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ประกาศคุณูปการ 

 

 ดุษฎีนิพนธ์ฉบบันี�  สําเร็จลงไดด้ว้ยความเมตตากรุณายิ"งจากท่าน พระครูธรรมาภิสมยั, 
ดร. อาจารยที์"ปรึกษาหลกั และท่าน ดร.พรสมบติั ศรีไสย อาจารยที์"ปรึกษาร่วม ที"ไดทุ้่มเททั�งแรงกาย
แรงใจอบรมสั"งสอนให้คาํปรึกษา คาํแนะนําในการปรับปรุงสิ" งที"บกพร่องและชี� แนวทางที"เป็น
ประโยชน์ สนบัสนุนส่งเสริมจนงานวิจยัสําเร็จเรียบร้อยลุล่วงไปด้วยดี  ซึ" งผูว้ิจยัมีความซาบซึ" งใน
ความกรุณาเป็นอยา่งยิ"ง และขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงยิ"งไว ้ ณ โอกาสนี�   
 ขอกราบขอบพระคุณ  ท่านพระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.  ท่านพระครูธรรมาภิสมยั, ดร.รอง
ศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย ดร.พรสมบติั                          
ศรีไสย  ที"กรุณารับเป็นประธานและกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขตอีสาน และคณาจารยผ์ูส้อนประจาํ
โครงการปริญญาเอกทุกท่าน ที"ไดทุ้่มเทความรู้ ความสามารถสั"งสอนศิษยใ์ห้เกิดการเรียนรู้ และนาํ
ผลการเรียนรู้ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในปัจจุบนัและอนาคต  ตลอดจนท่านผูเ้ชี"ยวชาญทุก
ท่านที"กรุณาเสียสละเวลาอนัมีค่ายิ"งเพื"อให้ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบเครื" องมือวิจยั จนได้
เครื"องมือที"มีคุณภาพสาํหรับการวจิยัในครั� งนี�   
 ขอกราบขอบพระคุณผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�น
พื�นฐาน ที"เป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัที"เสียสละเวลาและใหค้วามร่วมมือในการเก็บขอ้มูลเป็นอยา่ง
ดียิ"ง ตลอดจนเพื"อนๆ หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต ที"เป็นกาํลงัใจช่วยเหลือซึ" งกนัและกนัมา
โดยตลอด รวมทั�ง ดร.อาทิตย ์ธํารงชัยชนะ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นหนองหญา้แพรกท่าแร่                   
ดร.ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื�นที"การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ที"ให้ความอนุเคราะห์แนะนาํแนวทางแก้ไขตลอดจนการวิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมเอมอส(Amos)ใหแ้ก่ผูว้จิยั 
 ขอกราบขอบพระคุณพ่อทองเพชร์ กนัทาํ  แม่บวัพนัธ์ กนัทาํ ผูใ้ห้กาํเนิด ที"เลี� ยงดูอบรม
บ่มเพาะให้เติบใหญ่ ให้สติปัญญา ปลูกฝังจิตวิญญาณของการเป็นคนใฝ่ดี ขอบพระคุณ นายชวล                    
เรดมอนด์ ที"คอยเป็นพลงั ค่อยห่วงใย และให้กาํลงัใจอนัสําคญัยิ"ง ตลอดจนญาติพี"น้องทุกคนที"ให้
โอกาส ใหก้าํลงัใจและสนบัสนุนช่วยเหลือดว้ยดีตลอดมา 
 คุณค่าทั� งหมดที"เกิดขึ� นจากดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี�  ผูว้ิจ ัยน้อมรําลึกและบูชาพระคุณแก่
บุพการีของผูว้ิจยัและบูรพาจารยทุ์กท่านที"ประสิทธิF ประสาทวิชาความรู้และวางรากฐานทางการ
ศึกษาใหก้บัผูว้จิยั ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี�  

กรรณิกา  เรดมอนด ์
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การวิจยันี# มีจุดมุ่งหมายเพื-อพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งชี#ทกัษะภาวะ

ผูน้าํในศตวรรษที- 21 สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั#นพื#นฐานมีวตัถุประสงค์ดงันี# (1) ศึกษาความ
เหมาะสมของตัวบ่งชี# เพื-อคัดสรรไวใ้นโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง (2) ทดสอบความ
สอดคลอ้งของโมเดลที-พฒันาขึ#นจากทฤษฎีและผลงานวิจยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(3) ตรวจสอบค่า
นํ# าหนกัขององค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อยและตวับ่งชี#  เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างซึ- งเป็น
ผู ้บ ริห า รส ถ า น ศึ ก ษ า ขั# นพื# นฐา น สั งกัดสํ านักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั# นพื# นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ จาํนวน 680  คนปีการศึกษา 2558 ที-ไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั#นตอน 
วเิคราะห์ขอ้มูลเป็นสถิติพรรณนาและสถิติอา้งอิงโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติและโปรแกรมเอ
มอสAmos ผลการวิจยัเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจยัที-กาํหนดไว ้ดงันี#  (1) ตวับ่งชี# ที-ใชใ้นการวิจยั 
72 ตวับ่งชี#  ไดรั้บการคดัสรรไวใ้นโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างทุกตวัโดยมีความเหมาะสม
ตามเกณฑที์-กาํหนด คือมีค่าเฉลี-ยเท่ากบัหรือสูงกวา่ 3.00 และค่าสัมประสิทธิa การกระจายเท่ากบัหรือ
ตํ-ากวา่ 20% (2) โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งชี#ทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที- 21 สําหรับ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั#นพื#นฐาน ที-พฒันาขึ#นจากทฤษฎีและผลงานวิจยัมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์โดยมีค่าไค-สแควร์( 2

χ )เท่ากบั 34.88  ค่าองศาอิสระ(df) เท่ากบั 25 ค่านยัสําคญัทาง
สถิติ (P-value) เท่ากบั 0.09 ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง(GFI) เท่ากบั 0.99  ค่าดชันีวดัระดบั
ความสอดคลอ้งที-ปรับแกแ้ลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.97 และค่าความคลาดเคลื-อนในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 0.03  ซึ- งเป็นไปตามเกณฑ์ที-กาํหนด (3) ค่านํ# าหนกัองคป์ระกอบ
หลกัมีค่าระหวา่ง 0.84 – 0.95  ซึ- งสูงกวา่เกณฑ์ 0.70 ทุกองคป์ระกอบหลกั ค่านํ# าหนกัองคป์ระกอบ
ยอ่ยมีค่าระหวา่ง 0.70 – 0.92  และค่านํ# าหนกัตวับ่งชี# มีค่าระหวา่ง 0.46 – 0.90 ซึ- งสูงกวา่เกณฑ์ 0.30 
ทุกองคป์ระกอบยอ่ยและทุกตวับ่งชี#  
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This research aims to test the congruence of Structural Relationship Model of Indicators 
21st century leadership skills for basic education Administrators had the following objectives : (1) 
to investigate the appropriate indicators carefully selected and applied to the bounds of structural 
equation modeling; (2) to test the congruence of the developed model based on a certain 
conceptual framework, related researches and  empirical data; (3) to investigate the weight value 
of principal and minor factors and indicators. The sample were 680 basic education 
Administrators under the office of Basic Education Commission, Education Ministry of Thailand 
in academic year of 2015, selected by multi-stage sampling. The data was analyzed through 
descriptive statistics and inferential statistics undertaken by The Statistical Package for the Social 
Sciences Computer-base Program (SPSS) and by The Analysis of Moment Structure Program 
(AMOS). The results of the study are in accord with the hypothesis and could be described as 
follows: (1) The 72 investigative indicators were all carefully selected and applied to the bounds 
of the structural equation modeling based upon the required criteria, i.e. the Statistical Mean 
works out equal to or higher than 3.00, and the Distributive Coefficient appears equal to or lower 
than 20 percent; (2) the developed causal model of Indicators of 21st Century leadership skills for 
basic education Administrators is  congruent  with empirical data the Chi-square ( 2

χ ) = 34.88, 
and Degree of Freedom (df) = 25, Statistical Significance (P-value) = 0.09, Goodness of Fit Index 
(GFI) = 0.99, Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.97, and Root Mean Square Error of 
Approximation (RMSEA) = 0.03, all in line with specified criteria; (3) the major factors had the 
weight  between 0.84 - 0.95, higher than 0.70 ;  the minor factors between 0.70 - 0.92 and 
indicators between 0.46 - 0.90, higher  than the criterion as 0.30 
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บทที� 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
ภายใตก้ารเปลี�ยนแปลงกระแสโลกาภิวตัน์และความเปลี�ยนแปลงของโลกที�เกิดขึ นอยา่ง

รวดเร็วทั งทางดา้นวิทยาการและความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทาํให้แต่ละประเทศไม่
สามารถปิดตวัอยูโ่ดยลาํพงัไดต้อ้งร่วมมือและพึ�งพาอาศยัซึ� งกนัและกนัซึ� งการดาํรงชีวิตของคนใน
แต่ละประเทศมีการติดต่อสื�อสารซึ� งกนัและกนั มีความร่วมมือในการปฏิบติัภารกิจและแกปั้ญหา
ต่างๆร่วมกนัมากขึ นในขณะเดียวกนัสังคมโลกในยุคปัจจุบนัก็เต็มไปดว้ยขอ้มูลข่าวสารทาํให้คน
ตอ้งคิดวิเคราะห์ แยกแยะและมีการตดัสินใจที�รวดเร็วเพื�อให้ทนักบัเหตุการณ์ในสังคมที�มีความ
สลับซับซ้อนมากขึ น สิ� งเหล่านี นําไปสู่สภาวการณ์ของการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้าและ
อุตสาหกรรมระหวา่งประเทศอยา่งหลีกเลี�ยงไม่ไดแ้ละเป็นแรงผลกัดนัสําคญัที�ทาํให้หลายประเทศ
ตอ้งปฏิรูปการศึกษา  ดงันั นคุณภาพของการจดัการศึกษาจึงเป็นตวับ่งชี สําคญัประการหนึ�งสําหรับ
ศตวรรษที� 21 และศกัยภาพในการแข่งขนัในเวทีโลกของแต่ละประเทศ ประเทศที�จะอยูร่อดไดห้รือ
คงความไดเ้ปรียบก็คือประเทศที�มีอาํนาจทางความรู้และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ� งในยุคโลกไร้
พรมแดนคนต่างชาติจะเขา้มาทาํงานและประกอบอาชีพในประเทศไทยมากขึ นและในขณะเดียวกนั
คนไทยก็มีโอกาสไปทาํงานและประกอบอาชีพในต่างประเทศมากขึ นด้วยเช่นกัน และจาก
สภาวการณ์ในปัจจุบนัการศึกษาของประเทศในยคุสังคมออนไลน์พบวา่การจดัอนัดบัการศึกษาของ
ไทยในเวทีโลกในการจดัอนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัปี 2013-2014 จากรายงานของ The 
Global Competitiveness Report 2013-2014 : World Economic Forum (WEF) เป็นการจดัอนัดบั
ความสามารถในการแข่งขนัเศรษฐกิจของประเทศประกอบดว้ยตวัชี วดัหลายดา้น ทั งดา้นการศึกษา 
ดา้นเศรษฐกิจ เป็นตน้ มีประเทศที�เขา้ร่วม 148 ประเทศ ซึ� งในดา้นการศึกษาคุณภาพระบบการศึกษา
ของไทยพบวา่ ประเทศไทยมีคะแนนคุณภาพดีขึ นจากร้อยละ 3.5 เป็นร้อยละ 3.6 แต่อนัดบัโลกยงั
เท่าเดิมคือ 78 จาก 148 ประเทศ ซึ� งมีความใกลเ้คียงกบัประเทศกมัพูชาคือ 76 และมีอนัดบัเหนือ
ประเทศเวยีดนามคือ 95 แต่เป็นอนัดบั 8 ของอาเซียน (World Economic Forum, 2013)  

ดงันั นในการร่วมมือขององคก์รเครือข่ายภาคีจึงเป็นส่วนสําคญัในการพฒันาประเทศทั ง
ระบบ สอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัที� 11 (พ.ศ.2545-2559) ไดก้าํหนดไวว้า่หวัใจและ
ทิศทางการพฒันาคือการพฒันาคุณภาพชีวิตโดยการน้อมนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
ปรัชญาพื นฐานในการกาํหนดแผนให้ “คน” เป็นศูนยก์ลางพฒันาที�ย ั�งยืนมุ่งสู่การ “อยูดี่มีสุข” โดย
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กาํหนดว่าสังคมโลกในอนาคตที�จะส่งผลต่อคนไทยใน 3 ลกัษณะคือ สังคมแห่งการแข่งขนัที�ใช้
ความรู้เป็นฐานเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นยุคเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2545) และยงัสอดคลอ้งกบัการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที� 2 (พ.ศ.
2552-2561) ที�มุ่งเนน้ใหค้นไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวติอยา่งมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลกัสามประการ
คือ พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย เพิ�มโอกาสทางการศึกษาและ
เรียนรู้อย่างทั�วถึงและมีคุณภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการ
บริหารการศึกษา (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554) 

หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาก็คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ของผูเ้รียนและครูผูส้อนเป็น
สําคัญ  และกลไกที�สําคัญมากประการหนึ� ง ซึ� งช่วยให้การปฏิรูปการเรียนรู้ดังกล่าวประสบ
ความสําเร็จก็คือ ตอ้งมีการปรับเปลี�ยนกระบวนทศัน์ในการบริหารจดัการสถานศึกษาจากแนวทาง
ดาํเนินการแบบเดิมดงัที�เคยผ่านมา ไปสู่การพฒันาสถานศึกษาให้มีความเป็น“โรงเรียนแห่งการ
เรียนรู้ หรือ The Learning School”โดยจดัให้มี “ชุมชนแห่งวิชาชีพ หรือ Professional Community”  
ขึ นภายในโรงเรียนรูปแบบใหม่ดงักล่าว  ทั งนี เพื�อให้เป็นเวทีที�มีบรรยากาศและวฒันธรรมแห่งการ
เรียนรู้สําหรับสมาชิกทุกคนไดท้าํการแลกเปลี�ยนเรียนรู้และประสบการณ์ระหวา่งกนั รวมทั งการ
สร้างความรู้ใหม่ ตลอดจนนวตักรรมที�เหมาะสมสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนสมยัใหม่  
อีกทั งเป็นเวทีที�ช่วยสร้างพลงัขบัเคลื�อนให้การปฏิรูปการเรียนรู้ประสบผลสําเร็จตามเจตจาํนงของ
การปฏิรูปการศึกษา (วิจารณ์ พาณิช. 2555) ซึ� งจุดมุ่งหมายพื นฐานทางการศึกษาคือการเรียนรู้เพื�อ
ความเป็นมนุษยที์�สามารถดาํรงชีพอยูไ่ดใ้นโลกปัจจุบนัอย่างมีคุณภาพ เมื�อสังคมเปลี�ยนกระบวน
ทศัน์ทางการศึกษาเปลี�ยนไปตามกระแสของโลกที�เปลี�ยนแปลงตลอดเวลา(วิโรจน์ สารรัตนะ, 
2556)  

การุณ สกุลประดิษฐ์ (2559) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน กล่าวว่า 
รูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที� 21 มีลกัษณะเป็นการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างครูกบันักเรียน และ
นกัเรียนกบันักเรียนด้วยกนัโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที�มีอยู่มาช่วยในการเรียนการสอน ดงันั น
ทกัษะด้าน ICT จึงมีความสําคญัมากสําหรับครูที�ตอ้งอาศยัเทคโนโลยีมาเป็นเครื� องมือในการ
บริหารจดัการให้เกิดสิ�งแวดลอ้มที�เอื อต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนในยุคดิจิทลัรวมถึงประโยชน์จาก
เทคโนโลยใีนการพฒันาทกัษะที�จาํเป็นในศตวรรษที� 21 ใหก้บันกัเรียน เช่นระบบการพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยยดึถือภารกิจและพื นที�ปฏิบติังานเป็นฐานดว้ยระบบ TEPE Online ระบบ
การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งครบวงจรดว้ยระบบ DLIT และDLTV ทาํใหค้รูไม่ตอ้งทิ งชั นเรียน
เพื�อเขา้รับการฝึกอบรม ซึ� งเป็นผลดีต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนไดอ้ย่างทั�วถึง โดยการขบัเคลื�อน
การยกระดบัคุณภาพการศึกษาจะตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วมพลงัจากบุคลกรทุกฝ่าย จาํเป็นตอ้งมี
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การสร้างวฒันธรรมการพฒันาให้เกิดขึ นในสถานศึกษา และเน้นจุดที�ควรพฒันาให้อยู่ที�คุณภาพ
ของผูเ้รียนเป็นสําคญั โดยผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นกลไกหลกัสําคญัในการ
สนับสนุน ส่งเสริม และเป็นผูน้ําในการดาํเนินงาน โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั น
พื นฐาน และสํานักงานเขตพื นที�การศึกษาเป็นองค์กรที�จะนํานโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบติั ซึ� ง
แนวนโยบายนี จะสําเร็จเป็นรูปธรรมไดต้อ้งอาศยัทกัษะภาวะผูน้าํแห่งศตวรรษที� 21 ในการนาํพา
สถานศึกษาของตนใหบ้รรลุเป้าหมายตามนโยบายนั น 

การจดัการศึกษาในยคุปฏิรูปการศึกษาจะประสบความสาํเร็จหรือไม่ตวัแปรที�สําคญัที�สุด
ก็คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ซึ� งจะตอ้งเรียนรู้เพื�อการเปลี�ยนแปลงและเป็นผูน้าํที�ดี  มีทกัษะความเป็น
ผูน้าํ มีปัญญา มีความรู้ความสามารถ และใช้การวิจยัเพื�อการบริหารและการจดัการเพื�อปรับปรุง
คุณภาพผลการปฏิบติังานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล การบรรลุเป้าหมาย
ด้านคุณภาพของผู ้เรียนจึงต้องอาศัยองค์ประกอบที�สําคัญที�สุดก็คือ ภาวะผู ้นําของผู ้บริหาร
สถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาที�มีภาวะผูน้าํสูงคือกุญแจสําคญัของการปฏิรูปการศึกษาที�ย ั�งยืน 
ซึ� งนกัการศึกษาทั งหลายต่างมีทศันะว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งเป็นผูน้าํยุคใหม่ที�มีทกัษะการ
บริหารงาน เป็นผูน้าํทีมแห่งการเรียนรู้ เป็นผูน้าํทางวิชาการ มีความรู้ความสามารถและมีความเป็น
มืออาชีพ สามารถบริหารงานให้เกิดประสิทธิผลทั�วทั งองคก์ร สร้างบรรยากาศที�ก่อให้เกิดการมีส่วน
ร่วม สามารถเชื�อมโยงสภาพปัจจุบนัและภาพอนาคต  มุ่งพฒันาขีดความสามารถของบุคลากรให้
สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  กล่าวได้ว่าผู ้บริหาร
สถานศึกษาตอ้งอาศยัทกัษะภาวะผูน้าํในการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล มีความคิดริเริ� ม
สร้างสรรค์ มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาที�ซับซ้อนมองเห็นภาพอนาคตและสามารถสร้าง
แรงจูงใจให้ผูร่้วมงานทุกคนปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด 
หากกล่าวถึงทกัษะภาวะผูน้ําจะมุ่งเน้นถึงคุณลักษณะที�สําคญัของการเป็นผูน้ําที�มีประสิทธิผล 
ผูบ้ริหารซึ� งเป็นผูน้าํองคก์รจึงจาํเป็นอยา่งยิ�งที�ตอ้งไดรั้บการพฒันาทกัษะที�จาํเป็นต่อการบริหารงาน 
บริหารตนเอง และบริหารบุคลากรอยา่งต่อเนื�องเพื�อนาํไปสู่การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ�งขึ น โดยทั�วไปแล้ว ทกัษะพื นฐานที�จาํเป็นสําหรับผูบ้ริหารประกอบด้วย ทกัษะทางการจดัการ 
(Managerial Skills) ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ (Human Skills) และทกัษะทางเทคนิควิธี (Technical 
Skills) (ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, 2546) ส่วนแนวคิดของ แคทซ์ (Katz.1995) ไดก้ล่าวถึงทกัษะการ
บริหารสถานศึกษา เป็นทกัษะที�ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมี 3 ดา้นไวด้งันี คือ 1) ทกัษะดา้นเทคนิควิธี 
(Technical Skills) 2) ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ (Human Skills และ3) ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด 
(Conceptual Skills) และCrawford (n.d.อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556)ทกัษะที�ผูน้ ําใน
สถานศึกษาในศตวรรษที� 21 ที�ประสบความสําเร็จ คือผูน้าํควรมีความคาดหวงัสูง ให้ความสําคญั
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กับจุดมุ่งหมายเป็นฐาน ใช้ความสามารถพิเศษในการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ มีจิตสร้างสรรค ์
สามารถแปลความขอ้มูลมีความสามรถในการบริหารเวลาและมีความใส่ใจ  

ทกัษะภาวะผูน้าํ (Leadership Skills) เป็นกระบวนการใชค้วามสามารถและความชาํนาญใน
การปฏิบติังานตามหน้าที�และการบริหารงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล การ
พฒันาทกัษะภาวะผูน้าํช่วยใหผู้น้าํมีความเขา้ใจในประสบการณ์และเขา้ใจคุณค่าของความเป็นผูน้าํใน
ตัวเอง  ตระหนักถึงวิธีการขจัดความขัดแยง้ในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมพฤติกรรมและพฒันา
ความสามารถพิเศษของความเป็นผูน้าํ มุ่งบรรลุเป้าหมายของการปฏิบติังานร่วมกนัภายใตค้วามทา้
ทายต่างๆ โดยให้ทุกคนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการวางแผนไปสู่เป้าหมายของการปฏิบติังาน
ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ�งทักษะภาวะผูน้ําที�จาํเป็นสําหรับผูบ้ริหารในศตวรรษที� 21 (Essential 
Leadership Skills in the 21st Century)ซึ� งเป็นทกัษะภาวะผูน้าํที�จะตอ้งเสริมสร้างให้เกิดขึ นในตวั
ผูน้ําในระดับต่างๆVictor (n.d.อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556)ได้กล่าวว่าสําหรับผูน้ําใน
ศตวรรษที� 21 ตอ้งการภาวะผูน้าํแบบร่วมมือ (Corporate Leadership) มากกวา่ผูน้าํแบบใชอ้าํนาจ
หรือการบงัคบั ผูน้าํจะตอ้งให้การศึกษาและสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัผูต้ามเช่นเดียวกบั Momero 
(2013) ที�ให้ทศันะว่า ทกัษะภาวะผูน้าํเป็นพฤติกรรมที�สามารถสังเกตเห็นได ้สามารถวดัได ้และ
สามารถเรียนรู้ได ้ภาวะผูน้าํจะไม่เกี�ยวขอ้งกบัคาํว่าความสามารถพิเศษ (Charisma) ความมีเสน่ห์ 
(Charm) หรือความมีอาํนาจดึงดูดใจ (Magnetism)โดยสิ�งเหล่านั นแมเ้ป็นสิ�งที�จาํเป็นสําหรับผูน้าํแต่
ก็ไม่ใช่ปัจจยัสําคญัที�จะทาํให้องคก์รมีประสิทธิภาพสูง ดงันั น ทกัษะภาวะผูน้าํจึงเป็นพฤติกรรมที�
แสดงออกถึงความสามารถ หรือความชาํนาญในการใช้ความรู้ สมรรถนะและกระบวนการจดัการ
เพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

สําหรับทักษะภาวะผู ้นําที�จาํเป็นสําหรับผู ้บริหารสถานศึกษานั น พบว่า  ผู ้บริหาร
โรงเรียนที�มีประสิทธิภาพจะตอ้งมีทกัษะในการปฏิบติังาน และมีความสามารถในการแก้ปัญหา                     
ที�ซับซ้อน จากงานวิจัยของ Lee (2008) พบว่า ทักษะภาวะผู ้นําโรงเรียนที�ส่งผลต่อการสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัผูอื้�นในการปฏิบติังานร่วมกนัใหป้ระสบความสําเร็จไดแ้ก่ ทกัษะการสร้างทีมงาน 
(Team Building Skill) ทกัษะดา้นความร่วมมือ (Collaboration Skill) ทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์
และสร้างสรรค(์Critical Thinking and CreativitySkill) ทกัษะดา้นการแกปั้ญหา(Problem Solving 
Skill) ทกัษะด้านการสื�อสาร(Communication skill) และทกัษะด้านนวตักรรมเพื�อการเรียนรู้ 
(Learning Innovation Skill ) และงานวิจยัของ Ejimofor (2007) พบวา่ การพฒันาทกัษะภาวะผูน้าํ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาทาํให้เกิดการเรียนรู้ความเป็นผูน้าํที�ประสบความสําเร็จ เกิดความเขา้ใจ
และมีพฤติกรรมการบริหารงานที�สร้างความประทบัใจให้กบัทีมงาน โดยมีกระบวนการพฒันาคือ 
การอบรมสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และงานวิจัยของ National 
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Association of Secondary School Principals (NASSP) (2013) พบวา่ ทกัษะภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที� 21 ที�สําคญัและส่งผลดีต่อการบริหารโรงเรียนให้เกิดผลสําเร็จตาม
เป้าหมาย ได้แก่ ทกัษะการทาํงานเป็นทีม(Teamwork Skill) ทกัษะการแก้ปัญหา (Problem Solving 
Skills)  ทกัษะดา้นการคิดวเิคราะห์และสร้างสรรค(์Critical Thinking and Creativity Skill) ทกัษะดา้น
การสื�อสาร(Communication Skill)  ทกัษะดา้นนวตักรรมเพื�อการเรียนรู้ (Learning Innovation Skill) 
ทกัษะด้านการใช้ดิจิตอล(Digital Literacy Skills)ทักษะการกําหนดทิศทางองค์กร (Setting 
Instructional Direction Skill )ทกัษะการเรียนรู้ได้เร็ว(Sensitivity skill)ทกัษะการพิจารณาตดัสิน
(Adjustment Skill) และทกัษะมุ่งผลสัมฤทธิz  (Results Orientation Skill) ซึ� งสอดคลอ้งกบั New 
Zealand Ministry of Education (2013) อา้งถึงใน วโิรจน์ สารรัตนะ, 2556) กล่าวถึงโมเดลภาวะผูน้าํ
ทางการศึกษา(The Educational Leadership Model : ELM) ว่าเป็นโมเดลที�กล่าวถึงคุณภาพ 
(Quality) ความรู้ (Knowledge) และทกัษะ (Skills) ของผูน้าํทางการศึกษาระดบักลางและระดบั
อาวุโสที�จาํเป็นต่อการนาํสถานศึกษาเขา้สู่ในศตวรรษที� 21 ประกอบดว้ย 1) การพฒันาตนเองเพื�อ
สร้างบารมีและใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) การจูงใจสร้างแรงดลใจ 3) การกระตุน้และสร้าง
ปัญญาแก่สมาชิก 4) การสร้างความสัมพนัธ์ และ 5) การให้รางวลัและการลงโทษ (พิชาย รัตนดิลก 
ณ ภูเก็ต, 2552)  

ดว้ยความสําคญัดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจที�จะศึกษาตวับ่งชี ทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษ            
ที� 21 สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั นพื นฐาน ซึ� งเป็นการศึกษาคน้ควา้จากทฤษฎีไปสู่การสร้าง
โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพนัธ์เชิง
โครงสร้างที�พฒันาขึ นจากทฤษฎีและงานวิจยักับข้อมูลเชิงประจกัษ์ หากพบว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ที�ก ําหนดก็สามารถนําผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการวางแผนและจดัลาํดบัความสําคญัในการเสริมสร้างคุณภาพผูบ้ริหารสถานศึกษาขั น
พื นฐานให้มีทกัษะในการบริหารงานยุคใหม่ หรือสร้างเกณฑ์ประเมินผูบ้ริหารสถานศึกษาขั น
พื นฐานเพื�อการพฒันาไดส้อดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั นอกจากนี สถาบนัการศึกษาหรือหน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนาํไปใชก้ารกาํกบั ติดตาม
ภารกิจ (Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation) การดําเนินงานว่ามีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพเพียงใด 
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1.2 คาํถามการวจิัย 
2.1 ตวับ่งชี ทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที� 21 สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั นพื นฐานที�

พฒันาขึ นมีความเหมาะสมตามเกณฑที์�กาํหนดหรือไม่  
2.2 ผลการทดสอบโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งชี ทกัษะภาวะผูน้าํใน

ศตวรรษที� 21 สาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั นพื นฐาน ที�พฒันาขึ นจากทฤษฎีและผลงานวิจยัมีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษห์รือไม่  

2.3 ค่านํ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) ขององคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบ
ยอ่ย และตวับ่งชี ทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที� 21 สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั นพื นฐานเป็นไป
ตามเกณฑที์�กาํหนดหรือไม่  

 

1.3 วตัถุประสงค์การวจิัย 
3.1 เพื�อศึกษาความเหมาะสมของตวับ่งชี ทกัษะภาวะผูน้ําในศตวรรษที� 21 สําหรับ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั นพื นฐานเพื�อคดัสรรไวใ้นโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง 
3.2 เพื�อทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งชี ทกัษะ

ภาวะผูน้าํในศตวรรษที� 21 สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั นพื นฐาน ที�พฒันาขึ นจากทฤษฎีและ
ผลงานวจิยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

3.3เพื�อตรวจสอบค่านํ าหนกัองคป์ระกอบขององคป์ระกอบหลกั องค์ประกอบย่อยและ
ตวับ่งชี  

 

1.4 สมมติฐานการวจิัย 
โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งชี ที�ใชใ้นการวิจยันี สร้างและพฒันาขึ นโดยใช้

นิยามเชิงประจกัษ ์(Empirical Definition) ที�นกัวจิยักาํหนดตวัแปรยอ่ยและวธีิการรวมตวัแปรยอ่ย
โดยมีทฤษฎีและงานวจิยัเป็นพื นฐาน แลว้กาํหนดนํ าหนกัของตวัแปรยอ่ยโดยการวิเคราะห์ขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์เป็นวธีิที�มีผูนิ้ยมใชก้นัมาก (นงลกัษณ์ วรัิชชยั, 2545) เพราะเป็นการวจิยัที�ยดึถือทฤษฎี
ประจกัษนิ์ยม (Empiricism) เป็นวธีิวทิยาศาสตร์ (Scientific Approach) จึงมีความน่าเชื�อถือกวา่
วธีิใชนิ้ยามเชิงปฏิบติั (Pragmatic Definition) และวธีิใชนิ้ยามเชิงทฤษฎี (Theoretical Definition) 
(วโิรจน์ สารรัตนะ, 2558) ซึ� งผูว้จิยัไดศึ้กษาทฤษฎีและผลงานวจิยัอยา่งหนกัแน่นจากหลากหลาย
แหล่งเพื�อการสังเคราะห์ ทั งในระดบัองคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย นิยามเชิงปฏิบติัการ และ
ตวับ่งชี  ดงัผลการศึกษาวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง พร้อมไดต้ระหนกัถึงหลกั Max-Min-Con ใน
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ระเบียบวธีิวจิยัทั งกรณีการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง การสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง การสร้างและพฒันา
คุณภาพเครื�องมือการเก็บรวบรวมขอ้มูลและการใชส้ถิติที�เหมาะสม  

นอกจากนั น จากการศึกษาผลงานวิจยัที�มีวตัถุประสงค์เพื�อทดสอบโมเดลในเนื อหา
คลา้ยคลึงกนัพบวา่ผลงานวจิยัเป็นไปตามสมมุติฐานการวจิยั เช่น ผลงานวิจยัเรื�องการพฒันาตวับ่งชี 
ภาวะผูน้าํของครูในสถานศึกษาขั นพื นฐานของ อาภารัตน์ ราชพฒัน์ (2554) ผลงานวิจยัเรื�องการ
พฒันาภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั นพื นฐานของ สุวิทย ์ ยอดสละ (2556) ผลงานวิจยัเรื�องตวับ่งชี ภาวะผูน้าํแบบร่วมพลงั
ของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาของ สมตั  อาบสุวรรณ์ (2556)ดงันั นผูว้ิจยัจึงกาํหนดสมมุติฐาน
การวจิยัเพื�อคาดคะเนคาํตอบจากผลการวจิยั ดงันี  

4.1 ตวับ่งชี ที�ใชใ้นการวจิยัมีความเหมาะสมสาํหรับโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวั
บ่งชี ทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที� 21 สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั นพื นฐานโดยมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั
หรือสูงกวา่ 3.00  และมีค่าสัมประสิทธิz การกระจายเท่ากบัหรือตํ�ากวา่ 20% 

4.2 โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งชี ทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที� 21 สําหรับ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั นพื นฐาน ที�พฒันาขึ นจากทฤษฎีและผลงานวิจยันี มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์โดยค่าไควส์แคว(์ χ 2 )ไม่มีนยัสาํคญัหรือค่า P-valueสูงกวา่ 0.05 ค่า GFI และค่า AGFI 
สูงกวา่ 0.90 และค่า RMSEA นอ้ยกวา่ 0.05 

4.3 ค่านํ าหนกัองคป์ระกอบ(Loading Factor)ขององคป์ระกอบหลกั มีค่าเท่ากบัหรือสูง
กว่า 0.70 และค่านํ าหนักองค์ประกอบ ขององค์ประกอบย่อยและตวับ่งชี มีค่าเท่ากบัหรือสูงกว่า 
0.30 

 

1.5 ขอบเขตการวจิัย 
5.1 ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัครั งนี  คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั นพื นฐาน สังกดัสํานกังาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2558 
5.2 องคป์ระกอบหลกัของทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที� 21 สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา

ขั นพื นฐาน และองคป์ระกอบยอ่ยของแต่ละองคป์ระกอบหลกัของทกัษะภาวะผูน้าํศตวรรษที� 21 ที�
เป็นผลจากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั และกาํหนดเป็นกรอบแนวคิดเพื�อการวิจยั (Conceptual 
Framework) ในครั งนี  มีดงันี  

5.2.1 องคป์ระกอบหลกัทกัษะการสื�อสาร ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย ดงันี  
1. การรู้เท่าทนัสื�อ 
2. ทกัษะดา้นเทคโนโลย ี
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3. การนาํเสนอ 
5.2.2  องค์ประกอบหลกัทกัษะความคิดสร้างสรรค ์ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบย่อย 

ดงันี  
1. ความคิดริเริ�ม 
2. ความทา้ทาย 
3. ความยดืหยุน่ 
4. จินตนาการ 

5.2.3 องคป์ระกอบหลกัทกัษะวสิัยทศัน์ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย ดงันี  
1. การสร้างวสิัยทศัน์ 
2. การสื�อสารวสิัยทศัน์  
3. การสร้างแรงบนัดาลใจ 

5.2.4  องคป์ระกอบหลกัทกัษะความร่วมมือ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย ดงันี   
1. การมีส่วนร่วม 
2. ความไวว้างใจ 
3. แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ 
 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ     
ในการวิจยัโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งชี ทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที� 21 

สาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั นพื นฐานผูศึ้กษาไดก้าํหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะไว ้ดงัต่อไปนี    
ตัวบ่งชี/ (Indicator) หมายถึง สิ� งที�นาํมาวดัหรือชี ให้เห็นถึงสภาพการณ์ของสิ�งที�กาํลงั

ศึกษาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ�ง เป็นค่าที�สังเกตไดท้ั งเชิงปริมาณหรือคุณภาพที�บอกความหมายหรือ
สภาพที�ตอ้งการศึกษาเป็นองค์รวมอย่างกวา้งๆ โดยอาจมีเงื�อนไขของเวลาหรือสถานที�กาํกบัและ
สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในการกาํหนดนโยบายการวางแผนการบริหารงาน การติดตามผลการ
ดาํเนินงานและการจดัลาํดบัการพฒันา  

ทักษะ (Skills) หมายถึง การแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั นพื นฐานถึงความ
คล่องแคล่ว ความชาํนาญและถูกตอ้งชดัเจนเพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ 

ภาวะผู้นํา (Leadership) หมายถึง การแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั นพื นฐาน ถึง
ความสามารถในการมีอิทธิพลเหนือผูอื้�นและจูงใจให้ผูอื้�นปฏิบติัตามและทาํงานให้บรรลุเป้าหมาย
ขององคก์าร  
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ผู้บริหารสถานศึกษาขั/นพื/นฐาน (Basic Education Administrators) หมายถึง ผูที้�ดาํรง
ตําแหน่งผู ้อ ํานวยการสถานศึกษาหรือผู ้รักษาราชการแทนในสถานศึกษาที� เปิดสอนระดับ
ประถมศึกษาและสถานศึกษาที�เปิดสอนในระดบัมธัยมศึกษาในสังกดัสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั นพื นฐาน 

ทักษะภาวะผู้นําในศตวรรษที� 21 หมายถึง การแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั น
พื นฐาน ถึงกระบวนการใชค้วามสามารถ ความคล่องแคล่ว ความชาํนาญ และมีอิทธิพลเหนือคนอื�น
สามรถกระตุ้นจูงใจให้ผูอื้�นปฏิบัติงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที�
เปลี�ยนแปลงในศตวรรษที� 21 ซึ� งประกอบดว้ยทกัษะที�สําคญัคือทกัษะการสื�อสาร ทกัษะความคิด
สร้างสรรค ์ทกัษะวสิัยทศัน์ และทกัษะความร่วมมือ  

ทักษะการสื�อสาร (Communication Skill) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั นพื นฐานที�แสดงออกถึงการเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถในการตีความ 
วิเคราะห์ แยกแยะเนื อหาสาระของสื�อ และมีวิธีการถ่ายทอดเนื อหาสาระที�ผสมผสานกนัระหว่าง
ศิลปะการพูดกบัการแสดงขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคนิควิธีการผ่านสื�อเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์โดยนาํความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพฒันางานไดอ้ยา่งเหมาะสมสามารถ
วดัไดจ้ากองคป์ระกอบที�เป็นตวัแปรสังเกตได3้ ตวัแปรคือการรู้เท่าทนัสื�อ เทคโนโลยี การนาํเสนอ
โดยแต่ละตวัแปรสังเกตมีนิยามศพัทเ์ฉพาะดงันี  

1. การรู้เท่าทนัสื�อ (Media Literacy) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั นพื นฐานที�แสดงออกถึงการมีความรู้ ความสามารถในการตีความ วิเคราะห์ แยกแยะ
เนื อหาสาระของสื�อ ประเมินสื�อและสิ�งที�ได้รับโดยไม่ตกอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของสื�อ ตระหนักถึง
ผลกระทบของสื�อที�มีต่อบุคคลและสังคม รู้จกัเลือกรับและใช้สื�อไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและสังคม 

2. เทคโนโลยี (Technologies) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู ้บริหาร
สถานศึกษาขั นพื นฐานที�แสดงออกถึงการนําความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการ
พฒันาระบบงาน เพื�อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

3. การนาํเสนอ (Presentation) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั นพื นฐานที�แสดงออกถึงกระบวนการวิธีการสื�อสารเพื�อเสนอขอ้มูล ความรู้ ความ
คิดเห็น ความตอ้งการไปสู่ผูรั้บสารโดยการถ่ายทอดเนื อหาสาระที�ผสมผสานกนัระหวา่งศิลปะการ
พดูกบัการแสดงขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ โดยใชเ้ทคนิควิธีการผา่นสื�อและอุปกรณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม
และทาํใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามจุดมุ่งหมายของการนาํเสนอ 



10 
 

ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั นพื นฐานที�แสดงออกถึงความสามารถในการคิดสิ�งแปลกใหม่โดยการนําความรู้
ประสบการณ์เดิมมาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ผลงานเป็นผลงานที�แปลกใหม่สามารถวดัได้จาก
องค์ประกอบที�เป็นตวัแปรสังเกตได้4ตัวแปรคือความคิดริเริ� มความท้าทาย ความยืดหยุ่นและ
จินตนาการโดยแต่ละตวัแปรสังเกตมีนิยามศพัทเ์ฉพาะดงันี  

1. ความคิดริเริ� ม (Originality) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั นพื นฐานที�แสดงออกถึงการคิดสิ� งแปลกใหม่ไม่ซํ ากับผู ้อื�นโดยการนําความรู้
ประสบการณ์เดิมมาประยกุตใ์ช ้เกิดความเชื�อมั�นในตนเองกลา้คิดกลา้ลองกลา้แสดงออกไม่กลวัต่อ
ความไม่แน่นอนพร้อมที�จะเผชิญเสี�ยงสภาพการณ์ต่างๆและสร้างสรรค์ผลงานที�เกิดจากความคิด
ริเริ�มเป็นผลงานที�แปลกใหม่ 

2. ความทา้ทาย (Challenge) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกถึงการมีแรงบนัดาลใจ 
ความมุ่งมั�น ความกลา้เสี�ยงในการตดัสินใจอย่างรอบคอบโดยไม่กลวัความผิดพลาดและเปิดกวา้ง
ทา้ทายในการทดลองในสิ�งใหม่ๆเพื�อนาํไปสู่เป้าหมายการทาํงานที�ยิ�งใหญ่และมีประสิทธิภาพ   

3.  ความยืดหยุ่น (Flexible) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู ้บริหาร
สถานศึกษาขั นพื นฐานที�แสดงออกถึงการคิดหาคาํตอบไดอ้ยา่งอิสระเป็นการคิดนอกกรอบไม่ตก
อยู่ภายใตก้ฎเกณฑ์หรือความคุน้เคยและเป็นการปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ พร้อมการเปิด
กวา้งรับความคิดใหม่ๆ ไดอ้ยา่งอิสระ 

4. จินตนาการ (Imagination) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั นพื นฐานที�แสดงออกถึงการมีความคิดเชิงสร้างสรรค ์มีอารมณ์ขนัในการทาํงานและมี
สติปัญญาในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

ทักษะวิสัยทัศน์ (Vision skill) หมายถึง การแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั น
พื นฐานที�แสดงออกถึงความสามารถในการกาํหนดทิศทางและเป้าหมายเพื�อสร้างอนาคตผ่าน
วิสัยทศัน์ขององคก์ารเพื�อนาํไปสู่การเปลี�ยนแปลงสามารถสื�อสารวิสัยทศัน์ชดัเจนโดยการสื�อสาร
โน้มน้าวจูงใจหรือกระตุ้นให้ผูต้ามเกิดความเข้าใจต่อวิสัยทัศน์มีความคิดสร้างสรรค์ มีความ
กระตือรือร้นมีความผูกพนัต่อวิสัยทศัน์และมีจิตสํานึกที�ดีในการปฏิบติังานสามารถวดัได้จาก
องคป์ระกอบที�เป็นตวัแปรสังเกตได ้3 ตวัแปรคือการสร้างวิสัยทศัน์ การสื�อสารวิสัยทศัน์ การสร้าง
แรงบนัดาลใจ โดยแต่ละตวัแปรสังเกตมีนิยามศพัทเ์ฉพาะดงันี  

1. การสร้างวิสัยทศัน์ (Formulating) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั นพื นฐานที�แสดงออกถึงความสามารถในการสร้างภาพอนาคตขององค์การไดอ้ย่าง
ชดัเจนโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ การกระตุน้ให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์และ



11 
 
นาํมาวเิคราะห์สภาพการณ์ขององคก์ารเพื�อกาํหนดภาพในอนาคตที�พึงประสงคแ์ละชดัเจนให้บรรลุ
เป้าหมายที�ตั งไว ้

2. การสื�อสารวิสัยทศัน์ (Communicating) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั นพื นฐานที�แสดงออกถึงความสามารถในการสื�อสารให้ผูเ้กี�ยวขอ้งมีความ
เขา้ใจวิสัยทศัน์ไดอ้ยา่งชดัเจนเกิดการยอมรับและเต็มใจที�จะปฏิบติังานเพื�อให้บรรลุตามวิสัยทศัน์ 
รวมถึงการโนม้นา้วจูงใจหรือกระตุน้ให้ผูต้ามเกิดความเขา้ใจต่อวิสัยทศัน์และยอมรับในวิสัยทศัน์
วา่จะสามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกนัไดโ้ดยเห็นคุณค่าและใหค้วามสาํคญักบัองคก์าร 

3. การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั นพื นฐานที�แสดงออกถึงการสร้างแรงบนัดาลใจให้เห็นคุณค่างาน เห็นความ
ทา้ทาย สร้างความเชื�อมั�นว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้โดยให้กาํลงัใจและเสริมสร้างความคิด
ริเริ�มสร้างสรรค ์มีการกระตุน้ จูงใจใหเ้กิดการทาํงานเป็นทีมและมีจิตสาํนึกที�ดีในการปฏิบติังาน 

ความร่วมมือ (Collaboration)  หมายถึง  พฤติกรรมการแสดงออกของผู ้บ ริหาร
สถานศึกษาขั นพื นฐานที�แสดงออกถึงการทาํงานร่วมกบับุคคลอื�นเพื�อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และ
เปิดโอกาสให้สมาชิกร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมวางแผนการดาํเนินกิจกรรมมีความร่วมมือร่วมใจ
กนัเพื�อบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร สามารถวดัไดจ้ากองคป์ระกอบที�เป็นตวัแปรสังเกตได3้ตวั
แปรคือการมีส่วนร่วม ความไวว้างใจ แก้ไขปัญหาความขดัแยง้ โดยแต่ละตวัแปรสังเกตมีนิยาม
ศพัทเ์ฉพาะดงันี  

1. การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั นพื นฐานที�แสดงออกถึงการเปิดโอกาสให้สมาชิกร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมวางแผน
การดาํเนินกิจกรรม ร่วมติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลร่วมกนัเป็นไปอยา่งมีอิสรภาพ เสมอ
ภาคนาํผลที�ไดม้าปรับปรุงแกไ้ขพฒันางานในกลุ่มให้มีความโปร่งใสและให้มีประสิทธิภาพยิ�ง ๆ 
ขึ น 

2. ความไวว้างใจ (Trust) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั นพื นฐานที�ได้รับความคาดหวงั ความเชื�อความมั�นใจในความซื�อสัตยสุ์จริต ความมั�นคง ความ
เปิดเผย ความเอาใจใส่รับผิดชอบในงาน และความคาดหวงัว่าผูบ้ริหารนั นจะปฏิบติัตามคาํพูดที�
สัญญาไวม้ั�น  

3. แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ (Conflict Resolution) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั นพื นฐานถึงการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในการปฏิบติัหนา้ที�ในเรื�องการ
กระทาํหรือจุดมุ่งหมายโดยแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ในด้านการปรับเปลี�ยนทศันคติ ความรู้สึก 
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ค่านิยม ความสนใจ การยอมรับความขดัแยง้ ความเขา้ใจความแตกต่างระหวา่งบุคคล ความเขา้ใจ
บทบาทหนา้ที�ของตนเองและผูอื้�นอาจก่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์

 

1.7 ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 
1.7.1 ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับในเชิงวชิาการ 

โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งชี ทกัษะภาวะผูน้าํศตวรรษที� 21 สําหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั นพื นฐาน หากผลการทดสอบพบว่ามีความสอดคล้องกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์จะมี
ประโยชน์ในเชิงวชิาการ ดงันี   

1. ช่วยให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที�มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทสังคมไทยที�
สามารถนําไปเป็นแหล่งอ้างอิงเพื�อการวิจยัต่อเนื�องหรือพฒันาให้สมบูรณ์ให้ดียิ�งขึ นต่อไปใน
อนาคต 

2. สามารถนําไปใช้เพื�อการวิจยัประเภทอื�นต่อไปได้ เช่น การสร้างโมเดลสมการ
โครงสร้างการวจิยัและพฒันาหรือการวจิยัเชิงปฏิบติัการเป็นตน้ 

3. กระทรวงศึกษาธิการ และสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานสามารถนาํ
ตวับ่งชี ทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที� 21 สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั นพื นฐาน อนัเป็นผลที�ได้
จากการวจิยันี ไปเป็นขอ้มูลเพื�อกาํหนดเป็นนโยบายในการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาขั นพื นฐานให้
มีความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าของความเป็นผูน้ําในตวัเอง โดยเฉพาะอย่างยิ�งทกัษะภาวะผูน้ํา
สําหรับผูบ้ริหารในศตวรรษที� 21 ซึ� งเป็นทกัษะที�จาํเป็นที�จะตอ้งเสริมสร้างให้เกิดขึ นในตวัผูน้าํใน
ระดบัต่าง ๆ 

1.7.2 ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับในการประยุกต์ใช้ 

1. ผลจากการวิจยัในครั งนี จะทาํให้ได้โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งชี 
ทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที� 21 สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั นพื นฐานที�ได้รับการยืนยนัด้วย
กระบวนการวิจยัที�สามารถนาํไปใช้เป็นแนวทางกาํหนดนโยบายและวางแผนเพื�อการดาํเนินงาน 
หรือสร้างเกณฑ์ประเมินทกัษะภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั นพื นฐานเพื�อกาํหนดจุดเด่นจุด
ด้อยในการพฒันาผูน้ําได้อย่างสอดคล้องกับสภาพปัจจุบนัและช่วยส่งเสริมประสิทธิผลของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขึ นพื นฐานใหมี้มากขึ น 

2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานหรือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
พฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนาํโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวั
บ่งชี ทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที� 21 สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั นพื นฐาน ที�เป็นผลจากการวิจยั
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ไปใช้เป็นประโยชน์ในดา้นการติดตามภารกิจ (Monitoring) เพื�อใชป้ระกอบการตดัสินใจ และใน
ดา้นการประเมินผล (Evaluation) การดาํเนินงานวา่บรรลุวตัถุประสงคที์�ตั งไวม้ากนอ้ยเพียงใด  

3. สํานกังานเขตพื นที�การศึกษา สามารถนาํตวับ่งชี ทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที� 21 
สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั นพื นฐานอนัเป็นผลที�ไดจ้ากการวิจยันี ไปใช้ในการวางแผนพฒันา
ทกัษะภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื�อให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดรั้บการพฒันาเป็นผูบ้ริหาร
มืออาชีพสอดรับกบัทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที� 21 



บทที� 2 

เอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 
 

การศึกษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งในบทที� 2 นี� จะเป็นการศึกษาเอกสารเพื�อวิเคราะห์
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที� เกี�ยวข้องเกี�ยวกับทักษะภาวะผูน้ําในศตวรรษที� 21 จาก
การศึกษาวิเคราะห์ดงักล่าวพบวา่มีงานวิจยัและบทความของนกัวิชาการ นกับริหาร และนกัการศึกษา
ที�นาํเสนอไวเ้ป็นลกัษณะเชิงพรรณนา (Descriptive) มุ่งอธิบายลกัษณะหรือองคป์ระกอบทกัษะภาวะ
ผูน้าํ ดงันั�นจึงนาํเสนอผลการศึกษาวรรณกรรมและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งตามลาํดบั คือ  

2.1 แนวคิดเกี�ยวกบัทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที� 21 
2.2 องคป์ระกอบหลกัทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที� 21 
2.3 องคป์ระกอบยอ่ยของแต่ละองคป์ระกอบหลกัและนิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งชี�  
      ของแต่ละองคป์ระกอบยอ่ย 
2.4 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

2.1 แนวคดิเกี�ยวกบัทกัษะภาวะผู้นําในศตวรรษที� 21 
ภาวะผูน้าํ (Leadership) การจดัการ (Management) และการบริหาร (Administration) มี

ความแตกต่างกนัแต่ต่างมีความสําคญั ทั�งนี� เพราะในขณะที�การบริหารเป็นเรื�องการกาํหนดทิศทาง
ขององคก์าร เนน้การใชส้มอง เนน้การตดัสินใจที�คาํนึงถึงปัจจยัภายนอก เนน้ระบบและโครงสร้าง
ส่วนบนขององค์การ  ส่วนการจดัการเป็นเรื� องการปฏิบติัตามนโยบายเน้นการจดัการเน้นการ
ตดัสินใจที�คาํนึงถึงปัจจยัภายใน เนน้ระบบและโครงสร้างส่วนล่างขององคก์าร แต่ผูที้�เกี�ยวขอ้งกบั
การบริหารและการจดัการต่างตอ้งการภาวะผูน้าํดว้ยแนวคิดที�วา่ทุกคนสามารถเป็นผูน้าํได ้หรือทุก
คนเป็นผูน้าํได ้หรือทุกคนจะตอ้งเป็นผูน้าํ ซึ� งเป็นแนวคิดการสร้างภาวะผูน้าํให้เกิดขึ�นกบัทุกคนใน
องค์การ ไม่จาํกดัเฉพาะผูจ้ดัการหรือผูบ้ริหารโดยตาํแหน่งซึ� งในทฤษฎีภาวะผูน้าํมีการกล่าวถึง
องคป์ระกอบต่างๆ ของภาวะผูน้าํ เช่น ลกัษณะ (Quality) คุณลกัษณะ (Attributes) ลกัษณะเฉพาะ
(Traits) ลกัษณะพิเศษ (Characteristics) แบบหรือสไตล ์(Style) สมรรถนะ (Competency)พฤติกรรม
(Behavior) ยทุธศาสตร์ (Strategy) และทกัษะเป็นตน้ (วโิรจน์ สารรัตนะ, 2557) 

แมว้า่ทกัษะความเป็นผูน้าํหรือทกัษะภาวะผูน้าํ (Leadership Skills) จะไดรั้บความสนใจ
จากนกัวจิยัไม่มากนกั (Lord & Hall, 2005; Mumford, Campion, andMorgeson, 2007) ซึ� งจะเห็นได้
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จากในช่วงระยะเวลา 100 ปีที�ผา่นมามีผลงานวจิยัเกี�ยวกบัคุณลกัษณะภาวะผูน้าํ (Leadership Traits) 
มากกวา่ทกัษะภาวะผูน้าํ (Leadership Skills) อยา่งไรก็ตามในช่วงระยะเวลา 10 ปีที�ผา่นมามีการให ้
ความสนใจจากนกัวจิยัและผูน้าํองคก์ารเกี�ยวกบัทกัษะความเป็นผูน้าํมากยิ�งขึ�น (Mumford, Zaccaro, 
Connelly, andMarks, 2000) ซึ� งในกรณีของทกัษะภาวะผูน้าํ (Leadership Skills) หากพิจารณาจาก
ความหมายคาํว่า “ทกัษะ (Skill)” ตามพจนานุกรมของ สอ เสถบุตร หมายถึง ความคล่อง ความ
ชํ�าชอง ความชาํนิชาํนาญ ความว่องไว ความสามารถ ความฉลาด ความไหวพริบที�เกิดจากความ
ชาํนาญ และราชบณัฑิตยสถาน (2546) ใหค้วามหมายทกัษะไวว้า่ หมายถึง ความชาํนาญ ส่วนภาวะ
ผูน้าํหรือการเป็นผูน้าํ หมายถึง กระบวนการในการบริหารจดัการให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ เมื�อ
นาํมาใชใ้น “ทกัษะภาวะผูน้าํ (leadership skills)” จึงหมายถึง ความชาํนาญในการใชก้ระบวนการ
จดัการให้บรรลุจุดมุ่งหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (Schmidt and Hunter, 1992;Sergiovanni, 2001; 
Northouse,2012;และวิโรจน์ สารรัตนะ, 2557) ซึ� งเมื�อกล่าวถึงกระบวนการจดัการ (Management 
Process) มกัจะกล่าวถึงประเด็นต่างๆ ดงันี�  เช่น การจดัการทีม (Team Management) เครื�องมือทาง
ยทุธศาสตร์ (Strategy Tool) การแกปั้ญหา (Problem Solving) การตดัสินใจ (Decision Making) การ
บริหารโครงการ (Project Management) การบริหารเวลา (Time Management) การบริหารความ
ขดัแยง้ (Stress Management) เทคนิคการสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspiration Techniques) ทกัษะการ
สื�อสาร (Communication Skills) เทคนิคการสร้างสรรค์ (CreativityTechnique) เทคนิคการจูงใจ 
(Motivation Techniques) เทคนิคการสร้างความเชื�อถือ (Building Respect Techniques) ทกัษะการ
เรียนรู้ (Learning Skills) และทกัษะอาชีพ (Career skills) เป็นตน้ (วโิรจน์ สารรัตนะ, 2557) 
เช่นเดียวกบัในเวบ็ไซตข์อง Docstoc.com (2014) ที�กล่าวถึงทกัษะภาวะผูน้าํวา่ เป็นความสามารถใน
การใชค้วามรู้ และสมรรถนะเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค ์โดยทกัษะภาวะผูน้าํ หมายถึง 
ทกัษะการจดัการ (Management Skills) 3 ทกัษะนั�นเองทาํนองเดียวกนัในเวบ็ไซต์ของ Money-
Zine.com (2004-2014) กล่าวถึง ทกัษะภาวะผูน้าํว่าเป็นเรื� องของพฤติกรรมที�แสดงออกใน
สถานการณ์ต่างๆ ที�ทาํใหผู้น้าํไดรั้บผลลพัธ์ตามที�คาดหวงัจากระบวนการจูงใจในทางบวกกบัผูต้าม 
และกล่าวถึงทกัษะภาวะผูน้าํที�เกี�ยวกบัความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) ซึ� งมี
ความสําคญัไม่เฉพาะกบัตนเอง แต่มีความสําคญัในการมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนอื�นดว้ย สอดคลอ้งกบั 
Momero(2013)ที�ใหท้ศันะวา่ ทกัษะภาวะผูน้าํเป็นพฤติกรรมที�สามารถสังเกตเห็นได ้สามารถวดัได ้
และสามารถเรียนรู้ได้ ภาวะผูน้าํของเขาจะไม่เกี�ยวขอ้งกบัคาํว่าความสามารถพิเศษ (Charisma) 
ความมีเสน่ห์ (Charm) หรือความมีอาํนาจดึงดูดใจ (Magnetism) โดยสิ�งเหล่านั�นแมเ้ป็นสิ�งที�จาํเป็น
สําหรับผูน้าํแต่ก็ไม่ใช่ปัจจยัสําคญัที�จะทาํให้องค์กรมีประสิทธิภาพสูง ดงันั�น ทกัษะภาวะผูน้าํจึง
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เป็นพฤติกรรมที�แสดงออกถึงความสามารถ หรือความชํานาญในการใช้ความรู้ สมรรถนะและ
กระบวนการจดัการเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นั�นเอง 

อย่างไรก็ตาม เมื�อก้าวสู่ศตวรรษที� 21สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน องค์การต่างๆ ล้วน
จาํเป็นตอ้งปรับตวัเพื�อความอยู่รอด และความเจริญกา้วหน้าในสภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงไป
อยา่งรวดเร็ว ประสิทธิผลขององคก์ารขึ�นอยูก่บัความสามารถขององคก์ารในการเรียนรู้สถานการณ์ 
แนวคิด เทคนิคการดาํเนินงาน และเทคโนโลยีต่างๆ จากภายนอก เรียนรู้ประสบการณ์ของกนัและ
กันภายในและภายนอกองค์การ นํามาพัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื�อให้เ กิดนวัตกรรม 
(Innovation) ต่อไป การพฒันาองคก์ารใหมี้ความสามารถในการสร้างนวตักรรมไดน้ั�น ปัจจยัสําคญั
ที�สรรคส์ร้างใหเ้กิดนวตักรรม ก็คือ คน ปัญญาความรู้ และทกัษะความสามารถของทรัพยากรมนุษย ์
เป็นหวัใจหลกัของการสร้างประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการทาํงาน และขบัเคลื�อนองค์การให้
เติบโตอยา่งมั�นคง ดงันั�น จึงตอ้งมีการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์ห้ตอ้งคิดวิเคราะห์ และวางแผนโดย
คาดคะเนถึงการเปลี�ยนแปลงที�จะเกิดขึ�น เพื�อเตรียมความพร้อมให้เท่าทนั และตรงเงื�อนไขใหม่ๆ ที�
จะเกิดในอนาคตโดยผูบ้ริหารระดับสูงต้องมีความมุ่งมั�นในการนําองค์การไปสู่องค์การสร้าง
นวตักรรม สนบัสนุนแรงจูงใจที�เป็นพลงัภายในที�กระตุน้ทาํให้เกิดพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ� งสู่
ผลผลิตที�ดีขององค์การ (Hoy and Miskel, 2008) สร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มที�ให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค ์การเปิดโอกาสใหทุ้กคนในองคก์ารไดคิ้ดสร้างสรรคแ์ละนาํเสนอแนวความคิด 
(Idea)ได้อย่างอิสระ กล้าที�จะเสี� ยงนําเอาแนวความคิดดีๆไปพฒันา รวมทั� งการใช้รางวลัเป็น
ตวักระตุน้บุคลากรขององคก์าร 

ในอดีตที�ผ่านมา มีการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัเกี�ยวกบัภาวะผูที้�มีประสิทธิผล
จาํนวนมาก แต่มีแนวคิดทฤษฎีหนึ� งที�ได้รับการยอมรับและกล่าวถึงกันมาก คือ ภาวะผูน้าํแบบ
เปลี�ยนแปลง (Transformational Leadership) ซึ� งมีงานวิจยันบัพนัๆ เรื�องที�สนบัสนุนทฤษฎีนี� ในทั�ว
โลกและยืนยนัว่า ทฤษฎีสามารถนาํไปประยุกต์ไดใ้ชไ้ด ้และสามารถพฒันาภาวะผูน้าํนี� ไดใ้นทุก
องค์การ (Puccio,G.,Murdock, M., and Mance,M.2011) แต่เป็นที�น่าสังเกตว่างานวิจยัที�ผ่านมา
มุ่งเน้นศึกษาเกี�ยวกบัตวัแปรหรือปัจจยัที�จะมีอิทธิพลต่อความมีประสิทธิผล หรือประสิทธิผลต่อ
องค์การ ตวัแปรหรือปัจจยัที�จะมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานของบุคลากร รวมถึงการพฒันา
สมรรถนะและศกัยภาพของบุคลากรเท่านั�น (Stuart, Mills and Emus, 2009) แต่ยงัไม่พบงานวิจยัใด
ที�นาํเสนอทกัษะภาวะผูน้าํในยุคที�มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วของขอ้มูลข่าวสารและนวตักรรม
ต่างๆ เช่น ทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที� 21 ซึ� งในความเป็นจริงแลว้ภายใตก้ระแสโลกปัจจุบนัที�
เป็นการเปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลยีและโลกาภิวตัน์ ซึ� งมีผลกระทบต่อการทาํงานและองคก์ารเป็น
วงกวา้งและยาวนาน ความเปลี�ยนแปลงจึงถือเป็นอีกหนึ�งโจทยส์ําคญัที�ทุกๆ องคก์ารตอ้งเผชิญทั�ง
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ในระดบัโลก ระดบัภูมิภาค ระดบัประเทศ ระดบัสังคม ระดบัองคก์าร ระดบักลุ่ม ตลอดจนในระดบั
บุคคล ทั�งในดา้นสภาพแวดลอ้ม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วฒันธรรม ค่านิยม ขอ้มูลข่าวสาร และ
เทคโนโลยี ผลจากแบบเปลี�ยนแปลงเหล่านี� ส่งผลทั� งทางบวกและทางลบ ท่ามกลางการ
เปลี�ยนแปลงเหล่านี� ทาํให้องค์การตอ้งตกอยูใ่นสภาวะที�มีการแข่งขนัสูง ภาวะผูน้าํจึงถือเป็นกาํลงั
สําคญัที�จะช่วยผลกัดนัให้องค์การประสบความสําเร็จ องค์การหากมีผูน้าํหรือผูบ้ริหารที�มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี�ยวชาญ ก็สามารถที�จะแข่งขนักบัผูอื้�น และประสบความสําเร็จ
ตามเป้าหมายที�วางไว ้ซึ� งในอดีตนั�น ลักษณะผูน้ําที�ดีและเข้มแข็งจะมองเพียงในด้านกายภาพ 
บุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถ ความมั�งคั�งและบารมีเท่านั�น แต่สําหรับในปัจจุบนัที�เกิดการ
เปลี�ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา ผูน้าํที�ดีและเขม้แข็งยงัตอ้งมีทกัษะในการนาํให้
สอดคล้องกบัสภาวการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป เช่น มีวิสัยทศัน์ที�กวา้งไกล มีการติดต่อสื�อสารใน
องคก์ารที�ดี ซึ� งมีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัการจูงใจต่างๆ และนาํองคก์ารไปสู่ความสําเร็จ ภาวะ
ผูน้ํามีผลกระทบต่อความตั�งใจ ความภกัดี และความไวว้างใจ เช่นเดียวกันกับการสร้างสรรค์
นวตักรรมที�เป็นเครื�องมือสําคญัขององคก์ารที�จะทาํให้มีความสามารถในการพลิกผนัโอกาสไปใช้
ใหเ้กิดประโยชน์ได ้(Drucker, 1999) 

เมื�อเกิดการตระหนกัว่า ทกัษะภาวะผูน้าํเป็นเรื�องสําคญัต่อการบริหารองค์การและการ
แข่งขนัไม่วา่จะเป็นทางธุรกิจ หรือการบริหารรัฐกิจ นกัวชิาการในหลายยุคหลายสมยัจึงทุ่มเทศึกษา
เรื�องทกัษะภาวะผูน้าํ จนก่อเกิดเป็นแนวคิดและทฤษฎีที�คิดและมองในมุมที�แตกต่างกนัมากมาย ซึ� ง
ในทศวรรษที�ผ่านมาการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัเกี�ยวกบัทกัษะภาวะผูน้าํจึงเริ�มให้ความ
สนใจมากขึ�นตามลาํดบั แมว้า่ช่วงก่อนหนา้นี� จะมีค่อนขา้งนอ้ย แต่ก็มีงานวิจยัมากมายที�สนบัสนุน
ทฤษฎีนี� ในทั�วโลกและมีผลการวจิยัไปในทิศทางเดียวกนัวา่ ทกัษะภาวะผูน้าํสามารถนาํไปประยุกต์
ไดใ้ชไ้ด ้และสามารถพฒันาภาวะผูน้าํนี� ไดใ้นทุกองคก์ารและในประเทศต่างๆ ไม่วา่จะเป็นองคก์าร
ที�อยูใ่นอเมริกา ยโุรป หรือในเอเชีย สําหรับในเอเชีย มีการศึกษาวิจยัในองคก์ารธุรกิจอุตสาหกรรม
ทั�งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่โดยเฉพาะในประเทศญี�ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ และในประเทศไทยก็ยงั
พบว่า ภาวะผูน้าํมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การ ผลการ ปฏิบติังาน ทั�งของกลุ่มและของ
ผูใ้ต้บังคับบัญชา เจตคติต่อการทาํงาน ความพึงพอใจในการทาํงาน ความผูกพนัต่อองค์การ 
พฤติกรรมความเป็นพลเมืองดี (Organizational Citizenship Behavior : OCB) รวมถึงการพฒันา
บุคลากรในองคก์าร และตวัแปรหรือปัจจยัอื�นๆ อีกมากมาย (Schmidt,G.M., and Porteus, E.L., 
2000) 

จากกระแสโลกาภิวตัน์และความเปลี�ยนแปลงของโลกที�เกิดขึ�นอย่างรวดเร็วทั�งทางดา้น
วทิยาการและความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศทาํให้แต่ละประเทศไม่สามารถปิดตวัอยูโ่ดย
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ลาํพงัได้ตอ้งร่วมมือและพึ�งพาอาศยัซึ� งกนัและกนั การดาํรงชีวิตของคนในแต่ละประเทศมีการ
ติดต่อสื�อสารซึ� งกนัและ กนัมีความร่วมมือในการปฏิบติัภารกิจและแกปั้ญหาต่างๆร่วมกนัมากขึ�น
ในขณะเดียวกันสังคมโลกในยุคปัจจุบนัก็เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารทาํให้คนต้องคิดวิเคราะห์
แยกแยะและมีการตดัสินใจที�รวดเร็วเพื�อใหท้นักบัเหตุการณ์ในสังคมที�มีความสลบัซบัซ้อนมากขึ�น
สิ�งเหล่านี�นาํไปสู่สภาวการณ์ของการแข่งขนัทางเศรษฐกิจการคา้และอุตสาหกรรมระหวา่งประเทศ
อย่างหลีกเลี�ยงไม่ไดแ้ละเป็นแรงผลกัดนัสําคญัที�ทาํให้หลายประเทศตอ้งปฏิรูปการศึกษา ดงันั�น
คุณภาพของการจดัการศึกษาจึงเป็นตวับ่งชี�สําคญัประการหนึ�งสําหรับศตวรรษที� 21 และศกัยภาพ
ในการแข่งขนัในเวทีโลกของแต่ละประเทศประเทศที�จะอยู่รอดได้หรือคงความได้เปรียบก็คือ
ประเทศที�มีอาํนาจทางความรู้และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ� งในยุคโลกไร้พรมแดนคนต่างชาติจะ
เขา้มาทาํงานและประกอบอาชีพในประเทศไทยมากขึ�นและในขณะเดียวกนัคนไทยก็มีโอกาสไป
ทาํงานและประกอบอาชีพในต่างประเทศมากขึ�นดว้ยเช่นกนั  

สถาบนัการศึกษาในระดบัต่างๆมีบทบาทและหน้าที�ในการจดัการศึกษาการอบรมสั�ง
สอนอยา่งสมดุลใหส้อดคลอ้งกบัชีวิตจริงตลอดจนการสร้างความรู้และส่งเสริมความสามารถอยา่ง
หลากหลายเพื�อนาํไปสู่การประกอบวชิาชีพโดยเฉพาะในระดบัโรงเรียนซึ� งมีหนา้ที�จดัการศึกษาขั�น
พื�นฐานจะตอ้งสร้างเด็กไม่ใช่เพียงเนน้ดา้นวชิาความรู้เท่านั�นแต่ตอ้งจดัการศึกษาให้ครอบคลุมดา้น
อื�นๆในชีวิตจริงของเด็กดว้ยโดยตอ้งจดัระบบการเรียนการสอนที�มุ่งให้โอกาสทุกคนในการศึกษา
ตามความสามารถและศักยภาพของแต่ละคนและมีสภาพแวดล้อมที� เหมาะสมต่อการศึกษา
เรียนรู้ โรงเรียนตอ้งเป็นหน่วยบริการทางการศึกษาในมิติที�กวา้งขึ�นเพราะในปัจจุบนัสังคมโลกเป็น
สังคมที�ไร้พรมแดนมีการติดต่อประสานสัมพนัธ์ระหว่างประเทศต่างๆ มากขึ�น ดงันั�นในอนาคต
โรงเรียนแต่ละแห่งจะตอ้งมีการแข่งขนัดา้นคุณภาพมากขึ�นโรงเรียนในประเทศไทยจึงจาํเป็นตอ้ง
พฒันาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ที�มุ่งพฒันาผูเ้รียนและผลิตกาํลงัคนให้มีศกัยภาพที�จะช่วยพฒันา
ประเทศให้สามารถแข่งขนัในดา้นเศรษฐกิจสังคม วฒันธรรม การเมืองและเทคโนโลยีกบันานา
ประเทศได ้

 ผูบ้ริหารถานศึกษาที�มีภาวะผูน้าํสูงคือกุญแจสําคญัไปสู่การปฏิรูปการศึกษาที�ย ั�งยืนซึ� ง
นกัการศึกษาทั�งหลายต่างมีความเชื�อวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งมีทกัษะการบริหารเป็นผูน้าํทาง
วิชาการมีความรู้ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพจึงจะเป็นผูน้ําที�มีประสิทธิภาพและ
บริหารงานให้เกิดประสิทธิผลต่อการพฒันาทั�วทั�งองค์กรและสามารถสร้างบรรยากาศที�ก่อให้เกิด
การมีส่วนร่วมและพฒันาขีดความสามารถของบุคลากรให้สามารถปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมาย
ร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ซึ� งในยคุแห่งการเปลี�ยนแปลงที�ดาํเนินไปอยา่งรวดเร็วทุกองคก์รจะ
มุ่งปฏิรูปการปฏิบติังานให้มีคุณภาพมีมาตรฐานเป็นที�ยอมรับและเนน้ในเรื�องความรับผิดชอบใน
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ด้านต่างๆที�มีต่อผูรั้บบริการผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงตอ้งเป็นผูน้าํยุคใหม่ที�สามารถมองภาพของ
องคก์รไดอ้ยา่งทะลุปรุโปร่งและชดัเจนสามารถเชื�อมโยงสภาพปัจจุบนัและภาพในอนาคตที�ตอ้งให้
ความสําคญัและตอ้งเปลี�ยนแปลงรวมทั�งตอ้งเป็นผูน้าํทีมแห่งการเรียนรู้ซึ� งจะส่งผลต่อการจดัการ
เรียนการสอนที�มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยา่งย ั�งยนื 

ดงันั�น ทกัษะภาวะผูน้าํสําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษายุคใหม่โดยเฉพาะในประเทศไทยจึง
เป็นเรื�องสําคญัที�หน่วยงานระดบันโยบายอย่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที�รับผิดชอบ
เกี�ยวกบัการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งวางแผนและจดัลาํดบัความสําคญัใน
การเร่งเสริมสร้างและพฒันาคุณภาพในตวัผูน้าํองคก์รโรงเรียนเพื�อให้มีทกัษะในการบริหารงานยุค
ใหม่ มีความรู้มิติกวา้ง มีทศันคติที�ดีต่อวิชาชีพมีนิสัยผูน้าํที�แทจ้ริง มีพฤติกรรมและมีคุณลกัษณะ
ของการเป็นผูน้าํที�ทรงประสิทธิผลสามารถนาํพาทีมงานในสถานศึกษาทะลุทะลวงเป้าหมายของ
การพฒันาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ| ในทางปฏิบติัที�ย ั�งยนื  

 

2.2 องค์ประกอบหลกัทักษะภาวะผู้นําในศตวรรษที�21 
ในการวิจยัครั� งนี�  จุดมุ่งหมายสําคญัในการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งเพื�อ

กาํหนดองคป์ระกอบ นิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งชี�ของตวัแปรที�ใชใ้นการศึกษาในหวัขอ้นี�  ผูว้ิจยั
จะศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งจากทศันะของนกัการศึกษาและนกัวิชาการจาก แหล่ง
ต่าง ๆ เพื�อการสังเคราะห์เพื�อกาํหนดเป็นองค์ประกอบที�จะใช้ในการวิจยัเพื�อจะนาํไปสู่การศึกษา
องคป์ระกอบและกาํหนดนิยามขององคป์ระกอบเพื�อใชใ้นการวจิยัต่อไปดงันี�  

2.2.1 องค์ประกอบทกัษะภาวะผู้นําศตวรรษที� 21ตามทศันะของ Kennedy 
 Kennedy (2011) ไดจ้าํแนกองคป์ระกอบของทกัษะภาวะผูน้าํสําหรับการเปลี�ยนแปลง

การทาํงานในศตวรรษที� 21 ไวใ้นบทความที�ชื�อวา่ Leadership for System Transformation มีทกัษะ
ดงันี�  1) ความร่วมมือ (Collaborative) 2) การมีวิสัยทศัน์ (Visionary) 3) มีความกระตือรือร้น 
(Energetic) 4)มีความมั�นใจและกลา้หาญ (Confident and Courageous) 5) มีความยืดหยุน่(Resilient) 
6) กลา้เผชิญภายนอก (Outward facing) 7) รู้เท่าทนัดา้นการเมือง (Politically Astute) 8)นกัคิดเชิง
ระบบ (Systems Thinker) 9) มีความสามารถดา้นเทคโนโลย ี(Technologically Literate) 

2.2.2  องค์ประกอบทักษะภาวะผู้นําศตวรรษที� 21 ตามทัศนะของ Puccio, Murdock 

and Mance 
Puccio, Murdock, and Mance (2011) สรุปวา่ทกัษะภาวะผูน้าํที�จาํเป็นสาํหรับผูบ้ริหารใน

ศตวรรษที� 21 ที�ส่งเสริมใหเ้ป็นผูน้าํที�มีประสิทธิผลสูง ประกอบดว้ยทกัษะดงัต่อไปนี�  1) ทกัษะการ
สร้างทีมงานที�มีประสิทธิผลสูง (Highly Effective Team Building Skill) 2) ทกัษะการแกปั้ญหา 
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(Problem– Solving skills) 3) ทกัษะการวางแผนโครงการ (Planning – Projectskills) 4) ทกัษะการ
กาํกบัการปฏิบติังาน (Performance Monitoring Skills) 5) ทกัษะการสื�อสารที�ดี(Communication 
and Climate set Skills) 6) ทกัษะการสร้างสัมพนัธ์ (RelationshipBuildingup Skills) 7) ทกัษะการ 
สอนงาน (Coachingskills) 8) ทกัษะทางสังคม(Socialskill) 9) ทกัษะการติดสินใจ (Decisionmaking 
Skill) 10) ทกัษะการกระตุ้นจูงใจ (Motivational Skills) 11) ทกัษะการคิดเชิงสะท้อนผล 
(Reflective& Thinking  Skills) 12) ทกัษะการจดัการตนเอง (Self – Management Skills) 13) ทกัษะ
ด้ า น ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ( Technological Skills) 14) ทั ก ษ ะ ด้ า น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
(Pedagogicalskills) 15) ทกัษะดา้นความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence Skills)  

2.2.3 องค์ประกอบทกัษะภาวะผู้นําศตวรรษที�21ตามทศันะของ OECD 
Organization for Economic Co-operation  and Development (2012) จากการศึกษา

เกี�ยวกบัการบริหารและพฒันาการศึกษาของประเทศต่างๆทั�วโลกที�มีผลการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมี
คุณภาพของ Organization for Economic Co-operation and Development:OECD พบวา่ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในยุคศตวรรษที�  21 ตอ้งไดรั้บการพฒันาให้มีทกัษะภาวะผูน้าํที�จาํเป็นอย่างต่อเนื�อง
เพราะมีความสําคญัอย่างยิ�งต่อการบริหารงานในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผลสูงขึ�นโดยเฉพาะ
อยา่งยิ�งทกัษะที�สาํคญัที�สถาบนัและองคก์รชั�นนาํระดบัโลกต่างๆใหค้วามสาํคญัประกอบดว้ยทกัษะ
ดงันี�  1) ทกัษะการสร้างทีมงาน (Team Building Skill) 2) ทกัษะการจดัการความขดัแยง้ (Conflict 
Management Skill) 

2.2.4 องค์ประกอบทกัษะภาวะผู้นําศตวรรษที�21ตามทศันะของ Greenberg 

Greenberg (2012) เป็นศาสตราจารยที์� Professor at Alliant International University San 
Diego และนกัจิตวิทยาที�ศูนยว์ิจยัการแพทยเ์วอร์จิเนียซานดิเอโกไดก้ล่าวถึงทกัษะที�จาํเป็นสําหรับ
ภาวะผูน้าํในศตวรรษที� 21 ไวใ้นบทความที�ชื�อวา่ Five Essential Skills for Leadership in the 21st 
Century ประกอบด้วย5ทกัษะดงัต่อไปนี�  1) ร่วมสร้างเอกลกัษณ์ (Contribute Uniqueness) 2)
ปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิผล (Act Effectively) 3) ความยืดหยุ่น (Resilient) 4) ยอมรับการ
เปลี�ยนแปลง (Embrace Change) 5) อยูบ่นพื�นฐานของความเป็นจริง (Stay Grounded) 

2.2.5 องค์ประกอบทกัษะภาวะผู้นําศตวรรษที�21 ตามทศันะของ NASSP 
งานวิจยัของ National Association of Secondary School Principals: NASSP (2013) พบวา่ 

ทกัษะภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที� 21 ที�สําคญัและส่งผลดีต่อการบริหาร
โรงเรียนให้เกิดผลสําเร็จตามเป้าหมาย ประกอบด้วยทักษะดังต่อไปนี�  1) การทํางานเป็นทีม 
(Tteamwork Skill) 2) ทกัษะการแกปั้ญหา  (Problem Solving Skills)  3) ทกัษะการคิดวิเคราะห์(Critical 
Thinking) 4) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity Skill) 5) ทกัษะดา้นการสื�อสาร (Communication 
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Skill) 6) ทักษะด้านการเรียนรู้นวตักรรม (Learning Innovation Skill) 7) ทักษะด้านการใช้
ดิจิตอล (Digital Literacy Skills)8) ทกัษะวิสัยทศัน์ (Vision Skill) 9) ทกัษะการเรียนรู้เร็ว (Sensitivity 
Skill) 10) ทักษะการพิจารณาตัดสิน (Adjustment Skill) 11)ทักษะมุ่งผลสัมฤทธิ|  (Results 
Orientation Skill)  

2.2.6 องค์ประกอบทกัษะภาวะผู้นําศตวรรษที�21ตามทศันะของ Badillo 

Badillo (2013) ไดเ้สนอองคป์ระกอบหลกัที�สําคญัของการมีทกัษะภาวะผูน้าํเพื�อรับการ
เปลี�ยนแปลงและประสบผลสําเร็จในศตวรรษที� 21 ไวใ้นบทความที�ชื�อวา่ 21st Century Leadership 
Skillsประกอบด้วยทกัษะดังต่อไปนี�  1) สื� อสารรู้เรื� อง (Sense-Making) 2) ความฉลาดในการเข้า
สังคม(Social Intelligence) 3) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity Skill) 4) ความสามารถด้าน
วฒันธรรมที�หลากหลาย (Cross-Culturalcompetency) 5) ความคิดเชิงประมวลผล(Computational 
Thinking)6) ความเขา้ใจในสื�อยุคใหม่ (New- Media Literacy) 7) สามารถประสานหลากหลาย
วิชาชีพ (Transdisciplinarity) 8) มีสภาพจิตเป็นนกัออกแบบ (Design Mind-Set) 9) ความสามารถ
ในการบริหารจดัการการรับรู้(Cognitive Load Management) 10) ความร่วมมือทาํงานร่วมกบัผูอื้�น 
(Collaboration) 

2.2.7 องค์ประกอบทกัษะภาวะผู้นําศตวรรษที�21ในเวบ็ไซต์ของ Toastmaster 

Toastmaster (2013) ซึ� งเป็นสมาคมการศึกษาภาวะผูน้าํและการพูดในแคลิฟอร์เนียตอน
ใต ้ไดก้ล่าวถึงทกัษะภาวะผูน้าํสําหรับศตวรรษที� 21 ยงัเน้นให้ความสําคญักบัลกัษณะพิเศษ การ
สื�อสารที�ชัดเจน การเป็นส่วนหนึ� งของทีมงาน ความยืดหยุ่น มุ่งการเปลี�ยนแปลง การฝึกสอนที�
สมํ�าเสมอ ความรับผิดชอบต่อผลลพัธ์และการนาํโดยแบบอย่าง และยุคศตวรรษที� 21ผูน้าํจาํเป็น
จะตอ้งมีทกัษะดงันี�  1) มีลกัษณะพิเศษ (Character) 2) มีวิสัยทศัน์ (Vision) 3) มีความมุ่งมั�นเด็ดเดี�ยว
(Passion) 4) มีทกัษะการสื�อสาร(Communication) 5) มีทกัษะการสอนงาน (Coaching Skills) 6) 
ความสามารถในการสร้างคุณค่า (Ability to Create Value) 7) ความยืดหยุ่น (Flexibility) 8) 
ความสามารถจดัการกบัความขดัแยง้ (Comfort with Ambiguity) 9) ความร่วมมือ (Collaboration) 
10) เป็นนกัแสวงหาความรู้ (Knowledge Seekers) 

2.2.8 องค์ประกอบทกัษะภาวะผู้นําศตวรรษที�21ตามทศันะของ NCDPI 
NCDPI (2013) ไดก้ล่าวถึงทกัษะภาวะผูน้าํและการเรียนรู้ ซึ� งเป็นทกัษะที�สําคญัที�จะทาํ

ใหผู้น้าํประสบความสําเร็จในศตวรรษที�21ทกัษะดงัต่อไปนี�  1) ทกัษะการสื�อสาร (Communication 
Skills) 2) ทกัษะความร่วมือ (Collaboration Skills) 3) ทกัษะการคิดเชิงวิพากษ ์(Critical Thinking) 
4) ความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) 
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 2.2.9 องค์ประกอบทกัษะภาวะผู้นําศตวรรษที� 21ตามทศันะของ Reimer 

Reimer (2013) ได้เสนอแนวคิดทักษะภาวะผูน้ําที�สําคญัในการบริหารองค์การให้มี
ประสิทธิภาพในศตวรรษที� 21 ไวใ้นบทความที�ชื�อวา่ Leadership Skills for the 21st Centuryมี
ทกัษะดังต่อไปนี�  1) ผูน้าํความสัมพนัธ์ (Relating leader) 2) ผูน้าํความเข้าใจ (Sense Making 
Leader) 3) ผูน้าํวสิัยทศัน์ (VisioningLeader) 4) ผูน้าํนกัประดิษฐ ์(InventingLeader) 

2.2.10  องค์ประกอบทกัษะภาวะผู้นําศตวรรษที� 21 ตามทศันะของ  Williams 
Williams (2014)ได้กล่าวถึงทักษะภาวะผู ้นําศตวรรษที�  21ไว้ในบทความที�ชื� อว่า 

Leadership Skills in the 21st Centuryประกอบดว้ยทกัษะดงัต่อไปนี�  1) วิสัยทศัน์ (Vision) 2) การ
มุ่งเนน้ (Focus)3) ทกัษะการสื�อสาร (Communication) 4) การหย ั�งรู้ (Intuitiveness) 

2.2.11 องค์ประกอบทกัษะภาวะผู้นําศตวรรษที� 21ตามทศันะของ Brunson 
Brunson (2014) ไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบทกัษะภาวะผูน้าํศตวรรษที� 21 ไวเ้พื�อความ

มั�นใจภาวะผูน้าํประกอบดว้ยทกัษะดงัต่อไปนี�  1) ทกัษะการจดัการความกา้วหนา้ทางวชิาชีพของตน
และของผูอื้�น (Personal/ Professional/Growth Management Skills) 2) ทกัษะการสื�อสารและการ
เชื�อมโยง (Communication and Connection Skills) 3) ทกัษะการสื�อความหมาย (Messaging Skills) 
4) ทกัษะเครือข่าย (Networking Skills) 5) ทกัษะการเป็นผูใ้ห้ (Giving Skills) 6) ทกัษะการอาํนวย
ความสะดวกส่วนรวม (Collective Facilitation Skills) 7) ทกัษะการเล่าเรื�อง (Storytelling Skills) 

2.2.12 องค์ประกอบทกัษะภาวะผู้นําศตวรรษที�21ตามทศันะของ Kabyemera 
Kabyemera (2014) ไดน้าํเสนอแนวคิดเกี�ยวกบัทกัษะภาวะผูน้าํสําหรับศตวรรษที� 21 ใน

การบริหารจดัการองคก์รไวใ้นหนงัสือ Leadership Skills for the 21st Century: A Guide for Top 
Managersตอ้งมีทกัษะที�สําคญัดงัต่อไปนี�  คือ 1) การบริหารจดัการ (Management) 2) การจูงใจ 
(Motivation) 3) ท้าทาย/ความคิดสร้างสรรค์ (Challenges/Creative) 4) การทาํงานเป็นทีม 
(Teamwork) 5) มีเป้าหมาย(Goal) 6) วสิัยทศัน์ (Vision) 7) กลยทุธ์ (Strategy)  

2.2.13  องค์ประกอบทกัษะภาวะผู้นําศตวรรษที�21ตามทศันะของ Crawford 
Crawford (2014) ไดก้ล่าวถึงทกัษะภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนในศตวรรษที� 21ไว้

ในบทความที�ชื�อวา่ Skills forSuccessful 21st Century School Leaders ประกอบดว้ยทกัษะดงันี� 1) 
ศิลปะของความคาดหวงัสูง (The Art of High Expectations) 2) มุ่งเนน้หลกัการพื�นฐาน(A Focus on 
the Fundamentals) 3) ความสามารถในการแกปั้ญหาร่วมกนั(ATalent for Collaborative Problem 
Solving) 4) มีจิตใจสร้างสรรค์ (An Inventive Mind)5) ความสามารถในการอ่านเรื�องจากขอ้มูล 
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(The Ability to Read Data's Story) 6) พรสวรรคใ์นการกาํกบัเวลาและความใส่ใจ (A Gift for 
Directing Time and Attention) 

2.2.14องค์ประกอบทกัษะภาวะผู้นําศตวรรษที�21ตามทศันะของ Shalom  

Shalom (2014) ได้จ ําแนกทักษะภาวะผู ้นําในศตวรรษที� 21ไวใ้นบทความที�ชื�อว่า 
Leadership Skills for the 21st Centuryซึ� งจะนาํไปสู่การเป็นผูน้าํในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ประกอบดว้ย6 ทกัษะดงันี�1) ความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) 2) การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ (Critical 
Thinking) 3) ความร่วมมือ (Collaboration) 4) การสื�อสาร (Communication) 5) การสร้างฉันทามติ 
(Consensus Building) 6) ความกลา้หาญ (Courage)  

2.2.15  องค์ประกอบทกัษะภาวะผู้นําศตวรรษที�21ตามทศันะของ CCL  

Center Creative Leadership: CCL (2014) และ National Association of Secondary 
School Principals: NASSP (2014) ไดศึ้กษาและสรุปเกี�ยวกบัทกัษะภาวะผูน้าํสําหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานในศตวรรษที�  21 ที�สาํคญั จาํนวน 10 ทกัษะประกอบดว้ย 1) ทกัษะการสร้าง
ทีมงาน (team building skills) 2) ทกัษะการจดัการความขดัแยง้(Conflict Management Skills) 3) 
ทกัษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์(Creative problemSolving Skills) 4) ทกัษะการตดัสินใจ
(Decision Making Skills) 5) ทกัษะการคิดสร้างสรรค ์(Creative Thinking Skills) 6) ทกัษะทาง
เทคโนโลยี/นวตักรรม/ดิจิตอล(Technology/Innovation/Digital Skills) 7)ทักษะการสื� อสาร
(Communication Skills) 8) ทกัษะการจูงใจ (Motivational Skills) 9) ทกัษะการมอบหมายงานและ
การสอนงาน (Delegation and Coaching Skills) 10) ทกัษะชีวติ (Life Skills) 

 2.2.16 องค์ประกอบทกัษะภาวะผู้นําในศตวรรษที� 21 ในเวบ็ไซต์ของ weebly 

Weebly (2014) ในเวป็ไซตไ์ดเ้สนอแนวคิดเกี�ยวกบัทกัษะภาวะผูน้าํศตวรรษที� 21 ไวใ้น
บทความที�ชื�อวา่ 21st Century Leadership Skillsซึ� งทกัษะเหล่านี� เป็นทกัษะภาวะผูน้าํที�สําคญัเพื�อ
ความสาํเร็จในสภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงในศตวรรษที� 21 ประกอบดว้ยทกัษะ 1)  มีแรงบนัดาล
ใจในตนเอง (Self- Motivated) 2) เปิดใจกวา้งกบัขอ้มูลป้อนกลบั (Open to Feedback) 3) การรู้จกั
จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง (Self–Awareness of Personal Strengths and Weaknesses) 4) ความ
น่าเชื�อถือ (Authenticity) 5) มีความสามารถในการประสานงาน (Making Connections)  
6) ความสามารถในการหยั�งรู้ (Being Perceptive) 7) เปิดรับความเป็นไปไดอื้�นๆ (Open to Other 
Possibilities) 8) ความกลา้เสี� ยง (Risk-Taking)9) มีความทะเยอทะยาน (Ambitious) 10)วิสัยทศัน์
ชดัเจน(Clear Vision) 11) มีความยืดหยุน่ (Flexibility) 12) การฟังอยา่งตั�งใจ (Active Listening) 13) 
มีความจริงใจ (Genuine) 14) มีความเขา้ใจง่าย (Ease of Understanding)15) มีความน่าเคารพ
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(Respectful) 16) การหย ั�งรู้และมีเสน่ห์ดึงดูดใจ (Intuitive and Personable) 17)สร้างความไวว้างใจ 
(Establishes Trust) 

2.2.17 องค์ประกอบทกัษะภาวะผู้นําศตวรรษที�21ตามทศันะของ Strock 

Strock (2014)ได้นําเสนอแนวคิดเกี�ยวกับทักษะภาวะผูน้ําแห่งศตวรรษที� 21 ไวใ้น
Magazine Article  มีทกัษะที�สาํคญัดงัต่อไปนี�  1) มุ่งเนน้การบริการ (Service Focus)2) กลา้หาญและ
เสียสละ (Courage and Sacrifice) 3) ความสัมพนัธ์ (Relationships) 4) ค่านิยมการสร้างมูลค่า (Values 
Create Value) 5) มีวิสัยทศัน์(Vision) 6) การจดัการ (Management) 7) การรับฟัง (Listening) 8)การตั�ง
คาํถาม (Questions) 9) มีอิทธิพล (Influence) 10) การสื�อสาร (Communication) 11) ความร่วมมือ
(Collaboration) 12) สร้างระบบนิเวศน์ (Create a Stimulating Ecosystem) 13) เรียนรู้ความแตกต่าง
ระหวา่งวยั (Intergenerational learning) 14)  การเรียนรู้นานาชาติ (International learning) 15) ความ
ยืดหยุ่น (Resilience) 16) การจดัการความขดัแยง้ (Break Boundaries) 17) ปลูกฝังนิสัยการชอบ
ทดลอง(Cultivatean Experimenter’s Mindset)18) มองโลกในแง่ดี(Optimism) 19) ความ
กระตือรือร้น (Enthusiasm)  20)  ความสามารถในการปรับตัวอย่างไม่หยุดย ั� ง (Relentless 
Adaptability) 21) มีชีวติชีวา (Vitality) 22) ความคิดสร้างสรรค ์(Creative Skills) 23) มีความสัตยซื์�อ 
(Achieve Integrity) 

2.2.18องค์ประกอบทกัษะภาวะผู้นําศตวรรษที� 21  ตามทศันะของ  Cullen 
Cullen (2014) ที�ปรึกษาทั�วไปของ JSIL logistics และเป็นผูช่้วยศาสตราจารยด์้าน

กฎหมายที� Santa Clara Law School ไดส้รุปทกัษะภาวะผูน้าํศตวรรษที� 21ไวใ้นบทความชื�อวา่ The 
Leadership Skills of the 21st Century ประกอบด้วยทกัษะดงัต่อไปนี�  1) ความเป็นผูน้ํา 
(Leadership) 2) ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical) 3) การสร้างนวตักรรมและทักษะการคิด
สร้างสรรค ์ (Innovative and Creative Thinking Skills) 4) การเป็นผูป้ระกอบการ(Entrepreneurship) 5) มี
วธีิการสื�อสารที�หลากหลาย (Multiple ways of Communication) 6) การเจรจาแกปั้ญหาความขดัแยง้ 
(Negotiations Conflict Resolution) 7) การจูงใจ (Persuasion) 8) ความร่วมมือ (Collaboration) 9) 
การทาํงานเป็นทีมเครือข่าย (Teamworkand Networking) 10) ความตื�นตวัระหวา่งวฒันธรรม (Cross 
CulturalAwareness) 11) ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) 12) ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional 
Quotient) 

2.2.19  องค์ประกอบทกัษะภาวะผู้นําศตวรรษที�21ตามทศันะของ Podolny 
Podolny (2015)รองประธานสมาคมWAnetUSA.ซึ� ง เ ป็นสมาคมโรง เ รียนมัธยม 

(ภาคเอกชน) ตั�งอยูที่�เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา ไดก้ล่าวถึงความถนดัเชิงกลยุทธ์วา่เป็นกุญแจแห่ง
ความสําเร็จของผูน้าํในศตวรรษ ที� 21 ไวใ้นบทความที�ชื�อวา่ 21st Century Skills Success in Life:6 
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C’s plus Leadership ซึ� งนอกจากผูน้าํจะมีบุคลิกที�เขม้แข็งและความเชี�ยวชาญแลว้จาํเป็นตอ้งมี7
ทกัษะดงันี�  1) ทกัษะการสื�อสาร (Communicationskills) 2) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)  
3) ความคิดสร้างสรรค/์นวตักรรม(Creativity/Innovation) 4)ความร่วมมือ (Collaboration) 5)มีความ
ตระหนกัรู้และปรับตวัทางวฒันธรรม (Cultural Awareness & Adaptability) 6) ความคล่องตวัเรื�อง
คอมพิวเตอร์(Computer literacy) 7) ภาวะผูน้าํ (Leadership) 

2.2.20 องค์ประกอบทกัษะภาวะผู้นําศตวรรษที�21ตามทศันะของ NASSP 
NASSP (2015) ไดจ้ดัลาํดบัทกัษะภาวะผูน้าํโรงเรียนที�จะประสบผลสําเร็จในดาํเนินงาน

สําหรับศตวรรษที� 21 ไวใ้นหนงัสือ 10Skills for Successful School Leaders ประกอบดว้ยทกัษะ
ดงันี�  1) กาํหนดทิศทางของแผนการสอน(Setting Instructional Direction) 2)ความร่วมมือ
(Collaboration) 3) มีความรู้สึกไว (Sensitivity)  4) มีวิจารณญาณ (Judgment) 5) มุ่งผลสัมฤทธิ| ของ
งาน (Results Orientation) 6) สร้างความเขม้แข็งในองคก์ร (Organizational Ability) 7) การสื�อสาร
ด้วยวาจา (Oral Communication) 8) การสื�อสารด้วยภาษาเขียน (Written Communication)  
9) พฒันาผูอื้�น (Developing Others) 10) รู้จกัจุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง (Understanding own 
Strengths and Weaknesses) 



องค์ประกอบทกัษะภาวะผู้นําใน

ศตวรรษที� 21 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ความถี� 

1. ทกัษะการสื�อสาร  �   � � � �  � �   � �  � � � � 13 
2. ทกัษะความคิดสร้างสรรค ์     � �  �    �  � �  � �  � 9 
3. ทกัษะวสิัยทศัน์ �    �  �  � �  �    � �    8 
4.  ทกัษะความร่วมมือ �     � �       �   � � � � 8 
5. ทกัษะทางเทคโนโลย/ีนวตักรรม � �   �        �  �   �   6 
6. ทกัษะการสร้างทีมงาน  � �  �       �   �    �  6 
7.  ความยดืหยุน่ทางจิตใจ �   �   �         � �   � 6 
8 .  ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด แ ก้ ปั ญ ห า เ ชิ ง
สร้างสรรค ์

 �   �        �  �     � 5 

9 .  ทัก ษ ะ ก า ร คิ ด เ ชิ ง วิ พ า ก ษ์ / มี
วจิารณญาณ 

�     �        �     � � 5 

10.  ทกัษะจดัการความขดัแยง้   �    �        �  �   � 5 
11. ทกัษะการจูงใจ/แรงบนัดาลใจ  �          �   � �    � 5 
12. ทกัษะการประสานงาน      �     �     �    � 4 
13.  ความสามารถปรับตัว เข้ากับ      �           � �   3 
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ตารางที�  2.1  สังเคราะห์องค์ประกอบหลกัทกัษะภาวะผู้นําในศตวรรษที� 21  

 

ตารางที�  2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทกัษะภาวะผู้นําในศตวรรษ

ที� 21 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ความถี� 

15. ทกัษะการสอนงาน  �     �        �      3 
16. ทกัษะชีวติ/ทางสังคม  �    �         �      3 
17. ความกลา้เสี�ยง/กลา้เผชิญภายนอก �               � �    3 
18. ค่านิยมการสร้างมูลค่า/สร้าง
เอกลกัษณ์ 

  �    �          �    3 

19. ความกระตือรือร้น �               � �    3 
20. ทกัษะการมุ่งเนน้          �   �    �    3 
21. ทักษะการเรียนรู้เร็ว/นักแสวงหา
ความรู้ 

�      �          �    3 

22. สร้างความสัมพนัธ์/เป็นที�รัก  �              � �    3 
23. ทกัษะการจดัการตนเอง  �              �   �  3 

วฒันธรรม 
14. ความมุ่งมั�น/กลา้หาญเด็ดเดี�ยว �      �       �       3 
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24. มุ่งผลสัมฤทธิ| ของงาน     �              �  2 
25. ทกัษะการคิดสะทอ้นผล  �      �             2 
26. การตดัสินใจเชิงบวก  �   �                2 
27.ทกัษะการบริหารจดัการ            �     �    2 
28. ทกัษะการจดัการเรียนการสอน  �                 �  2 
29. ภาวะผูน้าํ/ผูป้ระกอบการ                  �  � 2 
 

ตารางที�  2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบของทกัษะภาวะผู้นําในศตวรรษ

ที� 21 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ความถี� 

30. ความฉลาดทางอารมณ์  �                  � 2 
31. ความสามารถในการหยั�งรู้           �      �     2 
32. ทกัษะการวางแผน  �                   1 
33. ความจริงใจ/ความไวว้างใจ                �     1 
34. ทกัษะกาํกบัการปฏิบตัิงาน  �                   1 
35. ทกัษะการอาํนวยความสะดวก           �          1 
36. การสร้างฉนัทามติ              �       1 
37. รับฟังความคิดเห็นบุคคลอื�น                �     1 
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38. ยอมรับการเปลี�ยนแปลง   �                  1 
39.ทกัษะการเป็นผูใ้ห ้           �          1 
40. ทกัษะการเล่าเรื�อง           �          1 
41. ความน่าเคารพ/ความน่าเชื�อถือ                �     1 
42. เป้าหมาย             �         1 
43. กลยทุธ์            �         1 
44. ปลูกฝังนิสัยชอบการทดลอง                  �    1 
45. ความซื�อสัตย ์                 �    1 

รวม 9 15 4 1 8 7 9 3 1 4 5 7 3 6 9 12 16 6 7 11 143 
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จากตารางที� 2.1 ผลการสังเคราะห์องคป์ระกอบหลกัของทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที� 
21 สาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน พบวา่มีองคป์ระกอบที�เป็นกรอบเชิงทฤษฎี (Theoretical  
Framework) จาํนวน 45 องคป์ระกอบ ซึ� งในการศึกษาวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาองคป์ระกอบที�มี
ค่าความถี� สูงตั� งแต่ 8 ขึ� นไป เพื�อคัดสรรเป็นองค์ประกอบที� เป็นกรอบแนวคิด (Conceptual  
Framework) เพื�อการวจิยั ไดจ้าํนวน 4 องคป์ระกอบ ดงันี�  

องคป์ระกอบที� 1 ทกัษะการสื�อสาร (Communication Skill) 
องคป์ระกอบที�2 ทกัษะความคิดสร้างสรรค ์(CreativitySkill) 
องคป์ระกอบที�3ทกัษะวสิัยทศัน์ (VisionarySkill) 
องคป์ระกอบที�4ทกัษะความร่วมมือ (CollaborationSkill) 

จากองค์ประกอบหลกัขา้งตน้สามารถสร้างตวัโมเดลการวดัทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที� 21 ดงั
แผนภาพที� 1 
 

 
 

แผนภาพที� 2.1  โมเดลการวดัทกัษะภาวะผู้นําในศตวรรษที� 21 

 
จากแผนภาพที� 1 แสดงโมเดลการวดัทกัษะภาวะผูน้ําในศตวรรษที� 21 ที�ได้จากการ

สังเคราะห์จากทศันะของนกัการศึกษา และนกัวิชาการต่างๆ ซึ� งประกอบไปดว้ย ทกัษะการสื�อสาร
( Communicationskill)  ทั ก ษ ะ ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์  ( CreativitySkill)  ทั ก ษ ะ วิ สั ย ทั ศ น์ 
(VisionarySkill)  และทักษะความร่วมมือ (CollaborationSkill)  โดยมีรายละเอียดของแต่ละ

ทกัษะภาวะผูน้าํใน
ศตวรรษที� 21 
(21st Century 

Leadership Skill)

ทกัษะการสื�อสาร(Communication Skill) 

ทกัษะความคิดสร้างสรรค(์Creativity Skill) 
 

ทกัษะวสิัยทศัน์(Visionary Skill) 

ทกัษะความร่วมมือ(Collaboration Skill) 
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องค์ประกอบที�จะนาํไปสู่การสังเคราะห์เพื�อกาํหนดนิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งชี� ของแต่ละ
องคป์ระกอบ ดงัหวัขอ้ที�จะกล่าวถึงต่อไป 

 

2.3  องค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลกั  
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งพบว่ามีองค์ประกอบหลักที�ได้จากการ

สังเคราะห์ 4 องค์ประกอบหลกัไดแ้ก่ทกัษะการสื�อสาร (Communication Skill) ทกัษะความคิด
ส ร้ า ง ส ร ร ค์  ( CreativitySkill)  ทั ก ษ ะ วิ สั ย ทั ศ น์  ( VisionarySkill)  ทั ก ษ ะ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ 
(CollaborationSkill)  ซึ� งแต่ละองค์ประกอบหลักผู ้วิจ ัยได้นํามาวิ เคราะห์และสังเคราห์เป็น
องคป์ระกอบยอ่ยในแต่ละองคป์ระกอบหลกั ดงันี�  
  2.3.1  องค์ประกอบด้านทกัษะการสื�อสาร 

2.3.1.1 องค์ประกอบย่อยด้านทกัษะการสื�อสารตามทศันะของ P 21  

P21 (2009) เครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื�อทกัษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที� 21 
(Partnership For 21st Century Skills) ที�มีชื�อยอ่วา่ เครือข่าย P21 ไดก้าํหนดกรอบแนวคิดทกัษะการ
สื�อสารเป็นทกัษะที�จาํเป็นในศตวรรษที� 21 ซึ� งมีความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีมาก ทกัษะการ
สื�อสารจึงเนน้การสื�อสารโดยใชสื้�อรูปแบบต่างๆ ที�มีประสิทธิภาพ ชดัเจน ประกอบดว้ยทกัษะดงันี�  
1) ด้านสารสนเทศ (Information) 2) รู้ เท่าทันสื� อ (MediaLiteracy) 3) ทักษะด้านเทคโนโลย ี
(Technology Skills) 

2.3.1.2 องค์ประกอบย่อยด้านทกัษะการสื�อสารตามทศันะของ Fadel 
Fadel (2009) ไดก้ล่าวถึงทกัษะการสื�อสารสาํหรับการดาํรงชีวติในศตวรรษที� 21 ที�ทุก

คนตอ้งเรียนรู้ตลอดชีวิต ไวใ้นหนงัสือที�ชื�อวา่ 21st Century Skills: Learning for Life in Our Times 
ประกอบดว้ยดงันี�  1) ดา้นการสื�อสาร (Communicationsskill) 2) ดา้นสารสนเทศ (Information) 3) 
การรู้เท่าทนัสื�อ (Media Literacy)  4) ดา้นคอมพิวเตอร์(Computing Skills) 5) ดา้นเทคโนโลย ี
(Technology)  

2.3.1.3 องค์ประกอบย่อยด้านทกัษะการสื�อสารตามทศันะของ Lehmann 

Lehmann (2011) ไดอ้ธิบายถึงผูน้าํโรงเรียนตอ้งรู้เกี�ยวกบัทกัษะการใชเ้ครื�องมือที�เป็น
ประโยชน์มากที�สุดสําหรับการจดัการศึกษาในศตวรรษที� 21ไวใ้นหนงัสือที�ชื�อว่า What School 
Leaders Need to Know About Digital Technologies and Social Media ประกอบดว้ยทกัษะการใช ้
ดงันี�  1) ด้านระบบดิจิตอล (Digital) 2) ดา้นเทคโนโลยี (Technologies) 3) ดา้นสังคมออนไลน์
(Social Media)  
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2.3.1.4 องค์ประกอบย่อยด้านทกัษะการสื�อสารตามทศันะของ Becca 

Becca (2013) ไดก้ล่าวถึงทกัษะการสื�อสารเป็นทกัษะที�จาํเป็นสําหรับการประกอบ
อาชีพในศตวรรษที� 21 ไวใ้นบทความที�ชื�อวา่ Top 4 Skills needed for career success in the 21st 
Century ประกอบดว้ยทกัษะดงันี�  1) ฟังอยา่งมีประสิทธิผล (Listen and Decipher Meaning) 2) มี
ทกัษะการพูดในที�สาธารณะ (Public Speaking Skills) 3) เขียนอยา่งชดัเจน (Write Clearly) 4) การ
นาํเสนอ (Presentation) 5) สื�อมลัติมีเดีย (MultiMedia) 6)เทคโนโลย ี(Technologies) 

2.3.1.5 องค์ประกอบย่อยด้านทกัษะการสื�อสารตามทศันะของ Carnes 

Carnes (2013) ไดก้ล่าวถึงสื�อสังคมออนไลน์เป็นเครื�องมือที�มีประสิทธิภาพสําหรับ
การสื�อสารที�มีความหมายระหวา่งผูน้าํโรงเรียนและเจา้หนา้ที� ผูป้กครอง ชุมชนทั�งยงัสนบัสนุนการ
เรียนการสอนและการเรียนรู้ ไวใ้นหนงัสือ Why Social Media Matters: School Communication in 
the Digital Age ประกอบดว้ยดงันี�  1) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Twitter) 2) เวบ็ไซด์เครือข่ายสังคม
(Facebook) 3) รู้เท่าทนัสื�อ(Media literacy) 4) การเขียนไดอารี�ออนไลน์ (Blogs)   

2.3.1.6 องค์ประกอบย่อยด้านทกัษะการสื�อสารตามทศันะของ NCDPI 

NCDPI (2013)ไดก้ล่าวถึงทกัษะการสื�อสารสําหรับภาวะผูน้าํและการเรียนรู้ศตวรรษ
ที� 21ไวใ้น PowerPoint Presentation ที�ชื�อวา่ 21st Century Skills Leadership and Learning in the 
21st Century ประกอบดว้ยทกัษะดงันี�  1) การวิเคราะห์สถานการณ์ (Analyzing the Situation) 2) 
ทกัษะการพูด (Speaking Skills) 3) การนาํเสนอ (Presentation) 4) ทกัษะการอ่าน (Reading skills) 
5) การเขียน (Writing skills)  6) การฟัง (Listening skills) 7) การเลือกสื�อ (Choosing a Medium) 8) 
การใชเ้ทคโนโลย ี(Using Technnology)  

2.3.1.7 องค์ประกอบย่อยด้านทกัษะการสื�อสารตามทศันะของ Consulting 
Consulting (2013) ได้กล่าวถึงทกัษะการสื�อสารและวิธีการจดัการที�จะประสบ

ความสาํเร็จของผูน้าํในศตวรรษที� 21 ไวใ้นบทความที�ชื�อวา่ 21st Century Leadership  ประกอบดว้ย
ทกัษะดงันี�  1) การนาํเสนอเชิงพลวตั (Dynamic Presentations) 2) สร้างแรงบนัดาลใจ (Inspiring) 3) 
มีส่วนร่วม (Engaging) 4) การสื�อสารเชิงกลยุทธ์ (Strateaic Communication) 5) มีอาํนาจโนม้นา้ว 
(Influence) 

2.3.1.8 องค์ประกอบย่อยด้านทกัษะการสื�อสารตามทศันะของ Denise 

Denise (2014) ไดส้รุปองค์ประกอบที�สําคญัของทกัษะการสื�อสารสําหรับผูน้าํใน
ศตวรรษที� 21 ไวใ้นบทความที�ชื�อวา่ Leadership communication in the 21st century ประกอบดว้ย
ทกัษะดงันี�  1) การนาํเสนอ (Presentation) 2) ชดัเจน (Clear) 3) ความซื�อสัตย ์(Honest) 4) ความ
รับผดิชอบ (Accountable) 5) การสื�อสารสองทาง (Two-way Communication)   



33 

 

2.3.1.9 องค์ประกอบย่อยด้านทกัษะการสื�อสารตามทศันะของ Winfrey  
Winfrey (2014) ไดก้ล่าวถึงทกัษะการสื�อสารที�สาํคญัสาํหรับการทาํงานในปี 2020 ไว้

ในบทความที�ชื�อวา่ The 10 Most Important Work Skills in 2020  ประกอบดว้ยทกัษะ ดงันี�  1) รู้เท่า
ทนัสื�อยคุใหม่ (New Media literacy) 2) สื�อสารดว้ยภาพ (Visual Communication Media) 

2.3.1.10 องค์ประกอบย่อยด้านทกัษะการสื�อสารตามทศันะของ Partnership 

Partnership (2014) ไดก้ล่าวถึงทกัษะการสื�อสารในศตวรรษที� 21 ไวใ้นบทความที�ชื�อ
วา่ 21ST CENTURY SKILLS  ประกอบดว้ยทกัษะดงันี�  1) สื�อสารดว้ยวาจา (Oral communication) 
2) การเขียน(Written) 3) ทกัษะการพูดที�สาธารณะ(Public Speaking) 4) ทกัษะการนาํเสนอ
(Presenting skill) 5)ทกัษะการฟัง(listening) 6)ทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ(Information and 
Communication Technology) (ITC) 7) การรู้เท่าทนัสื�ออินเตอร์เน็ต (Media and Internet Literacy) 
8) การวิเคราะห์และตีความหมายขอ้มูล (Data Interpretation and Aanalysis) 9) การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์(Computer Programming) 

2.3.1.11 องค์ประกอบย่อยด้านทกัษะการสื�อสารตามทศันะของ Sheninger 
Sheninger (2015) ไดก้ล่าวถึงการใชโ้ซเซียลมีเดียและเครื�องมือดิจิตอลเพื�อสนบัสนุน

ทกัษะการสื�อสารความเป็นผูน้าํยุคดิจิตอลของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษที� 21ไวใ้นบทความ
ที�ชื�อวา่ Transforming Your School with Digital Communication Skills for Leaders ประกอบดว้ย
ทกัษะดงันี�  1) การเขียนไดอารี�ออนไลน์ (Blogs) 2) แชร์รูปภาพดิจิตอล (DigitalphotoSharing) 3)
ระบบปฏิบติัการวีดีโอ (Video Platforms) 4) ดา้นเทคโนโลยี (Technologies) 5) เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Twitter) 6) เวบ็ไซดเ์ครือข่ายสังคม (Facebook)   

2.3.1.12 องค์ประกอบย่อยด้านทกัษะการสื�อสารตามทศันะของ Carrera  
Carrera (2015) ได้กล่าวถึงทกัษะการติดต่อสื�อสารในศตวรรษที� 21 ซึ� งเป็นทกัษะ

พื�นฐานสําหรับมนุษย ์ไวใ้นหนงัสือที�ชื�อวา่ Communicate 2.0: The Art of Communicating in the 
21st Century ประกอบดว้ยทกัษะดงันี�  1) การนาํเสนอแบบเผชิญหนา้ (Face-to-Face Presentations) 
2)  การสื� อสารด้วยสื� อประสม(AmultimediaCommunication) 3)  การสื� อสารด้วยวาจา(Oral 
Communication) 4) การสื�อสารดว้ยภาษาเขียน (Written Communication)  

2.3.1.13 องค์ประกอบย่อยด้านทกัษะการสื�อสารตามทศันะของ AMA  
AMA (2016) American Management Association สหรัฐอเมริกา ได้กล่าวถึง

องคป์ระกอบที�สําคญัของทกัษะการสื�อสารที�มีประสิทธิภาพสําหรับศตวรรษที� 21ไวใ้นบทความที�
ชื�อว่า 21st Century Skills : Communication ประกอบดว้ยทกัษะดงันี�  1) เขา้ใจตนเอง (Self-
Awareness) 2)  เทคนิคการฟัง (Listening Techniques) 3) ทกัษะการนาํเสนอ (Presentation Skills) 
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4) แทรกแซงสถานการณ์ความขดัแยง้ (Interventionand Conflict Management)5) การสื�อสารแบบ
กลา้แสดงออก (Assertive Communication)  

 
ตารางที�  2.2 ตารางสังเคราะห์องค์ประกอบย่อยด้านทกัษะการสื�อสาร 
 

องค์ประกอบทกัษะ

การสื�อสาร 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ความถี� 

1. การรู้เท่าทนัสื�อ � �  � � �   � �    7 
2. ทกัษะดา้น
เทคโนโลย ี

� � � �  �    � �   7 

3. การนาํเสนอ    �  � � �  �  � � 7 
4. การฟังอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

   �  �    �   � 4 

5. ทกัษะการพดู    �  �    �  �  4 
6.ทกัษะการเขียน
อยา่งชดัเจน 

   �  �    �  �  4 

7.สังคมออนไลน์ 
(Twitter) 

  �  �      �   3 

8. ดา้นสารสนเทศ � �            2 
9.เวบ็ไซด์
เครือข่ายสังคม 
 (Facebook) 

    �      �   2 

10. การเขียน
ไดอารี�ออนไลน์ 
(Blogs)   

    �      �   2 

11. ดา้นการ
สื�อสาร 

 �     �       2 

12. คอมพิวเตอร์  �        �    2 
13.การสื�อสาร 
สองทาง 

       �  �    2 
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ตารางที�  2.2 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทกัษะ

การสื�อสาร 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ความถี� 

14.ระบบดิจิตอล   �        �   2 
15. การวเิคราะห์
สถานการณ์ 

     �        1 

16. ทกัษะการอ่าน      �        1 
17. สร้างแรง
บนัดาลใจ 

      �       1 

18. มีส่วนร่วม       �       1 
19. มีอาํนาจโนม้
นา้ว 

      �       1 

20. ความซื�อสัตย ์        �      1 
21. ความ
รับผดิชอบ 

       �      1 

22. สื�อสารดว้ย
ภาพ 

        �     1 

23. วเิคราะห์
ตีความขอ้มูล 

         �    1 

24.ระบบ 
ปฏิบติัการวดีีโอ 

          �   1 

25. การสื�อสาร
ดว้ยสื�อประสม 

           �  1 

26. เขา้ใจตนเอง             � 1 
27.การสื�อสารแบบ
กลา้แสดงออก 

            � 1 

28. แทรกแซง
สถานการณ์ 
ความขดัแยง้ 

            � 1 

รวม 3 5 3 5 3 7 5 4 2 9 5 4 5 64 
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จากตารางที� 2.2 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที� 21 
สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน พบว่ามีองค์ประกอบที�เป็นกรอบเชิงทฤษฎี (Theoretical  
Framework) จาํนวน 28 องคป์ระกอบ ซึ� งในการศึกษาวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาองคป์ระกอบที�มี
ค่าความถี� สูงตั� งแต่ 7 ขึ� นไป เพื�อคัดสรรเป็นองค์ประกอบที� เป็นกรอบแนวคิด (Conceptual  
Framework) เพื�อการวจิยั ไดจ้าํนวน 3 องคป์ระกอบ ดงันี�  
  องคป์ระกอบยอ่ยที�1 การรู้เท่าทนัสื�อ (Media literacy) 
  องคป์ระกอบยอ่ยที� 2 ทกัษะดา้นเทคโนโลย ี(TechnologiesSkills) 
  องคป์ระกอบยอ่ยที�3 การนาํเสนอ (Presentation) 
จากองคป์ระกอบยอ่ยขา้งตน้สามารถสร้างโมเดลการวดัดา้นทกัษะการสื�อสาร ดงัแผนภาพที� 2.2 
 

 
 

แผนภาพที�  2.2  โมเดลการวัดทกัษะด้านการสื�อสาร 

 

จากแผนภาพที� 2.2 แสดงโมเดลการวดัดา้นทกัษะการสื�อสาร ที�ไดจ้ากการสังเคราะห์จาก
ทศันะของนกัการศึกษา และนกัวิชาการต่างๆ ซึ� งประกอบดว้ย การรู้เท่าทนัสื�อ (Media literacy) 
ทกัษะดา้นเทคโนโลย ี(Technologiesskills) การนาํเสนอ (Presentation) โดยมีรายละเอียดของแต่ละ
องค์ประกอบที�จะนาํไปสู่การสังเคราะห์เพื�อกาํหนดนิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งชี� ของแต่ละ
องคป์ระกอบ ดงัหวัขอ้ที�จะกล่าวถึงต่อไป 
นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชีeของการรู้เท่าทนัสื�อ (MediaLiteracy) 

Baran (2004) กล่าวว่าการรู้เท่าทนัสื�อ คือ ความสามารถในการทาํความเขา้ใจและใช้
ประโยชน์จากสื�อและเนื�อหาจากสื�อไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ  

รักจิต มั�นพลศรี (2547)ความหมายของการรู้เท่าทนัสื�อ คือทกัษะความสามารถของบุคคล
ในการเขา้ถึง ตีความ วิเคราะห์วิพากษต์ดัสินและประเมินค่าขอ้มูลข่าวสารที�สื�อนาํเสนอทั�งในส่วน

ทกัษะด้านการสื�อสาร 

(Communication 

Skills) 

การรู้เท่าทนัสื�อ (Media Literacy) 

ทกัษะดา้นเทคโนโลย ี(TechnologiesSkills) 

การนาํเสนอ(Presentation) 
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ที�เป็นขอ้คิดเห็นและขอ้เท็จจริงซึ� งเป็นผลให้บุคคลนั�นมีพลังอาํนาจในการควบคุมอิทธิพลหรือ
ผลกระทบจากสื�อได ้

นภินทร ศริไทย (2547) ได้กล่าวว่าการรู้เท่าทนัสื�อเป็นเรื� องของการเลือกรับ และใช้
ประโยชน์จากสื�อในทางสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมโดยผูที้�
รู้เท่าทนัสื�อจะไม่ตกอยูใ่นอิทธิพลของสื�อไดโ้ดยง่าย รู้จกัหยิบยกสาระจากสื�อมาเป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้และการดาํรงชีวติ  

Potter (2005) ใหค้วามหมายของการรู้เท่าทนัสื�อวา่เป็นมุมมองจากการที�บุคคลเปิดรับสื�อ
และตีความหมายของเนื�อหาสื�อตามที�ไดเ้ปิดรับดว้ยความตระหนกัถึงผลกระทบของสื�อและมีสติใน
การเปิดรับโดยวตัถุประสงค์ของการรู้เท่าทนัสื�อ คือ การเสริมสร้างพลงัอาํนาจของบุคคลเพื�อให้
บุคคลควบคุมสื�อไม่ตกอยูภ่ายใตก้ารครอบงาํของสื�อ 

Tallim (2005) กล่าววา่การรู้เท่าทนัสื�อเป็นความสามารถที�จะเลือกและวิเคราะห์สารจาก
สื�อต่างๆ ซึ� งเป็นความสามารถในการตั�งคาํถามไดอ้ยา่งเหมาะสมวา่มีอะไรอยู่ในสารนั�นและอะไร
อยู่เบื�องหลงัในการผลิตสื�อ อนัได้แก่ วตัถุประสงค์ เงินทุน ค่านิยมและเจา้ของ เพื�อให้รู้ว่าปัจจยั
เหล่านี� มีอิทธิพลต่อเนื�อหาอยา่งไร 

Wood (2006) กล่าวว่าการรู้เท่าทนัสื�อ หมายถึง ความสามารถในการทาํความเขา้ใจ
เกี�ยวกับอิทธิพลของสื� อมวลชน เข้าถึง วิเคราะห์ประเมินและโต้ตอบกับสื� อมวลชนได้อย่าง
กระตือรือร้นดว้ยกลยทุธ์แบบวพิากษแ์ละขอ้มูลที�เพียบพร้อม 

จินตนา ตนัสุวรรณนนท ์(2550) กล่าววา่การรู้เท่าทนัสื�อ หมายถึง การที�ผูรั้บสื�อมีทกัษะ
การคิดวจิารณญาณโดยสามารถเขา้ใจ วเิคราะห์ตีความ ประเมินสื�อและสิ�งที�ไดรั้บจากสื�อไดโ้ดยไม่
ตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของสื�อ ตระหนกัถึงผลกระทบของสื�อที�มีต่อบุคคลสังคมและรู้จกัเลือกรับและ
ใชสื้�อไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพื�อใหเ้ป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและสังคม 

พรทิพย ์ เยน็จะบก (2552) การรู้เท่าทนัสื�อ หมายถึง การอ่านสื�อให้ออกเพื�อพฒันาทกัษะ
ในการเขา้ถึงสื�อ การวเิคราะห์สื�อ การตีความเนื�อหาของสื�อ การประเมินค่าและเขา้ใจผลกระทบของ
สื�อ รวมถึงความสามารถใชสื้�อใหเ้กิดประโยชน์ได ้

Oxstrand (2009) ให้ความหมายของการรู้เท่าทันสื� อซึ� งเป็นแนวคิดสู่การศึกษาใน
ศตวรรษที� 21 วา่เป็นความสามารถในการเขา้ถึง (Access) เขา้ใจ (Understand) ประเมิน(Evaluate) 
และสร้างสรรค ์(Create) เนื�อหาสื�อในรูปแบบที�หลากหลายภายใตบ้ริบทที�แตกต่างกนั 

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพฒันาไทย (2553) การรู้เท่าทนัสื�อ คือความสามารถป้องกัน
ตนเองจากการถูกจูงใจจากเนื�อหาของสื�อ การสามารถวิเคราะห์เนื�อหาของสื�ออย่างมีวิจารณญาณ 
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เพื�อใหส้ามารถควบคุมการตีความเนื�อหาของสื�อที�ดู ฟัง หรือมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ย แทนที�จะให้การสื�อ
ความหมายของสื�อเป็นไปตามเจตนาของผูผ้ลิตมาควบคุม 

กสทช (2556) กล่าวไวว้า่ "รู้เท่าทนัสื�อ" คือ ทกัษะ หรือความสามารถในการ "ใชสื้�ออยา่ง
รู้ตวั" และ"ใชสื้�ออยา่งตื�นตวั"  

คาํวา่ "การใชสื้�ออยา่งรู้ตวั" สามารถอธิบายหรือขยายความไดว้า่ 
1. สามารถตีความ วเิคราะห์ แยกแยะเนื�อหาสาระของสื�อ 
2. สามารถโตต้อบกบัมนัไดอ้ยา่งมีสติและรู้ตวั 
3. สามารถตั�งคาํถามว่าสื�อถูกสร้างขึ�นไดอ้ย่างไร เช่น ใครเป็นเจา้ของสื�อ ใครผลิต และ

ผลิตภายใตข้อ้จาํกดัใด ควรเชื�อหรือไม่ หรือมีค่านิยมความเชื�ออะไรที�แฝงมากบัสื�อนั�น พวกที�ผลิต
สื�อหวงัผลอะไรจากเรา 

คาํวา่ "การใชสื้�ออยา่งตื�นตวั" สามารถอธิบายหรือขยายความไดว้า่ 
1. แทนที�เราจะเป็นฝ่ายตั�งรับอย่างเดียว เราก็จะตอ้งเปลี�ยนมาเป็นฝ่ายรุกบา้ง โดยการ

แสวงหาขอ้มูลเพิ�มเติม เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร เขา้ถึงสื�อที�หลากหลายและมีคุณภาพ 
2. สามารถใชสื้�อใหเ้กิดประโยชน์ 
3. มีส่วนร่วมที�พ ัฒนาสื� อต่างๆ ให้ดีขึ� น เช่น ท้วงติงหรือร้องเรียนเมื�อพบสื� อที�ไม่

เหมาะสม เรียกร้องสิทธิในฐานะเป็นผูบ้ริโภคสื�อ ฯลฯ 
กสทช (2558) รู้เท่าทนัสื�อ หมายถึง ตระหนกัในอาํนาจว่าตวัเองมีสิทธิในการเลือกรับ

ข่าวสาร วเิคราะห์ไดแ้ละตดัสินใจเป็น 
ดงันั�น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององค์ประกอบย่อย“การรู้เท่าทนัสื�อ”ได้ว่า

หมายถึงพฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐานที�แสดงออกถึงการมีความรู้ 
ความสามารถในการตีความ  วเิคราะห์ แยกแยะเนื�อหาสาระของสื�อ  ประเมินสื�อและสิ�งที�ไดรั้บโดย
ไม่ตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของสื�อ ตระหนกัถึงผลกระทบของสื�อที�มีต่อบุคคลและสังคม รู้จกัเลือกรับ
และใช้สื�อไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและสังคมซึ� งนิยามดงักล่าว
เชื�อมโยงถึงตวับ่งชี�หรือสาระสาํคญัเพื�อการวดัการรู้เท่าทนัสื�อ ประกอบดว้ย 1) วเิคราะห์ สังเคราะห์
แยกแยะเนื�อหาสาระของสื�อ 2)มีอิสระในการตดัสินใจ3) มีความรอบคอบ4) มีวิจารณญาณ 5)
ตระหนกัถึงผลกระทบของสื�อ6)มีความสามารถในการใชสื้�อ 
นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชีeของทกัษะด้านเทคโนโลย ี(Technologies) 

Galbraith (1967) ให้ความหมายคาํว่า เทคโนโลยี คือเทคโนโลยีเป็นการใช้อย่างเป็น
ระบบของวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ต่างๆ ที�รวบรวมไวม้าใชอ้ยา่งเป็นระบบเพื�อนาํไปสู่
ผลในทางปฏิบติั 
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Dale (1969) กล่าวว่า“ เทคโนโลยี” ไม่ใช่เครื�องมือ เครื�องยนต์กลไกต่างๆ แต่เป็น
แผนงาน วธีิการทาํงานอยา่งมีระบบที�ทาํใหง้านนั�นบรรลุตามแผนงานที�วางไว ้
Good (1973) กล่าวว่า เทคโนโลยี หมายถึง การนาํวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใชง้านดา้นต่างๆ เพื�อ
ปรับปรุงระบบนั�นๆ 

สมบูรณ์ สงวนญาติ (2534) กล่าววา่ เทคโนโลยี คือ การนาํความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และ
ศาสตร์อื�น ๆ มาผสมผสานประยกุต ์เพื�อสนองเป้าหมายเฉพาะตามความตอ้งการของมนุษยด์ว้ยการ
นาํทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้ในการผลิตและจาํหน่ายให้ต่อเนื�องตลอดทั�งกระบวนการ เทคโนโลยีจึง
มกัจะมีคุณประโยชน์และเหมาะสมเฉพาะเวลาและสถานที� และหากเทคโนโลยีนั�นสอดคลอ้งกบั
สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วฒันธรรม และสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีนั�นจะเกื�อกูลเป็น
ประโยชน์ทั�งต่อบุคคลและส่วนรวม หากไม่สอดคลอ้งเทคโนโลยี นั�น ๆ จะก่อให้เกิดปัญหาตามมา
มหาศาล 

พจนานุกรมฉบบั ราชบณัฑิตยสถาน (2539) ให้ความหมายของเทคโนโลยี คือ วิทยาการ
ที�เกี�ยวกับศิลปะในการนําเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ให้เกิด ประโยชน์ในทางปฏิบัติและ
อุตสาหกรรม 

ครรชิต มาลยัวงศ ์(2539) ใหร้ายละเอียดของเทคโนโลย ีหมายถึง 
1. องคค์วามรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ประยกุต ์ 
2. การประยกุตว์ทิยาศาสตร์ 
3. วสัดุ เครื�องยนตก์ลไก เครื�องมือ  
4. กรรมวธีิ และวธีิดาํเนินงานที�เกี�ยวกบัวทิยาศาสตร์ประยกุต ์ 
5. ศิลปะและทกัษะในการจาํแนกและรวบรวมวสัดุ  
กล่าวอีกนยัหนึ� ง เทคโนโลยี หมายถึง ทุกสิ�งทุกอย่างที�เกี�ยวกบัการผลิต การสร้างและ

การใชสิ้�งของ กระบวนการหรืออุปกรณ์ที�ไม่ไดมี้ในธรรมชาตินั�นเอง 
กิดานันท์ มลิทอง (2548) กล่าวว่า เทคโนโลยี เป็นการนําแนวคิด หลักการ เทคนิค 

ความรู้ ระเบียบวธีิ กระบวนการ ตลอกจนผลผลิตทางวทิยาศาสตร์ทั�งในดา้นสิ�งประดิษฐ์และวิธีการ
ปฏิบติัมาประยุกต์ใช้เพื�อขยายขีดความสามารถของมนุษย ์ช่วยให้การทาํงานดีขึ�นและเพื�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานนั�นใหมี้มากยิ�งขึ�น 

สหชาติ สรรพคุณ (2549) กล่าวว่า “เทคโนโลยี” การนึกถึงสิ� งที�เกี�ยวกับเทคนิควิธี
สมยัใหม่ เครื�องยนต์กลไกหรืออุปกรณ์เครื�องมือต่างๆ ที�มีระบบการทาํงานยุ่งยากซับซ้อนและมี
ราคาแพงหรืออาจจะเป็นในแง่ของความรู้ระดับสูง ทฤษฎี หรือหลกัการใหม่ๆ ที�นําไปใช้แล้ว
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สามารถช่วยการทาํงานให้มีประสิทธิภาพดีขึ� นและมีประสิทธิภาพผลสูงขึ� น จากความเข้าใจ
ดงักล่าวเป็นการมองเทคโนโลยใีนแง่ของวสัดุ อุปกรณ์ และวธีิการ 

ศูนยน์วตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (2550) กล่าววา่ เทคโนโลยี คือ ความ เจริญใน
ดา้นต่างๆ ที�ปรากฏให้เห็นอยูใ่นปัจจุบนั เป็นผลมาจากการศึกษาคน้ควา้ทดลองประดิษฐ์คิดคน้สิ�ง
ต่างๆ โดยอาศยัความรู้ทางวทิยาศาสตร์ เมื�อศึกษาคน้พบและทดลองใชไ้ดผ้ลแลว้ ก็นาํออกเผยแพร่
ใช้ในกิจการด้านต่างๆ ส่งผลให้เกิดการเปลี�ยนแปลงพฒันาคุณภาพ และประสิทธิภาพในกิจการ
ต่างๆ เหล่านั�น และวิชาการที�ว่าดว้ยการนาํความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ในกิจการดา้นต่างๆ จึง
เรียกกนัวา่ “วทิยาศาสตร์ประยกุต”์หรือนิยมเรียกกนัทั�วไปวา่“เทคโนโลย”ี 

วรวิทย ์ นิเทศศิลป์ (2551) กล่าวว่า เทคโนโลยี หมายถึงวิทยาการที�นาํเอาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบติัและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมาจากคาํวา่ Techno 
ตรงกบัคาํวา่ วธีิการ การสาน หรือการสร้าง คาํวา่ Logy มีความหมายวา่ ความรู้เกี�ยวกบัศาสตร์หรือ
การศึกษาเกี�ยวกบัประสบการณ์ที�ตอ้งการศึกษากาํหนดสภาพสิ�งแวดลอ้มการเรียนรู้ การจดัการการ
ประเมิน ผา่นการสื�อสารที�เอื�อต่อโครงสร้างพื�นฐานและความพร้อมของผูเ้รียน  

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2558) กล่าวว่า เทคโนโลยี หรือ ประยุกต์วิทยา หรือ เทคนิค
วทิยา มีความหมายค่อนขา้งกวา้ง โดยทั�วไปหมายถึง การนาํความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื�อง
มาถึงวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิธีการปฏิบติัและประยุกตใ์ชเ้พื�อช่วยในการทาํงานหรือแกปั้ญหาต่าง ๆ 
อนัก่อให้เกิดวสัดุ อุปกรณ์ เครื�องมือ เครื�องจกัร แมก้ระทั�งองค์ความรู้นามธรรมเช่น ระบบหรือ
กระบวนการต่าง ๆ เพื�อใหก้ารดาํรงชีวติของมนุษยง่์ายและสะดวกยิ�งขึ�น   

ดงันั�น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององค์ประกอบยอ่ย “ทกัษะดา้นเทคโนโลยี”
ไดว้่า หมายถึงพฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐานที�แสดงออกถึงการนาํ
ความรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในระบบงาน พฒันางาน เครื�องมือ เครื�องใช้ อุปกรณ์ 
วิธีการหรือกระบวนการ เพื�อให้การดาํเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลซึ� ง
นิยามดงักล่าวเชื�อมโยงถึงตวับ่งชี�หรือสาระสาํคญัเพื�อการวดั ทกัษะดา้นเทคโนโลยีประกอบดว้ย 1) 
ความรู้ ความสามารถดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ2) พฒันางานของตน3) ใชเ้ทคโนโลยีเขา้ถึงขอ้มูล
4)  แกปั้ญหาในการทาํงาน5) พฒันาเครื�องมือ 
นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชีeการนําเสนอ (Presentation) 

อนุชิต ฮุนสวสัดิกุล (2546) กล่าววา่การนาํเสนอ (Presentation) หมายถึง"การถ่ายทอด
ความคิดในเรื�องใดเรื�องหนึ� ง ที�มีวตัถุประสงค์แน่ชดั ให้ผูฟั้งเขา้ใจภายในเวลาจาํกดั" ดงันั�น การ
นาํเสนอจะตอ้งทราบวตัถุประสงคแ์น่ชดั เพื�อใหส้ามารถถ่ายทอดความคิดไดต้รงตามความตอ้งการ
อยา่งครบถว้นและกระชบัโดยทั�วไปมกัใชเ้วลาประมาณ 15-20 นาที 
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นุชรัตน์ สิริประภาวรรณ (2548) การนาํเสนอขอ้มูล หมายถึง การสื�อสารเพื�อเสนอขอ้มูล 
ความรู้ ความคิดเห็นหรือความตอ้งการไปสู่ผูรั้บสารโดยใช้เทคนิคหรือวิธีการต่างๆ อนัจะทาํให้
บรรลุผลสาํเร็จตามจุดมุ่งหมายของการนาํเสนอ 

สมิต สัชฌุกร (2550)กล่าวว่าการนาํเสนอ (Presentation) เป็นวิธีการในการสื�อสาร
ถ่ายทอดขอ้มูลเกี�ยวกบังาน แผนงาน โครงการ ขอ้เสนอ ผลการดาํเนินงานและเรื�องต่างๆเพื�อความ
เขา้ใจ และจูงใจ อาจรวมถึงการสนบัสนุนและอนุมติัดว้ย 

เทพ  สงวนกิตติพนัธ์ุ(2552)ได้กล่าวว่าการนําเสนอ(Presentation) เป็นวิธีการหรือ
เครื� องมือในการติดต่อสื� อสาร (Communication) ด้วยการถ่ายทอด (Delivery) ข้อมูล แผนงาน
โครงการ ขอ้เสนอฯลฯ จากผูน้าํเสนอผลงานกบัผูพ้ิจารณาผลงานหรือจากผูน้าํเสนอไปสู่บุคคล 
กลุ่มเป้าหมาย เพื�อสร้างความเขา้ใจร่วมกนัให้บุคคลกลุ่มเป้าหมายหรือผูรั้บสารเห็นดว้ย คลอ้ยตาม 
สนบัสนุน อนุมติั ใหด้าํเนินการ 

ศศิกานต์  บรรเทา (2557) กล่าวว่าการนาํเสนอข้อมูล หมายถึง การสื�อสารเพื�อเสนอ
ขอ้มูล ความรู้ ความคิดเห็นหรือความตอ้งการไปสู่ผูช้ม ผูฟั้งโดยใชเ้ทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆ อนัจะ
ทาํใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามจุดมุ่งหมายของการนาํเสนอ 

Thaiall.com (2557) กล่าววา่การนาํเสนอ (Presentation) คือกระบวนการของการแสดง
เรื� องราว ประเด็นหรือหัวขอ้ที�กาํหนดต่อผูฟั้ง อาจอยู่ในรูปของการนาํเสนอสินคา้ตวัอย่าง การ
บรรยาย หรือทอร์คโชว ์เพื�อใหข้อ้มูล ชกัชวน หรือโนม้นา้วใจโดยโปรแกรมนาํเสนอ (Presentation 
Program) มีหลายหลาย อาทิ MS PowerPoint, Apple Keynote, OpenOffice.org, Impress หรือ Prezi 

Internationalmanutd.blogspot.com (2557) กล่าววา่การนาํเสนอขอ้มูล (Present Data) คือ
การสื�อสารขอ้มูลหรือการส่งขอ้มูลจากผูน้าํเสนอขอ้มูลไปสู่ผูรั้บขอ้มูลดว้ยวิธีการต่างๆ เพื�อให้ผูรั้บ
ขอ้มูลไดรั้บขอ้มูลที�ถูกตอ้ง การนาํเสนอขอ้มูลให้มีประสิทธิภาพ ผูเ้สนอขอ้มูลควรพิจารณาความ
พร้อมของตนเอง ผูรั้บขอ้มูล และเทคโนโลยทีี�ใชใ้นการนาํเสนอขอ้มูล ผูน้าํเสนอขอ้มูลควรเลือกใช้
ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์พื�นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์ แลว้นาํเสนอขอ้มูลตามรูปแบบขอ้มูล
นั�นๆ ดงันี�   

1. ตวัหนงัสือหรือตวัอกัษร(Text) เป็นขอ้มูลพื�นฐานที�นิยมใชใ้นการนาํเสนอ ตวัหนงัสือ
หรือตวัอกัษรควรพิจารณาตวัอกัษร สีตวัอกัษร สีพื�นหลงั และรูปแบบของตวัหนงัสือ หรือตวัอกัษร
ที�ส่งเสริมการอ่านของผูรั้บขอ้มูล  

2. รูปภาพหรือภาพนิ�ง (Image)เป็นขอ้มูลที�ช่วยส่งเสริมความน่าสนใจและช่วยให้เขา้ใจ
ขอ้มูลที�นาํเสนอมากยิ�งขึ�นการนาํเสนอขอ้มูลควรเลือกเป็นภาพสีที�มีความชดัเจน 
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3. แผนภูมิ แผนผงั และกราฟ (Diagram) เป็นขอ้มูลที�ช่วยสรุปรายละเอียดที�มีจาํนวนมาก 
ใหน้าํเสนอในลกัษณะที�น่าสนใจมากยิ�งขึ�นเหมาะสาํหรับขอ้มูลที�ตอ้งการเปรียบเทียบ  

4. เสียง (Sound) เป็นขอ้มูลที�ช่วยให้งานนาํเสนอมีความน่าสนใจมากยิ�งขึ�น ระดบัเสียงที�
ใช้ในการนาํเสนอไม่ควรดงัหรือค่อยเกินไป และผูรั้บขอ้มูลสามารถเลือกเปิดหรือปิดเสียงที�ใช้
ประกอบนาํเสนอได ้ 

5. ภาพเคลื�อนไหว (Motion) เป็นขอ้มูลที�พฒันามาจากขอ้มูลภาพนิ�ง ดว้ยการเรียงซ้อน
ภาพนิ�งหลายๆ ภาพดว้ยความเร็วสูงทาํใหมี้ลกัษณะเหมือนวตัถุในภาพมีการเคลื�อนไหว 

จิระพงษ์  โพพนัธ์ุ (2558) กล่าววา่การนาํเสนอขอ้มูลหมายถึง กระบวนการ วิธีการการ
สื�อสารเพื�อเสนอขอ้มูล ความรู้ ความคิดเห็น หรือ ความตอ้งการไปสู่ผูรั้บสารโดยใช้เทคนิคหรือ
วธีิการต่างๆ อนัจะทาํใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามจุดมุ่งหมายของการนาํเสนอ 

มานิต ศุทธสกุล (2558) กล่าวว่าการนําเสนอหมายถึง กระบวนการในการถ่ายทอด 
เนื�อหาสาระ ขอ้มูลข่าวสาร ขอ้เท็จจริงหรือขอ้เสนอโดยวิธีการพูดซึ� งมีวตัถุประสงคแ์ละแผนการ
นาํเสนอเรื�องที�ชดัเจน  ภายในระยะเวลาที�เหมาะสม 

Mediathailand (2015) การนาํเสนอ คือ กระบวนการ วิธีการ เพื�อให้รู้ ให้ทราบ ให้เขา้ใจ 
ในกิจกรรมขององค์กร ของสถาบนั ของหน่วยงาน ได้อย่างชัดเจน และเป็นการถ่ายทอดเนื�อหา 
สาระที�ผสมผสานกันระหว่าง ศิลปะการพูดกับการแสดงข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ผ่านสื� อและ
อุปกรณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ดงันั�น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององค์ประกอบย่อย “การนําเสนอ” ได้ว่า
หมายถึงพฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐานที�แสดงออกถึงกระบวนการ 
วิธีการสื�อสารเพื�อเสนอขอ้มูล ความรู้ ความคิดเห็น ความตอ้งการไปสู่ผูรั้บสารโดยการถ่ายทอด
เนื�อหา สาระที�ผสมผสานกนัระหว่าง ศิลปะการพูดกบัการแสดงขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ โดยใช้
เทคนิค วิธีการผา่นสื�อและอุปกรณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสมและทาํให้บรรลุผลสําเร็จตามจุดมุ่งหมายของ
การนําเสนอ ซึ� งนิยามดังกล่าวเชื�อมโยงถึงตัวบ่งชี� หรือสาระสําคัญเพื�อการว ัดการนําเสนอ 
ประกอบดว้ย 1) การวางแผนและกาํหนดวตัถุประสงค2์) วธีิการการถ่ายทอดเนื�อหาสาระ3) รูปแบบ
การนาํเสนอ4) หลกัการพูดและการใช้ภาษา 5) หลกัการเลือกใช้สื�อในการนาํเสนอ6) การแกไ้ข
ปัญหาเฉพาะหนา้ 
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ตารางที� 2.3 องค์ประกอบ/นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชีeของทกัษะด้านการสื�อสาร 
 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชีe/สาระหลกัเพื�อการวดั 

1. การรู้เท่าทนัสื�อ 
(Media literacy) 
 
 

พฤติกรรมการแสดงออกของผู ้บ ริหาร
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานที�แสดงออกถึงการมี
ค ว า ม รู้  ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ตี ค ว า ม  
วิ เคราะห์  แยกแยะเนื� อหาสาระของสื� อ  
ประเมินสื� อและสิ� งที�ได้รับโดยไม่ตกอยู่
ภ า ย ใ ต้ อิ ท ธิ พ ล ข อ ง สื� อ  ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ผลกระทบของสื� อที�มีต่อบุคคลและสังคม 
รู้ จั ก เ ลื อ ก รั บ แ ล ะ ใ ช้ สื� อ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์ต่อตนเอง  
ชุมชนและสังคม 

1.วเิคราะห์ สังเคราะห์  
แยกแยะเนื�อหาสาระของสื�อ 
2. มีอิสระในการตดัสินใจ 
3. มีความรอบคอบ 
4. มีวจิารณญาณ 
5. ตระหนกัถึงผลกระทบของ
สื�อ 
6. มีความสามารถในการใชสื้�อ 

2.ทกัษะดา้น 
เทคโนโลย ี
(Technologies) 

พฤติกรรมการแสดงออกของผู ้บ ริหาร
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานที�แสดงออกถึงการนาํ
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้
ใ น ก า ร พัฒ น า ร ะ บ บ ง า น เ พื� อ ใ ห้ ก า ร
ดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

1. ความรู้ ความสามารถ 
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2. พฒันางานของตน 
3. ใชเ้ทคโนโลยเีขา้ถึงขอ้มูล 
4. แกปั้ญหาในการทาํงาน 
5. พฒันาเครื�องมือ 

3. การนาํเสนอ 
(Presentation) 

หมายถึงพฤติกรรม การแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐานที�แสดงออก
ถึงกระบวนการวิธีการสื� อสารเพื�อเสนอ
ขอ้มูล ความรู้ ความคิดเห็น ความต้องการ
ไปสู่ผูรั้บสารโดยการถ่ายทอดเนื�อหาสาระที�
ผสมผสานกนัระหว่างศิลปะการพูดกบัการ
แสดงขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคนิค
วธีิการผา่นสื�อและอุปกรณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม
และทาํให้บรรลุผลสําเร็จตามจุดมุ่งหมาย
ของการนาํเสนอ 

1. การวางแผนและกาํหนด 
วตัถุประสงค ์
2. วธีิการการถ่ายทอด 
เนื�อหาสาระ 
3.  รูปแบบการนาํเสนอ 
4.  หลกัการพูดและการใช้
ภาษา 
5.  หลกัการเลือกใชสื้�อในการ 
     นาํเสนอ 
6.  การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 
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 2.3.2 องค์ประกอบด้านทกัษะความคิดสร้างสรรค์ 

2.3.2.1  องค์ประกอบย่อยทักษะความคิดสร้างสรรค์ตามทัศนะของ Ubben, Hughes , and 

Norris 
Ubben, Hughes, and Norris (2010) ไดส้รุปองคป์ระกอบผูน้าํความคิดสร้างสรรคไ์วใ้น

หนงัสือThe Principal: Creative Leadership for Excellence in School ไวว้า่องคป์ระกอบผูน้าํ
ความคิดสร้างสรรคป์ระกอบไปดว้ย 1) จินตนาการ (Imagining)2) วิสัยทศัน์(Vision)3) วฒันธรรม
เชิงบวก(Positive Culture) 4) การบริหารจดัการ (Managing)5) ปฏิสัมพนัธ์ (Interacting) 

2.3.2.2 องค์ประกอบย่อยด้านทักษะความคิดสร้างสรรค์ตามทัศนะของ Puccio, 

Mance,and Murdock 

Puccio, Mance, and Murdock (2010)ไดก้ล่าวถึงความเป็นผูน้าํที�ประสบความสําเร็จตอ้ง
อาศยัทกัษะของแต่ละบุคคล และความสามารถในการตอบสนองที�จะผลกัดนัการเปลี�ยนแปลงการมี
ความคิดสร้างสรรคใ์นระยะสั�นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพไวใ้นหนงัสือหวัขอ้ “Creative Leadership: 
SkillsThatDriveChange” ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ทั ก ษ ะ ดั ง ต่ อ ไ ป นี�  1 ) ผู ้ นํ า ก า ร เ ป ลี� ย น แ ป ล ง
(ChangeLeadership)2)การแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค์(Creative Problem Solving)3)ทกัษะพื�นฐาน 
(Foundational Skills)4)องคค์วามรู้(Cognitive)5)ความคิดริเริ�ม(Initiative)6)การประเมินสถานการณ์ 
(Assessing the Situation) 7) มีวิสัยทศัน์ (Vision)8) ความทา้ทาย(Challenges)9)มีจินตนาการ
(Imagination)10)การกาํหนดวิธีแกไ้ขปัญหา (FormulatingSolutions) 11)ความยืดหยุน่ (Flexibility) 
12) การสร้างบรรยากาศ(Building a Climate)  

2.3.2.3 องค์ประกอบทกัษะด้านความคิดสร้างสรรค์ตามทศันะของ Piirto 
Piirto (2011) เป็นศาสตราจารยที์� Professor at Ashland University in Ohio และเป็น

ผูเ้ชี�ยวชาญสาขาจิตวทิยาPsychologyไดใ้หแ้นวคิดเกี�ยวกบัทกัษะความคิดสร้างสรรคไ์วใ้นบทความ
ชื�อวา่ Creativity for 21stCentury Skills ประกอบดว้ยทกัษะดงัต่อไปนี�  1)ความคิดริเริ�ม(Initiative) 2) 
สร้างแนวความคิดใหม่และคุม้ค่า(Create New and Worthwhile)3) วิเคราะห์และประเมินความคิด
ของตนเอง (Analyze and Evaluate) 4) การสื�อสารความคิดใหม่(Communicate new Ideas) 5) 
เปิดรับขอ้เสนอแนะใหม่(Feedback)6)ความเฉลียวฉลาด (Inventiveness)7)จินตนาการ (Imagining) 
8)ความทา้ทา้ย(Challenges)9) ความยดืหยุน่ (Flexibility) 

2.3.2.4  องค์ประกอบด้านทกัษะความคิดสร้างสรรค์ตามทศันะของ Galagan 

Galagan (2011) ได้กล่าวถึงทกัษะความคิดสร้างสรรค์ที�สําคญัสําหรับผูน้ําในช่วง
ทศวรรษที�ผา่นมาและจากการสํารวจโดยสถาบนั Institute for Corporate Productivity (i4cp)and the 
American Management Associationพบวา่ความสามารถทางสังคมเช่นทกัษะความคิดสร้างสรรคย์งั
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มีความสําคญัเพิ�มมากขึ�นสําหรับผูน้าํ ซึ� งประกอบด้วยทกัษะดงัต่อไปนี� 1) ผูน้าํการเปลี�ยนแปลง 
(Changeleadership) 2) ความคล่องตัว (Agility) 3) ความยืดหยุ่น (Flexibility)4) ความคิดริเริ� ม
(Initiative)5)การสร้างทีมงาน (Team Building)6) การให้ความร่วมมือ (Collaborative)7) ความ
ฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) 8) ความเห็นอกเห็นใจ  (Empathy) 
2.3.2.5 องค์ประกอบด้านทกัษะความคิดสร้างสรรค์ตามทศันะของ Batey 

Batey (2012) เป็นผูเ้ชี�ยวชาญดา้นความเป็นผูน้าํและความคิดสร้างสรรค ์ Creativity and 
Leadership Specialist at Manchester Business School United Kingdom ไดก้ล่าวถึงหัวใจของ
ความสามารถเฉพาะตวัในการทาํงานที�จาํเป็นสําหรับอนาคตคือความคิดสร้างสรรค ์ซึ� งไดก้ล่าวไว้
ในบทความที�ชื�อว่า “Creativity is the Key Skill for the 21st Century” ประกอบดว้ยทกัษะ
ดังต่อไปนี� 1)ความคิดริเริ� มสร้างสรรค์(Creativity)2)คิดสร้างสรรค์งาน(Creativity Jobs)3) 
จินตนาการ (Imagining) 4) ความท้าทาย(Challenge)5) ความคิดสร้างสรรค์ผลกาํไรขององค์กร
(Organizational Profitability)6)ทีมสร้างสรรคท์าํงานมีประสิทธิภาพ(CreativeTeamsmoreEfficient) 

2.3.2.6 องค์ประกอบทักษะความคิดสร้างสรรค์ตามทัศนะของ Puccio,Switalski and 

Bernèche 
Puccio,Switalski, and Bernèche (2012)ได้กล่าวถึงทกัษะความเป็นผูน้ําความคิด

สร้างสรรคส์ําหรับศตวรรษ ที� 21ไวใ้น Slide Shareในหวัขอ้ชื�อวา่ Creative Leadership Skills for 
the 21st Century ประกอบด้วยทกัษะดงัต่อไปนี� 1) จินตนาการ (Imagining) 2) ความเชื�อมั�น
(Certainty)3) ความกระตือรือร้น(Enthusiasm)4) มีแรงจูงใจในตนเอง(Self-Motivation) 5) มีอารมณ์
ขนั (Playful)6)ฉลาดรู้ทางอารมณ์(Emotionally Intelligent)7) ความคิดริเริ�ม (Initiative) 8) เป็น
ตน้แบบความคิดสร้างสรรค์ (Models Creativity)9)ความทา้ทาย(Challenges) 10) ความยืดหยุ่น
(Flexible) 11)อาํนวยความสะดวก(Facilitates)   

2.3.2.7 องค์ประกอบด้านทกัษะความคิดสร้างสรรค์ตามทศันะของ NCDPI 

NCDPI (2013) ไดก้ล่าวถึงทกัษะความคิดสร้างสรรค์สําหรับผูน้าํศตวรรษที� 21 ในการ
ทาํงานร่วมกบัผูอื้�นเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั ประกอบดว้ยทกัษดงันี� 1) ความสามารถในการคิด
สร้างสรรค ์(Creative ThinkingAbilities)2)ความคิดริเริ�ม(Initiative)3) การออกแบบ (Designing) 4) 
ความบนัเทิง (Entertaining)5) จินตนาการ(Imagining) 6) นวตักรรม(Innovating)7) ความยืดหยุ่น 
(Flexibility) 8) การแกปั้ญหา (Problem Solving) 

2.3.2.8 องค์ประกอบด้านทกัษะความคิดสร้างสรรค์ตามทศันะของ Vengrove 
Vengrove (2013) ผูก่้อตั�งและซีอีโอ Founder and CEO Miles Finch Innovation at New 

York City ไดส้รุปความคิดสร้างสรรคข์องผูน้าํไวใ้นบทความที�ชื�อวา่ The Seven C’s of Creative 
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Leadership ประกอบด้วยทักษะดังนี� 1)การสื� อสาร(Communication) 2) ความกระตือรือร้น 
(Enthusiasm) 3)ความคิดสร้างสรรค(์Creativity) 4)การประสานงาน(Connecting) 5)วฒันธรรมเชิง
บวก(Positive Culture) 6) การเปลี�ยนแปลง (Change) 7) ความยืดหยุน่ (Flexibility) 8) ความทา้ทาย
(Challenges) 

2.3.2.9  องค์ประกอบด้านทกัษะความคิดสร้างสรรค์ตามทศันะของ Brown 

Brown (2014) เป็นผูบ้ริหารของBrainzooming Group:Education Southern Illinois 
University ไดส้รุป 7 ทกัษะที�เฉียบแหลมของผูน้าํความคิดสร้างสรรคที์�เขม้แข็งไวใ้นบทความที�ชื�อ
วา่ “7 Subtle Skills Creative Leaders Can't Ignore” ประกอบดว้ยทกัษะ ดงันี�  1) สนบัสนุนความคิด
ของคนอื�น(Supports Ideas)2) ความคิดริเริ�ม (Initiative)3) ความยืดหยุน่ (Flexibility) 4) ความทา้ทาย
(Challenges)5) ความอดทน (Patience)6) การมุ่งความสําเร็จ (Success)7) คิดคน้ทกัษะความคิด
สร้างสรรคใ์หม่(Finding New Creative Skills) 

2.3.2.10  องค์ประกอบด้านทกัษะความคิดสร้างสรรค์ตามทศันะของWrite to Know  
Write to Know (2015) ซีอีโอทั�วโลกกว่า 1500 คน จาก 60 ประเทศไดเ้ขา้ร่วมใน

การศึกษาและแสดงความเห็นว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นทกัษะที�สําคญัที�สุดของภาวะผูน้ําที�มี
คุณภาพและประสบความสําเร็จทางธุรกิจซึ� งไดก้ล่าวไวใ้นบทความชื�อว่า Creativity is the Most 
Important Leadership Skill, say 1500 Global ประกอบดว้ยทกัษะดงัต่อไปนี�  1) ความคิดริเริ�ม
สร้างสรรค ์(Creative Initiative)2)วิธีการสื�อสารหลากหลายในการฟัง (Communication Channels 
to Listen)3) จินตนาการ(Imagination)4) ร่วมสร้าง (Co-create)5) การตดัสินใจ (Decisions) 6) ความ
ทา้ทาย (Challenge) 7) วิสัยทศัน์ชดัเจน(Clear vision)8) ความกระตือรือร้น(Enthusiastically)9) 
มุ่งเนน้ความคิดใหม่อยา่งต่อเนื�อง (Focuses New Ideas Continually)  
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ตารางที� 2. 4  ตารางสังเคราะห์องค์ประกอบย่อยทกัษะความคิดสร้างสรรค์ 
 

องค์ประกอบย่อยทกัษะความคิด

สร้างสรรค์ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ความถี� 

1. ความคิดริเริ�ม  � � � � � �  � � 8 
2.ความทา้ทาย  � �  � �  � � � 7 
3.ความยดืหยุน่  � � �  � � � �  7 
4. จินตนาการ � � �  � � �   � 7 
5. มีวสิัยทศัน์ � �        � 3 
6. คิดสร้างสรรคน์วตักรรม/งาน       � � �  3 
7. ผูน้าํการเปลี�ยนแปลง  �  �    �   3 
8.การสื�อสารความคิดใหม่    �     �  � 3 
9. สร้างแนวคิดใหม่และคุม้ค่า  � �       � 3 
10.ความกระตือรือร้น      �  �  � 3 
11. การแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์  �     �    2 
12.  ความมุ่งมั�น/ความอดทน/
แรงจูงใจ 

     �   �  2 

13. ความบนัเทิง/อารมณ์ขนั      � �    2 
14. วฒันธรรมเชิงบวก �       �   2 
15.การสร้างทีมงาน    � �      2 
16.ใหค้วามร่วมมือ/ร่วมสร้าง    �      � 2 
17.เปิดรับขอ้เสนอแนะใหม่   �      �  2 
18. การบริหารจดัการ �   �       2 
19. ความฉลาดรู้ทางอารมณ์    �  �     2 
20. องคค์วามรู้/ทกัษะพื�นฐาน  �         1 
21. กาํหนดวธีิการแกไ้ขปัญหา  �         1 
22.วเิคราะห์/ประเมินสถานการณ์   �        1 
23. ความเห็นอกเห็นใจ    �       1 
24. การประสานงาน        �   1 
25. ความคล่องตวั    �       1 
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ตารางที� 2. 4 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบย่อยทกัษะความคิด

สร้างสรรค์ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ความถี� 

26. ปฏิสัมพนัธ์ �          1 
27. อาํนวยความสะดวก            
28. ตน้แบบความคิดสร้างสรรค ์            

รวม 5 10 8 9 4 10 6 8 6 8 74 

 
จากตารางที� 2.4 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของทกัษะภาวะผูน้าํศตวรรษที� 21 

สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน พบว่ามีองค์ประกอบที�เป็นกรอบเชิงทฤษฎี (Theoretical 
Framework) จาํนวน 28 องคป์ระกอบ ซึ� งในการศึกษาวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาองคป์ระกอบที�มี
ค่าความถี� สูงตั� งแต่ 7 ขึ� นไป เพื�อคัดสรรเป็นองค์ประกอบที� เป็นกรอบแนวคิด (Conceptual 
Framework) เพื�อการวจิยัไดจ้าํนวน 4 องคป์ระกอบ ดงันี�  

องคป์ระกอบยอ่ยที�1 ความคิดริเริ�ม (Originality) 
องคป์ระกอบยอ่ยที� 2ความทา้ทาย (Challenge) 
องคป์ระกอบยอ่ยที�  3 ความยดืหยุน่ (Flexible)   
องคป์ระกอบยอ่ยที�  4 จินตนาการ (Imagining) 

จากองคป์ระกอบขา้งตน้สามารถสร้างโมเดลการวดัองคป์ระกอบทกัษะความคิดสร้างสรรค ์
ดงัแผนภาพที�   3 
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แผนภาพที� 2.3 โมเดลการวดัทกัษะความคิดสร้างสรรค์ 

 
จากแผนภาพที� 2.3 แสดงโมเดลการวดัด้านทกัษะความคิดสร้างสรรค์ ที�ได้จากการ

สังเคราะห์จากทศันะของนักการศึกษาและนักวิชาการต่างๆซึ� งประกอบไปด้วย ความคิดริเริ� ม
(Originality) ความทา้ทาย (Challenge) ความยืดหยุน่ (Flexible) และจินตนาการ (Imagining) โดยมี
รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบที�จะนาํไปสู่การสังเคราะห์เพื�อกาํหนดนิยามเชิงปฏิบติัการและ
ตวับ่งชี�ของแต่ละองคป์ระกอบ ดงัหวัขอ้ที�จะกล่าวถึงต่อไป 
นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชีeขององค์ประกอบย่อยความคิดริเริ�ม(Originality) 

Wallach  (1965) ไดอ้ธิบายถึงการคิดริเริ�มสิ�งใหม่แบ่งออกเป็น 4 ขั�นคือ 1)ขั�นเตรียม
(Period of Preparation) เป็นขั�นที�พยายามรวบรวมขอ้เท็จจริงเรื�องราวและแนวคิดต่างๆที�มีอยูเ่ขา้
ดว้ยกนัเพื�อหาความกระจ่างของปัญหาประเมินถึงวิธีการที�จะใช้แกปั้ญหา 2) ขั�นเพาะความรู้ 
(Period of Incubation) ระยะนี� ผูคิ้ดตอ้งใช้ความคิดอย่างหนกัเพื�อนาํความรู้ที�รวบรวมไวแ้ต่แรก
ประสมกลมกลืนเขา้เป็นร่องรอยและครุ่นคิดอยู่ในจิตใตส้ํานึก (Unconscious Mind) 3) ขั�นเกิด
ความคิด (Period of Illumination) เป็นระยะที�เกิดการหยั�งรู้ตระหนกัถึงคาํตอบที�สําคญัและจาํเป็น
สําหรับการแกปั้ญหานั�นและ 4) ขั�นพิสูจน์ (Period of Verification) คือการเก็บรวบรวมความรู้ที�ได้
จากหยั�งรู้แลว้ทดสอบวา่สิ�งนั�นสามารถแกปั้ญหาไดห้รือไม่และสรุปเป็นกฎเกณฑต่์อไป 

Guilford  (1967) ให้ทศันะไวว้า่ความคิดริเริ�มเป็นความคิดที�แปลกใหม่ไปจากธรรมดา
หรือความคิดง่ายๆซึ�งเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมความคิดริเริ�มสิ�งใหม่อาจเกิดจากความรู้เดิม
มาคิดดดัแปลงและประยกุตใ์หเ้กิดสิ�งใหม่นั�น ความคิดริเริ�มสิ�งใหม่จึงเป็นลกัษณะความคิดที�เกิดขึ�น
ครั� งแรก เป็นความคิดที�แปลกแตกต่างไปจากความคิดเดิมและอาจจไม่ใครนึกหรือคิด จึงตอ้งอาศยั
ความกลา้คิด กลา้ลองเพื�อทดสอบความคิดของตน บ่อยครั� งที�ความคิดริเริ�มจาํเป็นตอ้งอาศยัความคิด

ทกัษะความคิด

สร้างสรรค์ 

(Creative Skills) 

ความคิดริเริ�ม(Originality) 

ความท้าทาย(Challenge) 

ความยดืหยุ่น(Flexible)   

จินตนาการ(Imagining) 
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จากจินตนาการหรือเรียนกวา่จินตนาการประยุกตืคือไม่ใช่ความคิดเดียวแต่จาํเป็นตอ้งคิดสร้างและ
หาทางทาํใหเ้กิดผลงานดว้ย  

เกรียงศกัดิ|   เจริญวงศศ์กัดิ|  (2547) กล่าวถึงองคป์ระกอบของความคิดริเริ�มวา่การที�คนเรา
จะกาํหนดวา่สิ�งใดเกิดจากความคิดริเริ�มนั�นสามารถพิจารณาจากองค์ประกอบสําคญัอนัไดแ้ก่ตอ้ง
เป็นสิ�งใหม่ (New) ตอ้งใชก้ารได ้(Workable) และตอ้งมีความเหมาะสม (Appropriate) หลงัจากนั�น
เกรียงศกัดิ|  เจริญวงศ์ศกัดิ|  (2549) ให้ขอ้เสนอแนะในการพิจารณาสิ�งใดๆว่าความคิดริเริ�มจะตอ้ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบสําคญัไดแ้ก่ความคิดนั�นเป็นสิ�งใหม่ (New or Original) ใช้การได ้
(Workable) และมีความเหมาะสม (Appropriate) ลงตวักบัปัญหาที�ตอ้งการแกไ้ขและไดเ้สนอว่า
ความคิดริเริ�มสามารถเกิดขึ�นได ้2 ทางดว้ยกนัดงันี�  

1. เริ�มจากจินตนาการแลว้นาํไปสู่สภาพความเป็นจริงกล่าวคือการคิดสิ�งใหม่เกิดจากการ
ทาํงานของสมองซีกขวาซึ� งสมองมีความสามารถจินตนาการคิดสร้างสิ�งมหสัจรรยล์ ํ� าลึกไดอ้ยา่งไม่
จาํกดัจินตนาการเป็นส่วนประกอบสําคญัที�จะช่วยให้สามารถสร้างสรรคค์วามคิดใหม่ๆไดอ้ยา่งไม่
จาํกดัทาํใหค้น้พบสิ�งแปลกใหม่และเมื�อนาํมาประกอบกบัการคิดเชิงวเิคราะห์และการคิดใรมิติอื�นๆ 
เพื�อกลั�นกรองพิจารณาความเป็นไปไดจิ้นตนาการหลายอยา่งของมนุษยจึ์งสามารถนาํมาใชไ้ดอ้ยา่ง
เหมาะสมในโลกของความเป็นจริง 

2. เริ�มจากความรู้แล้วคิดต่อยอดสู่สิ�งใหม่การคิดสิ� งใหม่ในลกัษณะนี� เกิดจากการนาํ
ขอ้มูลหรือความรู้ที�มีอยู่มาคิดต่อยอดหรือคิดเพิ�มฐานขอ้มูลที�มีอยู่จะเป็นลิ�งที�ทาํให้คิดเรื�องใหม่ๆ
เพิ�มขึ�นจากเดิมซึ� งในโลกแห่งความเป็นจริงความคิดใหม่ๆที�ไดน้ั�นมกัไม่ใช่ความคิดตน้แบบลว้นๆ
แต่มกัมาจากการรวบรวมปรับปรุงแนวคิดของผูอื้�นที�ไดน้าํเสนอก่อนหน้านั�นความคิดริเริ�มจะเขา้
ไปต่อยอดความคิดเดิมกลายเป็นความคิดใหม่และความคิคใหม่นั�นจะถูกทา้ทายจากอีกความคิด
หนึ�งเสมอส่งผลให้เกิดความงอกงามมทางความคิดละสิ�งประดิษฐ์ต่างๆในโลกที�พฒันาต่อไปอยา่ง
ไม่หยกุหย ั�งนกัจิตวทิยาคน้พบวา่ทุกคนสามารถฝึกฝนใหมี้ความคิดริเริ�มโดยไม่ขึ�นอยูก่บัวา่คนนั�นมี
พรสวรรค์และไม่ได้ถูกจํากัดด้วยเพศอายุการศึกษาฯลฯอย่างไรก็ตามมีแนวโน้มว่าเด็กคิด
สร้างสรรคไ์ดง่้ายกวา่ผูใ้หญ่เพราะไม่ถูกจาํกดัดว้ยเหตุผลต่างๆอนัเกิดจากกรอบโลกทศัน์มโนทศัน์
ประสบการณ์ความเคยชินซึ� งสิ� งเหล่านี� เป็นเหตุให้ผูใ้หญ่ไม่ค่อยกล้าที�จะคิดสร้างสรรค์ทั�งๆที�มี
ศกัยภาพที�จะคิดไดแ้ละทาํได ้

จิติมา วรรณศรี (2550)ไดใ้หท้ศันะไวว้า่ความคิดริเริ�มเป็นองคป์ระกอบหนึ�งที�สําคญัของ
ความคิดสร้างสรรค์และได้อธิบายความหมายความคิดริเริ�มหมายถึงความสามารถในการคิดสิ�ง
แปลกใหม่โดยการนาํความรู้ประสบการณ์ที�สะสมไวม้าประยุกต์ใช้เพื�อคิดสิ� งใหม่ที�สามารถใช้
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมดา้นพฤติกรรมการคิดสิ�งใหม่ของบุคคลจากการศึกษาคน้ควา้ก็พบวา่คน
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ที�มีการคิดสิ�งใหม่มกัไม่ชอบความจาํเจซํ� าซากแต่จะชอบปรับปรุงและเปลี�ยนแปลงให้งานของเขามี
ชีวิตชีวาและมีความแปลกใหม่กวา่เดิมเขาจะเป็นบุคคลที�มีความศรัทธาที�จะทาํงานที�ค่อนขา้งยาก
ซบัซ้อนอาศยัความสามารถสูงให้สําเร็จไดแ้ละเขาจะเป็นคนมุ่งมั�นและมีสมาธิแน่วแน่ในงานของ
ตนโดยไม่เห็นแก่สินจา้งและรางวลัแต่เป็นการทาํงานที�เกิดจากแรงจูงใจภายใน 

ประพนัธ์ ศิริสุเสารัจ (2551) ไดนิ้ยามการคิดริ� เริ�มวา่เป็นความสามารถในการคน้พบสิ�ง
แปลกใหม่เป็นความสามารถในการคิดที�ต่างจากคนอื�น ต่างจากธรรมดา ต่างจากสิ�งที�เคยเป็น เป็น
ความคิดที�ไม่เคยมีใครคิดมาก่อนที�คนอื�นคิดไม่ถึง ซึ� งมีสาระสาํคญัดงันี�  1) ความคิดสิ�งใหม่ที�มาเติม
เต็ม ที�มาขยายความคิดเดิมๆ 2) ลกัษณะของคนคิดสิ�งใหม่ ตอ้งเป็นคนที�เชื�อมั�นในตนเอง กลา้คิด 
กลา้เสี�ยง กลา้แสดงออก และ 3) ตอ้งมีการลงมือปฏิบติัเพื�อสร้างผลงานออกมาโดยสนใจที�จะสร้าง
ผลงานตามจินตนาการ ความพอใจ ความตอ้งการและความคิดที�มีอิสระ  

ดงันั�น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององค์ประกอบย่อย“ความคิดริเริ� ม”ได้ว่า
หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐานที�แสดงออกถึงการคิด
สร้างสรรค์ผลงานใหม่ โดยการนาํความรู้ประสบการณ์เดิมมาประยุกต์ใช้เพื�อคิดสิ�งใหม่ มีความ
เชื�อมั�นในตนเองกล้าคิดกล้าลองกล้าแสดงออกพร้อมที�จะเผชิญเสี� ยงสภาพการณ์ต่างๆและ
สร้างสรรค์ผลงานที�เกิดจากความคิดริเริ�มเป็นผลงานที�แปลกใหม่ซึ� งนิยามดงักล่าวเชื�อมโยงถึงตวั
บ่งชี� หรือสาระสําคญัเพื�อการวดั ความคิดริเริ�ม ประกอบดว้ย 1) ความคิดริเริ�ม2) ความเชื�อมั�นใน
ตนเอง 3) กลา้ตดัสินใจ 
นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชีeขององค์ประกอบย่อยความท้าทาย 

สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์ (2548)ใหค้าํนิยามและตวับ่งชี�  ความทา้ทาย ไวว้า่ ผูน้าํในอนาคตตอ้ง
ชอบความทา้ทาย และการทดลองสิ�งใหม่ๆ มีความกลา้เสี�ยงในการตดัสินใจอยา่งรอบคอบ มีจุดยืน
ที�มั�นคงและกล้าคัดค้านการกระทําหรือการตัดสินใจของผู ้นํา หากเป็นพฤติกรรมที�ขัดต่อ
ผลประโยชน์ขององคก์รหรือส่วนรวมหรือขดัหลกัการสัตยซื์�อถือคุณธรรม (Integrity) และสรุปตวั
บ่งชี�ของความทา้ทายคือ1) ความเสี�ยงสูง(Risk) และ 2) เป้าหมายที�ยิ�งใหญ่ (Big Goal) 

เกรียงศกัดิ|  เจริญวงศ์ศกัดิ|  (2550)ไดใ้ห้ทศันะเกี�ยวกบัความทา้ทายไว ้ในหนงัสือ Super 
Leadership ไวว้า่ ผูน้าํที�ประสบความสาํเร็จ จะเป็นผูมี้ความสามารถในการทา้ทายให้ผูร่้วมงานเห็น
ความสําคญัของงานอย่างยิ�ง สร้างแรงบนัดาลใจ แรงปรารถนาเพื�อให้งานบรรลุเป้าหมายที�สูงส่ง 
ผูน้าํจะตอ้งสามารถใช้สิ�งที�ตนเองมีซึ� งประกอบไปดว้ยความสามารถ ความคิด อิทธิพลชีวิต และ
แบบอย่างพฤติกรรม เพื�อท้าทายทีมงาน กระตุ้นให้เกิดแรงปรารถนาที�จะนําเอาศกัยภาพและ
ความสามารถที�มีอยูอ่อกมาใชอ้ยา่งเตม็ที�  
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Concelman  (2005) ไดก้ล่าวถึงความทา้ทายไวใ้นบทความ Development Dimension  International
ในหวัขอ้ Optimizing your Leadership Pipline for: People Leaders ไวว้า่ ความทา้ทายจะเกี�ยวขอ้ง
กบัความซบัซ้อนและความคลุมเครือ ไม่ชดัเจน โดยมีตวับ่งชี� ของความทา้ทายคือ 1) ความเสี�ยงสูง 
(Hight risk) เป็นการเสี�ยงต่อความสําเร็จและลม้เหลวสูงยิ�ง 2) ความมุ่งมั�น(Commitment) ความมุ่งมั�นใน
การทาํงานตามวตัถุประสงค์และจุดหมายที�วางไว ้3) เครือข่าย(Network) เครือข่ายที�เขม้แข็ง
หลากหลายมิติ มาจากการหล่อหลอมคนที�มีความแตกต่างกนันาํไปสู่การทาํงานที�มีประสิทธิภาพ 

Gregor (1960 อ้างถึงใน ยุดา รักไทย และสุภาวดี วิทยะประพนัธ์, 2552) ซึ� งเป็น
ศาสตราจารยด์า้นการจดัการแห่ง MIT (Massachusetts Institute of Technology) ไดใ้ห้แนวคิดของ
ความทา้ทาย (Challenge) ไวใ้นหนงัสือ The Human Side of Enterprise ไวว้า่ความทา้ทายเป็นสิ�งที�
สําคญั ยิ�งใหญ่กว่าปกติ อนัจะนาํไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ และเกิดความพึงพอใจเมื�องานประสบ
ความสาํเร็จโดยไม่กลวัความผดิพลาด  

Kouzesand Posner (1987 อา้งถึงในยุดา รักไทย และสุภาวดี วิทยะประพนัธ์, 2552)
ซึ� งเป็นศาสตราจารยด์า้นการบริหารจดัการ และเป็นผูอ้าํนวยการของ Graduate Education and 
Customer Service แห่ง Santa Clara University ไดใ้หท้ศันะเกี�ยวกบัความทา้ทายไวใ้นหนังสือ The 
Leadership Challenge ไวว้่า ผูน้าํจะตอ้งเผชิญกบัความทา้ทาย ไม่ยึดติดกบัสถานภาพปัจจุบนั
และยอมรับความคิดดีๆ ของผูอื้�น และในฐานะผูด้ดัแปลงและผูคิ้ดริเริ�มการเปลี�ยนแปลง ตอ้งเปิด
กวา้งและทา้ทายต่อการเรียนรู้จากทั�งความสําเร็จและความผิดพลาดของตนเอง กาํหนดตวับ่งชี�ของ
ความทา้ทายคือ 1) การหาโอกาส 2) ความเสี�ยงสูง และ 3) เป้าหมายที�ยิ�งใหญ่ 

Northouse(2010)ให้ค ํานิยามและตัวบ่งชี� ของความท้าทายไวใ้นหนังสือLeadership: 
Theory and Practiceไวว้า่หมายถึงการมีความเต็มใจในความเสี�ยงที�จะทดสอบหรือทดลองสิ�งใหม่ 
เพื�อนาํไปสู่ความเปลี�ยนแปลง เป็นการเต็มใจหรือยินดีที�จะเสี� ยงตามขั�นตอนและการเรียนรู้ได้
กาํหนดตวับ่งชี� คือ 1) ความเตม็ใจ (Willing) และ 2) ความเสี�ยงสูง (Risk) 

Isaksen, Dorval, and Treffinger (2011)ให้คาํนิยามถึงความทา้ทายไวว้า่ หมายถึง การให้
คนมีส่วนร่วม มีแรงบนัดาลใจ มีความมุ่งมั�นในเป้าหมายที�สูงกว่าปกติ โดยกาํหนดตวับ่งชี� คือ 
เป้าหมายที�ยิ�งใหญ่ 

ดงันั�นสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององค์ประกอบ “ความทา้ทาย”ได้ว่า หมายถึง
พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐานที�แสดงออกถึงการมีแรงบนัดาลใจ 
ความมุ่งมั�น ความกลา้เสี�ยงในการตดัสินใจอย่างรอบคอบโดยไม่กลวัความผิดพลาดและเปิดกวา้ง
ทา้ทายในการทดลองสิ�งใหม่ๆซึ� งนิยามดงักล่าวเชื�อมโยงถึงตวับ่งชี� หรือสาระสําคญัเพื�อการวดั 
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ความทา้ทาย ประกอบดว้ย 1)แรงบนัดาลใจ ความมุ่งมั�น 2) ความกลา้เสี�ยงในการตดัสินใจ3)เปิด
กวา้งทา้ทายสิ�งใหม่ๆ 4)ตั�งเป้าหมายการทาํงาน 
นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชีeขององค์ประกอบย่อยความยดืหยุ่น 

Guilford (1959 อา้งถึงใน จิติมา วรรณศรี,2550) ให้คาํนิยามและตวับ่งชี� ความยืดหยุ่น 
(Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการคิดหาคาํตอบไดห้ลายประเภท เป็นการคิดนอกกรอบไม่
ตกอยู่ภายใตก้ฏเกณฑ์หรือความคุน้เคย ความยืดหยุ่นจะสัมพนัธ์กบัความเป็นอิสระในการคิดจะ
ช่วยใหม้องเห็นสิ�งต่างๆ ในแง่มุมต่างๆ นาํไปสู่การพฒันาความคิดไปสู่การสร้างสรรคสิ์�งใหม่ๆ  

Coon (1989 อา้งถึงในวนิช สุธารัตน์, 2547)ได้สรุปลักษณะเด่นของความยืดหยุ่น 
(Flexibility)ไวว้า่ ความยืดหยุน่เปรียบเสมือนการกระจายของแสงสวา่งของเทียนหรือหลอดไฟฟ้า 
โดยความยืดหยุ่นจะมีอยู่ด้วยกัน 2 ลักษณะคือ1)ความยืดหยุ่นที� เกิดขึ� นทันที (Spontaneous 
Flexibility) 2) ความยืดหยุน่ที�ตอ้งดดัแปลง (AdaptiveFlexibility) สอดคลอ้งกบัทศันะของสาวิตรี 
ยิ�มชอ้ย (2548) ไดใ้ห้คาํนิยามและตวับ่งชี� เกี�ยวกบัคนที�มีความยืดหยุน่ไวว้า่ เป็นการแสดงออกของ
คนที�มีความคิดที�ยืดหยุ่น เสริมสร้างให้เกิดความคล่องตวั อนัจะนาํไปสู่ความสร้างสรรค์ และได้
กาํหนดตวับ่งชี�ของความยืดหยุน่ไวเ้ป็น 2 ตวับ่งชี� คือ 1) ความยืดหยุน่ที�เกิดขึ�นทนัที (Spontaneous 
Flexibility) 2) ความยดืหยุน่ที�ตอ้งดดัแปลง(AdaptiveFlexibility)   

Sousa  (2003) ให้คาํนิยามเกี�ยวกบัความยืดหยุน่ (Flexibility) ไวใ้นหนงัสือ The Leadership 
Brain ในหวัขอ้ Are Creativityand Leadership Separate Characteristicsไวว้า่ ความยืดหยุน่หมายถึง
ความยืดหยุน่ต่อการแกปั้ญหาและการปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ สอดคลอ้งกบัทศันะของ
ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ (2551) ไดใ้ห้คาํนิยามของความยืดหยุน่ไวว้า่ เป็นการกระทาํที�หลากหลายมิติ
หลายแง่มุม หลายรูปแบบ โดยกาํหนดตวับ่งชี� คือ 1) การปรับตวัตามสถานการณ์ 2) การปรับตวัต่อ
วธีิการแกปั้ญหาและ3) ความสามารถในการกระทาํที�หลายมิติ  

วิโรจน์ สารรัตนะ(2555) กล่าวไว้ว่าความยืดหยุ่นจะสามารถตอบสนองความ
เปลี�ยนแปลงทางสภาพแวดลอ้มอยา่งรวดเร็วได ้ดงันั�นระบบต่างๆ ควรจะมีความยืดหยุน่ดว้ยเพื�อให้
บรรลุผลในสิ� งที�คาดหวงัใหม่ๆ สอดคล้องกับทัศนะของ LussierandAchua(2007)ที�ให้นิยามความ
ยืดหยุ่นไวว้่า หมายถึงความสามารถในการปรับตวัเขา้กับสถานการณ์ต่างๆ สอดคล้องกบั Cho, 
Nijenhuis, Vianen, Kim and Lee (2010) ที�กล่าวไวใ้นบทความ Journal of Creative Behavior ในหวัขอ้ 
The Relationship Between Diverse Component of Intelligence and Creativity โดยกาํหนดให้คาํ
นิยามของความยืดหยุ่นว่าเป็นความสามารถในการตอบสนองหรือปรับตัวต่อสิ� งต่างๆ อย่าง
หลากหลายมิติและไดก้าํหนดตวับ่งชี� ของความยืดหยุ่นคือการปรับตวัตามสถานการณ์ต่างๆ และ
การปรับความคิดตามสถานการณ์ต่างๆ  
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Dubrin (2010)ไดก้ล่าวไวว้่า ผูน้าํตอ้งมีความยืดหยุ่นเพื�อรองรับกบัความเปลี�ยนแปลง 
เช่นรองรับกบัเทคโนโลยทีี�ทนัสมยั ผูน้าํจะตอ้งมีความสามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ที�แตกต่าง
กนัได ้และความยดืหยุน่ (Flexibility) ก็เป็นคุณลกัษณะที�สาํคญัสาํหรับผูน้าํที�มีประสิทธิภาพและได้
กาํหนดตวับ่งชี� ของความยืดหยุ่นคือ 1) ความสามารถในการปรับตวักบัสถานการณ์ต่างๆ และ2) 
การเปิดกวา้งรับความคิดใหม่ๆ  

Shively (2011) ไดใ้หค้าํนิยามความยดืหยุน่ในการคิดไวว้า่เป็นความสามารถโดยมุ่งไปที�
คาํถามหรือหวัขอ้จากมุมมองที�แตกต่างกนัความยืดหยุน่ในการคิดทาํให้เกิดความคิดที�หลากหลาย
ความยืดหยุ่นในการคิดยงัช่วยให้นกัคิดคน้พบพื�นที�ของความเป็นไปไดร้วมไปถึงการตีความของ
ขอ้มูลดา้นวทิยาศาสตร์ดว้ยและสนบัสนุนความเขา้ใจวฒันธรรมระหวา่งบุคคลและนาํไปสู่ความคิด
ริเริ�มไดซึ้� งถือวา่เป็นลกัษณะของความคิดสร้างสรรค ์

ดงันั�นสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององค์ประกอบ “ความยืดหยุ่น”ได้ว่า หมายถึง
พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐานที�แสดงออกถึงการคิดหาคาํตอบได้
อยา่งอิสระ เป็นการคิดนอกกรอบไม่ตกอยูภ่ายใตก้ฏเกณฑ์หรือความคุน้เคยและเป็นการปรับตวัเขา้
กบัสถานการณ์ต่างๆ พร้อมการเปิดกวา้งรับความคิดใหม่ๆไดอ้ยา่งอิสระซึ� งนิยามดงักล่าวเชื�อมโยง
ถึงตวับ่งชี� หรือสาระสําคญัเพื�อการวดั ความยืดหยุ่น ประกอบด้วย 1)การคิดนอกกรอบ2) ความ
อิสระไม่ตกอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑ ์3)ความยดืหยุน่ปรับตวัตามสถานการณ์ต่างๆ4)เปิดกวา้งรับฟังความ
คิดเห็นใหม่ ๆ 
นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชีeขององค์ประกอบจินตนาการ 

Sousa (2003) ให้คาํนิยามเชิงปฏิบติัการของจินตนาการและตวับ่งชี� ในหนงัสือ “The 
Leadership Brain” ซึ� งสรุปคาํนิยามเชิงปฏิบติัการไวว้า่ จินตนาการหมายถึงภาพที�ผา่นการประมวล 
การไตร่ตรองแลว้อยา่งมีประสิทธิผลในสมอง ซึ� งจะส่งผลต่อพฤติกรรม นาํไปสู่การตดัสินใจและ
การแกปั้ญหา(Decision Making and Problem Solving)และตวับ่งชี� ของจินตนาการ คือ 1) การ
ตดัสินใจ (Decision) และ 2) การคิดไตร่ตรอง (Thoughts) 

วเิชียร วทิยอุดม (2550) ไดใ้หท้ศันะผูน้าํที�ประสบความสําเร็จไวว้า่จะตอ้งมีลกัษณะของ
ผู ้ที� มีสติปัญญาเป็นเลิศ มีความเชื�อมั�นในตนเอง มีความรับผิดชอบ มีการตัดสินใจที� ดี  มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ และไดก้าํหนดคุณลกัษณะของผูน้าํที�มี
จินตนาการไวว้า่ จะตอ้งเป็นบุคคลที�มีลกัษณะการคิดริเริ�มสิ�งใหม่ๆ และเป็นบุคคลที�มีอารมณ์ขนั 

Chodakowski (2009) ได้ให้คาํนิยามและตวับ่งชี� เกี�ยวกับจินตนาการไวใ้นงานวิจัย 
Degree of Doctor of Philogophyจาก Simon Fraser University ประเทศ Canadaในหวัขอ้เรื�อง 
Teching Made Wonderfull: Redesingning Teaching Education with Imagination in Mind ไวว้า่ 



55 

 

จินตนาการหมายถึงภาพที�ยดืหยุน่ (flexibility) ในจิตใจ ส่วนตวับ่งชี�ของจินตนาการมีดงัต่อไปนี�  1) 
อารมณ์ขนั (Humor) 2)ประสบการณ์ (Experience) 3)ความรู้ (Knowledge) และ4)ความรู้สึกที�อิสระ 
(SenseofFreedom) สอดคลอ้งกบัทศันะของ Good &Toman (1973 อา้งถึงใน วนิช สุธารัตน์, 2547) 
กล่าวไวว้่าจินตนาการเป็นจุดกาํเนิดของความคิดสร้างสรรค ์เป็นภาพที�สร้างขึ�นในจิตใจ เป็นสิ�งที�
สร้างสรรค์ มีลกัษณะที�แปลกและแตกต่างไปจากสิ�งเดิม และไดส้รุปตวับ่งชี�ของจินตนาการคือ1) 
อารมณ์ขนั (Humor) และ 2) ความคิดเชิงสร้างสรรค ์(Creative Thinking) 

Isaksen, Dorval and Treffinger (2011) ไดใ้ห้คาํนิยามเชิงปฏิบติัการของจินตนาการและ
ตวับ่งชี� ไวใ้นหนงัสือ Creative Approaches to Problem Solving ไวว้า่จินตนาการหมายถึงมุมมอง
(attitude) หรือทศันคติที�เปิดกวา้งต่อสิ�งใหม่ๆ ซึ� งคนทั�วไปคิดไม่ถึง โดยประกอบไปดว้ย ความคิด
ใหม่ๆ (New Ideas) แนวทางใหม่ๆ (New Solutions) และการกระทาํสิ�งใหม่ๆ  (New Actions) สอดคลอ้ง
กบัทศันะของ Puccio, Mance& Murdock (2011)  ที�กล่าวไวใ้นหนงัสือ Creative Leadership:Skill That 
Drive Change วา่จินตนาการประกอบไปดว้ยตวับ่งชี� คือ 1) ความคิดเชิงสร้างสรรค ์(Creative Thinking) 2) 
ความคิดใหม่ๆ (New Thoughts) และ 3) แนวทางใหม่  (New Approaches) ที�เหมาะตามสถานการณ์  

Reuter (2011)ไดใ้ห้คาํนิยามและตวับ่งชี� ไวใ้น Journal of Philosophiaในหวัขอ้เรื�อง Is 
Imagination Introspective ไวว้่า จินตนาการ หมายถึงการมีภาพที�มีเหตุผลในใจ โดยมีตวับ่งชี�
จินตนาการคือ ประสบการณ์ (Experience) และ ความคิดเชิงสร้างสรรค ์(Creative Thinking)ซึ� ง
สอดคลอ้งกบัทศันะของ มนสิชา เพชรานนท ์(2547) ที�มีความเชี�ยวชาญดา้นพฤติกรรมมนุษยแ์ละ
การออกแบบสภาพแวดลอ้ม (Human Behavior and Environmental Design) และจบการศึกษา 
Ph.D. (Land Use Planning, Mangement, and Design), Texas Tech University, USAไดแ้สดง
ข้อคิด เ ห็น เ กี� ยวกับ จินตนากา รไว้ในวารสารรวมวิชากา ร คณะสถ าปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ไวว้่า จินตนาการหมายถึง การมีกลไกในการสร้างภาพในจิตที�มีพลงั และ
ตวัชี� วดัที�สัมพนัธ์และเกี�ยวกบัจินตนาการคือ อารมณ์ขนั (Humor) และความคิดเชิงสร้างสรรค ์
(Creative Thinking) 

Kaminker (2011) ได้ให้คาํนิยามและตวับ่งชี� เกี�ยวกบัจินตนาการ ไวใ้นงานวิจยัDegree of 
Doctor of Philogophyในสถาบนั Transpersonal Pychologyat California University ประเทศ USA 
ในหวัขอ้เรื�อง The Penomenology of the Mystical Imagination ไวว้า่ จินตนาการไม่ไดอ้ยูที่�อดีต
หรือปัจจุบนั จินตนาการหมายถึง การสร้างภาพในสมองที�มีความเป็นไปไดใ้นอนาคต ส่วนตวับ่งชี�
ของจินตนาการมีดงัต่อไปนี�  1) อารมณ์ขนั (Humor) อารมณ์ขนัจะทาํให้เป็นคนมีความสุข ความมี
อิสระนาํไปสู่จินตนาการที�สร้างสรรค ์และ2)สติปัญญา(Intellectgent)สติปัญญาที�เป็นเลิศ เหนือกวา่
ปกติธรรมดานาํไปสู่การแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์สอดคลอ้งกบัทศันะของ Garrett (2009) ซึ� งทาํงาน
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ใน NewYorkUniversityไดใ้ห้คาํนิยามของจินตนาการไวว้า่ เป็นภาพที�เกิดขึ�นในความคิด ที�ไม่ซํ� า
กบัใคร และไดก้าํหนดตวับ่งชี�ของจิตนาการไวใ้นบทความ ชื�อวา่ Representtion and Consciousness 
in Spinoza’s Naturalistic Theory of The Imagination ตวับ่งชี�ของจินตนาการประกอบไปดว้ย 1) 
อารมณ์ขนั (Humor) และ 2) ความคิดเชิงสร้างสรรค(์Creative Thinking) สอดคลอ้งกบัทศันะของ 
ชะลูด นิ�มเสมอ (2534 อา้งถึงใน วนิช สุธารัตน์, 2547) ที�ให้นิยามและตวับ่งชี� ของจินตนาการว่า 
เป็นพลงัของจิตที�สร้างภาพขึ�นใหม่ภายในใจ โดยมีตวับ่งชี� ที�สําคญัที�ก่อให้เกิดการมีจินตนาการคือ
1) ความคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละ2) อารมณ์ขนัในการทาํงาน 

ดงันั�นสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององค์ประกอบ “จินตนาการ”ไดว้่า หมายถึง
พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐานที�แสดงออกถึงการมีความคิดเชิง
สร้างสรรค์  มีอารมณ์ขนัในการทาํงาน และมีสติปัญญาในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ซึ� งนิยาม
ดังกล่าวเชื�อมโยงถึงตวับ่งชี� หรือสาระสําคญัเพื�อการวดั จินตนาการ ประกอบด้วย1) ความคิด
สร้างสรรค2์) อารมณ์ขนัในการทาํงาน3) มีสติปัญญาในการแกไ้ขปัญหา 
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ตารางที� 2.5 องค์ประกอบ/นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชีeของทกัษะความคิดสร้างสรรค์ 
 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชีe/สาระหลกัเพื�อการวดั 

1. ความคิดริเริ�ม 
   (Originality) 

พฤ ติก รรม ก ารแส ดง ออกข อง ผู ้บ ริหา ร
สถานศึกษา 
ขั�นพื�นฐานที�แสดงออกถึงการคิดสิ� งแปลก
ใ ห ม่ ไ ม ซํ� า กับ ผู ้ อื� น  โ ด ย ก า ร นํา ค ว า ม รู้
ประสบการณ์เดิมมาประยุกต์ใช้ เกิดความ
เ ชื� อ มั�น ใ น ต น เ อ ง ก ล้ า คิ ด ก ล้ า ล อ ง ก ล้ า
แสดงออกพร้อมที�จะเผชิญเสี�ยงสภาพการณ์
ต่า ง ๆ แล ะ ส ร้า ง ส รรค์ผ ล ง า นที� เ กิ ดจา ก
ความคิดริเริ�มเป็นผลงานที�แปลกใหม่ 

1.ความคิดริเริ�ม 
2. ความเชื�อมั�นในตนเอง   
3. กลา้ตดัสินใจ 

3. ความทา้ทาย 
 (Challenge) 

พฤติกรรมการแสดงออกถึงการมีแรงบนัดาล
ใ จ  ค วา ม มุ่ ง มั�น  ค ว า ม ก ล้า เ สี� ย ง ใ นก า ร
ตัดสินใจอย่างรอบคอบโดยไม่กลัวความ
ผิดพลาดและเปิดกวา้งทา้ทายในการทดลอง
ในสิ�งใหม่ๆเพื�อนาํไปสู่เป้าหมายการทาํงานที�
ยิ�งใหญ่และมีประสิทธิภาพ 

1. แรงบนัดาลใจ ความมุ่งมั�น   
2. ความกลา้เสี�ยงในการ 
ตดัสินใจ 
3.  เปิดกวา้งทา้ทายสิ�งใหม่ๆ 
4. ตั�งเป้าหมายการทาํงาน 

2.ความยดืหยุน่ 
(Flexibility) 

พฤ ติก รรม ก ารแส ดง ออกข อง ผู ้บ ริหา ร
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานที�แสดงออกถึงการคิด
หาคําตอบได้อย่างอิสระเป็นการคิดนอก
ก ร อ บ ไ ม่ ต ก อ ยู่ ภ า ย ใ ต้ ก ฏ เ ก ณ ฑ์ ห รื อ
ความคุ้นเคยและเป็นการปรับตัว เข้ากับ
สถานการณ์ต่างๆ พร้อมการเปิดกว้างรับ
ความคิดใหม่ๆ ไดอ้ยา่งอิสระ 

1. การคิดนอกกรอบ 
2. ความอิสระไม่ตกอยูภ่ายใต ้
กฎเกณฑ ์
3. ความยดืหยุน่ปรับตวัตาม 
สถานการณ์ต่างๆ 
4. เปิดกวา้งรับฟังความคิดเห็น 
ใหม่ ๆ 

4. จินตนาการ 
(Iimagination) 

พฤ ติก รรม ก ารแส ดง ออกข อง ผู ้บ ริหา ร
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานที�แสดงออกถึงการมี
ความคิดเชิงสร้างสรรค์  มีอารมณ์ขนัในการ
ทาํงานและมีสติปัญญาในการแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์

1. ความคิดสร้างสรรค ์
2. อารมณ์ขนัในการทาํงาน 
3. มีสติปัญญาในการแกไ้ข 
ปัญหา 
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2.3.3  องค์ประกอบด้านทกัษะวสัิยทศัน์  

2.3.3.1  องค์ประกอบย่อยด้านทกัษะวสัิยทศัน์ตามทศันะของ Rock 
Rock (2009)ไดอ้ธิบายถึงหลกัการ 7 ประการของภาวะผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ซึ� งประกอบดว้ย

ดงัต่อไปนี�  1) การมีวิสัยทศัน์ (Visioning) 2) การกาํหนดแผนที� (Mapping) 3)การเรียนรู้ (Learning) 
4) ยอมรับการเปลี�ยนแปลงการเป็นที�ปรึกษา (Mentoring) 5) การนาํ (Leading) 6) ค่านิยม (Valuing) 
7) สร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational) 8) การสร้างวิสัยทศัน์ (Formulating) 9) การเผยแพร่วิสัยทศัน์ 
(Articulating) 10) การปฏิบติัการวสิัยทศัน์(Implementing) 11) การเป็นแบบอยา่งที�ดี (Role Model) 

3.3.3.2  องค์ประกอบย่อยด้านทกัษะวสัิยทศัน์ตามทศันะของ Posner 
Posner (2010) ไดอ้ธิบายถึงเครื�องมือนวตักรรมเพื�อเพิ�มทกัษะวิสัยทศัน์ไวใ้นหนงัสือThe 

Leadership Challenge Vision Book การมีวิสัยทศัน์ประกอบดว้ยทกัษะดงัต่อไปนี�  1) สร้างแรง
บนัดาลใจ(Inspire) 2)การสร้างวิสัยทศัน์(Creating a Vision)3) กาํหนดภาพอนาคต(Future 
Imaging)4) สามารถสื�อสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล(To Communicate Effectively)  

2.3.3.3 องค์ประกอบย่อยด้านทกัษะวสัิยทศัน์ตามทศันะของ Kennedy 
Kennedy (2011)ไดจ้าํแนกองคป์ระกอบทกัษะการมีวิสัยทศัน์ของภาวะผูน้าํสําหรับการ

เปลี�ยนแปลงการทาํงานในศตวรรษที�21ไวใ้นบทความที�ชื�อวา่ Leadershipfor stem Transformation
มีทกัษะดงันี�  1) กระตุน้นาํไปสู่การเปลี�ยนแปลง(Lead to Change)2)สื�อสารทิศทางอย่างชดัเจน 
(Communicates a Clear) 3) สร้างแรงบนัดาลใจ(Inspire)4)สร้างความกระตือรือร้น(Generates 
Enthusiasm) 5) ความมุ่งมั�นใหเ้กิดกบัผูอื้�น(Commitment in Others) 

2.3.3.4  องค์ประกอบย่อยด้านทกัษะวสัิยทศัน์ตามทศันะของ Toastmaster 

Toastmaster (2013) ไดก้ล่าวถึงทกัษะของภาวะผูน้าํที�มีวสิัยทศัน์ควรเป็นบุคคลที�มีทกัษะ
ดงันี�1)การสร้างวสิัยทศัน์(CreateaVision)2)ความสามารถสื�อสารวสิัยทศัน์(Communicate Vision) 
3) ความสามารถแสดงวสิัยทศัน์(Articulate Vision) 4) ความสามารถการรวมพลงั(Energize Others) 

2.3.3.5  องค์ประกอบย่อยด้านทกัษะวสัิยทศัน์ตามทศันะของ Reimer 

Reimer (2013)ได้เสนอแนวคิดทกัษะการมีวิสัยทัศน์ที�สําคญัของผูน้ําในการบริหาร
องคก์ารให้มีประสิทธิภาพในศตวรรษที� 21ไวใ้นบทความที�ชื�อวา่ Leadership Skills for the 21st 
Centuryมีทกัษะดงันี�  1) สร้างภาพจินตนาการ(Imagination) 2) สร้างวิสัยทศัน์ (Formulating)2) มี
ความมั�นใจ(Confidence) 3)สร้างแรงจูงใจ(Motivate) 4) การมีส่วนร่วม (Engage)5)สร้างความเขา้ใจ
ร่วมกนั(Understanding) 
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2.3.3.6  องค์ประกอบย่อยด้านทักษะวิสัยทัศน์ตามทัศนะของ John, Fenwick, and 

Betty  
John, Fenwick, and Betty (2014)หนงัสือทกัษะสําหรับผูบ้ริหารโรงเรียนที�ประสบ

ผลสําเร็จในศตวรรษที�21ไดก้ล่าวถึงทกัษะการเป็นผูน้าํที�มีวิสัยทศัน์ มีดงันี�  1) การสร้างวิสัยทศัน์ 
(CreatingaVision) 2) การสื�อสารวิสัยทศัน์(Communicating)3) การประเมินวิสัยทศัน์ (Assessment 
Vision) 4) การเสริมสร้างบุคลากร(Empowering)  

2. 3.3.7 องค์ประกอบย่อยด้านทกัษะวสัิยทศัน์ตามทศันะของ Kourdi 

Kourdi (2014) ไดส้รุปทกัษะภาวะผูน้าํศตวรรษที� 21 ที�มีวิสัยทศัน์ในการปฏิบติังานให้มี
ประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จประกอบด้วยทกัษะดงันี�  1)ทรงพลงั (Powerful)2) สร้างภาพ
จินตนาการ(Imagination)3) สร้างแรงบนัดาลใจ (Motivational)4)สร้างวิสัยทศัน์(CreatingaVision) 
5) สามารถสื�อสารวสิัยทศัน์(Communicate Vision)6) มีความยดืหยุน่(Flexibility) 

2.3.3.8  องค์ประกอบย่อยด้านทกัษะวสัิยทศัน์ตามทศันะของ Williams 

Williams (2014) ได้กล่าวถึงทักษะการมีวิสัยทัศน์ของภาวะผูน้ําศตวรรษที� 2ไวใ้น
บทความที�ชื�อวา่Leadership Skills in the 21st Century ประกอบดว้ยทกัษะดงันี�  1) การเขา้ใจอยา่ง
ถ่องแท ้(Insight) 2) ทบทวนเป้าประสงค์ (Reexamine Objective) 3) กาํหนดแนวทางใหม่สําหรับ
องคก์ร (New Course the Organization) 

2.3.3.9  องค์ประกอบย่อยด้านทกัษะวสัิยทศัน์ตามทศันะของ Davis 

Davis (2013)รองประธานกรรมการองค์กรที�ไม่แสวงหาผลกาํไรที�ใหญ่ที�สุดใน
สหรัฐอเมริกา และเป็นผูเ้ชี�ยวชาญในด้านการพฒันาวิสัยทศัน์และกลยุทธ์ ได้ให้ความคิดเห็น
เกี�ยวกบัคุณภาพที�สําคญัของภาวะผูน้าํ คือการมีทกัษะวิสัยทศัน์ มีองค์ประกอบดงัต่อไปนี�  1)การ
สร้างแรงบนัดาลใจ(Inspirational)2)สร้างวิสัยทศัน์ที�ชดัเจน(Creating a Clear Vision)3) เส้นทาง
การสื�อสารมีประสิทธิภาพ(Communicating this Path Effectively) 4)ไม่ยึดมั�นถือมั�นในตนเอง
(Leaving Ego) 

2.3.3.10  องค์ประกอบย่อยด้านทกัษะวสัิยทศัน์ตามทศันะของ Kabyemera 
Kabyemera (2014) ไดอ้ธิบายถึงทกัษะภาวะผูน้าํที�มีวิสัยทศัน์วา่ผูน้าํที�มีความสามารถใน

การกาํหนดภาพที�คาดหวงั และกระตุน้ โนม้นา้ว จูงใจให้บุคลากรปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ขององคก์าร 
โดยการสนบัสนุนการทาํงานเป็นทีม การอบรมพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเนื�อง การส่งเสริมสนบัสนุน
ใหส้ร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ การสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ และการจดัสภาพแวดลอ้ม 
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และบรรยากาศขององค์การให้เอื�ออาํนวยต่อการปฏิบติังานของบุคลากรไปสู่เป้าหมายองค์การ 
ประกอบดว้ย 1) การสร้างวิสัยทศัน์ (Formulating) 2) การเผยแพร่วิสัยทศัน์ (Articulating)3) การ
ปฎิบติัตามวสิัยทศัน์ (Implementing) 4) ประพฤติเป็นแบบอยา่งที�ดี (Role Model) 5) การทาํงานเป็น
ทีม (Team Work) 
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ตารางที�  2.6  ตารางสังเคราะห์องค์ประกอบย่อยทกัษะวสัิยทศัน์ 
 

องค์ประกอบย่อยด้านทกัษะ

วสัิยทัศน์ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ความถี� 

1. การสร้างวสิัยทศัน์ � �  � � � �  � � 8 
2. การสื�อสารวสิัยทศัน์  � � �  � �  � � 7 
3. การสร้างแรงบนัดาลใจ � � �  �  �  �  6 
4. การกาํหนดวสิัยทศัน์  �      �  � 3 
5. สร้างภาพจินตนาการ �    �  �    3 
6. การเผยแพร่วสิัยทศัน์ �   �      � 3 
7. การทาํงานเป็นทีม     � �    � 3 
8. การปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ �         � 2 
9. การประพฤติเป็นแบบอยา่งที�ดี �         � 2 
10. สร้างความมุ่งมั�น/แรงจูงใจ   �  �      2 
11. ความสามารถรวมพลงั    �   �    2 
12  มีญาณวสิัย/ขีดความรู้ 
ความสามารถ 

�       �   2 

13. การกระตุน้นาํไปสู่การ
เปลี�ยนแปลง 

�  �        2 

14. การมีวสิัยทศัน์ �          1 
15. ไม่ยดึมั�นถือมั�นในตนเอง         �  1 
16. สร้างความกระตือรือร้น   �        1 
17. ความสามารถแสดงวสิัยทศัน์    �       1 
18. การนาํ �          1 
19. ค่านิยม �          1 
20. มีความมั�นใจ     �      1 
21. สร้างความเขา้ใจร่วมกนั     �      1 
22. การประเมินวสิัยทศัน์      �     1 
23. มีความยดืหยุน่       �    1 

รวม 11 4 5 5 7 4 6 2 4 7 55 
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จากตารางที� 2.6 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที� 21 
สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน พบว่ามีองค์ประกอบที�เป็นกรอบเชิงทฤษฎี (Theoretical  
Framework) จาํนวน  23 องคป์ระกอบ ซึ� งในการศึกษาวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาองคป์ระกอบที�มี
ค่าความถี� สูงตั� งแต่ 6ขึ� นไป เพื�อคัดสรรเป็นองค์ประกอบที� เป็นกรอบแนวคิด (Conceptual  
Framework) เพื�อการวจิยั ไดจ้าํนวน 3องคป์ระกอบ ดงันี�  

องคป์ระกอบยอ่ยที�1 การสร้างวสิัยทศัน์ (Formulating) 
องคป์ระกอบยอ่ยที�2การสื�อสารวสิัยทศัน์ (Communicating) 
องคป์ระกอบยอ่ยที�3 การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational)  

จากองคป์ระกอบขา้งตน้สามารถสร้างโมเดลการวดั องคป์ระกอบทกัษะวสิัยทศัน์ ดงัแผนภาพที� 2.4 
 

 
 

แผนภาพที� 2.4 โมเดลการวดัด้านทกัษะวสัิยทัศน์ 

 

จากแผนภาพที�  2.4  แสดงโมเดลการวดัดา้นทกัษะวิสัยทศัน์ ที�ไดจ้ากการสังเคราะห์จาก
ทัศนะของนักการศึกษา  และนักวิชาการต่างๆซึ� งประกอบไปด้วย การสร้างวิสัยทัศน์ 
( Formulating) ก า ร สื� อ ส า ร วิ สั ย ทั ศ น์  ( Communicating)  แ ล ะ ก า ร ส ร้ า ง แ ร ง บั น ด า ล ใ จ
(Inspirational)โดยมีรายละเอียดของแต่ละองคป์ระกอบที�จะนาํไปสู่การสังเคราะห์เพื�อกาํหนดนิยาม
เชิงปฏิบติัการและตวับ่งชี�ของแต่ละองคป์ระกอบ ดงัหวัขอ้ที�จะกล่าวถึงต่อไป 
นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชีeขององค์ประกอบย่อยการสร้างวสัิยทศัน์ 

Locke (1991) ไดเ้สนอแนวคิดวา่การสร้างวสิัยทศัน์ของผูน้าํไดม้าจากวธีิการดงัต่อไปนี�  
1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลหมายถึงการสนทนาพูดคุยและฟังความคิดเห็นจากบุคคลต่างๆ

ทั�งในองคก์ารและนอกองคก์าร 

ทกัษะวสัิยทัศน์

(Vision Skill) 

การสร้างวสัิยทัศน์ (Formulating) 

การสื�อสารวสัิยทัศน์ (Communicating) 
 

การสร้างแรงบันดาลใจ(Inspirational) 
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2. การจดักระทาํขอ้มูลหมายถึงการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลที�มีอยู่เพื�อนาํไปกา
หนดวสิัยทศัน์ของผูน้าํซึ� งตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถของผูน้าํในเรื�องต่อไปนี� คือการมีสายตายาว
ไกลความเขา้ใจในประเพณีและวฒันธรรมขององคก์ารความเขา้ใจถึงผลกระทบต่างๆที�อาจเกิดขึ�น
และแนวโน้มของโลกในอนาคตความสามารถในการมองเห็นภาพรวมขององคก์ารความสามารถ
ในการคาดคะเนแรงต่อตา้นอนัอาจเกิดขึ�นการมีความพร้อมที�จะปรับเปลี�ยนความคิดเห็นของตนเอง
ไดต้ลอดเวลา 

3. การถ่ายทอดวสิัยทศัน์ของตนออกมาเป็นถอ้ยคาํไดอ้ยา่งชดัเจนมีพลงัในการกระตุน้ให้
สมาชิกทุกคนทางานเพื�อเป้าหมายขององค์การทั�งนี� ถ้อยคาํที�แสดงวิสัยทศัน์นั�นควรมีลักษณะ
กระชบัชดัเจนทา้ทายมุ่งอนาคตมั�นคงปรารถนาที�จะบรรลุใหไ้ด ้

4.  การประเมินผลเป็นระยะหมายถึงการทดสอบว่าวิสัยทศัน์นั�นสอดคลอ้งกบัความรู้
ความสามารถของสมาชิกในองคก์ารหรือไม่หากไดค้าตอบปฏิเสธผูน้าํก็จะตอ้งนาํวิสัยทศัน์นั�นมา
พิจารณาเพื�อปรับเปลี�ยนต่อไป 

เกรียงศกัดิ|  เจริญวงศ์ศกัดิ|  (2541) สําหรับการสร้างวิสัยทศัน์ที�กวา้งไกลเพื�อนาํไปสู่การ
พฒันาคนสังคมประเทศชาติและมนุษยชาติมีปรัชญาในการสร้างวสิัยทศัน์ 4 ประเด็นหลกัคือ 

1. มองประเด็นแบบสหวิทยาการในการวิเคราะห์วิจยัประเด็นเรื�องใดจะตอ้งร่วมกนัมอง
ปัญหาโดยมุ่งที�การศึกษาหาคาตอบอยา่งครบวงจรและสมดุล 

2. มองประเด็นอนาคตมุ่งประเด็นไปที�อนาคตด้วยการสร้างความเขา้ใจในอดีตและ
สามารถวิเคราะห์ปัจจุบนัเพื�อนาไปสู่การวางแผนระยะยาวในอนาคตเน้นป้องกันและลดการ
แกปั้ญหาที�เกิดขึ�นจากการไม่วางแผนระยะยาว 

3. มีคาํตอบที�เป็นรูปธรรมต้องมีคาํตอบที�ชัดเจนเพื�อสามารถนามาใช้เพื�อให้เกิด
ประโยชน์อยา่งแทจ้ริงไดมิ้ใช่มุ่งใหเ้กิดการพฒันาความเจริญทางเศรษฐกิจและวตัถุเท่านั�นแต่พฒันา
ความรู้พฒันาคนพฒันาจิตใจพฒันาสิ�งแวดลอ้มและพฒันาดา้นอื�นๆอยา่งสมดุลและครบถว้น 

4. ถ่ายทอดออกไปไดเ้ป็นความปรารถนาใหก้ารศึกษาวจิยัที�ดาํเนินการนั�นเป็นประโยชน์
แก่สังคมส่วนรวมมากที�สุดขอ้มูลที�เป็นรูปธรรมจะถูกนาํมายอ่ยใหเ้ขา้ใจมากยิ�งขึ�นและกระจายไปสู่
มหาชนให้กวา้งขวางที�สุดการเผยแพร่วิสัยทศัน์ที�ไดผ้ลจาํเป็นตอ้งอาศยัผูน้าํที�มีความสามารถใน
การสื�อสารและมีวาทศิลป์ที�ดีผูที้�สามารถเผยแพร่ให้สมาชิกรับรู้วิสัยทศัน์ของตนไดด้ว้ยคาํพูดและ
การกระทาํที�เป็นตวัอยา่ง 

Yukl (2002) ไดใ้หนิ้ยามวา่ การสร้างวสิัยทศัน์ผูน้าํจะตอ้งสร้างเครือข่ายให้กบัสมาชิกทั�ง
แบบที�เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยผูน้าํจะตอ้งสนใจความคิดเห็นของคนอื�นโดยเฉพาะ
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ความคิดใหม่ๆ ที�แตกต่างจากความคิดของตนเพื�อให้ได้ความคิดใหม่ที�ดีเพื�อนาํมาประกอบการ
ตดัสินใจร่วมกนั  

Willmore (2002) ไดก้ล่าววา่ การพฒันาวสิัยทศัน์หรือการสร้างวสิัยทศัน์จะบอกถึงสภาพ
ปัจจุบนัและสภาพที�ตอ้งการจะเป็นในอนาคตจากวิสัยทศัน์ที�สร้างขึ�นทุกสิ� งในสถานศึกษาตอ้ง
สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ทั�งเป้าหมายและกลยทุธ์เพื�อใหป้ระสบผลสาํเร็จตามที�มุ่งหวงั 

DuBrin  (2007) ไดก้ล่าววา่ในการสร้างวิสัยทศัน์ผูบ้ริหารตอ้งเตรียมและใชแ้หล่งขอ้มูล
ต่างๆเพื�อให้มีขอ้มูลข่าวสารให้มากที�สุดเท่าที�จะทาํไดจ้ากแหล่งขอ้มูลที�หลากหลายเพื�อจะนาํไปสู่
การสร้างวิสัยทศัน์ได้แก่วิเคราะห์สภาพแวดล้อมวิเคราะห์องค์การกาํหนดทกัษะที�จาํเป็นในการ
ดาํเนินงานใหส้าํเร็จ การประเมินปัญหาและนาํไปสู่การตดัสินใจเลือก 

จิติมา วรรณศรี (2550) อธิบายการสร้างวิสัยทศัน์เป็นการสร้างภาพที�ตอ้งการจะเป็นใน
อนาคตของสถานศึกษาโดยมีที�มาจากการมีความรู้การมีขอ้มูลข่าวสารการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
แหล่งต่างๆทั� งภายนอกและภายในสถานศึกษารวมทั� งมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผสมผสานกบัความคิดสร้างสรรค ์

ชลาลัย นิมิตบุตร (2550) กล่าวว่าการสร้างวิสัยทศัน์หมายถึงผูบ้ริหารสถานศึกษา
สามารถสร้างภาพในอนาคตของสถานศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจนว่าประสิทธิผลที�ดีที�สุดของโรงเรียนที�
ตอ้งการอย่างแทจ้ริงคืออะไรทั�งนี� โดยอาศยัทกัษะการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิเคราะห์ขอ้มูลและ
การสังเคราะห์ขอ้มูลของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

นิกญัชลา ลน้เหลือ (2554) สรุปวา่การสร้างวิสัยทศัน์หมายถึงพฤติกรรมการแสดงออก
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐานที�แสดงออกถึงการเก็บรวบรวมขอ้มูลวิเคราะห์สภาพการณ์ทั�ง
ภายในและภายนอกองคก์ารโดยการกาํหนดทิศทางและเป้าหมายเพื�อสร้างอนาคตผา่นวิสัยทศัน์ของ
โรงเรียนมองปัญหาที�เกิดขึ�นในองคก์ารวา่เป็นสิ�งทา้ทายกระตุน้ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และคิด
นอกกรอบในการทาํงานและสร้างบรรยากาศที�สนบัสนุนความคิดสร้างสรรคไ์ด ้

สมตั  อาบสุวรรณ์ (2556)ไดนิ้ยามวา่ การสร้างวิสัยทศัน์ (Formulating Vision) หมายถึง
การเก็บรวบรวมขอ้มูลเกี�ยวกบัสิ�งที�อยากจะทาํและสิ�งที�มีความเป็นไปไดน้าํมาสังเคราะห์เพื�อสร้าง
ภาพในอนาคตที�พึงปรารถนาและชดัเจน 

ดังนั� น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการขององค์ประกอบ “การสร้างวิสัยทัศน์”ได้ว่า 
หมายถึงพฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐานที�แสดงออกถึงความสามารถ
ในการสร้างภาพอนาคตขององค์การได้อย่างชัดเจนโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลการแลกเปลี�ยน
เรียนรู้ การกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และนํามาวิเคราะห์สภาพการณ์ขององค์การเพื�อ
กาํหนดภาพในอนาคตที�พึงประสงคแ์ละชดัเจนใหบ้รรลุเป้าหมายที�ตั�งไวแ้ละมองปัญหาที�เกิดขึ�นใน
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องคก์ารวา่เป็นสิ�งทา้ทา้ยและคน้หาวิธีการแกไ้ขปัญหาดว้ยวิธีการใหม่ๆซึ� งนิยามดงักล่าวเชื�อมโยง
ถึงตวับ่งชี� หรือสาระสําคญัเพื�อการวดั การสร้างวิสัยทศัน์ ประกอบดว้ย 1) สร้างภาพอนาคตของ
องค์การอย่างชัดเจน2) เก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สภาพการณ์ขององค์การ3) การแลกเปลี�ยน
เรียนรู้ 4) การมีส่วนร่วม 5) กาํหนดเป้าหมายเพื�อสร้างอนาคต6) คน้หาวิธีการแก้ไขปัญหาด้วย
วธีิการใหม่ๆ 7) สร้างสรรคบ์รรยากาศ 
นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชีeขององค์ประกอบย่อยการสื�อสารววิสัิยทัศน์ 

ชลาลยั นิมิบุตร (2550) อธิบายการเผยแพร่วิสัยทศัน์หมายถึงการที�ผูบ้ริหารสถานศึกษา
สามารถสื�อสารให้คณะครูมีความเขา้ใจวิสัยทศัน์ไดอ้ย่างชดัเจนยอมรับและเต็มใจที�จะปฏิบติังาน
ทั�งหมายเพื�อให้บรรลุวิสัยทศัน์นั�นโดยการใชค้าํพูดสัญลกัษณ์การทาํตนเป็นแบบอยา่งและการให้
รางวลั 

ทองใบ สุดชารี (2551) กล่าวว่าการเผยแพร่วิสัยทศัน์คือความสามารถของผูน้าํในการ
สื�อสารวสิัยทศัน์ใหบุ้คลากรขององคก์ารรวมทั�งบุคคลภายนอกไดเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัในอนัที�จะ
เกิดการยอมรับการเปลี�ยนแปลงใหม่ที�จะเกิดขึ�นการเลือกใชว้ิธีการสื�อสารจะตอ้งมีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพรวมถึงความสามารถในการสร้างเครือข่ายการสื�อสารกบับุคลากรทั�งภายในและ
ภายนอกองคก์ารใหเ้กิดการยอมรับวสิัยทศัน์ขององคก์าร 

นิกญัชลา ลน้เหลือ (2554) การเผยแพร่วิสัยทศัน์หมายถึงพฤติกรรมการแสดงออกของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐานที�แสดงออกถึงความสามารถในการสื�อสารให้ครูและผูเ้กี�ยวขอ้งมี
ความเขา้ใวจิสัยทศัน์ไดอ้ยา่งชดัเจนยอมรับและเต็มใจที�จะปฏิบติังานเพื�อให้บรรลุวิสัยทศัน์นั�นซึ� ง
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐานตอ้งมีทกัษะในการสื�อสารรวมถึงพฤติกรรมในการแสดงออกถึง
การโน้มน้าวจูงใจหรือกระตุน้ให้ผูต้ามเกิดความเขา้ใจต่อวิสัยทศัน์อยากอุทิศตนและทุ่มเทความ
พยายามมากขึ�นเป็นพิเศษเชื�อมั�นและยอมรับในวิสัยทศัน์ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกนัได้
โดยเห็นคุ่ณค่าและใหค้วามสาํคญักบัองคก์าร 

จิรวรรณ เล่งพานิชย ์(2554) ไดนิ้ยามไวว้า่ การเผยแพร่วิสัยทศัน์ หมายถึงพฤติกรรมการ
แสดงออกถึงการสื�อสารใหผู้เ้กี�ยวขอ้งมีความเขา้ใจถึงวสิัยทศัน์ไดอ้ยา่งชดัเจนโดยการเชิญให้บุคคล
เหล่านี� เขา้มามีส่วนร่วม รวมทั�งการยอมรับและเตม็ใจที�จะปฎิบติังานเพื�อใหบ้รรลุตามวสิัยทศัน์ 

Wilmore (2002) ไดก้ล่าววา่ ถา้วางแผนการเดินทางเอาไวแ้ลว้ แต่ไม่บอกให้ผูเ้กี�ยวขอ้ง
ทราบวา่จะไปที�ไหน เมื�อไร เขายอ่มไม่สามารถให้ความช่วยเหลือในการเดินทางไปให้ถึงจุดหมาย
ได ้ดงันั�น การสื�อสารให้ทุกคนทราบ รวมทั�งเชิญชวนให้ผูเ้กี�ยวขอ้งรับทราบและมีส่วนร่วมจึงเป็น
สิ�งที�จาํเป็นซึ� งอาจสื�อสารโดยการพดู การบอกกล่าวหรือเขียนขอ้ความ  
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Zaccaroand Banks (2004) ไดก้ล่าววา่ การเสนอวธีิการจะแสดงใหผู้อื้�นทราบถึงวสิัยทศัน์
หรืออนาคตที�เป็นไปไดน้ั�น จาํเป็นจะตอ้งสื�อสารให้ผูอื้�นรับทราบเกิดความเขา้ใจและยอมรับ ซึ� ง
สามารถดาํเนินการไดห้ลายแนวทางโดยการใช้วาทศิลป์ เช่นการใช้อุปมา การเขียนคาํขวญั การ
เขียนเป็นขอ้ความที�มีความหมาย การใชภ้าพสัญลกัษณ์ใด ๆ ที�เป็นตวัแทนของวสิัยทศัน์ 

Baum and Locke (2004) ไดก้ล่าววา่ การสื�อสารวิสัยทศัน์หมายถึงกระบวนการจูงใจใจ
ใหเ้กิดความเขา้ใจในจุดหมายหรือเป้าหมายที�องคก์ารตอ้งการจะไปใหถึ้ง โดยวิธีการพูดคุยทาํความ
เขา้ใจ และประกาศใหทุ้กคนในองคก์ารไดรั้บรู้  

Dubrin (2007) ไดก้ล่าววา่ การเผยแพร่วสิัยทศัน์ร่วมหรือการสื�อสารภาพที�ขยายความคิด 
ความเชื�อ แนวคิดของตนให้บุคคลที�เกี�ยวขอ้งไดรั้บรู้ เขา้ใจเพื�อให้เกิดวิสัยทศัน์ร่วมขององคก์ารซึ� ง
เป็นที�ยอมรับของทุกคน 

ดงันั�น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององค์ประกอบ “การสื�อสารวิสัยทศัน์”ได้ว่า 
หมายถึงพฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐานที�แสดงออกถึงความสามารถ
ในการสื�อสารให้ผูเ้กี�ยวขอ้งมีความเขา้ใจวิสัยทศัน์ไดอ้ย่างชดัเจนเกิดการยอมรับและเต็มใจที�จะ
ปฏิบติังานเพื�อใหบ้รรลุตามวสิัยทศัน์ รวมถึงการโนม้นา้วจูงใจหรือกระตุน้ให้ผูต้ามเกิดความเขา้ใจ
ต่อวิสัยทศัน์และยอมรับในวิสัยทศัน์วา่จะสามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกนัไดโ้ดยเห็นคุ่ณค่าและให้
ความสําคญักบัองคก์ารซึ� งนิยามดงักล่าวเชื�อมโยงถึงตวับ่งชี�หรือสาระสําคญัเพื�อการวดัการสื�อสาร
วสิัยทศัน์ประกอบดว้ย 1) ประชาสัมพนัธ์สื�อสารวิสัยทศัน์ 2) จดัระบบการสื�อสารที�หลากหลาย 3)
สร้างแรงจูงใจใหเ้กิดการยอมรับ 4) กระตุน้จูงใจเกิดความเชื�อมั�น 5) มีส่วนร่วมกาํหนดเป้าหมาย 6)
มองเห็นคุณค่าวสิัยทศัน์ 

นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชีeขององค์ประกอบย่อยการสร้างแรงบันดาลใจ  

Roger (2006) ไดก้ล่าวถึงภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงจะตอ้งสื�อสารวิสัยทศัน์ที�ชดัเจนใน
อนาคต วางเป้าหมายองคก์าร และเป้าหมายส่วนบุคคลดว้ยการจูงใจและแนะให้ผูต้ามเกิดความเชื�อ
และยอมรับในวสิัยทศัน์ เป้าหมายและผลงานนั�น ควรสร้างแรงบนัดาลใจและให้โอกาสแก่ผูต้ามใน
การเรียนรู้ และแกไ้ขปัญหา  

Covey (2007) ไดก้ล่าวถึง การสร้างแรงบนัดาลใจวา่ผูน้าํควรมองวิสัยทศัน์ร่วมกบัผูต้าม
และสร้างแรงบนัดาลใจให้มีมาตรฐานสูงขึ�น สื�อสารถึงเป้าหมายในอนาคตและจดัหางานในแต่ละ
ส่วน โดยใชแ้รงจูงใจในการแสดงออก การสนบัสนุนความสามารถในการสื�อสาร 

Van Wagner (2009) ไดก้ล่าวถึงการสร้างแรงจูงใจวา่ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงตอ้งมี
วิสัยทัศน์ชัดเจนและสามารถพูดแนะนํา และโน้มน้าวให้แก่ผูต้ามได้มองเห็นคุณค่าเกิดความ
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กระตือรือร้น และผูน้าํสามารถแนะนาํใหผู้ต้ามปรับเปลี�ยนแนวทางการปฏิบติัและนาํหลกัคุณธรรม
มาประยกุตใ์ชเ้พื�อมุ่งสู่เป้าหมายได ้ 

สุเทพ  พงศศ์รีวฒัน์ (2548) ไดก้ล่าวถึง การสร้างแรงบนัดาลใจ ว่าพฤติกรรมของผูน้าํที�
แสดงออกดว้ยการสื�อสารให้ผูต้ามทราบถึงความดาคหวงัที�สูงของผูน้าํที�มีต่อผูต้าม ดว้ยการสร้าง
แรงบนัดาลใจโดยการจูงใจให้ยึดมั�นและร่วมสานฝันต่อวิสัยทศัน์ขององค์การ ในทางปฏิบติัผูน้าํ
มกัจะใชส้ัญลกัษณ์และการปลุกเร้าทางอารมณ์ใหก้ลุ่มการทาํงานร่วมกนัเพื�อไปสู่เป้าหมายแทนการ
ทาํงานเพื�อประโยชน์เฉพาะตน ผูน้าํจึงถือไดว้่าเป็นผูส่้งเสริมนํ� าใจแห่งการทาํงานเป็นทีม ผูน้าํจะ
พยายามจูงใจผูต้ามให้ทาํงานบรรลุเกินเป้าหมายที�กาํหนดไว ้โดยการสร้างจิตสํานึกของผูต้ามให้
เห็นความสําคญัวา่เป้าหมายและผลงานนั�นจาํเป็นตอ้งมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา จึงจะ
ทาํใหอ้งคก์ารประสบความสาํเร็จ 

พรศิษฎ ์ คาํรอด (2549) ไดก้ล่าวถึง การสร้างแรงบนัดาลใจ วา่การที�ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ใช้ค ําพูดและการกระทําที�ปลุกปลอบให้กําลังใจเร่งเร้า และกระตุ้นให้ผู ้ร่วมงานเกิดความ
กระตือรือร้นเกิดแรงบนัดาลใจอยากอุทิศตนและทุ่มเทความพยายามมากเป็นพิเศษและการพูด การ
กระทาํที�ทาํใหผู้ร่้วมงานเกิดความเชื�อมั�นและภาคภูมิใจวา่พวกเขาสามารถปฏิบติังานต่างๆ ที�ไดรั้บ
มอบหมายไดส้าํเร็จตลอดจนการใหผู้ร่้วมงานอาสาสมคัรทาํงานและทดลองโครงการใหม่ๆ  

ภิรมย ์ ถินถาวร (2550) ไดก้ล่าววา่ การสร้างแรงบนัดาลใจคือการที�ผูบ้ริหารสร้างความ
จริงใจและใหค้วามจริงใจกบัผูร่้วมงานอยา่งเสมอภาค ใชว้าจาในการสนทนาเชิงสร้างสรรค ์ปลุกใจ
ให้เห็นคุณค่าของการพฒันางาน ชื�นชนความสําเร็จและวางแนวทางแห่งการทา้ทาย ส่งเสริมการ
กลา้คิด กลา้ปฏิบติัในแนวทางที�จะทาํใหเ้กิดการพฒันางาน 

ดรุณี  ขนัขวา (2551) ได้กล่าวถึง การสร้างแรงบนัดาลใจ คือกระบวนการที�ผูบ้ริหาร
โรงเรียนกระตุน้ใหบุ้คลากรมีแรงจูงใจภายในหรือมีแรงบนัดาลใจในการทาํงานเห็นคุณค่างาน เห็น
ความทา้ทาย ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน กระตุน้ให้เกิดการทาํงานเป็นทีม มีการตั�งมาตรฐานใน
การทาํงานสูงและสร้างความเชื�อมั�นวา่จะสามารถบรรลุเป้าหมายไดด้ว้ยการสนบัสนุน ให้กาํลงัใจ
และเสริมสร้างความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์จนเป็นผลให้บุคลากรเกิดความพยายามในการปฏิบติังาน
เกิดความคาดหวงัโดยผูบ้ริหารโรงเรียนใชค้าํพดู สัญลกัษณ์หรือจินตนาการชกัชวนใหเ้ขา้ใจ  

เพ็ญพร  ทองคาํสุก (2553) ไดนิ้ยามว่า การสร้างแรงบนัดาลใจ หมายถึงการที�ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานการใชค้าํพูดหรือการกระทาํโนม้นา้ว จูงใจ กระตุน้ให้ครูเชื�อและยอมรับใน
วิสัยทศัน์ว่าทุกคนสามารถทาํให้บรรลุผลสําเร็จตามที�กาํหนดเป้าหมายไวไ้ด ้รวมทั�งทุ่มเทความ
พยายามในการทาํงานมากขึ�น และมองงานเป็นสิ�งที�ทา้ทายและมีคุณค่าต่อตนเอง 



68 

 

ดงันั�น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององคป์ระกอบ “การสร้างแรงบนัดาลใจ” ไดว้่า 
หมายถึงพฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐานที�แสดงออกถึงการสร้างแรง
บนัดาลใจใหเ้ห็นคุณค่างาน เห็นความทา้ทาย สร้างความเชื�อมั�นวา่จะสามารถบรรลุเป้าหมายได ้ให้
กาํลงัใจและเสริมสร้างความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ มีการกระตุน้ จูงใจให้เกิดการทาํงานเป็นทีมและ
สร้างจิตสาํนึกที�ดีในการปฏิบติังานซึ� งนิยามดงักล่าวเชื�อมโยงถึงตวับ่งชี�หรือสาระสําคญัเพื�อการวดั
การสร้างแรงบนัดาลใจประกอบดว้ย 1) สร้างแรงบนัดาลใจและความเชื�อมั�น 2) เห็นคุณค่างานเห็น
ความทา้ทายวา่จะสามารถบรรลุเป้าหมาย 3) เสริมสร้างความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์4) การทาํงานเป็น
ทีม 5) ปลูกจิตสาํนึกที�ดีในการปฏิบติังาน 

 
ตารางที�  2.7 องค์ประกอบ/นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชีeของทกัษะวสัิยทศัน์ 
 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชีe/สาระหลกัเพื�อการวดั 

1. การสร้าง 
วสิัยทศัน์ 
(formulating) 

พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ข อ ง ผู ้บ ริ ห า ร
ส ถ า น ศึ ก ษ า ขั� น พื� น ฐ า น ที� แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง
ความสามารถในการสร้างภาพอนาคตของ
องค์การได้อย่างชัดเจนโดยการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ การกระตุน้ให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์  และนํามาวิ เคราะห์
สภาพการณ์ขององค์การเพื�อกาํหนดภาพใน
อนาคตที�พึงประสงค์และชัดเจนให้บรรลุ
เป้าหมายที�ตั�ง 

1 .  ส ร้ า ง ภ า พ อ นา ค ตข อ ง
องคก์าร 
อยา่งชดัเจน 
2 .  เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล
วเิคราะห์ 
สภาพการณ์ขององคก์าร 
3. การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 
4. การมีส่วนร่วม 
5. กาํหนดเป้าหมายเพื�อสร้าง 
อนาคต 
6. คน้หาวธีิการแกไ้ขปัญหา 
ดว้ยวธีิการใหม่ ๆ 
7. สร้างสรรคบ์รรยากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

ตารางที� 2.7 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชีe/สาระหลกัเพื�อการวดั 

2)  การสื�อสาร 
วสิัยทศัน์
(Communicating) 

พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ข อ ง ผู ้บ ริ ห า ร
ส ถ า น ศึ ก ษ า ขั� น พื� น ฐ า น ที� แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง
ความสามารถในการสื�อสารให้ผูเ้กี�ยวข้องมี
ความเข้าใจวิสัยทศัน์ได้อย่างชัดเจนเกิดการ
ยอมรับและเต็มใจที�จะปฏิบติังานเพื�อให้บรรลุ
ตามวิสัยทศัน์ รวมถึงการโน้มน้าวจูงใจหรือ
กระตุ้นให้ผูต้ามเกิดความเข้าใจต่อวิสัยทศัน์
และยอมรับในวิสัยทศัน์ว่าจะสามารถบรรลุ
เป้าหมายร่วมกันได้โดยเห็นคุ่ณค่าและให้
ความสาํคญักบัองคก์าร 

1.  ประชาสั มพันธ์ สื� อสาร
วสิัยทศัน์ 
2. จดัระบบการสื�อสารที� 
หลากหลาย 
3. สร้างแรงจูงใจให้เกิดการ
ยอมรับ 
4.  กระตุน้จูงใจเกิดความเชื�อมั�น 
5.  มีส่วนร่วมกาํหนดเป้าหมาย 
6. มองเห็นคุณค่าวสิัยทศัน์ 

3) การสร้างแรง
บนัดาลใจ
(Inspirational) 

พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ข อ ง ผู ้บ ริ ห า ร
สถานศึกษาขั� นพื�นฐานที�แสดงออกถึงการ
สร้างแรงบันดาลใจให้เห็นคุณค่างาน เห็น
ความทา้ทาย สร้างความเชื�อมั�นว่าจะสามารถ
บ ร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย ไ ด้โ ด ย ใ ห้ กํา ลัง ใ จ แ ล ะ
เสริมสร้างความคิดริเริ� มสร้างสรรค์ มีการ
กระตุน้ จูงใจให้เกิดการทาํงานเป็นทีมและมี
จิตสาํนึกที�ดีในการปฏิบติังาน 

1. สร้างแรงบนัดาลใจและ
ความ 
เชื�อมั�น 
2. เห็นคุณค่างาน เห็นความ
ทา้ทาย 
สามารถบรรลุเป้าหมาย 
3. เสริมสร้างความคิดริเริ�ม 
สร้างสรรค ์
4. การทาํงานเป็นทีม 
5. ปลูกจิตสาํนึกที�ดี 

 

2.3.4 องค์ประกอบด้านทกัษะความร่วมมือ 

2.3.4.1 องค์ประกอบย่อยด้านทกัษะความร่วมมือตามทศันะของ Wepner 
Wepner (2011) ผูแ้ต่งหนงัสือเรื�อง“Collaborative Leadership in Action: Partnering 

for Success in Schools” โดยไดน้าํเสนอทกัษะสําคญัของผูน้าํแบบร่วมพลงั 8 ประการ ไดแ้ก่1) 
ความรู้ (Knowledge) 2) วสิัยทศัน์ (Vision) 3) ทกัษะระหวา่งบุคคล (Interpersonal Skills) 4) ทกัษะ 
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ผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial Skills) 5) ทกัษะการเจรจาต่อรอง (Negotiation skills) 6) ทกัษะการ
บริหารจดัการ (Managerial Skills) 7) ความมั�นใจ (Confidence)8) ความไวว้างใจ (Trust)9)มีส่วน
ร่วม (Engages)  

2.3.4.2 องค์ประกอบย่อยด้านทกัษะความร่วมมือตามทศันะของ Kennedy 

Kennedy (2011) ได้จาํแนกองค์ประกอบทกัษะความร่วมมือของภาวะผูน้ําการ
เปลี�ยนแปลงการทาํงานในศตวรรษที� 21 ไวใ้นบทความที�ชื�อวา่ Leadership for system Transformation มี
ทกัษะดงันี�  1) สร้างความสัมพนัธ์ที�ดีกบัเพื�อนร่วมงาน (Proactively Builds Strong Relationships 
with Peers and Others) 2) มีส่วนร่วม (Engages) 3) สร้างความกระตือรือร้น(Generates 
Enthusiasm) 4)ความมุ่งมั�นในบุคคลอื�น(Commitment in Others)5) ความสามารถในการแกปั้ญหา 
(Problem Solving ability)  

2.3.4.3 องค์ประกอบย่อยด้านทกัษะความร่วมมือตามทศันะของ Choi and Gerard 
Choi andGerard (2012) ไดส้รุปชุดทกัษะความร่วมมือในการทาํงานให้ประสพสําเร็จ 

ไวใ้นบทความในหวัขอ้ “The Skill Set of the Successful Collaborator” ประกอบดว้ยทกัษะดงันี�  1) 
ยอมรับการเปลี�ยนแปลง(Embrace change) 2) อดทน (Patient)3) ความเสี�ยง(Risk)4)วุฒิภาวะทาง
อารมณ์(Emotional intelligence)5)การอาํนวยความสะดวก (Facilitation) 6) การเจรจาต่อรอง 
(Negotiation) 7) การประนีประนอม (Compromise) 8) แกปั้ญหาความขดัแยง้ (Conflict resolution) 
9) การสร้างฉนัทามติ (Consensus building)  

2.3.4.4 องค์ประกอบย่อยด้านทกัษะความร่วมมือตามทศันะของ Kahn 

Kahn (2012) ไดก้ล่าวถึงทกัษะความร่วมมือของภาวะผูน้าํสไตล์สําหรับศตวรรษที� 21 
ไวใ้นบทความที�ชื�อว่า Collaborative Leadership The Leadership Stylefor the 21st Century 
ประกอบด้วยทกัษะดังนี� 1) มีวิสัยทศัน์ (vision) 2) ความเอาใจใส่ (Empathy) 3) ความไวว้างใจ 
(Trust) 4) มีส่วนร่วม (Engages) 5) อาํนวยความสะดวก (Facilitation) 6) แกปั้ญหาความขดัแยง้ 
(Conflict resolution) 
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2.3.4.5 องค์ประกอบย่อยด้านทกัษะความร่วมมือตามทศันะของ Schoultz 

Schoultz (2013) ได้สรุปทกัษะความร่วมมือของภาวะผูน้าํในศตวรรษที� 21 ไวใ้น
บทความชื�อวา่ HOW TO DEVELOP THESE 8 LEADERSHIP COLLABORATION SKILLS 
เพื�อทาํงานร่วมกนัเป็นทีมและบรรลุเป้าหมายร่วมกนั ประกอบดว้ยทกัษะ1) ความไวว้างใจ (Trust) 
2) ปัญหาความขดัแยง้ก่อนเกิดฉันทามติ (Expect Conflict to Reach Consensus) 3) ยอมรับการ
เปลี�ยนแปลง(Embrace Change) 4)การตดัสินใจ (Make Decisions) 5) การยอมรับหรือยกย่อง
(Provide Recognition) 6) มีส่วนร่วม(Engages) 7) สร้างประสบการณ์การเรียนรู้(Create Learning 
Experiences) 

2.3.4.6 องค์ประกอบย่อยด้านทกัษะความร่วมมือตามทศันะของ NCDPI 

NCDPI (2013) ได้กล่าวถึงทกัษะความร่วมมือสําหรับผูน้ําศตวรรษที� 21 ในการ
ทํางานร่วมกับผู ้อื�นเพื�อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ประกอบด้วยทักษะ 1)การมีส่วนร่วม
(Participation) 2) การระดมสมอง(Brainstorming) 3) การตดัสินใจ (Decision Making) 4) การเป็น
ผูน้าํ(Leading)5) กาํหนดเป้าหมาย (Goal setting) 6) การสร้างทีม(Team Building)7)แกไ้ขปัญหา
ความขดัแยง้ (Resolving Conflicts) 

2.3.4.7 องค์ประกอบย่อยด้านทกัษะความร่วมมือตามทศันะของ Cuccureddu 
Cuccureddu (2013) ได้ให้ทศันคติเกี�ยวกบัทกัษะความร่วมมือของภาวะผูน้ําไวใ้น

บทความที�ชื�อวา่Six Essential Skills and Attitudes of Collaborative Leaders ประกอบดว้ยทกัษะ1)
การไกล่เกลี�ย (Mediation) 2) มีอาํนาจโน้มน้าว (Influencing) 3)มีส่วนร่วมกับผูอื้�น(Engaging 
Others) 4)ความอดทน (Patience)5)การเอาใจใส่(Empathy)6)ความไวว้างใจ (Trust)7)ความสามารถ
ในการแกปั้ญหา(Problem Solving Ability)  

2.3.4.8 องค์ประกอบย่อยด้านทกัษะความร่วมมือตามทศันะของ Morel 

Morel (2014) การไดก้ล่าวถึงทกัษะความร่วมมือที�จาํเป็นสําหรับศตวรรษที� 21ไวใ้น
บทความชื�อวา่ “Collaboration: An Essential Skill for the 21st Century” ประกอบดว้ยทกัษะดงันี�  1) 
มีวิสัยทศัน์ (Vision) 2) การบริหารจดัการ (Managerial)3) กาํหนดเป้าหมายร่วมกนั(Define Mutual 
Goals)4) ความไวว้างใจ(Trust) 

2.3.4.9 องค์ประกอบย่อยด้านทกัษะความร่วมมือตามทศันะของ Hurt 

Hurt (2014) ไดก้ล่าวถึงศตวรรษที�21วา่มีทกัษะภาวะผูน้าํที�จาํเป็นตอ้งมีการเรียนรู้การ
ทาํงานร่วมกันซึ� งได้กล่าวไวใ้นบทความชื�อว่า“21stCentury Leadership Skills Require 
Collaborative Learning” ประกอบดว้ยทกัษะดงันี�  1) การทาํงานร่วมกนั (Collaborative) 2) ความ
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ไวว้างใจ (Trust) 3) มีความคิดสร้างสรรค์(Creative) 4) นวตักรรม (Innovative)5) มีความยืดหยุ่น 
(Flexible) 6) แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้(Resolving Conflicts) 

2.3.4.10 องค์ประกอบย่อยด้านทกัษะความร่วมมือตามทศันะของ 1-Focus  

1-Focus (2014) เป็นสถาบนัการฝึกอบรมพฒันาภาวะผูน้าํเกี�ยวกบัการเตรียมความ
พร้อม 1-Focuswhere passion creates results businessที�กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนันีไดน้าํเสนอ
องคป์ระกอบโมเดลทกัษะความร่วมมือสาํหรับภาวะผูน้าํไวใ้นบทความที�ชื�อวา่ Model of: 360  
Leadership Readiness™ ประกอบดว้ยทกัษะดงันี�  1) ความยดืหยุน่ (flexibility)2)กลยทุธ์  
(Strategizes) 3) มีส่วนร่วม (Engages) 4) สร้างสรรค ์(Creates)5) เป้าหมาย (Goal) 
 
ตารางที� 2.8 ตารางสังเคราะห์องค์ประกอบย่อยทกัษะความร่วมมือ 

องค์ประกอบย่อยทกัษะความ

ร่วมมือ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ความถี� 

1. มีส่วนร่วม � �  � � � �  � � 8 
2. ความไวว้างใจ �   � �  � � � � 7 
3. แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้  � � � � � �  �  7 
4. มีความยดืหยุน่   �    �  � � 4 
5. กาํหนดเป้าหมายร่วมกนั   �   �  �  � 4 
6.มีวสิัยทศัน์ �   �    �   3 
7. มีความอดทน �      �    2 
8. ยอมรับความเปลี�ยนแปลง �    �      2 
9.ความมั�นใจ/มุ่งมั�น � �         2 
10.ทกัษะบริหารจดัการ �       �   2 
11.ทกัษะการเจรจาต่อรอง � �         2 
12. ความคิดสร้างสรรค/์
นวตักรรมใหม่ 

        � � 2 

13. การตดัสินใจ     � �     2 
14. วฒิุภาวะทางอารมณ์  � �        2 
15. การอาํนวยความสะดวก  �  �       2 
16. ความเอาใจใส่    �   �    2 
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ตารางที� 2.8 (ต่อ) 

 
จากตารางที� 2.8 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของทกัษะภาวะผูน้าํศตวรรษที� 21 

สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน พบว่ามีองค์ประกอบที�เป็นกรอบเชิงทฤษฎี (Theoretical  
Framework) จาํนวน 27 องคป์ระกอบ ซึ� งในการศึกษาวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาองคป์ระกอบที�มี
ค่าความถี� สูงตั� งแต่ 7 ขึ� นไป เพื�อคัดสรรเป็นองค์ประกอบที� เป็นกรอบแนวคิด (Conceptual  
Framework) เพื�อการวจิยั ไดจ้าํนวน3องคป์ระกอบ ดงันี�  

องคป์ระกอบยอ่ยที� 1 การมีส่วนร่วม (Participation)  
องคป์ระกอบยอ่ยที� 2 ความไวว้างใจ (Trust) 
องคป์ระกอบยอ่ยที� 3 แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ (Conflict Resolution) 
จากองคป์ระกอบขา้งตน้สามารถสร้างโมเดลการวดัองคป์ระกอบทกัษะความร่วมมือดงั

แผนภาพที�  2.5 
 

องค์ประกอบย่อยทกัษะความ

ร่วมมือ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ความถี� 

17. ความรู้  �          1 
18. ทกัษะระหวา่งบุคคล �          1 
19. ทกัษะผูป้ระกอบการ �          1 
20. ความเสี�ยง   �        1 
21. การระดมสมอง     �      1 
22. การสร้างฉนัทามติ   �        1 
23. สร้างทีมแข่งขนั      �     1 
24. สร้างความสัมพนัธ์  �         1 
25. สร้างความกระตือรือร้น  �         1 
26. การเป็นผูน้าํ      �     1 
27. มีอาํนาจโนม้นา้ว       �    1 

รวม 11 8 6 6 6 6 7 4 5 5 64 
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แผนภาพที�  2.5  โมเดลการวัดทกัษะความร่วมมือ 

 

จากแผนภาพที� 2.5 แสดงโมเดลการวดัดา้นทกัษะความร่วมมือที�ไดจ้ากการสังเคราะห์
จากทศันะของนกัการศึกษา และนกัวชิาการต่างๆซึ�งประกอบไปดว้ย การมีส่วนร่วม (Participation) 
ความไวว้างใจ (Trust) และแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ (Conflict Resolution) โดยมีรายละเอียดของ
แต่ละองคป์ระกอบที�จะนาํไปสู่การสังเคราะห์เพื�อกาํหนดนิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งชี�ของแต่ละ
องคป์ระกอบดงัหวัขอ้ที�จะกล่าวถึงต่อไป 
นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชีeขององค์ประกอบการมีส่วนร่วม 

Davis (1972) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมว่าหมายถึงการร่วมงานที�มีการเกี�ยวขอ้งกัน
ทางดา้นจิตใจ(Invoivement) และอารมณ์ ผลการเกี�ยวขอ้งกนัทาํให้การดาํเนินการบรรลุเป้าหมาย
ของกลุ่มพร้อมทั�งเกิดความรู้สึกรับผดิชอบต่อกลุ่มดว้ย  

Anthony (1977) ไดก้ล่าววา่การบริหารแบบมีส่วนร่วม ผูบ้ริหารจะปรึกษาหารือกบัเพื�อน
ร่วมงานให้เขาไดรั้บรู้ปัญหาและร่วมตดัสินใจและให้ผูร่้วมงานเป็นส่วนหนึ� งของการดาํเนินงาน
เกี�ยวกบัเรื�องนั�น 

Berkley (1975) การมีส่วนร่วม หมายถึง การที�ผูน้าํเปิดโอกาสให้ผูต้ามทุกคนเขา้มามี
ส่วนร่วมตดัสินใจในการทาํงานเท่าที�จะสามารถกระทาํได ้

Erwin (1976) การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการให้ประชาชนเขา้มามีส่วนเกี�ยวขอ้ง
ในการดเนินงานพฒันา ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ แกปั้ญหาของตนเอง 

Cohen and Uphoff (1981) การมีส่วนร่วม หมายถึง สมาชิกของชุมชนตอ้งเขา้มามีส่วน
เกี�ยวขอ้งใน 4 มิติ ไดแ้ก่ 1) การมีส่วนร่วมการตดัสินใจวา่ควรทาํอะไรและทาํอยา่งไร 2) การมีส่วน
ร่วมเสียสละในการพฒันา รวมทั�งลงมือปฏิบติัตามที�ไดต้ดัสินใจ 3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ที�เกิดขึ�นจากการดาํเนินงาน 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ 

ทกัษะ 
ความร่วมมือ
(Collaborator 

Skill) 

การมีส่วนร่วม (Participation)  

ความไวว้างใจ (Trust) 

แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้  
(Conflict Resolution) 
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United Nations (1981) การมีส่วนร่วม หมายถึงการเขา้ร่วมอยา่งกระตือรือร้นและมีพลงั
ของประชาชนในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ในการตดัสินใจเพื�อกาํหนดเป้าหมายของสังคมและการจดัสรร
ทรัพยากรเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายและปฏิบติัตามแผนการหรือโครงการต่างๆ ดว้ยความเตม็ใจ 

Putti (1987) การมีส่วนร่วม หมายถึงพื�นฐานของกิจกรรมต่างๆที�จะส่งผลให ้
การบริหารจดัการมีลกัษณะกวา้ง ซึ� งเป็นทางหนึ�งที�จะทาํให้การมีส่วนร่วมขยายไปสู่การปฏิบติังาน
ในระดบัล่างขององคก์าร 

Newstrom and Davis (1993) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมวา่ “เป็นการเกี�ยวขอ้งใน
ดา้นจิตใจและอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลในสถานการณ์กลุ่มที�จะกระตุน้ให้เกิดการสร้างสรรค์ที�
จะกระทาํในสิ�งที�บรรลุเป้าหมายของกลุ่มและแบ่งความรับผิดชอบกนัระหวา่งสมาชิกในกลุ่มทาํให้
เกิดการมีส่วนร่วม” 

ทรงวุฒิ เรืองวาทศิลป์ (2550) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุก
ภาคส่วนที�เกี�ยวขอ้งเขา้มามีบทบาทร่วมในกิจกรรมทุกประการตามกาํลงัความสามารถของสมาชิก
ไม่วา่จะเป็นการตดัสินใจ การดาํเนินกิจกรรม การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลร่วมกนั นาํ
ผลที�ไดม้าปรับปรุงแกไ้ขพฒันางานในกลุ่มใหมี้ประสิทธิภาพยิ�งๆ ขึ�น 

สัญญา เคณาภูมิ (2551) การมีส่วนร่วม หมายถึง การที�สมาชิกได้มีโอกาสร่วมคิด ร่วม
ตดัสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติัตามโครงการ ร่วมติดตามประเมินผลเพื�อให้บรรลุเป้าหมายที�พึง
ประสงค์ ทั�งนี�  การมีส่วนร่วมจะตอ้งมาจากความสมคัรใจ พึงพอใจ และไดรั้บผลประโยชน์ที�เกิด
จากชุมชนโดยส่วนรวมร่วมกนั 

เมตต ์การุณจิต (2553) การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม ในลกัษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด 
ร่วมทาํ ร่วมตดัสินใจ ร่วมติดตามผล 

ดงันั�น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององคป์ระกอบ “การมีส่วนร่วม” ไดว้า่ หมายถึง 
พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐานที�แสดงออกถึงการเปิดโอกาสให้
สมาชิกร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมวางแผนการดาํเนินกิจกรรม ติดตามตรวจสอบ และการ
ประเมินผลร่วมกนัเป็นไปอยา่งมีอิสรภาพ เสมอภาคนาํผลที�ไดม้าปรับปรุงแกไ้ขพฒันางานในกลุ่ม
ให้มีความโปร่งใสและให้มีประสิทธิภาพยิ�งๆขึ� นซึ� งนิยามดังกล่าวเชื�อมโยงถึงตัวบ่งชี� หรือ
สาระสําคญัเพื�อการวดัการมีส่วนร่วมประกอบด้วย1) การสนับสนุนให้มีส่วนร่วม2) ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล 3) นาํผลการประเมินมาปรับปรุงแกไ้ข 4) หลกัการปฏิบติังานร่วมกนั 
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นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชีeขององค์ประกอบความไว้วางใจ 

ชาญชยั อาจินสมาจาร (2541)ไดส้รุปตวัชี�วดัของ ความไวว้างใจไวว้า่ ประกอบไปดว้ย 1) 
การเปิดเผย (Openness)การเปิดเผยจะนาํไปสู่ความเชื�อมั�นและความไวว้างใจ ให้บุคลากรอธิบาย
การตดัสินใจอยา่งตรงไป ตรงมา และเปิดเผยเกี�ยวกบัขอ้มูลต่างๆ อยา่งเต็มที� 2) ความยุติธรรม (Be 
Fair) ก่อนการตดัสินใจหรือกระทาํการใดๆ ควรจะพิจารณาวา่บุคคลอื�นๆจะรับรู้หรือรู้สึกวา่มีความ
ยติุธรรมหรือไม่ ใหค้วามยติุธรรมในการประเมินผลโดยยดึหลกัความเสมอภาคและยุติธรรมในการ
ให้รางวลั 3) พูดตรงตามความรู้สึกตนเอง (Speak your Feeling) มีการแลกเปลี�ยนความคิดเห็นกนั
อย่างจริงใจ ให้เกียรติและเคารพความคิดเห็นของผูอื้�น 4) บอกความจริง (Tell the Truth) มีการ
ติดต่อสื�อสารที�เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา 5) ความคงเส้นคงวา(Show Consistency) ให้เวลาคิด
เกี�ยวกบัสิ�งที�เป็นคุณค่าและเป็นที�เชื�อถือแลว้นาํมาตดัสินใจ การดาํเนินการใดๆ ดว้ยความเสมอตน้ 
เสมอปลาย จะนาํไปสู่ความไวว้างใจ 6) การรักษาคาํมั�นสัญญา(Fulfill your Promises) ทาํให้บุคคล
เชื�อว่าไดก้ระทาํตามสัญญาที�ให้ไวท้ั�งการกระทาํและคาํพูด 7) การรักษาความเชื�อมั�น (Maintain 
Confidence) ปฏิบติัตนให้เป็นที�น่าเชื�อถือและไวว้างใจจากบุคคลอื�นๆ และ 8) การแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถ (Demonstrate Competence) ทาํให้บุคคลอื�นชื�นชมและมีความเคารพนบัถือโดยการ
แสดงให้เห็นถึงความสามารถดา้นอาชีพและเทคนิคต่างๆ ความรู้สึกที�ดีต่อองคก์าร ให้ความสนใจ
ในการพฒันาการสื�อสาร การสร้างทีมงานและทกัษะการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และ
บุคคลตอ้งการมากกวา่การมีงานทาํเท่านั�น ผูบ้ริหารจะตอ้งทาํงานของบุคลากรให้น่าสนใจ มีความ
ทา้ทายและใชค้วามเฉลียวฉลาดของบุคลากรใหม้ากที�สุด 

ยดุา รักไทย และสุภาวดี วทิยประพนัธ์ (2548) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความไวว้างใจเป็นหวัใจที�สาํคญั
ของผูน้าํ ความเชื�อถือไวว้างใจจะนาํไปสู่ความเป็นอิสระในการคิดและการทาํงานของทีมงาน 

สุธนา หรูวิจิตร์พงษ์ (2550) ได้กล่าวไวว้่าความไวว้างใจหมายถึงความถูกต้องตาม
ขอ้เท็จจริง ความเป็นกลางปราศจากอคติ ความมีเจตนาดี ความเชื�อถือ และความเคารพในความ
คิดเห็นของผูอื้�น สอดคลอ้งกบัทศันะของ Shaw (1997) ที�กล่าวไวว้า่ความไวว้างใจเป็นสิ�งสําคญั
อยา่งยิ�งที�ทาํใหอ้งคก์ารดาํรงอยูแ่ละประสบผลสาํเร็จ เนื�องจากการทาํงานร่วมกนัตอ้งพึ�งพาอาศยัซึ� ง
กนัและกนั แนวโน้มในปัจจุบนัมีความหลากหลายขององค์ประกอบในการทาํงานมากขึ�น ความ
ไวว้างใจกนัระหว่างสมาชิกในองคก์ารมีแนวโน้มเพิ�มขึ�น ความไวว้างใจเป็นแหล่งทรัพยากรที�มา
จากความร่วมมือเป็นพื�นฐาน  

Ohanian (1991) ไดท้าํการวจิยัเพื�อพฒันามาตราวดั (Scale) ความไวว้างใจซึ� งประกอบไปดว้ย 
การพึ�งพาได ้(Dependable) ความซื�อสัตยสุ์จริต (Integrity) ความจริง (Sincere) และความน่าเชื�อถือ 
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(Trustworthy) สอดคลอ้งกบัทศันะของ Whitney (1996) ซึ� งไดก้ล่าวไวว้า่ ความไวว้างใจหมายถึง
ความมั�นใจในความซื�อสัตย ์สุจริต ความน่าเชื�อถือ และความยติุธรรมในบุคคล  

Boon and Holmes (1991) ไดก้ล่าวไวว้า่ความไวว้างใจเป็นสภาพการณ์ที�รวมถึงความ
มั�นใจ สิ� งที�คาดหวงัในทางบวกเช่นเดียวกับการจูงใจผูอื้�น ประกอบกับการคาํนึงถึงตนเองใน
สถานการณ์ที�มีความเสี�ยงขึ�นอยู่กบั 3 องคป์ระกอบ ดงันี�  1) แนวโนม้ที�มีต่อความไวว้างใจที�เป็น
นิสัยบุคคลนั�นๆ 2) ปัจจยักาํหนดสถานการณ์และ 3) ประวติัความสัมพนัธ์  

Mishra (1996) ที�กล่าวไวว้่า ความไวว้างใจหมายถึง ความเต็มใจของบุคคลที�มีความ
มั�นคงต่อผูอื้�น โดยมีความเชื�อว่า บุคคลนั�นเป็นบุคคลที�มีความสามารถ มีความเปิดเผย ให้ความ
สนใจ ห่วงใย และความน่าเชื�อถือ สอดคลอ้งกบัทศันะของ Marshall (2000) ที�กล่าวไวว้่าความ
ไวว้างใจ เป็นผลสะทอ้นให้เกิดความเชื�อมั�น ความซื�อสัตยสุ์จริตของบุคคลที�มีต่อคุณลกัษณะและ
ความสามารถของบุคคลอื�นๆ 

Comings and Bromiley (1996) ไดใ้ห้ความหมายของความไวว้างใจ(Trust)วา่เป็นความ
เชื�อของบุคคลหรือกลุ่ม แบ่งได้ดังนี�  1)  ความศรัทธาทาํให้เกิดความพยายามที�จะปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลงรวมทั�งมีการแสดงออกซึ� งความยึดมั�นผูกพนั 2) ความซื�อสัตย ์สุจริตในการประชุมหรือ
เจรจา และ 3)ไม่ยอมไดรั้บความไดเ้ปรียบจากผูอื้�นมากเกินไปแมว้า่จะมีโอกาส สอดคลอ้งกบัทศันะ
ของ อุชุมพร แกว้ขนุทด (2550) ที�ไดก้ล่าวไวว้า่ ความไวว้างใจ(Trust) คือระดบัความคาดหวงั ความ
เชื�อ และความมั�นใจ ในความซื�อสัตย์ สุจริต ความมั�นคง ความเชื�อถือความเปิดเผย และความ
ยติุธรรมของบุคคลหรือกลุ่มนั�นจะกระทาํตามคาํพดู คาํสัญญา ทั�งที�เป็นภาษาพูด ภาษาเขียน และจะ
กระทาํในสิ�งที�เป็นประโยชน์ดว้ยความสามารถ ความเปิดเผย ความห่วงใย และความเชื�อถือ โดยไม่
ตอ้งคาํนึงถึงการควบคุมตรวจสอบ  

Reynolds (1997) กล่าวไวว้่าการมีความไวว้างใจซึ� งกนัและกนัของบุคคลในองค์การ
ก่อให้เกิดผลลพัธ์ที�มีประสิทธิภาพต่อองคก์ารสอดคลอ้งกบัทศันะของLuhmann (1997) ที�กล่าวไว้
วา่ ความไวว้างใจเปรียบเสมือนหมุดหรือสลกัที�ยึดส่วนต่างๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั และสามารถเอื�ออาํนวย
ให้องค์การบรรลุเป้าหมายพร้อมกบัความเจริญเติบโตขององคก์าร หากองคก์ารใดปราศจากความ
ไวว้างใจบุคคลในองคก์ารจะทาํใหเ้สียเวลา เสียทรัพยากรในการบริหารจดัการ เป็นจาํนวนมากกวา่
องคก์ารจะประสบผลสาํเร็จได ้ซึ� งความไวว้างใจมีความสาํคญัในหลายทางและเป็นส่วนประกอบที�
จาํเป็นในทุกประเภทในสัมพนัธภาพของมนุษย ์อีกทั�งยงัผลให้เกิดความราบรื�นและเกิดคุณค่าใน
การแลกเปลี�ยนต่างๆ ด้วยวิธีการที�มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบั ทศันะของอุชุมพร แก้วขุนทด 
(2550) ที�กล่าวไวว้า่ ความไวว้างใจเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างกนัและกนัเป็นการมอบหมายให้ทาํ
หนา้ที�ดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริตต่อกนั 
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Robbins (2000) กล่าวไวว้่า ความไวว้างใจ (Trust) มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมใน
เครือข่ายอยา่งแทจ้ริง สามารถปรับตวัไดใ้นรูปแบบต่างๆ ขององคก์าร สามารถบริหารจดัการภาวะ
วิกฤต ลดความขดัแยง้ ลดตน้ทุนความไวว้างใจเป็นแนวคิดที�ซับซ้อน เป็นสัมพนัธภาพระหว่าง 2 
คนอยา่งสมํ�าเสมอไม่ใช่เป็นบุคลิกภาพของบุคคลบางคนเกิดขึ�นระหวา่งบุคคลไม่ใช่ภายในบุคคล
เท่านั�น สิ�งที�บุคคลกระทาํเป็นผลกระทบของระดบัความไวว้างใจระหวา่งผูใ้ห้ความไวว้างใจและผู ้
ถูกไวว้างใจ ซึ� งเกิดไดจ้ากความน่าเชื�อถือเป็นการยอมรับและสนบัสนุนใหผู้ที้�ถูกไวว้างใจกระทาํให้
ผูอื้�นโดยการเปิดเผยความคิด ความรู้สึกและปฏิกริยา และความไวว้างใจเป็นสิ�งที�สําคญั องคก์รที�
บรรลุวตัถุประสงค์ระยะยางและประสบความสําเร็จจะตอ้งมีการกาํหนดวิธีการปฏิบติังานเพื�อ
ส่งเสริมการประสานความร่วมมือและตวับ่งชี� ระดบัความไวว้างใจประกอบด้วย 3 ตวับ่งชี� คือ 1) 
การเปิดเผย (Openness) เป็นความเต็มใจในการเปิดเผยเรื�องราวต่างๆ ภายในกลุ่ม 2) การให้เกียรติ 
(Respect) เป็นการใหเ้กียรติซึ� งกนัและกนัภายในกลุ่ม และ 3) ความสอดคลอ้ง (Alignment) เป็นการ
ร่วมมือประสานงานกนัภายในกลุ่ม การเสนอความคิดเห็นและตดัสินใจร่วมกนั 

Russel (2001) ได้ให้คาํนิยาม ความไวว้างใจ (Trust) ไวว้่าเป็นความรับผิดชอบต่อความ
ผดิพลาดและการเรียนรู้จากสิ�งที�เกิดขึ�น การเปิดรับต่อการเปลี�ยนแปลงและวธีิการบริหารใหม่ๆ การ
มองเห็นบุคลากรทุกคนในองค์กรที�มีส่วนร่วมในการทาํงาน เปิดโอกาสให้บุคลากรมีอิสระอย่าง
เตม็ที�  

Lumsden (2003) กล่าวไวว้า่ความไวว้างใจ (Trust) คือการรับรู้วา่บุคคลมีความสมํ�าเสมอ 
และมีความซื�อตรง โดยปกติแลว้คนเราจะเชื�อมั�นในคนที�แสดงให้เห็นถึงความจริงใจ (Sincerity) และ
จริยธรรม (Ethical) หรือมีคุณลกัษณะที�บ่งบอกถึงการเป็นบุคคลที�มีคุณธรรม   

Caligiuri (2006) จาํแนกทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล (Intersonal Skills) ไวว้า่การ
สร้างความไวว้างใจ (Trust) เป็นองค์ประกอบที�สําคญัอนัดบัแรกหรือจุดเริ�มตน้ที�ดีในการสร้าง
สัมพนัธ์กบับุคคลอื�น ซึ� ง Reynolds (1997) เห็นวา่ความไวว้างใจวา่เป็นวิถีทางหนึ�งของการสะทอ้น
สัมพนัธ์ภาพระหว่างบุคคลในองค์การที�แสดงถึงความแตกต่างระหว่างความสําเร็จและความ
ลม้เหลวในสัมพนัธ์ภาพความไวว้างใจการตอบสนองต่อความไวว้างใจ มี 3 ประการ คือ 1) ความ
ไวว้างใจตอ้งใช้เวลาในการพฒันาการคงไวซึ้� งความไวว้างใจจะตอ้งทาํให้มีอยูอ่ย่างสมํ�าเสมอโดย
ตอ้งมีเป้าหมายร่วมกนัที�ชดัเจนและไม่มีการลงโทษ 2) ความตอ้งการความไวว้างใจตอ้งมีความ
อดทนความไวว้างใจในองคก์ารตํ�าก็จะทาํให้ผลการปฏิบติังานตํ�าดว้ย ถา้ความไวว้างใจในองคก์าร
สูงก็จะทาํให้บุคลากรทุกคนได้รับมาตรฐานในการทาํงานที�สูงและ3) ความไวว้างใจจะตอ้งใช้
ทกัษะและการฝึกปฏิบติัซึ� งการพฒันาทกัษะและจิตใจจะเป็นสิ� งที�จาํเป็นต่อสัมพนัธ์ภาพความ
ไวว้างใจในการปฏิบติังาน 
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Giysham (2008) ให้ทศันะเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ที�ดีกบัผูอื้�นนั�นสิ�งสําคญัควรเริ�มตน้ใน
เรื�องของการสร้างความไวว้างใจแก่ผูอื้�น ซึ� งผูน้าํในยุคโลกาภิวตัน์ตอ้งเป็นผูท้าํให้เกิดความศรัทธา
ความไวว้างใจ เพราะว่าความไวว้างใจเป็นลักษณะที�สําคญัของบุคคลและของกลุ่ม ซึ� งความ
ไวว้างใจของคนในองคก์รจะเป็นตวัประสานสู่ความสําเร็จหรือสู่เป้าหมายขององคก์ารไดเ้ป็นอยา่ง
ดี ซึ� งประกอบดว้ย ความซื�อสัตยเ์พราะถือวา่ความซื�อสัตยเ์ป็นความรับผิดชอบและเป็นแบบอยา่งที�
สาํคญัยิ�งของผูน้าํ ผูน้าํจะตอ้งรักษาไวว้ึ�งความซื�อสัตยแ์ละใชเ้ป็นเครื�องมือที�ก่อให้เกิดความร่วมมือ
ซึ�งเป็นลกัษณะที�สาํคญัของผูน้าํ 

ดงันั�น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององคป์ระกอบ “ความไวว้างใจ” ไดว้า่หมายถึง
พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐานที�ไดรั้บความคาดหวงั ความเชื�อมั�น 
และไวว้างใจจากบุคลากรที�แสดงออกอยา่งเปิดเผย มีความร่วมมือร่วมใจกนั มีความเอาใจใส่ในงาน 
มีความซื�อสัตยรั์บผิดชอบ และความคาดหวงัว่าผูบ้ริหารจะปฎิบติัตามคาํพูดที�สัญญาไวซึ้� งนิยาม
ดงักล่าวเชื�อมโยงถึงตวับ่งชี�หรือสาระสําคญัเพื�อการวดัความไวว้างใจประกอบดว้ย 1)ความเชื�อมั�น
2) ความซื�อสัตยสุ์จริต 3)ความโปร่งใส ตรวจสอบได4้)  ความจริงใจ ช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั5) มี
ความรับผดิชอบ6)ความขยนัหมั�นเพียร 
นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชีeขององค์ประกอบการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 

อรุณ รักธรรม (2523) กล่าววา่ คาํว่า “ความขดัแยง้” (Conflict) มาจากรากศพัท์ ภาษา
ลาติน คือ “Configure” ซึ� งแปลวา่ “การต่อสู้” (Fight) หมายถึง “การทาํสงคราม” “ความไม่ลงรอย
กนั” หรือ “การเขา้กนัไม่ได”้ “การคดัคา้นซึ�งกนัและกนั” หรือ “ฝ่ายตรงขา้ม”   
Argyris (อา้งใน อรุณ รักธรรมและปุระชยั เปี� ยมสมบูรณ์, 2527:30) กล่าวว่า “โดยทั�วไปความ
ขดัแยง้ คือเหตุการณ์อนัเกิดขึ�นเมื�อบุคคลไม่อาจยนือยูใ่นสถานะจาํกดัสถานะหนึ�ง ความขดัแยง้เกิด
จากความตอ้งการที�ตรงกนัขา้มกนัในขณะหนึ�ง ความขดัแยง้อาจเกี�ยวกบัความไม่สามารถตดัสินใจ
กระทาํอยา่งใดอยา่งหนึ�ง หรือเป็นเพราะอยากทาํทั�งสองสิ�งในเวลาเดียวกนั” 

David (อา้งถึงใน เสริมศกัดิ|  วิศาลาภรณ์, 2534:11)ให้ความหมายไวว้่าความขดัแยง้ 
(Conflict) หมาย ถึงการที�ทั�งสองฝ่ายมีการรับรู้ที�ไปดว้ยกนัไม่ได ้ในเรื�องที�เกี�ยวกบัการกระทาํหรือ
จุดมุ่งหมาย ไม่วา่การรับรู้นั�นจะถูกตอ้งหรือไม่ถูกตอ้งก็ตาม คนที�อยูใ่นความขดัแยง้จะมีความรู้สึก
วา่ ถา้หากฝ่ายหนึ�งชนะ อีกฝ่ายหนึ�งก็จะแพ ้

ชูเกียรติ แถวปัดถา (2537) หมายถึงการต่อสู้ การทาํสงคราม ความพยายามที�จะเป็น
เจา้ของการเผชิญหนา้ เพื�อมุ่งร้าย การกระทาํที�ไปดว้ยกนัไม่ไดคื้อ มีลกัษณะตรงกนัขา้ม คือ การไม่
ถูกกนัเมื�อบุคคลมีความคิดความสนใจ ความตอ้งการ หรือการกระทาํที�ไม่เหมือนกนั 
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ความขดัแยง้ตามความหมายของราชบณัฑิตยสถาน (2538)หมายถึงการไม่ลงรอยกนั ซึ� งหากจะแยก
พิจารณาคาํว่า “ขดั” ราชบณัฑิตยสถาน (2538:133) หมายถึงการไม่ทาํตาม ฝ่าฝืน ฝืนไวแ้ละคาํว่า 
“แยง้” ราชบณัฑิตยสถาน (2538:681)หมายถึงไม่ตรงหรือลงรอยเดียวกนั ตา้นทานไว ้ดงันั�นจึงสรุป
ไดว้า่ ความขดัแยง้ ประกอบดว้ยอาการทั�งขดัและแยง้ซึ� งหมายถึงการที�ทั�งสองฝ่ายจะไม่ทาํตามกนั
แลว้ยงัพยายามที�จะตา้นเอาไวอี้กดว้ย 

เสริมศกัดิ|  วศิาลาภรณ์ (2540) ความขดัแยง้ หมายถึง การที�แต่ละฝ่ายไป ดว้ยกนัไม่ไดใ้น
เรื�องเกี�ยวกบัความตอ้งการ ไม่วา่จะเป็นความตอ้งการจริง หรือศกัยภาพที�จะเกิดตามตอ้งการ  

สมยศ นาวีการ (2540) ไดใ้ห้ความหมายไว ้วา่ ความขดัแยง้ คือการไม่เห็นพอ้งที�เกิดขึ�น
จากความแตกต่างระหว่างบุคคลสองคน หรือกลุ่มสองกลุ่ม หรือมากกว่า ภายใตค้วามขดัแยง้ของ
องคก์าร บุคคล หรือกลุ่ม อาจจะขดัขวางเป้าหมาย หรืองานระหวา่งกนั 

Robin (อา้งถึงในเทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ, 2540 :238)ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ 
ความขดัแยง้หมายถึงปฏิสัมพนัธ์ที�มีลกัษณะของความไม่เป็นมิตรหรือตรงกนัขา้มกนัทุกชนิด 
Filley (อา้งถึงใน เสริมศกัดิ|  วิศาลาภรณ์2540:11)ความขดัแยง้ เป็นกระบวนการทางสังคม ความ
ขดัแยง้เกิดขึ� นเมื�อแต่ละฝ่ายมีจุดมุ่งหมายที�ไปด้วยกันไม่ได้ และมีค่านิยมที�แตกต่างกันความ
แตกต่างนี�มกัเกิดจากการรับรู้มากกวา่ที�จะเป็นความแตกต่างที�เกิดขึ�นจริงๆ 
พงษพ์นัธ์ พงษโ์สภา (2542)ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ ความขดัแยง้ (Conflict) คือสภาพของความไม่
ราบรื� นที�เกิดขึ�นภายในตวับุคคลหรือระหว่างกลุ่ม เนื�องจากมีความต้องการ หรือผลประโยชน์
ขดัแยง้กนัและไม่สามารถตดัสินใจหรือหาขอ้ตกลงร่วมกนัได ้

Morris (2004) ความขดัแยง้ หมายถึงความไม่ลงรอยกนั หรือสภาวะที�ไม่เห็นพร้อง
ตอ้งกนั หรือความเป็นปฎิปักษก์นั ระหว่างบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ตั�งแต่ 2 กลุ่มขึ�นไปโดยมีสามา
เหตุมาจากวตัถุประสงค์ที�ไม่สามารถเขา้กนัได้ ความไม่ลงรอยกนั ทางด้านความตอ้งการ ความ
ปรารถนา ค่านิยม ความเชื�อ และหรือทศันคติ 

พรสุข หุ่นนิรันดร (2552) ไดนิ้ยามวา่ ความขดัแยง้ หมายถึงปฏิสัมพนัธ์ที�มีลกัษณะของ 
ความไม่เป็นมิตรหรือตรงกนัขา้มหรือไม่ลงรอยกนัหรือความไม่สอดคลอ้งกนั ลกัษณะของความไม่
ลงรอยกันหรือไม่สอดคล้องกันนี� จะเกี�ยวข้องกับประเด็นต่างๆ หลายประเด็น เช่น เป้าหมาย 
ความคิด ทศันคติ ความรู้สึก ค่านิยม ความสนใจ ความสัมพนัธ์ เป็นตน้ 

ดงันั�น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบติัการขององคป์ระกอบ “แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้” ไดว้า่
หมายถึงพฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐานที�แสดงออกถึงการแก้ไข
ปัญหาความขดัแยง้ในการปฏิบติัหน้าที�ในเรื�องการกระทาํหรือจุดมุ่งหมายโดยแกไ้ขปัญหาความ
ขดัแยง้ในด้านการปรับเปลี�ยนทศันคติ ความรู้สึก ค่านิยม ความสนใจ การยอมรับความขดัแยง้ 
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ความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล ความเข้าใจบทบาทหน้าที�ของตนเองและผู ้อื�นอาจ
ก่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคซึ์� งนิยามดงักล่าวเชื�อมโยงถึงตวับ่งชี�หรือสาระสําคญัเพื�อการวดั แกไ้ข
ปัญหาความขดัแยง้ ประกอบด้วย 1) แก้ไขปัญหา2) ความขดัแยง้ในองค์กร 3) การปรับเปลี�ยน
ทศันคติ ความรู้สึก 4) ความรู้สึก ค่านิยม 5)ความแตกต่างระหวา่งบุคคล6)บทบาทหนา้ที�ของตนเอง 
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ตารางที� 2.9 องค์ประกอบ/นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชีeของทกัษะความร่วมมือ 
 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ตัวบ่งชีe/สาระหลกัเพื�อการวดั 

1. การมีส่วนร่วม 
(Participation) 
 

พฤติกรรมการแสดงออกของ ผู ้บ ริหา ร
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานที�แสดงออกถึงการ
เปิดโอกาสให้สมาชิกร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ 
ร่วมวางแผนการดาํเนินกิจกรรม ร่วมติดตาม
ตรวจสอบ และการประเ มินผลร่วมกัน
เป็นไปอย่างมีอิสรภาพ เสมอภาคนําผลที�
ไดม้าปรับปรุงแกไ้ขพฒันางานในกลุ่มให้มี
ความโปร่งใสและใหมี้ประสิทธิภาพยิ�งๆ ขึ�น 

1. สนบัสนุนใหมี้ส่วนร่วม 
2. ติดตามตรวจสอบและ 
ประเมินผล 
3. ผลการประเมินนาํมา 
ปรับปรุงกไ้ข 
4. หลกัการปฏิบติังาน
ร่วมกนั 
 

2. ความไวว้างใจ 
(Trust) 
 
 

พฤติกรรมการแสดงออกของ ผู ้บ ริหา ร
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานที�ไดรั้บความคาดหวงั 
ความเชื�อและความมั�นใจในความซื�อสัตย ์
สุจริต ความมั�นคง ความเปิดเผย ความเอาใจ
ใส่รับผิดชอบในงาน และความคาดหวงัว่า
ผูบ้ริหารนั�นจะปฏิบติัตามคาํพูดที�สัญญาไว้
มั�น  
 

1. ความเชื�อมั�น 
2. ความซื�อสัตยสุ์จริต  
3. ความโปร่งใสตรวจสอบ
ได ้
4. ความจริงใจ ช่วยเหลือซึ�ง
กนั 
และกนั 
5. มีความรับผดิชอบ 
6. ความขยนัหมั�นเพียร 

3. แกไ้ขปัญหา 
ความขดัแยง้ 
(Conflict 
Resolution) 
 

พฤติกรรมการแสดงออกของ ผู ้บ ริหา ร
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานที�แสดงออกถึงการ
แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในการปฏิบติัหนา้ที�
ในเรื�องการกระทาํหรือจุดมุ่งหมายโดยแกไ้ข
ปัญหาความขดัแยง้ในด้านการปรับเปลี�ยน
ทศันคติ ความรู้สึก ค่านิยม ความสนใจ การ
ยอมรับค วา มขัดแย้ง  ค วา ม เข้า ใจควา ม
แตกต่างระหว่างบุคคล ความเข้าใจบทบาท
หน้าที�ของตนเองและผู ้อื�นอาจก่อให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค ์

1. แกไ้ขปัญหา 
2. ความขดัแยง้ในองคก์ร 
3. การปรับเปลี�ยนทศันคติ  
4. ความรู้สึก ค่านิยม     
5. ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล 
6. บทบาทหนา้ที�ของตนเอง 
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2.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย: โมเดลสมมติฐานตัวบ่งชีeทักษะภาวะผู้นําในศตวรรษที� 21 

สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาขัeนพืeนฐาน 
จากผลการศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจยัจากหลากหลายแหล่งเพื�อการสังเคราะห์ทั�งใน

ระดบัองค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งชี� แล้วสรุปเป็นโมเดล
ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งชี�ทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที� 21สาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�น
พื�นฐานที�ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก4 องค์ประกอบ ดังนี�  ทักษะการสื� อสาร ทกัษะด้าน
เทคโนโลย ีทกัษะวสิัยทศัน์ และทกัษะความร่วมมือโดยแต่ละองคป์ระกอบหลกัมีองคป์ระกอบยอ่ย
ที�มีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะเป็นโมเดลการวดั (Measurement Model) 4 โมเดล ดงันี�  

1. โมเดลการวดัทกัษะการสื�อสาร ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ 

1. รู้เท่าทนัสื�อ (Media Literacy) 
2. ทกัษะดา้นเทคโนโลย ี(Technologies Skill) 
3. การนาํเสนอ (Presentation)  
2. โมเดลการวดัทกัษะความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย คือ  

1. ความคิดริเริ�ม (Originality) 
2. ความทา้ทาย (Challenge) 
3. ความยดืหยุน่ (Flexible) 
4. จินตนาการ (Imagining) 
3. โมเดลการวดัทกัษะวสัิยทศัน์ ประกอบด้วย 3  องค์ประกอบย่อย คือ  
1. การสร้างวสิัยทศัน์ (Formulating) 
2. การสื�อสารวสิัยทศัน์ (Communicating) 
3. การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational) 
4. โมเดลการวดัทกัษะความร่วมมือ  ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ  

1. มีส่วนร่วม (Participation) 
2. ความไวว้างใจ (Trust) 
3. แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ (Conflict Resolution) 
 
ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบดังกล่าว นํามาสร้างเป็นโมเดลความสัมพันธ์เชิง

โครงสร้าง ตวับ่งชี�ทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที� 21 สาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ที�จะใช้
เป็นกรอบแนวคิดเพื�อการวจิยั(Conceptual Framework) ในการวจิยัครั� งนี�  ดงัแผนภาพที�   2.6 
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แผนภาพที�  2. 6   โมเดลสมมติฐานตัวบ่งชีeทกัษะภาวะผู้นําในศตวรรษที�  21 

สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาขัeนพืeนฐาน 

 
 
 

ความยดืหยุน่(Flexible) 

รู้เท่าทนัสื�อ(Media Literacy) 

ทกัษะดา้นเทคโนโลยี (Technologies Skill) 

การนาํเสนอ(Presentation)  

ความคิดริเริ�ม(Originality) 

การสร้างวสิยัทศัน ์(Formulating) 

การสื�อสารวสัิยทศัน์ (Communicating) 

มีส่วนร่วม(Participation) 

ความไวว้างใจ(Trust) 

แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ 

(Conflict Resolution) 

ทกัษะภาวะผูน้าํ   
ในศตวรรษที� 21 

(Leadership 

Skillsin the 21st 
Century) 

ทกัษะการสื�อสาร
(Communication 

Skill) 

ทกัษะวสิัยทศัน์
(Visionary Skill) 

ทกัษะความร่วมมือ
(Collaboration  Skill) 

ความทา้ทาย(Challenge) ทกัษะความคิด
สร้างสรรค์

(CreativitySkill) 

จินตนาการ(Imagining) 

การสร้างแรงบนัดาลใจ(Inspirational) 
motivation)
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นอกจากนั�น องคป์ระกอบยอ่ยของแต่ละองคป์ระกอบหลกั ยงัประกอบดว้ยตวับ่งชี�  ดงันี�   
1. องค์ประกอบหลกัทกัษะการสื�อสาร มีตัวบ่งชีe ดังนีe 

1.1 การรู้เท่าทันสื�อ มี 10 ตวับ่งชี�  คือ 1) มีความรู้ในการแยกแยะจาํแนกความแตกต่าง
ระหวา่งสื�อที�ควรรับและไม่ควรรับได ้2)สามารถวเิคราะห์สังเคราะห์เนื�อหาสาระและเจตนาของสื�อ
ได ้3) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ เนื�อหาสาระและเจตนาของสื�อได4้) มีความสามารถและความ
รอบคอบในการวิเคราะห์สื� อ 5) มีวิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลจากสื� อ6) ตระหนักถึง
ผลกระทบของสื�อ 7) มีความรู้ ความสามารถในการใช้สื�อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 8) รู้วิธีใช้
สื�อในการคน้หาขอ้มูลสารสนเทศ  9) สามารถเลือกใช้สื�อไดอ้ย่างเหมาะสม 10) ใช้สื�อดว้ยความ
ระมดัระวงัโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัเป็นหลกั 

1.2 ทักษะด้านเทคโนโลยี  มี 5 ตวับ่งชี�  คือ 1) มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  2)สามารถประยกุตว์ธีิการ กระบวนการดา้นเทคโนโลยีในการพฒันางานของตนได ้3) 
สามารถใชเ้ทคโนโลยีในการเขา้ถึงขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูล 4) ใชเ้ทคโนโลยีในการแกไ้ขปัญหาใน
การทาํงาน5)สามารถประยกุตเ์ทคโนโลยพีฒันาเครื�องมือเครื�องใชเ้พื�อใหง้านมีประสิทธิภาพ 

1.3 การนําเสนอ มี 6 ตวับ่งชี�  คือ 1) สามารถวางแผนและกาํหนดวตัถุประสงค์ของการ
นาํเสนอ 2) สามารถวิเคราะห์และปรับรูปแบบการนาํเสนอให้สอดคลอ้งกบัผูฟั้ง 3) มีการถ่ายทอด
ความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการพูดและการใชภ้าษา 4) สามารถสร้างบรรยากาศโนม้นา้วจูงใจและ
การมีส่วนร่วมของผูฟั้ง 5) มีหลกัการเลือกใช้สื�อรูปแบบต่างๆให้เหมาะสมกบัการนาํเสนอ 6) มี
ทกัษะในการแกไ้ขเหตุการณ์เฉพาะหนา้ในการนาํเสนองาน 
2. องค์ประกอบหลกัทกัษะความคิดสร้างสรรค์ มีตัวบ่งชีe ดังนีe 

2.1 ความคิดริเริ�ม มี 3 ตวับ่งชี�  คือ 1)มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ผลงานใหม่ 2) มีความ
เชื�อมั�นในตนเอง พร้อมเผชิญกบัสถานการณ์ต่างๆ 3) การกลา้ตดัสินใจในการสร้างสรรคผ์ลงานใหม่ ๆ 

2.2 ความท้าทาย มี 4 ตวับ่งชี�  คือ 1) มีความเชื�อมั�นต่อการทาํงานที�มุ่งเปลี�ยนแปลงอยา่ง
สร้างสรรค ์2) กลา้ตดัสินใจในสภาวะที�มีความเสี�ยงสูง 3) มีความพร้อมรับสิ�งใหม่โดยไม่กลวัต่อ
ความผดิพลาด 4) มีเป้าหมายในการทาํงานที�ยิ�งใหญ่ 

2.3 ความยืดหยุ่น มี 4 ตวับ่งชี�  คือ 1) สามารถคิดหาคาํตอบอย่างอิสระไม่ตกอยู่ภายใต้
กฎเกณฑ์ 2) สามารถปรับเปลี�ยนแผนการปฏิบติังานตามความเหมาะสม3) สามารถปรับตวัเขา้กบั
สถานการณ์ต่าง ๆ ที�เปลี�ยนไป4) เปิดใจรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูอื้�น   

2.4 จินตนาการ มี5 ตัวบ่งชี�  คือ 1)มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการพฒันางาน 2) มี
ความคิดไตร่ตรอง สุขุม รอบคอบในการปฏิบติังาน3) มีอารมณ์ขนั เป็นกนัเองกบัเพื�อนร่วมงาน4) 
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สร้างบรรยากาศการทาํงานสนุกสนานไม่เครียดกบังาน 5) มีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์

3. องค์ประกอบหลกัทกัษะวสัิยทศัน์  มีตัวบ่งชีe ดังนีe 

3.1 การสร้างวสัิยทศัน์ มี 6 ตวับ่งชี�  คือ 1)สร้างภาพในอนาคตขององคก์ารไดช้ดัเจน2) มี
การศึกษาขอ้มูลหลากหลายเพื�อเก็บขอ้มูลนาํมาวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องวิสัยทศัน์องคก์าร3) มี
การแลกเปลี�ยนเรียนรู้เพื�อกระตุน้ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ด้วยวิถีทางใหม่ 4)เปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมอภิปรายกาํหนดเป้าหมายและวิสัยทศัน์ขององค์การเพื�อเป็นแนวทางปฏิบติั
ร่วมกนั5) มองปัญหาที�เกิดขึ�นเป็นสิ�งทา้ทายเพื�อคน้หาวธีิการแกไ้ขปัญหาดว้ยวิธีการใหม่ ๆ6) สร้าง
บรรยากาศในการสนบัสนุนความคิดสร้างสรรคไ์ด ้

3.2 การสื�อสารวิสัยทัศน์ มี 6 ตวับ่งชี�  คือ 1) ประชาสัมพนัธ์และสื�อสารวิสัยทศัน์อย่าง
ชดัเจนและต่อเนื�อง 2) จดัระบบสื�อสารหลากหลายรูปแบบเพื�อให้เกิดการยอมรับในวิสัยทศัน์ 3)จดั
กิจกรรมสร้างแรงจูงใจให้ผูเ้กี�ยวขอ้งเต็มใจปฏิบติังานเพื�อให้บรรลุตามวิสัยทศัน์ 4)สร้างแรงจูงใจ
ใหผู้ป้ฎิบติัตามเกิดความเชื�อมั�นต่อวสิัยทศัน์ 5)ให้ทุกคนมีส่วนร่วมกาํหนดเป้าหมายและกิจกรรมที�
สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์6)สร้างความเขา้ใจและเห็นคุณค่าในวสิัยทศัน์ 

3.3 การสร้างแรงบันดาลใจ มี 5 ตวับ่งชี�  คือ 1)สร้างความเชื�อมั�นวา่ปัญหาทุกอยา่งเป็นสิ�ง
ที�ทา้ทายและสามารถบรรลุเป้าหมายได ้2) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบติังาน3) สนบัสนุนส่งเสริมความคิดริเริ�มสร้างสรรคเ์พื�อมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดเป็นสําคญั4)สร้าง
แรงจูงใจใหเ้กิดการทาํงานเป็นทีม5)สร้างค่านิยมและปลูกฝังจิตสาํนึกที�ดีในการปฏิบติังาน 
4. องค์ประกอบหลกัทกัษะความร่วมมือมีตัวบ่งชีe ดังนีe 

4.1 การมีส่วนร่วม  มี 4 ตวับ่งชี� คือ 1) สนับสนุนสมาชิกร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วม
วางแผน 2) ติดตามตรวจสอบประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 3) นาํผลการประเมินมาปรับปรุงแกไ้ข
และพัฒนา 4) ใช้หลักการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานที�โปร่งใส ตรวจสอบได้และให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 

4.2 ความไว้วางใจ  มี 6 ตวับ่งชี�  คือ 1) สร้างความเชื�อมั�นว่าปัญหาทุกอย่างเป็นสิ�งที�ทา้
ทายและสามารถบรรลุเป้าหมายได ้2) มีความซื�อตรงต่อตนเองและหนา้ที�3) มีหลกัการปฏิบติังานที�
โปร่งใส ตรวจสอบได ้ 4) มีความจริงใจ ช่วยเหลือซึ� งกนัและกนัโดยไม่หวงัผลตอบแทน 5) แสดง
ความรับผดิชอบเมื�องานในหนา้ที�ผดิพลาด 6) มีความขยนัหมั�นเพียรตั�งใจปฏิบติังานใหบ้รรลุผลสาํเร็จ 

4.3 แก้ไขปัญหาความขัดแย้งมี 8 ตวับ่งชี�  คือ 1) มีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุปัญหาความ
ขดัแยง้ในองคก์าร 2) ร่วมกนัเลือกวิธีการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ขององคก์ารอยา่งสร้างสรรค ์3) 
ใชว้ิธีการประนีประนอมจากทุกฝ่ายโดยสันติวิธีเพื�อแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ที�เกิดขึ�น 4) ส่งเสริม
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การมีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าประสงค์และสร้างค่านิยมการทาํงานร่วมกนั 5) สร้างสรรค์
บรรยากาศในการทาํงานร่วมกนั 6) มีการพบปะสังสรรคเ์พื�อสร้างสัมพนัธภาพที�ดีต่อกนั 7)  ยอมรับ
และเขา้ใจความแตกต่างระหวา่งบุคคล 8) ทาํงานตามบทบาทหนา้ที�ของผูบ้ริหาร 
 



 
 

บทที� 3 
วธีิดาํเนินการวจิยั 

 
การวิจยัเรื�องตวับ่งชี� ทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที� 21 สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�น

พื�นฐานเป็นการวจิยัเชิงบรรยาย (Descriptive Research) มีวตัถุประสงคเ์พื�อทดสอบความสอดคลอ้ง
ของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งชี� ที�พฒันาขึ�นจากทฤษฎีและผลงานวิจยักบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ์ การกาํหนดวิธีดาํเนินการวิจยัในครั� งนี�  ได้พิจารณาจากวิธีการสร้างและพฒันาตวับ่งชี�
การศึกษาตามทศันะของนงลกัษณ์ วรัิชชยั (2545) ที�กล่าวไว ้3 วธีิ คือ  

วิธีที� 1ใช้นิยามเชิงปฏิบัติ (Pragmatic Definition) อาศยัการตดัสินใจและประสบการณ์
ของนักวิจยัในการคดัเลือกหรือกาํหนดตวัแปรย่อย การกาํหนดวิธีการรวมตวัแปรย่อย และการ
กาํหนดนํ� าหนกัตวัแปรยอ่ยแต่ละตวั วิธีนี� อาจทาํให้มีความลาํเอียงเพราะไม่มีการอา้งอิงทฤษฎีหรือ
ตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ถือวา่เป็นวธีิที�มีจุดอ่อนมากที�สุดเมื�อเทียบกบัวิธีแบบอื�นไม่
ค่อยมีผูนิ้ยมใช ้ 

วิธีที� 2ใช้นิยามเชิงทฤษฎี (Theoretical Definition) ที�อาจทาํไดส้องแบบ คือ 1)ใชท้ฤษฎี
และงานวิจยัเป็นพื�นฐานสนบัสนุนทั�งหมดตั�งแต่การกาํหนดตวัแปรยอ่ย การกาํหนดวิธีการรวมตวั
แปรยอ่ย และการกาํหนดนํ�าหนกัตวัแปรยอ่ย  แบบนี�ใชใ้นกรณีที�มีผูก้าํหนดโมเดลตวับ่งชี�การศึกษา
ไวก่้อน 2)ใช้ทฤษฎีและงานวิจยัเป็นพื�นฐานสนบัสนุนในการคดัเลือกตวัแปรย่อยและการกาํหนด
วิธีการรวมตวัแปรย่อย ส่วนการกาํหนดนํ� าหนกัตวัแปรย่อยแต่ละตวั ใช้ความคิดเห็นผูท้รงคุณวุฒิ
หรือผูเ้ชี� ยวชาญประกอบการตัดสินใจ แบบนี� ใช้ในกรณีที�ยงัไม่มีผูใ้ดกําหนดโมเดลตัวบ่งชี�
การศึกษาไวก่้อน  

วิธีที� 3ใช้นิยามเชิงประจักษ์ (Empirical Definition) เป็นนิยามที�นกัวิจยักาํหนดตวัแปร
ยอ่ยและวิธีการรวมตวัแปรยอ่ยโดยมีทฤษฎีและงานวิจยัเป็นพื�นฐานแต่กาํหนดนํ� าหนกัของตวัแปร
ยอ่ยโดยการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงประจกัษเ์ป็นวิธีที�มีผูนิ้ยมใชก้นัมากโดยการวิเคราะห์องคป์ระกอบ
เชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) เมื�อนกัวิจยัมีทฤษฎีและงานวิจยัรองรับโมเดลแบบ
หลวมๆ หรือโดยการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) เมื�อนกัวิจยัมี
ทฤษฎีและงานวจิยัรองรับโมเดลแบบหนกัแน่นเขม้แขง็   

การสร้างและพฒันาตวับ่งชี� การศึกษา 3 วิธีดงักล่าว ผูว้ิจยัเห็นว่าวิธีที� 3 เป็นการวิจยัที�
ยึดถือทฤษฎีประจกัษนิ์ยม(Empiricism) เป็นวิธีวิทยาศาสตร์ (Scientific Approach) ซึ� งผูว้ิจยัเชื�อว่า 
จะมีความน่าเชื�อถือในผลการวิจยัได้ดีกว่าวิธีที�1 หรือวิธีที� 2 ตามทศันะของวิโรจน์ สารรัตนะ 
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(2558) โดยเฉพาะอย่างยิ�งในงานวิจยันี�  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาทฤษฎีและผลงานวิจยัเพื�อรองรับโมเดลจาก
หลากหลายแหล่งเพื�อการสังเคราะห์ทั�งในระดบัองค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย นิยามเชิง
ปฏิบติัการและตวับ่งชี�  ดงันั�นการวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช้วิธีการสร้างและพฒันาตวับ่งชี� วิธีที� 3 
และใชว้ธีิการวเิคราะห์ 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร (Population) ที�ใช้ในการวิจยัครั� งนี�  คือผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สังกดั

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานปีการศึกษา 2558จาํนวน 225 เขตพื�นที�การศึกษา 
(สพป., สพม.) รวมทั�งสิ�นจาํนวน 30,850คน (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน, 2558) 
กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง (Sample Size) โดยใชก้ฎอตัราส่วนระหว่างหน่วยตวัอย่างต่อจาํนวน
พารามิเตอร์ 20:1 ตามทัศนะของ Gold(1980) และใช้วิธีการกาํหนดค่าพารามิเตอร์แบบ Free 
Parameter โดยพิจารณาจากวิธีการกาํหนดค่าพารามิเตอร์ 3 แบบจากทศันะของ Joreskogและ 
Sorbom (1989 อา้งถึงใน นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542)  คือ 1) Fixed Parameter กรณีที�ไม่มีเส้นอิทธิพล
ระหวา่งตวัแปรกาํหนดใหพ้ารามิเตอร์นั�นเป็นศูนย ์2) Free Parameter กรณีมีเส้นอิทธิพลระหวา่งตวั
แปรเพื�อให้ค่าพารามิเตอร์อิสระโดยไม่มีเงื�อนไขบงัคบั 3)Constrained Parameter กรณีมีเส้น
อิทธิพลระหว่างตวัแปร แต่นกัวิจยัตอ้งการกาํหนดค่าคงที�ให้กบัพารามิเตอร์นั�น และมกัใชใ้นการ
ปรับโมเดลโดยมีเหตุผลในการเลือกแบบ Free Parameter เพราะโมเดลในการวิจยันี� เป็นโมเดลการ
วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis Model: CFA Model) ซึ� งระหวา่ง
ตวัแปรมีเส้นอิทธิพล ซึ� งจาํนวนพารามิเตอร์ที�นบัไดจ้ากการรวมตวัแปรแฝงจาํนวน17ตวั ตวัแปร
สังเกตจาํนวน72ตวั และจาํนวนเส้นอิทธิพล89เส้น รวมทั�งหมด 34 พารามิเตอร์ ทาํให้ได้กลุ่ม
ตวัอยา่งที�ใชใ้นการวจิยัจาํนวน 680  คน  

ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสุ่มแบบหลายขั�นตอน (Multi – Stage Random Sampling)เพื�อให้ได้
กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 680 คน จากประชากรจาํนวน 30,850 คน โดยวิธีจบัสลากเพื�อให้ไดร้ายชื�อ
จงัหวดัที�เป็นกลุ่มตวัอย่างในแต่ละภูมิภาค แล้วนาํมาทาํการสุ่มอย่างง่ายแบบไม่ใส่คืน(Without 
Replacement) จาํแนกจาํนวนกลุ่มตวัอย่างเป็นรายเขตพื�นที�การศึกษาโดยแต่ละจงัหวดัสุ่มเลือก
สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาและสุ่มเลือกสํานกังานเขตพื�นที�มธัยมศึกษาจงัหวดัละ1 
เขตพื�นที�การศึกษา รวมทั�งสิ�น48 เขตพื�นที�การศึกษาและทาํการสุ่มแบบแบ่งชั�นอย่างเป็นสัดส่วน 
(Proportional Stratified Random Sampling)โดยแบ่งชั�นตามระดบัการศึกษาที�เปิดสอนโดยแบ่งเป็น
โรงเรียนระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษาและใชโ้รงเรียนเป็นหน่วยของการสุ่มแลว้ทาํการ
สุ่มโรงเรียนแต่ละขนาดตามสัดส่วน 
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ตารางที�  3.1 จําหวดัที�เป็นกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามภูมิภาค  
 

ภูมิภาคที� จังหวดั ร้อยละ 30 กลุ่มตัวอย่าง 

1.ภาคเหนือ 
 

จาํนวน  9  จงัหวดัไดแ้ก่  เชียงราย, เชียงใหม่, 
น่าน, พะเยา, แพร่, แม่ฮ่องสอน, ลาํปาง, 
ลาํพนู และอุตรดิตถ ์ 

3 เชียงราย 
เชียงใหม่ 
แพร่ 

2.ภาคะวนัออก 
เฉียงเหนือ 
 

จาํนวน 20 จงัหวดั ไดแ้ก่กาฬสินธ์ุ, ขอนแก่น
,ชยัภูมิ,นครพนม, นครราชสีมา,บึงกาฬ,
บุรีรัมย,์มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร,
ร้อยเอด็, เลย, สกลนคร, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, 
หนองคาย, หนองบวัลาํภู, อาํนาจเจริญ
,อุดรธานี และอุบลราชธานี  

6 นครราชสีมา 
ขอนแก่น 
บุรีรัมย ์
สุรินทร์ 
สกลนคร 
หนองคาย 

3.ภาคกลาง 
 

จาํนวน 22 จงัหวดัไดแ้ก่ กาํแพงเพชร, 
ชยันาทนครนายก, นครปฐม, นครสวรรค,์ 
นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยธุยา,
พิจิตร,พิษณุโลกเพชรบูรณ์, ลพบุรี, 
สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร, 
สิงห์บุรี, สุโขทยั, สุพรรณบุรี, สระบุรี, 
อ่างทอง, อุทยัธานี  
และกรุงเทพมหานคร  

7 นครสวรรค ์
พิษณุโลก 
สิงห์บุรี 
สุพรรณบุรี 
ปทุมธานี 
นนทบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

4.ภาคตะวนัออก 
 

จาํนวน 7 จงัหวดั ไดแ้ก่จนัทบุรี, ฉะเชิงเทรา, 
ชลบุรี, ตราด,ปราจีนบุรี, ระยองและสระแกว้ 

2 จนัทบุรี 
ชลบุรี 

5.ภาคตะวนัตก 
 

จาํนวน 5 จงัหวดั ไดแ้ก่กาจญบุรี, ตาก, 
ประจวบคีรีขนัธ์, เพชรบุรีและราชบุรี  

2 ราชบุรี 
เพชรบุรี 

6.ภาคใต ้
 

จาํนวน 14 จงัหวดั ไดแ้ก่ กระบี�, ชุมพร, ตรัง, 
นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ปัตตานี, พงังา, 
พทัลุง, ภูเก็ต, ระนอง, สตูล, สงขลา, สุ
ราษฎร์ธานี และ ยะลา 

4 ตรัง 
นครศรีธรรมราช 
พงังา 
สุราษฎร์ธานี 

รวมทั/งสิ/น  77  จังหวดั 24 24 
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ตารางที�  3.2 จําแนกลุ่มตัวอย่างรายเขตพื/นที�และระดับการศึกษาที�เปิดสอน 
 

ภูมภิาคที� จงัหวดั เขตพื/นที� 
ประถมศึกษา 

เขตพื/นที� 
มธัยมศึกษา 

รวมเขตพื/นที� 
 

1.ภาคเหนือ 
 

1. เชียงราย 
2. เชียงใหม่ 
3. แพร่ 

4 
1 
2 

34 
36 
37 

6 

2.ภาคะวนัออก 
เฉียงเหนือ 
 

1. นครราชสีมา 
2. ขอนแก่น 
3. บุรีรัมย ์
4. สุรินทร์ 
5. สกลนคร 
6. หนองคาย 

7 
1 
4 
3 
3 
2 

31 
25 
32 
33 
23 
21 

12 

3.ภาคกลาง 
 

1. นครสวรรค ์
2. พิษณุโลก 
3. สิงห์บุรี 
4. สุพรรณบุรี 
5. ปทุมธานี 
6. นนทบุรี 
7. กรุงเทพมหานคร 

2 
3 
1 
3 
2 
2 
1 

42 
39 
5 
9 
4 
3 
1 

14 

4.ภาคตะวนัออก 
 

1. จนัทบุรี 
2. ชลบุรี 

1 
3 

17 
18 

4 

5.ภาคตะวนัตก 
 

1. ราชบุรี 
2. เพชรบุรี 

2 
1 

8 
10 

4 

6.ภาคใต ้
 

1. ตรัง 
2. นครศรีธรรมราช 
3. พงังา 
4. สุราษฏร์ธานี 

2 
4 
1 
3 

13 
12 
14 
11 

8 

รวมทั/งสิ/น 24 24 24 48 
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ตารางที� 3.3  จํานวนกลุ่มตัวอย่างที�ได้มาโดยวธีิการสุ่มแบบหลายขั/นตอน 
(Multi-stage random sampling) 
 

การสุ่มครั/งที�  1 
จังหวดัจําแนกตามภูมิภาค 

การสุ่มครั/งที�  2 
จํานวนผู้บริหาร 

การสุ่มครั/งที�  3 
จํานวนผู้บริหารที�เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

ภาค จงัหวดั เขต ประถมศึกษา เขต มธัยมศึกษา ประถมศึกษา มธัยมศึกษา 
เล็ก กลาง ใหญ่ เล็ก กลาง ใหญ่ เล็ก กลาง ใหญ่ เล็ก กลาง ใหญ่ 

ภาค เหนือ เชียงราย 4 95 49 3 34 7 42 10 14 8 2 1 6 2 
เชียงใหม่ 1 46 41 6 36 7 25 10 7 6 2 1 4 2 
แพร่ 2 109 20 3 37 15 31 5 16 3 1 2 4 1 

ภาค
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

นครราชสีมา 7 129 92 7 31 12 20 18 18 13 2 2 3 3 
ขอนแก่น 1 109 50 4 25 45 27 12 16 9 2 7 4 2 
บุรีรัมย ์ 4 112 78 4 32 29 26 11 17 13 1 4 4 2 
สุรินทร์ 3 64 162 8 33 49 26 10 9 24 2 7 4 2 
สกลนคร 3 77 100 5 23 19 18 8 11 15 2 2 2 1 
หนองคาย 2 62 42 3 21 32 16 8 9 6 1 4 3 1 

ภาคกลาง นครสวรรค ์ 2 114 35 2 42 30 18 10 17 5 1 4 3 2 
พิษณุโลก 3 131 33 3 39 30 20 7 18 6 2 4 3 1 
สิงห์บุรี 1 79 35 3 5 28 24 12 12 5 1 4 3 2 
สุพรรณบุรี 3 77 46 5 9 20 21 20 11 7 1 3 3 3 
ปทุมธานี 2 12 42 13 4 9 13 21 2 6 2 2 2 3 
นนทบุรี 2 38 13 13 3 13 15 19 6 1 2 2 2 3 
กรุงเทพมหานคร 1 - 13 24 1 5 24 38 - 2 3 1 3 5 

ภาค
ตะวนัออก 

จนัทบุรี 1 32 47 8 17 20 13 6 4 7 2 3 2 1 
ชลบุรี 3 4 47 30 18 10 17 23 1 7 4 2 2 3 

ภาค
ตะวนัตก 

ราชบุรี 2 71 70 9 8 18 27 10 10 10 2 2 4 2 
เพชรบุรี 1 49 50 2 10 25 20 15 7 7 1 3 3 2 

ภาคใต ้ สุราษฎร์ธานี 3 16 42 2 11 29 26 11 2 6 2 4 4 2 
พงังา 1 88 64 5 14 11 8 8 12 9 1 2 1 2 
นครศรีธรรมราช 4 93 42 7 12 53 31 15 14 6 2 7 4 2 
ตรัง 2 67 69 5 13 14 19 11 10 10 2 2 3 2 

24 24 1,674 1,282 174 24 530 527 318 243 191 44 75 76 51 
3,130 1,375 478 202 

  4,505 680 
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ตารางที� 3.4จํานวนกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามขนาดโรงเรียน และระดับการศึกษาที�เปิดสอน 
 

ระดับการศึกษาที�เปิดสอน  ขนาดโรงเรียน รวม 

ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
ประถมศึกษา 243 191 44 478 
มธัยมศึกษา 75 76 51 202 

รวม 318 267 95 680 

 
3.2 เครื�องมอืที�ใช้ในการวิจัย 

เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยัครั� งนี� มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น2 ตอนดงันี�  
ตอนที� 1 แบบสอบถามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามลกัษณะเครื�องมือเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check list) ไดแ้ก่เพศอายุวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร และ
ขนาดสถานศึกษา 

ตอนที� 2 แบบสอบถามตวับ่งชี� ทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที� 21 สําหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ลกัษณะเครื�องมือเป็นมาตรวดัแบบประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดบัคือ
มากที�สุดมากปานกลางนอ้ยและนอ้ยที�สุด จาํแนกเนื�อหาตามองค์ประกอบหลกัและองคป์ระกอบ
ยอ่ย ดงันี�  

3.2.1 องค์ประกอบหลกัทกัษะการสื�อสาร  
3.2.1.1 องคป์ระกอบยอ่ยดา้นรู้เท่าทนัสื�อ  
3.2.1.2 องคป์ระกอบยอ่ยดา้นทกัษะเทคโนโลย ี
3.2.1.3 องคป์ระกอบยอ่ยดา้นการนาํเสนอ 

3.2.2 องค์ประกอบหลกัทกัษะความคิดสร้างสรรค์   
3.2.2.1 องคป์ระกอบยอ่ยดา้นความคิดริเริ�ม 
3.2.2.2 องคป์ระกอบยอ่ยดา้นความทา้ทาย 
3.2.2.3 องคป์ระกอบยอ่ยดา้นความยดืหยุน่ 
3.2.2.4 องคป์ระกอบยอ่ยดา้นจินตนาการ 

3.2.3 องค์ประกอบหลกัทกัษะวสัิยทศัน์   
3.2.3.1 องคป์ระกอบยอ่ยดา้นการสร้างวสิัยทศัน์ 
3.2.3.2 องคป์ระกอบยอ่ยดา้นการสื�อสารวสิัยทศัน์ 
3.2.3.3 องคป์ระกอบยอ่ยดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 
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3.2.4  องค์ประกอบหลกัทกัษะความร่วมมือ    
3.2.4.1 องคป์ระกอบยอ่ยดา้นมีส่วนร่วม 
3.2.4.2 องคป์ระกอบยอ่ยดา้นความไวว้างใจ 
3.2.4.3 องคป์ระกอบยอ่ยดา้นแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ 

 

3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมอื 
เนื�องจากการสร้างและพฒันาตวับ่งชี� ในการวิจยัครั� งนี� ใช้นิยามเชิงประจกัษ ์ (Empirical 

Definition) ซึ� งเป็นนิยามที�นกัวิจยักาํหนดตวัแปรยอ่ยและวิธีการรวมตวัแปรยอ่ยโดยมีทฤษฎีและ
งานวจิยัเป็นพื�นฐานแลว้กาํหนดนํ� าหนกัของตวัแปรยอ่ยโดยการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ดงันั�น
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื� องมือที�ใช้ในการวิจัย จึงเริ� มดําเนินการมาตั� งแต่
การศึกษาวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้งในบทที� 2 ดงันี�  

3.3.1 ศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัของนกัวชิาการหรือหน่วยงาน เพื�อสังเคราะห์แลว้กาํหนด
เป็นองคป์ระกอบหลกัที�ใชใ้นการวจิยั 

3.3.2 ศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัของนกัวชิาการหรือหน่วยงาน เพื�อสังเคราะห์แลว้กาํหนด
เป็นองคป์ระกอบยอ่ยของแต่ละองคป์ระกอบหลกัที�ใชใ้นการวจิยั 

3.3.3 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัของนักวิชาการหรือหน่วยงาน เพื�อสรุปเป็นนิยามเชิง
ปฏิบติัการที�เชื�อมโยงถึงการกาํหนดเป็นตวับ่งชี� หรือสาระหลกัเพื�อการวดัของแต่ละองค์ประกอบ
ยอ่ยที�ใชใ้นการวจิยั  

3.3.4 สร้างตารางความสัมพนัธ์เพื�อตรวจสอบความสมเหตุสมผล (Logical) ในเนื�อหา
ระหว่างองค์ประกอบหลกั นิยามเชิงปฏิบติัการขององค์ประกอบย่อย และตวับ่งชี� หรือสาระหลกั
เพื�อการวดัในลกัษณะยอ้นกลบัไปกลบัมา (Repetitive Checking) เมื�อพบว่ามีความสมเหตุสมผล
แลว้จึงสร้างขอ้คาํถามจากตวับ่งชี�  โดย 1 ตวับ่งชี�อาจสร้างขอ้คาํถามได ้1 ขอ้คาํถามหรือมากกวา่ 1 
ขอ้คาํถาม 

3.3.5 สร้างตารางความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อย นิยามเชิงปฏิบติัการตวับ่งชี� /
สาระหลกัเพื�อการวดัและขอ้คาํถามของแต่ละองค์ประกอบหลกั เพื�อใช้เป็นแบบตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัตวับ่งชี� และนิยามเชิงปฏิบติัการและสร้างแบบตรวจสอบความถูกตอ้ง
เหมาะสมของสาํนวนภาษาและรูปแบบของแบบสอบถาม 

3.3.6 นําแบบตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคําถามกับตัวบ่งชี� และนิยามเชิง
ปฏิบติัการ (ดูจากภาคผนวก ก) และแบบตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของสํานวนภาษาและ
รูปแบบของแบบสอบถาม (ดูจากภาคผนวก ข) ใหผู้เ้ชี�ยวชาญเพื�อตรวจสอบคุณภาพดงันี�   
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 1. กรณีแบบตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคําถามกับตัวบ่งชี� และนิยามเชิง
ปฏิบติัการ เป็นการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยให้ผูเ้ชี�ยวชาญ
พิจารณาความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัตวับ่งชี� และนิยามเชิงปฏิบติัการ (Index of Congruence: 
IOC) โดยให้ทาํเครื�องหมาย � ลงในช่อง +1 หรือ 0 หรือ -1 โดย + 1 หมายถึง ขอ้คาํถามมีความ
สอดคลอ้ง 0 หมายถึง ไม่แน่ใจในความสอดคลอ้ง และ -1  หมายถึง ขอ้คาํถามไม่มีความสอดคลอ้ง
ผลที�ไดรั้บจากการตรวจสอบของผูเ้ชี�ยวชาญ นาํมาวิเคราะห์หาค่า IOC จากสูตร 

N
RIOC ∑

= โดย

กาํหนดเกณฑ์ค่า IOC ที�ระดบัเท่ากบัหรือมากกวา่ 0.50 จึงจะถือวา่ขอ้คาํถามนั�นมีความสอดคลอ้ง
กบัตวับ่งชี�และนิยามเชิงปฏิบติัการ (ดูผลการวเิคราะห์ค่าIOC ในภาคผนวก ค) 
 2. กรณีแบบตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของสํานวนภาษาและรูปแบบของ
แบบสอบถามเป็นการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของสํานวนภาษาและรูปแบบของ
แบบสอบถาม(ดูรายชื�อผูเ้ชี�ยวชาญใน ภาคผนวก ง) 

3.3.7 นําผลที�ได้จากการตรวจสอบของผู ้เชี� ยวชาญ ทั� งจากแบบตรวจสอบความ
สอดคล้องของข้อคาํถามกับตวับ่งชี� และนิยามเชิงปฏิบติัการ และแบบตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมของสํานวนภาษาและรูปแบบของแบบสอบถามปรับปรุงแก้ไขในขอ้คาํถามที�ไม่ผ่าน
เกณฑ์ค่า IOC และหรือในขอ้คาํถามที�มีขอ้แนะนาํให้มีการปรับปรุงสํานวนภาษาหรือรูปแบบของ
แบบสอบถามนาํแบบสอบถามที�ผ่านการตรวจสอบของผูเ้ชี�ยวชาญและได้รับการปรับแล้วไป
ทดลองใช้ (Try-out) กบัผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐานที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 30 คน จาก
โรงเรียนที�เปิดสอนในระดบัประถมศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 1 จาํนวน 15 คน และโรงเรียนที�เปิดสอนในระดบัมธัยมศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื�นที�
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 จาํนวน 15 คน แลว้นาํขอ้มูลที�เก็บรวบรวมไดไ้ปวิเคราะห์หาค่า
สัมประสิทธิ| แอลฟาของความเชื�อมั�น (Alpha Coefficient of Reliability) โดยใชว้ิธีของครอนบาค
(Cronbach)โดยกาํหนดเกณฑเ์ท่ากบัหรือสูงกวา่ 0.70 (สุชาติ ประสิทธิ| รัฐสินธ์ุ,2546) ซึ� งผลจากการ
ทดลองใช้ (Try-out) แบบสอบถามในงานวิจยันี�  พบค่าสัมประสิทธิ| แอลฟาของความเชื�อมั�น
โดยรวมและจาํแนกเป็นรายองคป์ระกอบหลกั ดงัตารางที� 13 (ดูแบบสอบถามในภาคผนวก จ) 
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ตารางที� 3.5 ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธิUแอลฟาของความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม 
โดยรวมและจําแนกเป็นรายองค์ประกอบหลกั 
 

องค์ประกอบหลกั ค่าสัมประสิทธิUแอลฟ่าของความเชื�อมั�น 
1. ทกัษะการสื�อสาร 0.915 
2. ทกัษะความคิดสร้างสรรค ์ 0.940 
3. ทกัษะวสิัยทศัน์ 0.913 
4. ทกัษะความร่วมมือ 0.935 

โดยรวม 0.968 

 

3.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั�นตอนดงันี�  
3.4.1 ส่งหนงัสือราชการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ถึง 

สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาที�เป็นตน้สังกดัของโรงเรียนที�เป็นกลุ่มตวัอยา่งเพื�อขออนุญาตในการ
เก็บขอ้มูลจากโรงเรียนที�เป็นกลุ่มตวัอยา่ง และแจง้ใหโ้รงเรียนที�เป็นกลุ่มตวัอยา่งทราบและให้ความ
อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม(ดูหนงัสือในภาคผนวก ฉ) 

3.4.2 ส่งหนงัสือราชการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั พร้อม
ส่งแบบสอบถามถึงผูบ้ริหารสถานศึกษาที�เป็นกลุ่มตวัอยา่งที�เป็นกลุ่มตวัอยา่งทางไปรษณียเ์พื�อตอบ
แบบสอบถาม(ดูหนงัสือในภาคผนวก ช)และขอความอนุเคราะห์ให้ตอบกลบัภายใน2 สัปดาห์โดย
ทางไปรษณียห์ากพบว่ายงัไม่ส่งแบบสอบถามคืนตามระยะเวลาที�กาํหนดผูว้ิจยัไดส่้งหนงัสือขอ
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอีกครั� ง ผลจากการดาํเนินงาน พบวา่ไดรั้บคืนมาจาํนวน 635
ฉบบัคิดเป็นร้อยละ 93 ของแบบสอบถามที�ส่งไปทั�งหมด 680 ฉบบั 

3.4.3 ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที�ไดรั้บคืน พบวา่มีการ
ตอบแบบสอบถามไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสมบูรณ์ทุกฉบบั จึงไดต้รวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที�กาํหนด
เพื�อทาํการวเิคราะห์ทางสถิติต่อไป 

 

3.5  การวเิคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การแปลความ 
การวิจยัครั� งนี� ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจดักระทาํกบั

ขอ้มูลเพื�อหาค่าสถิติต่างๆดงันี�  
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3.5.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลหาค่าความถี�และค่าร้อยละเพื�อให้ทราบสถานภาพของกลุ่ม
ตวัอยา่งไดแ้ก่  เพศ อาย ุวฒิุการศึกษา ประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร ขนาดของสถานศึกษา (สังกดั
สพป./สพม.) 

3.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ| การ
กระจาย เพื�อพิจารณาความเหมาะสมของตวับ่งชี� เพื�อการคดัสรรตวับ่งชี� ไวใ้นโมเดล โดยกาํหนด
เกณฑ์ดงันี�  ค่าเฉลี�ยเท่ากบัหรือมากกวา่ 3.00 และค่าสัมประสิทธิ| การกระจายเท่ากบัหรือนอ้ยกว่า
20% (สุทธิธชัคนกาญจน์, 2547) 

3.5.3 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื�อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของตวัแปรที�จะนาํไป
วเิคราะห์องคป์ระกอบต่อไป โดยวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ| สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันเพื�อพิจารณา
ระดับและทิศทางความสัมพนัธ์ถ้าตวัแปรไม่มีความสัมพนัธ์กนัแสดงว่าไม่มีองค์ประกอบร่วม 
เกณฑ์ที�ใชพ้ิจารณาคือ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 (p< .01)       (นง
ลกัษณ์ วิรัชชยั, 2539)การวิเคราะห์ขอ้มูลหาค่าสถิติของ Bartlett ซึ� งเป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐาน
เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรกบัเมทริกซ์เอกลกัษณ์ (Identity Matrix) โดยพิจารณาที�ค่า 
Bartlett’s test of Sphericity และค่าความน่าจะเป็นวา่มีความสัมพนัธ์เหมาะสมกนัเพียงพอที�จะ
นาํไปวเิคราะห์องคป์ระกอบต่อไปหรือไม่ โดยพิจารณาที�การมีนยัสําคญัทางสถิติและการวิเคราะห์
หาค่าดชันีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of Sampling Adequacy : 
MSA)พิจารณาจากเกณฑ์ค่าที�มากกว่า .80 แสดงว่าดีมากถา้นอ้ยกว่า .50 แสดงว่าใชไ้ม่ได ้ (Kim 
&Muclle, 1978 อา้งถึงใน สมเกียรติทานอก, 2539)  

3.5.4 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) โดยการ
ทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างและกาํหนดนํ� าหนกัตวัแปรยอ่ยที�ใช้
ในการสร้างตวับ่งชี� กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ซึ� งไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามเพื�อหา
นํ� าหนกัตวัแปรย่อยที�ใช้ในการสร้างตวับ่งชี� และทาํการตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลการ
วจิยัที�เป็นโมเดลเชิงทฤษฎีที�ผูว้จิยัสร้างขึ�นดว้ยการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัที�สองกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์หลงัจากนั�นไดท้าํการตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลการวิจยักบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษซึ์� งถา้ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลครั� งแรกยงัไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที�กาํหนดผูว้ิจยัตอ้งปรับโมเดล
เพื�อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที�กาํหนด ซึ� งตามทศันะของ นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2548) กาํหนดใชค้่าสถิติที�
จะเป็นเกณฑต์รวจสอบดงันี�  

3.5.4.1 ค่าไคสแควร์ (Chi-square Statistics) เป็นค่าสถิติที�ใชท้ดสอบสมมติฐานทาง
สถิติวา่ฟังกช์ั�นความกลมกลืนมีค่าเป็นศูนยถ์า้ค่าไคสแคว ์(Chi-square Statistics) มีค่าตํ�ามากหรือยิ�ง
เขา้ใกลศู้นยม์ากเท่าไรแสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
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3.5.4.2 ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (Goodness-of- Fit Index: GFI) ซึ� งเป็น
อตัราส่วนของผลต่างระหวา่งฟังกช์ั�นความกลมกลืนจากโมเดลก่อนและหลงัปรับโมเดลกบัฟังก์ชั�น
ความกลมกลืนก่อนปรับโมเดลค่า GFI หากมีค่าตั�งแต่ 0.90-1.00 แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้ง
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

3.5.4.3 ดชันีวดัความกลมกลืนที�ปรับแลว้ (Adjusted Goodness-of-Fit Index: AGFI) 
ซึ� งนาํ GFI มาปรับแกโ้ดยคาํนึงถึงขนาดของอิสระ (df) ซึ� งรวมทั�งจาํนวนตวัแปรและขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งหากค่า AGFI มีค่าตั�งแต่ 0.90-1.00 แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

3.5.4.4 ค่าความคลาดเคลื�อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root Mean Square Error 
of Approximation: RMSEA) เป็นค่าที�บ่งบอกถึงความไม่กลมกลืนของโมเดลที�สร้างขึ�นกบัเมทริกซ์
ความแปรปรวนร่วมของประชากรซึ� งค่า RMSEA ตํ�ากวา่ 0.05 แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

ดงันั�น ในงานวิจยันี�  ผูว้ิจยัจึงใชค้่าสถิติตามทศันะของ นงลกัษณ์ วิรัชชยั(2548)ดงักล่าว 
เป็นเกณฑใ์นการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งโมเดลที�ผูว้ิจยัพฒันาขึ�นจากทฤษฎีและงานวิจยั
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ดงัแสดงในตารางที� 3.6 

 
ตารางที� 3.6  ค่าสถิติที�ใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพนัธ์ 

เชิงโครงสร้างที�พฒันาขึ/นจากทฤษฎีและงานวจัิยกบัข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

สถิติที�ใช้วดัความสอดคล้อง ระดับการยอมรับ 

1. ค่าไคสแคว ์(
2χ )  

 

( 2χ )  ที�ไม่มีนยัสาํคญัหรือค่าP - value สูงกวา่ 0.05 แสดงวา่
โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

2. ค่า GFI  มีค่าตั�งแต่ 0.90 – 1.00 แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์

3. ค่า AGFI มีค่าตั�งแต่ 0.90 – 1.00 แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์

4. ค่า RMSEA  มีค่าตํ�ากวา่ 0.05 แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล 
เชิงประจกัษ ์

 
3.5.5 นาํผลการวเิคราะห์ตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลมาคดัเลือกตวับ่งชี� ที�แสดง

วา่มีค่านาํหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) ตามเกณฑ์ดงันี�  1) เท่ากบัหรือมากกวา่ 0.7 สําหรับ
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องคป์ระกอบหลกั(Farrell & Rudd, 2011) และ 2) เท่ากบัหรือมากกวา่ 0.30 สําหรับองคป์ระกอบ
ยอ่ยและตวับ่งชี� (Tacq,1997 อา้งถึงในวลิาวลัยม์าคุม้, 2549 



บทที� 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลที�นาํเสนอในบทที�  4  นี�  ผูว้จิยักล่าวถึงสัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ที�ใช้

ในการวิเคราะห์ขอ้มูล และผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพของกลุ่มตวัอย่างที�ตอบแบบสอบถาม 
หลงัจากนั�นจะนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบัของวตัถุประสงคข์องการวิจยัที�กาํหนดไว้
ในบทที�  1  ดงันี�  

4.1 สัญลกัษณ์และอกัษรย่อที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
เพื�อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการนาํเสนอและการแปลความหมายผลการวิเคราะห์

ขอ้มูลผูว้จิยัไดก้าํหนดสัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงันี�  
อกัษรย่อที�ใช้แทนองค์ประกอบหลกัองค์ประกอบย่อย 
องค์ประกอบหลกัทกัษะการสื�อสาร ประกอบด้วย  3  องค์ประย่อยดังนี* CMS 

1. รู้เท่าทนัสื�อ 
2. ทกัษะดา้นเทคโนโลยี 
3. การนาํเสนอ 

CMS1 
CMS2 
CMS3 

องค์ประกอบหลกัทกัษะความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 4 องค์ประย่อยดังนี* CAS 
1. ความคิดริเริ�ม 
2. ความทา้ทาย 
3. ความยดืหยุน่ 
4. จินตนาการ 

CAS1 
CAS2 
CAS3 
CAS4 

องค์ประกอบหลกัทกัษะวสัิยทศัน์ ประกอบด้วย  3  องค์ประย่อยดังนี* VSS 

1. การสร้างวสิัยทศัน์ 
2. การสื�อสารวสิัยทศัน์ 
3. การสร้างแรงบนัดาลใจ 

VSS1 
VSS2 
VSS3 

องค์ประกอบหลกัทกัษะความร่วมมือ ประกอบด้วย 3 องค์ประย่อยดังนี* CLS 
1. การมีส่วนร่วม 
2. ความไวว้างใจ 
3. แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ 

CLS1 
CLS2 
CLS3 
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ตารางที� 4.1 สัญลกัษณ์และอกัษรย่อที�ใช้แทนค่าสถิติ 
 

ค่าสถิติ สัญลกัษณ์และอกัษรย่อที�ใช้
แทน 

ค่าเฉลี�ย (Mean) 
X  

ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) S.D. 
ค่าสัมประสิทธิL การกระจาย (Coefficient of Variation) C.V. 
ค่าสัมประสิทธิL สหสัมพนัธ์เพยีร์สัน 
 (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

r 

ค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณยกกาํลงัสอง 
 (Squared Multiple Correlation)           

2
R  

ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi - Square) 2χ  
องศาอิสระ (Degree of Freedom) df 
นํ�าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading)  
ค่าความคลาดเคลื�อนมาตรฐาน (Standard Error) SE 
ค่าสัมประสิทธิL คะแนนองคป์ระกอบ FS 
ค่าความคลาดเคลื�อนมาตรฐาน (Error) ของตวับ่งชี�  E 
มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 (P<0.01) ** 
มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 (P<0.05) * 
ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งเหมาะสม (Goodness of  Fit 
Index) 

GFI 

ดชันีวดัระดบัความความสอดคลอ้งเหมาะสมที�ปรับแกแ้ลว้ 
(Adjusted Goodness of  Fit Index) 

AGFI 

ดชันีค่าความคลาดเคลื�อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ 
(Root Mean Square Error of Approximation) 

RMSEA 

 

4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที�ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที�ตอบแบบสอบถาม  แจก

แบบสอบถามจาํนวน 680  ฉบบั  แบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ที�ไดรั้บกลบัคืนมาจาํนวน  635 ฉบบั 
คิดเป็นร้อยละ 93 ของแบบสอบถามจาํนวนทั�งหมด ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลมาวิเคราะห์แสดงสถานภาพ
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ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐานที�เป็นกลุ่มตวัอยา่งที�ตอบแบบสอบถาม เป็นความถี�และค่าร้อย
ละ ปรากฏผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ในตารางที�  4.2 
 
ตารางที� 4.2 ความถี�และร้อยละของข้อมูลแสดงสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที�ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลสถานภาพ  ความถี�     ร้อยละ 
1. เพศ   
 1. ชาย 514 80.94 
 2. หญิง 121 19.06 
2. อาย ุ   
 1. 21-30 ปี 4 0.63 
 2. 31-40 ปี 54 8.50 
 3. 41-50 ปี 154 24.25 
 4. มากกวา่ 51 ปีขึ�นไป 423 66.61 
3. วฒิุการศึกษา   
 1. ปริญญาตรี 75 11.81 
 2. ปริญญาโท 523 82.36 
 3. ปริญญาเอก 37 5.83 
4. ประสบการณ์การเป็นผูบ้ริหาร   
 1. 2-10 ปี 221 34.80 
 2. 11-20 ปี 208 32.76 
 3. 21-30 ปี 115 18.11 
 4. 31-40 ปี 91 14.33 
5. ขนาดสถานศึกษา ระดบัประถมศึกษา (สพป.)    
        1. เล็ก (จาํนวนนกัเรียนนอ้ยกวา่121 คน) 226 35.59 
 2. กลาง (จาํนวนนกัเรียนตั�งแต่ 121-499 คน) 172 27.09 
 3. ใหญ่ (จาํนวนนกัเรียนตั�งแต่500 คนขึ�นไป) 41 6.46 
6. ขนาดสถานศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา (สพม.)   
 1. เล็ก (จาํนวนนกัเรียนนอ้ยกวา่ 500 คน) 74 11.65 
 2. กลาง (จาํนวนนกัเรียนตั�งแต่ 500-1,499 คน) 72 11.34 
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ตารางที� 4.2 (ต่อ) 
 

ข้อมูลสถานภาพ  ความถี�     ร้อยละ 
 3. ใหญ่ (จาํนวนนกัเรียนตั�งแต่ 1,500 คนขึ�นไป) 50 7.87 
 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ตามตารางที�  4.2  พบวา่ ผูบ้ริหารส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จาํนวน  
514  คน คิดเป็นร้อยละ 80.94  และ เพศหญิง จาํนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 19.06 เมื�อจาํแนกตาม
อายพุบวา่ มีอายมุากกวา่  51  ปีขึ�นไป มากที�สุด จาํนวน 423 คน คิดเป็นร้อยละ 66.61 รองลงมา คือ 
อายุ 41 - 50  ปี จาํนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 อายุ 31 - 40  ปี  จาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.50 และอายุ  21 - 30 ปี จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.63 ตามลาํดบั เมื�อจาํแนกตามวุฒิการศึกษา 
พบว่า ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริญญาโท มากที�สุด จาํนวน 523 คน คิดเป็นร้อยละ 82.36 
รองลงมา คือ ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 11.81 และระดบัการศึกษา
ปริญญาเอก จาํนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 5.83 ตามลาํดบั เมื�อจาํแนกตามประสบการณ์การเป็น
ผูบ้ริหาร พบวา่ ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ 2 - 10  ปี มากที�สุด  จาํนวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 34.80 
รองลงมา คือ มีประสบการณ์ 11 - 20  ปี จาํนวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 32.76 และ มีประสบการณ์ 
21 - 30  ปี จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 18.11 และมีประสบการณ์ 31- 40 ปี จาํนวน 91 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.33 ตามลาํดบั เมื�อจาํแนกตามขนาดสถานศึกษา ระดบัประถมศึกษา (สพป.) พบว่า 
ส่วนใหญ่ มีขนาดสถานศึกษาขนาดเล็ก จาํนวนนกัเรียนนอ้ยกวา่  121 คน มากที�สุด จาํนวน 226 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 35.59 รองลงมา คือ มีขนาดสถานศึกษาขนาดกลาง จาํนวนนกัเรียนตั�งแต่ 121 – 499 
คน จาํนวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 27.09 และ มีขนาดสถานศึกษาขนาดใหญ่ จาํนวนนกัเรียนตั�งแต่ 
500 คน ขึ�นไป จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 6.46 ตามลาํดบั เมื�อจาํแนกตามขนาดสถานศึกษา 
ระดบัมธัยมศึกษา (สพม.) พบวา่ ส่วนใหญ่ มีขนาดสถานศึกษาขนาดเล็ก จาํนวนนกัเรียนน้อยกว่า 
500 คน มากที�สุด จาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 11.65 รองลงมา คือ มีขนาดสถานศึกษาขนาดกลาง 
จาํนวนนกัเรียนตั�งแต่ 500 – 1,499 คน จาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 11.34 และ มีขนาดสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ จาํนวนนกัเรียนตั�งแต่ 1,500 คน ขึ�นไป จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 7.87 ตามลาํดบั 

 

4.3 ผลการวเิคราะห์เพื�อตอบวตัถุประสงค์การวจิัย 
การนาํเสนอผลการวเิคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี�  
4.3.1  ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวบ่งชี*ทักษะภาวะผู้นําในศตวรรษที�  21 

สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน เป็นผลการวิเคราะห์เพื�อตอบวตัถุประสงค์ของการวิจยั    
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ข้อที�  1 โดยศึกษาค่าเฉลี�ย  ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิL การกระจาย แสดงความ
เหมาะสมของตวับ่งชี� ทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที� 21 สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 
เปรียบเทียบกบัเกณฑค์่าเฉลี�ยเท่ากบัหรือมากกวา่  3.00  และค่าสัมประสิทธิL การกระจายเท่ากบัหรือ
ตํ�ากวา่ 20% เพื�อคดัสรรกาํหนดไวใ้นโมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้างเพื�อการวิเคราะห์องคป์ระกอบ
เชิงยนืยนัในลาํดบัต่อไป ผลการวเิคราะห์แยกออกเป็นแต่ละองคป์ระกอบหลกั แสดงในตารางที� 4.3 

 
ตารางที� 4.3 ค่าเฉลี�ย  ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ@การกระจาย แสดงความเหมาะสม
ของตัวบ่งชี*ทกัษะภาวะผู้นําในศตวรรษที�  21  สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั*นพื*นฐานที�
เปรียบเทยีบกบัเกณฑ์ค่าเฉลี�ยเท่ากบัหรือมากกว่า  3.00 และค่าสัมประสิทธิ@การกระจาย เท่ากบัหรือ
ตํ�ากว่า  20% 
 

องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี* Χ  
(>3.00) 

S.D. 
C.V. 

(=/<20%) 

1. ทกัษะการสื�อสาร     

1.1 รู้เท่าทนัสื�อ    
1. มีความรู้ในการแยกแยะจาํแนกความแตกต่างระหวา่ง

สื�อที�ควรรับและไม่ควรรับได ้
4.48 0.57 12.61 

2. สามารถวเิคราะห์ สังเคราะห์ เนื�อหาสาระและเจตนา
ของสื�อได ้

4.39 0.59 13.33 

3. มีอิสระในการตดัสินใจ ไม่ถูกชี�นาํดว้ยสื�อ 4.57 0.55 12.13 
4. มีความสามารถ และความรอบคอบในการวิเคราะห์สื�อ 4.41 0.59 13.35 
5. มีวจิารณญาณในการพิจารณาขอ้มูลจากสื�อ 4.52 0.58 12.75 
6. ตระหนกัถึงผลกระทบของสื�อ 4.53 0.58 12.82 
7. มีความรู้ ความสามารถในการใชสื้�อโซเชียลมีเดีย 

(Social Media) 
4.08 0.69 16.92 

8. รู้วธีิใชสื้�อในการคน้หาขอ้มูลสารสนเทศ 4.19 0.60 14.27 
9. สามารถเลือกใชสื้�อไดอ้ยา่งเหมาะสม 4.35 0.59 13.56 
10. ใชสื้�อดว้ยความระมดัระวงัโดยคาํนึงถึงความปลอดภยั

เป็นหลกั 
4.47 0.60 13.42 
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ตารางที� 4.3 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี* Χ  
(>3.00) 

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

1.2  ด้านเทคโนโลย ี     
1. มีความรู้ ความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 4.07 0.66 16.24 
2. สามารถประยกุตว์ธีิการ กระบวนการดา้นเทคโนโลยใีน

การพฒันางานของตนได ้
4.14 0.65 15.76 

3. สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการเขา้ถึงขอ้มูลและบนัทึก
ขอ้มูล 

4.17 0.65 15.48 

4. ใชเ้ทคโนโลยใีนการแกไ้ขปัญหาในการทาํงาน 4.16 0.63 15.17 
5. สามารถประยกุตเ์ทคโนโลยพีฒันาเครื�องมือเครื�องใช้

เพื�อใหง้านมีประสิทธิภาพ 
4.10 0.62 15.20 

1.3 การนําเสนอ    
1. สามารถวางแผนและกาํหนดวตัถุประสงคข์องการ

นาํเสนอ 
4.26 0.59 13.79 

2. สามารถวเิคราะห์และปรับรูปแบบการนาํเสนอให้
สอดคลอ้งกบัผูฟั้ง 

4.20 0.58 13.76 

3. มีการถ่ายทอดความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการพดูและ
การใชภ้าษา 

4.24 0.60 14.22 

4. สามารถสร้างบรรยากาศโนม้นา้วจูงใจและการมีส่วน
ร่วมของผูฟั้ง 

4.20 0.60 14.38 

5. มีหลกัการเลือกใชสื้�อรูปแบบต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบั
การนาํเสนอ 

4.24 0.57 13.39 

6. มีทกัษะในการแกไ้ขเหตุการณ์เฉพาะหนา้ในการ
นาํเสนองาน 

4.21 0.62 14.63 

2. ทกัษะด้านความคิดสร้างสรรค์     
2.1 ความคิดริเริ�ม    
1. มีความคิดริเริ�มสร้างสรรคผ์ลงานใหม่ 4.28 0.60 14.07 
2. มีความเชื�อมั�นในตนเอง พร้อมเผชิญกบัสถานการณ์

ต่างๆ 
4.42 0.59 13.35 
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ตารางที� 4.3 (ต่อ)  
 

องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี* Χ  
(>3.00) 

S.D. 
C.V. 

(=/<20%) 
3. การกลา้ตดัสินใจในการสร้างสรรคผ์ลงานใหม่                4.43 0.57 12.92 
2.2 ความท้าทาย      
1. มีความเชื�อมั�นต่อการทาํงานที�มุ่งเปลี�ยนแปลงอยา่ง

สร้างสรรค ์
4.52 0.57 12.50 

2. กลา้ตดัสินใจในสภาวะที�มีความเสี�ยงสูง 4.38 0.63 14.39 

3. มีความพร้อมรับสิ�งใหม่โดยไม่กลวัต่อความผดิพลาด 4.29 0.63 14.56 
4. มีเป้าหมายในการทาํงานที�ยิ�งใหญ่ 4.38 0.63 14.33 
2.3 ความยดืหยุ่น    
1. สามารถคิดหาคาํตอบอยา่งอิสระไม่ตกอยูภ่ายใต้

กฎเกณฑ ์
4.32 0.61 14.02 

2. สามารถปรับเปลี�ยนแผนการปฏิบติังานตามความ
เหมาะสม 

4.37 0.58 13.23 

3. สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ต่างๆที�เปลี�ยนไป 4.38 0.58 13.31 
4. เปิดใจรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูอื้�น 4.45 0.59 13.27 
2.4 จินตนาการ    
1. มีความคิดเชิงสร้างสรรคใ์นการพฒันางาน 4.44 0.59 13.34 
2. มีความคิดไตร่ตรอง สุขมุ รอบคอบในการปฏิบติังาน 4.41 0.58 13.22 
3. มีอารมณ์ขนั เป็นกนัเองกบัเพื�อนร่วมงาน 4.35 0.63 14.38 
4. สร้างบรรยากาศการทาํงานสนุกสนานไม่เครียดกบังาน 4.33 0.61 14.17 
5. มีสติปัญญาในการแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 4.41 0.59 13.28 

3. ทกัษะด้านวสัิยทัศน์    
3.1 การสร้างวสัิยทัศน์    
1. สร้างภาพในอนาคตขององคก์ารไดช้ดัเจน 4.30 0.60 13.93 
2. มีการศึกษาขอ้มูลหลากหลายเพื�อเก็บขอ้มูลนาํมา

วเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องวสิัยทศัน์องคก์าร 
4.29 0.58 13.62 
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ตารางที� 4.3 (ต่อ)  
 

องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี* Χ  
(>3.00) 

S.D. 
C.V. 

(=/<20%) 
3. มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้เพื�อกระตุน้ใหเ้กิดความคิด

สร้างสรรคด์ว้ยวถีิทางใหม่ 
4.29 0.61 14.11 

4. เปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมอภิปรายกาํหนด
เป้าหมายและวสิัยทศัน์ขององคก์ารเพื�อเป็นแนวทางปฏิบติัร่วมกนั             

4.44 0.57 12.85 

5. มองปัญหาที�เกิดขึ�นเป็นสิ�งทา้ทายเพื�อคน้หาวธีิการ
แกไ้ขปัญหาดว้ยวธีิการใหม่ ๆ 

4.40 0.58 13.16 

6. สร้างบรรยากาศในการสนบัสนุนความคิดสร้างสรรค์
ได ้

4.37 0.59 13.43 

3.2 การสื�อสารวสัิยทัศน์          
1. ประชาสัมพนัธ์และสื�อสารวสิัยทศัน์อยา่งชดัเจนและ

ต่อเนื�อง 
4.31 0.56 13.03 

2. จดัระบบสื�อสารหลากหลายรูปแบบเพื�อใหเ้กิดการ
ยอมรับในวสิัยทศัน์ 

4.23 0.56 13.23 

3. จดักิจกรรมสร้างแรงจูงใจใหผู้เ้กี�ยวขอ้งเตม็ใจ
ปฏิบติังานเพื�อให้ 

บรรลุตามวสิัยทศัน์ 

4.28 0.61 14.19 

4. สร้างแรงจูงใจใหผู้ป้ฎิบติัตามเกิดความเชื�อมั�นต่อ
วสิัยทศัน์ 

4.31 0.58 13.58 

5. ใหทุ้กคนมีส่วนร่วมกาํหนดเป้าหมายและกิจกรรมที�
สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ 

4.40 0.58 13.15 

6. สร้างความเขา้ใจและเห็นคุณค่าในวสิัยทศัน์ 4.43 0.56 12.60 
3.3 การสร้างแรงบันดาลใจ    
1. สร้างความเชื�อมั�นวา่ปัญหาทุกอยา่งเป็นสิ�งที�ทา้ทายและ

สามารถบรรลุเป้าหมายได ้ 
4.40 0.58 13.09 

2. สร้างแรงจูงใจใหบุ้คลากรมีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบติังาน 

4.44 0.57 12.79 
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ตารางที� 4.3 (ต่อ)  
 

องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี* Χ  
(>3.00) 

S.D. 
C.V. 

(=/<20%) 
3. สนบัสนุนส่งเสริมความคิดริเริ�มสร้างสรรคเ์พื�อมุ่งสู่

เป้าหมายสูงสุดเป็นสาํคญั 
4.47 0.58 12.88 

4. สร้างแรงจูงใจใหเ้กิดการทาํงานเป็นทีม 4.50 0.57 12.69 
5. สร้างค่านิยมและปลูกฝังจิตสาํนึกที�ดีในการปฏิบติังาน 4.52 0.57 12.69 

4. ทกัษะความร่วมมือ    
4.1 การมีส่วนร่วม    
1. สนบัสนุนสมาชิกร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมวางแผน

งาน 
4.52 0.55 12.13 

2. ติดตามตรวจสอบประเมินผลแบบมีส่วนร่วม 4.41 0.59 13.41 
3. นาํผลการประเมินมาปรับปรุงแกไ้ขและพฒันางาน 4.41 0.59 13.41 
4. ใชห้ลกัการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานที�โปร่งใส

ตรวจสอบได ้และใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 
4.49 0.54 12.03 

4.2 ความไว้วางใจ    
1. สร้างความเชื�อมั�นในการบริหารงานและปฏิบติัตาม

ขอ้ตกลงที�ใหไ้วอ้ยา่งเคร่งครัด 
4.49 0.56 12.46 

2. มีความซื�อตรงต่อตนเองและหนา้ที� 4.60 0.54 11.81 
3. มีหลกัการปฏิบติังานที�โปร่งใส ตรวจสอบได ้ 4.64 0.52 11.27 
4. มีความจริงใจ ช่วยเหลือซึ�งกนัและกนัโดยไม่หวงั

ผลตอบแทน 
4.64 0.52 11.19 

5. แสดงความรับผิดชอบเมื�องานในหนา้ที�ผิดพลาด 4.60 0.54 11.76 
6. มีความขยนัหมั�นเพียรตั�งใจปฏิบติังานใหบ้รรลุผล

สาํเร็จ 
4.59 0.53 11.64 

4.3 แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง    
1. มีการวเิคราะห์ถึงสาเหตุปัญหาความขดัแยง้ในองคก์าร 4.48 0.57 12.68 
2. ร่วมกนัเลือกวธีิการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ของ

องคก์ารอยา่งสร้างสรรค ์
4.48 0.56 12.50 
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ตารางที� 4.3 (ต่อ)  
 

องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี* Χ  
(>3.00) 

S.D. 
C.V. 

(=/<20%) 
3. ใชว้ธีิการประนีประนอมจากทุกฝ่ายโดยสันติวธีิเพื�อ

แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ที�เกิดขึ�น 
4.51 0.58 12.92 

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าประสงคแ์ละ
สร้างค่านิยมการทาํงานร่วมกนั 

4.54 0.56 12.28 

5. สร้างสรรคบ์รรยากาศในการทาํงานร่วมกนั 4.59 0.54 11.78 
6. มีการพบปะสังสรรคเ์พื�อสร้างสัมพนัธภาพที�ดีต่อกนั 4.55 0.57 12.45 
7. ยอมรับและเขา้ใจความแตกต่างระหวา่งบุคคล 4.56 0.54 11.91 
8. ทาํงานตามบทบาทหนา้ที�ของผูบ้ริหาร 4.64 0.52 11.21 

 
จากตารางที�  4.3  เห็นได้ว่าตวับ่งชี� ทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที� 21 สําหรับผูบ้ริหาร

สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน มีค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิL การกระจาย ผา่นเกณฑ์
ที�กาํหนดทุกตวับ่งชี�  ดงันี�   

องคป์ระกอบหลกัทกัษะการสื�อสาร  ซึ� งประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย  3  องคป์ระกอบ  
คือรู้เท่าทนัสื�อ  ทกัษะดา้นเทคโนโลยี  และการนาํเสนอ  มีตวับ่งชี� รวม  21 ตวับ่งชี�   มีค่าเฉลี�ยอยู่
ระหวา่ง  4.07 - 4.57 และค่าสัมประสิทธิL การกระจายอยูร่ะหวา่ง  12.13  - 16.92  

องคป์ระกอบหลกัทกัษะความคิดสร้างสรรค ์ ซึ� งประกอบดว้ยองคย์อ่ย  4  องคป์ระกอบ
คือ ความคิดริเริ� ม  ความท้าทาย  ความยืดหยุ่น  และจินตนาการ รวม 16 ตวับ่งชี�   มีค่าเฉลี�ยอยู่
ระหวา่ง 4.28 – 4.52 และค่าสัมประสิทธิL การกระจายอยูร่ะหวา่ง 12.50  - 14.56 

องค์ประกอบหลักทักษะด้านวิสัยทัศน์   ซึ� งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย  3  
องคป์ระกอบ คือการสร้างวิสัยทศัน์  การสื�อสารวิสัยทศัน์ และการสร้างแรงบนัดาลใจ  รวม 17 ตวั
บ่งชี�   มีค่าเฉลี�ยอยูร่ะหวา่ง 4.28 – 4.52 และค่าสัมประสิทธิL การกระจายอยูร่ะหวา่ง  12.60 - 14.19 

องคป์ระกอบหลกัทกัษะความร่วมมือ ซึ� งประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย 3 องคป์ระกอบ 
คือการมีส่วนร่วม  ความไวว้างใจ  และแก้ไขปัญหาความขดัแยง้  รวม 18 ตวับ่งชี�  มีค่าเฉลี�ยอยู่
ระหวา่ง  4.41 – 4.64  และค่าสัมประสิทธิL การกระจายอยูร่ะหวา่ง  11.19 -13.41 

4.3.2  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งชี*ทักษะภาวะผู้นําในศตวรรษที� 
21 สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน เพื�อตอบวตัถุประสงค์ของการวิจยัขอ้ที� 2 โดยการ
ทดสอบโมเดลในระดบัตวับ่งชี� ของแต่ละองค์ประกอบย่อยที�พฒันาขึ�นจากทฤษฎีและผลงานวิจยั
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กับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัและทดสอบโมเดลในระดับ
องค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลกัและโมเดลในระดบัองค์ประกอบหลกัของทกัษะ
ภาวะผูน้าํในศตวรรษที� 21 สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ที�พฒันาขึ� นจากทฤษฎีและ
ผลงานวจิยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษด์ว้ยการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัที�สอง  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งทาํให้ไดโ้มเดลเชิงทฤษฎีเกี�ยวกบัตวับ่งชี�
ทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที� 21 สาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน จาํนวน  72  ขอ้โดยโมเดล
นี� มีลกัษณะเป็นโมเดลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสาม (Third Order Confirmatory 
Factor Analysis) ดงัแสดงในแผนภาพที� 4.1 
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แผนภาพที�  4.1 โมเดลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยันอนัดับสามของตัวบ่งชี*ทกัษะภาวะผู้นํา 

ในศตวรรษที� 21 สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน 
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การวิเคราะห์โมเดลในครั� งนี� เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัที�สามไม่
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ในครั� งเดียวไดเ้นื�องจากขอ้จาํกดัของโปรแกรมในการ
วิเคราะห์ซึ� งยอมให้การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัที�สองเท่านั�นดงันั�นผูว้ิจยัจึงแยกการ
วิเคราะห์และนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ตอนคือตอนแรกเป็นการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยนัเพื�อสร้างสเกลองค์ประกอบและตอนที�สองเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยนัอันดับที�สองเพื�อพัฒนาตัวบ่งชี� ทักษะภาวะผู ้นําในศตวรรษที�  21 สําหรับผู ้บริหาร
สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ซึ� งผลการวิเคราะห์ที�ไดจ้ะใกลเ้คียงกบัการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั
อนัดบัที�สาม (วลิาวลัย ์มาคุม้, 2549) 

การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนัเพื�อสร้างสเกลองค์ประกอบ 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัในส่วนนี� เพื�อทดสอบความสอดคล้องของโมเดล

ทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที� 21 สาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ละ
นาํมาสร้างสเกลองค์ประกอบสําหรับนาํไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัที�สองต่อไปแต่
เนื�องจากขอ้จาํกดัของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทาํให้ไม่สามารถวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัจาก
องคป์ระกอบยอ่ย 13 องคป์ระกอบ ตวับ่งชี�  72 ตวับ่งชี�  ไดใ้นครั� งเดียวดงันั�นผูว้ิจยัจึงแยกวิเคราะห์
โมเดลยอ่ยทั�งหมด 4 โมเดลดงันี�  

1. องคป์ระกอบหลกัทกัษะการสื�อสารมีองคป์ระกอบยอ่ย 3 องคป์ระกอบ มีตวับ่งชี�  21 
ตวับ่งชี�  

2. องคป์ระกอบหลกัทกัษะความคิดสร้างสรรคมี์องคป์ระกอบยอ่ย  4 องคป์ระกอบ มีตวั
บ่งชี�  16 ตวับ่งชี�  

3. องคป์ระกอบหลกัทกัษะวสิัยทศัน์มีองคป์ระกอบยอ่ย 3 องคป์ระกอบ มีตวับ่งชี�  17 ตวั
บ่งชี�  

4. องคป์ระกอบหลกัทกัษะความร่วมมือมีองคป์ระกอบยอ่ย 3 องคป์ระกอบ มีตวับ่งชี�  18 
ตวับ่งชี�  
ลกัษณะของโมเดลดงักล่าวขา้งตน้นี�แสดงในรูปของโมเดลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั
ปรากฏในภาพดงัต่อไปนี�  
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แผนภาพที� 4.2 โมเดลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนัทกัษะการสื�อสาร 
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แผนภาพที� 4.3 โมเดลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนัทกัษะความคิดสร้างสรรค์ 
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แผนภาพที�  4.4 โมเดลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยันทักษะวสัิยทัศน์ 
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แผนภาพที� 4.5 โมเดลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนัทกัษะความร่วมมือ 
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ก่อนทาํการวิเคราะห์องคป์ระกอบผูว้ิจยัไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวับ่งชี� ต่างๆเพื�อ
พิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ที�จะนาํไปใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบว่ามี
ความเหมาะสมหรือไม่หรือกล่าวอีกนยัหนึ� งก็คือเพื�อพิจารณาตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวั
บ่งชี� ที�จะนาํไปวเิคราะห์องคป์ระกอบวา่มีค่าสัมประสิทธิL สหสัมพนัธ์แตกต่างจากศูนยห์รือไม่ถา้ตวั
แปรไม่มีความสัมพนัธ์กนัแสดงวา่ไม่มีองคป์ระกอบร่วมและไม่มีประโยชน์ที�จะนาํเมทริกซ์นั�นไป
วิเคราะห์ (นงลกัษณ์วิรัชชยั, 2539) สําหรับค่าสถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์คือค่าสถิติของ Bartlett ซึ� ง
เป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐานวา่เมทริกซ์สหสัมพนัธ์นั�นเป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์ (Identity Matrix) 
หรือไม่โดยพิจารณาที�ค่า Bartlett’s test of Sphericity และค่าความน่าจะเป็นวา่มีความสัมพนัธ์
เหมาะสมกนัเพียงพอที�จะนาํไปวเิคราะห์องคป์ระกอบต่อไปโดยพิจารณาที�การมีนยัสําคญัทางสถิติ
นอกจากนี� ยงัพิจารณาไดจ้ากค่าดชันีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of 
Sampling Adequacy MSA) ซึ� งคิมและมชัเลอร์ (Kim &Muclle, 1978 อา้งถึงในสมเกียรติ  ทานอก, 
2539) ไดเ้สนอไวว้า่ถา้มีค่ามากกวา่ .80  แสดงวา่ดีมากและถา้มีค่านอ้ยกวา่ .50 แสดงวา่ใชไ้ม่ไดซึ้� ง
รายละเอียดไดแ้สดงไวใ้นตารางที�  4.8 

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิL สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตวัแปรที�บ่งชี� ทกัษะภาวะ
ผูน้าํในศตวรรษที� 21 สาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน จาํแนกรายเป็นรายโมเดลดงัแสดงใน
ตารางที�  4.4 - 4.7 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที�  4.4  ค่าสัมประสิทธิ@สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี*ขององค์ประกอบย่อยโมเดลทกัษะการสื�อสาร 
 

ตวับ่งชี�  CM1 CM2 CM3 CM4 CM5 CM6 CM7 CM8 CM9 CM10 CM11 CM12 CM13 CM14 CM15 CM16 CM17 CM18 CM19 CM20 CM21 
CM1 1                     
CM2 .688** 1                    
CM3 .509** .482** 1                   
CM4 .511** .593** .510** 1                  
CM5 .508** .528** .515** .623** 1                 
CM6 .486** .528** .429** .519** .642** 1                
CM7 .244** .258** .089* .281** .267** .251** 1               
CM8 .246** .263** .187** .316** .343** .279** .636** 1              
CM9 .371** .361** .283** .394** .413** .406** .481** .598** 1             
CM10 .416** .367** .373** .384** .430** .468** .320** .383** .572** 1            
CM11 .236** .304** .175** .308** .261** .241** .575** .564** .451** .387** 1           
CM12 .204** .295** .194** .279** .316** .230** .517** .521** .472** .410** .680** 1          
CM13 .235** .301** .191** .296** .332** .273** .530** .555** .463** .366** .656** .730** 1         
CM14 .216** .276** .192** .255** .269** .300** .477** .504** .461** .367** .594** .691** .724** 1        
CM15 .269** .348** .207** .347** .359** .314** .472** .503** .460** .392** .593** .607** .621** .667** 1       
CM16 .325** .377** .295** .381** .406** .347** .400** .465** .461** .446** .509** .546** .550** .547** .602** 1      
CM17 .328** .359** .280** .385** .370** .368** .401** .440** .446** .416** .480** .529** .521** .545** .608** .774** 1     
CM18 .253** .345** .181** .342** .354** .306** .258** .258** .283** .282** .306** .343** .347** .351** .344** .438** .445** 1    
CM19 .316** .341** .229** .339** .306** .287** .304** .304** .318** .300** .345** .375** .358** .382** .389** .453** .474** .669** 1   
CM20 .299** .348** .258** .363** .327** .325** .326** .335** .385** .323** .396** .416** .394** .408** .454** .503** .520** .537** .632** 1  
CM21 .281** .352** .234** .372** .338** .306** .308** .337** .339** .276** .376** .412** .395** .432** .441** .482** .514** .571** .603** .660** 1 

หมายเหตุ ** หมายถึง p<0.01, * หมายถึง p<0.05
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จากตารางที�  4.4 ผลการวิ เคราะห์ค่าสัมประสิทธิL สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของ
องค์ประกอบย่อยโมเดลทกัษะการสื�อสาร(CMS) พบว่า องค์ประกอบย่อยทั�ง 3 องค์ประกอบมี
ความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 (p<.01) และ .05 (p<.05)โดยตวับ่งชี�
ที�มีความสัมพนัธ์สูงที�สุด คือ สามารถวางแผนและกาํหนดวตัถุประสงค์ของการนาํเสนอ(CM16) 
และสามารถวิเคราะห์และปรับรูปแบบการนําเสนอให้สอดคล้องกับผู ้ฟัง(CM17)คือมีค่า
สัมประสิทธิL สหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.774 ส่วนตวับ่งชี� ที�มีความสัมพนัธ์กนันอ้ยที�สุดคือ มีอิสระในการ
ตดัสินใจ ไม่ถูกชี� นาํดว้ยสื�อ(CM3) และมีความรู้ ความสามารถในการใช้สื�อโซเชียลมีเดีย(Social 
Media)(CM7) คือ มีค่าสัมประสิทธิL สหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.089 นอกจากนี� ยงัพบว่า ค่าดัชนี KMO 
ค่าสถิติของ Baertlett อยู่ในเกณฑ์ที�ใช้ได ้จึงไดน้าํไปวิเคราะห์ปัจจยัองค์ประกอบทุกตวั(Kim & 
Muclle,1978 อา้งถึงใน สมเกียรติ ทานอก (2539)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที�  4.5  ค่าสัมประสิทธิ@สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี*ขององค์ประกอบย่อยโมเดลทกัษะความคิดสร้างสรรค์ 
 

 ตวับ่งชี�  CA22 CA23 CA24 CA25 CA26 CA27 CA28 CA29 CA30 CA31 CA32 CA33 CA34 CA35 CA36 CA37 
CA22 1                               
CA23 .598** 1                             
CA24 .588** .760** 1                           
CA25 .410** .475** .457** 1                         
CA26 .447** .471** .517** .550** 1                       
CA27 .421** .415** .452** .432** .676** 1                     
CA28 .411** .461** .475** .405** .475** .571** 1                   
CA29 .465** .611** .609** .440** .484** .469** .506** 1                 
CA30 .459** .576** .580** .494** .524** .494** .513** .655** 1               
CA31 .426** .536** .483** .547** .501** .456** .417** .534** .635** 1             
CA32 .397** .472** .434** .604** .494** .403** .441** .460** .551** .676** 1           
CA33 .472** .453** .485** .464** .500** .493** .604** .443** .484** .486** .462** 1         
CA34 .474** .480** .504** .449** .490** .470** .548** .448** .493** .505** .506** .646** 1       
CA35 .412** .403** .399** .382** .390** .364** .367** .450** .441** .471** .438** .504** .585** 1     
CA36 .329** .333** .282** .268** .266** .288** .296** .315** .301** .263** .288** .324** .328** .482** 1   
CA37 .404** .406** .386** .374** .374** .399** .435** .384** .375** .384** .383** .459** .481** .415** .647** 1 

หมายเหตุ ** หมายถึง p<0.01
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จากตารางที�  4.5 ผลการวิ เคราะห์ค่าสัมประสิทธิL สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของ
องค์ประกอบย่อยโมเดลทักษะความคิดสร้างสรรค์(CAS) พบว่าองค์ประกอบย่อยทั� ง  4 
องคป์ระกอบมีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 (p<.01) โดยตวับ่งชี� ที�
มีความสัมพนัธ์สูงที�สุดคือ มีความเชื�อมั�นในตนเองพร้อมเผชิญกบัสถานการณ์ต่าง ๆ(CA23) และ
การกลา้ตดัสินใจในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ (CA24) คือ มีค่าสัมประสิทธิL สหสัมพนัธ์เท่ากบั 
0.760  ส่วนตวับ่งชี� ที�มีความสัมพนัธ์กนัน้อยที�สุด คือ มี กลา้ตดัสินใจในสภาวะที�มีความเสี�ยงสูง
(CA26) และสร้างบรรยากาศการทาํงานสนุกสนานไม่เครียดกบังาน (CA36) คือมีค่าสัมประสิทธิL
สหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.266 นอกจากนี� ยงัพบว่าค่าดชันี KMO ค่าสถิติของ Baertlett อยู่ในเกณฑ์ที�
ใชไ้ด ้จึงไดน้าํไปวเิคราะห์ปัจจยัองคป์ระกอบทุกตวั 



ตารางที�  4.6 ค่าสัมประสิทธิ@สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี*ขององค์ประกอบย่อยโมเดลทกัษะวสิัยทัศน์ 
 

 ตวับ่งชี�   VS38 VS39 VS40 VS41 VS42 VS43 VS44 VS45 VS46 VS47 VS48 VS49 VS50 VS51 VS52 VS53 VS54 
VS38 1                                 
VS39 .631** 1                               
VS40 .526** .648** 1                             
VS41 .454** .539** .639** 1                           
VS42 .557** .577** .589** .575** 1                         
VS43 .532** .541** .540** .543** .631** 1                       
VS44 .489** .533** .519** .474** .542** .641** 1                     
VS45 .485** .511** .507** .450** .525** .559** .655** 1                   
VS46 .493** .520** .562** .540** .522** .553** .614** .684** 1                 
VS47 .467** .513** .571** .539** .547** .554** .574** .653** .755** 1               
VS48 .477** .537** .554** .599** .511** .541** .554** .569** .658** .712** 1             
VS49 .400** .408** .417** .381** .487** .459** .427** .424** .395** .457** .476** 1           
VS50 .414** .430** .429** .397** .488** .514** .462** .473** .502** .503** .496** .668** 1         
VS51 .399** .426** .411** .431** .478** .486** .460** .467** .523** .512** .545** .558** .656** 1       
VS52 .415** .439** .428** .464** .466** .481** .446** .426** .516** .479** .528** .557** .651** .712** 1     
VS53 .469** .433** .377** .403** .447** .497** .473** .440** .508** .478** .514** .556** .595** .662** .701** 1   
VS54 .413** .425** .369** .390** .441** .479** .467** .469** .495** .487** .523** .533** .575** .624** .662** .736** 1 

หมายเหตุ ** หมายถึง p<0.01
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จากตารางที�  4.6 ผลการวิ เคราะห์ค่าสัมประสิทธิL สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของ
องค์ประกอบย่อยโมเดลทกัษะวิสัยทศัน์(VISI)  พบว่าองค์ประกอบย่อยทั�ง  3  องค์ประกอบ มี
ความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 (p< .01)โดยตวับ่งชี� ที�มีความสัมพนัธ์
สูงที�สุดคือจดักิจกรรมสร้างแรงจูงใจให้ผูเ้กี�ยวขอ้งเต็มใจปฏิบติังานเพื�อให้บรรลุตามวิสัยทศัน์
(VS46) และสร้างแรงจูงใจให้ผูป้ฎิบติัตามเกิดความเชื�อมั�นต่อวิสัยทศัน์(VS47) มีค่าสัมประสิทธิL
สหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.755 ส่วนตวับ่งชี� ที�มีความสัมพนัธ์กนันอ้ยที�สุดคือมีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้เพื�อ
กระตุน้ใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคด์ว้ยวถีิทางใหม่ (VS40) และสร้างค่านิยมและปลูกฝังจิตสํานึกที�ดี
ในการปฏิบติังาน (VS54) คือมีค่าสัมประสิทธิL สหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.369  นอกจากนี� ยงัพบวา่ค่าดชันี 
KMO ค่าสถิติของ Baertlett อยูใ่นเกณฑที์�ใชไ้ด ้จึงไดน้าํไปวเิคราะห์ปัจจยัองคป์ระกอบทุกตวั 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที�  4.7  ค่าสัมประสิทธิ@สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี*ขององค์ประกอบย่อยโมเดลทกัษะความร่วมมือ 
 

  ตวับ่งชี�   CL55 CL56 CL57 CL58 CL59 CL60 CL61 CL62 CL63 CL64 CL65 CL66 CL67 CL68 CL69 CL70 CL71 CL72 
CL55 1                                   
CL56 .586** 1                                 
CL57 .525** .695** 1                               
CL58 .517** .561** .613** 1                             
CL59 .547** .597** .609** .669** 1                           
CL60 .530** .443** .466** .561** .613** 1                         
CL61 .541** .514** .508** .573** .632** .771** 1                       
CL62 .569** .532** .541** .544** .610** .724** .814** 1                     
CL63 .545** .498** .516** .533** .597** .691** .767** .809** 1                   
CL64 .501** .479** .477** .449** .517** .544** .587** .583** .611** 1                 
CL65 .449** .472** .512** .412** .499** .436** .482** .497** .497** .593** 1               
CL66 .450** .493** .520** .486** .542** .494** .516** .504** .483** .544** .643** 1             
CL67 .505** .431** .456** .539** .498** .556** .566** .566** .540** .499** .491** .619** 1           
CL68 .511** .486** .480** .519** .517** .534** .492** .541** .547** .521** .452** .591** .695** 1         
CL69 .479** .483** .505** .481** .490** .506** .487** .494** .502** .487** .509** .537** .613** .688** 1       
CL70 .412** .410** .464** .419** .475** .417** .457** .489** .466** .424** .431** .488** .479** .536** .615** 1     
CL71 .536** .474** .433** .486** .491** .529** .533** .533** .553** .499** .471** .556** .565** .615** .575** .580** 1   
CL72 .492** .422** .389** .450** .465** .494** .545** .518** .516** .526** .439** .505** .540** .579** .549** .532** .673** 1 

หมายเหตุ ** หมายถึง p<0.01
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จากตารางที�  4.7 ผลการวิ เคราะห์ค่าสัมประสิทธิL สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของ
องคป์ระกอบยอ่ยโมเดลทกัษะความร่วมมือ (CLS)  พบวา่องคป์ระกอบย่อยทั�ง  3  องคป์ระกอบมี
ความสัมพนัธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ .01 (p< .01) โดยตัวบ่งชี� ที� มี
ความสัมพนัธ์สูงที�สุดคือ มีหลกัการปฏิบติังานที�โปร่งใส ตรวจสอบได ้ (CL61) และมีความจริงใจ 
ช่วยเหลือซึ� งกนัและกนัโดยไม่หวงัผลตอบแทน(CL62)มีค่าสัมประสิทธิL สหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.814 
ส่วนตวับ่งชี� ที�มีความสัมพนัธ์กนัน้อยที�สุดคือนาํผลการประเมินมาปรับปรุงแกไ้ขและพฒันางาน
(CL57) และทาํงานตามบทบาทหนา้ที�ของผูบ้ริหาร(CL72) คือมีค่าสัมประสิทธิL สหสัมพนัธ์เท่ากบั 
0.389 นอกจากนี� ยงัพบว่าค่าดชันี  KMO ค่าสถิติของ Baertlett อยู่ในเกณฑ์ที�ใช้ได ้จึงไดน้าํไป
วเิคราะห์ปัจจยัองคป์ระกอบทุกตวั 

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิL สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตวัแปรที�บ่งชี� ทกัษะภาวะ
ผูน้าํศตวรรษที� 21 สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  จากตารางที�  4.4 - 4.7 แสดงให้เห็นว่า
ในแต่ละโมเดลมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01(p< .01) และ .05 (p<.05)                 
ทุกค่า 

สําหรับผลการวิเคราะห์ค่าสถิติอื�นๆ ที�ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมไดแ้ก่ค่าสถิติ
ของBaertlett และค่าดชันีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of Sampling 
Adequacy MSA)จาํแนกตามโมเดลย่อยคือโมเดลทักษะการสื� อสาร โมเดลทักษะความคิด
สร้างสรรค ์ โมเดลทกัษะวสิัยทศัน์ และโมเดลทกัษะความร่วมมือ  ปรากฏผลในตารางที�  4.8 
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ตารางที�  4.8  ค่าสถิติ  Baertlett  และค่าดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin 
Measurers of Sampling Adequacy MSA) ของโมเดลย่อยทักษะภาวะผู้นําศตวรรษที�  21 สําหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน 
 

โมเดล 
Baertlett test of 

Sphericity 
p Kaiser-Mayer-Olkin Measurers 

of Sampling Adequacy (MSA) 
ทกัษะการสื�อสาร 8090.372 0.000 .932 
ทกัษะความคิดสร้างสรรค ์ 5897.878 0.000 .927 
ทกัษะวสิัยทศัน์ 7437.055 0.000 .954 
ทกัษะความร่วมมือ 8280.137 0.000 .955 
 

จากตารางที�  4.8  ผลการวิเคราะห์เพื�อพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพนัธ์
ก่อนนาํไปวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั พบวา่ เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแตกต่างจาก                 
เมทริกซ์เอกลกัษณ์อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 โดยค่า Baertlett test of Sphericity มีค่า
เท่ากบั 8090.372, 5897.878, 7437.055 และ 8280.137 ตามลาํดบั ซึ� งมีค่าความน่าจะเป็นนอ้ยกวา่ 
.01 (p< .01) ส่วนค่า Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of Sampling Adequacy (MSA) มีค่าเท่ากบั 
.932, .927, .954 และ .955  ตามลาํดบัโดยทุกค่ามีค่ามากกวา่ .80 แสดงวา่ตวับ่งชี� มีความสัมพนัธ์กนั
ดีมากสามารถนาํไปวเิคราะห์องคป์ระกอบไดซึ้� งเป็นไปตามขอ้เสนอของคิมและมชัเลอร์ไดเ้สนอไว้
วา่ถา้มีค่ามากกวา่ .80 ดีมากและถา้มีค่านอ้ยกวา่ .50 ใชไ้ม่ได ้ (Kim &Muclle,1978 อา้งถึงใน
สมเกียรติ ทานอก, 2539) 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัด้วยโปรแกรม Amos เพื�อสร้างสเกล
องค์ประกอบมาตรฐานจากตวับ่งชี� จาํนวน 72 ตวับ่งชี� ตามโมเดลย่อยทั�ง 4 โมเดลมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี�  
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1. โมเดลทกัษะการสื�อสาร 
ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลทกัษะการสื�อสาร(CMS)  แสดงใน

ตารางที� 4.9 ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธิL  สหสัมพนัธ์ระหวา่งกนัของตวัแปร 3 ตวัแปรใน
องคป์ระกอบทกัษะการสื�อสาร แสดงในตารางที� 4.10 และการสร้างโมเดลทกัษะการสื�อสาร แสดง
ในแผนภาพที� 4.6 
 

ตารางที�  4.9  ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยันของโมเดลทกัษะการสื�อสาร (CMS) 
 

องค์ประกอบ
ย่อย 

 

ตัวบ่งชี* λ S.E. t คะแนน
องค์ประกอบ 

(FS) 

สัมประสิทธิ@ 
การพยากรณ์ 

(R2) 

ความคลาด 
เคลื�อนของ 
ตัวบ่งชี* (e) 

CMS1 CM1 0.69 - - -0.01 0.47 0.17 
 CM2 0.75 0.06 19.04** 0.18 0.57 0.15 
 CM3 0.61 0.06 13.80** 0.16 0.37 0.19 
 CM4 0.74 0.08 14.63** 0.11 0.55 0.16 
 CM5 0.70 0.07 14.73** 0.05 0.49 0.17 
 CM6 0.69 0.07 14.53** 0.05 0.48 0.18 
 CM7 0.85 0.14 10.60** 0.45 0.71 0.14 
 CM8 0.54 0.08 10.48** -0.22 0.29 0.25 
 CM9 0.88 0.11 12.11** 0.36 0.77 0.08 
 CM10 0.65 0.08 13.45** 0.03 0.42 0.21 

CMS2 CM11 0.78 - - 0.22 0.60 0.17 
 CM12 0.80 0.05 19.97** 0.10 0.64 0.15 
 CM13 0.83 0.05 19.34** 0.19 0.69 0.13 
 CM14 0.86 0.05 19.64** 0.22 0.74 0.11 
 CM15 0.90 0.06 17.85** 0.39 0.80 0.08 

CMS3 CM16 0.80 - - 0.25 0.64 0.12 
 CM17 0.77 0.04 23.91** 0.11 0.59 0.14 
 CM18 0.52 0.06 11.75** 0.01 0.27 0.26 
 CM19 0.56 0.06 13.01** 0.03 0.32 0.25 
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ตารางที� 4.9 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ
ย่อย 

 

ตัวบ่งชี* λ S.E. t คะแนน
องค์ประกอบ 

(FS) 

สัมประสิทธิ@ 
การพยากรณ์ 

(R2) 

ความคลาด 
เคลื�อนของ 
ตัวบ่งชี* (e) 

 CM20 0.63 0.05 14.77** 0.05 0.39 0.20 
 CM21 0.61 0.06 14.35** 0.07 0.38 0.24 

Chi-Square= 100.918, df = 86, p = 0.130, GFI = 0.985, AGFI = 0.960, RMSEA = 0.017 
** P < .01 
 
ตารางที� 4.10 ค่าสัมประสิทธิ@สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร  3  ตัวแปรในองค์ประกอบทกัษะ                      

        การสื�อสาร 

องค์ประกอบย่อย CMS1 CMS2 CMS3 
CMS1 1.00   
CMS2 0.57** 1.00  
CMS3 0.64** 0.82** 1.00 

** P < .01 
จากตารางที�  4.9 – 4.10  สามารถสร้างโมเดลทกัษะการสื�อสาร ไดด้งัแผนภาพที�   4.6  
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แผนภาพที�  4.6  โมเดลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยันทกัษะการสื�อสาร 

 
จากตารางที�  4.9, 4.10  และแผนภาพที�  4.6  ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของ

โมเดลทกัษะการสื�อสาร  พบวา่ โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ดีมาก พิจารณาจาก
ค่าไคสแควร์( χ 2 ) เท่ากบั 100.918 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 86  ค่านยัสําคญัทางสถิติ (P-value) 
เท่ากบั 0.130  นั�นหมายถึง ค่าไคสแควร์( χ 2 )ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติและค่าดชันีวดัระดบัความ
สอดคลอ้ง (GFI) เท่ากบั 0.985 มีค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งที�ปรับแกแ้ลว้(AGFI) เท่ากบั 
0.960 และค่าความคลาดเคลื�อนในการการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากบั 0.017  
เมื�อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที� 4.9 และภาพที� 4.6 พบวา่ นํ� าหนกัองคป์ระกอบ
ของตวับ่งชี�ทั�ง  21 ตวั มีค่าเป็นบวก มีค่าตั�งแต่  0.52 - 0.90  ซึ� งสูงกวา่เกณฑ์ที�กาํหนด คือ 0.30 และ
มีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ทุกค่า  ซึ� งแสดงให้เห็นว่าตวับ่งชี� เหล่านี� เป็นตวับ่งชี� ที�สําคญัของ
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องคป์ระกอบยอ่ยทั�ง 3 องคป์ระกอบ คือ ตวับ่งชี�  CM1-CM10 เป็นตวับ่งชี� ที�สําคญัขององคป์ระกอบ
ยอ่ยการรู้เท่าทนัสื�อ(CMS1) ตวับ่งชี� ที� CM11- CM15 เป็นตวับ่งชี� ที�สําคญัขององคป์ระกอบยอ่ยการ
ใชเ้ทคโนโลยี (CMS2) และตวับ่งชี� ที� CM16 - CM21 เป็นตวับ่งชี� ที�สําคญัขององคป์ระกอบยอ่ยการ
นาํเสนอ (CMS3) นอกจากจะพิจารณาค่านํ� าหนกัองค์ประกอบแลว้ ยงัสามารถพิจารณาไดจ้ากค่า
ความแปรปรวนร่วมกบัองค์ประกอบย่อย(R2) และค่าสัมประสิทธิL คะแนนองค์ประกอบ (Factor 
Score Coefficient)  ซึ� งก็ใหค้วามหมายในทาํนองเดียวกนั 

จากตารางที�  4.10 พบวา่องคป์ระกอบยอ่ยแต่ละองคป์ระกอบในโมเดลทกัษะการสื�อสาร
มีความสัมพนัธ์กนัทุกตวั  ซึ� งความสัมพนัธ์นี� เกิดจากความสัมพนัธ์ระหว่างความแปรปรวนและ
ความแปรปรวนร่วมขององค์ประกอบยอ่ยที�ปรับให้เป็นมาตรฐานแลว้ มีค่าความสัมพนัธ์ตํ�าสุดถึง
สูงสุดตั� งแต่ 0.57 - 0.82 และตัวบ่งชี� แต่ละตัวจะมีความคลาดเคลื�อนรวมอยู่ด้วยซึ� งเกิดจาก
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวับ่งชี�กบัตวับ่งชี� อื�นในโมเดลในการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัในครั� ง
นี�ไดน้าํค่าความคลาดเคลื�อนเขา้มาวเิคราะห์ดว้ย   

ผูว้จิยัไดน้าํค่าสัมประสิทธิL คะแนนองคป์ระกอบที�ไดจ้ากการวิเคราะห์ครั� งนี� ไปใชใ้นการ
สร้างสเกลองค์ประกอบย่อยเพื�อให้ไดต้วัแปรใหม่สําหรับนาํไปวิเคราะห์เพื�อพฒันาตวับ่งชี� ทกัษะ
ภาวะผูน้าํในศตวรรษที� 21 สาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สําหรับโมเดลทกัษะการสื�อสาร
ไดส้เกลองคป์ระกอบ  3  ตวั  ดงัสมการต่อไปนี�  
 CMS1 = (CM1+ CM2+ CM3+ CM4+ CM5+ CM6+ CM7+ CM8+ CM9+ CM10) 
  = (-0.01+0.18+0.16+0.11+0.05+0.05+0.45-0.22+0.36+0.03) = 0.17 
 CMS2 = (CM11+ CM12+ CM13+ CM14+ CM15) 
  = (0.22+0.10+0.19+0.22+0.39) = 0.80 
 CMS3 = (CM16+ CM17+ CM18+ CM19+ CM20+ CM21) 
  = (0.25+0.11+0.01+0.03+0.05+0.07) = 0.15 
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2. โมเดลทกัษะความคิดสร้างสรรค์ 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลทกัษะความคิดสร้างสรรค์ (CAS) 

แสดงในตารางที� 4.11 ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธิL  สหสัมพนัธ์ระหวา่งกนัของตวัแปร 4 ตวัแปร
ในองค์ประกอบทกัษะความคิดสร้างสรรค์  แสดงในตารางที� 4.12  และการสร้างโมเดลทกัษะ
ความคิดสร้างสรรค ์ แสดงในแผนภาพที�  4.7 
 
ตารางที�  4.11  ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยันของโมเดลความคดิสร้างสรรค์ (CAS) 
 

องค์ประกอบ
ย่อย 

 

ตัวบ่งชี* λ S.E. t คะแนน
องค์ประกอบ 

(FS) 

สัมประสิทธิ@ 
การพยากรณ์ 

(R2) 

ความคลาด 
เคลื�อนของ 
ตัวบ่งชี* (e) 

CAS1 CA22 0.69 - - 0.09 0.48 0.19 
 CA23 0.87 0.06 19.32** 0.26 0.75 0.09 
 CA24 0.87 0.06 19.26** 0.29 0.75 0.08 

CAS2 CA25 0.72  -  - 0.19 0.52 0.15 
 CA26 0.76 0.07 16.28** 0.14 0.58 0.17 
 CA27 0.73 0.08 14.97** 0.10 0.54 0.18 
 CA28 0.75 0.08 14.93** 0.21 0.56 0.17 

CAS3 CA29 0.77  - -  0.16 0.59 0.15 
 CA30 0.82 0.05 19.64** 0.20 0.67 0.11 
 CA31 0.78 0.06 16.66** 0.16 0.61 0.13 
 CA32 0.73 0.06 15.11** 0.15 0.53 0.16 

CAS4 CA33 0.76 - -  0.19 0.58 0.15 
 CA34 0.78 0.05 19.50** 0.18 0.60 0.14 
 CA35 0.65 0.06 14.97** 0.10 0.43 0.22 
 CA36 0.46 0.06 9.95** 0.01 0.21 0.29 
 CA37 0.61 0.06 14.18** 0.11 0.38 0.21 

Chi-Square= 69.889, df = 61, p = 0.204, GFI = 0.987, AGFI = 0.970, RMSEA = 0.015 
** P < .01 
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ตารางที�  4.12  ค่าสัมประสิทธิ@สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 4 ตัวแปร ในองค์ประกอบทกัษะ 
ความคิดสร้างสรรค์  

 

องค์ประกอบย่อย CAS1 CAS2 CAS3 CAS4 
CAS1 1.00    

CAS2 0.75** 1.00   

CAS3 0.80** 0.84** 1.00  

CAS4 0.75** 0.82** 0.81** 1.00 

** P < .01 
 

จากตารางที�  4.11 - 4.12  สามารถสร้างโมเดลทกัษะความคิดสร้างสรรค ์ ไดด้งัแผนภาพที�   4.7 

   
แผนภาพที� 4.7 โมเดลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนัทกัษะความคิดสร้างสรรค์ 
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จากตารางที�  4.11, 4.12  และแผนภาพที�  4.7 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของ
โมเดลทกัษะความคิดสร้างสรรค ์พบวา่ โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ดี
มาก พิจารณาจากค่าไคสแควร์ ( χ 2 ) เท่ากบั 69.889 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 61 ค่านยัสําคญัทาง
สถิติ (P-value) เท่ากบั 0.204 นั�นหมายถึง ค่าไคสแควร์( χ 2 ) ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติและค่าดชันีวดั
ระดบัความสอดคลอ้ง (GFI) เท่ากบั 0.987 มีค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งที�ปรับแกแ้ลว้(AGFI) 
เท่ากบั 0.970 และค่าความคลาดเคลื�อนในการการประมาณค่าพารามิเตอร์(RMSEA) เท่ากบั 0.015  

เมื�อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที� 4.11 และภาพที� 4.7 พบว่า นํ� าหนัก
องคป์ระกอบของตวับ่งชี�ทั�ง  16  ตวั มีค่าเป็นบวก มีค่าตั�งแต่  0.46 - 0.87  ซึ� งสูงกวา่เกณฑ์ที�กาํหนด 
คือ 0.30 และมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ทุกค่า  ซึ� งแสดงให้เห็นวา่ตวับ่งชี� เหล่านี� เป็นตวับ่งชี� ที�
สาํคญัขององคป์ระกอบยอ่ยทั�ง  4  องคป์ระกอบ คือ ตวับ่งชี�  CA22 - CA24 เป็นตวับ่งชี� ที�สําคญัของ
องค์ประกอบย่อยความคิดริเริ� ม(CAS1) ตัวบ่งชี� ที�  CA25-CA28 เป็นตัวบ่งชี� ที�สําคัญของ
องคป์ระกอบยอ่ยความทา้ทาย(CAS2) ตวับ่งชี� ที� CA29-CA32 เป็นตวับ่งชี� ที�สําคญัขององคป์ระกอบ
ยอ่ยความยืดหยุน่(CAS3) และตวับ่งชี� ที� CA33-CA 37 เป็นตวับ่งชี� ที�สําคญัขององคป์ระกอบย่อย
จินตนาการ(CAS4) นอกจากจะพิจารณาค่านํ� าหนกัองคป์ระกอบแลว้  ยงัสามารถพิจารณาไดจ้ากค่า
ความแปรปรวนร่วมกบัองค์ประกอบย่อย (R2) และค่าสัมประสิทธิL คะแนนองคป์ระกอบ (Factor 
Score Coefficient) ซึ� งก็ใหค้วามหมายในทาํนองเดียวกนั 

จากตารางที� 4.12  พบวา่ องค์ประกอบยอ่ยแต่ละองคป์ระกอบในโมเดลมีความสัมพนัธ์
กนัทุกตวัซึ� งความสัมพนัธ์นี� เกิดจากความสัมพนัธ์ระหวา่งความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม
ขององค์ประกอบย่อยที�ปรับให้เป็นมาตรฐานแล้ว  มีค่าความสัมพนัธ์ตํ�าสุดถึงสูงสุดตั�งแต่ 0.75                    
– 0.84  และตวับ่งชี� แต่ละตวัจะมีความคลาดเคลื�อนรวมอยู่ดว้ย  ซึ� งเกิดจากความสัมพนัธ์ระหว่าง            
ตวับ่งชี� กับตวับ่งชี� อื�นในโมเดลในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัในครั� งนี� ได้นําค่าความ
คลาดเคลื�อนเขา้มาวเิคราะห์ดว้ย 

ผูว้จิยัไดน้าํค่าสัมประสิทธิL คะแนนองคป์ระกอบที�ไดจ้ากการวิเคราะห์ครั� งนี� ไปใชใ้นการ
สร้างสเกลองคป์ระกอบยอ่ย  เพื�อให้ไดต้วัแปรใหม่สําหรับนาํไปวิเคราะห์เพื�อพฒันาตวับ่งชี�ทกัษะ
ภาวะผูน้าํในศตวรรษที� 21 สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สําหรับโมเดลทกัษะความคิด
สร้างสรรค ์ไดส้เกลองคป์ระกอบ  4  ตวั  ดงัสมการต่อไปนี�  

CAS1 = (CA22 +  CA23 +  CA24) 
= (0.09 + 0.26 + 0.29)  =  0.64 

CAS2 = (CA25 + CA26 + CA27 + CA28) 
  = (0.19 + 0.14 + 0.10 + 0.21) = 0.45 
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CAS3 = (CA29 + CA30 + CA31 + CA32) 
  = (0.16 + 0.20 + 0.16 + 0.15) = 0.51 

CAS4 = (CA33 + CA34 + CA35 + CA36 + CA37) 
  = (0.19 + 0.18 + 0.10 + 0.01 + 0.11) = 0.22 
 

3. โมเดลทกัษะวสัิยทศัน์  
ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของโมเดลทกัษะวิสัยทศัน์(VSS) แสดงในตาราง

ที�  4.13 ผลการวิ เคราะห์ค่าสัมประสิทธิL  สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร3 ตัวแปรใน
องคป์ระกอบทกัษะวิสัยทศัน์ แสดงในตารางที� 4.14 และการสร้างโมเดลทกัษะวิสัยทศัน์ แสดงใน
แผนภาพที� 4.8 

 
ตารางที�   4.13   ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลทกัษะวสัิยทัศน์(VSS) 
 

องค์ประกอบ
ย่อย 

 

ตัวบ่งชี* λ S.E. t คะแนน
องค์ประกอบ 

(FS) 

สัมประสิทธิ@ 
การพยากรณ์ 

(R2) 

ความคลาด 
เคลื�อนของ 
ตัวบ่งชี* (e) 

VSS1 VS38 0.70  - -  0.09 0.49 0.18 
 VS39 0.74 0.05 19.26** 0.08 0.54 0.16 
 VS40 0.75 0.06 17.11** 0.09 0.57 0.16 
 VS41 0.73 0.06 15.77** 0.10 0.53 0.15 
 VS42 0.78 0.06 17.55** 0.18 0.62 0.13 
 VS43 0.78  -  - 0.16 0.61 0.13 

VSS2 VS44 0.75 0.05 20.43** 0.09 0.56 0.14 
 VS45 0.74 0.05 17.83** 0.05 0.54 0.14 
 VS46 0.81 0.06 19.13** 0.14 0.66 0.13 
 VS47 0.78 0.05 18.61** 0.04 0.61 0.13 
 VS48 0.81 0.05 18.93** 0.20 0.66 0.11 
 VS49 0.69 -   - 0.04 0.47 0.16 
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ตารางที� 4.13 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ
ย่อย 

 

ตัวบ่งชี* λ S.E. t คะแนน
องค์ประกอบ 

(FS) 

สัมประสิทธิ@ 
การพยากรณ์ 

(R2) 

ความคลาด 
เคลื�อนของ 
ตัวบ่งชี* (e) 

VSS3 VS50 0.79 0.06 20.89** 0.12 0.63 0.12 
 VS51 0.83 0.07 18.73** 0.14 0.68 0.10 
 VS52 0.84 0.07 19.08** 0.16 0.71 0.10 
 VS53 0.82 0.07 18.40** 0.12 0.66 0.11 
 VS54 0.78 0.07 17.60** 0.09 0.61 0.13 

Chi-Square= 85.054, df = 83, p = 0.417, GFI = 0.985, AGFI = 0.972, RMSEA = 0.006 ** P < .01 
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ตารางที� 4.14 ค่าสัมประสิทธิ@สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร  3  ตัวแปรในองค์ประกอบ                       
ทกัษะวสัิยทัศน์ 

 

องค์ประกอบย่อย VSS1 VSS2 VSS3 

VSS1 1.00   

VSS2 0.91** 1.00  

VSS3 0.71** 0.78** 1.00 

** P < .01 
จากตารางที�  4.13 , 4.14  สามารถสร้างโมเดลทกัษะวสิัยทศัน์  ไดด้งัแผนภาพที�   4.8 
 

 
แผนภาพที�   4.8  โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยันทกัษะวสัิยทศัน์ 



137 

 

จากตารางที� 4.13, 4.14 และแผนภาพที� 4.8 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของ
โมเดลทกัษะวสิัยทศัน์ พบวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์มาก พิจารณา

จากค่าไคสแควร์ (χ2) เท่ากบั 85.054 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 83 ค่านยัสําคญัทางสถิติ (P-value) 

เท่ากบั 0.417 นั�นหมายถึงค่าไค-สแควร์(χ2) ไม่มีนัยสําคญัทางสถิติและค่าดชันีวดัระดับความ
สอดคลอ้ง (GFI) เท่ากบั 0.985 มีค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งที�ปรับแกแ้ลว้ (AGFI) เท่ากบั 
0.972 และค่าความคลาดเคลื�อนในการการประมาณค่าพารามิเตอร์(RMSEA) เท่ากบั 0.006 

เมื�อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที� 4.13 และแผนภาพที� 4.8 พบว่า
นํ� าหนกัองค์ประกอบของตวับ่งชี� ทั�ง 17 ตวั มีค่าเป็นบวก มีค่าตั�งแต่  0.69 - 0.84 ซึ� งเกินเกณฑ์ที�
กาํหนด คือ 0.30 และมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ทุกค่า  ซึ� งแสดงให้เห็นวา่ตวับ่งชี� เหล่านี� เป็น
ตวับ่งชี� ที�สําคญัขององคป์ระกอบย่อยทั�ง 3 องคป์ระกอบ คือ ตวับ่งชี�  VS38-VS 43 เป็นตวับ่งชี� ที�
สําคญัขององค์ประกอบย่อยการสร้างวิสัยทศัน์(VSS1)ตวับ่งชี� ที� VS44-VS49 เป็นตวับ่งชี� ที�สําคญั
ขององคป์ระกอบย่อยการสื�อสารวิสัยทศัน์(VSS2) และตวับ่งชี� ที� VS50-VS54 เป็นตวับ่งชี� ที�สําคญั
ขององค์ประกอบยอ่ยการสร้างแรงบนัดาลใจ(VSS3) นอกจากจะพิจารณาค่านํ� าหนกัองค์ประกอบ
แล้ว  ยงัสามารถพิจารณาได้จากค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย (R2) และค่า
สัมประสิทธิL คะแนนองคป์ระกอบ(Factor Score Coefficient)  ซึ� งก็ใหค้วามหมายในทาํนองเดียวกนั 

จากตารางที� 4.14 พบวา่องคป์ระกอบยอ่ยแต่ละองคป์ระกอบในโมเดลมีความสัมพนัธ์กนั
ทุกตวั ซึ� งความสัมพนัธ์นี� เกิดจากความสัมพนัธ์ระหว่างความแปรปรวน และความแปรปรวนร่วม
ขององค์ประกอบย่อยที�ปรับให้เป็นมาตรฐานแลว้ มีค่าความสัมพนัธ์ตํ�าสุดถึงสูงสุดตั�งแต่ 0.71 -  
0.91  และตวับ่งชี� แต่ละตวัจะมีความคลาดเคลื�อนรวมอยู่ด้วย  ซึ� งเกิดจากความสัมพนัธ์ระหว่าง                   
ตวับ่งชี� กบัตวับ่งชี� อื�นในโมเดล  ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัในครั� งนี�  ได้นาํค่าความ
คลาดเคลื�อนเขา้มาวเิคราะห์ดว้ย 

ผูว้จิยัไดน้าํค่าสัมประสิทธิL คะแนนองคป์ระกอบที�ไดจ้ากการวิเคราะห์ครั� งนี� ไปใชใ้นการ
สร้างสเกลองคป์ระกอบยอ่ย  เพื�อให้ไดต้วัแปรใหม่สําหรับนาํไปวิเคราะห์เพื�อพฒันาตวับ่งชี�ทกัษะ
ภาวะผูน้าํในศตวรรษที� 21 สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สําหรับโมเดลทกัษะวิสัยทศัน์ 
ไดส้เกลองคป์ระกอบ 3 ตวั ดงัสมการต่อไปนี�  

VSS1 = (VS38 + VS39 + VS40 + VS41 + VS42 + VS43) 
  = (0.09 + 0.08 + 0.09 + 0.10 + 0.18 + 0.16) = 0.54 

VSS2 = (VS44 + VS45 + VS46 + VS47 + VS48 + VS49) 
  = (0.16 + 0.09 + 0.05 + 0.14 + 0.04 + 0.20 + 0.04) = 0.52 
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VSS3 = (VS50 + VS51 + VS52 + VS53 + VS54) 
= (0.12 + 0.14 + 0.16 + 0.12 + 0.09) = 0.63 
 

4. โมเดลการทกัษะความร่วมมือ 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลทกัษะความร่วมมือ(CLS) แสดงใน

ตารางที� 4.15 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิL  สหสัมพนัธ์ระหว่างกันของตวัแปร 3 ตวัแปรใน
องค์ประกอบทกัษะความร่วมมือ แสดงในตารางที� 4.16 และการสร้างโมเดลทกัษะความร่วมมือ 
แสดงในแผนภาพที�  4.9 
 
ตารางที� 4.15  ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยันของโมเดลทกัษะความร่วมมือ (CLS) 
 

องค์ประกอบ
ย่อย 

ตัวบ่งชี* λ S.E. t คะแนน
องค์ประกอบ 

(FS) 

สัมประสิทธิ@ 
การพยากรณ์ 

(R2) 

ความคลาด 
เคลื�อนของ 
ตัวบ่งชี* (e) 

CLS1 CL55 0.78 -  -  0.22 0.50 0.12 

 CL56 0.74 0.06 17.80** 0.09 0.58 0.16 

 CL57 0.79 0.06 17.84** 0.21 0.44 0.13 

 CL58 0.78 0.05 18.09** 0.23 0.57 0.12 

CLS2 CL59 0.74 -  -  0.08 0.64 0.14 

 CL60 0.83 0.05 20.39** 0.18 0.63 0.09 

 CL61 0.83 0.05 20.34** 0.06 0.53 0.08 

 CL62 0.85 0.05 20.49** 0.17 0.41 0.07 

 CL63 0.82 0.05 20.02** 0.08 0.52 0.09 

 CL64 0.72 0.05 17.75** 0.14 0.68 0.14 

CLS3 CL65 0.64  -  - 0.06 0.73 0.19 
 CL66 0.73 0.06 18.78** 0.06 0.70 0.15 
 CL67 0.79 0.08 16.34** 0.11 0.69 0.13 
 CL68 0.80 0.08 15.65** 0.11 0.55 0.11 
 CL69 0.76 0.07 16.05** 0.06 0.60 0.13 
 CL70 0.67 0.07 14.28** 0.05 0.62 0.18 
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ตารางที� 4.15 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ
ย่อย 

ตัวบ่งชี* λ S.E. t คะแนน
องค์ประกอบ 

(FS) 

สัมประสิทธิ@ 
การพยากรณ์ 

(R2) 

ความคลาด 
เคลื�อนของ 
ตัวบ่งชี* (e) 

 CL71 0.76 0.07 16.00** 0.09 0.55 0.12 
 CL72 0.70 0.07 15.06** 0.06 0.61 0.14 

Chi-Square= 101.160, df = 84, p = 0.098, GFI = 0.983, AGFI = 0.965, RMSEA = 0.018 
** P < .01 
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ตารางที� 4.16 ค่าสัมประสิทธิ@สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร  3  ตัวแปรในองค์ประกอบ   
                        ทกัษะความร่วมมือ 
 

องค์ประกอบย่อย CLS1 CLS2 CLS3 

CLS1 1.00   

CLS2 0.84** 1.00  

CLS3 0.84** 0.85** 1.00 

** P < .01 
 
จากตารางที�  4.15 –4.16  สามารถสร้างโมเดลทกัษะความร่วมมือ ไดด้งัแผนภาพที�   4.9 

    
แผนภาพที�  4.9  โมเดลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยันทกัษะความร่วมมือ 
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จากตารางที� 4.15, 4.16 และแผนภาพที� 4.9  ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของ
โมเดลการมีทกัษะความร่วมมือ  พบว่า โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ดี

มาก พิจารณาจากค่าไคสแควร์(χ2) เท่ากบั 101.160 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 84 ค่านยัสําคญัทาง

สถิติ (P-value) เท่ากบั 0.098 นั�นหมายถึงค่าไคสแควร์(χ2) ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติและค่าดชันีวดั
ระดบัความสอดคลอ้ง (GFI) เท่ากบั 0.983  มีค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งที�ปรับแกแ้ลว้ (AGFI) 
เท่ากบั 0.965 และค่าความคลาดเคลื�อนในการการประมาณค่าพารามิเตอร์(RMSEA) เท่ากบั 0.018 

เมื�อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที� 4.15 และแผนภาพที� 4.9 พบว่า
นํ� าหนกัองค์ประกอบของตวับ่งชี�ทั�ง 18 ตวั มีค่าเป็นบวก  มีค่าตั�งแต่  0.64 - 0.85  สูงกว่าเกณฑ์ที�
กาํหนด คือ 0.30  และมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ทุกค่า  ซึ� งแสดงให้เห็นวา่ตวับ่งชี� เหล่านี� เป็น
ตวับ่งชี� ที�สําคญัขององคป์ระกอบยอ่ยทั�ง  3  องคป์ระกอบ คือ ตวับ่งชี�  CL55 - CL58 เป็นตวับ่งชี� ที�
สาํคญัขององคป์ระกอบยอ่ยการมีส่วนร่วม(CLS1) ตวับ่งชี� ที� CL59 - CL64 เป็นตวับ่งชี� ที�สําคญัของ
องค์ประกอบย่อยความไวว้างใจ(CLS2) และตวับ่งชี� ที� CL65 - CL72 เป็นตวับ่งชี� ที�สําคญัของ
องคป์ระกอบยอ่ยการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ (CLS3) นอกจากจะพิจารณาค่านํ� าหนกัองคป์ระกอบ
แล้ว ยงัสามารถพิจารณาได้จากค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบย่อย (R2) และค่า
สัมประสิทธิL คะแนนองคป์ระกอบ (Factor Score Coefficient)  ซึ� งก็ใหค้วามหมายในทาํนองเดียวกนั 

จากตารางที�  4.16  พบว่าองค์ประกอบยอ่ยแต่ละองคป์ระกอบในโมเดลมีความสัมพนัธ์
กนัทุกตวั  ซึ� งความสัมพนัธ์นี� เกิดจากความสัมพนัธ์ระหว่างความแปรปรวนและความแปรปรวน
ร่วมขององคป์ระกอบยอ่ยที�ปรับใหเ้ป็นมาตรฐานแลว้  มีค่าความสัมพนัธ์ตํ�าสุดถึงสูงสุดตั�งแต่ 0.84 
-0.85 และตวับ่งชี� แต่ละตวัจะมีความคลาดเคลื�อนรวมอยู่ด้วย  ซึ� งเกิดจากความสัมพนัธ์ระหว่าง                  
ตวับ่งชี� กบัตวับ่งชี� อื�นในโมเดล ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัในครั� งนี� ได้นําค่าความ
คลาดเคลื�อนเขา้มาวเิคราะห์ดว้ย 

ผูว้จิยัไดน้าํค่าสัมประสิทธิL คะแนนองคป์ระกอบที�ไดจ้ากการวิเคราะห์ครั� งนี� ไปใชใ้นการ
สร้างสเกลองคป์ระกอบยอ่ย  เพื�อให้ไดต้วัแปรใหม่สําหรับนาํไปวิเคราะห์เพื�อพฒันาตวับ่งชี�ทกัษะ
ภาวะผูน้าํในศตวรรษที�  21  สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สําหรับโมเดลทกัษะความ
ร่วมมือไดส้เกลองคป์ระกอบ  3  ตวั  ดงัสมการต่อไปนี�  
CLS1 = (CL55 +  CL56 +  CL57 + CL58) 
 = (0.22 + 0.09 + 0.21 + 0.23)  = 0.60 
CLS2 = (CL59 + CL60 + CL61 + CL62 + CL63 + CL64) 
 = (0.08  + 0.18  + 0.06  + 0.17 + 0.08 + 0.14) = 0.71 
CLS3 = (CL65 + CL66 + CL67 + CL68 + CL69 + CL70 + CL71 +  CL72) 
 = (0.06 + 0.06 + 0.11 + 0.11 + 0.06 + 0.05 + 0.09 + 0.06)  = 0.76 
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จากตารางที� 4.9 - 4.16  และแผนภาพที�  4.6 - 4.9  ซึ� งไดแ้สดงผลการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของโมเดลทั�ง  4 โมเดลพบวา่ทุกโมเดลตามสมมติฐานการวิจยัสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษดี์มาก  นอกจากนี�ค่านํ� าหนกัองคป์ระกอบของตวับ่งชี� มีนยัสําคญัทางสถิติทุกค่า
แสดงว่า ตวับ่งชี� ทั�งหมดนี� เป็นตวับ่งชี� ที�สําคญัขององค์ประกอบทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที� 21 
สาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน และผลการวเิคราะห์สามารถสร้างสเกลองคป์ระกอบทกัษะ
ภาวะผูน้าํในศตวรรษที� 21  สาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน จาํนวน 13  ตวั  ไดส้มการดงันี�  

CMS1= (CM1+CM2+CM3+CM4+CM5+CM6+CM7+CM8+CM9+CM10) 
  = (-0.01+0.18+0.16+0.11+0.05+0.05+0.45-0.22+0.36+0.03) = 0.17 

CMS2= (CM11+CM12+CM13+CM14+CM15) 
  = (0.22+0.10+0.19+0.22+0.39) = 0.80 

CMS3= (CM16+CM17+CM18+CM19+CM20+CM21) 
  = (0.25+0.11+0.01+0.03+0.05+0.07) = 0.15 

CAS1 = (CA22+CA23+CA24) 
  = (0.09+0.26+0.29)  = 0.64 

CAS2 = (CA25+CA26+CA27+CA28) 
  = (0.19+0.14+0.10+0.21) = 0.45 

CAS3 = (CA29+CA30+CA31+CA32) 
  = (0.16+0.20+0.16+0.15) = 0.51 

CAS4 = (CA33+CA34+CA35+CA36+CA37) 
  = (0.19+0.18+0.10+0.01+0.11) = 0.22 

VSS1 = (VS38+VS39+VS40+VS41+VS42+VS43) 
  = (0.09+0.08+0.09+0.10+0.18+0.16) = 0.54 

VSS2 = (VS44+VS45+VS46+VS47+VS48+VS49) 
  = (0.09+0.05+0.14+0.04+0.20+0.04) = 0.52 

VSS3 = (VS50+VS51+VS52+VS53+VS54) 
  = (0.12+0.14+0.16+0.12+0.09) = 0.63 

CLS1 = (CL55+ CL56+ CL57+ CL58) 
  = (0.22+0.09+0.21+0.23) = 0.60 
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CLS2 = (CL59+ CL60+ CL61+ CL62+ CL63+ CL64) 
  = (0.08+0.18+0.06+0.17+0.08+0.14) = 0.71 

CLS3 = (CL65+CL66+CL67+CL68+CL69+CL70+CL71+CL72) 
  = (0.06+0.06+0.11+0.11+0.06+0.05+0.09+0.06) = 0.76 
 

4.3.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที�สองเพื�อทดสอบความสอดคล้องของ
โมเดลทักษะภาวะผู้นําในศตวรรษที� 21 สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน การวิเคราะห์ใน
ขั�นตอนนี� เพื�อทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างทกัษะภาวะผูน้าํใน
ศตวรรษที� 21 สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐานกับข้อมูลเชิงประจกัษ์โดยการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสองจากตวับ่งชี� ใหม่  13  ตวับ่งชี�  ซึ� งไดจ้ากสเกลองคป์ระกอบที�สร้าง
ขึ�นและองคป์ระกอบหลกั  4 องคป์ระกอบไดแ้ก่ ทกัษะการสื�อสาร (CMS) ทกัษะความคิดสร้างสรรค์
(CAS) ทกัษะวิสัยทศัน์ (VSS) และทกัษะความร่วมมือ(CLS) มาวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั
อนัดบัสองเพียงครั� งเดียวซึ� งไดแ้สดงโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสองทกัษะ
ภาวะผูน้าํในศตวรรษที� 21 สาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ดงัแสดงในแผนภาพที�  4.10  

ก่อนการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสองผูว้ิจยัไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
สเกลองคป์ระกอบยอ่ยหรือตวับ่งชี� ใหม่ทั�ง 13 ตวับ่งชี�  เพื�อพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์
สหสัมพนัธ์ที�จะนาํไปวิเคราะห์องคป์ระกอบรวมถึงการวิเคราะห์ค่าสถิติของค่าสถิติของ Bartlett 
(Bartlett’s test of Sphericity)และค่าดชันีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin Measurers 
of Sampling Adequacy MSA) เพื�อพิจารณาวา่องคป์ระกอบมีความเหมาะสมหรือไม่ดงัแสดงใน
ตารางที�  4.18 
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แผนภาพที� 4.10 โมเดลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยันอนัดับสองของตัวบ่งชี*ทกัษะภาวะผู้นํา 

ในศตวรรษที� 21 สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน 
 

VSS 

CLS 

Skill 

 

 

CAS 

CMS1 

CMS2 

CMS3 

CAS1 

CAS2 

VSS1 

VSS2 

VSS3 

CLS1 

CLS2 

CLS3 

 

 

CMS 

CAS3 

CAS4 



ตารางที�   4.17  ค่าสัมประสิทธิ@สหสัมพนัธ์แบบเพยีร์สันของตัวบ่งชี*ทกัษะภาวะผู้นําในศตวรรษที�  21  สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน 
 

 ตวับ่งชี�  CMS1 CMS2 CMS3 CAS1 CAS2 CAS3 CAS4 VSS1 VSS2 VSS3 CLS1 CLS2 CLS3 
CMS1 1                         
CMS2 .605** 1                       
CMS3 .614** .646** 1                     
CAS1 .544** .495** .659** 1                   
CAS2 .559** .456** .581** .644** 1                 
CAS3 .580** .474** .606** .694** .731** 1               
CAS4 .504** .474** .611** .617** .668** .652** 1             
VSS1 .530** .481** .646** .576** .638** .637** .719** 1           
VSS2 .541** .463** .652** .546** .593** .596** .660** .795** 1         
VSS3 .514** .360** .559** .537** .542** .577** .595** .642** .733** 1       
CLS1 .462** .365** .529** .500** .513** .579** .576** .636** .695** .733** 1     
CLS2 .501** .357** .512** .557** .572** .612** .601** .622** .612** .703** .757** 1   
CLS3 .486** .342** .520** .548** .596** .615** .663** .643** .660** .688** .725** .768** 1 

หมายเหตุ ** หมายถึง p<0.01, * หมายถึง p<0.05 
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จากตารางที�  4.17  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิL สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของโมเดล                  
ตวับ่งชี�ทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที� 21 สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน (SKILLS) พบวา่ 
ตวับ่งชี�ทั�ง  13  ตวั มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 (p< .01) โดย               
ตวับ่งชี� ที�มีความสัมพนัธ์สูงที�สุดคือ1) การสร้างวิสัยทศัน์(VSS1) และการสื�อสารวิสัยทศัน์(VSS2) 
คือมีค่าสัมประสิทธิL สหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.795 ส่วนตวับ่งชี� ที�มีความสัมพนัธ์กนันอ้ยที�สุดคือดา้น
เทคโนโลยี(CMS2) และแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้(CLS3) คือมีค่าสัมประสิทธิL สหสัมพนัธ์เท่ากบั 
0.342  นอกจากนี�ผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาค่าสถิติ Baertlett เพื�อพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรและ
ค่าดชันีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of Sampling Adequacy MSA)
เพื�อพิจารณาความเพียงพอของขอ้มูลที�จะนาํไปวิเคราะห์องคป์ระกอบผลการวิเคราะห์ดงัแสดงใน
ตารางที�   4.18 

 
ตารางที� 4.18 ค่าสถิติ Baertlett และค่าดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin  

Measurers ofSampling Adequacy MSA) ของโมเดลตัวบ่งชี*ทกัษะภาวะผู้นําใน 
ศตวรรษที� 21 สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน 
 

โมเดล Baertlett test of 
Sphericity 

p Kaiser-Mayer-Olkin 
Measurers of Sampling 

Adequacy (MSA) 

ตัวบ่งชี*ทกัษะภาวะผู้นําในศตวรรษ                
ที� 21 สําหรับผู้บริหารสถานศึกษา                
ขั*นพื*นฐาน 

6592.617 0.000 0.946 

 
จากตารางที�  4.18  ผลการวิเคราะห์พบว่าเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรแตกต่าง

จากเมทริกซ์เอกลกัษณ์อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 โดยค่า Baertlett  test of  Sphericity มี
ค่าเท่ากบั 6592.617 ซึ� งมีค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า .01 (p<.01) ส่วนค่า Kaiser-Mayer-Olkin 
Measurers of Sampling Adequacy (MSA) มีค่าเท่ากบั 0.946 โดยมีค่ามากกวา่ .80 แสดงวา่ตวับ่งชี� มี
ความสัมพนัธ์กนัดีมากสามารถนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ซึ� งเป็นไปตามขอ้เสนอของคิม
และมชัเลอร์ ไดเ้สนอไวว้า่ถา้มีค่ามากกวา่  .80  แสดงวา่ดีมากและถา้มีค่านอ้ยกวา่ .50 แสดงวา่ใช้
ไม่ได ้(Kim & Muclle, 1978 อา้งถึงในสมเกียรติ  ทานอก, 2539)] 
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ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัที�สองดว้ยโปรแกรม AMOS เพื�อพฒันา                  
ตวับ่งชี�ทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที� 21 สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ดงัแสดงในตาราง
ที� 4.19   และแผนภาพที�  4.11 

 
ตารางที� 4.19 ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยันอนัดับที�สองเพื�อพฒันาตัวบ่งชี*ทักษะภาวะ 

ผู้นําในศตวรรษที�  21 สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน  
 

องค์ประกอบ 
 

λ

  
S.E.

  
t 

คะแนน
องค์ประกอบ 

(FS) 

สัมประสิทธิ@ 
การพยากรณ์ 

(R2) 

ความคลาด 
เคลื�อนของ 
ตัวบ่งชี* (e) 

การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนัอนัดับแรก 

องค์ประกอบย่อยทกัษะการสื�อสาร (CMS)  

CMS1 0.81  -  - 0.27 0.65 0.06 

CMS2 0.70 0.07 16.10** 0.04 0.49 0.15 

CMS3 0.92 0.07 18.47** 0.45 0.84 0.04 

องค์ประกอบย่อยทกัษะความคิดสร้างสรรค์ (CAS) 

CAS1 0.77  -  - 0.11 0.59 0.11 

CAS2 0.81 0.05 20.90** 0.15 0.66 0.08 

CAS3 0.83 0.05 22.65** 0.17 0.69 0.07 

CAS4 0.82 0.05 21.35** 0.19 0.68 0.07 

องค์ประกอบย่อยทกัษะวสัิยทศัน์ (VSS)  

VSS1 0.89  - -  0.33 0.80 0.05 

VSS2 0.90 0.03 28.72** 0.32 0.81 0.04 

VSS3 0.81 0.04 21.36** 0.22 0.66 0.08 

องค์ประกอบย่อยทกัษะความร่วมมือ (CLS)  

CLS1 0.86  - -  0.31 0.74 0.06 

CLS2 0.87 0.04 25.72** 0.29 0.76 0.05 

CLS3 0.89 0.04 26.92** 0.38 0.78 0.04 
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ตารางที�  4.19  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ 
 

λ

  
S.E.

  
t 

คะแนน
องค์ประกอบ 

(FS) 

สัมประสิทธิ@ 
การพยากรณ์ 

(R2) 

ความคลาด 
เคลื�อนของ 
ตัวบ่งชี* (e) 

การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยันอนัดับสอง 

CMS 0.84 - - - 0.70 0.03 

CAS 0.95 0.08 16.11** - 0.90 0.02 

VSS 0.93 0.07 17.55** - 0.86 0.02 

CLS 0.87 0.07 16.62** - 0.76 0.04 

** P < .01 
 
จากตารางที�   4.19  สามารถสร้างโมเดลตวับ่งชี�ทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที� 21 สาํหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  ไดด้งัแผนภาพที�   4.11             
               

 
แผนภาพที� 4.11 โมเดลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยันอนัดับสองของตัวบ่งชี*ทกัษะภาวะผู้นํา                      

ในศตวรรษที�  21  สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน 
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จากตารางที� 4.19  และแผนภาพที� 4.11 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบั
สองของ ตวับ่งชี�ทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที� 21 สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน พบว่า 

โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์มาก พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (χ2 )เท่ากบั 34.883 
ค่าองศาอิสระ (df)  เท่ากบั 25 ค่านยัสําคญัทางสถิติ (P-value) เท่ากบั 0.090 นั�นหมายถึงค่าไคส

แควร์(χ2 ) ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติและค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง(GFI) เท่ากบั 0.992 มีค่า
ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งที�ปรับแกแ้ลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.970 และค่าความคลาดเคลื�อนในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์(RMSEA) เท่ากบั 0.025 

สรุปผลการวิเคราะห์เพื�อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที�พฒันาจากทฤษฎีและ
งานวจิยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์เป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั 

เมื�อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที� 4.19 และแผนภาพที� 4.11 พบว่า
นํ�าหนกัองคป์ระกอบของตวับ่งชี�ทั�ง  4  องคป์ระกอบหลกั มีค่าเป็นบวกมีค่าตั�งแต่ 0.84-0.95 และมี
นยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ทุกค่า  เรียงลาํดบัจากค่านํ� าหนกัองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ 
ทกัษะความคิดสร้างสรรค ์(CAS) มีค่านํ� าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.95 ทกัษะวิสัยทศัน์ (VSS) มีค่า
นํ� าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.93 ทกัษะความร่วมมือ(CLS) มีค่านํ� าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.87  
และทกัษะการสื�อสาร(CMS) มีค่านํ� าหนกัองค์ประกอบเท่ากบั 0.84 ซึ� งแสดงให้เห็นว่าตวับ่งชี�
ทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที� 21 สาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน เกิดจากองคป์ระกอบของ
ทกัษะความคิดสร้างสรรค ์ ทกัษะวสิัยทศัน์  ทกัษะความร่วมมือ และทกัษะการสื�อสาร ตามลาํดบั  
เนื�องจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดับสองจะไม่รายงานค่าสัมประสิทธิL คะแนน
องคป์ระกอบผูว้จิยัจึงไดน้าํค่านํ�าหนกัองคป์ระกอบสําหรับตวับ่งชี�ทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที� 21 
สาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ทั�ง 4 องคป์ระกอบมาสร้างสเกลองคป์ระกอบตวับ่งชี�ทกัษะ
ภาวะผูน้าํในศตวรรษที� 21 สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน แทนค่าสัมประสิทธิL คะแนน
องคป์ระกอบ ซึ� งทั�งสองค่านี� ให้ความหมายในทาํนองเดียวกนั (เพชรมณีวิริยะสืบพงศ,์ 2545) ดงั
สมการนี�   
SKILL = 0.84(CMS)+0.95(CAS)+0.93(VSS)+0.87(CLS) 
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4.3.4 นํ*าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย
และตัวบ่งชี*ของทักษะภาวะผู้นําในศตวรรษที� 21 สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน ผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนนี�เป็นการนาํเสนอผลการวิเคราะห์เพื�อตอบวตัถุประสงค ์ขอ้ที� 3 คือผลการ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลมาคดัเลือกตวับ่งชี� ที�แสดงวา่มีค่าความเที�ยงตรงเชิงโครงสร้าง
หรือค่านํ� าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) ตามเกณฑ์ดงันี�  1) เท่ากบัหรือมากกวา่  0.7 สําหรับ
องคป์ระกอบหลกั (Farrell & Rudd, 2011) และ 2) เท่ากบัหรือมากกวา่ 0.30 สําหรับองคป์ระกอบ
ยอ่ยและตวับ่งชี�  (Tacq,1997 อา้งถึงในวลิาวลัย ์ มาคุม้, 2549) รายละเอียดดงัตารางที�  4.20 
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ตารางที� 4.20 นํ*าหนักองค์ประกอบ (Factor  Loading) ขององค์ประกอบหลกัองค์ประกอบย่อย 
และตัวบ่งชี*ทกัษะภาวะผู้นําในศตวรรษที�  21 สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน 
 

ทกัษะภาวะผู้นํา
ศตวรรษที� 21  

องค์ประกอบ
หลกั 

λ องค์ประกอบย่อย λ ตัวบ่งชี* λ

  

ภาวะผู้นําในศตวรรษ            
ที� 21 สําหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาขั*นพื*นฐาน 
(SKILL) 

ทกัษะการ
สื�อสาร(CMS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.84 รู้เท่าทนัสื�อ (CMS1) 0.81 
 

CM1 0.69 

CM2 0.75 

CM3 0.61 

CM4 0.74 
CM5 0.70 
CM6 0.69 
CM7 0.85 
CM8 0.54 
CM9 0.88 

CM10 0.65 

ด้านเทคโนโลยี    
(CMS2) 

0.70 
 

CM11 0.78 

CM12 0.80 

CM13 0.83 
CM14 0.86 
CM15 0.90 

การนําเสนอ (CMS3) 0.92 
 

CM16 0.80 
CM17 0.77 
CM18 0.52 

CM19 0.56 

CM20 0.63 
CM21 0.61 



ตารางที�  4.20  (ต่อ) 
 

ทกัษะภาวะผู้นํา
ศตวรรษที� 21  

องค์ประกอบ
หลกั 

λ องค์ประกอบย่อย λ ตัวบ่งชี* λ

  

ภาวะผู้นําในศตวรรษที� 
21 สําหรับผู้บริหาร 
สถานศึกษาขั*นพื*นฐาน 
(SKILL) 

ทกัษะความคดิ
สร้างสรรค์ 

(CAS) 
 

0.95 ความคิดริเริ�ม 
(CAS1) 

0.77 CA22 0.69 
CA23 0.87 
CA24 0.87 

ความท้าทาย (CAS2) 0.81 CA25 0.72 
CA26 0.76 
CA27 0.73 
CA28 0.75 

ความยดืหยุ่น 
(CAS3) 

0.83 CA29 0.77 
CA30 0.82 
CA31 0.78 
CA32 0.73 

จินตนาการ (CAS4) 0.82 CA33 0.76 
CA34 0.78 
CA35 0.65 
CA36 0.46 
CA37 0.61 
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ตารางที�  4.20  (ต่อ) 
 

ทกัษะภาวะผู้นํา
ศตวรรษที� 21  

องค์ประกอบ
หลกั 

λ องค์ประกอบย่อย λ ตัว
บ่งชี* 

λ

  

ภาวะผู้นําในศตวรรษ
ที� 21 สําหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาขั*น
พื*นฐาน (SKILL) 

ทกัษะ
วสัิยทัศน์ 

(VSS) 

0.93 การสร้างวสัิยทัศน์
(VSS1) 

0.89 VS38 0.70 
VS39 0.74 
VS40 0.75 
VS41 0.73 
VS42 0.78 

การสื�อสารวสัิยทัศน์
(VSS2) 

0.90 VS43 0.78 
VS44 0.75 
VS45 0.74 
VS46 0.81 
VS47 0.78 
VS48 0.81 

การสร้างแรงบันดาลใจ 
(VSS3) 

0.81 VS49 0.69 
VS50 0.79 
VS51 0.83 
VS52 0.84 
VS53 0.82 
VS54 0.78 
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ตารางที�  4.20  (ต่อ) 
 

ทกัษะภาวะผู้นํา
ศตวรรษที� 21  

องค์ประกอบ
หลกั 

λ องค์ประกอบย่อย λ ตัวบ่งชี* λ

  

ภาวะผู้นําในศตวรรษ
ที� 21 สําหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาขั*น
พื*นฐาน (SKILL) 

ทกัษะความ
ร่วมมือ (CLS) 

0.87  การมีส่วนร่วม 
(CLS1) 

0.86 CL55 0.78 
CL56 0.74 
CL57 0.79 
CL58 0.78 

ความไว้วางใจ 
(CLS2) 

0.87 CL59 0.74 
CL60 0.83 
CL61 0.83 
CL62 0.85 
CL63 0.82 
CL64 0.72 

แก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้ง (CLS3) 

0.89 CL65 0.64 
CL66 0.73 
CL67 0.79 
CL68 0.80 
CL69 0.76 
CL70 0.67 
CL71 0.76 
CL72 0.70 

 
จากตารางที�  4.20  พบวา่ ค่านํ� าหนกัองคป์ระกอบ(Factor  Loading) ขององคป์ระกอบ

หลกัทั�ง 4  องคป์ระกอบหลกัมีค่าเป็นบวกมีค่าตั�งแต่ 0.84 - 0.95  และมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 
.01 ทุกค่าเรียงลาํดบัจากค่านํ�าหนกัองคป์ระกอบมากไปหานอ้ย คือ ทกัษะความคิดสร้างสรรค(์CAS) 
มีค่านํ� าหนกัองค์ประกอบเท่ากบั 0.95 ทกัษะวิสัยทศัน์(VSS)มีค่านํ� าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.93 
ทกัษะความร่วมมือ(CLS)มีค่านํ� าหนกัองค์ประกอบเท่ากบั 0.87 และทกัษะการสื�อสาร(CMS)                 
มีค่านํ�าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.84  ค่านํ� าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) ขององคป์ระกอบ
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ยอ่ยทั�ง 4  องคป์ระกอบยอ่ยมีค่าเป็นบวกและมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ทุกค่าโดยแยกแต่ละ
องคป์ระกอบยอ่ยสามารถสรุปไดด้งันี�  

1. องคป์ระกอบหลกัทกัษะการสื�อสาร(CMS) ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบยอ่ยนํ� าหนกั
องค์ประกอบย่อยมีค่าเป็นบวกมีค่าตั� งแต่ 0.70 - 0.92 มีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ.01 ทุกค่า
เรียงลําดับจากค่านํ� าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ การนําเสนอ(CMS3) มีค่านํ� าหนัก
องค์ประกอบเท่ากบั 0.91 รู้เท่าทนัสื�อ(CMS1) มีค่านํ� าหนักองค์ประกอบเท่ากบั 0.81 และด้าน
เทคโนโลย(ีCMS2) มีค่านํ�าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.70 

2. องคป์ระกอบหลกัทกัษะความคิดสร้างสรรค ์(CAS) ประกอบดว้ย 4  องคป์ระกอบยอ่ย
นํ�าหนกัองคป์ระกอบยอ่ยมีค่าเป็นบวกมีค่าตั�งแต่ 0.77 - 0.83 มี นยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ทุกค่า
เรียงลําดับจากค่านํ� าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ ความยืดหยุ่น(CAS3) มีค่านํ� าหนัก
องค์ประกอบเท่ากบั 0.83  จินตนาการ(CAS4) มีค่านํ� าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.82 ความทา้ทาย 
(CAS2) มีค่านํ�าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.81  และความคิดริเริ�ม (CAS1) มีค่านํ� าหนกัองคป์ระกอบ
เท่ากบั  0.77 

3. องคป์ระกอบหลกัทกัษะวิสัยทศัน์ (VSS) ประกอบดว้ย  3  องคป์ระกอบยอ่ยนํ� าหนกั
องคป์ระกอบยอ่ยมีค่าเป็นบวกมีค่าตั�งแต่ 0.81 - 0.90 และมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ทุกค่า
เรียงลําดับจากค่านํ� าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ การสร้างแรงบนัดาลใจ(VSS3) มีค่า
นํ�าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.81  การสร้างวิสัยทศัน์(VSS1)  มีค่านํ� าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.89 
และการสื�อสารวสิัยทศัน์(VSS2) มีค่านํ�าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.90 

4. องคป์ระกอบหลกัทกัษะความร่วมมือ(CLS) ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบยอ่ยนํ� าหนกั
องคป์ระกอบยอ่ยมีค่าเป็นบวกมีค่าตั�งแต่ 0.86 - 0.89 และมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ทุกค่า
เรียงลาํดบัจากค่านํ� าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ แก้ไขปัญหาความขดัแยง้(CLS3) มีค่า
นํ�าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.89 ความไวว้างใจ(CLS2) มีค่านํ� าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.87 และ
การมีส่วนร่วม(CLS1) มีค่านํ�าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั  0.86 

โดยสรุปค่านํ� าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) ของตวับ่งชี�ของทกัษะภาวะผูน้าํใน
ศตวรรษที�  21 สําหรับผู ้บริหารสถานศึกษาขั� นพื�นฐาน ทั� ง 72 ตัวบ่งชี�  ซึ� งประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบหลกั 13 องค์ประกอบยอ่ย  มีค่าเป็นบวกมีค่าตั�งแต่ 0.46 – 0.90 และมีนยัสําคญัทาง
สถิติที�ระดบั .01 ทุกค่า  แสดงดงัแผนภาพที� 4.12 
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แผนภาพที� 4.12 ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี*                                          

ทกัษะภาวะผู้นําในศตวรรษที� 21 สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั*นพื*นฐาน 
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บทที� 5 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยครั
 งนี
 เป็นพฒันาตัวบ่งชี
 ทักษะภาวะผูน้ําในศตวรรษที! 21สําหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั
นพื
นฐาน โดยมีวตัถุประสงค ์ 3 ประการคือ 1) เพื!อศึกษาความเหมาะสมของตวับ่งชี

เพื!อคดัสรรไวใ้นโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง 2) เพื!อทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลที!
พฒันาขึ
นจากทฤษฎีและผลงานวจิยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์3) เพื!อตรวจสอบค่านํ
าหนกัองคป์ระกอบ
ขององคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย และตวับ่งชี
   

ประชากร(Population)และกลุ่มตัวอย่างที!ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั
น
พื
นฐาน สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั
นพื
นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2558 
จาํนวน 225 เขตพื
นที!การศึกษา (สพป.,สพม.) จาํนวน 30,850 คนกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
(Sample Size)โดยใช้กฎอัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างต่อจาํนวนพารามิเตอร์ 20:1 จาก
พารามิเตอร์จาํนวน 34 พารามิเตอร์ ทาํให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 680 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบหลาย
ขั
นตอน (Multi–stage Random Sampling)และวิธีการสุ่มอย่างง่ายแบบไม่ใส่คืน เพื!อให้ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งจากประชากรทั
งหมด 

เครื!องมือที!ใชใ้นการวิจยัครั
 งนี
 แบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ 1) แบบสอบถามเกี!ยวกบัขอ้มูล
สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 2) แบบสอบถามเกี!ยวกบัความ
เหมาะสมตวับ่งชี
ทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที! 21 สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั
นพื
นฐาน ลกัษณะ
เครื!องมือเป็นมาตรวดัแบบประเมินค่า 5 ระดบั (Rating Scale) จาํแนกเนื
อหาตามองคป์ระกอบหลกั
และองคป์ระกอบยอ่ยมีขอ้คาํถามจาํนวน 72 ขอ้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนาเพื!อหาค่าการแจกแจงความถี! ค่าร้อยละในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามและการวิเคราะห์ค่าเฉลี!ยค่าเบี!ยงเบนมาตรฐาน
และค่าสัมประสิทธิZ การกระจายของตวับ่งชี
 ทกัษะภาวะผูน้ําในศตวรรษที! 21 สําหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั
นพื
นฐาน ส่วนสถิติภาคอา้งอิงใชใ้นการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธิZ สหสัมพนัธ์แบบเพียร์
สันการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัโดยใชโ้ปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS Statistics 19.0 for Windows) และโปรแกรมเอมอสเพื!อการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้างหรือความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้น (Analysis of Moment Structure for 
Research : AMOS) ซึ! งสามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงันี
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5.1 สรุปผลการวจิัย 
ผลการวิจยันี
  เป็นผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามที!ไดรั้บจากกลุ่มตวัอย่าง

ซึ! งเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาขั
นพื
นฐาน สังกดัสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั
นพื
นฐาน 
จาํนวน 635 คนคิดเป็นร้อยละ93 ของแบบสอบถามจาํนวนทั
งหมด ซึ! งมีสถานภาพ ดงันี
  ผูบ้ริหาร
ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จาํนวน 514 คน(ร้อยละ 80.94) เป็นเพศหญิง จาํนวน 121 คน (ร้อยละ 19.06) 
ผูบ้ริหารส่วนใหญ่มีอายุมากกวา่ 51 ปีขึ
นไป จาํนวน 423 คน (ร้อยละ66.61) รองลงมา คือ อายุ 41-
50  ปี จาํนวน 154 คน (ร้อยละ 24.25) อาย ุ31-40  ปี จาํนวน 54 คน (ร้อยละ 8.50) และอายุ  21-30 ปี 
จาํนวน 4 คน (ร้อยละ 0.63)ตามลาํดบัผูบ้ริหารส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาปริญญาโท มากที!สุด 
จาํนวน 523 คน (ร้อยละ 82.36) รองลงมา คือระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 75 คน (ร้อยละ 
11.81) และระดบัการศึกษาปริญญาเอก จาํนวน 37 คน (ร้อยละ 5.83) ตามลาํดบัผูบ้ริหารส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ 2-10 ปี จาํนวน 221 คน (ร้อยละ 34.80)รองลงมา คือ มีประสบการณ์ 11-20  ปี 
จาํนวน 208 คน (ร้อยละ 32.76 และมีประสบการณ์ 21-30  ปี จาํนวน 115 คน (ร้อยละ 18.11)และมี
ประสบการณ์ 31-40 ปี จ ํานวน 91 คน (ร้อยละ14.33) ตามลําดับขนาดสถานศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา (สพป.) พบวา่ ส่วนใหญ่ มีขนาดสถานศึกษาขนาดเล็ก จาํนวนนกัเรียน นอ้ยกวา่ 121 
คน จาํนวน 226 คน (ร้อยละ35.59) รองลงมาคือ มีขนาดสถานศึกษาขนาดกลาง จาํนวนนกัเรียน
ตั
งแต่ 121-499 คน จาํนวน 172 คน (ร้อยละ27.09) และมีขนาดสถานศึกษาขนาดใหญ่ จาํนวน
นกัเรียนตั
งแต่ 500 คน ขึ
นไป จาํนวน 41 คน (ร้อยละ 6.46) ตามลาํดบัระดบัมธัยมศึกษา(สพม.) 
พบวา่ ส่วนใหญ่ มีขนาดสถานศึกษาขนาดเล็ก จาํนวนนกัเรียนนอ้ยกวา่ 500 คน จาํนวน 74คน (ร้อย
ละ11.65) รองลงมา คือ มีขนาดสถานศึกษาขนาดกลาง จาํนวนนกัเรียนตั
งแต่ 500-1,499 คน จาํนวน 
72 คน (ร้อยละ 11.34) และ มีขนาดสถานศึกษาขนาดใหญ่ จาํนวนนกัเรียนตั
งแต่ 1,500 คน ขึ
นไป 
จาํนวน50 คน (ร้อยละ 7.87) ตามลาํดบั 
ผลการวจัิยสรุปได้ตามลาํดับของวตัถุประสงค์การวจัิย ดังนี' 

5.1.1 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที� 1 คือเพื!อศึกษาความเหมาะสมของตวั
บ่งชี
 ทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที! 21 สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั
นพื
นฐาน เพื!อคดัสรรไวใ้น
โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง เมื!อเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ค่าเฉลี!ยเท่ากบัหรือมากกวา่ 3.00 และ
ค่าสัมประสิทธิZ การกระจายเท่ากบัหรือตํ!ากวา่ร้อยละ 20% มีผลการวจิยัดงันี
  

องค์ประกอบหลักทักษะการสื! อสาร(CMS) ซึ! งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 
องคป์ระกอบ คือ รู้เท่าทนัสื!อ เทคโนโลย ีและการนาํเสนอ มีตวับ่งชี
รวม 21 ตวั มีค่าเฉลี!ยอยูร่ะหวา่ง 
4.07-4.57 และค่าสัมประสิทธิZ การกระจายอยูร่ะหวา่ง 12.13-16.92 
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องคป์ระกอบหลกัทกัษะความคิดสร้างสรรค ์(CAS) ซึ! งประกอบดว้ยองคป์ระกอบย่อย 4 
องคป์ระกอบ คือ ความคิดริเริ!ม ความทา้ทาย ความยดืหยุน่ และจินตนาการมีตวับ่งชี
 รวม 16 ตวับ่งชี
  
มีค่าเฉลี!ยอยูร่ะหวา่ง 4.28 - 4.52 และค่าสัมประสิทธิZ การกระจายอยูร่ะหวา่ง 12.50-14.56 

องค์ประกอบหลักทักษะวิสัยทัศน์(VSS) ซึ! งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 
องคป์ระกอบคือ การสร้างวสิัยทศัน์ การสื!อสารวสิัยทศัน์ และการสร้างแรงบนัดาลใจ มีตวับ่งชี
 รวม 
17ตวับ่งชี
  มีค่าเฉลี!ยอยูร่ะหวา่ง 4.28-4.52 และค่าสัมประสิทธิZ การกระจายอยูร่ะหวา่ง12.60-14.19 

องค์ประกอบหลักทักษะความร่วมมือ(CLS)ซึ! งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 
องค์ประกอบ คือ การมีส่วนร่วม ความไวว้างใจ และแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ มีตวับ่งชี
 รวม 18                    
ตวับ่งชี
  มีค่าเฉลี!ยอยูร่ะหวา่ง 4.41-4.64 และค่าสัมประสิทธิZ การกระจายอยูร่ะหวา่ง 11.19-13.41 

โดยสรุปตัวบ่งชี
 ทักษะภาวะผูน้ําในศตวรรษที! 21 สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั
น
พื
นฐานของทุกองค์ประกอบย่อยรวมทั
งหมด72ตวับ่งชี
 มีค่าเฉลี!ยอยู่ระหว่าง 4.07-4.64 และค่า
สัมประสิทธิZ การกระจายอยู่ระหว่าง11.19-16.92ซึ! งแสดงให้เห็นวา่เป็นตวับ่งชี
 ที!มีความเหมาะสม
สามารถคดัสรรไวใ้นโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างทุกตวัเนื!องจากมีค่าเฉลี!ยเท่ากับหรือ
มากกวา่ 3.00 และมีค่าสัมประสิทธิZ การกระจายเท่ากบัหรือตํ!ากวา่ 20% 

5.1.2 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที� 2 คือเพื!อทดสอบความสอดคลอ้งของ
โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี
 ทกัษะภาวะผูน้ําในศตวรรษที! 21 สําหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั
นพื
นฐาน ที!พฒันาขึ
นจากทฤษฎีและผลงานวิจยันี
 กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ตามเกณฑ์
ดงันี
 คือค่าไควส์แคว ์ ( 2

χ )ไม่มีนยัสําคญัหรือค่า(P-value) สูงกวา่ 0.05 ค่า GFI และค่า AGFI สูง
กวา่ 0.90 และค่า RMSEA นอ้ยกวา่ 0.05 ปรากฏผลการวจิยัตามลาํดบัการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี
  

1. ค่าสัมประสิทธิZ สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันขององคป์ระกอบยอ่ยในแต่ละโมเดลการวดั
ขององคป์ระกอบหลกั 

1.1 โมเดลการวดัทกัษะการสื!อสารพบว่าองค์ประกอบย่อยทั
ง3 องค์ประกอบมี
ความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที!ระดบั .01 (p<.01)โดยตวับ่งชี
 มีค่าสัมประสิทธิZ
สหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง0.089- 0.774 

1.2 โมเดลการวดัทกัษะความคิดสร้างสรรค ์พบวา่องคป์ระกอบยอ่ยทั
ง4 องคป์ระกอบ
มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที!ระดบั.01(p<.01)โดยตวับ่งชี
 มีค่าสัมประสิทธิZ
สหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง0.266- 0.760 

1.3 โมเดลการวดัทกัษะวิสัยทศัน์ พบว่าองค์ประกอบย่อยทั
ง3 องค์ประกอบมี
ความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที!ระดบั .01 (p<.01)โดยตวับ่งชี
 มีค่าสัมประสิทธิZ
สหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง0.369 – 0.755 
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1.4 โมเดลการวดัทกัษะความร่วมมือพบว่าองค์ประกอบย่อยทั
ง3 องค์ประกอบมี
ความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที!ระดบั .01 (p<.01)โดยตวับ่งชี
 มีค่าสัมประสิทธิZ
สหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง 0.389 - 0.814 

โดยสรุปผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิZ สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตวัแปรที!บ่งชี

ทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที! 21 สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั
นพื
นฐาน ทุกโมเดลการวดัดงักล่าว
ขา้งตน้มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที!ระดบั .01 (p<.01) ทุกค่าและผลการวิเคราะห์
ค่าสถิติของBaertlettและค่าดชันี Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of Sampling Adequacy (MSA) 
พบวา่เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลกัษณ์อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ
ที!ระดบั .01โดยค่าBaertlett test of Sphericityมีค่าเท่ากบั8090.372, 5897.878, 7437.055 และ 
8280.137 ตามลาํดบั ซึ! งมีค่าความน่าจะเป็นนอ้ยกว่า .01 (p<.01) ส่วนค่า Kaiser-Mayer-Olkin 
Measurers of Sampling Adequacy (MSA) มีค่าเท่ากบั0.932, 0.927, 0.954 และ 0.955 ตามลาํดบั
โดยทุกค่ามีค่ามากกว่า .80 แสดงว่าตวับ่งชี
 มีความสัมพนัธ์กนัดีมากสามารถนําไปวิเคราะห์
องคป์ระกอบได ้

2. ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการวดัของแต่ละองค์ประกอบหลกัที!
พฒันาขึ
นจากทฤษฎีและผลการวจิยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษเ์พื!อสร้างสเกลองคป์ระกอบมาตรฐานจาก
ตวับ่งชี
 จาํนวน72 ตวับ่งชี
 โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัด้วยโปรแกรม AMOS มี
ผลการวจิยัดงันี
  

2.1 โมเดลทกัษะการสื!อสารพบวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์มาก
พิจารณาจากค่าไคสแควร์ ( 2

χ ) เท่ากบั100.918ค่าองศาอิสระ(df) เท่ากบั86 ค่านยัสาํคญัทางสถิติ(P-
value) เท่ากบั0.130 

2.2 โมเดลทกัษะความคิดสร้างสรรค์ พบว่าโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษดี์มากพิจารณาจากค่าไคสแควร์ ( 2

χ ) เท่ากบั 69.889 ค่าองศาอิสระ(df) เท่ากบั 61 ค่า
นยัสาํคญัทางสถิติ (P-value) เท่ากบั 0.204 

2.3 โมเดลทกัษะวิสัยทศัน์พบวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์มาก
พิจารณาจากค่าไคสแควร์ ( 2

χ ) เท่ากบั 85.054ค่าองศาอิสระ(df) เท่ากบั 83 ค่านยัสําคญัทางสถิติ 
(P-value) เท่ากบั 0.417 

2.4 โมเดลทกัษะความร่วมมือพบวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ดี
มากพิจารณาจากค่าไคสแควร์ ( 2

χ ) เท่ากบั101.160ค่าองศาอิสระ(df) เท่ากบั 84 ค่านยัสําคญัทาง
สถิติ (P-value) เท่ากบั 0.098 
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โดยสรุปผลการวิจยัพบว่าโมเดลการวดัของแต่ละองค์ประกอบหลักที!พฒันาขึ
 นจาก
ทฤษฎีและผลการวจิยัมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์มากแสดงวา่ตวับ่งชี
ทั
ง 72 ตวัเป็นตวั
บ่งชี
 ที!สําคญัของทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที! 21 สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั
นพื
นฐาน และผล
การวิเคราะห์สามารถสร้างสเกลองค์ประกอบทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที! 21 สําหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั
นพื
นฐาน จาํนวน13 ตวัไดด้งัสมการ 

CMS1 = (CM1+ CM2+ CM3+ CM4+ CM5+ CM6+ CM7+ CM8+  
CM9+ CM10) 

   = (-0.01+0.18+0.16+0.11+0.05+0.05+0.45-0.22+0.36+0.03) =  
0.17 

CMS2 = (CM11+ CM12+ CM13+ CM14+ CM15) 
   = (0.22+0.10+0.19+0.22+0.39) = 0.80 

CMS3 = (CM16+ CM17+ CM18+ CM19+ CM20+ CM21) 
   = (0.25+0.11+0.01+0.03+0.05+0.07)= 0.15 

CAS1  = (CA22+ CA23+ CA24) 
   = (0.09+0.26+0.29)  = 0.64 

CAS2  = (CA25+ CA26 CA27+ CA28) 
   = (0.19+0.14+0.10+0.21) = 0.45 

CAS3  = (CA29+ CA30+ CA31+ CA32) 
   = (0.16+0.20+0.16+0.15) = 0.51 

CAS4  = (CA33+ CA34+ CA35+ CA36+ CA37) 
   = (0.19+0.18+0.10+0.01+0.11) = 0.22 

VSS1  = (VS38+ VS39+ VS40+ VS41+ VS42) 
   = (0.09+0.08+0.09+0.10+0.18) = 0.54 

VSS2  = (VS43+ VS44+ VS45+ VS46+ VS47+ VS48) 
   = (0.16+0.09+0.05+0.14+0.04+0.20) = 0.52 

VSS3  = (VS49+ VS50+ VS51+ VS52+ VS53+ VS54) 
   = (0.04+0.12+0.14+0.16+0.12+0.09) = 0.63 

CLS1  = (CL55+ CL56+ CL57+ CL58) 
   = (0.22+0.09+0.21+0.23) = 0.60 

 



162 

 

CLS2  = (CL59+ CL60+ CL61+ CL62+ CL63+ CL64) 
   = (0.08+0.18+0.06+0.17+0.08+0.14) = 0.71 

CLS3  = (CL65+ CL66+ CL67+ CL68+ CL69+ CL70+ CL71+ CL72) 
   = (0.06+0.06+0.11+0.11+0.06+0.05+0.09+0.06) = 0.76 

3. ผลการทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างทกัษะภาวะผูน้าํ
ในศตวรรษที! 21 สาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั
นพื
นฐานที!พฒันาขึ
นจากทฤษฎีและผลงานวจิยักบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัสองจากตวับ่งชี
 ใหม่13ตวับ่งชี
 มี
ผลการวจิยัดงันี
  

3.1 ค่าสัมประสิทธิZ สหสัมพนัธ์ของตวับ่งชี
ทั
ง 13ตวัมีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที!ระดบั .01 (p<.01)โดยตวับ่งชี
 มีค่าสัมประสิทธิZ สหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง0.34- 0.80 

3.2 เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติที!ระดบั .01โดยค่าBaertlett test of Sphericityมีค่าเท่ากบั 6592.617 ซึ! งมีค่าความ
น่าจะเป็นนอ้ยกวา่.01(p<.01)ส่วนค่าKaiser-Mayer-OlkinMeasurers of Sampling Adequacy(MSA) 
มีค่าเท่ากบั 0.95 โดยมีค่ามากกวา่ .80 แสดงวา่ตวับ่งชี
 มีความสัมพนัธ์กนัดีมาก 

3.3 ผลการทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ พบว่าโมเดลมี

ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์มากพิจารณาจากค่าไค-สแควร์(χ2 ) เท่ากบั 34.883 ค่าองศา

อิสระ(df) เท่ากบั 25 ค่านยัสําคญัทางสถิติ (P-value)เท่ากบั 0.09 ซึ! งหมายถึงค่าไคสแควร์(χ2 )ไม่มี
นยัสําคญัทางสถิติและค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้ง (GFI)เท่ากบั 0.99 มีค่าดชันีวดัระดบัความ
สอดคลอ้งที!ปรับแกแ้ลว้(AGFI)เท่ากบั 0.97และค่าความคลาดเคลื!อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ 

(RMSEA) เท่ากบั 0.03เป็นไปตามเกณฑ์ที!กาํหนดคือค่าไควส์แคว(์χ2 ) ไม่มีนยัสําคญัหรือค่า P สูง
กวา่ 0.05 ค่า GFI และค่า AGFI สูงกวา่ 0.90 และค่า RMSEA นอ้ยกวา่ 0.05และจากการตรวจสอบ
พบวา่ค่านํ
 าหนกัองค์ประกอบของตวับ่งชี
ทั
ง 4 องคป์ระกอบหลกัมีค่าเป็นบวกมีค่าตั
งแต่ 0.84 – 
0.95และมีนยัสาํคญัทางสถิติที!ระดบั.01 ทุกค่าเมื!อนาํมาสร้างสเกลองคป์ระกอบตวับ่งชี
ทกัษะภาวะ
ผูน้ําในศตวรรษที!  21 สําหรับผู ้บริหารสถานศึกษาขั
นพื
นฐาน แทนค่าสัมประสิทธิZ คะแนน
องคป์ระกอบซึ!งใหค้วามหมายในทาํนองเดียวกนัไดด้งัสมการ 
 
  SKILL = 0.84(CMS)+0.95(CAS)+0.93(VSS)+0.87(CLS) 
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5.1.3 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที� 3 คือเพื!อตรวจสอบค่านํ
 าหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย และตวับ่งชี
 ตามเกณฑ์
ดงันี
 1) ค่านํ
าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบัหรือมากกวา่ 0.7 สําหรับองคป์ระกอบหลกั และ2)ค่านํ
 าหนกั
องคป์ระกอบเท่ากบัหรือมากกวา่ 0.30 สาํหรับองคป์ระกอบยอ่ยและตวับ่งชี
ผลการวจิยัมีดงันี
  

1. ค่านํ
 าหนกัองคป์ระกอบ ขององคป์ระกอบหลกัทั
ง 4องคป์ระกอบหลกัมีค่าเป็นบวกมี
ค่าตั
งแต่0.84 – 0.95 และมีนัยสําคญัทางสถิติที!ระดับ.01 ทุกค่าเรียงลาํดบัจากค่านํ
 าหนัก
องคป์ระกอบมากไปหานอ้ย คือ ทกัษะความคิดสร้างสรรค(์CAS) มีค่านํ
 าหนกัองค์ประกอบเท่ากบั 
0.95 ทกัษะวิสัยทศัน์ (VSS) มีค่านํ
 าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.93 ทกัษะความร่วมมือ(CLS) มีค่า
นํ
 าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.87 และทกัษะการสื!อสาร (CMS) มีค่านํ
 าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 
0.84 

2. ค่านํ
 าหนกัองค์ประกอบย่อยทกัษะการสื!อสาร(CMS) มีค่าเป็นบวก มีค่าตั
งแต่0.70 - 
0.92 มีนยัสาํคญัทางสถิติที!ระดบั .01 ทุกค่าเรียงลาํดบัจากค่านํ
 าหนกัองคป์ระกอบมากไปหานอ้ยคือ 
การนาํเสนอ (CMS3) มีค่านํ
 าหนกัองค์ประกอบเท่ากบั 0.91 รู้เท่าทนัสื!อ (CMS1) มีค่านํ
 าหนัก
องคป์ระกอบเท่ากบั 0.81 และเทคโนโลยี(CMS2) มีค่านํ
 าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั0.70นอกจากนั
น
ค่านํ
 าหนักองค์ประกอบของตวับ่งชี
 ในแต่ละองค์ประกอบย่อยรวม21 ตวับ่งชี
 มีค่าเป็นบวกมีค่า
ตั
งแต่0.52- 0.90 และมีนยัสาํคญัทางสถิติที!ระดบั .01 ทุกค่า 

3. ค่านํ
 าหนกัองคป์ระกอบย่อยทกัษะความคิดสร้างสรรค์ (CAS) มีค่าเป็นบวก มีค่าตั
งแต่
0.77-0.83 มีนยัสําคญัทางสถิติที!ระดบั .01 ทุกค่าเรียงลาํดบัจากค่านํ
 าหนกัองคป์ระกอบมากไปหา
น้อยคือ ความยืดหยุ่น (CAS3) มีค่านํ
 าหนักองค์ประกอบเท่ากบั0.83 จินตนาการ (CAS4) มีค่า
นํ
 าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.82 ความทา้ทาย (CAS2) มีค่านํ
 าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.81และ
ความคิดริเริ!ม(CAS1) มีค่านํ
าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.77นอกจากนั!นค่านํ
 าหนกัองคป์ระกอบของ
ตวับ่งชี
 ในแต่ละองค์ประกอบย่อยรวม16 ตวับ่งชี
 มีค่าเป็นบวกมีค่าตั
งแต่0.46-0.87และมีนยัสําคญั
ทางสถิติที!ระดบั .01 ทุกค่า 

4. ค่านํ
าหนกัองคป์ระกอบยอ่ยทกัษะวิสัยทศัน์ (VSS) มีค่าเป็นบวกมีค่าตั
งแต่ 0.81 -0.90 
และมีนยัสาํคญัทางสถิติที!ระดบั .01 ทุกค่าเรียงลาํดบัจากค่านํ
 าหนกัองคป์ระกอบมากไปหานอ้ยคือ 
การสร้างแรงบนัดาลใจ (VSS3) มีค่านํ
 าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.81 การสร้างวิสัยทศัน์ (VSS1) มี
ค่านํ
 าหนกัองค์ประกอบเท่ากบั 0.89 และการสื!อสารวิสัยทศัน์(VSS2) มีค่านํ
 าหนักองค์ประกอบ
เท่ากบั 0.90 นอกจากนั
นค่านํ
 าหนกัองค์ประกอบของตวับ่งชี
 ในแต่ละองค์ประกอบย่อยรวม17 ตวั
บ่งชี
 มีค่าเป็นบวกมีค่าตั
งแต่0.69-0.84 และมีนยัสาํคญัทางสถิติที!ระดบั .01 ทุกค่า 
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5. ค่านํ
 าหนกัองคป์ระกอบยอ่ยทกัษะความร่วมมือ (CLS) มีค่าเป็นบวกมีค่าตั
งแต่0.86 -
0.89 และมีนยัสําคญัทางสถิติที!ระดบั .01 ทุกค่าเรียงลาํดบัจากค่านํ
 าหนกัองค์ประกอบมากไปหา
น้อยคือ แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ (CLS3) มีค่านํ
 าหนกัองค์ประกอบเท่ากบั 0.89 ความไวว้างใจ 
(CLS2) มีค่านํ
าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.87 และการมีส่วนร่วม(CLS1) มีค่านํ
 าหนกัองคป์ระกอบ
เท่ากบั 0.86นอกจากนั
นค่านํ
 าหนกัองค์ประกอบของตวับ่งชี
 ในแต่ละองค์ประกอบย่อยรวม18 ตวั
บ่งชี
 มีค่าเป็นบวกมีค่าตั
งแต่0.64-0.85และมีนยัสาํคญัทางสถิติที!ระดบั .01 ทุกค่า 

โดยสรุปค่านํ
าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) ขององคป์ระกอบหลกัค่านํ
 าหนกัของ
องค์ประกอบย่อยของแต่ละองค์ประกอบหลกัและค่านํ
 าหนกัองค์ประกอบตวับ่งชี
 ทั
งหมด 72 ตวั
บ่งชี
 มีค่าเป็นบวกซึ!งเป็นไปตามเกณฑ์ที!กาํหนดและมีนยัสําคญัทางสถิติที!ระดบั .01 ทุกค่าแสดงให้
เห็นวา่โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งชี
ทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที! 21 สําหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั
นพื
นฐานซึ! งประกอบดว้ย4 องคป์ระกอบหลกั 13องคป์ระกอบยอ่ยและ 72 ตวับ่งชี

สามารถใช้วดัทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที! 21 สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั
นพื
นฐานไดอ้ย่างมี
ความตรงเชิงโครงสร้างซึ! งประกอบดว้ยทกัษะที!สําคญัและจาํเป็นในสภาพแวดลอ้มที!เปลี!ยนแปลง
ในศตวรรษที! 21 คือ ทกัษะการสื!อสาร ทกัษะความคิดสร้างสรรค ์ทกัษะวิสัยทศัน์ และ ทกัษะความ
ร่วมมือ จากผลการวจิยั ผูว้จิยันาํมาสร้างแผนผงัความคิด(Mind Map)แสดงดงัแผนภาพที! 5.1 
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แผนภาพที� 5.1 แผนผังความคิดทกัษะภาวะผู้นําในศตวรรษที� 21 สําหรับผู้บริหารสถานศึกษา 

ขั'นพื'นฐาน 
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5.2 อภิปรายผล 
จากสรุปผลการวจิยัดงักล่าวขา้งตน้ผูว้จิยัขอนาํมาอภิปรายผลดงัต่อไปนี
  
5.2.1ความเหมาะสมของตัวบ่งชี'ทักษะภาวะผู้ นําในศตวรรษที� 21 สําหรับผู้บริหาร

สถานศึกษาขั'นพื'นฐานเพื�อคัดสรรกําหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างก่อนจะทําการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน จากผลการวิจยัที!พบวา่ ตวับ่งชี
 รวมทั
งหมด72ตวับ่งชี
 มีค่าเฉลี!ยอยู่
ระหวา่ง 4.07 - 4.64 และค่าสัมประสิทธิZ การกระจายอยูร่ะหวา่ง11.19-16.92ซึ! งแสดงให้วา่เป็นตวั
บ่งชี
 ที!มีความเหมาะสมสามารถคดัสรรไวใ้นโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างทุกตวัเนื!องจากมี
ค่าเฉลี!ยเท่ากบัหรือมากกวา่3.00 และมีค่าสัมประสิทธิZ การกระจายเท่ากบัหรือตํ!ากวา่20% ผลการวิจยั
นี
  สอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิZ สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตวัแปรที!บ่งชี
 ทกัษะ
ภาวะผูน้ําในศตวรรษที! 21 สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั
นพื
นฐานที!พบว่าในแต่ละโมเดลมี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที!ระดบั .01 (p<.01) ทุกค่าและผลการวิเคราะห์ค่าสถิติ
ของ Baertlettและค่าดชันี Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of Sampling Adequacy (MSA)  พบวา่ 
เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลกัษณ์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที!
ระดบั .01 โดยค่าBaertlett test of Sphericityมีค่าเท่ากบั 8090.372, 5897.878, 7437.055และ 
8280.137 ตามลาํดบั ซึ! งมีค่าความน่าจะเป็นนอ้ยกว่า .01 (p<.01) ส่วนค่า Kaiser-Mayer-Olkin 
Measurers of Sampling Adequacy (MSA) มีค่าเท่ากบั 0.932, 0.927, 0.954และ 0.955 ตามลาํดบั 
โดยทุกค่ามีค่ามากกวา่ .80 แสดงวา่ตวับ่งชี
 มีความสัมพนัธ์กนัดีมาก และมีความเหมาะสมสามารถ
นาํไปวิเคราะห์องคป์ระกอบได ้ ทั
งนี
 อาจเป็นผลเนื!องมาจาก วิธีวิจยัที!นาํมาใชว้า่เป็นการสร้างและ
พฒันาตวับ่งชี
 โดยใช้นิยามเชิงประจกัษ์(Empirical Definition) ตามทศันะของนงลกัษณ์  วิรัชชยั 
(2545) ที!มีการกาํหนดโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งชี
 โดยมีทฤษฎีและงานวิจยัเป็นพื
น
ฐานรองรับ ซึ! งเป็นผลให้ผูว้ิจยัศึกษาทฤษฏีและผลงานวิจยัอย่างเป็นระบบ (System) อย่างเป็น
ตรรกะ(Logic)จากหลากหลายแหล่ง และสรุปผลด้วยวิธีการสังเคราะห์ เพื!อให้การกําหนด
องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย นิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งชี
หรือสาระหลกัเพื!อการวดัของ
แต่ละองคป์ระกอบย่อยมีความถูกตอ้งตรงตามทฤษฎีและผลงานวิจยัที!นาํมาอา้งอิง อยา่งตระหนกั
ถึงขอ้แนะนาํของเจือจนัทร์ จงสถิตยอ์ยู ่และแสวง ปิ! นมณี (2529 อา้งถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ,2558) 
ที!ว่าการตรวจสอบคุณภาพของตวับ่งชี
 ภายใต้กรอบแนวคิดทางทฤษฎี ถือว่ามีความสําคญัมาก 
เพราะหากการพฒันาตวับ่งชี
  เริ! มต้นจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที!ขาดคุณภาพแล้วไม่ว่าจะใช้
เทคนิควธีิการทางสถิติดีอยา่งไร ผลที!ไดจ้ากการพฒันาก็ยอ่มดอ้ยคุณภาพไปดว้ยและตามขอ้แนะนาํ
ของวิโรจน์ สารรัตนะ(2558)ที!กล่าวว่า การศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัย เพื!อกําหนดเป็น
องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย นิยามเชิงปฏิบติัการ และตวับ่งชี
หรือสาระหลกัจะตอ้งคาํนึงถึง
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ความตรง (Validity) ของเนื
อหาเป็นสาํคญัและในการวิจยันี
 ไดค้าํนึงถึงหลกัการของ Max-Min-Con 
ทั
งในการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง วธีิการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง รวมถึงการสร้างและพฒันาคุณภาพของ
เครื!องเพื!อใชใ้นการวจิยัอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ  

5.2.2 ความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี'ทักษะภาวะผู้นําใน

ศตวรรษที� 21 สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั'นพื'นฐาน ที�พฒันาขึ'นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูล

เชิงประจักษ์ จากผลการวิจยัพบว่า 1) โมเดลการวดัของแต่ละองค์ประกอบหลกัที!พฒันาขึ
นจาก
ทฤษฎีและผลการวจิยัมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษดี์มากแสดงวา่ตวับ่งชี
ทั
ง 72 ตวัเป็นตวั
บ่งชี
 ที!สําคญัขององค์ประกอบทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที! 21 สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั
น
พื
นฐาน และสามารถสร้างสเกลองคป์ระกอบของทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที! 21 สําหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั
นพื
นฐานจาํนวน13 ตวัได ้และ 2) โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งชี
ทกัษะ
ภาวะผูน้าํในศตวรรษที! 21 สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั
นพื
นฐาน ที!พฒันาขึ
 นจากทฤษฎีและ
ผลงานวิจยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัที!สองจากตวับ่งชี

ใหม่ 13 ตวับ่งชี
  มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ดีมากพิจารณาจากค่าไค-สแควร์(χ2) 
เท่ากบั 34.88 ค่าองศาอิสระ(df) เท่ากบั 25 ค่านยัสําคญัทางสถิติ (P-value) เท่ากบั 0.090 ทั
งนี
 อาจ
เนื!องจากวา่ในสภาพการณ์ที!ผา่นมาและในปัจจุบนั ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั
นพื
นฐานไดรั้บการพฒันา
ให้เกิดคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที!สอดคล้องกับทฤษฎีหรือผลงานวิจัยตามที!กําหนดเป็น
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี
 ที!ใช้ในการวิจัยทาํให้เห็นถึงพฤติกรรมการ
แสดงออกของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั
นพื
นฐานที!สอดคลอ้งกบันโยบายของหน่วยงานที!เกี!ยวขอ้งกบั
การพฒันาบุคลากรทางการศึกษา เช่น 1) สถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา
(2559)  ร่วมกบัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั
นพื
นฐานมีนโยบาย แผนและแนวทางในการ
พฒันาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาโดยจดัหลักสูตรการพฒันาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั
งให้มีและเลื!อนเป็นวิทยะฐานะผูอ้าํนวยการสถานศึกษารอง
ผู ้อ ํานวยการและผู ้อ ํานวยการเขตพื
นที!การศึกษาเชี! ยวชาญเพื!อพัฒนาสมรรถนะหลัก(Core 
Competency)ประกอบด้วย 1) การมุ่งผลสัมฤทธิZ  (Achievement Motivation) 2)การบริการที!ดี 
(Service Mind)3)การพฒันาตนเอง (Expertise)4) การทาํงาน (Teamwork) และสมรรถนะประจาํ
สายงาน (Functional Competency) ประกอบดว้ย 1) การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์(Analytical 
Thinking Conceptual Thinking) 2) การสื!อสารและการจูงใจ(Communication Influencing) 3) การ
พฒันาศกัยภาพของบุคลากร (Caring Development Others)4) การมีวิสัยทศัน์ (Visioning) 2)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั
นพื
นฐาน(2559)มีนโยบายส่งเสริมและพฒันาผูบ้ริหาร
สถานศึกษาโดยจดัอบรมหลกัสูตร Growth Mindset and Strategic Moral Leadership เพื!อพฒันา
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ผูบ้ริหารสถานศึกษามีสมรรถนะและศกัยภาพสามารถบริหารจดัการศึกษาและดาํเนินการปฏิรูปการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั
นพื
นฐาน
(2559)โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั
นพื
นฐาน กาํหนดนโยบาย ปีงบประมาณ 
2559  ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผูบ้ริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผูที้! มี
ความสามารถและทกัษะที!เหมาะสมกบัการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ผูบ้ริหารสถานศึกษามี
ความสามารถในการบริหารจดัการ และเป็นผูน้าํทางวิชาการ ครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาประพฤติ
ตนเป็นแบบอยา่งที!ดีแก่ผูเ้รียน สร้างความมั!นใจและไวว้างใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที!เกิดกบั
นกัเรียนที!สอดคลอ้งกบัวชิาชีพ 4) สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั
นพื
นฐาน (2559) มีนโยบาย
ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรทางการศึกษา โดยจดัโครงการพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื!อการ
สื!อสารสําหรับผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื!อพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษในการ
สื!อสาร และเป็นการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน เนื!องจากภาษาองักฤษเป็นภาษากลาง
ที!ใชสื้!อความหมายไปทั!วโลก  อีกทั
งเพื!อสนองนโยบายของรัฐบาลที!จะทาํให้การพูดภาษาองักฤษ
เป็นวาระแห่งชาติครูจึงเป็นปัจจัยสําคัญยิ!งในการพัฒนาผู ้เ รียนให้มีความรู้ 5) สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั
นพื
นฐาน (2559)มีนโยบายส่งเสริมทกัษะทางดา้นภาวะผูน้าํ (Leadership 
Skill)  ให้กับผู ้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื!อให้ผู ้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจใน
ประสบการณ์และเขา้ใจคุณค่าของความเป็นผูน้าํในตวัเอง ตระหนกัถึงวิธีการขจดัความขดัแยง้ใน
การปฏิบติังาน ส่งเสริมพฤติกรรมและพฒันาความสามารถพิเศษของความเป็นผูน้ํา มุ่งบรรลุ
เป้าหมายของการปฎิบติังานร่วมกนัภายใตค้วามทา้ทายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ!งทกัษะภาวะผูน้าํที!
จาํเป็นสาํหรับผูบ้ริหารในศตวรรษที! 21 (Essential Leadership Skills in the 21st Century) เช่นทกัษะ
คอมพิวเตอร์ หรือ ICT ทกัษะการสื!อสารภาษาต่างประเทศ(ภาษาองักฤษและอื!นๆ ทกัษะการ
นาํเสนอ และทกัษะการวิจยั ซึ! งเป็นทกัษะภาวะผูน้าํที!จะตอ้งเสริมสร้างให้เกิดขึ
นในตวัผูน้าํใน
ระดบัต่างๆ 6)สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั
นพื
นฐาน (2559) ขบัเคลื!อนการพฒันาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื
นที!การปฏิบติังานเป็นฐาน ด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ TEPE Online (Teahers and Educational Personnels Enhancement Based on Mission 
and Funtional Areas as Major)ซึ! งเป็นเครื!องมือสาํคญัในการพฒันาครูและบุคลาการทางการศึกษาที!
มีระบบและกระบวนการที!เน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พฒันาตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์ ที!สามารถเรียนรู้ไดทุ้กที!ทุกเวลา และมีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพให้
บรรลุตามเป้าหมายของการพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัมาตรฐานวิชาชีพ องคค์วามรู้
ต่าง ๆ ที!จาํเป็นและสําคญัในการปฏิบติัหน้าที!ในแต่ละตาํแหน่งและความก้าวหน้าของครู โดย
ระบบ TEPE Online ประกอบดว้ยส่วนของการพฒันาตนเอง และส่วนการรับรองความรู้ โดยเริ!ม
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จากความตอ้งการในการพฒันาตนเองตามวตัถุประสงค์การพฒันา เลือกหลกัสูตรเพื!อศึกษาเรียนรู้
ตามวตัถุประสงค์การพฒันาที!มีอย่างหลากหลายสอดคลอ้งกบัมาตรฐานวิชาชีพ และองค์ความรู้
สาํคญัที!จาํเป็น  

โดยสรุป ผลการวจิยัพบวา่ โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งชี
ทกัษะภาวะผูน้าํใน
ศตวรรษที! 21 สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั
นพื
นฐานซึ! งประกอบดว้ย 4 องค์ประกอบหลกั 13 
องคป์ระกอบยอ่ยและ72 ตวับ่งชี
  ที!พฒันาขึ
นจากทฤษฎีและผลงานวิจยันี
 เป็นโมเดลที!มีประโยชน์
ต่อการสร้างแบบวดัและประเมินตวับ่งชี
ทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที! 21 ใชเ้ป็นแนวทางการสร้าง
โปรแกรมการฝึกอบรมพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาขั
นพื
นฐานให้มีทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที! 21 
เพื!อใชเ้ป็นเครื!องมือในการพฒันาตนเองและเพิ!มประสิทธิภาพของสถานศึกษาอนัจะส่งผลถึงการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

5.2.3 ค่านํ'าหนักองค์ประกอบ จากผลการวิจยัพบว่าค่านํ
 าหนกัองค์ประกอบ (Factor 
Loading) ขององคป์ระกอบหลกัค่านํ
 าหนกัขององคป์ระกอบยอ่ยของแต่ละองคป์ระกอบหลกัและ
ค่านํ
 าหนกัองคป์ระกอบตวับ่งชี
ทั
งหมด 72  ตวับ่งชี
 มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที!กาํหนดคือค่านํ
 าหนกั
องคป์ระกอบขององค์ประกอบหลกัมีค่าเท่ากบัหรือสูงกว่า0.70 และค่านํ
 าหนกัองค์ประกอบของ
องคป์ระกอบยอ่ยและตวับ่งชี
 มีค่าเท่ากบัหรือสูงกวา่ 0.30 แสดงให้เห็นวา่โมเดลความสัมพนัธ์เชิง
โครงสร้างตวับ่งชี
 ทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที! 21 สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั
นพื
นฐาน ซึ! ง
ประกอบดว้ย4 องคป์ระกอบหลกั 13 องคป์ระกอบยอ่ยและ 72 ตวับ่งชี
สามารถใชว้ดัทกัษะภาวะ
ผูน้าํในศตวรรษที! 21 สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั
นพื
นฐาน ไดอ้ยา่งมีความตรงเชิงโครงสร้างทั
ง
อาจเนื!องจากวา่องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ยและตวับ่งชี
 ที!ใชใ้นการวิจยั ไดรั้บการศึกษาจาก
ทฤษฎีและผลงานวจิยัที!หลากหลายแหล่ง มีการสังเคราะห์เพื!อการคดัสรรไวใ้นโมเดลความสัมพนัธ์
เชิงโครงสร้างตวับ่งชี
 ทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที! 21 สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั
นพื
นฐาน 
อยา่งคาํนึงถึงความตรง (Validity) ของเนื
อหาหรือของตวัแปรที!ศึกษาในทุกขั
นตอน ทั
งในขั
นตอน
การกาํหนดองค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย และนิยามเชิงปฏิบติัการเพื!อกาํหนดเป็นตวับ่งชี
  
แสดงใหเ้ห็นวา่ โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวับ่งชี
ทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที! 21 สําหรับ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั
นพื
นฐานจากผลการวิจยันี
  สามารถนาํตวับ่งชี
ทั
ง 72 ตวับ่งชี
 ไปสร้างแบบวดั
และประเมินตวับ่งชี
ทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที! 21 เพื!อให้ไดเ้ครื!องมือการวดัทกัษะภาวะผูน้าํใน
ศตวรรษที! 21 สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั
นพื
นฐานใช้เป็นเครื!องมือในการพฒันาตนเองและ
พฒันาคนอื!นเพื!อเพิ!มประสิทธิภาพของสถานศึกษาต่อไป 
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ผลการวิจยันี
  มีขอ้สังเกตเพื!อประโยชน์ต่อการนาํผลการวิจยัไปใช้เพื!อเป็นการพฒันา
ทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที! 21 สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั
นพื
นฐาน ให้เป็นไปตามลาํดับ
ความสาํคญั ดงันี
  

1. กรณีองคป์ระกอบหลกัควรให้ความสําคญักบัองคป์ระกอบ ทกัษะความคิดสร้างสรรค ์
ทกัษะวสิัยทศัน์ ทกัษะความร่วมมือและทกัษะการสื!อสาร ตามลาํดบั  

2. กรณีองคป์ระกอบหลกัทกัษะการสื!อสาร ควรใหค้วามสําคญักบัองคป์ระกอบยอ่ย การ
นาํเสนอรู้เท่าทนัสื!อและดา้นเทคโนโลยตีามลาํดบั  

3. กรณีองคป์ระกอบหลกัทกัษะความคิดสร้างสรรค ์ควรให้ความสําคญักบัองคป์ระกอบ
ยอ่ย ความยดืหยุน่จินตนาการความทา้ทายและความคิดริเริ!มตามลาํดบั 

4. กรณีองค์ประกอบหลกัทกัษะวิสัยทศัน์ ควรให้ความสําคญักบัองค์ประกอบย่อยการ
สร้างแรงบนัดาลใจการสร้างวสิัยทศัน์ และการสื!อสารวสิัยทศัน์ ตามลาํดบั 

5. กรณีองค์ประกอบหลกัทกัษะความร่วมมือ ควรให้ความสําคญักบัองค์ประกอบย่อย                
แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ความไวว้างใจและการมีส่วนร่วมตามลาํดบั 

6. กรณีองคป์ระกอบยอ่ยการรู้เท่าทนัสื!อ ควรให้ความสําคญัตวับ่งชี
  สามารถเลือกใชสื้!อ
ไดอ้ยา่งเหมาะสมเพราะมีค่านํ
าหนกัองคป์ระกอบสูงกวา่ตวับ่งชี
 อื!น 

7. กรณีองค์ประกอบย่อยด้านเทคโนโลยี ควรให้ความสําคญัตวับ่งชี
 สามารถประยุกต์
เทคโนโลยีพฒันาเครื!องมือเครื!องใช้เพื!อให้งานมีประสิทธิภาพ เพราะมีค่านํ
 าหนกัองคป์ระกอบสูง
กวา่ตวับ่งชี
 อื!น 

8. กรณีองค์ประกอบย่อยการนาํเสนอควรให้ความสําคญัตวับ่งชี
 สามารถวางแผนและ
กาํหนดวตัถุประสงคข์องการนาํเสนอเพราะมีค่านํ
าหนกัองคป์ระกอบสูงกวา่ตวับ่งชี
 อื!น 

9. กรณีองค์ประกอบย่อยความคิดริเริ! ม ควรให้ความสําคญัตวับ่งชี
 มีความเชื!อมั!นใน
ตนเอง พร้อมเผชิญกบัสถานการณ์ต่างๆและการกลา้ตดัสินใจในการสร้างสรรคผ์ลงานใหม่ เพราะมี
ค่านํ
าหนกัองคป์ระกอบสูงกวา่ตวับ่งชี
 อื!น 

10. กรณีองค์ประกอบย่อยความท้าทาย ควรให้ความสําคญัตวับ่งชี
 กล้าตดัสินใจใน
สภาวะที!มีความเสี!ยงสูงเพราะมีค่านํ
าหนกัองคป์ระกอบสูงกวา่ตวับ่งชี
 อื!น 

11. กรณีองค์ประกอบยอ่ยความยืดหยุน่ ควรให้ความสําคญัตวับ่งชี
สามารถปรับเปลี!ยน
แผนการปฏิบติังานตามความเหมาะสม เพราะมีค่านํ
าหนกัองคป์ระกอบสูงกวา่ตวับ่งชี
 อื!น 

12. กรณีองค์ประกอบย่อยจินตนาการ ควรให้ความสําคญัตวับ่งชี
 มีความคิดไตร่ตรอง 
สุขมุ รอบคอบในการปฏิบติังาน เพราะมีค่านํ
าหนกัองคป์ระกอบสูงกวา่ตวับ่งชี
 อื!น 
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13. กรณีองค์ประกอบย่อยการสร้างวิสัยทศัน์ ควรให้ความสําคญัตวับ่งชี
 มองปัญหาที!
เกิดขึ
 นเป็นสิ! งท้าทายเพื!อค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆเพราะมีค่านํ
 าหนัก
องคป์ระกอบสูงกวา่ตวับ่งชี
 อื!น 

14. กรณีองค์ประกอบย่อยการสื!อสารวิสัยทศัน์ ควรให้ความสําคญัตวับ่งชี
 จดักิจกรรม
สร้างแรงจูงใจให้ผูเ้กี!ยวขอ้งเต็มใจปฏิบติังานเพื!อให้บรรลุตามวิสัยทศัน์และให้ทุกคนมีส่วนร่วม
กาํหนดเป้าหมายและกิจกรรมที!สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ เพราะมีค่านํ
 าหนกัองค์ประกอบสูงกว่าตวั
บ่งชี
 อื!น 

15. กรณีองค์ประกอบยอ่ยการสร้างแรงบนัดาลใจ ควรให้ความสําคญัตวับ่งชี
สนบัสนุน
ส่งเสริมความคิดริเริ!มสร้างสรรคเ์พื!อมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดเป็นสําคญัเพราะมีค่านํ
 าหนกัองคป์ระกอบ
สูงกวา่ตวับ่งชี
 อื!น 

16. กรณีองค์ประกอบยอ่ยการมีส่วนร่วม ควรให้ความสําคญัตวับ่งชี
 นาํผลการประเมิน
มาปรับปรุงแกไ้ขและพฒันางาน เพราะมีค่านํ
าหนกัองคป์ระกอบสูงกวา่ตวับ่งชี
 อื!น 

17. กรณีองค์ประกอบย่อยความไวว้างใจ ควรให้ความสําคญัตัวบ่งชี
 มีความจริงใจ 
ช่วยเหลือซึ!งกนัและกนัโดยไม่หวงัผลตอบแทน เพราะมีค่านํ
าหนกัองคป์ระกอบสูงกวา่ตวับ่งชี
 อื!น 

18. กรณีองค์ประกอบย่อยแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ ควรให้ความสําคญัตวับ่งชี
 ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าประสงค์และสร้างค่านิยมการทาํงานร่วมกนั เพราะมีค่านํ
 าหนัก
องคป์ระกอบสูงกวา่ตวับ่งชี
 อื!น 

ผลจากการวจิยั ตวับ่งชี
ทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที! 21 สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั
น
พื
นฐาน ซึ! งประกอบดว้ย4 องคป์ระกอบหลกั 13 องคป์ระกอบยอ่ยและ72 ตวับ่งชี
  ผูว้ิจยันาํมาสร้าง
ผงัมโนทศัน์(Concept Mapping) แสดงดงัแผนภาพที! 5.2  
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แผนภาพที� 5.2 ผังมโนทัศน์ทกัษะภาวะผู้นําในศตวรรษที� 21 สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั'น 

พื'นฐาน 

 

5.3  ข้อเสนอแนะ  
จากผลการวิจยัดงักล่าว มีขอ้เสนอแนะหลกั 3 ประการ คือ ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั

และเพื!อกาํหนดนโยบาย ข้อเสนอแนะเพื!อการนําไปใช้ประโยชน์ และข้อเสนอแนะเกี!ยวกับ
ประเด็นปัญหาที!ควรศึกษาวจิยัในครั
 งต่อไป 

5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิยและเพื�อกาํหนดนโยบาย 
5.3.1.1 สํานกังานเขตพื
นที!การศึกษา  สามารถนาํตวับ่งชี
ทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษ

ที! 21 สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั
นพื
นฐานอนัเป็นผลที!ได้จากการวิจยันี
 ไปใช้ในการวางแผน
พฒันาทกัษะภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื!อให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดรั้บการพฒันาเป็น
ผูบ้ริหารมืออาชีพสอดรับกบัทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที! 21 

5.3.1.2 กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั
นพื
นฐาน
สามารถนาํตวับ่งชี
ทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที! 21 สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั
นพื
นฐานอนัเป็น
ผลที!ไดจ้ากการวิจยันี
 ไปเป็นขอ้มูลเพื!อกาํหนดเป็นนโยบายในการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาขั
น
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พื
นฐานใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจในคุณค่าของความเป็นผูน้าํในตวัเองโดยเฉพาะอยา่งยิ!งทกัษะภาวะ
ผูน้าํสาํหรับผูบ้ริหารในศตวรรษที!21 ซึ! งเป็นทกัษะที!จาํเป็นที!จะตอ้งเสริมสร้างให้เกิดขึ
นในตวัผูน้าํ
ในระดบัต่าง ๆ  

5.3.1.3 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั
นพื
นฐานสามารถนาํตวับ่งชี
ทกัษะภาวะ
ผูน้าํในศตวรรษที! 21 สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั
นพื
นฐานอนัเป็นผลที!ไดจ้ากการวิจยันี
 ไปเป็น
แนวทางในการกาํหนดตวัชี
วดัมาตรฐานสาํหรับการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั
งให้มีและเลื!อนเป็นวิทยะฐานะผูบ้ริหารสถานศึกษา  รองผูอ้าํนวยการและผูอ้าํนวยการ
เขตพื
นที!การศึกษาตลอดจนการนาํไปใชใ้นการกาํหนดเป็นตวัชี
 วดัมาตรฐานการเขา้สู่ตาํแหน่งของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั
นพื
นฐาน 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื�อการนําไปใช้ประโยชน์ 
ขอ้เสนอแนะเกี!ยวกบัการนาํผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ โดยภาพรวมควรส่งเสริมให้

นําโมเดลที!พฒันาขึ
 นไปใช้เป็นแนวทางการพฒันาทักษะภาวะผูน้ําในศตวรรษที! 21 สําหรับ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั
นพื
นฐาน สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั
นพื
นฐานได ้ทั
งในระดบั
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และระดับตัวบ่งชี
  เนื!องจากผลการวิจัยพบว่า โมเดลที!
พฒันาขึ
นมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยการนาํโมเดลไปใช้เป็นแนวทางการพฒันา
นั
น ควรคาํนึงถึงความสําคญัขององค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย และตวับ่งชี
  ที!ผลการวิจยั
พบวา่ มีค่านํ
าหนกัองคป์ระกอบจากมากไปหานอ้ย ดงันี
  

องคป์ระกอบหลกั ควรให้ความสําคญัโดยส่งเสริมและพฒันาองคป์ระกอบหลกั ทกัษะ
ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นอนัดบัแรก รองลงมาไดแ้ก่ ทกัษะวิสัยทศัน์ ทกัษะความร่วมมือและทกัษะ
การสื!อสาร ตามลาํดบั  

องค์ประกอบหลกัทกัษะความคิดสร้างสรรค์ ควรให้ความสําคญักบัองค์ประกอบย่อย
ดงัต่อไปนี
  ความยดืหยุน่จินตนาการความทา้ทายและความคิดริเริ!มตามลาํดบั 

องค์ประกอบหลกัทกัษะวิสัยทศัน์ควรให้ความสําคญักบัองค์ประกอบย่อยดงัต่อไปนี
  
การสร้างแรงบนัดาลใจการสร้างวสิัยทศัน์ และการสื!อสารวสิัยทศัน์ ตามลาํดบั 

องคป์ระกอบหลกัทกัษะความร่วมมือ ควรใหค้วามสาํคญักบัองคป์ระกอบยอ่ยดงัต่อไปนี
  
การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ความไวว้างใจและการมีส่วนร่วมตามลาํดบั 

องคป์ระกอบหลกัทกัษะการสื!อสาร ควรให้ความสําคญักบัองคป์ระกอบย่อยดงัต่อไปนี
  
การนาํเสนอรู้เท่าทนัสื!อและดา้นเทคโนโลยตีามลาํดบั  
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5.3.3 ข้อเสนอแนะเพื�อการวิจัยครั'งต่อไป 
5.3.3.1 ควรมีการวจิยัเพื!อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพเกี!ยวกบัทกัษะ

ภาวะผูน้าํในศตวรรษที! 21 สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั
นพื
นฐานเนื!องจากการวิจยัในครั
 งนี
 เป็น
การสร้างโมเดลสมมุติฐานจากทฤษฎีและงานวิจยั ดงันั
นหากมีการวิจยัเชิงคุณภาพจะไดอ้งคค์วามรู้
ใหม่ที!จะเป็นประโยชน์ในการอธิบายทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที! 21สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั
นพื
นฐานไดช้ดัเจนยิ!งขึ
น 

5.3.3.2 ควรทาํการวจิยัเพื!อใหเ้กิดการปฏิบติัในลกัษณะนาํผลการวจิยัสู่การปฏิบติั เช่น 
การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) โดยอาจนาํเอาผลการวิจยันี

เป็นแนวทาง เช่น การพฒันาในตวับ่งชี
 ที!พบวา่ มีค่าเฉลี!ยสูง รวมถึงการพฒันาองค์ประกอบที!มีค่า
นํ
าหนกัองคป์ระกอบสูงเป็นตน้  

5.3.3.3  ควรทาํการศึกษาวิจยัและพฒันา (Research and Development) โดยใชโ้มเดล
ที!ไดรั้บการทดสอบจากงานวิจยันี
 เป็นแนวทาง เพื!อให้ไดโ้ปรแกรมในการฝึกอบรมพฒันาทกัษะ
ภาวะผูน้าํในศตวรรษที! 21 สาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั
นพื
นฐาน อนัจะส่งผลถึงการพฒันาตนเอง
และคุณภาพการศึกษาต่อไป  

5.3.3.4 ควรมีการวิจยัเพื!อสร้างแบบวดัและประเมินตวับ่งชี
 ทกัษะภาวะผูน้ําใน
ศตวรรษที! 21สาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั
นพื
นฐาน เพื!อให้ไดเ้ครื!องมือการวดัทกัษะภาวะผูน้าํใน
ศตวรรษที! 21สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั
นพื
นฐาน และเพื!อให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาอื!นๆใช้เป็น
เครื!องมือในการพฒันาตนเองต่อไป 

5.3.3.5 ควรมีการวิจยัเกี!ยวกับการพฒันาตวับ่งชี
 ทกัษะภาวะผูน้ําในศตวรรษที! 21
สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาอื!นๆ เช่น ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน ผูบ้ริหารสังกดัสํานกังานการ
อาชีวศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษาในสํานกังานเขตพื
นที!การศึกษา หรือผูบ้ริหารสังกดัอื!นๆ เพื!อให้ได้
ตวับ่งชี
ทกัษะภาวะผูน้าํในศตวรรษที! 21 อยา่งหลากหลายที!เหมาะสมกบับริบทองคก์รนั
นๆ   

5.3.3.6 ควรมีการวิจยัเชิงประเมินและติดตามผลการนาํตวับ่งชี
 ทกัษะภาวะผูน้าํใน
ศตวรรษที! 21สําหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั
นพื
นฐานไปใช้ในการพฒันาในบริบทต่างๆ ของ
สถานศึกษา 
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มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ถนนราษฎร์คนึง ตาํบลในเมือง 
อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 16 กนัยายน 2558 

เรื�อง    ขออนุญาตแต่งตั9งผูเ้ชี=ยวชาญ 

เจริญพร   ดร.พิษณุ  ตุลสุข 

  ดว้ย นางกรรณิกา  กนัทาํ นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย         
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจาํตวันกัศึกษา 5630440532004 กาํลงัทาํดุษฎีนิพนธ์เรื=อง “ตวับ่งชี9 ทกัษะ
ภาวะผูน้าํศตวรรษที= 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั9นพื9นฐาน” ในการนี9  จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ชี=ยวชาญ
ตรวจสอบแบบสอบถามเพื=อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บขอ้มูลที=ถูกตอ้งและเที=ยงตรง
ที=สุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั9 งท่านเป็นผูเ้ชี=ยวชาญเพื=อ
ตรวจสอบและพิจารณาเนื9อหาของเครื=องมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ=งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี9   

 จึงเจริญพรมาเพื=อพิจารณา  

ขอเจริญพร 

 
(พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนรองอธิการบดี  
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
 



194 

บณัฑิตวทิยาลยั   
โทร. 0-4324-1495   โทรสาร  0-4324-2386 
 

 
 

 

ที� ศธ 6012/ว840 
 

 
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ถนนราษฎร์คนึง ตาํบลในเมือง 
อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 16 กนัยายน 2558 

เรื�อง   ขออนุญาตแต่งตั9งผูเ้ชี=ยวชาญ 

เจริญพร    ผศ.ดร.พชรวทิย ์ จนัทร์ศิริสิร 

  ดว้ย นางกรรณิกา  กนัทาํ นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย         
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจาํตวันกัศึกษา 5630440532004 กาํลงัทาํดุษฎีนิพนธ์เรื=อง “ตวับ่งชี9 ทกัษะ
ภาวะผูน้าํศตวรรษที= 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั9นพื9นฐาน” ในการนี9  จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ชี=ยวชาญ
ตรวจสอบแบบสอบถามเพื=อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บขอ้มูลที=ถูกตอ้งและเที=ยงตรง
ที=สุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั9 งท่านเป็นผูเ้ชี=ยวชาญเพื=อ
ตรวจสอบและพิจารณาเนื9อหาของเครื=องมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ=งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี9   

 จึงเจริญพรมาเพื=อพิจารณา  

ขอเจริญพร 

 
(พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนรองอธิการบดี  
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 



195 

บณัฑิตวทิยาลยั   
โทร. 0-4324-1495   โทรสาร  0-4324-2386 
 

 
 

 

ที� ศธ 6012/ว840 
 

 
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ถนนราษฎร์คนึง ตาํบลในเมือง 
อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 16 กนัยายน 2558 

เรื�อง    ขออนุญาตแต่งตั9งผูเ้ชี=ยวชาญ 

เจริญพร   ดร.ศิริกุล  นามศิริ 

  ดว้ย นางกรรณิกา  กนัทาํ นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย         
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจาํตวันกัศึกษา 5630440532004 กาํลงัทาํดุษฎีนิพนธ์เรื=อง “ตวับ่งชี9 ทกัษะ
ภาวะผูน้าํศตวรรษที= 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั9นพื9นฐาน” ในการนี9  จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ชี=ยวชาญ
ตรวจสอบแบบสอบถามเพื=อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บขอ้มูลที=ถูกตอ้งและเที=ยงตรง
ที=สุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั9 งท่านเป็นผูเ้ชี=ยวชาญเพื=อ
ตรวจสอบและพิจารณาเนื9อหาของเครื=องมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ=งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี9   

 จึงเจริญพรมาเพื=อพิจารณา  

ขอเจริญพร 

 
(พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนรองอธิการบดี  
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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บณัฑิตวทิยาลยั   
โทร. 0-4324-1495   โทรสาร  0-4324-2386 
 

 

ที�  ศธ 6012/ว840 
 

 
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ถนนราษฎร์คนึง ตาํบลในเมือง 
อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 16 กนัยายน 2558 

เรื�อง    ขออนุญาตแต่งตั9งผูเ้ชี=ยวชาญ 

เจริญพร   ดร.นุชวนา  เหลืององักรู 

  ดว้ย นางกรรณิกา  กนัทาํ นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย         
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจาํตวันกัศึกษา 5630440532004 กาํลงัทาํดุษฎีนิพนธ์เรื=อง “ตวับ่งชี9 ทกัษะ
ภาวะผูน้าํศตวรรษที= 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั9นพื9นฐาน” ในการนี9  จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ชี=ยวชาญ
ตรวจสอบแบบสอบถามเพื=อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บขอ้มูลที=ถูกตอ้งและเที=ยงตรง
ที=สุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั9 งท่านเป็นผูเ้ชี=ยวชาญเพื=อ
ตรวจสอบและพิจารณาเนื9อหาของเครื=องมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ=งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี9   

 จึงเจริญพรมาเพื=อพิจารณา  

ขอเจริญพร 

 
(พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนรองอธิการบดี  
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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บณัฑิตวทิยาลยั   
โทร. 0-4324-1495   โทรสาร  0-4324-2386 
 

 
 

ที�  ศธ 6012/ว840 
 

 
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ถนนราษฎร์คนึง ตาํบลในเมือง 
อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 16 กนัยายน 2558 

เรื�อง ขออนุญาตแต่งตั9งผูเ้ชี=ยวชาญ 

เจริญพร   ดร.พงษล์ดัดา  รักณรงค ์

  ดว้ย นางกรรณิกา  กนัทาํ นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย         
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจาํตวันกัศึกษา 5630440532004 กาํลงัทาํดุษฎีนิพนธ์เรื=อง “ตวับ่งชี9 ทกัษะ
ภาวะผูน้าํศตวรรษที= 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั9นพื9นฐาน” ในการนี9  จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ชี=ยวชาญ
ตรวจสอบแบบสอบถามเพื=อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บขอ้มูลที=ถูกตอ้งและเที=ยงตรง
ที=สุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั9 งท่านเป็นผูเ้ชี=ยวชาญเพื=อ
ตรวจสอบและพิจารณาเนื9อหาของเครื=องมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ=งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี9   

 จึงเจริญพรมาเพื=อพิจารณา  

ขอเจริญพร 

 
(พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนรองอธิการบดี  
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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บณัฑิตวทิยาลยั   
โทร. 0-4324-1495   โทรสาร  0-4324-2386 
 

 

ที� ศธ 6012/ว840 
 

 
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ถนนราษฎร์คนึง ตาํบลในเมือง 
อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 16 กนัยายน 2558 

เรื�อง    ขออนุญาตแต่งตั9งผูเ้ชี=ยวชาญ 

เจริญพร   ดร.กิตติKกาญจน์  ปฏิพนัธ์ 

  ดว้ย นางกรรณิกา  กนัทาํ นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย         
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจาํตวันกัศึกษา 5630440532004 กาํลงัทาํดุษฎีนิพนธ์เรื=อง “ตวับ่งชี9 ทกัษะ
ภาวะผูน้าํศตวรรษที= 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั9นพื9นฐาน” ในการนี9  จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ชี=ยวชาญ
ตรวจสอบแบบสอบถามเพื=อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บขอ้มูลที=ถูกตอ้งและเที=ยงตรง
ที=สุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั9 งท่านเป็นผูเ้ชี=ยวชาญเพื=อ
ตรวจสอบและพิจารณาเนื9อหาของเครื=องมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ=งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี9   

 จึงเจริญพรมาเพื=อพิจารณา  

ขอเจริญพร 

 
(พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนรองอธิการบดี  
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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บณัฑิตวทิยาลยั   
โทร. 0-4324-1495   โทรสาร  0-4324-2386 
 

 

ที� ศธ 6012/ว840 
 

 
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ถนนราษฎร์คนึง ตาํบลในเมือง 
อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 16 กนัยายน 2558 

เรื�อง   ขออนุญาตแต่งตั9งผูเ้ชี=ยวชาญ 

เจริญพร   ดร.สันติ  ชยัชนะ 

  ดว้ย นางกรรณิกา  กนัทาํ นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย         
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจาํตวันกัศึกษา 5630440532004 กาํลงัทาํดุษฎีนิพนธ์เรื=อง “ตวับ่งชี9 ทกัษะ
ภาวะผูน้าํศตวรรษที= 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั9นพื9นฐาน” ในการนี9  จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ชี=ยวชาญ
ตรวจสอบแบบสอบถามเพื=อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บขอ้มูลที=ถูกตอ้งและเที=ยงตรง
ที=สุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั9 งท่านเป็นผูเ้ชี=ยวชาญเพื=อ
ตรวจสอบและพิจารณาเนื9อหาของเครื=องมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ=งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี9   

 จึงเจริญพรมาเพื=อพิจารณา  

ขอเจริญพร 

 
(พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนรองอธิการบดี  
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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บณัฑิตวทิยาลยั   
โทร. 0-4324-1495   โทรสาร  0-4324-2386 
 

 
 

ที�  ศธ 6012/ว840 
 

 
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ถนนราษฎร์คนึง ตาํบลในเมือง 
อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 16 กนัยายน 2558 

เรื�อง  ขออนุญาตแต่งตั9งผูเ้ชี=ยวชาญ 

เจริญพร   ดร.โกศล  ศรีสังข ์

  ดว้ย นางกรรณิกา  กนัทาํ นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย         
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจาํตวันกัศึกษา 5630440532004 กาํลงัทาํดุษฎีนิพนธ์เรื=อง “ตวับ่งชี9 ทกัษะ
ภาวะผูน้าํศตวรรษที= 21 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั9นพื9นฐาน” ในการนี9  จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ชี=ยวชาญ
ตรวจสอบแบบสอบถามเพื=อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บขอ้มูลที=ถูกตอ้งและเที=ยงตรง
ที=สุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั9 งท่านเป็นผูเ้ชี=ยวชาญเพื=อ
ตรวจสอบและพิจารณาเนื9อหาของเครื=องมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ=งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี9   

 จึงเจริญพรมาเพื=อพิจารณา  

ขอเจริญพร 

 
(พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนรองอธิการบดี  
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

แบบตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของสํานวนภาษาและรูปแบบของแบบสอบถาม 
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แบบตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของสํานวนภาษาและรูปแบบของแบบสอบถาม 

สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 
ขอความกรุณาท่านใหข้อ้เสนอแนะเพื�อการปรับปรุงแกไ้ขในสํานวนภาษาของขอ้คาํถาม

ในแบบสอบถาม เพื�อการสื�อความหมายที�ถูกตอ้งและชดัเจน โดยท่านอาจเขียนขอ้เสนอแนะไวใ้น
ช่องว่างทางขวามือ หรือช่องว่างใดที�สะดวก และขอความกรุณาให้ข้อเสนอแนะรูปแบบของ
แบบสอบถามเพื�อการปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสมยิ�งขึ/น ทั/งกรณีการเขียนคาํชี/ แจง การจดัทาํตาราง 
และอื�นๆ  
 

 
ขอขอบคุณเป็นอยา่งสูง 
นางกรรณิกา  เรดมอนด์ 

นกัศึกษาปริญญาเอกสาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

  



 

เรื$อง“ตัวบ่งชี)ทกัษะภาวะผู้นํา

Indicators of 21st Century Leadership Skills For Basic School Administrators
เรียนผู้อาํนวยการสถานศึกษา

เนื�องดว้ยดิฉนั นางกรรณิกา  
บณัฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
เขตอีสาน ทําดุษฎีนิพนธ์
สถานศึกษาขั)นพื)นฐาน”โดยมีคณะกรรมการที�ปรึกษา คือ 
ดร.พรสมบติั  ศรีไสย ซึ� ง
ขอ้มูลจากท่าน ดิฉนัจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์
คําชี)แจง 

1. แบบสอบถามเพื�อการวิจยัแบ่งออกเป็น
สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม
ศตวรรษที� 21 ของผูต้อบแบบสอบถาม

2. ขอความกรุณา
ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนจดัส่งคืน โดยไม่ตอ้งระบุชื�อผูต้อบ
ของท่านจะถูกเก็บเป็นความลบั ซึ� งไม่
 

ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งยิ�งที�ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในครั/ ง
นี/  

นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษ
มหาวทิยาลยัมหามกุ

 

 
แบบสอบถามเพื$อการวจิัย 

ตัวบ่งชี)ทกัษะภาวะผู้นําในศตวรรษที$ 21 สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั)นพื)นฐาน

Century Leadership Skills For Basic School Administrators
ผู้อาํนวยการสถานศึกษาขั)นพื)นฐาน 

ดิฉนั นางกรรณิกา  เรดมอนด์นกัศึกษาปริญญาเอก หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
ริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุ

ดุษฎีนิพนธ์เรื� อง “ตัวบ่งชี)ทักษะภาวะผู้นําในศตวรรษที$  

โดยมีคณะกรรมการที�ปรึกษา คือ 1) พระครูปลดัสมยั 
ซึ� งการทาํดุษฎีนิพนธ์ดงักล่าวมีความจาํเป็นอยา่งยิ�งที�ตอ้งไดรั้บความกรุณา
ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบสอบถามเพื�อการวจิยัในครั/ งนี/

แบบสอบถามเพื�อการวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ตอนดงันี/ตอนที$1สอบถามเกี�ยวกบั
ผูต้อบแบบสอบถามตอนที$ 2สอบถามเกี�ยวกบัระดบัพฤติกรรม

แบบสอบถาม 
ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริงและครบถ้วน และ

ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนจดัส่งคืน โดยไม่ตอ้งระบุชื�อผูต้อบ ทั/งนี/ ผูว้ิจยัขอรับรองว่าคาํตอบ
ของท่านจะถูกเก็บเป็นความลบั ซึ� งไม่มีผลกระทบใดๆ ทั/งสิ/นต่อตวัท่านและต่อโรงเรียน

อกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งยิ�งที�ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในครั/ ง

 
(นางกรรณิกา  เรดมอนด)์ 

นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหามกฎุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั)นพื)นฐาน” 

Century Leadership Skills For Basic School Administrators 

หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั วิทยา

ศตวรรษที$  21 สําหรับผู้บริหาร

พระครูปลดัสมยั ผาสุโก ดร.และ 2)
ดงักล่าวมีความจาํเป็นอยา่งยิ�งที�ตอ้งไดรั้บความกรุณา

ในการตอบแบบสอบถามเพื�อการวจิยัในครั/ งนี/  

สอบถามเกี�ยวกบัขอ้มูล
พฤติกรรมทกัษะภาวะผูน้าํใน

ตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริงและครบถ้วน และ
ทั/งนี/ ผูว้ิจยัขอรับรองว่าคาํตอบ

ผลกระทบใดๆ ทั/งสิ/นต่อตวัท่านและต่อโรงเรียน 

อกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งยิ�งที�ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในครั/ ง
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ตอนที$ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําชี)แจง โปรดทาํเครื�องหมาย �ลงใน  � หรือเติมขอ้ความในช่องวา่งที�ตรงกบัความเป็นจริงของ
ท่าน 
 

 

1. เพศ 
�ชาย  �หญิง 
2. อายุ 
�21 – 30 ปี  �31 – 40ปี 
�41– 50ปี  �มากกวา่  51ปีขึ/นไป 
3. วุฒิการศึกษา 
�ปริญญาตรี   �ปริญญาโท   
�ปริญญาเอก   �อื�นๆ (โปรดระบุ.....................................) 
4. ประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร 
�2 – 10 ปี  �11 – 20ปี 
�21 – 30ปี  �30-  40 ปี 
5. ขนาดสถานศึกษา  ระดับประถมศึกษา  (สพป.) 
�สถานศึกษาขนาดเลก็   จาํนวนนกัเรียนนอ้ยกวา่  121  คน 
�สถานศึกษาขนาดกลาง จาํนวนนกัเรียนตั/งแต่  121 - 499  คน 
�สถานศึกษาขนาดใหญ่   จาํนวนนกัเรียนตั/งแต่  500  คน ขึ/นไป 
6. ขนาดสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา  (สพม.) 
�สถานศึกษาขนาดเลก็    จาํนวนนกัเรียนนอ้ยกวา่ 500  คน 
�สถานศึกษาขนาดกลาง  จาํนวนนกัเรียนตั/งแต่  500 – 1,499  คน 
�สถานศึกษาขนาดใหญ่   จาํนวนนกัเรียนตั/งแต่  1,500  คน ขึ/นไป 
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ตอนที$ 2 ระดับพฤติกรรมทกัษะภาวะผู้นําในศตวรรษที$ 21 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คําชี)แจงโปรดทาํเครื�องหมาย�ลงในช่องที�ตรงกบัระดบัพฤติกรรมของท่านในแต่ละขอ้วา่อยูใ่น
ระดบัใด 
โดยพิจารณาจากเกณฑต่์อไปนี/  
 1 = นอ้ยที�สุด    2 = นอ้ย3 = ปานกลาง2 = มาก5 = มากที�สุด 
ข้อ ข้อคําถาม ระดับพฤติกรรม ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 
ทกัษะการสื$อสาร (Communication skill) 

 รู้เท่าทนัสื$อ(Media literacy) 

1 มีความรู้ในการแยกแยะ จาํแนกความแตกต่าง
ระหวา่งสื�อที�ควรรับและไม่ควรรับได ้

      

2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ เนื/ อหาสาระและ
เจตนาของสื�อได ้

      

3 มีอิสระในการตดัสินใจ ไม่ถูกชี/นาํดว้ยสื�อ       
4 มีค วา ม ส า ม า รถ  แล ะ ค วา ม รอบ ค อบ ใ นก า ร

วเิคราะห์สื�อ 
      

5 มีวจิารณญาณในการพิจารณาขอ้มูลจากสื�อ       
6 ตระหนกัถึงผลกระทบของสื�อ       
7 มีความรู้ ความสามารถในการใชสื้�อโซเชียลมีเดีย 

(Social Media) 
      

8 รู้วธีิใชสื้�อในการคน้หาขอ้มูลสารสนเทศ       
9 สามารถเลือกใชสื้�อไดอ้ยา่งเหมาะสม       

10 ใชสื้�อดว้ยความระมดัระวงัโดยคาํนึงถึงความ
ปลอดภยัเป็นหลกั 

      

 ทกัษะด้านเทคโนโลย ี(Technologiesskills)  

11 มีความรู้ ความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ       
12 ส า ม า รถ ป ร ะ ยุก ต์วิ ธี ก า ร  ก ระ บ วน ก า ร ด้า น

เทคโนโลยใีนการพฒันางานของตนได ้
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ข้อ ข้อคําถาม ระดับพฤติกรรม ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 
13 สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการเขา้ถึงขอ้มูลและ

บนัทึกขอ้มูล 
      

14 ใชเ้ทคโนโลยใีนการแกไ้ขปัญหาในการทาํงาน       
15 สามารถประยุกต์เทคโนโลยีพัฒนาเครื� องมือ

เครื�องใชเ้พื�อใหง้านมีประสิทธิภาพ 
      

 การนําเสนอ(Presentation) 
16 สามารถวางแผนและกาํหนดวตัถุประสงคข์องการ

นาํเสนอ 
      

17 สามารถวเิคราะห์และปรับรูปแบบการนาํเสนอให้
สอดคลอ้งกบัผูฟั้ง 

      

18 มีการถ่ายทอดความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการพดู 
และการใชภ้าษา 

      

19 สามารถสร้างบรรยากาศโนม้นา้วจูงใจและการ 
มีส่วนร่วมของผูฟั้ง 

      

20 มีหลกัการเลือกใชสื้�อรูปแบบต่างๆใหเ้หมาะสม 
กบัการนาํเสนอ 

      

21 มีทกัษะในการแกไ้ขเหตุการณ์เฉพาะหนา้ในการ 
นาํเสนองาน 

      

ทกัษะความคิดสร้างสรรค์ (Creative skills) 

 ความคิดริเริ$ม(Originality) 

22 มีความคิดริเริ�มสร้างสรรคผ์ลงานใหม่       
23 มี ค ว า ม เ ชื� อ มั� น ใ น ต น เ อ ง  พ ร้ อ ม เ ผ ชิ ญ กั บ

สถานการณ์ต่างๆ 
      

24 การกลา้ตดัสินใจในการสร้างสรรคผ์ลงานใหม่                     
 ความท้าทาย (Challenge) 

25 มีความเชื�อมั�นต่อการทาํงานที�มุ่งเปลี�ยนแปลงอยา่ง
สร้างสรรค ์

      



207 

 

ข้อ ข้อคําถาม ระดับพฤติกรรม ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 
26 กลา้ตดัสินใจในสภาวะที�มีความเสี�ยงสูง       
27 มีความพร้อมรับสิ�งใหม่โดยไม่กลวัต่อความ

ผดิพลาด 
      

28 มีเป้าหมายในการทาํงานที�ยิ�งใหญ่       
ทกัษะความคิดสร้างสรรค์ (Creative skills)  

 ความยดืหยุ่น (Flexible)  

29 สามารถคิดหาคาํตอบอยา่งอิสระไม่ตกอยูภ่ายใต้
กฎเกณฑ ์

      

30 สามารถปรับเปลี�ยนแผนการปฏิบติังานตามความ
เหมาะสม 

      

31 สามารถปรับตัว เข้ากับสถานการณ์ต่าง  ๆ  ที�
เปลี�ยนไป 

      

32 เปิดใจรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผูอื้�น   

      

 จินตนาการ ((Imagining)       

33 มีความคิดเชิงสร้างสรรคใ์นการพฒันางาน       
34 มีค วา ม คิ ดไ ตร่ตรอง  สุ ขุม  รอบ ค อบ ใ นก า ร

ปฏิบติังาน 
      

35 มีอารมณ์ขนัเป็นกนัเองกบัเพื�อนร่วมงาน       
36 สร้างบรรยากาศการทาํงานสนุกสนานไม่เครียดกบั

งาน 
      

37 มีสติปัญญาในการแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์       
ทกัษะวสัิยทัศน์(Vision skill) 

 การสร้างวสัิยทัศน์  (Formulating) 

38 สร้างภาพในอนาคตขององคก์ารไดช้ดัเจน       
39 มีการศึกษาขอ้มูลหลากหลายเพื�อเก็บขอ้มูลนาํมา

วเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องวสิัยทศัน์องคก์าร 
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ข้อ ข้อคําถาม ระดับพฤติกรรม ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 
40 มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้เพื�อกระตุน้ให้เกิดความคิด

สร้างสรรคด์ว้ยวถีิทางใหม่ 
      

41 เปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมอภิปรายกาํหนด
เป้าหมายและวสิัยทศัน์ขององคก์ารเพื�อเป็น
แนวทางปฏิบติัร่วมกนั              

      

42 มองปัญหาที�เกิดขึ/นเป็นสิ�งทา้ทายเพื�อคน้หาวิธีการ
แกไ้ขปัญหาดว้ยวิธีการใหม่ ๆ 

      

43 ส ร้ า ง บ ร รย า ก า ศ ใ น ก า รส นับ ส นุ นค วา ม คิ ด
สร้างสรรคไ์ด ้

      

ทกัษะวสัิยทัศน์ (Vision skill)  

 การสื$อสารวสัิยทัศน์ (Communicating)       

44 ประชาสัมพนัธ์และสื�อสารวสิัยทศัน์อยา่งชดัเจน
และต่อเนื�อง 

      

45 จดัระบบสื�อสารหลากหลายรูปแบบเพื�อใหเ้กิดการ
ยอมรับในวสิัยทศัน์ 

      

46 จดักิจกรรมสร้างแรงจูงใจใหผู้เ้กี�ยวขอ้งเตม็ใจ
ปฏิบติังานเพื�อใหบ้รรลุตามวิสัยทศัน์ 

      

47 สร้างแรงจูงใจให้ผูป้ฎิบติัตามเกิดความเชื�อมั�นต่อ
วสิัยทศัน์ 

      

48 ใหทุ้กคนมีส่วนร่วมกาํหนดเป้าหมายและกิจกรรม 
ที�สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ 

      

49 สร้างความเขา้ใจและเห็นคุณค่าในวสิัยทศัน์       
 การสร้างแรงบันดาลใจ(Inspirational motivation)       

50 สร้างความเชื�อมั�นวา่ปัญหาทุกอยา่งเป็นสิ�งที�ทา้ทาย
และสามารถบรรลุเป้าหมายได ้              

      

51 สร้างแรงจูงใจใหบุ้คลากรมีความกระตือรือร้นใน
การปฏิบติังาน 
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ข้อ ข้อคําถาม ระดับพฤติกรรม ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 
52 สนบัสนุนส่งเสริมความคิดริเริ�มสร้างสรรคเ์พื�อมุ่ง

สู่เป้าหมายสูงสุดเป็นสาํคญั 
      

53 สร้างแรงจูงใจใหเ้กิดการทาํงานเป็นทีม                     
54 สร้างค่านิยมและปลูกฝังจิตสาํนึกที�ดีในการ

ปฏิบติังาน 
      

 ทกัษะความร่วมมือ(Collaborator skill)       

 การมีส่วนร่วม(Participation)       

55 สนับสนุนสมาชิกร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วม
วางแผนงาน 

      

56 ติดตามตรวจสอบประเมินผลแบบมีส่วนร่วม       
57 นาํผลการประเมินมาปรับปรุงแกไ้ขและพฒันางาน       
58 ใชห้ลกัการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานที�โปร่งใส 

ตรวจสอบไดแ้ละใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ/น 
      

 ความไว้วางใจ  (Trust)       

59 สร้างความเชื�อมั�นในการบริหารงานและปฏิบติั
ตามขอ้ตกลงที�ใหไ้วอ้ยา่งเคร่งครัด 

      

60 มีความซื�อตรงต่อตนเองและหนา้ที�       
61 มีหลกัการปฏิบติังานที�โปร่งใส ตรวจสอบได ้       
62 มีความจริงใจ ช่วยเหลือซึ�งกนัและกนัโดยไม่หวงั

ผลตอบแทน 
      

63 แสดงความรับผดิชอบเมื�องานในหนา้ที�ผดิพลาด       
64 มีความขยนัหมั�นเพียรตั/งใจปฏิบติังานให้บรรลุผล

สาํเร็จ 
      

 แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง (Conflict resolution)       

65 มีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุปัญหาความขัดแยง้ใน
องคก์าร 
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ข้อ ข้อคําถาม ระดับพฤติกรรม ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 
66 ร่วมกนัเลือกวธีิการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ของ

องคก์ารอยา่งสร้างสรรค ์
      

67 ใช้วิธีการประนีประนอมจากทุกฝ่ายโดยสันติวิธี
เพื�อแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ที�เกิดขึ/น 

      

68 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าประสงค์
และสร้างค่านิยมการทาํงานร่วมกนั 

      

69 สร้างสรรคบ์รรยากาศในการทาํงานร่วมกนั       
70 มีการพบปะสังสรรค์เพื�อสร้างสัมพนัธภาพที�ดีต่อ

กนั 
      

71 ยอมรับและเขา้ใจความแตกต่างระหวา่งบุคคล       
72 ทาํงานตามบทบาทหนา้ที�ของผูบ้ริหาร       

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 

ผลการวเิคราะห์ความตรงเชิงเนื�อหา (IOC) 
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ผลการวเิคราะห์คุณภาพเครื�องมือตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือ 

ผลการวเิคราะห์ความตรงเชิงเนื�อหา (Content Validity)โดยใหผู้เ้ชี,ยวชาญพิจารณาความ
ตรงของขอ้คาํถามโดยการหาดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบันิยามเชิงปฏิบติัการ (Item 
Objective Congruence: IOC) ดงัแสดงในตาราง  
 

ขอ้
ที, 

ผลการตรวจสอบของผูเ้ชี,ยวชาญ 
ผลรวม
คะแนน 

ค่า IOC 
ผลการ

พิจารณา 
คนที, 

1 
คนที, 

2 
คนที, 

3 
คนที,  

4 
คนที,  
5 

คนที,  
6  

คนที,  
7 

ทกัษะการสื�อสาร (Communication skill) 

 รู้เท่าทนัสื�อ(Media literacy) 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 6 0.85 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใชไ้ด ้
6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 6 0.85 ใชไ้ด ้
8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใชไ้ด ้
9 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใชไ้ด ้

10 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 6 0.85 ใชไ้ด ้

 ทกัษะด้านเทคโนโลย ี(Technologies skills) 

11 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใชไ้ด ้
12 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใชไ้ด ้
13 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใชไ้ด ้
14 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใชไ้ด ้
15 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใชไ้ด ้

 การนําเสนอ(Presentation) 

16 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใชไ้ด ้
17 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใชไ้ด ้
18 +1 0 +1 +1 +1 +1 -1 5 0.71 ใชไ้ด ้
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19 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใชไ้ด ้
20 0 +1 +1 +1 0 +1 +1 5 0.71 ใชไ้ด ้
21 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 6 0.85 ใชไ้ด ้

ทกัษะความคิดสร้างสรรค์ (Creative skills) 

 ความคิดริเริ�ม(Originality) 

22 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใชไ้ด ้
23 0 +1 +1 +1 +1 +1 0 5 0.71 ใชไ้ด ้
24 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใชไ้ด ้

 ความท้าทาย (Challenge) 

25 -1 0 +1 +1 +1 +1 +1 6 0.85 ใชไ้ด ้
26 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 6 0.85 ใชไ้ด ้
27 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 6 0.85 ใชไ้ด ้
28 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใชไ้ด ้

 ความยดืหยุ่น  (Flexible) 

29 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใชไ้ด ้
30 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใชไ้ด ้
31 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 6 0.85 ใชไ้ด ้
32 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 6 0.85 ใชไ้ด ้

 จินตนาการ ((Imagining) 

33 +1 +1 +1 +1 -1 +1 +1 5 0.71 ใชไ้ด ้
34 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใชไ้ด ้
35 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใชไ้ด ้
36 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใชไ้ด ้
37 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใชไ้ด ้

ทกัษะวสัิยทัศน์(Vision skill) 

 การสร้างวสัิยทัศน์  (Formulating) 

38 +1 -1 +1 +1 +1 0 +1 6 0.85 ใชไ้ด ้
39 +1 +1 +1 -1 +1 +1 +1 5 0.71 ใชไ้ด ้
40 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 6 0.85 ใชไ้ด ้
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41 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใชไ้ด ้
42 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 6 0.85 ใชไ้ด ้
43 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 6 0.85 ใชไ้ด ้

 การสื�อสารวสัิยทัศน์ (Communicating)      
44 0 +1 +1 +1 0 +1 +1 5 0.71 ใชไ้ด ้
45 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใชไ้ด ้
46 +1 +1 +1 +1 +1 -1 +1 7 1.00 ใชไ้ด ้
47 +1 +1 +1 -1 +1 +1 +1 5 0.71 ใชไ้ด ้
48 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 6 0.85 ใชไ้ด ้
49 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 6 0.85 ใชไ้ด ้

 การสร้างแรงบันดาลใจ(Inspirational motivation) 
50 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใชไ้ด ้
51 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใชไ้ด ้
52 -1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 5 0.71 ใชไ้ด ้
53 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใชไ้ด ้
54 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใชไ้ด ้

ทกัษะความร่วมมือ(Collaborator skill) 

 การมีส่วนร่วม(Participation) 

55 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใชไ้ด ้
56 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 6 0.85 ใชไ้ด ้
57 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใชไ้ด ้
58 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใชไ้ด ้

 ความไว้วางใจ  (Trust) 
59 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 6 0.85 ใชไ้ด ้
60 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใชไ้ด ้
61 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใชไ้ด ้

ทกัษะความร่วมมือ(Collaborator skill) 

 ความไว้วางใจ  (Trust) 
62 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 6 0.85 ใชไ้ด ้
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63 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใชไ้ด ้
64 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใชไ้ด ้

 แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง (Conflict resolution) 
65 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใชไ้ด ้
66 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 6 0.85 ใชไ้ด ้
67 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใชไ้ด ้
68 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 6 0.85 ใชไ้ด ้
69 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใชไ้ด ้
70 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใชไ้ด ้
71 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใชไ้ด ้
72 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใชไ้ด ้
 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
ผลการตรวจสอบการพฒันาตัวบ่งชี�ทกัษะภาวะผู้นําในศตวรรษที  21  

สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 
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Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

CM11 <--- CMS1.2 1.000 
    

CM12 <--- CMS1.2 1.011 .051 19.969 *** par_1 

CM13 <--- CMS1.2 1.047 .054 19.339 *** par_2 

CM14 <--- CMS1.2 1.064 .054 19.636 *** par_3 

CM15 <--- CMS1.2 1.090 .061 17.845 *** par_4 

CM16 <--- CMS1.3 1.000 
    

CM17 <--- CMS1.3 .946 .040 23.910 *** par_5 

CM18 <--- CMS1.3 .662 .056 11.747 *** par_6 

CM19 <--- CMS1.3 .723 .056 13.008 *** par_7 

CM20 <--- CMS1.3 .758 .051 14.770 *** par_8 

CM21 <--- CMS1.3 .807 .056 14.350 *** par_9 

CM1 <--- CMS1.1 1.000 
    

CM2 <--- CMS1.1 1.132 .059 19.040 *** par_10 

CM3 <--- CMS1.1 .871 .063 13.800 *** par_11 

CM4 <--- CMS1.1 1.119 .077 14.627 *** par_12 

CM5 <--- CMS1.1 1.035 .070 14.729 *** par_13 

CM6 <--- CMS1.1 1.031 .071 14.526 *** par_14 

CM7 <--- CMS1.1 1.494 .141 10.603 *** par_15 

CM8 <--- CMS1.1 .820 .078 10.481 *** par_16 

CM9 <--- CMS1.1 1.327 .110 12.111 *** par_17 

CM10 <--- CMS1.1 1.009 .075 13.446 *** par_18 
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Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

CM11 <--- CMS1.2 .775 

CM12 <--- CMS1.2 .798 

CM13 <--- CMS1.2 .831 

CM14 <--- CMS1.2 .858 

CM15 <--- CMS1.2 .895 

CM16 <--- CMS1.3 .800 

CM17 <--- CMS1.3 .769 

CM18 <--- CMS1.3 .516 

CM19 <--- CMS1.3 .561 

CM20 <--- CMS1.3 .625 

CM21 <--- CMS1.3 .614 

CM1 <--- CMS1.1 .688 

CM2 <--- CMS1.1 .753 

CM3 <--- CMS1.1 .611 

CM4 <--- CMS1.1 .739 

CM5 <--- CMS1.1 .701 

CM6 <--- CMS1.1 .689 

CM7 <--- CMS1.1 .845 

CM8 <--- CMS1.1 .536 

CM9 <--- CMS1.1 .879 

CM10 <--- CMS1.1 .651 
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Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

CMS1.2 <--> CMS1.1 .112 .012 9.704 *** par_19 

CMS1.3 <--> CMS1.1 .117 .012 10.070 *** par_20 

CMS1.2 <--> CMS1.3 .195 .016 12.220 *** par_21 

e9 <--> e10 -.005 .015 -.317 .751 par_22 

e8 <--> e9 .041 .012 3.453 *** par_23 

e7 <--> e9 -.107 .031 -3.460 *** par_24 

e7 <--> e8 .071 .017 4.222 *** par_25 

e6 <--> e8 -.019 .009 -2.268 .023 par_26 

e6 <--> e7 -.122 .021 -5.942 *** par_27 

e5 <--> e9 -.062 .014 -4.341 *** par_28 

e5 <--> e7 -.120 .020 -5.981 *** par_29 

e5 <--> e6 .051 .008 6.034 *** par_30 

e4 <--> e7 -.127 .022 -5.771 *** par_31 

e4 <--> e8 -.016 .009 -1.662 .096 par_32 

e4 <--> e9 -.082 .016 -5.068 *** par_33 

e4 <--> e10 -.027 .009 -3.084 .002 par_34 

e4 <--> e5 .034 .008 4.045 *** par_35 

e3 <--> e4 .018 .009 2.050 .040 par_36 

e3 <--> e5 .025 .008 3.061 .002 par_37 

e3 <--> e7 -.146 .019 -7.692 *** par_38 

e3 <--> e8 -.031 .009 -3.317 *** par_39 

e3 <--> e9 -.073 .014 -5.387 *** par_40 

e2 <--> e4 .012 .008 1.578 .115 par_41 

e2 <--> e7 -.140 .022 -6.388 *** par_42 

e2 <--> e8 -.038 .010 -3.673 *** par_43 

e2 <--> e9 -.096 .016 -6.007 *** par_44 

e2 <--> e10 -.038 .008 -4.544 *** par_45 

e1 <--> e2 .054 .009 5.778 *** par_46 

e1 <--> e3 .023 .007 3.037 .002 par_47 

e1 <--> e7 -.113 .020 -5.604 *** par_48 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

e1 <--> e8 -.029 .010 -2.964 .003 par_49 

e1 <--> e9 -.068 .014 -4.731 *** par_50 

e11 <--> e8 .122 .014 9.049 *** par_51 

e11 <--> e7 .083 .012 6.983 *** par_52 

e11 <--> e5 -.010 .007 -1.403 .161 par_53 

e11 <--> e4 .010 .008 1.245 .213 par_54 

e11 <--> e12 .020 .009 2.134 .033 par_55 

e16 <--> e17 .053 .012 4.483 *** par_56 

e16 <--> e18 .006 .010 .653 .514 par_57 

e16 <--> e19 .000 .009 -.022 .983 par_58 

e16 <--> e10 .028 .008 3.403 *** par_59 

e17 <--> e18 .016 .011 1.431 .152 par_60 

e17 <--> e19 .015 .010 1.417 .157 par_61 

e17 <--> e20 .013 .008 1.644 .100 par_62 

e17 <--> e21 .015 .011 1.435 .151 par_63 

e20 <--> e21 .096 .012 8.264 *** par_64 

e19 <--> e20 .096 .012 8.351 *** par_65 

e19 <--> e21 .096 .013 7.328 *** par_66 

e11 <--> e14 -.036 .009 -3.828 *** par_67 

e12 <--> e13 .024 .009 2.591 .010 par_68 

e12 <--> e15 -.049 .011 -4.379 *** par_69 

e12 <--> e1 -.019 .007 -2.652 .008 par_70 

e12 <--> e6 -.014 .007 -2.076 .038 par_71 

e12 <--> e7 .042 .011 3.912 *** par_72 

e13 <--> e15 -.051 .011 -4.643 *** par_73 

e13 <--> e8 .107 .013 8.138 *** par_74 

e14 <--> e15 -.041 .012 -3.338 *** par_75 

e14 <--> e16 -.012 .006 -1.933 .053 par_76 

e15 <--> e17 .014 .006 2.246 .025 par_77 

e14 <--> e5 -.030 .007 -4.534 *** par_78 

e13 <--> e7 .045 .010 4.482 *** par_79 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

e11 <--> e15 -.045 .012 -3.710 *** par_80 

e12 <--> e8 .096 .013 7.399 *** par_81 

e14 <--> e4 -.030 .007 -4.008 *** par_82 

e16 <--> e5 .011 .006 1.970 .049 par_83 

e16 <--> e6 -.005 .006 -.872 .383 par_84 

e18 <--> e19 .136 .014 9.827 *** par_85 

e18 <--> e20 .072 .011 6.385 *** par_86 

e18 <--> e3 -.017 .008 -2.242 .025 par_87 

e12 <--> e10 .036 .009 3.985 *** par_88 

e18 <--> e1 -.011 .008 -1.471 .141 par_89 

e18 <--> e2 .009 .007 1.198 .231 par_90 

e18 <--> e5 .016 .007 2.424 .015 par_91 

e11 <--> e10 .036 .010 3.724 *** par_92 

e6 <--> e10 .013 .009 1.382 .167 par_93 

e7 <--> e10 -.102 .020 -5.072 *** par_94 

e14 <--> e1 -.030 .008 -3.632 *** par_95 

e14 <--> e2 -.023 .007 -3.067 .002 par_96 

e15 <--> e3 -.018 .008 -2.334 .020 par_97 

e14 <--> e8 .075 .013 5.872 *** par_98 

e15 <--> e8 .076 .012 6.203 *** par_99 

e16 <--> e8 .068 .011 5.964 *** par_100 

e17 <--> e8 .060 .011 5.388 *** par_101 

e19 <--> e8 .043 .011 3.833 *** par_102 

e21 <--> e8 .051 .012 4.385 *** par_103 

e11 <--> e9 .024 .009 2.577 .010 par_104 

e12 <--> e9 .022 .009 2.573 .010 par_105 

e13 <--> e9 .015 .008 1.805 .071 par_106 

e15 <--> e1 -.015 .007 -2.121 .034 par_107 

e11 <--> e3 -.011 .009 -1.231 .218 par_108 

e14 <--> e3 -.017 .008 -2.088 .037 par_109 

e13 <--> e3 -.010 .007 -1.373 .170 par_110 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

e13 <--> e1 -.011 .007 -1.489 .136 par_111 

e17 <--> e10 .018 .008 2.369 .018 par_112 

e12 <--> e16 .000 .006 -.075 .940 par_113 

e15 <--> e18 -.010 .007 -1.333 .182 par_114 

e18 <--> e21 .090 .013 6.852 *** par_115 

e16 <--> e21 -.003 .009 -.379 .705 par_116 

e6 <--> e9 -.062 .015 -4.066 *** par_117 

e20 <--> e8 .040 .011 3.801 *** par_118 

e18 <--> e8 .034 .011 3.189 .001 par_119 

e15 <--> e10 .013 .008 1.664 .096 par_120 

e13 <--> e10 .014 .008 1.661 .097 par_121 

 

Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

CMS1.2 <--> CMS1.1 .569 

CMS1.3 <--> CMS1.1 .645 

CMS1.2 <--> CMS1.3 .821 

e9 <--> e10 -.038 

e8 <--> e9 .295 

e7 <--> e9 -1.043 

e7 <--> e8 .388 

e6 <--> e8 -.092 

e6 <--> e7 -.789 

e5 <--> e9 -.544 

e5 <--> e7 -.797 

e5 <--> e6 .295 

e4 <--> e7 -.873 

e4 <--> e8 -.079 

e4 <--> e9 -.736 

e4 <--> e10 -.150 

e4 <--> e5 .208 
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Estimate 

e3 <--> e4 .106 

e3 <--> e5 .139 

e3 <--> e7 -.908 

e3 <--> e8 -.143 

e3 <--> e9 -.596 

e2 <--> e4 .080 

e2 <--> e7 -.996 

e2 <--> e8 -.196 

e2 <--> e9 -.892 

e2 <--> e10 -.214 

e1 <--> e2 .345 

e1 <--> e3 .126 

e1 <--> e7 -.755 

e1 <--> e8 -.140 

e1 <--> e9 -.598 

e11 <--> e8 .590 

e11 <--> e7 .549 

e11 <--> e5 -.061 

e11 <--> e4 .060 

e11 <--> e12 .125 

e16 <--> e17 .409 

e16 <--> e18 .036 

e16 <--> e19 -.001 

e16 <--> e10 .173 

e17 <--> e18 .083 

e17 <--> e19 .080 

e17 <--> e20 .077 

e17 <--> e21 .086 

e20 <--> e21 .448 

e19 <--> e20 .436 

e19 <--> e21 .396 
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Estimate 

e11 <--> e14 -.269 

e12 <--> e13 .172 

e12 <--> e15 -.458 

e12 <--> e1 -.118 

e12 <--> e6 -.086 

e12 <--> e7 .298 

e13 <--> e15 -.515 

e13 <--> e8 .603 

e14 <--> e15 -.464 

e14 <--> e16 -.101 

e15 <--> e17 .138 

e14 <--> e5 -.229 

e13 <--> e7 .346 

e11 <--> e15 -.397 

e12 <--> e8 .494 

e14 <--> e4 -.234 

e16 <--> e5 .079 

e16 <--> e6 -.037 

e18 <--> e19 .531 

e18 <--> e20 .318 

e18 <--> e3 -.077 

e12 <--> e10 .203 

e18 <--> e1 -.053 

e18 <--> e2 .045 

e18 <--> e5 .076 

e11 <--> e10 .191 

e6 <--> e10 .066 

e7 <--> e10 -.608 

e14 <--> e1 -.229 

e14 <--> e2 -.181 

e15 <--> e3 -.149 
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Estimate 

e14 <--> e8 .465 

e15 <--> e8 .550 

e16 <--> e8 .385 

e17 <--> e8 .327 

e19 <--> e8 .170 

e21 <--> e8 .208 

e11 <--> e9 .210 

e12 <--> e9 .207 

e13 <--> e9 .148 

e15 <--> e1 -.129 

e11 <--> e3 -.058 

e14 <--> e3 -.120 

e13 <--> e3 -.065 

e13 <--> e1 -.073 

e17 <--> e10 .109 

e12 <--> e16 -.003 

e15 <--> e18 -.069 

e18 <--> e21 .363 

e16 <--> e21 -.020 

e6 <--> e9 -.526 

e20 <--> e8 .182 

e18 <--> e8 .134 

e15 <--> e10 .106 

e13 <--> e10 .084 
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Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

CMS1.2 
  

.257 .024 10.536 *** par_122 

CMS1.3 
  

.219 .021 10.368 *** par_123 

CMS1.1 
  

.151 .017 8.966 *** par_124 

e11 
  

.171 .014 11.896 *** par_125 

e12 
  

.150 .013 11.909 *** par_126 

e13 
  

.126 .011 11.716 *** par_127 

e14 
  

.105 .011 9.387 *** par_128 

e15 
  

.076 .019 4.073 *** par_129 

e16 
  

.123 .013 9.307 *** par_130 

e17 
  

.136 .014 9.562 *** par_131 

e18 
  

.264 .017 15.367 *** par_132 

e19 
  

.249 .016 15.162 *** par_133 

e20 
  

.196 .013 15.481 *** par_134 

e21 
  

.235 .017 14.259 *** par_135 

e1 
  

.167 .012 14.145 *** par_136 

e2 
  

.147 .013 11.705 *** par_137 

e3 
  

.192 .013 15.222 *** par_138 

e4 
  

.157 .013 11.963 *** par_139 

e5 
  

.167 .012 14.287 *** par_140 

e6 
  

.177 .012 14.344 *** par_141 

e7 
  

.135 .044 3.085 .002 par_142 

e8 
  

.251 .017 14.611 *** par_143 

e9 
  

.078 .029 2.715 .007 par_144 

e10 
  

.209 .015 14.366 *** par_145 
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Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

CM10 
  

.423 

CM9 
  

.772 

CM8 
  

.287 

CM7 
  

.714 

CM6 
  

.475 

CM5 
  

.491 

CM4 
  

.546 

CM3 
  

.373 

CM2 
  

.567 

CM1 
  

.474 

CM21 
  

.377 

CM20 
  

.390 

CM19 
  

.315 

CM18 
  

.267 

CM17 
  

.591 

CM16 
  

.640 

CM15 
  

.801 

CM14 
  

.736 

CM13 
  

.691 

CM12 
  

.637 

CM11 
  

.601 
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Matrices (Group number 1 - Default model) 

Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 

 
CM10 CM9 CM8 CM7 CM6 CM5 CM4 CM3 CM2 CM1 CM21 CM20 CM19 

CMS1.1 .033 .363 -.217 .449 .047 .050 .105 .162 .178 -.005 -.006 -.021 -.003 

CMS1.3 -.085 .183 -.390 .153 .015 .046 .026 .052 -.003 .027 .068 .048 .030 

CMS1.2 -.118 .149 -.492 .069 -.017 .091 .004 .044 -.062 .078 .011 -.021 -.003 

 

 

 
CM18 CM17 CM16 CM15 CM14 CM13 CM12 CM11 

CMS1.1 -.007 -.031 -.024 .008 .123 -.069 -.079 -.133 

CMS1.3 .010 .105 .254 .126 .110 .065 .019 .076 

CMS1.2 .009 -.051 .081 .392 .216 .192 .096 .224 

 

 

Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 
CMS1.1 CMS1.3 CMS1.2 

CM10 1.009 .000 .000 

CM9 1.327 .000 .000 

CM8 .820 .000 .000 

CM7 1.494 .000 .000 

CM6 1.031 .000 .000 

CM5 1.035 .000 .000 

CM4 1.119 .000 .000 

CM3 .871 .000 .000 

CM2 1.132 .000 .000 

CM1 1.000 .000 .000 

CM21 .000 .807 .000 

CM20 .000 .758 .000 

CM19 .000 .723 .000 

CM18 .000 .662 .000 

CM17 .000 .946 .000 

CM16 .000 1.000 .000 

CM15 .000 .000 1.090 

CM14 .000 .000 1.064 

CM13 .000 .000 1.047 

CM12 .000 .000 1.011 

CM11 .000 .000 1.000 
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Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 
CMS1.1 CMS1.3 CMS1.2 

CM10 .651 .000 .000 

CM9 .879 .000 .000 

CM8 .536 .000 .000 

CM7 .845 .000 .000 

CM6 .689 .000 .000 

CM5 .701 .000 .000 

CM4 .739 .000 .000 

CM3 .611 .000 .000 

CM2 .753 .000 .000 

CM1 .688 .000 .000 

CM21 .000 .614 .000 

CM20 .000 .625 .000 

CM19 .000 .561 .000 

CM18 .000 .516 .000 

CM17 .000 .769 .000 

CM16 .000 .800 .000 

CM15 .000 .000 .895 

CM14 .000 .000 .858 

CM13 .000 .000 .831 

CM12 .000 .000 .798 

CM11 .000 .000 .775 
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Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 
CMS1.1 CMS1.3 CMS1.2 

CM10 1.009 .000 .000 

CM9 1.327 .000 .000 

CM8 .820 .000 .000 

CM7 1.494 .000 .000 

CM6 1.031 .000 .000 

CM5 1.035 .000 .000 

CM4 1.119 .000 .000 

CM3 .871 .000 .000 

CM2 1.132 .000 .000 

CM1 1.000 .000 .000 

CM21 .000 .807 .000 

CM20 .000 .758 .000 

CM19 .000 .723 .000 

CM18 .000 .662 .000 

CM17 .000 .946 .000 

CM16 .000 1.000 .000 

CM15 .000 .000 1.090 

CM14 .000 .000 1.064 

CM13 .000 .000 1.047 

CM12 .000 .000 1.011 

CM11 .000 .000 1.000 
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Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 
CMS1.1 CMS1.3 CMS1.2 

CM10 .651 .000 .000 

CM9 .879 .000 .000 

CM8 .536 .000 .000 

CM7 .845 .000 .000 

CM6 .689 .000 .000 

CM5 .701 .000 .000 

CM4 .739 .000 .000 

CM3 .611 .000 .000 

CM2 .753 .000 .000 

CM1 .688 .000 .000 

CM21 .000 .614 .000 

CM20 .000 .625 .000 

CM19 .000 .561 .000 

CM18 .000 .516 .000 

CM17 .000 .769 .000 

CM16 .000 .800 .000 

CM15 .000 .000 .895 

CM14 .000 .000 .858 

CM13 .000 .000 .831 

CM12 .000 .000 .798 

CM11 .000 .000 .775 
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Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 
CMS1.1 CMS1.3 CMS1.2 

CM10 .000 .000 .000 

CM9 .000 .000 .000 

CM8 .000 .000 .000 

CM7 .000 .000 .000 

CM6 .000 .000 .000 

CM5 .000 .000 .000 

CM4 .000 .000 .000 

CM3 .000 .000 .000 

CM2 .000 .000 .000 

CM1 .000 .000 .000 

CM21 .000 .000 .000 

CM20 .000 .000 .000 

CM19 .000 .000 .000 

CM18 .000 .000 .000 

CM17 .000 .000 .000 

CM16 .000 .000 .000 

CM15 .000 .000 .000 

CM14 .000 .000 .000 

CM13 .000 .000 .000 

CM12 .000 .000 .000 

CM11 .000 .000 .000 
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Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 
CMS1.1 CMS1.3 CMS1.2 

CM10 .000 .000 .000 

CM9 .000 .000 .000 

CM8 .000 .000 .000 

CM7 .000 .000 .000 

CM6 .000 .000 .000 

CM5 .000 .000 .000 

CM4 .000 .000 .000 

CM3 .000 .000 .000 

CM2 .000 .000 .000 

CM1 .000 .000 .000 

CM21 .000 .000 .000 

CM20 .000 .000 .000 

CM19 .000 .000 .000 

CM18 .000 .000 .000 

CM17 .000 .000 .000 

CM16 .000 .000 .000 

CM15 .000 .000 .000 

CM14 .000 .000 .000 

CM13 .000 .000 .000 

CM12 .000 .000 .000 

CM11 .000 .000 .000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



235 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 145 100.918 86 .130 1.173 

Saturated model 231 .000 0 
  

Independence model 21 8191.583 210 .000 39.008 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .011 .985 .960 .367 

Saturated model .000 1.000 
  

Independence model .148 .220 .142 .200 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .988 .970 .998 .995 .998 

Saturated model 1.000 
 

1.000 
 

1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .410 .404 .409 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 14.918 .000 44.137 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 7981.583 7688.930 8280.568 

 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model .159 .024 .000 .070 

Saturated model .000 .000 .000 .000 

Independence model 12.920 12.589 12.128 13.061 
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RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .017 .000 .028 1.000 

Independence model .245 .240 .249 .000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 390.918 401.343 1036.694 1181.694 

Saturated model 462.000 478.608 1490.787 1721.787 

Independence model 8233.583 8235.092 8327.109 8348.109 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model .617 .593 .663 .633 

Saturated model .729 .729 .729 .755 

Independence model 12.987 12.525 13.458 12.989 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 683 751 

Independence model 19 21 
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Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

CA22 <--- CAS2.1 1.000 
    

CA23 <--- CAS2.1 1.225 .063 19.324 *** par_1 

CA24 <--- CAS2.1 1.187 .062 19.260 *** par_2 

CA25 <--- CAS2.2 1.000 
    

CA26 <--- CAS2.2 1.192 .073 16.282 *** par_3 

CA27 <--- CAS2.2 1.132 .076 14.965 *** par_4 

CA28 <--- CAS2.2 1.162 .078 14.930 *** par_5 

CA29 <--- CAS2.3 1.000 
    

CA30 <--- CAS2.3 1.018 .052 19.642 *** par_6 

CA31 <--- CAS2.3 .974 .058 16.660 *** par_7 

CA32 <--- CAS2.3 .925 .061 15.109 *** par_8 

CA33 <--- CAS2.4 1.000 
    

CA34 <--- CAS2.4 1.004 .051 19.502 *** par_9 

CA35 <--- CAS2.4 .906 .061 14.966 *** par_10 

CA36 <--- CAS2.4 .629 .063 9.948 *** par_11 

CA37 <--- CAS2.4 .796 .056 14.175 *** par_12 
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Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

CA22 <--- CAS2.1 .690 

CA23 <--- CAS2.1 .866 

CA24 <--- CAS2.1 .866 

CA25 <--- CAS2.2 .718 

CA26 <--- CAS2.2 .763 

CA27 <--- CAS2.2 .733 

CA28 <--- CAS2.2 .749 

CA29 <--- CAS2.3 .767 

CA30 <--- CAS2.3 .819 

CA31 <--- CAS2.3 .779 

CA32 <--- CAS2.3 .729 

CA33 <--- CAS2.4 .761 

CA34 <--- CAS2.4 .775 

CA35 <--- CAS2.4 .653 

CA36 <--- CAS2.4 .463 

CA37 <--- CAS2.4 .613 
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Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

CAS2.1 <--> CAS2.2 .125 .012 10.712 *** par_13 

CAS2.1 <--> CAS2.3 .155 .014 11.070 *** par_14 

CAS2.2 <--> CAS2.3 .157 .014 11.523 *** par_15 

CAS2.3 <--> CAS2.4 .168 .014 11.637 *** par_16 

CAS2.2 <--> CAS2.4 .149 .013 11.385 *** par_17 

CAS2.1 <--> CAS2.4 .140 .013 10.654 *** par_18 

e36 <--> e37 .128 .012 10.535 *** par_19 

e35 <--> e36 .066 .010 6.331 *** par_20 

e34 <--> e36 -.014 .009 -1.616 .106 par_21 

e33 <--> e34 .018 .009 1.950 .051 par_22 

e33 <--> e36 -.009 .008 -1.133 .257 par_23 

e31 <--> e35 .018 .007 2.551 .011 par_24 

e30 <--> e32 -.015 .008 -1.786 .074 par_25 

e31 <--> e32 .034 .010 3.450 *** par_26 

e29 <--> e30 .008 .010 .774 .439 par_27 

e29 <--> e31 -.021 .009 -2.306 .021 par_28 

e29 <--> e32 -.032 .010 -3.013 .003 par_29 

e28 <--> e29 .013 .008 1.684 .092 par_30 

e28 <--> e31 -.024 .007 -3.457 *** par_31 

e28 <--> e33 .050 .010 5.122 *** par_32 

e28 <--> e34 .028 .009 2.999 .003 par_33 

e28 <--> e35 -.013 .009 -1.417 .157 par_34 

e25 <--> e32 .050 .009 5.862 *** par_35 

e25 <--> e28 -.045 .009 -4.898 *** par_36 

e25 <--> e27 -.031 .008 -3.726 *** par_37 

e26 <--> e27 .047 .012 4.044 *** par_38 

e26 <--> e28 -.042 .009 -4.749 *** par_39 

e27 <--> e32 -.018 .007 -2.504 .012 par_40 

e28 <--> e37 .019 .008 2.438 .015 par_41 

e25 <--> e31 .023 .008 3.057 .002 par_42 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

e24 <--> e31 -.017 .006 -3.023 .003 par_43 

e24 <--> e26 .013 .006 2.273 .023 par_44 

e32 <--> e34 .011 .006 1.703 .089 par_45 

e23 <--> e29 .026 .007 3.513 *** par_46 

e23 <--> e27 -.015 .006 -2.411 .016 par_47 

e24 <--> e29 .023 .007 3.294 *** par_48 

e24 <--> e32 -.018 .006 -3.020 .003 par_49 

e29 <--> e35 .020 .008 2.558 .011 par_50 

e34 <--> e35 .026 .009 2.759 .006 par_51 

e22 <--> e33 .018 .007 2.450 .014 par_52 

e22 <--> e35 .016 .009 1.858 .063 par_53 

e22 <--> e36 .026 .010 2.499 .012 par_54 

e22 <--> e37 .021 .009 2.354 .019 par_55 

 

Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

CAS2.1 <--> CAS2.2 .745 

CAS2.1 <--> CAS2.3 .801 

CAS2.2 <--> CAS2.3 .839 

CAS2.3 <--> CAS2.4 .808 

CAS2.2 <--> CAS2.4 .823 

CAS2.1 <--> CAS2.4 .749 

e36 <--> e37 .513 

e35 <--> e36 .257 

e34 <--> e36 -.070 

e33 <--> e34 .126 

e33 <--> e36 -.045 

e31 <--> e35 .104 

e30 <--> e32 -.113 

e31 <--> e32 .234 

e29 <--> e30 .062 
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Estimate 

e29 <--> e31 -.148 

e29 <--> e32 -.201 

e28 <--> e29 .081 

e28 <--> e31 -.160 

e28 <--> e33 .315 

e28 <--> e34 .184 

e28 <--> e35 -.068 

e25 <--> e32 .319 

e25 <--> e28 -.278 

e25 <--> e27 -.187 

e26 <--> e27 .269 

e26 <--> e28 -.248 

e27 <--> e32 -.105 

e28 <--> e37 .100 

e25 <--> e31 .163 

e24 <--> e31 -.167 

e24 <--> e26 .116 

e32 <--> e34 .072 

e23 <--> e29 .228 

e23 <--> e27 -.117 

e24 <--> e29 .212 

e24 <--> e32 -.160 

e29 <--> e35 .106 

e34 <--> e35 .149 

e22 <--> e33 .108 

e22 <--> e35 .079 

e22 <--> e36 .108 

e22 <--> e37 .104 
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Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

CAS2.1 
  

.173 .018 9.537 *** par_56 

CAS2.2 
  

.163 .017 9.449 *** par_57 

CAS2.3 
  

.215 .023 9.438 *** par_58 

CAS2.4 
  

.202 .020 10.193 *** par_59 

e22 
  

.190 .012 15.960 *** par_60 

e23 
  

.087 .008 10.857 *** par_61 

e24 
  

.081 .008 10.769 *** par_62 

e25 
  

.153 .011 13.359 *** par_63 

e26 
  

.166 .014 12.109 *** par_64 

e27 
  

.180 .014 12.990 *** par_65 

e28 
  

.173 .014 12.181 *** par_66 

e29 
  

.151 .016 9.702 *** par_67 

e30 
  

.110 .010 11.092 *** par_68 

e31 
  

.133 .010 12.761 *** par_69 

e32 
  

.162 .014 11.406 *** par_70 

e33 
  

.147 .012 12.150 *** par_71 

e34 
  

.136 .012 10.964 *** par_72 

e35 
  

.223 .015 14.950 *** par_73 

e36 
  

.293 .018 16.615 *** par_74 

e37 
  

.213 .013 15.860 *** par_75 
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Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

CA37 
  

.375 

CA36 
  

.214 

CA35 
  

.427 

CA34 
  

.600 

CA33 
  

.579 

CA32 
  

.531 

CA31 
  

.606 

CA30 
  

.670 

CA29 
  

.588 

CA28 
  

.561 

CA27 
  

.537 

CA26 
  

.583 

CA25 
  

.516 

CA24 
  

.750 

CA23 
  

.750 

CA22 
  

.477 
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Matrices (Group number 1 - Default model) 

Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 

 
CA37 CA36 CA35 CA34 CA33 CA32 CA31 CA30 CA29 CA28 CA27 CA26 

CAS2.4 .108 .013 .095 .182 .191 .025 .027 .061 .017 -.012 .058 .034 

CAS2.3 .012 .010 -.006 .025 .024 .152 .162 .203 .164 .043 .043 .036 

CAS2.2 .008 .005 .037 .014 -.017 -.016 .051 .053 .008 .205 .101 .141 

CAS2.1 .006 -.003 .010 .018 .007 .042 .050 .049 -.052 .019 .045 -.015 

 

 

 
CA25 CA24 CA23 CA22 

CAS2.4 .049 .057 .059 -.020 

CAS2.3 -.014 .077 .018 .018 

CAS2.2 .186 .014 .046 .008 

CAS2.1 .008 .286 .264 .088 

 

Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 
CAS2.4 CAS2.3 CAS2.2 CAS2.1 

CA37 .796 .000 .000 .000 

CA36 .629 .000 .000 .000 

CA35 .906 .000 .000 .000 

CA34 1.004 .000 .000 .000 

CA33 1.000 .000 .000 .000 

CA32 .000 .925 .000 .000 

CA31 .000 .974 .000 .000 

CA30 .000 1.018 .000 .000 

CA29 .000 1.000 .000 .000 

CA28 .000 .000 1.162 .000 

CA27 .000 .000 1.132 .000 

CA26 .000 .000 1.192 .000 

CA25 .000 .000 1.000 .000 

CA24 .000 .000 .000 1.187 

CA23 .000 .000 .000 1.225 

CA22 .000 .000 .000 1.000 
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Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 
CAS2.4 CAS2.3 CAS2.2 CAS2.1 

CA37 .613 .000 .000 .000 

CA36 .463 .000 .000 .000 

CA35 .653 .000 .000 .000 

CA34 .775 .000 .000 .000 

CA33 .761 .000 .000 .000 

CA32 .000 .729 .000 .000 

CA31 .000 .779 .000 .000 

CA30 .000 .819 .000 .000 

CA29 .000 .767 .000 .000 

CA28 .000 .000 .749 .000 

CA27 .000 .000 .733 .000 

CA26 .000 .000 .763 .000 

CA25 .000 .000 .718 .000 

CA24 .000 .000 .000 .866 

CA23 .000 .000 .000 .866 

CA22 .000 .000 .000 .690 
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Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 
CAS2.4 CAS2.3 CAS2.2 CAS2.1 

CA37 .796 .000 .000 .000 

CA36 .629 .000 .000 .000 

CA35 .906 .000 .000 .000 

CA34 1.004 .000 .000 .000 

CA33 1.000 .000 .000 .000 

CA32 .000 .925 .000 .000 

CA31 .000 .974 .000 .000 

CA30 .000 1.018 .000 .000 

CA29 .000 1.000 .000 .000 

CA28 .000 .000 1.162 .000 

CA27 .000 .000 1.132 .000 

CA26 .000 .000 1.192 .000 

CA25 .000 .000 1.000 .000 

CA24 .000 .000 .000 1.187 

CA23 .000 .000 .000 1.225 

CA22 .000 .000 .000 1.000 

 

Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 
CAS2.4 CAS2.3 CAS2.2 CAS2.1 

CA37 .613 .000 .000 .000 

CA36 .463 .000 .000 .000 

CA35 .653 .000 .000 .000 

CA34 .775 .000 .000 .000 

CA33 .761 .000 .000 .000 

CA32 .000 .729 .000 .000 

CA31 .000 .779 .000 .000 

CA30 .000 .819 .000 .000 

CA29 .000 .767 .000 .000 

CA28 .000 .000 .749 .000 

CA27 .000 .000 .733 .000 

CA26 .000 .000 .763 .000 

CA25 .000 .000 .718 .000 

CA24 .000 .000 .000 .866 

CA23 .000 .000 .000 .866 

CA22 .000 .000 .000 .690 
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Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 
CAS2.4 CAS2.3 CAS2.2 CAS2.1 

CA37 .000 .000 .000 .000 

CA36 .000 .000 .000 .000 

CA35 .000 .000 .000 .000 

CA34 .000 .000 .000 .000 

CA33 .000 .000 .000 .000 

CA32 .000 .000 .000 .000 

CA31 .000 .000 .000 .000 

CA30 .000 .000 .000 .000 

CA29 .000 .000 .000 .000 

CA28 .000 .000 .000 .000 

CA27 .000 .000 .000 .000 

CA26 .000 .000 .000 .000 

CA25 .000 .000 .000 .000 

CA24 .000 .000 .000 .000 

CA23 .000 .000 .000 .000 

CA22 .000 .000 .000 .000 

 

Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 
CAS2.4 CAS2.3 CAS2.2 CAS2.1 

CA37 .000 .000 .000 .000 

CA36 .000 .000 .000 .000 

CA35 .000 .000 .000 .000 

CA34 .000 .000 .000 .000 

CA33 .000 .000 .000 .000 

CA32 .000 .000 .000 .000 

CA31 .000 .000 .000 .000 

CA30 .000 .000 .000 .000 

CA29 .000 .000 .000 .000 

CA28 .000 .000 .000 .000 

CA27 .000 .000 .000 .000 

CA26 .000 .000 .000 .000 

CA25 .000 .000 .000 .000 

CA24 .000 .000 .000 .000 

CA23 .000 .000 .000 .000 

CA22 .000 .000 .000 .000 
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Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 75 69.889 61 .204 1.146 

Saturated model 136 .000 0 
  

Independence model 16 5955.808 120 .000 49.632 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .007 .987 .970 .443 

Saturated model .000 1.000 
  

Independence model .158 .231 .128 .204 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .988 .977 .998 .997 .998 

Saturated model 1.000 
 

1.000 
 

1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .508 .502 .508 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 8.889 .000 33.744 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 5835.808 5586.382 6091.554 

 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model .110 .014 .000 .053 

Saturated model .000 .000 .000 .000 

Independence model 9.394 9.205 8.811 9.608 
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RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .015 .000 .030 1.000 

Independence model .277 .271 .283 .000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 219.889 224.022 553.911 628.911 

Saturated model 272.000 279.494 877.693 1013.693 

Independence model 5987.808 5988.690 6059.066 6075.066 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model .347 .333 .386 .353 

Saturated model .429 .429 .429 .441 

Independence model 9.444 9.051 9.848 9.446 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 728 813 

Independence model 16 17 
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Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

VS38 <--- VSS3.1 1.000 
    

VS39 <--- VSS3.1 1.028 .053 19.256 *** par_1 

VS40 <--- VSS3.1 1.088 .064 17.114 *** par_2 

VS41 <--- VSS3.1 .994 .063 15.765 *** par_3 

VS42 <--- VSS3.1 1.080 .062 17.545 *** par_4 

VS43 <--- VSS3.2 1.000 
    

VS44 <--- VSS3.2 .920 .045 20.433 *** par_5 

VS45 <--- VSS3.2 .894 .050 17.831 *** par_6 

VS46 <--- VSS3.2 1.077 .056 19.129 *** par_7 

VS47 <--- VSS3.2 .999 .054 18.607 *** par_8 

VS48 <--- VSS3.2 1.025 .054 18.926 *** par_9 

VS49 <--- VSS3.3 1.000 
    

VS50 <--- VSS3.3 1.195 .057 20.891 *** par_10 

VS51 <--- VSS3.3 1.230 .066 18.729 *** par_11 

VS52 <--- VSS3.3 1.274 .067 19.076 *** par_12 

VS53 <--- VSS3.3 1.220 .066 18.398 *** par_13 

VS54 <--- VSS3.3 1.170 .067 17.597 *** par_14 
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Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

VS38 <--- VSS3.1 .698 

VS39 <--- VSS3.1 .737 

VS40 <--- VSS3.1 .752 

VS41 <--- VSS3.1 .728 

VS42 <--- VSS3.1 .784 

VS43 <--- VSS3.2 .781 

VS44 <--- VSS3.2 .750 

VS45 <--- VSS3.2 .735 

VS46 <--- VSS3.2 .810 

VS47 <--- VSS3.2 .783 

VS48 <--- VSS3.2 .813 

VS49 <--- VSS3.3 .685 

VS50 <--- VSS3.3 .791 

VS51 <--- VSS3.3 .825 

VS52 <--- VSS3.3 .842 

VS53 <--- VSS3.3 .815 

VS54 <--- VSS3.3 .778 

 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

VSS3.1 <--> VSS3.2 .175 .014 12.176 *** par_15 

VSS3.1 <--> VSS3.3 .114 .011 10.469 *** par_16 

VSS3.2 <--> VSS3.3 .136 .012 11.472 *** par_17 

e53 <--> e54 .033 .006 5.075 *** par_18 

e50 <--> e54 -.013 .006 -2.205 .027 par_19 

e50 <--> e53 -.016 .006 -2.844 .004 par_20 

e49 <--> e50 .039 .007 5.394 *** par_21 

e47 <--> e48 .024 .007 3.686 *** par_22 

e46 <--> e47 .043 .007 5.801 *** par_23 

e46 <--> e49 -.023 .006 -4.195 *** par_24 

e45 <--> e52 -.010 .005 -1.951 .051 par_25 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

e45 <--> e48 -.010 .007 -1.486 .137 par_26 

e45 <--> e46 .029 .007 4.027 *** par_27 

e44 <--> e48 -.017 .007 -2.545 .011 par_28 

e44 <--> e47 -.006 .006 -.869 .385 par_29 

e44 <--> e45 .031 .007 4.775 *** par_30 

e43 <--> e48 -.031 .008 -4.039 *** par_31 

e43 <--> e47 -.019 .007 -2.580 .010 par_32 

e43 <--> e46 -.027 .007 -3.935 *** par_33 

e43 <--> e44 .020 .007 2.838 .005 par_34 

e38 <--> e39 .040 .008 4.970 *** par_35 

e38 <--> e41 -.017 .008 -2.185 .029 par_36 

e38 <--> e53 .020 .006 3.444 *** par_37 

e40 <--> e41 .032 .008 3.758 *** par_38 

e39 <--> e41 .001 .008 .188 .851 par_39 

e41 <--> e48 .020 .006 3.072 .002 par_40 

e41 <--> e52 .015 .005 2.780 .005 par_41 

e42 <--> e43 .021 .007 3.085 .002 par_42 

e43 <--> e49 .002 .006 .268 .789 par_43 

e39 <--> e40 .033 .008 4.139 *** par_44 

e42 <--> e49 .016 .006 2.632 .008 par_45 

e42 <--> e48 -.022 .006 -3.488 *** par_46 

e41 <--> e45 -.010 .006 -1.781 .075 par_47 

e41 <--> e43 .010 .007 1.545 .122 par_48 

e42 <--> e46 -.017 .006 -2.965 .003 par_49 

e45 <--> e47 .024 .008 3.155 .002 par_50 
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Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

VSS3.1 <--> VSS3.2 .913 

VSS3.1 <--> VSS3.3 .714 

VSS3.2 <--> VSS3.3 .780 

e53 <--> e54 .276 

e50 <--> e54 -.103 

e50 <--> e53 -.137 

e49 <--> e50 .272 

e47 <--> e48 .196 

e46 <--> e47 .330 

e46 <--> e49 -.160 

e45 <--> e52 -.083 

e45 <--> e48 -.079 

e45 <--> e46 .216 

e44 <--> e48 -.138 

e44 <--> e47 -.041 

e44 <--> e45 .223 

e43 <--> e48 -.254 

e43 <--> e47 -.139 

e43 <--> e46 -.205 

e43 <--> e44 .148 

e38 <--> e39 .238 

e38 <--> e41 -.099 

e38 <--> e53 .142 

e40 <--> e41 .204 

e39 <--> e41 .010 

e41 <--> e48 .148 

e41 <--> e52 .124 

e42 <--> e43 .163 

e43 <--> e49 .011 

e39 <--> e40 .207 

e42 <--> e49 .114 

e42 <--> e48 -.181 

e41 <--> e45 -.071 

e41 <--> e43 .071 

e42 <--> e46 -.135 

e45 <--> e47 .176 
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Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

VSS3.1 
  

.175 .018 9.538 *** par_51 

VSS3.2 
  

.210 .019 10.813 *** par_52 

VSS3.3 
  

.145 .015 9.488 *** par_53 

e38 
  

.184 .012 15.339 *** par_54 

e39 
  

.155 .011 14.299 *** par_55 

e40 
  

.159 .011 14.229 *** par_56 

e41 
  

.153 .011 13.755 *** par_57 

e42 
  

.128 .009 13.686 *** par_58 

e43 
  

.134 .011 12.452 *** par_59 

e44 
  

.138 .010 14.435 *** par_60 

e45 
  

.143 .010 14.378 *** par_61 

e46 
  

.127 .009 13.488 *** par_62 

e47 
  

.132 .010 12.857 *** par_63 

e48 
  

.113 .009 12.295 *** par_64 

e49 
  

.164 .010 16.174 *** par_65 

e50 
  

.124 .009 13.801 *** par_66 

e51 
  

.103 .007 14.272 *** par_67 

e52 
  

.096 .007 13.677 *** par_68 

e53 
  

.109 .008 13.726 *** par_69 

e54 
  

.130 .009 14.461 *** par_70 
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Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

VS54 
  

.605 

VS53 
  

.664 

VS52 
  

.710 

VS51 
  

.681 

VS50 
  

.625 

VS49 
  

.470 

VS48 
  

.660 

VS47 
  

.614 

VS46 
  

.657 

VS45 
  

.540 

VS44 
  

.562 

VS43 
  

.610 

VS42 
  

.615 

VS41 
  

.530 

VS40 
  

.566 

VS39 
  

.543 

VS38 
  

.487 
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Matrices (Group number 1 - Default model) 

Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 

 
VS54 VS53 VS52 VS51 VS50 VS49 VS48 VS47 VS46 VS45 VS44 VS43 

VSS3.3 .086 .124 .158 .139 .123 .044 .030 .001 .026 .016 .009 .023 

VSS3.2 .015 .013 .029 .022 .015 .018 .199 .044 .144 .050 .087 .163 

VSS3.1 .015 -.004 .006 .016 .015 -.002 .096 .010 .079 .028 .043 .047 

 

 
VS42 VS41 VS40 VS39 VS38 

VSS3.3 .010 -.014 .010 .009 -.010 

VSS3.2 .079 .002 .039 .028 .028 

VSS3.1 .175 .096 .091 .078 .092 

 

Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 
VSS3.3 VSS3.2 VSS3.1 

VS54 1.170 .000 .000 

VS53 1.220 .000 .000 

VS52 1.274 .000 .000 

VS51 1.230 .000 .000 

VS50 1.195 .000 .000 

VS49 1.000 .000 .000 

VS48 .000 1.025 .000 

VS47 .000 .999 .000 

VS46 .000 1.077 .000 

VS45 .000 .894 .000 

VS44 .000 .920 .000 

VS43 .000 1.000 .000 

VS42 .000 .000 1.080 

VS41 .000 .000 .994 

VS40 .000 .000 1.088 

VS39 .000 .000 1.028 

VS38 .000 .000 1.000 
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Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 
VSS3.3 VSS3.2 VSS3.1 

VS54 .778 .000 .000 

VS53 .815 .000 .000 

VS52 .842 .000 .000 

VS51 .825 .000 .000 

VS50 .791 .000 .000 

VS49 .685 .000 .000 

VS48 .000 .813 .000 

VS47 .000 .783 .000 

VS46 .000 .810 .000 

VS45 .000 .735 .000 

VS44 .000 .750 .000 

VS43 .000 .781 .000 

VS42 .000 .000 .784 

VS41 .000 .000 .728 

VS40 .000 .000 .752 

VS39 .000 .000 .737 

VS38 .000 .000 .698 

Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 
VSS3.3 VSS3.2 VSS3.1 

VS54 1.170 .000 .000 

VS53 1.220 .000 .000 

VS52 1.274 .000 .000 

VS51 1.230 .000 .000 

VS50 1.195 .000 .000 

VS49 1.000 .000 .000 

VS48 .000 1.025 .000 

VS47 .000 .999 .000 

VS46 .000 1.077 .000 

VS45 .000 .894 .000 

VS44 .000 .920 .000 

VS43 .000 1.000 .000 

VS42 .000 .000 1.080 

VS41 .000 .000 .994 

VS40 .000 .000 1.088 

VS39 .000 .000 1.028 

VS38 .000 .000 1.000 
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Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 
VSS3.3 VSS3.2 VSS3.1 

VS54 .778 .000 .000 

VS53 .815 .000 .000 

VS52 .842 .000 .000 

VS51 .825 .000 .000 

VS50 .791 .000 .000 

VS49 .685 .000 .000 

VS48 .000 .813 .000 

VS47 .000 .783 .000 

VS46 .000 .810 .000 

VS45 .000 .735 .000 

VS44 .000 .750 .000 

VS43 .000 .781 .000 

VS42 .000 .000 .784 

VS41 .000 .000 .728 

VS40 .000 .000 .752 

VS39 .000 .000 .737 

VS38 .000 .000 .698 

Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 
VSS3.3 VSS3.2 VSS3.1 

VS54 .000 .000 .000 

VS53 .000 .000 .000 

VS52 .000 .000 .000 

VS51 .000 .000 .000 

VS50 .000 .000 .000 

VS49 .000 .000 .000 

VS48 .000 .000 .000 

VS47 .000 .000 .000 

VS46 .000 .000 .000 

VS45 .000 .000 .000 

VS44 .000 .000 .000 

VS43 .000 .000 .000 

VS42 .000 .000 .000 

VS41 .000 .000 .000 

VS40 .000 .000 .000 

VS39 .000 .000 .000 

VS38 .000 .000 .000 
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Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 
VSS3.3 VSS3.2 VSS3.1 

VS54 .000 .000 .000 

VS53 .000 .000 .000 

VS52 .000 .000 .000 

VS51 .000 .000 .000 

VS50 .000 .000 .000 

VS49 .000 .000 .000 

VS48 .000 .000 .000 

VS47 .000 .000 .000 

VS46 .000 .000 .000 

VS45 .000 .000 .000 

VS44 .000 .000 .000 

VS43 .000 .000 .000 

VS42 .000 .000 .000 

VS41 .000 .000 .000 

VS40 .000 .000 .000 

VS39 .000 .000 .000 

VS38 .000 .000 .000 
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Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 70 85.054 83 .417 1.025 

Saturated model 153 .000 0 
  

Independence model 17 7514.092 136 .000 55.251 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .006 .985 .972 .534 

Saturated model .000 1.000 
  

Independence model .165 .186 .084 .165 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .989 .981 1.000 1.000 1.000 

Saturated model 1.000 
 

1.000 
 

1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .610 .603 .610 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 2.054 .000 28.057 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 7378.092 7097.388 7665.111 

 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model .134 .003 .000 .044 

Saturated model .000 .000 .000 .000 

Independence model 11.852 11.637 11.195 12.090 
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RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .006 .000 .023 1.000 

Independence model .293 .287 .298 .000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 225.054 229.145 536.808 606.808 

Saturated model 306.000 314.942 987.405 1140.405 

Independence model 7548.092 7549.086 7623.804 7640.804 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model .355 .352 .396 .361 

Saturated model .483 .483 .483 .497 

Independence model 11.906 11.463 12.358 11.907 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 785 864 

Independence model 14 15 
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Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

CL55 <--- CLS4.1 1.000 
    

CL56 <--- CLS4.1 1.022 .057 17.803 *** par_1 

CL57 <--- CLS4.1 1.088 .061 17.835 *** par_2 

CL58 <--- CLS4.1 .980 .054 18.093 *** par_3 

CL59 <--- CLS4.2 1.000 
    

CL60 <--- CLS4.2 1.093 .054 20.392 *** par_4 

CL61 <--- CLS4.2 1.052 .052 20.342 *** par_5 

CL62 <--- CLS4.2 1.075 .052 20.492 *** par_6 

CL63 <--- CLS4.2 1.079 .054 20.019 *** par_7 

CL64 <--- CLS4.2 .932 .052 17.753 *** par_8 

CL65 <--- CLS4.3 1.000 
    

CL66 <--- CLS4.3 1.120 .060 18.779 *** par_9 

CL67 <--- CLS4.3 1.271 .078 16.335 *** par_10 

CL68 <--- CLS4.3 1.231 .079 15.651 *** par_11 

CL69 <--- CLS4.3 1.130 .070 16.051 *** par_12 

CL70 <--- CLS4.3 1.036 .073 14.277 *** par_13 

CL71 <--- CLS4.3 1.140 .071 16.002 *** par_14 

CL72 <--- CLS4.3 1.009 .067 15.064 *** par_15 
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Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

CL55 <--- CLS4.1 .780 

CL56 <--- CLS4.1 .740 

CL57 <--- CLS4.1 .790 

CL58 <--- CLS4.1 .777 

CL59 <--- CLS4.2 .739 

CL60 <--- CLS4.2 .832 

CL61 <--- CLS4.2 .834 

CL62 <--- CLS4.2 .854 

CL63 <--- CLS4.2 .824 

CL64 <--- CLS4.2 .723 

CL65 <--- CLS4.3 .641 

CL66 <--- CLS4.3 .727 

CL67 <--- CLS4.3 .790 

CL68 <--- CLS4.3 .800 

CL69 <--- CLS4.3 .756 

CL70 <--- CLS4.3 .665 

CL71 <--- CLS4.3 .761 

CL72 <--- CLS4.3 .703 
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Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

CLS4.1 <--> CLS4.2 .148 .013 11.726 *** par_16 

CLS4.2 <--> CLS4.3 .126 .012 10.753 *** par_17 

CLS4.1 <--> CLS4.3 .130 .011 11.359 *** par_18 

e71 <--> e72 .038 .006 5.889 *** par_19 

e69 <--> e70 .034 .006 5.252 *** par_20 

e68 <--> e69 .024 .006 4.189 *** par_21 

e67 <--> e71 -.010 .005 -1.872 .061 par_22 

e67 <--> e70 -.014 .006 -2.286 .022 par_23 

e67 <--> e68 .019 .006 3.138 .002 par_24 

e66 <--> e67 .018 .006 2.872 .004 par_25 

e66 <--> e69 -.009 .005 -1.652 .098 par_26 

e66 <--> e72 -.002 .005 -.292 .771 par_27 

e65 <--> e66 .055 .008 7.157 *** par_28 

e65 <--> e68 -.023 .005 -4.169 *** par_29 

e64 <--> e65 .054 .007 7.526 *** par_30 

e64 <--> e66 .026 .006 4.272 *** par_31 

e64 <--> e72 .020 .005 3.814 *** par_32 

e55 <--> e57 -.028 .007 -3.949 *** par_33 

e56 <--> e57 .036 .009 4.210 *** par_34 

e56 <--> e59 .041 .008 5.402 *** par_35 

e56 <--> e60 -.022 .006 -3.988 *** par_36 

e56 <--> e67 -.023 .006 -3.705 *** par_37 

e57 <--> e59 .037 .008 4.842 *** par_38 

e57 <--> e60 -.023 .006 -3.946 *** par_39 

e57 <--> e61 -.010 .004 -2.287 .022 par_40 

e57 <--> e65 .014 .006 2.220 .026 par_41 

e57 <--> e71 -.025 .006 -4.273 *** par_42 

e57 <--> e72 -.025 .006 -4.179 *** par_43 

e58 <--> e59 .054 .007 7.951 *** par_44 

e58 <--> e62 -.006 .004 -1.580 .114 par_45 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

e59 <--> e62 -.009 .004 -2.199 .028 par_46 

e59 <--> e66 .024 .006 4.344 *** par_47 

e61 <--> e68 -.014 .004 -4.089 *** par_48 

e61 <--> e72 .012 .004 3.323 *** par_49 

e60 <--> e70 -.012 .005 -2.359 .018 par_50 

e60 <--> e61 .019 .005 4.105 *** par_51 

e60 <--> e63 .000 .005 .043 .966 par_52 

e55 <--> e58 -.026 .007 -3.663 *** par_53 

e55 <--> e59 .019 .007 2.846 .004 par_54 

e57 <--> e67 -.027 .007 -4.125 *** par_55 

e59 <--> e65 .027 .006 4.308 *** par_56 

e62 <--> e64 -.012 .004 -2.865 .004 par_57 

e62 <--> e63 .029 .006 5.211 *** par_58 

e61 <--> e62 .026 .005 5.363 *** par_59 

e57 <--> e68 -.016 .006 -2.850 .004 par_60 

e59 <--> e70 .015 .006 2.581 .010 par_61 

e61 <--> e63 .022 .006 3.998 *** par_62 

e63 <--> e65 .009 .005 1.881 .060 par_63 

e70 <--> e71 .023 .007 3.427 *** par_64 

e70 <--> e72 .017 .007 2.560 .010 par_65 

e60 <--> e64 -.013 .005 -2.561 .010 par_66 
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Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

CLS4.1 <--> CLS4.2 .842 

CLS4.2 <--> CLS4.3 .847 

CLS4.1 <--> CLS4.3 .842 

e71 <--> e72 .291 

e69 <--> e70 .228 

e68 <--> e69 .201 

e67 <--> e71 -.081 

e67 <--> e70 -.096 

e67 <--> e68 .160 

e66 <--> e67 .129 

e66 <--> e69 -.063 

e66 <--> e72 -.011 

e65 <--> e66 .334 

e65 <--> e68 -.158 

e64 <--> e65 .341 

e64 <--> e66 .189 

e64 <--> e72 .151 

e55 <--> e57 -.230 

e56 <--> e57 .251 

e56 <--> e59 .275 

e56 <--> e60 -.184 

e56 <--> e67 -.164 

e57 <--> e59 .272 

e57 <--> e60 -.212 

e57 <--> e61 -.094 

e57 <--> e65 .087 

e57 <--> e71 -.196 

e57 <--> e72 -.186 

e58 <--> e59 .423 

e58 <--> e62 -.068 
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Estimate 

e59 <--> e62 -.088 

e59 <--> e66 .170 

e61 <--> e68 -.149 

e61 <--> e72 .116 

e60 <--> e70 -.097 

e60 <--> e61 .225 

e60 <--> e63 .002 

e55 <--> e58 -.222 

e55 <--> e59 .146 

e57 <--> e67 -.210 

e59 <--> e65 .163 

e62 <--> e64 -.120 

e62 <--> e63 .354 

e61 <--> e62 .336 

e57 <--> e68 -.131 

e59 <--> e70 .095 

e61 <--> e63 .251 

e63 <--> e65 .066 

e70 <--> e71 .158 

e70 <--> e72 .111 

e60 <--> e64 -.117 
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Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

CLS4.1 
  

.182 .017 10.674 *** par_67 

CLS4.2 
  

.170 .016 10.511 *** par_68 

CLS4.3 
  

.131 .015 8.691 *** par_69 

e55 
  

.117 .010 12.097 *** par_70 

e56 
  

.157 .011 14.665 *** par_71 

e57 
  

.130 .011 11.986 *** par_72 

e58 
  

.115 .009 13.430 *** par_73 

e59 
  

.141 .009 15.526 *** par_74 

e60 
  

.090 .007 12.536 *** par_75 

e61 
  

.083 .007 12.439 *** par_76 

e62 
  

.073 .006 11.375 *** par_77 

e63 
  

.094 .008 12.313 *** par_78 

e64 
  

.135 .009 15.327 *** par_79 

e65 
  

.188 .011 16.486 *** par_80 

e66 
  

.146 .009 15.435 *** par_81 

e67 
  

.127 .009 13.578 *** par_82 

e68 
  

.112 .008 13.845 *** par_83 

e69 
  

.125 .008 15.184 *** par_84 

e70 
  

.178 .011 15.896 *** par_85 

e71 
  

.124 .008 14.773 *** par_86 

e72 
  

.136 .009 15.791 *** par_87 
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Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

CL72 
  

.495 

CL71 
  

.579 

CL70 
  

.442 

CL69 
  

.572 

CL68 
  

.639 

CL67 
  

.625 

CL66 
  

.529 

CL65 
  

.411 

CL64 
  

.523 

CL63 
  

.679 

CL62 
  

.730 

CL61 
  

.695 

CL60 
  

.693 

CL59 
  

.547 

CL58 
  

.604 

CL57 
  

.623 

CL56 
  

.547 

CL55 
  

.608 
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Matrices (Group number 1 - Default model) 

Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 

 
CL72 CL71 CL70 CL69 CL68 CL67 CL66 CL65 CL64 CL63 CL62 

CLS4.3 .060 .094 .047 .064 .108 .113 .060 .055 -.017 .014 .018 

CLS4.2 -.008 .041 .018 .015 .028 .046 -.007 -.040 .138 .084 .166 

CLS4.1 .018 .035 .022 -.011 .022 .059 .016 -.002 .028 .019 .029 

 

 
CL61 CL60 CL59 CL58 CL57 CL56 CL55 

CLS4.3 .033 .057 -.046 .028 .086 .015 .032 

CLS4.2 .057 .183 .083 .000 .062 .015 .026 

CLS4.1 .022 .114 -.182 .229 .211 .094 .222 

 

Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 
CLS4.3 CLS4.2 CLS4.1 

CL72 1.009 .000 .000 

CL71 1.140 .000 .000 

CL70 1.036 .000 .000 

CL69 1.130 .000 .000 

CL68 1.231 .000 .000 

CL67 1.271 .000 .000 

CL66 1.120 .000 .000 

CL65 1.000 .000 .000 

CL64 .000 .932 .000 

CL63 .000 1.079 .000 

CL62 .000 1.075 .000 

CL61 .000 1.052 .000 

CL60 .000 1.093 .000 

CL59 .000 1.000 .000 

CL58 .000 .000 .980 

CL57 .000 .000 1.088 

CL56 .000 .000 1.022 

CL55 .000 .000 1.000 
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Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 
CLS4.3 CLS4.2 CLS4.1 

CL72 .703 .000 .000 

CL71 .761 .000 .000 

CL70 .665 .000 .000 

CL69 .756 .000 .000 

CL68 .800 .000 .000 

CL67 .790 .000 .000 

CL66 .727 .000 .000 

CL65 .641 .000 .000 

CL64 .000 .723 .000 

CL63 .000 .824 .000 

CL62 .000 .854 .000 

CL61 .000 .834 .000 

CL60 .000 .832 .000 

CL59 .000 .739 .000 

CL58 .000 .000 .777 

CL57 .000 .000 .790 

CL56 .000 .000 .740 

CL55 .000 .000 .780 

Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 
CLS4.3 CLS4.2 CLS4.1 

CL72 1.009 .000 .000 

CL71 1.140 .000 .000 

CL70 1.036 .000 .000 

CL69 1.130 .000 .000 

CL68 1.231 .000 .000 

CL67 1.271 .000 .000 

CL66 1.120 .000 .000 

CL65 1.000 .000 .000 

CL64 .000 .932 .000 

CL63 .000 1.079 .000 

CL62 .000 1.075 .000 

CL61 .000 1.052 .000 

CL60 .000 1.093 .000 

CL59 .000 1.000 .000 

CL58 .000 .000 .980 

CL57 .000 .000 1.088 

CL56 .000 .000 1.022 

CL55 .000 .000 1.000 
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Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 
CLS4.3 CLS4.2 CLS4.1 

CL72 .703 .000 .000 

CL71 .761 .000 .000 

CL70 .665 .000 .000 

CL69 .756 .000 .000 

CL68 .800 .000 .000 

CL67 .790 .000 .000 

CL66 .727 .000 .000 

CL65 .641 .000 .000 

CL64 .000 .723 .000 

CL63 .000 .824 .000 

CL62 .000 .854 .000 

CL61 .000 .834 .000 

CL60 .000 .832 .000 

CL59 .000 .739 .000 

CL58 .000 .000 .777 

CL57 .000 .000 .790 

CL56 .000 .000 .740 

CL55 .000 .000 .780 

Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 
CLS4.3 CLS4.2 CLS4.1 

CL72 .000 .000 .000 

CL71 .000 .000 .000 

CL70 .000 .000 .000 

CL69 .000 .000 .000 

CL68 .000 .000 .000 

CL67 .000 .000 .000 

CL66 .000 .000 .000 

CL65 .000 .000 .000 

CL64 .000 .000 .000 

CL63 .000 .000 .000 

CL62 .000 .000 .000 

CL61 .000 .000 .000 

CL60 .000 .000 .000 

CL59 .000 .000 .000 

CL58 .000 .000 .000 

CL57 .000 .000 .000 

CL56 .000 .000 .000 

CL55 .000 .000 .000 
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Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 
CLS4.3 CLS4.2 CLS4.1 

CL72 .000 .000 .000 

CL71 .000 .000 .000 

CL70 .000 .000 .000 

CL69 .000 .000 .000 

CL68 .000 .000 .000 

CL67 .000 .000 .000 

CL66 .000 .000 .000 

CL65 .000 .000 .000 

CL64 .000 .000 .000 

CL63 .000 .000 .000 

CL62 .000 .000 .000 

CL61 .000 .000 .000 

CL60 .000 .000 .000 

CL59 .000 .000 .000 

CL58 .000 .000 .000 

CL57 .000 .000 .000 

CL56 .000 .000 .000 

CL55 .000 .000 .000 
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Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 87 101.160 84 .098 1.204 

Saturated model 171 .000 0 
  

Independence model 18 8370.353 153 .000 54.708 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .005 .983 .965 .483 

Saturated model .000 1.000 
  

Independence model .153 .170 .073 .152 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .988 .978 .998 .996 .998 

Saturated model 1.000 
 

1.000 
 

1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .549 .542 .548 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 17.160 .000 46.629 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 8217.353 7920.925 8520.097 

 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model .160 .027 .000 .074 

Saturated model .000 .000 .000 .000 

Independence model 13.202 12.961 12.494 13.439 
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RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .018 .000 .030 1.000 

Independence model .291 .286 .296 .000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 275.160 280.536 662.625 749.625 

Saturated model 342.000 352.566 1103.570 1274.570 

Independence model 8406.353 8407.466 8486.519 8504.519 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model .434 .407 .480 .442 

Saturated model .539 .539 .539 .556 

Independence model 13.259 12.792 13.737 13.261 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 667 734 

Independence model 14 15 
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Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

CMS <--- SKILLS .950 
    

CAS <--- SKILLS 1.290 .080 16.109 *** par_10 

VSS <--- SKILLS 1.339 .076 17.545 *** par_11 

CLS <--- SKILLS 1.210 .073 16.620 *** par_12 

CMS1 <--- CMS 1.000 
    

CMS2 <--- CMS 1.159 .072 16.101 *** par_1 

CMS3 <--- CMS 1.302 .071 18.470 *** par_2 

CAS1 <--- CAS 1.000 
    

CAS2 <--- CAS 1.007 .048 20.896 *** par_3 

CAS3 <--- CAS 1.029 .045 22.646 *** par_4 

CAS4 <--- CAS .960 .045 21.348 *** par_5 

VSS1 <--- VSS 1.000 
    

VSS2 <--- VSS .990 .034 28.724 *** par_6 

VSS3 <--- VSS .942 .044 21.358 *** par_7 

CLS1 <--- CLS 1.000 
    

CLS2 <--- CLS .977 .038 25.723 *** par_8 

CLS3 <--- CLS .949 .035 26.924 *** par_9 
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Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

CMS <--- SKILLS .836 

CAS <--- SKILLS .949 

VSS <--- SKILLS .928 

CLS <--- SKILLS .871 

CMS1 <--- CMS .809 

CMS2 <--- CMS .700 

CMS3 <--- CMS .917 

CAS1 <--- CAS .769 

CAS2 <--- CAS .813 

CAS3 <--- CAS .832 

CAS4 <--- CAS .824 

VSS1 <--- VSS .893 

VSS2 <--- VSS .900 

VSS3 <--- VSS .811 

CLS1 <--- CLS .860 

CLS2 <--- CLS .871 

CLS3 <--- CLS .885 

 

 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

e1 <--> e2 .008 .007 1.184 .236 par_13 

e1 <--> e3 -.026 .006 -4.057 *** par_14 

e1 <--> e5 .006 .004 1.497 .134 par_15 

e1 <--> e6 .006 .004 1.535 .125 par_16 

e1 <--> e7 -.007 .004 -2.043 .041 par_17 

e2 <--> e10 -.019 .005 -3.668 *** par_18 

e2 <--> e13 -.025 .005 -4.842 *** par_19 

e3 <--> e4 .022 .005 4.792 *** par_20 

e3 <--> e9 .005 .003 1.493 .135 par_21 

e3 <--> e12 -.014 .004 -3.689 *** par_22 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

e4 <--> e6 .012 .005 2.524 .012 par_23 

e4 <--> e9 -.011 .004 -2.973 .003 par_24 

e4 <--> e11 -.008 .004 -2.048 .041 par_25 

e5 <--> e6 .012 .005 2.454 .014 par_26 

e5 <--> e10 -.007 .004 -1.745 .081 par_27 

e5 <--> e11 -.010 .003 -2.990 .003 par_28 

e6 <--> e7 -.006 .004 -1.701 .089 par_29 

e6 <--> e9 -.011 .003 -3.225 .001 par_30 

e7 <--> e8 .015 .003 4.565 *** par_31 

e7 <--> e13 .011 .003 3.888 *** par_32 

e8 <--> e9 -.004 .005 -.686 .493 par_33 

e8 <--> e10 -.020 .004 -4.531 *** par_34 

e9 <--> e11 .014 .003 4.157 *** par_35 

e9 <--> e12 -.005 .003 -1.602 .109 par_36 

e10 <--> e11 .038 .005 7.706 *** par_37 

e10 <--> e12 .028 .005 5.772 *** par_38 

e11 <--> e13 -.008 .004 -2.167 .030 par_39 

e10 <--> e13 .021 .004 5.165 *** par_40 

e3 <--> e13 -.014 .004 -3.972 *** par_41 

e2 <--> e4 .013 .006 2.104 .035 par_42 

e1 <--> e8 -.006 .003 -1.746 .081 par_43 

e2 <--> e12 -.020 .005 -3.696 *** par_44 

e5 <--> e9 -.010 .004 -2.628 .009 par_45 

e1 <--> e13 -.006 .003 -1.811 .070 par_46 

e2 <--> e11 -.012 .005 -2.235 .025 par_47 

e3 <--> e11 -.006 .004 -1.490 .136 par_48 
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Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

e1 <--> e2 .089 

e1 <--> e3 -.571 

e1 <--> e5 .091 

e1 <--> e6 .092 

e1 <--> e7 -.119 

e2 <--> e10 -.168 

e2 <--> e13 -.325 

e3 <--> e4 .364 

e3 <--> e9 .130 

e3 <--> e12 -.326 

e4 <--> e6 .134 

e4 <--> e9 -.171 

e4 <--> e11 -.097 

e5 <--> e6 .156 

e5 <--> e10 -.081 

e5 <--> e11 -.150 

e6 <--> e7 -.089 

e6 <--> e9 -.200 

e7 <--> e8 .273 

e7 <--> e13 .213 

e8 <--> e9 -.087 

e8 <--> e10 -.328 

e9 <--> e11 .300 

e9 <--> e12 -.110 

e10 <--> e11 .563 

e10 <--> e12 .443 

e11 <--> e13 -.167 

e10 <--> e13 .371 

e3 <--> e13 -.373 

e2 <--> e4 .100 
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Estimate 

e1 <--> e8 -.109 

e2 <--> e12 -.232 

e5 <--> e9 -.167 

e1 <--> e13 -.118 

e2 <--> e11 -.129 

e3 <--> e11 -.128 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

SKILLS 
  

.084 .009 9.093 *** par_49 

R1 
  

.033 .006 5.687 *** par_50 

R2 
  

.015 .004 4.252 *** par_51 

R3 
  

.024 .005 4.598 *** par_52 

R4 
  

.039 .005 8.032 *** par_53 

e1 
  

.057 .008 6.989 *** par_54 

e2 
  

.152 .010 14.694 *** par_55 

e3 
  

.035 .007 4.707 *** par_56 

e4 
  

.107 .007 14.624 *** par_57 

e5 
  

.081 .006 13.193 *** par_58 

e6 
  

.073 .007 10.751 *** par_59 

e7 
  

.068 .005 13.486 *** par_60 

e8 
  

.045 .007 6.073 *** par_61 

e9 
  

.040 .005 7.728 *** par_62 

e10 
  

.081 .006 13.204 *** par_63 

e11 
  

.057 .005 10.526 *** par_64 

e12 
  

.049 .004 11.652 *** par_65 

e13 
  

.040 .004 9.399 *** par_66 
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Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

CLS 
  

.758 

VSS 
  

.861 

CAS 
  

.901 

CMS 
  

.700 

CLS3 
  

.784 

CLS2 
  

.759 

CLS1 
  

.740 

VSS3 
  

.658 

VSS2 
  

.810 

VSS1 
  

.798 

CAS4 
  

.678 

CAS3 
  

.693 

CAS2 
  

.661 

CAS1 
  

.592 

CMS3 
  

.841 

CMS2 
  

.491 

CMS1 
  

.654 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



286 

Matrices (Group number 1 - Default model) 

Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 

 
CLS3 CLS2 CLS1 VSS3 VSS2 VSS1 CAS4 CAS3 CAS2 CAS1 CMS3 CMS2 CMS1 

SKILLS .068 .066 .026 .016 .123 .080 .051 .071 .065 .034 .074 .023 .046 

CLS .377 .286 .309 -.254 .071 .032 -.046 .021 .045 .013 .108 .058 -.015 

VSS .031 .031 -.100 .216 .315 .325 -.035 .058 .060 .038 .000 .031 .030 

CAS .016 .060 .035 .003 .160 .008 .188 .168 .149 .107 .031 .016 .033 

CMS .106 .049 -.011 -.010 -.040 .039 .028 .013 -.009 -.090 .453 .041 .273 

 

Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 
SKILLS CLS VSS CAS CMS 

CLS 1.210 .000 .000 .000 .000 

VSS 1.339 .000 .000 .000 .000 

CAS 1.290 .000 .000 .000 .000 

CMS .950 .000 .000 .000 .000 

CLS3 1.149 .949 .000 .000 .000 

CLS2 1.183 .977 .000 .000 .000 

CLS1 1.210 1.000 .000 .000 .000 

VSS3 1.261 .000 .942 .000 .000 

VSS2 1.325 .000 .990 .000 .000 

VSS1 1.339 .000 1.000 .000 .000 

CAS4 1.239 .000 .000 .960 .000 

CAS3 1.327 .000 .000 1.029 .000 

CAS2 1.299 .000 .000 1.007 .000 

CAS1 1.290 .000 .000 1.000 .000 

CMS3 1.237 .000 .000 .000 1.302 

CMS2 1.101 .000 .000 .000 1.159 

CMS1 .950 .000 .000 .000 1.000 
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Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 
SKILLS CLS VSS CAS CMS 

CLS .871 .000 .000 .000 .000 

VSS .928 .000 .000 .000 .000 

CAS .949 .000 .000 .000 .000 

CMS .836 .000 .000 .000 .000 

CLS3 .771 .885 .000 .000 .000 

CLS2 .759 .871 .000 .000 .000 

CLS1 .749 .860 .000 .000 .000 

VSS3 .752 .000 .811 .000 .000 

VSS2 .835 .000 .900 .000 .000 

VSS1 .828 .000 .893 .000 .000 

CAS4 .782 .000 .000 .824 .000 

CAS3 .790 .000 .000 .832 .000 

CAS2 .772 .000 .000 .813 .000 

CAS1 .730 .000 .000 .769 .000 

CMS3 .767 .000 .000 .000 .917 

CMS2 .586 .000 .000 .000 .700 

CMS1 .677 .000 .000 .000 .809 
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Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 
SKILLS CLS VSS CAS CMS 

CLS 1.210 .000 .000 .000 .000 

VSS 1.339 .000 .000 .000 .000 

CAS 1.290 .000 .000 .000 .000 

CMS .950 .000 .000 .000 .000 

CLS3 .000 .949 .000 .000 .000 

CLS2 .000 .977 .000 .000 .000 

CLS1 .000 1.000 .000 .000 .000 

VSS3 .000 .000 .942 .000 .000 

VSS2 .000 .000 .990 .000 .000 

VSS1 .000 .000 1.000 .000 .000 

CAS4 .000 .000 .000 .960 .000 

CAS3 .000 .000 .000 1.029 .000 

CAS2 .000 .000 .000 1.007 .000 

CAS1 .000 .000 .000 1.000 .000 

CMS3 .000 .000 .000 .000 1.302 

CMS2 .000 .000 .000 .000 1.159 

CMS1 .000 .000 .000 .000 1.000 
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Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 
SKILLS CLS VSS CAS CMS 

CLS .871 .000 .000 .000 .000 

VSS .928 .000 .000 .000 .000 

CAS .949 .000 .000 .000 .000 

CMS .836 .000 .000 .000 .000 

CLS3 .000 .885 .000 .000 .000 

CLS2 .000 .871 .000 .000 .000 

CLS1 .000 .860 .000 .000 .000 

VSS3 .000 .000 .811 .000 .000 

VSS2 .000 .000 .900 .000 .000 

VSS1 .000 .000 .893 .000 .000 

CAS4 .000 .000 .000 .824 .000 

CAS3 .000 .000 .000 .832 .000 

CAS2 .000 .000 .000 .813 .000 

CAS1 .000 .000 .000 .769 .000 

CMS3 .000 .000 .000 .000 .917 

CMS2 .000 .000 .000 .000 .700 

CMS1 .000 .000 .000 .000 .809 
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Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 
SKILLS CLS VSS CAS CMS 

CLS .000 .000 .000 .000 .000 

VSS .000 .000 .000 .000 .000 

CAS .000 .000 .000 .000 .000 

CMS .000 .000 .000 .000 .000 

CLS3 1.149 .000 .000 .000 .000 

CLS2 1.183 .000 .000 .000 .000 

CLS1 1.210 .000 .000 .000 .000 

VSS3 1.261 .000 .000 .000 .000 

VSS2 1.325 .000 .000 .000 .000 

VSS1 1.339 .000 .000 .000 .000 

CAS4 1.239 .000 .000 .000 .000 

CAS3 1.327 .000 .000 .000 .000 

CAS2 1.299 .000 .000 .000 .000 

CAS1 1.290 .000 .000 .000 .000 

CMS3 1.237 .000 .000 .000 .000 

CMS2 1.101 .000 .000 .000 .000 

CMS1 .950 .000 .000 .000 .000 
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Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 
SKILLS CLS VSS CAS CMS 

CLS .000 .000 .000 .000 .000 

VSS .000 .000 .000 .000 .000 

CAS .000 .000 .000 .000 .000 

CMS .000 .000 .000 .000 .000 

CLS3 .771 .000 .000 .000 .000 

CLS2 .759 .000 .000 .000 .000 

CLS1 .749 .000 .000 .000 .000 

VSS3 .752 .000 .000 .000 .000 

VSS2 .835 .000 .000 .000 .000 

VSS1 .828 .000 .000 .000 .000 

CAS4 .782 .000 .000 .000 .000 

CAS3 .790 .000 .000 .000 .000 

CAS2 .772 .000 .000 .000 .000 

CAS1 .730 .000 .000 .000 .000 

CMS3 .767 .000 .000 .000 .000 

CMS2 .586 .000 .000 .000 .000 

CMS1 .677 .000 .000 .000 .000 
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Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 66 34.883 25 .090 1.395 

Saturated model 91 .000 0 
  

Independence model 13 6646.783 78 .000 85.215 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .003 .992 .970 .272 

Saturated model .000 1.000 
  

Independence model .123 .191 .056 .163 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .995 .984 .999 .995 .998 

Saturated model 1.000 
 

1.000 
 

1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .321 .319 .320 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 9.883 .000 29.575 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 6568.783 6304.530 6839.338 

 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model .055 .016 .000 .047 

Saturated model .000 .000 .000 .000 

Independence model 10.484 10.361 9.944 10.788 
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RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .025 .000 .043 .991 

Independence model .364 .357 .372 .000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 166.883 169.863 460.822 526.822 

Saturated model 182.000 186.110 587.280 678.280 

Independence model 6672.783 6673.371 6730.681 6743.681 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model .263 .248 .294 .268 

Saturated model .287 .287 .287 .294 

Independence model 10.525 10.108 10.952 10.526 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 685 806 

Independence model 10 11 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม LISREL 

เกยีรติบัตรผ่านการฝึกอบรมหลกัสูตรการโปรแกรม Amos 
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ประวตัิย่อของผู้วจิัย 
 
ชื�อ-นามสกุล   นางกรรณิกา  กนัทาํ 
วนั เดือน ปี เกดิ   วนัที�  7  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2510 
สถานที�เกดิ   ตาํบลในเมือง อาํเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 
ที�อยู่ปัจจุบัน   227/269 หมู่บา้นทุ่งเศรษฐี ตาํบลในเมือง 

อาํเภอเมืองขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น 40000 
ตําแหน่งปัจจุบัน   นกัวชิาการศึกษา  ชาํนาญการ 
สถานที�ทาํงานปัจจุบัน  สาํนกังานเขตพื6นที�การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
     264  ถนนศูนยร์าชการ ตาํบลในเมือง อาํเภอเมืองขอนแก่น 

จงัหวดัขอนแก่น 40000 
ประวตัิการศึกษา 

พ.ศ. 2537  ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ.) สาขาวชิาการจดัการ  
(เอกการบญัชี) วทิยาลยัครูเทพสตรี  

พ.ศ. 2548  ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.)   
สาขาเทคโนโลยทีางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

พ.ศ. 2560  ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต (ศษ.ด) 
   สาขาวชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
   มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  


