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The objectives of this research were to 1) study the appropriateness of the 
indicators for selection in the model, 2) test the fitness of the model developed from 
theory and research with the empirical data, and 3) verify the factor loading value of 
the major components, minor components and indicators. The research population 
was 1,740 teachers in Boromarajonani colledge of nursing under Boromarajchanok 
Institute. Data were collected by using a set of rating scale questionnaires from 617 
randomly selected multistage random sampling. Data analysis was done by statistical 
program. The results of the research were based on the research hypotheses: 1) The 
83 indicators used in the study were suitable for the criteria as mean equal to or higher 
than 3.00 and distribution coefficients equal to or less than 20%. All were selected in 
the model. 2) Models developed from theory and research were fit with empirical data 
by the value of relative Chi-square (CMIN/DF), root mean square error of approximation 
(RMSEA), goodness-of-fit index (GFI) adjusted goodness - of - fit index (AGFI), 
comparative fit index (CFI), and normed fit index (NFI) were in accordance with the 
criteria from both of the first order and the second order of confirmative factor analysis, 
and 3) the major components had factor loading ranged from 0 . 71 to 1 . 00, which is 
higher than the criterion as 0.70. The minor components had factor loading 
between1.00 to 1.34 and indicators had factor loading ranged from 0.59 to 1.42, which 
are higher than the criterion as 0.30. 
 
Keywords: Indicator, Adaptive Leadership, teacher in Boromarajonani colledge of 
nursing 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ทามกลางกระแสของความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็วทั้งทางดานวิทยาการ 
และความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหแตละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ 
เพื่อใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว คนในโลกยุคใหมทามกลางพลวัตการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
จึงตองมีความพรอมที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง ตองอาศัยผูนําเปนผูรับมือการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
ผูนําตองเปนผูที่มีวิสัยทัศน มองการไกลไปขางหนา และสามารถกําหนดทิศทาง รวมทั้งสามารถ
สื่อสารวิสัยทัศนน้ันสูคนในองคกรใหคลอยตามได จูงใจใหคนทุมเทเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกัน (พัช
สิรี ชมพูคํา, 2552) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคปจจุบันและอนาคต ไดมุงไปสูยุคแหงสังคมขอมูล
ขาวสาร (Information Society) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดจากปจจัยสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลง (Environmental Change) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 มุงเนนการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกชวงวัยใหเต็มตามศักยภาพ สามารถแสวงหา
ความรูและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต โดยการขับเคลื่อนภายใตวิสัยทัศน คนไทยทุก
คนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลองกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2560) 
 การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงจําเปนตองมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากระบบ
การศึกษาที่มีอยูเดิม เพื่อใหทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสภาพสังคมเปลี่ยนแปลง
ไป เพื่อเปนการเตรียมพลเมืองใหกาวผานสถานการณการเปลี่ยนแปลง ผลการศึกษาสมรรถนะ
การศึกษาไทยในเวทีสากลโลก พ.ศ.2558 ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559) เกี่ยวกับ
ความสามารถในการแขงขันดานการศึกษา  พบวา ประเทศไทยลงทุนดานการศึกษาจํานวนมาก แต
คุณภาพการจัดการศึกษายังดอยกวาประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชีย (เจือจันทร จงสถิตอยู, 2557) 
นอกจากน้ีไพฑูรย สินลารัตน (2553) ไดเสนอวาการศึกษาควรสงเสริมผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค การปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรูใหตอบสนองกับสังคม เศรษฐกิจ และรูปแบบการเรียนรู
ที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงไป และวิจารณ พานิช (2558) ใหทัศนะวา การเปลี่ยนแปลงทางดานการศึกษา 
การศึกษาจึงตองคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลง การเตรียมคนใหเผชิญกับสถานการณการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวได และตองเปนผูดําเนินการเปลี่ยนแปลงดวย  

การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เปนความทาทายดานการศึกษาในการเตรียมผูเรียนให
พรอมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21  ผูนําถูกคาดหวังใหทํางานรวมกับครู นักเรียน ผูปกครอง สมาชิกใน
ชุมชน เพื่อใหมีความมั่นใจวา ความตองการในการเรียนรูของผูเรียนไดรับการตอบสนอง โดยหมายถึง
สมาชิกทุกคนตองมีภาวะผูนําทุกคน ไมเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาเทาน้ัน (วิโรจน สารรัตนะ, 2556) 
จึงตองมีความต่ืนตัวและเตรียมพรอมในการจัดการเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมใหนักเรียนมีทักษะ
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สําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยทักษะ
แหงศตวรรษที่ 21 ที่สําคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู (Learning Skill) สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลง
การจัดการเรียนรูเพื่อใหเด็กในศตวรรษที่ 21 น้ี มีความรู ความสามารถ และทักษะจําเปน ซึ่งเปนผล
จากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพรอมดาน
ตางๆ (วิจารณ พานิช, 2558) 
 การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตองเปนการเปลี่ยนแปลงทัศนะจากกระบวนทัศนแบบ
ด้ังเดิมไปสูกระบวนทัศนใหม ยืดหยุน สรางสรรค ทาทาย และซับซอน (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2558) กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาของไทย เนนใหเด็กทุกคน
ไดเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอยางเทาเทียม สงเสริมผูสอนใหใชศักยภาพอยางเต็มที่ ฝกการคิด
วิเคราะหใหผูเรียน ยกระดับภาษาอังกฤษ และการผลิตกําลังคนใหตรงกับความตองการของประเทศ 
(ดาวพงษ รัตนสุวรรณ, 2560) ประกอบกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลที่กระทรวงศึกษาธิการ
ไดกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษา จากบทบาทและหนาที่ดังกลาว
สถานศึกษาจึงเปนความคาดหวังและเปนสถาบันทางสังคมที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่สรางและ
พัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ จึงสงผลใหสถานศึกษาไดรับความสนใจ และมีการวิพากษวิจารณ
จากสาธารณชนตอคุณภาพการจัดการศึกษาและผลผลิตทางการศึกษาอยางตอเน่ือง จึงเปนเรื่องที่ทา
ทายสําหรับผูบริหาร ผูสอน ในการนํานโยบายสูการปฏิบัติ ตองใชศักยภาพที่มีอยูอยางเต็มที่ ตอง
ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อตอบคําถามวาทําอยางไรผลผลิต
จึงจะเปนที่ตองการของประเทศ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามกระแสโลก ในขณะเดียวกัน
ผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ก็ตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู การพัฒนาตนเอง ใหเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวเชนเดียวกัน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2558) 
 ผูนําเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของงานและองคการ การจัดการศึกษาจึงตองการผูนําที่มี
ภาวะผูนํา (Leadership) ซึ่งหมายถึง  สัมพันธภาพในเรื่องของการใชอิทธิพลที่มีตอกันและกัน 
ระหวางผูนํากับผูตามที่มุงหมายใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (พินิจ โคตะการ, 2559) ภาวะผูนําจึง
เกี่ยวของกับการสรางและการพัฒนาใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ไมใชการรักษาสถานภาพเดิม (Status 
Quo) ย่ิงไปกวาน้ันการเปลี่ยนแปลงที่ตองการผูนําไมไดเปนผูกําหนดแตเปนที่วัตถุประสงคกําหนด
รวมกันระหวางผูนําและผูตาม อันจะกอใหเกิดแรงจูงใจที่จะโนมนาวบุคคลใหมุงไปสูผลสําเร็จที่
ตองการอยางแทจริง ซึ่งมีความสําคัญเปนอยางย่ิงสําหรับการจัดการศึกษาในยุคแหงการเปลี่ยนแปลง 
โดยเฉพาะผูนําที่มีภาวะผูนําปรับเปลี่ยน (Adaptive Leadership) ที่สามารถเผชิญกับปญหาที่มีความ
ผันแปร ปญหาเหลาน้ีจะถูกรับมือไดก็ตอเมื่อบุคคลปรับเปลี่ยน ลําดับความสําคัญ ความเช่ือ วิสัยทัศน 
กลาเสี่ยง มีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน ปญหาประเภทน้ีตองการผูนําที่มีภาวะผูนําปรับเปลี่ยน
มากกวาผูเช่ียวชาญที่มีอํานาจสั่งการตามโครงสรางขององคกร (Heifetz, Grashow & Linsky, 2009) 
 ผูบริหารสถานศึกษา จะตองแสดงออกถึงภาวะผูนํา เปนบุคคลสําคัญในการบริหารจัดการให
ผูเรียนมีการพัฒนา ตามวัตถุประสงคของหลักสูตรและสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของโลก 
(วิโรจน สารรัตนะ, 2557) ดังน้ันผูบริหารจําเปนตอง ใชภาวะผูนําการปรับเปลี่ยนในการบริหาร
สถานศึกษา เน่ืองจากปญหาทางดานการศึกษาเปนปญหาการเปลี่ยนแปลง (Adaptive Change) ไม
มีคําตอบสําเร็จรูป ที่จะสั่งหรือกําหนดไดจากภายนอก แตตองแสวงหาแนวทางแกไขปญหาดวยการ
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ปรับเปลี่ยนเจตคติ คานิยม และพฤติกรรม การแกปญหาจะกระทําไดอยางย่ังยืนผูนําการปรับเปลี่ยน
ยังตองเสี่ยงที่จะกาวขามบทบาท อํานาจหนาที่ที่มีอยูเดิม เพื่อผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง พรอม
รับการเปลี่ยนแปลงและสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ เปนผูรับมือการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผูนํา
ตองเปนผูที่มีวิสัยทัศน มองการไกลไปขางหนา และสามารถกําหนดทิศทาง รวมทั้งสามารถสื่อสาร
วิสัยทัศนน้ันสู คนในองคการใหคลอยตามได จูงใจใหคนทุมเท เพื่อใหองคการบรรลุเปาหมายรวมกัน 
(พัชสิรี ชมพูคํา, 2552, Gillespie, 2014) ในขณะเดียวกันความทาทายดานการศึกษาในศตวรรษที่ 
21 ในการเตรียมผูเรียนใหพรอมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 เปนเรื่องสําคัญของกระแสการปรับเปลี่ยน
ทางสังคมที่เกิดข้ึน ครูจึงตองมีความต่ืนตัวและเตรียมพรอมในการจัดการเรียนรู โดยทักษะที่สําคัญ
ที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู (Learning Skill) (วิจารณ พานิช, 2555) จึงมีความจําเปนในการพัฒนาครู
ใหเปนครูในศตวรรษที่ 21 ปรับกระบวนทัศนในการสอน เนนการสงเสริมการเรียนรู การปรับเปลี่ยน
หองเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
 สถาบันพระบรมชนก กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบการผลิตและพัฒนากําลังคนตามความ
ตองการของกระทรวงสาธารณสุข โดยดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรตางๆทั้งระดับปริญญาตรีและตํ่ากวาปริญญาตรี ตามมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติ มีวิทยาลัยในสังกัดจํานวน 39 แหง โดยมีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
จํานวน 30 แหง กระจายอยูในพื้นที่ตางๆทั่วประเทศไทย ผลิตบัณฑิตพยาบาลกวา 3,000 คนตอป 
โดยในป พ.ศ. 2537 สมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนี พระราชทาน ช่ือวิทยาลัยพยาบาลใน
สังกัดสถาบันพระบรม ราชชนกวา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี และตอทายดวยช่ือจังหวัดที่
วิทยาลัยแหงน้ันต้ังอยู ซึ่งตองมีการปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ใหกาวทันการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกเชนเดียวกัน เพื่อใหไดบัณฑิตพยาบาลที่เปนที่ตองการของสังคม (สภา
การพยาบาล, 2554) 
 การจัดการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ไดมีการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานของวิชาชีพมาเปนลําดับ โดยในเบื้องตนไดพยายามพัฒนาคุณภาพ
ขององคประกอบตางๆ ที่มีผลตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา เชน  หลักสูตร วิธีการจัดการเรียน
การสอน อาจารย นักศึกษา และปจจัยเกื้อหนุนที่สงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา (สถาบันพระบรม
ราชชนก, 2560) สําหรับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลไดนําเกณฑการจัดการศึกษาของสภา
การพยาบาล ซึ่งเปนองคกรวิชาชีพเขามาเกี่ยวของดวย โดยสภาการพยาบาลไดกําหนดขอบังคับใน
การจัดการศึกษาพยาบาล การรับรองวิทยฐานะของสถาบันและการออกใบประกอบวิชาชีพแก
ผูสําเร็จการศึกษา (สภาการพยาบาล, 2554) ทั้งน้ีวิทยาลัยตองไดรับการประเมินสถาบันจากสภาการ
พยาบาล และนักศึกษาตองสอบข้ึนทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล การดําเนินการของ
องคกรวิชาชีพดังกลาว กอใหเกิดผลดีตอการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลโดยตรง เน่ืองจากเปนการ
สงเสริมใหอาจารยของวิทยาลัย มีความต่ืนตัวในการพัฒนาตนเองและรวมกันพัฒนาคุณภาพตางๆ 
ของสถาบันอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง 

ภาวะผูนําปรับเปลี่ยน จึงเปนแนวคิดที่เหมาะสมกับผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนในสังคมยุค
ปจจุบัน (Gillespie, 2014) แตอยางไรก็ตาม จากผลการศึกษา พบวา นักวิชาการไดกลาวถึง



4 
 

 
 

องคประกอบของความมีภาวะผูนําปรับเปลี่ยนที่หลากหลาย ดังเชน  Geyer (2005) กลาวถึง
คุณลักษณะภาวะผูนําปรับเปลี่ยนประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังน้ี 1) การระบุความทาทายของการ
ปรับเปลี่ยน 2) รักษาระดับความกดดันภายในชวงของการดําเนินการปรับเปลี่ยน 3) มุงเนนความ
สนใจไปที่ประเด็นปญหาและการลดความเครียด 4) การสนับสนุนการทํางานของบุคคล และ 5) การ
ปองกันภาวะผูนําโดยไมใชอํานาจ Heifetz et al (2009) กลาวถึง 4 องคประกอบ ดังน้ี 1) การมี
วิสัยทัศน 2) การใชประโยชนจากทักษะ 3) สามารถทนตอความคลุมเครือ 4) ใหอิสระในการปฏิบัติ 
Torres & Rimmer (2014) กล าวถึง  5 องคประกอบ ดัง น้ี  1) การมี เป าหมายที่ ชัด เจน  2) 
ความสามารถในการรับรูและการตอบสนอง 3) การประมวลผลขอมูล 4) ความเปนอิสระในกรอบของ
การทํางาน 5) ความยืดหยุน Collins (2014) กลาวถึง 5 องคประกอบ ดังน้ี 1) ความเปนสากลนิยม 
2) ความสมเหตุสมผล 3) ความสนใจใฝรู 4) มีความช่ังใจในการตัดสินใจ 5) มีความสงางาม Grensing-
Pophal (2013) กลาวถึง 5 องคประกอบ ดังน้ี 1) การพูดที่ชัดเจนและสอดคลองกับวัตถุประสงค 3) 
การประมวลผลขอมูล 4) ความสามารถในการสังเคราะหขอมูล  5) ความยืดหยุน Mowbray (2014) 
กลาวถึงกลาวถึง 4 องคประกอบ ดังน้ี 1) ความเขาใจในวัตถุประสงคขององคกร 2) การใชประโยชน
ของคนในดานทักษะ การผสมผสาน ประสบการณในการชวยเหลือการปรับเปลี่ยน 3) ความทนตอ
ความคลุมเครือ และ 4) ใหอิสระในการปฏิบัติ และสันติ ชัยชนะ (2556) กลาวถึง 4 องคประกอบ 
ดังน้ี 1) การสรางความกลมเกลียว 2) การจัดการความรู 3) สมรรถนะเชิงวัฒนธรรม และ 4) วิสัยทัศน
แบบองครวม เปนตน 

ความหลากหลายในแนวคิดดังกลาว จึงทําใหขาดความเปนเอกภาพในองคความรูเกี่ยวกับ
องคประกอบของภาวะผูนําปรับเปลี่ยนที่สามารถจะนํามาใชใหเปนประโยชนตอการพัฒนาบุคลากรได
อยางเปนระบบและอยางไดรับการพัฒนาดวยกระบวนการวิจัยที่เหมาะสม ผูวิจัยจึงเห็นวาการพัฒนา
และทดสอบโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงช้ีภาวะผูนําปรับเปลี่ยนดวยกระบวนการวิจัยจึงมี
ความสําคัญอยางมาก เพราะจะชวยใหไดองคความรูใหม ผานการสังเคราะหทฤษฎี และผลงานวิจยั 
รวมทั้งทัศนะที่มีอยูอยางหลากหลายน้ัน เพื่อการนําไปใชพัฒนาบุคลากรไดอยางเปนระบบและอยาง
ไดรับการพัฒนาดวยกระบวนการวิจัยที่เหมาะสม  โดยเฉพาะกับการพัฒนาอาจารยในวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกที่เปนตนสังกัดของผูวิจัย 

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะวิจัยเพื่อพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงช้ี
ภาวะผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนก โดยใชนิยามเชิงประจักษ  (Empirical Definition) ที่นักวิจัยกําหนดตัวแปรยอยและวิธีการ
รวมตัวแปรยอยโดยมีทฤษฎีและงานวิจัยเปนพื้นฐาน แลวกําหนดนํ้าหนักของตัวแปรยอยโดยการ
วิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ (นงลักษณ วิรัชชัย, 2545) ซึ่งจะทําใหผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎี และ
ผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหนวยงานอยางหนักแนนจากหลากหลายแหลง เพื่อการ
สังเคราะห ทั้งในระดับองคประกอบหลัก องคประกอบยอย นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบงช้ี  นําไปสู
การสรางโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางที่ผูวิจัยสามารถตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลที่
พัฒนาข้ึนจากทฤษฎี และผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหนวยงานกับขอมูลเชิง
ประจักษ โดยหากพบวาโมเดลที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษตามเกณฑที่
กําหนด  ก็แสดงวา ไดองคความรูใหมที่มีความเหมาะสมสอดคลองกับบริบทสังคมไทย ที่สามารถ
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นําไปเปนแหลงอางอิงเพื่อการวิจัยตอเน่ืองหรือเพื่อการพัฒนาใหสมบูรณใหดีย่ิงข้ึนตอไปในอนาคต 
และสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการวางแผนหรือสรางเกณฑประเมินเพื่อการพัฒนาภาวะผูนํา
ปรับเปลี่ยนของอาจารยในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ไดอยางสอดคลองกับทฤษฎี และ
ผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหนวยงาน ซึ่งจะชวยสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของอาจารยในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ที่จะสงผลตอการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนา
การศึกษาที่มีคุณภาพตอไป    

นอกจากน้ันวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก หรือหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาและผูสอน  สามารถนําโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสราง
ตัวบงช้ีภาวะผูนําปรับเปลี่ยนที่เปนผลจาการวิจัย ไปใชเปนประโยชนในดานการติดตามภารกิจเพื่อใช
ประกอบการตัดสินใจ และใชประโยชนในดานการประเมินผลการดําเนินงานวาบรรลุวัตถุประสงค
ที่ต้ังไวมากนอยเพียงใดได ตามทัศนะของ นงลักษณ  วิรัชชัย (2545)  ที่วาโมเดลที่ไดรับทดสอบแลว
จะมีคุณสมบัติความสามารถในการยอขอมูล (Data Reduction) อยูในรูปแบบที่งายตอการนําไปใช
ประโยชน ลดความซ้ําซอนของขอมูล เปนการจัดการขอมูลอยางสรุป ทําใหสามารถนําไปใชประโยชน
ในการดําเนินงานขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตอไป นอกจากน้ัน ยังสามารถ
นําไปใชเพื่อการวิจัยประเภทอื่นสืบเน่ืองตอไปได เชน การสรางโมเดลสมการโครงสราง การวิจัยและ
พัฒนา หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เปนตน 

1.2 คําถามการวิจัย  
 โมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงช้ีภาวะผูนําปรับเปลี่ยนที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนจากทฤษฎี 
และผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหนวยงาน มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
หรือไม โดยมีคําถามการวิจัยยอย ดังน้ี 
 1.2.1 ตัวบงช้ีภาวะผูนําปรับเปลี่ยนที่พัฒนาข้ึนจากทฤษฎี และผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของ
นักวิชาการและหนวยงานมีความเหมาะสมตามเกณฑที่กําหนดหรือไม? 
 1.2.2 ผลการทดสอบโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงช้ีภาวะผูนําปรับเปลี่ยนที่
พัฒนาข้ึนจากทฤษฎี และผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหนวยงาน มีความสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษหรือไม? 
 1.2.3 คานํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading) ขององคประกอบหลัก องคประกอบยอย 
และตัวบงช้ีภาวะผูนําปรับเปลี่ยนเปนไปตามเกณฑที่กําหนดหรือไม? 

 

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อทดสอบความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสราง
ตัวบงช้ีภาวะผูนําปรับเปลี่ยนที่พัฒนาข้ึนจากทฤษฎี และผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและ
หนวยงาน กับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีวัตถุประสงคยอยดังน้ี 

1.3.1 เพื่อศึกษาความเหมาะสมของตัวบงช้ีภาวะผูนําปรับเปลี่ยน เพื่อคัดสรรไวในโมเดล
ความสัมพันธเชิงโครงสราง   
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1.3.2 เพื่อทดสอบความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงช้ีที่พัฒนาข้ึน
จากทฤษฎี และผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหนวยงานกับขอมูลเชิงประจักษ 

1.3.3 เพื่อตรวจสอบคานํ้าหนักองคประกอบขององคประกอบหลัก องคประกอบยอย และ
ตัวบงช้ีภาวะผูนําปรับเปลี่ยน 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 
โมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงช้ีที่ใชในการวิจัยน้ีสรางและพัฒนาข้ึนโดยใชนิยามเชิง

ประจักษ  (Empirical Definition) ที่นักวิจัยกําหนดตัวแปรยอยและวิธีการรวมตัวแปรยอยโดยมี
ทฤษฎีและงานวิจัยเปนพื้นฐาน แลวกําหนดนํ้าหนักของตัวแปรยอยโดยการวิเคราะหขอมูลเชิง
ประจักษ เปนวิธีที่มีผูนิยมใชกันมาก (นงลักษณ วิรัชชัย, 2545) เพราะเปนการวิจัยที่ยึดถือทฤษฎี
ประจักษนิยม (Empiricism)  เปนวิธีวิทยาศาสตร (Scientific Approach) จึงมีความนาเช่ือถือกวา
วิธีใชนิยามเชิงปฏิบัติ (Pragmatic Definition) และวิธีใชนิยามเชิงทฤษฎี (Theoretical Definition) 
(วิโรจน สารรัตนะ, 2558) ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎี และผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและ
หนวยงานอยางหนักแนนจากหลากหลายแหลงเพื่อการสังเคราะห ทั้งในระดับองคประกอบหลัก 
องคประกอบยอย นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบงช้ี ดังผลการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ พรอมได
ตระหนักถึงหลัก Max-Min-Con ในระเบียบวิธีวิจัยของ Kerlinger & Lee (2000) ทั้งกรณีการกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยาง การสุมกลุมตัวอยาง การสรางและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล 
และการใชสถิติที่เหมาะสม ดังน้ัน ผูวิจัยจึงกําหนดสมมุติฐานการวิจัยเพื่อคาดคะเนคําตอบจาก
ผลการวิจัย ดังน้ี 

1.4.1 ตัวบงช้ีที่ใชในการวิจัยมีความเหมาะสมสําหรับโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบง
ชีภาวะผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับหรือสูงกวา  3.00  และมีคาสัมประสิทธ์ิการกระจายเทากับหรือตํ่ากวา 
20% 

1.4.2 โมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงช้ีภาวะผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยใน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ที่พัฒนาข้ึนจากทฤษฎี และผลงานวิจัย 
รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหนวยงานน้ีมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคาไค-
สแควรสัมพัทธ (Relative Chi-Square: CMIN/DF) มีคาต้ังแต 1 -3 หรือนอยกวา คาความคลาด
เคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) มี
คาตํ่ากวา 0.05 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) มีคาต้ังแต 0.90 – 
1.00 คาดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแลว (Adjusted Goodness- of - Fit Index: AGFI) มีคาต้ังแต 
0.90 – 1.00 ดัชนีความสอดคลองเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) มีคาต้ังแต 0.90 
– 1.00 และดัชนีความสอดคลองเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI) มีคาต้ังแต 0.90 – 1.00 

1.4.3 คานํ้าหนักองคประกอบ (Loading Factor) ขององคประกอบหลัก มีคาเทากับหรือสูง
กวา 0.70  และคานํ้าหนักองคประกอบ ขององคประกอบยอยและตัวบงช้ี มีคาเทากับหรือสูงกวา 
0.30 
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1.5 ขอบเขตการวิจัย 
1.5.1  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ อาจารยในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัด

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ในปการศึกษา 2560  
1.5.2  องคประกอบหลักของภาวะผูนําปรับเปลี่ยน และองคประกอบยอยของแตละ

องคประกอบหลักของภาวะผูนําปรับเปลี่ยน ที่เปนผลจากการศึกษาทฤษฎี และผลงานวิจัย รวมทั้ง
ทัศนะของนักวิชาการและหนวยงาน กําหนดเปนขอบเขตการวิจัยในครั้งน้ี มีดังน้ี  

1.5.2.1 องคประกอบการมีทักษะการจัดการ (Managing Skills) ประกอบดวย
องคประกอบยอย ดังน้ี 

  1) การจัดการองคการ (Organization) 
   2) การสื่อสาร (Communication) 

  3) การวางแผน (Planning) 
    4) การจัดการความขัดแยง (Conflict Management) 

  5) การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 
 1.5.2.2  องคประกอบการมีวิสัยทัศน (Visionary)  ประกอบดวยองคประกอบยอย 

ดังน้ี 
   1) กลาเสี่ยง (Risk Taking) 
   2) เปนนักนวัตกรรม (Innovator) 
   3) มีจินตนาการ (Imaginative)  

 1.5.2.3  องคประกอบการใหอิสระในการปฏิบัติ  (A Freedom To Act) 
ประกอบดวยองคประกอบยอย ดังน้ี 

  1) การมอบหมายงาน (Delegation) 
  2) สงเสริมความคิดสรางสรรค (Encourage Creativity) 
  3) ใหการสนับสนุน (Provide Support) 
  4) ความไววางใจ (Trust) 

  1.5.2.4  องคประกอบมีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน (Adaptive Challenge) 
ประกอบดวยองคประกอบยอย ดังน้ี 

    1) แสวงหาวิธีการใหม (Seek New Way) 
    2) สนับสนุนการปรับเปลี่ยน (Foster Adaptation) 
     3) มุงความสําเร็จ (Focus on Success) 
     4) พัฒนาความสามารถในการปรับตัว (Develop Adaptability) 
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1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 
การวิจัยครั้งน้ีไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะที่สําคัญไว ดังตอไปน้ี 

 1.6.1 ภาวะผูนําปรับเปลี่ยน (Adaptive leadership) หมายถึง ความสามารถในการจัดการ
กับความทาทายที่ยากลําบาก จากความกดดันจากภายในและภายนอกองคกร พยายามหาวิธีการ การ
โนมนาวใหคนในองคกรหาแนวทางใหมในการแกปญหา เพื่อเปาหมายขององคกร ซึ่งในการวิจัยน้ี
สังเกตไดจากการแสดงออกใน 4 องคประกอบ คือ 1) มีทักษะการจัดการ 2) มีวิสัยทัศน 3) ใหอิสระ
ในการปฏิบัติ 4) มีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน 
 1.6.2 การสรางและพัฒนาตัวบงช้ี หมายถึง กระบวนการเพื่อใหไดมาซึ่งสารสนเทศที่ใชบง
บอกถึงภาวะผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก โดยการรวมองคประกอบของมีวิสัยทัศน มีทักษะการจัดการ ใหอิสระในการปฏิบัติ 
และมีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน  
 1.6.3 มีทักษะการจัดการ (Managing Skills) หมายถึง มีทักษะในองคประกอบที่เปนผลจาก
การศึกษาใน 4 องคประกอบ คือ การจัดองคการ การสื่อสาร การวางแผน การจัดการความขัดแยง 
และการจัดการการเปลี่ยนแปลง โดยแตละองคประกอบมีนิยามศัพทเฉพาะดังน้ี 
 1.6.3.1 การจัดองคการ (Organization) หมายถึง บุคคลที่จัดระเบียบองคกร โดยการ
จัดกิจกรรมตางๆอยางมีระบบ การทํางานตามแผนที่กําหนด การมอบหมายงาน การใหอํานาจ และ
การจัดสรรทรัพยากร เพื่อมุงสูเปาหมายที่สําคัญขององคการ  

 1.6.3.2 การสื่อสาร (Communication) หมายถึง ความสามารถในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร การถายทอดขอมูล การฟงอยางต้ังใจ สรางความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการ บทบาท 
หนาที่ ทําใหเกิดความรวมมือและการทํางานเปนทีม ทําใหทุกคนเขาใจถึงสิ่งที่องคกรจะดําเนินการ
รวมกัน 
 1.6.3.3 การวางแผน (Planning) หมายถึง การตัดสินใจในการสรางกลยุทธ เพื่อเปน
แนวทางในการดําเนินไปสูเปาหมาย โดยกําหนดเปาหมายขององคกร ทบทวนการทํางาน กระจาย
จากกลยุทธไปสูการปฏิบัติ กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติ คํานึงถึงทรัพยากรที่มีอยู เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ขององคกร  
 1.6.3.4 การจัดการความขัดแยง (Conflict Management) หมายถึง ความสามารถ
ในการจัดการกับความขัดแยงอยางสมเหตุสมผล ดวยความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพ มีความเอื้อ
อารี การหลีกเลี่ยงสถานการณที่ทําใหเกิดความขัดแยง สรางความรวมมือ และการแขงขัน เพื่อให
บรรลุเปาหมาย 
 1.6.3.5 การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) หมายถึง ความ 
สามารถในการขับเคลื่อนองคกรในระยะเปลี่ยนผาน ดวยการวางแผนดําเนินการเพื่อลดผลกระทบที่
เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนใหเกิดการปรับตัว พัฒนาศักยภาพขององคกร กระตุนใหใช
ความคิดสรางสรรค การเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยางรอบคอบ  

1.6.4 มีวิสัยทัศน (Visionary) หมายถึง มีทักษะในองคประกอบที่เปนผลจากการศึกษาใน 3 
องคประกอบ คือ กลาเสี่ยง นักนวัตกรรม และมีจินตนาการ โดยแตละองคประกอบมีนิยามศัพท
เฉพาะดังน้ี 
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 1.6.4.1 กลาเสี่ยง (Risk Taking) หมายถึง ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะรับความ
เสี่ยงในระดับปานกลาง สามารถจัดการกับสถานการณที่ไมแนนอน มีความรอบคอบ กระตุนใหผูอื่น
เกิดความคิดริเริ่มใหม และพรอมที่จะเผชิญปญหา เพื่อรักษาผลลัพธขององคกร 
 1.6.4.2 เปนนักนวัตกรรม ( Innovator) หมายถึง มีความคิดสรางสรรคในเชิง
นวัตกรรม กระตุนการสรางสรรคสิ่งใหม สรางบรรยากาศเพื่อใหเกิดการสรางนวัตกรรมในองคกร 
สรางเครือขาย ขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  
 1.6.4.3 มีจินตนาการ (Imaginative) หมายถึง ความสามารถในการคิดคิดภาพใน
อนาคต การคิดเชิงบวก สรางสรรคใหเกิดสิ่งใหมเกิดนวัตกรรม ชวยขับเคลื่อนองคกรใหเกิดความ
เจริญงอกงาม  

1.6.5 การใหอิสระในการปฏิบัติ (A Freedom to Act) หมายถึง มีทักษะในองคประกอบที่
เปนผลจากการศึกษาใน 4 องคประกอบ คือ การมอบหมายงาน สงเสริมความคิดสรางสรรค ใหการ
สนับสนุน และความไววางใจ โดยแตละองคประกอบมีนิยามศัพทเฉพาะดังน้ี 

 1.6.5.1 การมอบหมายงาน (Delegation) หมายถึง ความสามารถในการการเรียนรู
และสอนบุคคลอื่นใหเกิดการเรียนรูสิ่งใหม มอบหมายงานและความรับผิดชอบใหกับบุคคล มีความ
รับผิดชอบ ใหการสนับสนุนที่เพียงพอ สรางแรงจูงใจใหเกิดความสําเร็จ 

 1.6.5.2 สงเสริมความคิดสรางสรรค (Encourage Creativity) หมายถึง การสนับสนุน
แนวคิดใหมในการดําเนินงาน สรางแรงบันดาลใจ ชวยใหมีความคิดสรางสรรคเกิดจินตนาการและ
นวัตกรรม เพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

 1.6.5.3 ใหการสนับสนุน (Provide Support) หมายถึง บริหารทีมงานใหประสบ
ความสําเร็จ เปนที่ปรึกษาในการทํางาน ใหคําแนะนํา การเปดโอกาส สรางสรรควิสัยทัศนของทีม 
เพื่อใหทีมประสบความสําเร็จ ชวยเหลือและสงเสริมการพึ่งพาตนเองของทีม 

 1.6.5.4 ความไววางใจ (Trust) หมายถึง การกระทําที่แสดงความสนใจเห็นอกเห็นใจ
ผูรวมงาน สรางแรงบันดาลใจใหเกิดความไววางใจ มีการสื่อสารที่ดี ตัดสินบนพื้นฐานของความจริง 
แบงปนความรับผิดชอบในความสําเร็จและลมเหลว 

1.6.6 มีความทาทายเ ชิงปรับ เปลี่ ยน (Adaptive Challenge) หมายถึง  มีทักษะใน
องคประกอบที่เปนผลจากการศึกษาใน 4 องคประกอบ คือ แสวงหาวิธีการใหม สนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยน มุงความสําเร็จ และพัฒนาความสามารถในการปรับตัว โดยแตละองคประกอบมีนิยาม
ศัพทเฉพาะดังน้ี 

1.6.6.1 แสวงหาวิธีการใหม (Seek New Way) หมายถึง ความสามารถในการคนหา
วิธีการใหมในการจัดการกับความเสี่ยง มองปญหาเปนโอกาสและความทาทาย มีทักษะการสรางสรรค
และการแกปญหา สามารถมองปญหาในมุมมองที่แตกตาง 

1.6.6.2 สนับสนุนการปรับเปลี่ยน (Foster Adaptation) หมายถึง ความสามารถใน
การเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง โดยมีกลวิธีในการปรับตัวในสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง การ
ประเมินสถานการณ สรางความเขาใจและการเรียนรู สนับสนุนการปรับเปลี่ยน ปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงในดานพฤติกรรมหรือการทํางาน 
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1.6.6.3 มุงความสําเร็จ (Focus on Success) หมายถึง ความสามารถในการตัดสินใจ 
ชัดเจนในเปาหมาย เลือกโอกาสที่เปนไปได ตองการใหองคองคกรประสบความสําเร็จ สรางพลังแก
ทีม บริหารงานที่มุงเนนผลลัพธ 

1.6.6.4 พัฒนาความสามารถในการปรับตัว (Develop Adaptability) หมายถึง 
ความสามารถในการประเมินสถานการณ เตรียมบุคลากร สงเสริมความสามารถในการปรับตัว สราง
ความมั่นใจภายในตนและความเช่ือในตนเอง ที่มีความยืดหยุน สงเสริมใหเกิดแนวทางใหมในการ
ปฏิบัติที่ดี 

 

1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1.7.1 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับในเชิงวิชาการ 
 โมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงช้ีภาวะผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยในวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ที่พัฒนาข้ึนจากทฤษฎี และผลงานวิจัย รวมทั้ง
ทัศนะของนักวิชาการ หากผลการทดสอบพบวามีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  จะมี
ประโยชนในเชิงวิชาการ ดังน้ี 

1.7.1.1 ชวยใหไดองคความรูใหมที่มีความเหมาะสมสอดคลองกับบริบทสังคมไทยที่
สามารถนําไปเปนแหลงอางอิงเพื่อการวิจัยตอเน่ืองหรือพัฒนาใหสมบูรณใหดีย่ิงข้ึนตอไปในอนาคต 

1.7.1.2 สามารถนําไปใชเพื่อการวิจัยประเภทอื่นตอไปได เชน การสรางโมเดลสมการ
โครงสราง การวิจัยและพัฒนา หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เปนตน 
 1.7.2 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับในการประยุกตใช 

1.7.2.1 ผลจากการวิจัยในครั้งน้ีจะทําใหไดโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงช้ี
ภาวะผูนําปรับเปลี่ยน สําหรับอาจารยในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนก ที่ไดรับการยืนยันดวยกระบวนการวิจัย ที่สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการวางแผนหรือสราง
เกณฑประเมินภาวะผูนําปรับเปลี่ยน เพื่อกําหนดจุดเดนจุดดอยในการพัฒนาไดอยางถูกทิศทาง  

1.7.2.2 สถานศึกษา หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาภาวะผูนําปรับเปลี่ยน 
สําหรับอาจารย สามารถนําโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงช้ีภาวะผูนําปรับเปลี่ยน ที่เปนผล
จากการวิจัยไปใชเปนประโยชนในดานการติดตามภารกิจ (monitoring) เพื่อใชประกอบการตัดสินใจ 
หรือใชในการประเมินผล (evaluation) และการดําเนินงาน 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

 
  
2.1    หลักธรรมเพ่ือการวิจัย 

การวิจัยเพื่อพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงช้ีภาวะผูนําปรับเปลี่ยน
สําหรับอาจารยในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกน้ี เปนการวิจัยเชิง
บรรยาย (Descriptive Research) มีวัตถุประสงคหลักเพื่อทดสอบความสอดคลองของโมเดล
ความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงช้ีที่พัฒนาข้ึนจากทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการกับ
ขอมูลเชิงประจักษ การกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยในครั้งน้ี ไดพิจารณาจากวิธีการสรางและพัฒนาตัว
บงช้ีการศึกษาตามทัศนะของนงลักษณ วิรัชชัย (2545) ที่กลาวไว 3 วิธี คือ  

วิธีที่ 1 ใชนิยามเชิงปฏิบัติ (Pragmatic Definition) อาศัยการตัดสินใจและประสบการณของ
นักวิจัยในการคัดเลือกหรือกําหนดตัวแปรยอย การกําหนดวิธีการรวมตัวแปรยอย และการกําหนด
นํ้าหนักตัวแปรยอยแตละตัว วิธีน้ีอาจทําใหมีความลําเอียง เพราะไมมีการอางอิงทฤษฎีหรือตรวจสอบ
ความสัมพันธระหวางตัวแปร ถือวาเปนวิธีที่มีจุดออนมากที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีแบบอื่นไมคอยมีผูนิยม
ใช   

วิธีที่ 2 ใชนิยามเชิงทฤษฎี (Theoretical Definition)  ที่อาจทําไดสองแบบ คือ 1) ใชทฤษฎี
และงานวิจัยเปนพื้นฐานสนับสนุนทั้งหมด ต้ังแตการกําหนดตัวแปรยอย การกําหนดวิธีการรวมตัว
แปรยอย และการกําหนดนํ้าหนักตัวแปรยอย  แบบน้ีใชในกรณีที่มีผูกําหนดโมเดลตัวบงช้ีการศึกษาไว
กอน 2) ใชทฤษฎีและงานวิจัยเปนพื้นฐานสนับสนุนในการคัดเลือกตัวแปรยอยและการกําหนดวิธีการ
รวมตัวแปรยอย สวนการกําหนดนํ้าหนักตัวแปรยอยแตละตัว ใชความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิหรือ
ผูเช่ียวชาญประกอบการตัดสินใจ แบบน้ีใชในกรณีที่ยังไมมีผูใดกําหนดโมเดลตัวบงช้ีการศึกษาไวกอน  

วิธีที่ 3 ใชนิยามเชิงประจักษ  (Empirical Definition)   เปนนิยามที่นักวิจัยกําหนดตัวแปรยอย
และวิธีการรวมตัวแปรยอยโดยมีทฤษฎีและงานวิจัยเปนพื้นฐาน แลวกําหนดนํ้าหนักของตัวแปยอย
โดยการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ เปนวิธีที่มีผูนิยมใชกันมาก โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิง
สํารวจ (Exploratory Factor Analysis) เมื่อนักวิจัยมีทฤษฎีและงานวิจัยรองรับโมเดลแบบหลวมๆ 
หรือโดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เมื่อนักวิจัยมีทฤษฎี
และงานวิจัยรองรับโมเดลแบบหนักแนนเขมแข็ง   

การสรางและพัฒนาตัวบงช้ีการศึกษา 3 วิธีดังกลาว ผูวิจัยเห็นวาวิธีที่ 3 คือ วิธีที่ใชนิยามเชิง
ประจักษ  (Empirical Definition)  ซึ่งเปนนิยามที่นักวิจัยกําหนดตัวแปรยอยและวิธีการรวมตัวแปร
ยอยโดยมีทฤษฎีและงานวิจัยเปนพื้นฐาน แลวกําหนดนํ้าหนักของตัวแปรยอยโดยการวิเคราะหขอมูล
เชิงประจักษ  เปนวิธีที่มีผูนิยมใชกันมากตามทัศนะของนงลักษณ วิรัชชัย (2545) เปนการวิจัยที่ยึดถือ
ทฤษฎีประจักษนิยม (Empiricism)  เปนวิธีวิทยาศาสตร (Scientific Approach) ที่จะใหความ
นาเช่ือถือไดมากกวา ตามทัศนะของวิโรจน สารรัตนะ (2561) ดังน้ัน การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจึงเลือกใช
วิธีการสรางและพัฒนาตัวบงช้ีวิธีที่ใชนิยามเชิงประจักษ  (Empirical Definition) และใชวิธีการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เน่ืองจากในการสรางและพัฒนา
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โมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงช้ี ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของ
นักวิชาการและหนวยงานจากหลากหลายแหลงอยางหนักแนนเขมแข็งทั้งในระดับองคประกอบหลัก 
องคประกอบยอย นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบงช้ี  

ในการดําเนินงานวิจัยตามกรอบแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยมีหลักธรรมในพุทธศาสนาที่เปนขอคิด
เตือนใจตลอดระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัย ต้ังแตจุดเริ่มตนของการวิจัยจนถึงสิ้นสุดการวิจัย โดย
เช่ือวาดวยหลักธรรมที่จะกลาวถึงขางลางไดชวยเสริมสรางใหการดําเนินงานวิจัยเปนไปอยางมี
คุณภาพมากข้ึน และชวยใหการวิจัยน้ีสําเร็จลุลวง ดังน้ี 

2.1.1 หลักธรรมอิทธิบาท 4    
"สิกฺขา วิรุฬหิ สมฺปตฺตา" พุทธภาษิตบทน้ีหมายถึง การศึกษาเลาเรียนเปนความเจริญงอกงาม 

หรือ การศึกษาเลาเรียนชวยเสริมสรางความเจริญในทุกดานของมนุษย ในการศึกษาและกาศึกษาวิจัย
ใหเกิดความสําเร็จน้ัน จะตองมีความพอใจ มีความเพียร หมั่นคิดและคนควาในสิ่งที่ศึกษาคนควาจึง
จะทําใหประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับหลักธรรม “อิทธิบาท 4” โดยที่ อิทธิ 
แปลวา ฤทธ์ิ หรือ ความสําเร็จ บาท แปลวา เสนทางไป ทางดําเนินไป ดังน้ัน อิทธิบาท หมายถึง  
“ทางดําเนิน ไปสูความสําเร็จ” (พระธรรมปฎก (2542) เปนแนวทางการเรียน การทํางาน ใหประสบ
ความสําเร็จตามความมุงหวัง ซึ่งประกอบดวยหมวดธรรม 4 ขอ ดังน้ี 
  1) ฉันทะ คือ การมีใจรักในสิ่งที่ทํา ใจที่รักอันเกิดจากความศรัทธาและเช่ือมั่นตอสิ่ง
ที่ทํา จึงจะเกิดผลจริงตามควร ความหมายของ "ฉันทะ" น้ัน ไมใชแปลวาเปนสัญญาภาษากระดาษ
หรือสัญญาที่ใหไวกับมวลหมูสมาชิกเทาน้ัน หากแตเปนสัญญาใจและเปนใจที่ผูกพัน เปนใจที่ศรัทธา
และเช่ือมั่นตอสิ่งน้ันอยูเต็มเปยม จึงจะเกิดความเพียรตามมา เปรียบไดกับนักวิจัยที่ศรัทธาและ
เช่ือมั่นในแนวคิดแนวปฏิบัติของงานวิจัย คงไมมีใครบอกไดนอกจากตัวนักวิจัยเองและผลของงานที่
เกิดข้ึนจริงเปนที่ประจักษตอสาธารณะชน ดังประโยคที่วา  Where there is the will, there is the 
way.  ที่ใดมีความปรารถนาอันแรงกลา ที่น่ันยอมมีหนทางเสมอ    ขอเพียงแตใหมีความต้ังใจแนว
แน  ที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องน้ันๆใหได   ดวยความมุงมั่น ไมทอถอย  ยอมมีหนทางนําเราไปสู
ความสําเร็จไดเสมอ 
  การมีใจรัก ถือวาสําคัญมาก เพราะรักดังกลาวไมไดเกิดจากความรักความศรัทธา
ของเราจริงๆ ขืนทําไปก็มีแตจะทุกขทรมานแมจะไดบางสิ่งที่มุงหวังแลวก็ตาม ประการสําคัญเปนการ
แอบแฝงมาจากความคิดอื่นศรัทธาอื่นหรือความเปนอื่นที่เราพยายามหาเหตุและผลมาอธิบายวา มัน
คือสิ่งเดียวกันเพื่อใหสามารถดําเนินไปไดหรือเพื่อใหตัวเองสบายใจที่สุด แตถาเรามีใจศรัทธาอันแรง
กลาแลว พลังสรางสรรคก็จะบังเกิดข้ึนกับเราอยางมหัศจรรยทีเดียว วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับฉันทะ คือ เมื่อ
เราคิดจะทําสิ่งใด ตองปลูกฉันทะข้ึน คือทําความพอใจรักใครในงานน้ันกอน โดยในขณะที่ทําการ
ทบทวนวรรณกรรม การสืบคน การอาน อาจทําใหนักวิจัยเกิดความทอ เบื่อหนายข้ึนได การเลือก
ประเด็นการวิจัยที่ตนเองสนใจ ผลการศึกษาวิจัยสามารถนํามาใชประโยชนตอตนเอง ตอการ
ปฏิบัติงาน ก็จะทําใหเกิดใจรักย่ิงข้ึน 
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  2) วิริยะ คือ ความมุงมั่นทุมเท เปนความมุงมั่นทุมเททั้งกายและใจ ที่จะเรียนรูและ
ทําใหเขาถึงแกนแทของสิ่งน้ันเรื่องน้ัน ถาหากกระทําก็จะทําจนเช่ียวชาญจนเปนผูรู ถาหากศึกษาก็จะ
ศึกษาใหรูจนถึงรากเหงาของเรื่องราวน้ันๆ ดังน้ัน คําวา "วิริยะ" จึงหมายถึงความเพียรพยายามอยาง
สูงที่จะทําตามฉันฑะหรือศรัทธาของตัวเอง หากเราไมมีความเพียรแลวก็อนุมานไดวาเรามีฉันทะ
หลอกๆ หรือศรัทธาหลอกๆ ผลงานที่เขาทําจะช้ีชัดออกมาเองวาทําเพื่ออะไร ดังน้ัน นักวิจัยจึงตองมี
ใจที่รักตอการทํางานวิจัยเพื่อแกปญหา อันเปนศรัทธาสูงสุด หากไมเปนเชนน้ัน ก็ไดแตเพียงศรัทธา
ปากเปลาที่ไรแมเงาของความมุงมั่นและทุมเท หากแตมีศรัทธาอื่นใหครุนคิดและกระทําอยู 
                     วิริยะน้ีมาคูกับความอดทนอดกลั้น เปนความรูสึกไมยอทอตอปญหาและมีความหวัง
ที่จะเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง โดยมีศรัทธาเปนเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ นําใจ และเตือนใจ ความอดทน
เปนเครื่องมือสําหรับคนใจเย็นและใจงามดวย ไมใชมุทะลุดุดันรบเราและรุมรอน เพราะมันจะทําใหมี
โอกาสผิดพลาดไดงาย หรือสูญเสียความอดทนในที่สุด ดังน้ัน ความวิริยะอุสาหะ จึงเปนวิถีทางของ
บุคคลที่หาญกลาและทายทาตออุปสรรคใดๆทั้งมวล อยาทอตองานหนักและงานมากใหคิดวาทํามากรู
มากเกงมากข้ึน อยาบนวาไมมีเวลาเพราะเวลามีเทาเดิม 
              3) จิตตะ คือ ใจที่จดจอและรับผิดชอบ เมื่อมีใจที่จดจอแลวก็จะเกิดความรอบคอบ
ตาม คําน้ีย่ิงใหญมากปจจุบัน สังคมซับซอน มีสิ่งใหมๆ เกิดข้ึนมากมาย แตละคนมีภาระหนาที่ ที่ตอง
ทํามากมาย ไมรูจะทําอะไรกอน เวลาอานหนังสือก็คิดถึงงานที่รับผิดชอบ เวลาอานทํางานก็คิดวาตอง
อานหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ ไมสามารถมีจิตจดจออยูกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงไดนาน ผลคือ ทําอะไรก็ไมดี
สักอยางทําผิดๆถูกๆอยูอยางน้ัน 
                      หากเรามีใจที่จดจอตอสิ่งที่เราคิดเราทําและรับผิดชอบแลว ไมวาจะเปนการเรียน
การทําวิจัย หรือการทํางานก็ตาม ทุกอยางก็จะดีข้ึนไปเอง เราก็จะมีความรอบรูมากข้ึนเรื่อยๆดวยใจที่
จดจอต้ังมั่นและใฝเรียนรูของเรา เมื่อมีความรอบรูมากข้ึนก็จะเกิดความรอบคอบตามมา เมื่อมีความ
รอบคอบแลวการตัดสินใจทําอะไรก็จะเกิดความผิดพลาดนอยตามไปดวย ประการสําคัญตองฝกต้ัง
คําถามกับตัวเองกับเรื่องราวตางๆที่เกิดข้ึนรอบตัวเราพรอมกับคนหาคําตอบใหได การฝกสนทนากับ
ผูรูบอยๆก็เปนสิ่งจําเปน ซึ่งเมื่อเราทําไดอยางน้ีแลว เราก็จะเปนผูที่เขาใกลความรอบรูไปโดยปริยาย 
                 4) วิมังสา คือ การทบทวนในสิ่งที่ไดคิดไดทํามา อันเกิดจาก การมีใจรัก (ฉันทะ) 
แลวทําดวยความมุงมั่น (วิริยะ) อยางใจจดใจจอและรับผิดชอบ (จิตตะ) โดยใชวิจารณญาณอยางรอบ
รูและรอบคอบ จึงนําไปสูการทบทวนตัวเอง และทบทวนองคกรหรือทบทวนขบวนการ ทบทวนในสิ่ง
ที่ไดคิดสิ่งไดทําผานมาวาเกิดผลดีผลเสียอยางไร ทั้งที่เปนเรื่องสวนตัวของเราเองและเปนเรื่องที่ร วม
คิดรวมทํากับคนอื่น เพื่อปรับปรุงปรับแกไขใหดีย่ิงข้ึน 
                   การทบทวนเรื่องราวจากภายในของตัวเองเปนสิ่งสําคัญมากในยุคปจจุบันที่ผูคนเริ่ม
สับสนวุนวายอยางเขมขน ทบทวนความคิดเพื่อตรวจสอบความคิดและการกระทําของเราวาเราคิด
หรือทําจากความคิดอะไร พรอมกับถามตัวเองวาเราคิดอยางน้ันเพื่ออะไร เราทําสิ่งน้ีเพื่ออะไร เพื่อ
ความสุขของตัวเองหรือเพื่อความสงบสุขของสังคม ฯลฯ ซึ่งจะทําใหเรารูวาเราควรจะอยู ณ จุดไหน
ของสังคมหรือเปลี่ยนแปลงตนอยางไรไปสูการสรางสรรคตนเองและสังคมที่งดงาม 
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  ในการวิจัยและการพัฒนาน้ันเรามักจะใชคําวา "สรุปบทเรียน" เปนการสรุปผลการ
ดําเนินงานที่ผานมาในชวงระยะเวลาหน่ึง เพื่อดูวาสิ่งที่คิดและทํามาน้ันมันดําเนินไปในแนวทางที่วาด
หวังหรือไม หรือวาคิดไวอยางทําอีกอยาง หรือคิดไวแตไมไดทําเลย หรือทําไปแลวแตไมไดอยางที่
มุงหวัง ทั้งน้ีจะไดวิเคราะหตอไปวา ที่มันสําเร็จมันเปนเพราะอะไร และที่มันลมเหลวมันเกิดจากอะไร 
เพื่อที่จะไดหาแนวทางแกไขหรือหาทางหลีกเลี่ยงผลเสียที่อาจเกิดข้ึน 

2.1.2 หลักธรรม สังคหวัตถุ 4  
สังคหวัตถุ 4 เปนหลักคุณธรรมในพุทธศาสนา โดย สังคห แปลวา สงเคราะห ชวยเหลือ

เกื้อหนุน วัตถุ แปลวา เรื่อง จึงหมายถึง หลักธรรมที่เปนเครื่องยึดเหน่ียวนําใจของผูอื่น ผูกไมตรีและ
เอื้อเฟอเกื้อกูล (พระพรหมคุณาภรณ, มปป) ประกอบดวย 

  1) ทาน  หรือ เกื้อกูลกันดวยการให การเสียสละ การเอื้อเฟอแบงปนของๆ ตนเพื่อ
ประโยชนแกบุคคลอื่น ไมตระหน่ีถ่ีเหนียว ไมเปนคนเห็นแกไดฝายเดียว และการใหที่ย่ิงใหญคือการให
อภัย  

  2) ปยวาจา  หรือ การใชวาจาประสานไมตรี การพูดจาดวยถอยคําที่ไพเราะ
ออนหวาน พูดดวยความจริงใจ ไมพูดหยาบคาย กาวราว พูดในสิ่งที่เปนประโยชนและเหมาะสมกับ
กาลเทศะ ดังน้ัน การทํางานรวมกันจะตองพูดหรือปรึกษาหารือกันโดยยึดถือหลักเกณฑ 4 ประการ 
คือ 1. เวนจากการพูดเท็จ 2.เวนจากการพูดสอเสียด 3.เวนจากการพูดคําหยาบ และ4.เวนจากการ
พูดเพอเจอ และที่สําคัญอยางย่ิงคือตองพูดหรือเจรจากันดวยไมตรีและความปรารถนาดีตอกัน 

  3) อัตถจริยา หรือ รวมสรางสรรคอุดมการณ การปฏิบัติในสิ่งที่เปนประโยชนตอ
ผูอื่น เพราะการทํางานรวมกันตองชวยเหลือกันดวยกําลังกาย กําลังความคิด และกําลังใจ และ  
  4) สมานัตตา (สมานตฺถตา) แปลวา ความเปนผูมีจุดหมายรวมกัน หรือความคํานึง
ประโยชนอันรวมกันหรือ การเปนผูมีความสม่ําเสมอ ประพฤติเสมอตนเสมอปลาย ผูทํางานรวมกันทุก
คนจะตองไมถือตัว มีความเสมอภาค วางตนเสมอตนเสมอปลาย ทําตนใหเปนที่นารัก นาเคารพ นับ
ถือ และนาใหความรวมมือชวยเหลือ 

เปนหลักธรรมที่ผูวิจัยใชในการทํางานรวมกับผูอื่น เพื่อใหเกิดความราบรื่น และงานมี
ประสิทธิภาพ การรวมแสดงความคิดเห็นกับนักวิจัยอื่น หรือผูเช่ียวชาญ เพื่อใหเกิดองคความรูใหม
และรับฟงความช้ีแนะเพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุงการทําวิจัยใหดีย่ิงข้ึน 

2.1.3 หลักธรรม โยนิโสมนสิการ 

คํา "โยนิโสมนสิการ" น้ันประกอบดวยคําสองคํา คือ "โยนิโส" มาจาก "โยนิ" แปลวา เหตุ ตน
เคา แหลงเกิด ปญญา อุบาย วิธี ทาง "มนสิการ" หมายถึง การทําในใจ การคิด คํานึง นึกถึง ใสใจ 
พิจารณา ดังน้ัน "โยนิโสมนสิการ" จึงหมายถึง การทําในใจใหแยบคาย หรือ การพิจารณาโดยแยบคาย 
(พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต, 2546) กลาวคือ ความเปนผูฉลาดในการคิด คิดอยางถูกวิธีถูกระบบ 
พิจารณา ไตรตรองสาวไปจนถึงสาเหตุหรือตนตอของเรื่องที่กําลังคิด คือคิดถึงรากถึงโคนน่ันเอง แลว
ประมวลความคิดรอบดานจนกระทั่งสรุปออกมาไดวาสิ่งน้ันควรหรือไมควร ดีหรือไมดี เปนวิถีทางแหง
ปญญา เปนธรรมสําหรับกลั่นกรองแยกแยะขอมูลหรือแหลงขาวหรือที่เรียก "ปรโตโฆสะ" อีกช้ันหน่ึง 
กับทั้งเปนบอเกิดแหงความคิดชอบหรือ "สัมมาทิฐิ" ทําใหมีเหตุผล และไมงมงาย 



15 
 

 
 

โยนิโสมนสิการหรือการคิดแบบแยบคายน้ีมีวิธีคิดแยกยอยออกเปน 10 วิธีคือ 
   1.  วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย (หรือคิดแบบสืบสวน)  วิธีคิดแบบน้ีคือ การคิดแบบหา
สาเหตุที่ทําใหเกิดผลหรือเกิดเหตุการณ วามีอะไรเปนปจจัยทําใหเกิดและมีความสัมพันธกันอยางไร 
เหมือนกับตํารวจหาสาเหตุที่ เกิดเหตุราย  หรือนักวิจัยหาสาเหตุตางๆ ที่ทําให เกิดนํ้าทวม 
   2.  วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ (หรือการคิดเชิงวิเคราะห)  วิธีน้ีเปนการคิดแยกสิ่ง
ตางๆ ออกเปนสวนๆ เชน การวิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึนในองคกร  ก็แยกออกเปนฝายบุคคล ฝาย
วิชาการ ฝายปฏิบัติการ ฝายการเงิน เปนตน แลววิเคราะหทีละฝาย  โดยใชวิธีคิดแบบอื่นมารวมใช
ดวย เชน วิธีที่หน่ึงและวิธีที่สี่ เปนตน 
   3.  วิธีคิดแบบสามัญลักษณ (หรือแบบรูเทาทันธรรมดา)  ผูที่สามารถใชวิธีคิดแบบน้ีไดตอง
เปนผูรูหรือมีประสบการณในเรื่องน้ันๆ  มากอน รูวาอะไรจริง อะไรเท็จ รูวาเปนธรรมดา รูวามันเปน
เชนน้ันเอง ที่ปรากฏการณน้ันๆ  เกิดข้ึน มีสาเหตุจากอะไร ทําใหเกิดผลอยางไร จึงเปนเรื่องธรรมดาที่
รูแลว ผูที่ใชวิธีคิดแบบน้ีอาจเรียกไดวาเปนผูชํานาญการหรือเช่ียวชาญได  สามารถเปนที่ปรึกษาใหกับ
ผูอื่นๆ ได 
   4.  วิธีคิดแบบอริยสัจ (หรือกระบวนการแกปญหา)  โดยวิเคราะห ปญหา (ทุกข) หาสาเหตุ
ของปญหา (สมุทัย) กําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการแกปญหา  (นิโรธ) และกําหนดวิธีการ
แกปญหา (มรรค) โดยคิดแบบเปนคู คือ วิเคราะหหาปญหาและสาเหตุพรอมกัน  เมื่อไดปญหาและ
สาเหตุแลวนําปญหาที่ไดมากําหนดเปาหมายและนําสาเหตุมากําหนดเปนแผนงาน  โครงการ และ
กิจกรรมเพื่อแกปญหาจนบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว 
   5.  วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ (หรือคิดตามหลักการและความมุงหมาย)  ธรรม แปลวา 
หลักการ หลักความดีงาม หลักปฏิบัติที่ดี สวน อรรถ น้ันแปลวาความมุงหมาย วัตถุประสงค 
ประโยชนที่ตองการ  วิธีคิดแบบน้ีเปนการคิดใหสอดคลองสัมพันธกันระหวางหลักการที่ดีและ
วัตถุประสงคที่ถูกตองทําใหเกิดประโยชนที่ตองการ 
   6. วิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก (หรือ ขอดี ขอเสียและทางเลือก) วิธีน้ีใชรวมกับวิธีอื่น
ดวย เปนการแยกแยะสิ่งที่มีอยูตามปกติมองใหเห็นขอดีขอเสีย สิ่งที่ดี สิ่งที่ไมดี  สิ่งที่เปนคุณ สิ่งที่เปน
โทษ และเลือกทํา  เลือกปฏิบัติแตสิ่งดี สิ่งที่เปนคุณ และหลีกเลี่ยงสิ่งไมดี สิ่งที่เปนโทษ  จากสิ่งที่มีอยู 
เห็นอยู 
   7.  วิธีคิดแบบคุณคาแทและคุณคาเทียม เปนวิธีคิดจําแนกแยกออกระหวางสิ่งที่เปน
ประ โยชน อย า งแท จ ริ งและจํา เปนต อ งมี  ต อ ง ใช ห รื อต อ งทํ า ง านตามบทบาทหน าที่   
  ซึ่งถือวามีคุณคาแท ซึ่งแตกตางจากคุณคาเทียม เชน แสวงหาสิ่งที่ไมมีประโยชนโดยตรงหรือมีแลวก็
ไมไดแกปญหาใหอยางย่ังยืน  หรือการไมทํางานตามหนาที่แตไปทํางานนอกหนาที่ที่ไมจําเปนเพื่อให
คนยอมรับ 
   8.  วิธีคิดแบบปลุกเราคุณธรรม คือการคิดถึงวิธีที่ จะนําเอาประสบการณ  ความรู มา
ดัดแปลงปรับปรุงใหดีข้ึนเพื่อเปนตัวอยางหรือแบบอยางที่ดี เปนประโยชนตอบุคคล  สิ่งแวดลอม 
   9.  วิธีคิดแบบเปนอยูปจจุบัน คือวิธีคิดโดยการมีสติอยูกับปจจุบัน  โดยการเอาผลจากอดีต
มาแกไขหรือปรับปรุงโดยไมไปคํานึงแตเรื่องในอดีต และมีสติในการคิดแกไขหรือปรับปรุงในเวลา
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ปจจุบัน  โดยรูวาการกระทําในปจจุบันจะทําใหเกิดผลในอนาคตอยางไร แตไมใชเพอเหมอลอยถึง
อนาคตตลอดเวลา 
 10.  วิธีคิดแบบวิภัชชวาท เปนวิธีคิดประกอบกับการใชคําพูดหรือการพูด  โดยสรุปแลว
คลายกับนําวิธีคิดที่กลาวมาแลวขางตนมานําเสนอใหไดรูตามที่ไดคิดจําแนก  แยกแยะ คิดเปนเหตุ
และผล  คิดตามลําดับข้ันตอน คิดเปนประเด็น 
   ดังน้ัน วิธีคิดทั้งสิบวิธีน้ีสามารถใชรวมกันไดและจะชวยใหมีความถูกตองในการคิดมากข้ึน 
ในขณะที่ทําการวิจัยในทุกข้ันตอน ผูวิจัยไดนําหลักธรรมน้ีมาใชตลอดเวลา เน่ืองจากการวิจัยเปน
การศึกษาอยางเปนระบบโดยใชแนวคิดของกระบวนการทางวิทยาศาสตร บนหลักของเหตุและผล ซึ่ง
ตรงกับหลักธรรมน้ี ไมมีการกลาวอางลอยๆ คํานึงถึงเหตุผลและความนาเช่ือถือของขอมูลที่นํามาใชใน
การศึกษา การเขียนรายงานเสมอ 

สําหรับการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ในการวิจัยน้ี มีจุดมุงหมายเพื่อกําหนด
องคประกอบหลัก องคประกอบยอยของแตละองคประกอบหลัก นิยามเชิงปฏิบัติการของแตละ
องคประกอบยอยเพื่อเช่ือมโยงถึงการกําหนดเปนตัวบงช้ีหรือสาระหลักเพื่อการวัดของแตละ
องคประกอบยอย เพื่อนําไปสูการกําหนดเปนโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงช้ีภาวะผูนํา
ปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งเปน
โมเดลสมมติฐานที่จะนําไปทดสอบดวยขอมูลเชิงประจักษ ตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่กลาวไวใน
บทที่ 1 โดยมีหัวขอที่ศึกษาดังน้ี 
 1. องคประกอบหลักของภาวะผูนําปรับเปลี่ยน (Adaptive Leadership) 
 2. องคประกอบยอยของแตละองคประกอบหลัก นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบงช้ีของแตละ
องคประกอบยอย 
 3. โมเดลสมมติฐานเพื่อการวิจัย  
 

2.2 องคประกอบหลักของ “ภาวะผูนําปรับเปลี่ยน” (Adaptive Leadership) 
 หัวขอน้ี ผูวิจัยมุงศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของจากทฤษฎี และผลงานวิจัย รวมทั้ง
ทัศนะของนักวิชาการและหนวยงานจากแหลงตาง ๆ ในชวง ค.ศ. 2005-2016 เพื่อการสังเคราะห
กําหนดเปนองคประกอบหลักของภาวะผูนําปรับเปลี่ยน เพื่อนําไปสูการศึกษาทฤษฎี และผลงานวิจัย 
รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหนวยงานจากแหลงตาง ๆ เพื่อการสังเคราะหกําหนดเปน
องคประกอบยอยของแตละองคประกอบหลัก และนิยามเชิงปฏิบัติการของแตละองคประกอบยอย 
เพื่อเช่ือมโยงถึงการกําหนดเปนตัวบงช้ีเพื่อใชในการวิจัยตอไป จํานวน 15 แหลง ดังน้ี 

2.2.1  มารวย สงทานินทร (2558) ทันตแพทย โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา นักวิชาการ
กรมการแพทยทหารบก ผูเช่ียวชาญดานการจัดการความรู การบริหาร กลาวถึงคุณลักษณะภาวะผูนํา
ปรับเปลี่ยนประกอบดวย 4 องคประกอบ ดัง น้ี  1) มีความฉลาดทางอารมณ (Emotional 
Intelligence) เปนชุดของทักษะที่สรางความตระหนักในอารมณของตนเอง และอารมณของผูอื่น 
เพื่อการจัดการความสัมพันธระหวางกันอยางมีประสิทธิผลและมีคุณภาพ 2) มีความยุติธรรมเชิง
องคกร (Organizational Justice) กลาเผชิญกับความจริง สามารถบูรณาการความคิด ความตองการ 
ความอยากรูของผูคนดวยความจริง สงผลใหผูคนเกิดศรัทธาและยกยองนับถือ มีการตัดสินใจที่เปน
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ธรรม การแบงปนขาวสาร และเอาใจใสกับผลกระทบที่อาจเกิดกับองคกร 3) มีลักษณะเฉพาะ 
(Character)  เชน มีความโปรงใสและมีความเตรียมพรอม สรางการยอมรับ มีคุณธรรม ความ
นาเช่ือถือ และ ใหคุณคาของความแตกตาง และ 4) มีการพัฒนา (Development) มีการพัฒนา
ตนเองดวยการเรียนรูตลอดชีวิต และการพัฒนาผูอื่น  

2.2.2 Collins (2014) นักวิชาการเปนผูเช่ียวชาญในการปรึกษาดานการจัดการทางดาน
การศึกษา และดานการบริหารการศึกษา กรุงวอชินตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา กลาวถึงคุณลักษณะภาวะ
ผูนําปรับเปลี่ยนประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังน้ี 1) ความเปนสากลนิยม (Cosmopolitanism) 
หมายถึง ความสามารถในการมองตนเองวาเปนสวนหน่ึงของประชาคมโลก มีความเขาใจ การช่ืนชม 
การยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรม ความแตกตางของบุคคล สูความเปนสากล 2) ความ
สมเหตุสมผล ปราศจากความกลัว (Sensible Fearlessness) หมายถึง ความสามารถในการมีความ
กลาหาญในสภาพแวดลอมที่มีความผันผวน ใหมีความสะดวกสบายกับความคลุมเครือ และ
ความเครียด และมีความมั่นใจเพียงพอที่จะลองวิธีการ ใหมหรือการแกปญหาในสถานการณที่ไม
คุนเคย 3) ความสนใจใฝรู (Insatiable Curiosity) หมายถึง ความสนใจ ความปรารถนาในการเรียนรู 
โดยทั่วไปและการเรียนรูเกี่ยวกบัประเทศ และวัฒนธรรมอื่น ๆ  มักจะแสดงผานการอานและการศึกษา 
ประเทศอื่น ๆ และวัฒนธรรม โดยการมีสวนรวมในประสบการณระหวางประเทศ และความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 4) มีความช่ังใจการตัดสินใจ (Suspension of Judgment) เปน
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น และขอสมมติฐานในสถานการณ การรับฟงผูอื่น และการคิด
กอนลงมือปฏิบัติ รวมถึงการ มีความไวตอกฎ กติกา สมมติฐาน และการตีความ นําไปสูการพิจารณา
ความเช่ือ และคานิยมของผูอื่น และเปนบุคคลที่มีกระบวนการของการสรางความไววางใจ ซึ่งตองใช
เวลาและการทําซ้ํา และ 5) ความสงางาม (Graceful Ease) หมายถึง ความสามารถในการเขาใจความ
แตกตางทางวัฒนธรรม ดําเนินงานภายใตความซับซอนของสถานการณทางวัฒนธรรม โดยไมสูญเสีย 

2.2.3 Geyer (2005) ผู เ ช่ียวชาญการพัฒนาโปรแกรมดานการศึกษาที่ นิว เจอรซีย  
สหรัฐอเมริกา กลาวถึงคุณลักษณะภาวะผูนําเชิงปรับเปลี่ยนประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังน้ี 1) 
การระบุความทาทายของการปรับเปลี่ยน 2) รักษาระดับความกดดันภายในชวงของการดําเนินการ
ปรับเปลี่ยน 3) มุงเนนความสนใจไปที่ประเด็นปญหาและการลดความเครียด 4) การสนับสนุนการ
ทํางานของบุคคล และ 5) การปองกันภาวะผูนําโดยไมใชอํานาจ 

2.2.4 Grensing-Pophal (2013) เปนนักเขียนอิสระที่มีผลงานดานบทความ ตํารา เกี่ยวกับ
ภาวะผู นํา การบริหารธุรกิจ ไดกลาวถึงคุณลักษณะภาวะผูนําปรับเปลี่ยนประกอบดวย 5 
องคประกอบ ดังน้ี 1) การพูดที่ชัดเจนและสอดคลองกับวัตถุประสงค (One Voice -- Clarity and 
Consistency of Objectives) 2) ความสามารถในการรับรูและตอบสนอง ความสามารถในการ
กลั่นกรองและเลือกใชทรัพยากรไดอยางเปนระบบ (Sense and Respond Capability) 3) การ
ประมวลผลขอมูล ความสามารถในการสังเคราะหขอมูลที่มีความซับซอนและตัดสนิใจไดอยางรวดเร็ว 
มีคุณภาพ (Information Processing) 4) ทํางานนอกกรอบ เสริมสรางพลังอํานาจของทีมและกลา
เผชิญความเสี่ยง (Freedom Within a Framework) และ 5) ความยืดหยุน สามารถปรับเปลี่ยนการ
ทํางานของทีมและการปรับบทบาท สามารถเช่ือมตอกับผูรวมงานไดทุกระดับ  (Boundary Fluidity)  
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2.2.5 Bradberry (2012) นักจิตวิทยาเปนที่ปรึกษาดานการจัดการ ความฉลาดทางอารมณ 
แหงมหาวิทยาลัยแคลิฟอเนีย เมืองแซนดิเอโก สหรัฐอเมริกา กลาวถึงภาวะผูนําเชิงปรับเปลี่ยน
ประกอบดวย 4 องคประกอบ ดังน้ี 1) ความฉลาดทางอารมณ (Emotional Intelligence) เปนชุด
ของทักษะในการตระหนักรูอารมณของตนเองและอารมณของผูอื่น รวมถึงการจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพและมีสัมพันธภาพอยางมีคุณภาพ 2) ความยุติธรรมเชิงองคกร (Organizational 
Justice) การกลาเผชิญกับความจริง เพื่อใหเกิดการยอมรับและรูสึกมีคุณคา 3) มีลักษณะเฉพาะ 
(Character) เชน มีความโปรงใสและมีความเตรียมพรอม สรางการยอมรับ มีคุณธรรม ความ
นาเช่ือถือ และ ใหคุณคาของความแตกตาง และ 4) มีการพัฒนา (Development) ผูนําที่มีการ
พัฒนาตนเองดวยการเรียนรูตลอดชีวิต และการพัฒนาผูอื่น  

2.2.6 Heifetz, Grashow, And Linsky (2009) ผูกอต้ังศูนยสําหรับภาวะผูนําสาธารณะและ
เปนวิทยากรอาวุโสที่สถาบันฮารวารด เคเนดี เปนที่ปรึกษาของรัฐบาล การบริหารธุรกิจ การบริหาร
องคการระดับนานาชาติ เปนผูพัฒนากรอบของภาวะผูนําปรับเปลี่ยน กลาวถึงภาวะผูนําเชิง
ปรับเปลี่ยนประกอบดวย 4 องคประกอบ ดังน้ี 1) การมีวิสัยทัศนและวัตถุประสงคขององคกร (Vision 
& Purpose of Organization) มีความเขาใจที่ถูกตองและชัดเจนในวิสัยทัศนและวัตถุประสงคของ
องคกร นําสูผูปฏิบัติเพื่อใหเกิดความเขาใจในคานิยมขององคกร สรางแรงจูงใจเพื่อผลักดันไปสูพันธ
กิจขององคกร 2) การใชประโยชนจาก ทักษะคน / ผสม / ประสบการณในการ ใหความชวยเหลือ
ด ว ย  ก า ร ป รั บ ตั ว  (The Utilization of People Skills/Mix/Experience in Assisting with 
Adaptation) ข้ึนอยูกับความมุงมั่นและความไววางใจระหวางผูนําและผูตาม ผูนําการปรับเปลี่ยน 
ตองเกี่ยวของกับคนใน กระบวนการตัดสินใจ และชวยใหมีความยืดหยุนในการดําเนินงาน 3) สามารถ
ทนตอความคลุมเครือ (Able to Tolerate Ambiguity) การกําหนดทิศทาง สนับสนุน โอกาส การฝก 
การใหคําปรึกษา การฝกอบรม และขอเสนอแนะแกผูรวมงาน และ 4) ใหอิสระในการปฏิบัติ 
(Freedom to Act)  การใหรางวัลและการยอมรับในความสําเร็จของผูรวมงาน  

2.2.7 Mowbray (2014) ผู อํ านวยการสถาบันการจัดการแนะนําการบริการ (The 
Management Advisory Service: MAS) ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนผูเช่ียวชาญทางดานจิตวิทยาใน
การปองกันภาวะเครียดในการทํางาน เพื่อใหมีความผาสุกในการทํางาน กลาวถึงภาวะผูนํา
ปรับเปลี่ยนประกอบดวย 4 องคประกอบ ดังน้ี 1) ความเขาใจในวัตถุประสงคขององคกร (The 
Understanding of the Underlying Purpose of The Organization) 2) การใชประโยชนของคน
ในดานทักษะ การผสมผสาน ประสบการณในการชวยเหลือการปรับเปลี่ยน (The Utility of People 
Skills/Mix/Experience in Assisting With Adaptation)  3) ค ว าม ทนต อ ความคลุ ม เ ค รื อ  (A 
Tolerance of Ambiguity) และ 4) ใหอิสระในการปฏิบัติ (A Freedom to Act) 

2.2.8 Heifetz (1994) วิทยากรอาวุโสที่สถาบันฮารวารด เคเนดี สหรัฐอเมริกา เปนที่ปรึกษา
ของรัฐบาล การบริหารธุรกิจ การบริหารองคการระดับนานาชาติ เปนผูพัฒนากรอบของภาวะผูนํา
ปรับเปลี่ยน ไดเสนอคุณลักษณะสําหรับผูนําที่มีประสิทธิภาพผานความทาทายการปรับเปลี่ยน 
ประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังน้ี 1) การระบุความทาทายการปรับเปลี่ยน ( Identify The 
Adaptive Challenge) 2) รักษาระดับของความกดดัน สําหรับการทํางานในการปรับตัว ไมละทิ้ง
ปญหา(Keep The Level of Distress Within a Tolerable Range for Doing Adaptive Work) 3) 
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การใหความสนใจประเด็นปญหาและการแกปญหา (Focus Attention on Ripening Issues and 
Not on Stress-Reducing Distractions) 4) การมอบหมายงาน (Give the Work Back to People) 
พัฒนาความรับผิดชอบ ใหบุคคลเผชิญกับปญหาและความกดดัน และ 5) ปองกันเสียงของความเปน
ผูนําโดยไมมีอํานาจ (Protect Voices of Leadership without Authority)  

2.2.9 Torres and Rimmer (2014) ผูเช่ียวชาญดานการบริหาร รัฐแมรี่แลนด สหรัฐอเมริกา 
กลาวถึงภาวะผูนําปรับเปลี่ยนประกอบดวย 4 องคประกอบ ดังน้ี 1) การมีเปาหมายที่ชัดเจน (One 
Voice) 2) ความสามารถในการรับรูและการตอบสนอง (Sense-and-Respond Capacity) 3) การ
ประมวลผลขอมูล (Information Processing) 4) ความเปนอิสระในกรอบของการทํางาน (Freedom 
within a Framework) 5) ความยืดหยุน (Boundary Fluidity) 

2.2.10 สมาคมชาวอเมริกันบริการสาธารณชน (American Public Human Services 
Association: APHSA) (NA) เปนสถาบันเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรและสงเสริมนโยบายการดูแล
ผูสูงอายุและดานเศรษฐกิจ ในสหรัฐอเมริกา ไดกลาวถึงคุณลักษณะผูนําปรับเปลี่ยนประกอบดวย 7 
องคประกอบ ดังน้ี 1) มีความรูเกี่ยวกับองคกร (Knowledge of the Organization) 2) มีการมุง
เปาหมายสูอนาคต (Willingness to Project into the Future) ประเมินแนวโนมและปจจัยดาน
สิ่งแวดลอม (Assess Trends and Environmental Factors) 3) ขจัดปญหาและอุปสรรค (Breaking 
Down Barriers) 4) ทําใหเกิดความทาทาย (สิ่งรบกวน) (Being Disruptive) 5) ทําใหเกิดความ
คลองตัวเพื่อมุงสูเปาหมาย (Being Agile to Get to the Goal) 6) การเสริมสรางพลังอํานาจใน
องคกร (Empowering the Organization) 7) ความสามารถในการรับรูและตอบสนอง (Ability to 
Sense and Respond) 

2.2.11 Highsmith (2000) วิศวกรชาวอเมริกัน ผู เ ช่ียวชาญดานการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ การบริหารโครงการ ที่ปรึกษา การพัฒนาซอฟแวร ในประเทศอเมริกา ยุโรป และเอเชีย 
ไดกลาวถึงคุณลักษณะผูนําปรับเปลี่ยนประกอบดวย 6 องคประกอบ ดังน้ี 1) การออกแบบระบบการ
จัดการใหมีความคลองตัว (Create an Agile Performance Management System)  2) ความ
พยายามในการเปลี่ยนแปลงกลยุทธทางธุรกิจ (Align Agile Transformation Efforts to Business 
Strategy) 3) การตรวจสอบ การดําเนินงาน ผลงาน และจุดมุงหมายทางยุทธศาสตร (Determine 
Operational, Portfolio, and Strategic Agility Aims) 4) การกระตุน การเพิ่มขีดความสามารถ 
และความรวมมือในการทํางาน ( Facilitate a Decentralized, Empowered, Collaborative 
Workplace) 5) การชวยเหลือการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนทางการผลิตและผลิตภัณฑ 
( Foster Adaptable IT, Product Line, and Product Architectures) 6) การสร า งกรอบการ
ประเมินความสามารถที่มีความคลองตัว (Create an Agile Proficiency Evaluation Framework) 

2.2.12 Dicent (2014) ผูอํานวยการการสํารวจภาวะผูนําในศูนยภาวะผูนําโคโร นิวยอรก 
(Coro New York Leadership Center) ประเทศสหรัฐอเมริกา กลาวถึงคุณลักษณะผูนําปรับเปลี่ยน
ประกอบดวย 3 องคประกอบ ดังน้ี 1) สอบถามผูอื่นถึงความเขาใจ (Ask Others for Insight) มีความ
ยืดหยุนและเปดโอกาสในการตอบคําถาม 2) ความซื่อสัตย (Be Honest) 3) การสะทอนกลับ (Set 
Aside Time to Reflect) 
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2.2.13 Heifetz, Grashow And Linsky (2009) นักวิชาการชาวอเมริกัน ดานภาวะผูนํา ได
กลาวถึงคุณลักษณะผูนําปรับเปลี่ยนประกอบดวย 4 องคประกอบ ดังน้ี 1) ไมทํางานโดยลําพัง 
(Don’t Do It Alone) 2) มีภาวะผูนํา (Live Life as a Leadership Laboratory) 3) ตอตานการ
ทํางานไมเปนระบบ (Resist the Leap to Action) 4) รวมตัดสินใจ (Discover the Joy of Making 
Hard Decisions)  

2.2.14 สถาบันที่ปรึกษาดานการบริหาร (Management Advisory Service: MAS) (N.D.) 
กลาวถึงภาวะผูนําปรับเปลี่ยนประกอบดวย 4 องคประกอบ ดังน้ี 1) ความเขาใจในวัตถุประสงคของ
อ ง ค ก ร  ( The Understanding of the Underlying Purpose of the Organization) 2) ก า ร ใ ช
ประโยชนของคนในดานทักษะ การผสมผสาน ประสบการณในการชวยเหลือการปรับเปลี่ยน (The 
Utility of People Skills/Mix/Experience in Assisting with Adaptation) 3) ความทนตอความ
คลุมเครือ (A Tolerance of Ambiguity) 4) ใหอิสระในการปฏิบัติ (A Freedom to Act) 

2.2.15 Chua, Reeves, Shanahan, And Torres (2011) นักวิชาการดานการบริการ ภาวะ
ผูนํา กลาวถึงภาวะผูนําปรับเปลี่ยนประกอบดวย 4 องคประกอบ ดังน้ี 1) การนําดานธุรกิจ
สิ่งแวดลอม (Navigating the Business Environment) 2) การนําที่มีความรูสึกรวม (Leading with 
Empathy) 3) การเรียนรูดวยตนเอง (Learning through Self) 4) การแกปญหา (Creating Win-
Win Solutions) 

จากผลการศึกษาเพื่อการสังเคราะหกําหนดองคประกอบของภาวะผูนําปรับเปลี่ยนจาก
ทฤษฎี และผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหนวยงาน 15 แหลง ดังกลาวมาน้ัน ผูวิจัย
พิจารณาเห็นวาองคประกอบบางตัวมีความหมายเดียวกัน แตนักวิชาการเรียกช่ือตางกัน ดังน้ันเพื่อให
การนําเอาองคประกอบแสดงในตารางสังเคราะหมีความเหมาะสม ผูวิจัยจึงกําหนดช่ือองคประกอบที่
มีความหมายเหมือนกันแตเรียกช่ือแตกตางกันที่เปนกลาง (Neutral) ที่สะทอนใหเห็นถึงความหมาย
เดียวกันและครอบคลุมองคประกอบอื่นที่ใชช่ือแตกตางกันน้ัน หรือเลือกใชช่ือองคประกอบใด
องคประกอบหน่ึง ดังน้ี 
 1. มีทักษะการบริหารจัดการ (Managing Skills) มีองคประกอบที่มีความหมายเดียวกันมี
ดังน้ี 1) การใชประโยชนจากทักษะของบุคคล 2) การออกแบบระบบการจัดการ 3) ความฉลาดทาง
อารมณ ตระหนักรูอารมณตนเองและผูอื่น 4) ใหความสนใจประเด็นปญหา และการแกปญหา 5) การ
เสริมสรางพลังอํานาจ 6) การตอตานการทํางานไมเปนระบบ 
 2. มีวิสัยทัศน (Visionary) มีองคประกอบที่มีความหมายเดียวกันมีดังน้ี 1) ความชัดเจนและ
สอดคลองกับวัตถุประสงค 2) ความเขาใจวัตถุประสงคขององคกร 3) การมีเปาหมายที่ชัดเจน 4) มุง
เปาหมายสูอนาคต 
 3. ใหอิสระในการปฏิบัติ (A Freedom to Act) มีองคประกอบที่มีความหมายเดียวกันมี
ดังน้ี 1) ความเปนอิสระของกรอบในการทํางาน 2) สนับสนุนการทํางานของบุคคล 3) การสนับสนุน 
เพิ่มขีดความสามารถและความรวมมือในการทํางาน 
 4. มีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน (Adaptive Challenge) มีองคประกอบที่มีความหมาย
เดียวกันมีดังน้ี 1) ความสมเหตุสมผล ปราศจากความกลัว 2) ทําใหเกิดความทาทาย 3) ความพยายาม
ในการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ 4) ทํางานนอกกรอบกลาเผชิญความเสี่ยง 
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 จากการกําหนดช่ือองคประกอบ 4 รายการขางตน และจากองคประกอบที่เปนทฤษฎี และ
ผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหนวยงานจากแหลงตางๆที่มีความหมายเฉพาะอื่นๆ 
ผูวิจัยไดนํามาแสดงในตารางสังเคราะหที่ 1 โดยองคประกอบเหลาน้ีถือวาเปนองคประกอบตามกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) ที่ผู วิจัยจะพิจารณาใช เกณฑเพื่อกําหนดเปน
องคประกอบตามกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย (Conceptual Framework) ตอไป 
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องคประกอบของภาวะผูนําปรับเปลี่ยน 2.
2.
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21
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2.
2.

14
 

2.
2.

15
 

คว
าม

ถี่ 

1. มีทักษะการบริหารจัดการ (Managing Skills)                8 

2. มีวิสัยทัศน (Visionary)                7 

3. ใหอิสระในการปฏิบัติ (A Freedom to Act)                7 

4. มีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน (Adaptive Challenge)                6 

5. มีภาวะผูนํา (Leadership)                4 

6. มีความอดทนตอความคลุมเครือ (Tolerate Ambiguity)                4 

7. มีการพัฒนา (Development)                 4 

8. การรับรูและตอบสนอง (Sense and Respond)                 3 

9. มีความยืดหยุน (Flexibility)                3 

10. ขจัดปญหาและอุปสรรค (Breaking Down Barriers)                3 

11. มีความยุติธรรมเชิงองคกร (Organizational Justice)                2 

12. มีลักษณะเฉพาะ (Character)                2 

13. มีการตัดสินใจ (Suspension of Judgment)                2 

14. การประมวลผลขอมูล (Information Processing)                2 

15. การใหความสนใจปญหา (Attention on Ripening Issue)                2 

16. มีความคลองตัว (Being Agile)                2 

17. ความรวมมือ (Collaboration)                2 

18. การประเมินผล (Evaluation)                 2 

ตารางท่ี 1 สังเคราะหองคประกอบหลักของภาวะผูนําปรับเปลี่ยน  
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องคประกอบของภาวะผูนําปรับเปลี่ยน 2.
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19. มีความสงางาม (Graceful Ease)                1 

20 มีความเปนสากล (Cosmopolitanism) 

 

               1 

21 มีการเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowerment)                1 

22 การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีสารสนเทศ (Adaptable IT)                1 

23 มีความซื่อสัตย (Be Honest)                1 

24 มีการทํางานเปนทีม (Team Work)                1 

รวม 4 5 5 5 4 4 4 5 5 7 6 3 4 4 4 69 

ตารางท่ี 1 สังเคราะหองคประกอบหลักของภาวะผูนําปรับเปลี่ยน  
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จากตารางที่ 1 ผลการสังเคราะหองคประกอบหลักของภาวะผูนําปรับเปลี่ยน พบวา มี
องคประกอบหลักที่เปนกรอบเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) จํานวน 24 องคประกอบ ซึ่งใน
การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดพิจารณาองคประกอบที่มีคาความถ่ีสูงต้ังแต 6 ข้ึนไป เพื่อคัดสรรเปน
องคประกอบหลักที่ เปนกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) เพื่อการวิจัย ไดจํานวน 4 
องคประกอบหลัก ดังน้ี  
 1. มีทักษะการบริหารจัดการ (Managing Skills) 
 2. มีวิสัยทัศน (Visionary) 
 3. ใหอิสระในการปฏิบัติ (A Freedom to Act)   
 4. มีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน (Adaptive Challenge) 

จากองคประกอบของภาวะผูนําปรับเปลี่ยนขางตน สามารถสรางตัวโมเดลการวัดภาวะผูนํา
ปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกได  ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 โมเดลการวัดภาวะผูนําปรับเปลี่ยน 
 

 ภาพที่ 1 แสดงโมเดลการวัดภาวะผูนําปรับเปลี่ยนที่ไดจากการสังเคราะหทฤษฎี และ
ผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหนวยงาน ซึ่งประกอบดวย 1) มีทักษะการบริหารจัดการ 
2) มีวิสัยทัศน 3) ใหอิสระในการปฏิบัติ 4) มีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน ในลําดับตอไป ผูวิจัยจะ
ศึกษาทฤษฎี และผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการที่เกี่ยวของเพื่อสังเคราะหหาองคประกอบ
ยอยของแตละองคประกอบหลัก ซึ่งเมื่อกําหนดไดองคประกอบยอยของแตละองคประกอบหลักแลว 
ผูวิจัยจะศึกษาทฤษฎี และผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหนวยงาน เพื่อสังเคราะหหา
นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบงช้ีของแตละองคประกอบหลักตอไป 

 

 

 

 
 

 

ภาวะผูนําปรับเปล่ียน 

(Adaptive Leadership) 

มีทักษะการบริหารจัดการ (Managing Skills) 
 

มีวิสัยทัศน (Visionary) 
 

ใหอิสระในการปฏิบัติ (A Freedom to Act) 
 

มีความทาทายเชิงปรับเปล่ียน (Adaptive 
Challenge) 
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2.3 องคประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบงชี้ของ “มีทักษะการจัดการ” (Managing 

Skills) 
2.3.1 องคประกอบของ “มีทักษะการจัดการ” (Managing Skills) 
จากผลการศึกษาทฤษฎี และผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหนวยงาน 9 แหลง มี

ดังน้ี 
2.3.1.1 Bruce (2006) กลาวถึงคุณลักษณะของทักษะการจัดการ ประกอบดวย 9 

องคประกอบ ดังน้ี 1) การจัดการองคกร (Organization) 2) ทํางานไดหลากหลาย (Multitasking) 3) 
การจัดการกับปญหาที่คลุมเครือ (Dealing with Grey) 4) การเจรจาตอรอง (Negotiation) 5) การ
สื่อสาร (Communication) 6) ความไมตอเน่ืองและจริยธรรม (Discrete and Ethical) 7) ใหความ
สนใจสองแนวทาง (Dual Focus) 8) จัดการความขัดแยงและแกปญหา (Conflict Management 
and Problem Solving) 9) จัดการกับการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 

2.3.1.2 Jurczyk (2008) กลาวถึงคุณลักษณะของทักษะการจัดการ ประกอบดวย 5 
องคประกอบ ดังน้ี 1) การจัดการกับเวลาที่ดีเย่ียม (Excellent Time Management) 2) ความมั่งค่ัง 
(Resourcefulness) 3) การสื่อสาร (Communication) 4) มีความรัก (Passion) 5) มีพลังอํานาจ 
(Strong Will, But a Level Head) 

2.3.1.3 Gordon (n.d.) กลาวถึงคุณลักษณะของทักษะการจัดการ ประกอบดวย 10 
องคประกอบ ดังน้ี 1) มีความคิดสรางสรรค (Creativity) 2) มีรูปแบบในการทํางาน (Structure) 3) มี
สติปญญา (Intuition) 4) มีความรู (Knowledge) 5) มีความมุงมั่น (Commitment) 6) มีความเปน
มนุษย (Being Human) 7) มีความเกง (Versatility) 8) ใหความกระจาง (Lightness) 9) มีวินัย 
(Discipline/Focus) 10) มองภาพใหญ (Big Picture, Small Actions) 

2.3.1.4 เว็บไซด Tutorials Point (n.d.) เปนเว็บไซดเกี่ยวกับการบริหารการจัดการ
กลาวถึงคุณลักษณะของทักษะการจัดการประกอบดวย 6 องคประกอบ ดังน้ี 1) มีการจัดการ (The 
ABC’s Management (Activator, Behaviors, Consequences) 2) มีการแกปญหาและการตัดสินใจ 
(Problem Solving and Decision Making) 3) การวางแผนและจัดการเวลา (Planning and Time 
Management) 4) การมอบหมายงาน (Delegation) 5) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) 
6) การจัดการตนเองและการนําผูอื่น (Managing Yourself and Leading Others)  

2.3.1.5 Cabrera (2008) กลาวถึงคุณลักษณะของทักษะการจัดการ ประกอบดวย 5 
องคประกอบ ดังน้ี 1) มีภาวะผูนํา (Leadership) 2) มีการสื่อสารที่ดี (Good Communication) 3) 
สรางแรงจูงใจ (Motivation) 4) มีความจริงใจ (Trust) 5) มีการกํากับดูแลดวยความกระตือรือรน 
(Keen Supervision) 

2.3.1.6 McQuerrey (n.d.) กลาวถึงคุณลักษณะของทักษะการจัดการ ประกอบดวย 7 
องคประกอบ ดังน้ี 1) การบริการเวลา (Time Management) 2) การวางแผนธุรกิจ (Business 
Planning) 3) การบริหารพนักงาน (Employee Management) 4) การบริหารลูกคา (Customer 
Management) 5) การจัดการการขาย (Sales Management) 6) การบริหารการเงิน (Financial 
Management) 7) การบริหารธุรกิจ (Business Management) 
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2.3.1.7 Doyle (2016) กลาวถึงคุณลักษณะของทักษะการจัดการ ประกอบดวย 4 
องคประกอบ ดังน้ี 1) มีการวางแผน (Planning) 2) การจัดการองคกรและการประสานงาน 
(Organizing and Coordinating) 3) การบั ง คับบัญชา (Commanding) 4) การควบคุมกํากั บ 
(Controlling) 

2.3.1.8 เว็บไซด Mindtools เปนเว็บไซดเกี่ยวกับการบริหาร การจัดการ ภาวะผูนํา 
กลาวถึงคุณลักษณะของทักษะการจัดการ ประกอบดวย 8 องคประกอบ ดังน้ี 1) การเขาใจทีมงาน 
(Understanding Team Dynamics and Encouraging Good Relationships) 2) การคัดเลือกและ
พัฒนาผูรวมงาน (Selecting and Developing the Right People) 3) การมอบหมายงานที่มี
ประสิทธิภาพ (Delegating Effectively) 4) การสรางแรงจูงใจ (Motivating People)  5) การจัดการ
ความขัดแยง (Managing Discipline and Dealing with Conflict) 6) การสื่อสาร(Communicating 
7) การวางแผนและแกปญหา (Planning, Making Decisions, and Problem Solving) 8) หลีกเลี่ยง
การบริหารที่ผิดพลาด (Avoiding Common Managerial Mistakes) 

2.3.1.9 Egan (2011) กลาวถึงคุณลักษณะของทักษะการจัดการ ประกอบดวย 5 
องคประกอบ ดังน้ี 1) การสื่อสาร (Communications) 2) การแกปญหา (Problem Solving) 3) การ
เจรจาตอรอง (Negotiate) 4) การมอบหมายงาน (Delegate) 5) การสรางแรงจูงใจ (Motivate) 

จากผลการศึกษาทฤษฎี และผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหนวยงานเพื่อการ
สังเคราะหกําหนดองคประกอบของภาวะผูนําปรับเปลี่ยน จาก 9 แหลง ดังกลาวมาน้ัน ผูวิจัยพิจารณา
เห็นวาองคประกอบบางตัวมีความหมายเดียวกัน แตนักวิชาการเรียกช่ือตางกัน ดังน้ันเพื่อใหการ
นําเอาองคประกอบแสดงในตารางสังเคราะหมีความเหมาะสม ผูวิจัยจึงกําหนดช่ือองคประกอบที่มี
ความหมายเหมือนกันแตเรียกช่ือแตกตางกันที่เปนกลาง (Neutral) ที่สะทอนใหเห็นถึงความหมาย
เดียวกันและครอบคลุมองคประกอบอื่นที่ใชช่ือแตกตางกันน้ัน หรือเลือกใชช่ือองคประกอบใด
องคประกอบหน่ึง ดังน้ี 

1. การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) มีองคประกอบที่มีความหมาย
เดียวกันมีดังน้ี 1) มีความมุงมั่น 2) ใหความกระจาง 3) การแกปญหาและการตัดสินใจ 4) การควบคุม
กํากับ 5) หลีกเลี่ยงการบริหารที่ผิดพลาด 

2. การจัดองคการ (Organization) มีองคประกอบที่มีความหมายเดียวกันมีดังน้ี 1) มี
รูปแบบในการทํางาน 2) การจัดการ 3) การกํากับดูแล  

3. การจัดการความขัดแยง (Conflict Management) มีองคประกอบที่มีความหมาย
เดียวกันมีดังน้ี 1) มีสติปญญา 2) การบริหารพนักงาน 3) การแกปญหา 

4. การวางแผน (Planning) มีองคประกอบที่มีความหมายเดียวกันมีดังน้ี 1) มองภาพใหญ 
จากการกําหนดช่ือองคประกอบ 4 รายการขางตน และจากองคประกอบที่เปนทฤษฎี และ

ผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหนวยงานแหลงตางๆที่มีความหมายเฉพาะอื่นๆ ผูวิจัยได
นํามาแสดงในตารางสังเคราะหที่ 2 โดยองคประกอบเหลาน้ีถือวาเปนองคประกอบตามกรอบแนวคิด
เชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) ที่ผูวิจัยจะพิจารณาใชเกณฑเพื่อกําหนดเปนองคประกอบตาม
กรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย (Conceptual Framework) ตอไป 
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ตารางท่ี 2 สังเคราะหองคประกอบของมีทักษะการจัดการ 
 

 

องคประกอบของมีทักษะการจัดการ 

2.
3.

1.
1 

2.
3.

1.
2 

2.
3.

1.
3 

2.
3.

1.
4 

2.
3.

1.
5 

2.
3.

1.
6 

2.
3.

1.
7 

2.
3.

1.
8 

2.
3.

1.
9 

คว
าม

ถี่ 

1 การจัดการองคการ (Organization)          8 

2 การส่ือสาร (Communication)          6 

3 การวางแผน (Planning)          5 

4 จัดการความขัดแยง (Conflict Management) 
Problem Solving) 

         5 

5 การจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management)          5 

6 การมอบหมายงาน (Delegation)          3 

7 สรางแรงจูงใจ (Motivation)          3 

8 มีภาวะผูนํา (Leadership)          3 

9 การจัดการกับเวลา (Time Management)          2 

10 การเจรจาตอรอง (Negotiation)          2 

11 มีการควบคุมกํากับ (Controlling)          1 

12 มีความเปนมนุษย (Being Human) 
 

         1 

13 ทํางานไดหลากหลาย (Multitasking)          1 

14 ความไมตอเน่ืองและจริยธรรม (Discrete and Ethics)          1 

15 การจัดการกับปญหาที่คลุมเครือ (Dealing with Grey)          1 

16 ใหความสนใจสองแนวทาง (Dual Focus)          1 

17 ความม่ังคั่ง (Resourcefulness)          1 

18 มีความรัก (Passion)          1 

19 มีความคิดสรางสรรค (Creativity)          1 

20 มีความรู (Knowledge)          1 

21 มีความเกง (Versatility)          1 

22 ใหความกระจาง (Lightness)          1 

23 มีวินัย (Discipline/Focus)          1 

24 มีความจริงใจ (Trust)          1 

25 การจัดการการขาย (Sales Management)          1 

26 การบริหารการเงิน (Financial Management)          1 

27 หลีกเล่ียงการบริหารที่ผิดพลาด (Avoiding Common Managerial 
Mistakes) 

         
1 

รวม 9 5 1
0 

6 5 7 4 8 5 59 
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จากตารางที่ 2 ผลการสังเคราะหองคประกอบการมีวิสัยทัศน พบวา มีองคประกอบที่เปน
กรอบเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) จํานวน 27 องคประกอบ ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี 
ผูวิจัยไดพิจารณาองคประกอบที่มีคาความถ่ีสูงต้ังแต 5 ข้ึนไป เพื่อคัดสรรเปนองคประกอบหลักที่เปน
กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) เพื่อการวิจัย ไดจํานวน 5 องคประกอบ ดังน้ี  
 1. การจัดองคการ (Organization)  
 2. การสื่อสาร (Communication) 
 3. การวางแผน (Planning) 
 4. การจัดการความขัดแยง (Conflict Management) 
 5. การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)  

จากองคประกอบของการมีทักษะการจัดการขางตน สามารถสรางตัวโมเดลการวัดการมี
ทักษะการจัดการสําหรับอาจารยในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกได  ดังภาพที่ 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 โมเดลการวัดการมีทักษะการจัดการ 
 

จากภาพที่ 2 แสดงโมเดลการวัดของมีทักษะการจัดการ ที่ไดจากการสังเคราะหทฤษฎี และ
ผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการ ซึ่งประกอบดวย 1) การจัดองคการ 2) การสื่อสาร 3) การ
วางแผน 4) การจัดการความขัดแยง 5) การจัดการการบริหารการเปลี่ยนแปลง ในลําดับตอไป ผูวิจัย
จะศึกษาทฤษฎี และผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหนวยงานเพื่อกําหนดเปนนิยามเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเช่ือมโยงไปถึงการกําหนดเปนตัวบงช้ีของแตละองคประกอบ ดังน้ี 

 
 
 
 

 
 

 

มีทักษะการจัดการ 

(Managing Skills) 

การส่ือสาร (Communication) 

การวางแผน (Planning) 

 

จัดการความขัดแยง (Conflict Management) 
 

การจัดองคการ (Organization) 

 

การจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management) 
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2.3.2 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบงชี้ของ “การจัดองคการ” (Organization)  
Hicks (1976) ใหความหมายของการจัดองคการวาหมายถึง กระบวนการที่ถูกกําหนดข้ึนเปน

โครงสรางเพื่อใหบุคคลฝายตางๆไดปฏิบัติงานรวมกัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว 
เว็บไซด Management Study Guide (n.d.) ใหความหมายของการจัดองคการวาหมายถึง 

เปนการจัดการตามแผนงานที่กําหนด โดยใชทรัพยากรที่มีอยู ใหเกิดผลลัพธที่สําคัญขององคกร 
Barmard (n.d.) ใหความหมายของการจัดองคการวาหมายถึง เปนกระบวนการทํางานที่

กําหนดบทบาท หนาที่ตามอํานาจและความรับผิดชอบ ที่ผูนําใชในการจัดระเบียบองคกร เพื่อบรรลุ
เปาหมายขององคกร 

เว็บไซด Wikipedia (n.d.) ใหความหมายของการจัดองคการวาหมายถึง เปนกิจกรรมการ
ทํางานตามแผนที่กําหนด การมอบหมายงาน การใหอํานาจ การจัดสรรทรัพยากร เพื่อมุงสูเปาหมายที่
สําคัญขององคการ 

เสถียร หันตา (มปป.) ใหความหมายของการจัดองคการวาหมายถึง แหลงรวมบุคลากรดาน
ตางๆ ที่มีการทํางานรวมกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน ในองคกรมีการกําหนดโครงสรางอยางเปน
ทางการ มีการแบงสวนการทํางานที่ชัดเจน มีกฎเกณฑปฏิบัติตายตัวหรือมีกระบวนการทํางานที่
ชัดเจน 

เอกชัย เอก ขุนฤทธ์ิ (2555)  ใหความหมายของการจัดองคการวาหมายถึงกระบวนการ
กําหนดความสัมพันธระหวางคน งานและกิจกรรมตางๆขององคการเพื่อที่จะกอใหเกิด การใช
ทรัพยากรขององคการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การจัดระเบียบกิจกรรมตาง ๆ ในองคการ และ
มอบหมายงานใหคนปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือเปาหมาย   

อรวรรณ นอยวัฒน (2556)  ใหความหมายของการจัดองคการวาหมายถึง กระบวนการใน
การกําหนดโครงสรางขององคการ โดยการจัดกิจกรรมตางๆอยางมีระบบ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
องคการ หรือเปนกระบวนการที่กอใหเกิดการใชทรัพยากรในองคการทั้งหมดอยางมีระเบียบ 

จากนิยามของการจัดการองคการตามทัศนะของบุคคลตางๆดังกลาวขางตน ผูวิจัยสรุปเปน
นิยามเชิงปฏิบัติการของการจัดการองคการ (Organization) เพื่อการวิจัยในครั้งน้ีดังน้ีวา หมายถึง 
บุคคลที่จัดระเบียบองคกร โดยการจัดกิจกรรมตางๆอยางมีระบบ การทํางานตามแผนที่กําหนด การ
มอบหมายงาน การใหอํานาจ และการจัดสรรทรัพยากร เพื่อมุงสูเปาหมายที่สําคัญขององคการ ซึ่ง
นิยามดังกลาวเช่ือมโยงถึงตัวบงช้ีหรือสาระหลักเพื่อการวัด ดังน้ี 1) การจัดระเบียบองคกร 2) การจัด
กิจกรรมตางๆอยางมีระบบ 3) การทํางานตามแผนที่กําหนด 4) การมอบหมายงาน 5) การใหอํานาจ 
6) การจัดสรรทรัพยากร 
 2.3.3 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบงชี้ของ “การสื่อสาร” (Communication) 

เว็บไซด Interpersonnal Skill (n.d.) ใหความหมายของการสื่อสารวาหมายถึง เปนการ
ถายทอดขอมูลจากบุคคลหน่ึงไปสูอีกบุคคลหน่ึง ดวยวิธีการและชองทางที่หลากหลาย ความสามารถ
ในการสื่อสารที่ถูกตอง ชัดเจน เปนปจจุบัน ทันเหตุการณ เพิ่มคุณภาพชีวิต และความสําเร็จ 

เว็บไซด Helpguide (n.d.) ใหความหมายของการสื่อสารวาหมายถึง ความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร รวมถึงการฟงอยางต้ังใจ กลาแสดงออก มีความออนนอม เขาใจความรูสึก
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ของตนเองและผูอื่น ทําใหเกิดความรวมมือและการทํางานเปนทีม การพัฒนาทักษะการสื่อสาร ไดแก 
1) การฟงอยางต้ังใจ 2) ใหความสนใจภาษากาย 3) ตรวจสอบความตึงเครียด 4) เขาใจตนเอง 

วุฒิพงศ ถายะพิงค (2546) ใหความหมายของการสื่อสารวาหมายถึง กระบวนการถายทอด
สารจากผูสงสาร ดวยภาษาใจ ภาษากายหรือภาษาพูด ไปยังผูรับสารโดยโดยผานสื่อชนิดตางๆตาม
ความเหมาะสมของวัตถุประสงคและกลุมเปาหมายของการสื่อสาร 

อรวรรณ ปลันธนโอวาท (2549) ใหความหมายของการสื่อสารวาหมายถึง กระบวนการที่
บุคคลหน่ึงถายทอดสารไปยังอีกบุคคลหน่ึง และบุคคลหลังมีปฏิกิริยาตอบสนอง ใชทั้งวัจนภาษา
และอวัจนภาษา ในสถานการณหรือสภาพแวดลอมตางๆ โดยมีปจจัยที่สงผลตอการสื่อสาร ไดแก 
ความเช่ือ คานิยม บรรทัดฐาน ทัศนคติ ประสบการณ และลักษณะเฉพาะบุคคล 

วิเชียร วิทยอุดม (2551) ใหความหมายของการสื่อสารวาหมายถึง ปจจัยที่มีความสําคัญตอ
การบริหารองคการ ชวยประสานระหวางสมาชิกภายในองคการ 

นิตยา ศรีญาณลักษณ (2554) ใหความหมายของการสื่อสารวาหมายถึง กระบวนการถายทอด
ขอมูล และความเขาใจจากบุคคลหน่ึงไปสูอีกบุคคลหน่ึง โดยอาศัยชองทางการติดตอสื่อสาร และ
สัญลักษณตางๆเพื่อใหถึงผูรับอยางรวดเร็วและถูกตอง 

อรวรรณ นอยวัฒน (2556) ใหความหมายของการสื่อสารวาหมายถึง เปนสิ่งที่ทําใหทุกคน
เขาใจถึงสิ่งที่องคกรจะดําเนินการรวมกัน การสื่อสารที่สําคัญไดแก 1) สื่อสารเพื่อใหความรูความเขาใจ
เบื้องตน 2) สื่อสารเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการ 3) สื่อสารบทบาทและหนาที่ และ 4) 
สื่อสารเกี่ยวกับเปาหมาย 

จากนิยามของการสื่อสารตามทัศนะของบุคคลตางๆดังกลาวขางตน ผูวิจัยสรุปเปนนิยามเชิง
ปฏิบัติการของการสื่อสาร (Communication) เพื่อการวิจัยในครั้งน้ีดังน้ีวา หมายถึง ความสามารถใน
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การถายทอดขอมูล การฟงอยางต้ังใจ สรางความเขาใจเกี่ยวกับ
กระบวนการ บทบาท หนาที่ ทําใหเกิดความรวมมือและการทํางานเปนทีม ทําใหทุกคนเขาใจถึงสิ่งที่
องคกรจะดําเนินการรวมกัน ซึ่งนิยามดังกลาวเช่ือมโยงถึงตัวบงช้ีหรือสาระหลักเพื่อการวัด ดังน้ี1) 
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 2) การถายทอดขอมูล 3) การฟงอยางต้ังใจ 4) สราง
ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการ บทบาท หนาที่ 5) ทําใหเกิดความรวมมือและการทํางานเปนทีม  

2.3.4 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบงชี้ของ “การวางแผน” (Planning) 
Hill (n.d.) ใหความหมายของการวางแผนวาหมายถึง การชวยใหองคกรบรรลุเปาหมาย โดย

เริ่มจากการทบทวนการทํางาน กําหนดเปาหมาย นํามาวางแผน จินตนาการผลลัพธที่ตองการให
เกิดข้ึน กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติ โดยคํานึงถึงทรัพยากรที่มีอยู และความพึงพอใจของลูกคา 

Daft (1994) ใหความหมายของการวางแผนวาหมายถึง ภารกิจทางการบริหารที่เกี่ยวของกับ
การกําหนดเปาหมายในอนาคตขององคการ และการตัดสินใจวาองคการจะตองทําอะไร ใชทรัพยากร
อะไรบาง เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว 

วิลาวรรณ รพีพิศาล (2550) ใหความหมายของการวางแผนวาหมายถึง การตัดสินใจของ
ผูบริหารในการดําเนินการลวงหนาวาจะทําอะไร ทําอยางไร ทําที่ไหน ใครเปนคนทํา โดยอาศัยการ
พิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อใหงานตางๆบรรลุวัตถุประสงค เปนการเช่ือมโยงอดีตปจจุบันไปสู
เปาหมายที่วางไว 
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วันชัย มีชาติ (2555) ใหความหมายของการวางแผนวาหมายถึง การวางแผนเปนกระบวนการ
ทางการบริหารที่เกี่ยวของกับการกําหนดวัตถุประสงคขององคการ และการดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
วัตถุเปาหมายหรือวัตถุประสงที่ไดกําหนดไว 

อรวรรณ นอยวัฒน (2556) ใหความหมายของการวางแผนวาหมายถึง เปนกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการกําหนดเปาหมายขององคการ สรางกลยุทธ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินไปสู
เปาหมาย และกระจายจากกลยุทธไปสูการปฏิบัติ โดยกลยุทธและแผนในแตละระดับและแตละสวน
ตองสอดคลองประสานกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของตนและเปาหมายรวมขององคการ 

ชนงกรณ กุณฑลบุตร (2556) ใหความหมายของการวางแผนวาหมายถึง การวางแผนชวยให
บรรลุวัตถุประสงค โดยจะตองทราบวัตถุประสงคที่ตองการ แลวจึงกําหนดวิธีการดําเนินการ เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงค 

จากนิยามของการวางแผนตามทัศนะของบุคคลตางๆดังกลาวขางตน ผูวิจัยสรุปเปนนิยามเชิง
ปฏิบัติการของการวางแผน (Planning) เพื่อการวิจัยในครั้งน้ีดังน้ีวา หมายถึง การตัดสนิใจในการสราง
กลยุทธ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินไปสูเปาหมาย โดยกําหนดเปาหมายขององคกร ทบทวนการ
ทํางาน กระจายจากกลยุทธไปสูการปฏิบัติ กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติ คํานึงถึงทรัพยากรที่มีอยู เพื่อให
บรรลุเปาหมายขององคกร ซึ่งนิยามดังกลาวเช่ือมโยงถึงตัวบงช้ีหรือสาระหลักเพื่อการวัด ดังน้ี 1) 
สรางกลยุทธเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินไปสูเปาหมาย 2) กําหนดเปาหมายขององคกร 3) ทบทวน
การทํางานกระจายจากกลยุทธไปสูการปฏิบัติ 4) กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติ 5) คํานึงถึงทรัพยากรที่มี
อยู 

2.3.5 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบงชี้ของ “การจัดการความขัดแยง” (Conflict 
Management) 

Dontigney (n.d.) ใหความหมายของการจัดการความขัดแยงวาหมายถึง เปนกลยุทธที่
ผูบริหารใชในการจัดการกับความขัดแยง ที่เกิดจากความเช่ือและเปาหมายที่แตกตางกัน นําไปสูความ
ไมสมดุลของอํานาจ กอนที่ปญหาน้ันจะยากเกินที่จะแกไข ประกอบดวย 1) ความเอื้ออารี 
( Accommodating) 2) การหลี ก เ ลี่ ย ง  ( Avoiding) 3) ความร วมมื อ  ( Collaborating) 4) การ
ประนีประนอม (Compromising) และ 5) การแขงขัน (Competing) 

Mckinney (n.d.) ใหความหมายของการจัดการความขัดแยงวาหมายถึง ความสามารถของ
บุคคลในการจัดการกับความขัดแยงอยางสมเหตุสมผล เปนธรรม และมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดการ
ทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

เว็บไซด Personality Explor (n.d.) ใหความหมายของการจัดการความขัดแยงวาหมายถึง 
เปนการผลักดันมุมมองของบุคคลหน่ึงไปสูบุคคลอื่นหรือการทําใหการตอตานการกระทําของบุคคลอื่น
ออนลง โดยแกปญหาความขัดแยงดวยความรวดเร็ว เพิ่มความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) 
เคารพตอการตอตานหรือการกระทําที่ตอบสนองดวยความเกลียดชังหรือกาวราว ประกอบดวย 1) 
Forcing 2) Collaborating 3) Compromising 4) Withdrawing 5) Smoothing 

Verma (1998) ใหความหมายของการจัดการความขัดแยงวาหมายถึง ความสามารถในการ
จัดการกับความขัดแยง ในเชิงบวก เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงค คํานึงถึงความ
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แตกตางของบุคคล เลือกวิธีการที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดความรวมมือไปสูเปาหมาย และความขัดแยงใน
บางครั้งทําใหเกิดการประเมินตนเอง ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2558) ใหความหมายของการจัดการความขัดแยงวา
หมายถึง การจัดการกับความขัดแยงอยางเหมาะสมทําใหเกิดผลลัพธทางบวกตอองคกร โดยการ
ประเมินสถานการณไดถูกตองตามความเปนจริง การประเมินความตองการเปาหมาย การสื่อสารที่
ชัดเจน การตัดสินใจเลือกใชกลยุทธที่เหมาะสม 

จากนิยามของการจัดการความขัดแยงตามทัศนะของบุคคลตางๆดังกลาวขางตน ผูวิจัยสรุป
เปนนิยามเชิงปฏิบัติการของการจัดการความขัดแยง (Conflict Management) เพื่อการวิจัยในครั้งน้ี
ดังน้ีวา หมายถึง ความสามารถในการจัดการกับความขัดแยงอยางสมเหตุสมผล ดวยความเปนธรรม
และมีประสิทธิภาพ มีความเอื้ออารี การหลีกเลี่ยงสถานการณที่ทําใหเกิดความขัดแยง สรางความ
รวมมือ และการแขงขัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายซึ่งนิยามดังกลาวเช่ือมโยงถึงตัวบงช้ีหรือสาระหลักเพื่อ
การวัดไดตัวบงช้ี คือ 1) ความสามารถในการจัดการความขัดแยงอยางสมเหตุสมผล 2) จัดการกับ
ความขัดแยงดวยความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพ 3) มีความเอื้ออารี 4) การหลีกเลี่ยงสถานการณที่
ทําใหเกิดความขัดแยง 5) สรางความรวมมือ 6) การแขงขัน 

2.3.6 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบงชี้ของ “การจัดการการเปลี่ยนแปลง” (Change 
Management) 

เว็บไซด Mindtools (n.d.) ใหความหมายของการจัดการการเปลี่ยนแปลงวาหมายถึงเปน
รูปแบบในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยางรอบคอบ และดําเนินการดวยความราบรื่น เพื่อ
ผลประโยชนที่ย่ังยืน 

อรัญ โสตถิพันพันธุ (มปป.) ใหความหมายของการจัดการการเปลี่ยนแปลงวาหมายถึง การ
ขับเคลื่อนองคกรในระยะเปลี่ยนผาน ไปสูขีดความสามารถที่จําเปนตอการรับมือกับสถานการณหรือ
สภาพการณที่แตกตางจากอดีต โดยมีกลยุทธในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี 1) การพัฒนาอยาง
คอยเปนคอยไป 2) การแทรกแซงจากเบื้องบน 3) กระตุนใหใชความคิดสรางสรรค 4) รวมพลัง พลิก
โฉม  

ไตรรัตน โภคพลากรณ (2550) ใหความหมายของการจัดการการเปลี่ยนแปลงวาหมายถึง 
การดําเนินการที่มุงเปลี่ยนแปลงองคการอยางมีแผนภายใตบริบทของแตละองคการ 

กิตติยา คัมภีร (2555) ใหความหมายของการจัดการการเปลี่ยนแปลงวาหมายถึงเปนการ
วางแผนปรับแตงองคกร กระบวนงานเพื่อใหองคกรและบุคลากรสามารถปรับตัว เกิดการยอมรับ และ
พัฒนาศักยภาพขององคกรไปพรอมกับการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร และกําหนดแนวทางใน
การลดผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล 

อรวรรณ นอยวัฒน (2556) ใหความหมายของการจัดการการเปลี่ยนแปลงวาหมายถึง การ
วางแผนดําเนินการตางๆ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนใหเกิดการ
ปรับตัวและการยอมรับ พรอมทั้งพัฒนาศักยภาพใหมๆเพื่อรองรับใหการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอยางเปน
ผลตามเปาหมาย 

จากนิยามของการจัดการการเปลี่ยนแปลงตามทัศนะของบุคคลตางๆดังกลาวขางตน ผูวิจัย
สรุปเปนนิยามเชิงปฏิบัติการของการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) เพื่อการวิจัย
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ในครั้งน้ีดังน้ีวา หมายถึง ความสามารถในการขับเคลื่อนองคกรในระยะเปลี่ยนผาน ดวยการวางแผน
ดําเนินการเพื่อลดผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนใหเกิดการปรับตัว พัฒนา
ศักยภาพขององคกร กระตุนใหใชความคิดสรางสรรค การเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยางรอบคอบ ซึ่ง
นิยามดังกลาวเช่ือมโยงถึงตัวบงช้ีหรือสาระหลักเพื่อการวัด ดังน้ี 1) การวางแผนดําเนินการเพื่อลด
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง 2) สนับสนุนใหเกิดการปรับตัว 3) พัฒนาศักยภาพของ
องคกร 4) กระตุนใหใชความคิดสรางสรรค 5) มีการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยางรอบคอบ 

จากผลการศึกษาตามทัศนะของนักวิชาการที่เกี่ยวของกับนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบงช้ีของ
องคประกอบของการมีทักษะการจัดการ ใน 5 องคประกอบยอย คือ 1) การจัดการองคการ 
(Organization) 2) การสื่อสาร (Communication) 3) การวางแผน (Planning) 4) การจัดการความ
ขัดแยง (Conflict Management) และ 5) การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ที่
กลาวไวขางตน ผูวิจัยไดสรุปเปนนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบงช้ีของแตละองคประกอบ ดังตารางที ่3 

 
ตารางท่ี 3 องคประกอบยอย นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบงช้ีขององคประกอบมีทักษะการจัดการ 
 

องคประกอบยอย นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบงชี้ 
การจัดองคการ  
(Organization) 

บุคคลที่จัดระเบียบองคกร โดย
การจัดกิจกรรมตางๆอยางมี
ระบบ การทํางานตามแผนที่
กําหนด การมอบหมายงาน การ
ใหอํานาจ และการจัดสรร
ทรัพยากร เพื่อมุงสูเปาหมายที่
สําคัญขององคการ  

1) การจัดระเบียบองคกร  
2) การจัดกิจกรรมตางๆอยางมีระบบ  
3) การทํางานตามแผนที่กําหนด 
4) การมอบหมายงาน  
5) การใหอํานาจ  
6) การจัดสรรทรัพยากร 

การสื่อสาร  
(Communication) 

ความสามารถในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร การถายทอด
ขอมูล การฟงอยางต้ังใจ สราง
ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการ 
บทบาท หนาที่ ทําใหเกิดความ
รวมมือและการทํางานเปนทีม ทํา
ใหทุกคนเขาใจถึงสิ่งที่องคกรจะ
ดําเนินการรวมกัน 

1) ความสามารถในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร  
2) การถายทอดขอมูล  
3) การฟงอยางต้ังใจ  
4) สรางความเขาใจเกี่ยวกับ
กระบวนการ บทบาท หนาที่  
5) ทําใหเกิดความรวมมือและการทํางาน
เปนทีม  

การวางแผน  
(Planning) 

การตัดสินใจในการสรางกลยุทธ 
เพื่อเปนแนวทางในการดําเนิน
ไปสูเปาหมาย โดยกําหนด
เปาหมายขององคกร ทบทวนการ
ทํางาน กระจายจากกลยุทธไปสู
การปฏิบัติ กําหนดข้ันตอนการ

1) สรางกลยุทธเพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนินไปสูเปาหมาย  
2) กําหนดเปาหมายขององคกร 3) 
ทบทวนการทํางานกระจายจากกลยุทธ
ไปสูการปฏิบัติ  
4) กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติ  
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องคประกอบยอย นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบงชี้ 
ปฏิบัติ คํานึงถึงทรัพยากรที่มีอยู 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร 

5) คํานึงถึงทรัพยากรที่มีอยู 

การจัดการความ
ขัดแยง  
(Conflict 
Management) 

ความสามารถในการจัดการกับ
ความขัดแยงอยางสมเหตุสมผล 
ดวยความเปนธรรมและมี
ประสิทธิภาพ มีความเอื้ออารี 
การหลีกเลี่ยงสถานการณที่ทําให
เกิดความขัดแยง สรางความ
รวมมือ และการแขงขัน เพื่อให
บรรลุเปาหมาย 

1) ความสามารถในการจัดการความ
ขัดแยงอยางสมเหตุสมผล 2) จัดการกับ
ความขัดแยงดวยความเปนธรรมและมี
ประสิทธิภาพ  
3) มีความเอื้ออารี  
4) การหลีกเลี่ยงสถานการณที่ทําใหเกิด
ความขัดแยง  
5) สรางความรวมมือ  
6) การแขงขัน 

การจัดการการ
เปลี่ยนแปลง 
(Change 
Management) 

ความสามารถในการขับเคลื่อน
องคกรในระยะเปลี่ยนผาน ดวย
การวางแผนดําเนินการเพื่อลด
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการ
เปลี่ยนแปลง สนับสนุนใหเกิดการ
ปรับตัว พัฒนาศักยภาพของ
องคกร กระตุนใหใชความคิด
สรางสรรค การเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงอยางรอบคอบ  

1) การวางแผนดําเนินการเพื่อลด
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง  
2) สนับสนุนใหเกิดการปรับตัว  
3) พัฒนาศักยภาพขององคกร  
4) กระตุนใหใชความคิดสรางสรรค  
5) มีการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยาง
รอบคอบ 

 
2.4 องคประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบงชี้ของ “มีวิสัยทัศน” (Visionary) 

2.4.1 องคประกอบของ “มีวิสัยทัศน” (Visionary) 
จากผลการศึกษาทฤษฎี และผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหนวยงาน 11 แหลง 

มีดังน้ี 
2.4.1.1 Turner (2013) ผู เ ช่ียวชาญดานการบริหารและกฎหมาย เปนนักวิจัย และ

อาจารย สอน เป นที่ ป รึ กษาประจํ าบริ ษัท  Corporation Service Company, Wilmington, 
Delaware ประเทศสหรัฐอเมริกา กลาวถึงคุณลักษณะของการมี วิสัยทัศนประกอบดวย 7 
องคประกอบ ดังน้ี 1) การเปดรับขอมูลขาวสารใหมอยางสม่ําเสมอ เพื่อชวยในการแกปญหาของ
องคกร (Open to New Information) 2) ความสามารถในการมองเห็นสิ่งตางๆดวยตนเอง และ
มักจะมองเห็นกอนผูอื่น (Mental Mind’s Eye) 3) มีความไว (ความละเอียดออน) สูง (Highly 
Sensitive) 4) มีการคาดการณที่ ดี  (Make Good Predictions) 5) มีจินตนาการที่สดใส (Vivid 
Imagination) 6) มีความเช่ือมั่นสูง (Quality of Strong) 

2.4.1.2 Morley (2015) เปนนักเขียน วิทยากร ครูสอนศาสนา ผูกอต้ังและซีอีโอของ 
Man in the Mirror ผูสรางแรงบันดาลใจและสนับสนุนใหบุคคลมองเห็นความจริงของชีวิต ไดกลาว
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ในเว็บไซด Patrick Morley เกี่ยวกับคุณลักษณะของการมีวิสัยทัศนประกอบดวย 10 องคประกอบ 
ดังน้ี 1) มีวิสัยทัศน (Vision ) สามารถขับเคลื่อนและผลักดันดวยความฝนอันย่ิงใหญ 2) นวัตกรรม 
(Innovation) มีความคิดสรางสรรค สรางสิ่งใหม 3) มีความเสียสละ (Sacrifice) 4) มีการบูรณาการ 
(Integrity) 5) มีการกระตุนหรือสรางแรงบันดาลใจที่ดีใหกับผูอื่น (Optimism) 6) ไมยอมแพ (Never 
Give Up) 7) มีความสามารถ (พิเศษ) (Ability) 8) มีความสัมพันธกับผูอื่น (Relate to Others) 9) ทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Impact) 10) ตองการความเปนเลิศ (Excellence) 

2.4.1.3 World Press (2013) ซึ่งเปนเว็บไซดที่ นําเสนอเกี่ยวกับผูนํา ภาวะผูนํา ได
กลาวถึงคุณลักษณะของการมีวิสัยทัศนประกอบดวย 7 องคประกอบ ดังน้ี 1) มองภาพอนาคตที่ดี 
(Optimistic about the Future) 2) มุงเนนสิ่งที่ดีที่สุด (Focused on the Best in Their People) 
3) ไม เคยพอใจแต เพียง เ น้ือหา (Never Satisfied but Always Content) 4) ทํ าในสิ่ งที่ ดีกวา 
(Consumed with Making Tomorrow Better Than Today) 5) ยอม รั บ ก า ร เ ป ลี่ ย นแป ลง 
(Accepting of Change) 6) การมีสวนรวม (Inclusive, Not Exclusive. Hopeful Leaders Invite 
Others Their Vision) 7) ใหการสนับสนุน (Personally Bought In) 

2.4.1.4 Cecere (2014) เปนผูบริหารและผูกอต้ัง Supply Chain Insights, LLC บัล
ติมอร แมรีแลนด, สหรัฐอเมริกา มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะผูนํา กลาวถึงคุณลักษณะของ
การมีวิสัยทัศนประกอบดวย 7 องคประกอบ ดังน้ี 1) สรางโอกาส (Take Chances)  2) ไมถามถึง
ผลตอบแทน (กําไร) (Don’t Ask If There is a ROI) 3) เปนผูรวมงานที่ดี (Good Partners) 4) มี
จินตนาการ (Over-Promises Start to Happen) 5) ไมยอมแพ (They Fall Forward) 6) ใหความ
ชวยเหลือ (They Admit What They Do Not Know and Ask for Help) 7) มีการทํางานนอก
กรอบ (Work Outside of Traditional Boxes)  

2.4.1.5 Vellios (2016) เปนประธานและที่ปรึกษาดานภาวะผูนําที่ไดรับการยอมรับสูง
ของสถาบัน Velmax Management ทําหนาที่ฝกอบรมการใหบริการและการเปนที่ปรึกษาดานธุรกิจ 
ใน New York City สหรัฐอเมริกา ไดกลาวถึงคุณลักษณะของการมีวิสัยทัศนประกอบดวย 4 
องคประกอบ ดังน้ี 1) เปนนักนวัตกรรม (Innovators) 2) เปนผูสอน (Teachers) 3) มีความรัก (Have 
Passion) 4) ความซื่อสัตย สุจริต (Operate with Integrity) 

2.4.1.6 เว็บไซตของ All Business ซึ่งเปนเว็บไซดนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ทรัพยากร
ดานการบริหาร ใหคําปรึกษาดานธุรกิจ ไดแก การเริ่มตนธุรกิจ การเติบโต ผลิตภัณฑ รวมถึงการ
เผยแพรผลิตภัณฑผานเว็บไซด ไดกลาวถึงคุณลักษณะของการมีวิสัยทัศนประกอบดวย 4 
องคประกอบ ดังน้ี 1) ทํางานดวยความมั่นใจ (Execute with Confidence) 2) ความคิดสรางสรรค 
(Self-Created) 3) ไมกังวลในสิ่งที่ชอบ (Not Worried about Being Liked) 4) เปนนักนวัตกรรม 
(Innovators) 5) เปนตัวแทน (Delegators) 6) สร าง โอกาสในการ เรียนรู  ( Create Learning 
Opportunities) 7) มีความคาดหวังสูง (Have High Expectations) 8) รับรูความสามารถพิเศษ 
(Recognize Natural Talent) 9) เช่ือในการกระทํา (Believe in Actions, Not Words) 10) สราง
ความสมดุลที่ดี (Well Balanced) 

2.4.1.7 Akbarzadeh (2011) เปนนักพูดสรางแรงบันดาลใจ และใหคําปรึกษาแกผูนําใน
สถาบัน Dream Achievers Academy ประเทศสหรัฐอเมริกา กลาวถึงคุณลักษณะของการมีวิสัยทัศน
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ประกอบดวย 7 องคประกอบ ดังน้ี 1) มีจินตนาการ (Imaginative) 2) มุงเนนภาพใหญ (Big-Picture 
Oriented) 3) มุ ง เนนและอยูกับปจจุบัน (Focused and Present) 4) เปดใจรับสิ่งใหม (Open 
Minded and Fan of New Ideas) 5)  มีพลังบวก (Positive Energizers) 6) ไมกลัวความลมเหลว 
( Never Afraid of Failures) 7) แบ ง ป น สื่ อ ส า ร ความฝ น  (Share and Communicate the 
Dream/Vision) 

2.4.1.8 Patrick (n.d.) เปนผูบริหารบริษัท ผูเช่ียวชาญดานการสรรหา การขาย และ
ภาวะผูนํา กลาวในเว็บไซด Small Business โดยกลาวถึงคุณลักษณะของการมีวิสัยทัศนประกอบดวย 
5 องคประกอบ ดัง น้ี  1) นักสื่อสารที่ ดี  (Good Communicator) 2) เปนผู นําที่มี เสนห ดึ ง ดูด 
(Charismatic Leader) 3) ผู นําการจัดองคกร (Chief Organizer) 4) นักจัดการความเสี่ยง (Risk-
Taker) และ 5) นักวางแผนกลยุทธ (Strategic Planner) 

2.4.1.9 เว็บไซด Predictable Success ซึ่งเปนเว็บไซดที่ใหคําปรึกษาองคกรตางๆใน
ประเด็น การเติบโตขององคกรและการพัฒนาภาวะผูนํา กลาวถึงคุณลักษณะของการมีวิสัยทัศน
ประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังน้ี1) เกลียดชังการทํางานแบบเดิม (Abhor Routine) 2) ช่ืนชอบการ
อภิปราย (Adore Discussion and Debate) 3) ปลอยวางกับความคลุมเครือ (Comfortable with 
Ambiguity) 4) ชอบความเสี่ยง (Like Risk) 5) เช่ือมั่นในการตัดสินใจ (Trust Their Own Judgment 
– and Use It Often) 6) ไมใสใจกับการตัดสินใจในอดีต (Aren’t Wedded to Past Decisions) 

2.4.1.10 Mclaughlin (2001) เปนนักเขียนและนักการศึกษา เปนผูบริหารศูนยภาวะ
ผูนําการมีวิสัยทัศน (Visionary Leadership) ประเทศสหรัฐอเมริกา กลาวถึงคุณลักษณะของการมี
วิสัยทัศนประกอบดวย 4 องคประกอบ ดังน้ี 1) สรางคุณคาทางจิตวิญญาณ (A Commitment to 
Core Spiritual Values) 2) มีความชัดเจน สรางแรงบันดาลใจ (A Clear, Inspirational Vision) 3) 
มีการยอมรับ สรางพลังอํานาจ (Respectful, Empowering Relationships) 4) สรางนวัตกรรม 
(Innovative, Courageous Action) 

2.4.1.11 เว็บไซด Marshall Foundation เปนเว็บไซดเกี่ยวกับการบริหาร การวิจัย 
และการศึกษา กลาวถึงคุณลักษณะของการมีวิสัยทัศนประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังน้ี 1) มีความ
ทาทาย (Challenge Things) 2) มีการ ต้ังคําถาม (Ask the Right Questions) 3) ฝนภาพใหญ  
(Dream Big) 4) มีการเรียนรู (Learn) และ 5) สรางผูนํา (Produce Next-Level Leaders) 

จากผลการศึกษาทฤษฎี และงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการเพื่อการสังเคราะหกําหนด
องคประกอบของภาวะผูนําปรับเปลี่ยน จาก 11 แหลง ดังกลาวมาน้ัน ผู วิจัยพิจารณาเห็นวา
องคประกอบบางตัวมีความหมายเดียวกัน แตนักวิชาการเรียกช่ือตางกัน ดังน้ันเพื่อใหการนําเอา
องคประกอบแสดงในตารางสังเคราะหมีความเหมาะสม ผู วิจัยจึงกําหนดช่ือองคประกอบที่มี
ความหมายเหมือนกันแตเรียกช่ือแตกตางกันที่เปนกลาง (Neutral) ที่สะทอนใหเห็นถึงความหมาย
เดียวกันและครอบคลุมองคประกอบอื่นที่ใชช่ือแตกตางกันน้ัน หรือเลือกใชช่ือองคประกอบใด
องคประกอบหน่ึง ดังน้ี 

1. กลาเสี่ยง (Risk Taking) มีองคประกอบที่มีความหมายเดียวกันมีดังน้ี 1) มีการคาดการณ
ที่ดี 2) ไมยอมแพ 3) ไมเคยพอใจ 4) ทํางานนอกกรอบ 5) ทํางานดวยความมั่นใจ 6) ไมกลัวความ
ลมเหลว7) มีความทาทาย 
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2. เปนนักนวัตกรรม (Innovator) มีองคประกอบที่มีความหมายเดียวกันมีดังน้ี 1) มีความ
เพียร 2) สรางสิ่งใหม 2) ทําในสิ่งที่ดีกวา 3) สรางโอกาส 5) เกลียดชังการทํางานแบบเดิม 

3. มีจินตนาการ (Imaginative) มีองคประกอบที่มีความหมายเดียวกันมีดังน้ี 1) มีวิสัยทัศน 
ขับเคลื่อนและผลักดันดวยความฝนอันย่ิงใหญ 2) มองภาพอนาคต 3) ความคิดสรางสรรค 

จากการกําหนดช่ือองคประกอบ 3 รายการขางตน และจากองคประกอบที่เปนทฤษฎี และ
งานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหนวยงานแหลงตางๆที่มีความหมายเฉพาะอื่นๆ ผูวิจัยได
นํามาแสดงในตารางสังเคราะหที่ 4 โดยองคประกอบเหลาน้ีถือวาเปนองคประกอบตามกรอบแนวคิด
เชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) ที่ผูวิจัยจะพิจารณาใชเกณฑเพื่อกําหนดเปนองคประกอบตาม
กรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย (Conceptual Framework) ตอไป 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4 สังเคราะหองคประกอบของมีวิสัยทัศน 
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องคประกอบของการมีวิสัยทัศน 
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คว
าม

ถี่ 

1.กลาเส่ียง (Risk Taking)             9 

2. เปนนักนวัตกรรม (Innovator)            8 

3. มีจินตนาการ (Imaginative)            8 

4 เปดรับขาวสารใหม (Open to New Information)            5 

5 ยอมรับการเปล่ียนแปลง (Accepting of Change)            4 

6 ผูนําการจัดองคกร (Chief Organizer) 
 

           4 

7 นักส่ือสารที่ดี (Good Communicator)            3 

8 ตองการความเปนเลิศ (Excellence)            3 

9 มีความเชื่อม่ันสูง (Quality of Strong Conviction)            3 

10 มีความชอบธรรม ถูกตอง (Integrity)            3 

11 มีความสัมพันธกับผูอ่ืน  (Relate to Others)            3 

12 สรางแรงบันดาลใจ (Optimism)            2 

13 การมีสวนรวม (Inclusive)            2 

14 มองภาพอนาคต (Optimistic about the Future) 
 

           2 

15 มีความสามารถ (Ability)            2 

16 เปนผูสอน/สนับสนุน (Teachers)     
 
       2 

17 สรางความสมดุลที่ดี (Well Balanced)            2 

18 ยอมรับในการกระทํา (Believe in Actions)            2 

19 นักวางแผนกลยุทธ (Strategic Planner)            1 

20 ความไว (ความละเอียดออน) (Highly Sensitive) 
Ake Good Predictions 

           1 

21 มีพลังบวก (Positive Energizers)            1 

22 เปนตัวแทน (Delegators)            1 

23 มีความเสียสละ (Sacrifice)            1 

24 ไมถามถึงผลตอบแทน (Don’t Ask If There is a 
ROI) 

   

 

      

 1 

รวม 7 10 7 7 4 10 7 5 6 4 5 71 
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จากตารางที่ 4 ผลการสังเคราะหองคประกอบมีวิสัยทัศน พบวา มีองคประกอบที่เปนกรอบ
เชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) จํานวน 24 องคประกอบ ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยได
พิจารณาองคประกอบที่มีคาความถ่ีสูงต้ังแต 8 ข้ึนไป เพื่อคัดสรรเปนองคประกอบหลักที่เปนกรอบ
แนวคิด (Conceptual Framework) เพื่อการวิจัย ไดจํานวน 3 องคประกอบ ดังน้ี  

1. กลาเสี่ยง (Risk Taking) 
2. เปนนักนวัตกรรม (Innovator) 
3. มีจินตนาการ (Imaginative) 
จากองคประกอบของมีวิสัยทัศนขางตน สามารถสรางตัวโมเดลการวัดการมีวิสัยทัศนสําหรับ

อาจารยในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกได  ดังภาพที่ 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 โมเดลการวัดมีวิสัยทัศน 
 

จากภาพที่ 3 แสดงโมเดลการวัดของ “มีวิสัยทัศน” ไดจากการสังเคราะหทฤษฎี และงานวิจัย 
รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหนวยงานที่เกี่ยวของซึ่งประกอบดวย 1) กลาเสี่ยง (Risk Taking) 2) 
เปนนักนวัตกรรม (Innovator) 3) มีจินตนาการ (Imaginative) ในลําดับตอไป ผูวิจัยจะศึกษาทฤษฎี 
และผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหนวยงานเพื่อกําหนดเปนนิยามเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เช่ือมโยงไปถึงการกําหนดเปนตัวบงช้ีของแตละองคประกอบ ดังน้ี 

2.4.2 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบงชี้ของ “กลาเสี่ยง” (Risk Taking)    
เว็บไซด Treasurer (n.d.) ใหความหมายของกลาเสี่ยงวาหมายถึง เปนพฤติกรรมของบุคคล

ในการทํางาน เพื่อเรียนรูในการดําเนินการที่ดีกวา ประกอบดวย การวางแผนจัดการความเสี่ยง ระบุ
ผูรับความเสี่ยง กําหนดโครงสรางนโยบายการสนับสนุน มีการสื่อสารอยางสม่ําเสมอ  

Joiner (1987) ใหความหมายของกลาเสีย่งวาหมายถึง การเปนผูกลาเสี่ยง (Risk Takers) ไม
ควรมองการกลาเสี่ยงในแงเลวราย แตตรงกันขามตองมีมุมมองใหมวาเปนการสรางโอกาสใหองคกรได
พัฒนาและมีผลงานที่ดีข้ึน การเปนผูกลาเสี่ยง หมายถึง การนําและการใหคําปรึกษาที่เปนไปไดแก
บุคลากร กลาลองผิดลองถูก โดยใชความรอบคอบ มีความคิดไปขางหนา เปนผูกระตุนผูอื่นใหทําการ

 
 

มีวิสัยทัศน 
(Visionary) 

กลาเส่ียง (Risk Taking) 
 

เปนนักนวัตกรรม (Innovator) 

มีจินตนาการ (Imaginative) 
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ริเริ่มสิ่งใหมๆ และชวยสรางสถานการณแวดลอมตางๆ เพื่อใหหลักประกันความมั่นคงและความ
ปลอดภัยแกบุคลากรอยางทั่วถึง 

Miner, Smith and Bracker (1989) ใหความหมายของกลาเสี่ยงวาหมายถึงความปรารถนา
อยางแรงกลาที่จะรับความเสี่ยงในระดับปานกลางและสามารถจัดการสถานการณที่มีความไมแนนอน
น้ัน โดยใชความพยายามของตนเอง  

Frese (2000) ใหความหมายของกลาเสี่ยงวาหมายถึง การมีความเกี่ยวของกับลักษณะการ
หลีกเลี่ยงความไมแนนอน (Uncertainly Avoidance) สามารถแบงเปน 3 ลักษณะ ไดแก การกลา
เสี่ยงตอสิ่งที่ไมรู การกลาใชทรัพยสินจํานวนมากสําหรับการกอต้ังธุรกิจ และการกลากูยืมจํานวนมาก 

Mcddermott (2001) ใหความหมายของกลาเสี่ยงวาหมายถึง การกลาเสี่ยงเปนพลวัตรใน
การตอบสนองระหวางปจจัยที่เปนสาเหตุของสิ่งที่คุกคามกับปจจัยที่ทําใหเกิดคุณคา ที่บุคคลพยายาม
ทําใหเกิดความสมดุล 

Park (2008) ใหความหมายของกลาเสี่ยงวาหมายถึง การที่ไมสามารถคาดการณสิ่งที่จะ
เกิดข้ึน เปนสิ่งที่ทาทายสําหรับผูที่ชอบเสี่ยงจะกลับมาทําซ้ํา 

Roggi, Garvey, and Damodaran (2012) ใหความหมายของกลาเสี่ยงวาหมายถึง การ
จัดการกับความไมแนนอน ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการทําธุรกิจ เปนบทบาทสําคัญของผูบริหารในการ
ควบคุมความเสี่ยง เผชิญกับความเสี่ยงเพื่อปกปองผลประโยชนขององคกร 

สุรชัย ภัทรบรรเจิด (2552) ใหความหมายของกลาเสี่ยงวาหมายถึง เปนลักษณะของ
ผูประกอบการที่ชอบทํางานทาทายความรู ความสามารถของตนเอง จะหลีกเลี่ยงงานที่มีความเสี่ยงสูง
เกินไป แตชอบทํางานที่มีความเสี่ยงปานกลาง คือ มีโอกาสประสบความสําเร็จหรือความลมเหลว โดย
มีการประเมินวามีโอกาสประสบความสําเร็จ โดยหาทางเลือกไวหลายทาง และพรอมที่จะเผชิญปญหา 

จากนิยามของกลาเสี่ยงตามทัศนะของบุคคลตางๆดังกลาวขางตน ผูวิจัยสรุปเปนนิยามเชิง
ปฏิบัติการของกลาเสี่ยง (Risk Taking) เพื่อการวิจัยในครั้งน้ีดังน้ีวา หมายถึง ความปรารถนาอยางแรง
กลาที่จะรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง สามารถจัดการกับสถานการณที่ไมแนนอน มีความรอบคอบ 
กระตุนใหผูอื่นเกิดความคิดริเริ่มใหม และพรอมที่จะเผชิญปญหา เพื่อรักษาผลลัพธขององคกร ซึ่ง
นิยามดังกลาวเช่ือมโยงถึงตัวบงช้ีหรือสาระหลักเพื่อการวัด ดังน้ี 1) ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะ
รับความเสี่ยงในระดับปานกลาง 2) สามารถจัดการกับสถานการณที่ไมแนนอน 3) มีความรอบคอบ 4) 
กระตุนใหเกิดความคิดริเริ่มใหม 5) พรอมที่จะเผชิญปญหา 

 2.4.3 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบงชี้ของ “เปนนักนวัตกรรม” (Innovator) 
Allis (n.d.) ใหความหมายของเปนนักนวัตกรรมวาหมายถึง เปนผูที่หลงใหลในการสรางสรรค

สิ่งที่ดีกวาเดิมใหแกโลก สรางมูลคาในธุรกิจ มุงมั่นในการศึกษาวิจัย มุงเนนการแกปญหา 
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (มปป.) ใหความหมายของเปนนักนวัตกรรมวาหมายถึง 

ความสามารถในการสรางสิ่งใหมที่เกิดจากการใชความรูและความคิดสรางสรรคที่มีประโยชนตอ
เศรษฐกิจและสังคม  

Sniderman (2012) ใหความหมายของเปนนักนวัตกรรมวาหมายถึง เปนสิ่งที่ผูประกอบมี
บทบาทที่สําคัญในการกระตุนใหเกิดนวัตกรรมในองคกร สรางสรรคสิ่งตางๆในอุดมคติใหเปนจริง 
สรางบรรยากาศในการเผชิญกับความตึงเครียดผูรับความเสี่ยงและความเสี่ยงตอความเกลียดชังที่จะ
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เกิดข้ึน โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 1) ขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 2) นักทดลอง 3) มีสายตาที่
กวางไกล 4) นักควบคุม 5) รอดวยความมุงมั่น 

Chamorro-Premuzic (2013) ใหความหมายของเปนนักนวัตกรรมวาหมายถึง บุคคลที่มี
ความคิดสรางสรรค นําความคิดน้ันมาพัฒนา สรางเปนผลิตภัณฑ ผลักดันใหเกิดนวัตกรรม มี
คุณลักษณะดังน้ี 1) นักฉวยโอกาส 2) การฝกอบรม เพื่อคนหาโอกาสที่เปนไปได 3) มีความ
กระตือรือรนและความมุงมั่นในระดับสูง 4) มีความรอบคอบ 5) มีเครือขาย เพื่อระดมทรัพยากรและ
สรางพันธมิตรที่เขมแข็ง 

Woods (2016) ใหความหมายของเปนนักนวัตกรรมวาหมายถึง เปนทักษะของบุคคลในการ
สรางสรรคสิ่งใหมๆ โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 1) คิดเช่ือมโยง (Associating) 2) ต้ังคําถาม (Questioning) 
3) สังเกต (Observing) 4) สรางเครือขาย (Networking) เกี่ยวกับเครือขายทรัพยากรและเครือขาย
ความคิด 5) การทดลอง (Experimenting) ชวยใหสิ่งที่อยูในจินตนาการเปนจริง เกิดผลิตภัณฑใหม 

จากนิยามของนักนวัตกรรมตามทัศนะของบุคคลตางๆดังกลาวขางตน ผูวิจัยสรุปเปนนิยาม
เชิงปฏิบัติการของเปนนักนวัตกรรม (Innovator) เพื่อการวิจัยในครั้งน้ีดังน้ีวา หมายถึง มีความคิด
สรางสรรคในเชิงนวัตกรรม กระตุนการสรางสรรคสิ่งใหม สรางบรรยากาศเพื่อใหเกิดการสราง
นวัตกรรมในองคกร สรางเครือขาย ขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งนิยามดังกลาวเช่ือมโยงถึง
ตัวบงช้ีหรือสาระหลักเพื่อการวัด ดังน้ี 1) มีความคิดสรางสรรคในเชิงนวัตกรรม 2) กระตุนการ
สรางสรรคสิ่งใหม 3) สรางบรรยากาศเพื่อใหเกิดการสรางนวัตกรรมในองคกร 4) สรางเครือขาย 5) 
ขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

2.4.4 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบงชี้ของ “มีจินตนาการ” (Imaginative) 
เว็บไซด Wikihow (n.d.) ใหความหมายของมีจินตนาการวาหมายถึง การสรางภาพอนาคต 

เปนสิ่งที่ดี ทําใหเกิดความงอกงามของธุรกิจ 
เว็บไซด Operation-Mediation (n.d.) ใหความหมายของมีจินตนาการวาหมายถึง เปน

การบูรณาการของบุคคลระหวางการสรางสรรคและการเรียนรู ชวยใหบุคคลติดตามสิ่งที่สนใจและ
ประสบความสําเร็จ 

Sasson (n.d.) ใหความหมายของมีจินตนาการวาหมายถึง เปนความสามารถในการมโนภาพ
ภายในใจ แลวสรางภาพใหม ที่ไมเคยปรากฏมากอน เปนพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิต บทบาท คุณคา 
และพลังในการสรางสรรค 

Serf-Walls (2014) ใหความหมายของมีจินตนาการวาหมายถึง การคิดเชิงบวก สรางสรรคให
เปนจริง ทําใหเกิดประกายความหลงใหล สรางสรรคใหเกิดสิ่งใหมในอนาคต กระตุนใหคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม 

Satell (2014) ใหความหมายของมีจินตนาการวาหมายถึง การคิดภาพฝนในอนาคตที่
ตองการใหเกิดข้ึน นําไปสูการออกแบบการใหบริการ และการขับเคลื่อนองคกร  

Costanza (2014) ใหความหมายของมีจินตนาการวาหมายถึง เปนทักษะที่สําคัญในศตวรรษ
ที่ 21 ในการคิด การสรางความรู การคิดสรางสรรคสิ่งใหม เปนสวนสําคัญในการทําใหเกิดนวัตกรรม  

จากนิยามของมีจินตนาการตามทัศนะของบุคคลตางๆดังกลาวขางตน ผูวิจัยสรุปเปนนิยาม
เชิงปฏิบัติการของมีจินตนาการ (Imaginative) เพื่อการวิจัยในครั้งน้ีดังน้ีวา หมายถึง ความสามารถใน
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การคิดคิดภาพในอนาคต การคิดเชิงบวก สรางสรรคใหเกิดสิ่งใหมเกิดนวัตกรรม ชวยขับเคลื่อนองคกร
ใหเกิดความเจริญงอกงาม ซึ่งนิยามดังกลาวเช่ือมโยงถึงตัวบงช้ีหรือสาระหลักเพื่อการวัด ดังน้ี 1) 
ความสามารถในการคิดภาพในอนาคต 2) การคิดเชิงบวก 3) สรางสรรคใหเกิดสิ่งใหมเกิดนวัตกรรม 4) 
ชวยขับเคลื่อนองคกรใหเกิดความเจริญงอกงาม 

จากผลการศึกษาทฤษฎี และงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการที่เกี่ยวของกับนิยามเชิง
ปฏิบัติการและตัวบงช้ีขององคประกอบของมีวิสัยทัศน (Visionary) ใน 3 องคประกอบยอย คือ 1) 
กลาเสี่ยง (Risk Taking) 2) เปนนักนวัตกรรม (Innovator) 3) มีจินตนาการ (Imaginative) ที่กลาวไว
ขางตน ผูวิจัยไดสรุปเปนนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบงช้ีของแตละองคประกอบ ดังตารางที่ 5 

 
ตารางท่ี 5 องคประกอบยอย นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบงช้ีขององคประกอบมีวิสัยทัศน 
 

องคประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบงชี้ 
กลาเสี่ยง (Risk 
taking) 
 

ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะรับ
ความเสี่ยงในระดับปานกลาง สามารถ
จัดการกับสถานการณที่ไมแนนอน มี
ความรอบคอบ กระตุนใหผูอื่นเกิด
ความคิดริเริ่มใหม และพรอมที่จะ
เผชิญปญหา เพื่อรักษาผลลัพธของ
องคกร 

1) ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะรับ
ความเสี่ยงในระดับปานกลาง  
2) สามารถจัดการกับสถานการณที่ไม
แนนอน  
3) มีความรอบคอบ  
4) กระตุนใหเกิดความคิดริเริ่มใหม  
5) พรอมที่จะเผชิญปญหา 

เปนนัก
นวัตกรรม 
(Innovator) 

มีความคิดสรางสรรคในเชิงนวัตกรรม 
กระตุนการสรางสรรคสิ่งใหม สราง
บรรยากาศเพื่อใหเกิดการสราง
นวัตกรรมในองคกร สรางเครือขาย 
ขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  
  

1) มีความคิดสรางสรรคในเชิงนวัตกรรม 
2) กระตุนการสรางสรรคสิ่งใหม  
3) สรางบรรยากาศเพื่อใหเกิดการสราง
นวัตกรรมในองคกร  
4) สรางเครือขาย  
5) ขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

มีจินตนาการ 
(Imaginative) 

ความสามารถในการคิดคิดภาพใน
อนาคต การคิดเชิงบวก สรางสรรคให
เกิดสิ่งใหมเกิดนวัตกรรม ชวย
ขับเคลื่อนองคกรใหเกิดความเจริญ
งอกงาม 

1) ความสามารถในการคิดภาพใน
อนาคต  
2) การคิดเชิงบวก  
3) สรางสรรคใหเกิดสิ่งใหมเกิด
นวัตกรรม  
4) ชวยขับเคลื่อนองคกรใหเกิดความ
เจริญงอกงาม 
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2.5   องคประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบงชี้ของ “ใหอิสระในการปฏิบัติ” (A freedom 
to act) 

2.5.1 องคประกอบของ “ใหอิสระในการปฏิบัติ” (A freedom to act) 
จากผลการศึกษาทฤษฎี และงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหนวยงาน 10 แหลงมี

ดังน้ี 
2.5.1.1 Rigby (2013) เปนนักขาว นักวิจารณเกี่ยวกับการบริหาร การเงิน ของนิตยสาร 

Financial Times และ The Sun กลาวถึงคุณลักษณะของการใหอิสระในการปฏิบัติ (A Freedom 
to Act) ประกอบดวย 7 องคประกอบ ดังน้ี 1) พิจารณาผลประโยชน (Consider the Benefits) 2) 
ระบุขอบเขตของงาน (Set the Scope) 3) ระบุการมอบหมายงาน (What Not to Delegate) 4) 
เรียนรูการทํางานรวมกัน (Learn to Let Go) 5) กําหนดรายละเอียด (Set a Detailed Brief) 6) ให
เครื่องมือที่ เหมาะสม (Provide the Right Tools) 7) ใหขอเสนอแนะสม่ําเสมอ (Always Offer 
Feedback) 

2.5.1.2 Demers (n.d.) ก ล า ว ถึ ง คุณลั กษณะขอ งกา ร ให อิ ส ระ ในการป ฏิบั ติ  
ประกอบดวย 7 องคประกอบ ดังน้ี 1) เรียนรูการทํางานรวมกัน (Learn to Let Go) 2) กําหนดลําดับ
ความสํา คัญ (Establish a Firm Priority System) 3) ดึงจุดแข็งของผูรวมงาน (Play to Your 
Workers' Strengths) 4) ใหคําแนะนําสม่ําเสมอ (Always Include Instructions) 5) สอนทักษะใหม 
(Don't be Afraid to Teach New Skills) 6) ความไววางใจ ไมตรวจสอบ (Trust, but Verify) 7) ให
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (Use Feedback Loops to Improve Delegation Moving Forward) 

2.5.1.3 Maser (2010) เปนนักเขียนและนักบริหาร กลาวถึงคุณลักษณะของการให
อิสระในการปฏิบัติประกอบดวย 6 องคประกอบ ดังน้ี 1) คัดเลือกบุคคลและสนับสนุนดวยการสราง
แรงจูงใจ (Choose People Who are Willing to Get the Job Done and Then Support Them 
with Incentives and Motivation 2) มอบงานใหตรงกับความสามารถ (Match a Particular 
Person to a Particular Task) 3) กําหนดงานและการสื่อสารที่กระชับ (Define the Task and 
Communicate It Concisely) 4) ติดตามความกาวหนา (Monitor Progress) 5) สงเสริมความคิด
สรางสรรคและการทํางานที่หลากหลาย (Encourage Creativity and Allow for Different Styles 
of Working) และ  6) ใหรางวัล (Always Reward Effort) 

2.5.1.4 Ryan (2010) กลาวถึงคุณลักษณะของการใหอิสระในการปฏิบัติ ประกอบดวย 
5 องคประกอบ ดังน้ี 1) การศึกษาวิจัย (Research) 2) การพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking) 3) 
การสรางทีมงาน (Team Building) 4) การเขียน (Writing) และ 5) การแสดงทัศนะ/โตวาที 
(Debating) 

2.5.1.5 Zwilling (2013) กล า ว ถึ ง คุณลั กษณะของการ ให อิส ระ ในการปฏิบั ติ  
ประกอบดวย 8 องคประกอบ ดังน้ี 1) เลือกงานที่จะมอบหมาย (Choose What Tasks You are 
Willing to Delegate) 2) เลือกคนที่เหมาะสมในการมอบหมายงาน (Pick the Best Person to 
Delegate to) 3) ใหความไววางใจ (Trust Those to Whom You Delegate) 4) มีความชัดเจนใน
การมอบหมายงานและสอนงาน (Give Clear Assignments and Instructions) 5) กําหนดเวลาและ
ติดตามงานอยางเปนระบบ (Set a Definite Task Completion Date and a Follow-Up System) 
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6) ใหความช่ืนชม (Give Public and Written Credit) 7) มอบหมายความรับผิดชอบและอํานาจ 
(Delegate Responsibility and Authority, Not Just the Task) และ 8) หลีกเลี่ยงการมอบหมาย
ยอนกลับ (Avoid Reverse Delegation) 

2.5.1.6 เ ว็บไซด Rosetta Stone Enterprise and Education (2014) เปนเ ว็บไซด
เกี่ยวกับการศึกษา ภาวะผูนํา และบันเทิง กลาวถึงคุณลักษณะของการใหอิสระในการปฏิบัติ 
ประกอบดวย 4 องคประกอบ ดังน้ี 1) มีการวิเคราะห (Analysis) 2) มีการสื่อสาร (Communication) 
3) มีความจริงใจ (Trust) และ 4) มีความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) 

2.5.1.7 Cfer (2001) กลาวถึงคุณลักษณะของการใหอิสระในการปฏิบัติ ประกอบดวย 
6 องคประกอบ ดังน้ี 1) ใหกําลังใจผูรับมอบงาน (Reinforce a Delegatee’s Role) 2) ใหการ
สนับสนุน (Provide Support) 3) ใหขอมูลยอนกลับ (Give Feedback) 4) ใหรางวัล (Praise and 
Reward) 5) วิเคราะหอุปสรรค/ปญหา (Analyze Difficulties) และ 6) พัฒนาตนเอง (Develop 
Your Own Delegation Skills) 

2.5.1.8 เว็บไซด Business Balls ซึ่งเปนเว็บไซดเกี่ยวกับการบริหาร การจัดการองคกร 
กลาวถึงคุณลักษณะของการใหอิสระในการปฏิบัติ ประกอบดวย 8 องคประกอบ ดังน้ี 1) ระบุขอบเขต
ของงาน (Define the Task) 2) การคัดเลือกบุคคล (Select The Individual or Team) 3) ประเมิน
ความสามารถ (Assess Ability and Training Needs) 4) การอธิบายเหตุผล (Explain the Reasons) 
5) ระบุผลลัพธ  (State Required Results) 5) การพิจารณาทรัพยากร (Consider Resources 
Required) 6) ก า ร ต ก ล ง ร ว ม กั น  (Agree Deadlines) 7) ก า ร ส นั บ ส นุ น  (Support and 
Communicate) 8) ใหขอมูลยอนกลับ (Feedback on Results)  

2.5.1.9 เว็บไซด Lesroches ซึ่งเปนเว็บไซดเกี่ยวกับการบริหาร การจัดการองคกร 
กลาวถึงคุณลักษณะของการใหอิสระในการปฏิบัติ ประกอบดวย 3 องคประกอบ ดังน้ี 1) มองหา
ความสําเร็จ (Find a Win-Win Deal) 2) มีความรับผิดชอบ (Have Responsibilities) 3) มอบหมาย
งาน (Delegate the Whole Task) 

2.5.1.10 เว็บไซด Mindtools ซึ่งเปนเว็บไซดเกี่ยวกับการบริหาร การจัดการองคกร. 
กลาวถึงคุณลักษณะของการใหอิสระในการปฏิบัติ ประกอบดวย 10 องคประกอบ ดังน้ี 1) ระบุ
ผลลัพธ  (Clearly Articulate the Desired Outcome) 2) กํ าหนดข อจํ ากั ด  (Clearly Identify 
Constraints and Boundaries) 3) ใหพลังอํานาจ (Empower) 4) มีความรับผิดชอบ (Responsibility 
with the Amount of Authority) 5) มี ค ว าม รู  (Intimate Knowledge) 6) ใ ห ก า ร ส นับ ส นุน 
(Provide Adequate Support) 7) มุงผลลัพธ (Focus on Results) 8) หลีกเลี่ยงการมอบหมายงาน
จ ากบ นล ง ล า ง  (Avoid Upward Delegation) 9) ส ร า ง แ ร ง จู ง ใ จ  (Build Motivation and 
Commitment) 10) สงเสริมและรักษาการควบคุมกํากับใหคงที่ (Establish and Maintain Control) 

จากผลการศึกษาทฤษฎี และงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหนวยงานเพื่อการ
สังเคราะหกําหนดองคประกอบของการใหอิสระในการปฏิบัติจาก 10 แหลง ดังกลาวมาน้ัน ผูวิจัย
พิจารณาเห็นวาองคประกอบบางตัวมีความหมายเดียวกัน แตนักวิชาการเรียกช่ือตางกัน ดังน้ันเพื่อให
การนําเอาองคประกอบแสดงในตารางสังเคราะหมีความเหมาะสม ผูวิจัยจึงกําหนดช่ือองคประกอบที่
มีความหมายเหมือนกันแตเรียกช่ือแตกตางกันที่เปนกลาง (Neutral) ที่สะทอนใหเห็นถึงความหมาย
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เดียวกันและครอบคลุมองคประกอบอื่นที่ใชช่ือแตกตางกันน้ัน หรือเลือกใชช่ือองคประกอบใด
องคประกอบหน่ึง ดังน้ี 

1. ใหการสนับสนุน (Provide Support) มีองคประกอบที่มีความหมายเดียวกันมีดังน้ี 1) 
ใหขอเสนอแนะสม่ําเสมอ 2) ใหคําแนะนําสม่ําเสมอ 

2. ความไววางใจ (Trust) มีองคประกอบที่มีความหมายเดียวกันมีดังน้ี 1) มีความจริงใจ 2) 
มีความรับผิดชอบ 3) ใหพลังอํานาจ 4) การแสดงทัศนะ/โตวาที (Debating) 

3. การมอบหมายงาน (Delegation) มีองคประกอบที่มีความหมายเดียวกันมีดังน้ี 1) ดึงจุด
แข็งของผูรวมงาน 2) การสรางทีมงาน 3) ใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) 

4. สงเสริมความคิดสรางสรรค (Encourage Creativity) มีองคประกอบที่มีความหมาย
เดียวกันมีดังน้ี 1) การศึกษาวิจัย 2) มีการวิเคราะห (Analysis) 3) วิเคราะหอุปสรรค 4) คนหา
ความสําเร็จ 5) ระบุผลลัพธ มุงผลลัพธ 

จากการกําหนดช่ือองคประกอบใหอิสระในการปฏิบัติ  รายการขางตน และจากองคประกอบ
ที่เปนทฤษฎี และงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหนวยงานแหลงตางๆที่มีความหมาย
เฉพาะอื่นๆ  ผู วิจัยไดนํามาแสดงในตารางสังเคราะหที่ 6 โดยองคประกอบเหลาน้ีถือวาเปน
องคประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) ที่ผูวิจัยจะพิจารณาใชเกณฑ
เพื่อกําหนดเปนองคประกอบตามกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย (Conceptual Framework) ตอไป 
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ตารางท่ี 6 สังเคราะหองคประกอบของการใหอิสระในการปฏิบัติ 
 

 
องคประกอบของการใหอิสระในการปฏิบัต ิ
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1 
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1.
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คว
าม

ถี่ 

1 การมอบหมายงาน (Delegation)          
 9 

2 สงเสริมความคิดสรางสรรค (Encourage Creativity)   
 

       
7 

3 ใหการสนับสนุน (Provide Support)           
7 

4 มีความไววางใจ (Trust)         
   

6 

5 ติดตามความกาวหนา (Monitor Progress)   
 

       
4 

6 ใหรางวัล (Reward Effort)   
 

       
4 

7 การทํางานรวมกัน (Learn to Let Go)          
 

4 

8 ระบุขอบเขตของงาน (Set the Scope)          
 

4 

9 กําหนดรายละเอียดความเชื่อ (Set a Detailed Brief)        
   

3 

10 พิจารณาผลประโยชน/ปญหา (problem analysis)          
 

2 

11 ระบุผลลัพธ (State Required Results)           
2 

12 ใหขอมูลยอนกลับสมํ่าเสมอ (Always Offer Feedback) 
 

         
 

2 

13 การส่ือสาร (Communication)    
 

      
2 

14 มีความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)           
2 

15 สอนทักษะใหม (Don't Be Afraid to Teach New Skills)  
 

    
 

   
1 

16 มีความรับผิดชอบ (Have Responsibilities)           
1 

17 มีความรู (Intimate Knowledge)    
 

      
1 

18 ใหเครื่องมือที่เหมาะสม (Provide the Right Tools)         
  

1 

19 การเขียน (Writing)    
 

      
1 

20 การพิจารณาทรัพยากร (Consider Resources Required)           
1 

รวม 7 7 6 5 8 4 6 8 3 1
0 

6
4 
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จากตารางที่ 6 ผลการสังเคราะหองคประกอบการมีวิสัยทัศน พบวา มีองคประกอบที่เปน
กรอบเชิงทฤษฎี (Theoretical  Framework) จํานวน 20 องคประกอบ ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี 
ผูวิจัยไดพิจารณาองคประกอบที่มีคาความถ่ีสูงต้ังแต 6 ข้ึนไป เพื่อคัดสรรเปนองคประกอบหลักที่เปน
กรอบแนวคิด (Conceptual  Framework) เพื่อการวิจัย ไดจํานวน 4 องคประกอบ ดังน้ี  

1 การมอบหมายงาน (Delegation) 
2 สงเสริมความคิดสรางสรรค (Encourage Creativity) 
3 ใหการสนับสนุน (Provide Support) 
4 มีความไววางใจ (Trust) 
จากองคประกอบของการใหอิสระในการปฏิบัติขางตน สามารถสรางตัวโมเดลการวัดการมี

วิสัยทัศนสําหรับอาจารยในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกได  ดังภาพที่ 4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 โมเดลการวัดการใหอิสระในการปฏิบัติ 
 

จากภาพที่ 4 แสดงโมเดลการวัดของ “ใหอิสระในการปฏิบัติ” ไดจากการสังเคราะหทฤษฎี 
และงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหนวยงานที่เกี่ยวของซึ่งประกอบดวย 1) การมอบหมาย
งาน 2) สงเสริมความคิดสรางสรรค 3) ใหการสนับสนุน 4) มีความไววางใจ ในลําดับตอไป ผูวิจัยจะ
ศึกษาทฤษฎี และผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหนวยงานเพื่อกําหนดเปนนิยามเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเช่ือมโยงไปถึงการกําหนดเปนตัวบงช้ีของแตละองคประกอบ ดังน้ี 

2.5.2 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบงชี้ของ “การมอบหมายงาน” (Delegation) 
เว็บไซด Mindtools (n.d.) ใหความหมายของการมอบหมายงานวาหมายถึง ความปรารถนา

ในการไดรับความไววางใจ การสนับสนุนที่เพียงพอ การระบุขอบเขตของงาน ใหการยอมรับ มุงพัฒนา
ใหเกิดความเจริญและผลลัพธขององคกร  

เว็บไซด Business Balls (n.d.) ใหความหมายของการมอบหมายงานวาหมายถึง เปนทักษะ
ที่สําคัญในการจัดการ มอบหมายงานและความรับผิดชอบใหม ชวยประหยัดเวลา เปนผูสราง
ความสําเร็จ สรางแรงจูงใจ นําไปสูความสําเร็จในการวางแผนการพัฒนาทีม มีความรับผิดชอบที่สูงข้ึน 

 
 

 

การใหอิสระในการปฏิบัติ 
(A Freedom to Act) 

การมอบหมายงาน (Delegation) 

สงเสริมความคิดสรางสรรค (Encourage Creativity) 

 

ใหการสนับสนุน (Provide Support) 

 

มีความไววางใจ  (Trust) 
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Rigby (2013) ใหความหมายของการมอบหมายงานวาหมายถึง เปนทักษะที่สําคัญของผูนํา 
ใหคาตอบแทนที่คุมคากับงานที่ทํา 

Trunk (2007) ใหความหมายของการมอบหมายงานวาหมายถึง ความสามารถในการเรียนรู
และสอนบุคคลอื่นใหเกิดการเรียนรูสิ่งใหม จัดการกับปญหาที่เกิดข้ึน การมอบหมายงานที่ดี 
ประกอบดวย 1) ทําใหบุคคลอื่นมีความสมบูรณแบบกวาตนเอง 2) รับรูถึงสิ่งที่สําคัญที่สุด 3) มุง
ชวยเหลือใหบุคคลอื่นมีความเจริญ 4) ใหผลงานที่ดีที่สุด 5) ตําหนิตนเองเมื่อเกิดความผิดพลาด 6) ให
เวลาพัก 7) ละทิ้งสิ่งที่ทําใหเกิดความเครียด 

เว็บไซด Rosetta Stone (2014) ใหความหมายของการมอบหมายงานวาหมายถึง บุคคลที่
เปนผู นํา มีความสามารถในการจัดการ มอบหมายงานและความรับผิดชอบใหกับบุคคลที่มี
ความสามารถ รับผิดชอบตอผลของการมอบหมายงานน้ัน ประกอบดวย 1) การวิเคราะห 2) การ
สื่อสาร 3) ความไววางใจ 4) ความสามารถในการปรับตัว 

จากนิยามของการมอบหมายงานตามทัศนะของบุคคลตางๆดังกลาวขางตน ผูวิจัยสรุปเปน
นิยามเชิงปฏิบัติการของการมอบหมายงาน (Delegation) เพื่อการวิจัยในครั้งน้ีดังน้ีวา หมายถึง 
ความสามารถในการการเรียนรูและสอนบุคคลอื่นใหเกิดการเรียนรูสิ่งใหม มอบหมายงานและความ
รับผิดชอบใหกับบุคคล มีความรับผิดชอบ ใหการสนับสนุนที่เพียงพอ สรางแรงจูงใจใหเกิดความสําเร็จ 
ซึ่งนิยามดังกลาวเช่ือมโยงถึงตัวบงช้ีหรือสาระหลักเพื่อการวัดไดตัวบงช้ี คือ 1) ความสามารถในการ
เรียนรูและสอนบุคคลอื่นใหเกิดการเรียนรูสิ่งใหม 2) มอบหมายงานและความรับผิดชอบใหกับบุคคล 
3) มีความรับผิดชอบ 4) ใหการสนับสนุนที่เพียงพอ 5) สรางแรงจูงใจใหเกิดความสําเร็จ  

2.5.3 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบงชี้ของ “สงเสริมความคิดสรางสรรค” (Encourage 
creativity) 

Brown (2015) ใหความหมายของสงเสริมความคิดสรางสรรควาหมายถึง การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ใหโอกาสในการสื่อสาร ใหอิสระในการพูด การวิเคราะหและประเมินโอกาสที่จะสําเร็จ 

Komar (2015) ใหความหมายของสงเสริมความคิดสรางสรรควาหมายถึง การชวยใหมี
ความคิดสรางสรรค เกิดจินตนาการและนวัตกรรม รวมถึงการสรางแรงบันดาลใจ 

Glassman (2016) ใหความหมายของสงเสริมความคิดสรางสรรควาหมายถึง เปนวิธีการ
สนับสนุนแนวคิด ความคิดใหมๆ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยน และพัฒนา
แนวคิดที่ดีไปสูผลลัพธ 

จีระพันธุ  พูลพัฒน  (2549) ใหความหมายของสงเสริมความคิดสรางสรรควาหมายถึง การ
สราง “บรรยากาศที่สรางสรรค” (Creative Climate) จะชวยกระตุนความคิดสรางสรรค จุดสําคัญ
จะตองเริ่มตนดวย 1) การมีประชาธิปไตย ที่จะเปนเครื่องมือนําไปสู ความเปนอิสระ และการเรียนรู
ตลอดชีวิต 2) พิจารณาวิธีสอน และวิถีทางที่มีความตอเน่ืองในการพัฒนาความคิดสรางสรรค 3) สราง
ความเขาใจในความคิดรวบยอด ทักษะและกระบวนการของศาสตรตางๆ วิธีการสรางและประเมิน
ความรู 

วีณา ประชากูล (2549) ใหความหมายของสงเสริมความคิดสรางสรรควาหมายถึง เปน
กระบวนการคิดที่เกี่ยวของกับสิ่งใหม โดยดึงเอาประสบการณเดิมออกมาทั้งหมด และเลือกที่จะสราง
แบบแผนใหม ประกอบดวย 2 สวน คือ ความคิดคลองตัว (Fluency) สามารถที่ผลิตความคิดที่นุมนวล
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และรวดเร็วในการแกปญหา และความคิดยืดหยุน (Flexibility) สามารถคนพบลักษณะที่มีความ
หลากหลาย ทําใหเกิดการตอยอดความรูเดิมและตอเติมจินตนาการ 

สิทธิชัย ลายเสมา (2557) ใหความหมายของสงเสริมความคิดสรางสรรควาหมายถึง
กระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดไดหลากหลายและแปลกใหมจากเดิม โดย
สามารถนําไปประยุกตทฤษฎี หรือหลักการไดอยางรอบคอบและมีความถูกตอง จนนําไปสูการคิดคน
และสรางสิ่งประดิษฐที่แปลกใหมหรือรูปแบบความคิดใหม การสงเสริมความคิดสรางสรรคทําไดโดย 
1) การระดมสมอง (Brainstorming) 2) การปลูกฝงความกลาที่จะทําสิ่งสรางสรรค 3) การสราง
ความคิดใหม 4) การตรวจสอบความคิด 

จากนิยามของสงเสริมความคิดสรางสรรคตามทัศนะของบุคคลตางๆดังกลาวขางตน ผูวิจัย
สรุปเปนนิยามเชิงปฏิบัติการของสงเสริมความคิดสรางสรรค (Encourage Creativity) เพื่อการวิจัยใน
ครั้งน้ีดังน้ีวา หมายถึง การสนับสนุนแนวคิดใหมในการดําเนินงาน สรางแรงบันดาลใจ ชวยใหมี
ความคิดสรางสรรคเกิดจินตนาการและนวัตกรรม เพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยน ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งนิยามดังกลาวเช่ือมโยงถึงตัวบงช้ีหรือสาระหลักเพื่อการวัด ดังน้ี 1) การสนับสนุน
แนวคิดใหมในการดําเนินงาน 2) สรางแรงบันดาลใจ 3) ชวยใหมีความคิดสรางสรรค 4) เพิ่มโอกาสใน
การแลกเปลี่ยน 5) ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

2.5.4 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบงชี้ของ “ใหการสนับสนุน” (Provide support) 
เว็บไซด Hgcapital (n.d.) ใหความหมายของใหการสนับสนุนวาหมายถึง เปนการบริหาร

ทีมงานใหประสบความสําเร็จ สนับสนุนความรู แลกเปลี่ยนแนวคิด สนับสนุนดานโครงสราง 
ผูเช่ียวชาญ เพื่อใหการทํางานราบรื่น  

Hart & Moore (n.d.) ใหความหมายของใหการสนับสนุนวาหมายถึง การเปนผูเช่ียวชาญ ให
คําแนะนํา เปนที่ปรึกษาในการทํางานแกทีมงานและเปดโอกาสใหทีมงานไดสื่อสารในทีม 

Kreitner & Kinicki (2001) ใหความหมายของใหการสนับสนุนวาหมายถึง ทีมงานมีโอกาส ที่
จะสรางผลการปฏิบัติงานที่ดีข้ึนหากไดรับการสนับสนุน และสิ่งอํานวยความสะดวกจากองคการ ซึ่ง
เปาหมายของ ทีมงานตองเปนไปในแนวทางเดียวกันกับเปาหมายของ องคการ  

Gelbard & Carmeli (2008) ใหความหมายของใหการสนับสนุนวาหมายถึง ความเช่ือและ 
การรับรูของพนักงานเกี่ยวกับคุณคา การยกยองที่องคการ ไดมอบใหจากการทํางานของพนักงาน รวม
ไปถึงความใสใจ ในความเปนอยูที่ดีของพนักงาน  

Eikenberry (2011) ใหความหมายของใหการสนับสนุนวาหมายถึง วิธีการชวยเหลือใหทีม
ประสบความสําเร็จ ทําหนาที่ทั้งผูนํา และเพื่อนรวมงาน โดยมีวิธีการดังน้ี 1) คาดหวังและสนับสนุน
ทีม 2) มุงความสําเร็จของทีม 3) สรางสรรควิสัยทัศนของทีม 4) สรางความสัมพันธในทีม 5) ใหการ
ชวยเหลือและสงเสริมการพึ่งพาตนเองของทีม 6) สงเสริมและสนับสนุนสมาชิกในทีม 

Chiang & Hsieh (2012) ใหความหมายของใหการสนับสนุนวาหมายถึง พนักงานจะตอบ
แทนการสนับสนุนจากองคการดวยการเพิ่มความพยายาม ในการทํางาน กอใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่
ดี  

จากนิยามของใหการสนับสนุนตามทัศนะของบุคคลตางๆดังกลาวขางตน ผูวิจัยสรุปเปนนิยาม
เชิงปฏิบัติการของใหการสนับสนุน (Provide Support) เพื่อการวิจัยในครั้งน้ีดังน้ีวา หมายถึง บริหาร
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ทีมงานใหประสบความสําเร็จ เปนที่ปรึกษาในการทํางาน ใหคําแนะนํา การเปดโอกาส สรางสรรค
วิสัยทัศนของทีม เพื่อใหทีมประสบความสําเร็จ ชวยเหลือและสงเสริมการพึ่งพาตนเองของทีม ซึ่ง
นิยามดังกลาวเช่ือมโยงถึงตัวบงช้ีหรือสาระหลักเพื่อการวัด ดังน้ี 1) บริหารทีมงานใหประสบ
ความสําเร็จ 2) เปนที่ปรึกษาในการทํางาน 3) ใหคําแนะนํา 4) การเปดโอกาส 5) สรางสรรควิสัยทัศน
ของทีม 6) ชวยเหลือและสงเสริมการพึ่งพาตนเองของทีม 

2.5.5 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบงชี้ของ “ความไววางใจ” (Trust) 
เว็บไซด Kenblanchard (n.d.) ใหความหมายของความไววางใจวาหมายถึง เปนหัวใจสําคัญ

ของสัมพันธภาพและการทํางาน ที่ผูบริหารใชในการใหขอมูล มีการแลกเปลี่ยนที่ดี สรางบรรยากาศใน
การทํางาน ชวยใหทีมและผูนํามีสัมพันธภาพที่ดี มีความมุงมั่น การทํางานมีประสิทธิภาพสูง เพื่อ
เปาหมายขององคกร 

Halvorson (n.d.) ใหความหมายของความไววางใจวาหมายถึง การกระทําที่แสดงความสนใจ
ผูรวมงาน สรางความอบอุน เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน กลวิธีการสรางความไววางใจประกอบดวย 
1) การใหความสนใจ 2) ไววางใจ 3) แสดงความเห็นอกเห็นใจ 

Mayer, Davis, & Schoorman (1995) ใหความหมายของความไววางใจวาหมายถึงความ
ต้ังใจกระทําตอผูอื่นบนพื้นฐานความคาดหวังเชิงบวกที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของบุคคล ภายใต
เงื่อนไขของความเสี่ยงและการพึ่งพากัน  

Marshall (2000) ใหความหมายของความไววางใจวาหมายถึงความไววางใจเปนผลสะทอนที่
เกิดจากความเช่ือมั่น ความซื่อสัตย ของบุคลที่มีตอลักษณะและความสามารถของบุคคลอื่น 

Horsager (2012) ใหความหมายของความไววางใจวาหมายถึง เปนสิ่งสําคัญที่ผูนําชวยให
วิสัยทัศนนาสนใจ ความเขมแข็งของกลยุทธ การสื่อสารที่ดี ทักษะของทีม ผูนําที่สรางแรงบันดาลใจให
เกิดความไววางใจ จะไดผลลัพธที่ดีข้ึน มีกําลังใจ การคงอยู การสรางสรรค และความจงรักภักดีของ
ทีม 

Nancy (2014) ใหความหมายของความไววางใจวาหมายถึง การสรางความไววางใจเปน
คุณลักษณะที่สําคัญของภาวะผูนํา จะมีความสามารถดังน้ี 1) การฟงที่ดี 2) เปนผูรวมงาน แบงปน
ความรับผิดชอบกับความสําเร็จและลมเหลว 3) ตัดสินบนพื้นฐานของความจริง 4) จัดการความเสี่ยง 
5) ตระหนักรูในตนเอง 

จากนิยามของความไววางใจตามทัศนะของบุคคลตางๆดังกลาวขางตน ผูวิจัยสรุปเปนนิยาม
เชิงปฏิบัติการของความไววางใจ (Trust) เพื่อการวิจัยในครั้งน้ีดังน้ีวา หมายถึง การกระทําที่แสดง
ความสนใจเห็นอกเห็นใจผูรวมงาน สรางแรงบันดาลใจใหเกิดความไววางใจ มีการสื่อสารที่ดี ตัดสินบน
พื้นฐานของความจริง แบงปนความรับผิดชอบในความสําเร็จและลมเหลว ซึ่งนิยามดังกลาวเช่ือมโยง
ถึงตัวบงช้ีหรือสาระหลักเพื่อการวัด ดังน้ี 1) การใหความสนใจ เห็นอกเห็นใจ 2) สรางแรงบันดาลใจให
เกิดความไววางใจ 3) มีการสื่อสารที่ดี 4) ตัดสินบนพื้นฐานของความจริง 5) แบงปนความรับผิดชอบ
ในความสําเร็จและลมเหลว  

 จากผลการศึกษาทฤษฎี และผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหนวยงานที่
เกี่ยวของกับนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบงช้ีขององคประกอบของใหอิสระในการปฏิบัติ (A Freedom 
To Act) ใน 4 องคประกอบยอย คือ 1) การมอบหมายงาน (Delegation) 2) สงเสริมความคิด
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สรางสรรค (Encourage Creativity) 3) ใหการสนับสนุน (Provide Support) 4) ความไววางใจ 
(Trust) ที่กลาวไวขางตน ผูวิจัยไดสรุปเปนนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบงช้ีของแตละองคประกอบ ดัง
ตารางที่ 7 

 
ตารางท่ี 7 องคประกอบยอย นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบงช้ีขององคประกอบการใหอิสระในการ
ปฏิบัติ 
 

องคประกอบยอย นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบงชี้ 
การมอบหมายงาน 
 (Delegation) 
 

ความสามารถในการการเรียนรู
และสอนบุคคลอื่นใหเกิดการ
เรียนรูสิ่งใหม มอบหมายงานและ
ความรับผิดชอบใหกับบุคคล มี
ความรับผิดชอบ ใหการสนับสนุน
ที่เพียงพอ สรางแรงจูงใจใหเกิด
ความสําเร็จ 
 

1) ความสามารถในการเรียนรูและสอน
บุคคลอื่นใหเกิดการเรียนรูสิ่งใหม  
2) มอบหมายงานและความรับผิดชอบ
ใหกับบุคคล  
3) มีความรับผิดชอบ  
4) ใหการสนับสนุนที่เพียงพอ  
5) สรางแรงจูงใจใหเกิดความสําเร็จ 

สงเสริมความคิด
สรางสรรค 
(Encourage 
Creativity) 
 

การสนับสนุนแนวคิดใหมในการ
ดําเนินงาน สรางแรงบันดาลใจ 
ชวยใหมีความคิดสรางสรรคเกิด
จินตนาการและนวัตกรรม เพิ่ม
โอกาสในการแลกเปลี่ยน ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลง 

1) การสนับสนุนแนวคิดใหมในการ
ดําเนินงาน  
2) สรางแรงบันดาลใจ  
3) ชวยใหมีความคิดสรางสรรค  
4) เพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยน 5) ทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

ใหการสนับสนุน 
(Provide Support) 
 

บริหารทีมงานใหประสบ
ความสําเร็จ เปนที่ปรึกษาในการ
ทํางาน ใหคําแนะนํา การเปด
โอกาส สรางสรรควิสัยทัศนของ
ทีม เพื่อใหทีมประสบความสําเร็จ 
ชวยเหลือและสงเสริมการพึ่งพา
ตนเองของทีม 

1) บริหารทีมงานใหประสบความสําเร็จ  
2) เปนที่ปรึกษาในการทํางาน  
3) ใหคําแนะนํา  
4) การเปดโอกาส  
5) สรางสรรควิสัยทัศนของทีม  
6) ชวยเหลือและสงเสริมการพึ่งพา
ตนเองของทีม 

ความไววางใจ 
(Trust) 
 

การกระทําที่แสดงความสนใจเห็น
อกเห็นใจผูรวมงาน สรางแรง
บันดาลใจใหเกิดความไววางใจ มี
การสื่อสารที่ดี ตัดสินบนพื้นฐาน
ของความจริง แบงปนความ
รับผิดชอบในความสําเร็จและ
ลมเหลว 

1) การใหความสนใจ เห็นอกเห็นใจ  
2) สรางแรงบันดาลใจใหเกิดความ
ไววางใจ  
3) มีการสื่อสารที่ดี  
4) ตัดสินบนพื้นฐานของความจริง 5) 
แบงปนความรับผิดชอบในความสําเร็จ
และลมเหลว  
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2.6 องคประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบงชี้ของ “มีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน” 
(Adaptive Challenge) 
2.6.1 องคประกอบของ “มีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน” (Adaptive Challenge) 
จากผลการศึกษาทฤษฎี และผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหนวยงาน 12 แหลง 

มีดังน้ี 
2.6.1.1 Heifetz, Grashow, & Linsky (2009) กลาวถึงคุณลักษณะของการมีความทา

ทายเชิงปรับเปลี่ยน ประกอบดวย 4 องคประกอบ ดังน้ี 1) ผู นําเสนอสถานการณของปญหา 
(Presenters Tell a Long) 2) สะทอนปญหา (Community of Jerks) 3) ยุติปญหา (End World 
Hunger) 4) ช่ืนชมความสําเร็จ (Breakfast of Champions) 

2.6.1.2 Heifetz, Grashow, & Linsky (2013) กลาวถึงคุณลักษณะของการมีความทา
ทายเชิงปรับเปลี่ยน ประกอบดวย 4 องคประกอบ ดังน้ี 1) หลีกเลี่ยงการสั่งการเชิงเสน (Input and 
Output are Not Linear) 2) มี อํ านาจสั่ ง การ  ( Formal Authority is Insufficient) 3) ต อ งการ
ผลลัพธที่แตกตาง (Different Factions Each Want Different Outcomes) 4) หาวิ ธีการใหม  
(Previously Highly Successful Protocols Seem Antiquated) 

2.6.1.3 Heifetz & Laurie (2016) กลาวถึงคุณลักษณะของการมีความทาทายเชิง
ปรับเปลี่ยน ประกอบดวย 6 องคประกอบ ดังน้ี 1) มองปญหา/สถานการณ (Get on the Balcony) 
2) ระบุสิ่งที่ตองปรับเปลี่ยน ( Identify the Adaptive Change) 3) มองปญหาใหเปนเรื่องปกติ 
(Regulate Distress) 4) รักษาวินัย (Maintain Disciplined Attention) 5) มอบหมายงาน (Give 
the Work Back to People) 6) รักษาอํานาจ (Protect Voices of Leadership from Below)  

2.6.1.4 Rhead (2011) กลาวถึงคุณลักษณะของการมีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน 
ประกอบดวย 4 องคประกอบ ดังน้ี 1) หลีกเลี่ยงการสั่งการเชิงเสน (Input and Output are Not 
Linear) 2) มีอํานาจสั่ งการ (Formal Authority is Insufficient) 3) ตองการผลลัพธที่แตกตาง 
(Different Factions Each Want Different Outcomes) 4) ก า ร เ ป ลี่ ย นแป ล ง ความท าท าย 
(Changing Challenge) 

2.6.1.5 Heifetz, Grashow, & Linsky (2014) กลาวถึงคุณลักษณะของการมีความทา
ทายเชิงปรับเปลี่ยน ประกอบดวย 4 องคประกอบ ดังน้ี 1) มองภาพใหญ (Elephants in the Room 
are Named) 2) มีความรับผิดชอบรวมกัน (Responsibility for the Organization’s Future is 
Shared) 3) ใชวิจารณญาณอยางอิสระ (Independent Judgment is Expected) 4) พัฒนาภาวะ
ผูนํา (Leadership Capacity is Developed) 4) การสะทอนคิดและเรียนรูอยางตอเน่ือง (Reflection 
and Continuous Learning are Institutionalized) 

2.6.1.6 Heifetz &  Linsky (2011) กลาวถึงคุณลักษณะของการมีความทาทายเชิง
ปรับเปลี่ยน ประกอบดวย 7 องคประกอบ ดังน้ี 1) มองปญหา/สถานการณ (Get on the Balcony) 
2) ระบุปญหา (Determine the Ripeness of the Issue in the System) 3) ระบุบทบาทตนเอง 
(Ask, Who am I in This Picture?) 4) วิเคราะหกรอบความคิด (Think Hard about Your Framing) 
5) มีความมั่นคง (Hold Steady) 6) วิเคราะหสถานการณ (Analyze the Factions That Begin to 
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Emerge) 7) มุงเปาหมาย/ความสําเร็จของทีม (Keep The Work at the Center of People’s 
Attention) 

2.6.1.7 NG (2016) เ ป น ผู บ ริ ห า ร ข อ ง  International Institute for Facilitation 
(INIFAC) และเปนนักสรางแรงกระตุนในการพัฒนาภาวะผูนํา กลาวถึงคุณลักษณะของการมีความทา
ทายเชิงปรับเปลี่ยน ประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังน้ี 1) ความสัมพันธของทีม (Relatable to the 
Team) 2) รวมแกปญหา (Have to Willing Be Part of the Solution) 3) มีวิธีการแกปญหาใหม 
(No Known Solution) 4) มีอิสระ (Requires Collective Wisdom) 5) มีการจัดการกับความ
ลมเหลว (Have to Deal with Constants Setbacks) 

2.6.1.8 Allen, Stelzner, &  Wielkiewicz (n.d.) กลาวถึงคุณลักษณะของการมีความทา
ทายเชิงปรับเปลี่ยน ประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังน้ี 1) อยูกับทรัพยากรที่จํากัด (Living With 
Environmental Limits) 2) มองภาพใหญ (Globalization of Perspective) 3) พัฒนาความสามารถ
ในการปรับตัว (Developing the Capacity to Adapt to Changes in Social Ecology) 4) พัฒนา
อิสระและจริยธรรมในการตอบสนองการแกปญหา (Developing the Wisdom and Ethics to 
Respond to Scientific Discoveries) 5) ปรับเปลี่ยนขอมูลขาวสาร (Transforming Information 
Into Knowledge and Wisdom) 

2.6.1.9 Sanaghan & Lohndorf (2015) กลาวถึงคุณลักษณะของการมีความทาทายเชิง
ปรับเปลี่ยน ประกอบดวย 3 องคประกอบ ดังน้ี 1) มองความซับซอนและคลุมเครือเปนเรื่องทาทาย 
(Complexity and Ambiguity 2) มีความสุขกับการเปลี่ยนแปลง (The Pace of Change Will 
Continue to Increase Over Time) 3) สนับสนุนการปรับเปลี่ยน (Foster Adaptation) 

2.6.1.10 Hoffman (n.d.) กลาวถึงคุณลักษณะของการมีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน 
ประกอบดวย 3 องคประกอบ ดังน้ี 1) มุงความสําเร็จขององคกร (It Preserves the DNA Essential 
for the Species’ Continued Survival) 2) จัดการกับปญหาที่ยุงเหยิง (It Discards (Re-Regulates 
or Rearranges) 3) คนหาวิธีการใหมๆ (It Creates New DNA Arrangements that Give Species 
the Ability to Flourish in New Ways and in More Challenging Environments) 

2.6.1.11 Heifetz, Grashow & Linksy (2009) กลาวถึงคุณลักษณะของการมีความทา
ทายเชิงปรับเปลี่ยน ประกอบดวย 3 องคประกอบ ดังน้ี 1) มองชองวางระหวางคานิยมและการปฏิบัติ 
(Gap between Espoused Values and Behavior) 2) มีการแขงขัน (Competing Commitments) 
3) นําเสนอปญหา (Speaking the Unspeakable) 4) หลีกเลี่ยงงาน (Work Avoidance) 

2.6.1.12 Pronovost (2011) กลาวถึงคุณลักษณะของการมีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน 
ประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังน้ี1) เผชิญปญหาและความสูญเสีย (Surface the Real and 
Perceived Losses) 2) การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Communicate the Need for Change) 
3) วิเคราะหตนเอง (Tune into WIIFM) 4) พยายามทําความเขาใจ (Seek to Understand Rather 
Than Judge) 5) ติดตามปญหาขององคกร (Monitor the Organizational Pressure) 

จากผลการศึกษาทฤษฎี และงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหนวยงานเพื่อการ
สังเคราะหกําหนดองคประกอบของมีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน จาก 12 แหลง ดังกลาวมาน้ัน ผูวิจัย
พิจารณาเห็นวาองคประกอบบางตัวมีความหมายเดียวกัน แตนักวิชาการเรียกช่ือตางกัน ดังน้ันเพื่อให
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การนําเอาองคประกอบแสดงในตารางสังเคราะหมีความเหมาะสม ผูวิจัยจึงกําหนดช่ือองคประกอบที่
มีความหมายเหมือนกันแตเรียกช่ือแตกตางกันที่เปนกลาง (Neutral) ที่สะทอนใหเห็นถึงความหมาย
เดียวกันและครอบคลุมองคประกอบอื่นที่ใชช่ือแตกตางกันน้ัน หรือเลือกใชช่ือองคประกอบใด
องคประกอบหน่ึง ดังน้ี 

1. สนับสนุนการปรับเปลี่ยน (Foster Adaptation) มีองคประกอบที่มีความหมายเดียวกัน
มีดังน้ี 1) มีอํานาจที่เพียงพอ 2) ระบุสิ่งที่ตอปรับเปลี่ยน 3) สะทอนคิดและเรียนรูอยางตอเน่ือง 4) ช่ืน
ชมความสําเร็จ 5) การจัดการกับความลมเหลว 6) พัฒนาอิสระและจริยธรรมในการตอบสนองการ
แกปญหา 7) การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

2. มุงเปาหมาย (Focus on Success) มีองคประกอบที่มีความหมายเดียวกันมีดังน้ี 1) 
ตองการผลลัพธที่แตกตาง 2) มองปญหาเปนสิ่งปกติ 3) รับผิดชอบตอองคกรในอนาคต 4) รวม
แกปญหา 5) มีการแขงขัน 6) ติดตามปญหาขององคกร 

3. วิธีแกปญหาใหม (Seek New Way) มีองคประกอบที่มีความหมายเดียวกันมีดังน้ี 1) 
ความทาทายการเปลี่ยนแปลง 2) ใชวิจารณญาณอยางอิสระ 3) วิเคราะหกรอบความคิด 4) อยูภายใต
ทรัพยากรที่จํากัด 5) มองความซับซอนและคลุมเครือเปนเรื่องทาทาย 6) มองชองวางระหวางคานิยม
และการปฏิบัติ 

4. พัฒนาความสามารถในการปรับตัว (Develop Adaptability) มีองคประกอบที่มี
ความหมายเดียวกันมีดังน้ี 1) พัฒนาความสามารถ 2) ระบุบทบาทตนเอง 3) ใหอิสระในการปฏิบัติ 4) 
มีความสุขกบัการเปลี่ยนแปลง 5) จัดการกับปญหา (ยุงเหยิง) 5) เผชิญปญหาและยอมรับการสูญเสีย 

จากการกําหนดช่ือองคประกอบมีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน  4 รายการขางตน และจาก
องคประกอบที่เปนทฤษฎี และงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหนวยงานแหลงตางๆที่มี
ความหมายเฉพาะอื่นๆ  ผูวิจัยไดนํามาแสดงในตารางสังเคราะหที่ 8 โดยองคประกอบเหลาน้ีถือวา
เปนองคประกอบตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) ที่ผูวิจัยจะพิจารณาใช
เกณฑเพื่อกําหนดเปนองคประกอบตามกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย (Conceptual Framework) ตอไป 
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ตารางท่ี 8 สังเคราะหองคประกอบของมีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน 
 

 
องคประกอบของความทาทายเชิงปรับเปล่ียน 

2.
6.

1.
1 
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2.
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คว
าม

ถี่ 

1 แสวงหาวิธีการใหม (Seek New Way)           
  9 

2 สนับสนุนการปรับเปล่ียน (Foster Adaptation)           
  9 

3 มุงเปาหมาย (Focus on Success)           
  9 

4 พัฒนาความสามารถในการปรับตัว (Develop 
Adaptability) 

          
  8 

5 วิเคราะหปญหา สะทอนปญหา (Get on The 
Bacony) 

          
  3 

6 นําเสนอปญหา (Presenter)           
  3 

7 มีอํานาจการส่ังการ (Authority)          
 

  3 

8 มองภาพใหญ (Globalization of Perspective)             
2 

9 รักษาอํานาจ (Protect Voice)          
 

  1 

10 ระบุปญหา (Determine the Ripeness)             
1 

11 ยุติปญหา (End World Hunger)          
 

  1 

12 วิเคราะหตนเอง (Self Analysis)          
 

  1 

13 รักษาวินัย (Maintain Discipline)             
1 

14 ทํางานเปนทีม (Team Work)  
 

    
 

     
1 

15 มอบหมายงาน (Delegation)             
1 

16 ปรับเปล่ียนขอมูลขาวสาร (Transforming 

Information) 

            

1 

17 พยายามทําความเขาใจ (Seek to Understand)    
 

        
1 

18  มีความม่ันคง (Hold Steady)    
 

        
1 

รวม 4 4 6 4 5 7 5 5 3 3 4 5 555
555
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จากตารางที่ 5 ผลการสังเคราะหองคประกอบของมีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน พบวา มี
องคประกอบที่เปนกรอบเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) จํานวน 18 องคประกอบ ซึ่งในการ
ศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดพิจารณาองคประกอบที่มีคาความถ่ีสูงต้ังแต 8 ข้ึนไป เพื่อคัดสรรเปน
องคประกอบหลักที่ เปนกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) เพื่อการวิจัย ไดจํานวน 4 
องคประกอบ ดังน้ี  

1. แสวงหาวิธีการใหม (Seek New Way)  
2. สนับสนุนการปรับเปลี่ยน (Foster Adaptation)  
3. มุงความสําเร็จ (Focus on Success) 
4. พัฒนาความสามารถในการปรับตัว (Develop Adaptability) 
จากองคประกอบของมีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยนขางตน สามารถสรางตัวโมเดลการวัดการ

มีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกได  
ดังภาพที่ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 โมเดลการวัดมีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน 
 

จากภาพที่ 6 แสดงโมเดลการวัดของ “มีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน” ไดจากการสังเคราะห
ทฤษฎี และงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหนวยงานที่เกี่ยวของซึ่งประกอบดวย 1) 
แสวงหาวิธีการใหม 2) สนับสนุนการปรับเปลี่ยน 3) มุงความสําเร็จ 4) พัฒนาความสามารถในการ
ปรับตัว ในลําดับตอไป ผูวิจัยจะศึกษาทฤษฎี และผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและ
หนวยงานเพื่อกําหนดเปนนิยามเชิงปฏิบัติการเพื่อเช่ือมโยงไปถึงการกําหนดเปนตัวบงช้ีของแตละ
องคประกอบ ดังน้ี 

2.6.2 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบงชี้ของ “แสวงหาวิธีการใหม” (Seek New Way) 
เว็บไซด Marzano Center (n.d.) ใหความหมายของแสวงหาวิธีการใหมวาหมายถึงผูนําที่มี

วิสัยทัศนที่ชัดเจน มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง ใหขอมูลสะทอนกลับ เปดโอกาส การสงเสริมและ
สนับสนุน คนหาวิธีการผานการอภิปรายในทีม  

Kouzes and Posner (2002) ใหความหมายของแสวงหาวิธีการใหมวาหมายถึงผูนําที่มี
คุณลักษณะกระตุนและทาทาย จะคนหาวิธีการใหมในการจัดการกับความเสี่ยง มองปญหาเปนโอกาส

 
 

มีความทาทายเชิง
ปรับเปล่ียน 

(Adaptive Challenge) 
 

แสวงหาวิธีการใหม (Seek New Way) 

สนับสนุนการปรับเปล่ียน (Foster Adaptation) 

มุงความสําเร็จ (Focus on Success) 

 

พัฒนาความสามารถในการปรับตัว (Develop 
Adaptability) 
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และความทาทาย เรียนรูจากความผิดพลาด มีทักษะการสรางสรรคและการแกปญหา สามารถมอง
ปญหาในมุมมองที่แตกตาง 

เว็บไซด Mangement Concept (2013) ใหความหมายของแสวงหาวิธีการใหมวาหมายถึง 
การมีมุมมองที่แตกตางไปจากเดิม โดยใชทรัพยากรที่มีอยู เพื่อลดการคุกคามและความเสี่ยง ใน
สถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง ผู นําควรมีคุณลักษณะดังน้ี 1) การมีสวนรวมขององคกร 2) 
สรางสรรคงานที่ทาทาย 3) ไมกลัวความลมเหลว 4) สรางความไววางใจในเครือขาย 

สุเทพ พงศศรีวัฒน (2545) ใหความหมายของแสวงหาวิธีการใหมวาหมายถึง ผูนําตองกระตุน
ใหกําลังใจผูรวมงานในการแสวงหาความคิดใหมและวิธีการใหมในการปฏิบัติงานหรือ แกปญหาหรือ
ปรับปรุงกระบวนการตาง ๆ ที่ใชในองคการ กระตุนใหกําลังใจใหเกิดการทดลองและสรางสรรค
นวัตกรรมใหม ๆ ตลอดจนพรอมที่จะตัดสินใจเสี่ยงอยางชาญฉลาด 

ภัทรษมน รัตนางกูร (2552) ใหความหมายของแสวงหาวิธีการใหมวาหมายถึง กระตุนให
ผูใตบังคับบัญชาไดเรียนรูในงานอยางถองแทจากการที่ใสใจในการทํางาน คิดแกไขปรับปรุงงานอยู
ตลอดเวลา จนเกิดเปนความเช่ียวชาญในงาน และเกิดเปนภูมิปญญา 

จากนิยามของแสวงหาวิธีการใหมตามทัศนะของบุคคลตางๆดังกลาวขางตน ผูวิจัยสรุปเปน
นิยามเชิงปฏิบัติการของแสวงหาวิธีการใหม (Seek New Way) เพื่อการวิจัยในครั้งน้ีดังน้ีวา หมายถึง 
ความสามารถในการคนหาวิธีการใหมในการจัดการกับความเสี่ยง มองปญหาเปนโอกาสและความทา
ทาย มีทักษะการสรางสรรคและการแกปญหา สามารถมองปญหาในมุมมองที่แตกตาง ซึ่งนิยาม
ดังกลาวเช่ือมโยงถึงตัวบงช้ีหรือสาระหลักเพื่อการวัด ดังน้ี 1) คนหาวิธีการใหมในการจัดการกับความ
เสี่ยง 2) มองปญหาเปนโอกาสและความทาทาย 3) มีทักษะการสรางสรรคและการแกปญหา 4) 
สามารถมองปญหาในมุมมองที่แตกตาง 

2.6.3 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบงชี้ของ “สนับสนุนการปรับเปลี่ยน” (Foster 
Adaptation) 

Raguz & Zekan (n.d.) ใหความหมายของสนับสนุนการปรับเปลี่ยนวาหมายถึงความ
พยายามแบบพลวัตร ที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง สงเสริมการปรับตัวขององคกร ประเมิน
สถานการณ ทําใหกระบวนการปรับตัวราบรื่น มีประสิทธิภาพ คุมคา 

Heifetz, Grashow & Linsky (2009) ใหความหมายของสนับสนุนการปรับเปลี่ยนวา
หมายถึง ความสามารถในการเผชิญกับความจริง สรางแรงกดดันแกทีม เพื่อใหเกิดการตอบสนองตอ
ความวิตกกังวล ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงในดานพฤติกรรมหรือการทํางาน 

Alipour & Karimi (2011) ใหความหมายของสนับสนุนการปรับเปลี่ยนวาหมายถึง สนับสนุน
ใหมีความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ชวยใหองคกรเปลี่ยนแปลงวิธีการ ปฏิบัติงานของตน
เพื่อเพิ่มคุณภาพ ความสามารถ ในการผลิต รวมทั้งกอใหเกิดความคุมคาของคาใชจายและมีความ
ยืดหยุน (Flexibility) ชวยใหองคกรสามารถสนองตอบตอสถานการณที่ไมคาดหวังไดอยางรวดเร็ว 
และอยางมีประสิทธิภาพ 

Childs et.al (2011) ใหความหมายของสนับสนุนการปรับเปลี่ยนวาหมายถึง กลวิธีในการ
ปรับตัวในสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยการสรางความเขาใจ การเรียนรู สนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยน สรางบรรยากาศ จัดการทรัพยากร มุงผลลัพธที่มีประสิทธิภาพ 

รัญ ธีรัญญ (2560) ใหความหมายของสนับสนุนการปรับเปลี่ยนวาหมายถึงสนับสนุนใหมี
ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) การควบคุมอารมณตนเอง (Emotional Self-Control) 
และ มุมมองเชิงบวก (Positive Outlook) เมื่อเกิดเหตุการณไมคาดฝน การควบคุมอารมณตนเองไดดี
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ข้ึน เมื่อมีปญหาเกิดข้ึน สามารถกาวขามเพื่อคนพบทางออกไดอยางรวดเร็ว มีมุมมองเชิงบวก เห็น
โอกาสที่เปนไปได เราจะสื่อสารกับทีมเพื่อกาวตอไป สรางยุทธศาสตรเพื่อลงปฏิบัติ  

จากนิยามของสนับสนุนการปรับเปลี่ยนตามทัศนะของบุคคลตางๆดังกลาวขางตน ผูวิจัยสรุป
เปนนิยามเชิงปฏิบัติการของสนับสนุนการปรับเปลี่ยน (Foster Adaptation) เพื่อการวิจัยในครั้งน้ี
ดังน้ีวา หมายถึง ความสามารถในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง โดยมีกลวิธีในการปรับตั วใน
สถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง การประเมินสถานการณ สรางความเขาใจและการเรียนรู สนับสนุน
การปรับเปลี่ยน ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงในดานพฤติกรรมหรือการทํางาน ซึ่งนิยามดังกลาว
เช่ือมโยงถึงตัวบงช้ีหรือสาระหลักเพื่อการวัด ดังน้ี 1) มีกลวิธีในการปรับตัวในสถานการณที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 2) ประเมินสถานการณ 3) สรางความเขาใจและการเรียนรู 4) สนับสนุนการปรับเปลี่ยน 
5) ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงในดานพฤติกรรมหรือการทํางาน 

2.6.4 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบงชี้ของ “มุงความสําเร็จ” (Focus on Success) 
Andrew (2009) ใหความหมายของมุงความสําเร็จวาหมายถึง กลยุทธของผูนํามีการตัดสินใจ

เลือกสิ่งที่ตองการประสบความสําเร็จ ชัดเจนในเปาหมาย แรงกดดันในการทําธุรกิจ ประเมินความ
ตองการ ไดแก การตลาด การฝกฝนความเช่ียวชาญ การพัฒนาผลิตภัณฑ และความเสี่ยงที่อาจ
เกิดข้ึน 

Hooper (2015) ใหความหมายของมุงความสําเร็จวาหมายถึง ผูนําที่มีลักษณะเปนอัจฉริยะ 
ไดเปรียบในการแขงขัน ดําเนินการในสถานการณที่เขมงวด สรางพลังแกทีม มุงเนนผลลัพธ (ภาพ
ใหญ) 

Daum (2016) ใหความหมายของมุงความสําเร็จวาหมายถึง การกระทําเพื่อใหองคกรบรรลุ
เปาหมาย เลือกโอกาสที่เปนไปได มีความตองการใหองคองคกรประสบความสําเร็จ โดยคํานึงถึง 1) 
วิสัยทัศน 2) งบประมาณ 3) ผูรวมงาน 4) สัมพันธภาพ 5) การเรียนรู 

แพง ชินพงศ (2559) ใหความหมายของมุงความสําเร็จวาหมายถึง ลักษณะสําคัญของคนที่มี
ความสําเร็จในชีวิตมักจะเปนคนที่ทํางานหนัก และมีความมุงมั่น โดยมีลักษณะดังน้ี 1) มีความ
มุงมั่น 2) มีความเช่ือ เพื่อเปนแรงขับที่เราจะไปใหถึงจุดหมาย 3) กลาที่จะเผชิญความกลัว 4) ไมกลัว
งานหนัก และมีความอดทน 5) ลมแลวลุกข้ึนยืน 6) เปนคนทํางานไดหลายอยางในเวลาเดียวกัน 7) 
สรางเครือขาย 

โกศล ดีศีลธรรม (มปป) ใหความหมายของมุงความสําเร็จวาหมายถึง การมุงบรรลุเปาหมาย
ระดับองคกรจะตองเกิดจากความมีสวนรวมของพนักงานทุกระดับ เพื่อสามารถเสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุงการทํางานและรวมแกปญหา สวนผูบริหารควรสนับสนุนใหบุคลากรจัดต้ังทีมงานเพื่อรวม
ปรับปรุงการทํางานและถายทอดประสบการณเพื่อใหเกิดการเรียนรูพัฒนาทักษะที่รวดเร็ว ทําให
องคกรสามารถปรับตัวไดทันกับความเปลี่ยนแปลงซึ่งเปนปจจัยสนับสนุนใหองคกรสามารถบรรลุ
เปาหมาย 

จากนิยามของมุงความสําเร็จตามทัศนะของบุคคลตางๆดังกลาวขางตน ผูวิจัยสรุปเปนนิยาม
เชิงปฏิบัติการของมุงความสําเร็จ (Focus on Success) เพื่อการวิจัยในครั้งน้ีดังน้ีวา หมายถึง 
ความสามารถในการตัดสินใจ ชัดเจนในเปาหมาย เลือกโอกาสที่เปนไปได ตองการใหองคองคกร
ประสบความสําเร็จ สรางพลังแกทีม บริหารงานที่มุงเนนผลลัพธ ซึ่งนิยามดังกลาวเช่ือมโยงถึงตัวบงช้ี
หรือสาระหลักเพื่อการวัดไดตัวบงช้ี ดังน้ี 1) การตัดสินใจ 2) ชัดเจนในเปาหมาย 3) เลือกโอกาสที่
เปนไปได 4) ตองการใหองคกรประสบความสําเร็จ 5) สรางพลังแกทีม 6) บริหารงานที่มุงเนนผลลัพธ 
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2.6.5 นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบงชี้ของ “พัฒนาความสามารถในการปรับตัว” 
(Develop Adaptability) 

เว็บไซด Oyster Connect (n.d.) ใหความหมายของพัฒนาความสามารถในการปรับตัววา
หมายถึง สงเสริมความสามารถในการปรับตัว สรางความมั่นใจภายในและความเช่ือในตนเอง ที่จะทํา
ใหสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่ไมเปนไปตามที่คาดหวัง 

Crime (1998) ใหความหมายของพัฒนาความสามารถในการปรับตัววาหมายถึง สนับสนุนให
เกิดแนวทางใหมในการปฏิบัติที่ดี การเปลี่ยนแปลงคานิยมขององคกร เตรียมบุคลากร มีความยืดหยุน  

Reeves (2011) ใหความหมายของพัฒนาความสามารถในการปรับตัววาหมายถึง ใน
สถานการณที่โลกมีการเปลี่ยนแปลง ตองการผูนําที่สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ สรางการดําเนินการ
อยางมีประสิทธิภาพแกองคกร มีคุณลักษณะดังน้ี 1) ความสามารถในการอานและปฏิบัติตาม
สัญญาณการเปลี่ยนแปลง สรางการตัดสินใจในการปรับตัว 2) ความสามารถในการทดลอง เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑหรือบริการใหม 3) ความสามารถในการจัดการ ระบบงานที่ซับซอน 4) ความสามารถใน
การขับเคลื่อน 5) มีความทาทายสําหรับธุรกิจขนาดใหญ ระบุความไมแนนอน มีความคิดริเริ่มในการ
จัดการกับความเสี่ยง มีทางเลือกที่หลากหลาย 

Prince (2012) ใหความหมายของพัฒนาความสามารถในการปรับ ตัวว าหมายถึง 
ความสามารถในการตอบสนอง การประเมินสถานการณใหม นําไปสูการปรับตัว เผชิญกับความ
ยากลําบากดวยความสงบ มีทัศนคติเชิงบวก เปดรับสิ่งใหม และมองภาพใหญ 

รัน ธีรัญญ (2560) ใหความหมายของพัฒนาความสามารถในการปรับตัววาหมายถึง 
ความสามารถในการปรับตัว มีมุมมองใหม มีความยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวใน
สถานการณใหมๆดวยนวัตกรรมที่ใหม พรอมปรับเปลี่ยนตนเอง มีความรูสึกทาทายเมื่อเกิดเหตุการณื
เปลี่ยนแปลงข้ึน 

จากนิยามของพัฒนาความสามารถในการปรับตัวตามทัศนะของบุคคลตางๆดังกลาวขางตน 
ผูวิจัยสรุปเปนนิยามเชิงปฏิบัติการของพัฒนาความสามารถในการปรับตัว (Develop Adaptability) 
เพื่อการวิจัยในครั้งน้ีดังน้ีวา หมายถึง ความสามารถในการประเมินสถานการณ เตรียมบุคลากร 
สงเสริมความสามารถในการปรับตัว สรางความมั่นใจภายในตนและความเช่ือในตนเอง ที่มีความ
ยืดหยุน สงเสริมใหเกิดแนวทางใหมในการปฏิบัติที่ดี ซึ่งนิยามดังกลาวเช่ือมโยงถึงตัวบงช้ีหรือสาระ
หลักเพื่อการวัด ดังน้ี 1) ประเมินสถานการณ 2) เตรียมบุคลากร 3) สงเสริมความสามารถในการ
ปรับตัว 4) สรางความมั่นใจภายในและความเช่ือในตนเอง 5) มีความยืดหยุน 6) สงเสริมใหเกิด
แนวทางใหมในการปฏิบัติที่ดี 

จากผลการศึกษาทฤษฎี และงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบงช้ีขององคประกอบของพัฒนาความสามารถในการปรับตัว 
(Develop Adaptability) ใน  4 องคประกอบยอย คือ 1) แสวงหาวิธีการใหม (Seek New Way) (2) 
สนับสนุนการปรับเปลี่ยน (Foster Adaptability) 3) มุงความสําเร็จ (Focus on Success) 4) พัฒนา
ความสามารถในการปรับตัว (Develop Adaptability) ที่กลาวไวขางตน ผูวิจัยไดสรุปเปนนิยามเชิง
ปฏิบัติการและตัวบงช้ีของแตละองคประกอบ ดังตารางที่ 9 
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ตารางท่ี 9 องคประกอบยอย นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบงช้ีขององคประกอบมีความทาทายเชิง
ปรับเปลี่ยน 
 

องคประกอบยอย นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบงชี้ 
แสวงหาวิธีการใหม 
(Seek New Way) 

ความสามารถในการคนหาวิธีการใหม
ในการจัดการกับความเสี่ยง มองปญหา
เปนโอกาสและความทาทาย มีทักษะ
การสรางสรรคและการแกปญหา 
สามารถมองปญหาในมุมมองที่แตกตาง 
 

1) คนหาวิธีการใหมในการจัดการกับ
ความเสี่ยง  
2) มองปญหาเปนโอกาสและความทา
ทาย  
3) มีทักษะการสรางสรรคและการ
แกปญหา  
4) สามารถมองปญหาในมุมมองที่
แตกตาง 

สนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยน 
(Foster 
Adaptability) 

ความสามารถในการเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลง โดยมีกลวิธีในการปรับตัว
ในสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง การ
ประเมินสถานการณ สรางความเขาใจ
และการเรียนรู สนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยน ปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงในดานพฤติกรรมหรือการ
ทํางาน 

1) มีกลวิธีในการปรับตัวในสถานการณที่
มีการเปลี่ยนแปลง  
2) ประเมินสถานการณ  
3) สรางความเขาใจและการเรียนรู 4) 
สนับสนุนการปรับเปลี่ยน  
5) ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงในดาน
พฤติกรรมหรือการทํางาน 
 

มุงความสําเร็จ 
(Focus on 
Success) 

ความสามารถในการตัดสินใจ ชัดเจนใน
เปาหมาย เลือกโอกาสที่เปนไปได 
ตองการใหองคองคกรประสบ
ความสําเร็จ สรางพลังแกทีม 
บริหารงานที่มุงเนนผลลัพธ 
 

1) การตัดสินใจ  
2) ชัดเจนในเปาหมาย  
3) เลือกโอกาสที่เปนไปได  
4) ตองการใหองคกรประสบความสําเร็จ  
5) สรางพลังแกทีม  
6) บริหารงานที่มุงเนนผลลัพธ 

พัฒนาความสามารถ
ในการปรับตัว 
(Develop 
Adaptability) 

ความสามารถในการประเมิน
สถานการณ เตรียมบุคลากร สงเสริม
ความสามารถในการปรบัตัว สรางความ
มั่นใจภายในตนและความเช่ือในตนเอง 
ที่มีความยืดหยุน สงเสริมใหเกิด
แนวทางใหมในการปฏิบัติที่ดี 

1) ประเมินสถานการณ  
2) เตรียมบุคลากร  
3) สงเสริมความสามารถในการปรับตัว  
4) สรางความมั่นใจภายในและความเช่ือ
ในตนเอง  
5) มีความยืดหยุน  
6) สงเสริมใหเกิดแนวทางใหมในการ
ปฏิบัติที่ดี 
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2.7 โมเดลสมมติฐานเพื่อการวิจัย 
จากผลการศึกษาทฤษฎี และงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหนวยงานจาก

หลากหลายแหลง เพื่อการสังเคราะหทั้งในระดับองคประกอบหลัก องคประกอบยอย นิยามเชิง
ปฏิบัติการ และตัวบงช้ี แลวสรุปเปนโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงช้ีภาวะผูนําปรับเปลี่ยน 
(Adaptive Leadership) ที่ประกอบดวยองคประกอบหลัก 4 องคประกอบ คือ (1) มีทักษะการ
จัดการ (2) มีวิสัยทัศน (3) ใหอิสระในการปฏิบัติ และ (4) มีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน โดยแตละ
องคประกอบหลักมีองคประกอบยอยที่มีความสัมพันธกันในลักษณะเปนโมเดลการวัด 
(Measurement Model) 4 โมเดล ดังน้ี 

1) โมเดลการวัดการมีทักษะการจัดการ (Managing Skills ประกอบดวย 5 องคประกอบ 
คือ  

1.1) การจัดการองคการ (Organization) 
1.2) การสื่อสาร (Communication) 
1.3) การวางแผน (Planning) 
1.4) การจัดการความขัดแยง (Conflict Management) 
1.5) การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 

2) โมเดลการวัดการมีวิสัยทัศน (Visionary) ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ 
2.1) กลาเสี่ยง (Risk Taking) 
2.2) เปนนักนวัตกรรม (Innovator) 
2.3) มีจินตนาการ (Imaginative) 

3) โมเดลการวัดการใหอิสระในการปฏิบัติ (A Freedom to Act) ประกอบดวย 4 
องคประกอบ คือ  

3.1) การมอบหมายงาน (Delegation) 
3.2) การกระตุนใหมีความคิดสรางสรรค (Encourage Creativity) 
3.3) การใหการสนับสนุน (Provide Support) 
3.4) การไววางใจ (Trust) 

4) โมเดลการวัดการมีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน (Adaptive Challenge) ประกอบดวย 4 
องคประกอบ คือ   

4.1) แสวงหาวิธีการใหม (Seek New Way) 
4.2) สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง (Foster Adaptation) 
4.3) มุงความสําเร็จ (Focus on Success) 
4.4) พัฒนาความสามารถในการปรับตัว (Develop Adaptability) 

ผลการสังเคราะหองคประกอบดังกลาว นํามาสรางเปนโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัว
บงช้ีภาวะผูนําปรับเปลี่ยน ที่จะใชเปนโมเดลสมมุติฐาน (Hypothesis Model) เพื่อการวิจัยครั้งน้ี ดัง
ภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7 โมเดลสมมติฐานเพื่อการวิจัย 
 

นอกจากน้ัน องคประกอบยอยของแตละองคประกอบหลักยังประกอบดวยตัวบงช้ีอีกดวยดังน้ี
  

1) องคประกอบการมีทักษะการจัดการ (Managing Skills) มีตัวบงช้ี ดังน้ี 
1.1) การจัดองคการ (Organization)  มีตัวบงช้ี 6 ตัวบงช้ี คือ 1) การจัดระเบียบองคกร 

2) การจัดกิจกรรมตางๆอยางมีระบบ 3) การทํางานตามแผนที่กําหนด 4) การมอบหมายงาน 5) การ
ใหอํานาจ 6) การจัดสรรทรัพยากร 

 
 
 

การจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management) 

กลาเส่ียง (Risk Taking) 

 
เปนนักนวัตกรรม (Innovator) 

มีจินตนาการ (Imaginative) 

 

การจัดการองคการ (Organization) 

การจัดการความขัดแยง (Conflict Management) 

 

การมอบหมายงาน (Delegation) 

 

สงเสริมความคิดสรางสรรค (Encourage Creativity) 

การไววางใจ (Trust) 

พัฒนาความสามารถในการปรับตัว (Develop 
Adaptability) 

สนับสนุนการปรับเปล่ียน (Foster Adaptation) 

แสวงหาวิธีการใหม (Seek New Way) 

ภาวะผูนําปรับเปล่ียน 
(Adaptive 

Leadership) 

การมีวิสัยทัศน 
(Visionary) 

การมีทักษะการบริหาร
จัดการ (Management 

Skills) 

การใหอิสระในการ
ปฏิบัติ (A Freedom 

to Act 

การมีความทาทายเชิง
ปรับเปล่ียน (Adaptive 

Challenge) 
มุงความสําเร็จ (Focus on Success) 

การวางแผน (Planning) 

การใหการสนับสนุน (Provide Support) 

 

การส่ือสาร (Communication) 
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1.2) การสื่อสาร (Communication) มีตัวบงช้ี 5 ตัวบงช้ี คือ 1) ความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 2) การถายทอดขอมูล 3) การฟงอยางต้ังใจ 4) สรางความเขาใจเกี่ยวกับ
กระบวนการ บทบาท หนาที่ 5) ทําใหเกิดความรวมมือและการทํางานเปนทีม  

1.3)  การวางแผน (Planning) มีตัวบงช้ี 5 ตัวบงช้ี คือ 1) สรางกลยุทธเพื่อเปนแนวทาง
ในการดําเนินไปสูเปาหมาย 2) กําหนดเปาหมายขององคกร 3) ทบทวนการทํางานกระจายจากกล
ยุทธไปสูการปฏิบัติ 4) กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติ 5) คํานึงถึงทรัพยากรที่มีอยู 

1.4) การจัดการความขัดแยง (Conflict Management) มีตัวบงช้ี 6 ตัวบงช้ี คือ 1) 
ความสามารถในการจัดการความขัดแยงอยางสมเหตุสมผล 2) จัดการกับความขัดแยงดวยความเปน
ธรรมและมีประสิทธิภาพ 3) มีความเอื้ออารี 4) การหลีกเลี่ยงสถานการณที่ทําใหเกิดความขัดแยง 5) 
สรางความรวมมือ 6) การแขงขัน 

1.5) การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) มีตัวบงช้ี 5 ตัวบงช้ี คือ 1) 
การวางแผนดําเนินการเพื่อลดผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง 2) สนับสนุนใหเกิดการ
ปรับตัว 3) พัฒนาศักยภาพขององคกร 4) กระตุนใหใชความคิดสรางสรรค 5) มีการเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงอยางรอบคอบ 

2) องคประกอบการมีวิสยัทัศน (Visionary) ประกอบดวย 3 องคประกอบ มีตัวบงช้ีดังน้ี 
2.1) กลาเสี่ยง (Risk Taking) มีตัวบงช้ี 5 ตัวบงช้ี คือ 1) ความปรารถนาอยางแรงกลาที่

จะรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง 2) สามารถจัดการกับสถานการณที่ไมแนนอน 3) มีความรอบคอบ 
4) กระตุนใหเกิดความคิดริเริ่มใหม 5) พรอมที่จะเผชิญปญหา 

2.2) เปนนวัตกรรม (Innovator) มีตัวบงช้ี 5 ตัวบงช้ี คือ 1) มีความคิดสรางสรรคในเชิง
นวัตกรรม 2) กระตุนการสรางสรรคสิ่งใหม 3) สรางบรรยากาศเพื่อใหเกิดการสรางนวัตกรรมใน
องคกร 4) สรางเครือขาย 5) ขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

2.3) มีจินตนาการ (Imaginative) มีตัวบงช้ี 4 ตัวบงช้ี คือ 1) ความสามารถในการคิดภาพ
ในอนาคต 2) การคิดเชิงบวก 3) สรางสรรคใหเกิดสิ่งใหมเกิดนวัตกรรม 4) ชวยขับเคลื่อนองคกรให
เกิดความเจริญงอกงาม 

3) องคประกอบการใหอิสระในการปฏิบัติ (A Freedom to Act) มีตัวบงช้ี ดังน้ี 
3.1) การมอบหมายงาน (Delegation) มีตัวบงช้ี 5 ตัวบงช้ี คือ 1) ความสามารถในการ

เรียนรูและสอนบุคคลอื่นใหเกิดการเรียนรูสิ่งใหม 2) มอบหมายงานและความรับผิดชอบใหกับบุคคล 
3) มีความรับผิดชอบ 4) ใหการสนับสนุนที่เพียงพอ 5) สรางแรงจูงใจใหเกิดความสําเร็จ  

3.2) สงเสริมความคิดสรางสรรค (Encourage Creativity) มีตัวบงช้ี 5 ตัวบงช้ี คือ 1) 
การสนับสนุนแนวคิดใหมในการดําเนินงาน 2) สรางแรงบันดาลใจ 3) ชวยใหมีความคิดสรางสรรค 4) 
เพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยน 5) ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

3.3) ใหการสนับสนุน (Provide Support) มีตัวบงช้ี 6 ตัวบงช้ี คือ 1) บริหารทีมงานให
ประสบความสําเร็จ 2) เปนที่ปรึกษาในการทํางาน 3) ใหคําแนะนํา 4) การเปดโอกาส 5) สรางสรรค
วิสัยทัศนของทีม 6) ชวยเหลือและสงเสริมการพึ่งพาตนเองของทีม 

3.4) ความไววางใจ (Trust) มีตัวบงช้ี 5 ตัวบงช้ี คือ 1) การใหความสนใจ เห็นอกเห็นใจ 
2) สรางแรงบันดาลใจใหเกิดความไววางใจ 3) มีการสื่อสารที่ดี 4) ตัดสินบนพื้นฐานของความจริง 5) 
แบงปนความรับผิดชอบในความสําเร็จและลมเหลว  
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4) องคประกอบการมีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน (Adaptive Challenge) มีตัวบงช้ี ดังน้ี 

4.1) แสวงหาวิธีการใหม (Seek New Way) มีตัวบงช้ี 4 ตัวบงช้ี คือ 1) คนหาวิธีการใหม
ในการจัดการกับความเสี่ยง 2) มองปญหาเปนโอกาสและความทาทาย 3) มีทักษะการสรางสรรคและ
การแกปญหา 4) สามารถมองปญหาในมุมมองที่แตกตาง 

4.2) สนับสนุนการปรับเปลี่ยน (Foster Adaptation) มีตัวบงช้ี 5 ตัวบงช้ี คือ 1) มีกลวิธี
ในการปรับตัวในสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง 2) ประเมินสถานการณ 3) สรางความเขาใจและ
การเรียนรู 4) สนับสนุนการปรับเปลี่ยน 5) ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงในดานพฤติกรรมหรือการ
ทํางาน 

4.3) มุงความสําเร็จ (Focus on Success) มีตัวบงช้ี 6 ตัวบงช้ี คือ 1) การตัดสินใจ 2) 
ชัดเจนในเปาหมาย 3) เลือกโอกาสที่เปนไปได 4) ตองการใหองคกรประสบความสําเร็จ 5) สรางพลัง
แกทีม 6) บริหารงานที่มุงเนนผลลัพธ 

4.4) พัฒนาความสามารถในการปรับตัว (Develop Adaptability) มีตัวบงช้ี 6 ตัวบงช้ี 
คือ 1) ประเมินสถานการณ 2) เตรียมบุคลากร 3) สงเสริมความสามารถในการปรับตัว 4) สรางความ
มั่นใจภายในและความเช่ือในตนเอง 5) มีความยืดหยุน 6) สงเสริมใหเกิดแนวทางใหมในการปฏิบัติที่ดี 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
ดังกลาวในบทที่  2 วา การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเ ชิงบรรยาย (Descriptive Research) มี

วัตถุประสงคหลักเพื่อทดสอบความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงช้ีที่พัฒนาข้ึน
จากทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการกับขอมูลเชิงประจักษ การกําหนดวิธีดําเนินการ
วิจัยในครั้งน้ี ไดพิจารณาใชวิธีการสรางและพัฒนาตัวบงช้ีวิธีที่ใชนิยามเชิงประจักษ  (Empirical 
Definition) และใช วิ ธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 
เน่ืองจากในการสรางและพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงช้ี ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีและ
งานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหนวยงานจากหลากหลายแหลงอยางหนักแนนเขมแข็งทั้ง
ในระดับองคประกอบหลัก องคประกอบยอย นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบงช้ี โดยมีข้ันตอนการวิจัย
ดังตอไปน้ี 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร (Population) ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ อาจารยในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จํานวน 1,740 คน (สถาบันพระบรมราชชนก, 2559)  กําหนดขนาด
กลุมตัวอยาง (Sample Size) โดยใชกฎอัตราสวนระหวางหนวยตัวอยางตอจํานวนพารามิเตอร 20:1 
ตามทัศนะของ Gold (1980) และใชวิธีการกําหนดคาพารามิเตอรแบบ Free Parameter โดย
พิจารณาจากวิธีการกําหนดคาพารามิเตอร 3 แบบจากทัศนะของ Joreskog & Sorbom (1989 อาง
ถึงใน นงลักษณ วิรัชชัย, 2542)  คือ 1) Fixed Parameter  กรณีที่ไมมีเสนอิทธิพลระหวางตัวแปร
กําหนดใหพารามิเตอรน้ันเปนศูนย 2) Free Parameter  กรณีมีเสนอิทธิพลระหวางตัวแปร เพื่อให
คาพารามิเตอรอิสระ โดยไมมีเงื่อนไขบังคับ 3) Constrained Parameter กรณีมีเสนอิทธิพลระหวาง
ตัวแปร แตนักวิจัยตองการกําหนดคาคงที่ใหกับพารามิเตอรน้ัน และมักใชในการปรับโมเดล โดยมี
เหตุผลในการเลือกแบบ Free Parameter เพราะโมเดลในการวิจัยน้ีเปนโมเดลการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis Model: CFA Model) ซึ่งระหวางตัวแปร
มีเสนอิทธิพล ซึ่งจํานวนพารามิเตอรที่นับไดจากการรวมตัวแปรแฝงจํานวน 5 ตัว ตัวแปรสังเกต
จํานวน 17  ตัว และจํานวนเสนอิทธิพล 21 เสน รวมทั้งหมด 43 พารามิเตอร ทําใหไดกลุมตัวอยางที่
ใชในการวิจัยจํานวน 860  คน  

ผูวิจัยไดใชวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi –Stage Random Sampling) เพื่อใหไดกลุม
ตัวอยางจํานวน 860 คน จากประชากรจํานวน 1740 คน โดยทําการสุมดวยวิธีการสุมแบบหลาย
ข้ั นตอน  (Multi –Stage Random Sampling) อ ย า ง เ ป น สั ด ส วน  (Proportional Random 
Sampling) โดยใชวิทยาลัยพยาบาลเปนหนวยของการสุม แลวทําการสุมอยางงายแบบไมใสคืน ตาม
สัดสวนของกลุมตัวอยาง เพื่อใหไดกลุมตัวอยางจํานวนรวมทั้งสิ้น 860 คน ดังแสดงในตารางที่ 10 
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ตารางท่ี 10 ประชากรและกลุมตัวอยางอาจารยในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) 

 

ท่ี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ประชากร กลุมตัวอยาง 
1 ขอนแกน 52 26 
2 นครลําปาง 84 41 
3 ตรัง 42 21 
4 กรุงเทพ 67 33 
5 จักรีรัช 65 32 
6 นนทบุร ี 60 29 
7 ชลบุร ี 45 22 
8 ชัยนาท 55 27 
9 เชียงใหม 65 32 
10 นครราชสีมา 80 40 
11 นครศรีธรรมราช 60 30 
12 นพรัตนวชิระ 53 26 
13 พระพุทธบาท 65 32 
14 พะเยา 55 27 
15 พุทธชินราช 80 40 
16 ยะลา 45 22 
17 ราชบุร ี 65 32 
18 สงขลา 66 33 
19 สรรพสิทธิประสงค 70 34 
20 สระบุร ี 68 33 
21 สวรรคประชารักษ นครสวรรค 60 30 
22 สุพรรณบุร ี 58 28 
23 สุราษฎรธานี 48 23 
24 สุรินทร 50 25 
25 อุดรธานี 65 32 
26 อุตรดิตถ 45 24 
27 เพชรบุร ี 50 25 
28 จันทบุร ี 62 31 
29 ศรีมหาสารคาม 60 30 
 รวม 1740 860 

 
 
 
 



64 
 

 
 

3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีมีลักษณะเปนแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอนดังน้ี 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามลักษณะเครื่องมือเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check List) ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามตัวบงช้ีภาวะผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยในวิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกมีลักษณะเปนมาตรวัดแบบประเมินคา (Rating Scale) 5 
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด จําแนกเน้ือหาตามองคประกอบหลัก และ
องคประกอบยอย มีขอคําถาม จํานวน 83 ขอ ดังน้ี 

ตารางท่ี 11 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบหลัก องคประกอบยอย จํานวนตัวบงช้ีและ 
จํานวนขอคําถามในแบบสอบถาม 
 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย จํานวน
ตัวบงชี้ 

จํานวนขอ
คําถาม 

1. มีทักษะการ
จัดการ (Managing 
Skills) 

1) การจัดองคการ (Organization) 
2) การสื่อสาร (Communication) 
3) การวางแผน (Planning) 
4) การจัดการความขัดแยง  (Conflict Management) 
5) การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 

6 
5 
5 
6 
5 

6 
5 
5 
6 
5 

1. มีวิสัยทัศน 
(Visionary) 

1) กลาเสี่ยง (Risk Taking) 
2) เปนนักนวัตกรรม (Innovator) 
3) มีจินตนาการ (Imaginative) 

5 
5 
4 

5 
5 
4 

3. ใหอิสระในการ
ปฏิบัติ (A 
Freedom to Act) 

1) การมอบหมายงาน (Delegation) 
2) สงเสริมความคิดสรางสรรค (Encourage Creativity) 
3) ใหการสนับสนุน (Provide Support) 
4) มีความไววางใจ (Trust) 

5 
5 
6 
5 

5 
5 
6 
5 

4. มีความทาทายเชิง
ปรับเปลี่ยน 
(Adaptive 
Challenge) 

1) แสวงหาวิธีการใหม (Seek New Way) 
2) สนับสนุนการปรับเปลี่ยน (Foster Adaptation) 
3) มุงความสําเร็จ (Focus on Success) 
4) พัฒนาความสามารถในการปรับตัว  (Develop 

Adaptability) 

4 
5 
6 
6 

4 
5 
6 
6 

รวม 83 83 

 

3.3 การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
เน่ืองจากการสรางและพัฒนาตัวบงช้ีในการวิจัยครั้งน้ีใชนิยามเชิงประจักษ  (Empirical 

Definition) ซึ่งเปนนิยามที่นักวิจัยกําหนดตัวแปรยอยและวิธีการรวมตัวแปรยอยโดยมีทฤษฎีและ
งานวิจัยเปนพื้นฐานตามทัศนะของนงลักษณ วิรัชชัย (2545) และโดยคํานึงถึงขอแนะนําที่วา “การ
ตรวจสอบคุณภาพของตัวบงช้ีภายใตกรอบแนวคิดทางทฤษฎี ถือวามีความสําคัญมาก เพราะหากการ
พัฒนาตัวบงช้ี เริ่มตนจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ขาดคุณภาพแลวไมวาจะใชเทคนิควิธีการทางสถิติ
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ดีอยางไร ผลที่ไดจากการพัฒนาก็ยอมดอยคุณภาพไปดวย วิธีการทางสถิติจึงมีความสําคัญนอยกวา 
เพราะเปนเพียงการนําขอมูลที่ไดมาสนับสนุนคุณภาพของตัวบงช้ีเทาน้ัน” (เจือจันทร จงสถิตยอยู 
และแสวง ปนมณี, 2529 อางถึงใน วิโรจน สารรัตนะ, 2558) ดังน้ันการสรางและการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย จึงเริ่มดําเนินการมาต้ังแตการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของในบท
ที่ 2 ดังน้ี 

3.3.1 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหนวยงาน เพื่อสังเคราะห
แลวกําหนดเปนองคประกอบหลักที่ใชในการวิจัย 

3.3.2 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหนวยงาน เพื่อสังเคราะห
แลวกําหนดเปนองคประกอบยอยของแตละองคประกอบหลักที่ใชในการวิจัย  

3.3.3 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือหนวยงาน เพื่อสรุปเปน
นิยามเชิงปฏิบัติการที่เช่ือมโยงถึงการกําหนดเปนตัวบงช้ีหรือสาระหลักเพื่อการวัดของแตละ
องคประกอบยอยที่ใชในการวิจัย เพื่อนําไปสูการสรางขอคําถามจากตัวบงช้ี  

3.3.4 สรางแบบตรวจสอบ “การใชภาษาของขอคําถามและดัชนีความสอดคลองของขอ
คําถามกับตัวบงช้ีและนิยามเชิงปฏิบัติการ” (ดูแบบตรวจสอบในภาคผนวก ก) แลวนําแบบตรวจสอบ
การใชภาษาของขอคําถามและดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับตัวบงช้ีและนิยามเชิงปฏิบัติการ
ดังกลาว ใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพ (ดูรายช่ือผูทรงคุณวุฒิในภาคผนวก ค)  

การตรวจสอบการใชภาษาของขอคําถามเปนการตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของ
สํานวนภาษา สวนการตรวจสอบความสอดคลองของขอคําถามกับตัวบงช้ีและนิยามเชิงปฏิบัติการ 
เปนการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) โดยใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความ
สอดคลองของขอคําถามกับตัวบงช้ีและนิยามเชิงปฏิบัติการ (Index Of Congruence: IOC) โดยให
ทําเครื่องหมาย  ลงในชอง +1   หรือ  0  หรือ -1 โดย + 1  หมายถึง ขอคําถามมีความสอดคลอง 
0 หมายถึง ไมแนใจในความสอดคลอง และ -1  หมายถึง ขอคําถามไมมีความสอดคลอง ผลที่ไดรับ

จากการตรวจสอบของผูทรงคุณวุฒิ นํามาวิเคราะหหาคา IOC จากสูตรIOC  =
∑ R

N
 เมื่อ IOC แทนดัชนี

ความสอดคลอง  ∑ R  แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิและ N แทนจํานวน
ผูทรงคุณวุฒิ โดยกําหนดเกณฑคา IOC ที่ระดับเทากับหรือมากกวา 0.50 จึงจะถือวาขอคําถามน้ันมี
ความสอดคลองกับตัวบงช้ีและนิยามเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ขอคําถามทุก
ขอมีคา IOC สูงกวา 0.50 (ดูผลการตรวจสอบคา IOC ในภาคผนวก ข) จากน้ันนําผลที่ไดรับจากการ
ตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ มาปรับปรุงแกไข และสรางเปนแบบสอบถามเพื่อใชในการวิจัยฉบับ
สมบูรณ (ดูแบบสอบถามฉบับสมบูรณในภาคผนวก ง) 

3.3.5 นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปทดลองใช (Try-Out) กับอาจารยในวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน  แลวนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดไปวิเคราะหหาคา
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมั่น (Alpha Coefficient of Reliability) โดยใชวิธีของครอน บาค 
(Cronbach) โดยกําหนดเกณฑเทากับหรือสูงกวา 0.70 (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ, 2546) ซึ่งผลจากการ
ทดลองใช (Try-Out) แบบสอบถามในงานวิจัยน้ี พบคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมั่นโดยรวม
และจําแนกเปนรายองคประกอบหลัก ดังตารางที่ 12 (ดูผลการวิเคราะหในภาคผนวก ช) 
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ตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับและ
จําแนกเปนรายองคประกอบหลัก 

องคประกอบหลัก 
คาสัมประสิทธิ์แอลฟา 

ของความเชื่อมั่น 
1. มีทักษะการจัดการ 0.95 
2. มีวิสัยทัศน 0.94 
3. ใหอิสระในการปฏิบัติ 0.96 
4. มีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน 0.95 

ทั้งฉบับ 0.98 
 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอนดังน้ี 
3.4.1 ทําหนังสือถึงคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนี ขอนแกน คณะกรรมการพิจารณาใหการรับรองการวิจัยในมนุษย (ภาคผนวก จ) 
3.4.2 สงหนังสือราชการของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ถึง 

ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อขออนุญาตในการเก็บขอมูลจาก
อาจารยที่เปนกลุมตัวอยาง และแจงใหอาจารยที่เปนกลุมตัวอยางทราบและใหความอนุเคราะหในการ
ตอบแบบสอบถาม (ภาคผนวก ฉ) 

3.4.3 สงหนังสือราชการของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พรอม
สงแบบสอบถามถึงอาจารยในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ที่เปนกลุมตัวอยางทางไปรษณียเพื่อ
ตอบแบบสอบถาม (ภาคผนวก ฉ) และขอความอนุเคราะหใหตอบกลับภายใน 4 สัปดาหโดยทาง
ไปรษณีย หากพบวายังไมสงแบบสอบถามคืนตามระยะเวลาที่กําหนด ผูวิจัยไดสงหนังสือขอความ
รวมมือในการตอบแบบสอบถามอีกครั้ง ผลจากการดําเนินงาน พบวา  ไดรับคืนมาจํานวน 617 ฉบับ 
คิดเปนรอยละ 71.75 ของแบบสอบถามที่สงไปทั้งหมด 860 ฉบับ เมื่อตรวจสอบพบวามีการตอบ
แบบสอบถามไดอยางถูกตองและสมบูรณทุกฉบับ ซึ่งจํานวนของแบบสอบถามที่ไดรับคืนจํานวน 617 
ฉบับน้ี เมื่อพิจารณาคาการทดสอบความเพียงพอของตัวอยางของไกเซอร-ไมเยอร-ออลคิล (Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) ของแตละโมเดลการวัดขององคประกอบ
หลักที่แสดงในบทที่ 4 พบวามีคาอยูระหวาง .935 - .956 แสดงใหเห็นวา จํานวนแบบสอบถามหรือ
จํานวนตัวอยางที่ใชในการวิเคราะหขอมูลมีความเพียงพอ 

3.5 การวิเคราะหขอมูลและเกณฑการแปลความ 
 การวิจัยขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี มีจุดมุงหมายหลัก 2 ประการ คือ เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมของตัวบงช้ีในแตละองคประกอบยอยเพื่อคัดสรรไวในโมเดลตามเกณฑที่กําหนด และเพื่อ
ทดสอบความสอดคลองของโมเดลที่พัฒนาข้ึนทฤษฎีและงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหรือ
หนวยงาน กับขอมูลเชิงประจักษตามเกณฑกําหนด สําหรับการตรวจสอบคานํ้าหนักองคประกอบน้ัน 
เปนผลจากการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษอยูแลว ใน
การวิเคราะหขอมูล ไดดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการจัดกระทํากับขอมูล  ดังน้ี 
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3.5.1 การวิเคราะหขอมูลเพื่อใหทราบสถานภาพของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ  
ประสบการณการเปนผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  มีคาสถิติที่ใช คือ คาความถ่ี และคารอยละ 

3.5.2 การวิเคราะหขอมูลเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของตัวบงช้ีในแตละองคประกอบ
ยอยเพื่อคัดสรรไวในโมเดล มีคาสถิติที่ใช คือ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิ
การกระจายโดยมีเกณฑการแปลความที่พิจารณาจากคาเฉลี่ยเทากับหรือมากกวา 3.00 และคา
สัมประสิทธ์ิการกระจายเทากับหรือตํ่ากวา 20% (สุทธิธัช คนกาญจน, 2547) 

3.5.3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบความสอดคลองของโมเดลที่พัฒนาข้ึนทฤษฎีและ
งานวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษ  ซึ่งจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในบทที่ 2 ทําใหได
โมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงช้ีภาวะผูนําปรับเปลี่ยนที่เปนโมเดลเชิงทฤษฎีหรือโมเดล
สมมุติฐานที่ประกอบดวย 83 ตัวบงช้ีจาก 16 องคประกอบยอย และจาก 4 องคประกอบหลัก โดย
โมเดลน้ีมีลักษณะเปนโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม  (Third Order 
Confirmatory Factor Analysis)  ซึ่งเน่ืองจากมีขอจํากัดของโปรแกรมในการวิเคราะหซึ่งยอมใหมี
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองเทาน้ัน  ดังน้ัน ในการวิเคราะหขอมูลจึงแยกการ
วิเคราะหขอมูลออกเปน 2 ข้ันตอนคือ ข้ันตอนแรกเปนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับ
หน่ึง (First Order Confirmatory Factor Analysis)  เพื่อสรางสเกลองคประกอบ  ข้ันตอนที่สอง
เปนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory Factor 
Analysis) เพื่อพัฒนาตัวบงช้ีโดยถือวาผลการวิเคราะหที่ไดจะใกลเคียงกับผลจากการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม (Bartholomew, Knotts, & Moustaki, 2011) โดยมรีายละเอียด
ในการวิเคราะหขอมูลในแตละข้ันตอนดังน้ี   

3.5.3.1) วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึง (First Order Confirmatory 
Factor Analysis)  กอนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึงเพื่อสรางสเกลองคประกอบ
จากโมเดลการวัดขององคประกอบหลัก 4 องคประกอบ ผูวิจัยไดตรวจสอบความเหมาะสมของตัวบงช้ี
ในโมเดลการวัดของแตละองคประกอบยอยกอนจากคาสถิติตางๆ ดังน้ี 

(1) คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางตัวบงช้ีใน
โมเดลการวัดของแตละองคประกอบยอยเพื่อพิจารณาวามีคาแตกตางจากศูนยหรือไม ถาไมมี
ความสัมพันธกัน แสดงวาไมมีองคประกอบรวม ก็ไมมีประโยชนที่จะนําเมทริกซน้ันไปวิเคราะห  
เกณฑที่ใชพิจารณาคือ มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) (นงลักษณ 
วิรัชชัย, 2539, West, Taylor, & Wu, 2012) 

(2) คาสถิติของ Bartlett ซึ่ ง เปนคาสถิติทดสอบสมมติฐานเมทริกซ
สหสัมพันธระหวางตัวแปรกับเมทริกซเอกลักษณ (Identity Matrix) โดยพิจารณาที่คา Bartlett’s 
Test of Sphericity และคาความนาจะเปนวามีความสัมพันธเหมาะสมกันเพียงพอที่จะนําไป
วิเคราะหองคประกอบตอไปหรือไม โดยพิจารณาจากเมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรแตกตางจาก
เมทริกซเอกลักษณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (นงลักษณ วิรัชชัย, 2539, Tobias, & 
Carlson, 2010) 

(3) คาการทดสอบความเพียงพอของตัวอยางของไกเซอร-ไมเยอร-ออลคิล 
(Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) เพื่อพิจารณาขนาดตัวอยางวามี
จํานวนพอเพียงในการวิเคราะหหรือไม โดยพิจารณาจากคา KMO ซึ่ง Cerny & Kaiser (1977) ได
เสนอแนะไววา ถา KMO มีคามากกวา .80 แสดงวาจํานวนตัวอยางมีมากพอและเหมาะสมที่จะ
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วิเคราะหในระดับดีมากถามีคานอยกวา .50 แสดงวามีตัวอยางจํานวนนอยเกินไปไมเหมาะสมที่จะใช
ในการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) 

หากผลการตรวจสอบพบวาตัวบงช้ีมีความเหมาะสมตามเกณฑที่กําหนด ก็ทําการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึง (First confirmatory factor analysis) ตอไป เพื่อทดสอบความ
สอดคลองของโมเดลที่พัฒนาข้ึนทฤษฎีและงานวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษของโมเดลการวัดของแตละ
องคประกอบหลัก ซึ่งหากผลการวิเคราะหขอมูลพบวามีความสอดคลองตามเกณฑที่กําหนด จะนําคา
สัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบที่ไดจากการวิเคราะหไปใชในการสรางสเกลองคประกอบยอย  
เพื่อใหได ตัวแปรใหมสําหรับนําไปสูการองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ( Second Order 
Confirmatory Factor Analysis) ตอไป โดยมีคาสถิติที่ เกี่ยวของ ดังน้ี คือ(1) เมทริกซนํ้าหนัก
องคประกอบ (Factor Loading Matrix) ประกอบดวย คานํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading:
 ) คาคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: SE) และคาสถิติทดสอบที (T-Test) (2) คา
สัมประสิทธ์ิการพยากรณ ( 2R ) (3) คาสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบ (Factor Score Coefficient: 
FS) (4) คาความคลาดเคลื่อนของตัวบงช้ี (Error: E) (5) คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางกันของตัว
แปร (6) คาไค-สแควรสัมพัทธ (Relative Chi-Square: CMIN/DF)  (7) คาความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณคาพารามิเตอร (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) (8) คาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) (9) คาดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแลว 
(Adjusted Goodness- of - Fit Index: AGFI) (10) ค า ดัชนีความสอดคลอง เ ชิง เปรียบเทียบ 
(Comparative Fit Index: CFI) (11) คาดัชนีความสอดคลองเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index: 
NFI)  

3.5.3.2) วิ เ ค ร า ะ ห อ ง ค ป ร ะก อบ เ ชิ ง ยื น ยั น อั น ดั บ ส อ ง  ( Second Order 
Confirmatory Factor Analysis)  เพื่ อทดสอบความสอดคลองของโมเดลการวัดของสเกล
องคประกอบยอย  ที่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึง (First Confirmatory 
Factor Analysis) ดังกลาวขางตนซึ่งหากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา มีความสอดคลองตามเกณฑที่
กําหนด จะนําไปสรางสเกลองคประกอบตอไป แตเน่ืองจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
อันดับสอง ไมรายงานคาสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบ จะนําคานํ้าหนักองคประกอบไปสรางสเกล
องคประกอบแทนคาสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบ ซึ่งใหความหมายในทํานองเดียวกันกับการใช
คาสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบ (เพชรมณี  วิริยะสืบพงศ , 2545) แตกอนการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ผูวิจัยไดวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ คาสถิติของ 
Bartlett และคาการทดสอบความเพียงพอของตัวอยางของไกเซอร-ไมเยอร-ออคิน หรือคา KMO 
(Kaiser-Meyer- Olkin (KMO) Test for Sampling Adequate) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ
องคประกอบยอยโดยพิจารณาจากเกณฑเชนเดียวกับการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึง 

ในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory 
Factor Analysis) มีคาสถิติที่เกี่ยวของเชนเดียวกับการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึง 
ดังน้ี คือ (1) เมทริกซนํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading Matrix) ประกอบดวย คานํ้าหนัก
องคประกอบ (Factor Loading:  ) คาคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: SE) และคาสถิติ
ทดสอบที (T-Test) (2) คาสัมประสิทธ์ิการพยากรณ ( 2R ) (3) คาสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบ 
(Factor Score Coefficient: FS) (4) คาความคลาดเคลื่อนของตัวบงช้ี (Error: E)  (5) คาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธระหวางกันของตัวแปร (6) คาไค-สแควรสัมพัทธ (Relative Chi-Square: CMIN/DF)  (7) 
ค า ค ว ามคล าด เ คลื่ อ น ในก า ร ป ร ะม าณค า พ า ร ามิ เ ตอ ร  ( Root Mean Square Error of 
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Approximation: RMSEA) (8) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI)  (9) 
คาดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแลว (Adjusted Goodness- of - Fit Index: AGFI)  (10) คาดัชนี
ความสอดคลองเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI)  (11) คาดัชนีความสอดคลองเชิง
ปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI)  

3.6  เกณฑที่ใชในการทดสอบความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ 
จากการศึกษาขอเขียนของ Hair, Black, Rabin & Anderson (2010) เกี่ยวกับเกณฑที่ใชใน

การทดสอบความสอดคลองของโมเดลที่พัฒนาข้ึนจากทฤษฎีและงานวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษ โดย
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวามี 3 กลุมคือกลุมดัชนีความสอดคลองสมบูรณ (Absolute 
Fit Indices) กลุมดัชนีความสอดคลองที่เพิ่มข้ึน (Incremental Fit Indices) และกลุมดัชนีความ
สอดคลองเชิงประหยัด (Parsimony Fit Indices) ดังมีรายละเอียดของคาสถิติและเกณฑที่ใชดังน้ี 

3.6.1) กลุมดัชนีความสอดคลองสมบูรณ (Absolute Fit Indices) มีคาสถิติที่ใชเปนคาดัชนี
ในการตรวจสอบความสอดคลอง ดังน้ี 

3.6.1.1) ไค-สแควร (Chi-Square) เกณฑที่ใชคือ คาไค-สแควรที่ไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ โดยคา P-Value มากกวา .05 แตเน่ืองจากคาไค-สแควรจะแปรผันตามขนาดของกลุมตัวอยาง
และจํานวนของตัวแปร หากกลุมตัวอยางมีขนาดใหญเกินไปหรือจํานวนตัวแปรมีมากเกินไป อาจเปน
ผลใหไดคาไค-สแควรมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคา P-Value นอยกวา .05 ซึ่งไมสามารถนํามาอธิบาย
หรือสนับสนุนความสอดคลองของโมเดลได 

3.6.1.2) ดัชนี วัดระดับความกลมกลืน  (Goodness-of-Fit Index: GFI) ซึ่ ง เปน
อัตราสวนของผลตางระหวางฟงกช่ันความกลมกลืนจากโมเดลกอนและหลังปรับโมเดลกับฟงกช่ัน
ความกลมกลืนกอนปรับโมเดล เกณฑที่ใช คือ คา GFI ต้ังแต 0.90-1.00 แสดงวาโมเดลมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

3.6.1.3) คาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (Root Mean Square 
Error of Approximation: RMSEA) เปนคาที่บงบอกถึงความไมสอดคลองของโมเดลที่สรางข้ึนกับ
เมทริกซความแปรปรวนรวมของประชากร เกณฑที่ใช คือ คา RMSEA ตํ่ากวา 0.05 หรือ 0.08 โดยย่ิง
คาเขาใกล 0 แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

3.6.1.4) ดัชนีที่ใชเปรียบเทียบความสอดคลอง (Normed Chi-Square หรือ Relative 
Chi-Square: CMIN/DF) เกณฑที่ใช คือ คา CMIN/DF อยูระหวาง 1 - 3 หรือนอยกวาใชกับกลุม
ตัวอยางที่มีขนาดมากกวา 750 หรืออาจจะนอยกวาแลวแตกรณี และเหมาะสมกับการวิเคราะห
สําหรับโมเดลที่มีความซับซอนหรือมีจํานวนตัวแปรในโมเดลมาก ๆ   

3.6.2) กลุมดัชนีความสอดคลองที่เพิ่มข้ึน (Incremental Fit Indices) แตกตางจากดัชนี
ความสอดคลองกลุมแรก ซึ่งเปนอีกทางเลือกในการใชวิเคราะหความสอดคลองของโมเดลใน
ความจําเพาะบางปจจัยของโมเดล ซึ่งอาจเกิดจากการสรางตัวแปรทางทฤษฎีที่หลากหลาย (Multi-
Item Construct) มีคาสถิติที่ใชเปนคาดัชนีในการตรวจสอบความสอดคลอง ดังน้ี 

3.6.2.1) ดัชนีความสอดคลองเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI) เกณฑที่ใช 
คือ คา NFI ต้ังแต 0.90-1.00 แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษซึ่งนิยมใชกับ
โมเดลที่มีความซับซอน  

3.6.2.2) ดัชนีความสอดคลองของ Tucker And Lewis (Tucker Lewis Index: TLI) 
มีคาต้ังแต 0.90-1.00 แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
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3.6.2.3) ดัชนีความสอดคลองเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) เปน
คาดัชนีที่ปรับปรุงข้ึนจากคาดัชนี NFI มีคาต้ังแต 0.90-1.00 แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษ 

3.6.2.4) ดัชนีที่ไมเกี่ยวกับศูนยกลางสัมพัทธ  (Relative Non-Centrality Index: 
RNI) มีคาต้ังแต 0.90-1.00 แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

3.6.3 กลุมดัชนีความสอดคลองเชิงประหยัด (Parsimony Fit Indices)ใชวิเคราะหความ
สอดคลองของโมเดลที่คํานึงถึงขนาดขององศาอิสระ (Df) จํานวนตัวแปรและขนาดตัวอยางในการ
วิเคราะห มีคาสถิติที่ใชเปนคาดัชนีในการตรวจสอบความสอดคลอง ดังน้ี 

3.6.3.1)  ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแลว (Adjusted Goodness- of - Fit Index: 
AGFI) ซึ่งนํา GFI มาปรับแกโดยคํานึงถึงขนาดขององศาอิสระ (Df) ซึ่งรวมทั้งจํานวนตัวแปรและขนาด
กลุมตัวอยางหากคา AGFI มีคาต้ังแต 0.90-1.00 แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ 

3.6.3.2) ดัชนีความประหยัดของระดับความสอดคลอง(Parsimony Normed Fit 
Index: PNFI) ซึ่งนํา NFI มาปรับแก มีคาต้ังแต 0.90-1.00 แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษ 

จากผลการศึกษาทัศนะของ Hair Et Al (2010) ดังกลาว และจากขอเสนอแนะของ 
Holmes-Smith (2006) ที่เสนอแนะวา ควรใชคาสถิติดัชนีความสอดคลองอยางนอย 1 ตัวจาก
คาสถิติดัชนีความสอดคลองของแตละกลุม ผูวิจัยไดพิจารณาความเหมาะสมในการใชคาสถิติเพื่อเปน
เกณฑในการทดสอบความสอดคลองของโมเดลที่พัฒนาข้ึนจากทฤษฎีและงานวิจัยกับขอมูลเชิง
ประจักษในการวิจัยน้ีดังตารางที่ 14 
 
ตารางท่ี 13 คาสถิติที่ใชเปนเกณฑในการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลที่พัฒนาข้ึนจากทฤษฎี

และงานวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษ 
 

สถิติท่ีใชวัดความ
สอดคลอง 

ระดับการยอมรับ 

1.คา CMIN/DF มีคาอยูระหวาง 1 – 3 หรือนอยกวา แสดงวาโมเดลมีความสอดคลอง 
2. คา RMSEA  มีคาตํ่ากวา 0.05 แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  
3. คา GFI  มีคาต้ังแต 0.90 – 1.00 แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  
4. คา AGFI มีคาต้ังแต 0.90 – 1.00 แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  
5. คา CFI  มีคาต้ังแต 0.90 – 1.00 แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  
6. คา NFI  มีคาต้ังแต 0.90 – 1.00 แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  

 

 

3.7 การตรวจสอบคาน้ําหนักองคประกอบ 
นําผลการวิเคราะหตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลมาคัดเลือกตัวบงช้ีที่แสดงวามีคา

นําหนักองคประกอบ (Factor Loading) ตามเกณฑดังน้ี 1) เทากับหรือมากกวา 0.7 สําหรับ
องคประกอบหลัก (Farrell & Rudd, 2009) และ2) เทากับหรือมากกวา 0.30 สําหรับองคประกอบ
ยอยและตัวบงช้ี (Tacq, 1997) 
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บทท่ี 4 
 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในบทที่ 4 น้ี ผูวิจัยกลาวถึงสัญลักษณและอักษรยอที่ใชใน

การวิเคราะหขอมูล และผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามกอน 
จากน้ันจึงจะกลาวถึงผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับของวัตถุประสงคของการวิจัยดังน้ี คือ1) ศึกษา
ความเหมาะสมของตัวบงช้ีเพื่อคัดสรรไวในโมเดล 2) ทดสอบความสอดคลองของโมเดลที่พัฒนาข้ึน
จากทฤษฎีและผลงานวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษและ 3) ตรวจสอบคานํ้าหนักองคประกอบของ
องคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงช้ี  

4.1 สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการนําเสนอและการแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล

ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอที่ใชแทนองคประกอบและตัวบงช้ีในการวิเคราะหขอมูล ดัง
ตารางที่ 14 
ตารางท่ี 14 องคประกอบหลักและองคประกอบยอย และอักษรยอแทนองคประกอบและตัวบงช้ี 
 

ที่ องคประกอบหลักและองคประกอบยอย อักษรยอแทน 
1 
 

องคประกอบหลักมีทักษะการจัดการ (Managing skills) 
1.1 การจัดองคการ (Organization) 
1.2 การสื่อสาร (Communication) 
1.3 การวางแผน (Planning) 
1.4 การจัดการความขัดแยง (Conflict Management) 
1.5 การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 

MAN 
MAN1 
MAN2 
MAN3 
MAN4 
MAN5 

2 องคประกอบหลักมีวิสัยทัศน (Visionary) 
2.1 กลาเสี่ยง (Risk Taking) 
2.2 เปนนักนวัตกรรม (Innovator) 
2.3 มีจินตนาการ (Imaginative) 

VIS 
VIS1 
VIS2 
VIS3 

3 องคประกอบหลักใหอิสระในการปฏิบัติ (A Freedom to Act) 
3.1 การมอบหมายงาน (Delegation) 
3.2 สงเสริมความคิดสรางสรรค (Encourage Creativity) 
3.3 ใหการสนับสนุน (Provide Support) 
3.4 ความไววางใจ (Trust) 

FRE 
FRE1 
FRE2 
FRE3 
FRE4 

4 องคประกอบหลักมีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน (Adaptive 
Challenge) 
4.1 แสวงหาวิธีการใหม (Seek New Way) 
4.2 สนับสนุนการปรับเปลี่ยน (Foster Adaptation) 
4.3 มุงความสําเร็จ (Focus on Success) 
4.4 พัฒนาความสามารถในการปรับตัว (Develop Adaptability) 

ADA 
ADA1 
ADA2 
ADA3 
ADA4 
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ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอที่ใชแทนคาสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังแสดงในตารางที่ 15 
 

ตารางท่ี  15 สัญลักษณและอักษรยอที่ใชแทนคาสถิติ 

คาสถิติ สัญลักษณและอักษรยอที่ใชแทน 

คาเฉลี่ย (Mean)     
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) SD 
คาสัมประสิทธ์ิการกระจาย (Coefficient of Variation) C.V. 
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน 
 (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

r 

คาสัมประสิทธ์ิการพยากรณ (Coefficient of Determination) 2R  
นํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading)   
คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) SE 
คาสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบ (Factor Score 
Coefficient) 

FS 

คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Error) ของตัวบงช้ี e 
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P<0.01) ** 
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P<0.05) * 
คาไค-สแควรสัมพัทธ (Relative Chi-Square) CMIN/DF 
คาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร  
(Root Mean Square Error of Approximation) 

RMSEA 

ดัชนีวัดระดับความสอดคลองเหมาะสม 
(Goodness of Fit Index) 

GFI 

ดัชนีวัดระดับความความสอดคลองเหมาะสมที่ปรับแกแลว 
(Adjusted Goodness of Fit Index) 

AGFI 

คาดัชนีความสอดคลองเชิงเปรียบเทียบ  
(Comparative Fit Index)  

CFI 

คาดัชนีความสอดคลองเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index) NFI 
 

 

4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลแสดงสถานภาพของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม 
จากแบบสอบถามฉบับสมบูรณที่ไดรับกลับคืนมาจํานวน 617 ฉบับ คิดเปนรอยละ 71.75

ของแบบสอบถามจํานวนทั้งหมดที่สงไปจํานวน 860 ฉบับ ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหแสดง
สถานภาพของอาจารยซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม เปนความถ่ีและรอยละ ผลการ
วิเคราะหขอมูล แสดงในตารางที่ 16 
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ตารางท่ี 16 ความถ่ีและรอยละของขอมูลแสดงสถานภาพของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลสถานภาพ ความถ่ี รอยละ 

1. เพศ 
1. ชาย 
2. หญิง 

 
64 

553 

 
10.40 
89.60 

2. อายุ 
1. ไมเกิน 30 ป 
2. 31 – 40 ป 
3. 41 – 50 ป 
4. 51 – 60 ป 

 
56 

146 
294 
121 

 
9.10 

23.70 
47.60 
19.60 

3.  วุฒิการศึกษาสูงสุด 
1. ปริญญาตร ี
2. ปริญญาโท 
3. ปริญญาเอก 

 
51 

457 
109 

 
8.30 

74.10 
17.60 

4.  ตําแหนง 
1. ผูอํานวยการ 
2. รองผูอํานวยการ 
3. หัวหนาภาควิชา 
4. หัวหนางาน 
5. อาจารย 

 
3 

49 
78 

137 
350 

 
0.50 
7.90 

12.60 
22.20 
56.70 

5. ประสบการณในการทํางานดานการสอน 
1. ไมเกิน 5 ป 
2. 6-10 ป 
3. 11-20 ป 
4. 21 ปข้ึนไป 

 
49 

153 
151 
264 

 
7.90 

24.80 
24.50 
42.80 

 
ผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางที่ 16 พบวา ผูบริหารสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 533

คน คิดเปนรอยละ 89.60 และ เพศชาย จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 10.40 
เมื่อจําแนกตามอายุพบวาอายุ 41 – 50  ปมากที่สุด จํานวน 294 คน คิดเปนรอยละ 47.60 

รองลงมา คือ อายุ 31– 40  ป จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 23.70 อายุ 51– 60  ป จํานวน 121 
คน คิดเปนรอยละ 19.60 และอายุไมเกิน 30 ป  จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 9.10 ตามลําดับ 

เมื่อจําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา สวนใหญ มีระดับการศึกษาปริญญาโท มากที่สุด จํานวน 
457 คน คิดเปนรอยละ 74.10 รองลงมา คือระดับการศึกษาปริญญาเอก จํานวน 109 คน คิดเปน
รอยละ 17.60 และระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 8.30 ตามลําดับ 
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เมื่อจําแนกตามตําแหนง พบวา สวนใหญเปนตําแหนงอาจารย จํานวน 350 คน คิดเปนรอย
ละ 56.70 รองลงมา คือตําแหนงหัวหนางานมากที่สุด จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 22.22 
ตําแหนงหัวหนาภาควิชา จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 12.60 ตําแหนงรองผูอํานวยการ จํานวน 49 
คน คิดเปนรอยละ 7.90 และตําแหนงผูอํานวยการ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.50 ตามลําดับ  

เมื่อจําแนกตามประสบการณในการทํางานดานการสอน พบวา สวนใหญมีประสบการณใน
การสอน 21 ปข้ึนไป มากที่สุด จํานวน 264 คน คิดเปนรอยละ 42.80 รองลงมา คือ มีประสบการณ 
ในการสอน 6 - 10  ป จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 24.80 มีประสบการณในการสอน 11-20 ป 
จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 24.50 และมีประสบการณในการสอน ไมเกิน 5 ป  จํานวน 49 คน 
คิดเปนรอยละ 7.90 ตามลําดับ 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัย 
การนําเสนอผลการวิเคราะหแบงออกเปน 3 สวน ไดแก  (1)  ความเหมาะสมของตัวบงช้ีเพื่อ

คัดสรรกําหนดไวในโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางโดยใชเกณฑคาเฉลี่ยเทากับหรือมากกวา 3.00 
และคาสัมประสิทธ์ิการกระจายเทากับหรือตํ่ากวา 20% (2)  ทดสอบโมเดลในระดับตัวบงช้ีของแตละ
องคประกอบยอยที่พัฒนาข้ึนจากทฤษฎีและงานวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษดวยการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึง (First Order Confirmatory Factor Analysis) และโมเดลใน
ระดับองคประกอบยอยขององคประกอบหลักที่พัฒนาข้ึนจากทฤษฎีและงานวิจัยกับขอมูลเชิง
ประจักษดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory 
Factor Analysis)โดยใชเกณฑ 1) คาไค-สแควรสัมพัทธ (Relative Chi-Square: CMIN/DF) มีคาอยู
ระหวาง 1 – 3 หรือนอยกวา 2) คาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (Root Mean 
Square Error of Approximation: RMSEA) มีคาตํ่ากวา 0.05 3) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(Goodness-of-Fit Index: GFI) 4) คาดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแลว (Adjusted Goodness- of 
- Fit Index: AGFI 5) คาดัชนีความสอดคลองเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI)  6) 
คาดัชนีความสอดคลองเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI) มีคาต้ังแต 0.90-1.00 (3) การ
ตรวจสอบคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางหรือคานํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading) ) ของ
องคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงช้ีตามเกณฑดังน้ี 1) คานํ้าหนักองคประกอบเทากับ
หรือมากกวา 0.7สําหรับองคประกอบหลัก และ 2) คานํ้าหนักองคประกอบ เทากับหรือมากกวา 0.30 
สําหรับองคประกอบยอยและตัวบงช้ี ผลการวิเคราะหในแตละสวนมีดังน้ี 

4.3.1 ผลการวิเคราะหขอมูลแสดงความเหมาะสมของตัวบงชี้เพ่ือคัดสรรกําหนดไวใน
โมเดล 

ผลการวิเคราะหในสวนน้ี เปนผลการวิเคราะหเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอ 1 โดยศึกษา
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาสัมประสิทธ์ิการกระจาย แสดงความเหมาะสมของตัวบงช้ีภาวะ
ผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
เปรียบเทียบกับเกณฑคาเฉลี่ยเทากับหรือมากกวา 3.00  และมีคาสัมประสิทธ์ิการกระจายเทากับหรือ
ตํ่ากวา 20% เพื่อคัดสรรกําหนดไวในโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางเพื่อการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยันในลําดับตอไป ผลการวิเคราะหแยกออกเปนแตละองคประกอบหลัก และองคประกอบยอย 
แสดงในตารางที ่17 
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ตารางท่ี 17 คาเฉลี่ย ( ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาสัมประสิทธ์ิการกระจาย (C.V.) แสดง
ความเหมาะสมของตัวบงช้ีเพื่อคัดสรรกําหนดไวในโมเดลความสัมพันธโครงสรางเปรียบเทียบกับ
เกณฑคาเฉลี่ยเทากับหรือมากกวา 3.00 และคาสัมประสิทธ์ิการกระจายเทากับหรือตํ่ากวา 20 % 

 
 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงชี ้
  

=/> 
3.00 

S.D. 
C.V. 
=/< 
20% 

1. องคประกอบหลักของมีทักษะการจัดการ (Managing Skills) 
1.1  องคประกอบของการจัดการองคกร (Organization) 

(1) ทานมีการจัดระเบียบองคกรใหมีความเหมาะสมกับสภาพ
ปจจุบันของวิทยาลัย 

(2) ทานไดกําหนดการจัดกิจกรรมตางๆในวิทยาลัยอยางเปน
ระบบ รวมถึงแนวทางการดําเนินงานและวิธีที่จะบรรลุ
เปาหมายไวอยางชัดเจน      

(3) ทานไดสนับสนุนใหมีการทํางานตามแผนที่กําหนด 
(4) ทานไดมอบหมายงานโดยคํานึงถึงความสามารถของบุคลากร 
(5) ทานใหอํานาจในการจัดการแกบุคคลากรอยางเหมาะสม 
(6) ทานสามารถจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอในการดําเนินงาน 

 
 

4.05 
 

4.22 
 
 

4.06 
4.21 
4.02 
3.94 

 
 

0.80 
 

0.86 
 
 

0.81 
0.85 
0.80 
0.79 

 
 

19.90 
 

20.38 
 
 

19.86 
20.21 
19.93 
19.97 

1.2 องคประกอบของการสื่อสาร (Communication) 
(1) ทานมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร เพื่อสรางความเขาใจใน

ทิศทางของวิทยาลัยที่ตรงกัน 
(2) ทานมีความสามารถในการถายทอดขอมูลไดอยางชัดเจน 
(3) ทานรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรในวิทยาลัยอยางต้ังใจ 
(4) ทานสรางความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการ บทบาท หนาที่ 

ในการทํางานเพื่อใหเกิดความรวมมือ 
(5) ทานสื่อสารเพื่อการทํางานเปนทีมเพื่อมุงสูเปาหมายของ

วิทยาลัย 

 
4.13 

 
4.06 
4.36 
4.18 

 
4.21 

 

 
0.68 

 
0.64 
0.62 
0.69 

 
0.69 

 

 
16.35 

 
15.65 
14.20 
16.41 

 
16.36 

1.3 องคประกอบของการวางแผน (Planning) 
(1) ทานมีการสรางกลยุทธ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินไปสู

เปาหมาย 
(2) ทานมีการกําหนดเปาหมายของวิทยาลัยที่ชัดเจน 
(3) ทานมีการทบทวนการทํางาน เพื่อใหการดําเนินงานของ

วิทยาลัยบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 
(4) ทานกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน และเกิดความ

คลองตัวในการปฏิบัติงาน 
(5) ทานคํานึงถึงการใชทรัพยากรที่มีอยู ในการดําเนินงาน

เพื่อใหบรรลุเปาหมายของวิทยาลัย 
 

 
3.94 

 
4.11 
4.03 

 
4.08 

 
4.16 

 

 
0.79 

 
0.83 
0.71 

 
0.71 

 
0.72 

 
20.15 

 
20.23 
17.70 

 
17.28 

 
17.21 
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องคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงชี ้

  
=/> 
3.00 

S.D. 
C.V. 
=/< 
20% 

1.4 องคประกอบของการจัดการความขัดแยง (Conflict 
Management) 
(1) ทานมีความสามารถในการจัดการกับความขัดแยงอยาง
สมเหตุสมผล 
(2) ทานจัดการกับความขัดแยงดวยความเปนธรรมและมี
ประสิทธิภาพ 
(3) ทานเปนผูมีความเอื้ออารีกับเพื่อนรวมงาน 
(4) ทานพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณที่ทําใหเกิดความขัดแยง 
(5) ทานสรางความรวมมือใหเกิดข้ึนในวิทยาลัย 
(6) ทานมีความสามารถในการทําใหเกิดการแขงขันเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายของวิทยาลัย 

 
 

3.88 
 

4.04 
 

4.46 
4.23 
4.24 
3.79 

 
 

0.66 
 

0.71 
 

0.61 
0.69 
0.72 
0.76 

 
 

17.00 
 

17.69 
 

13.80 
16.52 
16.85 
20.18 

1.5 องคประกอบของการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change 
Management) 
(1) ทานสามารถวางแผนดําเนินการเพื่อลดผลกระทบที่เกิดข้ึน
จากการเปลี่ยนแปลง 
(2) ทานสนับสนุนใหเกิดการปรับตัวใหกับบุคลากร 
(3) ทานพัฒนาศักยภาพขององคกรเพื่อการดําเนินงานของ
วิทยาลัยและสามารถบรรลุผลไดจริง 
(4) ทานกระตุนบุคลากรใหใชความคิดสรางสรรคเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง 
(5) ทานสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยางรอบคอบ 

 
 

3.90 
 

4.04 
3.88 

 
3.97 

 
4.02 

 
 

0.68 
 

0.75 
0.75 

 
0.77 

 
0.65 

 
 

17.55 
 

18.51 
19.37 

 
19.36 

 
16.17 

2.  องคประกอบหลักมีวิสัยทัศน (Visionary) 
2.1  องคประกอบยอยการกลาเสี่ยง (Risk Taking) 

(1) ทานมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะรับความเสี่ยงใน
ระดับปานกลาง 

(2) ทานสามารถจัดการกับสถานการณที่ไมแนนอนไดอยาง
เหมาะสม 

(3) ทานจัดการกับสถานการณดวยความรอบคอบ 
(4) ทานกระตุนใหเกิดความคิดริเริ่มกลาทําสิ่งใหมใหเกิดข้ึนใน

วิทยาลัย  
(5) ทานพรอมที่จะเผชิญปญหาที่เกิดข้ึนในวิทยาลัย  

 
 

3.94 
 

3.94 
 

4.06 
3.97 

 
4.20 

 
 

0.72 
 

0’64 
 

0.64 
0.72 

 
0.71 

 
 

18.53 
 

16.42 
 

15.92 
18.29 

 
17.11 
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ตารางท่ี 17 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิการกระจาย แสดงความเหมาะสม
ของตัวบงช้ีเพื่อคัดสรรกําหนดไวในโมเดลความสัมพันธโครงสรางเปรียบเทียบกับเกณฑคาเฉลี่ยเทากับ
หรือมากกวา 3.00 และคาสัมประสิทธ์ิการกระจายเทากับหรือตํ่ากวา 20 % (ตอ) 

 
 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงชี ้
  

=/> 
3.00 

S.D. 
C.V. 
=/< 
20% 

2.2 องคประกอบยอยเปนนักนวัตกรรม (Innovator) 
(1) ทานมีความคิดสรางสรรคในเชิงนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนให

เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิทยาลัย 
(2) ทานกระตุนการสรางสรรคใหเกิดสิ่งใหมหรือนวัตกรรมใหมใน

วิทยาลัย  
(3) ทานสรางบรรยากาศเพื่อใหบุคลากรเกิดการสรางนวัตกรรม

ในวิทยาลัย 
(4) ทานสรางเครือขาย เพื่อชวยใหเกิดการสรางนวัตกรรมใน

วิทยาลัย 
(5) ทานขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดการสราง

นวัตกรรมในวิทยาลัย 

 
3.92 

 
3.91 

 
3.89 

 
3.99 

 
3.94 

 
0.78 

 
0.74 

 
0.77 

 
0.80 

 
0.80 

 
19.90 

 
18.97 

 
20.00 

 
20.10 

 
20.25 

2.3 องคประกอบยอยการมีจินตนาการ (Imaginative) 
    (1) ทานมีความสามารถในการคิดภาพฝนหรือภาพในอนาคตที่

ตองการใหเกิดข้ึน 
    (2) ทานมีการคิดเชิงบวกเพื่อสรางสรรคสิ่งที่ตองการใหเกิดใน

อนาคต 
    (3) ทานสรางสรรคใหเปนจริง ใหเกิดสิ่งใหม เกิดนวัตกรรมใน

วิทยาลัย เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายขององคกร 
   (4) ทานชวยขับเคลื่อนวิทยาลัย เพื่อใหเกิดความเจริญงอกงาม 

 
4.07 

 
4.16 

 
4.01 

 
4.18 

 
0.73 

 
0.72 

 
0.76 

 
0.68 

 
18.06 

 
17.45 

 
19.05 

 
16.35 

3 องคประกอบหลักใหอิสระในการปฏิบัติ (A Freedom to Act) 
3.1 องคประกอบยอยการมอบหมายงาน (Delegation) 

(1) ทานมีความสามารถในการในการเรียนรูและสอนบุคคลอื่นให
เกิดการเรียนรูสิ่งใหม 

(2) ทานมอบหมายงานและความรับผิดชอบใหกับบุคคลที่มี
ความสามารถ 

(3) ทานรับผิดชอบตอผลของการมอบหมายงานน้ัน 
(4) ทานใหการสนับสนุนที่เพียงพอแกบุคลากรในวิทยาลัย 
(5) ทานสรางแรงจูงใจใหเกิดความสําเร็จแกวิทยาลัย 
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4.23 
 

4.41 
4.12 
4.11 
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0.63 
0.68 
0.67 
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14.37 
16.52 
16.46 
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ตารางท่ี 17 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิการกระจาย แสดงความเหมาะสม
ของตัวบงช้ีเพื่อคัดสรรกําหนดไวในโมเดลความสัมพันธโครงสรางเปรียบเทียบกับเกณฑคาเฉลี่ยเทากับ
หรือมากกวา 3.00 และคาสัมประสิทธ์ิการกระจายเทากับหรือตํ่ากวา 20 % (ตอ) 

 
 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงชี ้
  

=/> 
3.00 

S.D. 
C.V. 
=/< 
20% 

3.2 องคประกอบยอยสงเสริมความคิดสรางสรรค (Encourage 
Creativity) 

(1) ทานใหการสนับสนุนแนวคิดความคิดใหมในการดําเนินงาน 
(2) ทานสรางแรงบันดาลใจใหแกบุคลากรในวิทยาลัยเพื่อใหเกิด

ความคิดสรางสรรคในการทํางาน 
(3) ทานใหการชวยเหลือบุคลากรใหมีความคิดสรางสรรคเกิด

จินตนาการและนวัตกรรม 
(4) ทานเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนแกบุคลากร เพื่อสนับสนุน

เกิดความคิดสรางสรรค 
(5) ทานมีความคิดสรางสรรคทีท่ําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน

วิทยาลัย 

 
 

4.16 
3.97 

 
4.10 

 
4.07 

 
4.04 

 
 

0.69 
0.70 

 
0.72 

 
0.70 

 
0.68 

 
 

16.78 
17.73 

 
17.63 

 
17.33 

 
16.90 

3.3 องคประกอบยอยใหการสนับสนุน (Provide Support) 
(1) ทานบริหารทีมงานใหประสบความสําเร็จ 
(2) ทานเปนที่ปรึกษาในการทํางานแกบุคลกรในวิทยาลัย 
(3) ทานใหคําแนะนํา ในการทํางานแกบุคลกรในวิทยาลัย 
(4) ทานเปดโอกาสใหทีมงานไดสื่อสารในทีมอยางมีประสิทธิผล 
(5) ทานสนับสนุนการสรางสรรควิสัยทัศนของทีม 
(6) ทานใหการชวยเหลือและสงเสริมการพึ่งพาตนเองของทีม 

 
3.98 
3.95 
4.00 
4.18 
4.13 
4.24 

 
0.77 
0.80 
0.77 
0.73 
0.70 
0.69 

 
19.42 
20.33 
19.43 
17.58 
17.10 
16.38 

3.4 องคประกอบยอยมีความไววางใจ (Trust) 
(1) ทานแสดงความสนใจ เห็นอกเห็นใจ ผูรวมงาน 
(2) ทานสรางแรงบันดาลใจใหเกิดความไววางใจ 
(3) ทานมีการสื่อสารที่ดี เพื่อใหเกิดความไววางใจ 
(4) ทานตัดสินบนพื้นฐานของความจริง เพื่อใหเกิดความไววางใจ 
(5) ทานเปนผูรวมงานแบงปนความรับผิดชอบในความสําเร็จ

และลมเหลว 

 
4.43 
4.30 
4.34 
4.33 
4.29 

 
0.65 
0.68 
0.65 
0.65 
0.71 

 
14.71 
16.00 
15.20 
15.19 
16.56 
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ตารางท่ี 17 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิการกระจาย แสดงความเหมาะสม
ของตัวบงช้ีเพื่อคัดสรรกําหนดไวในโมเดลความสัมพันธโครงสรางเปรียบเทียบกับเกณฑคาเฉลี่ยเทากับ
หรือมากกวา 3.00 และคาสัมประสิทธ์ิการกระจายเทากับหรือตํ่ากวา 20 % (ตอ) 

 
 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงชี ้
  

=/> 
3.00 

S.D. 
C.V. 
=/< 
20% 

4 องคประกอบหลักท่ี 4 มีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน (Adaptive 
Challenge) 

4.1 องคประกอบยอยท่ี 1 แสวงหาวิธีการใหม (Seek New 
Way) 

(1) ทานคนหาวิธีการใหมในการจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดใน
วิทยาลัย 

(2) ทานสามารถมองปญหาเปนโอกาสและความทาทายในการ
ดําเนินงาน 

(3) ทานมีทักษะการสรางสรรคและการแกปญหา 
(4) ทานสามารถมองปญหาในมุมมองที่แตกตาง 

 
 
 
 

3.93 
 

4.01 
 

4.02 
4.06 

 
 
 
 

0.75 
 

0.74 
 

0.74 
0.66 

 
 
 
 

19.20 
 

18.42 
 

18.48 
16.30 

4.2 องคประกอบยอยท่ี 2 สนับสนุนการปรับเปลี่ยน (Foster 
Adaptation) 

(1) ทานมีกลวิธีในการปรับตัวในสถานการณที่เปลี่ยนแปลง 
(2) ทานมีการประเมินสถานการณ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงใน

วิทยาลัย 
(3) ทานสรางความเขาใจและการเรียนรูแกบุคคล เพื่อสนับสนุน

การปรับเปลี่ยน 
(4) ทานสนับสนุนการปรับเปลี่ยนใหเกิดข้ึนในวิทยาลัย 
(5) ทานปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง 

 
 

4.13 
4.11 

 
4.08 

 
4.11 
4.20 

 
 

0.62 
0.64 

 
0.67 

 
0.68 
0.62 

 
 

15.09 
15.77 

 
16.66 

 
16.63 
14.93 

4.3 องคประกอบยอยท่ี 3 มุงความสําเร็จ (Focus on Success) 
(1) ทานตัดสินใจเลือกสิ่งที่ตองการประสบความสําเร็จ 
(2) ทานมีความชัดเจนในเปาหมาย เพื่อความสําเร็จของวิทยาลัย 
(3) ทานเลือกโอกาสที่เปนไปได เพื่อความสําเร็จของวิทยาลัย 
(4) ทานดําเนินงานที่มุงใหองคกรประสบความสําเร็จ 
(5) ทานมีการสรางพลังแกทีม เพื่อเปาหมายของวิทยาลัย 
(6) ทานบริหารงานที่มุงเนนผลลัพธของวิทยาลัย 

 
4.27 
4.26 
4.26 
4.28 
4.15 
4.17 

 

 
0.65 
0.67 
0.65 
0.63 
0.65 
0.69 

 
15.32 
15.73 
15.26 
14.78 
15.83 
16.79 
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ตารางท่ี 17 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิการกระจาย แสดงความเหมาะสม
ของตัวบงช้ีเพื่อคัดสรรกําหนดไวในโมเดลความสัมพันธโครงสรางเปรียบเทียบกับเกณฑคาเฉลี่ยเทากับ
หรือมากกวา 3.00 และคาสัมประสิทธ์ิการกระจายเทากับหรือตํ่ากวา 20 % (ตอ) 

 
องคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงชี ้

  
=/> 
3.00 

S.D. 
C.V. 
=/< 
20% 

4.4 องคประกอบยอยท่ี 4 พัฒนาความสามารถในการปรับตัว 
(Develop Adaptability) 

(1) ทานมีความสามารถในการประเมินสถานการณใหมนําไปสู
การปรับตัวในการทํางาน 

(2) ทานมีการเตรียมบุคลากรเพื่อใหสามารถปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลง 

(3) ทานสงเสริมความสามารถในการปรับตัวแกบุคลากรใน
วิทยาลัย 

(4) ทานสนับสนุนการสรางความมั่นใจภายในและความเช่ือใน
ตนเองที่จะทําใหสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง 

(5) ทานมีความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน 
(6) ทานสนับสนุนใหเกิดแนวทางใหมในการปฏิบัติที่ดี เพื่อ

ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง 
 

 
 

4.08 
 

3.97 
 

4.10 
 

4.17 
 

4.36 
4.25 

 
 

0.69 
 

0.80 
 

0.73 
 

0.67 
 

0.62 
0.69 

 
 

17.00 
 

20.18 
 

18.02 
 

16.15 
 

14.26 
16.36 

 
หมายเหตุ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาระหวาง 0.61 – 0.95 แสดงวามีการกระจายของขอมูลนอย 

จากตารางที่ 17  เห็นไดวาตัวบงช้ีภาวะผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารย วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก มีคาเฉลี่ย และคาสัมประสิทธ์ิการกระจายผานเกณฑที่
กําหนดทุกตัวบงช้ีดังน้ี  

องคประกอบของมีทักษะการจัดการ ซึ่งประกอบดวยองคประกอบ 5 องคประกอบ คือ 1การ
จัดการองคกร 2) การสื่อสาร 3) การวางแผน 4) การจัดการความขัดแยง และ 5) การจัดการการ
เปลี่ยนแปลง มีตัวบงช้ีรวม 27 ตัวบงช้ีมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.79 - 4.48 และคาสัมประสิทธ์ิการ
กระจายอยูระหวาง 14.20 – 20.38 

องคประกอบของมีวิสัยทัศนซึ่งประกอบดวยองคประกอบ 3 องคประกอบคือ 1) กลาเสี่ยง 2) 
เปนนักนวัตกรรม และ 3) มีจินตนาการ รวม 14 ตัวบงช้ี มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.91 – 4.20 และคา
สัมประสิทธ์ิการกระจายอยูระหวาง 15.92 – 20.25 

องคประกอบของใหอิสระในการปฏิบัติซึ่งประกอบดวยองคประกอบ 4 องคประกอบ คือ 1) 
การมอบหมายงาน 2) สงเสริมความคิดสรางสรรค 3) ใหการสนับสนุน และ 4) มีความไววางใจ รวม 
21 ตัวบงช้ี มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.95 – 4.43 และคาสัมประสิทธ์ิการกระจายอยูระหวาง 14.37 – 
20.33 

องคประกอบของมีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยนซึง่ประกอบดวยองคประกอบ 4 องคประกอบ 
คือ 1) แสวงหาวิธีการใหม 2) สนับสนุนการปรับเปลี่ยน 3) มุ งความสําเร็จ และ4) พัฒนา
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ความสามารถในการปรับตัว รวม 21 ตัวบงช้ี มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.97 – 4.36 และคาสมัประสิทธ์ิ
การกระจายอยูระหวาง 14.26 – 20.18 

3.2  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
      จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในบทที่ 2 ทําใหไดโมเดลความสัมพันธเชิง

โครงสรางตัวบงช้ีภาวะผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก ที่เปนโมเดลเชิงทฤษฎีหรือโมเดลสมมุติฐานที่ประกอบดวย 83 ตัวบงช้ีจาก 
16 องคประกอบยอย และจาก 4 องคประกอบหลัก โดยโมเดลน้ีมีลักษณะเปนโมเดลการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม (Third Order Confirmatory Factor Analysis) ดังแสดงในภาพ
ที่ 7 
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MA1 

MA2 

MA3 
MA4 

MA5 

MA6 

MA7 
MA8 

MA9 

MA10 
MA11 

MA12 

MA13 
MA14 

MA15 

MA16 
MA17 

MA18 

MA19 
MA20 

MA21 

MA22 

MA23 
MA24 

MA25 

MA26 
MA27 

VI28 

VI29 
VI30 

VI31 

VI32 
VI33 

VIT34 

VI35 
VI36 

VI37 

VI38 

VI39 
VI40 

VI41 

FR42 
FR43 

FR44 

FR45 
FR46 

FR47 

FR48 
FR49 

FR50 

FR51 
FR52 

FR53 

FR54 

FR55 
FR56 

FR57 

FR58 
FR59 

FR60 

FR61 
FR62 

AD63 

AD64 
AD65 

AD66 

AD67 
AD68 

AD69 

AD70 

AD71 
AD72 

AD73 

AD74 
AD75 

AD76 

AD77 
AD78 

AD79 

AD80 
AD81 

AD82 

AD83 

ภาพท่ี 7 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม 

ADAP 

MAN 

MAN1 

FRE1 

FRE2 

FRE4 

VIS 

FRE 

ADA 

MAN2

MAN3 

MAN4 

MAN5 
 

FRE3 

ADA3 

ADA2 

ADA1 

ADA4 

VIS1 
 

VIS3 
 

VIS2 
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อยางไรก็ตาม การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สาม ไมสามารถใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรวิเคราะหในครั้งเดียวได  เน่ืองจากมีขอจํากัดของโปรแกรมในการวิเคราะหซึ่งยอมใหมี
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองเทาน้ัน  ดังน้ันผูวิจัยจึงแยกการวิเคราะหและนําเสนอ
ผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 ตอนคือ ตอนแรกเปนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับ
หน่ึง (First Order Confirmatory Factor Analysis) เพื่อสรางสเกลองคประกอบ ตอนที่สองเปนการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory Factor Analysis) เพื่อ
พัฒนาตัวบงช้ี ซึ่งผลการวิเคราะหที่ไดจะใกลเคียงกับการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม 
(Bartholomew, Knotts & Moustaki, 2011) 

3.2.1  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึงเพ่ือสรางสเกลองคประกอบ 
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึง (First Order Confirmatory Factor 

Analysis) มีจุดมุงหมายเพื่อทดสอบความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ เพื่อนํามาสราง
สเกลองคประกอบสําหรับนําไปวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order 
Confirmatory Factor Analysis) ตอไป แตเน่ืองจากโปรแกรมคอมพิวเตอรมีขอจํากัดที่ไมสามารถ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันจาก 16 องคประกอบยอยและ 83 ตัวบงช้ีไดในครั้งเดียว ดังน้ันผูวิจัย
จึงแยกวิเคราะหโมเดลยอยเปน 4 โมเดล ดังน้ี 

1) องคประกอบหลักของ  มีทักษะการจัดการ มอีงคประกอบยอย  5  องคประกอบ   
มีตัวบงช้ี 27 ตัวบงช้ี 

2) องคประกอบหลักของมีวิสัยทัศน มีองคประกอบยอย  3  องคประกอบ   
มีตัวบงช้ี 14 ตัวบงช้ี 

3) องคประกอบหลักของใหอิสระในการปฏิบัติ มีองคประกอบยอย  4  องคประกอบ  
มีตัวบงช้ี 21 ตัวบงช้ี 

4) องคประกอบหลักของมีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน มีองคประกอบยอย  4
องคประกอบ  มีตัวบงช้ี 21 ตัวบงช้ี 
         ลักษณะของโมเดลดังกลาวขางตนน้ีแสดงในรูปของโมเดลการวัด (Measurement 
Model) เพื่อการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ปรากฏในภาพที่ 8 – 11 ดังตอไปน้ี 
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MA 1 

 

MA 2 

 

MA 3 

 

MA 4 

 

MA  5 

 

MA 6 

 

MA 7 

 

MA 8 

 

MA 9 

 

MA 10 

 

MA 11 

 

MA 12 

 

MA 13 

 

MA 14 

 

MA 15 

 

MA 16 

 

MA 17 

 

MA 18 

 

MA 19 

 

MA 20 

 

MA 21 

 

MA 22 

 

MA 23 

 

MA 24 

 

MA 25 

 

MA 26 

 

MA 27 

 
 

ภาพท่ี 8 โมเดลการวัดของมีทักษะการจัดการ 

MAN1 

MAN 2 

 

MAN 4 

 

MAN 3 

 

MAN5 
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VI 28 

 

VI 29 

 

VI 30 

 

VI 31 

 

VI 32 

 

VI 33 

 

VI 34 

 

VI 35 

 

VI 36 

 

VI 37 

 

VI 38 

 

VI 39 

 

VI 40 

 

VI 41 

 
 
 

ภาพท่ี 9 โมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน 
 
 
 
 
 
 

VIS 1 

VIS 2 

 

VIS 3 
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FR 42 

 

FR 43 

 

FR 44 

 

FR 45 

 

FR 46 

 

FR 47 

 

FR 48 

 

FR 49 

 

FR 50 

 

FR 51 

 

FR 52 

 

FR 53 

 

FR 54 

 

FR 55 

 

FR 56 

 

FR 57 

 

FR 58 

 

FR 59 

 

FR 60 

 

FR 61 

 

FR 62 

 
 

FRE1 
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ภาพท่ี 10 โมเดลการวัดของใหอิสระในการปฏิบัติ 
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ภาพท่ี 11 โมเดลการวัดของมีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน 
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กอนทําการวิเคราะหองคประกอบ  ผูวิจัยไดศึกษาความสัมพันธระหวางตัวบงช้ีตาง ๆ  เพื่อ

พิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซสหสัมพันธที่จะนําไปใชในการวิเคราะหองคประกอบวามีความ
เหมาะสมหรือไม  หรือกลาวอีกนัยหน่ึง ก็คือ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวบงช้ีที่จะ
นําไปวิเคราะหองคประกอบวา  มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแตกตางจากศูนยหรือไม ถาตัวแปรไมมี
ความสัมพันธกัน แสดงวาไมมีองคประกอบรวม ก็ไมมีประโยชนที่จะนําเมทริกซน้ันไปวิเคราะห (นง
ลักษณ วิรัชชัย, 2539, West, Taylor, & Wu, 2012)   

นอกจากน้ัน ไดวิเคราะหหาคาสถิติของ Bartlett ซึ่งเปนคาสถิติทดสอบสมมติฐานวา เมท
ริกซสหสัมพันธน้ันเปนเมทริกซเอกลักษณ (Identity Matrix)  หรือไม โดยพิจารณาที่คา Bartlett’s 
test of Sphericity และคาความนาจะเปน (Probability) วามีความสัมพันธเหมาะสมกันเพียง
พอที่จะนําไปวิเคราะหองคประกอบตอไปโดยพิจารณาที่การมีนัยสําคัญทางสถิติ (นงลักษณ วิรัชชัย, 
2539, Tobias, & Carlson, 2010) และวิเคราะหหาคาการทดสอบความเพียงพอของตัวอยางของ
ดัชนีของไกเซอร-ไมเยอร-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) Test for Sampling Adequacy) 
เพื่อวัดความเพียงพอของตัวอยาง (Measure of Sampling Adequacy: MSA) วามีจํานวนพอเพียง
ในการวิเคราะหหรือไม โดยพิจารณาตามเกณฑที่ Cerny & Kaiser (1977) ไดเสนอแนะไววา ถา 
KMO มีคามากกวา .80 แสดงวาจํานวนตัวอยางมีมากพอและเหมาะสมที่จะวิเคราะหในระดับดีมาก 
ถามีคานอยกวา .50 แสดงวามีตัวอยางจํานวนนอยเกินไปไมเหมาะสมที่จะใชในการวิเคราะห
องคประกอบ (Factor Analysis) 

 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันของตัวบงช้ีจําแนกรายเปนรายโมเดล 
ดังแสดงในตารางที่ 18-21 
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ตารางท่ี 18 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันของตัวบงช้ีในโมเดลการวัดของมทีักษะการจัดการ 

 

ตัวบงชี้ MA1 MA2 MA3 MA4 MA5 MA6 MA7 MA8 MA9 MA10 MA11 MA12 MA13 MA14 MA15 MA16 MA17 MA18 MA19 MA20 MA21 MA22 MA23 MA24 MA25 MA26 MA27 

MA1 1.00                                                     

MA2 0.76** 1.00                                                   

MA3 0.58** 0.60** 1.00                                                 

MA4 0.61** 0.62** 0.65** 1.00                                               

MA5 0.58** 0.58** 0.61** 0.76** 1.00                                             

MA6 0.56** 0.54** 0.55** 0.54** 0.64** 1.00                                           

MA7 0.49** 0.44** 0.49** 0.53** 0.54** 0.50** 1.00                                         

MA8 0.45** 0.44** 0.45** 0.47** 0.49** 0.51** 0.62** 1.00                                       

MA9 0.31** 0.25** 0.41** 0.39** 0.32** 0.33** 0.52** 0.50** 1.00                                     

MA10 0.44** 0.43** 0.47** 0.43** 0.49** 0.48** 0.60** 0.58** 0.57** 1.00                                   

MA11 0.43** 0.41** 0.45** 0.47** 0.41** 0.40** 0.53** 0.51** 0.63** 0.62** 1.00                                 

MA12 0.27** 0.28** 0.21** 0.23** 0.22** 0.23** 0.20** 0.21** 0.15** 0.20** 0.21** 1.00                               

MA13 0.64** 0.65** 0.53** 0.56** 0.52** 0.51** 0.49** 0.46** 0.41** 0.47** 0.50** 0.32** 1.00                             

MA14 0.53** 0.59** 0.50** 0.47** 0.48** 0.48** 0.44** 0.43** 0.43** 0.52** 0.51** 0.28** 0.72** 1.00                           

MA15 0.51** 0.55** 0.46** 0.48** 0.48** 0.55** 0.49** 0.49** 0.43** 0.53** 0.45** 0.28** 0.66** 0.62** 1.00                         

MA16 0.42** 0.40** 0.47** 0.49** 0.44** 0.50** 0.49** 0.43** 0.56** 0.47** 0.53** 0.23** 0.59** 0.58** 0.70** 1.00                       

MA17 0.40** 0.40** 0.37** 0.33** 0.38** 0.41** 0.46** 0.47** 0.45** 0.44** 0.45** 0.18** 0.46** 0.43** 0.42** 0.42** 1.00                     

MA18 0.09** 0.10** 0.09** 0.09** 0.08** 0.13** 0.11** 0.06** 0.08** 0.13** 0.10** 0.03** 0.13** 0.12** 0.14** 0.11** 0.15** 1.00                   

MA19 0.22** 0.21** 0.37** 0.33** 0.24** 0.25** 0.39** 0.37** 0.59** 0.42** 0.49** 0.12** 0.25** 0.37** 0.35** 0.47** 0.41** 0.09** 1.00                 

MA20 0.17** 0.17** 0.23** 0.16** 0.10** 0.21** 0.28** 0.25** 0.43** 0.31** 0.34** 0.12** 0.21** 0.22** 0.25** 0.34** 0.33** 0.08** 0.52** 1.00               

MA21 0.27** 0.23** 0.33** 0.33** 0.28** 0.28** 0.40** 0.32** 0.55** 0.38** 0.51** 0.17** 0.28** 0.32** 0.29** 0.38** 0.43** 0.10** 0.54** 0.49** 1.00             

MA22 0.47** 0.45** 0.28** 0.38** 0.34** 0.35** 0.36** 0.36** 0.20** 0.40** 0.36** 0.22** 0.50** 0.39** 0.39** 0.34** 0.47** 0.10** 0.27** 0.26** 0.35** 1.00           

MA23 0.51** 0.56** 0.37** 0.41** 0.39** 0.38** 0.39** 0.47** 0.41** 0.43** 0.45** 0.24** 0.58** 0.57** 0.53** 0.49** 0.59** 0.18** 0.38** 0.30** 0.40** 0.61** 1.00         

MA24 0.47** 0.42** 0.38** 0.49** 0.47** 0.41** 0.44** 0.42** 0.47** 0.45** 0.50** 0.22** 0.54** 0.49** 0.47** 0.49** 0.53** 0.15** 0.46** 0.35** 0.50** 0.55** 0.71** 1.00       

MA25 0.54** 0.56** 0.36** 0.46** 0.44** 0.40** 0.39** 0.37** 0.36** 0.43** 0.46** 0.25** 0.61** 0.55** 0.53** 0.46** 0.49** 0.18** 0.33** 0.26** 0.40** 0.59** 0.74** 0.73** 1.00     

MA26 0.46** 0.46** 0.38** 0.44** 0.51** 0.44** 0.48** 0.48** 0.40** 0.48** 0.47** 0.21** 0.53** 0.47** 0.49** 0.43** 0.54** 0.17** 0.39** 0.29** 0.46** 0.53** 0.63** 0.72** 0.67** 1.00   

MA27 0.40** 0.39** 0.37** 0.38** 0.41** 0.47** 0.43** 0.44** 0.44** 0.42** 0.49** 0.20** 0.50** 0.50** 0.53** 0.54** 0.55** 0.10** 0.46** 0.37** 0.43** 0.43** 0.57** 0.61** 0.57** 0.62** 1.00 

หมายเหตุ **  หมายถึง  p<0.01 , * หมายถึง  p<0.05 
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จากตารางที่  18 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันของตัวบงช้ีจํานวน 
27 ตัวบงช้ี ในโมเดลการวัดของมีทักษะการจัดการ (MAN) พบวามีความสัมพันธกันเชิงบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01(p< .01) โดยตัวบงช้ีที่มีความสัมพันธกันสูงที่สุด คือ มีการกําหนด
เปาหมายของวิทยาลัยที่ชัดเจน (MA13) และมีการทบทวนการทํางานเพื่อใหการดําเนินงานของ
วิทยาลัยบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว (MA14) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.72 ตัวบงช้ีที่มี
ความสัมพันธกันนอยที่สุด คือ มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเพื่อสรางความเขาใจในทิศทางของ
วิทยาลัยที่ตรงกัน (MA7) และการจัดการกับความขัดแยงดวยความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพ  
(MA18) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.04 
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ตารางท่ี 19 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันของตัวบงช้ีในโมเดลการวัดมีวิสัยทัศน 
 

ตัว
บงชี้ VI28 VI29 VI30 VI31 VI32 VI33 VI34 VI35 VI36 VI37 VI38 VI39 VI40 VI41 
VI28 1.000                           

VI29 .649** 1.000                         

VI30 .604** .680** 1.000                       

VI31 .570** .584** .610** 1.000                     

VI32 .570** .559** .711** .524** 1.000                   

VI33 .539** .547** .579** .563** .622** 1.000                 

VI34 .512** .561** .613** .612** .602** .812** 1.000               

VI35 .500** .507** .592** .589** .587** .732** .793** 1.000             

VI36 .537** .541** .513** .562** .519** .693** .769** .783** 1.000           

VI37 .530** .584** .505** .601** .497** .696** .772** .725** .838** 1.000         

VI38 .539** .551** .528** .525** .458** .564** .600** .556** .609** .660** 1.000       

VI39 .461** .462** .564** .467** .544** .507** .562** .579** .559** .510** .714** 1.000     

VI40 .517** .579** .504** .528** .442** .595** .652** .615** .657** .705** .727** .649** 1.000   

VI41 .187** .230** .239** .153** .250** .189** .183** .241** .224** .188** .227** .173** .264** 1.000 

 
หมายเหตุ **  หมายถึง  p<0.01 , * หมายถึง  p<0.05 
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จากตารางที่ 19 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันของตัวบงช้ีจํานวน 
14 ตัวบงช้ี ในโมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน (VIS)  พบวา มีความสัมพันธกันเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) โดยตัวบงช้ีที่มีความสัมพันธกันสูงที่สุด คือ สรางเครือขายเพื่อชวยให
เกิดการสรางนวัตกรรมในวิทยาลัย (VI36) และขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดการสราง
นวัตกรรมในวิทยาลัย (VI37) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ เทากับ .838 สวนตัวบง ช้ีที่มี
ความสัมพันธกันนอยที่สุด คือ กระตุนใหเกิดความคิดริเริ่มกลาทําสิ่งใหมใหเกิดข้ึนในวิทยาลัย (VI31) 
และชวยขับเคลื่อนวิทยาลัยเพื่อใหเกิดความเจริญงอกงาม (VI41) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
เทากับ .153   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 
 

 
 

ตารางท่ี 20 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันของตัวบงช้ีในโมเดลการวัดของใหอิสระในการปฏิบัติ 
 

ตัว
บงชี้ FR42 FR43 FR44 FR45 FR46 FR47 FR48 FR49 FR50 FR51 FR52 FR53 FR54 FR55 FR56 FR57 FR58 FR59 FR60 FR61 FR62 

FR42 1.000                                         

FR43 .153** 1.000                                       

FR44 .522** .182** 1.000                                     

FR45 .620** .248** .596** 1.000                                   

FR46 .571** .267** .487** .696** 1.000                                 

FR47 .540** .218** .494** .611** .620** 1.000                               

FR48 .459** .214** .349** .548** .581** .666** 1.000                             

FR49 .512** .248** .470** .603** .668** .754** .735** 1.000                           

FR50 .546** .231** .452** .623** .709** .634** .646** .757** 1.000                         

FR51 .554** .217** .454** .605** .647** .558** .614** .676** .741** 1.000                       

FR52 .320** .188** .250** .472** .495** .399** .513** .501** .524** .425** 1.000                     

FR53 .466** .176** .377** .584** .568** .504** .588** .567** .595** .559** .665** 1.000                   

FR54 .539** .181** .459** .618** .572** .546** .591** .590** .607** .602** .613** .843** 1.000                 

FR55 .488** .225** .504** .561** .564** .596** .533** .637** .613** .583** .507** .654** .660** 1.000               

FR56 .466** .222** .426** .594** .589** .603** .583** .658** .598** .596** .562** .650** .668** .782** 1.000             

FR57 .511** .216** .460** .589** .630** .540** .521** .607** .636** .552** .506** .574** .674** .692** .698** 1.000           

FR58 .445** .205** .523** .515** .502** .484** .426** .481** .529** .491** .388** .390** .472** .531** .479** .563** 1.000         

FR59 .513** .199** .475** .595** .634** .513** .503** .539** .567** .518** .420** .550** .605** .576** .552** .651** .696** 1.000       

FR60 .401** .191** .533** .539** .565** .498** .446** .469** .505** .468** .382** .495** .529** .580** .523** .607** .727** .750** 1.000     

FR61 .430** .169** .565** .564** .553** .466** .447** .482** .532** .535** .356** .465** .540** .588** .537** .651** .716** .745** .794** 1.000   

FR62 .431** .157** .453** .535** .471** .432** .415** .448** .508** .456** .374** .489** .521** .596** .499** .551** .674** .666** .658** .740** 1.000 

 
หมายเหตุ **  หมายถึง  p<0.01 , * หมายถึง  p<0.05 
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จากตารางที่ 20 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันของตัวบงช้ีจํานวน 
21 ตัวบงช้ี ในโมเดลการวัดของใหอิสระในการปฏิบัติ (FRE) พบวา มีความสัมพันธกันเชิงบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) โดยตัวบงช้ีที่มีความสัมพันธกันสูงที่สุด คือ เปนที่ปรึกษาใน
การทํางานแกบุคลากรในวิทยาลัย (FR53) และใหคําแนะนําในการทํางานแกบุคลากรในวิทยาลัย 
(FR54) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ .832 สวนตัวบงช้ีที่มีความสัมพันธกันนอยที่สุดคือ มี
ความสามารถในการเรียนรูและสอนบุคคลอื่นใหเกิดการเรียนรูสิ่งใหม (FR42) และมอบหมายงาน
และความรับผิดชอบใหกับบุคคลที่มีความสามารถ (FR43) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 
.153  
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ตารางท่ี 22 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันของตัวบงช้ีในโมเดลการวัดของมีความทายทายเชิงปรับเปลี่ยน 
ตัว

บ่งชี AD63 AD64 AD65 AD66 AD67 AD68 AD69 AD70 AD71 AD72 AD73 AD74 AD75 AD76 AD77 AD78 AD79 AD80 AD81 AD82 AD83 

AD63 1.00                                         

AD64 .819** 1.000                                       

AD65 .789** .799** 1.000                                     

AD66 .649** .639** .613** 1.000                                   

AD67 .568** .576** .572** .623** 1.00                                 

AD68 .613** .612** .611** .625** .778** 1.00                               

AD69 .631** .596** .634** .551** .642** .736** 1.00                             

AD70 .609** .585** .591** .633** .670** .742** .716** 1.00                           

AD71 .551** .566** .525** .601** .689** .688** .632** .698** 1.00                         

AD72 .416** .421** .432** .381** .495** .482** .467** .511** .536** 1.00                       

AD73 .453** .468** .445** .469** .526** .534** .437** .537** .598** .732** 1.00                     

AD74 .470** .473** .473** .496** .564** .571** .525** .585** .643** .723** .802** 1.00                   

AD75 .404** .429** .415** .447** .500** .512** .463** .508** .599** .632** .782** .726** 1.000                 

AD76 .551** .563** .558** .454** .527** .612** .631** .577** .573** .563** .635** .668** .598** 1.000               

AD77 .566** .548** .562** .584** .555** .655** .605** .632** .586** .587** .612** .665** .622** .601** 1.000             

AD78 .566** .567** .581** .515** .618** .655** .623** .605** .607** .545** .545** .617** .496** .587** .604** 1.000           

AD79 .673** .587** .602** .506** .518** .605** .640** .614** .501** .533** .541** .555** .478** .594** .687** .737** 1.000         

AD80 .633** .548** .577** .498** .540** .599** .600** .597** .539** .488** .524** .528** .468** .609** .611** .715** .842** 1.000       

AD81 .492** .493** .463** .452** .485** .529** .574** .544** .489** .468** .487** .515** .522** .563** .563** .546** .620** .662** 1.00     

AD82 .368** .374** .358** .421** .494** .460** .441** .485** .531** .489** .593** .535** .572** .432** .471** .535** .432** .484** .499** 1.00   

AD83 .401** .393** .396** .372** .449** .481** .500** .487** .483** .447** .475** .489** .495** .473** .479** .515** .504** .503** .560** .619** 1.00 

 
 

หมายเหตุ **  หมายถึง  p<0.01 , * หมายถึง  p<0.05 
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จากตารางที่ 21 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันของตัวบงช้ีจํานวน 
21 ตัวบงช้ี ในโมเดลการวัดของมีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน (ADA) พบวา มีความสัมพันธกันเชิง
บวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01)  โดยตัวบงช้ีที่มีความสัมพันธกันสูงที่สุด คือ 
คนหาวิธีการใหมในการจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดในวิทยาลัย (AD63) และสามารถมองปญหาเปน
โอกาสและความทาทายในการดําเนินงาน (AD64) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.819 
สวนตัวบงช้ีที่มีความสัมพันธกันนอยที่สุดคือคนหาวิธีการใหมในการจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดใน
วิทยาลัย (AD63) และมีความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน (AD82) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
เทากับ 0.368  โดยภาพรวม ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันของตัวบงช้ีจาก
ตารางที่ 18 – 21 แสดงใหเห็นวา ตัวบงช้ีในแตละโมเดลการวัดมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) ทุกคา แสดงใหเห็นวา ตัวบงช้ีทุกตัวมีความเหมาะสมที่จะนําไป
วิเคราะหองคประกอบได 
 สําหรับผลการวิเคราะหคาสถิติอื่นๆ ที่ใชในการพิจารณาความเหมาะสม ไดแก คาสถิติของ 
Baertlett และคาการทดสอบความเพียงพอของตัวอยางของไกเซอร-ไมเยอร-ออลคิล (Kaiser-
Mayer-Olkin: KMO) จําแนกตามโมเดลยอย คือ โมเดลการวัดของมีทักษะการจัดการ โมเดลการวัด
ของมีวิสัยทัศน โมเดลการวัดของใหอิสระในการปฏิบัติ และโมเดลการวัดของมีความทาทายเชิง
ปรับเปลี่ยน ปรากฏผลในตารางที่ 22 

ตารางท่ี  22  คาสถิติ Baertlett และคาดัชนีไกเซอร-ไมเยอร-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olki 
Measurers of Sampling Adequacy: MSA) ของแตละโมเดลการวัด 

โมเดล Baertlett 
test of 

Sphericity 

p Kaiser-Mayer-Olkin 
Measurers of 

Sampling Adequacy(MSA) 
มีทักษะการจัดการ   10944.238 .000 .950 
มีวิสัยทัศน   6838.555 .000 .953 
ใหอิสระในการปฏิบัติ 10654.067 .000 .952 
มีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน 11361.632 .000 .956 

  

จากตารางที่ 22  ผลการวิเคราะหเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซสหสัมพันธกอน
นําไปวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวา เมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรแตกตางจากเมทริกซ
เอกลักษณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคา Baertlett Test of Sphericity มีคาเทากับ 
10944.238, 6838.555, 10654.067 และ 11361.632 ตามลําดับขององคประกอบหลัก มีคาความ
นาจะเปนนอยกวา .01 (p< .01) ซึ่งเปนไปตามเกณฑ สวนคาดัชนีวัดความเพียงพอของตัวอยางของ
ไกเซอร-ไมเยอร-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin: KMO) มีคาอยูระหวาง 0.950 – 0.956 แสดงวา
จํานวนตัวอยางที่ใชในการวิจัยมีมากพอและเหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันไดตอไป  

สําหรับผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน เพื่อสรางสเกลองคประกอบมาตรฐานจากตัว
บงช้ี จํานวน 83 ตัวบงช้ี ตามโมเดลยอยทั้ง 4 โมเดล มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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 1)  โมเดลการวัดของมีทักษะการจัดการ 
       ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของมีทักษะการจัดการ (MAN) 
แสดงในตารางที่ 23 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางกันของตัวแปร 5 ตัวแปรใน
องคประกอบมีทักษะการจัดการ แสดงในตารางที่ 24 และการสรางโมเดลการวัดของมีทักษะการ
จัดการ แสดงในภาพที่ 12 
 
ตารางท่ี  23  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของมีทักษะการจัดการ (MAN) 

องคประกอบ
ยอย 

ตัวบงช้ี  S.E. t-value 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องคประกอบ 
(FS) 

สัมประสิทธิ์
การพยากรณ 

(R2) 

ความคลาด
เคล่ือนของตัว

บงช้ี (e) 

MAN1 MA1 
MA2 
MA3 
MA4 
MA5 
MA6 

1.22 
1.22 
1.12 
1.36 
1.18 
1.00 

0.67 
0.66 
0.61 
0.73 
0.60 

- 

18.189** 
18.455** 
18.413** 
18.590** 
19.607** 

- 

0.08 
0.11 
0.13 
0.15 
0.02 
0.09 

0.60 
0.63 
0.61 
0.64 
0.57 
0.52 

0.32 
0.28 
0.26 
0.33 
0.34 
0.29 

MAN2 MA7 
MA8 
MA9 
MA10 
MA11 

0.97 
0.87 
0.80 
1.07 
1.00 

0.06 
0.05 
0.04 
0.05 

- 

17.85** 
17.07** 
18.44** 
19.97** 

- 

0.12 
0.10 
0.15 
0.20 
0.14 

0.56 
0.51 
0.48 
0.65 
0.56 

0.20 
0.20 
0.19 
0.16 
0.21 

MAN3 MA12 
MA13 
MA14 
MA15 
MA16 

1.25 
1.42 
1.13 
1.06 
1.00 

0.07 
0.07 
0.06 
0.05 

- 

19.11** 
20.87** 
19.35** 
22.74** 

- 

0.12 
0.20 
0.14 
0.08 
0.07 

0.66 
0.78 
0.66 
0.59 
0.51 

0.21 
0.15 
0.17 
0.20 
0.26 

MAN4 MA17 
MA18 
MA19 
MA20 
MA21 
MA22 

0.94 
1.04 
0.67 
0.59 
0.80 
1.00 

0.06 
0.07 
0.05 
0.06 
0.06 

- 

15.56** 
15.71** 
12.62** 
9.90** 
12.81** 

- 

0.12 
0.08 
0.02 
0.03 
0.02 
0.06 

0.52 
0.53 
0.31 
0.19 
0.32 
0.43 

0.21 
0.24 
0.25 
0.39 
0.33 
0.34 

MAN5 MA23 
MA24 
MA25 
MA26 
MA27 

1.18 
1.26 
1.30 
1.24 
1.00 

0.06 
0.06 
0.06 
0.06 

- 

20.23** 
20.31** 
20.16** 
19.59** 

- 

0.22 
0.05 
0.18 
0.09 
0.14 

0.72 
0.67 
0.73 
0.63 
0.57 

0.13 
0.18 
0.15 
0.22 
0.18 

CMIN/DF =2.297, RMSEA = 0.046, GFI = 0.938, AGFI = 0.903, CFI = 0.974, NFI = 0.955 
**P < .01 
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ตารางท่ี 24 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางกันของตัวแปร 5 ตัวแปรในองคประกอบมีทักษะการ
จัดการ 
 

องคประกอบ
ยอย 

MAN1 MAN2 MAN3 MAN4 MAN5 

MAN1 
MAN2 
MAN3 
MAN4 
MAN5 

1.00 
.769** 
.824** 
.695** 
.654** 

 
1.00 

.765** 

.826** 

.708** 

 
 

1.00 
.702** 
.772** 

 
 
 

1.00 
.931** 

 
 
 
 

1.00 
** P < .01 
 
 จากตารางที่ 23 – 24 สามารถสรางโมเดลการวัดของมีทักษะการจัดการ  ไดดังภาพที่ 12 
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ภาพท่ี 12 โมเดลการวัดของมีทักษะการจัดการ 

 จากตารางที่ 23, 24 และภาพที่ 12 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัด
ของมีทักษะการจัดการ พบวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาจากคาไค-
สแควรสัมพัทธ (Relative Chi-Square: CMIN/DF) เทากับ 2.297 คาความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณคาพารามิเตอร (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เทากับ 0.046 
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คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) เทากับ 0.938 คาดัชนีวัดความ
กลมกลืนที่ปรับแลว (Adjusted Goodness- of - Fit Index: AGFI) เทากับ 0.903 คาดัชนีความ
สอดคลองเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) เทากับ 0.974 และคาดัชนีความ
สอดคลองเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI) เทากับ 0.955 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลการวัดตามตารางที่ 23 และภาพที่ 12 พบวานํ้าหนัก
องคประกอบของตัวบงช้ีทั้ง 27 ตัวมีคาเปนบวก มีคาต้ังแต  0.59 - 1.42 ซึ่งเกินเกณฑที่กําหนด คือ 
0.30 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา  ซึ่งแสดงใหเห็นวาตัวบงช้ีเหลาน้ีเปนตัวบงช้ีที่สําคัญ
ขององคประกอบยอยทั้ ง 5 องคประกอบ คือ ตัวบง ช้ี MA1-MA6 เปนตัวบง ช้ีที่สําคัญของ
องคประกอบยอยการจัดการองคกร (MAN1) ตัวบงช้ีที่  MA7 – MA11 เปนตัวบงช้ีที่สําคัญของ
องคประกอบยอยการสื่อสาร (MAN2) ตัวบงช้ีที่ MA12 – MA16 เปนตัวบงช้ีที่สําคัญขององคประกอบ
ยอยการวางแผน (MAN3) ตัวบงช้ีที่ MA17 – MA22 เปนตัวบงช้ีที่สําคัญขององคประกอบยอยการ
จัดการความขัดแยง (MAN4) และตัวบงช้ีที่ MA23 – MA27 เปนตัวบงช้ีที่สําคัญขององคประกอบยอย
การจัดการการเปลี่ยนแปลง (MAN5) นอกจากจะพิจารณาคานํ้าหนักองคประกอบแลว  ยังสามารถ
พิจารณาไดจากคาความแปรปรวนรวมกับองคประกอบยอย (R2) และคาสัมประสิทธ์ิคะแนน
องคประกอบ (Factor Score Coefficient)  ซึ่งก็ใหความหมายในทํานองเดียวกัน 

จากตารางที่ 24 พบวาแตละองคประกอบยอยในโมเดลการวัดของมีทักษะการจัดการ มี
ความสัมพันธกันทุกตัว  ซึ่งความสัมพันธน้ีเกิดจากความสัมพันธระหวางความแปรปรวนและความ
แปรปรวนรวมขององคประกอบยอยที่ปรับใหเปนมาตรฐานแลว มีคาความสัมพันธตํ่าสุดถึงสูงสุด
ต้ังแต 0.654 - 0.931 และตัวบงช้ีแตละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยูดวย ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ
ระหวางตัวบงช้ีกับตัวบงช้ีอื่นในโมเดล ซึ่งในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันในครั้งน้ีไดนําคา
ความคลาดเคลื่อนเขามาวิเคราะหดวย 

ผูวิจัยไดนําคาสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบที่ไดจากการวิเคราะหครั้งน้ีไปใชในการสราง
สเกลองคประกอบยอย  เพื่อใหไดตัวแปรใหมสําหรับนําไปวิเคราะหเพื่อพัฒนาตัวบงช้ีภาวะผูนํา
ปรับเปลี่ยน สําหรับอาจารยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
สําหรับโมเดลการวัดของการมีทักษะการจัดการไดสเกลองคประกอบ 5 ตัว ดังสมการ 

MAN1 = (MA1+MA2+MA3+MA4+MA5+MA6) = (0.60+0.63+0.61+0.64+0.57+0.52) = 
3.57                                             

MAN2 = (MA7+MA8+MA9+MA10+MA11) = (0.56-0.51+0.48+0.65+0.56) = 2.76 
MAN3 = (MA12+MA13+MA14+MA15+MA16) = (0.66+0.78+0.66-0.59+0.51) = 3.20 

MAN4 = (MA17+MA18+MA19+MA20+MA21+MA22) = (0.52+0.53+0.31+0.19+0.32 
+0.43) = 2.30 

MAN5 = (MA23+MA24+MA25+MA26+MA27) = (0.72+0.67+0.73+0.63+0.57) = 3.32 
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 2)  โมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน 
       ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน (VIS) แสดงใน
ตารางที่ 25 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางกันของตัวแปร 3 ตัวแปรใน
องคประกอบมีวิสัยทัศน แสดงในตารางที่ 26 และการสรางโมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน แสดงในภาพ
ที่ 13 
 
ตารางท่ี  25  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน (VIS) 
 

องคประกอบ
ยอย 

ตัวบงช้ี  S.E. t-value 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องคประกอบ 
(FS) 

สัมประสิทธิ์
การพยากรณ 

(R2) 

ความคลาด
เคล่ือนของตัว

บงช้ี (e) 

VIS1 VI28 
VI29 
VI30 
VI31 
VI32 

1.01 
0.96 
0.98 
1.02 
1.00 

0.58 
0.05 
0.04 
0.06 

- 

17.46** 
18.01** 
22.21** 
17.24*** 

- 

0.11 
0.20 
0.16 
0.13 
0.11 

0.56 
0.64 
0.67 
0.58 
0.56 

0.23 
0.15 
0.14 
0.22 
0.23 

VIS2 VI33 
VI34 
VI35 
VI36 
VI37 

0.94 
0.97 
0.98 
1.01 
1.00 

0.04 
0.03 
0.04 
0.03 

- 

25.54** 
29.58** 
27.92** 
33.94** 

- 

0.11 
0.28 
0.21 
0.07 
0.13 

0.69 
0.82 
0.76 
0.71 
0.72 

0.19 
0.10 
0.15 
0.20 
0.19 

VIS3 VI38 
VI39 
VI40 
VI41 

1.18 
1.11 
1.17 
1.00 

0.06 
0.05 
0.05 

- 

20.33** 
21.77** 
21.63** 

- 

0.28 
0.12 
0.12 
0.23 

0.75 
0.67 
0.68 
0.62 

0.13 
0.18 
0.18 
0.18 

CMIN/DF =2.513, RMSEA =0.050, GFI = 0.979, AGFI = 0.942, CFI = 0.992, NFI = 0.987 
** P < .01 

 
ตารางท่ี 26 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางกันของตัวแปร 3 ตัวแปรในองคประกอบมีวิสัยทัศน 
 

องคประกอบยอย VIS 1 VIS 2 VIS 3 
VIS 1 
VIS 2 
VIS 3 

1.00 
.852** 
.785** 

 
1.00 

.821** 

 
 

1.00 
 
** P < .01 
 จากตารางที่ 25 – 26 สามารถสรางโมเดลการวัดของมีวิสัยทัศนไดดังภาพที่ 13 
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ภาพท่ี 13 โมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน 

จากตารางที่ 25 , 26 และภาพที่ 13  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลมี
วิสัยทัศน พบวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาจากคาไค-สแควรสัมพัทธ 
(relative Chi-Square: CMIN/DF) เทากับ 2.513 คาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร 
(Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เทากับ 0.050 คาดัชนีวัดระดับความ
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กลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) เทากับ 0.979 คาดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแลว 
(Adjusted Goodness- of - Fit Index: AGFI) เทากับ 0.942 คาดัชนีความสอดคลองเชิงเปรียบเทียบ 
(Comparative Fit Index: CFI) เทากับ 0.992 และคาดัชนีความสอดคลองเชิงปทัสถาน (Normed 
Fit Index: NFI) เทากับ 0.987 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลการวัดตามตารางที่ 25 และภาพที่ 13 พบวานํ้าหนัก
องคประกอบของตัวบงช้ีทั้ง 14 ตัวมีคาเปนบวก มีคาต้ังแต  0.94 – 1.18 ซึ่งเกินเกณฑที่กําหนด คือ 
0.30 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา  ซึ่งแสดงใหเห็นวาตัวบงช้ีเหลาน้ีเปนตัวบงช้ีที่สําคัญ
ขององคประกอบยอยทั้ง 3 องคประกอบ คือ ตัวบงช้ี VI28-VI32 เปนตัวบงช้ีที่สําคัญขององคประกอบ
ยอยกลาเสี่ยง (VIS1) ตัวบงช้ีที่ VI33 –VI37 เปนตัวบงช้ีที่สําคัญขององคประกอบยอยนักนวัตกรรม 
(VIS2) และตัวบงช้ีที่ VI38–VI41 เปนตัวบงช้ีที่สําคัญขององคประกอบยอยมีจินตนาการ (VIS3) 
นอกจากจะพิจารณาคานํ้าหนักองคประกอบแลว  ยังสามารถพิจารณาไดจากคาความแปรปรวน
รวมกับองคประกอบยอย (R2) และคาสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบ (Factor Score Coefficient) 
ซึ่งก็ใหความหมายในทํานองเดียวกัน 

จากตารางที่ 26 พบวาแตละองคประกอบยอยในโมเดลการวัดของมีวิสัยทัศนมีความสัมพันธ
กันทุกตัว  ซึ่งความสัมพันธน้ีเกิดจากความสัมพันธระหวางความแปรปรวนและความแปรปรวนรวม
ขององคประกอบยอยที่ปรับใหเปนมาตรฐานแลว  มีคาความสัมพันธตํ่าสุดถึงสูงสุดต้ังแต 0.785-
0.852 และตัวบงช้ีแตละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยูดวย ซึ่งเกิดจากความสัมพันธระหวางตัว
บงช้ีกับตัวบงช้ีอื่นในโมเดล ซึ่งในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันในครั้งน้ีไดนําคาความ
คลาดเคลื่อนเขามาวิเคราะหดวย 

ผูวิจัยไดนําคาสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบที่ไดจากการวิเคราะหครั้งน้ีไปใชในการสราง
สเกลองคประกอบยอย เพื่อใหไดตัวแปรใหมสําหรับนําไปวิเคราะหเพื่อพัฒนาตัวบงช้ีภาวะผูนํา
ปรับเปลี่ยน สําหรับอาจารย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกโมเดลการ
วัดของมวิีสัยทัศนไดสเกลองคประกอบ 3  ตัว ดังสมการ 

VIS1 = (VI28+VI29+VI30+VI31+VI32) = (0.56+0.64+0.67+0.58+0.56) = 3.01 
VIS2 = (VI33+VI34+VI35+VI36+VI37) = (0.69+0.82+0.76+0.71+0.72) = 3.70 
VIS3 = (VI38+VI39+VI40+VI41) = (0.75+0.67+0.68+0.61) = 2.71 
 

 3)  โมเดลการวัดของใหอิสระในการปฏิบัติ 
       ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของใหอิสระในการปฏิบัติ 
(FRE) แสดงในตารางที่ 27 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางกันของตัวแปร 4 ตัว
แปรในองคประกอบการใหอิสระในการปฏิบัติ แสดงในตารางที่ 28 และการสรางโมเดลการวัดของให
อิสระในการปฏิบัติ แสดงในภาพที่ 14 
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ตารางท่ี  27  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของใหอิสระในการปฏิบัติ(FRE) 
 

องคประกอบ
ยอย 

ตัว
บงชี้ 

เมทริกซนํ้าหนัก
องคประกอบ 

สัมประสิทธิ์
การ

พยากรณ 
(R2) 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องคประกอบ 
(FS) 

ความคลาด
เคลื่อนของ
ตัวบงชี้ (e)   SE T 

FRE 1 FR42 
FR43 
FR44 
FR45 
FR46 

0.76 
0.96 
0.78 
0.99 
1.00 

0.04 
0.04 
0.04 
0.04 

- 

20.07** 
24.96** 
17.44** 
25.18** 

- 

0.50 
0.67 
0.48 
0.69 
0.72 

0.09 
0.14 
0.13 
0.14 
0.22 

0.19 
0.15 
0.21 
0.15 
0.13 

FRE 2 FR47 
FR48 
FR49 
FR50 
FR51 

1.08 
0.98 
1.14 
1.10 
1.00 

0.05 
0.05 
0.05 
0.04 

- 

20.49** 
20.37** 
24.07** 
26.56** 

- 

0.73 
0.59 
0.75 
0.74 
0.65 

0.26 
0.06 
0.10 
0.18 
0.17 

0.13 
0.20 
0.13 
0.13 
0.16 

FRE 3 FR52 
FR53 
FR54 
FR55 
FR56 
FR57 

0.97 
1.06 
1.07 
1.05 
1.00 
1.00 

0.05 
0.05 
0.05 
0.04 

- 
0.04 

20.42** 
21.68** 
23.26** 
29.73** 

- 
24.43** 

0.53 
0.59 
0.65 
0.70 
0.68 
0.70 

0.20 
0.20 
0.08 
0.07 
0.13 
0.11 

0.28 
0.27 
0.21 
0.16 
0.16 
0.15 

FRE 4 FR58 
FR59 
FR60 
FR61 
FR62 

0.95 
1.05 
1.04 
1.01 
1.00 

0.04 
0.04 
0.04 
0.04 

- 

22.77** 
23.80** 
23.62** 
26.95** 

- 

0.67 
0.74 
0.79 
0.77 
0.63 

0.14 
0.15 
0.25 
0.19 
0.11 

0.14 
0.13 
0.09 
0.10 
0.19 

CMIN/DF =2.505, RMSEA =0.049, GFI = 0.951, AGFI = 0.918, CFI = 0.982, NFI = 0.970 
** P < .01 
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ตารางท่ี 28 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางกันของตัวแปร 4 ตัวแปรในองคประกอบใหอิสระใน
การปฏิบัติ 
 

องคประกอบยอย FRE 1 FRE 2 FRE 3 FRE 4 
FRE 1 
FRE 2 
FRE 3 
FRE 4 

1.00 
.870** 
.872** 
.775** 

 
1.00 

.858** 

.692** 

 
 

1.00 
.788** 

 
 
 

1.00 
 
** P < .01 
 
 จากตารางที่ 27 – 28 สามารถสรางโมเดลการวัดของใหอิสระในการปฏิบัติไดดังภาพที่ 14 
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ภาพท่ี 14 โมเดลการวัดของใหอิสระในการปฏิบัติ 

 จากตารางที่ 27 , 28 และภาพที่ 14  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของ
โมเดลใหอิสระในการปฏิบัติ พบวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาจากคาไค-
สแควรสัมพัทธ (Relative Chi-Square: CMIN/DF) เทากับ 2.505 คาความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณคาพารามิเตอร (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เทากับ 0.049                   
คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) เทากับ 0.951 คาดัชนีวัดความ
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กลมกลืนที่ปรับแลว (Adjusted Goodness- of - Fit Index: AGFI) เทากับ 0.918 คาดัชนีความ
สอดคลองเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) เทากับ 0.982 และคาดัชนีความ
สอดคลองเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI) เทากับ 0.970 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลการวัดตามตารางที่ 27 และภาพที่ 14 พบวานํ้าหนัก
องคประกอบของตัวบงช้ีทั้ง 21 ตัวมีคาเปนบวก มีคาต้ังแต 0.76 – 1.14 ซึ่งเกินเกณฑที่กําหนด คือ 
0.30 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา ซึ่งแสดงใหเห็นวาตัวบงช้ีเหลาน้ีเปนตัวบงช้ีที่สําคัญ
ขององคประกอบยอยทั้ง 4 องคประกอบ คือ ตัวบง ช้ี FR42-FR46 เปนตัวบงช้ีที่สําคัญของ
องคประกอบยอยการมอบหมายงาน (FRE1) ตัวบงช้ีที่  FR47–FR51 เปนตัวบงช้ีที่สําคัญของ
องคประกอบยอยสงเสริมความคิดสรางสรรค (FRE2) ตัวบงช้ีที่ FR52–FR57 เปนตัวบงช้ีที่สําคัญของ
องคประกอบยอยใหการสนับสนุน (FRE3) และตัวบงช้ีที่  FR58–FR62 เปนตัวบงช้ีที่สําคัญของ
องคประกอบยอยมีความไววางใจ (FRE4) นอกจากจะพิจารณาคานํ้าหนักองคประกอบแลว  ยัง
สามารถพิจารณาไดจากคาความแปรปรวนรวมกับองคประกอบยอย (R2) และคาสัมประสิทธ์ิคะแนน
องคประกอบ (Factor Score Coefficient) ซึ่งก็ใหความหมายในทํานองเดียวกนั 

จากตารางที่ 28 พบวาแตละองคประกอบยอยในโมเดลการวัดของมีวิสัยทัศนมีความสัมพันธ
กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธน้ีเกิดจากความสัมพันธระหวางความแปรปรวนและความแปรปรวนรวม
ขององคประกอบยอยที่ปรับใหเปนมาตรฐานแลว มีคาความสัมพนัธตํ่าสุดถึงสูงสุดต้ังแต 0.692-0.872 
และตัวบงช้ีแตละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยูดวย ซึ่งเกิดจากความสัมพันธระหวางตัวบงช้ีกับตัว
บงช้ีอื่นในโมเดล ซึ่งในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันในครั้งน้ีไดนําคาความคลาดเคลื่อนเขามา
วิเคราะหดวย 

ผูวิจัยไดนําคาสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบที่ไดจากการวิเคราะหครั้งน้ีไปใชในการสราง
สเกลองคประกอบยอย  เพื่อใหไดตัวแปรใหมสําหรับนําไปวิเคราะหเพื่อพัฒนาตัวบงช้ีภาวะผูนํา
ปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกโมเดลการ
วัดของใหอิสระในการปฏิบัติไดสเกลองคประกอบ 4 ตัว ดังสมการ 

FRE 1 =(FR42+FR43+FR44+FR45+FR46) = (0.50+0.67+0.48+0.69+0.72) =3.06 
FRE 2 =(FR47+FR48+FR49+FR50+FR51)= (0.73+0.59+0.75+0.74+0.65) =3.46 
FRE 3 =(FR52+FR53+FR54+FR55+FR56+FR57)=(0.53+0.59+0.65+0.70+0.68+0.70)=3.85 
FRE 4 =(FR58+FR59+FR60+FR61+FR62)= (0.67+0.73+0.79+0.77+0.63) =3.59 

 4)  โมเดลการวัดของมีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน 
       ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของมีความทาทายเชิง
ปรับเปลี่ยน (ADA) แสดงในตารางที่ 29 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางกันของตัว
แปร 4 ตัวแปรในองคประกอบการมีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน แสดงในตารางที่ 30 และการสราง
โมเดลการวัดของมีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน แสดงในภาพที่ 15 
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ตารางท่ี  29  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดของมีความทาทายเชิง
ปรับเปลี่ยน (ADA) 
 

องคประกอบ
ยอย 

ตัว
บงชี้ 

เมทริกซนํ้าหนัก
องคประกอบ 

สัมประสิทธิ์
การ

พยากรณ 
(R2) 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องคประกอบ 
(FS) 

ความคลาด
เคลื่อนของ
ตัวบงชี้ (e)   SE T 

ADA 1 AD63 
AD64 
AD65 
AD66 

1.42 
1.40 
1.37 
1.00 

0.06 
0.06 
0.06 

- 

22.35** 
22.43** 
21.65** 

- 

0.81 
0.81 
0.76 
0.52 

0.21 
0.19 
0.16 
0.06 

0.11 
0.10 
0.13 
0.21 

ADA 2 AD67 
AD68 
AD69 
AD70 
AD71 

0.86 
0.95 
0.96 
1.00 
0.88 

0.04 
004 
0.04 

- 
0.04 

23.81** 
26.60** 
25.56** 
24.80** 

- 

0.63 
0.72 
0.68 
0.71 
0.66 

0.12 
0.15 
0.15 
0.18 
0.19 

0.14 
0.11 
0.14 
0.13 
0.13 

ADA 3 AD72 
AD73 
AD74 
AD75 
AD76 
AD77 

1.10 
1.18 
1.16 
1.00 
1.09 
1.16 

0.05 
0.04 
0.05 

- 
0.05 
0.06 

21,54** 
28.53** 
23.90** 

- 
20.82** 
21.26** 

0.66 
0.74 
0.75 
0.59 
0.62 
0.65 

0.14 
0.18 
0.13 
0.02 
0.11 
0.19 

0.15 
0.12 
0.10 
0.16 
0.17 
0.17 

ADA 4 AD78 
AD79 
AD80 
AD81 
AD82 
AD83 

1.20 
1.35 
1.19 
1.00 
0.81 
0.91 

0.06 
0.07 
0.06 

- 
0.05 
0.06 

19.37** 
20.90** 
21.85** 

- 
15.86** 
16.50** 

0.76 
0.73 
0.65 
0.55 
0.42 
0.42 

0.22 
0.18 
0.01 
0.13 
0.07 
0.05 

0.12 
0.17 
0.19 
0.21 
0.22 
0.28 

CMIN/DF =2.481, RMSEA =0.049, GFI = 0.947, AGFI = 0.911, CFI = 0.982, NFI = 0.970 
** P < .01 
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ตารางท่ี 30 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางกันของตัวแปร 3 ตัวแปรในองคประกอบการเปดกวาง
เพื่อการเรียนรู 
 

องคประกอบยอย ADA 1 ADA 2 ADA 3 ADA 4 
ADA 1 
ADA 2 
ADA 3 
ADA 4 

1.00 
.815** 
.680** 
.743** 

 
1.00 

.814** 

.856** 

 
 

1.00 
.828** 

 
 
 

1.00 
** P < .01 

 
 จากตารางที่ 29 –30 สามารถสรางโมเดลการวัดของมีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยนไดดังภาพ
ที่ 15 
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ภาพท่ี 15 โมเดลการวัดของมีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน 

 จากตารางที่ 29 , 30 และภาพที่ 15  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของ
โมเดลใหอิสระในการปฏิบัติ พบวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาจากคาไค-
สแควรสัมพัทธ (Relative Chi-Square: CMIN/DF) เทากับ 2.481 คาความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณคาพารามิเตอร (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เทากับ 0.049                   



111 
 

 
 

คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) เทากับ 0.947 คาดัชนีวัดความ
กลมกลืนที่ปรับแลว (Adjusted Goodness- of - Fit Index: AGFI) เทากับ 0.911 คาดัชนีความ
สอดคลองเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) เทากับ 0.982 และคาดัชนีความ
สอดคลองเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI) เทากับ 0.970 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลการวัดตามตารางที่ 29 และภาพที่ 15 พบวานํ้าหนัก
องคประกอบของตัวบงช้ีทั้ง 21 ตัวมีคาเปนบวก มีคาต้ังแต 0.86 – 1.42 ซึ่งเกินเกณฑที่กําหนด คือ 
0.30 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา ซึ่งแสดงใหเห็นวาตัวบงช้ีเหลาน้ีเปนตัวบงช้ีที่สําคัญ
ขององคประกอบยอยทั้ง 4 องคประกอบ คือ ตัวบงช้ี AD63-AD66 เปนตัวบงช้ีที่สําคัญของ
องคประกอบยอยแสวงหาวิธีการใหม (ADA1) ตัวบงช้ีที่  AD67–AD71 เปนตัวบงช้ีที่สําคัญของ
องคประกอบยอยสนับสนุนการปรับเปลี่ยน (ADA2) ตัวบงช้ีที่ AD72–AD77 เปนตัวบงช้ีที่สําคัญของ
องคประกอบยอยมุงความสําเร็จ (ADA3) และตัวบงช้ีที่  AD78–AD83 เปนตัวบงช้ีที่สําคัญของ
องคประกอบยอยพัฒนาความสามารถในการปรับตัว (ADA4) นอกจากจะพิจารณาคานํ้าหนัก
องคประกอบแลว  ยังสามารถพิจารณาไดจากคาความแปรปรวนรวมกับองคประกอบยอย (R2) และ
คาสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบ (Factor Score Coefficient) ซึ่งก็ใหความหมายในทํานอง
เดียวกัน 

จากตารางที่ 30 พบวาแตละองคประกอบยอยในโมเดลการวัดของมีวิสัยทัศนมีความสัมพันธ
กันทุกตัว ซึ่งความสัมพันธน้ีเกิดจากความสัมพันธระหวางความแปรปรวนและความแปรปรวนรวม
ขององคประกอบยอยที่ปรับใหเปนมาตรฐานแลว  มีคาความสัมพันธตํ่าสุดถึงสูงสุดต้ังแต 0.680-
0.856 และตัวบงช้ีแตละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยูดวย ซึ่งเกิดจากความสัมพันธระหวางตัว
บงช้ีกับตัวบงช้ีอื่นในโมเดล ซึ่งในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันในครั้งน้ีไดนําคาความ
คลาดเคลื่อนเขามาวิเคราะหดวย 

ผูวิจัยไดนําคาสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบที่ไดจากการวิเคราะหครั้งน้ีไปใชในการสราง
สเกลองคประกอบยอย  เพื่อใหไดตัวแปรใหมสําหรับนําไปวิเคราะหเพื่อพัฒนาตัวบงช้ีภาวะผูนํา
ปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกสําหรับ
โมเดลการวัดของมีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยนไดสเกลองคประกอบ 4 ตัว ดังสมการ 

ADA 1 = (AD63+ AD64+ AD65+ AD66) = (0.81+0.81+0.76+0.52) = 2.90 
ADA 2 = (AD67+ AD68+ AD69+ AD70+AD71) = (0.63+0.72+0.68+0.71+0.66) =3.40 
ADA 3 = (AD72+ AD73+ AD74+ AD75+AD76+AD77) = 

(0.66+0.74+0.75+0.59+0.62+0.65) =4.01 
ADA 4 = (AD78+AD79+AD80+AD81+AD8+AD83) = (0.76+0.73+0.65+0.55+0.42+0.42) 

=3.53 

โดยภาพรวม จากตารางที่ 23 – 30 และภาพที่ 12 -15 ซึ่งไดแสดงผลการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดทั้ง 4 โมเดล พบวา ทุกโมเดลเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่
กําหนดไว คือ มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษดีมาก นอกจากน้ี คานํ้าหนักองคประกอบของ
ตัวบงช้ีมีนัยสําคัญทางสถิติทุกคา แสดงวาตัวบงช้ีทั้งหมดน้ีเปนตัวบงช้ีที่สําคัญขององคประกอบภาวะ
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ผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีและผลการวิเคราะหสามารถสรางสเกล
องคประกอบจํานวน 16 ตัว ไดดังสมการ 

MAN1 = (MA1+MA2+MA3+MA4+MA5+MA6) = (0.60+0.63+0.61+0.64+0.57+0.52) = 
3.57                                             

MAN2 = (MA7+MA8+MA9+MA10+MA11) = (0.56-0.51+0.48+0.65+0.56) = 2.76 
MAN3 = (MA12+MA13+MA14+MA15+MA16) = (0.66+0.78+0.66-0.59+0.51) = 3.20 
MAN4 = (MA17+MA18+MA19+MA20+MA21+MA22) = (0.52+0.53+0.31+0.19+0.32 

+0.43) = 2.30 
MAN5 = (MA23+MA24+MA25+MA26+MA27) = (0.72+0.67+0.73+0.63+0.57) = 3.32 
VIS1 = (VI28+VI29+VI30+VI31+VI32) = (0.56+0.64+0.67+0.58+0.56) = 3.01 
VIS2 = (VI33+VI34+VI35+VI36+VI37) = (0.69+0.82+0.76+0.71+0.72) = 3.70 
VIS3 = (VI38+VI39+VI40+VI41) = (0.75+0.67+0.68+0.61) = 2.71 
FRE1 = (FR42+FR43+FR44+FR45+FR46) = (0.50+0.67+0.48+0.69+0.72) =3.06 
FRE2 = (FR47+FR48+FR49+FR50+FR51) = (0.73+0.59+0.75+0.74+0.65) =3.46 

           FRE3 = (FR52+FR53+FR54+FR55+FR56+FR57) = (0.53+0.59+0.65+0.70+0.68+0.70) 
=3.85 

FRE4 = (FR58+FR59+FR60+FR61+FR62) = (0.67+0.73+0.79+0.77+0.63) =3.59 
ADA 1 = (AD63+ AD64+ AD65+ AD66) = (0.81+0.81+0.76+0.52) = 2.90 
ADA 2 = (AD67+ AD68+ AD69+ AD70+AD71) = (0.63+0.72+0.68+0.71+0.66) =3.40 
ADA 3 = (AD72+ AD73+ AD74+ AD75+AD76+AD77) = 

(0.66+0.74+0.75+0.59+0.62+0.65) = 4.01 
ADA 4 = (AD78+AD79+AD80+AD81+AD8+AD83) = (0.76+0.73+0.65+0.55+0.42+0.42) 

=3.53 

3.2.2 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสอง 
การวิเคราะหในข้ันตอนน้ีเพื่อทดสอบความสอดคลองของโมเดลที่พัฒนาข้ึนจากทฤษฎี

และงานวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษ  โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second 
Order Confirmatory Factor Analysis) จากองคประกอบยอย 16 องคประกอบ ซึ่งไดจากสเกล
องคประกอบที่สรางข้ึน 16 ตัวดังกลาวขางบน  และองคประกอบหลัก 4 องคประกอบ  ไดแก  มี
ทักษะการจัดการ (MAN)  มีวิสัยทัศน (VIS)  ใหอิสระในการปฏิบัติ (FRE)  และมีความทาทายเชิง
ปรับเปลี่ยน (ADA)  ดังแสดงโมเดลเพื่อการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองในภาพที่ 16 
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ภาพท่ี 16 โมเดลเพื่อการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 

กอนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง  ผูวิจัยไดศึกษาความสัมพันธระหวาง
สเกลองคประกอบยอยทั้ง  16  ตัว  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซสหสัมพันธที่จะนําไปใช
ในการวิเคราะหองคประกอบวามีความเหมาะสมหรือไม  กลาวอีกนัยหน่ึงคือเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความสัมพันธระหวางองคประกอยยอยที่จะนําไปวิเคราะหองคประกอบวา  มีคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธแตกตางจากศูนยหรือไม ถาตัวแปรไมมีความสัมพันธกัน แสดงวาไมมีองคประกอบรวม 
และไมมีประโยชนที่จะนําเมทริกซน้ันไปวิเคราะห (นงลักษณ  วิรัชชัย, 2539)   

รวมถึงการวิเคราะหหาคาสถิติของ  Bartlett  เพื่อพิจารณาวาเมทริกซสหสัมพันธน้ันเปนเมท
ริกซเอกลักษณ (identity matrix)  หรือไม  โดยพิจารณาที่คา Bartlett’s test of Sphericity และ
คาความนาจะเปนวามีความสัมพันธเหมาะสมกันเพียงพอที่จะนําไปวิเคราะหองคประกอบตอไปโดย
พิจารณาที่การมีนัยสําคัญทางสถิติ  และคาดัชนีวัดความเพียงพอของตัวอยาง (Measure of 

MAN 

FRE 

ADA 

MAN1 

MAN2 

MAN3 

MAN4 

MAN5 

VIS1 

VIS2 

VIS3 

FRE1 

FRE2 

FRE3 

FRE4 

ADAP 
VIS 
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R4 

ADA2 
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Sampling Adequacy: MSA) ของไกเซอร-ไมเยอร-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin: KMO) เพื่อ
พิจารณาขนาดตัวอยางวามีจํานวนพอเพียงในการวิเคราะหหรือไม โดยพิจารณาตามเกณฑที่ Cerny 
& Kaiser (1977) ไดเสนอแนะไววา ถา KMO มีคามากกวา .80 แสดงวาจํานวนตัวอยางมีมากพอและ
เหมาะสมที่จะวิเคราะหในระดับดีมาก ถามีคานอยกวา .50 แสดงวามีตัวอยางจํานวนนอยเกินไปไม
เหมาะสมที่จะใชในการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) ดังแสดงในตารางที่ 31
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ตารางท่ี 31 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันขององคประกอบยอย 16 ตัว 
 

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

ตัวบ่งชี MAN1 MAN2 MAN3 MAN4 MAN5 VIS1 VIS2 VIS3 FRE1 FRE2 FRE3 FRE4 ADA1 ADA2 ADA3 ADA4 

MAN1 1.00                

MAN2 .657 1.00               

MAN3 .731 .685 1.00              

MAN4 .519 .685 .590 1.00             

MAN5 .621 .633 .711 .757 1.00            

VIS1 .563 .665 .649 .720 .774 1.00           

VIS2 .532 .483 .529 .556 .702 .748 1.00          

VIS3 .542 .570 .605 .614 .681 .728 .753 1.00         

FRE1 .655 .640 .646 .664 .758 .705 .654 .665 1.00        

FRE2 .600 .617 .624 .588 .726 .696 .731 .681 .729 1.00       

FRE3 .630 .617 .572 .583 .683 .643 .647 .604 .760 .788 1.00      

FRE4 .474 .616 .469 .623 .561 .622 .516 .528 .704 .642 .698 1.00     

ADA1 .566 .529 .575 .558 .631 .690 .717 .696 .672 .689 .727 .577 1.00    

ADA2 .535 .584 .599 .607 .663 .715 .673 .697 .715 .694 .673 ..614 .764 1.00   

ADA3 .504 .584 .604 .588 .611 .616 .560 .611 .719 .666 .658 .654 .634 747 1.00  

ADA4 .570 541 .584 .566 .620 .644 .618 .614 .685 .666 .659 .604 .688 .771 .773 1.00 
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จากตารางที่  31  ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน พบวาองคประกอบยอยทั้ง 
16 ตัว มีความสัมพันธกันเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01)โดยองคประกอบยอยที่มี
ความสัมพันธกันสูงที่สุด คือ สงเสริมความคิดสรางสรรค (FRE2) ใหการสนับสนุน (FRE3) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธเทากับ .788  สวนองคประกอบยอยที่มีความสัมพันธกันนอยที่สุดคือ การวางแผน (MAN3) และมี
ความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน (FRE4)โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ .469  

สําหรับผลการวิเคราะหคาสถิติอื่น ๆ  ที่ใชในการพิจารณาความเหมาะสม ไดแก คาสถิติของ Baertlett 
และคาดัชนีวัดความเพียงพอของตัวอยางของไกเซอร-ไมเยอร-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin: KMO) ผลการ
วิเคราะห ดังแสดงในตารางที่ 32 

ตารางท่ี  32  คาสถิติ  Baertlett และคาดัชนีไกเซอร-ไมเยอร-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of 
Sampling Adequacy MSA) ของโมเดลตัวบงช้ีภาวะผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
 

โมเดล Baertlett test 
of Sphericity 

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

ตัวบงช้ีภาวะผูนํา
ปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก 

9619.732 .000 .952 

 
จากตารางที่ 32  ผลการวิเคราะห พบวา เมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรแตกตางจากเมทริกซ

เอกลักษณ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคา Baertlett test of Sphericity มีคาเทากับ 
1641.845 ซึ่งมีคาความนาจะเปนนอยกวา .01 (p< .01) ซึ่งเปนไปตามเกณฑ สวนคาดัชนีวัดความเพียงพอ
ของตัวอยางของไกเซอร-ไมเยอร-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin: KMO) มีคาเทากับ .952 แสดงวา จํานวน
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยมีมากพอและเหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันไดตอไป  
 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองดวยโปรแกรม AMOS เพื่อพัฒนาตัวบงช้ีภาวะ
ผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ดังแสดงใน
ตารางที่ 33 และภาพที่ 16 
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ตารางท่ี  33  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองเพื่อพัฒนาตัวบงช้ีภาวะผูนําปรับเปลี่ยน
สําหรับอาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
 

องคประกอบ 
เมทริกซนํ้าหนัก
องคประกอบ 

สัมประสิทธิ์
การพยากรณ 

(R2) 

สัมประสิทธิ์คะแนน
องคประกอบ (FS) 

ความคลาดเคล่ือนของ
ตัวบงช้ี (e) 

  SE t 

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก 
องคประกอบยอยมีทักษะการจัดการ (MAN) 
MAN1 1.00 - - 0.51 -0.016 8.86 
MAN2 0.72 0.04 20.66** 0.69 0.324 2.25 
MAN3 0.85 0.04 23.45** 0.67 0.242 3.34 
MAN4 0.79 0.05 17.47** 0.65 0.171 3.16 
MAN5 0.87 0.04 19.64** 0.75 0.285 2.33 
องคประกอบยอยมีวิสัยทัศน (VIS) 
VIS1 1.00 - - 0.81 0.403 1.56 
VIS2 1.15 0.04 27.51** 0.70 0.214 3.78 
VIS3 0.79 0.03 26.19** 0.67 0.162 2.09 
องคประกอบยอยใหอิสระในการปฏิบัติ (FRE) 
FRE1 1.00 - - 0.81 0.312 1.40 
FRE2 1.10 0.04 31.79** 0.78 0.153 2.02 
FRE3 1.41 0.05 30.03** 0.78 0.228 3.21 
FRE4 0.96 0.04 25.16** 0.62 0.089 3.35 
องคประกอบยอยมีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน (ADA) 
ADA1 1.00 - - 0.70 0.104 2.00 
ADA2 1.18 0.04 28.50** 0.81 0.181 1.57 
ADA3 1.31 0.06 23.06** 0.71 0.212 3.21 
ADA4 1.34 0.05 25.37** 0.71 0.130 3.34 
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
MAN 1.00 - - 0.84  1.49 
VIS 0.86 0.05 18.25** 0.88  0.77 
FRE 0.81 0.04 20.43** 0.89  0.64 
ADA 0.71 0.04 17.98** 0.86  0.64 
CMIN/DF = 1.315, RMSEA =0.023, GFI = 0.988, AGFI = 0.965, CFI = 0.998, NFI = 0.994 

 

 จากตารางที่ 33 สามารถสรางโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของตัวบงช้ีภาวะ
ผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ไดดังภาพที่ 17 
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ภาพท่ี 17 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของตัวบงช้ีภาวะผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับ
อาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
 

จากตารางที่ 33 และภาพที่ 17  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของตัวบงช้ีภาวะ
ผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พบวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ พิจารณาจากคาไค-สแควรสัมพัทธ (Relative Chi-Square: CMIN/DF) เทากับ 1.315 คาความคลาด
เคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เทากับ 
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0.023 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit index: GFI) เทากับ 0.988 คาดัชนีวัดความ
กลมกลืนที่ปรับแลว (Adjusted Goodness- of - Fit Index: AGFI) เทากับ 0.965 คาดัชนีความสอดคลองเชิง
เปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) เทากับ 0.998 และคาดัชนีความสอดคลองเชิงปทัสถาน 
(Normed Fit Index: NFI) เทากับ 0.994 

สรุปผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสอดคลองของโมเดลที่พัฒนาจากทฤษฎีและงานวิจัยกับขอมูล
เชิงประจักษ เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที่ 33 และภาพที่ 17 พบวานํ้าหนักองคประกอบของ
ตัวบงช้ีทั้ง 4 องคประกอบหลักมีคาเปนบวก มีคาต้ังแต  0.71 – 1.00 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุก
คาเรียงลําดับจากคานํ้าหนักองคประกอบมากไปหานอยคือมีทักษะการจัดการ (MAN) มีคานํ้าหนักองคประกอบ
เทากับ 1.00 มีวิสัยทัศน (VIS) มีคานํ้าหนักองคประกอบเทากับ 0.86 ใหอิสระในการปฏิบัติ (FRE) มีคานํ้าหนัก
องคประกอบเทากับ 0.81 และมีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน (ADA) มีคานํ้าหนักองคประกอบเทากับ 0.71 ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาตัวบงช้ีภาวะผู นําปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเกิดจาก
องคประกอบหลักของมีทักษะการจัดการ (MAN) มีวิสัยทัศน (VIS) ใหอิสระในการปฏิบัติ (FRE)) และมีความทา
ทายเชิงปรับเปลี่ยน (ADA) ตามลําดับ 
 เน่ืองจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง  จะไมรายงานคาสัมประสิทธ์ิคะแนน
องคประกอบ  ผูวิจัยจึงไดนําคานํ้าหนักองคประกอบสําหรับตัวบงช้ีภาวะผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ทั้ง  4  องคประกอบ  มาสรางสเกลองคประกอบตัวบงช้ีภาวะผูนําปรับเปลี่ยน
สําหรับอาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแทนคาสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบซึ่งทั้งสองคาน้ีให
ความหมายในทํานองเดียวกัน (เพชรมณี  วิริยะสืบพงศ, 2545)  ดังสมการ 

 
ADAP = 1.00(MAN) + 0.86(VIS) + 0.81(FRE) + 0.71(ADA)  

 3.3  คานํ้าหนักองคประกอบขององคประกอบหลัก องคประกอบยอยและตัวบงชี ้
        ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนน้ีเปนการนําเสนอผลการวิเคราะหเพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 3 
คือผลการตรวจสอบคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางหรือคา Factor Loading ตามเกณฑดังน้ี 1) เทากับหรือ
มากกวา 0.7 สําหรับองคประกอบหลัก (Farrell & Rudd, 2011) และ 2) เทากับหรือมากกวา 0.30 สําหรับ
องคประกอบยอยและตัวบงช้ี (Tacq, 1997 อางถึงในวิลาวัลย  มาคุม, 2549) รายละเอียดดังตารางที ่34 
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ตารางท่ี 34 นํ้าหนักองคประกอบขององคประกอบหลัก องคประกอบยอยและตัวบงช้ี 

ภาวะผูนํา 
ปรับเปลี่ยน 

องคประกอบ
หลัก 

  องคประกอบยอย   ตัวบงชี้   

ภาวะผูนํา 
ปรับเปลี่ยน 

(ADAP) 

มีทักษะการ
จัดการ (MAN) 

1.00 
 

การจัดการองคกร
(MAN1) 

1.00 MA1 1.22 
MA2 1.22 
MA3 1.12 
MA4 1.36 
MA5 1.18 
MA6 1.00 

การสื่อสาร
(MAN2) 

0.72 MA7 0.97 
MA8 0.87 
MA9 0.80 
MA10 1.07 
MA11 1.00 

การวางแผน
(MAN3) 

0.85 MA12 1.25 
MA13 1.42 
MA14 1.13 
MA15 1.06 
MA16 1.00 

จัดการความ
ขัดแยง (MAN4) 

0.79 MA17 0.94 
MA18 1.04 
MA19 0.67 
MA20 0.59 
MA21 0.80 
MA22 1.00 

การจัดการการ
เปลี่ยนแปลง 
(MAN5) 

0.87 MA23 1.18 
MA24 1.26 
MA25 1.30 
MA26 1.24 
MA27 1.00 

ภาวะผูนํา 
ปรับเปลี่ยน 

(ADAP) 

มีวิสัยทัศน 
(VIS) 

0.86 กลาเสี่ยง (VIS1) 1.00 VI28 1.01 
VI 29 0.96 
VI 30 0.98 
VI 31 1.02 
VI 32 1.00 
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ภาวะผูนํา 
ปรับเปลี่ยน 

องคประกอบ
หลัก 

  องคประกอบยอย   ตัวบงชี้   

เปนนักนวัตกรรม 
(VIS2) 

1.15 VI 33 0.94 
VI 34 0.97 
VI 35 0.98 
VI 36 1.01 
VI 37 1.00 

มีจินตนาการ 
(VIS3) 

0.79 VI 38 1.18 
VI 39 1.11 
VI 40 1.17 
VI 41 1.00 

ภาวะผูนํา 
ปรับเปลี่ยน 

(ADAP) 

ใหอิสระในการ
ปฏิบัติ (FRE) 

0.81 การมอบหมาย
งาน (FRE1) 

1.00 FR42 0.76 
FR 43 0.96 
FR 44 0.78 
FR 45 0.99 
FR 46 1.00 

สงเสริมความคิด
สรางสรรค 
(FRE2) 

1.10 FR 47 1.08 
FR 48 0.98 
FR 49 1.14 
FR 50 1.10 
FR 51 1.00 

ใหการสนับสนุน 
(FRE3) 

1.41 FR 52 0.97 
FR 53 1.06 
FR 54 1.07 
FR 55 1.05 
FR 56 1.00 
FR 57 1.00 

มีความไววางใจ 
(FRE4) 

0.96 FR 58 0.95 
FR 59 1.05 
FR 60 1.04 
FR 61 1.01 
FR 62 1.00 

ภาวะผูนํา 
ปรับเปลี่ยน 

(ADAP) 

มีความทาทาย
เชิงปรับเปลี่ยน 
(ADA) 

0.71 แสวงหาวิธีการ 
(ADA1) 

1.00 AD63 1.42 
AD 64 1.40 
AD 65 1.37 
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ภาวะผูนํา 
ปรับเปลี่ยน 

องคประกอบ
หลัก 

  องคประกอบยอย   ตัวบงชี้   

AD 66 1.00 
สนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยน 
(ADA2) 

1.18 AD 67 0.86 
AD 68 0.95 
AD 69 0.96 
AD 70 1.00 
AD71 0.88 

มุงความสําเร็จ 
(ADA3) 

1.31 AD72 1.10 
AD73 1.18 
AD74 1.16 
AD75 1.00 
AD76 1.09 
AD 77 1.16 

พัฒนา
ความสามารถใน
การปรับตัว 
(ADA4) 

1.34 AD 78 1.20 
AD 79 1.35 
AD 80 1.19 
AD 81 1.00 
AD 82 0.81 
AD 83 0.91 

 
จากตารางที่ 34  พบวาคานํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading)ขององคประกอบหลักทั้ง 4 

องคประกอบหลักมีคาเปนบวก มีคาต้ังแต  0.71 – 1.00 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคาเรียงลําดับ
จากคานํ้าหนักองคประกอบมากไปหานอยคือมีทักษะการจัดการ (MAN) มีคานํ้าหนักองคประกอบเทากับ 1.00 
มีวิสัยทัศน (VIS) มีคานํ้าหนักองคประกอบเทากับ 0.86 ใหอิสระในการปฏิบัติ (FRE) มีคานํ้าหนักองคประกอบ
เทากับ 0.81 และมีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน (ADA) มีคานํ้าหนักองคประกอบเทากับ 0.71 คานํ้าหนัก
องคประกอบ (Factor Loading) ขององคประกอบยอยทั้ง 4  องคประกอบยอยมีคาเปนบวกและมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคาโดยแยกแตละองคประกอบหลัก ไดดังน้ี 

(1) องคประกอบหลักมีทักษะการจัดการ (MAN) ประกอบดวย 5 องคประกอบยอยนํ้าหนัก
องคประกอบยอยมีคาเปนบวกมีคาต้ังแต 0.72 – 1.00 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคาเรียงลําดับจาก
คานํ้าหนักองคประกอบมากไปหานอยคือ การจัดการองคกร (MAN1) มีคานํ้าหนักองคประกอบเทากับ 1.00 
การจัดการการเปลี่ยนแปลง (MAN5) มีคานํ้าหนักองคประกอบเทากับ 0.87 การวางแผน (MAN3) มีคา
นํ้าหนักองคประกอบเทากับ 0.85 จัดการความขัดแยง (MAN4) มีคานํ้าหนักองคประกอบเทากับ 0.79 และ
การสื่อสาร(MAN2) มีคานํ้าหนักองคประกอบเทากับ 0.72 

(2) องคประกอบมีวิสัยทัศน (VIS) ประกอบดวย 3 องคประกอบยอยนํ้าหนักองคประกอบยอยมีคา
เปนบวกมีคาต้ังแต 0.79 – 1.15 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคาเรียงลําดับจากคานํ้าหนักองคประกอบ
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มากไปหานอยคือ เปนนักนวัตกรรม (VIS2) มีคานํ้าหนักองคประกอบเทากับ 1.15 กลาเสี่ยง (VIS1) มีคา
นํ้าหนักองคประกอบเทากับ 1.00 และมีจินตนาการ (VIS3) มีคานํ้าหนักองคประกอบเทากับ 0.79 

(3) องคประกอบใหอิสระในการปฏิบัติ (FRE) ประกอบดวย 4 องคประกอบยอยนํ้าหนักองคประกอบ
ยอยมีคาเปนบวกมีคาต้ังแต 0.96 – 1.41 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคาเรียงลําดับจากคานํ้าหนัก
องคประกอบมากไปหานอยคือ ใหการสนับสนุน (FRE3) มีคานํ้าหนักองคประกอบเทากับ 1.41 สงเสริม
ความคิดสรางสรรค (FRE2) มีคานํ้าหนักองคประกอบเทากับ 1.10 การมอบหมายงาน (FRE1) มีคานํ้าหนัก
องคประกอบเทากับ 1.00  และมีความไววางใจ (FRE4) มีคานํ้าหนักองคประกอบเทากับ 0.96 

(4) องคประกอบมีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน (ADA) ประกอบดวย 4 องคประกอบยอยนํ้าหนัก
องคประกอบยอยมีคาเปนบวกมีคาต้ังแต 1.00 – 1.34 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคาเรียงลําดับจาก
คานํ้าหนักองคประกอบมากไปหานอยคือ พัฒนาความสามารถในการปรับตัว (ADA4) มีคานํ้าหนัก
องคประกอบเทากับ 1.34 มุงความสําเร็จ (ADA3) มีคานํ้าหนักองคประกอบเทากับ 1.31 สนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยน (ADA2) มีคานํ้าหนักองคประกอบเทากับ 1.18 และแสวงหาวิธีการ (ADA1) มีคานํ้าหนัก
องคประกอบเทากับ 1.00 

จากตารางที่ 34 ยังพบวาคานํ้าหนักองคประกอบ (factor loading) ในระดับตัวบงช้ีของภาวะผูนํา
ปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ทั้ง 83  ตัวบงช้ีมีคาเปนบวกมีคาต้ังแต 0.59 – 
1.42 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคาตัวบงช้ีที่มีคานํ้าหนักองคประกอบมากที่สุด คือคนหาวิธีการ
ใหมในการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดในวิทยาลัย (AD63) มีคานํ้าหนักองคประกอบเทากับ 1.42 ตัวบงช้ีที่มีคา
นํ้าหนักองคประกอบนอยที่สุด คือพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณที่ทําใหเกิดความขัดแยง (MA20) มีคานํ้าหนัก
องคประกอบเทากับ 0.59 

โดยสรุป  

ในการทดสอบความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงช้ีของภาวะผูนําปรับเปลี่ยน
สําหรับอาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ที่พัฒนาข้ึนจากทฤษฎีและผลงานวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษ ทั้ง
จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึงของโมเดลการวัดระดับตัวบงช้ีขององคประกอบยอยใน 4 
โมเดลการวัด และจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองจากโมเดลการวัดระดับองคประกอบยอ
ของ 4 องคประกอบหลัก พบวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ มีคาสถิติเปนไปตามเกณฑที่
กําหนด รวมทั้งผลจากการตรวจสอบคานํ้าหนักองคประกอบ ทั้งในระดับองคประกอบหลัก องคประกอบยอย 
และตัวบงช้ี พบวา มีคานํ้าหนักองคประกอบเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวเชนกัน ผลการวิเคราะหขอมูลจึง
ไดผลที่เปนไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่กําหนดไว และแสดงใหเห็นวาโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงช้ี
ของภาวะผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีซึ่งประกอบดวย  4 องคประกอบหลัก 
16 องคประกอบยอย และ 83 ตัวบงช้ี สามารถใชวัดตัวบงช้ีของภาวะผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีไดอยางมีความตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) ที่สามารถนําไปใชประโยชนได
อยางมีผลการวิจัยรองรับไดในกรณีตางๆ ได เชน  

(1) ชวยใหไดองคความรูใหมที่มีความเหมาะสมสอดคลองกับบริบทสังคมไทย ที่สามารถนําไปเปน
แหลงอางอิงเพื่อการวิจัยตอเน่ืองหรือพัฒนาใหสมบูรณใหดีย่ิงข้ึนตอไปในอนาคต  

(2) สามารถนําไปใชเพื่อการวิจัยประเภทอื่นตอไปได เชน การสรางโมเดลสมการโครงสราง 
(Structural Equation Modeling) การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) หรือการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) เปนตน  
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(3) ชวยใหเกิดคุณสมบัติมีความสามารถในการยอขอมูล (Data Reduction) อยูในรูปแบบที่งายตอ
การนําไปใชประโยชน ลดความซ้ําซอนของขอมูล เปนการจัดขอมูลอยางสรุป ทําใหองคการสามารถนําไปใช
ติดตาม ทบทวน และตัดสินใจตอการดําเนินงานขององคการไดและมีคุณสมบัติที่สามารถนําไปใชไดกับทุก
ระดับ ไมวาจะเปนองคการ ระดับประเทศ หรือในหนวยงานยอย  

(4) ใชเปนแนวทางในการวางแผนหรือสรางเกณฑประเมินตัวบงช้ีของภาวะผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับ
อาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เพื่อกําหนดจุดเดนจุดดอยในการพัฒนาบุคลากรไดอยางสอดคลองกับ
ปญหา  

(5) ใชเปนประโยชนในดานการติดตามภารกิจ (Monitoring) เพื่อใชประกอบการตัดสินใจ และการ
ประเมินผล (Evaluation) การดําเนินงานวาบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไวมากนอยเพียงใด เปนตน  

ในการนําโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงช้ีของภาวะผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ซึ่งประกอบดวย 4  องคประกอบหลัก 16 องคประกอบยอย และ 83 ตัวบงช้ี  ไปใช
ประโยชนในเชิงบริหาร เพื่อใหมีกรอบแนวคิดที่มีความชัดเจน งายตอการนําไปใช ผูวิจัยขอนําเสนอเปนกรอบ
แนวคิดเชิงบริหารเฉพาะในระดับองคประกอบหลักและองคประกอบยอย ดังภาพที่ 18 

 

 
ภาพท่ี 18 กรอบแนวคิดเชิงบริหารโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงช้ีของภาวะผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับ
อาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) สรางและพัฒนาโมเดลความสัมพันธ

เชิงโครงสรางตัวบงช้ีโดยใชนิยามเชิงประจักษ  (Empirical Definition)  ซึ่งเปนนิยามที่นักวิจัยกําหนดตัวแปร
ยอยและวิธีการรวมตัวแปรยอยโดยมีทฤษฎีและงานวิจัยเปนพื้นฐาน แตกําหนดนํ้าหนักของตัวแปรยอยโดย
การวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  มีวัตถุประสงคดังน้ี 1) ศึกษาความเหมาะสมของตัวบงช้ีเพื่อคัดสรรไวใน
โมเดล 2) ทดสอบความสอดคลองของโมเดลที่พัฒนาข้ึนจากทฤษฎีและผลงานวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษ และ 
3) ตรวจสอบคานํ้าหนักองคประกอบขององคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงช้ี  

ประชากร (Population) ที่ใชในการวิจัย คือ อาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก 1,740 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง (Sample Size) โดยใชกฎอัตราสวนระหวางหนวย
ตัวอยางตอจํานวนพารามิเตอร 20:1 จากพารามิเตอรจํานวน 43 พารามิเตอร ทําใหไดกลุมตัวอยาง จํานวน 
860 คน ใชวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi –Stage Random Sampling) และวิธีการสุมอยางงายแบบไม
ใสคืน เพื่อใหไดกลุมตัวอยางจากประชากรทั้งหมด 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีลักษณะเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน ตอนที่ 1 แบบสอบถาม
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมหรือการแสดงออกของภาวะผูนํา
ปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มีลักษณะเปนมาตรวัดแบบประเมินคา (rating 
scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด จําแนกเน้ือหาตามองคประกอบหลัก และ
องคประกอบยอยของแตละองคประกอบหลัก มีขอคําถาม 83 ขอ  

ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรวิเคราะหหาคาสถิติตางๆ ดังน้ี คือ (1)คาความถ่ีและคารอยละเพื่อใหทราบ
สถานภาพของกลุมตัวอยาง (2) คาเฉลี่ยและคาสัมประสิทธ์ิการกระจายเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของตัว
บงช้ีเพื่อการคัดสรรไวในโมเดลตามเกณฑที่กําหนด (3) คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันเพื่อพิจารณา
ระดับและทิศทางความสัมพันธ (4) คาสถิติของ Bartlettเพื่อพิจารณาความสัมพันธขององคประกอบ (5) คา
การทดสอบความเพียงพอของตัวอยางของไกเซอร-ไมเยอร-ออลคิล (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test for 
Sampling Adequacy) เพื่อพิจารณาขนาดตัวอยางวามีจํานวนพอเพียงในการวิเคราะหหรือไม และ (6) การ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) เพื่อหาคาสถิติที่จะเปนเกณฑตรวจสอบ
โมเดล ดังน้ี (1) คาไค-สแควรสัมพัทธ (relative chi-square: CMIN/DF) มีคาอยูระหวาง 1 – 5 (2) คา
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (root mean square error of approximation: RMSEA) 
มีคาตํ่ากวา 0.05 (3) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness-of-fit index: GFI) (4) คาดัชนีวัดความ
กลมกลืนที่ปรับแลว adjusted goodness - of - fit index: AGFI (5) คาดัชนีความสอดคลองเชิงเปรียบเทียบ 
(comparative fit index: CFI) และ (6) คาดัชนีความสอดคลองเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI) มีคา
ต้ังแต 0.90-1.00 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัยขางลาง เปนผลจากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดรับจากกลุมตัวอยางซึ่ง

เปนอาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกจํานวน  617 คน  ซึ่งมีสถานภาพ 
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ดังน้ี กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 553 คน คิดเปนรอยละ 89.60 และเพศชาย จํานวน 64 คน 
คิดเปนรอยละ 10.40 

เมื่อจําแนกตามอายุพบวาอายุ 41-50 ปมากที่สุด จํานวน 294 คน คิดเปนรอยละ 47.60 รองลงมา 
คือ อายุ 31– 40 ป จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 23.70 อายุ 51- 60 ป จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 
19.60 และอายุ ไมเกิน 30 ป จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 9.10  ตามลําดับ 

เมื่อจําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา สวนใหญ มีระดับการศึกษาปริญญาโท มากที่สุด จํานวน 457 คน 
คิดเปนรอยละ 74.10 รองลงมา คือ ระดับการศึกษาปริญญาเอก จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 17.60 และ
ระดับการศึกษาปริญญาตร ีจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 8.30 ตามลําดับ 

เมื่อจําแนกตามตําแหนง พบวา สวนใหญเปนตําแหนงอาจารยมากที่สุด จํานวน 350 คน คิดเปนรอย
ละ 56.70 รองลงมาคือตําแหนงหัวหนางาน จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 22.22 ตําแหนงหัวหนาภาควิชา 
จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 12.60 ตําแหนงรองผูอํานวยการ จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 7.90 และ
ตําแหนงผูอํานวยการ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.50 ตามลําดับ 

เมื่อจําแนกตามประสบการณในการทํางานดานการสอน พบวา สวนใหญมีประสบการณในการทํางาน
ดานการสอน 21 ปข้ึนไป มากที่สุด จํานวน 264 คน คิดเปนรอยละ 42.80 รองลงมา คือ มีประสบการณ 6 - 
10 ป จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 24.80 มีประสบการณ 11-20 ป จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 24.50  
และมีประสบการณไมเกิน 5 ป  จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 7.90 ตามลําดับ 

5.1.1 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 1 
วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความเหมาะสมของตัวบงช้ีจํานวน 83 ตัว เพื่อคัด

สรรไวในโมเดล โดยพิจารณาจากเกณฑคาเฉลี่ยเทากับหรือมากกวา 3.00 และคาสัมประสิทธ์ิการกระจาย
เทากับหรือตํ่ากวา 20% มีผลการวิจัย ดังน้ี  

องคประกอบของมีทักษะการจัดการ ซึ่งประกอบดวยองคประกอบ 5 องคประกอบ คือ 1) การจัดการ
องคกร 2) การสื่อสาร 3) การวางแผน 4) การจัดการความขัดแยง และ 5) การจัดการการเปลี่ยนแปลง มีตัว
บงช้ีรวม 27 ตัวบงช้ีมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.79 - 4.48 และคาสัมประสิทธ์ิการกระจายอยูระหวาง 14.20 – 
20.38 

องคประกอบของมีวิสัยทัศนซึ่งประกอบดวยองคประกอบ 3 องคประกอบคือ 1) กลาเสี่ยง 2) นัก
นวัตกรรม และ 3) มีจินตนาการ รวม 14 ตัวบงช้ี มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.91 – 4.20 และคาสัมประสิทธ์ิการ
กระจายอยูระหวาง 15.92 – 20.25 

องคประกอบของใหอิสระในการปฏิบัติซึ่งประกอบดวยองคประกอบ 4 องคประกอบ คือ 1) การ
มอบหมายงาน 2) สงเสริมความคิดสรางสรรค 3) ใหการสนับสนุน และ 4) มีความไววางใจ รวม 21 ตัวบงช้ี มี
คาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.95 – 4.43 และคาสมัประสิทธ์ิการกระจายอยูระหวาง 14.37 – 20.33 

องคประกอบของมีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยนซึ่งประกอบดวยองคประกอบ 4 องคประกอบ คือ 1) 
แสวงหาวิธีการใหม 2) สนับสนุนการปรับเปลี่ยน 3) มุงความสําเร็จ และ4) พัฒนาความสามารถในการปรับตัว 
รวม 21 ตัวบงช้ี มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.97 – 4.36 และคาสมัประสิทธ์ิการกระจายอยูระหวาง 14.26 – 20.18 

โดยสรุป ความเหมาะสมของตัวบงช้ีรวมทั้งหมด 83 ตัวบงช้ี มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.79 - 4.48 และคา
สัมประสิทธ์ิการกระจายอยูระหวาง 14.20 – 20.38  ซึ่งแสดงใหวา เปนตัวบงช้ีที่มีความเหมาะสม สามารถคัด
สรรไวในโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางทุกตัว เน่ืองจากมีคาเฉลี่ยเทากับหรือมากกวา  3.00 และมีคา
สัมประสิทธ์ิการกระจายเทากับหรือตํ่ากวา 20% 
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5.1.2   ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 2 
วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 มีจุดมุงหมายเพื่อทดสอบความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิง

โครงสรางตัวบงช้ีภาวะผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีที่พัฒนาข้ึนจากทฤษฎี
และผลงานวิจัยน้ีกับขอมูลเชิงประจักษ ตามเกณฑดังน้ี คือ (1) คาไค-สแควรสัมพัทธ (Relative Chi-square: 
CMIN/DF) มีคาอยูระหวาง 1 - 5 (2) คาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (Root Mean 
Square Error of Approximation: RMSEA) มี ค า ตํ่ ากว า  0.05 ( 3 )  ค า ดัช นี วัดระ ดับความกลมกลืน 
(Goodness-of-Fit Index: GFI) (4) คาดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแลว (Adjusted Goodness- of - Fit 
Index: AGFI) (5) คาดัชนีความสอดคลองเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) และ (6) คาดัชนี
ความสอดคลองเชิงปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI) มีคาต้ังแต 0.90-1.00 ปรากฏผลการวิจัยตามลําดับ
ของการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

(1) คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันเพื่อพิจารณาระดับและทิศทางความสัมพันธ จากผล
การวิเคราะหขอมูล พบวา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันในโมเดลการวัดที่ใชในการวิจัย มีดังน้ี 

โมเดลการวัดมีทักษะการจัดการ (MAN) พบวา ตัวบงช้ีมีความสัมพันธกันเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 (p< .01) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยูระหวาง 0.04 – 0.72 

โมเดลการวัดมีวิสัยทัศน (VIS) พบวา ตัวบงช้ีมีความสัมพันธกันเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (p< .01) โดยมีคาสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธอยูระหวาง 0.153 – 0.838 

โมเดลการวัดใหอิสระในการปฏิบัติ (FRE) พบวา ตัวบงช้ีมีความสัมพันธกันเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยูระหวาง 0.153 – 0.832  

โมเดลการวัดมีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน (ADA) พบวา ตัวบงช้ีมีความสัมพันธกันเชิงบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) โดยมีคาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธอยูระหวาง 0.368 – 0.819 

โดยสรุป คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันของตัวบงช้ีภาวะผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ทุกโมเดลการวัดดังกลาวขางตน มีความสัมพันธกันเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) ทุกคา 

(2) คาสถิติของ Bartlett เพื่อพิจารณาความสัมพันธขององคประกอบ จากผลการวิเคราะหคาสถิติ
ของ Baertlett พบวา เมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรแตกตางจากเมทริกซเอกลักษณอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยคา Baertlett Test of Sphericity มีคาเทากับ 10944.238, 6838.555, 10654.067, 
และ 11361.632 ตามลําดับ ซึ่งมีคาความนาจะเปนนอยกวา .01 (p< .01)  

(3) คาการทดสอบความเพียงพอของตัวอยางของไกเซอร-ไมเยอร-ออคิน หรือคา KMO (Kaiser-
Meyer-Mikin (KMO) Test for Sampling Adequate) เพื่อวัดความเพียงพอของตัวอยาง จากผลการ
วิเคราะหขอมูลจากโมเดลการวัดของ 4 องคประกอบหลัก คือ มีทักษะการจัดการ มีวิสัยทัศน ใหอิสระในการ
ปฏิบัติ และมีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน พบวา มีคาอยูระหวาง .950 - .956 แสดงใหเห็นวา จํานวนตัวอยาง
ที่ใชมีความเพียงพอตอการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

(4) การ วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึง ( First Order Confirmatory Factor 
Analysis) เพื่อหาคาสถิติที่จะเปนเกณฑตรวจสอบโมเดลการวัดของ 4 องคประกอบหลัก คือ มีโมเดลการวัด
ของมีทักษะการจัดการ โมเดลการวัดของมวิีสัยทัศน  โมเดลการวัดของใหอิสระในการปฏิบัติ และโมเดลการ
วัดของมีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยนปรากฏผลการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

โมเดลการวัดของมีทักษะการจัดการ พบวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณา
จากคาไค-สแควรสัมพัทธ (Relative Chi-square: CMIN/DF) เทากับ 2.297 คาความคลาดเคลื่อนในการ
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ประมาณคาพารามิเตอร (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เทากับ 0.046 คาดัชนี
วัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) เทากับ 0.938 คาดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแลว 
(Adjusted Goodness- of - Fit Index: AGFI) เทากับ 0.903 คาดัชนีความสอดคลองเชิงเปรียบเทียบ 
(Comparative Fit Index: CFI) เทากับ 0.974 และคาดัชนีความสอดคลองเชิงปทัสถาน (Normed Fit 
Index: NFI) เทากับ 0.955 

โมเดลการวัดของมีวิสัยทัศน  พบวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาจากคา
ไค-สแควรสัมพัทธ (Relative Chi-square: CMIN/DF) เทากับ 2.513 คาความคลาดเคลื่อนในการประมาณ
คาพารามิเตอร (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เทากับ 0.050 คาดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) เท ากับ 0.979 ค า ดัชนี วัดความกลมกลืนที่ปรับแลว 
(Adjusted Goodness- of - Fit Index: AGFI) เทากับ 0.942 คาดัชนีความสอดคลองเชิงเปรียบเทียบ 
(Comparative Fit Index: CFI) เทากับ 0.992 และคาดัชนีความสอดคลองเชิงปทัสถาน (Normed Fit 
Index: NFI) เทากับ 0.987 

โมเดลการวัดของใหอิสระในการปฏิบัติ พบวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
พิจารณาจากคาไค-สแควรสัมพัทธ (Relative Chi-square: CMIN/DF) เทากับ 2.505 คาความคลาดเคลื่อน
ในการประมาณคาพารามิเตอร (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เทากับ 0.049 คา
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) เทากับ 0.951 คาดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับ
แลว (Adjusted Goodness- of - Fit Index: AGFI) เทากับ 0.918 คาดัชนีความสอดคลองเชิงเปรียบเทียบ 
(Comparative Fit Index: CFI) เทากับ 0.982 และคาดัชนีความสอดคลองเชิงปทัสถาน (Normed Fit 
Index: NFI) เทากับ 0.970 

โมเดลการวัดของมีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยนพบวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
พิจารณาจากคาไค-สแควรสัมพัทธ (Relative Chi-square: CMIN/DF) เทากับ 2.481 คาความคลาดเคลื่อน
ในการประมาณคาพารามิเตอร (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เทากับ 0.049 คา
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) เทากับ 0.947 คาดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับ
แลว (Adjusted Goodness- of - Fit Index: AGFI) เทากับ 0.911 คาดัชนีความสอดคลองเชิงเปรียบเทียบ 
(Comparative Fit Index: CFI) เทากับ 0.982 และคาดัชนีความสอดคลองเชิงปทัสถาน (Normed Fit 
Index: NFI) เทากับ 0.970 

ผลการวิจัยดังกลาว แสดงวา โมเดลการวัดของแตละองคประกอบหลักที่พัฒนาข้ึนจากทฤษฎีและ
ผลการวิจัยมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษและแสดงวาองคประกอบหลักทั้ง 4 องคประกอบ คือ มี
ทักษะการจัดการ มีวิสัยทัศน ใหอิสระในการปฏิบัติ และมีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน เปนองคประกอบที่
สําคัญของโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงช้ีภาวะผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยวิทยาลยัพยาบาลบรม
ราชชนนี และผลการวิเคราะหสามารถนํามาสรางสเกลองคประกอบไดจํานวน 16 ตัว ดังสมการ 

MAN1 = (MA1+MA2+MA3+MA4+MA5+MA6) = (0.60+0.63+0.61+0.64+0.57+0.52) = 3.57                                            
MAN2 = (MA7+MA8+MA9+MA10+MA11) = (0.56-0.51+0.48+0.65+0.56) = 2.76 
MAN3 = (MA12+MA13+MA14+MA15+MA16) = (0.66+0.78+0.66-0.59+0.51) = 3.20 
MAN4 = (MA17+MA18+MA19+MA20+MA21+MA22) = (0.52+0.53+0.31+0.19+0.32 +0.43) = 2.30 
MAN5 = (MA23+MA24+MA25+MA26+MA27) = (0.72+0.67+0.73+0.63+0.57) = 3.32 
VIS1 = (VI28+VI29+VI30+VI31+VI32) = (0.56+0.64+0.67+0.58+0.56) = 3.01 
VIS2 = (VI33+VI34+VI35+VI36+VI37) = (0.69+0.82+0.76+0.71+0.72) = 3.70 
VIS3 = (VI38+VI39+VI40+VI41) = (0.75+0.67+0.68+0.61) = 2.71 
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FRE1 = (FR42+FR43+FR44+FR45+FR46) = (0.50+0.67+0.48+0.69+0.72) =3.06 
FRE2 = (FR47+FR48+FR49+FR50+FR51) = (0.73+0.59+0.75+0.74+0.65) =3.46 
FRE3 = (FR52+FR53+FR54+FR55+FR56+FR57) =(0.53+0.59+0.65+0.70+0.68+0.70)=3.85 
FRE4 = (FR58+FR59+FR60+FR61+FR62) = (0.67+0.73+0.79+0.77+0.63) =3.59 
ADA 1 = (AD63+ AD64+ AD65+ AD66) = (0.81+0.81+0.76+0.52) = 2.90 
ADA 2 = (AD67+ AD68+ AD69+ AD70+AD71) = (0.63+0.72+0.68+0.71+0.66) =3.40 
ADA 3 = (AD72+ AD73+ AD74+ AD75+AD76+AD77) = (0.66+0.74+0.75+0.59+0.62+0.65) =4.01 
ADA 4 = (AD78+AD79+AD80+AD81+AD8+AD83) = (0.76+0.73+0.65+0.55+0.42+0.42) =3.53 

(5) การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (second order confirmatory factor 
analysis) เพื่อหาคาสถิติที่จะเปนเกณฑตรวจสอบโมเดลการวัดภาวะผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี 

จากสเกลองคประกอบยอยที่สรางข้ึนใน 4 โมเดลการวัด คือ โมเดลการวัดมีทักษะการจัดการมี5 
องคประกอบยอย โมเดลการวัดมีวิสัยทัศน(VIS) มี 3 องคประกอบยอย โมเดลการวัดใหอิสระในการปฏิบัติ 
(FRE) มี 4 องคประกอบยอย และโมเดลการวัดมีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน (ADA) มี 4 องคประกอบยอย 
ผูวิจัยไดกําหนดเปนโมเดลการวัดของภาวะผูนําปรับเปลี่ยน (ADAP) เพื่อวิเคราะหขอมูลทดสอบความ
สอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ปรากฏผลการ
วิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมขององคประกอบยอยในแตละโมเดลการวัด 
พบวา องคประกอบยอยทุกตัวมีคาสถิติที่เหมาะสมสําหรับการวิเคราะหเชิงยืนยันอันดับสองตอไป ดังน้ี (1) คา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน พบวา องคประกอบยอย 16 ตัว มีความสัมพันธกันเชิงบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยูระหวาง 0.387 – 0.834 (2) 
คาสถิติของ Baertlett พบวา เมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรแตกตางจากเมทริกซเอกลักษณอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคา Baertlett Test of Sphericity มีคาเทากับ 9619.732 ซึ่งมีคาความ
นาจะเปนนอยกวา .01 (p< .01) และ (3) คาการทดสอบความเพียงพอของตัวอยางของไกเซอร-ไมเยอร-
ออคิน หรือคา KMO (Kaiser-Meyer-Mikin (KMO) Test for Sampling Adequate) มีคาเทากับ 0.952 

ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบความสอดคลองของโมเดล พบวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษ พิจารณาจากคาไค-สแควรสัมพัทธ (Relative Chi-square: CMIN/DF) เทากับ 1.315 คา
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) 
เทากับ 0.023 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-Fit Index: GFI) เทากับ 0.988 คาดัชนีวัด
ความกลมกลืนที่ปรับแลว (Adjusted Goodness- of - Fit Index: AGFI) เทากับ 0.965 คาดัชนีความ
สอดคลองเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) เทากับ 0.998 และคาดัชนีความสอดคลองเชิง
ปทัสถาน (Normed Fit Index: NFI) เทากับ 0.994  และจากการตรวจสอบ พบวา คานํ้าหนักองคประกอบ
ของตัวบงช้ีทั้ง 4 องคประกอบหลัก มีคาเปนบวกมีคาต้ังแต 0.71 – 1.00 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ทุกคา เมื่อนํามาสรางสเกลองคประกอบตัวบงช้ีภาวะผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีแทนคาสัมประสิทธ์ิคะแนนองคประกอบซึ่งใหความหมายในทํานองเดียวกันได ดังสมการ 

ADAP = 1.00(MAN) + 0.86(VIS) + 0.81(FRE) + 0.71(ADA)  
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5.1.3 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 3 
วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 3 คือ เพื่อตรวจสอบคานํ้าหนักองคประกอบ (factor loading) ของ

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงช้ี ตามเกณฑดังน้ี 1) คานํ้าหนักองคประกอบเทากับหรือ
มากกวา 0.7 สําหรับองคประกอบหลัก และ 2) คานํ้าหนักองคประกอบยอยเทากับหรือมากกวา 0.30 สําหรับ
องคประกอบยอยและตัวบงช้ี ผลการวิจัยมีดังน้ี 

(1) คานํ้าหนักองคประกอบหลักของภาวะผูนําปรับเปลี่ยน (ADAP) ทั้ง 4 องคประกอบ มีคาเปนบวก  
มีคาต้ังแต 0.71-1.00 มีทักษะการจัดการ (MAN) มีวิสัยทัศน (VIS) ใหอิสระในการปฏิบัติ (FRE) และมีความทา
ทายเชิงปรับเปลี่ยน (ADA) โดยมีคานํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading) เทากับ 1.00, 0.86, 0.81 และ 
0.71 ตามลําดับ 

(2) คานํ้าหนักองคประกอบยอยขององคประกอบหลักมีทักษะการจัดการ ทั้ง 5 องคประกอบ มีคา
เปนบวก มีคาต้ังแต  0.72- 1.00 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา เรียงลําดับจากคามากไปหานอย 
คือ การจัดการองคกร (MAN1)  การจัดการการเปลี่ยนแปลง (MAN5) การวางแผน (MAN3) จัดการความ
ขัดแยง (MAN4)  และการสื่อสาร(MAN2) โดยมีคานํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading) เทากับ  1.00, 
0.87, 0.85, 0.79 และ 0.72 ตามลําดับ 

(3) คานํ้าหนักองคประกอบยอยขององคประกอบหลักมี วิสัยทัศน  (VIS) ประกอบดวย 3 
องคประกอบยอยนํ้าหนักองคประกอบยอยมีคาเปนบวกมีคาต้ังแต 0.79 – 1.15 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ทุกคาเรียงลําดับจากคานํ้าหนักองคประกอบมากไปหานอยคือ เปนนักนวัตกรรม (VIS2) กลาเสี่ยง (VIS1) 
และมีจินตนาการ (VIS3) มีคานํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading) เทากับ 1.15, 1.00 และ 0.79 
ตามลําดับ  

(4) คานํ้าหนักองคประกอบยอยขององคประกอบหลักใหอิสระในการปฏิบัติ (FRE) ประกอบดวย 4 
องคประกอบยอยนํ้าหนักองคประกอบยอยมีคาเปนบวกมีคาต้ังแต 0.96 – 1.41 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ทุกคาเรียงลําดับจากคานํ้าหนักองคประกอบมากไปหานอยคือใหการสนับสนุน (FRE3)  สงเสริมความคิด
สรางสรรค (FRE2) การมอบหมายงาน (FRE1) และมีความไววางใจ (FRE4) โดยมีคานํ้าหนักองคประกอบ 
(Factor Loading) เทากับ 1.41, 1.10, 1.00 และ 0.96 ตามลําดับ 

(5) คานํ้าหนักองคประกอบยอยขององคประกอบหลักมีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน (ADA) 
ประกอบดวย 4 องคประกอบยอยนํ้าหนักองคประกอบยอยมีคาเปนบวกมีคาต้ังแต 1.00 – 1.34 มีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคาเรียงลําดับจากคานํ้าหนักองคประกอบมากไปหานอยคือ พัฒนาความสามารถใน
การปรับตัว (ADA4) มุงความสําเร็จ (ADA3) สนับสนุนการปรับเปลี่ยน (ADA2) และแสวงหาวิธีการใหม 
(ADA1) โดยมีคานํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading) เทากับ 1.34, 1.31, 1.18 และ 1.00 ตามลําดับ 

นอกจากน้ัน ยังพบวาคานํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading) ของตัวบงช้ีทั้ง 83  ตัว มีคาเปนบวก 
มีคาต้ังแต 0.59 – 1.42 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา ตัวบงช้ีที่มีคานํ้าหนักองคประกอบมาก
ที่สุด คือ คนหาวิธีการใหมในการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดในวิทยาลัย (AD63) มีคานํ้าหนักองคประกอบ
เทากับ 1.42 ตัวบงช้ีที่มีคานํ้าหนักองคประกอบนอยที่สุด คือพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณที่ทําใหเกิดความ
ขัดแยง (MA20) มีคานํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading) เทากับ 0.59 

โดยสรุป คานํ้าหนักองคประกอบขององคประกอบหลักองคประกอบยอย และตัวบงช้ี มีคาเปนบวก มี
คาเปนไปตามเกณฑที่กําหนด และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา แสดงใหเห็นวาโมเดลความสัมพันธ
เชิงโครงสรางตัวบงช้ีภาวะผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ซึ่งประกอบดวย  4 
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องคประกอบหลัก 16 องคประกอบยอย และ 83 ตัวบงช้ี สามารถใชวัดตัวบงช้ีภาวะผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับ
อาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ไดอยางมีความตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) ซึ่งผลจากการ
วิเคราะหขอมูลดังกลาวขางตน นําเสนอโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงช้ีภาวะผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับ
อาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ที่ปรับแกแลว (Adjusted Model) แสดงดังภาพที่ 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 มีทักษะการ

จัดการ 

การสือสาร 

การวางแผน 

.8

.72 

.83 

.82 

.81 
.65 

.68 

.67 

.94 

การจัดการองค์กร 

.51 
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ภาพท่ี 19 โมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงช้ีภาวะผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ที่ปรับแกแลว 

 

5.2 อภิปรายผล 
การวิจัยน้ี มีประเด็นสําหรับการอภิปรายผลใน 3 ประเด็นหลัก ตามวัตถุประสงคการวิจัยและ

สมมุติฐานการวิจัย ดังน้ี 
5.2.1 ความเหมาะสมของตัวบงชี้เพ่ือคัดสรรกําหนดไวในโมเดล 

ให้อิสระใน

การปฏิบัติ 

มีความท้าทาย

เชิงปรับเปลียน 

การจัดการความขัดแย ้ง

กล้าเสียง 

เป็นนักนวัตกรรม 

มีจินตนาการ 

การมอบหมายงาน 

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์

ให้การสนับสนุน 

มีความไว้วางใจ 

ภาวะผู ้นํา

ปรับเปลียน 

มีวิสัยทัศน ์

แสวงหาวิธีการใหม่ 

88 

.8

 

.8

6 
สนับสนุนการปรับเปลียน 

มุ่งความสําเร็จ 

พัฒนาความสามารถในการ

ปรับตัว 

.94 

.94 

.93 

.87 

การจัดการการเปลียนแปลง 

.90 

.82 

.84 

.90 

.88 

.88 

.78 

.84 

.90 

.84 

.84 
.71 

.71 

.80 

.70 

.62 

.78 

.78 

.81 

.67 

.70 

.81 

.75 
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ความเหมาะสมของตัวบงช้ีภาวะผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เพื่อ
คัดสรรกําหนดไวในโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางกอนทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึง 
จากผลการวิจัยที่พบวา ตัวบงช้ีรวมทั้งหมด 83 ตัวบงช้ี มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.79-4.48 และคาสัมประสิทธ์ิ
การกระจายอยูระหวาง 14.26-20.18 ซึ่งแสดงใหเห็นวา เปนตัวบงช้ีมีความเหมาะสมตามเกณฑที่กําหนดไว
และสามารถคัดสรรไวในโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางทุกตัว เน่ืองจากมีคาเฉลี่ยเทากับหรือมากกวา 3.00 
และมีคาสัมประสิทธ์ิการกระจายเทากับหรือตํ่ากวา 20%  

ผลการวิจัยน้ี มีความสอดคลองกับผลการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธที่แสดงถึง
ความสัมพันธระหวางตัวบงช้ีในโมเดลการวัดของแตละองคประกอบยอยเพื่อพิจารณาวามีคาแตกตางจากศูนย
หรือไม ถาไมมีความสัมพันธกัน แสดงวาไมมีองคประกอบรวม ก็ไมมีประโยชนที่จะนําเมทริกซน้ันไปวิเคราะห 
เกณฑที่ใชพิจารณาคือ มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) (นงลักษณ วิรัชชัย, 
2539, West, Taylor, & Wu, 2012) ซึ่งผลการวิจัย พบวา ตัวบงช้ีทุกตัวมีความสัมพันธกันเชิงบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) ในทุกโมเดล เปนไปตามเกณฑดังกลาว โดยในการวัดมีทักษะการ
จัดการ (MAN) มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยูระหวาง 0.04 – 0.72 ในโมเดลการวัดมีวิสัยทัศน (VIS) มีคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยูระหวาง 0.153 – 0.838 ในโมเดลการวัดใหอิสระในการปฏิบัติ (FRE) มีคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยูระหวาง 0.153 – 0.832 และในโมเดลการวัดมีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน (ADA) 
มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยูระหวาง 0.368 – 0.819 

เหตุผลที่ผูวิจัยขอนํามาอธิบายในเรื่องน้ี เปนผลสืบเน่ืองจากคําอธิบายในสมมุติฐานการวิจัยที่ผูวิจัย
ช้ีใหเห็นวา ในการพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงช้ีที่ใชในการวิจัยน้ีสรางข้ึนโดยใชนิยามเชิง
ประจักษ  (empirical definition) ที่นักวิจัยกําหนดตัวแปรยอยและวิธีการรวมตัวแปรยอยโดยมีทฤษฎีและ
งานวิจัยเปนพื้นฐาน แลวกําหนดนํ้าหนักของตัวแปรยอยโดยการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ เปนวิธีที่มีผูนิยม
ใชกันมาก (นงลักษณ วิรัชชัย, 2545) เพราะเปนการวิจัยที่ยึดถือทฤษฎีประจักษนิยม (empiricism) เปนวิธี
วิทยาศาสตร (scientific approach) จึงมีความนาเช่ือถือกวาวิธีใชนิยามเชิงปฏิบัติ (pragmatic definition) 
และวิธีใชนิยามเชิงทฤษฎี (theoretical definition) (วิโรจน สารรัตนะ, 2558) – แนวคิดในการพัฒนาตัวบงช้ี
ใน 3 รูปแบบ คือ วิธีใช นิยามเชิงปฏิบัติ (pragmatic definition) วิธีใช นิยามเชิงทฤษฎี (theoretical 
definition) และใชนิยามเชิงประจักษ  (empirical definition) โปรดดูคําอธิบายในบทที่ 3 -- ซึ่งการใชนิยาม
เชิงประจักษ  (empirical definition) ทําใหผู วิจัยไดศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยอยางหนักแนนจาก
หลากหลายแหลงเพื่อการสังเคราะห ทั้งในระดับองคประกอบหลัก องคประกอบยอย นิยามเชิงปฏิบัติการ 
และตัวบงช้ี ดังผลการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของในบทที่ 2 พรอมไดตระหนักถึงหลัก Max-Min-Con ใน
ระเบียบวิธีวิจัย ทั้งกรณีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง การสุมกลุมตัวอยาง การสรางและพัฒนาคุณภาพ
เครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล และการใชสถิติที่เหมาะสม ตามหลักการของ Max-Min-Con ตามทัศนะของ 
Kerlinger and Lee (2000) และตามขอแนะนําของวิโรจน สารรัตนะ (2558) ที่กลาววา การตรวจสอบ
คุณภาพตัวบงช้ีภายใตกรอบแนวคิดทฤษฎีผูวิจัยตองอาศัยทฤษฎีและผลงานวิจัยเปนพื้นฐานอยางหนักแนน
เขมแข็งเพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสราง โดยตัวบงช้ีน้ันจะตองเปนทฤษฎีและงานวิจัยที่คํานึงถึง
ความตรงทั้งเชิงโครงสรางและเชิงเน้ือหา และตามขอแนะนําของเจือจันทร จงสถิตยอยู และแสวง ปนมณี 
(2529 อางถึงใน วิโรจน สารรัตนะ, 2558) ที่กลาววา การตรวจสอบคุณภาพของตัวบงช้ีภายใตกรอบแนวคิด
ทางทฤษฎี ถือวามีความสําคัญมาก เพราะหากการพัฒนาตัวบงช้ี เริ่มตนจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ขาด
คุณภาพแลวไมวาจะใชเทคนิควิธีการทางสถิติดีอยางไร ผลที่ไดจากการพัฒนาก็ยอมดอยคุณภาพไปดวย 
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วิธีการทางสถิติจึงมีความสําคัญนอยกวา เพราะเปนเพียงการนําขอมูลที่ไดมาสนับสนุนคุณภาพของตัวบงช้ี
เทาน้ัน 

มีขอสังเกตวา ในผลการวิจัยที่เปนการพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงช้ีที่มีวิธีดําเนินการ
วิจัยโดยใชนิยามเชิงประจักษ  (empirical definition) ที่นักวิจัยกําหนดตัวแปรยอยและวิธีการรวมตัวแปร
ยอยโดยมีทฤษฎีและงานวิจัยเปนพื้นฐาน และไดทดสอบความเหมาะสมของตัวบงช้ีเพื่อคัดสรรกําหนดไวใน
โมเดลกอนทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึง ตางพบวา ตัวบงช้ีที่ใชในการวิจัยมีความ
เหมาะสมตามเกณฑที่กําหนดไวและสามารถคัดสรรไวในโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางทุกตัว เน่ืองจากมี
คาเฉลี่ยเทากับหรือมากกวา 3.00 และมีคาสัมประสิทธ์ิการกระจายเทากับหรือตํ่ากวา 20% ดังเชนใน
ผลงานวิจัยเรื่องตัวบงช้ีภาวะผูนําแบบโลกาภิวัตนสําหรับผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ของ เรืองยศ แวดลอม (2559) และเรื่อง ตัวบงช้ีภาวะผูนําสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล
สําหรับสถานศึกษา: โมเดลความสัมพันธเชิงโครงสราง ของ วัสนัย ลนเหลือ (2560) เปนตน ซึ่งแสดงใหเห็นวา
การพัฒนาโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงช้ีที่มีวิธีดําเนินการวิจัยโดยใชนิยามเชิงประจักษ  (empirical 
definition) เปนวิธีวิทยาศาสตร (scientific approach) ที่มีความนาเช่ือถือได 

5.2.2  ความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ  

 ผลจากการทดสอบความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงช้ีภาวะผูนํา
ปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีที่พัฒนาข้ึนจากทฤษฎีและผลงานวิจัยกับขอมูลเชิง
ประจักษจากผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึงและผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
อันดับสอง พบวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาจากคาสถิติที่เปนไปตามเกณฑที่
กําหนด และเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่กําหนดไว ซึ่งผลการวิจัยในเรื่องน้ี ผูวิจัยขอกลาวถึงเหตุผลที่นํามา
อธิบายในสองกรณี ดังน้ี 

 ในกรณีที่มองจากทฤษฎีและผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการและหนวยงานที่ผูวิจัยศึกษาจาก
หลากหลายแหลง ซึ่งสวนใหญเปนทฤษฎี ผลงานวิจัย หรือทัศนะเกี่ยวกับภาวะผูนําปรับเปลี่ยนที่มีมาจาก
ตางประเทศ แตทฤษฎี ผลงานวิจัย หรือทัศนะเหลาน้ันกลับมีความสอดคลองกับพฤติกรรมที่แสดงถึงภาวะผูนํา
ปรับเปลี่ยนของอาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีในสังคมไทย อาจเน่ืองจากพัฒนาการดานเทคโนโลยี
สื่อสาร ทําใหทฤษฎี ผลงานวิจัย หรือทัศนะเกี่ยวกับภาวะผูนําปรับเปลี่ยนจากตางประเทศมีการแพรกระจาย
เขามาสูสังคมและสถานศึกษาของไทย สงผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่แสดงถึงภาวะผูนําปรับเปลี่ยนของ
คนที่สอดคลองกับทฤษฎี ผลงานวิจัย หรือทัศนะตางๆเหลาน้ัน ดังทัศนะของ Croucher (2004) กลาวถึงความ
เปนโลกาภิวัตน (Globalization) วา เปนกระบวนการที่ประชากรของโลกถูกหลอมรวมกลายเปนสังคมเด่ียว 
กระบวนการน้ีเกิดจากแรงของอิทธิพลรวมทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม-วัฒนธรรม และการเมือง และ
ทัศนะของ อัศวิน เนตรโพธิแกว (2555) ทีเห็นวาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอยางย่ิงสื่ออินเทอรเน็ตน้ัน
เปนเครื่องมือที่เขามามีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารของมนุษย  ทําใหผูคนสามารถทําการ
สื่อสารกันได โดยขามผานขอจํากัดในเรื่องความแตกตางดานพื้นที่ และเวลา รวมถึงทําใหเกิดการสื่อสารแบบ
รวมกลุมของคนที่ไมเคยเห็นหนากันมากอน นอกจากน้ันเทคโนโลยีสารสนเทศยังกระตุนใหเกิดปฏิสัมพันธ
ระหวาง ผูคนแบบใกลชิดและรวดเร็ว สงผลใหเกิดการสรางวัฒนธรรมขามชาติ วัฒนธรรม ไรพรมแดน หรือ
แมกระทั่งวัฒนธรรมโลก นอกจากน้ัน อาจเน่ืองจากความต่ืนตัวของคนในสถานศึกษาของไทยที่มีตอการ
เปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศนภาวะผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับศตวรรษที่ 21 ที่เกิดข้ึนทั่วโลก จึงกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมที่แสดงถึงภาวะผูนําปรับเปลี่ยนที่เปนไปตามกระแสของสังคมโลก ดังทัศนะของ 
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Coghlan (1993) กลาววา ผูนําในยุคปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ตองเอาชนะตอแรงตานทานให
ไดเสียกอน จึงจะสามารถนําพาการเปลี่ยนแปลงองคการไปสูความสําเร็จ Bass & Riggio (2006) ใหความเห็น
วา ผูนําในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงควรตองมีคุณสมบัติและแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม เพื่อลดความตึงเครียด
และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  และทัศนะของ อานนท  แสนแกว และประยุทธ  ชูสอน (2559) ที่
กลาววา ภาวะผูนําการปรับเปลี่ยนของผูบริหารสถานศึกษา เปนพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่เกิดจาก
การผสมผสานของหลายทฤษฎีภาวะผูนํามีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงและสรางศักยภาพของแตละบุคคลและ
องคกรไปสูความเจริญรุงเรือง เปนระบบที่ผูนําอํานวยการกระบวนการความรวมมือที่จะแกปญหาเปนการ
แสดงออกของผูนําที่แสดงถึงความสามารถในการสรางความกลมเกลียว การจัดการความรู สมรรถนะเชิง
วัฒนธรรมและวิสัยทัศนแบบองครวม เพื่อใหผูอื่นยอมรับ 

หากมองในกรณีที่อาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีมีพฤติกรรมที่แสดงถึงภาวะผูนําปรับเปลี่ยน
ที่สอดคลองทฤษฎี ผลงานวิจัย หรือทัศนะเกี่ยวกับภาวะผูนําปรับเปลี่ยนจากตางประเทศ อาจเน่ืองจาก ในการ
พัฒนาภาวะผูนําของอาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยทั้งในอดีตที่ผาน
มาและในระยะปจจุบัน เปนการพัฒนาเพื่อเขาสูศตวรรษที่ 21 เปนยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
การจัดการศึกษาจึงตองมีการปรับเปลี่ยน โดยเฉพาะผูนําและผูสอนตองมีการปรับเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ ไม
ยึดติดรูปแบบเดิม ดังที่ Robbins (1994) กลาววา เมื่อคลื่นลมแรง คือ สิ่งแวดลอมตางๆ มีความไมแนนอน
และเปนพลวัตร ผูบริหารตองมีความคลองตัวพรอมปรับตัวใหสามารถรับการเปลี่ยนแปลง และปรับวิกฤตให
เปนโอกาส เพื่อใหองคการเติบโตไดในทุกสถานการณ และดังที่ OECD (2012) สภาการพยาบาล (2560) 
อัจฉรา จุยเจริญ (2560) นวรัตน ไวชมภูและสุจิตรา จรจิตร (2559) และ ทิพวรรณ นิลทอง (2557) ให
ความเห็นที่สอดคลองกันวาในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง ตองมกีารพัฒนาบุคลากรใหมีคุณลักษณะที่สอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงน้ันอยูเสมอ เพราะองคกรตองเผชิญการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ตองการผูนําที่ใชนวัตกรรม 
มีความคิดริเริ่ม และมีความคิดเชิงรุก ปจจุบันการศึกษาพยาบาลมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโครงสราง
หลักสูตร คลอดจนรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อใหเกิดการเรียนรูตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ซึ่งประกอบดวย 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดาน
ทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
2562) มุงผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ จึงเปนสิ่งที่ทาทายความสามารถของอาจารยพยาบาลที่จะ
สรางนวัตกรรมทางการเรียนรู (นวรัตน ไวชมภูและสุจิตรา จรจิตร, 2559) โดยคุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 
21 เปนผูที่มีความรอบรูมากข้ึน มีความเปนมืออาชีพ มีความสามารถและศักยภาพสูง เปนผูที่มีนวัตกรรมการ
สอน เพื่อเตรียมความพรอมใหแกผูเรียนในศตวรรษที่ 21 OECD (2012) อาจารยพยาบาลตองมีการพัฒนา
ตนเองใหมีความรูที่ทันสมัย (สภาการพยาบาล , 2560) ตองการผูนําที่กาวไปกับการเปลี่ยนแปลงอยางเปดใจ
และยืดหยุน ใชนวัตกรรม มีความคิดริเริ่ม และมีความคิดเชิงรุก (อัจฉรา จุยเจริญ, 2560) นอกจากน้ัน ยังอาจ
เน่ืองจากความต่ืนตัวในตัวของอาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเองที่มีตอการจัดการศึกษาพยาบาล
ศาสตรในศตวรรษที่ 21 ที่ใหความสําคัญกับผูสอนที่ตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนใหเหมาะสมกับ
ผูเรียน ซึ่งเปนยุคที่มีการใชคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีใหมๆตลอดเวลา (วิภาดา คุณาวิกติกุล, 2558) เชน 
ผูสอนตองจัดการเรียนรูที่หลากหลาย ไดแก การเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับทิศทาง (flip classroom) 
(วิจารณ พานิช, 2556 ก) การสอนโดยใชปญหาเปนหลัก (problem based learning) การใชเทคโนโลยีอื่นๆ 
เชน อีเลินนิง เฟสบุค การสะทอนคิด (reflective) ชวยใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและเกิดการเรียนรูมากข้ึน (ศรี
นวล วิวัฒนคุณูปการ และวิภาดา คุณาวิกติกุล,2548)  
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ดวยเหตุผลดังกลาว จึงทําใหปรากฏการณที่เกิดข้ึนจริงในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มีความ
สอดคลองกับทฤษฏี ผลงานการวิจัย และทัศนะของนักวิชาการที่นํามาพัฒนาเปนโมเดลความสัมพันธเชิง
โครงสรางตัวบงช้ีในงานวิจัยครั้งน้ี ซึ่งแสดงใหเห็นถึงวาเปนโมเดลที่มีประโยชนตอการพัฒนาและสงเสริมภาวะ
ผูนําปรับเปลี่ยนของอาจารยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก โดย
กําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก คือ ทักษะการจัดการ มีวิสัยทัศน มีความ
เปนอิสระในการปฏิบัติ และมีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน ซึ่งตองไดรับการเตรียมและพัฒนาในดานทักษะการ
จัดการ เกี่ยวกับการจัดการองคการ การสื่อสาร การวางแผน การจัดการความขัดแยง และการจัดการการ
เปลี่ยนแปลง ดานมีวิสัยทัศน เกี่ยวกับกลาเสี่ยง เปนนักนวัตกรรม และมีจินตนาการ ดานมีความเปนอิสระใน
การปฏิบัติ เกี่ยวกับการมอบหมายงาน การสงเสริมความคิดสรางสรรค ใหการสนับสนุน และความไววางใจ 
และดานมีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน เกี่ยวกับแสวงหาวิธีการใหม สนับสนุนการปรับเปลี่ยน มุงความสําเร็จ 
และพัฒนาความสามารถในการปรับตัว อาจารยพยาบาลที่มีภาวะผูนําปรับเปลี่ยน จะสามารถกาวทันการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง.อยางรวดเร็วในทุกดาน สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร ไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับของของสังคมโลกไดบัณฑิต
พยาบาลที่มีสมรรถนะในการดูแลสุขภาพ กาวทันการเปลี่ยนแปลง และมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

 
5.2.3 คานํ้าหนักองคประกอบ  
จากผลการวิจัยที่พบวาคานํ้าหนักองคประกอบ (factor loading) ขององคประกอบหลักองคประกอบ

ยอย และตัวบงช้ี มีคาเปนไปตามเกณฑที่กําหนด คือ คานํ้าหนักองคประกอบขององคประกอบหลักมีคาเทากับ
หรือสูงกวา 0.70  และคานํ้าหนักองคประกอบขององคประกอบยอยและตัวบงช้ี มีคาเทากับหรือสูงกวา 0.30 
น้ัน ผูวิจัยขอใหเหตุผลในการอภิปรายผลการวิจัยน้ี เชนเดียวกับการอภิปรายผลการวิจัยในเรื่องการทดสอบ
ความเหมาะสมของตัวบงช้ีภาวะผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเพื่อคัดสรร
กําหนดไวในโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางกอนทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึง วามี
เหตุผลมาจากในงานวิจัยน้ี ทั้งน้ีเน่ืองจากองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงช้ีที่ใชในการวิจัยไดรับ
การศึกษาจากทฤษฎีและผลงานวิจัยหลากหลายแหลง มีการสังเคราะหเพื่อคัดสรรไวในโมเดล โดยคํานึงถึง
ความตรง (validity) ของเน้ือหาหรือของตัวแปรที่ศึกษาในทุกข้ันตอน ทั้งในข้ันตอนการกําหนดองคประกอบ
หลัก องคประกอบยอย และนิยามเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดเปนตัวบงช้ี  แสดงใหเห็นวา โมเดลความสัมพันธ
โครงสรางตัวบงช้ีภาวะผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน สังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก สามารถนําไปใชในการพัฒนาภาวะผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยพยาบาล โดยการ
จัดทําโครงการพัฒนาอาจารยพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข โดยมีเน้ือหาที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําปรับเปลี่ยน ครอบคลุมองคประกอบหลักคือมีทักษะ
การจัดการ มีวิสัยทัศน ใหอิสระในการปฏิบัติ และมีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน ซึ่งเปนสมรรถนะที่สําคัญ
สําหรับอาจารยพยาบาลในยุคแหงการเปลี่ยนแปลง นอกจากการพัฒนาดานวิชาการ ดานการสอน ดานวิชาชีพ 
ดานการวิจัยแลวน้ัน ดานการบริหารจัดการก็มีความจําเปนที่อาจารยจะตองไดรับการเตรียมและพัฒนาเชนกนั 
(สุรี ขันธรักษวงศ, 2550) เน่ืองจากจะทําใหอาจารยมีภาวะผูนําซึ่งเปนสมรรถนะที่สําคัญในการปรับเปลี่ยน
เพื่อพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

กลาวโดยสรุป จากผลการวิจัยที่พบวา คานํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading) ขององคประกอบ
หลักองคประกอบยอย และตัวบงช้ี มีคาเปนไปตามเกณฑที่กําหนดดังกลาว และผลจากการทดสอบที่พบวา
โมเดล ความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงช้ีของภาวะผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราช



137 
  

 
 

ชนนีที่พัฒนาข้ึนจากทฤษฎีและผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการ มีความสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ แสดงใหเห็นวา โมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงช้ีของภาวะผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีซึ่งประกอบดวย  4 องคประกอบหลัก 16 องคประกอบยอย และ 83 ตัวบงช้ีน้ี 
สามารถใชวัดตัวบงช้ีของภาวะผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีไดอยางมีความ
ตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) ที่สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางมีผลการวิจัยรองรับไดในกรณี
ตางๆ ได เชน 1) ชวยใหไดองคความรูใหมที่มีความเหมาะสมสอดคลองกับบริบทสังคมไทย ที่สามารถนําไป
เปนแหลงอางอิงเพื่อการวิจัยตอเน่ืองหรือพัฒนาใหสมบูรณใหดีย่ิงข้ึนตอไปในอนาคต 2) สามารถนําไปใชเพื่อ
การวิจัยประเภทอื่นตอไปได เชน การสรางโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling) การ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development) หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory 
Action Research) เปนตน 3) ชวยใหเกิดคุณสมบัติมีความสามารถในการยอขอมูล (Data Reduction) อยูใน
รูปแบบที่งายตอการนําไปใชประโยชน ลดความซ้ําซอนของขอมูล เปนการจัดขอมูลอยางสรุป ทําใหองคการ
สามารถนําไปใชติดตาม ทบทวน และตัดสินใจตอการดําเนินงานขององคการไดและมีคุณสมบัติที่สามารถ
นําไปใชไดกับทุกระดับ ไมวาจะเปนองคการ ระดับประเทศ หรือในหนวยงานยอย 4) ใชเปนแนวทางในการ
วางแผนหรือสรางเกณฑประเมินตัวบงช้ีของภาวะผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี เพื่อกําหนดจุดเดนจุดดอยในการพัฒนาบุคลากรไดอยางสอดคลองกับปญหา 5) ใชเปนประโยชนในดาน
การติดตามภารกิจ (Monitoring) เพื่อใชประกอบการตัดสินใจ และการประเมินผล (Evaluation) การ
ดําเนินงานวาบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไวมากนอยเพียงใด เปนตน ดังแสดงในภาพที่ 20 

 
ภาพท่ี 20 กรอบแนวคิดเชิงบริหารเพื่อการพัฒนาหรือการติดตามประเมินผลการพัฒนา 

ภาวะผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

5.3  ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยการพัฒนาตัวบงช้ีภาวะผูนําปรับเปลี่ยนดังกลาว มีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 
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5.3.1 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

(1) โดยภาพรวมควรสงเสริมใหนําโมเดลที่พัฒนาข้ึนไปใชเปนแนวทางการพัฒนาภาวะผูนํา
ปรับเปลี่ยน สําหรับอาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ทั้งในระดับองคประกอบหลัก องคประกอบยอย 
และตัวบงช้ี เน่ืองจากผลการวิจัยพบวาโมเดลที่พัฒนาข้ึนมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยการนํา
โมเดลไปใชเปนแนวทางการพัฒนาน้ันควรคํานึงถึงความสําคัญขององคประกอบหลัก องคประกอบยอย และ
ตัวบงช้ีที่ผลการวิจัยพบวามีคานํ้าหนักองคประกอบจากมากไปหานอย ดังน้ี (1) ในระดับองคประกอบหลัก 
ควรสงเสริมและพัฒนาองคประกอบหลักมีทักษะการจัดการ มีวิสัยทัศน ใหอิสระในการปฏิบัติ และมีความทา
ทายเชิงปรับเปลี่ยน ตามลําดับ (2) องคประกอบหลักมีทักษะการจัดการ ควรใหความสําคัญกับองคประกอบ
ยอยการจัดการองคการ การจัดการการเปลี่ยนแปลง การวางแผน การจัดการความขัดแยง และการสื่อสาร 
ตามลําดับ (3) องคประกอบหลักมีวิสัยทัศน ควรใหความสําคัญกับองคประกอบยอยเปนนักนวัตกรรม กลา
เสี่ยง และมีจินตนาการ ตามลําดับ (4) องคประกอบหลักใหอิสระในการปฏิบัติ ควรใหความสําคัญกับ
องคประกอบยอยใหการสนับสนุน สงเสริมความคิดสรางสรรค การมอบหมายงาน และมีความไววางใจ 
ตามลําดับ (5) องคประกอบหลักมีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน ควรใหความสําคัญกับองคประกอบยอยพัฒนา
ความสามารถในการปรับตัว มุงความสําเร็จ สนับสนุนการปรับเปลี่ยน และแสวงหาวิธีการใหม ตามลําดับ เปน
ตน 

(2) การพัฒนาภาวะผูนําปรับเปลี่ยนของอาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นอกจากจะคําถึง
การพัฒนาตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติที่กําหนดมาจากหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่เกี่ยวของแลว ควร
คํานึงถึงการพัฒนาตามทฤษฎี ผลงานวิจัย และทัศนะที่มีอยูอยางแพรหลายในสังคมไทยและสังคมโลกดวย 
เพราะผลงานวิจัยครั้งน้ี ไดยืนยันแลววา โมเดลเชิงทฤษฎีของภาวะผูนําปรับเปลี่ยนในงานวิจัยน้ีมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษที่เก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางที่เปนอาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
จึงแสดงใหเห็นวา ทฤษฎีภาวะผูนําปรับเปลี่ยนมีความเหมาะสมกับอาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
และในทางกลับกัน อาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเองก็มีพฤติกรรมหรือการแสดงออกที่สอดคลองกับ
ทฤษฎี ผลงานวิจัย และทัศนะน้ันดวย จึงสามารถที่จะโมเดลเชิงทฤษฎีน้ีมาใชไดอยางเหมาะสมและอยางมี
ประสิทธิผล 

(3) องคประกอบหลักที่ใชในงานวิจัยน้ีเปนผลจากการศึกษาทฤษฎี ผลงานวิจัย และทัศนะจาก 15 
แหลงอางอิง มีองคประกอบหลักตามทฤษฎีทั้งหมด 24 องคประกอบ แตไดรับการคัดสรรเพื่อใชในงานวิจัยน้ี
จากคาความถ่ี 6 เพียง 4 องคประกอบ จึงทําใหองคประกอบอื่น ๆ ที่เหลืออีก 20 องคประกอบไมไดนํามาใช
ในการวิจัยน้ีดวย ซึ่งบางองคประกอบอาจเปนผลจากการคนพบใหมที่มีความสําคัญ หรือเปนองคประกอบที่มี
ความสําคัญ ดังน้ัน จึงขอแนะนํานักวิจัยที่จะทําการการวิจัยเพื่อพัฒนาตัวบงช้ีภาวะผูนําที่ปรับเปลี่ยนใน
อนาคต รวมทั้งหนวยงานที่ตองการพัฒนาภาวะผูนําที่ปรับเปลี่ยนใหกับบุคลากร ไดคํานึงถึงการนําเอา
องคประกอบอื่น ๆ เหลาน้ันมาใชในการวิจัยหรือในการพัฒนาดวย  

(4) ควรนําการวิจัยน้ีพัฒนากําหนดเปนนโยบายสําหรับการประเมินพฤติกรรมภาวะผูนําปรับเปลี่ยน 
สําหรับอาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ซึ่งรูปแบบผูนําปรับเปลี่ยนน้ีสามารถนําไปใชหรือประยุกตใชใน
หนวยงานทางการศึกษาหนวยงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาอื่นได 

(5) ผูเกี่ยวของสามารถนําไปใชเพื่อใหเกิดประโยชนในการกําหนดเปนโครงการพัฒนาวิชาชีพพัฒนา
สมรรถนะสําหรับอาจารยพยาบาล ซึ่งสามารถกําหนดเปนโครงการที่สําคัญในการพัฒนาใหอาจารยพยาบาล
แสดงออกถึงบทบาทและพฤติกรรมมีทักษะการจัดการ มีวิสัยทัศน ใหอิสระในการปฏิบัติ และมีความทาทาย
เชิงปรับเปลี่ยน 
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5.3.2 ขอเสนอแนะเก่ียวกับประเด็นปญหาท่ีควรศึกษาวิจัยตอไปในอนาคต 

เพื่อประโยชนทางวิชาการและทางการบริหารที่ใหไดองคความรูและขอยืนยันที่กวางขวางชัดเจน
ย่ิงข้ึนผูวิจัยจึงเสนอแนะดังน้ี 

(1) การวิจัยน้ีไดศึกษาทฤษฎี ผลงานวิจัย และทัศนะของนักวิชาการหรือหนวยงาน พบวา มี
องคประกอบที่เปนกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) จํานวนมาก แตเน่ืองจากขอจํากัดใน
การกําหนดองคประกอบเพื่อใชในการวิจัย จึงใชคาความถ่ีสูงเปนเกณฑในการคัดสรร ทําใหองคประกอบเชิง
ทฤษฎีเหลาน้ันไมไดถูกกําหนดใชในงานวิจัยน้ีดวย การวิจัยในครั้งตอไปจึงควรใชหลักเหตุผลอื่นมาเพื่อการคัด
สรรแทนการพิจารณาจากคาความถ่ีสูง เพื่อใหโอกาสกับองคประกอบที่มีคาความถ่ีตํ่า แตอาจเปนองคประกอบ
ที่มีความสําคัญและที่มีการคนพบใหม ไดถูกกําหนดใชในการวิจัยได 

(2) โมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงช้ีภาวะผูนําปรับเปลี่ยนที่ประกอบดวย 4 องคประกอบ
หลัก 16 องคประกอบยอย และ 83 ตัวบงช้ี จากผลการวิจัยน้ี สามารถนําไปใชเปนแนวทางการการวิจัย
ประเภทอื่นตอไปได เชน การสรางโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling) การวิจัยและ
พัฒนา (Research And Development) หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action 
Research)  เปนตน   

(3) โมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงช้ีภาวะผูนําปรับเปลี่ยนที่ประกอบดวย 4 องคประกอบ
หลัก 16 องคประกอบยอย และ 83 ตัวบงช้ี จากผลการวิจัยน้ี สามารถจะนําไปทดสอบความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษจากกลุมตัวอยางอื่น ๆ ได เชน ผูบริหารสถานศึกษาหรือครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ๆ 
หรือผูบริหารหรือผูปฏิบัติในหนวยงานอื่นๆ เปนตน  
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ภาคผนวก ก  
แบบตรวจสอบการใชภาษาของขอคําถามและดัชนีความ 

สอดคลองของขอคําถามกับตัวบงช้ีและนิยามเชิงปฏิบัติการ 
สําหรับผูทรงคุณวุฒ ิ
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แบบตรวจสอบการใชภาษาของขอคําถาม 
และดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับตัวบงช้ีและนิยามเชิงปฏิบัติการ 

สําหรับผูทรงคุณวุฒ ิ
 

คําช้ีแจง 
1) แบบสอบถามภาวะผูนําปรับเปลี่ยน (Adaptive Leadership) ประกอบดวยองคประกอบหลัก 4 

องคประกอบดังน้ี 
 1.1 มีทักษะการจัดการ (Managing Skills) 
 1.2 มีวิสัยทัศน (Visionary) 
 1.3 ใหอิสระในการปฏิบัติ (A freedom To Act) 

  1.4 มีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน (Adaptive Challenge) 
2) ขอความกรุณาทานใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชภาษาของขอคําถามวาสามารถใชสื่อสารไดอยาง

ถูกตอง ชัดเจน 
3) ขอความกรุณาทานตรวจสอบความสอดคลองของขอคําถามในตาราง (คอลัมนที่ 3) วามีเน้ือหา

และใจความสอดคลองกับตัวบงช้ี (คอลัมนที่ 2) และนิยามเชิงปฏิบัติการ (คอลัมนที่ 1) หรือไม โดยทํา
เครื่องหมาย  ลงในชอง +1 หรือ 0 หรือ -1 โดยแตละชองมีความหมายดังน้ี 

+ 1 หมายถึง ขอคําถามมีความสอดคลอง 
0    หมายถึง ไมแนใจในความสอดคลอง 

  -1 หมายถึง ขอคําถามไมมีความสอดคลอง 
               ขอขอบคุณ 

 
                                          นางรัชนี พจนา 

                                            นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
                                                    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
                                      มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
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องคประกอบยอย และ  
นิยามเชิงปฏิบัติการ (1) 

ตัวบงชี้ (2) ขอคําถาม (3) การใชภาษาของขอคําถาม 

ความ
สอดคลอง 

+1 0 -1 

องคประกอบหลักมีทักษะการจัดการ (Managing Skills)    

1. การจัดการองคการ
(Organization) 
บุคคลที่จัดระเบียบองคกร โดย
การจัดกิจกรรมตางๆอยางมี
ระบบ การทํางานตามแผนที่
กําหนด การมอบหมายงาน การ
ใหอํานาจ การจัดสรรทรัพยากร 
เพื่อมุงสูเปาหมายที่สําคัญของ
องคการ 

1) การจัดระเบียบองคกร  
2) การจั ดกิ จกรรมต า งๆ
อยางมีระบบ  
3) การทํ า งานตามแผนที่
กําหนด 
4) การมอบหมายงาน  
5) การใหอํานาจ  
6) การจัดสรรทรัพยากร 
 
  
   

1) ทานมีการจัดระเบียบองคกรใหมีความ
เหมาะสมกับสภาพปจจุบันขององคกร 

    

2) ทานไดกําหนดการจัดกิจกรรมตางๆใน
องคกรอยางเปนระบบ กําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานและวิธีที่จะบรรลุเปาหมายไว
อยางชัดเจน 

    

3) ทานไดสนับสนุนใหมีการทํางานตามแผน
ที่กําหนด 

    

4) ทานไดมอบหมายงานโดยคํานึงถึง
ความสามารถของบุคลากร 

    

5)ทานใหอํานาจในการจัดการแกบุคคลากร
อยางเหมาะสม  

    

6) ทานสามารถจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอ
ในการดําเนินงาน 

    

2. การสื่อสาร
(Communication) 

1) การแลกเปลี่ ยนขอมูล
ขาวสาร  
2) การถายทอดขอมูล  

1) ทานมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร เพื่อ
สรางความเขาใจในทิศทางขององคกรที่
ตรงกัน 

    

ตารางแสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบยอย นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบงช้ี และขอคําถาม ของแตละองคประกอบหลัก 



153 
  

 
 

องคประกอบยอย และ  
นิยามเชิงปฏิบัติการ (1) 

ตัวบงชี้ (2) ขอคําถาม (3) การใชภาษาของขอคําถาม 

ความ
สอดคลอง 

+1 0 -1 

ความสามารถในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร การถายทอด
ขอมูล การฟงอยางต้ังใจ สราง
ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการ 
บทบาท หนาที่ ทําใหเกิดความ
รวมมือและการทํางานเปนทีม 
ทําใหทุกคนเขาใจถึงสิ่งที่องคกร
จะดําเนินการรวมกัน 

3) การฟงอยางต้ังใจ  
4) สรางความเขาใจเกี่ยวกับ
กระบวนการ บทบาท หนาที่ 
ทําใหเกิดความรวมมือ 
5) การทํางานเปนทีม 

2) ทานมีความสามารถในการถายทอด
ขอมูลไดอยางชัดเจน  

    

3) ทานรับฟงความคิดเห็นของบุคคลากรใน
องคกรอยางต้ังใจ  

    

4) ท า น ส ร า ง ค ว า ม เ ข า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ
กระบวนการ บทบาท หนาที่ ในการทํางาน
เพื่อใหเกิดความรวมมือ 

    

5) ทานสนับสนุนการทํางานเปนทีมเพื่อมุงสู
เปาหมายขององคกร 

    

3. การวางแผน (Planning) 
การตัดสินใจของผูบริหารในการ
สรางกลยุทธ เพื่อเปนแนวทางใน
การดําเนินไปสูเปาหมาย โดย
กําหนดเปาหมายขององคกร 
ทบทวนการทํางาน กระจายจาก
กลยุทธไปสูการปฏิบัติ กําหนด
ข้ันตอนการปฏิบัติ คํานึงถึง
ทรัพยากรที่มีอยู เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายขององคกร 

1)  สรางกลยุทธ  เพื่อเปน
แนวทางในการดําเนินไปสู
เปาหมาย 
2) กํ าหนดเป าหมายของ
องคกร  
3) ทบทวนการทํางาน  
4) กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติ  
5) คํานึงถึงทรัพยากรที่มีอยู  
 
 

1) ทานมีการ สรางกลยุทธ เพื่อเปนแนวทาง
ในการดําเนินไปสูเปาหมาย 

    

2) ทานมีการกําหนดเปาหมายขององคกรที่
ชัดเจน 

    

3) ทานมีการทบทวนการทํางาน เพื่อใหการ
ดําเนินงานขององคกรบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไว 

    

4) ทานกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน 
และเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 

    

5) ทานคํานึงถึงทรัพยากรที่มีอยู ในการ
ดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร 
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4 .  จั ด ก า ร ค ว า ม ขั ด แ ย ง 
(Conflict Management) 
ความสามารถในการในการ
จัดการกับความขัดแยงอยาง
สมเหตุสมผลเปนธรรม และมี
ประสิทธิภาพ ดวยการมีความ
เอื้ออารี การหลีกเลี่ยง
สถานการณที่ทําใหเกิดความ
ขัดแยง สรางความรวมมือ การ
ประนีประนอม และ การแขงขัน 
เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

1) ความสามารถในการ
จัดการกับความขัดแยงอยาง
สมเหตุสมผล เปนธรรม และ
มีประสิทธิภาพ  
2) มีความเอื้ออารี  
3) การหลีกเลี่ยงสถานการณ
ที่ทําใหเกิดความขัดแยง  
4) สรางความรวมมือ  
5) การประนีประนอม  
6) การแขงขัน 

1)ทานมีความสามารถในการจัดการกับ
ความขัดแยงอยางสมเหตุสมผล 

    

2) ทานจัดการกับความขัดแยงดวยความ
เปนธรรมและมีประสิทธิภาพ  

    

3) ทานเปนผูมีความเอื้ออารี กับเพื่อน
รวมงาน 

    

4) ทานพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณที่ทํา
ใหเกิดความขัดแยง 

    

5) ทานสรางความรวมมือใหเกิดข้ึนใน
องคกร 

    

6) ทานมีความสามารถในการทําใหเกิดการ
แขงขันเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร 

    

5. การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management)  
ความสามารถในการขับเคลื่อน
องคกรในระยะเปลี่ยนผาน ดวย
การวางแผนดําเนินการเพื่อลด
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการ
เปลี่ยนแปลง สนับสนุนใหเกิด
การปรับตัว พัฒนาศักยภาพของ
องคกร กระตุนใหใชความคิด

1) การวางแผนดําเนินการ
เพื่อลดผลกระทบที่เกิดข้ึน
จากการเปลี่ยนแปลง  
2) สนับสนุนใหเกิดการ
ปรับตัว 3) พัฒนาศักยภาพ
ขององคกร 
4) กระตุนใหใชความคิด
สรางสรรค  

1) ทานสามารถวางแผนดําเนินการเพื่อลด
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง 

    

2) ทานสนับสนุนใหเกิดการปรับตัวใหกับ
บุคลากร 

    

3) ทานพัฒนาศักยภาพขององคกร เพื่อการ
ดําเนินงานขององคกรและสามารถบรรลุผล
ไดจริง 

    

4) ทานกระตุนบุคลากรใหใชความคิด
สรางสรรค 
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สรางสรรค การเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงอยางรอบคอบ 

5) ก า ร เ ผ ชิ ญ กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงอยางรอบคอบ 

5) ทานสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
อยางรอบคอบ 

    

องคประกอบหลักมีวิสัยทัศน (visionary) 
6. กลาเสี่ยง (Risk Taking)  
ความปรารถนาอยางแรงกลาที่
จะรับความเสี่ยงในระดับปาน
กลาง สามารถจัดการกับ
สถานการณที่ไมแนนอน มีความ
รอบคอบ และเปนผูกระตุนให
ผูอื่นเกิดความคิดริเริ่มใหม 
พรอมที่จะเผชิญปญหา เพื่อ
รักษาผลลัพธขององคกร 

1) ความปรารถนาอยางแรง
กลาที่จะรับความเสี่ยงใน
ระดับปานกลาง  
2)สามารถจัดการกับ
สถานการณที่ไมแนนอน  
3) มีความรอบคอบ  
4) กระตุนให เกิดความคิด
ริเริ่มใหม  
5) พรอมที่จะเผชิญปญหา 

1) ทานมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะ
รับความเสี่ยงในระดับปานกลาง  
 

    

2) ทานสามารถจัดการกับสถานการณที่ไม
แนนอนไดอยางเหมาะสม 

    

3) ทานมีความรอบคอบ     

4) ทานกระตุนใหเกิดความคิดริเริ่มใหม      

3) ทานพรอมที่จะเผชิญปญหาที่เกิดข้ึนใน
องคกร 

    

7. เปนนักนวัตกรรม 
(Innovator) 
มีความคิดสรางสรรค กระตุน
การสรางสรรคสิ่งใหม สราง
บรรยากาศเพื่อใหเกิดนวัตกรรม
ในองคกร สรางเครือขาย 

11) มีความคิดสรางสรรค  
2) กระตุนการสรางสรรคสิ่ง
ใหม  
3) สรางบรรยากาศเพื่อให
เกิดนวัตกรรมในองคกร  
4) สรางเครือขาย 

1) ทานมีความคิดสรางสรรค ในการ
ขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคกร 

  
 

 
 

 

 

2) ทานกระตุนการสรางสรรคสิ่งใหมใน
องคกร 

  
 

 
 

 

 

3) ทานสรางบรรยากาศเพื่อใหบุคลากรเกิด
การสรางนวัตกรรมในองคกร 
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ขับเคลื่อนใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง 

5) ขับเคลื่อนใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง 

4) ทานสรางเครือขาย เพื่อชวยใหเกิดการ
สรางนวัตกรรมในองคกร 

    

5) ทานขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อใหเกิดการสรางนวัตกรรมในองคกร 

  
 

 
 

 

 

8. มีจินตนาการ 
(Imaginative) 
ความสามารถในการคิดภาพฝน 
ภาพในอนาคต การคิดเชิงบวก
สรางสรรคใหเปนจริงใหเกิดสิ่ง
ใหมเกิดนวัตกรรม ชวย
ขับเคลื่อนองคกรใหเกิดความ
เจริญงอกงามขององคกร 

1) ความสามารถในการคิด
ภาพฝน ภาพในอนาคต  
2) การคิดเชิงบวก  
3) สรางสรรคใหเปนจริงให
เกิดสิ่งใหม เกิดนวัตกรรม 
4) ชวยขับเคลื่อนองคกรให
เกิดความเจริญงอกงาม 

1) ทานมีความสามารถในการคิดภาพฝน 
ภาพในอนาคตที่ตองการใหเกิดข้ึน 

    

2) ทานมีการคิดเชิงบวกเพื่อสรางสรรคสิ่งที่
ตองการใหเกิดในอนาคต  

    

3) ทานสรางสรรคใหเปนจริง ใหเกิดสิ่งใหม 
เกิดนวัตกรรมในองคกร เพื่อใหบรรลุผลตาม
เปาหมายขององคกร 

    

4) ทานชวยขับเคลื่อนองคกร เพื่อใหเกิด
ความเจริญงอกงาม 

    

องคประกอบหลักใหอิสระในการปฏิบัติ  (A Freedom To Act) 

9. การมอบหมายงาน 
(Delegation) 
ความสามารถในการเรียนรูและ
สอนบุคคลอื่นใหเกิดการเรียนรู

1) ความสามารถในการใน
การเรียนรูและสอนบุคคลอื่น
ใหเกิดการเรียนรูสิ่งใหม  

1) ทานมีความสามารถในการในการเรียนรู
และสอนบุคคลอื่นใหเกิดการเรียนรูสิ่งใหม 

    

2) ทานมอบหมายงานและความรับผิดชอบ
ใหกับบุคคลที่มีความสามารถ  
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สิ่งใหม มอบหมายงานและความ
รับผิดชอบใหกับบุคคลที่มี
ความสามารถ ใหการสนับสนุนที่
เพียงพอ รับผิดชอบตอผลของ
การมอบหมายงานน้ัน สราง
แรงจูงใจใหเกิดความสําเร็จ  

2) มอบหมายงานและความ
รับผิดชอบใหกับบุคคลที่มี
ความสามารถ  
3) รับผิดชอบตอผลของการ
มอบหมายงานน้ัน 
4) ใหการสนับสนุนที่เพียงพอ  
5) ส ร า งแร งจู ง ใจ ให เ กิ ด
ความสําเร็จ 

3) ทานรับผิดชอบตอผลของการมอบหมาย
งานน้ัน 
 

    

4) ท าน ให ก ารสนับสนุนที่ เพี ยงพอแก
บุคลากรในองคกร 

    

5) ทานสรางแรงจูงใจใหเกิดความสําเร็จแก
องคกร 

    

10. สงเสริมความคิด
สรางสรรค (Encourage 
Creativity) 
การสนับสนุนแนวคิดความคิด
ใหม สรางแรงบันดาลใจ ใหการ
ชวยเหลือใหมีความคิด
สรางสรรคเกิดจินตนาการและ
นวัตกรรม เพิ่มโอกาสในการ
แลกเปลี่ยน ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง  

1) ก า ร ส นับส นุนแนวคิด

ความคิดใหม  

2) สรางแรงบันดาลใจ  

3) ใ ห ก า ร ช ว ย เ หลื อ ให มี

ความ คิดสร า งสรรค เ กิ ด

จินตนาการและนวัตกรรม  

4) เ พิ่ ม โ อ ก า ส ใ น ก า ร

แลกเปลี่ยน  

5) ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

1) ทานใหการสนับสนุนแนวคิดความคิดใหม  
ในการดําเนินงาน 

    

2) ทานสรางแรงบันดาลใจใหแกบุคลากรใน
องคกร เพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรคใน
การทํางาน 

    

3) ท านใหการชวยเหลือบุคลากร ให มี

ความคิดสรางสรรคเกิดจินตนาการและ

นวัตกรรม  

    

4) ทานเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยน แก

บุ คลากร  เพื่ อส นับส นุน เกิ ดความคิด

สรางสรรค 
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องคประกอบยอย และ  
นิยามเชิงปฏิบัติการ (1) 

ตัวบงชี้ (2) ขอคําถาม (3) การใชภาษาของขอคําถาม 

ความ
สอดคลอง 

+1 0 -1 

3) ทานทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคกร     

11. ใหการสนับสนุน (Provide 
Support) 

การบริหารทีมงานใหประสบ
ความสําเร็จ เปนที่ปรึกษาในการ
ทํางาน ใหคําแนะนํา เปดโอกาส
ใหทีมงานไดสื่อสารในทีม
สรางสรรควิสัยทัศนของทีม ให
การชวยเหลือและสงเสริมการ
พึ่งพาตนเองของทีม เพื่อใหทีม
ประสบความสําเร็จ  

1) การบริหารทีมงานให
ประสบความสําเร็จ  
2) เปนที่ปรึกษาในการ
ทํางาน  
3) ใหคําแนะนํา  
4) เปดโอกาสใหทีมงานได
สื่อสารในทีม  
5) สรางสรรควิสัยทัศนของ
ทีม  
6) ใหการชวยเหลือและ
สงเสริมการพึ่งพาตนเองของ
ทีม 

1) ทานบริหารทีมงานใหประสบความสําเร็จ      

2) ทานเปนที่ปรึกษาในการทํางานแกบุคล
กรในองคกร 

    

3) ทานใหคําแนะนํา ในการทํางานแกบุคล
กรในองคกร 

    

4) ทานเปดโอกาสใหทีมงานไดสื่อสารในทีม      

5) ทานสนับสนุนสรางสรรควิสัยทัศนของ
ทีม 

    

6) ทานใหการชวยเหลือและสงเสริมการ
พึ่งพาตนเองของทีม 

    

12. มีความไววางใจ  (Trust) 
  การกระทําที่แสดงความสนใจ
เห็นอกเห็นใจผูรวมงาน สราง
แรงบันดาลใจใหเกิดความ
ไววางใจ มีการสื่อสารที่ดี ตัด
สินบนพื้นฐานของความจริง เปน

1) แสดงความสนใจ เห็นอก
เห็นใจ ผูรวมงาน  
2) สรางแรงบันดาลใจใหเกิด
ความไววางใจ  
3) มีการสื่อสารที่ดี  

1) ทานแสดงความสนใจ เห็นอกเห็นใจ 
ผูรวมงาน เพื่อใหเกิดความไววางใจ 

    

2) ทานสรางแรงบันดาลใจใหเกิดความ
ไววางใจ 

    

3) ทานมีการสื่อสารที่ดี เพื่อใหเกิดความ
ไววางใจ 
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องคประกอบยอย และ  
นิยามเชิงปฏิบัติการ (1) 

ตัวบงชี้ (2) ขอคําถาม (3) การใชภาษาของขอคําถาม 

ความ
สอดคลอง 

+1 0 -1 

ผูรวมงานแบงปนความ
รับผิดชอบกับความสําเร็จและ
ลมเหลว เพื่อเปาหมายของ
องคกร  

4) ตัดสินบนพื้นฐานของ
ความจริง  
5) เปนผูรวมงานแบงปน
ความรับผิดชอบกับ
ความสําเร็จและลมเหลว 

4) ทานตัดสินบนพื้นฐานของความจริง 
เพื่อใหเกิดความไววางใจ 

    

5) ทานเปนผูรวมงานแบงปนความ
รับผิดชอบกับความสําเร็จและลมเหลว 

    

องคประกอบหลักมีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน (Adaptive Challenge) 
 
13. แสวงหาวิธีการใหม (Seek 
New Way) 
ความสามารถของผูนําในการ
คนหาวิธีการใหมในการจัดการ
กับความเสี่ยง มองปญหาเปน
โอกาสและความทาทาย มีทักษะ
การสรางสรรคและการแกปญหา 
สามารถมองปญหาในมุมมองที่
แตกตาง  

1) คนหาวิธีการใหมในการ
จัดการกับความเสี่ยง  
2) มองปญหาเปนโอกาสและ
ความทาทาย  
3) มีทักษะการสรางสรรค
และการแกปญหา  
4) สามารถมองปญหาใน
มุมมองที่แตกตาง 

1) ทานคนหาวิธีการใหมในการจัดการกับ
ความเสี่ยงที่จะเกิดในองคกร 

    

2) ทานสามารถมองปญหาเปนโอกาสและ
ความทาทาย ในการดําเนินงาน 

    

3) ทานมีทักษะการสรางสรรคและการ
แกปญหา  

    

4) ทานสามารถมองปญหาในมุมมองที่
แตกตาง 

    

14. สนับสนุนการปรับเปลี่ยน 
(Foster Adaptation) 
ความสามารถของผูนําในการ
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลง กลวิธี

1) กลวิธีในการปรับตัวใน
สถานการณที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 2) ประเมิน
สถานการณ  

1) ทานมีกลวิธีในการปรับตัวในสถานการณ
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

    

2) ทานมีการประเมินสถานการณ เมื่อเกิด
การเปลี่ยนแปลงในองคกร 
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องคประกอบยอย และ  
นิยามเชิงปฏิบัติการ (1) 

ตัวบงชี้ (2) ขอคําถาม (3) การใชภาษาของขอคําถาม 

ความ
สอดคลอง 
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ในการปรับตัวในสถานการณที่มี
การเปลี่ยนแปลง โดยการ
ประเมินสถานการณ สรางความ
เขาใจและการเรียนรู สนับสนุน
การปรับเปลี่ยน ปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงในดานพฤติกรรม
หรือการทํางาน เพื่อมุงผลลัพธที่
มีประสิทธิภาพ  

3) สรางความเขาใจและการ
เรียนรู  
4) สนับสนุนการปรับเปลี่ยน  
5) ปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงในดาน
พฤติกรรมหรือการทํางาน 
 
 

3) ทานสรางความเขาใจและการเรียนรู แก
บุคลากร เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยน 

    

4) ทานสนับสนุนการปรับเปลี่ยน ใหเกิดข้ึน
ในองคกร 

    

5) ทานปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงในดาน
พฤติกรรมหรือการทํางาน เพื่อมุงผลลัพธที่
มีประสิทธิภาพ 

    

15. มุงความสําเร็จ (Focus 
on Success) 
ความสามารถของผูนําในการ
ตัดสินใจเลือกสิ่งที่ตองการ
ประสบความสําเร็จ ชัดเจนใน
เปาหมาย เลือกโอกาสที่เปนไป
ได ตองการใหองคกรประสบ
ความสําเร็จ สรางพลังแกทีม 
มุงเนนผลลัพธ  

1) การตัดสินใจเลือกสิ่ งที่
ตองการประสบความสําเร็จ  
2) ชัดเจนในเปาหมาย  
3) เลือกโอกาสที่เปนไปได 
4) ตองการใหองคกรประสบ
ความสําเร็จ 
5) สรางพลังแกทีม  
6) มุงเนนผลลัพธ 
 

1) ทานตัดสินใจเลือกสิ่งที่ตองการประสบ
ความสําเร็จ 

    

2) ทานมีความชัดเจนในเปาหมาย เพื่อ
ความสําเร็จขององคกร 

    

3) ทานเลือกโอกาสที่เปนไปได เพื่อ
ความสําเร็จขององคกร 

    

4) ทานตองการใหองคกรประสบ
ความสําเร็จ 

    

4) ทานมีการสรางพลังแกทีม เพื่อเปาหมาย
ขององคกร 

    

6) ทานมุงเนนผลลัพธขององคกร     
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16. พัฒนาความสามารถใน
การปรับตัว (Develop 
Adaptability) 

ความสามารถของผูนําในการ
ประเมินสถานการณใหมนําไปสู
การปรับตัว เตรียมบุคลากร 
สงเสริมความสามารถในการ
ปรับตัว สรางความมั่นใจภายใน
ตนและความเช่ือในตนเองที่จะ
ทําใหสามารถปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลง มีความยืดหยุน 
สนับสนุนใหเกิดแนวทางใหมใน
การปฏิบัติที่ดี  

1) การประเมินสถานการณ
ใหมนําไปสูการปรับตัว  
 2) เตรียมบุคลากร  
3) สงเสริมความสามารถใน
การปรับตัว 
 4) สรางความมั่นใจภายใน
และความเช่ือในตนเอง 
 5) มีความยืดหยุน  
6) สนับสนุนใหเกิดแนวทาง
ใหมในการปฏิบัติที่ดี 
 
 

1) ทานมีความสามารถในการการประเมิน
สถานการณใหมนําไปสูการปรับตัว ในการ
ทํางาน 

    

 

2) ทานมีการเตรียมบุคลากร เพื่อใหสามารถ
ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง 

    

3) ทานสงเสริมความสามารถในการปรับตัว 
แกบุคลากรในองคกร 

    

4) ทานสนับสนุนการสรางความมั่นใจ
ภายในและความเช่ือในตนเองที่จะทําให
สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง 

    

 5) ทานมีความยืดหยุน ในการปฏิบัติงาน     

6) ทานสนับสนุนใหเกิดแนวทางใหมในการ
ปฏิบัติที่ดี เพื่อปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง 
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ตาราง 36 การหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency : IOC) ของขอคําถามแตละขอ 
จากการประเมินของผูเช่ียวชาญทางดานเน้ือหา จํานวน 5 ทาน 

ขอ 
ผลการใหคะแนนของผูเชี่ยวชาญ คาดัชนีความ ผลการ 

1 2 3 4 5 สอดคลอง (IOC) ประเมิน 

องคประกอบหลักที่ 1 มีทักษะการจัดการ (Managing Skills) 
องคประกอบยอยที่ 1 การจัดการองคกร (Organization) 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

องคประกอบยอยที่ 2 การส่ือสาร (Communication) 
7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
11 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

องคประกอบยอยที่ 3 การวางแผน (Planning) 
12 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
13 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
14 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
15 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
16 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

องคประกอบยอยที่ 4 การจัดการความขัดแยง (Conflict Management) 
17 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
18 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
19 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
20 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
21 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
22 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

องคประกอบยอยที่ 5 การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)  

23 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
24 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
25 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ขอ 
ผลการใหคะแนนของผูเชี่ยวชาญ คาดัชนีความ ผลการ 

1 2 3 4 5 สอดคลอง (IOC) ประเมิน 

26 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
27 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

องคประกอบหลักที่ 2 มีวิสัยทัศน (Visionary) 
องคประกอบยอยที่ 1 กลาเส่ียง (Risk Taking) 

28 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
29 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
30 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
31 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
32 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

องคประกอบยอยที่ 2 เปนนักนวัตกรรม (Innovator) 
33 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
34 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
35 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
36 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
37 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

องคประกอบยอยที่ 3 มีจินตนาการ (Imaginative) 
38 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
39 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
40 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
41 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

องคประกอบหลักที่ 3 ใหอิสระในการปฏิบัติ (A Freedom to Act) 
องคประกอบยอยที่ 1 การมอบหมายงาน (Delegation) 

42 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
43 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
44 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
45 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
46 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

องคประกอบยอยที่ 2 สงเสริมความคิดสรางสรรค (Encourage Creativity) 
47 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
48 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
49 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
50 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
51 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

องคประกอบยอยที่ 3 ใหการสนับสนุน (Provide Support) 
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ขอ 
ผลการใหคะแนนของผูเชี่ยวชาญ คาดัชนีความ ผลการ 

1 2 3 4 5 สอดคลอง (IOC) ประเมิน 

52 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
53 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
54 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
55 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
56 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
57 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

องคประกอบยอยที่ 4 มีความไววางใจ (Trust) 
58 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
59 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
60 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
61 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
62 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

องคประกอบหลักที่ 4 มีความทาทายเชิงปรับเปล่ียน (Adaptive Challenge) 
องคประกอบยอยที่ 1 แสวงหาวิธีการใหม (Seek New Way) 

63 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
64 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
65 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
66 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

องคประกอบยอยที่ 2 สนับสนุนการปรับเปล่ียน (Foster Adaptation) 
67 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
68 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
69 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
70 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
71 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

องคประกอบยอยที่ 3 มุงความสําเร็จ (Focus on Success) 
72 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
73 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
74 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
75 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
76 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
77 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 

องคประกอบยอยที่ 4 พัฒนาความสามารถในการปรับตัว (Develop Adaptability) 
78 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ขอ 
ผลการใหคะแนนของผูเชี่ยวชาญ คาดัชนีความ ผลการ 

1 2 3 4 5 สอดคลอง (IOC) ประเมิน 

79 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
80 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
81 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
82 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
83 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชได 
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ภาคผนวก ค 
 

รายช่ือผูเช่ียวชาญและหนังสือแตงตั้งผูเช่ียวชาญ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญและหนังสือแตงต้ังผูเชี่ยวชาญ 
 

1. ผูชวยศาสตรจารย ดร. ศักดินาภรณ นันที คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
2. ดร.ประยุทธ ชูสอน  ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
3. ดร.ศิริกุล นามศิร ิ  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแกน  
                                เขต 1 
4 รศ.ดร.เสาวมาศ (คุณลาน) เถ่ือนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
5 รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศธนวสุ  คณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ที่ ศธ ๖๐๑๒/ว ๕๐๙ 
 

 
 
 
  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
ถนนราษฎรคนึง ตําบลในเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ๔๐๐๐๐ 

 ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
เรื่อง     ขออนุญาตแตงต้ังผูเชี่ยวชาญ 
เจริญพร   ผศ.ดร. ศักดินาภรณ นันที 
 ดวยนางรัชนี  พจนา รหัสประจําตัว ๕๘๓๐๔๔๐๕๓๒๐๐๗ นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอีสาน กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง “ตัวบงช้ีภาวะผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยวิทยาลัย
พยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก: การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสราง”  
ซึ่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ไดพิจารณาเห็นวาทานเปนผูมีความรูความ
เช่ียวชาญในเรื่องที่ทําวิจัย ดังน้ันเพื่อใหการทําวิทยานิพนธในครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จึงใครขอความอนุเคราะหทานเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบการ
ใชภาษาและดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับตัวบงช้ีและนิยามเชิงปฏิบัติการดังแบบตรวจสอบฯ 
ที่แนบ 

       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน  หวังเปนอยางย่ิงวาจักไดรับความ
อนุเคราะหจากทานดวยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

                จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูสุธีจริยวัฒน, ดร.) 
รองอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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ที่ ศธ ๖๐๑๒/ว ๕๐๙ 

 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
ถนนราษฎรคนึง ตําบลในเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ๔๐๐๐๐ 

 
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง     ขออนุญาตแตงต้ังผูเชี่ยวชาญ 

เจริญพร   ดร.ศิริกุล นามศิริ 

 ดวยนางรัชนี  พจนา รหัสประจําตัว ๕๘๓๐๔๔๐๕๓๒๐๐๗ นักศึกษาระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง “ตัวบงช้ีภาวะผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยวิทยาลัยพยาบาลสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก: การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสราง”  ซึ่งมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ไดพิจารณาเห็นวาทานเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญในเรื่องที่
ทําวิจัย ดังน้ันเพื่อใหการทําวิทยานิพนธในครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จึงใครขอความอนุเคราะหทานเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบการใชภาษาและ
ดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับตัวบงช้ีและนิยามเชิงปฏิบัติการดังแบบตรวจสอบฯ ที่แนบ 

       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน  หวังเปนอยางย่ิงวาจักไดรับความ
อนุเคราะหจากทานดวยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

                จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

 

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูสุธีจริยวัฒน, ดร.) 
รองอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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ที่ ศธ ๖๐๑๒/ว ๕๐๙ 

 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
ถนนราษฎรคนึง ตําบลในเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ๔๐๐๐๐ 

 ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง     ขออนุญาตแตงต้ังผูเชี่ยวชาญ 

เจริญพร   ดร.ประยุทธ ชูสอน 

 ดวยนางรัชนี  พจนา รหัสประจําตัว ๕๘๓๐๔๔๐๕๓๒๐๐๗ นักศึกษาระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง “ตัวบงช้ีภาวะผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยวิทยาลัยพยาบาลสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก: การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสราง”  ซึ่งมหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ไดพิจารณาเห็นวาทานเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญในเรื่องที่
ทําวิจัย ดังน้ันเพื่อใหการทําวิทยานิพนธในครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จึงใครขอความอนุเคราะหทานเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบการใชภาษาและ
ดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับตัวบงช้ีและนิยามเชิงปฏิบัติการดังแบบตรวจสอบฯ ที่แนบ 

       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน  หวังเปนอยางย่ิงวาจักไดรับความ
อนุเคราะหจากทานดวยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

                จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

 

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูสุธีจริยวัฒน, ดร.) 
รองอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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ที่ ศธ ๖๐๑๒/ว ๕๐๙ 

 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
ถนนราษฎรคนึง ตําบลในเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ๔๐๐๐๐ 

 ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

เรื่อง     ขออนุญาตแตงต้ังผูเชี่ยวชาญ 

เจริญพร   รศ.ดร.เสาวมาศ (คุณลาน) เถ่ือนนาดี 

 ดวยนางรัชนี  พจนา รหัสประจําตัว ๕๘๓๐๔๔๐๕๓๒๐๐๗ นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอีสาน กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง “ตัวบงช้ีภาวะผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยวิทยาลัย
พยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก: การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสราง”  
ซึ่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ไดพิจารณาเห็นวาทานเปนผูมีความรูความ
เช่ียวชาญในเรื่องที่ทําวิจัย ดังน้ันเพื่อใหการทําวิทยานิพนธในครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี มหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จึงใครขอความอนุเคราะหทานเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบการ
ใชภาษาและดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับตัวบงช้ีและนิยามเชิงปฏิบัติการดังแบบตรวจสอบฯ 
ที่แนบ 

       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน  หวังเปนอยางย่ิงวาจกัไดรับความ
อนุเคราะหจากทานดวยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

                จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

 

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูสุธีจริยวัฒน, ดร.) 
รองอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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ที่ ศธ ๖๐๑๒/ว ๕๐๙ 
 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
ถนนราษฎรคนึง ตําบลในเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ๔๐๐๐๐ 

 ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
เรื่อง     ขออนุญาตแตงต้ังผูเชี่ยวชาญ 

เจริญพร   รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศธนวส ุ  

 ดวยนางรัชนี  พจนา รหัสประจําตัว ๕๘๓๐๔๔๐๕๓๒๐๐๗ นักศึกษาระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง “ตัวบงช้ีภาวะผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยวิทยาลัยพยาบาลสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก: การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสราง”  ซึ่งมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ไดพิจารณาเห็นวาทานเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญในเรื่องที่
ทําวิจัย ดังน้ันเพื่อใหการทําวิทยานิพนธในครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จึงใครขอความอนุเคราะหทานเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบการใชภาษาและ
ดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับตัวบงช้ีและนิยามเชิงปฏิบัติการดังแบบตรวจสอบฯ ที่แนบ 

       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน  หวังเปนอยางย่ิงวาจักไดรับความ
อนุเคราะหจากทานดวยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

                จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

 

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูสุธีจริยวัฒน, ดร.) 
รองอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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ภาคผนวก ง  
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง ตัวบงชี้ภาวะผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก: การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสราง 

 
 เน่ืองดวย ขาพเจานางรัชนี พจนา นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง “ตัวบงช้ีภาวะผูนําปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยในวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก: การพัฒนาและทดสอบโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสราง” โดยมี
คณะกรรมการที่ปรึกษา คือ รศ.ดร.วิโรจน สารรัตนะ และ ผศ. ดร. ไพศาล สุวรรณนอย ซึ่งการทํา
วิทยานิพนธดังกลาวมีความจําเปนอยางย่ิงที่ตองไดรับความกรุณาขอมูลจากทานและอาจารยใน
หนวยงานของทาน ดังน้ัน ขาพเจา ใครขอความอนุเคราะหทานในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย
ในครั้งน้ี 
คําชี้แจง 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ระดับปฏิบัติ/ พฤติกรรมที่แสดงออก 

 
โปรดตอบแบบสอบถามทุกขอตามความเปนจริง และตรวจสอบความเรียบรอยกอนจัดสงคืน โดยไม
ตองระบุช่ือของผูตอบผูวิจัยขอรับรองวาคําตอบของทานจะถูกเก็บเปนความลับ ซึ่งไมมีผลกระทบใดๆ 
ทั้งสิ้นตอตัวทานและหนวยงานของทาน หรือหากทานจะใหความกรุณาสามารถกรอกขอมูลผาน

ระบบออนไลนตามที่อยู https://goo.gl/forms/YXWIKpqmsDu0wK503 

 ขอกราบขอบพระคุณ/ขอบคุณเปนอยางย่ิงที่ใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามใน
ครั้งน้ี 

รัชนี พจนา 
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจงโปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน   หรือเติมขอความในชองวางที่ตรงกับความเปนจริง  
 

1. เพศ  
  ชาย หญิง 
 
2.อายุ  ......................... ป 
   
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
   ปริญญาตร ี
   ปริญญาโท 
   ปริญญาเอก 
4. ตําแหนง 
   ผูอํานวยการ 
   รองผูอํานวยการ 
   หัวหนาภาควิชา 
   หัวหนางาน 
   อาจารย 
6. สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี .............................. 
7. ประสบการณในการทํางานดานการสอน 
   ไมเกิน 5 ป 
   6 -10 ป 
   11-20 ป 
   21 ปข้ึนไป 
8. ประสบการณในการทํางานในสถานบริการ (โรงพยาบาล) .................ป  
   โปรดระบุลักษณะงาน.................................................................. 
9. การอบรมดานการบริหาร  ไมเคย   เคย หลักสูตร........................................... 
ระยะเวลาอบรม............................................................... 

 
 
 
 
 
 
 

 



177 
  

 
 

ตอนท่ี  2 ระดับปฏิบัติ/ พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับระดับปฏิบัติ/พฤติกรรมของทานในแตละขอวา
ทานมีการปฏิบัติ/พฤติกรรมอยูในระดับใด ในการปฏิบัติงานในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัด
สถาบันพระบรมราชชนนก โดยพิจารณาจากเกณฑ ตอไปน้ี 

5 = มากที่สุด 4 = มาก      3 = ปานกลาง      2 = นอย       1 = นอยที่สุด     
  

ขอ การปฏิบัติ/พฤติกรรม 

ระดับปฏิบัติ/
พฤติกรรม 

5 4 3 2 1 

องคประกอบหลักท่ี 1 องคประกอบหลักมีทักษะการจัดการ (Managing Skills) 

องคประกอบยอยท่ี 1 การจัดการองคกร (Organization) 

1 ทานมีการจัดระเบียบองคกรใหมีความเหมาะสมกับสภาพปจจุบันของ

วิทยาลัย 

     

2 ทานไดกําหนดการจัดกิจกรรมตางๆในวิทยาลัยอยางเปนระบบ รวมถึง
แนวทางการดําเนินงานและวิธีที่จะบรรลุเปาหมายไวอยางชัดเจน 

     

3 ทานไดสนับสนุนใหมีการทํางานตามแผนที่กําหนด      

4 ทานไดมอบหมายงานโดยคํานึงถึงความสามารถของบุคลากร      

5 ทานใหอํานาจในการจัดการแกบุคคลากรอยางเหมาะสม      

6 ทานสามารถจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอในการดําเนินงาน      
องคประกอบยอยท่ี 2 การสื่อสาร (Communication) 

7 ทานมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร เพื่อสรางความเขาใจในทิศทาง
ของวิทยาลัยที่ตรงกัน 

     

8 ทานมีความสามารถในการถายทอดขอมูลไดอยางชัดเจน      

9 ทานรับฟงความคิดเห็นของบุคคลากรในวิทยาลัยอยางต้ังใจ      

10 ทานสรางความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการ บทบาท หนาที่ ในการ
ทํางานเพื่อใหเกิดความรวมมือ 

     

11 ทานสื่อสารเพื่อการทํางานเปนทีมเพื่อมุงสูเปาหมายของวิทยาลัย      
องคประกอบยอยท่ี 3 การวางแผน (Planning) 

12 ทานมีการสรางกลยุทธ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินไปสูเปาหมาย      

13 ทานมีการกําหนดเปาหมายของวิทยาลัยที่ชัดเจน      

14 ทานมีการทบทวนการทํางาน เพื่อใหการดําเนินงานของวิทยาลัยบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไว 

     

15 ทานกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน และเกิดความคลองตัวในการ
ปฏิบัติงาน 
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ขอ การปฏิบัติ/พฤติกรรม 

ระดับปฏิบัติ/
พฤติกรรม 

5 4 3 2 1 

16 ทานคํานึงถึงการใชทรัพยากรที่มีอยู ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายของวิทยาลัย 

     

องคประกอบยอยท่ี 4 จัดการความขัดแยง (Conflict Management) 

17 ทานมีความสามารถในการจัดการกับความขัดแยงอยางสมเหตุสมผล      

18 ทานจัดการกับความขัดแยงดวยความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพ      

19 ทานเปนผูมีความเอื้ออารีกับเพื่อนรวมงาน      

20 ทานพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณที่ทําใหเกิดความขัดแยง      

21 ทานสรางความรวมมือใหเกิดข้ึนในวิทยาลัย      

22 ทานมีความสามารถในการทําใหเกิดการแขงขันเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ของวิทยาลัย 

     

องคประกอบยอยท่ี 5 การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)  

23 ทานสามารถวางแผนดําเนินการเพื่อลดผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการ
เปลี่ยนแปลง 

     

24 ทานสนับสนุนใหเกิดการปรับตัวใหกับบุคลากร      

25 ทานพัฒนาศักยภาพขององคกรเพื่อการดําเนินงานของวิทยาลัยและ

สามารถบรรลุผลไดจริง 

     

26 ทานกระตุนบุคลากรใหใชความคิดสรางสรรคเพื่อการเปลี่ยนแปลง      

27 ทานสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยางรอบคอบ      

องคประกอบหลักท่ี 2 มีวิสัยทัศน (Visionary) 
องคประกอบยอยท่ี 1 กลาเสี่ยง (Risk Taking)  

28 ทานมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะรับความเสี่ยงในระดับปาน
กลาง 

     

29 ทานสามารถจัดการกับสถานการณที่ไมแนนอนไดอยางเหมาะสม      

30 ทานจัดการกับสถานการณดวยความรอบคอบ      

31 ทานกระตุนใหเกิดความคิดริเริ่มกลาทําสิ่งใหมใหเกิดข้ึนในวิทยาลัย      

32 ทานพรอมที่จะเผชิญปญหาที่เกิดข้ึนในวิทยาลัย      
องคประกอบยอยท่ี 2 เปนนักนวัตกรรม (Innovator) 

33 ทานมีความคิดสรางสรรคในเชิงนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในวิทยาลัย 

     

34 ทานกระตุนการสรางสรรคใหเกิดสิ่งใหมหรือนวัตกรรมใหมในวิทยาลัย      
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ขอ การปฏิบัติ/พฤติกรรม 

ระดับปฏิบัติ/
พฤติกรรม 

5 4 3 2 1 

35 ทานสรางบรรยากาศเพื่อใหบุคลากรเกิดการสรางนวัตกรรมใน
วิทยาลัย 

     

36 ทานสรางเครือขาย เพื่อชวยใหเกิดการสรางนวัตกรรมในวิทยาลัย      

37 ทานขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดการสรางนวัตกรรม

ในวิทยาลัย 

     

องคประกอบยอยท่ี 3 มีจินตนาการ (Imaginative) 

38 ทานมีความสามารถในการคิดภาพฝนหรือภาพในอนาคตที่ตองการให
เกิดข้ึน 

     

39 ทานมีการคิดเชิงบวกเพื่อสรางสรรคสิ่งที่ตองการใหเกิดในอนาคต      

40 ทานสรางสรรคใหเปนจริง ใหเกิดสิ่งใหม เกิดนวัตกรรมในวิทยาลัย 
เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายขององคกร 

     

41 ทานชวยขับเคลื่อนวิทยาลัย เพื่อใหเกิดความเจริญงอกงาม      

องคประกอบหลักท่ี 3 ใหอิสระในการปฏิบัติ  (A Freedom to Act) 
องคประกอบยอยท่ี 1 การมอบหมายงาน (Delegation) 

42 ทานมีความสามารถในการในการเรียนรูและสอนบุคคลอื่นใหเกิดการ
เรียนรูสิ่งใหม 

     

43 ทานมอบหมายงานและความรับผิดชอบใหกับบุคคลที่มีความสามารถ      

44 ทานรับผิดชอบตอผลของการมอบหมายงานน้ัน      

45 ทานใหการสนับสนุนที่เพียงพอแกบุคลากรในวิทยาลัย      

46 ทานสรางแรงจูงใจใหเกิดความสําเร็จแกวิทยาลัย      
องคประกอบยอยท่ี 2 สงเสริมความคิดสรางสรรค (Encourage Creativity) 

47 ทานใหการสนับสนุนแนวคิดความคิดใหมในการดําเนินงาน      

48 ทานสรางแรงบันดาลใจใหแกบุคลากรในวิทยาลัยเพื่อใหเกิดความคิด
สรางสรรคในการทํางาน 

     

49 ทานใหการชวยเหลือบุคลากรใหมีความคิดสรางสรรคเกิดจินตนาการ
และนวัตกรรม 

     

50 ทานเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนแกบุคลากร เพื่อสนับสนุนเกิด

ความคิดสรางสรรค 

     

51 ทานมีความคิดสรางสรรคที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิทยาลัย      

องคประกอบยอยท่ี 3  ใหการสนับสนุน (Provide Support) 

52 ทานบริหารทีมงานใหประสบความสําเร็จ      
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ขอ การปฏิบัติ/พฤติกรรม 

ระดับปฏิบัติ/
พฤติกรรม 

5 4 3 2 1 

53 ทานเปนที่ปรึกษาในการทํางานแกบุคลกรในวิทยาลัย      

54 ทานใหคําแนะนํา ในการทํางานแกบุคลกรในวิทยาลัย      

55 ทานเปดโอกาสใหทีมงานไดสื่อสารในทีมอยางมีประสิทธิผล      

56 ทานสนับสนุนการสรางสรรควิสัยทัศนของทีม      

57 ทานใหการชวยเหลือและสงเสริมการพึ่งพาตนเองของทีม      

องคประกอบยอยท่ี 4  มีความไววางใจ  (Trust) 

58 ทานแสดงความสนใจ เห็นอกเห็นใจ ผูรวมงาน      

59 ทานสรางแรงบันดาลใจใหเกิดความไววางใจ      

60 ทานมีการสื่อสารที่ดี เพื่อใหเกิดความไววางใจ      

61 ทานตัดสินบนพื้นฐานของความจริง เพื่อใหเกิดความไววางใจ      

62 ทานเปนผูรวมงานแบงปนความรับผิดชอบในความสําเร็จและลมเหลว      

องคประกอบหลักท่ี 4  มีความทาทายเชิงปรับเปลี่ยน (Adaptive Challenge) 
องคประกอบยอยท่ี 1  แสวงหาวิธีการใหม (Seek New Way) 

63 ทานคนหาวิธีการใหมในการจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดในวิทยาลัย      

64 ทานสามารถมองปญหาเปนโอกาสและความทาทายในการดําเนินงาน      

65 ทานมีทักษะการสรางสรรคและการแกปญหา      

66 ทานสามารถมองปญหาในมุมมองที่แตกตาง      
องคประกอบยอยท่ี 2 สนับสนุนการปรับเปลี่ยน (Foster Adaptation) 

67 ทานมีกลวิธีในการปรับตัวในสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง      

68 ทานมีการประเมินสถานการณ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิทยาลัย      

69 ทานสรางความเขาใจและการเรียนรู แกบุคลากร เพื่อสนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยน 

     

70 ทานสนับสนุนการปรับเปลี่ยนใหเกิดข้ึนในวิทยาลัย      

71 ทานปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงในดานพฤติกรรมหรือการทํางาน เพื่อ
มุงผลลัพธที่มีประสิทธิภาพ 

     

องคประกอบยอยท่ี 3 มุงความสําเร็จ (Focus on Success) 

72 ทานตัดสินใจเลือกสิ่งที่ตองการประสบความสําเร็จ      

73 ทานมีความชัดเจนในเปาหมาย เพื่อความสําเร็จของวิทยาลัย      

74 ทานเลือกโอกาสที่เปนไปได เพื่อความสําเร็จของวิทยาลัย      

75 ทานดําเนินงานที่มุงใหองคกรประสบความสําเร็จ      

76 ทานมีการสรางพลังแกทีม เพื่อเปาหมายของวิทยาลัย      
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ขอ การปฏิบัติ/พฤติกรรม 

ระดับปฏิบัติ/
พฤติกรรม 

5 4 3 2 1 

77 ทานบริหารงานที่มุงเนนผลลัพธของวิทยาลัย      

องคประกอบยอยท่ี 4 พัฒนาความสามารถในการปรับตัว (Develop Adaptability) 

78 ทานมีความสามารถในการประเมินสถานการณใหมนําไปสูการปรับตัว
ในการทํางาน 

     

79 ทานมีการเตรียมบุคลากรเพื่อใหสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง      

80 ทานสงเสริมความสามารถในการปรับตัวแกบุคลากรในวิทยาลัย      

81 ทานสนับสนุนการสรางความมั่นใจภายในและความเช่ือในตนเองที่จะ
ทําใหสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง 

     

82 ทานมีความยืดหยุน ในการปฏิบัติงาน      

83 ทานสนับสนุนใหเกิดแนวทางใหมในการปฏิบัติที่ดี เพื่อปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลง 
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ภาคผนวก จ 
 

หนังสือรับรองการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
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ภาคผนวก ฉ  
 

หนังสือราชการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล 
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ท่ี ศธ ๖๐๑๒/ว ๗๑๖ 

 
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

 ถนนราษฎรคนึง ตําบลในเมือง 
 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ๔๐๐๐๐ 

 ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ 
เรื่อง  ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล 
เรียน     
 ดวย นางรัชนี  พจนา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
รหัสประจําตัวนักศึกษา ๕๘๓๐๔๔๐๕๓๒๐๐๗  กําลังทําดุษฎีนิพนธเรื่อง “ตัวบงช้ีภาวะผูนํา
ปรับเปลี่ยนสําหรับอาจารยวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก: การพัฒนาและทดสอบ
โมเดลความสัมพันธเชิงโครงสราง” โดยมี รศ.ดร.วิโรจน สารรัตนะ และผศ.ดรไพศาล สุวรรณนอย 

เปนอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ  

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จึงใครขอความอนุเคราะหจากทาน 
เพื่ออนุญาตให นักศึกษาดังกลาว แจกและเก็บแบบสอบถาม  จากหนวยงานของทาน เพื่อนําขอมูลที่
ไดไปดําเนินการในข้ันตอนตอไป หวังเปนอยางย่ิงวาจักไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา  
 

เรียนมาดวยความนับถือ 

 
 

(พระครูสุธีจริยวัฒน, ดร.) 
รองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
    ปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดี 
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ภาคผนวก ช 
ผลการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเช่ือม่ันโดยใชวิธีของครอนบาค 
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Reliability Statistics MA 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.949 27 

 
 

Reliability StatisticsVIS 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.940 14 

 
 

Reliability StatisticsFR 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.956 21 

 
 

Reliability StatisticsAD 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.982 83 
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ภาคผนวก ช  
ผลการตรวจสอบการพัฒนาตัวบงช้ี 
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KMO and Bartlett's Test MA 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .950 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 10944.238 

df 351 

Sig. .000 
 

KMO and Bartlett's Test VIS 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .935 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 6835.555 

df 91 

Sig. .000 
 

KMO and Bartlett's Test FR 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .952 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 10654.067 

df 210 

Sig. .000 
 

KMO and Bartlett's Test AD 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .956 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 11361.632 

df 210 

Sig. .000 
 

Factor Analysis 
 

Correlation Matrix 

 MAN1 MAN2 MAN3 MAN4 MAN5 

Correlation MAN1 1.000 .657 .731 .519 .621 

MAN2 .657 1.000 .685 .685 .633 

MAN3 .731 .685 1.000 .590 .711 

MAN4 .519 .685 .590 1.000 .757 

MAN5 .621 .633 .711 .757 1.000 

Sig. (1-tailed) MAN1  .000 .000 .000 .000 

MAN2 .000  .000 .000 .000 

MAN3 .000 .000  .000 .000 

MAN4 .000 .000 .000  .000 

MAN5 .000 .000 .000 .000  
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KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .825 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2057.531 

df 10 

Sig. .000 

 
 

Correlation Matrix 

 VIS1 VIS2 VIS3 

Correlation VIS1 1.000 .748 .728 

VIS2 .748 1.000 .753 

VIS3 .728 .753 1.000 

Sig. (1-tailed) VIS1  .000 .000 

VIS2 .000  .000 

VIS3 .000 .000  

 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .751 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1111.510 

df 3 

Sig. .000 

 
 

Correlation Matrix 

 FRE1 FRE2 FRE3 FRE4 

Correlation FRE1 1.000 .792 .760 .704 

FRE2 .792 1.000 .788 .642 

FRE3 .760 .788 1.000 .698 

FRE4 .704 .642 .698 1.000 

Sig. (1-tailed) FRE1  .000 .000 .000 

FRE2 .000  .000 .000 

FRE3 .000 .000  .000 

FRE4 .000 .000 .000  
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KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .835 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1789.206 

df 6 

Sig. .000 

 
 

Correlation Matrix 

 ADA1 ADA2 ADA3 ADA4 

Correlation ADA1 1.000 .764 .634 .688 

ADA2 .764 1.000 .747 .771 

ADA3 .634 .747 1.000 .773 

ADA4 .688 .771 .773 1.000 

Sig. (1-tailed) ADA1  .000 .000 .000 

ADA2 .000  .000 .000 

ADA3 .000 .000  .000 

ADA4 .000 .000 .000  

 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .832 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1780.645 

df 6 

Sig. .000 

 
 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

MA6 <--- MAN1 1.000     

MA5 <--- MAN1 1.182 .060 19.607 *** par_1 

MA4 <--- MAN1 1.363 .073 18.590 *** par_2 

MA3 <--- MAN1 1.124 .061 18.413 *** par_3 

MA2 <--- MAN1 1.218 .066 18.455 *** par_4 

MA1 <--- MAN1 1.219 .067 18.189 *** par_5 
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   Estimate S.E. C.R. P Label 

MA11 <--- MAN2 1.000     

MA10 <--- MAN2 1.072 .054 19.973 *** par_6 

MA9 <--- MAN2 .802 .044 18.441 *** par_7 

MA8 <--- MAN2 .874 .051 17.072 *** par_8 

MA7 <--- MAN2 .974 .055 17.846 *** par_9 

MA16 <--- MAN3 1.000     

MA15 <--- MAN3 1.058 .047 22.743 *** par_10 

MA14 <--- MAN3 1.130 .058 19.348 *** par_11 

MA13 <--- MAN3 1.418 .068 20.868 *** par_12 

MA12 <--- MAN3 1.248 .065 19.117 *** par_13 

MA22 <--- MAN4 1.000     

MA21 <--- MAN4 .795 .062 12.809 *** par_14 

MA20 <--- MAN4 .592 .060 9.901 *** par_15 

MA19 <--- MAN4 .666 .053 12.616 *** par_16 

MA18 <--- MAN4 1.037 .066 15.708 *** par_17 

MA17 <--- MAN4 .944 .061 15.556 *** par_18 

MA27 <--- MAN5 1.000     

MA26 <--- MAN5 1.244 .063 19.594 *** par_19 

MA25 <--- MAN5 1.299 .064 20.162 *** par_20 

MA24 <--- MAN5 1.257 .062 20.307 *** par_21 

MA23 <--- MAN5 1.182 .058 20.233 *** par_22 

 

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

MA23   .724 

MA24   .673 

MA25   .727 

MA26   .629 

MA27   .571 
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   Estimate 

MA17   .522 

MA18   .529 

MA19   .311 

MA20   .186 

MA21   .324 

MA22   .430 

MA12   .661 

MA13   .777 

MA14   .662 

MA15   .593 

MA16   .510 

MA7   .556 

MA8   .505 

MA9   .477 

MA10   .651 

MA11   .563 

MA1   .595 

MA2   .630 

MA3   .611 

MA4   .643 

MA5   .569 

MA6   .520 

    

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

MAN1   .317 .032 9.886 *** par_107 

MAN2   .267 .025 10.493 *** par_108 

MAN3   .266 .027 9.908 *** par_109 

MAN4   .254 .029 8.826 *** par_110 

MAN5   .238 .023 10.531 *** par_111 
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   Estimate S.E. C.R. P Label 

e6   .292 .019 15.145 *** par_112 

e5   .335 .023 14.637 *** par_113 

e4   .326 .025 13.244 *** par_114 

e3   .255 .017 14.724 *** par_115 

e2   .276 .019 14.332 *** par_116 

e1   .320 .022 14.788 *** par_117 

e11   .207 .014 14.443 *** par_118 

e10   .164 .012 13.413 *** par_119 

e9   .188 .012 16.193 *** par_120 

e8   .200 .013 15.258 *** par_121 

e7   .202 .014 14.585 *** par_122 

e16   .256 .016 15.506 *** par_123 

e15   .204 .013 15.417 *** par_124 

e14   .173 .012 14.845 *** par_125 

e13   .154 .013 12.215 *** par_126 

e12   .212 .014 14.788 *** par_127 

e22   .337 .021 16.145 *** par_128 

e21   .334 .020 16.993 *** par_129 

e20   .387 .022 17.348 *** par_130 

e19   .249 .014 17.554 *** par_131 

e18   .243 .017 14.343 *** par_132 

e17   .207 .014 14.345 *** par_133 

e27   .179 .013 14.143 *** par_134 

e26   .217 .015 14.311 *** par_135 

e25   .151 .011 13.148 *** par_136 

e24   .183 .013 14.639 *** par_137 

e23   .127 .010 12.981 *** par_138 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

VI32 <--- VIS1 1.000     
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   Estimate S.E. C.R. P Label 

VI31 <--- VIS1 1.022 .059 17.244 *** par_1 

VI30 <--- VIS1 .983 .044 22.211 *** par_2 

VI29 <--- VIS1 .959 .053 18.012 *** par_3 

VI28 <--- VIS1 1.012 .058 17.455 *** par_4 

VI37 <--- VIS2 1.000     

VI36 <--- VIS2 1.013 .030 33.938 *** par_5 

VI35 <--- VIS2 .976 .035 27.916 *** par_6 

VI34 <--- VIS2 .971 .033 29.583 *** par_7 

VI33 <--- VIS2 .941 .037 25.541 *** par_8 

VI41 <--- VIS3 1.000     

VI40 <--- VIS3 1.171 .054 21.627 *** par_9 

VI39 <--- VIS3 1.109 .051 21.765 *** par_10 

VI38 <--- VIS3 1.180 .058 20.329 *** par_11 

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

VI38   .751 

VI39   .669 

VI40   .684 

VI41   .617 

VI33   .693 

VI34   .815 

VI35   .757 

VI36   .714 

VI37   .719 

VI28   .562 

VI29   .644 

VI30   .672 

VI31   .580 

VI32   .564 
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Variances: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

VIS1   .291 .029 9.929 *** par_51 

VIS2   .475 .037 12.934 *** par_52 

VIS3   .291 .026 11.138 *** par_53 

e5   .225 .018 12.730 *** par_54 

e4   .220 .015 14.842 *** par_55 

e3   .138 .010 13.552 *** par_56 

e2   .148 .011 13.224 *** par_57 

e1   .232 .016 14.609 *** par_58 

e10   .186 .012 15.132 *** par_59 

e9   .195 .015 13.247 *** par_60 

e8   .145 .011 13.470 *** par_61 

e7   .102 .009 11.226 *** par_62 

e6   .187 .013 13.859 *** par_63 

e14   .180 .013 13.807 *** par_64 

e13   .184 .013 14.190 *** par_65 

e12   .177 .012 14.837 *** par_66 

e11   .134 .012 11.429 *** par_67 

 

 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

FR46 <--- FRE1 1.000     

FR45 <--- FRE1 .989 .039 25.185 *** par_1 

FR44 <--- FRE1 .775 .044 17.441 *** par_2 

FR43 <--- FRE1 .956 .038 24.955 *** par_3 

FR42 <--- FRE1 .761 .038 20.072 *** par_4 

FR51 <--- FRE2 1.000     

FR50 <--- FRE2 1.102 .042 26.556 *** par_5 
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   Estimate S.E. C.R. P Label 

FR49 <--- FRE2 1.140 .047 24.073 *** par_6 

FR48 <--- FRE2 .975 .048 20.376 *** par_7 

FR47 <--- FRE2 1.080 .053 20.493 *** par_8 

FR56 <--- FRE3 1.000     

FR55 <--- FRE3 1.054 .035 29.729 *** par_9 

FR54 <--- FRE3 1.074 .046 23.257 *** par_10 

FR53 <--- FRE3 1.064 .049 21.682 *** par_11 

FR52 <--- FRE3 .965 .047 20.418 *** par_12 

FR57 <--- FRE3 .996 .041 24.433 *** par_13 

FR62 <--- FRE4 1.000     

FR61 <--- FRE4 1.014 .038 26.948 *** par_14 

FR60 <--- FRE4 1.036 .044 23.617 *** par_15 

FR59 <--- FRE4 1.053 .044 23.803 *** par_16 

FR58 <--- FRE4 .947 .042 22.771 *** par_17 

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

FR58   .672 

FR59   .738 

FR60   .788 

FR61   .771 

FR62   .633 

FR57   .698 

FR52   .534 

FR53   .593 

FR54   .651 

FR55   .699 

FR56   .682 

FR47   .726 

FR48   .586 

FR49   .754 
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   Estimate 

FR50   .742 

FR51   .647 

FR42   .504 

FR43   .667 

FR44   .482 

FR45   .685 

FR46   .718 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

FRE1   .325 .025 12.805 *** par_69 

FRE2   .302 .026 11.634 *** par_70 

FRE3   .340 .028 12.254 *** par_71 

FRE4   .319 .028 11.509 *** par_72 

e5   .128 .009 13.668 *** par_73 

e4   .146 .010 14.316 *** par_74 

e3   .209 .014 15.487 *** par_75 

e2   .148 .010 14.938 *** par_76 

e1   .185 .011 16.207 *** par_77 

e10   .164 .012 13.524 *** par_78 

e9   .127 .011 11.857 *** par_79 

e8   .128 .009 13.699 *** par_80 

e7   .203 .013 15.551 *** par_81 

e6   .133 .011 12.232 *** par_82 

e15   .158 .011 14.002 *** par_83 

e14   .163 .012 13.876 *** par_84 

e13   .211 .015 14.334 *** par_85 

e12   .265 .018 14.645 *** par_86 

e11   .277 .017 15.897 *** par_87 

e16   .146 .011 13.769 *** par_88 

e21   .185 .013 14.072 *** par_89 
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   Estimate S.E. C.R. P Label 

e20   .098 .008 12.998 *** par_90 

e19   .092 .007 12.807 *** par_91 

e18   .126 .009 14.192 *** par_92 

e17   .139 .009 15.264 *** par_93 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

AD66 <--- ADA1 1.000     

AD65 <--- ADA1 1.371 .063 21.650 ***  

AD64 <--- ADA1 1.398 .062 22.430 ***  

AD63 <--- ADA1 1.422 .064 22.354 ***  

AD70 <--- ADA2 1.000     

AD69 <--- ADA2 .963 .038 25.555 ***  

AD68 <--- ADA2 .945 .036 26.600 ***  

AD67 <--- ADA2 .857 .036 23.807 ***  

AD71 <--- ADA2 .884 .036 24.801 ***  

AD75 <--- ADA3 1.000     

AD74 <--- ADA3 1.158 .048 23.904 ***  

AD73 <--- ADA3 1.183 .041 28.525 ***  

AD72 <--- ADA3 1.103 .051 21.544 ***  

AD76 <--- ADA3 1.086 .052 20.818 ***  

AD77 <--- ADA3 1.164 .055 21.257 ***  

AD81 <--- ADA4 1.000     

AD80 <--- ADA4 1.191 .055 21.847 ***  

AD79 <--- ADA4 1.349 .065 20.903 ***  

AD78 <--- ADA4 1.201 .062 19.365 ***  

AD82 <--- ADA4 .814 .051 15.857 ***  

AD83 <--- ADA4 .906 .055 16.497 ***  
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Variances: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

ADA1   .225 .022 10.258 ***  

ADA2   .327 .025 12.842 ***  

ADA3   .232 .021 11.221 ***  

ADA4   .249 .024 10.331 ***  

e4   .210 .013 16.433 ***  

e3   .133 .010 13.502 ***  

e2   .102 .008 12.176 ***  

e1   .109 .009 12.243 ***  

e8   .132 .009 14.542 ***  

e7   .143 .009 15.125 ***  

e6   .113 .008 14.258 ***  

e5   .140 .009 15.171 ***  

e9   .132 .009 15.086 ***  

e13   .158 .010 15.967 ***  

e12   .103 .007 14.323 ***  

e11   .115 .009 13.536 ***  

e10   .145 .010 14.346 ***  

e14   .167 .011 14.751 ***  

e15   .167 .012 13.541 ***  

e19   .205 .014 14.953 ***  

e18   .189 .013 14.703 ***  

e17   .170 .013 13.412 ***  

e16   .117 .010 12.181 ***  

e20   .224 .013 16.628 ***  

e21   .278 .018 15.483 ***  
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Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   M.I. Par Change 

AD83 <--- ADA3 4.649 .095 

AD82 <--- ADA3 18.831 .174 

AD78 <--- ADA2 5.400 .070 

AD80 <--- ADA3 9.791 -.099 

AD80 <--- ADA2 4.194 -.058 

AD77 <--- ADA2 25.050 .170 

AD77 <--- ADA1 35.085 .241 

AD77 <--- ADA4 26.714 .206 

AD76 <--- ADA2 16.107 .129 

AD76 <--- ADA1 27.402 .203 

AD76 <--- ADA4 15.223 .148 

AD73 <--- ADA2 10.521 -.083 

AD73 <--- ADA1 7.672 -.085 

AD73 <--- ADA4 6.408 -.076 

AD75 <--- ADA1 5.429 -.077 

AD71 <--- ADA3 10.447 .102 

AD66 <--- ADA3 12.308 .132 

AD66 <--- ADA2 17.798 .143 
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