL4 

 D57 = DEL4 

 D58 = DEL4 

 D59 = DEL4 

 D60 = DEL4 

 D61 = DEL4 

Path Diagram 

 LISREL OUTPUT: AM RS EF FS SS SC AD=OFF 

 End of Problem 

 

LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            

 

         LAMBDA-X     

 

                DEL1       DEL2       DEL3       DEL4    

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

      D38       0.46        - -        - -        - - 

              (0.02) 

               24.23 

 

      D39       0.48        - -        - -        - - 

              (0.02) 

               26.55 

 

      D40       0.44        - -        - -        - - 

              (0.02) 

               22.79 

 

      D41       0.41        - -        - -        - - 

              (0.02) 

               20.88 

 

      D42       0.51        - -        - -        - - 

              (0.02) 

               25.90 

 

      D43       0.47        - -        - -        - - 

              (0.02) 

               21.32 

 

      D44        - -       0.48        - -        - - 

                         (0.03) 

                          19.00 

 

      D45        - -       0.41        - -        - - 

                         (0.02) 

                          17.77 
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      D46        - -       0.53        - -        - - 

                         (0.02) 

                          24.18 

 

      D47        - -       0.55        - -        - - 

                         (0.02) 

                          27.22 

 

      D48        - -       0.43        - -        - - 

                         (0.02) 

                          21.64 

 

      D49        - -       0.31        - -        - - 

                         (0.02) 

                          12.85 

 

      D50        - -        - -       0.51        - - 

                                    (0.02) 

                                     24.00 

 

      D51        - -        - -       0.47        - - 

                                    (0.02) 

                                     20.28 

 

      D52        - -        - -       0.34        - - 

                                    (0.02) 

                                     15.89 

 

      D53        - -        - -       0.46        - - 

                                    (0.02) 

                                     18.61 

 

      D54        - -        - -       0.48        - - 

                                    (0.02) 

                                     22.15 

 

      D55        - -        - -        - -       0.44 

                                               (0.02) 

                                                21.53 

 

      D56        - -        - -        - -       0.39 

                                               (0.02) 

                                                20.80 

 

      D57        - -        - -        - -       0.52 

                                               (0.02) 

                                                27.76 

 

      D58        - -        - -        - -       0.44 

                                               (0.02) 

                                                21.29 

 

      D59        - -        - -        - -       0.43 
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                                               (0.02) 

                                                17.69 

 

      D60        - -        - -        - -       0.44 

                                               (0.02) 

                                                25.22 

 

      D61        - -        - -        - -       0.50 

                                               (0.03) 

                                                18.37 

 

 

         PHI          

 

                DEL1       DEL2       DEL3       DEL4    

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

     DEL1       1.00 

 

     DEL2       0.80       1.00 

              (0.02) 

               38.29 

 

     DEL3       0.94       1.11       1.00 

              (0.02)     (0.03) 

               60.64      34.41 

 

     DEL4       0.92       0.85       0.99       1.00 

              (0.01)     (0.02)     (0.01) 

               68.15      46.33      72.92 

 

 

         Squared Multiple Correlations for X - Variables          

 

                 D38        D39        D40        D41        D42        

D43    

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

-   -------- 

                0.76       0.75       0.63       0.54       0.76       

0.59 

 

         Squared Multiple Correlations for X - Variables          

 

                 D44        D45        D46        D47        D48        

D49    

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

-   -------- 

                0.65       0.44       0.78       0.81       0.57       

0.24 

 

         Squared Multiple Correlations for X - Variables          

 

                 D50        D51        D52        D53        D54        

D55    
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            --------   --------   --------   --------   -------

-   -------- 

                0.67       0.54       0.37       0.49       0.61       

0.56 

 

         Squared Multiple Correlations for X - Variables          

 

                 D56        D57        D58        D59        D60        

D61    

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

-   -------- 

                0.55       0.79       0.56       0.49       0.69       

0.43 

 

 

                           Goodness of Fit Statistics 

 

                             Degrees of Freedom = 42 

                Minimum Fit Function Chi-Square = 47.76 (P = 

0.25) 

        Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 46.73 

(P = 0.28) 

                 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 4.73 

              90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 

25.65) 

 

                        Minimum Fit Function Value = 0.076 

               Population Discrepancy Function Value (F0) = 

0.0075 

              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 

0.041) 

             Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 

0.013 

             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) = 0.89 

             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.88 ; 

0.92) 

                         ECVI for Saturated Model = 0.95 

                       ECVI for Independence Model = 86.77 

 

     Chi-Square for Independence Model with 276 Degrees of 

Freedom = 54701.69 

                           Independence AIC = 54749.69 

                                Model AIC = 562.73 

                              Saturated AIC = 600.00 

                           Independence CAIC = 54880.46 

                               Model CAIC = 1968.54 

                             Saturated CAIC = 2234.67 
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                          Normed Fit Index (NFI) = 1.00 

                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.00 

                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.15 

                        Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 

                        Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 

                         Relative Fit Index (RFI) = 0.99 

 

                             Critical N (CN) = 875.67 

 

                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.0039 

                             Standardized RMR = 0.011 

                        Goodness of Fit Index (GFI) = 0.99 

                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.96 

                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.14 

 

 Standardized Solution            

 

         LAMBDA-X     

 

                DEL1       DEL2       DEL3       DEL4    

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

      D38       0.46        - -        - -        - - 

      D39       0.48        - -        - -        - - 

      D40       0.44        - -        - -        - - 

      D41       0.41        - -        - -        - - 

      D42       0.51        - -        - -        - - 

      D43       0.47        - -        - -        - - 

      D44        - -       0.48        - -        - - 

      D45        - -       0.41        - -        - - 

      D46        - -       0.53        - -        - - 

      D47        - -       0.55        - -        - - 

      D48        - -       0.43        - -        - - 

      D49        - -       0.31        - -        - - 

      D50        - -        - -       0.51        - - 

      D51        - -        - -       0.47        - - 

      D52        - -        - -       0.34        - - 

      D53        - -        - -       0.46        - - 

      D54        - -        - -       0.48        - - 

      D55        - -        - -        - -       0.44 

      D56        - -        - -        - -       0.39 

      D57        - -        - -        - -       0.52 

      D58        - -        - -        - -       0.44 

      D59        - -        - -        - -       0.43 

      D60        - -        - -        - -       0.44 

      D61        - -        - -        - -       0.50 

 

         PHI                                      

 

                DEL1       DEL2       DEL3       DEL4    

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

     DEL1       1.00 

     DEL2       0.80       1.00 

     DEL3       0.94       1.11       1.00 
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     DEL4       0.92       0.85       0.99       1.00 

 

 Completely Standardized Solution 

 

         LAMBDA-X     

 

                DEL1       DEL2       DEL3       DEL4    

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

      D38       0.87        - -        - -        - - 

      D39       0.87        - -        - -        - - 

      D40       0.79        - -        - -        - - 

      D41       0.73        - -        - -        - - 

      D42       0.87        - -        - -        - - 

      D43       0.77        - -        - -        - - 

      D44        - -       0.81        - -        - - 

      D45        - -       0.67        - -        - - 

      D46        - -       0.89        - -        - - 

      D47        - -       0.90        - -        - - 

      D48        - -       0.75        - -        - - 

      D49        - -       0.49        - -        - - 

      D50        - -        - -       0.82        - - 

      D51        - -        - -       0.73        - - 

      D52        - -        - -       0.61        - - 

      D53        - -        - -       0.70        - - 

      D54        - -        - -       0.78        - - 

      D55        - -        - -        - -       0.75 

      D56        - -        - -        - -       0.74 

      D57        - -        - -        - -       0.89 

      D58        - -        - -        - -       0.75 

      D59        - -        - -        - -       0.70 

      D60        - -        - -        - -       0.83 

      D61        - -        - -        - -       0.66 

 

         PHI                                      

 

                DEL1       DEL2       DEL3       DEL4    

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

     DEL1       1.00 

     DEL2       0.80       1.00 

     DEL3       0.94       1.11       1.00 

     DEL4       0.92       0.85       0.99       1.00 

 

 

                           Time used:    0.187 Seconds 
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                                DATE:  2/19/2017 

                                  TIME:  6:07 

 

                                L I S R E L  8.72 

 

                                       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., 

1981-2005  

          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 

C:\Users\Administrator.Eof201510011746\Desktop\CAFBF5\CFA5.SPJ: 

 

 Raw Data from file 

'C:\Users\Administrator.Eof201510011746\Desktop\CAFBF5\DATA5.ps

f' 
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 Latent Variables  VIS COM COL DEL EPAL 

 Relationships 

 VIS1 = VIS 

 VIS2 = VIS 

 VIS3 = VIS 

 COM1 = COM 

 COM2 = COM 

 COM3 = COM 

 COL1 = COL 

 COL2 = COL 

 COL3 = COL 

 DEL1 = DEL 

 DEL2 = DEL 

 DEL3 = DEL 

 DEL4 = DEL 

 VIS = EPAL 

 COM = EPAL 

 COL = EPAL 

 DEL = EPAL 

Path Diagram 

 LISREL OUTPUT: AM RS EF FS SS SC AD=OFF 

 End of Problem 

 

LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            

 

         LAMBDA-Y     

 

                 VIS        COM        COL        DEL    

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

     VIS1       0.40        - -        - -        - - 

 

     VIS2       0.43        - -        - -        - - 

              (0.03) 

               15.81 

 

     VIS3       0.45        - -        - -        - - 

              (0.03) 

               13.92 

 

     COM1        - -       0.40        - -        - - 

 

     COM2        - -       0.49        - -        - - 

                         (0.03) 

                          15.67 

 

     COM3        - -       0.52        - -        - - 

                         (0.04) 

                          14.70 

 

     COL1        - -        - -       0.48        - - 

 

     COL2        - -        - -       0.40        - - 
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                                    (0.02) 

                                     18.55 

 

     COL3        - -        - -       0.39        - - 

                                    (0.02) 

                                     18.24 

 

     DEL1        - -        - -        - -       0.39 

 

     DEL2        - -        - -        - -       0.44 

                                               (0.03) 

                                                14.96 

 

     DEL3        - -        - -        - -       0.42 

                                               (0.02) 

                                                18.56 

 

     DEL4        - -        - -        - -       0.38 

                                               (0.02) 

                                                18.87 

 

 

         GAMMA        

 

                EPAL    

            -------- 

      VIS       0.77 

              (0.06) 

               13.05 

 

      COM       0.78 

              (0.05) 

               16.30 

 

      COL       0.92 

              (0.04) 

               22.75 

 

      DEL       0.97 

              (0.06) 

               16.64 

 

 

         Covariance Matrix of ETA and KSI         

 

                 VIS        COM        COL        DEL       EPAL    

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

- 

      VIS       1.00 

      COM       0.60       1.00 

      COL       0.71       0.72       1.00 

      DEL       0.75       0.76       0.90       1.00 
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     EPAL       0.77       0.78       0.92       0.97       1.00 

 

         PHI          

 

                EPAL    

            -------- 

                1.00 

 

 

         PSI          

         Note: This matrix is diagonal. 

 

                 VIS        COM        COL        DEL    

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

                0.41       0.39       0.15       0.05 

              (0.07)     (0.05)     (0.04)     (0.05) 

                6.23       7.23       3.68       1.14 

 

 

         Squared Multiple Correlations for Structural Equations   

 

                 VIS        COM        COL        DEL    

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

                0.59       0.61       0.85       0.95 

 

         Squared Multiple Correlations for Reduced Form           

 

                 VIS        COM        COL        DEL    

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

                0.59       0.61       0.85       0.95 

 

         THETA-EPS    

 

         THETA-EPS    

 

                COL1       COL2       COL3       DEL1       DEL2       

DEL3    

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

-   -------- 

     COL1       0.02 

              (0.01) 

                2.09 

 

     COL2      -0.01       0.05 

              (0.01)     (0.01) 

               -1.11       4.54 

 

     COL3        - -       0.02       0.09 

                         (0.01)     (0.01) 

                           1.88      11.32 

 

     DEL1       0.00       0.03       0.02       0.08 
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              (0.01)     (0.01)     (0.01)     (0.01) 

               -0.22       3.33       2.68       8.32 

 

     DEL2      -0.01       0.00        - -        - -       0.04 

              (0.01)     (0.01)                           (0.01) 

               -1.83      -0.14                             3.06 

 

 

         THETA-EPS    

 

                DEL4    

            -------- 

     DEL4       0.09 

              (0.01) 

                8.27 

 

         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          

 

                VIS1       VIS2       VIS3       COM1       COM2       

COM3    

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

-   -------- 

                0.65       0.73       0.78       0.65       0.76       

0.84 

 

         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          

 

                COL1       COL2       COL3       DEL1       DEL2       

DEL3    

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

-   -------- 

                0.91       0.75       0.62       0.66       0.84       

0.70 

 

         Squared Multiple Correlations for Y - Variables          

 

                DEL4    

            -------- 

                0.62 

 

                           Goodness of Fit Statistics 

                              Degrees of Freedom = 1 

                Minimum Fit Function Chi-Square = 1.48 (P = 0.22) 

        Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 1.48 

(P = 0.22) 

                 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 0.48 

              90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 

8.18) 

 

                       Minimum Fit Function Value = 0.0023 

               Population Discrepancy Function Value (F0) = 

0.00076 
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              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 

0.013) 

             Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 

0.028 

             90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 

0.11) 

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

0.52 

 

                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.29 

             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.29 ; 

0.30) 

                         ECVI for Saturated Model = 0.29 

                       ECVI for Independence Model = 31.36 

 

     Chi-Square for Independence Model with 78 Degrees of Freedom 

= 19761.97 

                           Independence AIC = 19787.97 

                                Model AIC = 181.48 

                              Saturated AIC = 182.00 

                           Independence CAIC = 19858.80 

                               Model CAIC = 671.88 

                             Saturated CAIC = 677.85 

 

                          Normed Fit Index (NFI) = 1.00 

                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.00 

                    Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.013 

                        Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 

                        Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 

                         Relative Fit Index (RFI) = 0.99 

                            Critical N (CN) = 2833.30 

 

 

                    Root Mean Square Residual (RMR) = 0.00085 

                            Standardized RMR = 0.0032 

                        Goodness of Fit Index (GFI) = 1.00 

                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.97 

                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.011 

 

                             Standardized Residuals 

 

 Modification Indices and Expected Change 

 

         Modification Indices for LAMBDA-Y        

 

                 VIS        COM        COL        DEL    

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

     VIS1        - -        - -        - -        - - 

     VIS2        - -        - -       1.48       1.48 

     VIS3        - -        - -        - -        - - 

     COM1        - -        - -       1.48       1.48 

     COM2        - -        - -        - -        - - 
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     COM3        - -        - -        - -        - - 

     COL1        - -       1.48        - -       1.48 

     COL2       1.48       1.48        - -        - - 

     COL3        - -       1.48        - -       1.48 

     DEL1        - -        - -        - -        - - 

     DEL2        - -       1.48       1.48        - - 

     DEL3       1.48        - -       1.48        - - 

     DEL4        - -        - -        - -        - - 

 

         Standardized Expected Change for LAMBDA-Y        

 

                 VIS        COM        COL        DEL    

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

     VIS1        - -        - -        - -        - - 

     VIS2        - -        - -      -0.17       0.50 

     VIS3        - -        - -        - -        - - 

     COM1        - -        - -       0.16      -0.48 

     COM2        - -        - -        - -        - - 

     COM3        - -        - -        - -        - - 

     COL1        - -       0.07        - -      -0.68 

     COL2      -0.06       0.06        - -        - - 

     COL3        - -      -0.06        - -       0.56 

     DEL1        - -        - -        - -        - - 

     DEL2        - -      -0.07       0.22        - - 

     DEL3       0.06        - -      -0.21        - - 

     DEL4        - -        - -        - -        - - 

 

         Completely Standardized Expected Change for LAMBDA-Y     

 

                 VIS        COM        COL        DEL    

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

     VIS1        - -        - -        - -        - - 

     VIS2        - -        - -      -0.34       1.01 

     VIS3        - -        - -        - -        - - 

     COM1        - -        - -       0.32      -0.97 

     COM2        - -        - -        - -        - - 

     COM3        - -        - -        - -        - - 

     COL1        - -       0.14        - -      -1.35 

     COL2      -0.12       0.13        - -        - - 

     COL3        - -      -0.12        - -       1.11 

     DEL1        - -        - -        - -        - - 

     DEL2        - -      -0.15       0.46        - - 

     DEL3       0.12        - -      -0.41        - - 

     DEL4        - -        - -        - -        - - 

 

         Modification Indices for BETA            

 

                 VIS        COM        COL        DEL    

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

      VIS        - -        - -       1.48       1.48 

      COM        - -        - -       1.48       1.48 

      COL       1.48       1.48        - -        - - 

      DEL       1.48       1.48        - -        - - 
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         Standardized Expected Change for BETA            

 

                 VIS        COM        COL        DEL    

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

      VIS        - -        - -      -0.39       1.18 

      COM        - -        - -       0.40      -1.20 

      COL      -0.14       0.15        - -        - - 

      DEL       0.15      -0.16        - -        - - 

 

 Factor Scores Regressions 

 

 

         ETA  

 

                DEL4    

            -------- 

      VIS      -0.72 

      COM       1.34 

      COL      -0.36 

      DEL       0.14 

 

 Standardized Solution            

 

         LAMBDA-Y     

 

                 VIS        COM        COL        DEL    

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

     VIS1       0.40        - -        - -        - - 

     VIS2       0.43        - -        - -        - - 

     VIS3       0.45        - -        - -        - - 

     COM1        - -       0.40        - -        - - 

     COM2        - -       0.49        - -        - - 

     COM3        - -       0.52        - -        - - 

     COL1        - -        - -       0.48        - - 

     COL2        - -        - -       0.40        - - 

     COL3        - -        - -       0.39        - - 

     DEL1        - -        - -        - -       0.39 

     DEL2        - -        - -        - -       0.44 

     DEL3        - -        - -        - -       0.42 

     DEL4        - -        - -        - -       0.38 

 

         GAMMA        

 

                EPAL    

            -------- 

      VIS       0.77 

      COM       0.78 

      COL       0.92 

      DEL       0.97 

 

         Correlation Matrix of ETA and KSI        
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                 VIS        COM        COL        DEL       EPAL    

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

- 

      VIS       1.00 

      COM       0.60       1.00 

      COL       0.71       0.72       1.00 

      DEL       0.75       0.76       0.90       1.00 

     EPAL       0.77       0.78       0.92       0.97       1.00 

 

         PSI          

         Note: This matrix is diagonal. 

 

                 VIS        COM        COL        DEL    

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

                0.41       0.39       0.15       0.05 

 

 Completely Standardized Solution 

 

         LAMBDA-Y     

 

                 VIS        COM        COL        DEL    

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

     VIS1       0.81        - -        - -        - - 

     VIS2       0.85        - -        - -        - - 

     VIS3       0.89        - -        - -        - - 

     COM1        - -       0.81        - -        - - 

     COM2        - -       0.87        - -        - - 

     COM3        - -       0.92        - -        - - 

     COL1        - -        - -       0.95        - - 

     COL2        - -        - -       0.87        - - 

     COL3        - -        - -       0.79        - - 

     DEL1        - -        - -        - -       0.81 

     DEL2        - -        - -        - -       0.92 

     DEL3        - -        - -        - -       0.84 

     DEL4        - -        - -        - -       0.78 

 

    

      GAMMA        

 

                EPAL    

            -------- 

      VIS       0.77 

      COM       0.78 

      COL       0.92 

      DEL       0.97 

 

         Correlation Matrix of ETA and KSI        

 

                 VIS        COM        COL        DEL       EPAL    

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

- 

      VIS       1.00 

      COM       0.60       1.00 
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      COL       0.71       0.72       1.00 

      DEL       0.75       0.76       0.90       1.00 

     EPAL       0.77       0.78       0.92       0.97       1.00 

 

         PSI          

         Note: This matrix is diagonal. 

 

                 VIS        COM        COL        DEL    

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

                0.41       0.39       0.15       0.05 

 

Total and Indirect Effects 

 

         Total Effects of X on ETA    

 

                EPAL    

            -------- 

      VIS       0.77 

              (0.06) 

               13.05 

 

      COM       0.78 

              (0.05) 

               16.30 

 

      COL       0.92 

              (0.04) 

               22.75 

 

      DEL       0.97 

              (0.06) 

               16.64 

 

 BETA*BETA' is not Pos. Def., Stability Index cannot be Computed 

 

         Total Effects of ETA on Y    

 

                 VIS        COM        COL        DEL    

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

     VIS1       0.40        - -        - -        - - 

 

     VIS2       0.43        - -        - -        - - 

              (0.03) 

               15.81 

 

     VIS3       0.45        - -        - -        - - 

              (0.03) 

               13.92 

 

     COM1        - -       0.40        - -        - - 

 

     COM2        - -       0.49        - -        - - 
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                         (0.03) 

                          15.67 

 

     COM3        - -       0.52        - -        - - 

                         (0.04) 

                          14.70 

 

     COL1        - -        - -       0.48        - - 

 

     COL2        - -        - -       0.40        - - 

                                    (0.02) 

                                     18.55 

 

     COL3        - -        - -       0.39        - - 

                                    (0.02) 

                                     18.24 

 

     DEL1        - -        - -        - -       0.39 

 

     DEL2        - -        - -        - -       0.44 

                                               (0.03) 

                                                14.96 

 

     DEL3        - -        - -        - -       0.42 

                                               (0.02) 

                                                18.56 

 

     DEL4        - -        - -        - -       0.38 

                                               (0.02) 

                                                18.87 

 

         Total Effects of X on Y      

 

                EPAL    

            -------- 

     VIS1       0.31 

              (0.02) 

               13.05 

 

     VIS2       0.33 

              (0.02) 

               16.42 

 

     VIS3       0.35 

              (0.02) 

               17.01 

 

     COM1       0.32 

              (0.02) 

               16.30 

 

     COM2       0.38 
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              (0.02) 

               16.06 

 

     COM3       0.40 

              (0.02) 

               16.51 

 

     COL1       0.44 

              (0.02) 

               22.75 

 

     COL2       0.37 

              (0.02) 

               18.97 

 

     COL3       0.36 

              (0.02) 

               18.06 

 

     DEL1       0.38 

              (0.02) 

               16.64 

 

     DEL2       0.43 

              (0.02) 

               22.25 

 

     DEL3       0.41 

              (0.02) 

               21.17 

 

     DEL4       0.37 

              (0.02) 

               18.53 

 Standardized Total and Indirect Effects 

 

         Standardized Total Effects of X on ETA   

 

                EPAL    

            -------- 

      VIS       0.77 

      COM       0.78 

      COL       0.92 

      DEL       0.97 

 

         Standardized Total Effects of ETA on Y   

 

                 VIS        COM        COL        DEL    

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

     VIS1       0.40        - -        - -        - - 

     VIS2       0.43        - -        - -        - - 

     VIS3       0.45        - -        - -        - - 
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     COM1        - -       0.40        - -        - - 

     COM2        - -       0.49        - -        - - 

     COM3        - -       0.52        - -        - - 

     COL1        - -        - -       0.48        - - 

     COL2        - -        - -       0.40        - - 

     COL3        - -        - -       0.39        - - 

     DEL1        - -        - -        - -       0.39 

     DEL2        - -        - -        - -       0.44 

     DEL3        - -        - -        - -       0.42 

     DEL4        - -        - -        - -       0.38 

 

         Completely Standardized Total Effects of ETA on Y    

 

                 VIS        COM        COL        DEL    

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

     VIS1       0.81        - -        - -        - - 

     VIS2       0.85        - -        - -        - - 

     VIS3       0.89        - -        - -        - - 

     COM1        - -       0.81        - -        - - 

     COM2        - -       0.87        - -        - - 

     COM3        - -       0.92        - -        - - 

     COL1        - -        - -       0.95        - - 

     COL2        - -        - -       0.87        - - 

     COL3        - -        - -       0.79        - - 

     DEL1        - -        - -        - -       0.81 

     DEL2        - -        - -        - -       0.92 

     DEL3        - -        - -        - -       0.84 

     DEL4        - -        - -        - -       0.78 

 

         Standardized Total Effects of X on Y     

 

                EPAL    

            -------- 

     VIS1       0.31 

     VIS2       0.33 

     VIS3       0.35 

     COM1       0.32 

     COM2       0.38 

     COM3       0.40 

     COL1       0.44 

     COL2       0.37 

     COL3       0.36 

     DEL1       0.38 

     DEL2       0.43 

     DEL3       0.41 

     DEL4       0.37 

 

        Completely Standardized Total Effects of X on Y      

 

                EPAL    

            -------- 

     VIS1       0.62 

     VIS2       0.66 
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     VIS3       0.68 

     COM1       0.63 

     COM2       0.68 

     COM3       0.72 

     COL1       0.88 

     COL2       0.80 

     COL3       0.73 

     DEL1       0.79 

     DEL2       0.89 

     DEL3       0.81 

     DEL4       0.76 

                          Time used:    0.031 Seconds 
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